
HAMSHAHRI   ISSN 1735- 6386  Vol.29  No.8221  MON  MAY.17 24صفحه راهنما ويژه تهران  3000تومان 2021  24صفحه+ 4 صفحه ويژه استان ها شماره 8221   سال بيست و نهم 5 شوال 1442   دوشنبه 27  ارديبهشت 1400  
صفحه17

روزگاري نه چندان دور مطبوعات از به كار بردن كلمه بحران در تيترهاي خود پرهيز مي كردند 
مبادا به اضطراب مردم بيفزايند. اما اكنون اين كلمه، عادي تريــن و پركاربردترين واژه در 
نشريات است. اين روزها تعداد بحران ها از حساب گذشته  است. در ميانه بحران هاي گريبانگير 
كشور، در پس جدل هاي تن به تن و آشكار مسئوالن و درشرايطي كه به روزهاي تعيين كننده 
و سرنوشت ساز انتخابات نزديك مي شويم، ما به نمايندگي از مردمي كه صدايشان در هياهوي 
رويدادها گم شده، درباره مهم ترين و حياتي ترين موضوع زندگي اين روزها هشدار مي دهيم: 

تامين و توزيع واكسن بايد نخستين ماموريت همه دستگاه هاي حاكميتي باشد.
ماه هاست كه جريان زندگي در همه جاي جهان از مسير عادي خود خارج شده. ويروس 
كرونا هم جان هاي زيادي گرفته، هم اقتصادها را زمين گير كرده و هم روان فردي و جمعي 
و آينده نسل بعدي را در معرض تهديد جدي قرار داده است. اين يكي از معدود رويدادهاي 
تاريخي است كه همه جهان را درگير كرده و هنوز درباره پيامدهاي اجتماعي، اقتصادي، 
سياســي، بهداشــتي و رواني آن، جمع بندي روشــني وجود ندارد. در ماه هاي نخست 
هجوم اين ويروس مرگبار، پيشرفته ترين و ثروتمندترين كشورهاي جهان هم در مقابل 
پيش بيني ناپذيري اين موج خلع سالح شدند. اما چند ماهي ا ست كه آن آشفتگي اوليه 
كم كم جاي خود را به برنامه ريزي براي مقابله با بحران كرونا داده و در بسياري از كشورها، 
بارقه اي از اميد نمايان شده است. در ماه هاي نخســت اين بحران، قرنطينه تنها راه حل 
بود. اما با ورود واكسن به چرخه توليد و توزيع در جهان، شهرها كم كم از قرنطينه خارج 
شدند و زندگي اگرچه با شــكلي كامال متفاوت از گذشته، از سر گرفته  شد. زماني تالش 
دولت هاي جهان در اين بحران، معطوف به حمايت از بخش درمان و مردم آسيب ديده از 
بازار و اقتصاد تعطيل بود. اكنون بخش ديگري به اين تالش اضافه شده و آن رقابت جهاني 
براي تامين واكسن است؛ رقابتي كه به طور طبيعي در عرصه جهاني اين بار هم از عدالت 

و اخالق به دور بوده و بر تامين منافع استوار است.

اكنون آشكار شده كه واكسيناسيون ســريع توده هاي مردم تنها راه مهار اين بيماري و 
بازگشت جامعه به زندگي متعارف و به حركت درآمدن چرخ هاي اقتصاد است. ما از تأثير 
تحريم هاي ظالمانه بر ميزان كاركرد نهادهاي متولي سالمت جامعه مطلعيم. بر اهميت 
تالش براي دستيابي به واكســن توليد داخل نيز واقفيم و تمام تالش هاي صورت گرفته 
در اين زمينه را ارج مي نهيم و قدر مي دانيم اما الزم مي دانيم با توجه به 2 موضوع نگراني 

عميق خود را نسبت به سالمت مردم اعالم كنيم:
اخبار و اطالع رساني متناقض در مورد واردات واكسن، نشان از تشتت در نظام  1  
تصميم گيري در مورد اين مســئله حياتــي دارد. درحالي كه رئيس جمهوري 
خواستار رفع تمامي موانع براي واردات واكسن مي شود، تعلل نهادهاي مجري، اين نگراني 
را به وجود آورده است كه مبادا اراده و تصميم واحدي در اين زمينه وجود نداشته  باشد. 
اين در حالي است كه بخش خصوصي نيز عدم توفيق خود را در حوزه واردات نه به داليل 

خارجي كه به موانع داخلي نسبت مي دهد.
شرايط سياسي كشور و نزديك بودن زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري  2  
بنا به تجربه تمام ادوار قبلي، دليل ديگري براي نگراني ما شده است. از آنجا كه 
ماه هاي اول دولت بعدي به امور مربوط به اســتقرار طي مي شود اين نگراني كه مقابله با 
كرونا از اين تحول سياسي آسيب ببيند جدي است و از اين راه مخاطرات جبران ناپذيري 

متوجه سالمت شهروندان ايراني است.
ما از رئيس جمهور به عنوان مقام اول اجرايي كشــور درخواســت داريم هرچه سريع تر 
كميته اي ملي متشــكل از دولت، بخش خصوصي و نهادهاي مدني را مســئول بررسي 
موضوع تامين فوري واكسن و برنامه ريزي براي توزيع شفاف و تزريق پرشتاب آن كند. 
الزم است يك بار ديگر روند واردات واكسن خارجي بررسي و مشكالت و موانع طبيعي و 
غيرطبيعي آن شناخته و برطرف شــود. همچنين پيگيري شود كه ساخت و توليد انبوه 

واكسن داخلي اسير رقابت هاي مخرب نهادهاي توليدكننده نشود.
ما هشدار مي دهيم كه هر روز تأخير در اين مسير باعث مي شود به طور فزاينده اي زمان را 
براي مهار كرونا و بازگشت به زندگي عادي از دست بدهيم. به نگراني و اضطراب عمومي 

برآمده از نبود چشم اندازي روشن از وضعيت پيش رو خاتمه دهيد.
روزنامه هاي  اطالعات، جمهوري اسالمي، شرق، اعتماد، دنياي اقتصاد، سازندگي، هفت صبح و همشهري

ديدگاه
غالمحسين محمدي ؛  رئيس مركز ارتباطات و امور بين الملل شهرداري تهران

شهر ارتباطي به زبان ساده يعني شهري كه ساكنانش 
بتوانند در كوتاه ترين و سريع ترين راه ممكن با مديران 
شــهري در تعامل بوده و صداي خود را به گوش آنها 
برسانند. يعني شهري كه مردمانش از نظاره گر صرف به افرادي كنشگر تبديل شوند و 
مطالبه گر باشند. از همين رو با توجه به برنامه سوم توسعه شهر تهران و شاخص هاي 
شهر ارتباطي، ايجاد ارتباط دوسويه با شهروندان، نخبگان و معتمدان محلي در اين 
دوره سرلوحه اصلي كار ما بوده است. ارتقاي مشاركت مردمي و تعامل گسترده تر 
با شهروندان، ارج نهادن به عامليت مردم و خروج آنها از موضع انفعالي در اداره امور 
شهر، گشودن درهاي سيستم به روي شــهروندان و استفاده از نظرات آنها، تعميق 
تعامل مثبت و سازنده با مردم براي نيل به ايجاد شهري كه متضمن رفع نيازهاي همه 
ذينفعان؛ زنان، كودكان، سالمندان و توان يابان باشد جزو اصلي ترين مولفه هايي بوده 

كه در سازمان شهرداري تهران پي گرفته ايم.
شهرداري تهران در اين دوره با شعار »شهري براي همه« و استفاده از الگوي گفت وگو 
با مردم و دريافت نظرات و ايده هاي آنها گام هايي به ســوي تعميق مناســبات بين 
سيستم و شهروندان و نزديكي بيشتر به عاليق آنها برداشت. برگزاري همايش هايي 
براي انتخاب برترين مديران شهر ارتباطي در سال گذشته كه منتخبان مردم بوده اند 

در همين راستا صورت گرفته است.
 كاربست ويژه مديران شــهري در اين دوره ترسيم شهري در 

خدمت همه مردم شــهر بوده اســت. همه مردم فارغ از تعلقات قومــي و نژادي يا 
جنسيت و سن و سال. 

 رابطه صداقت مسئوالنه
و شهرهاي ارتباطي

ادامه در 
صفحه3

فرصت را از دست ندهيد
سرمقاله

 همزمان با ادامه حمالت هوايي اسرائيل به غزه و  شهادت  شهروندان فلسطيني
مردم در نقاط مختلف جهان فرياد حمايت از فلسطين سر دادند

 سرمقاله مشترك گروهي از روزنامه هاي سراسري كشور 
درباره ضرورت سرعت بخشي به واكسيناسيون در ايران

  اگر تحريم نبود؛ هم ظرفيت سدها 
 و هم نيروگاه های برقابی افزايش مي يافت 

و  مهار سيالب ها بهتر صورت می گرفت

  تا هفته چهارم اسفند ماه را برنامه ريزي كرده ايم 
كه  هر 290طرح وزارت نيرو به ارزش 65هزار 

ميلياردتومان به بهره برداري برسد

  بخش  قابل توجهي از عدم تعادل در منابع 
آب زيرزميني، ظرف 5سال آينده با اجراي 
برنامه هاي سازگاري با كم آبي جبران مي شود

   40درصد كل تصفيه خانه هاي شهري
 معادل 101تصفيه خانه، در دولت هاي يازدهم

 و دوازدهم به بهره برداري رسيده است

 گفت وگوي همشهري با رضا اردكانيان وزير نيرو

فرصت را از دست ندهيد
تهران و شهرهاي جهان در كنار فلسطين
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براي اعالم همبستگي با مردم غزه، شب گذشته تصوير پرچم فلسطين، روی برج آزادی نقش بست.

تغيير الگوي كشت براي 
گريز از بحران هاي امنيتي

واكسيناسيون 
 موسپيدها

دلخوشی اين روزها
 گزارش همشهري از شادي و اميد كه 

با واكسن زدن پدربزرگ و مادربزرگ ها  
به خانه و خانواده ها بازگشته است

ورود محموله جديد واكسن 

دلخوشي اين روزهاست؛ روزنه اميدي 
كه لبخند واقعي به صورت ها نشانده 
است؛ ســتاره اقبالي كه گرچه دير و 
كم فروغ روي برخي شانه ها نشسته، 
اما باالخره نشسته است. تنها نمايشي 
از فرح و كاميابــي در فضاي بي در و 
پيكر مجازي كــه هيچ كس از ديدن 
آن مغموم و ســرخورده نمي شــود؛ 
اميدواري واقعي كــه حاال يكي يكي 
در خانه همه را مي زند و نويد روزهاي 
شيريني را مي دهد كه ديگر نبايد از 
ديدار و همنشــيني با پدربزرگ ها، 
مادربزرگ هــا، پدرهــا و مادرهــا 
ترسيد؛ اينكه مســبب بيماري شان 
شوي، آلوده شــان كني و از دستشان 
بدهي؛ واكسيناسيوني كه اگر سرعت 
بيشتري گيرد، طفل گمشده شادي 
و اميــد در كوچــه پس كوچه هــاي 
اين كشــور غمگين هميــن روزها 
پيدايش مي شــود. آن لحظه باشكوه 
واكسن زدنشــان نبايد از دست برود. 

صفحه هاي 10 و 12 را بخوانيد.
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درمان با تجهيزات 
قرضی

گرانی تجهيزات پزشكی و نيازمندی 
بخشی از بيماران موجب راه اندازی 
بانك های امانات تجهيزات پزشكی 

در تعدادی از استان ها شده است

مراقبت از بيماران خارج از بيمارستان، 
هم دشــوار و هم هزينه بر است. اين 
را حاال بســياري از مردم بعد از شيوع 
كرونا مي دانند؛ زيرا يكي از ملزومات 
براي بســتري افراد در خانه، داشتن 
ســاده ترين تجهيــزات پزشــكي 
مانند دســتگاه هاي اكسيژن ســاز و 
كپسول هاي اكســيژن است. اما تهيه 
همين تجهيزات هم براي بســياري 
از خانواده ها به ســادگي امكان پذير 

نيست. صفحه6 را بخوانيد.
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جدال كانديداها از لحظه نخســت پــس از ثبت نام 
انتخابات رياست جمهوري آغاز شــده است. رقابت 
1400 مثل دوره هاي پيشين مي تواند بار ديگر محل 
نزاع هاي جناحي و حتي شخصي باشد. بدون آنكه هيچ 
كانديدايي از برنامه هاي مــدون خود براي مواجهه با 
مسائل عمده كشور و راه حل ابرچالش ها و اولويت ها به 
شكلي روشن سخن بگويد و از آن دفاع كند. البته تقريبا 
همه كانديداهاي شــاخص رياست جمهوري هنگام 
ثبت نام از برنامه  خود براي برون رفت از وضعيت فعلي 
صحبت كرده اند. اما مناظره ها و ميتينگ هاي انتخاباتي 
به وي ژه از سال 84 به اين سو، عمدتا محل جنجال، اتهام 
و جنگ لفظي بوده است.  در چنين شرايطي در آستانه 
آغاز رسمي كارزار رياست جمهوري بار ديگر بسياري 
از لزوم توجه به تفاوت گفتمان ها و برنامه هاي هر يك 
از كانديداها سخن مي گويند. به اعتقاد بسياري از اين 
نخبگان آنچه تمايز ميان كانديداها را رقم مي زند بايد 
برنامه هاي آنها به ويژه درباره مســائل عمده كشور و 
اولويت ها در حوزه  اقتصادي باشد. اما در وهله نخست 
جامعه بايد اين اولويت ها و مسائل عمده را بشناسد و 
سپس با مطالبه برنامه هاي دقيق و اجرايي از كانديداها، 
راه حل  يكي را براي مواجهه با اين مسائل برگزيند. در 
اين گزارش به شكل اجمالي به اين سوال بنيادي پاسخ 
مي دهيم؛ عمده ترين مسائل كشور چيست و هريك از 
كانديداهاي رياست جمهوري بايد در چه حوزه هايي 

برنامه خود را ارائه دهند و از آن دفاع كنند.

نخست؛ كرونا و ضرورت واكسيناسيون ملی 
در شرايط فعلي پاندمي كرونا نخستين اولويت كشور 
و مطالبه جامعه واكسيناسيون عمومي است. بر اساس 
اعالم مديرمركز روابط عمومي وزارت بهداشت تاكنون 
3 ميليون و 1۹۵ هزار و 800 دوز واكسن كرونا وارد و 
تحويل وزارت بهداشت شده و در زنجيره توزيع قرار 
گرفته است. بر اســاس آخرين اعالم رسمی وزارت 
بهداشت از اين ميزان واكسن واردشده يك ميليون 
و ۶23 هزار و 27۹ نفر دوز اول واكســن كرونا و 31۹ 

هزار و 7۹3 نفر نيز دوز دوم را تزريق كرده و واكسينه 
شده اند. در مجموع واكسن های تزريق شده در كشور 
به يك ميليون و ۹43 هزار و 72 دوز مي رســد. طبق 
اعالم ســازمان بهداشــت جهاني براي قطع زنجيره 
دســت كم بايد 70 درصد مردم دنيا واكسينه شوند. 
اين يعني تا واكسينه شدن ۵۶ ميليون نفر از جمعيت 
حدودا 80 ميليوني ايران راه زيادي باقي مانده است. 
از ســوي ديگر جهش هاي آينده ويروس نيز ممكن 
است بر روند واكسيناسيون عمومي تاثيرگذار باشد 
و آن را كندتر كند. به اين ترتيب كانديداهاي نهايي 
رياست جمهوري بايد به اين پرسش پاسخ دهند كه 
چگونه واكسيناسيون عمومي را پيش خواهند برد و تا 
پايان همه گيري كرونا چطور از موج هاي احتمالي آتي 

جلوگيري مي كنند؟

دوم؛ اقتصاد و ديگر هيچ
بر اســاس گزارش مركز پژوهش هاي مجلس كه در 
قالب كتابي با عنوان »عمده ترين مســائل كشور« 
منتشر شده، چالش هاي كشور در ۵ بخش احصا شده 
است. نخستين بخش حوزه اقتصاد است. چالشی كه 
حاال بعد از ضرورت واكسيناسيون كرونا جايگاه دوم 
در موضوعات اساسی كشور را به خود اختصاص داده 
است . چرا كه از سال ۹۶ تاكنون قيمت ارز جهش ۵ 
برابري داشته است و افزايش قيمت روی همه كاالهاي 
روزمره و غيرضروري خود را نشان داده و تورم فزاينده 
روزبه روز ســطح رفاه را كاهش داده است. اينها البته 
تاثيرات ملموس تغييرات اقتصادي و معيشــتي بر 
سفره مردم است. اما طبق گزارش مركز پژوهش ها 
چالش هايي كه اقتصاد ايران با آنها دست به گريبان 
است شامل فساد اقتصادي، اصالح نظام بانكي، محيط 
كســب وكار، توليد و ثبات اقتصاد كالن، نظام مالي، 
تجارت خارجي، نظام مالــي، تجارت خارجي، ماليه 
عمومي و نظــام اداري مي شــود. همچنين اصالح 
ساختار بودجه ديگر چالشي است كه پيش روي دولت 
آينده قرار دارد و در 2سال گذشته بودجه را دستخوش 
تغييرات بسياري كرده است. به نظر مي رسد در اين 
دوره محور برنامه و شعارهاي همه كانديداها مسئله 
اقتصاد اســت. اما در اين ميان موضع هر يك از آنها 

درباره چالش ها و بحران هاي اين حوزه مشــخص و 
روشن نيست. شايد به طور كلي بتوان گفت كه كدام 
يك از كانديداها طرفدار تجارت خارجي و بازار آزاد 
هستند و كدام يك تمايل چنداني به برقراري ارتباط با 
دنيا ندارند. اما بايد ديد كه ايده هر يك از كانديداهاي 
نهايي براي عبور از چالش هاي ذكرشــده چيست و 
آنها چه ضمانتي براي  اجراي راهكارهاي خود ارائه 

مي دهند. 

سوم؛ امور زيربنايي، آب، بنزين و ديگر موارد
سومين مســئله  چالش هاي كشــور در حوزه امور 
زيربنايي اســت. اين حوزه شــامل صنعت و معدن، 
انرژي، بخش آب، كشاورزي، توسعه روستايي، بخش 
محيط زيست، راه و حمل و نقل، مسكن و شهرسازي، 
فناوري و نوآوري مي شــود. به گفته كارشناســان 
اولويت هاي اين حوزه انرژي، محيط  زيست و آب است 
كه هريك مي تواند تبديل به بحران هاي دامنه داري 
شــود. همانطور كه افزايش ناگهاني قيمت بنزين در 
آبان ۹8 اعتراضات گســترده اي در پي داشت. به اين 
ترتيب كانديداها مي توانند پيش از نشستن بر صندلي 
رياست جمهوري از سياســتگذاري دولت آينده در 

حوزه انرژي صحبت كنند. به طــور مثال كدام يك 
طرفدار ايجاد بازار آزاد انرژي هســتند و چه كساني 
قيمت گذاري دولتي را در دستور كار قرار خواهند داد؟ 
حوزه محيط زيست نيز از برنامه هاي مقابله با بحران 
خشكسالي در كشور آغاز مي شود و به مسئله آلودگي 
هوا و ريزگردها در استان هاي جنوبي مي رسد. هريك 
از چالش هاي اين حوزه خود علل بنيادي دارند كه بايد 
ديد راهكار كانديداها براي درمان موقت و سپس دائم 
آنها چيست. حوزه كشاورزي نيز به بحران خشكسالي 
گره خورده و در حوزه مسكن نيز چالش »مسكن مهر« 
همچنان پيش روي دولت آينده قرار دارد. پروژه ای كه 
محمود احمدي ن ژاد رئيس دولت هاي نهم و دهم آن را 
راه انداخت و حاال 14 سال است كه گريبان دولت را 

گرفته است.

 چهارم؛ حوزه اجتماعي و بمبي ســاعتي به نام 
صندوق هاي بازنشستگي

در رتبه چهارم، مسائل عمده كشور در حوزه اجتماعي 
و فرهنگي تعريف مي شود. چالش نخست اين بخش 
صندوق هاي بازنشستگي است. امروزه صندوق های 
بازنشســتگی در كشــور به 2 دســته صندوق های 

زير مجموعه وزارت رفاه شــامل 4 صندوق و با ميزان 
پوشــش تقريبی 8۹ درصدی و 14 صندوق  زيرنظر 
ساير دستگاه ها  با ميزان پوشش 11 درصدی تقسيم 
می شود. اما آمارها نشان مي دهد كه تقريبا همه اين 
صندوق ها به سمت ورشكســتگي در حال حركت 
هســتند. بر اســاس آمار و گزارش ها سهم حمايتی 
صندوق ها از بودجه ســاليانه در ســال های گذشته 
از 40 هزار ميليــارد تومان در ســال ۹۵ به ۹0 هزار 
ميليارد تومان در ســال ۹۹ رسيده اســت. بنابراين 
رئيس جمهور آينده ناگزير بايد با اين چالش كه عوامل 
متعددي مثل قوانين ناكارآمد، سياستگذاري نادرست 
و تغييرات جمعيتي آن را رقم زده مقابله كند.  در بخش 
اجتماعي و فرهنگي و مسائل عمده ديگر نظام آموزش و 
پرورش و آموزش عالي و نظام سالمت وجود دارد. نكته 
اينجاست كه بخش بزرگي از بودجه دولت صرف وزارت 
آموزش وپرورش مي شود اما با اين حال معلمان تبديل 
به يكي از اقشار ناراضي و معترض در سال هاي گذشته  
شده اند. بايد ديد فارغ از كلي گويي و شعارهايي درباره 
ساماندهي به اين چالش ها، دقيقا هر نامزد قرار است 

براي مواجهه با اين مسائل دست به چه اقداماتي بزند.

پنجم؛ سرنوشت برجام و مذاكرات چه مي شود؟
بخش بعدي مسائل كشور عرصه سياسي و حقوقي 
اســت. اين حوزه شامل سياســت داخلي، سياست 
خارجي، مسائل دفاعي و امنيتي و حقوقي و قضايي 
اســت. موضع كانديداها در حوزه سياست خارجي 
معموال مشخص تر از ديگر حوزه هاست و تفاوت هاي 
آنان تاحدودي آشكار است. با اين همه پرونده هسته اي 
ايران پــس از روي كار آمدن محمــود احمدي ن ژاد 
تبديل به يكي از بحران هاي كشور شد و حاال از جمله 
چالش هاي دولت آينده اســت. با روي كار آمدن جو 
بايدن در آمريكا مذاكرات وين براي احياي برجام آغاز 
شده و همزمان گفت وگوهاي منطقه اي ميان ايران و 
عربستان نيز  در جريان است. هرچند گفت وگو درباره 
اين حوزه پربسامدترين موضوع مناظره هاي نامزدها 
خواهد بود اما نمي توان از اهميت آن چشم پوشيد و 
روشن شدن برنامه هر يك از آنها در اين عرصه ضروري 

به نظر مي رسد.

واكسيناسيون ملی، اقتصاد، امور زيربنايي، صندوق های بازنشستگي و تحريم ها مسائل اساسی كشورند كه ارائه برنامه برای حل آنها می تواند محل مناظره و 
رقابت كانديداهای 1400 قرار گيرد

نامزدهای ریاست جمهوری و 5 چالش اساسی کشور

شوراها

پيام تسليت رهبرمعظم انقالب در پی 
درگذشت والده حجت االسالم آل هاشم 
حضرت آيت اهلل خامنه ای در پيامی درگذشت والده حجت االسالم 
آل هاشم، نماينده ولی فقيه در استان آذربايجان شرقی و امام جمعه 
تبريز را تســليت گفتند. به گــزارش پايگاه اطالع رســانی دفتر 

مقام معظم رهبری، متن پيام رهبر انقالب به اين شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحيم
جناب حجت االسالم آقای سيدمحمدعلی آل هاشم دامت توفيقاته

درگذشــت والده  مكرمه رحمه اهلل عليها را بــه جنابعالی و ديگر 
بازماندگان بالخصوص حضرت والد معظم دامت بركاته تســليت 
عرض می كنم و رحمت و مغفرت را برای آن مرحومه و بقا و عافيت 

برای والد مكرم و جنابعالی مسألت می نمايم.
سيدعلی خامنه ای
۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۰

 انتقاد از اعمال سليقه 
در احراز صالحيت داوطلبان شوراها

بحث احراز صالحيت داوطلبان ششمين دوره شوراهاي شهر و 
روستا همچنان محل گاليه و اعتراض قرار دارد. بر اساس گزارش 
خانه ملت، در نشست ديروز مجلس، سيدكاظم دلخوش اباتري 
در تذكري شــفاهي درباره عملكرد هيأت نظارت بر انتخابات 
شــوراها گفت: نظارت مجلس بر انتخابات شــوراها و بررسي 
صالحيت ها اســتصوابي نيست، بلكه براســاس قانون 4 ارگان 
دخالت دارند و در بررسي صالحيت ها بايد نظر 4 ارگان اخذ شود، 
اما امروز ارگان هاي ديگري اضافه شدند و متأسفانه فراتر از قانون 
عمل مي شود. متأسفانه امروز اتفاقي درحال روي دادن است و 
در بعضي از موارد سليقه اي عمل شده است. بايد تدبيري اتخاذ 

شود تا مردم و نامزدها آسيب نبينند.
محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس در پاسخ به تذكر وي خاطرنشان 
كرد: در بررسي صالحيت ها براســاس قانون عمل شود. براساس 
قانوني كه وجود دارد و براساس استعالم هايي كه از مراجع گرفته 
مي شود بايد صالحيت افراد مورد بررسي قرار گيرد؛ مراجعي كه 
در قانون ذكر شده است نيز شفاف است.  اگر همه مراجع صالحيت 
فرد را تأييد كردند و محكوميتي براي آن قائل نشدند، دليلي ندارد 

براساس برخي گزارش ها افراد ردصالحيت شوند. 
به گفته اســداهلل تقی زاده، معاون نظارت هيأت عالي نظارت بر 
انتخابات شوراها در اســتان تهران داوطلبان از 2۶ارديبهشت 
به مدت 4روز مي  تواننــد با مراجعه به دفاتــر هيأت مركزي يا 
فرمانداري شهرستان خود، نسبت به اعالم و ثبت شكايت اقدام 

كنند.

   اميرمحمد حسينی
خبرنگار

تور اروپايي وزيرخارجه زيرسايه جنگ 
ادامه دارد. محمدجواد ظريف كه پيش از ديپلماسی

اين در سفري منطقه اي به قطر، عمان، 
اردن و عراق رفته بود، حاال راهي اروپا شده است. در 
مسير ســفر اروپايي ظريف ديروز وارد ايتاليا شد تا با 

مقامات اين كشور و واتيكان ديدار كند.
البته او گفته كه سفرش ارتباطي با مذاكرات احياي 
برجام ندارد و اين گفت وگوها را سيدعباس عراقچي، 
معــاون او در وين پيــش مي برد. طبــق گزارش ها 
وزيرخارجه در اين ســفر عالوه بر رايزني درخصوص 
گســترش همكاري هاي مشــترك در حوزه روابط 
دوجانبــه، پيرامون همكاري هــا در موضوعات مورد 

عالقه طرفين در ســطح بين المللي نيز به تبادل نظر 
خواهد پرداخت.

ســفر ظريف البته تا اينجــا تحت تأثيــر باالگرفتن 
درگيري ها ميان فلسطين و رژيم اسرائيل قرار گرفته 
اســت. وزيرخارجه ايران ديروز در نشست اضطراري 
وزراي خارجه ســازمان همكاري كشورهاي اسالمي 
شــركت كرد؛ نشســتي كه براســاس اعالم پايگاه 
اطالع رساني ســازمان همكاري اسالمي به پيشنهاد 

و دعوت عربستان انجام شده است. 
در اين نشست وبيناري به رياست »فيصل بن فرحان« 
وزير امورخارجه عربســتان ســعودي و وزيران عضو 
سازمان همكاري هاي اســالمي برگزار شد و درباره 

رخدادهاي خونين و حمالت اســرائيل در سرزمين 
فلسطين، به ويژه قدس بحث و تبادل نظر كردند.

پيش از شركت در اين نشست مجازي نيز محمدجواد 
ظريف سفر به اتريش را هم برهم زد. اتريشي ها پرچم 
رژيم اســرائيل را روي بناهاي مقر نخســت وزيري و 
وزارت امور خارجه خود برافراشته كردند. سخنگوي 
وزارت خارجه در مورد اخبار منتشر شده در ارتباط با 
علت لغو سفر ظريف به وين، گفت: »آقاي ظريف، سفر 

به وين را در اين شرايط به مصلحت ندانست.«
 پيش از اين رسانه هاي اتريشي نيز از لغو سفر ظريف 
به دليل حمايت اين كشور از رژيم اسرائيل خبر داده 

بودند.

تب و تاب انتخاباتی در پيچ شوراي نگهبانتور اروپايي ظريف زيرسايه جنگ در سرزمین های اشغالی
 كدخدايي: تا 10 روز آينده و بعد از اعالم اسامی نهايي نامزدها، فرصت تبليغات آغاز مي شود

از ديروز و با ارجاع پرونده ۵۹2 داوطلب 
شورای 
تصاحب كرسي رياســت جمهوري به نگهبان

شوراي نگهبان، پيچ نخست انتخابات 
رياست جمهوري طي شد و حاال نتيجه رسيدگي به 
رزومه 48چهره سياسي طي روزهاي آينده مهم ترين 
فاكتوري اســت كه بر خبرها و شــكل گيري فضاي 

انتخابات اثرگذار خواهد بود.
عبور كانديداهاي رياســت جمهوري از پيچ شوراي  
نگهبان مهم ترين شرط حضور آنها در فضاي رسمي 
انتخابات است كه به صورت رســمي از 10روز آينده 
شــكل خواهد گرفت و عيان خواهد شــد؛ از لشكر 
بلندباال و بي سابقه مشتاقان رياست  جمهوري سهم 
هر جبهه – انقالبي، اعتدالگرايان و اصالح طلبان – در 
اين انتخابات چقدر اســت و كدام كانديداها در رأس 
جبهه ها و كــدام كانديداها به عنوان پشــتيبان آنها 

هدايت فضاي انتخاباتي را در دست خواهند گرفت.
پيش تر عباســعلي كدخدايي، ســخنگوي شوراي 
نگهبان، درباره چندو چون بررسي صالحيت كانديداها 
به خبرنــگاران گفته بود كه مبناي ما براي بررســي 
صالحيت ها، قانون اساســي و سياســت هاي كلي 
انتخابــات ابالغي مقام  معظم  رهبري اســت. مالك 
ما رأي نهايي اعضاي شــوراي نگهبان بوده و 7رأي 
مثبت براي احراز صالحيت الزم اســت.   سخنگوي 
شــوراي نگهبان در نخســتين واكنش به خبرهايي 
كه درمورد چند و چون بررسي صالحيت داوطلبان 
رياســت جمهوري مطرح مي شــود، ديــروز گفت: 
خوشــبختانه ثبت نام ها روند خوبي داشت و با توجه 
به مصوبه شوراي  نگهبان، ما به عنوان گام اول راضي 
هستيم، چرا كه ثبت نام هاي بي رويه خيلي كمتر بود.

كانديداها ۱۰روزه تعيين تکليف می شوند
عباســعلي كدخدايي افزود: تعداد كساني كه براي 

ثبت نام به وزارت كشــور مراجعه كرده اند، ۵۹2نفر 
بوده اند و طبيعتا  شــوراي نگهبان صالحيت كساني 
را كه شرايط اعالم شــده را داشته باشند،   رسيدگي 
خواهد كرد  و كساني كه آن شرايط را نداشته  باشند، 

كنار گذاشته خواهند شد.
سخنگوي شوراي  نگهبان با بيان اينكه فرصت قانوني 
براي بررســي صالحيت ها ۵روز اســت، اما اين بازه 
قابل تمديد به 10روز هم است، تصريح كرد: بررسي 
صالحيت ها در شوراي نگهبان آغاز شده  است. البته 
براساس قانون اگر اين ۵روز كافي نبود، ما مي توانيم 
اين فرصــت را ۵روز ديگر تمديد كنيــم، اما نهايتا 
10روزه بايد نتايج بررســي صالحيت ها را به وزارت 

كشور اعالم كنيم.
بــه هــر روي ســيزدهمين دوره انتخابــات 
رياست جمهوري، 28خردادماه برگزار مي شود و در 
البه الي همه نقدها و حرف و حديث هاي انتخاباتي، 
هشتمين رئيس جمهور بر مسند ارشد ترين كرسي 
اجرايي كشور تكيه خواهد زد. )ابوالحسن بني صدر، 
محمدعلي رجايي، آيت اهلل سيدعلي خامنه اي، اكبر 
هاشمي رفســنجاني، ســيدمحمد خاتمي، محمود 
احمدي نژاد و حسن روحاني روساي جمهور كشور پس 
از انقالب بوده اند(. حال بايد ديد روند اين انتخابات كه 
لقب نخستين انتخابات در گام دوم انقالب را بر خود 

دارد، چگونه طي خواهد شد؟

تحلیل آماري داوطلبان ریاست جمهوري 
همزمان با پايان مقطع ثبت نام داوطلبان انتخابات رياست جمهوري، جمال عرف، رئيس 
ستاد انتخابات كشور با بيان اينکه در مجموع، ۵۹۲ نفر براي كانديداتوري در انتخابات 
۱۴۰۰ثبت نام كرده اند، گفت: دوره گذشته يك هزار و۶۳۶ نفر براي ثبت نام اقدام كرده 
بودند و در اين دوره ۶۸۶ نفر حاضر شدند. به نظرم روند عقاليي و منطقي طي شده است. 
وي درباره   جنسيت ثبت نام كنندگان نيز افزود: ۹۳درصد آقايان و ۷درصد خانم ها بودند. 
دوره قبل ۹۲درصد آقايان و ۸ درصد خانم ها بودند. عرف سپس با اشاره به تركيب سني 
ثبت نام كنندگان گفت: كساني كه باالي ۴۰سال هستند جمعيت بيشتری بوده. بيش از 
۸۰درصد در محدوده ۴۰ تا ۷۵ سال هستند. وي ادامه داد: كارشناسي ارشد بيشترين 
فراواني را در سطح تحصيالت داشت. ۹۷ نفر هم دكتري داشتند. رئيس ستاد انتخابات 
كشور ادامه داد: ۳۶درصد ثبت نام كنندگان امسال سابقه ايثارگري داشتند. آخرين آمار 
مربوط به كساني بود كه پيش تر در انتخابات شركت كرده بودند كه ۸درصد آمار را تشکيل 
مي دادند. عرف اضافه كرد: اين دوره تقريبا همه گروه هاي سياسي ثبت نام كردند. از جريان 
اصولگرايي و اصالح طلب و جريان اعتدال و مستقل افرادي آمدند و به صورت نسبي از همه 
عاليق و ساليق سياسي، خود را عرضه كردند كه بايد در مراحل بعدي شرايط نوعي پيش 

برود كه همه اين گروه هاي سياسي نمايندگان خود را داشته باشند.

سوداي ریاست جمهوري 13نماینده
درايــن دوره از رقابت هــاي انتخاباتي شــمار قابل توجهي از 
نمايندگان مجلس يازدهم و نماينــدگان ادوار مدعي تصاحب 
كرسي رياست جمهوري شده اند. اميرحسين قاضي زاده هاشمي 
نايب رئيس اول مجلس، فريدون عباسي رئيس كميسيون انرژي، 
شمس الدين حسيني نماينده رامسر و تنکابن، مسعود پزشکيان 
نماينده تبريز، محمدرضا صباغيان بافقي و عليرضا زاكاني رئيس 
مركز پژوهش هاي مجلس از نمايندگان فعلي مجلس هستند كه 
سودای  رياست جمهوري در سر دارند. علي الريجاني رئيس مجلس 
دهم، علي مطهري، مصطفــي كواكبيان، محمود صادقي، محمد 
خوش چهره، حسن سبحاني و شاهين محمدصادقي نمايندگان 
ادواري هستند كه در سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري 

به ميدان آمده اند.
نکته قابل توجه ديگر اينکه مســعود زريبافــان و محمدجواد 
حق شناس ۲ چهره سياسي هستند كه هم براي انتخابات شوراهاي 

شهر و هم انتخابات رياست جمهوري ثبت نام كرده اند.
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 جلســه ديروز شوراي شهر 
تهران به رياست سيدابراهيم گزارش

اميني برگزار شد و او در نطق 
پيش از دستور خود به بي اخالقي ها از سوي 
برخي اشاره كرد و گفت: »طي روزهاي اخير 
در برخــي رســانه ها و تريبون ها شــاهد 
هجمه هايي غيرواقعي و در مواردي به دور از 
اخالق نسبت به فعاليت هاي شوراي پنجم 
شهر تهران و ناديده گرفتن دستاوردهاي 

اين شورا هستيم.« 
به گزارش همشهري، انتشار تصاوير ضرب 
و شتم يك دســتفروش توســط عوامل 
منتسب به يكي از مناطق شهرداري تهران، 
نخســتين موضوعي بود كــه نايب رئيس 
شــوراي شــهر تهران مطرح كرد و گفت 
كه مديريت شــهري بايد هرچه سريع تر 
نســبت به بررســي زواياي مختلف اين 
ماجرا، شناســايي متخلفــان احتمالي و 
اعالن عمومي اقدام كنــد و نتايج آن را به 
شــهروندان و شــورا گزارش دهد. اميني 
همچنين از برخي بي اخالقي ها در آستانه 
برگــزاري انتخابات رياســت جمهوري و 
شــوراها گاليه كرد و گفت: »در روزهاي 
گذشته هجمه هايي غيرواقعي و در مواردي 
به دور از اخالق به شوراي پنجم شهر تهران 

وارد شــده كه حاكــي از ناديــده گرفتن 
دستاوردهاي شوراي پنجم است. از اين رو 
داوطلبان انتخابات پيش رو و حاميان آنها را 
به رعايت انصاف دعوت مي كنم و از طرفين 
انتخابات مي خواهم ضمن بيان انتقادات و 
كاستي هايي كه قطعا در هر دوره از شورا و 
مديريت شهري وجود دارد، از دايره انصاف، 
اعتدال و اخالق خارج نشــوند. همچنين 
بهتر است براي رسيدن به اهداف انتخاباتي 
خود، اقدامات مثبت و اثرگذار رقبا را براي 
رسيدن به كرسي هاي موقت شوراها -كه 
قطعاً همه ما مستأجران آن هستيم و بايد 
روزي دير يا زود آن را به گروه بعد تحويل 

دهيم- كتمان نكنيم.«
محمد ساالري، رئيس كميسيون معماري 
و شهرسازي شورا نيز با بيان اينكه پس از 
گزارش تحقيق و تفحص درخصوص رسا 
تجارت مجموعه قابل توجهي از هجمه ها 
به اعضاي شورا و كليت مديريت دوره پنجم 
و شــهردار تهران وارد شــد، گفت: »چند 
روز پيش در پلتفرم مجازي كالب هاوس، 
نشســتي با حضور مديــران محترم دوره 
گذشته مديريت شــهري برگزار شد. من 
در نشست حضور پيدا كردم و سعي كردم 
در مدت كمي كه داشتم به برخي از موارد 

پاسخ بدهم. تذكر من به شهردار تهران و 
مديران شهرداري اين است كه به رغم اينكه 
در يكي دو ماه اخير گزارش هاي خوبي ارائه 
شده و شخص شــهردار نيز خود صحبت 
مي كنند كه جاي ســپاس هــم دارد ولي 
بخش قابل توجهي از اين هجمه هايي كه 
به شورا و مديريت شهري مي شود به دليل 
عدم طرح تخلفات دوره گذشته بوده كه در 
ابعاد مختلف صورت گرفته است. شهردار 
تهران و مديران بايــد بدانند اگر بخواهند 
واقعيــات را مطرح نكنند، به قول كســي 
كه اگر مطالبات را نگيريد جزو بدهي شما 

مي نويسند، همين گونه خواهد بود.«
او ادامه داد: »بودجه رســمي 12ســال 
مديريــت شــهري گذشــته قريــب به 
1۵00هزار ميليارد تومان به جز تبصره ها 
بود، درصورتي كه كل اين دوره تا به حال 
۹0هزار ميليارد تومان يعني كمتر از يك 
شانزدهم بودجه داشته، بايد بگوينددوره 

پيشين با اين بودجه چه كار كردند.«

تأييد صالحيت 5عضو  ديگر
نايب رئيس شوراي شــهر تهران در جلسه 
ديروز، به موضــوع رد صالحيت برخي از 
اعضا هم اشاره و عنوان كرد: »در چند روز 

گذشته شــاهد رد صالحيت عده زيادي 
از داوطلبان تصدي كرسي شوراها بوديم 
كه مايه نگراني است. اگرچه هيأت نظارت 
استان تهران پس از رسيدگي به اعتراضات 
صورت گرفته، صالحيــت تعدادي از افراد 
ردصالحيت شده از جمله ۵عضو شوراي 
شــهر تهران را تأييد كرده اما انتظار است 
هيأت مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي 
اسالمي كشور زمينه حضور ۵عضو ديگر 
شــوراي پنجم را كه هنوز صالحيت شان 
تأييد نشده است در رقابت هاي انتخاباتي 

فراهم كند.« 
اميني در ادامه گفــت: »از اين تريبون از 
همه همكاران و شــهروندان ردصالحيت 
شده از جناح هاي مختلف و با هر طرز فكر 
كه داليل متقن و قانوني بر رد صالحيتشان 
وجود ندارد مي خواهم از تمامي اهرم هاي 
قانوني اســتفاده كنند و اعتراض خود را 
به هيأت مركزي تحويل دهند. اميدوارم 
خروجي اين هيأت باعــث افزايش اميد 
و انگيــزه در دل شــهروندان و داوطلبان 
خدمــت بــه شــهر و شــهروندان و به 
رسميت شمردن حق رأي و انتخاب آزادانه 

شود.« 

شوراي نگهبان؛ پاسدار قانون اساسي
اميني، عضو حقوقدان شوراي شهر تهران 
در جلســه ديروز به مصوبه اخير شوراي 
نگهبان با تعريف معيار ها و شرايط الزم براي 
تشخيص رجل سياســي، مذهبي و مدير 
و مدبر بودن نامزد هاي رياســت جمهوري 
اشــاره كرد و گفت كه اين مصوبه سيلي 
از انتقادات و موجــي از نگراني ها در ميان 
حقوقدانان مستقل و دلسوز نظام و كشور، 
فعاالن سياســي و اجتماعي و شهروندان 
را به وجــود آورده اســت: »كمترين توقع 

از شــوراي نگهبان به عنــوان نهادي كه 
موجوديت و مشــروعيت خود را از قانون 
اساسي كسب كرده، اين است كه همچون 
نامش نگهبان و پاسدار قانون اساسي باشد 
و دســت به اقدام خالف قانون اساســي و 
مغاير خواست و نظر تدوين كنندگان قانون 
اساســي و مردم به عنوان تأييدكنندگان 

اصلي اين قانون نزند.«
 او در ادامه به اصل 177قانون اساسي اشاره 
و عنوان كرد: »در اين اصل، شيوه بازنگري 
و تغيير اصول قانون اساسي  كه در نهايت 
بايد به رفراندوم عمومي گذاشته شود بيان 
شده و اينگونه نيســت كه شوراي نگهبان 
بتواند اصول قانون اساســي را كه ميثاق 
مستحكم بين شهروندان و اداره كنندگان 
جامعه است را با يك تصميم داخلي تغيير 
دهد. قانون اساسي كشــورمان در اصول 
مختلف خــود تعيين شــرايط داوطلبان 
تصدي منصب نمايندگي مجلس، عضويت 
در شوراهاي شهر و روستا و تصدي منصب 
قضا را به موجب اصول 62، 100و163قانون 
اساســي به قانون، يعني قانــون مصوب 
مجلس شــوراي اســالمي و نه هيچ نهاد 

ديگري واگذار كرده است. 

بررسي 2طرح و يك اليحه
در جلسه روز گذشته شوراي شهر تهران 
يك فوريت اليحه »رويداد تهران1400« 
بررسي شد كه اعضا با آن موافقت نكردند 
تا براي بررسي بيشــتر به كميسيون هاي 
تخصصي برگردد. اما طرح »ســاماندهي 
وضعيت خدمت مراكز دامپزشكي حيوانات 
شهري در تهران« و » الزام شهرداري تهران 
به ايجاد اليه فعاليت هــاي دانش بنيان و 
نوآورانه در شــهر تهران« بــا اكثريت آرا 

تصويب شدند. 

نايب رئيس پارلمان شهر تهران در نطق ابتدايي جلسه ديروز، از ناديده گرفتن 
دستاوردهاي اين دوره گاليه كرد 

هجمه هاي غيرواقعي به شوراي پنجم خبرگزارش

همدردي با غزه از برج آزادي
همزمان با واكنش های بين المللی به جنگ در نوار غزه و محكوميت 
جهانی اقدامات جنايتكارانه رژيم صهيونيستی، شهرداری تهران نيز 
حمايت خود از مردم غزه را با اجــرای ويدئومپينگ روي برج آزادی 
اعالم كرد. به گزارش همشهري برج آزادي تهران به مدت يك  هفته 
شاهد اجراي 2ويدئومپينگ در همدردي با 2شهر جهان بود؛ كابل و 
غزه. در واكنش به بمب گذاري مقابل مدرسه دخترانه سيدالشهدا كابل 
و همچنين حمله رژيم صهيونيستي به نوار غزه، شهرداري تهران با 
اجراي 2ويدئومپينگ پيام همدردي خود را منتشر كرد؛ هفته گذشته 
انفجار 3بمب مقابل يك مدرسه باعث كشــته  شدن 8۵ دانش آموز 
و زخمي شــدن نزديك به 1۵0نفر در كابل شــد. درپي اين رويداد 
هولناك، سه شنبه شب برج آزادي براي همدري با مردم افغانستان با 

تصاويرپرچم افغانستان و عبارات ايراني همدردي روشن شد.
عضو شوراي شهر تهران نيز ديروز با اشاره به اينكه بايد مسئوالن ارشد 
شهري تهران با مديران شهري كابل و غزه تماس مستقيم برقرار كنند، 
گفت: »به مردم افغانستان تسليت مي گويم. ماجراهاي تلخي كه در 
افغانستان اتفاق افتاد و همچنان ادامه دارد مصداق اين قول فردوسي 
است: زيان كسان از پي سود خويش/ بجويند و دين اندر آرند پيش. به 
نام دين دختران نوجوان با وضعي فجيع و به بدترين شكل كشته شدند 
كه اين اتفاق بسيار تلخي است.« احمد مسجدجامعي افزود: »ما جدا 
از مرزهاي جغرافيايي و به لحاظ تاريخي و فرهنگي پيوستگي زيادي با 
افغانستان داريم. اين همسايگي ديرين در تهران امروز هم بسيار نقش 
دارد و اگر افغانستاني ها در ايران نباشند با كمبودهاي زيادي روبه رو 
هستيم. با وجود اينكه آنها با ما و ما با آنها مهربان هستيم، در اين قضيه 
واكنش جدي و پسنديده از سوي مديريت شهري براي همدردي با 
مردم مظلوم و ستمديده افغانستان انجام نشده است. ما به شهرداران 
اروپايي رهنمود مي دهيم و رهنمود مي گيريم اما براي افغانستاني ها 

كه همسايه ما هم هستند اقدام جدي صورت نگرفته است.« 
وي با اشاره به وقايع و درگيري ها در سرزمين هاي اشغالي فلسطين 
خطاب به مدير جلسه شورا گفت: »موضوع ديگر درباره غزه است؛ 
به هر حال آنها با دشمن مشــترك ما در حال جنگ هستند و من 
خواهشمندم شما از طرف مردم و شوراي شهر تهران با آنها تماس 
گرفته و ابراز همدردي با آنها داشــته باشيد. اگر هم امكان داشت و 
زمينه فراهم بود مساعدت كنيم و يا كاري براي آنها انجام دهيم؛ اين 
به نوعي همدلي و همكاري است با كســاني كه با ما تاريخ مشترك 
داشته اند و يا امروز با دشمن مشــترك ما مبارزه مي كنند.« پس از 
انفجار تروريستي كابل، شــهردار تهران شعري از سيدضيا قاسمي 
شاعر افغانستاني را در حساب توييتري خود منتشر كرد كه در آن آمده 
بود: »گاهي پدر شديم و پسر را گريستيم/ گاهي پسر شديم و پدر را 
گريستيم/ مادر شديم و از پس هر زخم انفجار/ هي چشم هاي مانده به 
در را گريستيم....« پخش ويدئومپينگ بر برج آزادي در هنگام وقايعي 
مانند آغاز انتشــار بيماري كرونا در ووهان چين، انعكاس زيادي در 
رسانه ها داشته است و پس از آن به عنوان يكي از واكنش هاي مؤثر از 

زاويه ديپلماسي شهري به اجرا درمي آيد.

شهردار تهران با ۱۸۸۸ 
شخصا پاسخگوي 

شهروندان شد
شــهردار تهران در ســالگرد ايجاد سامانه 
بازرســي 1888 در دفتــرش مســتقيما 
پاســخگوي شــهرونداني بود كه با سامانه 
1888 تمــاس گرفته بودنــد و طي آن به 

17 تماس شهروندي پاسخ داد.
پيروز حناچي، درباره مشكالتي كه مردم با 
او در سامانه مطرح كرده بودند به خبرنگار 
پايگاه خبري شهر گفت: اين جلسه امروز به 
شكل نمادين برگزار شد. عمده مسائلي كه 
در تماس شهروندان مطرح شد به ساخت و 
سازها در محدوده شهر مربوط مي شد مانند 
گود برداري هــا، تاوركرين هــاي ناايمن در 
مجاورت منازل مسكوني و مزاحمت هايي 
كه ساخت وســاز براي همســايگان ايجاد 

مي كند.
حناچي درباره عملكرد 1888 نيز گفت: بنا 
به گزارش هايي كه همــكاران ارائه كردند، 
مدت زمان رســيدگي به درخواست مردم 
از ۵7 روز در ســال ۹6 به 2۵ روز در سال 
۹۹ رسيده اســت. البته معلوم نيست اين 
آمار تا چه حد كيفي اســت و بايد كنترل و 
بررسي شود تا كيفيت نيز بهبود پيدا كند. در 
شاخص پاسخگويي نيز از 81 درصد در سال 
۹6 به ۹7 درصد در سال ۹۹ رسيده ايم و اين 
نكته نشان از رضايت نسبي شهروندان دارد.

شــهردار تهران گفــت: 137 و 1888 ابزار 
ارتباطي ما با مردم است و مردم انتظار دارند 
عكس العمل مناســبي در قبال شكايات و 
درخواست هايشان داشــته باشيم و جواب 
قانع كننده اي بدهيم و بايد اين اتفاق بيفتد. 
برخي درخواست هاي مردم از جنس حقوقي 
و محاكم بود كه مربوط به شهرداري نيست 
ولي من و همه همكارانم بايد به بخشي كه 
در اختيارات شهرداري است رسيدگي كنيم. 
الزم بــه ذكــر اســت در دوشــنبه هاي 
پاســخگويي به مردم نيز، برخي از مديران 
شــهري از طريــق ســامانه 1888 بــه 
درخواست ها و سواالت شــهروندان پاسخ 

مي دهند.

 رابطه صداقت مسئوالنه
 و شهرهاي ارتباطي

تهران متعلق به همه كساني است  ادامه از 
كه در آن زندگــی می كنند و آنها صفحه اول

خود بهتر از هركســي با مســائل و نيازهاي شهر آشنا 
هستند. فقط كافي است مسئوالن موانع ارتباط صحيح 
و ســازنده را از اين ميان بردارند تــا بتوانند به دركي 
ملموس و واقعي از نيازهاي شهروندان برسند. در اين 
دوره كوشيديم از راه هاي مختلف و زواياي متعدد اين 

نزديكي را ايجاد كنيم.
از سوي ديگر از آنجا كه براســاس تئوري هاي جديد، 
براي نيل به شــهر ارتباطي و خالق بايــد از همه توان 
در زمينه هاي بســط فضاهاي عمومي به ســود مردم، 
توســعه فرهنگ و امنيت و ارتباطات سود جست، اهم 
تالش خود را معطوف هوشمند سازي  شهر و استفاده از 

فناوري هاي نوين كرديم.
با وجود اينكه از حدود يك ســال و نيم پيش ويروس 
كرونا بر انواع تعامالت اجتماعي و بشري در همه جهان 

اثر گذاشت و طبعا ما نيز در ايران و شهرداري تهران از 
آن بي نصيب نبوديم اما تالش كرديم خللي در ارتباط ما 
با شهروندان و دريافت نيازها و ايده هاي آنها در هنگامه 
اين بحران بروز نكند و به دنبال اتخاذ راهكارهايي براي 

استمرار ارتباط در دوران كرونا بوديم.
همكاران مــا در معاونت ها و ســازمان هاي مختلف و 
متنوع شــهرداري تالش كردند با برگزاري انواع وبينار 
و ســمينارهاي مجازي، جلســات آناليــن، اليوهاي 
اينســتاگرام و به تازگي حضور در شــبكه اجتماعي 
كالب هاوس با مردم در ارتباط و تعامل باشند و صداي 

آنها و مطالباتشان را بشنوند.
شهردار تهران نيز طي دوران همه گيري كرونا، با حضور 
در جلســات و گفت وگوهاي آنالين با شهرداران ساير 
شهرهاي جهان با به اشــتراك گذاشتن تجربيات خود 
در زمينه مقابله با كرونا ازجمله ضدعفوني كردن شهر 
و وسايل نقليه عمومي از راهكارهاي آنها براي مهار اين 
ويروس بهره جســت. اســتفاده از ظرفيت شبكه هاي 
اجتماعي با حضور مداوم شهردار تهران، برخي از معاونان 
و بنده به عنوان مدير روابط عمومي شهرداري تهران و 
گفت وگوي مستقيم و بي واســطه با مردم در اين دوره 

نضج يافت و به ثمر رسيد.
به زعم نگارنده، براي تحقق شهر ارتباطي نخست بايد 
اهتمام ويژه اي به طراحي سازوكاري براي گفت وگوي 
بي واسطه و بي تعارف شهروندان با مديران شهري داشت. 
از دل گفت وگوي بي واسطه است كه مشكالت به خوبي 
عيان و راه حل ها نيز هويدا مي شــوند. قدرت تعامل با 
مردم و درك مسائل و مقتضيات آنها نيز از همين زاويه 

به دست مي آيد.
از سوي ديگر، وقتي صادقانه و بي واسطه با مردم سخن 
مي گوييم آنها نيز به درك بهتري از عملكرد سيستم و 

مشكالت آن مي رسند.
اگر بخواهيم طراحي شــهرهاي ارتباطي نه تنها روي 
كاغذ بلكه در عمل نيز به اهداف تعيين شده برسند در 
گرو درك نيازهاي همه شــهروندان از هر نژاد و قشر و 
سني است. با به رسميت شــناختن اين گزاره كه شهر 
متعلق به همه است مي توان در وهله نخست نيازهاي 
همه اقشار را مورد ســنجه قرار داد و سپس با تعامل با 
مردم به بهترين پاسخ ها براي تامين خواسته ها رسيد. 
صداقت مسئوالنه در حوزه افكار عمومي هميشه راهگشا 

و پيش برنده است.

با ادامه روند فعلي، اتوبوسراني زمين گير مي شود
مديرعامل شــركت واحد 

اتوبوســراني تهران اعالم اتوبوسراني
كــرد: »در صــورت عدم 
 حمايت دولت، ناوگان اتوبوسراني تهران 

به زودي زمين گير مي شود.«
به گــزارش همشــهري، حمايــت از 
حمل ونقــل عمومــي يــك وظيفــه 
حاكميتي اســت و در تمام كشورهاي 
دنيا دولت ها از آن پشــتيباني مي كنند. 

محمود ترفع با بيان ايــن مطلب گفت 
كه كاهــش 60درصــدي مســافران 
ناوگان اتوبوســراني از يك ســو و اعمال 
تحريم هاي ظالمانــه و افزايش نرخ ارز و 
تورم از ســوي ديگر، ناوگان حمل ونقل 
عمومي را دچار مشكالت اقتصادي كرده 
اســت. او در ادامه صحبت هايش عنوان 
كرد: »به دليل ســودآور نبودن ناوگان 
اتوبوسراني، بخش خصوصي تمايلي به 

سرمايه گذاري ندارد و از اين رو حمايت 
دولت ضروري است و اگر اين كار انجام 
نشود ناوگان اتوبوسراني تهران به زودي 
زمين گير مي شود.« مديرعامل شركت 
واحد اتوبوســراني تهران بــا بيان اينكه 
سال گذشــته 2۵0دســتگاه اتوبوس و 
ميني بوس جديد خريداري و در ناوگان 
حمل ونقل عمومي تهــران به كار گرفته 
شدند، گفت: »سال۹۹، سخت ترين سال 

امن سازي  2هزار نقطه بي دفاع شهري 
براي حضور زنان

شــهرداري تهران در راســتاي ايجاد امنيت زنان در شهر اقدام به 
بهسازي 2 هزار نقطه ناايمن و بي دفاع شهري  كرده است. زنان

به گزارش همشهري، ايجاد امنيت براي زنان اواسط سال گذشته در 
دستور كار اداره كل امور بانوان و معاونت اجتماعي و فرهنگي شهردار تهران  قرار 
گرفت و اقدامات انجام شده در اين راستا منجر به امن سازي  2هزار نقطه بي دفاع 
شهري شده است. راه اندازي 3 گرمخانه ويژه زنان و 2 گرمخانه هم براي مردان اقدام 
ديگري است كه شهرداري تهران در كاهش آسيب هاي اجتماعي انجام داده است. 
همچنين تجهيز مراكــز پرتو و ارائه خدمــات حمايتي و آموزشــي از 4هزار و 
7۹6كودك كار و خيابان، اجراي پروژه هاي كوچه دوستي از طريق بازآرايي بيش 
از 70 كوچه در محالت تهران با مشــاركت زنان و كودكان و شناسايي و جذب 
12۹ هزار و 16 متكدي و بي خانمان توسط واحدهاي گشت فوريت هاي خدمات 
اجتماعي، اقدامات مهم مديريت شهري در حوزه كاهش آسيب هاي اجتماعي در 

محالت پايتخت است.
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   نگاه ملي به شوراها
رئيس شوراي شهر تهران در جلسه روز گذشته به صورت مجازي حضور داشت اما در پايان خود 
را به جمع خبرنگاران رساند. محسن هاشمي رفسنجاني با بيان اينكه يكي از شاخصه هاي شوراي 
پنجم عمل به منويات رهبري در بحث فضاي ســبز، حفظ باغات، جلوگيري از شهرفروشي و 
شفافيت بوده است، به موضوع رد صالحيت برخي از اعضا اشاره كرد و گفت: »انتخابات شوراها در 
كنار انتخابات رياست جمهوري از اهميت ويژه اي برخوردار است و وجود انتخابات شوراها مشاركت 
را باال مي برد. بنابراين اگر نگاه حذفي داشته باشيم برخالف نظر و منويات مقام معظم رهبري عمل 
كرده و تعداد رأي دهندگان و شركت كنندگان در انتخابات كم خواهد شد و به همين دليل بايد 
از منظر ملي به انتخابات شوراها نگاه كنيم.« او به ردصالحيت برخي از اعضا اشاره و عنوان كرد: 
»متأسفانه در روزهاي اخير ردصالحيت هايي اتفاق افتاد و اعتراض شد و بخشي دوباره تأييد 
صالحيت شدند كه جاي تشكر دارد اما هنوز 5نفر از اعضاي شوراي فعلي تأييد صالحيت نشدند 
و ما با هيأت نظارت مركزي وارد مذاكره شديم تا بتوانيم آنها را تأييد صالحيت كنيم و اميدوارم در 

بقيه شهر ها اين اتفاق نيز بيفتد و تأييد صالحيت ها صورت گيرد.«

در تاريخ 6۵ساله ناوگان اتوبوسراني تهران 
بود و اميدواريم سال1400، سال بهتري 
براي اين مجموعه و حمل ونقل عمومي 
پايتخت باشد.« بر اســاس اين گزارش، 
سال گذشــته 2۵0دســتگاه اتوبوس و 
ميني بوس جديد به ناوگان حمل و نقل 
شــهري تهران افزوده شــد اما چنانچه 
حمايت هاي دولتي چه در زمينه نوسازي 
ناوگان و چه پرداخت يارانه بليت نرسد، 
ناوگان اتوبوســراني پايتخت كه حدود 
نيمي از آن فرسوده است، در آينده دچار 

مشكالت بزرگي مي شود.
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چهره روز

 مردی که دغدغه
توسعه ایران را داشت

عاشق سربلندی ايران درگذشت

ايران يکی از چهره های پرورش يافته 
در نظام جمهوری اسالمی و از مديران 
نسل دلسوخته و عاشــق توسعه را از 
دست داد. در روزی که همه نگاه ها به 
ساختمان وزارت کشور بود تا عاشقان 
سیاست و شیفتگان قدرت و خدمت 

در 4سال آينده را بشناسند، اکبر ترکان، شیفته واقعی خدمت 
نگاهش به آسمان بود و آسمانی شد. او خودش بود؛ متفاوت با 
همه مديران هم نسل خودش، صريح بود، خدوم بود و تحول خواه، 
اهل تعارف نبود و هرجايي مســئولیت می پذيرفت، در صیانت 
از حوزه مســئولیتش تمام قد دفاع می کرد. او در روزگاری که 
نظامی ها برای رفتن به پاستور صف کشــیده اند، روزگاری در 
دولت اکبر هاشمی رفســنجانی، وزير دفاع بود بی آنکه نظامی 

باشد.
بهترين دفاع از نظر اکبر ترکان، حمله بود و بهترين راه توسعه 
ايران، برداشــتن موانع و ايجاد راه های جديد. او را شايد نسل 
کنونی کمتر بشناسد و شــايد خیلی از ايرانی ها اصال ندانند که 
مرحوم ترکان برادر 2شهید بود اما هیچ گاه در دوره مسئولیت 
خود از آنها خرج نکرد زيرا او از نسلی متفاوت بود. اکبر ترکان از 
مجیز گفتن و تملق شنیدن، خوشش نمی آمد و با صراحت کالم 

مثال زدنی همه را غافل گیر می کرد. 
شايد نسل امروز او را با جمله تاريخی اش در آبان93 بشناسند 
که گفت: »بگذاريد با خود روراســت باشــیم؛ مــا به جز پخت 
آبگوشت بزباش و قورمه ســبزی در هیچ کدام از تکنولوژی هاي 
صنعتی در جهان برتری نداريم.« البته که در شــهريور94 بود 
که میزان خسارت روزانه برجام را 100میلیون دالر اعالم کرد و 
منتقدان برجام را به اوج عصبانیت رساند. اين قاعده بازی کسی 
بود که ديگر در میان ما نیســت. اما میراث ماندگار او در اقتصاد 

ايران برای نسل آينده باقی می ماند.
ترکان در تمام دولت ها مســئولیت پذير بــود و حتی در دولت 
محمود احمدی نژاد هم که 4سال معاون وزير نفت بود، آشکار 
و نهان مخالفت خود را با سیاســت هاي نادرست رئیس جمهور 
وقت بیان می کرد و البته وقتی به ناگهان خبر عزلش را شــنید، 
اعتراض نکرد. هم در دولت میرحسین موسوی حاضر بود، هم 
در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی در مقام وزير دفاع و بعدا وزير 
راه خدمت کــرد؛ در دولت محمد خاتمــی، در دوره اي رئیس 
ايدرو بود و طرح توسعه صنعتي را مي ريخت و در دوره اي ديگر 
در کنار بیژن زنگنه، چراغ آبادانی پارس جنوبی را روشــن نگه 
داشت و کوشید تا عقب ماندگی ها را جبران کند. در دولت حسن 
روحانی هم تنها به ســمت دبیری شــورای هماهنگی مناطق 
آزاد تجاری و اقتصادی ايران و مشاور عالی رئیس جمهور اکتفا 
کرد و بعدها به سازمان نظام مهندسی رفت. در طول سال های 
فعالیت، اين چهره تکنوکرات ايرانی، البته با بیماری کلیوی کنار 
 مي آمد تا اينکه پســرش خبر داد: »جانم رفت... پشتم رفت... 

بابا رفت...«
اکبر ترکان را خالصه کردن در صراحت کالم جفاست زيرا کارنامه 
او درخشان است و همگان اذعان دارند که دلسوز بود و اگر هم به 
تندی صحبت می کرد، صداقت داشت. همین خصلت او بود که 
عتاب تندش خطاب به محمدرضا نعمت زاده وزير سابق صنعت، 
آن  هم در يک برنامه زنده تلويزيونی هرگز باعث کدورت نشد، 

زيرا او آيینه صداقت و صراحت کالم بود .
رئیس جمهور او را يار صديق دولت  تدبیر و امید، توانمند، دلسوز 
و منشا خدمات فراوان با کارنامه درخشــان توصیف می کند و 
می گويد: »در يادها باقی خواهد مانــد.« محمدجواد ظريف از 
او به عنوان دوســت ديرين و از خدمتگزاران پرتالش و مديران 
مؤمن و متعهد ادوار مختلف نظام جمهوری اسالمی ياد می کند. 
امیرحاتمــی، وزير دفاع ايران می گويد: مرحــوم  عمر پربرکت 
خود را در مســیر پیشــرفت و اقتدار در عرصه دفاع طی کرد و 
بیژن زنگنه وزير نفت از او به عنوان کیمیايی ياد می کند که اين 
روزها کمتر می توان سراغ داشت و می افزايد: عشق به سربلندی 
ايران و جهاد خالصانه و بدون منت در اين مسیر از ويژگی های 
شاخص ايشان در عمر پربرکت و زندگی شرافتمندانه اش بود. او 
خدمتگزاری صديق برای ملت ايران، مديری توانمند و ارزشمند 
و دوســتی شــفیق و وفادار بود. کیمیايی که اين روزها کمتر 

می توان سراغ داشت.
زنگنه که يکی از دوستان قديمی اش را از دست داده، يادآوری 
می کند: مردن با نام نیکو همچون اکبر ترکان، چیزی است که 
به سادگی قابل دست  يافتن نیست. محمد شريعتمداری هم از او 
به عنوان رادمرد ساحت مديريت عالی ايران ياد و تأکید می کند: 
او تا آخريــن لحظات عمر بــا برکتش با مقاومــت و روحیه ای 
وصف ناپذير در مقابل شدائد زمانه سر خم نکرد و ايستاد چون 

کوه و دست از خدمت به خلق خدا نکشید .
علی اکبر صالحی، رئیس ســازمان انرژی اتمی هــم بر اين باور 
است که اکبر ترکان در طول 4دهه تالش و مسئولیت در دولت 
دغدغه ای جز ترقی و تعالی ايران در ســر نداشــت و علی اکبر 
واليتی، وزير اسبق امور خارجه هم بر اين عقیده است که  ترکان 
از چهره های پرتالش نظام و در مســئولیت های مختلف، منشا 

خدمات متعدد و فراوانی بوده است. 
غالمرضا شافعی، وزير صنايع در دولت نخست محمد خاتمی هم 
می گويد: ترکان، با ذهن جوال و فکری روشــن، دغدغه توسعه 
کشور را داشت و با صراحت لهجه و به دور از الپوشانی و رياکاری، 
انديشــه های خود را بدون لکنت زبان بیان می کرد. او ترکان را 
مديری توانا، اليق و کارآمد مي داند و می افزايد: چه در کسوت 
تنها وزير غیرنظامی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و 
چه به عنوان وزير راه و ترابری، به صورت برجسته ای می درخشید 
و به عناوين مديريتی مســئولیت هايی که می پذيرفت، معنی و 

محتوا می داد.
مرحوم ترکان ديگر در بین ما نیســت، همچنــان که خیلی از 
چهره های نسل اول و صادق انقالب چشم از جهان فروبسته اند، 
اما آيا میراث آنها پاس داشــته می شود و نســل آينده خواهد 
دانست که در روزهای سخت، چه نسلی از مديران تراز انقالب 

بودند که ايستادند، سوختند و ساختند؟ 
و البته يکی چون تــرکان بود که بدون لکنت و صريح پاســخ 

کوتاه نظران را می داد و نگران آينده  بود... بدرود آقای ترکان. 

گزارش

بازی خواني انتخاباتي دالر 
قیمت دالر آمريکا درپي آغاز روند ثبت نام کانديداهاي رياست جمهوري 

11درصد افزايش يافته است

يک روز بعد از روشن ترشــدن فضاي انتخاباتي و صف بندي جناح هاي سیاســي و 
البته اعالم کانديداتوري رئیــس کل بانک مرکزي درســیزدهمین دوره انتخابات 
رياست جمهوري، شیب قیمت دالر صعودي شد. قیمت هردالر آمريکا ديروز 3درصد 

رشد کرد.
به گزارش همشــهري، همزمان با نزديک شــدن به زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري در 
28خرداد ماه امسال، واکنش بازار ارز به اين عامل برون زا بیشتر شده. به باور فعاالن بازار، نتايج اين 
انتخابات مي تواند روي اقتصاد و سیاست خارجي ايران تأثیر زيادي داشته باشد؛ اين دو عامل مي تواند 
به طور مستقیم قیمت دالر را در ماه هاي آينده، به ويژه بعد از تعیین رئیس جمهور جديد، تحت تأثیر 
قرار دهد. ديروز و به فاصله يک روز بعد از پايان ثبت نام نامزد هاي انتخابات رياست جمهوري، شیب 
صعودي قیمت دالر بیشتر شد و قیمت هر دالر آمريکا با 700تومان افزايش از 22هزارو 700تومان 
به 23هزارو 400تومان رسید. اين رشد 3درصدي قیمت دالر در شرايطي اتفاق افتاد که روز شنبه 
هم در جريان ثبت نام نامزد هاي رياست جمهوري قیمت هر دالر آمريکا دست کم 400تومان افزايش 
يافته بود.به نظر مي رسد همزمان با نزديک شدن به انتخابات رياست جمهوري، نگاه بازار ارز از وين به 
سمت انتخابات رياست جمهوري تغییر جهت داده، به ويژه آنکه به نظر مي رسد نتايج انتخابات مي تواند 

بر مذاکرات وين هم تأثیر گذار باشد.
شتاب گرفتن روند رشد قیمت دالر ظرف 2روز گذشته، در شــرايطي اتفاق افتاد که 10روز پیش 
امیدواري براي نزول قیمت دالر به کانال 20هزار تومانــي، تحت تأثیر مذاکرات وين افزايش يافته 
بود اما از هفته گذشته تاکنون قیمت هر دالر آمريکا 11درصد افزايش يافته است.ريشه يابي داليل 
رشد دوباره قیمت دالر برخالف امیدواري هايي که براي احیاي برجام به وجود آمده احتمال وقوع 2 
سناريو را تقويت مي کند. از يک طرف به نظر مي رسد رشد قیمت دالر ناشي از اثراتي است که ديدگاه 
رئیس جمهور بعدي بر سیاست و اقتصاد دارد و از سوي ديگر برخي گمانه زني ها حاکي از آن است که 

رشد قیمت دالر بر بستر يک رقابت انتخاباتي محقق شده است.

نگاه دولت بعدي
اغلب اقتصاددانان بر اين باورند که انتخابات 1400به دلیل ابربحران هايي که اقتصاد ايران در دهه 
آينده با آن مواجه اســت و مي تواند به خلق چالش هاي بزرگي براي جغرافیاي ايران منجر شود، در 
نتیجه از حساسیت زيادي برخوردار است و در اين زمینه نگاه سیاسي و اقتصادي رئیس جمهور بعدي 
اهمیتي حیاتي در حل اين چالش ها دارد. به زعم اقتصاددانان براي حل اين چالش ها نگاه سیاسي 
رئیس جمهور بعدي بايد به گونه اي باشــد که اقتصاد ايران را از حالت بسته به باز تغییر دهد و نگاه 
اقتصادي رئیس جمهور هم بايد معطوف به کنترل تورم، رشد تولید ناخالص داخلي و رفع موانع پیش 

روي تولید بربستر يک اقتصاد رقابتي باشد.
اينها نکاتي کلیدي هستند که مي توانند به تالطم در بازار ها به ويژه بازار ارز منجر شوند.

به طور واضح سیاســت هاي اقتصادي که منجر به خلق پول و افزايش کسري بودجه شود مي تواند 
به رشد تورم و تداوم رشد قیمت دالر منجر شــود و از منظر سیاست خارجي هم تسهیل در روابط 
خارجي و گسترش همکاري ها با شرق وغرب مي تواند اقتصاد ايران را از حالت بسته خارج کند و سطح 

دسترسي ايران را به منابع ارزي بیشتر کند.
شايد حتي نگاه بازار ارز اين روزها به سیاست خارجي دولت بیشتر از اقتصاد باشد.زيرا بخش زيادي 
از رشد قیمت دالر به ويژه از سال 1397تاکنون بر بستر محدوديت هايي به وجود آمد که در نتیجه 
تحريم هاي اقتصادي به وقوع پیوست و به مسدود شدن جريان ورود ارز به کشور منجر شد؛ بنابراين 
انتخاب دولتي که بتواند اقتصاد ايران را از حالت بسته خارج کند و به يک اقتصاد باز تبديل کند اهمیت 
زيادي براي بازار ارز دارد زيرا اين نگاه مي تواند سطح دسترسي به منابع ارزي ايران را بیشتر کند و 

کفه عرضه و تقاضا را به نفع کاهش قیمت ارز تغییر دهد.
هرچند سیاست خارجي ايران در نهاد هاي باالدستي تعیین مي شود و اثر دولت در اين سیاست ها 
ناچیز است با اين حال دولت ها در اين زمینه نقش تسهیل گر يا کاتالیزور را دارند، به بیان ديگر دولت 
مي تواند در تغییر نوع نگاه نهاد هاي باالدستي اثر گذار باشد. به عنوان نمونه در دولت نهم و دهم به دلیل 
گسترش گفتمان برخوردگرايانه در فضاي بین الملل يک اجماع جهاني علیه ايران شکل گرفت که 
اثرات دنباله دار آن هنوز هم ادامه دارد اما در دولت حسن روحاني نگاه متعادل تري در اين زمینه حاکم 

شد که نقش تسهیلگر در روابط بین الملل داشت. 
در چنین فضايي اکنون بازار ارز نگاه ويژه اي به انتخابات رياست جمهوري دارد و شايد يکي از داليل 
رشد قیمت دالر ظرف روز هاي گذشته اين بوده که احتماال بازار گمان مي برد رئیس جمهور بعدي 

فاقد ظرفیت الزم براي باز کردن اقتصاد ايران و افزايش تولید و کاهش تورم است.

رقابت انتخاباتی بر بستر ارز
سناريوي ديگري که درباره داليل رشد قیمت دالر ظرف چند روز گذشته قابل تصور است، افزايش 
قیمت دالر بر بستر فضاي رقابت هاي انتخاباتي اســت. اين گمانه زني به ويژه از روز شنبه بیشتر از 

گذشته تقويت شده است.
يک ماه مانده به برگزاري انتخابات، به نظر مي رســد رقابتي دروني در بین جناح هاي سیاسي شکل 
گرفته تا همديگر را از امکاناتي که ممکن است در فضاي تبلیغاتي جناح مقابل تأثیر مثبت داشته 
باشد محروم کنند؛ به همین دلیل برخي جناح هاي سیاسي از طريق دستکاري در بازار در تالشند 
تا مانع نزول بیشــتر قیمت دالر شــوند تا از اين طريق بعضی امتیاز هايي را که ممکن است برخي 
کانديدا هاي نزديک به دولت دوازدهم از آنها استفاده کنند، سلب کنند. به بیان ديگر جناح هاي رقیب 
در تالشند تا ازطريق دستکاري در نماگر هاي اقتصادي، پتانسیل امتیاز هاي اقتصادي را که ممکن 
است کانديدا هاي نزديک به دولت از آن استفاده کنند به حداقل ممکن برسانند. در سوي مقابل هم 
کانديداهاي نزديک به دولت مسیر متفاوتي را دنبال مي کنند. اين گمانه زني ها از روز شنبه همزمان 
با تالش هاي بانک مرکزي براي کنترل بازار ارز و تزريق 102میلیون دالر به سامانه نیما بیشتر از قبل 
تقويت شد و اين باور را که دو جناح در بازار ارز روياروي يکديگر صف بندي کرده اند، بیشتر از گذشته 
تقويت کرد. حتي برخي گمانه زني ها حاکي است يکي از داليل رشد قیمت دالر ظرف 2 روز گذشته 
اعالم کانديداتوري عبدالناصر همتي رئیس کل بانک مرکزي بوده است که مخالفان را برآن داشته تا 
از طريق دستکاري در بازار ارز امتیازاتي را که قرار است او در انتخابات رياست جمهوري در تقابل با 

ساير کانديداها از آن استفاده کند، از او سلب کنند.
در چنین شرايطي برخي منتقدان مي گويند فارغ از گمانه زني هاي انجام شده، از امروز تحرکات بانک 
مرکزي در بازار ارز، ناخودآگاه رنگ و بوي سیاسي به خود مي گیرد و اين نهاد تالش خواهد کرد تا از 
طريق ارزپاشي در بازار جلوي رشد قیمت دالر را، که سرعت آن هر روز در حال افزايش است، بگیرد. 
به گفته آنان، نشانه هاي اين ارزپاشي در بازار ارز از روز شنبه با تزريق منابع ارزي جديد در سامانه نیما 
نمايان شد، منتقدان مدعي اند در آستانه برگزاري انتخابات رياست جمهوري بانک مرکزي تالش هاي 
بیشتري براي تزريق ارز به بازار انجام مي دهد. اما در مقابل، مدافعان نهاد ناظر بازار ارز، مي گوينداين 
روز ها حجم منابع ارزي در دسترس بانک مرکزي نسبت به ماه هاي گذشته تحت تأثیر گشايش هاي 

سیاسي انجام شده بیشتر شده و دست بانک مرکزي براي تزريق ارز به بازار بیشتر از گذشته است.

درگاه هاي پول رسان رمزارزها 
مسدود مي شود

امروز دوشــنبه قــرار اســت جزئیات 
بسته شــدن درگاه هــاي ارائه دهنــده 
خدمات بانکي به صرافي ها و پذيرندگان 
فعال در حوزه رمز ارز نهايي شــود. خبرهاي دريافتي 
حاکي است؛ به زودي مســیرهاي نقل و انتقال پول و 
خروج سرمايه از کشور با استفاده از تجارت رمز ارزها يا 

ارزهاي ديجیتال مسدود خواهد شد.
يافته هاي خبرنگار همشــهري نشــان مي دهد؛ بانک 
مرکزي به شــرکت هاي ارائه دهنده خدمات پرداخت، 
دستور جدي داده تا جلوي فعالیت درگاه هاي غیرمجاز 
گرفته شــود. پس از نامه محمدباقــر قالیباف، رئیس 
مجلس شــوراي اســالمي خطاب به رئیس  کل بانک 
مرکزي و وزير اقتصاد، فرايند مسدود کردن مسیرهاي 
نقل و انتقال مالي جهت تجارت، خريد و فروش ارزهاي 
ديجیتال شدت گرفته و قرار اســت در روزهاي آينده 
ارائه خدمات به اين فعالیت ها به طور کامل متوقف شود.

رئیس  کل بانک مرکزي 11 اســفند به صراحت اعالم 
کرده بود مبادله  رمز ارزها بین يکديگر مجاز نیســت 
و خريد و فروش رمز ارز ها تنها براي کســاني است که 
به صورت رسمي، ارز اســتخراج مي کنند و اين ارز نیز 
بايد براي واردات کاال اســتفاده شود. مدتي بعد ماني 
يکتا، معاون اداره نظام هاي پرداخت بانک مرکزي در 
يک برنامه زنده تلويزيوني اعالم کرد: براســاس قانون 
شوراي  عالي مبارزه با پولشويي و مصوبه  هیأت دولت 

در سال 98، مبادله رمز ارز ها در کشور ممنوع است.
کشمکش بر سر چگونگي برخورد با تجارت رمز ارزها 
سرانجام باعث شد تا کاظم دهقان، مديرعامل شرکت 
شاپرك، 12اسفند سال گذشته در نامه اي خطاب به 
مديران شــرکت هاي پرداخت يار اعالم کند: ضروري 
است ضمن دقت در رعايت مستمر عدم ارائه خدمات 
به کسب وکارهاي نامتعارف و خالف قوانین جمهوري 
اسالمي ايران بالفاصله نسبت به قطع خدمات پرداخت 
الکترونیک به پذيرندگان پشتیباني شده که کاالها و 
خدمات مغاير با قوانین ايران و الزامات و قوانین بانک 
مرکزي ارائه مي کنند، نظیر فــروش رمز ارز، فروش 
وي پي ان، سايت هاي شرط بندي و قمار اقدام و نتیجه 

را اعالم کنند.
22ارديبهشت، رئیس مجلس در نامه اي به رئیس  کل 
بانک مرکزي و وزير امور اقتصادي و دارايي خواستار 
مسدود سازي  درگاه پرداخت الکترونیک صرافي هاي 

ارز ديجیتال شد و تأکید کرد: سرمايه گذاران اين حوزه 
به ويژه در مبادله رمز ارزهــا تحت عنوان صرافي هاي 
ديجیتال تعیین تکلیف نشده و عده زيادي از مردم با 
توجه به تبلیغات فراوان در اين حوزه ســرمايه خود را 
به بازار پر از ابهام وارد کرده اند، اما در ماهیت رمز ارزها 

امنیت بستر مبادله موجود، اطالعات چنداني ندارند.

مجلس در برابر تجارت رمز ارزها
محمدباقــر قالیباف به صراحت اعــالم کرده اکتفاي 
صرف به اعالم مأموريت مبادالت رمز ارزها نمي تواند 
رافع مســئولیت بانک مرکزي و وزارت اقتصاد باشد 
زيرا يکــي از دغدغه هــاي مهم فعــاالن اقتصادي و 
نمايندگان مجلس اين است که با وجود غیرمجاز بودن 
صرافي هــاي ديجیتال درحالي که بانــک مرکزي در 
اسفند 1399 به دارندگان مجوز پرداخت ياري اعالم 
کرده؛ از ارائه درگاه پرداخت به اين سايت ها خودداري 
کنند همچنان شــرکت هاي اصلي ارائه دهنده درگاه 
پرداخت تحت نظارت شاپرك به ويژه در  قالبIPG به 

اين سايت ها خدمات مي دهند.
البته رئیس مجلــس در نامه اش تأکیــد کرده بانک 
مرکزي به عنوان متولي اصلي حوزه نظام پولي در اسرع 

وقت ضمن ارائه برآورد قابل اتکا از آينده اين فناوري و 
اثر آن بر اقتصاد و به ويژه نظام پولي و مبادالت کشور، 
مقررات الزم را براي فعالیت در مبــادالت رمز ارزها 
تدوين و نســبت به نظام مندکردن فعالیت رمز ارزها 
اقدام کند و تا آن زمان درصورت متضررشــدن مردم 
به واســطه وجود درگاه هاي پرداخــت داراي مجوز 
از بانک مرکزي در اين ســايت ها، بانک مرکزي بايد 

پاسخگو باشد.
اطالعات دريافتي خبرنگار همشهري نشان مي دهد؛ 
بانک مرکزي به صراحت اعالم کرده؛ درپي نامه رئیس 
مجلس به زودي جلــوي درگاه هــاي پرداخت مجاز 
براي ارائه خدمات مالي و بانکي بــه تجارت رمز ارزها 

را خواهد گرفت.
پیــش از ايــن مرکــز بررســی های اســتراتژيک 
رياست جمهوری با انتشار گزارشي تحلیلی نسبت به 
تأخیر افتادن تصمیم گیری دربــاره فعالیت رمزارزها 
هشــدار داده و تأکید کــرده بود نبايــد فعالیت اين 
بازار، زيرزمینی شــود. 2روز پیش نیز انجمن صنفی 
فناوری های نوين مالی موسوم به فین تک در نامه ای به 
رئیس مجلس از او خواسته بود جلوی زيرزمینی  شدن 

اين کسب و کار را بگیرد.

دالر
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قيمتميوههاينوبرانهدرميادينميوهوترهبار
قيمت-تومانمشخصاتنامميوه
38.000يكدستوسالمورنگدارزردآلو

33.500رسيدهوسالم-قرمزتيرهتوتفرنگي
35.000يكدستوسالم،سبزروشن-تردوآبدارگوجهسبزشمالي
49.000يكدست،كامالسبزتيره-تردوآبدارگوجهسبزدورشهري

32.000يكدستوسالم-تردوتازهچغالهبادام
12.000كامالسالمورنگدار-بدونلهيدگيتوتسياه
12.000كامالسالمورسيده،شيرين-بدونلهيدگيتوتسفيد

گوجه سبز؛ همچنان گران ترين نوبرانه ميادين
با اينكه در هفته اخير زردآلو به عنوان تازه ترين نوبرانه به جمع ميوه هاي ميادين پيوسته،  تره  بار
گوجه ســبز همچنان ركورددار قيمت نوبرانه هاســت. به گزارش همشهري، در هفته 
گذشته پاي زردآلو هم به مغازه هاي ميوه فروشي و غرفه هاي ميادين ميوه و تره بار باز 
شد و حاال تنوع ميوه هاي نوبرانه به 10رقم رســيده، نرخنامه ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران 
نشان مي دهد گوجه سبز دورشهري با 49هزار تومان قيمت همچنان گران ترين نوبرانه ميادين است. 

زردآلو با 38هزار تومان قيمت در جايگاه بعدي قرار دارد. 

مدتي پس از وزيرشدن شما، ايران دوباره تحريم شد 
و كشور در شرايط جنگ تمام عيار اقتصادي قرار گرفت. شايد به 
همين دليل برخي برنامه ها، ايده ها و اهداف شما، مبني بر استفاده 
از منابع خارجي محقق نشد. بر صنعت آب و برق ايران در تنگناي 

شديد تحريم ها چه گذشت؟
دوره دولت دوازدهــم دوره خاصي اســت؛ به واســطه اينكه دولت 
برنامه هاي خودش را براساس شرايط نيمه اول سال 96و پيش بيني ها 
از وضعيت سال هاي پس از آن تنظيم كرد، ولي با خروج آمريكا از برجام 
و محدوديت هايي كه در مبادالت بانكــي، فروش نفت، جلب و جذب 
سرمايه هاي خارجي شــامل فاينانس ها پيش آمد، برنامه هاي مدنظر 
دولت تحت تأثير قرار گرفت. در صنعت آب و برق هم همين وضعيت 
اتفاق افتاد و در تعداد قابل توجهــي از طرح هايي كه قرار بود از طريق 
فاينانس خارجي تامين مالي شود، به ويژه در بخش آب، سدهاي بزرگ، 
سدهاي برقابي به نوعي شاهد توقف تامين منابع مالي از كانال فاينانس 
بوديم؛ درنتيجه اين روند با اختالل مواجه شــد و كندي هايي را پيش 
آورد. در بخش برق به ويژه در بخش تجديدپذيرها هم با محدوديت هايي، 
ازجمله در نقل و انتقال مالي مواجه شديم. اين درحالي بود كه كشور از 
ابتداي دولت يازدهم دوران جديدي را در حوزه انرژي تجديدپذير شروع 
كرده بود. اين حوزه به ميزان زيادي به عالقه مندي سرمايه گذاران چه 
داخلي و چه خارجي متكي بود كه همانند ديگر كشــورها بيايند و در 
اين طرح ها مشاركت كنند؛ حتي براي خريد تضميني برق تجديد پذير 
تهميداتي انديشيده شده بود. عالوه بر دشــواري نقل و انتقال مالي، 

افزايش نرخ ارز هم باعث شــد بسياري از اين 
تعهدات به موقع انجام نگيــرد. اينها آثاري بود 
كه در ابتداي اعمال تحريم ها مشــاهده شد. 
البته از طرف ديگر شاهد رونق در نتيجه توجه 
به توانمندي هاي داخلي بوديم و ظرفيت قابل 
مالحظه اي در خوداتكايي شكوفا شد كه سرمايه 
ارزشــمندي براي كشور اســت. اميدواريم با 
تخفيف يا رفع محدوديت ها، در عرصه آب و برق، 
اهداف و برنامه هاي پيش بيني  شده قبلي به ويژه 

در بخش نيروگاه هاي تجديد پذير محقق شود.
اگر تحريم ها برداشته شود شاهد 
جهش در كدام بخش هاي صنعت آب و برق 

خواهيم بود؟
چون در دهه هاي پس از انقالب سرمايه گذاري 
زيــادي در صنعــت بــرق صــورت گرفته و 

زيرســاخت هاي خوبي را ايجاد كرده ايم و با همه كشــورهاي داراي 
مرز زميني اتصال شبكه داريم، طبيعي است كه رفع محدوديت هاي 
معامالت بانكي، گشايش قابل توجهي را در تبادل انرژي ايجاد خواهد 
كرد و با ســرمايه گذاري هايي كه بخش خصوصــي داخلي و خارجي 
مي تواند در بخش انرژي هاي تجديد پذير داشــته باشــد، پيش بيني 
مي شود به ميزاني كه گشايشي در اين عرصه ها ايجاد شود، مي توانيم 
از ظرفيت ها و ســرمايه گذاري هاي زيرســاختي بيش از مقدار فعلي 
بهره ببريــم؛ به ويژه اينكه مــا از مدت ها قبل اجــازه داده ايم كه برق 
توليدي نيروگاه هاي تجديدپذير به كشــورهاي همسايه صادر شود و 
تاسيسات انتقال را در اختيار توليدكنندگان قرار داديم. از سوي ديگر 
»سنكرون شدن« سيستم شبكه برق ايران با برخي كشورهاي همسايه 
راحت تر صورت مي گيرد و مي توانيم انرژي توليدي خود را صادر كنيم 

و منابع ارزي قابل مالحظه اي خواهيم داشت.
در بخــش آب هم عمده تحول ناشــي از رفع تحريم ها، فعال شــدن 
خطوط فاينانس، به ويژه براي طرح هاي بــزرگ خواهد بود كه بنا بود 
با اين فاينانس ها به بهر برداري برسد. ازجمله اين طرح ها مي توانم به 
سد و نيروگاه بختياري با ظرفيت 750مگاوات اشاره كنم كه مذاكرات 
فاينانس آن به دليل تحريم ها متوقف شد يا سد باغان و سد دشت پلنگ 
در استان بوشهر، سد و نيروگاه برقابي خرسان )در استان چهارمحال و 
بختياري(، سد و نيروگاه رودبار لرستان، سد هراز، سد و نيروگاه برقابي 
چم شير، سد و شبكه آبياري و زهكشي مخمل كوه از طرح هايي هستند 
كه با رفع مشكالت مذاكرات فاينانس آنها، مي توانند دوباره فعال شوند 
و فعال شــدن اين طرح ها، هم اشــتغال قابل 
مالحظه اي را در دوره ساخت ايجاد مي كند و هم 
ظرفيت نيروگاه هاي برقابي را افزايش مي دهد 
و هم اين طرح ها به كنترل ســيالب ها كمك 
مي كند؛ به ويژه اينكه به دليل شــرايط اقليمي 
ايران بايد مهيا شــرايطي نظير خشكسالي ها و 
ترسالي ها شديد پياپي نظير آنچه در 3سال اخير 
رخ داد باشيم كه با برداشــته شدن تحريم ها، 

چشم انداز آينده بهتر خواهد شد.
تا چه اندازه موفق شــديد كه 
برنامه هاي خود را محقق كنيد و آيا االن در 
وضعيتي هستيم كه بگوييم از نظر امنيت 
انرژي و پايداري عرضه آب و برق در شرايط 

بهتر از قبل قرار داريم؟
پايداري عرضــه برق قبل از هــر چيز به درك 

صحيح از شرايط اقليمي ايران برمي گردد. بايد متوجه باشيم تغييرات 
اقليمي پديده اي جهاني اســت و هم اكنون از شرايط نرمال و طبيعي 
فاصله بيشتري گرفته ايم. متوسط بارش 230تا 250ميلي متر در سال 
يعني اينكه به شرايط حادي رسيده ايم و خشكسالي ها يا ترسالي هاي 
شــديد را تجربه مي كنيم؛ حتي گاه اين اتفاقات متعاقب همديگر رخ 
مي دهد. پس اينگونه نيســت كه بگوييم بعد از 2سال ترسالي شديد 
نظير 2سال آبي 98- 97و همچنين 99-98، وارد دوره ترسالي شده ايم. 
درك اين شرايط به اين معناست كه ما ديگر خشكسالي يا سيل را حادثه 
غيرمترقبه تلقي نكرده و تصور نكنيم كه اين موضوع يك پديده دفعي 
نظير زلزله است؛ به همين دليل خشكسالي يا ترسالي شديد همانند 
سيالب ها، همزاد با شرايط اقليمي ايران هستند و ما بايد با اين شرايط 
سازگار شويم و برنامه ريزي ها و درك و آگاهي خود را با اين وضع منطبق 
كنيم و به ميزاني كه به اين درك و معنا رســيديم و آن را به رسميت 

شناختيم، مي توانيم بر امنيت پايدار آب و برق متمركز شويم.
شما با برنامه سازگاري با كم آبي آمديد، در اين سال ها 

چه كرديد؟ 
اين كاري است كه از همان سال 96شــروع كرديم. براي نخستين بار 
موضوع ســازگاري با كم آبي به تصويب دولت رســيد و كارگروه ملي 
سازگاري با كم آبي شــكل گرفت. حاال با گذشت 3ســال از فعاليت 
اين كارگروه و كميته هاي اســتاني و صرف 59هزار نفرســاعت كار 
كارشناســي و مشــاركت همه جانبه دســتگاه هاي مختلف شامل 
وزارتخانه هاي نيرو، جهادكشــاورزي، صمت، كشور، سازمان برنامه و 

بودجه و سازمان حفاظت از محيط زيست، االن 
در مقياس ملي شاهد اجراي پروژه ها و طرح هاي 
سازگاري با كم آبي در تمام استان ها هستيم و 
دســتگاه هاي اجرايي در باالترين سطح بر سر 
برنامه ها توافق و آنها را امضــا كرده اند. در اين 
بين مشخص شــده چه ميزان از مصارف آب 
در بخش كشاورزي بدون آسيب ديدن امنيت 
غذايي و توليد محصوالت غذايي بايد كاســته 
شــود و چه اندازه از تلفات آب شــرب بايد در 
شــبكه كاهش يابد و تا چه مقدار بايد صنايع 
به پساب ها متكي باشــد. حتي در اين برنامه 
ملي، ميزان برداشــت آب از دريا و نمك زدايي 
آن براي مصارف خاص مشــخص شده است؛ 
بنابرايــن رقم قابل مالحظــه اي از نبود تعادل 
در منابع آب زيرزميني ظرف 5ســال آينده با 

 در گفت وگوي صريح و بي پرده همشهري با رضا اردكانيان، وزير نيرو كالبدشكافي شد

تغيير الگوي كشت براي 
گريز از بحران هاي امنيتي

اين سومين گفت وگوي همشهري با رضا اردكانيان است؛ يك بار پيش از وزارت، بار ديگر در آغاز وزارت و حاال در 
هفته هاي آخر صدارتش بر وزارتخانه اي كه به گفته او ماموريت نخســتش تامين آب و برق است، به گفت وگويي 
صريح نشسته ايم. او كه هفتم آبان 96با رأي قاطع نمايندگان وقت مجلس، وزير نيرو شد و به كابينه حسن روحاني 
پيوست، در پاسخ به اين پرســش كه ارزيابي اش از عملكرد روحاني چيست، مي گويد: نبايد قضاوت زودهنگام 
داشت، بلكه بايد انصاف داشت؛ زيرا او )حسن روحاني(، يكي از تاب آورترين مديران جمهوري اسالمي است كه 
در برابر فشارها از پا ننشست و ايستاد تا دولت او هم تاب بياورد. اردكانيان نه تحريم ها را كاغذپاره مي داند و نه از 
گفتن اينكه تحريم ها فرصت هاي قابل مالحظه اي را از ايران گرفت، ابايي دارد، با اين حال معتقد است تحريم ها هم 

»منافع« داشته و هم »مضرات«.
مرد شماره يك صنعت آب و برق ايران نگاهي متفاوت به پديده  تغيير اقليم و پيامدهاي آن، ازجمله خشكسالي و 
ترسالي شديد دارد؛ البته تالش براي تغيير پارادايم حاكم بر سياستگذاري ها و ريل گذاري هاي صنعت آب و برق، 
ازجمله اتفاقاتي است كه در زمان وزارت اردكانيان رخ داده است. با او عالوه بر »بده بستان هاي تحريم ها در صنعت 
آب و برق«، درباره طلب ايران از عراق، اختالف بر ســر حقابه ايران از رودخانه مشترك هيرمند، واقعيت مصرف 

مازوت در نيروگاه ها، احتمال تكرار خاموشي ها و تنش آبي و تغيير در ساختار منابع آب ايران گفت وگو كرده ايم.

اجراي برنامه هاي ســازگاري با كم آبي جبران 
خواهد شد و شاهد كاهش فرونشست زمين در 
آينده خواهيم بود. مهم تر اينكه به درجه اي از 
توسعه يافتگي رسيده ايم كه پذيرفته ايم موضوع 
آب مسئله اي بين بخشي است و ضرورت دارد با 
مديريت مصرف وضع را بهبود ببخشيم. اين يك 
دستاورد مهم است كه نتايج آن در آينده بهتر 
نمايان خواهد شد. البته شرايط تحريم مسائل 

ديگري را هم اضافه كرد.
چه مسائلي را ؟

برنامه دشــمنان اين آب و خاك، اين بود كه از 
همين شــرايط اقليمي و خشكسالي و كمبود 
آب، براي كاهش تاب آوري و افزايش التهاب در 
جامعه بهره ببرند و ايران را با پديده تشديد تنازع 
بر ســر منابع آب مواجه سازند؛ به همين دليل 
در وزارت نيرو به عنوان يك پاتك به اين برنامه 
و تحركات روانــي، برنامه هايي را ايجاد كرديم 
تا افزايش ســطح تاب آوري جامعــه را تقويت 
كنيم و اجازه اختالل رواني نســبت به تامين 

آب را ندهيم.
تا چه اندازه تالش شــما براي 

سازگاري با كم آبي نهادينه شده و آيا مطمئن هستيد اين كار در 
دولت هاي آينده تداوم خواهد داشت؟

2نكته را نمي شود انكار كرد و نوع بشــر فارغ از جغرافيا، ايدئولوژي و 
نظام سياسي حاكم نمي تواند از آن عبور كند؛ نخست گذشت عمر كه 
قابل جبران نيست و ديگر فهم و آگاهي عمومي. پس به همان اندازه كه 
نمي توانيم منكر گذر عمر خود باشيم، فهم و آگاهي مردم هم از دست 
نمي رود. البته ممكن است تجاهلي صورت بگيرد و ابراز جهل و ناآگاهي 
به شكلي اتفاق بيفتد، اما نمي توانيم واقعيت را كتمان كنيم و به نظرم 
پوشاندن حقيقت، همان كافر شدن و امر مذموم و به معناي كفران است. 
االن به واسطه دانش و نيروي انساني ارزنده اي كه در كشور داريم، به 
سطحي از درك در مسائل رســيده ايم كه فرهنگ سازگاري با كم آبي 
ماندني خواهد بود؛ هرچند ممكن اســت در روش هاي اجرايي، نظام 
حكمراني و تعيين اولويت ها فراز و فرودي ايجاد شود، اما مردم به اين 
نتيجه رسيده اند كه ديگر نمي شود غذاي يك كشور 90- 80ميليون 
نفري را با روش آبياري غرقابي تامين كرد و مستقل ماند؛ درحالي كه 
با آب خيلي كمتر مي توان همان محصول را توليد كرد. پس نمي توان 
منكر آگاهي شد. االن كشــت گلخانه اي به عنوان يك كشت سودآور 
با مصرف آب كمتر پذيرفته شده و ما ســازوكارها را كنار نگذاشته ايم 
و  3سال است كه بعد از مقاومت هايي كه شــد، هم وزارت نيرو و هم 
جهادكشاورزي متوجه شده اند كه روش هاي قبلي ديگر جواب نمي دهد 
و بايد با هم كار كنيم و نتيجه هم گرفتيم و در همين روزها آن  هم بعد از 
40سال توانستيم اليحه قانون جامع آب را با مشاركت همه دستگاه ها 
و ذي نفعان البته نه به صورت مشاركت 100درصدي تدوين كنيم. االن 
نتيجه هزاران ساعت كار مشــترك كارشناسي در قالب اليحه تقديم 

دولت شده كه ان شاءاهلل به زودي تقديم مجلس خواهد شد.
فكر نمي كنيد مثــال با روي كارآمــدن يك »دولت 
پوپوليست« همه اين برنامه ها كنار گذاشته شود؟ خطر تجاهل 

و بازگشت به گذشته را جدي نمي بينيد؟
ما درو كننده محصولي هســتيم كه خود مي  كاريــم. اگر از فرصت ها 
براي تعميق دانش و آگاهي خوب اســتفاده كرده باشــيم، اين خطر 
جدي نيست، اما اگر غير از اين باشد، اين خطر هميشه در كمين است. 
بايد همه از هر موقعيتي براي افزايش آگاهي و 
تبيين و تدوين منافع ملي استفاده كنيم. اتفاق 
بزرگي كه در ســال هاي اخير رخ داد، پايداري 
مردم و كشور در يك جنگ اقتصادي بود. االن 
ما قدري در ارزيابي و قضاوت شــتابزده عمل 
مي كنيم، ولي با گذشت زمان، بزرگي كاري كه 
مردم ايران انجام دادند، خودش را نشان خواهد 
داد؛ زيرا حوزه تأثير اين كار فراتر از مرزها خواهد 
بود و دنيا به اين جمع بندي خواهد رسيد كه اين 
روش )تحريم( عالوه بر اينكه اخالقي و انساني 
نيست، كارساز هم نخواهد بود. اينكه مردم يك 
كشــور را تحت يك تحريم سخت از حيث غذا 
و دارو قرار دادند، اما به اين نتيجه رســيده اند 
كه كارساز نبوده، اتفاق مهمي است. اما اينكه 
آلترناتيو تحريم چه خواهد بــود، بايد منتظر 

آينده بود. به نظرم دستاورد ملت ايران در پس 
اين پايداري و تاب آوري يــك نوع آب ديدگي 
در مردم ايجاد كرده تا ديگــر نگران تجاهل يا 

بازگشت به گذشته نباشيم.
بگذاريد صريح بپرســم، شما 
معتقد نيستيد كه تحريم ها كاغذپاره نبوده، 

بلكه فرصت و نعمت بوده است؟
با رعايت چارچوب هاي مسئوليتم مي گويم ما 
از تحريم ها اســتقبال نمي كنيم، همانطور كه 
از جنگ اســتقبال نكرديم، اما وقتي تحريم ها 
تحميل شــد، ما از خاكســتر ايــن تحريم ها، 
ققنــوس وار برخواهيم خاســت؛ همانطور كه 
وقتي جنگ تحميل شد، باوجود همه تلخي ها 
و سختي ها و خســارت ها از آن بهره  برديم كه 
همانا اين تاب آوردن و مقاومت بود و در جنگ 
اقتصادي 3ساله هم شــاهد تاب آوردن مردم 
بوديــم. تحريم ها كاغذپاره نبوده، نيســتند و 
نخواهند بود و ما از آنها اســتقبال نمي كنيم، 
اما نشــان داده ايم اگر ديگران چنين اشتباهي 
را مرتكب شــوند، از اين تحريم هــا در جهت 
خوداتكايــي بيشــتر و توجــه عميق تــر به 
ظرفيت هاي داخلي بهره خواهيم برد كه براي آيندگان اين دستاوردها 

ارزنده خواهد بود.
در دوران وزارت شما شاهد تنش آبي و درگيري بر سر 
آب در برخي شهرها و روســتاها بوديم؛ به طور مثال در غيزانيه 
خوزستان، اما شما خيلي در سكوت كار خود را ادامه داديد. برنامه 
شما چه بود؟ آيا اين اتفاقات قابل پيش بيني بود؟ با برخورد هاي 
انتظامي و امنيتي موافق بوديد يا اينكه معتقد بوديد اين تنش ها و 

درگيري ها راه حل فني دارد؟
اگر نخواهم در پاسخ به پرسش هاي شما پراكنده گويي كنم، بايد ابتدا 
چارچوبي كه برنامه خود را تدوين كردم، مبناي بحث قرار دهم. واقعيت 
اين اســت كه اعمال تحريم ها بعد از دولت دوازدهم شروع شد، اما به 
واسطه سابقه فعاليت و مسئوليتم قبل از تصدي وزارت، در خارج كشور 
و دسترسي به فضاي بين المللي و نشانه هايي كه مطرح مي شد، برداشتم 
اين بود كه با حضور گروهي كه در كاخ سفيد حاكم شدند و بزرگ ترين 
قدرت اقتصادي و نظامي دنيا را در دست گرفتند، روزهاي سختي را در 
پيش خواهيم داشت و بايد خود را مهيا كنيم؛ زيرا همه گونه دشواري اي 
محتمل است. مسئوليت من مديريت برق و آب كشور بود كه اهميت آن 
بركسي پوشيده نيست. هيچ عرصه اي مثل اين دو كاال با همه آحاد مردم 
اعم از زن و مرد، پير و جوان، شهري و روستايي، مرزنشين يا مركزنشين، 
شيعه و سني، عرب، فارس، بلوچ، كرد و ترك و... سروكار ندارد؛ آن هم 
در تمام ساعت شبانه روز. پس اگر به خوبي اين حوزه مديريت نشود، 
مي تواند يكي از معبرهايي باشد كه بيشترين التهاب را به جامعه منتقل 
مي كند يا بستري شــود براي اينكه ســاير التهاب ها بر آن سوار شود. 
به عنوان كسي كه با ميدان و صنعت آشــنا بودم، آمدم و مسئوليت را 
پذيرفتم. به اين دليل شگفتي خاصي در اين شرايط رخ نداد؛ حتي اگر 

شرايط سخت تر از اين هم مي شد، آماده بوديم.
اما معناي ســكوت شــما در برابر خيلي از اتفاقات و 

انتقادها چه بود؟
چه زماني كه ناشي از كم آبي يا كم برقي اتفاقاتي رخ داد يا احتمال رخ 
دادن آن وجود داشــت و چه زماني كه 8هزار مترمكعب آب در ثانيه 
ورودي درياچه ســد كرخه بود و هر آن اين احتمال وجود داشت كه 
استان خوزستان درصورت شكست سد به يك آكواريوم تبديل شود، 
وظيفه خودم مي دانستم كه به عنوان مسئول خانواده بزرگ صنعت آب 
و برق اگر جايي اقتضاي سكوت باشد، سكوت كنم، يا اگر به عكس العمل 
نياز بود، عكس العمل نشان دهم. اما كل اين فرايند را، حركت در يك 
مسير روشن براي مديريت شرايط، اعم از خشكسالي، ترسالي و سيل 
يا رشد مصرف انرژي به دليل باالرفتن دما مي دانستم؛ البته يك سري 

عقب ماندگي هم داشته ايم.
مثال چه عقب ماندگي منظورتان است؟

به عنوان مثال در ســال 1316كه براي نخستين بار تقسيمات كشور 
مطرح و اصطالحي به عنوان استان وارد ادبيات حكمراني شد، ما آن 
موقع در ايران 6استان داشــتيم كه اگر مرزهاي اين 6استان را نگاه 

كنيــد، تقريبا با حوضه هاي آبريز اصلي كشــور 
تطبيق دارد؛ يعني 100ســال پيش اين درك 

وجود داشــت كه بايد بر مبناي مرزهاي طبيعــي حوضه هاي آبريز، 
حكمراني صورت گيرد.. 

در ســال 1316 كــه براي 
نخســتين بار تقســيمات 
كشــوري مطرح شــد، در 
ايران 6اســتان داشــتيم 
كه مرزهاي آنهــا، تقريبا 
با حوضه هــاي آبريز اصلي 
كشور تطبيق دارد؛ يعني 
100سال پيش اين درك 
وجود داشــت كــه بايد بر 
مبناي مرزهــاي طبيعي 
حوضه  هاي آبريز، حكمراني 

صورت گيرد

تحريــم  كاغذپــاره نبود، 
نيســت و نخواهد بود، اما 
نشــان داديم اگر ديگران 
چنين اشتباهي را مرتكب 
شــوند، از آن در جهــت 
خوداتكايي بيشتر و توجه 
عميق تر بــه ظرفيت هاي 

داخلي بهره خواهيم برد 

برنامه دشــمنان اين بود 
كــه از شــرايط اقليمي و 
خشكســالي و كمبود آب، 
براي كاهش تــاب آوري و 
افزايــش التهاب در جامعه 
بهره ببرند و ايران را با پديده 
تشديد تنازع بر سر منابع 

آب مواجه سازند 

رضا كربالئي
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 مراقبت از بيماران خارج از بيمارســتان، هم 
دشوار و هم هزينه بر است. اين را حاال بسياري گزارش

از مردم بعد از شيوع كرونا مي دانند؛ زيرا يكي 
از ملزومات براي بستري افراد در خانه، داشتن ساده ترين 
تجهيزات پزشــكي مانند دســتگاه هاي اكسيژن ساز و 
كپسول هاي اكسيژن است. اما تهيه همين تجهيزات هم 
براي بسياري از خانواده ها به سادگي امكان پذير نيست. از 
كمبود تجهيزات هم كه بگذريم قيمت باالي اين وسايل، 

بيماران را سرگردان كرده است. 
هر دستگاه اكسيژن ســاز در مراكز خصوصي پرستاري 
براي 2هفته به قيمــت 2ميليون و500هزارتومان اجاره 
داده مي شود و اگر اين دســتگاه ها نو و بازنشده باشند، 
قيمت اجــاره يك ماه آنها مي  تواند حتــي به 17ميليون 
تومان هم برســد. قيمت اجاره كپسول هاي اكسيژن هم 
كم  نيست و كپسول هاي 10تا 40ليتري بين 800هزارتومان 
تــا يك ميليون و800هزارتومان اجاره داده مي  شــود. 
قيمت هايي كــه كابوس درمان كرونــا را از خود بيماري 

وحشتناك تر كرده است. 
با شــرايط اقتصادي موجود، بيكاري ناشــي از كرونا و 
تحت پوشش بيمه نبودن اين تجهيزات، مردم با مشكالت 
مضاعفي مواجه هستند و بايد مســير دشواري را براي 
رســيدن به ابزار درماني طي كنند. ســازمان داوطلبان 
جمعيت هالل احمر كشور از ســال 94طرحي را با عنوان 
بانك امانات تجهيزات پزشــكي راه اندازي كرده است. 
يك طرح خيريه محور كــه در آن نيازمندان مي  توانند از 
تجهيزات پزشكي به شكل اماني استفاده كنند كه در نوع 

خود پديده اي است و مسائل خاص خودش را دارد.

امانت به شرط تأييد
معاون داوطلبان جمعيت هالل احمر خوزستان درباره بانك هاي 
امانات تجهيزات پزشكي به همشهري مي گويد: فعاليت بانك هاي 
امانات تجهيزات پزشــكي به كوشش سازمان داوطلبان جمعيت 
هالل احمر از سال 1394در كشور آغاز شده است و اكنون به دليل 
شيوع كرونا متقاضيان بيشتري هم دارد. در اين بانك ها تجهيزاتي 
مانند كپسول اكسيژن، مانومتر، دستگاه  اكسيژن ساز، تشك مواج، 
ويلچر، تخت بيمارســتاني، حتي عصا و واكر به بيماران نيازمند 
امانت داده مي شود و بيماران هنگامي كه ديگر به اين وسايل نيازي 

نداشته باشند آنها را برمي گردانند تا ديگر افراد نيازمند بتوانند از 
آنها اســتفاده كنند. بيژن فتاحي راد با بيان اينكه در خوزستان 
15شعبه بانك امانت تجهيزات پزشكي وجود دارد، درباره سازوكار 
اين امانت سپاري نيز می گويد: نيازمندان براي استفاده از تجهيزات 
اين بانك ها بايد درخواست خود را به مددكار هالل احمر تحويل 
دهند، مددكار هم پس از بازديد ميداني يا تأييد بيمار از ســوي 
كميته امداد يا بهزيستي، تجهيزات را به بيماران امانت مي دهد. 
مديركل هالل احمر اســتان اردبيل هم از وجود 10بانك امانت 
تجهيزات پزشــكي در اين اســتان خبر مي دهد و به همشهري 
مي گويد: در سال گذشته به دليل شيوع كرونا 1044مورد امانت 

تجهيزات پزشكي در استان ثبت شده است.
عزت اهلل  ضربي با تأكيد بر رايگان بودن اين خدمات می گويد: افراد 
متقاضي بايد گواهي پزشكي براي استفاده از اين تجهيزات را ارائه 
دهند؛ با اين حال به دليل بحراني بودن شرايط اگر كسي نتواند از 
بهزيستي يا كميته امداد مدرك معتبري ارائه كند، ما با دريافت 

مدرك شناسايي معتبر به او تجهيزات خواهيم داد.

استقبال مردم از طرح 
نجمه سادات حجازي، مددكار هالل احمر دزفول است و بيماران 
بسياري را مي شناسد كه با استفاده از تجهيزات موجود در بانك 
امانات بهبود يافته اند. او درباره تجربه كار در اين بانك به همشهري 
مي گويد: ما شــرايط بيماران را بررسي مي كنيم و تجهيزات را در 
اختيارشان قرار مي دهيم. البته تجهيزات ما كم است و اميدواريم 

وسايل بيشتري در اختيارمان قرار گيرد.
 او از اســتقبال بيماران از بانك امانات تجهيــزات خبر مي دهد و

می گويد: ما به بسياري از بيماران كه تحت پوشش كميته امداد يا 
بهزيستي نيستند هم كمك مي كنيم و با گرفتن كارت شناسايي 
معتبر به آنها تجهيزات مي دهيم و تا امروز هم همه آنها تجهيزات 
را برگردانده انــد. ما در دزفول حتي براي شــهرهاي اطراف مثل 

انديمشك هم تجهيزات مي فرستيم.

بيمه پوششي ندارد
طرح هالل احمر شايد جالب توجه باشد، اما مشكل اصلي را حل 
نمي كند. با توجه به جمعيت بيماران كشور و قيمت باالي تجهيزات 
پزشكي، قطعا بانك ها توان پاسخگويي به همه مردم را نخواهند 
داشــت. از آنجا كه تجهيزاتي از اين دست تحت پوشش هيچ نوع 
بيمه اي نيستند، بسياري از افراد براي تهيه آنها با مشكل مواجه 

مي شوند.
رئيس علوم پزشــكي ايالم هم ايــن موضوع را تأييــد مي كند. 
محمدكريميان به همشهري مي گويد: در سراسر كشور و همينطور 

ايالم افراد بسياري هســتند كه تحت پوشش بيمه نيستند، البته 
درست است كه طرح بيمه سالمت وجود دارد اما تجهيزات پزشكي 
تحت پوشش اين بيمه نيست و احتماال بيمه هاي تكميلي اندكي 
هم هستند كه چنين امكاني را براي بيمه شده خود فراهم مي كنند.

 نياز به بازبيني بيمه تامين اجتماعي 
ســازمان تامين اجتماعي به عنــوان نهادي كه مســائل بيمه و 
درمان كشور را پيگيري مي كند، هنوز كاري براي نياز بيماران به 
تجهيزات پزشكي انجام نداده است.مدير درمان تامين اجتماعي 
قزوين با تأييد اين نكته كه تجهيزات پزشكي همچون دستگاه هاي 
اكسيژن ساز و كپســول هاي اكسيژن در تعهد ســازمان تامين 
اجتماعي كشور نيست، به همشهري مي گويد: تامين اجتماعي در 
زمينه بعضي داروها و اقالم مصرفي مورد نياز بيماران خاص، قوانين 
حمايتي دارد اما در زمينه تجهيزات پزشكي نياز است كه اقدامات 

ويژه اي انجام دهد. محمدصادق بابايي ادامه مي دهد: ما در تامين 
اجتماعي هر سال بودجه زيادي را براي تهيه دارو يا اقالمي مانند 
سمعك هزينه مي كنيم، اما تجهيزات پزشكي بيماران هنوز جزو 

دستورالعمل هاي كاري ما نيست. 
با توجه به شرايطي كه وجود دارد شــوراي عالي بيمه بايد در اين 
زمينه بازبيني انجام دهد تا بيمه ها به بيماران خدمات بيشتري ارائه 
دهند. اگر چنين موضوعي به سازمان هاي تامين اجتماعي ابالغ 

شود مي تواند بيشتر از گذشته به بيماران كمك كند.
 

  
بانك هاي امانات با وســايل اندكشــان به كمك بيماران نيازمند 
شتافته اند اما به نظر مي رسد راه درمان اين نيست و اصالح قوانين 
بيمه و درمان مي تواند استفاده از اين تجهيزات گران قيمت را در 

شرايط بحراني براي بيماران آسان كند.

لزومتقویتبیمهها
بهزيستی يكی از سازمان هايی است كه عموما پاسخگوی مشكالت معلوالن است  اما فعاليتی در زمينه كمك به بيماران نيازمند 
به تجهيزات پزشكی انجام نمی دهد. مديركل بهزيستی گيالن درباره اين موضوع به همشهری می گويد: يكی از قديمی ترين 
فعاليت های سازمان بهزيستی توانبخشی است. معلوالن بسياری تجهيزات مورد نياز خود را از بهزيستی دريافت می كنند و ما 
ويلچر، عصا و سمعك برای آنان تهيه می كنيم. حتی تقاضای زياد سازمان بهزيستی برای خريد اقالمی مانند ويلچر كه هميشه 

از خارج وارد می شد، باعث شده است كه اين محصوالت با كيفيتی قابل قبول در كشور توليد شوند.
حسين نحوی نژاد با گاليه از كمبود بودجه برای فعاليت بيشتر بهزيستی در زمينه توانبخشی، می افزايد: كمك به ساير بيماران 
نيازمند در دستور كار بهزيستی نيست و ما فقط می توانيم پاسخگوی معلوالن باشيم. البته گاهی كارهای ابتكاری در كمك به 

بعضی بيماران نيازمند انجام می شود، اما براساس قوانين وظيفه ای برای كمك به ساير بيماران نيازمند نداريم. 
وی درباره فعاليت هالل احمر در بانك امانات تجهيزات پزشــكی هم می گويد: فعاليت هايی از اين دست می تواند بسيار مفيد 
باشد. ما مراجعان بسياری داريم كه تحت پوشش بهزيستی نيستند و مثال دستگاه اكسيژن ساز نياز دارند، در معيارهای قانونی 

نمی گنجد كه ما به آنها كمك كنيم ولی كارهايی كه خيران پشتيبان آن هستند، می تواند مفيد باشد.
مديركل بهزيستی گيالن در پايان  می گويد: بهزيستی وظايف خاص خود را دارد، به نظر من راه حل چنين مشكالتی، اين است 

كه بيمه ها تقويت شوند تا شرايط برای خدمات رسانی صحيح به همه بيماران مهيا شود.

ث
مك

پيگيري

پل هاي سيل زده لرستان تشنه اعتبار 
25ماه از ســيل فراگير فروردين98 
مي گــذرد؛ زماني كه بــراي جبران 
مافات و خســارت ناشــي از اين اتفاق كافي به نظر مي رسد. 
لرستان يكي از استان هايي بود كه در سيل خسارت  زيادي ديد؛ 
خســارت هايي كه فقط مربوط به آبگرفتگي نبود. توپوگرافي 
لرســتان و وجود كوه و رودخانه هاي بسيار موجب شده است 
كه حدود هزار پل و ســازه فني محورهاي مواصالتي استان را 
پشتيباني كنند، اما سيل همه را بر آب داد. ميزان جبران اين 
خسارت عظيم به حدي ناچيز بود كه از 900 سازه بتني و فلزي 

پل حتي 200 مورد هم بازسازي يا تعمير نشده است.

جاده بعد از 25 ماه تعمير نشد
»محمد« يكي از اهالي روســتاي »چم خوشه« است؛ يكي از 
روستاهايي كه پيش از ســيل هم محروم بود و كمتر نشاني از 
توسعه يافتگي داشــت. حاال محمد مي گويد جاده هاي پيچ و 
واپيچ و رانشي دسترسي به روســتا هنوز بعد از 25ماه تعمير 

نشده است.
او در ادامه توضيح مي دهد: »ما هميشه براي دسترسي به شهر 
و تامين بسياري از نيازهاي خود مشــكل داشتيم. اين روستا 
پل رودخانه اي ندارد، بلكه جاده و پل كوهستاني دارد و انتظار 
داريم بعد از گذشت 2ســال ديگر نوبت به روستاهاي كوچك 

برسد.«

مسير ناهموار ما، ناهموارتر شد

»كركز« يكي ديگر از روســتاهاي جامانده از روند بازســازي  
زيرساخت هاي جاده اي و پل هاست. »ثنا« از اهالي روستاست 
كه مي گويد: مدتي اســت ســوداي ترك روســتا را در ســر 

مي پروراند.
ثنا به همشهري توضيح مي دهد: »ما كشاورزيم. به زمين شخم 
مي زنيم و زندگي مي كنيم. شما سيل آن ســال را نديديد. از 
آسمان و زمين خدا آب مي آمد. تمام كوه ها و تپه ها انگار شسته 
مي شد و مي ريخت. خيلي ترسيده بوديم. دير به ما سر زدند. بعد 
گفتند جاده ها بسته و پل خراب بود. وقتي هم كه آمدند جاده، 
پل و خانه ها را ديدند، رفتند و نيامدند. فقط اداره برق و بنياد 

مسكن كار كردند.« 
به گفته او، اهالي روســتا اين روزها با گاو، خيش، ماشين و هر 
چيزي از مسيري ناهموار كه رانش و سيل آن را ناهموارتر كرده، 

رفت وآمد مي كنند.

بهره برداري از 25پل در خرداد
مديركل راهداري و حمل ونقل جاده اي لرستان اين موضوع را 
تأييد مي كند و به همشهري مي گويد: »لرستان نيازمند اعتبار 
براي بازســازي 8كيلومتر راه   و 14هزار   ابنيه فني و 900پل 

تخريب شده يا آسيب ديده است.«
»عباس شرفي« بيشترين خسارت ســيل 98در حوزه راه را 
مربوط به محورهــاي خرم آباد -پلدختــر مي داند كه در كنار 
رودخانه كشكان هستند. به گفته وي، اين محور با اعتبار ابالغي 
ويژه سيل در سال98 بازســازي و ساخت 140دستگاه پل در 

دستور كار قرار گرفت.
شرفي توضيح مي دهد كه مهر سال گذشته حدود 104دستگاه 
ابنيه فني كوچك و بزرگ به بهره برداري رســيد و بقيه پل ها 
ازجمله پل بزرگ شهيد سردار سليماني، پل پران پرويز، برگالن 
سوخته، حيات الغيب، طاق عباسعلي و همچنين 25دستگاه پل 
از دهانه 10متر تا 150متر نيز تا اواسط خرداد به بهره برداري 

مي رسند.

اختصاص 8درصد اعتبار
مديركل راهداري و حمل ونقل جاده اي لرستان ادامه مي دهد: 
»به دليل سيل سال 98حدود 2800ميليارد تومان خسارت به 
زيرساخت راه و پل هاي استان وارد شد، اما فقط 230ميليارد 
تومان معادل 8درصد اعتبار براي جبران خسارت زيرساخت 
راه ها و پل هاي استان اختصاص يافت. 80درصد اين اعتبار هم 
اســناد بود و رقم واقعي كه براي ساماندهي مورد استفاده قرار 
گرفت، فقط به 150ميليارد تومان مي رســيد. به همين دليل 
نتوانســتيم بخش زيادي از محورها را آنگونه كه مورد انتظار 
مردم بود، ســاماندهي كنيم.« شرفي درباره عمده ترين محور 
خسارت ديده اين ســيل نيز توضيح مي دهد: »محور خرم آباد 
- پلدختر در سيل 98دچار بيشــترين خسارت و در 20نقطه 
كامال قطع شــد. همان زمان با فروكش كردن سيل، بازسازي 
اين محور با امكاناتي كه در اختيار داشــتيم، آغاز و در ادامه با 
گسيل ادوات و امكانات 19استان ديگر طي مدت 45روز ارتباط 
برقرار شد. البته محور جديد خرم آباد به پلدختر با اعتبار بيش از 
هزار ميليارد تومان برآورد اوليه در دست ساخت است؛ بنابراين 
اولويت با محور جديد است، اما در بخش راه و ابنيه محور قديم 

هم در حال فعاليت هستيم.«
 

  
همشهري پيش از اين هم در گزارشي درباره راه هاي تخريب 
شده از سيل لرستان نوشته بود؛ بيش از هزار كيلومتر از راه هاي 
شهري و روستايي  اين استان بر اثر 2سيالب از دست رفت و در 
مجموع سيالب  بين 30 تا 100 درصد راه هاي لرستان را تخريب 
كرد. قرار بود تجهيزات و منابع اعتباري مورد نياز لرستان براي 
ترميم  راه هاي خســارت ديده از ســيالب فروردين و اسفند 
98تامين شود، اما هيچ كدام از وعده ها از تأمين ماشين آالت، 
اعتبارات راه ها تا ساماندهي رودخانه ها، پل ها و… بعد از وقوع 

سيالب ها  عملي نشد.

ستاره حجتي
خبرنگار

 مردم كردستان 1۶سال چشم انتظار تصويب 
طرح منطقه آزاد تجاري- صنعتي بانه و مريوان اقتصادي

بوده اند ؛ منطقه اي كه در وسعت5400 هكتار 
طراحي شده اســت. با توجه به فراهم بودن زيرساخت هاي 
سخت افزاري و نرم افزاري در كردستان اين منطقه مي تواند 

سكوي پرتابي براي توسعه استان باشد. 
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توســعه منابع استانداري 
كردستان به همشهري مي گويد:  » همه زيرساخت ها ازجمله 
آب، برق، فيبر نوري، جاده، راه آهن، خطوط هوايي، سدهاي 
مناســب براي تامين آب مناطق بانه و مريوان و حدود 500 
مگاوات برق مازاد براي اجراي مناطــق آزاد تجاري در بانه و 
مريوان مهياست. همچنين فرودگاه سقز به عنوان پشتيبان 
حمل ونقل هوايي تا 2ماه آينــده بهره برداري و جاده مريوان 
نيز به زودي افتتاح مي شــود.« »خالد جعفري« با بيان اينكه 
كردستان در بين 8منطقه آزاد با اولويت دوم به تصويب رسيده 
است، مي افزايد: »منطقه آزاد تجاري- صنعتي بانه و مريوان 
در وســعت 5400هكتاري طراحي و 1900هكتار در بانه و 
3500هكتار در مريوان منطقه تجاري شــناخته شده است. 
اين منطقه آزاد 2مرز رسمي سيرانبند در بانه و مرز باشماق در 
مريوان دارد كه از مرزهاي مهم كشور به شمار مي روند و ساالنه 
صادرات و واردات كاالهاي زيادي از آنجا انجام مي شود.« وي 

با بيان اينكه مرزهاي كردســتان جزو معدود مرزهاي ايران 
است كه در چند ماه اخير به دليل شيوع كرونا تعطيل نشده، 
می گويد: »طي 2 سال اخير ميزان مبادله هاي مرزي شامل 
صادرات، ترانزيت و واردات از مرزهاي كردســتان به خارج از 
كشور ۶ ميليارد دالر بوده است.« جعفري اولويت در منطقه 
آزاد تجاري صنعتي بانه - مريوان را بخش صنعت مي داند و 
ادامه مي دهد: »همه كردســتان و حتي شهرهاي اطراف آن 
از ايجاد منطقه آزاد تجــاري- صنعتي بانه و مريوان بهره مند 
خواهند شد و پيش بيني مي شود 40درصد جمعيت استان 
به صورت مســتقيم و ۶0درصد از جمعيت استان به صورت 
غيرمستقيم تحت تأثير مزاياي ايجاد منطقه آزاد قرار گيرند. 
ساكنان سقز، بانه، مريوان و سروآباد به طور مستقيم از مزاياي 

ايجاد منطقه آزاد تجاري بهره مند خواهند شد.« به گفته وي، 
كردستان با وجود ظرفيت كشــاورزي و معدني، داشتن50 
درصد معادن طال و ســنگ هاي قيمتي اما نتوانســته است 
ســرمايه گذاران را جذب كند و با ايجاد مناطق آزاد مي توان 
شاهد رونق صادرات در زمينه هاي كشــاورزي و معدني در 
آينده بود. معاون هماهنگي امور اقتصادي و توســعه منابع 
استانداری كردستان با بيان اينكه توسعه گردشگري سالمت 
از برنامه هايي است كه مســئوالن با اجراي طرح منطقه آزاد 
درنظر گرفته اند، ادامه مي دهد: »ساالنه بيش از يك ميليون 
و ۶0 هزار نفر از مرزهاي اين استان براي تفريح و ديگر مسائل 
كاري تردد مي كنند و اين قابليت مي تواند با ايجاد منطقه آزاد 

متحول شود.«

صنعت و گردشگري، محور توسعه بانه و مريوان
فرحناز چراغي  

خبرنگار

درمانباتجهیزاتقرضي
گرانی تجهيزات پزشكی و نيازمندی بخشی از بيماران موجب راه اندازی بانك های 

امانات تجهيزات پزشكی در تعدادی از استان ها شده است

حميده پازوكی  
خبرنگار

 روستاي »كلر« در بخش مركزي 
گناوه در اســتان بوشهر قرار مكث

دارد و اهالي آن معتقدند طي 
سال هاي گذشته آب  آشاميدني روستا با 

بحران مواجه بوده است.
اهالي اين روستا روز گذشته )يكشنبه( در 
اعتراض به اين مشكل در حياط فرمانداري 

گناوه حضور يافتند.

مشكل چندساله
رئيس شوراي اسالمي روســتا با بيان اينكه اين 
مشكل از چند ســال پيش مطرح شده است، به 
همشهري مي گويد: »چند سال است براي تامين 
آب آشــاميدني مشــكل داريم، اما اين مشكل 
از ســال گذشــته و به ويژه در روزهاي اخير حاد 
 شده؛ به طوري كه در بسياري از ساعت هاي روز،

آب قطع است.«
حيدر احمدي توضيح مي دهد: »آب روســتا از 

ايستگاه آبرساني شــول تامين مي شود. شول و 
همه روستاهاي اطراف 24ساعته آب دارند، اما ما 
فقط چند ساعت در روز آب داريم كه آن هم با افت 
فشار و قطعی همراه است.«  به گفته او، روستاي 
»كلر« در 3۶كيلومتري مركز شهرستان گناوه به 
جاده اصلي، بازار و... دسترسي ندارد و در نتيجه 
شــغل مردم فقط كشــاورزي و دامداري است؛ 
كشاورزي به دليل خشكسالي راكد شده است و 
دامداري هم بدون كشاورزي راه به جايي نمي برد.

تامين آب دام به عهده آبفا نيست 
اين در حالي اســت كه مدير آبفــاي بندر گناوه 
اعتراض مــردم را بجا نمي داند و به همشــهري 
مي گويد: »روستا 9۶نفر جمعيت دارد كه از اين 
تعداد عده اي ســاكن و بقيه غيرساكن هستند. 
روزانه 250مترمكعب آب به روســتا اختصاص 
مي يابد كه تقريبا 3برابر سهميه است، اما اهالي 
10هزار راس دام دارند و از آب آشــاميدني براي 
دام هاي خود استفاده مي كنند؛ درحالي كه تامين 

آب دام بر عهده جهاد كشاورزي است.«
علي محمــدي با بيــان اينكه اهالي روســتا در 

سال هاي گذشــته از آب چاه براي دام هاي خود 
اســتفاده مي كردند، مي افزايد:  »منابع آب طي 
برنامه اي چاه ها را پلمب كرده است و حاال اهالي 
در اين باره مدعي هســتند كه كمبود آب دارند؛ 

درحالي كه مشكل، آب آشــاميدني نيست و آب 
آشاميدني براي دام است.«

او توضيــح مي دهــد: »آبفا از ســاعت ۶صبح تا 
15آب آشاميدني به روســتا اختصاص مي دهد، 

اما متأسفانه خانه ها آب انبار قديمي دارند و اهالي 
در مســاحت 100تا 150متر آب آشاميدني را 
ذخيره مي كنند. ذخيــره آب هم معموال با پمپ 
انجام مي شود كه مكنده است و موجب افت فشار 

مي شود و باالنس شبكه آب را به هم مي ريزد.«
مدير آبفاي بندرگناوه با بيان اينكه پمپ ها بايد 
از مدار خارج شوند، اما اهالي همكاري نمي كنند، 
ادامه مي دهد:  »امروز )دوشــنبه( جلســه اي در 
اين باره داريم و منابع آبي موافقت كرده است به 

اهالي مجوز حفر چاه آب بدهد.«
 

  
آماري كه آبفــا ارائه مي دهد قابل تأييد اســت. 
درحالي كه سرانه استاندارد مصرف آب در جهان 
براي هر نفر 150ليتر در شــبانه روز است، روزانه 
250مترمكعب يــا 250هزار ليتــر آب به اين 
روستا اختصاص مي يابد كه با محاسبه جمعيت 
9۶نفري  »كلر« و 48نفري روستاي همسايه يعني 
»كمالي« براي هر نفر بيش از 1۶00 ليتر در روز 
مي رسد؛ يعني چند برابر استاندارد جهاني و سرانه 

250 ليتري بوشهري ها.

اهالي روستاي »كلر« در بخش مركزي گناوه در حالي درباره تامين آب آشاميدني خود گاليه دارند كه سرانه آب 
اختصاص يافته به آنها روزانه به بيش از 1۶00ليتر در روز مي رسد چالش آب دامداري در ُكلر 

سيده زهرا عباسی  
خبرنگار

رنا
:  اي
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اما اين مهم هم قبل و هم بعد از انقالب  ادامه از 
از موضوع تقسيمات كشوري عقب صفحه 5

ماند و به ويــژه پس از انقالب به دليل نبــود طرح آمايش 
ســرزمين در توزيع امكانات، بودجه، تصميم گيري براي 
اجراي طرح ها به گونه اي صورت گرفت كه همه احساس 
كردند بايد استان باشند تا در كانون توجه قرار گيرند و ما از 
6استان به 31استان تبديل شديم؛ يعني 5برابر و اگر همين 
مســير حكمراني را ادامه بدهيم، تعداد استان ها بيشتر 
خواهد شد؛ بنابراين ما شاهد غلبه نگاه تقسيمات كشوري 
به مفهوم سياسي آن بر مرزهاي طبيعي آبي كشور، متاثر 

از نظام برنامه ريزي و بودجه ريزي كشور هستيم.
و جبران اين عقب ماندگي چگونه ممكن 

است؟
در سال 1383قانوني به تصويب رســيد كه براساس آن 
موظف شد مديريت منابع آب براساس حوضه هاي آبريز 
تعريف و تشكيل شود. البته بخش هايي از اين قانون، نظير 
تشكيل شركت هاي آب استاني اجرايي شد، ولي در عمل 
به دليل برخي ســختي ها، موضوع مديريت حوضه هاي 
آبريز عملياتي نشد. يكي از برنامه هاي وزارت نيرو در 3سال 
اخير اصالح ساختار مديريت منابع آب براساس 9حوضه  
آبريز با لحاظ كردن رودخانه هاي اصلي با هماهنگي دولت 
بود و االن ساختار مديريت آب كشور مبتني بر حوضه هاي 
آبريز شكل گرفته است. بعد از چند سال كه اين ساختار 
به رسميت شناخته شــود، نقش استان ها در حكمراني و 
تقسيم منابع آب كشــور كمرنگ تر خواهد شد و به طور 
مثال بيش از آنكه بحث آب زاينده رود به عنوان بحث بين 
2اســتان چهارمحال و بختياري با استان اصفهان مطرح 
باشد، به عنوان يك حوضه آبريز مطرح خواهد بود كه همه 
استان هاي ذي نفع در اين حوضه در تصميم گيري ها حضور 
و مشاركت دارند و هر حوضه آبريز داراي يك كميسيون 
است كه براي نخستين بار وزارت نيرو در اين كميسيون 
پذيراي مشاركت ساير دستگاه ها در اختيارات خواهد بود، 
اما مسئوليت نهايي با وزارت نيرو است. نتيجه اين ساختار، 
مفاهمه براي كمتر شدن حساسيت ها و نزاع ها خواهد بود 
و در شرايط خشكسالي و كم آبي مي توانيم اميدوار باشيم 

كه زمينه بروز تنازع فروكش كند.
يعني با اين تغيير ساختار، تصميم گيري 
درخصوص منابع آب بر پايه نظرات كارشناسي خواهد 

بود تا نگاه هاي منطقه اي يا امنيتي و انتظامي؟
دقيقا همينطور است. البته چندين كار را باهم جلو برده ايم. 
طرح هاي سازگاري با كم آبي همه استان ها مصوب شده، 
ساختار جديد مديريت بر منابع آب براساس حوضه هاي 
آبريز مســتقر شــده و باالخره پس از 40سال طرح ملي 
آمايش سرزمين مورد تأييد شوراي عالي آمايش سرزمين 
قرار گرفته است. فكر مي كنم دولت سيزدهم از اين حيث 
كه سازوكارها و اسناد باالدستي قابل مالحظه اي در اختيار 

دارد، شرايط بهتري خواهد داشت.
پس شــما معتقديد برخــورد امنيتي 
 با اعتراض هــا و تنازعــات پيرامون تنــش آبي،

راهكار آن نيست؟
قطعا راهكار نيست، اما اگر خدايي ناكرده از شرايط كم آبي 
و مشكالتي كه هست، ديگران بخواهند سوءاستفاده كنند 
كه به طور مثال امنيت  آب شرب يك منطقه را تحت تأثير 
قرار دهند، طبيعي است كه دولت و حكومت به طور جدي 

اقدام خواهد كرد.
يعني خط قرمز را تامين آب شرب مي دانيد؟

خط قرمز، آرامش مردم و امنيت جامعه است. آب مسئله 
فوق العاده مهمي است و دستگاه هاي مسئول توجه دارند 
و به موقع هشدارهاي الزم را مي دهند. بايد سعي كنيم به 
وزارت جهادكشاورزي براي استقرار الگوي كشت مناسب 
كمك كنيم، ممكن است يك سري از الگوهاي كشت كه 
طي سال هاي گذشته به واسطه جمعيت كمتر و آب كافي 
رايج بوده، ديگر قابل تداوم نباشد، پس بايد الگوي كشت 
و روش آبياري ها عوض شــده و به صورت زنجيره اي اين 
مسائل حل شود تا از مشكالت كم آبي، بحران هاي امنيتي 

حادث نشود.
اما بپذيريد كه وقتي تنش آبي يا اعتراضاتي 
در برخي مناطق رخ مي دهد، برخي چهره هاي سياسي 
حتي در قالب ســران قوا، در آنجا حاضر مي شوند، 
با مردم حرف مي زنند و حتي عكــس يادگاري هم 
مي گيرند. اما شما به عنوان وزير نيرو چنين اقدامي هم 

انجام نداديد. چرا؟
نه تنها به عنوان مســئول وزارت نيرو، بلكه به عنوان معلم 
دانشــگاه و كارشناس بين المللي با 40ســال فعاليت در 
اين حوزه، نبايد مرتكب چنين خطايي شــوم و نبايد در 
شرايط خشكسالي وقتي مردم به ويژه در بخش كشاورزي 
مشكالتي دارند و دچار التهاب هستند، با طرح يك سري 
مسائل، بر مشكالت بيفزايم. هر دستگاهي بايد كار خودش 
را انجام دهد و ما به عنوان يك مرجع كارشناسي در كشور 
شناخته شويم. ما وزارت نيرو هســتيم، نه وزارت كشور 
يا وزارت جهادكشاورزي يا ســازمان محيط زيست، ما نه 
صدا و سيما هستيم و نه نماينده مردم به عنوان عضو شوراي 
شهر و منتخب مردم در مجلس شوراي اسالمي، بلكه يك 
دستگاه تخصصي و مسئول هستيم. همه بايد مرجعيت 
كارشناســي وزارت نيرو را بپذيرند و اگــر دنبال صيانت 
از اين نقش كارشناسي هســتيم بايد مواظب باشيم تا از 
حدود گليم خودمان فراتر نرويم تا وقتي عددي را به عنوان 

تخصيص آب اعالم مي كنيم، مورد قبول قرار گيرد.
در اوج خشكســالي مالي دولت و كسري 
بودجه، شما از كجا بودجه تامين كرديد كه هر هفته 
طرح هايي در قالب پويش الف ب ايران اجرا شد و آيا 

اين پويش يك شو و نمايش تبليغاتي نبود؟
 تا جايي كــه به يــاد دارم، از 40ســال پيــش همواره

وزارت نيرو در اين عرصه فعال بوده؛ وقتي انقالب شد ما 
4تصفيه خانه فاضالب در كشور داشــتيم؛ در اواخر اين 
دولت تعداد تصفيه  خانه هاي شــهري ايران به 269 عدد 
خواهد رســيد و 40درصد كل تصفيه خانه هاي شهري 
كشور معادل 101تصفيه خانه در دولت يازدهم و دوازدهم 
به بهره برداري رسيده. عالوه بر اينها پروژه هاي زيادي در 
حوزه هاي سدسازي، شبكه هاي اصلي آب كشي و زهكشي، 

نيروگاه هاي حرارتي، برق رساني و آبرساني به روستاها اجرا 
شده اســت. پويش هر هفته الف ب ايران، بر اين اساس 
طراحي شد كه اوال نشان بدهيم در شرايط تحريم و جنگ 
اقتصادي روزمرگي بر كشور حاكم نيست؛ زيرا اين جنگ 
اقتصادي يك الحاقيه جنگ رواني هم داشت و قرار بود هر 
دو باهم به نتيجه برسد و وجه جنگ رواني آن دست كمي از 
خطر جنگ واقعي نداشت. هدف انتقال و ترويج اين مسئله 
بود كه كشور نمي تواند براي فرداي خود برنامه اي را طراحي 
كند و اطميناني براي امنيت آب و برق مردم وجود ندارد يا 
اينكه هيچ سرمايه گذاري براي فعاليت در ايران اشتياقي 
ندارد و نمي خواهد خودش را به سيستم بانكي و صندوق 
توسعه ملي متعهد كند. درنهايت ما به اين نتيجه رسيديم 
كه پويش مزبور را طراحــي كنيم تا نقطه مقابل همه اين 
گزاره ها باشد و بتوانيم در ابتداي هر سال اعالم كنيم تا آخر 
سال، هفته به هفته، چه اتفاقي قرار است رخ دهد. صدها 
شركت پيمانكاري و مهندسي مشاور و هزاران كارشناس، 
مدير و تكنيسين با همكاري نظام بانكي، سازمان برنامه 
و بودجه، خانواده بزرگ صنعت آب و برق خارج از دولت 
به عنوان توليدكننده تجهيزات و ارائه دهندگان خدمات 
به عنوان اجزاي يك ساعت در كنار هم قرار گرفتند تا تعهد 

بدهند هر هفته چه پروژه هايي به بهره برداري مي رسد.
نتيجه چه بود؟

 نيمه دوم ســال 98كه اوج اثرگــذاري تحريم ها و توقف 
فعاليت هاي بانكي و مبــادالت مالي بود، اعالم كرديم كه 
تا پايان ســال، 227طرح بزرگ با 33هزار ميليارد تومان 
سرمايه گذاري به مدار بهره برداري مي رسد و 20اسفندماه 
اين اهداف را محقق كرديم. در ســال 99هم 250طرح با 
سرمايه گذاري 50هزار ميليارد تومان طراحي كرديم و در 
پايان سال شاهد بهره برداري 307طرح به ارزش 81هزار 
ميليارد تومان بوديم كه شامل 14سد مخزني، 11شبكه 
اصلي آبرساني و زهكشي، آبرساني 1650روستا، آبرساني 
به 10شــهر، 13تصفيه خانه فاضالب، 9تصفيه خانه آب، 
14نيروگاه حرارتي و... مي شــود. نكته اينكه سهم بخش 
خصوصي از اين ســرمايه گذاري 70درصد بود كه شامل 
17درصد منابع صندوق توســعه ملي با تضمين بخش 
خصوصي و 53درصد منابع خود بخش خصوصي و تعهد 
سيستم بانكي مي شــود و آنچه در قالب بودجه عمومي 
كشــور از خزانه تحويل گرفتيم كمتر از 10درصد بود و 
20درصد هم سهم منابع داخلي وزارت نيرو شامل پول آب 

و برقي است كه مردم مي پردازند.
عالوه بر اين 55طرح ســازكاري را هم اجرا كرديم تا اين 
پرونده را در وزارت نيرو بــاز كنيم كه كار اصلي  ما اصالح 
ساختارهاست، ساخت و سازها را به بخش خصوصي واگذار 
كرديم تا نقش تسهيل كننده ســاخت و سازها را برعهده 
بگيريم؛ ازجمله مي توانم به يكپارچه سازي شركت هاي 
آب و فاضالب شهري و روســتايي، حذف قبوض كاغذي 
و حذف مراجعه مردم به شركت هاي توزيع آب و برق و... 
اشاره كنم و براي سال 1400هم اين برنامه را براي كل سال 
طراحي كرده ايم و اصال روي انتهاي دولت دوازدهم متعهد 
نشده ايم؛ زيرا وزارت نيرو يك دســتگاه خدماتي است و 
مردم از بابت نو شدن دولت بايد عايدي داشته باشند. اينكه 
2 ماه مانده به پايان دولت فتيله را پايين بكشيم و 2 ماه هم 
منتظر دولت جديد باشيم، يعني نيمي از يك سال مردم 
ضرر مي كنند؛ به همين دليل از فروردين 1400تا هفته 
چهارم اســفند ماه را برنامه ريزي كرده ايم، هفته به هفته 
اين طرح ها افتتاح مي شود، تا هر 290طرح وزارت نيرو به 

ارزش 65هزار ميليارد تومان به بهره برداري برسد.
آيا پيشنهاد وزارت نيرو مبني بر ارائه آب 
و برق مجاني براي كم مصرف ها، جنبه پوپوليســتي 
نداشت؟ آيا اين طرح با برنامه شما براي اصالح رفتار 
بدمصرف ها و مديريت تقاضــا در تضاد نبود؟ آيا اين 

ايده اي انتخاباتي نبود كه مثال گفته شود وعده حضرت 
امام )ره( براي آب و برق مجاني مستضعفان را محقق 

كرده ايد؟
انتخاباتي به چه معنا؟

به اين معنا كه شايعه شده بود شما تصميم 
داشتيد در انتخابات رياست جمهوري كانديدا شويد؟

ما 3سال روي اين موضوع كار كرديم و از هفته هاي نخست 
كارم در وزارت نيــرو اين مســئله در برنامه ها بود. وقتي 
تابستان سال گذشته اين پيشنهاد آماده طرح در هيأت 
دولت شد تا به تصويب برسد، به حكم وظيفه بايد براي يكي 
از مسئوالن ارشد اين طرح را توضيح مي دادم. وقتي توضيح 
دادم و ايشان هم با عالقه و توجه گوش دادند، متوجه شدند 
كه مي شود با اين روش 10درصد مصرف انرژي در تابستان 
كاهش پيدا كند. به صراحت گفتم كــه ابزار قيمت، يك 
سكه دو روست و هرچند مي شــود با ابزار قيمت، مصرف 
را كنترل كرد، اما روي ديگر ماجرا كاهش قيمت اســت 
و اگر حساب شــده عمل كنيم با كاهش قيمت و تخفيف 
100درصدي مي توان زمينه را براي كاهش مصرف فراهم 
كرد و پرمصرف ها به خوش مصرفي و خوش مصرف ها به 
كم مصرفي تشويق خواهند شد. ايشان گفتند كه من يك 

سؤال بيشتر ندارم كه چرا اين كار را زودتر انجام نداديد؟ 
آيا اين گزارش را خدمت مقام معظم رهبري 

ارائه كرديد؟
خير. پاسخ دادم كه بايد 3سال مدل ذهني مديريت برق 
كشور از يك مديريت عرضه به مدل مديريت توامان عرضه 
و تقاضا تغيير كند و بپذيريم همانگونه كه مسئول فراهم 
كردن منابع براي احداث نيروگاه هستيم، به همان اندازه 
مسئول اتخاذ روش هايي هستيم تا مصرف اصالح شود؛ در 
غيراين صورت مثل زمستان سال گذشته در ارتباط ميزان 

مصرف گاز خانگي دچار مشكل خواهيم شد.
نتيجه هم گرفتيد؟

ببينيد كل گازي كه مــا از وزارت نفت براي توليد برق در 
نيروگاه ها دريافت مي كنيم، يك پنجم گازي است كه با آن 
خانه ها را در زمستان گرم مي كنيم كه نشان مي دهد در 
بخش مديريت مصرف خيلي عقب هستيم. تا زماني كه 
مدل ذهني مديران و تصميم سازان تغيير نكند با بخشنامه 
و دستور نمي شود مسير را تغيير دارد؛ بنابراين برق مجاني 
يا تخفيف 100درصدي به كم مصرف هــا اصال و ابدا كار 
پوپوليستي نبوده و مي شــود نتايج متعددي از اين طرح 
برداشــت كرد. آنچه االن بعد حدود 6 ماه از اجراي طرح 
براساس مشــاهده قبوض برق گزارش شــده، اين است 
كه حدود 4درصد از تعداد پرمصرف ها كم شــده و حدود 
4درصد از خوش مصرف ها هم كم مصرف شده اند و هرچند 
افراد كم مصرف قبض برق شان صفر شده، اما در ميان مدت 
عايدي اقتصادي شركت توانير بيشتر از زماني است كه از 

شهروندان پول برق مي گيرد.
زمستان سال گذشته شاهد اختالف بين 
وزارت نفت و نيرو در ارتبــاط با تامين گاز نيروگاه ها 
بوديم؛ تا جايي كه آقاي زنگنه به صراحت گفت، االن به 
اين نتيجه رسيده كه بهتر است 2وزارتخانه با هم ادغام 

شوند. شما به چه نتيجه اي رسيديد؟
به هر نتيجه اي كه رسيده باشم، قطعا اينگونه نيست كه 
به دنبال موارد ناشي از اين مســائل بايد به سمت ادغام يا 
انتزاع وزارتخانه ها برويم. اين بحث يك مقوله تخصصي، 
مهم و هزينه زاست و بايد در جاي خودش با فرصت كافي 
به آن پرداخــت و همه ابعاد آن را درنظــر گرفت و اگر به 
جمع بندي رسيديم، اين كار را انجام دهيم و اين مسئله 

ربطي به قضاياي زمستان پارسال ندارد.
آيا در زمستان سال گذشته در نيروگاه ها 

مازوت مصرف كرديد؟
ما مازوت مصرف كرده ايم، اما در نيروگاه هاي مجاز. االن 
1400مگاوات نيروگاه بخار در سيريك استان هرمزگان با 

وام دولتي روسيه در دســت ساخت داريم و چون نزديك 
درياست مي توانيم از مازوت اســتفاده كنيم و با اين كار 
سالي 3ميليارد مكعب گاز مصرف نخواهيم كرد. پس ما 
در حد مجاز و در مكان هاي مجــاز مثل همه جاي دنيا از 

سوخت مازوت استفاده مي كنيم.
در نيروگاه هاي نزديك به كالنشهرها اين 

كار صورت گرفته است؟
خير. به هيچ عنوان.

شما رياست كميســيون مشترك ايران 
و عراق را برعهده داريد و بارهــا با عراقي ها مذاكره 
كرده ايد. دليل مقاومت بانك هاي عراقي براي پرداخت 
طلب ايران چيست؟ دليل آن تحريم ها يا FATF است 

يا اينكه بهانه جويي مي كنند؟
بهانه جويي به چه معنا؟

به اين معنا كه بخواهند ما را اذيت كنند.
نه! آنها نمي خواهند اذيت كنند، اما وقتي منابع ارزي شان 
محدود است و مصارف شان بيشتر، طبيعي است كه اگر 
بتوانند پول ما را ندهند، ايــن كار را كرده و آن را در محل 
ديگر پرداخت مي كنند. البته تحريم هــا قطعا بر كندتر 
شدن مسيرهاي انتقال تأثير گذاشته است، ولي پيگيري 
كرده ايم و االن در جاهايي كه الزم بوده آنها مجوز اوفك 
را گرفته اند براي اينكه پرداخت هــا انجام بگيرد. ازجمله 
براي پرداخت هزينه خريد واكسن كرونا، مقاديري را كه 
وزارت بهداشت تأييد كرده، هماهنگ كرده ايم تا از طريق 
منابعي كه در بانك تجارت عراق داريم اين هزينه ها تامين 

و پرداخت شود.
چه ميزان پول قرار است براي خريد واكسن 

كرونا از اين محل آزاد شود؟
مــا يــك قــرارداد خريــد 2ميليــون دوز واكســن 
»اسپوتنيك وي«  از روسيه داشــتيم و يك قرارداد خريد 
60ميليون دوز »اســپوتنيك وي« ديگر هم منعقد شده 
كه از نيمه خرداد تا نيمه آذرماه ظرف 6 ماه از روسيه وارد 
ايران مي شود. قرارداد كوواكس هم هست كه از كانال بانك 

سوئيسي صورت مي گيرد.
آيا تمام منابع مالي خريد واكسن از بانك 

تجارت عراق بوده؟
اگر از منابع ديگر بانك مركزي بخواهند پرداخت شــود، 
اين كار صورت مي گيرد، ولي آنچه آقاي رئيس جمهور از 
من خواسته اند اين است كه روزانه اين مسئله را پيگيري 
 كنم و مشكالتي بوده كه خوشــبختانه توانسته ايم آنها را

حل و فصل كنيم.
رقم دقيق اين منابع كه بانك تجارت عراق 

آزاد مي كند را اعالم مي كنيد؟
رقم هاي آن متفاوت اســت، ولي واكســن هاي متنوع از 
منابع مختلف در حال تامين است و رقمي كه چندي قبل 
آقاي رئيس جمهور خودشــان اعالم كردند، يعني همان 

1.5ميليارد دالر را براي واكسن درنظر گرفته ايم.
اين انتظار از شما هست كه اين مبلغ را از 

بانك عراقي آزاد كنيد؟
بله. البته تأكيد رئيس جمهور اين است كه اولويت نخست 
خريد واكسن باشد و با همه توان اين كار را پيگيري مي كنم 

تا به موقع انجام شود.
اختالف و تنش آبي ايران و افغانستان ديگر 
قديمي شده است و گاه مقامات افغانستان تعرض هايي 
به حقابه ايران داشته اند و شما واكنشي نشان نداده ايد. 

آيا اين نشانه انفعال شماست؟
ببينيد، اگر واكنش به اين معناست كه هر روز در رسانه ها 
صحبت كنيم و واكنش نشــان دهيم يك بحثي است كه 
در زمان خودش هم اهميــت دارد و بايد انجام بگيرد، اما 
كانال هاي مختلفي براي واكنش نشان دادن وجود دارد 
و اگر بخواهم به صورت فهرســت وار اشاره كنم 22جلسه 
كميته مشترك كميسران آب هيرمند در چارچوب قرارداد 
1351از سال 83تا االن )طي 17ســال گذشته( برگزار 
شده، اعالم رسمي دولت افغانستان مبني بر پايبندي به 
معاهده موجود درباره حقابــه را داريم، هر جا اقتضا بوده 
يادداشت هاي رسمي هم از كانال وزارت خارجه به مقامات 
دولت افغانستان داده شده، هيأت هاي فني و حقوقي در 
اسفند سال 99در كابل جلسه داشــته اند، سازوكارهاي 
تحويل حقابــه از بند جديدالتاســيس كمال خان مورد 
بحث قرار گرفته است. از سوي ديگر مسئوليت كميسيون 
مشترك با افغانستان هم برعهده وزارت نيرو گذاشته شده 
و جلسات كارشناسي همكاري هاي اقتصادي بين 2 كشور 

در حال برگزاري است.
 اما كار مهمي كه از سال 84انجام شد و همان زمان پيگير 
بوده ام و در كميسيون آب هاي مرزي دولت تصويب شده، 
طرح ويژه سيستان است. البته اين كار از سال 84به صورت 
نامنظم پيگيري شــده و در دوره وزارتم دوبــاره آنها را 

تغييرالگويكشتبرايگريزازبحرانهايامنيتي

يكي از برنامه هاي وزارت نيرو در 3سال 
اخير، اصالح ســاختار مديريت منابع 
آب، براســاس 9حوضه  آبريز بود، االن 
ســاختار مديريت آب كشور مبتني بر 
حوضه هاي آبريز شكل گرفته، اگر اين 
ساختار به رسميت شناخته شود، نقش 
استان ها در حكمراني و تقسيم منابع 

آب كمرنگ خواهد شد

ممكن اســت يك سري از 
الگوهاي كشــت كــه در 
سال هاي گذشته به واسطه 
جمعيت كمتر و آب كافي 
رايج بوده، ديگر قابل تداوم 
نباشد، بايد الگوي كشت و 
روش آبياري ها عوض شود 
تا از مسير مشكالت ناشي از 
كم آبي، بحران هاي امنيتي 

حادث نشود

اگر تحريم نبود؛ هم ظرفيت سدها و هم 
نيروگاه هاي برقابــي افزايش مي يافت 
و هم مهار ســيالب ها بهتــر صورت 
مي گرفت و خســارت هاي كمتري را 
تجربه مي كرديم. مثال اگر سد بختياري 
ساخته شده بود، خسارت بزرگ سيالب 
سال 98 به خانه ها و اراضي كشاورزي 
رخ نمي داد، اينها بخشــي از زيان هاي 

ناشي از تحريم ها بود

پس از انقــالب به دليل نبود 
طرح آمايش سرزمين در 
توزيــع امكانات بودجه، 
همه احســاس كردند 
بايد اســتان باشــند 
درنتيجه از 6استان 
به 31استان تبديل 
يعنــي  شــديم؛ 
5برابر. اگر همين 
حكمراني  مسير 
را ادامــه بدهيم، 
تعداد اســتان ها 
بيشــتر خواهد 
شد و شاهد غلبه 

نــگاه تقســيمات 
سياســي بر مرزهاي 

طبيعــي آبي كشــور، 
متاثر از نظام برنامه ريزي 

و بودجه ريــزي كشــور 
خواهيم بود

فعال كرده ايم تا طرحي با عنوان 
روئين تن سازي  سيستان را آماده 
كرديم كه در خرداد سال گذشته 

به تصويب دولت رسيد. 
ايــن طرح بــه چه 

معناست؟
هدف و مبناي طــرح يك راهكار 
پايدار براي حفظ حيات سيستان 
اســت تا حيات اين منطقه مهم 
كشــور صرفا متكي به منابع آبي 
هيرمند نباشــد. در عين حال كه 
ما قطره اي از حقابه  خود نگذشته 
و نمي گذريم، مجمــوع طرح ها و 
پروژه هايي كه سيستان را پايدار 
نگه مي دارد، پيش بيني شده است؛ 
ازجمله شيرين سازي آب دريا، كم 
كردن فشــار تامين آب زاهدان از 

منطقه زابل و اصــالح روش هاي آبياري كشــاورزي در 
منطقه سيستان كه در حال اجراست.

فعاالن محيط زيست نگران تامين حقابه 
تاالب ها هستند و مي گويند براساس آيين نامه ها و 
قوانين و مقررات، وزارت نيرو مكلف است حقابه اين 
تاالب ها يا درياچه هاي درگير با تنش آبي را تامين كند. 

پاسخ شما به اين انتقادها چيست؟
درست است كه وزارت نيرو مكلف شــده، اما وزارت نيرو 
تكاليف ديگري هم دارد و بايــد به همه اين تكاليف باهم 
نگاه كرد؛ ازجمله اينكه در شرايط خشكسالي نخستين 
تكليف مان تامين آب شرب اســت؛ چون سيستم كشور 
دوشبكه اي هم نيست كه بتوانيم آب با كيفيت پايين تر 
را براي بهداشت اختصاص بدهيم تا آب كمتري به شرب 
بدهيم و آب بيشــتري در رودخانه ها جاري باشد. اتفاقا 
وقتي شرايط مناسب باشد ما جزو خوش حساب ترين ها 
در ارتباط با حقابه هاي زيســت محيطي هستيم؛ به طور 
مثال ســال 98هم همين گونه بود و 50تــاالب لبريز و 
سيراب شدند و تعداد زيادي هم همين وضعيت را تجربه 
كردند. االن در حال اجــراي يك طرح بزرگ براي انتقال 
650ميليون مترمكعب آب به درياچه اروميه هستيم كه 
مراحل پاياني خود را طي مي كند و از ســد كاني سيب و 
تونل زاب قرار است اين آب منتقل شود؛ بنابراين اولويت 
تامين آب شــرب اســت كه اثر خود را بر ساير بخش ها 

ازجمله حقابه هاي محيط زيستي گذاشته است 
در طول ايــن مصاحبه ســايه تحريم ها 
به گونه اي بر پاسخ ها حاكم بود. واقعا اگر تحريم ها را 
نداشتيم، تنش آبي كمتري داشتيم؟ آيا بدون تحريم با 
مشكالت خاموشي ها در صنعت برق مواجه نمي شديم؟ 
اين نكته كه رئيس جمهور گفته بود اگر تحريم ها نبود 
مشكل آب خوردن مردم هم حل شده بود تا چه ميزان 

از نظر شما پذيرفته است؟
در يك تحليل هزينــه و فايده مي توانــم بگويم هم بِده 
داشته ايم و هم بستان. بده هاي ما فرصت هايي بود كه از 
كشور گرفته شــد، رقم قابل مالحظه اي از فاينانس هاي 
ما در حدود چند ميليارد دالر متوقف شــد كه االن عدد 
دقيقش را يادم نيست. طرح هاي بزرگي را كه اشاره كردم 
اگر محدوديت نداشتيم، اجرا شده بود؛ هم ظرفيت سد و 
نيروگاه هاي برقابي كشور افزايش پيدا مي كرد و هم مهار 
سيالب ها بهتر صورت مي گرفت و خسارت هاي كمتري را 
تجربه مي كرديم. به طور مثال اگر ســد بختياري ساخته 
شده بود، خسارت بزرگ ســال 98در نتيجه سيالب در 
خوزستان به خانه ها، ابنيه ها و اراضي كشاورزي مردم به 
اين وســعت رخ نمي داد. اينها بخشي از بده هاي ما ناشي 
از تحريم ها بود و البتــه عدم النفع هايي كه ايجاد كرد هم 
جزو بده هاي ما بود؛ ازجمله آن بخش از سرمايه گذاري  در 
بخش انرژي هاي تجديدپذير و نيروگاه ها. برنامه ما اين بوده 
و هست كه ايران »هاب انرژي« منطقه شود. براي تحقق 
چنين هدفي بايد بتوانيم از كشوري مثل تركمنستان كه 
داراي مازاد انرژي است، انرژي بگيريم و انرژي خود را به 
كشور ديگري مثل عراق صادر كنيم. واقعيت اين است كه 
اين رفت وآمد انرژي اشتغال ايجاد مي كند و درآمدزايي 

به همراه دارد. اينها ازجمله فرصت هايي بود كه 
از كشور گرفته شد. از طرف ديگر )تحريم ها( 

موجب شــد دســتاوردهاي بزرگي هم 
داشته باشــيم. اعتماد به نفسي كه االن 
در حوزه صنعت آب و برق ايجاد شده را 
درنظر بگيريد، االن با جامعه تاب آوري 

مواجه هستيم؛ هم از سطح دانش 
و فناوري شــركت هاي پرشــمار 
دانش بنيان كه به دليل تحريم ها 
ايجاد شده و هم در حوزه ساخت 
داخل هم اكنون جزو بزرگ ترين 
توليدكنندگان توربين هاي گازي 
دنيا هستيم. قطعا اگر ما شاهد وفور 
درآمدهاي نفتي بوديم، معلوم نبود 
با اين شدت شــاهد پرداختن به 
توان داخل باشــيم؛ بنابراين بايد 

هردو وجه ماجرا را درنظر بگيريم.
شما گفته بوديد كه 
نامزد انتخابات رياست جمهوري 
نخواهيد شد و نشديد. آيا اصال 
به اين مســئله فكر هم نكرده 

بوديد يا اينكه منع شديد؟
هدف من از حضور در دولت اين بود 
كه بيايم وظيفه ملي خود را انجام دهم و از فرصت خدمت 
به مردم استفاده كنم و در همين مسير به كارم تا پايان اين 

دولت ادامه مي دهم.
تجربه حضور در كابينــه آقاي روحاني 

چطور بود؟
تجربه بسيار ارزشمندي بود.

ارزيابي شــما از شــخص آقاي روحاني 
چيست. آيا عملكرد موفقي داشته اند؟

فكر مي كنم نبايد در قضاوت ، زودهنگام و با عجله تصميم 
بگيريم. نه من و نه شــما كه جامعه ايران و حتي جامعه 
جهاني نياز به يك فرصت دارد تــا از كانون حادثه قدري 
دور شــويم و اتفاقاتي را كه در 2،3 ســال اخير يعني از 
97به اين طرف در اين قطعه از كره خاكي رخ داد، با همه 
ارتباطات بيروني و آثاري كه داشــت و نقشه هايي را كه 
بوده، با هم ببينيم. من اعتقاد خودم را مي گويم آنچه اتفاق 
افتاد، مي تواند چراغ نسل آينده باشــد. كارهاي بزرگي 
صورت گرفت. من ســال 92ايران نبودم، اما آقاي دكتر 
روحاني زماني كه در ســال 92داشتند برنامه دولت شان 
را تدوين مي كردند تا به مردم عرضه كنند و رأي بگيرند، 
چنين تصوري )از تحريم ها( نداشتند و در سال 96هم كه 
قطعا چنين بحثي هم نبود. به واقع با امضا و اجراي برجام 
به عنوان شرط ضمن عقد بود كه در سال 96برنامه دادند 
و براساس آن از مردم رأي گرفتند و دولتشان را تشكيل 
دادند، اما با آنچه در ميانه راه رخ داد، 2عالم متفاوت بود. 
پس اگر مي خواهيم ارزيابي كنيم بايد حوادث غيرمترقبه 
يا عوامل مستحدثه را در ارزيابي ها دخالت دهيم. روحاني 
يكي از تاب آورترين مديران جمهوري اسالمي بود كه با آن 
شرايط خودش را تنظيم و به مردم عرضه كرد، اما در ادامه 
وقتي شرايط كامال متفاوتي بر او تحميل شد، ايشان از پا 
ننشست و ايستاد و به واسطه اين ايستادن، دولتش هم تاب 
آورد. واقعا نبايد غيرمنصفانه قضاوت كرد و اگر بخواهيم 

سريع قضاوت كنيم از دايره انصاف خارج مي شويم.
آينده سياسي و كاري آقاي اردكانيان در 

پايان دولت چه مسيري را طي مي كند؟ 
به شرط حيات براساس قرار و مداري كه با خودم داشتم 
در پايان دولت كارمند دانشــگاه صنعتي شريف هستم و 
ارتباط من با دولت آينده از اين طريق خواهد بود كه جزو 
كارمندان دولت در دانشگاه خواهم بود؛ آن هم در دانشكده 
عمران و ان شاءاهلل فرصتي باشد به عنوان معدنكاو سراغ 
غني ترين معدن تجديدپذير اين كشور، يعني منابع انساني 
بروم و وقتم را با مديران آينده كشور سپري كنم؛ چون بعد 

از 40سال وقت انتقال تجربه هاست.
با مردمي كه نگران خشكسالي هستند، 
نگران تنش آبي و كمبود برق هســتند، چه سخني 

داريد.
اين اطمينان را دارم كه از همه توان و فرصت مان استفاده 
مي كنيم تا تابســتان پيش رو با كمترين دردسر همراه 
باشــد. ما در فروردين 1400نســبت به فروردين سال 
قبل 22درصد افزايش دما را شاهد بوديم، پس تابستان 
گرمي در پيش است، بارش ها امســال حدود 50درصد 
نسبت به سال آبي گذشته كمتر شده و دچار كم بارشي 
هستيم، انتخابات را در پيش داريم و طبيعي 
است كه مردم در معرض تبليغات منفي 
براي مشاركت نكردن هستند. پس بايد 
مراقب باشــيم تا اين اتفاق رخ ندهد. 
اين تابستان آخر كار دولت دوازدهم 
است و شــاهنامه اي است كه آخرش 

بايد خوش باشد. 
وزارت نيــرو همــه توان خــود را 
مي گذارد تــا تابســتان آرامي 
داشــته باشــيم. در بخــش 
مصرف هم انتظار داريم كه 
همكاري مردم اســتمرار 
داشته باشد. واقعيت اين 
است كه 24هزار مگاوات 
از 60هزار مگاوات مصرف 
برق در اوج تابستان مربوط 
به دستگاه هاي سرمايشي 
است و هرچه دما به دماي 
آســايش نزديك تر باشد، 
احتمال خاموشــي ها كمتر 
خواهد بود و احتمال اينكه 
بيمارســتان ها در شــرايط 
كرونا با مشكل مواجه باشند، 
كمتر مي شود. از سوي ديگر 
به دنبال شناسايي رمزارزهاي 

غيرمجاز هستيم.
در بخش آب و آزادسازي آب 
پشت سدها هم، با احتياط 
عمل مي كنيم تا مشــكلي 
براي آب شــرب نداشــته 
باشــيم. قطعــا در برخي 
مناطق براي آب كشــاورزي 
محدوديت هايــي خواهيم داشــت 
و وزارت كشــور و ســازمان برنامه و 
بودجه تمهيدات الزم را براي جبران 
خسارت ها انديشيده اند تا تابستان را 

با آرامش سپري كنيم.
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دريچه

   بازگشــايي تاالرهاي عمومي 
كتابخانه ملي 

ارائــه خدمــات در تاالرهــاي عمومي 
كتابخانه ملــي ايران از ديروز، يكشــنبه 
)2۶ ارديبهشــت ماه( براي اعضا از ســر 

گرفته شد. 
به گــزارش همشــهري  به نقــل از روابط  
عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران، 
براساس دستورالعمل ســتاد ملي مبارزه 
با كرونا و كاهــش فراگیري اين ويروس در 
تهران، تاالرهاي تخصصي كتابخانه ملي از 
هفته گذشته )1۹ ارديبهشت  ماه( بازگشايي 
شد و از يكشنبه )2۶ارديبهشت ماه( نیز ارائه 
خدمات در تاالرهاي عمومي كتابخانه ملي 
ايران میسر شده اســت.  همچنین ساعت 
كار تاالرهاي تخصصي، نشريات و تاالرهاي 
عمومي كتابخانه ملي ايران به دلیل رعايت 
محدوديت هاي تردد كه ساعت 22 درنظر 
گرفته شده است، يك ساعت افزايش يافت 
و ارائه خدمات از ساعت 8 تا 1۹ خواهد بود. 
بنا بر اعالم روابط عمومی، ارائه خدمات در 

شیفت شب انجام نمي شود.

   ابن سينا در ميانه فلسفه و دين
دوازدهـــــمین 
از  نشســـــــت 
مجموعــه درس  
يــي  ها ر گفتا
دربــاره بوعلــي 
سینا، چهارشنبه 
2۹ ارديبهشــت 
ســاعت 11 صبح 

با عنوان »ابن سینا در میانه فلسفه و دين« 
)با اشاره به مسئله ســعادت و شقاوت( به 
سخنراني سیدمحمد عمادي حائري)عضو 
هیأت علمي بنیاد دايره المعارف اســالمي، 
 دانشنامه جهان اسالم( اختصاص دارد كه 
به صــورت مجــازي پخــش خواهــد 
ننــد ايــن   شــد. عالقه منــدان مي توا

درس  گفتار را از اينستاگرام مركز فرهنگي 
،ketabofarhangشهركتاب به نشــاني 
نشــاني بــه  مركــز  ايــن  تلگــرام    
bookcitycc و صفحه اين مركز در سايت 

آپارات پیگیري كنند.

تازه هاي نشر

   پرسش هاي مهم زندگي
كتاب »پرسش هاي مهم زندگي« نوشته 
راجر اســكروتن با ترجمه علي اوجبي از 

سوي نشر خزه منتشر شد.
اســكروتن )فوريه  1۹44- ژانويه  2020( 
فیلسوف و نويســنده  سرشناس انگلیسي 
و استاد زيبايي شناسي و فلسفه  سیاسي، 
درباره اين كتاب توضیحــی مي دهد كه 
به حد كافي گوياســت و روح آن را آشكار 

مي سازد: »در اثر پیش رو، در پي آنم كه به فلسفه جذابیت 
ببخشم. از اين رو، تنها به ديدگاه هاي فريبنده و گیرا پرداخته ام... 
من در اين كتاب، در پي آن نیستم كه به تاريخ فلسفه يا پژوهشي 
در اين ساحت بپردازم. هدف من، آن است كه فلسفه ورزي را به 
شما بیاموزم. در اين عرصه به انديشه هاي شماري از فالسفه  بزرگ 
اشاره خواهم كرد، اما مسیر اطمینان بخشــي براي دستیابي به 
ديدگاه ها و  باورهايشان معرفي نخواهم كرد، زيرا شرح و توضیح 
اســتدالل هاي آنان، مرا از هدف اصلي امـ  يعني ورود فلسفه به 
زندگيـ  بازمي دارد.« پرسش هاي مهم زندگي در 2۶8 صفحه با 

بهاي ۵۵هزار تومان منتشر شده است.

   رابين هود
»رابین هود« نوشــته  هنــري گیلبرت  با 
ترجمه احمد كسايي پور را نشر هرمس به 

تازگي منتشر كرده است.
 اين كتاب بسیار خواندني از محبوب ترين 
شخصیت هاي داستاني ادبیات انگلستان 
است. او ياغي و تیراندازي زبردست است 
كه دارايي هاي حكومــت و ثروتمندان را 
مي دزدد و میان تهیدستان تقسیم مي كند. 

رابین هود در جنگل شــروود مخفي شده و مأموران پادشاه 
دست به هر حیله و نقشه اي مي زنند تا او را دستگیر كنند.

اين داستان مشــهور بارها به صورت فیلم و انیمیشن هم درآمده 
اســت. در واقع رابین هود يك قانون شــكن و قهرمان افسانه اي 
است كه با الهام از پهلوان در فرهنگ ايران و به دنبال وارد كردن 
خصوصیات پهلواني در قرون يازده و دوازده میالدي وارد فرهنگ 
فولكلور انگلیس مي شود و متعاقباً در ادبیات و فیلم نیز به نمايش 
درمي آيد. طبق افسانه ها، او يك كماندار و شمشیرباز بسیار ماهر 
بود. در برخي از نسخه هاي افسانه اي از او به عنوان يك نجیب زاده 
ياد مي شــود و در بازخواني هاي مدرن نیز گاهي اينگونه تصوير 
شده اســت كه قبل از بازگشــت به انگلیس براي بازپس گیري 
سرزمین هاي خود كه در دست داروغه بوده، در جنگ هاي صلیبي 

حضور داشته است.
نشــر هرمس به تازگي اين كتاب 4۶۶صفحه اي را با شــمارگان 

هزار نسخه، به بهاي 80هزارتومان منتشر كرده است.

 قیمت بي رويه كاغذ بازار كتاب را به سمت نابودي مي كشاند

فاجعه بزرگ كاغذي

با توجه به وضعیت كاغذ و تأثیر آن بر كتاب، قیمت 
كاغذ در بازار آزاد نامشــخص است و هر روز و هفته 
نوســان دارد. اين روزها هر بند كاغــذ بین ۶00تا 
700هزار تومــان قیمــت دارد؛ درحالي كه حدود 
قیمت متوسط يك سال گذشته نصف اين مبلغ بوده 
اســت؛ تقريبا بندي حدود 2۵0تا 300هزار تومان 
كه گاهي هم به مرز 400هزار تومان مي رســید، اما 
اگر اين قیمت هاي جديد ثبات داشــته باشد، ناشر 
نخستین كاري كه مي كند، حتي اگر مثال ۵تا 10بند 
ذخیره كاغذ داشــته باشــد، ديگر جرأت نمي كند 
كتابي را كه سفارش داده است براي چاپخانه منتشر 
كند؛ چون مي داند اگر همین حداقل هم از دســت 
برود، ممكن است ديگر نتواند از طريق اتحاديه هم 
كاغذي را كه بتواند با آن كتاب منتشر كند به دست 

بیاورد. واقعا ديگر حد فراتر از ناراحت كننده است و 
بايد بگويیم يك فاجعه بزرگ فرهنگي در حال شكل 
گرفتن اســت؛ يعني گراني كاغذ هم اكنون به يك 

فاجعه بزرگ فرهنگي منجر مي شود.

كمك هاي دولتي به ناشران
دولت بايد بتوانــد به معناي درســت كلمه به مدد 
فرهنگ، كتاب و ناشران بشتابد. در همین اوضاع هم 
بسیاري از ناشران ما به مرز ورشكستگي رسیده اند. 
حدود 2ماه پیش، يعني اسفند سال ۹۹كار ناشران 
كساد بود و فروردين هم كه بعد از تعطیالت ناشران 
شــروع به كار كردند بالفاصله قرنطینه ها و تعطیل 
شدن مشاغل شــروع شــد؛ يعني آن حداقل ها و 
فعالیت هايي كه مي شد يك ناشر داشته باشد، هم 
عمال بسته شد. مضاف بر اين، وقتي قیمت كاغذ به 
اين حد مي رســد، يعني عمال تمام كتابفروشي ها و 
آنهايي كه غیردولتي هســتند و پشتوانه حمايتي 

ندارند بايد بسته شوند. بسته شدن آنها هم خود نشر 
و تعداد زيادي از مشاغل وابســته را از بین مي برد. 
درواقع چاپخانه هــا، صحافي ها و كارگرهايي كه در 
اين راســتا كار مي كنند هم عمال بیكار شده و اين 
روند به فاجعه اي فرهنگي منتهي مي شــود. در اين 
اوضاع افرادي كه در انتشاراتي ها يا كتابفروشي ها و 
دفاتر نشر كار مي كردند چه كاري مي توانستند انجام 
دهند؟ مترجم، نويسنده ، ويراستار و... چه كاري بايد 
انجام دهند؟ همچنین موضوع عجیب و غريبي است 
كه دولت بخواهد بگويد اين يكــي، دو ماه را تحمل 
كنید، تا بگذرد و ببینیم چه اتفاقي مي افتد! نه. اين 
چنین نیست. واقعا همان ماجراي نبود نان در سفره 
خانواده مي شود كه يك شــب و دو شب را مي  توان 
تحمل كرد، بعدش چه اتفاقي خواهد افتاد. امیدوارم 
دولتمردان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، وزارت 
صمت و آنهايي كه در اين رابطه دستشان مي رسد به 

داد اتحاديه ناشران برسند.

مسئله تحريم  و كاغذ
متأسفانه همیشــه بايد خبرهاي بد بشنويم و با 
مسائل ناراحت كننده دســت به گريبان باشیم. 
امیدواريم به زودي فضايي باز شــود و اتفاقاتي 
بیفتد و تحريم هايي كه علیه كشــورمان است، 

تمام شود.
 به هر صورت اين خواســت قلبــي همه مردم 
ايران، به ويژه جامعه فرهنگي است كه ان شاءاهلل 
تحريم ها از بین برود و گفت وگو ها در وين به ثمر 
بنشیند؛ چراكه قطعا دريچه اي باز خواهد شد و 
گشايشي صورت خواهد گرفت. كاغذ ارزان شود، 
مقوا و خدمات نشر ارزان تر مي شــود و ناشران 
مي توانند كتاب چــاپ كننــد و آن را با قیمت 
مناسب به دست مردم برسانند. امید كه مخاطبان 
كتاب و اهل مطالعه هم در اين ايام كرونايي كه 
هیچ پناهگاهي جز مطالعه ندارند، بتوانند كتاب 

بخوانند.

براساس اسنادي كه اخیرا آكادمي ســوئد، اعطاكننده جايزه نوبل ادبیات 
پس از ۵2سال منتشر كرده و در روزنامه معروف سوئدي »سونسكا 

داگبالدت« منتشر شده، هیأت داوران اين نهاد ادبي از عواقب 
اعطاي جايزه به الكساندر سولژنیتسین، نويسنده روس بیم 

داشته اند و بر سر انتخاب او نیز اختالف نظر فاحشي میان 
اعضاي آكادمي سوئد مطرح بوده است.

نويســنده »يك روز از زندگي ايوان دنیســويچ« 
كه در نوشته هايش به فســاد، وحشت و جنايات 
»استالین« پرداخته در نهايت از سوي حكومت 
شوروي تبعید شد. اين نويسنده روس در سال 
1۹70 میالدي به عنوان برنده جايزه نوبل ادبیات 
انتخاب شد، اما به تازگي فاش شده كه در پشت 

پرده انتخاب او به عنوان برنــده، بحث هاي زيادي 
میان هیأت داوران درباره چرايي و تبعات اعطاي اين جايزه 
مطرح بوده است. »آرتور لوندكويســت« يكي از اعضاي 
آكادمي سوئد در آن زمان نگراني خود را از عواقبي كه پس از 

دريافت نوبل در انتظار سولژنیتسین است و اينكه آيا اين جايزه به نفع او تمام 
خواهد شد يا به زيانش، مطرح كرده و معتقد بوده اعطاي اين جايزه درواقع 
اعالم مخالفت با شوروي خواهد بود و جايزه نوبل نبايد به آوردگاه سیاسي 

میان منافع سیاسي مختلف تبديل شود.

مجمع الجزاير گوالگ و تبعيد سولژنيتسين
الكساندر سولژنیتسین در آن زمان كتاب »يك روز از زندگي ايوان دنیسويچ« 
و آثار مهمي چون »نخستین دايره« و »بخش سرطان« را منتشر كرده 
بود، اما رمان »مجمع الجزاير گوالگ« كه او به صورت مخفیانه در 
شوروي نوشت در سال 1۹73 منتشر و سال بعد از آن نیز موجب 
تبعید او شد.  اما هنري اولسون، ديگر عضو آكادمي سوئد در 
نظري مخالف با آرتور لوندكويست اعالم كرده بود: »درست به 
همان دلیل كه در سال 1۹۶۵ جايزه نوبل را به شولوخف 
طرفدار اســتالین داديم، حاال انصاف حكم مي كند كه 
بتوانیم جايزه را به نويسنده منتقد سیستم مثل الكساندر 
سولژنیتسین بدهیم.« به گزارش ايسنا، درنهايت سال 
1۹70 الكساندر سولژنیتسین در رقابت با چهره هايي 
چون پابلو نرودا، شاعر معروف شــیلیايي و پاتريك 
وايت، نويسنده اهل اســترالیا به عنوان برنده نهايي 
نوبل ادبیات معرفي مي شــود، اما مســیر دريافت 
جايزه براي او به هیچ عنوان هموار نبود. او كه در آن 
زمان مورد آزار و اذيت حزب كمونیست و نیروهاي 

»KGB« قرار مي گرفت، بیم آن داشت كه درصورت خروج از شوروي براي 
دريافت جايزه نوبل ادبیات با سلب تابعیت و ناتواني در بازگشت به خانه روبه رو 
شود. در ابتدا قرار بود جايزه نوبل در ســفارتخانه سوئد در مسكو به او اعطا 
شود اما سولژنیتسین اين پیشنهاد را نپذيرفت و معتقد بود: »چرا اين جايزه 
بايد به صورت مخفیانه و در مراسم خصوصي اعطا شود؟ مگر اين جايزه مايه 

خجالت است كه بخواهم دور از چشم مردم و پنهاني آن را دريافت كنم؟« 

ارسال مخفيانه متن سخنراني 
در ادامه كارل راگنر، دبیر دائمي آكادمي ســوئد مأمــور اعطاي جايزه به 
سولژنیتســین در آپارتمانش در روسیه شــد، اما با درخواست ويزاي او 
موافقت نشد و سولژنیتســین كه از اين موضوع بسیار ناراحت شده بود در 
نامه اي سرگشاده از آكادمي سوئد درخواست كرد درصورتي كه به اندازه 
كافي براي دريافت جايزه زنده نبود پســرش به نمايندگي از او اين جايزه 

را دريافت كند.
با وجود اين، او همچنان به ارائه ســخنراني نوبل خود اصرار داشــت و يك 
روزنامه نگار سوئدي به نام استیگ فردريكسون در مالقاتي با سولژنیتسین 
دست نوشته اي از متن سخنراني او را به صورت مخفیانه به هلسینكي فنالند 
رساند. متن قدرتمند سولژنیتســین در آگوست 1۹72 منتشر و در سراسر 
جهان نقل شد. الكساندر سولژنیتسین سال 1۹74 و پس از تبعید، مدال نوبل 
ادبیات خود را طي مراسمي در استكهلم دريافت كرد. او همراه خانواده اش به 
آمريكا نقل مكان و براي 20 سال در آنجا زندگي كرد. اين نويسنده روس در 

سال 2008 و در 8۹ سالگي در مسكو درگذشت.

محمد عزيزي
نويسنده و ناشر

افشاي پشت پرده اعطاي جايزه نوبل به »سولژنیتسین« 
پس از ۵2سال

جايزه اي براي منتقد استالين



9 2   دوشنبه 27  ارديبهشت 1400   شماره 8221 زيستبوم 3 0 2 3 6 1 3

 خشكســالي امســال محك ضمانت 
محيط
اجراي قانون اســت؛ قانوني كه در آن زيست

حقابه هــاي زيســتي در اولويت دوم 
تامين قرار گرفته است. قوانين و آيين نامه هايي كه 
حقابه هاي زيستي را مورد توجه قرارداده به نسبت 
دستورالعمل هاي پيشين، جديدتر است. در نتيجه 
به گفته مسئوالن ســازمان حفاظت محيط زيست، 
هنوز اجرای قوانين مربوط به حقابه زيست محيطی 

فصل الخطاب مديران در استان ها نيست.
براســاس ماده 3 آيين نامــه حفاظــت و مديريت 
تاالب هاي كشــور، ماده 8 آيين نامه اجرايي آمادگي 
مقابله بــا پديده گردوغبار، مــاده 2 قانون حفاظت، 
احيا  و مديريت تاالب هاي كشــور و ماده 4 آيين نامه 
جلوگيري از تخريــب و آلودگــي غير قابل جبران 
تاالب هــا، وزارت نيرو مكلف اســت حقابه تاالب ها 
را آنچنان كه ســازمان حفاظت محيط زيست اعالم 
مي كند، تامين كند. اما اين حقابه در بيشتر سال ها در 
كمترين حد ممكن تامين شده و باعث بروز اختالف 
بين اين دو نهاد مســئول محيط زيست و مديريت 

منابع آب در كشور شده است.

اولويتباتأمينآبشرباست
رضا اردكانيان، وزير نيرو در پاســخ به اين ســؤال 
روزنامــه همشــهري كه فعــاالن و كارشناســان 
محيط زيســت اين گاليه را دارند كه تامين نشدن 
حقابه زيستي صرفا براي تداوم حيات تاالب ها ست 
نه برقــراري پايــداري اكولوژيكي يــا حتي تعادل 
اكولوژيكي، مي گويد: اين درســت است كه وزارت 
نيرو مكلف به اين معنا ست، اما اين وزارتخانه تكاليف 
ديگري نيز دارد و به همه تكاليف  بايد با هم نگاه كرد. 
ازجمله اينكه ما در شــرايط خشكسالي نخستين 
تكليف مان تامين آب شــرب اســت. سيستم آب 
كشور دو شبكه اي نيســت و وقتي مي گوييم شرب، 
منظور آب شرب و بهداشــت است. اگر سيستم آب 
دو شــبكه اي داشــتيم، آب با كيفيت كمتر را براي 
بهداشــت اختصاص مي داديم و آب بيشتري براي 

جاري شدن در رودخانه ها داشتيم.
وزير نيرو اعالم كرد: شــرايط وقتي مناسب باشد، 
وزارت نيرو در رديف خوش حساب ترين ها در رابطه 
با تامين حقابه هاي زيست محيطي است. سال 98 هم 

اينگونه بود و 50تاالب كشور سيراب و لبريز شدند.
به گفته رضا اردكانيان، وقتي شــرايط خشكسالي 
حاكم است، طبيعي است اولويت تامين آب شرب، 
اثر خــود را بر ســاير بخش ها ازجملــه حقابه هاي 

زيست محيطي مي گذارد.

اشــاره وزير نيرو به تامين حقابه ها مربوط به ســالي 
اســت كه در آن بارندگي ها  مانند ســال 97 منجر به 
سيل و ويراني بســيار شــد. در نتيجه آب مورد نياز 
تاالب ها و اكوسيســتم هاي آبي نيز از طريق سيالب 
تامين شــد. درحالي كه در ســال هاي پيش و پس از 
آن، خشكســالي ها و نبود قانون حمايت از حقابه هاي 
زيســتي، عمال دست محيط زيســت را از حقابه هاي 
محيط زيستي در پاياب ســدها كوتاه كرد. امسال كه 
دست زمين از بارش ها كوتاه اســت، اوضاع وخيم تر 
شده است. به طوري كه كارشناسان سازمان هواشناسي 
پيش بيني كرده  اند در پايان سال زراعي فعلي يكي از 
كم بارش  ترين سال ها را در نيم قرن اخير تجربه خواهيم 
كرد. چون ترســالي هاي اخير به بحراني نشدن ذخاير 
سدها كمك كرد. اما آنچه در پيش بيني هاي بلندمدت 

فصلي خواهيم داشت، خشكسالي است.

دوگانهسازيدرموضوعآباشتباهاست
مســعود باقرزاده كريمي، مديركل پيشــين دفتر 
حفاظت و احياي تاالب هاي كشــور در ســازمان 

حفاظت محيط زيســت كه چند ماه است به عنوان 
مدير حوضه آبريز اروميه به وزارت نيرو ملحق شده 
است، در گفت وگو با همشهري و در پاسخ به سؤالي 
درباره حقابه تاالب هايي كه وزارت نيرو آن را به طور 
كامل به خصوص در ســال هاي خشــك پرداخت 
نكرده است، مي گويد: اشتباه استراتژيك اين است 
كه به جاي پيدا كردن راه حل مسئله به دنبال مقصر 
بگرديم. بزرگ ترين اشــتباه اين اســت كه دچار 
دوگانگي وزارت نيرو )تامين كننده آب( و سازمان 
حفاظت محيط زيست )مقصر خشك شدن تاالب ها( 
شــويم. درحالي كه اين دوگانگي بازيگران ديگري 

درعرصه هاي اجتماعي و سياسي دارد.
او تا پيــش از اين معتقد بــود، بزرگ ترين چالش 
موجود در حوزه آب، چالش سهم طبيعت با ساير 
بخش هاي مصرف )صنعت و كشاورزي( است. اما 
اين روزها به اين نتيجه رسيده است كه اصلي ترين 
چالش، در بخش هاي مصرف منابع آب وجود دارد.

او مي گويد: چالش هاي درون  بخش مصرف به دو 
قسمت موضوعي )محيط زيست، كشاورزي، صنعت 

و شرب( و جغرافيا )مثال بين چهارمحال وبختياري 
و اصفهــان( تقســيم مي شــود. درحالي كه اغلب 
چالش هــاي جغرافيايي پنهــان مي مانند و كمتر 
رسانه اي مي شوند. به جرأت مي گويم كه در اغلب 
حوضه هاي آبريز كشــور چنين چالش هايي وجود 
دارد. به طور مثال درحوضه آبريز يك رودخانه كه 
اسم آن را نمي گويم، بخش اول حاضر نيست آب از 
سرچشمه به بخش دوم و به همين ترتيب دوم به 
سوم و ســوم به چهارم برسد. نگاه حوضه اي به آب 

در وزارت نيرو نيز براي حل چنين مسائلي است.
به گفتــه ايــن مقــام ســابق ســازمان حفاظت 
محيط زيست  در حوزه تاالب ها و مقام جديد وزارت 
نيرو در حوزه آب، اشــتباه دوم اين است كه فكر 
كنيم آب يك موضوع بخشي است. درحالي كه نقش 
»ميان بخشــي« آب به صورت عمد و سهو ناديده 
گرفته مي شود. آب براي همه بخش ها از كشاورزي، 
صنعت، مسائل اجتماعي و بهداشتي، خدمات ارائه 

مي كند و نمي توان آنها را ناديده گرفت.
او با اشــاره به اينكه امسال در حوضه آبريز درياچه 

اروميه  مانند ساير بخش هاي كشور با كم آبي مواجه 
شده ايم، مي گويد: از 640ميليون مترمكعب حقابه 
اروميه كمتر از 200ميليــون مترمكعب پرداخت 
شده  و آمارهاي ارائه شده از ســوي آب منطقه اي 
بسيار شوك آور است كه البته بايد با شفافيت آن را 

مطرح كرد.

مصوبهدولتدرموضوعتأمينحقابهزيستي
اجرانشد

باقرزاده كريمي به نقل از مسعود تجريشي، نماينده 
ستاد احياي درياچه اروميه كه اعداد ايستگاه هاي 
هيدرومتري را مالحظه كرده است، مي گويد: اگر 
بتوان تا شهريورماه حتي آب شرب را تامين كرد، 
كار مهمي انجام شــده اســت. چون ذخيره برفي 
امسال، 58درصد كاهش يافته و جريان رواناب ها 

نيز 38درصد كاهش يافته  است.
براســاس اظهارات مســئول حوضه آبريز درياچه 
اروميــه در وزارت نيرو، براســاس آنچه مســعود 
تجريشــي، مدير دفتر برنامه ريزي و تلفيق ستاد 
احياي درياچه اروميه گفته است، كاهش حقابه ها 
زماني قابل تحمل اســت كه در ساير بخش ها هم 
كاهش مصرف صورت گرفته باشد. كار وزارت نيرو 
به عنوان متولي، تنظيم  ميزان مصرف آب در همه 
بخش  ها حتي در بخش شرب اســت. اما آنچه در 
سال هاي اخير رخ داد، اجرايي نشدن مصوباتي است 
كه براساس آنها، پس از تامين آب شرب، حقابه هاي 

محيط زيست در اولويت است.
باقرزاده كريمي مي گويد: »اولويت دوم« در تامين 
آب مصوبه دولت اســت و از آنجا كــه هنوز دولت 
تصويب كننده اولويت هاي تامين آب سر كار است، 

اين اولويت همچنان برقرار است.
مديركل پيشين دفتر حفاظت و احياي تاالب هاي 
كشــور در ســازمان حفاظــت محيط زيســت، 
مي گويد: مــن كه در دو طرف ميز مناقشــات آب 
نشســته ام مي بينم كه بازيگران ديگري هم نقش 
دارند. وقتي شــوراي امنيت ملي كشور مي گويد 
آب به كشاورز بدهيد، وزارت نيرو اختيار مخالفت 
ندارد تا بگويد براساس مصوبه دولت عمل مي كنم. 
بنابراين كاهش سهم هر بخش از منابع آبي زماني 
باورپذير مي شود كه در پايان سال آبي  مانند آنچه 
در سال هاي 97 و 98 رخ داد، با افزايش ميزان كشت 
به خصوص در حوضه هاي آبخيزي كه با تنش آبي 

درگيرند، مواجه نشويم.
به گفته مسعود باقرزاده كريمي، در حوزه كشاورزي، 
مطالبه گري زيادي صورت مي گيرد. البته احتمال 
بروز مشــكل و تخلف هم وجود دارد، ولي وزارت 
نيرو به دنبال حل مســئله و كشف اشــتباهات و 

تنظيم گري درست در 9حوضه  آبريز كشور است.

   ذخاير برفي كشور 58درصد و رواناب ها 38درصد كاهش يافت
  وزير نيرو: اولويت وزارت نيرو در تأمين آب شرب است

دوگانهتأمینکنندهآبومقصرانخشکشدنتاالبها گزارش

آتشدرجنگلهايزاگرسيهمچنان
زبانهميكشد

درحالي كه شــعله هاي بلند آتش پس از 3روز هنــوز در جنگل هاي 
زاگرسي باشت اســتان كهگيلويه و بويراحمد زبانه مي كشد، سازمان 
جنگل ها اعالم كرده است كه تجهيزات الزم از جمله دمنده، كفش و 
لباس ايمني ضدحريق و ساير تجهيزات اطفاي حريق تا هفته آينده به 
اين استان ارسال خواهد شد. مسعود منصور، رئيس اين سازمان ديروز 

اعالم كرد كه از استان كهگيلويه و بويراحمد حمايت خاص مي شود.
سال گذشــته 255 هكتار از جنگل ها و مراتع شهرستان باشت دچار 
آتش سوزي شد. مساحت جنگل ها و مراتع باقيمانده شهرستان باشت 
105 هزار هكتار است و از 3 روز قبل در پي وزش شديد باد، مهار آتش با 
كندي مواجه شده و قرار است امروز،27ارديبهشت ماه با كاهش سرعت 
باد، بالگردهاي آبپاش اقدام به اطفاي كامل حريق جنگلي كنند. هنوز 
ميزان خسارات ناشي از اين آتش سوزي برآورد نشده است، اما بي شك 
به لحاظ طوالني شــدن زمان حريق و صعب العبور بودن منطقه، اين 
بزرگ ترين آتش سوزي زاگرسي در سال 1400است. متأسفانه آتش 
هنوز در جنگل هاي باشت مي تازد و اين حريق كه از ساعت 17 عصر 
پنجشنبه در منطقه الر شروع شد تا لحظه نگارش اين گزارش)عصر 
يكشنبه 26ارديبهشت ماه( هنوز مهار نشــده و اكيپ هاي مختلف از 
شهر ياسوج، مركز استان كهگيلويه و بويراحمد، تيپ 48 فتح استان و 
گروه هاي كمكي از شهرستان هاي همجوار جهت مهار اين آتش سوزي 
به منطقه اعزام شدند. ايســنا نيز خبر داد كه مسعود منصور، رئيس 
ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشــور در ديدار با استاندار 
كهگيلويه و بويراحمد توجه به ظرفيت هاي ارزشــمند جنگل و مرتع 
استان كهگيلويه و بويراحمد را اولويت اصلي اعالم كرده است. پيش از 
اين، استاندار كهگيلويه و بويراحمد درخصوص وضعيت نيروي انساني 
منابع طبيعي استان، تجهيزات، امكانات و اعتبارات از سازمان جنگل ها 

خواسته بود به اين موضوع توجه كند.
غالمحســين حكمتيان، مديركل منابع طبيعي استان كهگيلويه و 
بويراحمد نيز از اعزام 2بالگرد آبپاش از سوي هوافضاي سپاه براي كمك 
به مهار آتش سوزي جنگل هاي باشت خبر داد. براساس پيگيري هاي 
همشهري نيز مشخص شد، تاكنون 7سورتي پرواز براي انتقال نيروها 
به ارتفاعات محل آتش سوزي از سوي بالگرد هالل احمر انجام شده و 
تالش ها براي مهار آتش سوزي در منطقه الر شاه بهرام شهرستان باشت 
ادامه دارد. يكي از اين بالگردها در فرودگاه ياسوج مستقر شده و يك 
بالگرد ديگر نيز در منطقه آتش سوزي مستقر است تا اطفاي حريق با 

سرعت و قدرت بيشتر انجام شود.
از سويي پس از 3روز حريق مستمر جنگل هاي زاگرسي در مرز استان 
فارس با كهگيلويه و بويراحمد يعني منطقه رستم و در ياسوج منطقه 
شادگان و شاه بهرام شهرستان باشت، نيروهاي دولتي و مردمي براي 
اطفاي حريق بسيج شــدند و وزارت دفاع نيز پس از هماهنگي و برابر 
درخواست سازمان جنگل ها و مديريت بحران كشور 3فروند بالگرد به 

مناطق درگير آتش اعزام كرد.

زهرارفيعي
خبرنگار سيدمحمدفخار
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دلخوشي اين روزهاست؛ روزنه اميدي كه لبخند واقعي 
به صورت ها نشانده است؛ ســتاره اقبالي كه گرچه دير 
و كم فروغ روي برخي شــانه ها نشســته، اما باالخره 
نشسته است. تنها نمايشي از فرح و كاميابي در فضاي 
بي در و پيكر مجازي كه هيچ كس از ديدن آن مغموم و 
سرخورده نمي شود؛ اميدواري واقعي كه حاال يكي يكي 
در خانه همه را مي زند و نويد روزهاي شيريني را مي دهد 
كه ديگر نبايد از ديدار و همنشــيني بــا پدربزرگ ها، 
مادربزرگ ها، پدرها و مادرها ترســيد؛ اينكه مسبب 
بيماري شان شوي، آلوده شان كني و از دستشان بدهي؛ 
واكسيناسيوني كه اگر ســرعت بيشتري گيرد، طفل 
گمشده شادي و اميد در كوچه پس كوچه هاي اين كشور 

غمگين همين روزها پيدايش مي شود.
آن لحظه باشكوه واكسن زدنشان نبايد از دست برود؛ 
لحظه اي كــه از دل 400و اندي روز تلخــي، فاصله، 
سياهي و از كف دادن عزيزاني بي شمار چون سيمرغي 
نجات بخش از خاكســتر بيرون آمده اســت. پيرزن و 
پيرمردهايي كه نيش سوزن آمپول روي بازوان خسته 
و لرزانشــان هم نقش خنده روي چين و چروك هاي 
صورت خودشان مي اندازد و هم رد پررنگي از برق اميد 

را در چشمان پسرها و دخترها و نوه هايشان مي نشاند.
واكسيناسيون سالمندان را در ايران از اواخر فروردين 
آغاز كردند. گروه هدف اول 80سال به باال بودند و حاال 
چند روزي است كه نوبت 70و 75ساله ها شده، مراكز 

تزريق واكســن در اين هفته ها جز مردان و زنان عصا 
به دست و ملول از روزهاي دشوار كرونايي، جوان هايي 
را هم به خود مي بيند كه با ذوق و شــوق عزيزانشان را 
همراهي مي كننــد تا زودتر لحظه رهايــي آنها از اين 
ويروس منحــوس را ببينند. لحظه هاي روشــني كه 
دوربين هاي موبايل شكارشــان مي كنند و با سرعت 
نور در رگ و پي خانواده، دوســتان، آشنايان و جامعه 
تزريق مي شود. »بدون شك تنها خبر خوش اين روزها 
همين واكسيناسيون پدربزرگ ها و مادربزرگ هايمان 
است. به زور مرخصي گرفتم و گفتم مي خواهم خودم 
ببرمشان تا حتي يك روز هم عقب نيفتد. مي خواستم 
اين لحظه را براي كل فاميل ثبت كنم.« صداي خنده 
در زمينه ويدئو زنده قطع نمي شود؛ »باالخره تو كوچه 

ما هم عروسي شد.«

سالم بر روزهاي روشن
صفحات مجازي از اينستاگرام، توييتر و... اين روزها پر 
شده از تصوير پيرزن ها و پيرمردهايي كه رو برگردانده از 
سوزن تيز واكسن منتظرند كه آن درد شيرين باالخره 
بر جانشان بنشيند. پرستار داخل كادر دوربين مي گويد 
كه اگر تب كردي، نترس، طبيعي است مادرجان؛ » فكر 
كنم تنها تبي باشــه كه همه با لذت توش مي سوزيم؛ 
چون بعدش خالصي و راحتيه.« پيرزن با بغض و صداي 
لرزان از پرستار تشكر مي كند و مي خواهد كمكش كنند 
بلند شود تا نفر بعدي ســريع تر بنشيند. صف طوالني 
است و اميدي كه در گرو چند سي سي واكسن جاخوش 

كرده بايد نصيب بقيه هم شود.

تا حاال 25هزار عكس و ويدئو با هشتگ واكسيناسيون 
سالمندان در اينستاگرام منتشر شده است. پدربزرگ 
و مادربزرگ هايي از كرمان، خوزســتان، آذربايجان، 
لرستان، بوشــهر، گيالن و مازندران، قوچان، فريمان، 
مشهد، چابهار و... كه آستين باال زده و منتظر آن لحظه 
طاليي هستند. محمد از فعاالن مجازي است كه صفحه 
شخصي خود را اين روزها اختصاص داده به انتشار اميد 
و روشنايي واكسيناسيون ســالمندان؛ »من ديدم كه 
اين روزها هيچ خبري مردم را به اندازه واكســن زدن 
سالمندان خوشحال نمي كند. يك جور اميدواري براي 
همه است. اين شد كه از دنبال كنندگانم خواستم اگر 
فيلم و عكس از لحظه واكسيناسيون دارند، برايم ارسال 
كنند تا منتشر كنم و تا حاال 134فيلم و عكس منتشر 
كرديم كه زياد از آن استقبال شد. فقط مي خواهم با اين 
كار به بقيه روحيه بدهم كــه همچنان رعايت كنند تا 

نوبتشان شود.«
نگين اما مادرش را آذر98 درحالي كه ويروس ريه اش 
را پر كرده بود و زير دستگاه ونتيالتور هم نمي توانسته 
نفس بكشد، از دست داده، اما حاال خوشحال است كه 
پدرش و جفت مادربزرگ هايش واكسينه شده اند؛ »با 
هر سه نفرشان خودم رفتم خانه بهداشت مركز، دوست 
داشتم آن لحظه واكسن زدنشــان را ببينم. تمام اين 
چند ماه با كابوس اينكه عزيزان ديگرم را از دست بدهم، 
شــب ها مي خوابيدم و صبح بيدار مي شدم. حاال چند 
شب است كه آســوده ترم. اين تنها خوشحالي واقعي 
من در طول اين مدت است. پدرم لحظه تزريق واكسن 
گريه اش گرفت، ياد مادرم افتاده بود، اما من خوشحال 
بودم كه نگاه او را از دست نمي دهم. چه چيزي باارزش تر 

از اين؟«

فداكاري در فصل واكسيناسيون
دورنمــاي بازگشــت بــه جامعــه و دوران خــوش 
دورهمي هاي خانوادگي كه ديگــر تبديل به يك رؤيا 
براي خيلي از سالمندان شده بود، حاال شفاف تر شده 
است. اندوه مشتركي بين همه آنهاســت؛ »نوه ام كه 
آرزوي پوشيدن لباس دامادي اش را داشتم، عقد كرد، 
اما مرا به خاطر اينكه آسم دارم، نبردند. از توي گوشي 
مراسمش را مي ديديم. دخترم به تازگي بعد از 13سال 
بچه دار شده و نتوانستم كنارش باشــم. برادرم كرونا 
گرفت و فوت كرد و اجازه ندادند در تشييع جنازه اش 
شركت كنم. همه روزهاي خوب و بدم را تنهايي سپري 
كردم. حاال اگر عمري باقي باشد، مي خواهم يكي، دو 

هفته بعد از زدن دوز دوم واكســن همه را جبران كنم. 
اول مي روم سر مزار برادرم.« فتانه خانم چشمانش تر 
مي شود؛ »دعاي من ســر نماز اين است كه همه مردم 
واكسن بزنند. پير و جوان و مسلمان و كافر هم ندارد؛ 
همه.« در ميان سالمندان بي شــمارند زنان و مرداني 
كه دوســت دارند دختران يا پســران ميانسال شان يا 
نوه هاي جوانشان به جاي آنها واكسن بزنند؛ فداكاري 
والدين كه سر واكسيناسيون هم بروز پيدا كرده است. 
منيره توسلي، يكي از پرستاران مركز بهداشت كاشان 
در اين باره مي گويد: »پيرزن ها و پيرمردها 80، 90ساله 
وقتي مي نشــينند روي صندلي، آرام طوري كه كسي 
نشنود، مي گويند كه نمي شود واكسن مرا به پسرم يا 
دخترم بزني، ما كه جايي نمي رويــم اينها در معرض 
خطرنــد. گاهي اوقات مي ايســتند به اصــرار و تمنا؛ 
به خصوص مادرها. وقتي برايشــان توضيح مي دهيم 
كه به زودي نوبتشان مي شود، باالخره حاضر مي شوند 

واكسن بزنند.«

كنارتان هستيم
همبســتگي اجتماعي در اين روزهاي واكسيناسيون 
سالمندان هم به اوج خود رسيده، اگر تا ديروز گروه ها و 
نهادهاي محلي بودند كه در خريد روزانه به سالمندان 
كمك مي كردند كه از خانه بيــرون نيايند و كمتر در 
معرض خطر بيماري قرار بگيرنــد، در اين چند هفته 
به عنوان حامي، ســالمندان را براي تزريق واكسن تا 

مراكز درماني همراهي مي كنند. حامد از كساني است 
كه در مجموعه اي زندگي مي كند كه اكثرا بازنشسته 
ارتش هســتند؛ افرادي كه اغلب باالي 70سال دارند 
و تنها زندگي مي كنند؛ »خبــر دارم كه چند نفري از 
همسايه ها فرزندانشان از ايران رفته اند يا به هر دليلي به 
پدر و مادرشان سر نمي زنند. چند روز پيش متوجه شدم 
براي دريافت واكسن به همسايه طبقه اول زنگ زدند و 
چون كسي را نداشته، نرفته. اين شد كه من بردمشان. 
بعد از طريق او فهميدم اين اتفاق براي چند نفر ديگر از 
همسايه هاي مجتمع هم افتاده و اين شد كه با 2نفر از 
اهالي پوستري طراحي و در ورودي ساختمان ها نصب 
كرديم كه اگر كســي احتياج به همراهي داشت با ما 

تماس بگيرد. تا حاال 6نفر را همراهي كرديم.«
شبكه دوستدار كودك هم يكي از نهادهاي مردمي بود 
كه به صورت رسمي و گسترده اعالم كرد كه سالمندان 
باالي 75سال را در واكسيناسيون همراهي مي كند. آنها 
مي گويند كه مي توانند در اين روزها در كنار سالمندان 
تنها باشند؛ »گروه بزرگي از دوســتداران كودك اين 
آمادگي را دارند كه از همه پدربزرگ ها و مادربزرگ ها 

براي واكسيناسيون در شهر تهران حمايت كنند.«
جامعه شناســان و فعــاالن مدنــي معتقدنــد اگــر 
واكسيناسيون در ايران ســرعت باالتري بگيرد و افراد 
بيشتري واكسينه شوند، مي توان شــادي و اميد را به 
جامعه برگردانــد؛ طفل گريز پايي كه به قول اســتاد 

شفيعي كدكني در اين سال ها گم شده است. 

گزارش همشهري از شادي و اميد كه با واكسن زدن پدربزرگ و مادربزرگ ها به خانه و خانواده ها بازگشته

واكسيناسيون موسپيدها؛ دلخوشي اين روزها
فهيمه طباطبايي

خبر نگار

يادداشت

بازبيني تربيت معلم براي جلوگيري از ورود 
نيروي انساني كم مايه

 تربيت معلــم يكــي از اركان مهم نظام 
آموزشــي كشور اســت. هنر پاسخگويي 
همزمان به كميت و كيفيت در فرايند ها و 
سازوكارهاي بدو خدمت معلمي بايد به درستي در آموزش و پرورش ديده 
شود؛ چراكه سياست هاي اين بخش بيشترين نقش را در پاسخگويي 
به وضعيت منابع انســاني موردنياز آموزش و پرورش دارد. به باور من 
محوريت و اهميت تربيت معلم بدو خدمت به دليل ويژگي هاي خاص و 
منحصر به فردي كه اين زيرنظام در ايران دارد، بارزتر بوده و لذا شايسته 
عطف توجه است. با نگاه به صحنه جهاني تربيت معلم درمي يابيم كه هيچ 
كشوري آموزش معلمان را به صورت تمام و كمال به يك دانشگاه نسپرده 
است؛ آن هم دانشگاهي كه با استانداردهاي دانشگاهي و زيرساخت هاي 
موردانتظار فاصله غيرقابل تصوري دارد. عقل سليم و خرد جهاني مي گويد 
بايد از ظرفيت هاي مستقر و معتبر ملي براي تحقق ماموريت تربيت معلم 
سود جست و آنها را مغتنم شــمرد. اگر در گذشته دانشگاه هاي كشور 
در اين زمينه قصور يا تقصير داشــته اند، نبايد از آن واقعيتي محتوم و 
شكست خورده ساخت و مشاركت فعال نهادهاي دانشگاهي را غيرواقعي 
ارزيابي كرد. هندسه تربيت معلم در كشور ما در پاسخ به منافع ملي نياز به 
بازبيني و احياي عنصر مشاركت دارد و از قضا در سناريوهاي مربوطه براي 
دانشگاه فرهنگيان نقش كليدي مي توان درنظر گرفت، اما اين نقش ها 
از جنس ديگري خواهد بود. سناريوهاي محتمل به باور نگارنده از اين  
قرار هستند: اول اينكه دانشگاه فرهنگيان در قامت يك دانشگاه ستادي 
مديريت كمي و كيفي تامين نيروي انساني آموزش و پرورش را برعهده 
گيرد و نقش سياســتگذاري، برنامه ريزي و نظارت فرايندي و برايندي 
بر عملكرد نهادهاي مجري تربيت معلم را ايفا كند، دوم اينكه دانشگاه 
فرهنگيان دامنه فعاليت هاي تربيت معلمي خود را به تربيت معلم ابتدايي 
محدود كند و تربيت معلم متوسطه در چارچوب سناريوي اول پيگيري 
شود. پيشنهاد سوم من اين است كه دانشگاه فرهنگيان به يك دانشگاه 
تربيت حرفه اي در سطح كارشناسي يا تحصيالت تكميلي تغيير ماهيت 
دهد. دوره هاي كارشناسي، با تعريف مدرك مشترك با نهادهاي ذيصالح 
دانشگاهي اجرا مي شود كه وظيفه دانشــگاه فرهنگيان بخش تربيت 
حرفه اي است. دوره هاي تحصيالت تكميلي نيز با انتخاب ورودي ها از 
ميان دانش  آموختگان ساير دانشگاه ها هدف تربيت حرفه اي در دانشگاه 
فرهنگيان را تعقيب مي كند. اگر به هر دليل از بازبيني روال كنوني تربيت 
معلم طفره برويم و هرچه سريع تر گفت وگوهاي جدي در اين زمينه را 
سامان ندهيم، تاوان آن را با گسيل داشتن نيروهاي كم مايه و ميان مايه از 
حيث شايستگي هاي معلمي به مدارس كشور خواهيم پرداخت؛ تاواني 
بس سنگين كه تبلور آن در نيروي انساني كم مايه و ميان مايه و جامعه اي 

محروم از پشتوانه سرمايه انساني هموار كننده مسير توسعه است.

محمود مهرمحمدي
عضو شوراي سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

   8 ميليون و 300 هزار سالمند بايد واكسينه شوند
بسياري از شهروندان ايراني اين روزها سؤال دارند كه واكسيناسيون گروه هاي سني مختلف به چه ترتيبي انجام مي شود. 
عليرضا رئيسي، سخنگوي ستاد مقابله با كرونا به اين پرسش پاسخ داد. »فاز دوم واكسيناسيون كرونا كه با تزريق واكسن 
به سالمندان باالي 80سال آغاز شده بود، با انجام واكسيناسيون افراد باالي 7۵سال يعني متولدين سال 1۳۲۵ به قبل از 
هفته جاري وارد مرحله تازه خود شد. حدود 8ميليون و ۳00هزار سالمند در كشور داريم كه آنها را به چند گروه سني با 
فاصله ۵سال تقسيم كرده و پيش بيني مي شود كه تا پايان خرداد، تزريق واكسن كرونا به سالمندان به پايان برسد. در فاز 
دوم واكسيناسيون كرونا، افراد را به گروه هاي سالمندان باالي 80سال، افراد بين 7۵تا 80سال، سالمندان بين 70تا 7۵سال، 
6۵تا 70سال و 60تا 6۵سال تقسيم كرده ايم؛ گروه باالي 60سال حدود 8 ميليون و ۳00هزار نفر و افراد باالي 80سال جمعيتي 
حدود يك ميليون و ۲00هزار نفر را دربرمي گيرد. اطالعات افراد سالمند در روستاها و شهرهاي زير ۲0هزار نفر كشور، به طور 
كامل در سامانه و پرونده الكترونيك سالمت ثبت شده است، اما در تهران تنها اطالعات حدود 60درصد تهراني ها در پرونده 
الكترونيك سالمت ثبت شده است؛ بنابراين ممكن است در تهران از لحاظ فراخوان افراد براي تزريق واكسن كرونا دچار 
مشكل شويم و علت تجمع براي واكسيناسيون باالي 80سال نيز همين است. هر چند وارد مرحله واكسيناسيون افراد 
باالي 7۵سال شده ايم، اما به اين معنا نيست كه افراد باالي 80سال كه هنوز واكسن دريافت نكرده اند، ديگر قرار نيست 
واكسن بگيرند. در تمام شهرها با افراد باالي 80سال تماس گرفته و يا پيامك برايشان ارسال مي شود تا براي تزريق واكسن 

كرونا به مراكز بهداشتي مراجعه كنند.«

رنا
س: اي

عك



11 2   دوشنبه 27  ارديبهشت 1400   شماره 8221 #هوشمند 3 0 2 3 6 2 9

»پاســپورت واكسن« پديده 
نوظهوري اســت كه با شروع دانش

فصل ســفرهاي تابستاني به 
چالش بزرگ كشــورهاي توريستي تبديل 
شــده اســت. در آمريــكا و اروپــا كــه 
واكسيناسيون عمومي عليه كوويد-19روند 
سريعي دارد، صحبت از صدور مدركي به نام 
پاســپورت واكســن به عنــوان گواهــي 
واكسيناســيون كامل فرد و مجوزي براي 
ســفر آزادانــه، به محــل مناقشــه بين 
واكسينه شده ها و واكسينه نشده ها تبديل 
شده است. حتي سازمان بهداشت جهاني و 
شوراي جهاني سفر و جهانگردي نيز ازجمله 
مخالفــان پاســپورت هاي )گذرنامه هاي( 
واكســن به دليل ترس از ايجــاد جامعه اي 
دوقطبي هســتند.  ماه گذشته دكتر مايك 
ريان از سازمان بهداشت جهاني نگراني هاي 
خود را در مورد مســائل اخالقي و انصاف 
پيرامون پاسپورت واكســن ابراز كرد: اين 
موضوع بايد به شدت مورد توجه قرار بگيرد؛ 
به خصوص در جهاني كه واكســن به طرز 

بسيار ناعادالنه اي توزيع مي شود.
اكنون به نظر مي رسد روندي شروع شده كه 
مداركي مانند پاسپورت با روش هاي امنيتي 
براي اثبات واكسيناسيون صادر شود تا جعل 
آنها سخت و كشــورها امكان اعتبارسنجي 

آن را در مرزها داشته باشند.

سردرگميبينالمللي
درحالي كــه برنامه هاي زيادي در دســت 
انجام اســت، اما هنوز هيچ يــك به عنوان 

اســتاندارد ملي يا بين المللي معرفي نشده 
اســت. هم اكنون كارت هاي كاغذي مراكز 
كنترل و پيشــگيري از بيمــاري كه جعل 
آن بسيار آسان اســت به عنوان روش تأييد 

پيش فرض عمل كرده است.
افراد زيادي در اروپــا و آمريكا به طور كامل 
واكســينه شــده اند و مي توانند براي سفر 
به بســياري از كشــورها در تابستان اقدام 
كنند، اما اطمينان از پذيــرش آنها و نحوه 
تأييد واكسينه شــدن تاحدودي به صورت 
يك راز باقــي مانده اســت. اگرچه به نظر 
مي رسد همه در شــبكه هاي اجتماعي در 
مورد گذرنامه واكســن نظر مي دهند، اما 
واقعيت اين است كه ما در مورد پاسپورت 
واكسن يا مدرك اثبات واكسيناسيون براي 
سفرهاي بين المللي، اطالعات كمي داريم. 
باوجود نياز گسترده براي بررسي وضعيت 
واكسيناســيون، برنامه هاي روشــن براي 
نحوه انجام اين كار بســيار كم و سردرگم 
است. طبق پيشنهادي از سوي كميسيون 
اروپا، اتحاديه اروپا محدوديت مســافران 
واكســينه شــده از آمريكا را تا اواخر ژوئن 
كاهش مي دهد و در عين حال كه پيشنهاد 
گواهي سبز ديجيتال پاسپورت واكسن را 

داده اســت، اذعان مي كند كه كشورهاي 
عضو بايد بتوانند گواهينامه هاي كشورهاي 
غيراتحاديه اروپا را براســاس قوانين ملي 
قبــول كننــد. همچنين اين كميســيون 
پيشنهاد داده است تا پورتالي براي مسافران 
ايجاد شود كه بتوانند اسناد واكسيناسيون 
خود را از كشــور مبدا به عنوان مدرك ارائه 
دهند يا گواهي ســبز ديجيتــال براي آنها 
صادر كنند. اما به نظر نمي رسد تا فرصت كم 
باقيمانده به تابســتان و ميل مردم به سفر، 

اين برنامه ها عملياتي شود.
به نظر مي رسد بسياري از كشورها به زودي 
از اروپا پيروي مي كنند و پذيراي گردشگران 
واكسينه شده هستند، اما هنوز مبهم است 
كه كدام برنامه ها و فرايندهاي تأييد توسط 
هر كشور استفاده مي شــود. اينطور كه از 
پيشنهاد اخير اتحاديه اروپا برمي آيد، ممكن 
اســت كارت واكسيناســيون براي اثبات 

سالمت فرد كفايت كند.

اســتقاللصدورگذرنامهواكسندر
آمريكا

اما دولت فدرال آمريكا اعالم كرده اســت 
تأييد واكسيناســيون را مديريت نخواهد 

كرد. اندي اسالويت، مشاور ارشد كاخ سفيد 
در ستاد مقابله با كوويد-19در يك جلسه 
مطبوعاتي گفت: برخالف ساير نقاط جهان، 
دولت ما نقشي در صدور گذرنامه واكسن و 
نگهداري اطالعات شهروندان ندارد. ايجاد 
برنامه هاي صدور گواهينامه واكسيناسيون 
بر عهده تك تــك ايالت ها يا شــركت هاي 
خصوصي اســت. اين مي تواند به اين معنا 
باشــد كه هيــچ برنامه واحــدي به عنوان 
استاندارد طاليي گردشگري وجود ندارد. 
درعوض، چندين سرويس مستقل احتماال 
تأييد واكسينه بودن گردشگران را برعهده 

خواهند داشت.
چندين سازمان برنامه هاي ديجيتال براي 
تأييد وضعيت واكسيناســيون، با نام هايي 
 CommonPass و Health Pass مانند
اعالم كرده اند كه البته هنوز هيچ يك از آنها 
در دسترس نيست. شركت Clear به عنوان 
شركت امنيتي فرودگاه پشــتيبان برنامه 
Health Pass، در وب سايت خود نوشت: 
پس از دريافت واكسن كوويد-19به سادگي 
آن را به حساب مراقبت هاي بهداشتي خود 
پيوند دهيد تا ســوابق واكســن خود را به 
روشــي ايمن، قابل تأييد و با حفظ حريم 
خصوصي ثبت كنيد. اين كار به ظاهر ساده 
مي رســد، اما دسترســي و پذيرش آن در 
ســطح جهان كمي مبهم اســت؛ بنابراين 
بهترين كار استفاده از كارت واكسن براي 

تأييد وضعيت فرد است.
با عدم اجراي برنامه گذرنامه واكسن جهاني 
توســط دولت فدرال آمريكا، ايــن ايالت و 
سازمان هاي ديگر هستند كه بايد اين خأل را 
پر كنند. به زبان ساده، بعيد است اين اتفاق 

قبل از تابستان رخ دهد.

در آســتانه مراســم 
Google I/O جنجال فناوري

تحــوالت  و  تغييــر 
همچنان ادامــه دارنــد. در اوايل اين 
هفتــه، مــا شــاهد افشــاي بعضي 
ويژگي هــاي Pixel 6 بوديم و اكنون 
اطالعاتــي درباره ظاهــر اندرويد12 
توجه ها را به خود جلب كرده اســت. 
به نظر مي رسد كه اين تغييرات ظاهري 
مي تواند بزرگ تريــن بازنگري بصري 
اندرويد در سال هاي گذشته باشد. به 
گزارش اندرويد پليس، اين اطالعات از 
طريق »جان پراسر« در كانال »يوتيوب 
فرانت پيج تك« يوتيوب منتشر شده 
است. در اين ويدئوي جديد، مي توانيم 
هم اســاليدها و هم انيميشــن هاي 
تبليغاتي را ببينيم كه مربوط به نسخه 
ويرايش شده بعدي اندرويد است. در 
يك اساليد جمله »چه خبر است؟« در 
اندرويــد 12، موارد خاصــي از »يك 
تجربه جديد زيبا«، »محافظت از حريم 
خصوصي و امنيت بيشــتر« و »همه 
دســتگاه هاي شــما با هــم بهتر كار 
مي كنند« ذكر شده است. يك اساليد 
ديگر تعدادي از المان هاي جديد رابط 
كاربري)UI ( را نشان مي دهد. از چپ به 
راست، مي توانيم يك ويجت رسانه اي 
جديد، يك كليد بــراي تغيير حالت 
محافــظ باتري، يــك ويجت كوچك 
هواشناســي، نــوار كشــويي تنظيم 
روشنايي و كليدهاي اتصال بازطراحي 
شــده را ببينيم. همچنين يك ويجت 
  plus جذاب ساعت آنالوگ، دكمه هاي
و power، يك نوار كشويي صدا، نوعي 
رابط كاربري شامل گزينه هاي خواب 
كوتاه، ســنجاق كــردن و اطالعات، 
گزينه هــاي »كار« و »خانــه« بدون 
نوشته، يك رابط كاربري اعالن جديد 
بــراي تعويق يا ردكردن هشــدارها و 
ســبك تغييريافته نوتيفيكيشن ها را 
ببينيــد. در قســمت  مي توانيــد 
انيميشن هاي اين ويدئو هم چيزهاي 
زيادي بــراي ديدن وجــود دارد. اين 
كليپ اعالنات به روز شــده و تصاوير 

تنظيمات ســريع، طراحي به روز شده 
صفحه كليــد، شــكل جديــدي از 
نوتيفيكيشــن هاي نوار وضعيت، قفل 
صفحه كاماًل نوسازي شــده با ساعت 
بزرگ و گرد شدن بيشــتر زاويه ها را 
نشــان مي دهد. همچنين دسته اي از 
اشكال و انيميشن هاي نامفهوم تر وجود 
دارد كه به نظر مي رســد هــدف آنها 
قابليت شخصي سازي  بيشتر از طريق 
سيســتم تم گذاري اســت كه البته 

كاربران انتظار آن را دارند.
شــايعه اين تغييرات چند ماه است كه 
شنيده مي شود. در  ماه فوريه، وب سايت

XDA تصاويري از آنچه به نظر مي رسيد 
كه مربوط به طراحــي داخلي اندرويد 
12 است به اشتراك گذاشت و بسياري 
از انيميشــن هاي رابــط كاربري اين 

سيستم را چند هفته قبل تر به اشتراك 
گذاشته است. نكته جالب اين است كه 
همانطور كه پراســر اشاره كرد، در اين 
افشــاگري مجموعــه اي از تاريخ هاي 
مشــخص وجود دارد كــه مربوط به 
امسال نيســت؛ مثل دوشنبه، 25اوت 
و دوشنبه، 27اوت. به نظر مي رسد اينها 
ربطي به هم ندارنــد، چراكه هيچ يك 
از اين تاريخ ها نه مربوط به دوشــنبه 
سال گذشــته است و نه ســال ديگر. 
»اندرويد خام« گوگل در ســال هاي 
اخير به طــور فزاينــده اي مورد توجه 
قرار گرفته و با هر نســخه جديد شكل 
و شــمايل بهتري به خــود مي گيرد. 
 اگر اين تغييــرات به نتيجه برســد،

اندرويــد 12 مي توانــد بزرگ تريــن 
تغيير طــي ســال هاي گذشــته را 
داشته باشد. شــايد الزم نباشد منتظر 
اطالعات بيشتر بمانيم، چراكه رويداد 
GoogleI/O هفته آينده آغاز مي شود 
و از شــنيدن اطالعات بيشتر متعجب 

نخواهيم شد.

تحولگرافيكاندرويددرنسخه12
نسخه جديد سيستم عامل اندرويد بيشترين تغييرات ظاهري و گرافيكي 

را براي گوشي هاي هوشمند به ارمغان مي آورد

جهان استارت آپي

زيردرياييهايبيسيم؛نسلجديد
كاوشزيرآب

با وجود اينكه پيشرفت هاي بسيار زياد و مداومي در حوزه وسايل نقليه 
زير دريايي كنترل از راه دور )ROV( شكل گرفته است، اما با اين حال 
بايد گفت كه اين دســتگاه ها از طريق كابل هاي ارتباطي با سطح در 
ارتباط هستند كه اين يك نقص براي شان به حساب مي آيد. اما بايد 
بدانيد كه چنين موردي درخصوص ExRay وجود ندارد و اين وسيله 
از نور به جاي كابل استفاده مي كند. به گزارش وب سايت نيواطلس، 
 از آنجا كه امــواج راديويــي به خوبي از طريق آب عبــور نمي كنند،

ROVها هم اكنون بايد از طريق كابل بلندي كه دستورات را به داخل 
وسيله ارسال مي كند، به اپراتور خود مستقر در سطح متصل شوند و 
از طريق آن پشتيباني از فيلم انجام شود. در بســياري از موارد، اين 
كابل، برق ROV را نيز تأمين مي كند؛ اگرچه بعضي از مدل ها توسط 
باتري هاي پردازنده خودشان تغذيه مي شوند. در هر صورت، از آنجا 
كه كابل حلقه اي مي تواند بسيار سنگين باشد )با يك استثنا كه ممكن 
است تازه توسعه يافته باشد(، براي حمل آن معموال مشكالتي وجود 
دارد و تجهيزاتي الزم است. عالوه بر اين، كابل مي تواند به اشياي زير 
آب گرفتار شود كه به طور بالقوه ممكن است منجر به از دست رفتن 
ROV  شود. اينجاست كه ExRay وارد مي شــود. اين وسيله نقليه 
زيردريايي، با عنوان »نخستين پهپاد بي سيم زير دريايي«، هم اكنون 
توسط استارت آپ سوئيسي Hydromea كه دفتر مركزي آن در شهر 
رونان واقع شده، در حال توليد است. نمونه اوليه عملياتي اين وسيله 
از سيستم ارتباطي زير آب لوما )Luma( كه در لغت »درخشش در 
تصوير« معني مي دهد و در شــركت موجود بوده، استفاده مي كند 
كه داده هاي دودويي را به وسيله پالس هاي ســريع نور از طريق آب 
منتقل مي كند. ما پيش تر ديده بوديم كه اين مفهوم مورد بررســي 
قرار گرفته است؛ اگرچه نه به آن حدي كه در اصل در ROV گنجانده 
شــود. با جزئيات بيشــتر، لوما پالس هايي از نور ال اي دي آبي رنگ 
470نانومتري را بين دو مودم نوري به عقب و جلو مي فرســتد؛ يكي 
در ROV و ديگري در سطح. از آنجا كه داده ها با سرعت 10مگابيت 
 ExRay از دوربين پردازنده HD در ثانيه منتقل مي شوند، حتي فيلم
مي تواند بدون هيچ گونه تأخيري پخش شــود. با اين حال، هنوز هم 
محدوديت هايي در اين خصوص وجود دارد. الكساندر باهر، مؤسس 
اســتارت آپ Hydromea مي گويــد كه ROV هم اكنــون داراي 
محدوده ارتباطي 50متر در آب صاف و تاريكي كامل است. با افزايش 
نور محيط و ميزان كدورت، اين رقم كاهش پيدا مي كند. همانطور كه 
گفته شد، اين اســتارت آپ درنظر دارد، وسيله نقليه زير دريايي اش، 
دست كم 100متر بعد مسافت داشته باشد كه با پيشرفت بيشتر اين 
فناوري، حتي بايد افزايش نيز پيدا كند. در عين حال بايد به اين نكته 
مهم نيز اشاره كرد كه اين وسيله نقليه هم اكنون، بيشتر براي كارهاي 
فضاي بسته مانند بازرسي از مخازن كشتي درنظر گرفته شده است، 
بنابراين لزوما برد طوالني در اين مرحله زياد مطرح نيست. زيردريايي 
ExRay، 70ســانتي متر طول و 7كيلوگرم وزن خواهد داشت و در 
مجموع داراي 7رانشــگر )4عمودي، 3افقي( است كه به آن 6درجه 
آزادي عمل مي بخشــد. قدرت مانور در كنار داشتن دوربين HD با 
قابليت بزرگنمايــي، نورافكن هاي ال اي دي دوتايــي و باتري با عمر 
كاركرد 6تا 8ساعت از ديگر امكانات اين وسيله مهيج به حساب مي آيد.

ايــن روزهــا 
ايالن ماسك و 
رمزارز به ظاهر 
موردعالقــه اش، نقــل محافل كريپتــو دنيا 
شده اند. موافقان و مخالفان دوج كوين هركدام 
داليل بسياري را براي خوب يا بد بودن اين ارز 
ديجيتال ارائه كرده اند. با اين حال در اين مسير 
نمي شود به راحتي راه درســت را از راه اشتباه 
تشخيص داد. از زمان تبديل شدن به ميليونر 
دوج كويــن در روز پانزدهم آوريــل، »گلوبر 
كانتســوتو« همچنان به نگه داشــتن اين ارز 
ديجيتال ادامه داده و با وجود فراز و نشيب هاي 
بســيار، از فروش آن خودداري كرده است. او 
حاال مي گويد كه يك ميليونر است! به گزارش 
وب سايت سي ان بي ســي، كانتسوتو مي گويد، 
بيش از 180هزار دالر دوج كوين را روز پنجم 

فوريه خريده است؛ يعني زماني كه قيمت اين 
رمزارز حدود 4/5سنت بوده است.

فرازوفروددرچندروز
دوج كوين پس از رســيدن بــه باالترين حد 
خود يعني حدود 73سنت در روز شنبه هفته 
پيش، به ناگاه سقوط آزادي را شروع كرد و بار 
ديگر به زير 50ســنت رســيد. اين اوج گيري 
به دليل حضور ماســك در برنامه شــنبه شب 
زنده در شبكه NBC شــكل گرفت، اما پس از 
برنامه همه  چيز آنگونه كه مدنظر كارشناسان 
و سرمايه گذاران اين ارز بود، پيش نرفت. يكي 
از عمده داليل اين امر اشــاره مديرعامل تسال 
به ارزهاي ديجيتال، عالقه اش به آنها، هشدار 
به مــردم درخصوص ســرمايه گذاري در اين 
بازار و همچنين اســتفاده از عبارت »هياهو« 

در مواجهه با موضــوع عالقه مندي وافرش به 
دوج كوين بود. روز پنجشــنبه نيز پس از آنكه 
ايالن ماسك اعالم كرد كه تسال ديگر بيت كوين 
را به عنوان پرداخت براي وســايل نقليه خود 
به دليــل نگراني هاي زيســت محيطي قبول 
نمي كند، دوج كوين هم به ناگاه ســقوط كرد 
و به زير 40سنت رسيد كه در ادامه اما شرايط 
به گونه اي ديگر رقم خورد و اين رمزارز بار ديگر 
شــاهد يك جهش نســبتا خوب بود؛ چراكه 
پنجشنبه شب و بعد از اينكه ماسك در توييتر 

اعالم كرد كه »براي بهبــود كارايي معامالت 
سيستم با دوج كوين كار مي كند«، بازار تكاني 
خورد و دوج شــروع به افزايش كرد. ماســك 
اخيرا نيز يك نظرســنجي در توييتر منتشــر 
كرده و پرســيده كه آيا تســال بايد دوج كوين 
را بپذيــرد؟ در ادامه، بيــش از 78/2درصد از 
دنبال كنندگان او، پاسخ مثبت به اين پرسش 
دادند. ايــن بي ثباتي دليل اين امر اســت كه 
كارشناسان نســبت به دوج كوين بسيار بيش 
از ســاير ارزهاي ديجيتال بدبين هستند. آنها 

مي گويند اين رمزارز بسيار ســوداگرانه و در 
تجارت اصطالحا يك الگوي رفتاري است كه 
براساس صداي رســانه هاي اجتماعي ساخته 
شده است. آنها هشدار مي دهند كه سرمايه ها 

مي تواند در اين رمزارز بسوزد.

سرمايهگذاريپرخطر
به عنوان مثال، مايك نووگراتز، يك رمزارزباز 
بــزرگ، بنيانگــذار و مديرعامل »گالكســي 
ديجيتال« )بانك و ارائه دهنده خدمات مالي( 
پيش تر گفته بود، بيت كوين يك فكر خوب و 
يك فروشــگاه توزيع خوب است كه 12سال 
طول كشيد تا به اينجا برسد و هنوز هم در حال 
رشد است. دوج كوين اما به معناي واقعي كلمه، 
2 نفر هستند كه 30درصد از كل عرضه را در 
اختيار دارند. بيت كوين داراي يك اكوسيستم 
گسترده و بودجه اي است كه در دوج كوين به  
هيچ عنوان وجود ندارد. به گفته كارشناسان، 
دوج كوين سقف تامين مانند بيت كوين ندارد 
و همه اينها، آن را به يك سرمايه گذاري بسيار 

پرخطر تبديل مي كند.

باورپذيريدوجكوين
اما نوســانات به طور كلي كانتســوتو را نگران 
نمي كند و او درمورد ارز ديجيتال خيالش براي 
مدت طوالني راحت اســت. درواقــع، او از آن 
زمان پول بيشتري را صرف خريد در اين دوره 
نزول كرده است. به عنوان مثال كانتسوتو، روز 
يكشنبه و با قيمتي حدود 47سنت، 17هزار و 
500دالر ديگر در دوج كوين ســرمايه گذاري 
كــرد. او مي گويــد، از پولي كه با فــروش ارز 
ديجيتال ديگري به دست آورده بود، به همراه 
پول باقيمانده پــس از پرداخــت هزينه ها از 
دستمزد روزانه شغل خود اين مقدار دوج كوين 
را به سرمايه هاي پيشــين خود افزوده است. 
كانتسوتو در اين خصوص گفت: »مدت زيادي 
طول كشــيد، اما من ياد گرفتــه ام كه چگونه 
چنين چيزهايي را هضم كنــم. تنها راهي كه 
مي توانيد ســود خود را تضميــن كنيد، نگه 
داشتن طوالني مدت است. من اين را از صميم 
قلب باور دارم. مردم هميشه از من مي پرسند 
كه چرا اينقدر سرسخت هستم. فكر مي كنيد 
چرا دوج كوين قرار اســت همه جا را تســخير 

كند؟ من معتقدم كه الگوهــاي رفتاري زبان 
هزاره ها و زبان نسل ماست.«

ماسك،كالهبردارخودشيفته
جكسون پالمر، مدير محصول NSW از ساحل 
مركزي كه يكي از سازندگان رمزارز دوج كوين 
است، پس از مدت ها از سايه بيرون آمد و تيري 
را به سمت ايالن ماسك شليك كرد. او درباره 
عالقه مندي ماســك به دوج كوين و مســائل 
پيش آمده گفت: »يك تفريح بود. تمام هدف 
من از ســاخت دوج كوين اين بود كه به همه 
اين سكه هايي كه روي صحنه مي آيند، ضربه 
بزنم؛ بنابراين من شــوخي كــردم، اما پس از 
آن، اين موضوع به ســرعت به يك امر مشروع 
تبديل شد و در اين مرحله، من نسبت به چنين 
چيزي احساس مســئوليت كردم. من نسبت 
به اين صنعت احساس مســئوليت مي كنم.« 
او همچنيــن در يك پيام توييتــري كه البته 
به سرعت پاك شــد، نوشــت: »يادتان نرود: 
ايالن ماسك يك كالهبردار خودشيفته است 

و هميشه خواهد بود.«

مدرك جديد سفر؛ 
پاسپورت واكسن

آشفتهبازاردوجكوين
دوج كوين كه طرفداران و مخالفان بسياري ازجمله در ايران دارد، نوسان هايي 

همواره مشكوك و بر پايه اخبار در بازار داشته است

زهراخلجي
خبر نگار

عمادالدينقاسميپناه
خبر نگار

ساسانشادمانمنفرد
خبر نگار

   پيشنهاد رئيس فرودگاه دوبي
رئيسشلوغترينفرودگاهجهانبرايمســافرانبينالملليميگويد،گذرنامههايكوويدتنهاراه
برايشروعمجددسفرهايگستردهخارجياست.پلگريفيتس،مديراجراييفرودگاههايدوبي
بهبيبيسيگفت:فكرنميكنمگزينهديگريوجودداشتهباشد.منتقداناينسيستمهايديجيتال
معتقدندكهاينروش،يعنيتبعيضبينكســانيكهبههردليلينتوانســتهاندواكسينهشوند.اما
گريفيتسكامالحاميصدورمدركياستكهبهگفتهوياجتنابناپذيراست:بهنظرمنمشكلگذرنامه
واكسنتبعيضنيست،بلكهرفعنيازوتوزيععادالنهواكسندرجهانمشكلاصلياست.اگرقراراست
سفرهواييبينالملليمجدداآغازشود،اينكشورهاهستندكهبايددربارهشرايطورودمسافرتصميم
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باهمهمكاريكنند،گذرنامههايواكسنراهيبسيارسادهبرايسفربهسراسرجهانخواهدبود.

مقام هاي كشورهاي مختلف در حال وضع قوانين 
سختگيرانه اي براي كنترل اسناد واكسيناسيون 
كوويد-19 در كنار مدارك هويتي مرسوم هستند
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دومین محموله یك میلیون دوزی واكسن چینی از سوی هالل 
احمر صبح روز گذشته وارد كشور شد و سعید نمكی، وزیر 
بهداشت ظهر دیروز هم از ورود محموله دیگری به كشور تا 
شامگاه یكشنبه )شب گذشته( خبر داد. پیش از این سخنگوی 
ســازمان غذا و دارو اعالم كرده بود كه تاكنون 3میلیون و 
195هزار دوز واكسن وارد شده كه با اضافه شدن محموله یك 
میلیون دوزی صبح دیروز و محموله یك میلیون و 400هزار 
دوزی شامگاه یكشنبه   میزان كل واردات واكسن به كشور به 
5میلیون و 600هزار دوز رسید. همه اینها در شرایطی است كه 
براساس اعالم روز گذشته وزارت بهداشت، تاكنون یك میلیون 
و 899هزار و 22نفر دوز اول واكسن و 370هزار و 731نفر دوز 
دوم را تزریق كرده اند. واردات واكســن به ایران، در ماه های 
گذشته حاشیه های زیادی به همراه داشته است؛ از تأخیر در 
ثبت درخواست برای واردات، تا ماجرای تحریم ها و چالش های 
پیش روی بخش خصوصی. اینها منجر شد تا محموله ها به تعداد 
بسیار كم و با فاصله  زیاد وارد كشور شود. تا جایی كه از ابتدای 
امسال، تنها ارگانی كه توانست واكسن وارد كشور كند، هالل 
احمر بود كه آن هم با رایزنی های بسیاری كه با صلیب سرخ 

جهانی داشت، موفق به رساندن واكسن به ایران شد. 
دوازدهم اردیبهشت بود كه سخنگوی جمعیت هالل احمر 
خبر داد یك میلیون دوز واكســن كرونا وارد كشور شده كه 
بزرگ ترین محموله تا آن زمان بوده اســت. همه این ها در 
شــرایطی بود كه این جمعیت، 14فروردین امسال پس از 
پیگیری های بسیار توانست مجوز واردات واكسن را دریافت 
كند و با ورود دومین محموله، تاكنــون 2میلیون و 400هزار 
واكسن چینی به كشور وارد كرده است. هر چند كه به تأكید 
مسئوالن این سازمان تا پایان خرداد آمار واكسن وارداتی از 
سوی آنها به 10میلیون دوز هم خواهد رسید. با اینكه جمعیت 
هالل احمر نقش زیادی در واردات این واكســن ها داشته اما 
از درون همین ارگان، خبرهایی به گوش می رسد كه از تالش 
وزارت بهداشت برای جلوگیری از خبررسانی از سوی هالل 
احمر، حكایت دارد. تا جایی كه سعید نمكی، وزیر بهداشت ظهر 
روز گذشته در یك گفت وگوی زنده خبری، از ورود محموله 
جدید واكســن خبر داد،  بدون اینكه اشاره ای به واردكننده 
این محموله داشته باشــد. یك منبع آگاه در هالل احمر به 
همشهری گفت كه پیش از ورود محموله دوم وزارت بهداشت 
نامه ای به هالل احمر فرستاده و از آنها خواسته تا ورود واكسن 
را رسانه ای نكنند. قبل از این البته علیرضا رئیسی، سخنگوی 
ستاد ملی مقابله با كرونا گفته بود كه یكی از دالیل نام نبردن از 
نوع واكسن وارداتی سینوفارم، درخواست طرف چینی است 

تا به دلیل تحریم ها آن كشور دچار مشكل نشود. همین منبع 
آگاه در هالل احمر كه از طرف چینی، اطالعاتی دریافت كرده 
تأكید كرد كه صلیب سرخ چین هیچ مالحظه ای در این زمینه 
ندارد و پس از شروع به كار دولت بایدن، رئیس جمهور آمریكا، 
حساسیت ها نسبت به ایران در زمینه دارو از بین رفته است. 
در همین زمینه، یكی از مســئوالن رده باالی جمعیت هالل 
احمر كه نخواست نامش در گزارش بیاید، درباره ممنوعیت 
اطالع رسانی درباره واكسن ها از سوی هالل احمر با تأیید این 
موضوع به همشهری گفت:» یك نامه كتبی از وزارت بهداشت 
به ما رسیده كه اعالم شده بود درباره واردات واكسن از سوی 
ما، اطالعاتی منتشر نشود. دلیل آن را هم نمی دانیم.« او تأكید 
كرد كه هالل احمر در حال انجام تعهداتش است و دیروز یك 
میلیون دوز واكسن وارده شده را در فرودگاه امام خمینی )ره( 
تحویل وزارت بهداشت داد. واكســن های وارداتی از سوی 
هالل احمر با رایزنی مســتقیم این ارگان، محقق می شود و 
از طریق ســازمان جهانی هالل احمر به ایران می رسد. از آن 
طرف، محمد حسن قوسیان، دبیركل جمعیت هالل احمر هم با 
بیان اینكه سیاست های كلی در بحث كرونا را خود ستاد ملی 
كرونا تشخیص می دهد و در این باره هم اعالم شده كه درباره 
فعالیت های واردات واكسن بدون هماهنگی با وزارت بهداشت 
اطالع رسانی صورت نگیرد به همشهری گفت:» دلیل اینكه 
وزارت بهداشت تأكید كرده مجموعه ها نتوانند خبری درباره 
واكسن اعالم كنند را نمی دانیم اما پایبند به سیاست های ابالغ 

شده از سوی دولت خواهیم بود.« 
به گفته او، هالل احمر به عنوان جمیعتی غیردولتی با 172كشور 
ارتباط دارد و چنین ظرفیتی را در هیچ وزارتخانه ای نمی توان 
دید و هالل احمر قصد ورود به فضــای رقابتی را ندارد. از آن 
طرف، سیما الري، ســخنگوي وزارت بهداشت در پاسخ به 
همشهري درباره اینكه چرا وزارت بهداشت اطالع رساني درباره 
واكسن كرونا را انحصاري كرده است، بدون ورود مستقیم به 
موضوع، تنها به گفتن این نكات بسنده كرد كه : »در دنیا تنها 
دولت ها می توانند واكسن كووید- 19 تامین كنند. تمام موارد 
واردات واكسن كرونا به كشوربا حمایت تمام اركان دولت و 
همه توان عملیاتی مانند جمعیت هالل احمر و سایر سازمان ها 
و وزارتخانه ها انجام شده است.« اما علیرضا وهاب زاده، مشاور 
مطبوعاتی وزیر بهداشت به همشــهری  گفت:» هالل  احمر 
واردات این واكسن را انجام داده اما اطالع رسانی برای ورود 
آن باید از سوی مرجع واحد )وزارت بهداشت( انجام شود. ما 
محموله محرمانه نداریم و قرار است محموله دیگری وارد شود 

كه ورود هر دوی آنها با هم اعالم خواهد شد.« 

اگــر در كشــورمان وضعیتی ماننــد آمريــكای التین و 
آمريكای جنوبی يا هند  ايجاد شود، می توان از نظر تئوريک 
انتظار داشت كه در كشــور هم جهش ايرانی كرونا رخ دهد

همشــهری در گفت وگو بــا رئیس شــبكه تحقیقــات بیماری های 
ويروسی ايران جزئیات جهش های مختلف كوويد-19 را بررسی كرد

بیــش از يک ســال از 
شــیوع ويروس كرونا 
می گذرد و در اين مدت، 
جهش های  جهــان، 
زيــادی از اين ويروس 
را به خود ديده اســت 
كه نوع انگلیسی آن از 
همه پرآوازه تر بود. در كنار جهش انگلیســی اما 
در ماه های اخیر، جهش هندی، آفريقای جنوبی 
و برزيلی هم وارد میدان شده اند. 17ارديبهشت 
بود كه وزيربهداشت از ورود ويروس جهش يافته 
كرونای آفريقای جنوبی خبر داد كه سر از يكی از 
استان های جنوبی كشور درآورده بود؛ ويروسی كه 
گفته می شود در برابر بسیاری از واكسن ها مقاوم 
است. چند روز بعد هم اعالم شد ويروس هندی 
در 5استان كشــور ديده شده است. همه اينها در 
شرايطی بود كه از هفتمین روز همان ماه، مرزهای 
ايران به روی مسافران هندی بســته شده بود و 
حتی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای اعالم 
كرده بود كه ترددهای مستقیم و غیرمستقیم از 
اين كشور ممنوع است. با همه اينها اما جهش  های 
جديد راه  خودشان را پیدا كرده و به تعداد بیماران 
روی تخت ها و مرگ ها افزوده شد؛ درست مانند 
جهش انگلیســی كه در ايران، با چنان سرعتی 
پیش رفت كه كشور را وارد پیک چهارم كرونا كرد 
و حاال گمانه زنی ها برای رخ دادن پیک پنجم هم 
بیشتر شده است. جوالن گونه های جديد ويروس 

در سايه روند كند واكسیناسیون در كشور، موضوع 
گفت وگوی همشهری با محمد جزايری، رئیس 
شبكه تحقیقات بیماری های ويروسی ايران بود. او 
درباره ماهیت جهش های اخیر ويروس و مقاومت  

آنها در برابر واكسن، توضیح داد.
ویروس كرونا چطور عمل می كند؟

با توجه به اينكه ويروس كرونا )سارس 2( از گروه 
ويروس هــای RNA دار اســت، ماهیت ژنتیک 
پیچیده ای دارد كه مدام در حال تغییر است. البته 
اين تغییرات برای خود ويروس جنبه منفی ندارد، 
بلكه باعث می شــود بهتر بتواند خود را با محیط 
اطرافش ســازگار كند. به همین دلیل 70درصد 
بیماری های ويروسی كه انسان را مبتال می كنند 
از همین گــروه RNA ويروس ها هســتند. اين 
ويروس ها با توجه به اينكه می توانند خودشــان 
را در شــرايط مختلف مربوط به بدن جانداران و 
انسان ها حفظ كنند، به راحتی می توانند مثال از 
طريق جانداران واسطی مانند جوندگان، پرندگان 
يا حیواناتی مثل خفاش وارد محیط ديگری مانند 
بدن انسان شوند. درصورتی كه چنین رفتارهايی 
در مورد ويروس های DNAدار يا ديده نمی شود 
يا بسیار نادر اســت. توجه داشــته باشیم وقتی 
ويروس هــای RNAدار وارد محیطی مانند بدن 
انسان می شوند تا مدتی مشكلی به وجود نمی آيد 
اما به دلیل فشار سیســتم ايمنی كه در بدن فرد 
به وجود می آيــد ويروس نیز به ناچــار مجبور به 
تغییرات ژنتیک به صورت جهش در خود خواهد 

شد تا بتواند خود را با بدن میزبان جديد سازگار 
كند. اين تغییرات و جهش ها زمانی بیشتر اتفاق 
می افتند كه جمعیت مورد هدف ويروس به فراوانی 
و به آسانی در دسترس باشد. در اين شرايط سرعت 
انتشار ويروس افزايش پیدا می كند و می توان گفت 
هر چقدر سرعت انتشار بیشــتر باشد و ويروس 
بتواند میزبان های بیشتری را درگیر كند، بیشتر 
هم نیازمند اين تغییرات و جهش ها خواهد بود. در 
نهايت انواعی از ويروس كه قدرت تطبیق بهتری 
با محیط داشته باشــند به صورت »تیپ وحشی 
« سرآمد و برتر می شوند و با ســرعت افراد را در 
جامعه بیمار می كنند و می توان گفت اين برتری 
توسط جهش ها به وجود می آيد. برای شناسايی 
اين جهش ها تنها با رصدكردن آنها به صورت مداوم 
و با به كارگیری تكنیک های پیچیده شناســايی 
مولكولی می توان متوجه چگونگی عملكردشان 
شد. ممكن است اين جهش ها از قبل در ساختمان 
ويروس وجود داشته باشند اما در زمان مناسب از 
سوی اين ويروس هوشمند، به كار گرفته می شوند.
جهش های ویروس كرونا چگونه 
اتفاق می افتند و چطور در كشورهای مختلف 

شیوع پیدا می كنند؟
اتفاقی كه هنگام جهش های ويروســی می افتد 
اين است كه آنها به تدريج توسط سیستم ايمنی 
بدن انسان شناسايی می شــوند و در مقابل آن 
صف آرايی می كنند. بنابراين در پاســخ به اين 
ترفند سیستم ايمنی انســان، ويروس هم ناچار 

به ايجاد جهش های جديد خواهد شد. از ابتدای 
تابستان سال99، انگلســتان با جهش انگلیسی 
مواجه شــد، اما به طور رسمی، از آذر گزارش آن 
منتشر شــد و پس از آن هم به كشورهای ديگر 
ســرايت كرد. همزمان با آن، جهش ديگری در 
آمريكای التین و آفريقای جنوبی اتفاق افتاد كه 
به ترتیب به جهش های »برزيلی « و »آفريقايی« 
معروف شــدند. البته ويروس برزيلی به 2گروه 
تقسیم شــد؛ نوعی از آن موســوم به P1، نوع 
خطرناكی از ويروس اســت، چرا كه در اين نوع 
ويروس موارد عود بیماری، بسیار باالست. البته 
شايد به نظر برســد اين موارد عود در ايران هم 
ديده شده اند. اما بررســی ها و تحقیقات شبكه 
بیماری های ويروسی نشان می دهد میزان عود 
و ابتالی مجدد كوويد- 19در ايران باال نیست. 
بررسی ها نشان می دهد اين میزان عود در تنوع 
ابتالی ايرانیان به اين نوع ويروس چیزی حدود 
يک درصد بوده و هنوز چندان شايع نشده است. 
اما درصورت ورود و شــیوع نوع برزيلی، امكان 
دارد میزان عود عفونت و بیماری با اين ويروس 
جهش يافته در كشور افزايش يابد. نوع ديگری از 
ويروس جهش يافته با فاصله كوتاه تری از جهش 
انگلیسی در آفريقای جنوبی گزارش شد كه اين 

جهش خوبی نیست، البته 
سرعت انتشار آن هم اكنون 

در دنیا محدود شــده و موارد زيــادی گزارش 
نشده است.

 احتمال تولد
 کـــرونای ایرانــی

یكتا فراهانی 
خبرنگار

 ادامه در
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بازگشت دردناك بومرنگ 

بحران كم آبــي، خشكســالي و تبعات آن 
در حقيقت پديــده اي زيســت محيطي و 
محيطي اســت. اگر بخواهيم به اين پديده يا معضل نگاه روانشناختي 
داشته باشيم، بايد تعامل بين انســان و محيط زيستش را مدنظر قرار 
دهيم؛ رابطه اي كه ما به عنوان انســان در زندگي فردي و اجتماعي با 
محيط زيست داريم. اين رابطه، رابطه اي دوطرفه است؛ يعني از طرفي 
رفتارهاي ما بر روند و وضعيت محيط زيست اثر مي گذارد و در آن دخل و 
تصرف مي كنيم و از سوي ديگر محيط زيست بر زندگي ما اثر مي گذارد.

اثراتي كه انسان بر محيط زيســت مي گذارد، مي تواند مفيد يا مخرب 
باشد كه متأسفانه در واقعيت انسان جز تخريب گام ديگري برنمي دارد. 
آلودگي هوا، برداشت بي رويه منابع زيرزميني آب، گازهاي گلخانه اي، 
ترافيك، آلودگي صوتي و به طور كل تخريب محيط زيست عوارض منفي 

انسان بر محيط زيست است.
در مقابل، محيط زيست نيز بر زندگي انسان تأثير مي گذارد. پديده هاي 
طبيعي مثل ســيل، زلزله و رعد و برق از كنترل انســان خارج است و 
خواه ناخواه بر زندگي انســان اثرات مخربي مي گذارد اما نكته مهم اين 
است كه تأثيري كه آدم ها بر محيط زيســت مي گذارند در يك پديده 
بومرنگي به خــود آنها برمي گردد؛ به عنوان مثال گرم شــدن هوا باعث 
مي شــود كه تغييراتي در وضعيت يخ ها و آب هاي دريا و اقيانوس ها به 
 وجود  آيد و پديده هاي خاص زيست محيطي به صورت بارش هاي خارج 

از حد نرمال يا سونامي و امثالهم صورت گيرد.
متأسفانه امروز يكي از معضالت اساســي زندگي در جامعه صنعتي و 
فراصنعتي تخريب در محيط زيســت اســت و با پديده اي تحت عنوان 
رفتارهاي محيط پسند مواجه هســتيم؛ رفتارهايي كه نيازمند اصالح 
نگرش در ارتباط با محيط زيست است. ابعاد روان شناختي اين پديده 
در بعد توصيف و تجويز به عنوان تجويز هاي رواني و رفتاري قابل توجه 
است. از نظر روانشناختي رفتار انسان را با توجه به  خصوصيت شخصيتي 
بررسي مي كنيم؛ يعني نظام فكري و نظام نگرشي و ارزشي كه درون هر 

انسان است منشأ رفتار او مي شود.
در ارتباط بــا محيط زيســت مي توانيــم رفتارها را در 2يــا 3مقوله 
تقسيم بندي كنيم. بعضي از افراد رفتارشــان منفعت طلبانه است؛ به 
تعبير ديگر نظام منفعت طلبانه و ســودجويانه دارنــد و چيزي كه به 
نفع شان باشد انجام مي دهند. »من به پارك مي روم، غذايم را مي خورم 
و آشــغال را بيرون مي اندازم يا در خودرو نشســته ام و زباله هايم را به 
بيرون پرت مي كنم«؛ منفعت طلبي به اين صورت است كه مي خواهم 
فقط محيط اطرافم تميز باشــد و زباله ام را در گوشه اي دورتر از خودم 
مي اندازم يا مي خواهم خودروي شــخصي ام تميز باشــد و زباله را در 
خيابان رها مي كنم و فكــر نمي كنم كه خيابان، محيــط اجتماعي و 
محيط زندگي مشــترك آدم هاســت و شــرايطي مانند فضاي مشاع 
آپارتمان ها دارد. كوچه، خيابان و پياده رو فضاهايي هستند كه در قبال 
آنها مسئوليت هاي مشــترك داريم. وقتي ارزش، ارزش سودجويانه و 
منفعت طلبانه باشــد براي حفظ محيط و ويژگي هاي مثبت آن تالش 

نمي كنيم.
بعضي افراد اخالقشان نتيجه محور است؛ يعني اگر بترسند  يا احساس 
كنند كه رفتاري براي زندگي فردي يا اجتماعي آنها مضر يا مفيد است، 
امكان دارد تغييــر رويه دهند و رفتار خود را عــوض كنند؛ مثال وقتي 
آلودگي هوا به مرز هشدار و خطر مي رسد و مسئوالن هشدار مي دهند، 
بعضي افــراد رعايت مي كننــد و از خانه بيرون نمي روند. اين نشــان 
مي دهدكه اخالق گروهي از مردم نتيجه محور است؛ تا وقتي به نتيجه 
يك موضوع فكر نكنند، امكان ندارد رفتارشــان را تغيير دهند. بعضي 
ديگر در سطحي باالتر رفتار انسان محور و مسئوالنه دارند و به ارزش ها 
مســئوالنه احترام مي گذارند. در واقع با اين تفكر زندگي مي كنند كه 
اگر محيط زيست تخريب شود، در مقابل، آنها و نسل هاي آينده صدمه 
خواهند ديد؛ لطمه هايي كه محيط زيست وارد مي كند باعث مي شود 
انسان نتواند در جهت رشــد و تعالي حركت كند. آدم هايي كه چنين 
تفكري دارند مراقب نظافت، تخريب و محيط زيست هستند و اقدامي 
برخالف اين تفكر انجام نخواهنــد داد. بنابراين واكنش افراد در مقابل 

بحران ها و بالياي طبيعي متفاوت است.
پديده بي آبي و خشكسالي پيامدهاي جغرافيايي، اجتماعي و اقتصادي 
زيادي دارد. از نظر زيســت محيطي وقتي برداشت ها بي رويه مي شود 
نشســت زمين رخ مي دهد و اين پديده آســيب هاي اقتصادي و حتي 
صدمات جاني به همراه خواهد داشــت. در بعــد اجتماعي نيز جامعه 

مجبور مي شود براي جبران خسارات هزينه كند.
البته اين مسائل به برنامه ريزي هاي شهري و اجتماعي مربوط مي شود 
كه آيا براي چنين محدوديت هايي پيش بيني و برنامه ريزي هايي انجام 
شده است؟ به عنوان مثال بعضي مناطق در ايران كم بارش هستند آيا 

براي از بين رفتن مشكالت ناشي از بي آبي سرمايه گذاري شده است؟
با بررسي بعد رواني اين مســئله، خواهيم ديد كه اگر در جامعه از اين 
بابت احســاس ترس و آشــفتگي ايجاد شود ممكن اســت رفتارهاي 
غيرقابل پيش بيني و غيرقابل كنترل از مردم سر بزند. از اين رو بايد براي 

جنبه هاي روانشناختي پديده خشكسالي چاره انديشي كنيم.
بايد بر اســاس آن نظام ارزشي كه ذكر شــد به افراد آموزش دهيم تا 
آنها بتوانند در ارتباط بــا چنين پديده اي رفتارهاي محيط پســند و 
جامعه پسند داشته باشند. به اين معني كه افراد براي چگونگي مديريت 
مصرف، برنامه يا تحليل داشته باشند؛ مثل آموزش هاي فردي در الگوي 
مصرف آب و تفكيك آب هاي مصرفي. به عنوان مثال ممكن اســت در 
خانه آبي را همراه با ماده ظرفشويي براي شستن ظرف ها مصرف كنيم 
و آبي را صرفا براي شست وشوي دست استفاده كنيم. در اين حالت دو 
خروجي پيش رو قرار مي گيرد؛ به جاي اينكه مستقيم از شيرآبي كه با 
زحمت زياد از آب هاي زيرزميني برداشــت شده، از خروجي دوم براي 
آبياري باغچه ها و درخت ها اســتفاده كنيم. اين اقدام نياز به آموزش و 
كار كردن روي ويژگي و عادات رفتاري افراد دارد كه اگر قرار است در 
اين زمينه اقدامي صورت گيرد، حتما بايد با آموزش و تغيير نگرش ها 

انجام شود.

يادداشت يك

دكتر عزیزاله تاجيك اسماعيلي
عضو هيأت علمي دانشكده روانشناسي و 

علوم تربيتي دانشگاه خوارزمي

صحبت از بحران، مشكلي را حل 
نمي كند؛  وقت مديريت است

خبرها حاكي از آن است كه ايران امسال وارد شرايط تنش آبي شديدي شده 
است كه با توجه به كاهش 50درصدي بارش ها، كاهش 40درصدي ورودي 
آب سدها و وضعيت بحراني سفره هاي آب زيرزميني، تشديد شرايط نامطلوب 
منابع آبي و به دنبال آن گسترش تبعات اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي 
دور از انتظار نيست و كارشناسان معتقدند اگر اين وضعيت ادامه يابد، ثأثيرات 
غيرقابل برگشتي دامن كشور را خواهد گرفت. درباره عوامل وقوع خشكسالي، 
وضعيت كنوني و راهكارهايي كه بايد بــراي مديريت بحران در پيش گرفته 
شــود، با عليرضا دائمي، قائم مقام ســابق وزارت نيرو و پژوهشگر حوزه آب، 

گفت وگو كرديم.

سراب عطش ها 
خشكسالي، بر مهاجرت سال هاي آتي در كشور چه تأثيري خواهد داشت؟

رئيس مركز ملي خشكسالي و مديريت بحران سازمان هواشناسي از خشكسالي 
شديد در بيشتر نقاط كشور خبر داده است؛ اينكه در دوهفته ابتدايي فروردين ماه 
در كل كشور تنها ۱۷ميلي متر بارش داشــتيم كه اين ميزان نسبت به ميانگين 
بلندمدت كشور حدود ۸5درصد كمتر است. ميزان كمبود بارش در استان هايي 
نيز بسيار كمتر بوده و وضعيت را بحراني و نگران كننده كرده است زيرا »كم آبي  
شديد«، احتمال بروز چالش هايي چون »مهاجرت، ناامني و بيكاري«، »تشديد 
توفان و گردوخاك«، »تامين آب كشاورزي« و... را جدي تر مي كند. اما در اين سال 
چه شهرهايي درمعرض بروز چنين آسيب هايي قرار گرفته اند و با استمرار وضع 

موجود و مهاجرت از اين شهرها، كدام مناطق را نيز درگير بحران خواهند كرد؟

رسم سازگاری  با خشكسالی
گپ و گفت با كارشناسان درباره داليل شكست پروژه هاي مديريت آب در ايران

اين يك سيكل معيوب است؛ جنگل ها و مراتع را از بين مي بريم، از طبيعت بهره كشي 
كرده و آن  را دستكاري مي كنيم، خشكسالي مي رسد، هشدارها آغاز مي شود، براي 
مبارزه با آن برنامه هايي تدوين مي شود،  بعد باران مي آيد، سيل تخريب مي كند، 
فكر مي كنيم مشكل حل شده و برنامه ها نيمه كاره رها مي شوند و بعد دوباره بعد 
از مدتي ترسالي دوباره به خشكسالي برمي گرديم؛ به نقطه صفر. نيم قرن است كه 
هشدارهايي شبيه »ايران كشور كم آبي است«، »آب براي آيندگان نداريم«، »جنگ 
آب در راه است« و... داده مي شود و مشابه اين گزاره ها به گوش همه ايران آشناست 
اما واقعيت اين است كه در تمامي سال هاي گذشته فقط يك بار، بندي تحت عنوان 
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نظر سنجي ها اميدواركننده هستند، مشــاهدات ميداني دردناك و 
نااميد كننده. شركت كنندگان در نظرسنجي هایي كه درباره كم آبي 
برگزار مي شوند،  نســبت به بحران آب ایران كامال آگاهند و به شدت 
نگران آن هستند. همزمان، چند دقيقه قدم زدن در  كوچه پسكوچه هاي شهر، در هر فصل و ساعتي كافي 
است كه بي توجهي شهروندان نسبت به موضوع كم آبي عيان شود؛ بحراني كه اگرچه بد مصرفي مردم 
عامل اصلي آن نيست اما در طوالني مدت بي تأثير هم  نخواهد بود. در وضعيتي كه ساكنان بخش هایي از 
كشور با بحران  آب دست و پنجه نرم مي كنند، سرانه مصرف آب تنها در تهران 240ليتر بر ثانيه است؛ یعني 
70ليتر باالتر از سرانه مصرف آب شرب در كشور. آمارهاي اینچنيني به وفور در رسانه ها منتشر مي شوند، 
هشدار، اطالع رساني و فرهنگسازي در سطح شهرها دائما در جریان است اما هنوز،  حتي در یك روز باراني 
هم مي توان شاهد آن بود كه مردي ميانسال جلوي خانه اي در كوچه ایستاده و برگ هاي خيابان را با فشار 
آب جارو مي زند و اعتراض شما را با توهين پاسخ خواهد داد. دليل چنين تناقض رفتاري چيست؟ چرا 
كم آبي, دغدغه اكثریت شهروندان نيست؟ چگونه مي توان عادت هاي فرهنگي و ریشه اي مرتبط با آب را 
در ایراني ها تغيير داد؟ كامل دلپسند، جامعه شناس، محمد درویش، فعال و كنشگر محيط زیست و عليرضا 
كریمي جاوان، روانكاو شناختي نظراتي درباره این پرسش ها داده اند كه ردپاي ضعف قانون و نبود نظارت 

در تمامي این نظرات به خوبي محسوس است.

مردم مقصر نيستند
محمد  درویش، كنشگر 
محيط زیســت: نكته 
بسيار مهم در مورد رفتار 
مردم درواقع تأثيرپذيري 
آنها از رفتار رهبران جامعه 
است. وقتي رفتار رهبران 
جامعه، حاكميت، دولت و  فرهيختگان به شكلي است 
كه اهميت موضوع كم آبي و خشكسالي در آن نمود پيدا 
نمي كند، موضوع براي مردم هم بي اهميت مي شود. 
براي مثال قضيه ماسك زدن را درنظر بگيريد،  تا پيش 
از اينكه عالي ترين مقامات نظام مجبور به ماسك زدن 
نشدند، داستان ماســك زدن جا نيفتاد. اما به محض 
اينكه مقامات عالي رتبه شروع به ماسك زدن كردند، 
اين رفتار ميان مردم بيشــتر پذيرفته شد. بر همين 
اســاس نمي توان زيــاد از مردم انتقاد كــرد كه چرا 
صرفه جويي در مصرف آب و يا مديريت درست مصرف 
آب را در اولويت خــود قرار نمي دهيــد. وقتي براي 
شهروندان امكاناتي وجود ندارد كه آب شرب را از آب 
بهداشتي جدا كنند، كاري كه بسياري از كشورهاي 
اروپايي كه كمتر از ما با كمبــود آب مواجهند انجام 
داده اند، چه انتظاري مي توان داشت كه مردم آب شرب 
را براي استحمام يا براي شست وشوي حياط خانه يا 
حتي خودرو اســتفاده نكننــد. امروزه در بيشــتر 
آپارتمان ها يك كنتور مشترك براي آب وجود دارد اما 
كنتورهاي برق مجزا هســتند. مجزا بودن كنتور آب 
حتي براي گرفتن پايان كار اجباري نيست. در چنين 
وضعيتي فرد با خود مي گويــد صرفه جويي من چه 
فايده اي دارد وقتي همسايه بااليي هر روز آب بسياري 
هدر مي دهد و ســر  ماه هزينه  آب تقســيم بر تعداد 
مي شود و براساس ميزان مصرف از افراد هزينه دريافت 
نمي شود. تا زماني كه تمهيدات قانوني و حقوقي درنظر 
گرفته نشوند نمي توان از مردم انتظار داشت دقيق و 
درســت آب مصرف كنند و موضوع كم آبي را جدي 
بگيرند. مردم دائما مي شنوند كه آب بهاي 30درصد 
آب شرب پرداخت نمي شود. يا به دليل فرسودگي لوله ها 
آب هدر مــي رود و يا اينكه چند مشــتري قلدر حق 

آب بهاي خود را پرداخت نمي كنند. باز در اين موقعيت 
براي مردم اين ســؤال پيش مي آيد كه وقتي دولت 
نمي تواند اين 30درصد را مديريت كند، چرا روي ما 
فشار مي آورد؟ بيش از ۸0درصد از آب كشور در بخش 
كشاورزي مصرف مي شود. بخش كشاورزي هدررفت 
آب بســيار زيادي دارد و ضايعات آن 6برابر متوسط 
جهاني اســت. براي مردم اين سؤال پيش مي آيد كه 
چگونه دولت آن ۸0درصد را رها كرده و بر مصرف آب 
شرب كه ۸درصد از مصرف آب كل كشور است، فشار 
مي آورد؟ اين تناقضاتي است كه باعث مي شود مردم 
موضوع خشكســالي و كم آبي را جدي نگيرند. نبايد 
فراموش كرد كه هيچ وقت تنها با مقتضاهاي اخالقي و 
فرهنگسازي بدون ضمانت قانون، هيچ كشوري موفق 
نخواهد شــد. اگر مي بينيد در شهرهايي مانند لندن 
كسي زباله بيرون از خودرو پرتاب نمي كند يك دليلش 
اين است كه جريمه اين كار 2هزار پوند است. در ايران 
براي اين كار 30هزار تومان جريمه گذاشته اند و وقتي 
به پليس موردي را گزارش مي كنيد مي گويد تا به چشم 
خودم نبينم جريمه نمي كنم. بــه همين ترتيب اگر 
قيمت آب شرب براي مشــتركان پرمصرف به طرز 
معني داري افزايــش پيدا كند، به شــكلي كه براي 
مشترك صرفه اقتصادي نداشته باشد كه از آب به عنوان 
جارو استفاده كند،  بخش بزرگي از اين دست تخلفات 
به صورت خودكار كاهش پيدا خواهد كرد. ما چنين 
كارهايي انجام نمي دهيم و تنها هرچندوقت يك بار به 

مردم گله مي كنيم كه چرا آنقدر بدمصرف هستند.

ذهنيت نادرست مفت بودن آب
كامــل دلپســند، 
جامعه شناس: موضوع 
كم آبي ايران از چند سال 
پيش قابل پيش بيني بود 
و بسياري از فعاالن حوزه 
محيط زيســت همواره 
خاطرنشان مي كردند كه باوجود بارش هاي سال هاي 
اخير، بايد انتظار كم آبي را داشــته باشيم. بايد آگاه 
باشيم كه تنها يك متغير در بحث ايجاد و مديريت 

كم آبي وجود ندارد و چندين متغير كالن در سطح 
بين المللي، ملي و ارزش هاي فــردي جامعه بر اين 
موضوع تأثيرگذارند. درباره  ارزش هاي فردي جامعه 
ايراني مي تــوان به رفتارهاي فرهنگــي رايج ميان 
ايرانيان اشاره كرد كه تنها در مورد مصرف آب خود را 
بروز نمي دهند و به طور كلي برون داد آن را مي توان در 
حوزه مصرف مشاهده كرد. پس از انقالب به داليل 
مختلف اينطور در ذهن ايراني ها جا افتاد كه برق، آب 
و نفت رايگان هستند. اين تصور ذهني نادرست درباره 
دردسترس بودن يا رايگان بودن اين موارد، باعث شد 
ما هرگز در مصرف انــرژي، آب و ديگر حامل هاي 
انرژي جنبه مراعات را رعايت نكنيم. بايد در سطح 
ارزشــگذاري فردي اين اعتقاد را بپرورانيم كه آب 
سرمايه است و اين ســرمايه قيمت دارد. يك سري 
منفعت طلبي هاي فردي وجود دارند كه خود را در 
الگوي مصرف آب به خوبي نشان مي دهد: » پول دارم 
پس هزينه آن را مي دهم«. اين عبارتي اســت كه 
ممكن است بسياري از ما در توجيه بدمصرفي به كار 
ببريم. چنين تفكري در وضعيتــي وجود دارد كه 
متأســفانه حتي توزيع امكانات زيرساختي آب در 
مناطق مختلف ايران مطلقا يكســان و برابر نيست. 
كافي است نگاهي به وضعيت توزيع آب در سيستان 
و بلوچستان بيندازيم تا به اين مهم پي ببريم. بايد 
نگرش ما نسبت به آب به عنوان ماده اي مفت، ارزان و 
هميشگي تغيير داده شود. اين اصالح و بازآفريني 
مجدد ارزش هــاي غلط ايراني ها به ويــژه در حوزه 
مصرف آب مسئوليت همه است؛  از رسانه ها گرفته تا 
سياســتگذاران و مــردم. اگرنــه بــا توجــه بــه 
سياستگذاري هاي غلطي كه در حوزه هاي مختلف در 
كشور وجود دارد، به نظر به اين زودي ها تغييري رخ 
نخواهد داد، دست كم تا زماني كه دچار بحراني جدي 
نشويم. وقتي بحران پيش بيايد، رفتارها به ناگهان 
تغيير مي كند و راه حل ها پديدار مي شوند. زماني كه 
همه گيري كرونا آغاز شد، بسياري از رفتار هايي كه 
تغيير آنها در شرايط عادي ممكن بود 50سال طول 
بكشــد، در عرض كمتر از يك ســال جمع شدند. 
قانع كردن مردم براي تغيير بسياري از رفتارهايشان، 
 مانند تجمع نكردن، روبوسي نكردن، يا ماسك زدن در 
شرايط عادي كار يك سال نبود. امروز بحران كم آبي ما 
شروع شده است و با اطمينان مي توان گفت كه نتيجه 
آن را فردا در افزايش قيمت محصوالت كشاورزي يا 
ديگر محصوالت مي توان ديد. تا اجباري پيش نيايد، 
الگوها، مانند الگوي مصرف يا حتي الگوي كشــت 
محصوالت كشاورزي  تغيير نخواهند كرد. عالوه بر 
اينها، جدا از الزام موقعيتي،  ما به الزام هاي قانوني هم 
نياز داريم. نه صرفا الزام اقتصادي در قالب جريمه و 
تنبيه هاي مالي بلكه در بخش سياستگذاري، آموزش 
و پرورش و فرهنگسازي مي توان الزاماتي تعيين كرد. 
بايد از تمامي ظرفيت هاي قانوني استفاده شود تا صرفا 
براســاس منفعت طلبي هاي فردي، داشــتن نگاه 
مفت بــودن آب، نبــود آينده نگــري در مصرف يا 
مقطعي ديدن اين سرمايه باارزش، ما و نسل هاي بعدي 

قرباني بحران كم آبي نشويم.

چرا خشكسالی 
دغدغه مردم نيست؟

محمد  درویش:
نكته بسيار مهم در 

مورد رفتار مردم 
درواقع تأثيرپذیري 

آنها از رفتار 
رهبران جامعه 

است. وقتي رفتار 
رهبران جامعه، 
حاكميت، دولت 

و  فرهيختگان 
به شكلي است 

كه اهميت 
موضوع كم آبي و 

خشكسالي در آن 
نمود پيدا نمي كند 
موضوع براي مردم 

هم بي اهميت 
مي شود

چسب اجتماعي باز شده
دكتر عليرضا كریمي 
جــاوان، روانــكاو 
شناختي: آنچه به نظر 
مي آيــد اين اســت كه 
مردم امروز به صورت كلي 
دچار يك حالت عمومي 
خود بينانه شــده اند و هركس صرفا به منفعت خود 
توجه مي كند. تناقضي كــه در رفتار مردم در زمينه 
بد مصرفي آب وجود دارد،  اينكه مثال عده اي خود را 
نگران كمبود آب نشان مي دهند و به مصرف نادرست 
آب توسط ديگران اعتراض مي كنند اما در عمل خود 
رفتار ديگري نشان مي دهند، ريشه در منفعت طلبي 
دارد. گروهي از افراد به ديگران نسبت به هدر دادن آب، 
مثال شست وشــوي خودرو با آب شــرب اعتراض 
مي كنند زيرا در لحظه، نفع خود را در معرض خطر 
مي بينند و حس مي كنند در آينده شايد دچار مشكل 
و كم آبي شــوند اما زماني كه همان فرد در موقعيت 
معكوس قرار مي گيرد، مفهوم منفعت براي او تغيير 
مي كند زيرا حس مي كند كه خودروي او كثيف است 
و اگر شسته نشــود مثال برايش افت دارد يا هر دليل 
ديگري. در چنين موقعيتي تمامي معادالت فرد وارونه 
مي شود و اگر كســي به او اعتراض كند، يا درصدد 
توجيه برمي آيد يا حتي شــايد رفتاري تهاجمي و 
پرخاشــگرانه در پيش مي گيرد. اين دوگانگي رفتار 
افــراد در چنيــن موقعيت هايي به خوبــي مبناي 
خودخواهانه و منفعت طلبانه خود را نشان مي دهد. 
عادت هاي مصرفي فردي هم مي تواند بر ايجاد چنين 
رفتارهايي تأثيرگذار باشد. عالوه بر اين، بي اعتمادي 
مردم بــه سياســتگذاري ها باعث شــده تا حس 
منفعت طلبي در آنها تقويت شود. امروز مشكلي به نام 
كم آبي در كشور وجود دارد اما وقتي فرد به رفتار كل 
جامعه و فراتر از آن به تصميم تصميم گيرندگان در 
مواجهه با اين مشكل و براي مديريت بحران اطميناني 
نداشته باشد، خطر را خارج از كنترل خود مي بيند و 
تالش مي كند از هرفرصتي به نفع خود استفاده كند. 
اين يعني هرچه بيشتر از ديگران بتوانم مصرف كنم 
به نفعم خواهد بود يا برنده خواهم شد. درحقيقت اين 
تصور ايجاد مي شود كه آب در نهايت تمام خواهد شد، 
و هركس االن بتواند از آن بيشتر مصرف كند، برنده 
است و كساني كه مراعات كرده و كم استفاده مي كنند 
بازنده. خودداري از ايجاد اين احساس بازندگي كه به 
تناوب و در تمامي سطوح در جامعه ما ايجاد شده است 
باعث مي شود كه مفهوم برندگي در نگاه عده اي در حد 
»منفعت در لحظه« كوچك و ناچيز شود؛ گويي ما به 
جامعه اي تبديل شده ايم كه دائما احساس بازندگي 
دارد و مي خواهد حس برنده شدن را به هر شكلي براي 
خود توليد كند. همين الگوي رفتاري اســت كه در 
جامعه مفهوم كالهبرداري را به زرنگي تبديل مي كند. 
اين را هــم نبايد فراموش كرد كــه گروهي از مردم 
بدرفتاري هاي اجتماعي را نوعــي اعتراض مدني يا 
انتقام گيري از گروه يا طبقه اجتماعي يا سياســي 

خاص درنظر مي گيرند. 

نظرسنجي از كارشناسان محيط زیست و جامعه 
درباره عوامل بد مصرفي آب در ایران

سميرا مصطفي نژاد
روزنامه نگار

خشکسالی
این شماره

مي
حلي

ي 
دعل

حم
ی/ م

هر
مش

ح: ه
طر



از بهسازی تا خوداتكايی
مروري بر فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي مديريت شهري در سال هاي اخير

رئيس مركز ملي خشكسالي و مديريت بحران سازمان هواشناسي از خشكسالي شديد در بيشتر نقاط كشــور خبر داده است؛ اينكه در دوهفته ابتدايي 
فروردين ماه در كل كشور تنها ۱۷ميلي متر بارش داشتيم كه اين ميزان نسبت به ميانگين بلندمدت كشور حدود ۸۵درصد كمتر است. ميزان كمبود بارش 
در استان هايي نيز بسيار كمتر بوده و وضعيت را بحراني و نگران كننده كرده است زيرا »كم آبي  شديد«، احتمال بروز چالش هايي چون »مهاجرت، ناامني و 
بيكاري«، »تشديد توفان و گردوخاك«، »تامين آب كشاورزي« و... را جدي تر مي كند. اما در اين سال چه شهرهايي درمعرض بروز چنين آسيب هايي قرار گرفته اند و با استمرار وضع موجود و 

مهاجرت از اين شهرها، كدام مناطق را نيز درگير بحران خواهند كرد؟ بين شهرها نام چند شهر در صدر جدول خشكسالي ها قرار گرفته است كه به يكايك اين شهرها خواهيم پرداخت.
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زهرا رستگار مقدم
روزنامه نگار

خشکسالی
این شماره

هشدار برای خشكسالی
مروري بر گفته هاي مسئوالن در فروردين و ارديبهشت1400 نشان از 

اين واقعيت دارد كه زنگ خطر خشكسالي از سوي مسئوالن مربوطه نيز 
به صدا درآمده است 

حرف زدن از خشكســالي در بهاري كه بايد با باران هاي 
مدام و رگبارهاي غافلگيركننده همراه باشد شايد كمي 
عجيب به نظر برسد اما از آنجا كه بهار۱400 بيشتر در قامت 
روزهاي ابتدايي تابستان ظاهر شد، نوشتن از خشكسالي چندان بيراه نيست. از همان روزهاي 
ابتدايي بهار-همانند پاييز و زمستان سال گذشته- بسياري نسبت به كمبود بارش ها هشدار 
دادند و اين مسير تا همين امروز ادامه دارد و هر يك از مسئوالن در تالش هستند تا با ارائه آمار 
و ارقام از كاهش سطح زيركشت، كاهش ذخاير سدها و افزايش گرما، بخشي از كار هشدار براي 
خشكسالي را برعهده بگيرند. در مطلب پيش رو با تكيه بر صحبت مسئوالن دولتي و استاني، 

وضعيت خشكسالي در دوماه گذشته را مرور مي كنيم.

نورا عباسي
روزنامه نگار

20     ارديبهشت
 اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور، 
هشدار داد: »با خشكســالي جدي اي روبه رو 
هستيم كه از االن آثار خود را در همه مسائل 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نشان خواهد 

داد«.

19     ارديبهشت
 علي اعطا در جلسه شوراي شهر تهران با توجه 
به خشكسالي از سازمان بوستان ها و فضاي سبز 
شهرداري درخواســت كرد تا پيش از تشديد 
گرماي هوا، نســبت به تغيير در الگوي آبياري 
فضاهاي سبز اقدام كند چراكه از نظر او انتقال 
زمان آبياري از اوج زمان گرما به ساعات پاياني 
روز مي تواند به صرفه جويي در مصرف آب و نيز 

ممانعت از سوختن گياهان منجر شود.

17     ارديبهشت
رئيس گروه هيدرولوژي و توســعه منابع آب 
پژوهشــكده حفاظت خاك و آبخيرداري در 
گفت وگويي اعالم كرد كه سازمان هواشناسي 
كم بارشي را براي سال زراعي 13۹۹- 1400 
پيش بيني كرده بود اما نكته حائز اهميت اين 
است كه امســال ميزان بارندگي در مقايسه با 
۵0سال گذشته كاهش چشــمگيري داشته 
اســت و اين كم بارشــي اثر خــود را در همه 
استان ها، به خصوص استان هاي جنوب شرق 

گذاشته است.

15     ارديبهشت
 براساس گفته استاندار خراسان جنوبي كاهش 
4۵درصدي بارندگي ها نســبت به بلندمدت 

زنگ خطري جدي براي اين استان است.

15     ارديبهشت
 مديركل مديريت بحران اســتانداري گيالن 
از تنش احتمالي آب در حوزه شــرب و نيز در 

حوزه كشاورزي اين استان خبر داد.

15     ارديبهشت
 هادي حبيب زاده رئيس اداره بهره برداري 
از ســد يامچــي در اردبيــل، گفــت كه 
عدم بارندگي  مناسب و كاهش 80درصدي 
بارش ها در فروردين ماه سال جاري در حوضه 
آبريز ســد مخزني يامچي و افزايش دما و 
كمبود ذخاير برف در كوهســتان، موجب 
كاهش جريــان آب در رودخانــه و كمبود 
حجم آب ورودي به سد يامچي شده و تامين 
آب كشــاورزي در ماه هاي آتي را ناممكن 

كرده است.

  14    ارديبهشت
براساس گفته اســماعيل حسين زهي، عضو 
كميســيون عمران مجلس، »در بحث منابع 
آبي كشور با خشكســالي مواجه هستيم كه 
مشــكالت عديده اي را به دنبال دارد و از قبل 
نيز پيش بيني شده بود. امســال نيز به دنبال 
كم بودن بارش ها، ســطح منابع آبي سدهاي 

كشور به شدت كاهش يافته است«.

13   ارديبهشت
 معاون بهبــود توليــدات گياهي ســازمان 
جهادكشاورزي استان كرمانشاه از ممنوعيت 
كشت برنج در استان براي مقابله با خشكسالي 
خبر داد. همچنين رئيس ســازمان مديريت 
بحران كشــور از پيش بيني اعتبــار 32هزار 
ميليارد ريالي بــراي مقابله با تنش هاي آبي و 

خشكسالي در كشور خبر داد.

12    ارديبهشت
 سرپرست امور باغباني سازمان جهادكشاورزي 
اســتان كهگيلويه و بويراحمد بيان كرد: »در 
ســال۹۹ ميزان 76هزار و ۹10تن مركبات 
در سطح اســتان كهگيلويه و بويراحمد توليد 
داشته ايم كه برآورد اوليه نشان مي دهد امسال 
به علت خشكسالي و كاهش بارندگي ها حدود 
80درصد كاهش پيدا كند«. همچنين مدير 
جهادكشاورزي مرودشت از زيان خشكسالي 

به 33هزار هكتار از مزارع مرودشت خبر داد.

9     ارديبهشت
رضا اردكانيان، وزير نيرو، اعالم كرد كه در يكي 
از خشك ترين سال ها هستيم و كم بارشي، اثر 
خود را روي بخش هاي برق و آب گذاشته است. 
در همين روز حســن روحاني، رئيس جمهور، 
نيز نسبت به خشكســالي هشدار داد: »منابع 
آبي كشور ۵0درصد كاهش پيدا كرده است«.

7     ارديبهشت
 اســتاندار فارس از تنش آبي در 400روستا و 
14شهر اين استان خبر داد. همچنين براساس 
گفته مديركل امور عشاير فارس، خشكسالي 
موجب خسارت بيش از هزار ميليارد توماني به 

جامعه عشايري اين استان شده است.

5     ارديبهشت
 معــاون توســعه و پيش بيني هواشناســي 
كردستان اعالم كرد كه بارش هاي ارديبهشت 
و خرداد در حد ميانگين بلندمدت نخواهد بود 

و بر شدت خشكسالي افزوده خواهد شد.

يك       ارديبهشت
 رئيس مركــز ملي خشكســالي و مديريت 
بحران سازمان هواشناسي هشــدار داد كه 
43درصد كم بارشي در ايران از مهرماه تاكنون 
به نوعي ركورد در حوزه خشكسالي محسوب 
مي شود. براساس گفته او، مشابه اين شرايط 
در سال1387 - خشك ترين سال آبي ايران- 
تجربه شده بود و امسال هم به نوعي يكي از 

خشك ترين سال هاي آبي در ايران است.

وردين 31     فر
 رئيس سازمان جنگل ها خشكسالي را موجب 
طغيان آفات و بيماري در جنگل ها دانست و 
همچنين نماينده مردم نهبندان و سربيشــه 
در مجلس شــوراي اسالمي نســبت به خطر 
خشكسالي در شرق ايران، به خصوص استان 
خراســان جنوبي هشــدار داد و استمرار اين 
وضعيت را موجب خالي شدن روستاها و مناطق 
عشايري و به تبع آن مشــكالت اجتماعي و 

امنيتي براي كشور دانست.

وردين 16      فر
 مدير برنامه ريزي مخازن سدها و رودخانه هاي 
سازمان آب و برق خوزستان هشدار داد كه تنها 
حدود 40درصد از مخازن سدهاي خوزستان 

آبگيري شده اند.

وردين 15    فر
 براســاس گفتــه مديرعامــل آب و فاضالب 
سيستان وبلوچســتان در ســالي كه گذشت 
سيستان وبلوچســتان رتبه اول كم بارش ترين 
استان كشور را به خود اختصاص داد و با كاهش 
۹6درصدي بارندگــي، زنگ تنش آبي بيش از 
گذشته به صدا در آمد و براي استاني كه تأمين 
آب شرب 18شــهر آن وابســته به بارش هاي 

ساالنه است شرايط بحراني را رقم زده است.

خشكسالي پديده پيچيده اي است؛ پديده اي خشن كه عامل 
تحرك و جابه جايي اجباري انسان ها خواهد شد؛ تحركي كه 
عامل دل كندن هاي موقت يا دائمــي خواهد بود. مهاجرت با 
پديده فشار و راندن از يك سو و جذبه و به سوي خود كشيدن از سوي ديگر )push and pull(، تعريف 

مي شود. از اين رو پژوهشگران، روند زندگي مهاجر را به شكل حرف انگليسي 
U تشبيه مي كنند؛ در نخستين گام، تنهايي و در وهله بعد، سقوط آزاد مرتبه  
اجتماعي. مهاجر فقط از مكاني به مكان ديگر حركت نمي كند، بلكه حركت او 
در زمان هم رخ مي دهد. اما فشار خشكسالي چگونه افراد را وادار به ترك مكان 
زندگي شان خواهد كرد و در اين مسير چه اتفاقاتي براي مهاجر رخ خواهد داد؟ 

در اين باره با مصطفي آبروشن، جامعه شناس، گفت وگو كرده ايم.

تهران، سری بزرگ با دست و پايی كوچك است
گفت وگو با مصطفي  آبروشن، جامعه شناس، درباره تأثيرخشكسالي بر مهاجرت در ايران

سيستان و بلوچستان 
از اول مهر۹۹ تا ۱۶فرورديــن ماه۱400 ميزان 
بارشي كه در كل اين اســتان به ثبت رسيده 
۵.۲ميلي متر بوده كه حاكي از كمبود ۹۳درصدي 
ميزان بارش نســبت به بلندمدت آن است. در 
چنين وضعيتي مردم اين اســتان از نبوِد آب 
آشاميدني سالم رنج مي برند. اين امر و مشكالت 
عديده ديگــر چون خشك شــدن چاه هاي 
كشــاورزي، ازبين رفتن زمين هاي كشاورزي، 
معلق شدن ذرات گردوغبار ناشي از بيابان شدن 
زمين هاي باير باعث شده روستاها از سكنه خالي 
شوند و ساكنان آن به شهرها و حتي كشورهاي 
مجاور بروند. اين اســتان با جمعيت ۲ميليون 
و ۷۷۵هزار در دهه ۹0به علت خشكســالي و 
وضعيت بد كشاورزي بيشترين نرخ مهاجرت 
را داشته و حاشيه نشيني و اسكان غيررسمي 
در آن بسيار باال رفته است. در دوره پنج ساله از 
سال۱۳۹0 تا ۱۳۹۵، تعداد ۱۱۲هزار و ۲۸4نفر از 
استان خارج شده اند. با توجه به روند مهاجرت 
در سيستان و بلوچستان و اينكه عمده تمركز 
جمعيت ورودي به اســتان به مركز آن صورت 
مي گيرد، اين مسئله توزيع فضايي جمعيت را 
از حالت تعادل خارج كرده است. آمار دقيقي از 
دستفروشان شهر زاهدان در دست نيست اما 
قريب به ۳00دستفروش تنها در هسته مركزي 
شهر فعاليت دارند. بيكاري و مهاجرت از روستاها 

به شهرها سبب ايجاد مشاغل كاذب شده است.

هرمزگان
ميزان بارش ها در هرمزگان ۸۹درصد كمتر از 
ميانگين بلندمدت آن است. در سال آبي جاري 
تا ۱۶فروردين ماه ۱۱.۹ميلي متر بارش در هرمزگان 
محاسبه شــده اســت، درحالي كه ميانگين 
سي ساله حدود ۱۳۶ميلي متر بوده. خوزستان 
آب رودخانه ها و سدهاي خود را از استان هاي 
باالدست مانند ايالم، لرستان و كرمانشاه تأمين 
مي كند كه خود آنها وضعيت مناســب بارشي 
نداشــته اند. حاال پديده مهاجرت مدتي است 
گريبانگير روســتا هاي هرمزگان شده است؛ 
مهاجرتي كه دليل آن بي آبي و محروميت مردم 
روستانشين بوده و آنها را به سمت شهرنشيني و 
ترك زادگاهشان سوق مي دهد. اين مسئله حيات 
بيش از هزار روستا در هرمزگان را با خطر مواجه 
كرده است. از سوي ديگر خانواده پرجمعيتي كه 
از روستايي كوچك و كم امكانات در توابع استان، 
به دليل نبود آب و ديگر محروميت ها مجبور به 
مهاجرت به مركز شهر شده اند. افراد خانواده گاه 
در اين شرايط به سمت شغل هاي كاذب مي روند. 
در دسترس ترين كاري كه در اين مناطق وجود 

دارد، قاچاق گازوئيل و كولبري است.

كرمان 
استان كرمان نســبت به دوره مشابه سال قبل 
۷۶درصد كاهش و نســبت به آمار بلندمدت 
مشــابه به ميزان ۶۹ درصد كاهش بارندگي را 
تجربه مي كند. اين در حالي اســت كه مبناي 
توسعه كرمان در سال هاي اخير كشاورزي بوده 
و يك چهارم باغ هاي كشور در اين استان قرار 
گرفته است. از ســوي شهرستان هاي جنوبي 
اســتان قطب چهارفصل توليدات كشاورزي 
كشور محسوب مي شوند و تنش آبي مي تواند در 
اين منطقه منجر به كاهش توليد انواع محصوالت 
شود. شــغل ۷0درصد مردم اين استان نيز به 
كشاورزي وابسته است و آب با معيشت مردم 
گره خورده و خشكسالي مي تواند اشتغال مردم 
را ناپايدار كرده و منجر به مهاجرت و تنش هاي 
اجتماعي شود. بارش هاي چنددهه قبل و رشد 
جمعيت روســتايي و شــهري و تأثيري كه بر 
مهاجرت هاي روستايي گذاشته قابل توجه بوده 
است. اين استان  بيشترين تعداد روستاها را در 
خود جاي داده و تقريبا نيمي از جمعيت استان 
نيز روستانشين هستند. كرمان حدود ۲00هزار 
حاشيه نشين دارد. كرمان همواره در معرض ورود 
مهاجراني قرار دارد كه از روستاهاي اطراف به آن 
سرازير شده و مشكالت اجتماعي و فرهنگي را به 
همراه آورده اند. در سال گذشته آبرساني سيار به 
بيش از حداقل ۷00روستا در استان انجام شد و 

مردم با مشكالت جدي مواجه بودند.

خراسان رضوی 
ميزان بارندگي امسال در اين استان ۶۹درصد 
نسبت به سال گذشــته و ۵۲درصد نسبت به 
درازمدت كاهش داشــته. اكنون خشك ترين 
منطقه در خراسان رضوي با ۸۲درصد كاهش 
بارندگي نسبت به سال گذشته و ۷۱درصد كاهش 
نسبت به درازمدت، شهرســتان گناباد است. 
نخستين مشــكلي كه كمبود بارندگي در اين 
استان ايجاد خواهد كرد آبدهي زودرس مزارع 
و باغ هاست. تغذيه آبخوان هاي زيرزميني نيز در 
اين شرايط بسيار كم مي شود. اين در حالي است 
كه بيش از يك ميليون و ۷00هزار نفر در حوزه 
كشاورزي استان فعاليت دارند و با محدود كردن 
كشاورزي تنها زمينه بيكاري، مشكالت اقتصادي 
و مهاجرت فراهم خواهد شــد. خشكسالي در 
سال جاري كوچ بهاره عشاير را به مدت يك ماه 
به تأخير انداخت و به دليل خشك بودن مراتع 
بخشي از عشاير اســتان به استان  سيستان و 
بلوچستان كوچ كردند.درنظر بگيريد وضعيت 
سيســتان كه در صدر جدول خشكسالي قرار 
دارد، چه شــرايطي براي استان جنوب شرقي 

ايران ايجاد خواهد كرد.

سراب عطش ها 
خشكسالي، بر مهاجرت سال هاي آتي در كشور چه تأثيري خواهد داشت؟

نگار حسينخاني
روزنامه نگار 

 آيا مي توان خشكســالي را از داليل 
مهم براي مهاجرت افراد از محل زندگي و موطن 

خود دانست؟ 
اگر اين ســؤال فارغ از اينكه در چه كشــوري زندگي 
مي كنيم مطرح شود، پاسخ مشخصي خواهيم شنيد. 
بديهي اســت كه رابطه معناداري بين خشكســالي و 
مهاجرت وجود دارد، زيرا بر اساس سلسله مراتب نيازهاي 
مزلو مبناي موفقيت و توســعه فردي و اجتماعي رفع 
نيازهاي اوليه و زيستي است. بر اساس هرم مزلو انسان ها 
نيازمند نيازهايي اساسي هستند. رفتار افراد در لحظات 
خاص تحت تأثير شــديدترين نيازهاست. هنگامي كه 
ارضاي نيازها آغاز مي شــود، تغييري در انگيزش فرد 
رخ خواهــد داد، به اينگونه كه به جــاي نيازهاي قبل، 
ســطح ديگري از نيــاز، اهميت پيدا كــرده و محرك 
رفتار مي شود. خشكسالي كه اســاس درآمد و اشتغال 
روستاييان را تحت تأثير قرار مي دهد، باعث خواهد شد 
افراد در برآورده كردن نيازهاي فيزيولوژي و زيستي دچار 
بحران شوند. بحران خشكسالي به طور مشخص اثرات 
معناداري در ابعاد اقتصادي و اجتماعي به وجود مي آورد 
و نيروي كار روستاها را مجبور به خروج اجباري از روستا 
به ســمت شــهرها مي كند. بنابراين افزايش مهاجرت 
روستاييان به شهرهاي اقماري و بي رغبتي آنها به زندگي 
در روســتاها، بالقوه مي تواند انعكاس و پيامد مشخص 
بحران خشكسالي شود. اما بحران مهاجرت در ايران كه 
سال ها پيش از پديده خشكســالي خود را نمايان كرد، 
ناشي از نبود زيرساخت هاي مناسب براي كسب وكار و 
معيشت در ايجاد يك زندگي حداقلي است. لذا مديران 
دولتي براي اينكه ناكارآمدي خود را در حوزه كشاورزي 
پنهان كنند، كليد واژه خشكسالي را عامل اصلي مهاجرت 
و حاشيه نشيني تلقي مي كنند تا از زير بار مسئوليتي كه 
به نابرابري هاي اجتماعي در جامعه دامن زده، فرار كنند.
 با توجه بــه تغيير ســبك زندگي 
اكثر مردم از كشــاورزي به صنعت، آيا مي توان 

هم اكنون نيــز يكي از داليــل مهاجرت هاي 
گسترده را خشكسالي محسوب كرد؟

يكي از عوامل پيشرفت كشورها رشد و توسعه متوازن و 
همزمان شهرها و روستاهاست. در ايران يكي از مهم ترين 
متغيرها و عامل ايجاد بحران مهاجرت و حاشيه نشيني، 
تغيير بنيادين ســبك زندگي از شكل سنتي به مدرن 
است. به عبارتي با گسترش نظام آموزش عالي و افزايش 
سطح تحصيالت شاهد ظهور نسلي هستيم كه سبك 
شهرنشــيني را بر زندگي در روســتا ترجيح مي دهد. 
در واقع به جاي كار در زمين هاي كشــاورزي، زندگي 
كارمندي در اولويت قرار مي گيرد كه رويكردي عموماً 
معلول حمايت نكردن دولت از پتانسيل هاي اشتغال در 
بخش كشاورزي است. اين بي پشتوانگي نيز توسعه نيافتن 
كيفي و شكاف سطح زندگي ميان شهر با روستا را چندين 

برابر كرده است.
 چرا در چنين وضعيتــي مهاجرت 

راهبردي سودمند است؟
وقتي سطح درآمد و كيفيت زندگي روستايي ارتقاء پيدا 
مي كند و نابرابري هاي موجود بين جوامع روســتايي 
و شــهري از بين  مي رود شــاهد مهاجرت راهبردي يا 
معكوس خواهيم بود. مردم از حاشــيه شهرهاي بزرگ 
به شهرهاي كوچك، يا از شــهرها به مناطق روستايي 
مهاجرت مي كنند كه اين نوع مهاجرت به كاهش فقر، 
كاهش حاشيه نشــيني و كاهش آسيب هاي اجتماعي 

كمك مي كند.
 آيا مي توان با آموزش از رشد بي رويه 

مهاجرت  جلوگيري كرد؟
وقتي امكان يــك زندگي نرمــال و توســعه يافته در 
روستاها ممكن نباشد، آموزش براي متقاعد كردن افراد 
غيرمنطقي است، زيرا وقتي زيرساخت هاي اقتصادي 
و اشتغال در جامعه روستايي و عشــايري مهيا نباشد، 
هرگونه آموزش و فرهنگسازي بي اثر خواهد بود. فقر و 
توســعه نيافته گي واقعيتي انكارناپذير است كه اقدامي 

عملي مي طلبد. هرگونــه گفتار درمانــي در اين نوع 
بحران ها غيرمنطقي به نظر مي رسد.

 شــايد مهاجرت بــا كلماتي چون 
جابه جايــي مكاني از نقطه اي بــه نقطه ديگر، 
ساده سازي شــود. اما در واقع در مهاجرت چه 
اتفاقي براي فرد و جامعه رخ خواهد داد؟ چگونه 
زندگي افراد به كلي با چنين تصميمي دگرگون 

مي شود؟
مهاجرت در متــن و زمينه اي كه مــا در آن به گفت وگو 
نشسته ايم، مترادف حاشيه نشيني است. اين پديده يكي از 
معضالت اجتماعي جامعه ماست كه نماد و انعكاس زندگي 
اقشاري از جامعه است كه با وجود اينكه در كنار جوامع 
شهري ساكن هستند، اما از نظر سطح زندگي و بهره گيري 
از مزاياي شهري در شرايط نابه ساماني به سرمي برند. اين 
پديده كه پيامد ناديده انــگاري و نابرابري هاي اجتماعي 
است، در طول زمان و روند تحوالت تاريخي ايجاد شده كه 
مبتني بر تقسيم جامعه به 2بخش متن و حاشيه است. آن 
روي سكه مهاجرت، حاشيه نشيني است كه 13ميليون 
ايراني را درگير فقر و نابه ســاماني كرده. اكثر آسيب ها و 
انحرافــات اجتماعي زاييده اين گروه هاي طرد شــده از 

مناسبات اقتصادي است.
 مهاجرت چه تأثيري در هويت فردي و 

اجتماعي خواهد داشت؟
مهاجرت يا به عبارتي حاشيه نشيني را مي توان به عنوان 
بحراني ترين مسئله اجتماعي در كالنشهرها تلقي كرد. 
وقتي در خيابان هاي اطراف شهرهاي بزرگ تردد كنيد، 
پريشــان حال خواهيد شــد، زيرا اين محيط ها به طور 
ناخواسته در تضاد با انسانيت شكل گرفته و بخش بزرگي 
از مخاطرات زندگي در شــهرها زاييده اين واقعيت تلخ 
است. وقتي انسان در محيط هاي جرم خيز زندگي كند، 
با برچسب هاي ناهنجار مورد قضاوت قرار خواهد گرفت 
و بر همين اســاس هويت فردي اش از منظر اجتماعي 
شايســته نخواهد بود. اين پيش زمينه اجتماعي اكثر 

جوانان حاشيه نشين را به  سوي بزهكاري سوق مي دهد.
 براي كاهش مهاجرت هاي اين چنيني 
جامعه شناسان به توسعه درون زا اشاره مي كنند. 
اين توسعه چگونه توسعه اي است و چه كمكي 

به حل اين مسئله خواهد كرد؟
متأسفانه مســئوالن دولتي نگاهي سياسي به مسائل 
اجتماعي داشــته و با اين بهانه كه مهاجــرت زاييده 
خشكسالي است، مســئوليت خود را نســبت به ارائه 
خدمت رساني شايسته به اين گروه هاي محروم اجتماعي 
ناديده مي گيرند. بدين ترتيب از خودشان سلب مسئوليت 
مي كنند، به طوري كه اين تفكر نادرست روزبه روز ما را به 
بحران هاي اجتماعي بيشتري نزديك مي كند. مجدداً 
يادآور مي شــوم كه مناطق حاشيه نشين جزو مناطقي 
است كه فقر مادي در آنجا حاكم اســت و ساكنان آن 
به علت دور افتادن از نظام آموزشي نظام مند دچار فقر 
فرهنگي هم شده اند. بر اين مبنا مشاهده مي كنيم كه 
اين گروه هاي اجتماعي هيچ گاه اين فرصت را نداشته اند 
كه جذب نظام اقتصــادي و اجتماعي شــوند. همين 
طردشدگي نيز انگيزه آنان را به انحراف هاي اجتماعي 
به شدت افزايش داده. در وضعيت موجود حاشيه نشين ها 
از هرگونه امكانات آموزشــي، بهداشتي و فرصت هاي 
اشتغال بي بهره اند. در واقع شــرايط نامناسب فيزيكي 
و معيشت غيراســتاندارد باعث شكاف عميق طبقاتي 
شده اســت. به طوري كه افزايش آمار انحراف در جامعه 
نشــان از آن دارد كه دولت ها تــوان مديريت وضعيت 
يادشده را تاكنون نداشته و توسعه درون زا يعني توسعه 
متوازن و توســعه به عنوان ضرورتي ملي و فرهنگي در 
بســتر فرهنگي خود اتفاق نيفتاده است. اين به معناي 
آن است كه تهران نبايد اينقدر جلو مي افتاد درحالي كه 
ايالم تا اين اندازه عقب مانده است. اين تفاوت در سطح 
كيفي زندگي و توسعه يافتگي هماهنگي را از بين برده، 
همچون انساني كه سرش بزرگ شده و دست و پاهايش 

كوچك مانده است.

براساس گفته 
مديرعامل 

آب و فاضالب 
سيستان وبلوچستان 
در سالي كه گذشت 
سيستان وبلوچستان 

رتبه اول كم بارش ترين 
استان كشور را به خود 

اختصاص داد و با 
كاهش ۹۶درصدي 

بارندگي، زنگ تنش 
آبي بيش از گذشته به 

صدا در آمد و براي 
استاني كه تأمين آب 

شرب ۱۸شهر آن 
وابسته به بارش هاي 

ساالنه است 
شرايط بحراني را 

رقم زده است
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این شماره

رودررويی قاره سبز با كم آبی 
كدام كشورها در مواجهه با خشكسالي  تجربه هایي موفق داشته اند؟

دسترســي به آب باكيفيت و به مقدار كافي، براي 
زندگي روزمره تمام بشر و بخش اعظمي از فعاليت هاي 
اقتصادي الزم و ضروري اســت. امــروز، كم آبي و 
خشكسالي به عنوان دو مشكل اساسي در سياستگذاري كالن كشورها از اهميت ويژه اي 
برخوردارند و از اين رو، بسياري از نقاط جهان براي مبارزه با مشكل تامين آب در دوره 
خشكسالي نقشه راه و تدابيري را درنظر گرفته اند. هرچند از نظر تصور عمومي، اروپا- 
قاره سبز- به عنوان منطقه اي كه تحت تأثير خشكسالي قرار دارد شناخته نمي شود اما 
اين قاره هم دهه هاست كه با خشكسالي دست  به گريبان است و اگر از نگاه مردم، اغلب 
در شمار مناطق كم آب و دستخوش خشكســالي جاي نمي گيرد به دليل سياست هاي 
موفقي است كه اتحاديه اروپا از سال2000 تاكنون كشورهاي عضو را به رعايت آنها ملزم 

و تا سال2030 برنامه هاي آن را تدوين كرده است.

هدا عربشاهي
روزنامه نگار

اسپانيا، با پيشرفت خشكســالي هاي اواخر 
قرن بيستم در جنوب اروپا، از دهه 90ميالدي 
برنامه هاي عملياتي صرفه جویي در مصرف 
آب را در چند شــهر آغاز كرد و طي یك دهه 
به نتایج قابل توجهي دست یافت. براي مثال، 
سال1997 این كشور در ساراگوسا، برنامه اي 
را برپایه تعویض تجهيزات و سيســتم هاي 
لوله كشــي  و كنتور خانه هــا راه اندازي كرد 
و همزمــان تالش هایــي را بــراي افزایش 
آگاهي و حساس كردن عقيده عمومي براي 
مدیریت آب پيــش برد. ایــن برنامه امكان 
صرفه جویي 1/2ميليارد ليتر آب در ســال را 
براي ساراگوسا ميســركرد و مصرف روزانه 
آب را براي هر نفر  به 96ليتر در روز رساند كه 
پایين ترین رقم در كل اسپانيا بود. این شهر با 
اجراي ضوابطي براي ساختمان هاي جدید و 
شبكه هاي عمومي و خصوصي آب و همچنين 
درنظرگرفتن جریمه  درصورت هدررفت آب 
از سوي بخش هاي ساخت وســاز و امالك، 
صنایع توليدي، گردشــگري، كشــاورزي و 
ســازمان هاي محلي، این طرح را با موفقيت 

اجرا كرد.
نتایج اميدبخشــي كــه اســپانيا در بخش 
مدیریت و بهينه ســازي مصرف آب به دست 
آورد، كميســيون اروپا را بر آن داشــت كه 
به ترتيب در سال هاي 2000، 2006، 2012 
و 2020 برنامه هایــي را براي حل مشــكل 
كم آبي و بي آبي در دوره خشكسالي اتحادیه 
اروپا تدوین كند. درحقيقت، در 30ســال، 
بين 1976تا 2006، پدیده خشكســالي در 
اتحادیه اروپا با بسامد و شدت زیادي به طرز 
نگران كننده اي افزایش یافت و تعداد مناطق و 
مردمي كه از خشكسالي آسيب دیدند حدود 
20درصد افزایش یافت. یكي از شــدیدترین 
موارد خشكسالي در ســال 2003رخ داد كه 
طي آن به بيش از 100ميليون نفر و یك سوم 
زمين هاي اتحادیه اروپا آسيب زد و دست كم 
8/7ميليارد یورو به كشــورهاي عضو، ضرر 
اقتصادي وارد كرد. هزینــه كل پدیده هاي 
خشكســالي در این بازه سي ســاله بيش از 

100ميليارد یورو شد.

تفاوت»خشكسالی«با»كمآبی«
اصطالح »خشكســالي« بــه كاهش موقتي 
دسترسي به آب مورد نياز گفته مي شود كه 
براي مثال در اثر كاهش بارش ها و تغييرات 
اقليمي به وجود مي آید. اما تعریف »كم آبي« 
زماني به كار مي رود كه تقاضا براي آب بيشتر 
از منابع آبي قابل استفاده در شرایط حساس 
باشد. تا سال2006، دســت كم 11درصد از 
جمعيت اتحادیه اروپا و 17درصد از زمين هاي 
این منطقه با پدیده كم آبي مواجه شــدند و 
كم آبي و خشكسالي مشــكالتي را به وجود 
آورد كه نه فقط مسئوالن مدیریت منابع آبي 
را تحت تأثير قرار داد بلكه تأثير مســتقيمي 
بر زندگي شهروندان و بخش هاي اقتصادي 
وابســته به آب، به ویژه توليد انرژي برقابي و 
همچنين منابع طبيعي و تنوع زیستي برجاي 
گذاشت. برپایه ارزیابي كميسيون ميان دولتي 
تغييرات اقليمي اتحادیه اروپا با افزایش2 تا 
3درجه دما جمعيتي بين 1/1 تا 3/2ميليارد 
نفر با كم آبي مواجه و مناطق بسياري از قاره 
سبز دچار خشكسالي خواهند شد. از این رو، 
در ژانویه2007 این كميسيون بسته  تلفيقي 
جدیدي را باهدف هدایت كردن كشــورهاي 
اتحادیه اروپا به سمت سياست  برپایه انرژي  

پایدار ارائه كرد. یكي از مفاد اصلي این بسته بر 
توانایي مواجهه با چالش انرژي و تالش براي 
استفاده از انرژي آب به روشي مؤثرتر و تالش 
براي یافتن منابع انرژي هــاي پاك غيرآبي 
تمركز داشت و مقوله دیگري كه بر آن تأكيد 
بســيار زیادي شــده بود مقابله با مشكالت 
كم آبي و خشكسالي و صرفه جویي در منابع 
آبي و اســتفاده مؤثرتر از آنها بود، به ویژه كه 
در آن  زمان، حــدود 20درصد از آب موجود 
در اروپا به  دالیــل ناكارآمدي و عدم مدیریت 
صحيح آب هدر مي رفت و بنابراین، مدیریت 
و صرفه جویي این منابع آبي در اولویت هاي 

اروپا قرار گرفت.

تعرفههایجديدآب
براساس این بسته، كشورهاي عضو اتحادیه 
اروپا تــا ســال 2010ملزم شــدند ارزیابي 
اقتصادي دقيقي از مصارف آب و تعرفه هاي 
مربوط به آن در بخش اقتصادي و مسكوني 
ارائه دهند. این كار برپایه یكي از نتایج موفقي 
بود كه در فرانسه و براساس »بخشنامه كم آبي 
و خشكسالي سال 2000« به دست آمده بود. 
در این كشور، كشاورزاني كه از سيستم هاي 
آبياري استفاده مي كنند باید حتما به كنتور 
مجهز شــوند و درصورت افزایش مصرف آب 
از آســتانه مجاز، هزینه بيشــتري پرداخت 
كنند. همچنين درصورت اســتفاده نكردن 
از دســتگاه اندازه گيري ميزان مصرف آب، 
جریمه مي شــوند. این الزام سبب شد كه در 
دوره سال هاي2000 تا 2003 ميزان استفاده 
از كنتور از 54درصد تــا 71درصد- معادل 
85درصد از سطح زمين هاي تحت آبياري- 
افزایش یابد و امروز، تقریبا همه كشاورزان به 

این وسيله مجهز هستند.

كاهشنشتیدرسيستمهایتوزيعآب
یكي از ابزارهاي افزایش بهره وري آب، كاهش 
نشتي از شبكه هاي توزیع است. مطالعاتي كه 
بين سال هاي2000 تا 2006 در اروپا انجام 
شد نشان مي داد كه 50درصد از آبي كه وارد 
شبكه توزیع كشورهاي اتحادیه اروپا مي شود 
در اثر نشتي هدر مي رود. از این رو، كشورهاي 
عضو ایــن اتحادیه بين ســال هاي2007 تا 
2020 درمجمــوع 184ميليون یورو بودجه 
صرف ذخيــره آب، 568ميليون یورو صرف 
توسعه فناوري هاي صرفه جویي در مصرف آب 
و جلوگيري از هدررفت آب كردند. همچنين 
بانك ســرمایه گذاري اروپا باهدف بهره وري 
منابع و بهينه سازي راه حل هاي صرفه جویي 
آب و نوسازي سيســتم هاي فرسوده شبكه 
توزیــع، وام هایي را بــه كشــورهاي عضو 
اختصاص داد كه این رقم فقط در دوره 2009 
تا 2010 برابر با 5/4ميليــارد یورو بود كه از 
این ميزان 100ميليون یورو صرف پروژه اي در 
مادرید شد كه تصفيه و توزیع آب بازیافتي و 
همچنين كاهش هدررفت ناشي از نشتي را 

شامل مي شد.
 سياســتگذاري هاي اتحادیــه اروپــا در 
اكتبر2020 با دســتورالعمل  جدیدي براي 
سال2021 باهدف ارزیابي تأثير آالینده هاي 
مؤثر بر آب هاي سطحي و زیرزميني تمدید 
شــد. براســاس این دســتورالعمل جدید، 
كشــورهاي اتحادیه اروپا باید تا سال2030 
بــراي حفــظ یــا ذخيره ســازي كامل آب 
و نوســازي زیرســاخت ها بودجه اي معادل 

253ميليارد یورو اختصاص دهند.

رسمسازگاریباخشكسالی
گپ و گفت با كارشناسان درباره دالیل شكست پروژه هاي مدیریت آب در ایران

تهران
متوسط بارش پهنه اي استان در فروردين ماه 
2.2ميلي متر بوده كه در مقايسه با بلندمدت 
)۴۴.2ميلي متر( نشــانگر ۹5درصد كاهش 
بارش است. در ايستگاه هواشناسي فرودگاه 
مهرآباد اعالم شده كه چنين كاهش بارشي 
در 52سال اخير بي ســابقه بوده و تنها در 
سال13۴۸ چنين مقاديري ثبت شده است. 
اين كمبود با توجه به تراكم جمعيتي تهران 
حائز اهميت است. ذخيره فعلي آب در سد 
اميركبير 15۸ميليون مترمكعب، سد لتيان 
51ميليون مترمكعب، ســد الر ۸0ميليون 
مترمكعــب، ســد طالقــان 31۹ميليون 
مترمكعب و سد ماملو 13۷ميليون مترمكعب 
اســت و اين براي گذر از تابستان در تهران 

وضعيت نامطلوبي را ايجاد كرده است.
از ميان 2ميليون و 65هزار نفر مهاجر، حدود 
51۷هــزار نفر همه مهاجران مقصدشــان 
تهران است. اكثريت اين افراد يعني نزديك 
۸5درصدشان جوياي كار هستند و تهران 
فرصت اشتغال مناســب همراه با مزاياي 
شغلي را برايشان پديد آورده است. مهاجران 
همه ســختي هاي زندگي در تهران مانند 
دوري از زندگي آرام، دوربــودن از اقوام و 
آب وهواي خوب شهرهاي كوچك و زندگي 
ساده را به خاطر نيازهاي معيشتي و استفاده 
از امكانات شهرهاي بزرگ به جان مي خرند. 
البته نبايد تهران را فقط شهري مهاجرپذير 
دانست. اين شهر با وضعيت هوا و سرازيري 
مهاجران، ساكنان خود را به سمت شهرهاي 
شمالي كوچانده اســت؛ به گونه اي كه آمار 
حاشيه نشيني و مهاجرت در شهرهاي شمالي 
كشور روزبه روز افزايش نامتوازني را تجربه 
كرده و در سال هاي آينده آنها را با مشكالت 

عديده اي روبه رو خواهد كرد.

اصفهان 
6۹.1درصد مساحت اســتان اصفهان درگير 
خشكسالي اســت. اصفهان 2۴شهرستان 
دارد. تحليل شاخص SPEI در دوره 10ساله 
تا پايان خرداد ماه۹۹ بيانگر آن است كه درجات 
خفيف تا بسيار شديد خشكسالي بلندمدت 
بسياري از مناطق حوضه گاوخوني را فراگرفته، 
به گونه اي كه 65.۷درصد از مساحت آن درگير 
خشكسالي بوده و تنها 3۴.3درصد از مساحت 
اين حوضه شرايط نرمال و 2.3درصد شرايط 
ترسالي ضعيف و متوسط را داشته است. بيش از 
1۷0روستا هم اكنون با تانكر آبرساني مي شوند 
و پيش بيني شده تا تابستان به 300روستا نيز 
برسد. شهرستان هايي مانند اردستان خوانسار، 
فريدن و فريدون شهر در زمان وقوع خشكسالي 
با بيشترين رشــد مهاجرت روبه رو بوده اند. 
بيشترين ميزان كاهش جمعيت در شهرستان 
فريدون شــهر اتفاق افتاده است. نكته قابل 
توجه اين است كه در بعضي از شهرستان ها با 
وجود اينكه خشكسالي هاي شديد، با مهاجرت 
روبه رو نبوده كه علت آن مربوط به صنعتي بودن 
اين شهرستان ها و كمتربودن فعاليت كشاورزي 
است. از اين رو بسياري از جمعيت كشاورز به اين 
شهرها و مركز استان مهاجرت كرده و جمعيت 

آن مناطق را نامتوازن كرده اند.

مائده اميني
روزنامه نگار 

اين يك سيكل معيوب است؛ جنگل ها و مراتع را از بين مي بريم، از طبيعت بهره كشي كرده و آن  
را دستكاري مي كنيم، خشكسالي مي رسد، هشدارها آغاز مي شود، براي مبارزه با آن برنامه هايي 
تدوين مي شود،  بعد باران مي آيد، سيل تخريب مي كند، فكر مي كنيم مشكل حل شده و برنامه ها 
نيمه كاره رها مي شوند و بعد دوباره بعد از مدتي ترسالي دوباره به خشكسالي برمي گرديم؛ به نقطه صفر. نيم قرن است كه هشدارهايي 
شبيه »ايران كشور كم آبي است«، »آب براي آيندگان نداريم«، »جنگ آب در راه است« و... داده مي شود و مشابه اين گزاره ها به گوش 
همه ايران آشناست اما واقعيت اين است كه در تمامي ســال هاي گذشته فقط يك بار، بندي تحت عنوان برنامه جامع خشكسالي در 
برنامه چهارم توسعه گنجانده شده و اين بحران هرگز، بحران مهمي براي سياستمداران ما نبوده كه مبارزه با آن را در اولويت هاي خود 
قرار دهند. طبق گزارش ها ميزان بارندگي از اول مهر تا 15فروردين سال1۴00 نسبت به ميانگين دوره مشابه درازمدت 33درصد و نسبت 

به دوره مشابه پارسال حدود ۴۸درصد كاهش داشته است. علي ارواحي مشاور مديريت زيست بوم هاي تاالبي 
در اين باره مي گويد: بايد بپذيريم كه سرزمين ما، خشك و نيمه خشك است. شايد بعد از پذيرش اين واقعيت، 
مدل برنامه ريزي در كشور ما تغيير كند و بتوانيم  اميدوار باشيم كه در آينده نزديك، به تعادلي در بهره برداري از 
زيست بوم هايمان برسيم. نبايد بيش از اين زمان را از دست دهيم. بايد هرچه سريع تر نهاد يا سازماني به شكل 
غيرسياسي تمام هم و غم خود را براي مبارزه با خشكسالي بگذارد و پشتوانه قانوني آن را هم از مجلس بگيرد 

تا ضمانت اجرايي پيدا كند.

خشكسالي در ذات ايران است 
خشــكي و كم آبي ایران حقيقت غيرقابل انكاري است. هدایت فهمي 
رئيس مركز تحقيقات پژوهاب گستر در این باره به همشهري مي گوید: 
بر اساس آخرین گزارش ها، تا بيستم اردیبهشــت ماه،  142ميلي متر 
بارندگي داریم كه نسبت به مدت مشابه ســال قبل 52درصد كاهش 
یافته است. حجم مخازن ما نصف شده است و نسبت به سال گذشته 
ذخيره سدها، 10درصد كاهش پيدا كرده است. ایران در منطقه اي واقع 
شده كه خشكسالي در ذات آن وجود دارد و ما باید با آن سازگار شویم. 

فراموش نكنيم كه خشكسالي و سيل دو روي یك سكه اند.

سياستگذاري هاي غلط ادامه دارد 
وزارت جهادكشاورزي حدود 3دهه است كه سرمایه گذاري قابل توجهي 
در سيستم هاي آبياري تحت فشار، انجام داده است اما متأسفانه به نظر 
مي رسد این پروژه ها با وجود هزینه هاي بسيار باالیي كه داشته اند، راه 
به جایي نبرده اند. علي ارواحي مشاور مدیریت زیست بوم هاي تاالبي به 
همشهري مي  گوید: امروز مي بينيم كه اغلب دشت هاي ما در وضعيت 
بحراني قرار دارند و تعدا قابل توجهي از آنها دچار فرونشســت شده اند 
و افت سطح آب زیر زميني در چند سال گذشــته به چند متر رسيده 
اســت. همه این اتفاق ها به ما یك پيام را منتقل مي كند: »رویكردها و 
سياستگذاري ها چه در حوزه كشاورزي، چه در حوزه صنعتي، چه در 

برنامه هاي توسعه  منابع آب، پاسخگوي نياز كشور نيستند«. 

راه حل هاي مبتني بر طبيعت را پيدا كنيم 
ارواحي دربــاره راهكارهاي موجــود توضيح مي دهد: امــروز دنيا به 
راه حل هاي مبتني بر طبيعت توجه ویژه اي مي كند و این تغيير نگاه به 
چند دليل اتفاق افتاده است. نخستين دليل كم هزینه بودن حركت روي 
این ریل است. دومين دليل پایين بودن تبعات منفي زیست محيطي این 
نوع نگاه است و در نهایت از همه مهم تركشورهاي پيشرفته دنيا امروز به 
خوبي مي دانند طبيعت خودش مي داند كه بشر از چه راهي مي تواند به 

باالترین سطح سازگاري برسد.
مشاور مدیریت زیست بوم هاي تاالبي مي گوید: بر اثر نوع بهره برداري 
ما از مراتع و ســوءمدیریت امــروز مي بينيم پوشــش هاي هيركاني و 
زاگرسي نگاه كنيد مي بينيد كه پوشش هاي جنگلي و مرتعي كامال از 
بين رفته است. همين عوامل زاینده رود را خشك مي كند. درحالي كه 
چهارمحال وبختياري مي تواند برج آب كشــور باشد، رودخانه اي كه از 

این استان مي گذرد آب ندارد.
او ادامه مي دهد: در پایين دست تاالب هاي ما قرار مي گيرد. تاالب هاي 
ما نقش بســيار مهمي در تغذیه ســفره هاي آب زیرزمينــي دارند اما 
همان سوءمدیریت ها و احداث ســازه هاي آبي مختلف، باعث شده كه 
تاالب ها از حقابه مورد نياز محروم بمانند. از كوهســتان در باال دست تا 
تاالب در پایين دست، در بر همين پاشــنه مي چرخد. به راحتي بستر 
رودخانه هامان را تخریب مي كنيم. الیروبي در مسيرها و رودخانه ها را 

جدي نمي گيریم. شكل طبيعي رودخانه ها را تغيير مي دهيم. 
این كارشناس تأكيد مي كند: اگر خشكسالي و نگراني از آن، واقعا یك 
دغدغه باشد، باید به معناي واقعي، دنبال مدیریت منابع آب باشيم. باید 
جنگل ها و مراتع مان را احيا كنيم تا هم از سيالب جلوگيري كنند هم 
در نگهداشت آب به ما یاري برسانند. هم اكنون كارگروهي تحت عنوان 
سازگاري با كم آبي در دولت فعاليت مي كند اما خروجي این فعاليت ها و 
فرایندها یا این كارگروه چيست؟ امروز در پایان این دولت نگراني فعاالن 
محيط زیست تشدید شده است چرا كه به نظر مي رسد صرفا مطالعات و 
برنامه هایي جسته و گریخته انجام شده و چندان به مرحله اجرا نرسيده 
و چارچوبي براي آیندگان طراحي نشده اســت.  با آمدن دولت جدید 
ممكن است این فرایند دوباره تكرار و مدیریت متأسفانه از نقطه صفر 
شروع شود. بررسي عملكرد چند سال گذشته مي تواند بهترین كالس 
درس براي ما باشد؛ در مدتي كه گذشــت كدام اقدام هاي ما در حوزه 
خشكسالي مؤثر واقع شــده و كدام اقدام ها بي فایده بوده اند. همچنين 
خوب است كه با اســتفاده از دانش و پژوهش به شيوه هایي برسيم كه 

كشاورز آن را مي پذیرد و سودش هم در آن تضمين شود.

بايد به استانداردهاي جهاني نزديك شويم 
بعضي از كارشناسان اصرار به تدوین برنامه هاي تازه دارند. دكتر هدایت 
فهمي در این باره مي گوید: برنامه جامع سازگاري با خشكسالي عموما در 
3مرحله تدوین مي شود؛ كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت. ما به چنين 
برنامه اي نياز داریم. برنامه هاي درازمدت باید به صورت مســتمر ادامه 
داشته باشد. در این مورد باید حتما به ایجاد سامانه هشدار خشكسالي 
و سيل اهميت بســيار زیادي دهيم و آن را جدي بگيریم. این سامانه 

مي تواند پيش از وقوع این بحران ها آگاهي رسان باشد.
او توضيح مي دهــد: براي نيل به این اهداف همچنيــن باید مصارف را 
كاهش دهيم و با اینكه یك كشور كم آب هستيم كنار بيایم. باید به نرمال 
جهاني برسيم و مصرف آب را در حوزه هاي مختلف كم كنيم؛ چرا كه 

ما در همه حوزه ها بيشتر از حد استاندارد جهاني آب مصرف مي كنيم.

بدون استراتژي براي مديريت منابع آب، ايران خشك مي شود 
كمبود آب در برنامه هاي توسعه جایي ندارد. امروز 90درصد آب كشور 
توسط بخش كشاورزي مصرف مي شــود و از 86درصد منابع طبيعي 
ایران اســتفاده مي شــود؛ این یك ســم و تهدید بزرگ است. هدایت 
فهمي كارشــناس منابع آب بر این باور اســت كه تدوین استراتژي و 
تعيين دكترین توسعه براي كشــور باید در دســتوركار قرار گيرد. او 
توضيح مي دهد: باید بدانيم كه آیا قرار است كشوري صنعتي باشيم یا 
كشاورزي؟ امروز ملغمه اي از همه حوزه ها وجود دارد و تصویر گنگي از 

آینده، ارائه مي شود.
فهمي تأكيد مي كند: با بخشنامه و دستورالعمل مسئله كم آبي كشور 
حل نمي شــود. حتما باید همه مردم در تصميم گيــري براي مقابله با 
خشكسالي  مشاركت داشته باشند. همه باید بدانند كه در آینده اگر قرار 
باشد با این رویه ادامه دهيم تا 30سال دیگر اكثر دشت هاي مهم كشور 

ما دچار خشكي مي شوند.
به عقيده این كارشــناس، در برنامه هاي ميان مدت هم الگوي كشت و 
الگوي مصرف باید اصالح شــود. برنامه هاي سازگار با خشكسالي باید 
تدوین شود و در دستور كار قرار بگيرد و براي اجراي آن اهتمام جدي 

بورزد و بودجه كافي به این كار اختصاص دهد.
در بحث برنامه هاي كوتاه مدت هم به عقيــده فهمي باید مطبوعات و 
رسانه هایي مثل رسانه ملي به ميدان بيایند و مدام نسبت به موضع آب 
در كشور اطالع رساني كنند. اما متأسفانه دولت ها هم در این راه مدیریت 
كامال انفعالي دارند. بعد از اینكه سيل و خشكسالي اتفاق مي افتد تازه 

وارد عمل مي شوند و به هشدار كارشناسان توجهي ندارند.

كشورهاي عضو 
اتحاديه اروپا تا سال 
2010ملزم شدند 
ارزيابي اقتصادي 
دقيقي از مصارف آب 
و تعرفه هاي مربوط به 
آن در بخش اقتصادي 
و مسكوني ارائه دهند. 
اين كار برپايه يكي از 
نتايج موفقي بود كه 
در فرانسه و براساس 
»بخشنامه كم آبي و 
خشكسالي سال 2000« 
به دست آمده بود. در 
اين كشور، كشاورزاني 
كه از سيستم هاي 
آبياري استفاده 
مي كنند بايد حتما به 
كنتور مجهز شوند

30 هزار روستا؛ خالی از سكنه
براساس آخرين داده هاي مركز آمار روســتاهاي خالي از سكنه به 30 هزار روستا و آبادي رسيده 
است و درحالي جمعيت ايران در خرداد ســال جاري به ۸2.5 ميليون نفر رسيده است كه از اين 
ميزان، حدود ۷5 درصد ساكن شهرهاي كشور و 25 درصد نيز ساكن روستاها هستند. بر اين اساس 
هم اكنون 20.6 ميليون نفر در روستاهاي كشور زندگي مي كنند كه توجه به تداوم خشكسالي كه بر 
الگوي معيشت، الگوي مهاجرت، الگوي اشتغال، شيوه آموزش و تأثير منفي مي گذارد، اين جمعيت 
بسيار داراي اهميت است. در اين زمينه بررسي ها نشان مي دهد با الگوي فعلي رشد جمعيت، مناطق 
روستايي كشور به سمت خالي از سكنه شدن برخي از روستاها و كاهش چشمگير جمعيت در اغلب 
روستاها پيش مي رود، چنان كه داده هاي مركز آمار ايران نشان مي دهد، جمعيت ايران با نرخ رشد 
فعلي 1.2۴ در سال1۴05 به ۸۹ ميليون و 121هزار نفر خواهد رسيد كه 6۸ ميليون و ۹۸2 هزار نفر آن 
در شهرها )۷۷ درصد از كل( و 20 ميليون و 13۹ هزار نفر )23درصد( آن نيز در روستا زندگي خواهند 
كرد. اما در اين ميان نكته قابل تأمل اين است كه تا سال1۴05نرخ رشد جمعيت روستايي 21استان 
كشور منفي خواهد بود كه ازجمله مي توان به نرخ رشــد منفي 2درصد مناطق روستايي استان 
قزوين، نرخ رشد منفي 1.۷درصد استان كرمانشاه، نرخ رشد منفي 1.31درصد دو استان مركزي و 
اردبيل، نرخ رشد منفي 1.1۷درصد استان كردستان و نرخ رشد 1.11 درصد استان همدان اشاره كرد.

ث
مك

اردبيل، فارس، مركزي، یزد، كهگيلویه و بویراحمد و بوشهر دیگر شهر و استان هاي 
درگير با خشكسالي خواهند بود. همين امر باعث شده مهاجرت به شهرهاي اطراف 
و شمالي كشور بيشتر شــود؛ به گونه اي كه طبق آمار350هزار نفر از سال90 تا 
95 به شهرهاي شمالي كشور مهاجرت كرده اند. بررسي استان هاي كشور از نظر 
مهاجرپذیري و مهاجرفرستي در دوره زماني 1385 تا 90 نشان مي دهد 13استان 
از 31استان كشور )حدود 42درصد از استان ها( مهاجرپذیر بوده و سایر استان هاي 

كشور هم مهاجرفرست بوده اند و خالص مهاجرت در آنها منفي است.
البرز، اصفهان و گيالن سه استان اول مهاجرپذیر و خوزستان، كرمانشاه، لرستان، 
سيستان و بلوچستان و فارس بيشترین تعداد جمعيت را بر اثر مهاجرت از دست 

داده اند.



مرضيهثمرهحسيني
روزنامه نگار

خشكساليامسالبرتوليدوقيمتكداممحصوالتكشاورزيتأثيرميگذارد؟
كاهشتوليدمحصوالتديميوعلوفهمراتع

عضوكميسيونكشاورزيوصنايعتبديلياتاقتهران:
دولتباارزيارانهايكمبودهايناشيازكاهشتوليدبراثرخشكساليراجبرانميكند
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شرايطكنونيزمان
بسيارمناسبیاست
كهتمامكانديداهاي

رياستجمهوري
برايحلمعضالت

كشوركهفقط
بيآبيهمنيست،
بهدورازشعارهاي
غيرقابلدسترسو
بيانكليمسائل،
برنامههايخودرا

ارائهكنند

خبرهاحاكيازآناستكهايرانامسالواردشرايط
تنشآبيشديديشدهاســتكهباتوجهبهكاهش
50درصديبارشها،كاهــش40درصديوروديآب
سدهاووضعيتبحرانيسفرههايآبزيرزميني،تشديدشرايطنامطلوبمنابعآبيو
بهدنبالآنگسترشتبعاتاقتصادي،اجتماعيوزيستمحيطيدورازانتظارنيستو
كارشناسانمعتقدنداگراينوضعيتادامهيابد،تأثيراتغيرقابلبرگشتيدامنكشور
راخواهدگرفت.دربارهعواملوقوعخشكسالي،وضعيتكنونيوراهكارهاييكهبايد
برايمديريتبحراندرپيشگرفتهشود،باعليرضادائمي،قائممقامسابقوزارتنيروو

پژوهشگرحوزهآب،گفتوگوكرديم.

وقتیزمين،خودرامیبلعد
براساسگفتهكارشناسآبهايزيرزميني،بهرهبرداريبيشاز

اندازهازسفرههايآبزيرزمينيدردورانخشكساليمهمتريندليل
فرونشستاستودشتهاياصفهانوكرمانبيشازسايردشتهابا

اينموضوعدرگيرهستند

خشكساليدودههاخيردليلخوبي
شدهاستتابرداشــتبيرويهاز
سفرههايزيرزمينيتبديلبهيك
عادتشودوماشاهدبلعيدهشــدنزمينباشيم.تمامدشتهايكشوربا
پديدهفرونشستمواجههستندوتهرانهمازماجراعقبنماندهاست.معاون
فنيسازماننقشهبرداريدرسال98،بيشتريننرخفرونشستدرتهرانرا
مربوطبهجنوبوجنوبغرب،جنوبشرقبهويژهدرمناطقورامينوقرچك
دانستواعالمكردكهپديدهفرونشستازسويبزرگراهآزادگانبهداخل
شهرتهراندرحالنفوذاست.برايبررسيتأثيرخشكساليبرفرونشست

زمين،بااميرشمشكي،كارشناسآبهايزيرزميني
صحبتكرديم.اومعتقداستبهطوركليدربحث
فرونشستزمين،مديريتبرداشتغيراصولياز
منابعآبزيرزمينينسبتبهخشكسالياثرگذاري

بيشتريدارد.

آقايشمشكي!آياهرنوعفرونشستزمينراميتوانناشي
ازخشكساليدانست؟

متأســفانهوحدترويهايازنظرذهنيدررابطهبافرونشستزمينوجودندارد؛
البتهاينبهمعناينبودتعريفمشخصنيست،مسئلهايناستكهبرخيازافراد
حتينشستهايناشيازفعاليتهايعمرانيرادرايندستهميدانند.فرونشست
ناحيهايزمينپديدهاياستكهبراثربرداشــتآبهايزيرزمينيرخميدهد،

بنابراينمانبايدهرنوعفرونشستزمينرادرايندستهجايدهيم.
برايناساسبايدگفتكهچندنوعفرونشستوجوددارد؟

فرونشستبراثربرداشتنفت،معدنكاري،حفاريهايزيرزمينيمانندحفاري
متروو...درايندستهقرارميگيرندامافرونشستزمينتحتتأثيرخشكسالييك

بحثجداگانهاست.
خشكساليبهچهشكلبرفرونشستزميناثرميگذارد؟

برداشتبيرويه،دليلاصليفرونشستناحيهايشناختهميشود.درواقعزماني
كهبهدليلنبودآبدريكدشت،ميزانتخليهآبهايزيرزمينيازتغذيهپيشي
بگيرد،ماشاهدفرونشستخواهيمبود.دراينمياننبايدفراموشكردكهنوعخاك
نيزدراينرونداثرگذاراســتوخاكبايدقابليتنشستداشتهباشدتاايناتفاق
بيفتد.درواقعاگردريكمخزنآبزيرزمينيحجمقابلتوجهيآبازدستبروداما
خاكخاصيتتراكمپذيرينداشتهوبيشترازشنوماسهباشد،پديدهفرونشست
رخنميدهد.بهعبارتديگربايدبدانيمكهبرداشتبيرويهازآبهايزيرزميني
تنهادرشرايطيكهخاكازنوعريزدانهباشدبهفرونشستزمينختمميشودو
نبايدبگوييمكههربرداشتيازآبهايزيرزمينيمنجربهفرونشستزمينميشود.
چهشيوهبرداشتازآبهايزيرزمينيمشكلسازاست؟

چاه،چشمهوقنات،سهمدليهستندكهامكاندستيابيبهآبهايزيرزمينيرا
مهياكردهاندوچاههانقشاساسيدراينحوزهدارندوعمدهمشكالتماحولاين
محورشكلگرفتهاست.چاههايعميق،آبهاييراازسفرههايزيرزمينيبرداشت
ميكنندكهدورهتجديدپذيريشانبسيارطوالنياست.مشكلاصليفرونشست
زميننيزدردشتهابهدليلاستفادهازچاههايعميقرخميدهد،چراكهاينچاهها
تنهاباتكيهبرنيازهايكشاورزوبدونتوجهبهداشتههايزمينفعاليتوبهطبيعت

صدماتجبرانناپذيريواردميكنند.
بنابراينبايدگفتكهخشكســاليدرچهموارديموجب

فرونشستزمينميشود؟
دررابطهباآبخوانهايبزرگدردشــتهاياصليكشور-كهدرشرايطفعليازآنها
بهرهبرداريبيرويهصورتميگيرد-ترساليوخشكساليتأثيرچشمگيريندارند
چونازذخايرچندينهزارسالهآبخوانبرداشتميشود.امانگرانياصليمادرمورد
دشتهايياستكهپتانسيلهايزمينشناسيرابرايفرونشستدارند.ناگفتهنماند
كهفرونشستهاييكهبراثرخشكساليرخميدهند،نرخهايباالييندارند.اگربهعنوان
مثالبگوييمدردشتتهرانبهشكلبيشينهشاهدفرونشست18سانتيمتريدرسال
هستيم،اينميزاندرسالهايمختلفثابتميماندوتغييرچندانيرخنميدهد.
فرونشستبيشتردرمحلهاييكهخاكمستعداستوآببهشكلغيراصولياززمين
برداشتميشود،رخميدهد.بهعبارتديگراگربخواهيمباديدواقعنگردستبهتحليل
شرايطبزنيم،بايدبگوييمدرشرايطيكهخشكساليرخدادهاست،آبسطحيچنداني
دردسترسنيستوشاهدافزايشبرداشتهايغيراصوليازآبهايزيرزمينيهستيم
وكشاورزانبههرشكلميخواهندآبموردنيازخودراتأمينكنند.دراينشرايط،
فرونشستزمينشدتبيشتريبهخودميگيردودرواقعاگرخشكساليبابرنامهريزي
همراهنشودوتنهاهدفتأميننيازآببرايكشاورزيباشد،حتيدردشتهاييكه

احتمالفرونشستكميدارند،شاهدفرونشستخواهيمبود.
كدامنقاطايرانبيشتربابحثفرونشستدرگيرهستند؟

درشمالكشورتنهااستانگلستانوشهرگرگاندرگيرهستند،درآذربايجاننيز
تاچندسالپيشتنهابخشهاييازآذربايجانشرقيمانندشبستربااينموضوع
دســتوپنجهنرمميكردنداماهماكنوندراطرافدرياچهاروميهنيزشاهداين
اتفاقهستيم.عمدهفرونشستهارادردشــتهايحاشيهالبرز،درواقعازمشهد
تاآذربايجانداريمودردشتهايمشهد،نيشابور،سبزواروتاحدوديدشتهاي
استانسمنان،شاهداينپديدههستيم.پايمسئلهفرونشستزمينبهدشتهاي
ورامين،تهران،شــهريار،قزوينوكميهمدشــتزنجان،دشتهايزاگرسو
دشتهايمركزيرسيدهاست.اگربخواهيمبهدشتهاييكهدرسالهاياخيربه
شكلشگفتانگيزيبااينمشكلروبهروبودهانداشارهكنيم،بايدازبيشتردشتهاي
استاناصفهانوتاحدوديكرماننامببريم.بازهمنبايدفراموشكردكهنوعخاك
ومدلدشتبسيارمهماست.شايديكحدمشخصازخشكساليدريكدشت

منجربهفرونشستشودامادردشتيديگرايناتفاقرخندهد.
ميانگينفرونشستزميندرتهرانچندسانتيمتراست؟

10سالپيشيكيازاستادان،بيشينهفرونشستزمينرا36سانتيمتردريكسال
برايتهرانمشخصكردامادراينرابطهاماواگرهاييبود.

بهطوردقيقدرموردتهرانآماريوجوددارد؟
باالترينعدديكهدرموردتهراندرســالهايمختلفدرسازمانزمينشناسي
بهدستآورديم،دراكثرمواردبيشينهبين16تا18سانتيمتربودهاستوجالب

استكهاينرقمدرتهرانازسال83تاكنونتغييراتچندانينداشتهاست.
آيانقطهايدرايرانوجودداردكهنگرانيفرونشستباكمك

بارانحلشدهباشد؟
سفرههايزيرزمينيكوچكيدربرخيازدشتهاوجوددارندكهاگرچندسالپر
بارشباشد،شرايطمناسبيبرايدشتهامهياميشودودرمقابلاگرچندسال
شرايطبارندگيمناسبنباشد،پديدهفرونشسترخميدهد.بهعنوانمثالبخشي
ازدشتخوزستانباوجودآنكهخاكمستعدفرونشستداردامابهدليلفراواني
آب،تصورفرونشستزميندرآنمنطقهكميدورازذهنبود.قبلازسيلسال98
ودرسالهاي96و97شــاهدبوديمكهنقاطينزديكاهوازومركزخوزستاندر
مواجههبافرونشستقراردارنداماسيلسال98بهكمكاينمناطقآمدوپساز
سيالبهاي98شــاهدازبينرفتنآثارفرونشستبوديم.دردشتهايزاگرسو

زنجاننيزچنينتغييراتيرخداد.

ليالشريف
روزنامه نگار

برگآخر

گفتوگوباقائممقامسابقوزارتنيرودرباره
وضعيتكنونيوراهكارهايكاهشتبعاتخشكسالي

صحبت از بحران، مشكلی را حل نمی كند،  وقت مديريت است

سالهاســتكهخشكساليگريبانگير
بخشهايبزرگيازكشوراست.آيابحرانكمآبيدر
ايرانبهدليلكمبودبارندگياستيابرداشتبيرويه
ازآبهايسطحيوزيرزمينيريشهخشكسالي

است؟
بايدبهسهنكتهتوجهداشت:نخســت،ايراندرناحيه
خشكجهانواقعاستوسهچهارممساحتكشوررا
فالتمركزيومناطقكويريدربرميگيردكهميزان
بارشدراينبخشهابســيارپاييناست.خاطرنشان
ميشــودكهاينويژگيتاريخيايراناستودرمنابع
وآثاربهجاماندهازدورانساســانياننيزميبينيمكه
برايدستيابيبهآب،قناتهايچنددهكيلومتريحفر
ميكردند.ياسدتاريخيكريتطبسنشانازسدسازي
برايجمعآوريآبدارد.بنابراينخشــكيجزوذات
ايراناســت.موضوعديگريكهدرزمينهخشكسالي
مطرحاســت،تغييراقليموگرمايشجهانياستكه
براثرفعاليتهايتوسعهايانســانها،بهويژهمصرف
ســوختهايفســيليدرحالافزايشاستوميزان
بارشها،درجهحرارتورطوبــتوتبخير،همهتابع
اينپديدههســتندوبههميندليلشاهدرويدادهاي
جديجوي،ازجملهبارشهايباشــدتزيادومدت
كوتاهودرنتيجهســيالبهايمخربياخشكساليو
دربسياريازمواقعشــاهدوقوعهردوباهمهستيم.
دراينميان،اثراتتغييــراقليمدرمنطقهايكهمادر
آنقرارداريم،بيشترآشــكارميشودوبههمينخاطر
استكهآبوهوايايراننســبتبه50سالگذشته
دودرجهگرمترشــده؛همچنينالگويبارشوتبديل
آنبهروانابتغييريافتهياتــرازبرفيحدود500متر
باالتررفتهودرمكانهاييكهپيشترشاهدبارشبرف
بوديم،خبريازبرفنيست.موضوعسوم،بهرهبرداري
غيراصولــيوعدمبرنامهريزيصحيحدراســتفادهاز
منابعآبســطحيوزيرزمينياستكهسببكاهش
بسيارشــديدترازمنابعآبزيرزمينيوبهدنبالآن،
كاهشكيفيمنابعوتشديدپديدهفرونشستزمين
دردشتهايمختلفووقوعشــرايطبسياربحرانيبا
تشكيلفروچالهاشدهاست.منابعآبهايسطحي

شــاملچشمهســارها،رودخانههاوانهارنيزبهشدت
افتكردهاســت.درساليانپيش،چشــمههاوديگر
منابعآبسطحيتغذيهكنندهرودخانههابودند.امروز
چنيننيست،نمونهبارزخشكشدنزايندهروداست
كهروزگاريخودزايندهآببود.درآندوران،ســطح
آبهايزيرزمينيبــهحديباالبودكــهبعضاًباعث
افزايشآبرودخانهميشدوعنوانزايندهنيزبيانگراين
ويژگياست.اماامروزوقتيآببهسمتزايندهرودرها
ميشود،بخشبسياريازآنتابهتاالبگاوخونيبرسد،
درطولمسيردرزمينخشكفروميرود.درمجموع،
ميتوانگفتبخشزياديازمشكلخشكساليكنوني
ناشيازتغييراقليماستوبخشبيشترآنبهمديريت
غيراصوليمنابعآببرميگردد؛رونديكهبهويژهبعد
ازانقالبدرپيمحوريتتوسعهكشاورزيوگسترش
موتورپمپهاشدتبيشتريگرفتوحتيدرپيافت
منابعزيرزميني،ماشروعبهاستفادهازآبتاالبهاو
مردابهايطبيعيمانندتاالبهورالعظيمودرياچه
اروميهكرديمكــهبهمانندكاســههايطبيعيعمل

ميكردند.
بارشهاوسيالبهاياخيردرآبگيري
سدهاوتغذيهآبهايزيرزمينيوخروجازبحران

خشكساليتأثيرگذاربودهاست؟
هرجاكهماسدداشتيمحتماًاينبارشهاقابلذخيره
استامادرمسيربسياريازرودخانههااصاًلسدنداريم
وهمينســيالبهايارديبهشتامســالدركرمانو
هرمزگانامكانذخيرهسازينداشتندوبهخليجفارسو
دريايعمانريختندوازدسترسخارجشدند.درضمن
بايداصالحكردكهسيالِبتندنميتواندتغذيهكننده
آبزيرزمينيبهشكلجديباشد.علتشآناستكه
بهسرعتميآيدوخارجميشــودوبخشكميازآن
جذبمنابعزيرزمينيميشود.درحاليكهاگربارشها،
باتناوبومدتزمانبيشتربود،هرچندباشدتپايين،
ميتوانستتغذيهكنندهســفرههايزيرزمينيباشد.
وقوعسيالبهايتندوكوتاهمدتعالوهبراينكهنفعي
برايمنابعزيرزمينــيندارد،باعثتخريبمســيرو

شستوشويخاكميشود.

صحبتازبروزخشكساليبيسابقهدر
طولامسالشدهومســئوالنهشداردادهاندكه
تابستانسختيدرراهاست.ازنظرشما،وضعيت

چگونهاست؟
منسال98همكهصحبتازدورانترساليبيسابقه
دركشورشد،نظرماينبودكهنبايدباوقوعيكدوره
بارشگمانكنيمكــهازدورانخشكســاليبيرون
آمدهايمياوقتييكماهبارندگــينداريم،صحبتاز
مصيبتوشديدترينخشكساليكنيم!درهرصورت
ذاتاينكشورخشكاســتوبايدبااينواقعيتكه
منابعآبيمامحدوداست،ســازگارشويم.كاريكه
پيشــينيانمانميكردندواينگونهنبودكهبنشينند
تا6ماهبعدبارانببارد!اگربهآبانبارهاييزد،كرمان
وخراســانجنوبينگاهكنيدپيميبريــدكهآنهابا
چهزحمتبســيارياندكآببارانرابرايمصرف
يكســالخودذخيرهميكردندياهمانطوركهگفتم
برايدستيابيبهآب،قناتهايعميقيدردلمناطق
كويريحفرميكردند.بنابراينمــنقبولندارمكه
فقطصحبتازبحرانشود.مديريتبرايايناستكه
باپيشبينياوضاع،ازمنابعآبياستفادهاصوليشودو
مهمترازآناقداماتسازگاريوكاهشاثراتتغييرات

اقليميرامديريتكند.
درشرايطكنونيچطورميشودوضعيت

رامديريتكردوآثارمنفيكمآبيراكاهشداد؟
بهنظرمنشرايطكنونيزمانبسيارمناسبیاستكه
تمامكانديداهايرياستجمهوريبرايحلمعضالت
كشوركهفقطبيآبيهمنيســت،بهدورازشعارهاي
غيرقابلدســترسوبيانكليمسائل،برنامههايخود
راارائهكنند.امــروزايرانازچندمعضــلبزرگرنج
ميبرد:معضلمحيطزيست،مشكالتمعيشتمردمو
اقتصادي،معضلخشكساليوسيل،مباحثبهرهوري
پايينومصرفبااليانرژي،مديريتپسماندوهمچنين
معضلمهاجرتازروستاها.اينگونهنيستكهمشكل
فقطبيآبيباشــد.بايدهمهجانبهنگاهكــرد.مثاًلدر
بخشمصرفانــرژي،مادرفهرســتپرمصرفترين
كشورهاهســتيم.ياباوجودآنكهمدعيهستيمكهدر

عرصهاقتصادمســتقلهســتيمامااقتصادمانتابع
نوســاناتارزهــايخارجيوغيرهاســت!همچنين
معضلمهاجرتكهطبقآماررســميدرحالحاضر
15ميليوننفرجمعيتحاشــيهكالنشهرهاييمانند
تهران،مشهدواصفهانهمانكشاورزانيهستندكه
بهدليلعدممديريتمنابعآبوخاكوشورياراضي
كشاورزيوازدستدادنزمينهايشان،حاشيهنشين
شدهاند.بايدكانديداهاودولتبرنامهمشخصخودرا
دربارهتماماينبخشهاارائهدهندتابهصورتاصولي
برنامهريزيشــود.البتهايننكتهراهمبايدگفتكه
بسياريازكشــورهايدنياباچنينمشكالتيمواجه
بودهاندوبابرنامههايصحيحآنهارابرطرفكردهاند؛
مثاًلپديدهفرونشســتزميندركاليفرنياوژاپندر
دورانانقالبصنعتيشديدترازآنچهدرايرانايجاد
شده،وجودداشت،امااينكشورهابااجرايبرنامههاي
درستبرآنفائقآمدندوامروزدرژاپنبيشاز35سال
استكهحتينيمميليمترفرونشستزمينرخنداده

است.
بهنظرتانپروژههــايانتقالآبمانند
طرحانتقــالآبازخليحفارسبهفــارسيااز
بندرعباسبهيزدوكرمانراهكارمناسبيبرايحل
بحرانكمآبيدراستانهايمركزيخواهدبود؟

نميتوانگفتراهكارحلبحراناست،بلكهميتوان
گفتيكاقدامبســيارخوبباپيامدهايمناســب
خواهدبودكهمنحداقلبهدومورداشارهميكنم:
نخست،دربدترينشــرايطخشكسالي،حداقلدر
مناطقمركزي،مامنبــعقابلاطمينانيبرايتهيه
آبداريمكهبهتغييراقليــموكاهشبارشومنابع
سطحيوزيرزمينيوابستهنيست.پيشبينيشده
كهدر20ســالآيندههمهمردمــانفالتمركزي
مجبوربهمهاجرتميشــوند.باانتقــالآب،ديگر
يكمنبــعپايدار،حداقلبرايمصارفآشــاميدن،
صنايعوكشــاورزيصنعتيدردسترسخواهدبود.
موضوعبعدي،بازتعريفارزشآباست.طرحهاي
انتقالآب،قيمتواقعيآبرابرايماآشــكاركرده
ومــااالنميدانيمكهقيمتواقعــيهرمترمكعب
آبدرمنطقــهايماننــدچادرملوياسرچشــمهو
ســيرجانحداقل40هزارتوماناست.بهاينترتيب
اميدميرودكهشــاهدبازتعريفقيمتوارزشآب
باشــيموبهاينصورتبيشــترقدرمنابعآبيخود
رابدانيم.بهايننكتههمبايداشــارهكردكهچنين
طرحهاييدرتمــامدنيا،بهويژهكشــورهايحوزه
خليجفارساجراميشــود.امروزكويت100درصد
وابستهبهسيستمهايآبشيرينكناستومالحظه
ميكنيدكهشرايطآنهانسبتبهماپايدارتراستو
مثلماهرسالدچارمشكلنميشــوند.منابعآنها
كاماًلمشــخصاســتوچونارزشآنراميدانند
درســطحگســتردهايازآباســتفادههايمجدد
ميكنند.درواقع،دربســياريازكشــورهايدنيا
ازجملهحوزهخليجفارس،يــكمولكولآبممكن

استبابازچرخانيچندينباراستفادهشود.

امسالبارانكمباريدوهمينموضوع
نگرانيدرموردتامينآبشرب،آب
كشاورزي،ذخايرآبيومديريتتامين
آبراتشديدكردهاســت.كاهشبارندگيهاوخشكساليبرميزانتوليدات
كشاورزيتأثيراتسوييگذاشتهاستوقطعاكاهشتوليد،كاهشعرضهو
افزايشتقاضارابهدنبالخواهدداشــتوقيمتبرخيمحصوالتكشاورزي
افزايشمييابد.براساساطالعاتدادهشــدهسيدمحمدموسوي،مديركل
مديريتبحرانوزارتكشاورزيدرگفتوگوباهمشهري،ميزاننزوالتآسماني

درسالزراعيجاريتاكنوندرمقايسهباميانگيندرازمدتومدتمشابهسال
قبلبهترتيب41و51درصدكاهشداشتهاست.كاهشاينميزانبارشوتوزيع
زمانيومكانينامناسبآنونيزافزايشميانگيننسبيدماوتبخيروتعرق
سببتشديدبروزآثاروتبعاتنسبتاگستردهدربخشخشكساليكشاورزي
شدهاست.براساسشاخصSPEIدردورهسالزراعي1400-1399تاپايان
فروردين1400درسطحكشورحدود95.6درصدمساحتكشورباشدتهاي
مختلفخشكساليمواجهشــدهاندكه28.5درصدباشدتبسيارشديد،

36درصدشديد،20.4درصدمتوسطو10.6درصدخفيفبودهاست.

خديجهنوروزي
روزنامهنگار

افتكميوكيفيمحصوالتديم
بيشاز6ميليونهكتاراراضيكشاورزيديماستوبارش
كمخساراتزياديرادربخشتوليدمحصوالتديميبه
كشــاورزانواردميكند.مديركلمديريتبحرانوزارت
كشــاورزيدراينزمينهميگويد:»كاهــشبارندگيها
موجبشــدهتامحصوالتديمبهويژهغالتمانندگندم
وجوكهوابستگيتامبهبارشباراندارد،باكاهشتوليد
مواجهشوند.درمجموعگندم،جو،سبزي،صيفي،نباتات
علوفهايودانههايروغنيبيشــترينافتتوليدبهخاطر

خشكساليرادارند.«
ويدرادامــهازاثراتخشكســاليبربخشكشــاورزي
ميگويد:»خشكســاليافتكميوكيفــيمحصوالت
كشاورزيبهويژهمحصوالتديموتوليدعلوفهمراتعكشور
راموجبميشودواستمراروقوعخشكسالي،تشديدكننده
پديدههاييهمچونبيابانزايي،فرسايشخاك،برداشت
بيرويــهآبازســفرههايزيرزميني،بيــالنمنفيآب
دشتها،فرونشستزمين،تخريبمحيطزيست،بيكاري،

فقر،مهاجرت،حاشيهنشينيو…است«.

10راهكاربرايكاهشخسارت
موســوي10راهكاررابراي
كاهشخســارتناشــياز
خشكســاليامســالمؤثر
ميدانــدوعنــوانميكند:
»عالوهبراقداماتگســترده
انجامشــدهدرجهتكاهش

خسارتزاييپديدهخشكســالي،رعايتاصولومباني

اساسيكهدرادامهاشارهميكنمجزواولويتهاياساسي
واضطراريمديريتبحرانپديدهخشكســاليدربخش
كشاورزياســتكهبايدبااهتمامويژهموردپيگيريو
حمايتقرارگيرد.توزيععادالنهفشارناشيازخشكسالي
وكمبودآبوتنشآبيدرهرحوزهبحرانيبههريكاز
بخشهايشرب،صنعت،كشــاورزيومحيطزيستاز
مواردياســتكهبايدموردتوجهقرارگيرد.الزماست
تخصيصآبدرهرحــوزهبحرانيبــهتفكيكاولويت
كشتهايگلخانهاي،محصوالتدائمي)باغات(،زراعت
آبيمحصوالتاساسيوســپسسايرمحصوالتزراعي
بهويژهدراراضيپايابســدهاصــورتپذيرد.حمايت
همهجانبهازاجرايطرحهايمؤثرتامينآبوافزايش
بهــرهوريمصرفآب)كشــتهايگلخانــهايو…(
بايددردســتوركارقرارگيرد.ايجادتعــادلبينتعداد
داموظرفيتمراتــعباتأكيدخريــدوكاهشداممازاد
متكيبهمراتع،حمايتازاجــرايطرحهايتامينآب
اضطرارياراضيكشاورزيپايابسدهاوخارجازپاياب،
تامينآبشــربدامعشــاير،تامينعلوفهدامعشاير،
تامينذخايراســتراتژيكنهادههايداميومحصوالت
اساسيكشــاورزي،جبرانبخشيازخسارتكشاورزان
آسيبديدهازخشكســاليباهدفايجادامكاناستمرار
توليدونيزتعديلفشارناشيازكاهشدرآمدبرمعيشت
كشاورزانخســارتديدهازخشكســالي،حمايتهمه
جانبهازبيمهفراگيرمحصوالتكشاورزيدرمخاطرات
فاجعهبــار،ارتقايداناييوتوانايــيجامعههدفبخش
كشاورزيدرمديريتريسكوبحرانخشكساليواصالح
الگويكشتوجايگزينيمحصوالتكشاورزيكمآببر،

ســازگارواقتصاديازجملهاقداماتياستكهالزماست
برايكاهشخساراتناشــيازخشكساليامسالانجام

شود«.

ارزيارانهاي،بازاررامتعادلميكند
كاوهزرگران،عضوكميسيون
كشــاورزيوصنايعتبديلي
اتــاقتهــراندرخصــوص
تأثيراتخشكساليبرقيمت
محصوالتكشاورزيبهويژه
ديمدرگفتوگوباهمشهري

ميگويد:»وزارتجهادكشــاورزيمابــرعكسهمه
كشورهاآمارموثقيازميزانبرداشتاحتمالينميدهد
چونماازتكنولوژيوصنعتعقبهســتيم.اماآنچهاز
سويبرخيمديرانجهادكشــاورزيگفتهميشوداين
استكهامسالبهدليلخشكساليبرداشتغالتيمانند
گندموجوبهنسبتسالگذشتهكمتراست.لذانيازبه
وارداتدربخشمحصوالتاستراتژيكبهصورتجدي
بايددردستوركاردولتقرارگيرد.درچندماههگذشته
وضعيتتامينكاالدروضعيتخيليمناســبينبوده؛
خصوصادرموردجووگندم.لــذاميطلبددرپايانكار
باقيماندهايندولت،تامينبيشتريازنهادههايدامي
وكشاورزيكهدرطولسالكشوربهآننيازدارد،انجام
شود؛كشــورهايصادركنندهسعيميكننددرشرايط
كنونیكروناوخشكسالیذخايرخودرابهنسبتگذشته
باالببرند.لذاقيمتهايجهانيمحصوالتكشــاورزي
بهويژهمحصوالتاستراتژيكافزايشيافتهاست.بهعنوان

مثالقيمتهايجهانيغالتنزديكبهدوبرابرشــدهو
برخيكاالهامانندروغنآفتابگــرداننزديك2.5برابر

شدهاست«.
ويبهوضعيتقيمتبــازارداخلهماشــارهميكندو
ميافزايد:»دولتباارزيارانهايكهبهمحصوالتكشاورزي
ميدهد،قيمتراكنترلميكندوافزايشقيمتهايزياد
ماركتجهاني،بهبازارهايداخلنميرسدوافزايشمقدار
ناچيزياست.قيمتهايامســالمحصوالتكشاورزي
همبهسياســتهايدولتبســتگيداردامادرخصوص
محصوالتاستراتژيكيمانندگندموجوتصورنميكنم
افزايشزياديداشتهباشيم؛چراكهطيسالهايمتمادي
دولتاجازهندادهاســتكهافزايــشقيمتهايجهاني
محصوالتاســتراتژيكبهداخلســرايتكندوموجب
افزايشقيمتاينمحصوالتشود.درخصوصنهادههاي
داميكهميتواندبهطورمستقيمدرقيمتلبنياتومرغ
وتخممرغاثرگذارباشــدنيزباارزدولتــيبازارراكنترل
ميكنيم.ازشيوعكروناتاكنونافزايشدوبرابريقيمت
نهادههايداميرادربازارهايجهانيداشــتيمولياين
افزايشدركشورماكمترلحاظشــدهاستچوندولت
كنترلكردهاستونگذاشتهاتفاقخاصيبيفتد.لذامعموال
اثراتخشكساليوتوليدمحصوالتكشاورزيخيليروي
قيمتهاتأثيرگذارنيســت؛چراكهدولتباارزيارانهاي
كمبودهاراجبرانميكند.آنچهاهميتداردايناستكه
درشرايطكنوني،بايدميزانذخايركشوردرحدمطلوبي
باشدكهتيمبعديكهقراراســتدولتراتحويلبگيرد،
فرصتكافيبرايبرنامهريزيداشتهباشدتادرآنمقطع

مادچارمشكلنشويم«.

خشکسالی
این شماره
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زيدان مي خواهد پس از پايان الليگا براي دومين 
بار از هدايت رئال مادريد دست بكشد

   پايان عصر دوم زيزو

 5پرسپوليسي در ليست كميته انضباطي هستند 
و سواي آنها آل كثير هم در خطر محروميت است

   ليست خاطيان 
داربي و ال كالسيكو

19

     كورس ماشين پرتغالي
كره شمالي، مزاحم صعود ايران  با لهستاني 20

 عصبانی بوديم 
چون هميشه حق 

استقالل را می خورند

         درگيری ها  را بزرگ كردند؛ مشت و لگدی در كار نبود

        رشيد روی گل های خورده  مقصر نبوده است

                 بهزاد   غالمپور، مربي دروازه بان هاي استقالل در گفت و گو با 
همشهري ورزشي  از اتفاقات داربي گفته است

    مصائب واليبال ايران 
سرمربي در ال 90 

جا نمي شود!
 سرمربي روسي تيم ملي واليبال از هتل تا 

 سالن تمرين پياده مي رود. سايز ماشيني كه
  فدراسيون به او داده كوچك است .  بازيكنان

 تيم او هم به كيفيت غذا معترض هستند 
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ابتداي فصل جاري اين شيخ دياباته بود كه بايد تصميم نهايي را در مورد ادامه 
همكاري با استقالل مي گرفت. هواداران هم بي قرار بودند كه ببينند مهاجم 
ماليايي چه خواهد كرد. وقتي قرار به بقاي او شد، گل از گل آبي ها شكفت، اما 
شيخ تا اينجا نتوانسته جواب آن همه شور و شعف را بدهد. فصل در شرف پايان 

است، اما دياباته هنوز هيچ كار خاصي براي استقالل نكرده و به قول معروف 
بود و نبودش فرقي به حال اين تيم نداشته است. وقتي در مسابقه اي به اهميت 
داربي تهران قرار نيست از شيخ به صورت فيكس استفاده شود، اصال ماندن او 
چه سودي داشته؟ بدتر اينكه دياباته در دقايق حضورش در زمين هم چنگي 

به دل نزد. او البته يك ضربه خوب به سمت دروازه پرسپوليس زد، اما نكته 
اينجاست كه در همان صحنه هم مي توانست با يك پاس ساده وريا غفوري را 
در موقعيت بهتر صاحب توپ كند. شيخ بعدتر روي يكي توپ ارسالي هم ضربه 
سر خودخواهانه اي به توپ زد و هم تيمي اش را از فرصت بهتر گلزني محروم 
كرد. اگر بنا باشد اين بازيكن با قرارداد دالري چشمگير و هزينه هاي اقامت 
در ايران با همين كيفيت به ادامه همكاري با باشگاه بپردازد، شايد ماندنش در 
اين تيم چندان به صرفه نباشد. حاال اين استقالل است كه بايد تصميم بگيرد، 
مخصوصا كه زمزمه هايي در مورد آزاد شدن حضور بازيكنان خارجي براي 

فصل بعد به گوش مي رسد.

  تمديد قرارداد با كدام شيخ؟
حاال اين باشگاه استقالل است كه بايد در مورد ادامه همكاري با دياباته وسواس به خرج بدهد

آينده كاپيتان ها كجاست؟
حتي اگر معجزه اي رخ بدهد و اين چند هفته باقيمانده از قرارداد 
اشكان دژاگه و مسعود شــجاعي با تراكتور به اجرا در بيايد، ديگر 
شكي نيست كه دو طرف به پايان راه رسيده اند و همكاري شان در 
انتهاي فصل ادامه نخواهد يافت. 3 فصل بسيار پرنوسان بين دژاگه، 
شجاعي و حتي احسان حاج صفي با تراكتوري ها گذشت. احسان 
بين دو نيم فصل ليگ بيستم جدا شد و حاال هم نوبت رفتن دژاگه 
و شجاعي رسيده است. در اين شرايط سؤالي كه به وجود مي آيد در 
مورد آينده اين دو بازيكن است.به طور كلي اينطور به نظر مي رسد 
كه شرايط ادامه بازي براي اشكان دژاگه فراهم تر از شجاعي است. 
اشكان 34ساله 2ســال جوان تر از شجاعي اســت و در تراكتور 
عملكرد بدي هم نداشــت. اگر پا مي داد اشكان براي تيمش گل 
مي زد، مي جنگيد و موقعيت هاي خوبي هم مي ساخت. بنابراين 
احتمال قابل توجهي وجود دارد كه او از تيمي ديگر در ليگ برتر يا 
يك تيم عربي پيشنهاد دريافت كند. البته دژاگه اخيرا در مصاحبه 
با رسانه هاي آلماني از عالقه اش مبني بر بازگشت به بوندس ليگا 
حرف زده بود، اما بعيد اســت او در اين سن شانسي در اين زمينه 
داشته باشد. بين دو نيم فصل گذشته حرف و حديث هاي زيادي در 
مورد انتقال دژاگه به استقالل به وجود آمده بود كه بي نتيجه ماند.

در مورد مسعود 36ساله اما شرايط فرق مي كند و نمايش هاي او در 
اين مدت با انتقادات زيادي همراه شده است. شجاعي مدت هاست 
نشاني از روزهاي خوب جواني اش ندارد و در اين فصل در مقطعي 
حتي به عنوان مربي موقت تراكتور هم انتخاب شد. با اين شرايط بايد 
صبر كرد و ديد آيا او پيشنهاد در خور توجهي براي ادامه فوتبالش 
دريافت مي  كند يا نه. شجاعي هنوز حتي از تيم ملي هم خداحافظي 
نكرده و با وجود فشارها به او بعد از اخراجش برابر عراق نيز حاضر به 
كناره گيري از اين تيم نشد. البته او قطعا براي تيم ملي ديگر شانسي 
نخواهد داشت، اما حوزه باشگاهي فرق دارد و يكي از كنجكاوي هاي 

تابستان مي تواند مربوط به سرنوشت مسعود شجاعي باشد.
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نكته بازي

آماربازي

دست از سر استقالل بردار

پس احتمال انتقال بيشتر شد

اين قانون كجاست؟

آقا ما خيلي هم خرافاتي نيستيم اما 
انصافا اينكه روند نزولي استقالل با 
ابراز عالقه علني سوشا مكاني به 
اين تيم آغاز شده هم مورد عجيب 
و غريبي است. يعني از همان زماني 
كه سوشا به استقالل نزديك شد و افشا 
كرد از كودكي هوادار اين تيم بوده، مشــكالت تيم هم شروع 
شد. خدا را شكر آبي ها در آسيا 2بازي اول را بردند و 6امتياز 
حياتي براي صعود جمع كردند، از آن به بعد و با شروع هواداري 
آقاي مكاني، تيم از 6بازي آخر فقط يكي را برده اســت. آقا ما 
نخواهيم شما براي اســتقالل الو بتركانيد، چه كسي را بايد 
ببينيم؟ مرحمت بفرماييد برگرديد به سمت همان تيم سابق 
خودتان. مگر ممكن است يك نفر هميشه تاريخ سمت بازنده 

ماجرا ايستاده باشد؟

سرمربي زنيت ســن پترزبورگ در 
مورد احتمال جدايــي مهاجم 
ايراني تيمش گفته: »ســردار 
آزمــون از هيچ كجا پيشــنهاد 
جدي ندارد.« برخالف شــما، ما 
از شنيدن اين خبر حسابي خوشحال 
شــديم و اميدمان به حضور آزمون در يــك تيم بزرگ تر 
افزايش يافت. نكته اينجاســت كه همه اين سال ها هر روز 
مي گفتند و مي نوشتند كه سردار در راه پيوستن به ميالن، 
دورتموند و ليورپول است اما او بين باشگاه هاي روسي دست 
به دست مي شد. حاال كه مي گويند مهاجم ايراني پيشنهادي 
ندارد، شــايد دري به تخته خورد و او راستي راستي سر از 
يك تيم درست و حســابي درآورد. نخستين باري كه خبر 
حضور آزمون در ليورپول منتشر شد، در ارديبهشت 92بود. 
8سال بعد از آن اتفاق، اميدواريم باالخره يك اتفاق خوب 

براي او رخ بدهد.

اظهارنظــر جالب روز هــم مربوط 
مي شــد به داوود فنايــي؛ مربي 
دروازه بان هاي پرســپوليس كه 
پس از داربي گفت: »مربي بازنده 
بعد از مســابقه نبايد حرف بزند.« 
عالي اســت اين قانون. يعني كلوپ و 
گوارديوال و مورينيو هزار سال است دارند اشتباه مي كنند كه 
بعد از باخت تيم شان رودرروي خبرنگاران در مورد بازي حرف 
مي زنند. احتماال فنايي خواسته به اين شكل به فرهاد مجيدي 
و مصاحبه پرحاشيه اش طعنه بزند اما قانوني كه او وضع كرده 
با طبيعت فوتبال سازگار نيســت. اتفاقا مربيان بعد از بازي 
بايد حرف بزنند و ضرورت اين مسئله حتي از زمان پيروزي و 
كاميابي هم بيشتر است. با اين حال كاري كه آنها نبايد بكنند، 
فرافكني و بهانه جويي اســت. اگر بيايند و فني حرف بزنند، 

خيلي هم خوب است و همه از آنها ستايش خواهند كرد.

متريكا

سيدجالل حسيني با حضور در داربي روز 

جمعه تعداد بازي هايش در ليگ برتر را به 467
467رساند و ركورددار بازي در ليگ برتر 
ايران شــد. اين ركــورد پيــش از اين با 
466بازي متعلق به مهدي رحمتي بود كه اين هفته توســط كاپيتان 
پرسپوليس شكسته شد. ابراهيم صادقي هم با 437بازي سومين نفر اين 
ليست محسوب مي شــود. ســيدجالل 173بازي براي پرسپوليس، 
118بازي براي ســايپا، 95بازي براي ســپاهان، 61بازي براي ملوان و 
20بازي هم براي نفت تهران انجام داده است. حسيني فوتبالش را از ملوان 
آغاز كرد و بعد از آن به ترتيب در سايپا، سپاهان، پرسپوليس، االهلي قطر، 
نفت تهــران و دوباره پرســپوليس بازي كرده اســت. او هميشــه در 
مصاحبه هايش تأكيد كرده در آخرين سال فوتبالش به انزلي برمي گردد 

و در ملوان از فوتبال خداحافظي مي كند.

سيدجالل حسيني عالوه بر تعداد بازي در 

ليگ برتر، ركــورد بيشــترين پيروزي و 222
بيشترين جام قهرماني در اين رقابت ها را 
هم در اختيار دارد. او طي 467بازي اش به 
222پيروزي رسيده و 8بار هم جام قهرماني ليگ برتر را تصاحب كرده 
است. سيدجالل يك بار با سايپا، 3بار با ســپاهان و 4بار با پرسپوليس 
قهرمان ليگ برتر شده و امسال به دنبال كسب نهمين قهرماني اش در ليگ 
برتر است. جالب است بدانيد بيشترين بازي هاي حسيني در ليگ برتر در 
تيم هاي علي دايي بوده و او بيشتر از هر سرمربي ديگري زيرنظر شهريار 
بازي كرده است. او 81بار در تيم هاي دايي، 76بار در تيم برانكو و 65بار 
هم زيرنظر امير قلعه نويي بازي كرده است. تكراري ترين حريف سيدجالل 

هم استقالل بوده كه 32بار در ليگ مقابل اين تيم بازي كرده است.

روز جمعه همزمان با ركوردشكني سيدجالل 

حسيني، وريا غفوري هم به عنوان يكي از 350
پرسابقه ترين بازيكنان ليگ برتر به ركورد 
350بازي در اين ليگ رسيد. كاپيتان حال 
حاضر آبي ها 111بازي براي استقالل، 82بازي براي پاس همدان، 62بازي 
براي نفت تهران، 50بازي براي شهرداري تبريز و 45بازي هم براي سپاهان 
انجام داده است. او در اين 350بازي، 30گل براي تيم هايش زده، 24بار پاس 
گل داده و 2بار هم پنالتي گرفته است. معروف ترين گل هاي اين بازيكن 
34ساله 2گلي است كه يكي براي استقالل و ديگري عليه استقالل زده شد؛ 
او در ليگ ســيزدهم با پيراهن نفت تهران دروازه استقالل و رحمتي را از 
فاصله اي بسيار دور باز كرد و 4سال بعد در داربي87تهران تك گل استقالل 

را زد و باعث برد يك بر صفر آبي ها شد.

بهزاد غالمپور يكي از چهره هاي ويژه داربي 95بود. 
او كه هميشه در اين سال ها به واسطه خوشحالي هاي 
خاص خودش با مربياني مثل استراماچوني، علي 
دايي و فرهاد مجيدي مورد توجه رســانه ها قرار 
گرفتــه، اين بار به خاطر حضــور در درگيري هاي 
داربي سوژه شده است. غالمپور كه عالقه چنداني 
به مصاحبه ندارد و هميشه سعي داشته از حاشيه 
دوري كند، حاال در گفت و گو با همشهري ورزشي 
تأكيد كرده برخي ها درگيري هاي داربي را بزرگ 

كرده اند
.

  در فوتبال ايران خيلي ها بهزاد غالمپور 
را شخصيتي آرام و بي حاشيه قلمداد مي كنند. قبول 
داريد كه در داربي بايد بيشــتر خودتان را كنترل 

مي كرديد؟
هميشــه در هر تيمي كه فعاليت كردم، نهايت تالشم 
اين بوده كه از حاشــيه دور باشــم و اگر هم تنشي در 
بازي يا روي نيمكت باشد، آن را از بين ببرم. معموال هم 
اهل مصاحبه كردن نيستم چون دوست دارم تمركزم 
روي كارم باشــد ولي به هرحال گاهي اوقات اتفاقاتي 
رخ مي دهد كه صبر و تحمل آدم تمام مي شــود. وقتي 
قضاوت داور اعصاب ما را به هم مي ريزد ديگر نمي توان 

چيزي را كنترل كرد. به هر حال اين يك بازي مهم بود 
و شما ديديد كه در اوايل بازي چگونه داور مسابقه يك 
اشتباه تأثيرگذار انجام داد. در اين سال ها همه جوره حق 
اســتقالل را خورده اند، حق اين هواداران را خورده اند، 
حاال به هر طريقي كه شده باشــد. وقتي خيلي از اين 
اتفاقات را كنار هم مي گذاريــم طبيعتا آدم از كوره در 

مي رود.

  بعد از بازي گفتيد كه تصور مي كرديد 
فرشــاد فرجي قصد زدن فرهاد مجيدي را دارد و 
به همين دليل جلو آمديد. واقعا شما اينگونه فكر 
كرديد كه در چنين بازي مهمي، فرجي ســرمربي 

استقالل را بزند؟
در آن صحنه خيلي ها همديگر را هل مي دادند و اگر دقت 
كنيد چند ثانيه بعد از شروع درگيري، دست فرجي روي 
صورت احمد موســوي بود. من تصور كردم كه شايد 
فرجي با مجيدي درگير شود به همين دليل جلو آمدم.

 قبول داريد بايد در آن صحنه به عنوان 
يك مربي خودتان را كنترل مي كرديد؟

من هيچ وقت دنبال حاشــيه نيســتم و شــايد بهتر 
مي توانســتم خودم را كنترل كنم ولــي گفتم كه چه 

شرايطي از اول بازي ايجاد شده بود.

 چرا اين بازي از ابتــدا اينقدر تنش 

داشت، چرا بازيكنان شما اينقدر از ابتدا عصباني 
بودند؟

وقتي حق خوري هاي بــزرگ را مي بينيم عصباني 
مي شــويم. البته منظور من پرسپوليس نيست ولي 
شما ببينيد كه در اين ســال ها چقدر حق استقالل 
خورده شــده اســت. در همين بازي اگر پنالتي را 
مي گرفتند همه  چيز عوض مي شد. همين صحنه در 
بازي يوونتوس و اينتر رخ داد و داور پنالتي گرفت. 
وقتي حق ما را مي خورند عصباني مي شــويم. البته 
من معتقدم كه درگيري هاي داربي را بزرگ كردند 
و مشــت و لگدي هم در كار نبود. با اين حال قبول 
دارم كه نبايــد در اين بازي ها چنيــن صحنه هايي 

رقم بخورد.

  به عنوان يكي از اعضــاي كادرفني 
اســتقالل چه نظري در مورد صحبت هاي آذري 

جهرمي داريد؟
هر مســئول سياســي يا افراد ديگر مي توانند از تيم 
مورد عالقه خودشان طرفداري كنند ولي اين موضوع 
با توهين و كنايــه زدن فرق دارد. شــما مي بينيد كه 
حجت االسالم سيدحسن خميني يا فرزندشان طرفدار 
استقالل هســتند ولي فقط از تيم خودشان حمايت 
مي كنند و اگر هم شكست بخوريم اميدواري مي دهند. 
اگر هم قرار اســت صحبتي در مورد تيم حريف انجام 

شود، نبايد با بي احترامي باشد.

  اســتقالل در 6بازي ليگ قهرمانان و 
2بازي اخير در ليگ برتر 11گل دريافت كرده و همين 
موضوع باعث شــده تا انتقادها از رشيد مظاهري 
بيشتر شود. شما رشــيد را روي گل هاي خورده 

مقصر مي دانيد؟
اين چيزها هميشه در فوتبال ايران خصوصا استقالل 
وجود دارد ولي ما هميشه ســعي مي كنيم كارمان را 
انجام دهيم. من معتقدم كه رشيد روي گل هاي خورده 

مقصر نبوده است.

 شــما قصد نداريد بعد از مدت ها از 
سيدحسين حسيني استفاده كنيد تا حس رقابت 

در خط دروازه استقالل شدت بگيرد؟
اين مسائل طبق مشورت با سرمربي است و به هر گلري 
كه ثابت بازي مي كند، اگر نياز باشد استراحت مي دهيم 
تا ريكاوري كند. ما 2 گلر خــوب و باكيفيت داريم و از 

عملكرد آنها راضي هستيم.

  قبول داريد شانس قهرماني استقالل 
در ليگ برتر با اين شكست به حداقل رسيده است؟

بابت شكســت در داربي از هواداران واقعي اســتقالل 
عذرخواهي مي كنم. ما در ادامه ليگ تالش مي كنيم و 
هدف مان اين است كه تا آخرين بازي خودمان را در بين 
مدعيان قهرماني حفظ كنيم. در جام حذفي هم شانس 

داريم كه از يك مسير كوتاه يك جام بگيريم.

 اميرحسين اعظمي
خبر نگار

دوشنبه ۳ خرداد1400

دوشنبه ۳ خرداد1400

صنعت نفت آبادان - استقالل

فوالد - تراکتور
21:30

20:45

معوقه  هفته بيستم

شنبه ۸ خرداد 1400

سايپا - فوالد

تراکتور- ماشین سازی

19:40

19:00

معوقه هفته بيست و يكم

سه شنبه 2۸ ارديبهشت 1400

چهارشنبه 29 ارديبهشت 1400

شاهین بندرعامری - پرسپولیس

قشقايی شیراز- فوالد 

آلومینیوم اراک- تراکتور

استقالل -  ذوب آهن

20:30

19:15

19:35

جام حذفي مرحله يك هشتم

پنجشنبه ۳0 ارديبهشت 1400
پديده -گل گهرسیرجان

19:00

هفته  بيست و دوم

پنجشنبه12 خرداد 1400

دوشنبه 17 خرداد 1400

 جمعه 21 خرداد 1400

 سه شنبه 25خرداد 1400

ايران - هنگ کنگ

ايران - بحرين

کامبوج - ايران

ايران - عراق

17:30

19:30

17:30

19:30

مقدماتي جام جهاني

ذوب آهن - پرسپولیس

19:30

جدايي با متد عليپور؟
 رفتارهاي كنعاني زادگان 

براي هواداران پرسپوليس آشناست
يك هفته بعــد از اســتادالدوحه، روزنامه الرايه 
قطر هم جدايي محمدحسين كنعاني زادگان از 
پرسپوليس و پيوستن او به االهلي را تأييد كرده 
است. به اين ترتيب به نظر مي  رسد همه چيز قطعي 
است و مدافع سرخپوشــان در پايان فصل راهي 
ليگ ستارگان خواهد شد. در نوبت قبلي كنعاني 
اين مســئله را تكذيب كرد و از هواداران خواست 
حرف و حديث هــا را باور نكنند، امــا تكرار خبر 
نشان مي دهد ادعاي او درست نيست. همزمان اما 
حرف و حديث هايي هم در مورد رقم پيشنهادي 
كنعاني زادگان براي تمديد قرارداد با پرسپوليس 
به گوش مي رسد. گفته مي شود او براي ادامه حضور 
در جمع سرخ ها مبلغ زيادي درخواست كرده كه با 
مخالفت باشگاه مواجه شده است. اين شرايط بسيار 
شبيه نوع جدا شــدن علي عليپور از پرسپوليس، 
پيش از شــروع فصل جاري اســت. عليپور هم 
تصميمش را براي جدايي گرفته بود، اما به مذاكره 
با باشگاه ادامه مي داد و توقعات مالي غيرقابل قبولي 
براي ادامه همكاري داشت. نهايتا هم وقتي جدايي 
او قطعي شد، مدير باشگاه ماريتيمو فاش كرد از 
چند هفته قبل توافق با اين بازيكن ايراني انجام 
گرفته و حتي براي او درخواست ويزا شده بود. حاال 
هم ظاهرا كنعاني در همان مسير گام بر مي دارد. به 
هر حال خيلي زود مشخص خواهد شد او با االهلي 

قطر توافق كرده است يا نه.

درگيري ها را بزرگ كردند؛ مشت و لگدي در كار نبود
 غالمپور، مربي دروازه بان هاي استقالل در گفت و گو با همشهري ورزشي از اتفاقات داربي گفته است او از عملكرد رشيد مظاهري هم دفاع كرده 

چراكه اعتقاد دارد او روي گل هاي اخير مقصر نبوده است

 پايان حضور وحيد اميري
 در دفاع چپ؟

بعد از پنالتي بدموقعي كه البته اعالم نشد

غير از گل عيسي آل كثير، داربي 95تهران يك صحنه كليدي ديگر هم 
داشت؛ جايي كه در دقيقه سوم وحيد اميري پا روي پاي مهدي قائدي 
گذاشت و او را در محوطه جريمه سرنگون كرد. در چنين مسابقات 
سنگيني كمتر اجماع نظر كارشناسان داوري را داريم، اما در اين مورد 
تصاوير به قدري گويا بود كه تقريبا تمامــي اهل فن از ناديده گرفته 
شدن پنالتي استقالل از سوي محمدرضا اكبريان سخن گفته اند. به 
هر حال آبي ها در حالي اين ميدان را با شكست ترك كردند كه يك 
پنالتي از داور طلبكار شدند؛ هرچند مشخص نيست اعالم اين ضربه 
مي توانست تغييري در نتيجه نهايي به وجود بياورد يا نه. با اين همه 
اشتباهي كه وحيد اميري در اين صحنه داشت و با خوش اقبالي برايش 
هزينه به همراه نياورد، مي تواند موجب پايان دوران حضور اين بازيكن 
در پست غيرتخصصي دفاع چپ شــود.پيش از اعزام پرسپوليس به 
ليگ قهرمانان آسيا، تست كروناي ســعيد آقايي مثبت اعالم شد و 
يحيي گل محمدي به ناچار در مرحله گروهي ليگ قهرمانان از اميري 
در اين پست استفاده كرد. بعد از بازگشت به ايران هم با توجه به در 
پيش بودن 2بازي حساس برابر سپاهان و استقالل و درنظر گرفتن 
اين نكته كه آقايي از فرم مطلوب دور است، كادرفني تصميم گرفت به 
وحيد اميري اعتماد كند. وحيد در بازي با سپاهان يك كارت زرد گرفت 
و برابر استقالل هم با دريافت اخطاري ديگري، مرتكب يك پنالتي 
ناشيانه شد؛ هرچند داور آن را اعالم نكرد. بنابراين بعيد نيست دوران 
حضور اميري در اين منطقه به پايان رسيده باشد. شايد آقايي از بازي 
حذفي با شاهين بندرعامري دوباره در تركيب قرار بگيرد و با بازيافتن 

آمادگي اش در پست دفاع چپ به ميدان برود.
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پيروزي در داربي تهران، جايگاه پرسپوليس 
را به عنوان يكي از 2بخت اصلي قهرماني در 
فصل جاري حفظ كرد و از نظر روحي و رواني 
هم روي سرخ ها تأثير مثبت گذاشت. اين برد با ضربه اوليه شهريار مغانلو و هنر 
تمام كنندگي عيسي آل كثير در ريباند به ثمر رسيد. اين 2بازيكن در خالل فصل 
به جمع ياران يحيي گل محمدي اضافه شدند و البته غير از آنها مهدي ترابي 
هم نمايشي توفاني در اين تيم داشته است. در مجموع »معجزه تازه واردها« 

پرسپوليس را در رقابت براي فتح هر 3جام سر پا نگه داشته است.

  عيسي، گرسنه گل
عيسي آل كثير از ابتداي فصل در عضويت پرسپوليس بود، اما محروميت 6ماهه 

اين بازيكن باعث شد استفاده از او تا اوايل دور برگشت به طول بينجامد. 
عيســي توانايي غريبي در گلزني دارد و خودش را به راحتي در 

موقعيت الزم براي گشودن دروازه رقبا قرار مي دهد. او 6 ماه از 
تمرينات گروهي دور بوده و شايد هنوز هم به فرم بدني ايده آل 
نرسيده باشد، اما از همان نخستين حضورهايش در ميادين 
نشان داد چقدر بازيكن مؤثري است. گل به استقالل، سومين 
گل آل كثير در ليگ برتر بعد از پايان دوران محروميتش بود. 
اين بازيكن ابتدا دروازه نساجي را گشود و برد پرسپوليس 
برابر شاگردان ساكت الهامي را قطعي كرد، در ادامه يك 
گل مهم به سپاهان زد و بعد هم فاتح داربي تهران لقب 

گرفت. غيراز اينها آل كثير در مرحله گروهي ليگ قهرمانان هم 2 گل زد تا نشان بدهد 
مثل آب خوردن چهارچوب دروازه را پيدا مي كند.

  شهريار؛ جنگنده و اثرگذار
 به شكل عجيبي هنوز در مسابقات ليگ پاي شــهريار مغانلو به گلزني باز نشده 
است، اما تأثير او در جريان بازي هاي پرسپوليس بسيار مشهود است؛ حتي شايد 
بيشتر و كليدي تر از عيسي آل كثير. شــهريار فوق العاده پرانرژي و جنگنده بازي 
مي كند، صرفا در محوطه جريمه رقبا حبس نمي شود و تا آخرين لحظه در تعقيب 
توپ است. او روي هوا تسلط دارد و باهوش هم عمل مي كند؛ مثل توپي كه در نيمه 
اول داربي براي احمد نوراللهي مهيا كرد، اما هافبك سرخ ها براي گلزني يك قدم 
كم آورد. شوت هاي سركش و ناگهاني مغانلو هم تبديل به بخش مؤثري از بازي 
پرسپوليس شده و گل داربي نيز از همين راه به دســت آمد. البته طلسم گلزني 

مغانلو صرفا محدود به مســابقات ليگ اســت، وگرنه او در مرحله گروهي ليگ 
قهرمانان آسيا 4گل به ثمر رسانده و يك پاس گل هم داده است. حضور شهريار به 

وضوح به خط حمله پرسپوليس جان بخشيده است.

  ترابي؛ كيفيت مورد انتظار
در مورد كيفيت مهدي ترابي مطلقا نياز به توضيح نيست. او يكي از استانداردترين 
بازيكنان حال حاضر فوتبال ايران به شمار مي رود. سرعت، تكنيك، استارت هاي 
انفجاري، ارســال هاي خطرناك و شــوت هاي فني از ترابي يك مهره استثنايي 
ساخته است. او بعد از يك نيم فصل ناموفق در قطر، با همان كيفيت مورد انتظار 
به پرسپوليس بازگشته و در حال كمك به اين تيم اســت. ترابي در 5بازي ليگ 
برتر يك گل زده، اما در 6بازي مرحله گروهي ليگ قهرمانان آسيا عالوه بر به ثمر 
رساندن 2گل، 5پاس گل هم ارسال كرد تا بهترين پاسور منطقه غرب باشد. هيچ 
تيمي در ايران نيســت كه حســرت بازيكني مثل مهدي ترابي را 
نخورد. افزوده شدن همزمان او، عيسي و شــهريار به ساختار 
تهاجمي پرسپوليس، يحيي گل محمدي را به خوش اقبال ترين 

مرد اين روزهاي فوتبال ايران تبديل كرده است.

  فرجي؛ خودش را نشان داد
شايد ترديدهايي در مورد سطح توانايي هاي فرشاد فرجي 
وجود داشت، اما او هم در نيمه دوم داربي تهران نشان داد 
مي تواند حرف هايي براي گفتن داشته باشد. فرجي در 
پست دفاع راست، منطقه اي كه پرسپوليس در آن 
مشــكل دارد نمايش قابل دفاعي ارائه داد و البته 
فراموش نكنيم او قابليت بازي در پست مدافع 
مياني را هم دارد. به اين ترتيب به نظر مي رسد 
تيم گل محمدي در زمستان از هر نظر كامل 

شده است.

معجزهتازهواردها
نفراتي كه در خالل فصل به پرسپوليس اضافه شدند، 

عملكردي مؤثر در اين تيم داشته اند

در روزي كه كريستيانو رونالدو باز هم بدعهدي نكرد و ركوردي ديگر 
را به نام خودش به ثبت رساند، دستاورد لواندوفسكي چشمگيرتر از 
همتاي پرتغالي اش بود. لوا بــا زدن چهلمين گل فصل در بوندس ليگا 
براي بايرن مونيخ عالوه بر اينكــه خودش را براي كفش طالي فوتبال 
اروپا دست نيافتني تر كرد، به ركورد اســتثنايي 40گل زده گرد مولر 

افسانه اي هم رسيد.

    رونالدو
رونالدو زننده گل اول يوونتوس به اينتر بود تا مجموع گل هايش در دوران 

بازيگري به عدد رند ۷۷۷برسد. او فصل قبل با ۳۷ گل 
در تمامي رقابت ها ركورد بيشــترين گل زده در 
يك فصل يوونتوس را شكست و اين فصل فعال 
۳6 گل زده و يك بازي ليگ و يك فينال حذفي 
باقي مانده است. اين يكصدويكمين گلش براي 
يوونتوس بود. مقايسه جذاب كريس با مسي هم 

خالي از لطف نيســت. مسي در سال2021 
ناگهان به همان ماشــين گلزني قبلي 

تبديل شــد اما آمار اين دو ابرستاره 
همچنان با هم تقريبا برابر است.

  كريستيانو: ۳۳بازي و 29گل 
در ليــگ )هــر 9۷ دقيقه يك 
گل(، ريت گلزني 0/8۷ در هر 

بازي.
  مسي: ۳4بــازي و 29گل 
در ليگ )هر 101 دقيقه يك 

گل در ليگ(، ريت گلزني 0/85 
در هر بازي.

  رونالدو به ۳ تيم برتر سري آ ۳ گل زده اما 
مســي مقابل ۳ تيم باالي برتر الليگا تنها يك 

پاس گل داشته است.
  گل رونالدو بيست ونهمين گلش در ليگ بود؛ 

دقيقا برابر با گل هاي ليگي مسي در اين فصل.
رونالدو كه يك پاس گل هم در بازي با اينتر داد و اگر تا پايان در زمين مي ماند 
مي توانست پنالتي منجر به گل سوم تيمش را به نام خودش ثبت كند، بدون 
احتساب پنالتي ها هم آقاي گل ســري آ محسوب مي شود. او 2۳گل بدون 
پنالتي زده كه ۳ تا بيشتر از موريل، 6تا بيشتر از لوكاكو و ۷ تا باالتر از ايموبيله 
بدون پنالتي اســت. رونالدو در بازي هاي مهم اين فصل ۳گل مقابل اينتر، 
۳گل به آاس رم، 2گل مقابل بارسلونا در يك بازي، 2گل به ناپولي و يك گل 

به التزيو زده است.

    لواندوفسكي
روبرت لواندوفسكي به ركورد تاريخي 40گل زده 
گرد مولر در فصل 19۷2-19۷1رسيد. اين برابر 
اســت با مجموع گل هاي زده اين فصل توسط 
مثلث خط حمله پاري ســن ژرمن؛ امباپه)25(، 
نيمار)8(، ايكاردي)۷(. حاال بايرن در ۳4بازي 
خارج از خانه اخيــر خود در بوندس ليگا 
موفق به گلزني شــده و ركورد قبلي 
باشــگاه كه حد فاصل ســال هاي 
2012تــا 2014بود را شكســته 
است. مهاجم لهستاني پس از ۷ سال 
حضور در بايرن به چالشي تازه فكر 
مي كند. پاري ســن ژرمن درصورت 
جدايي امباپه، اقدام به جذب او خواهد 
كرد. ايكاردي هــم در پايان فصل به 
فروش مي رسد تا جا براي لوا خالي شود. 
ممكن است لوا فصل آينده در كنار مسي 
و نيمار مثلثي خوفناك را در پاريس شكل 
دهد. مهاجم لهستاني يك بازي ديگر فرصت 
دارد تا از ركورد گــرد مولر هم عبور كند. گرد 
مولر مدتي اســت با آلزايمر دســت وپنجه نرم 
مي كند و متوجه شكسته شدن ركوردش نيست.

زيدان در اواخر كنفرانــس مطبوعاتي پيش از بازي با 
بيلبائو حرف هايي به زبان آورد كه به نظر مي رســيد 
خوراك شــرح عكس هاي اينســتاگرامي و سخنان 
بزرگان باشد اما آن حرف ها طعم تلخي براي هواداران 
رئال داشت؛ وقتي گفت: »شايد فكر كنيد كه من خودم 
مي روم چون مسئوليتش  را قبول كنم اما اين درست 
نيســت. من كاري را انجام مي دهم كــه فكر مي كنم 
مناسب است. بنابراين زماني مي رسد كه باشگاه بايد 
تغيير كند. من اين كار را براي باشگاه انجام مي دهم، 

نه براي خودم.«
تفسير اين بخش از صحبت هايش اين بود كه به خاطر 
باشگاه مي خواهد برود يعني فداكاري كند. يوونتوس 
با آغوش باز از او اســتقبال خواهد كرد تا به جاي پيرلو 
يكي ديگر از اسطوره هاي خود را روي نيمكت تيم در 

فصل آينده بنشاند. بدين ترتيب اگر رونالدو يووه را ترك 
نكند، بار ديگر داســتان او و زيزو در تيمي ديگر تكرار 

خواهد شد.
فابريتزيو رومانو از اســكاي درباره جانشين احتمالي 
او نوشته كه فلورنتينو پريس ۳ ســال قبل و پيش از 
بازگشت زيدان مي خواسته با آلگري قرارداد ببندد اما 
آن موقع سرمربي ايتاليايي با يووه هنوز قرارداد داشته و 
پس از قطع همكاري با باشگاه توريني هم مادرش فوت 
كرده و نمي توانسته به رئال برود. او اكنون در دسترس 
است و حتي براي بازگشت به يووه هم نامزد بود. سبك 
فوتبال آلگري شايد به مذاق رئالي ها كه فوتبال هجومي 
دوســت دارند خوش نيايد. فابيو كاپلوي كبير 2 دوره 
يكساله هدايت رئال را در دست گرفت و هر بار تيم را 
به قهرماني الليگا رساند اما هواداران و باشگاه عذرش 
را خواستند چون فوتبالش ايتاليايي بود. حاال آلگري 
كه در اندازه هاي كاپلو نيست و در فينال ها و بازي هاي 
بزرگ كارنامه قابل قبولي نــدارد، آيا مي تواند هدايت 

پروژه جديد باشــگاه و انقالب پرس در رختكن تيم را 
در دست بگيرد؟ گزينه بعدي يواخيم لوو است كه در 
پايان يورو 1+2020جاي خود را در تيم ملي آلمان به 
هانسي فليك مي دهد. البته اگر تا آن موقع براي آمادگي 
پيش فصل رئال دير نشده باشد. پرس يك بار هم لوپتگي 
را كه در جام جهاني ســرمربي تيم ملي اسپانيا بود به 
خدمت گرفت كه از او خيري نديد و لوپتگي هم به خاطر 
توافق پنهاني با رئال از اســپانيا اخراج شد. لوو چندي 
است زبان اسپانيايي مي آموزد. گزينه سوم و دم دست تر 
هم رائول اســت كه فصل خوبي را با كاستيا -تيم دوم 
باشگاه- پشت سر گذاشته و ديروز براي پلي آف صعود 
به ليگ دسته دوم با ايبيسا بازي داشت. اسطوره رئال 
در اين فصل پديده هايي مثل آريباس، ماروين، ميگل 

گوتيرس و بالنكو را به تيم اصلي معرفي كرد.
كنفرانس مطبوعاتي زيدان واكنش هاي گســترده اي 
دربرداشت. ماركا روي جلد از بوي جدايي تيتر زد. به 
برخي واكنش هاي رسانه ها و خبرنگاران نزديك به رئال 

مادريد توجه كنيد تا به جديــت جدايي زيدان تا يك 
هفته ديگر پي ببريد:

  مــاركا: تصميم زيــدان بســيار قابــل تأمل و 
تعيين كننده است. ســرمربي فرانسوي مي فهمد كه 

دوره او در مادريد به پايان رسيده و زمان ترك باشگاه 
است.

  اوندا سر: زيدان هفته پيش و قبل 
از بازي با سويا با بازيكنانش صحبت 

كرده و به آنها گفتــه كه پايان 
فصل تيم را ترك مي كند.

 تومــاس رونســرو: 
متأسفانه تصميم زيدان قابل 
تغيير نيست. اگر جادوگري 
كه به ۳ قهرمانــي پياپي در 
اروپا دســت پيدا كرده يك 
ويژگي داشــته باشد، اين 
اســت كه هيچ وقت بلوف 

نمي زند.
 گل: خســتگي فيزيكي و 
رواني تيــم بزرگ ترين دليل 
جدايي زيــدان از رئال مادريد 

است. با وجود بحران اقتصادي 
در عصر كرونا تغيير اين وضعيت 

مشكل به نظر مي رسد.

پايان عصر دوم زيزو
زيدان مي خواهد پس از پايان الليگا براي دومين بار از هدايت رئال مادريد دست بكشد

با عادي شدن تقريبي شرايط كرونايي در انگليس، 
پس از يك ســال ونيم هواداران فوتبال توانستند به 
ورزشگاه ومبلي راه يابند و فينال جام حذفي انگليس 
را از نزديك تماشــا كنند. حدود 22هزار تماشاگر 
شكست توماس توخل در اين ديدار را مقابل برندن 
راجرز تماشا كردند و درنهايت اين روباه ها بودند كه 

شهر شيرها را فتح كردند.
لسترسيتي براي نخســتين بار قهرمان جام حذفي 
انگليس شد، پيش از اين بازي روباه ها 4بار به فينال 
رسيده بودند كه در هر 4فينال شكست خورده بودند؛ 

.1969 ،196۳ ،1961 ،1949
راجرز به نخستين سرمربي ايرلندي پس از تري نيل 
تبديل شــد كه موفق به قهرمانــي در قديمي ترين 
جام فوتبال مي شوند، نيل در سال 19۷9با آرسنال 
به قهرماني رســيده بود. او همچنين پس از الكس 
فرگوسن كبير به دومين مربي تاريخ تبديل شد كه 
هم در جام حذفي انگليس هم جام حذفي اسكاتلند 
را فتح مي كند. لســتر چهل وچهارمين قهرمان اين 
جام بود و پيش از اين تيم 4۳تيم متفاوت اين جام را 
گرفته بودند. راجرز تاكنون در هيچ فينالي شكست 
نخورده و هر 6فينال خود را برده؛ 5فينال در اسكاتلند 

و يكي در انگليس.
نســل فعلي هوادار لســتر قطعا خوش شانس ترين 
نسل اين باشگاه هستند كه يك قهرماني ليگ و يك 
حذفي را از نزديك ديدند. اين جام در حالي به دست 
آمد كه غيراز جيمي واردي و كسپر اشمايكل همه 
ستاره هايي كه لستر را قهرمان ليگ كرده بودند، از 
اين تيم جدا شده بودند. هم اكنون ستاره هايي نظير 
كانته، مگواير، چيلول، محرض و... در ساير تيم هاي 

ليگ برتر مي درخشند اما حيات لستر ادامه دارد.
راجرز تيم متوســط ميان جدولي را از پوئل تحويل 

گرفت و 2 فصل پياپي اين تيم را مدعي كسب سهميه 
ليگ قهرمانان كرد و جدا از كشــف اســتعدادهاي 
جديد، موفق شد با درصد 5۳/2 نام خود را به بهترين 
مربي تاريخ باشــگاه از لحاظ كســب ميانگين برد 

تبديل كند.
اكنون لسترسيتي با 2 عنوان قهرماني )ليگ برتر و 
جام حذفي( تيمي پر افتخارتر از تاتنهام در قرن21 با 

يك عنوان قهرماني جام اتحاديه محسوب مي شود.
توماس توخل هم كه در نخستين نيم فصل حضورش 
در چلسي موفق شده اين تيم را به 2 فينال حذفي و 
ليگ قهرمانان هدايت كند و اميد زيادي براي كسب 
سهميه ليگ قهرمانان در تيم به وجود بياورد، بازي 
قبلي ليگ مقابل آرسنال را فداي اين ديدار كرد و به 
برخي بازيكنانش در ليگ اســتراحت داد. اما او هر 
دو بازي را يك بر صفر باخت. بــن چيلول كه اواخر 
بازي به ميدان آمده بود يك گل به تيم سابقش زد و 
خوشحالي عجيبي كرد اما كمك داور ويدئويي گلش 
را آفسايد دانست. او خشم هواداران لستر را با شادي 

گلش برانگيخت.
چلسي بدون جان تري در اين باشگاه حتي يك بار هم 
قهرمان ليگ برتر نشده اســت. ضمن اينكه از زمان 
جدايي كاپيتان در ســال201۷تا به حال 5بازي از 
۷فينال گذشته خود را باخته اســت. البته چلسي 
همچنان موفق ترين تيــم جام حذفــي از ابتداي 
قرن بيست و يكم است و با رســيدن به 10فينال و 
6برد ركورددار اين رقابت هاست. چلسي در 5 فصل 
گذشــته 4 بار در فينال جام حذفي بازي كرده و از 
20 مسابقه اخير خود در جام حذفي در 18مسابقه 
)از جمله يك مورد ضربات پنالتي( پيروز شده بود و 
در فينال فصل هاي گذشته تنها به منچستريونايتد و 

آرسنال باخت.

گزارشــگر خوب، اين خاصيــت را دارد كه 
بازي هاي مهم فوتبال را خاطره انگيزتر كند. 
چنين گزارشــگري مثل نمك، مثل چاشني 
كنار غذا باعــث افزايش كيفيت و بهبود طعم 
مي شــود و ممكن اســت چيزي بگويد كه تا 
ســال ها در خاطر مردم باقي بمانــد. به طور 
مشــخص داريم از عادل فردوسي پور حرف 
مي زنيم؛ گزارشگري كه 2سال است صدايش 
را نشــنيده ايم و كمپين مشــترك هواداران 
پرسپوليس و استقالل هم براي اينكه او داربي 
تهران را گزارش كند، شكست خورد. در نهايت 
مســابقه اي كه كلي حادثه و حاشيه داشت، 
تمام شد و رفت پي كارش، بي آنكه جمله اي 
مهم از آن به يادگار مانده باشد. البته نه اينكه 
محمدرضا احمدي گزارشگر بدي باشد. اتفاقا 
در اوج تنگدســتي خودخواســته تلويزيون، 
احمدي بهترين گزينه سازمان است، اما اگر 
عادل بود، شــايد قصه ديگري به جا مي ماند. 
تصور كنيد فردوسي پور گزارشگر بازي اخير 
پرسپوليس و استقالل بود. روايت او از برخورد 
وحيد اميري و مهدي قائدي در محوطه جريمه 
مي توانست شنيدني باشد، همينطور از تكل 
خشن كمال كاميابي نيا روي پاي محمد نادري 
و نيز تكل خشــن خود نادري در پايان بازي. 

دوست داشتيم بدانيم عادل در مورد پر شدن 
آفسايد از ســوي وريا غفوري چه ديدگاهي 
دارد و مخصوصا در مورد شــادي گل عيسي 
آل كثير چــه مي گويد. قطعا اين گزارشــگر 
مي توانست چيزي به بازي اضافه كند كه در 
يادها بماند. او مي توانســت پيوندي بين اين 
شادي دردسرساز عيسي با محروميتش برقرار 
كند، اما احمدي بي اندازه ســاده از كنار اين 
موقعيت گذشت. به ياد بياوريد كه عادل بعد 
از شادي گل اميد عاليشــاه در داربي دوم آذر 
9۳كه به خاطــر درآوردن پيراهنش از زمين 
اخراج شــد، چه جمالت بامــزه اي گفت. آن 
روز اتفاقا محمد نوري هم بعد از زدن گل اول 
پرسپوليس حركت مشابهي كرد. فردوسي پور 
در مورد او مي گفت:»حــاال پيراهنش رو در 
مياره، بازوبند كاپيتانيش رو هم در مياره، ديگه 
بقيه چيزها رو در نميــاره...!« دعواهاي آخر 
بازي هم كه خوراك خودش بود، با همان جمله 
هميشگي: »آخ، آخ، چه خبره اونجا، همه دارن 
همديگه رو مي زنن.« عادل اما در خانه نشست 
تا محمدرضا احمدي عزيز 90دقيقه همه را به 
انصاف و رعايت اخالقيات نصيحت كند و آخر 
مسابقه هم بچه هاي خوب را به خداي بزرگ و 

مهربان بسپارد!

زورشيربهروباهنرسيد

اگرعادلبود،چهميگفت؟

چلسي فينال اولش را باخت

حسرت به جا مانده بعد از يك داربي اكشن

كورسماشينپرتغاليبالهستاني

مقدماتي جام جهاني

فوتبال ايران

كره شمالي رسما از مقدماتي جام جهاني انصراف داد؛ اين اتفاق 
ممكن است به ضرر ايران تمام شــود. شايعه انصراف كره شمالي 
از مســابقات مقدماتي جام جهاني باالخره به حقيقت پيوست و 
روز گذشته يك سايت كره اي از قطعي شدن اين اتفاق خبر داد. 
اين انصراف مي تواند براي تيم ملي ايران و البته ســاير تيم هاي 
هم گروهش خبر بدي باشــد چون در صورت دوم شدن در گروه 
امتيازات خوبي را در مقايسه با ساير گروه ها از دست خواهند داد.

پس از اينكه AFC تصميم گرفــت ديدارهاي هر گروه از مرحله 
مقدماتي جام جهاني2022را به صورت متمركز در يك كشــور 
برگزار كند، ميزباني گروه H به كشور كره جنوبي رسيد و همين 
باعث كناره گيري كره شــمالي از مســابقات شــد. چندي قبل 
مسئوالن كره شــمالي به بهانه ويروس كرونا اعالم كردند كه به 
كشور كره جنوبي ســفر نخواهند كرد. البته AFC در تالش بود 
تا با جلب رضايت كره شــمالي، آنها را از ايــن تصميم منصرف 
كند اما روز گذشته وب ســايت كره اي mksport مدعي شد كه 
تالش هاي AFC نتيجه  مثبتي نداشــته است. ظاهرا مسئوالن 
كره شمالي با قرنطينه 2هفته اي تيم شان در كره جنوبي مخالفند 
و با انصراف از اين مسابقات خطر محروميت هاي بعدي را هم به 
جان خريده اند. ممكن است كره شــمالي به خاطر اين انصراف از 
حضور در 2 جام جهاني آينده محروم شــود. كره شمالي در گروه 
H به همراه كره جنوبي، تركمنســتان، لبنان و سريالنكا حضور 
داشــت. آنها در 5ديداري كه در اين گروه برگزار كردند، صاحب 
2پيروزي، 2تساوي و يك شكست بودند و با كسب 8امتياز شانس 
صعود از اين گروه را هم داشتند. اما حذف كره شمالي چه تأثيري 
روي شانس صعود ايران مي گذارد؟ اگر ايران بتواند در گروه C به 
مقام اول برسد كه مستقيما صعود مي كند و اتفاقات ساير گروه ها 
تأثيري در صعود ايران ندارد. اما اگر ايران در گروهش دوم شود؛ با 
توجه به حذف كره شمالي گروه H تبديل به يك گروه 4تيمي شده 
و براي مقايسه تيم هاي دوم گروه ها ابتدا نتايج تيم پنجم هر گروه 
از جدول حذف مي شود. تيم پنجم گروه C كامبوج خواهد بود كه 
ايران فعال ۳امتياز و تفاضل گل 14+ را از اين تيم دريافت كرده و 
به احتمال زياد اين اعداد در بازي برگشت دوبرابر هم خواهند شد. 
از دست دادن 6امتياز در رقابت با تيم هاي دوم ساير گروه ها ممكن 

است شانس ايران را براي صعود به عنوان تيم دوم كاهش دهد.

باالخره زمان رسيدگي به اتفاقات جنجالي 2بازي بزرگ ليگ برتر 
سر رسيد و كميته انضباطي تعدادي از اعضاي ۳تيم صدر جدولي 
ليگ را احضار كرد. روز يكشــنبه گذشته در پايان ديدار سپاهان 
و پرسپوليس اتفاقاتي رخ داد كه كميته انضباطي 11نفر را براي 
رســيدگي به اين پرونده احضار كرده كه 9نفر از آنها بازيكنان و 
مربيان اين ۳تيم هستند. در اطالعيه كميته انضباطي آمده است 
كه براي رسيدگي به اتفاقات بازي اصفهان بايد محمدرضا حسيني، 
ياسر جمالي و عزت پورقاز از سپاهان و سيدجالل حسيني، حسين 
كنعاني زادگان، سعيد آقايي و احسان كوراهيه از پرسپوليس در 
جلسه كميته انضباطي حاضر شوند. احسان كوراهيه همان كسي 
است كه با تصويربردار اصفهاني درگير شد و البته افشين پيرواني 
همراهي او با تيمش را تكذيب كــرد! همچنين كميته انضباطي 
درخصوص تخلفات بازي پرســپوليس و استقالل چند بازيكن و 
مربي را احضار كرده تا در جلســه روز 2۷ارديبهشت اين كميته 
حاضر شوند. مهدي ترابي و فرشاد فرجي از پرسپوليس به همراه 
محمد نادري و بهزاد غالمپور از استقالل نفراتي هستند كه بايد 
ظرف 48ســاعت دفاعيه خود را آماده كنند. چنان كه مشخص 
است از پرسپوليس 5بازيكن دعوت شده اند و سرخپوشان بيش 
از 2تيم ديگر در خطر محروميت بازيكنان خود در بازي هاي آتي 
هستند. تازه نام عيسي آل كثير در اين ليســت نيست اما او هم 
احتماال به خاطر شادي بعد از گلش با جريمه يا محروميت روبه رو 

خواهد شد.

كره شمالي، مزاحم صعود ايران 
بعد از پنالتي بدموقعي كه البته اعالم نشد

ليست خاطيان داربي و ال كالسيكو
5  پرسپوليسي در ليست كميته انضباطي هستند و سواي آنها 

آل كثير هم در خطر محروميت است

بهروز رسايلي
خبرنگار
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بازي تداركاتي

سپاهان آمد

دختران بسكتبال 3نفره با اميدواري از بازي هاي گراتس 
اتريش حرف مي زنند. اين بازي ها 5خرداد برگزار مي شود 
و در آن 3 تيم برتــر از جمع 20تيم دنيــا راهي المپيك 
توكيو مي شــوند. آخرين حضــور تيم ايــران در رويداد 
بســكتبال 3نفره به 2 ســال پيش برمي گردد كه شمار 
امتيازاتمان مقابل تيم هاي ساير قاره ها از 8و 9باالتر نرفت. 
به آسيايي هايي نظير تايلند و تركمنســتان هم باختيم. 
با كارهايي كه مي بايســت صورت مي گرفت اما نگرفت و 
ظرف 2 سال در باز بر همان پاشنه چرخيد، ببينيم اوضاع 
چطور است. در بسكتبال 3 نفره به دليل شكل بازي، رقيب 
سنتي نداريم اما در بين حريفان قاره ها بايد تالش كنيم به 

تايلندي كه هم قاره اي خودمان است، نبازيم.

بازي تداركاتي به مســئله اي پيچيده براي تيم ملي بسكتبال 
تبديل شده اســت. پيش از اين صحبت هايي در مورد بازي در 
نقاط مختلف اروپا درگرفت اما بعد كاشف به عمل آمد تيم هاي 
مورد نظر هر كدام درگير بازي هاي انتخابي المپيك هستند كه 
تيرماه برگزار مي شود. يعني از قبل نمي دانستيم؟ بعد قرار شد تيم 
ملي در تورنمنتي در ســوريه بازي كند. بعدتر هم اعالم شد اين 
تورنمنت به لبنان منتقل شده و تيم ملي بين 11تا 17خرداد در 
بيروت به ميدان مي رود. ديروز شنيديم سفر ملي پوشان به لبنان 
هم لغو شد. تيم ملي بسكتبال 19خرداد به اردن مي رود تا 22و 

24خرداد در پنجره سوم كاپ آسيا بازي كند.

سپاهان و نظم آوران سيرجان از امروز براي تعيين قهرمان ليگ 
دسته يك بســكتبال به ميدان مي روند. هر دو تيم به ليگ برتر 
فصل آينده صعود كرده اند. اما قابل توجه تر از قهرماني ورود تيم 
سپاهان اصفهان به بسكتبال اســت. باشگاه فوالدمباركه سابقه 
نايب قهرماني در ليگ دهه 70را دارد. سپاهان با علي خسروي، 
ملي پوش سابق بسكتبال و سرمربي كنوني تيم اصفهاني نتايج 
خوبي در فصل جاري دسته يك گرفت. از سپاهان خبر مي رسد 
تيم در نقل و انتقاالت امســال قوي تر مي شود و به عنوان يكي از 
مدعيان ليگ برتر در فصل آينده مطرح خواهد شــد. سپاهان با 

تركيب بومي به دنبال قهرماني در دسته يك است.

سرمربي روسي تيم ملي واليبال از هتل تا سالن تمرين پياده مي رود. سايز ماشيني كه فدراسيون به او داده كوچك است .
 بازيكنان تيم او هم به كيفيت غذا معترض هستند 

زير حلقه

هم قاره اي دختران

»ايــن اردو و غذايي 
كه مي خوريم در حد 
بازيكناني كه قرار است 
به المپيك بروند، نيست.« اين اعتراض بازيكنان تيم ملي واليبال است. 
واليبال قرار است دومين المپيكش را در توكيو تجربه كند اما مي  گويند 
اين اردو با اردوهايي كه قبال تيم ملي داشته، متفاوت است. يكي از 
بازيكنان به همشهري مي گويد: »يك روز صبح سري به ورزشگاه 
آزادي بزنيد و ما را ببينيد خنده تان مي گيــرد؛ ما هر روز صبح  با 
كيســه هاي خوراكي مان از هتل المپيك به سمت سالن واليبال 

مي رويم تا در سلف صبحانه بخوريم.« 
 افراد نزديك به فدراســيون مي گويند، مســئوالن فدراسيون 
نتوانسته اند اسپانسرهاي خوبي بگيرند و بودجه و حمايت يك 
اسپانسر كفاف هزينه ها را نمي دهد. به همين دليل فدراسيون 
براي كم كردن هزينه ها مجبور شده است، كيفيت اردو را پايين 
بياورد.اردوي تيم ملي واليبال از 14فروردين آغاز شده است. 
قبل از اينكه سعيد معروف و ديگر لژيونرها به تيم اضافه شوند، 
تيم در خوابگاه آزادي اسكان داشت ولي با اعتراض معروف، 
هتل المپيك محل اسكان تيم شد. گفته  مي شود خوابگاه 
فرسوده و موش هايي كه هر شب آرامش يك اتاق را به 
هم مي ريخت، معروف را شاكي كرده بود.بازيكنان 
با اينكه به هتل المپيك رفته اند اما در سلف 
فدراسيون غذا مي خورند و كيفيت 
پايين غذا آنهــا را كالفه كرده 
است. گفته مي شود بازيكنان 
قبال چند انتخاب براي شام و 
ناهار داشتند اما حاال فقط يك 
نوع غذا با يك نوع ساالد مي خورند.

فدراسيون حتي براي بازيكنان اتوبوس يا ميني بوسي درنظر نگرفته است و 
آنها هر روز بين سالن و هتل در حال رفت و آمد هستند و در اين پياده روي 
چند نوبته، الكنو، سرمربي تيم ملي روسي هم با آنها همراه است. فدراسيون 

ماشين ال 90 به الكنو داده  و سايز درشت او به اين ماشين نمي خورد.
ميالد تقوي، دبير فدراسيون بخش زيادي از اين اعتراض ها را رد مي كند 

ولي حرف هاي ضدونقيض او تأييد مي كند كه حق با بازيكنان است.

   بعضي از بازيكنان از شرايط اردو راضي نيستند. 
مي گويند 10روز اول در خوابگاه سالن آزادي بودند، بعد از 

اينكه به شرايط اردو اعتراض كردند، تيم را به هتل المپيك برديد. 
با اين حال هنوز هم غذايشان را در غذاخوري آزادي مي خوردند و 

كيفيت غذا اصال خوب نيست.
 نمي دانم اين شكايت ها را چرا بچه ها به جاي اينكه به ما بگويند به رسانه ها 
مي گويند. تا االن چيزي به ما گفته نشده. نگاه ما اين است كه تيم ملي اليق 
بهترين هاست. ابرستاره هايي مثل سعيد معروف ، سيدمحمد موسوي و... را 
داريم. اگر اعتراض يا مشكلي هم وجود داشته باشد، حتما رسيدگي مي كنيم.

   تيم ملي كجا اسكان دارد و كجا غذا مي خورد؟
هتل المپيك اســكان دارد ولي قاعدتا همانجا غذايش را نمي خورد. صبح و 
بعد از ظهر در فدراسيون واليبال تمرين مي كنند. نمي توانيم بگوييم كه به هتل 
برويد، ناهارتان را بخوريد و دوباره به سالن برگرديد. اگر مشكلي سر كيفيت 

غذا دارند، بگويند ما كيفيت را افزايش بدهيم.

   همين كه خوابگاه را از آزادي به هتل المپيك برده ايد، 
نتيجه همين اعتراض ها بوده.

اعتراض براي وقتي است كه مي خواهي حقي را بگيري، ولي درون خانواده 
يكي نظر مي دهد اين كار را انجام بدهيم، بهتر است. نظر دادند ما هم انجام 

داديم.

  نظرشــان اين بوده كه خوابگاه سالن واليبال آزادي 
خوب نيست. در راهرو و بعضي از اتاق ها موش بوده.

اينطوري نيست. دفتر ما به كمپ چسبيده است. درست نيست طوري صحبت 
كنيم كه انگار از در و ديوار خوابگاه سوســك باال و پايين مي رود. ما در دفتر 
خودمان يك دانه هم نمي بينيم. موش همه جا هست. اگر هم در خوابگاه باشد، 
ما قطعا رسيدگي مي كنيم. ما بازيكنان بزرگي داريم و نبايد اين مسائل براي 
آنها دغدغه ايجاد كند. داورزني حساسيت ويژه اي دارد و تأكيد مي كند كه تيم 

ملي در بهترين شرايط تمرين كند.

  يكي از دغدغه هاي بازيكنان تغذيه شان است. اينكه 
منوي صبحانه شان محدود است و پروتئين هايي كه الزم است به 
بدن بازيكنان نمي رســد. آنها هر روز بايد خشكبار بخورند ولي 
نمي خورند. بيشتر بازيكنان هر روز صبح خودشان با كيسه هاي 

خواركي كه  خريده اند سر صبحانه حاضر مي شوند.
ما براي صبحانه محدوديت هايي داريم. نمي توانيم خيلي چيزها را به خاطر 
رعايت مسائل بهداشتي به صورت فله اي وارد كنيم. اين موضوع به ما هم منتقل 

شده و فدراسيون مكمل هايي را تهيه كرده است و از فردا در اختيار بچه ها قرار 
مي گيرد. تحت سخت ترين شرايط بهداشتي اردو را برگزار كرده ايم.

  شايد اين مسائل به خاطر كرونا باشد ولي قبول كنيد كه 
براي آنها هم سخت است كه ناهار و شام را در ظرف يكبار مصرف 

بخورند يا مربا با شيشه سر ميز صبحانه باشد.
به خدا نمي شود در ظرف غير از يكبار مصرف غذا داد. همه دنيا دارد از ظرف  
يكبار مصرف استفاده مي كند. اينها از عواقب رعايت پروتكل هاست و منطقي 

است كه باشد.

  يكي از بازيكنان به ما گفته كه تنوع غذايي هم پايين 
است و گاهي مجبور مي شوند يك غذا را در هفته چندبار بخورند.

اين طور نيست. بي انصاف نباشيم. شرايط غذايي نرمال است. اما اگر اعتراضي 
هم باشد، تعصب بيجا نداريم و رسيدگي مي كنيم.

  برنامه يك روز غذايي اردو را مي شود بگوييد؟
االن نمي دانم ولي ابايي از گفتنش ندارم.

 گفته مي شود فدراســيون به خاطر مشكالت مالي 
مجبور شده است كه هزينه ها را كم كند و اين كم كردن هزينه ها 

روي كيفيت اردو تأثير گذاشته.
فقط فدراسيون واليبال اين مشكل را دارد؟ اين شرايط جهاني است و كرونا 
همه را دچار مشكل كرده است. شرايط امروز اردو اصال ضعيف تر از قبل نيست. 

فقط نوع ارائه امكانات به خاطر شرايط كرونا تغيير كرده است.

  شما مي گوييد ســخت اســت كه بازيكنان براي 
غذا خوردن به هتل بروند و دوباره براي تمرين به سالن برگردند، 
ولي آنها هر روز سر ظهر براي اســتراحت به هتل برمي گردند. 
خيلي ها هم ماشين ندارند و پياده مي روند. حتي آلكنو سرمربي 

تيم ملي.
آلكنو ماشين دارد ولي خودش استفاده نمي كند.

  ماشــين ال 90 اســت و آلكنو توي اين ماشين جا 
نمي شود.

خب ما چه كار كنيم؟ خودش به پياده روي عالقه مند است. هتل المپيك هم 
در خود مجموعه آزادي است و رفت وآمد به آنجا سخت نيست.

افشين رضاپور 
كارشناس بسكتبال

ليلي خرسند 
روزنامه نگار

مصائبواليبالايران؛سرمربيدرال90جانميشود!

يشاكهميخراوهر
ديپسويدابگنجنا
رهاظالالنوين
سيداشرزوسبلد
رننيراهگنيتيم
وركفتيلاداوا
رپمايدربهارين

يشوخوكاناكي
كتشوخنابزجالك
ازاراگناكيمي
نارماكيارباتف
ددنكباديكاسر

يروفكدناافيا
دشصقربنمابناهج
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افقي:
1- نوعي پارچه توري- اثري 
از شــاتو بريان فرانسوي- 

نشانه سوء هاضمه
2- گوســفند جنگي- برج 

دوقلوي مالزي- دالك
3- گــروه مجهــز- كال- 

رانكي
4- روزنامه ها- خبرگزاري 

جمهوري اسالمي ايران
5- شماره دروازه بان- دور 

نيست- گواه مندي
6- وســيله نقليه قديمي- 
پســتي در ورزش واليبال- 

خرس كارتوني
7- فراموشكار- زنده كردن 
مــردگان از معجــزات اين 

پيامبر الهي بود- حاجت
8- آينده- حرمسراي قصر- 

از يك پدر و مادر
9- لگن ظرفشويي- غذاي 

زندانيان- زمان طوالني
10- ضميــر اول- لوكس- 

نوعي گاو با شاخ هاي بلند
11- رماني نوشــته فهيمه 

رحيمي- زد و بند - دشنام
12- از قديـــــــمي ترين 
ســالن هاي تئاتــر تهران- 

پاره كردن و چاك دادن
13- سراينده حديقه الحقيقه- 

نشاني- خوب

14- طرز و شيوه- دلباخته 
اتللو- فاقد شفافيت

15- شكستگي هاي طبقات 
رسوبي زمين- نزديك ترين 
سياره به زمين- ظرف غذاي 

سربازان در پادگان
  

عمودي:
1- هنــر ترســيم نقش- 

شهاب
تاقــك  2- گاو تبتــي- ا
دربســته فلزي براي حمل 

اجناس- شوم
3- بســته نرم افزاري- خط 
تلفــن- مأمور تشــريفات 

صفوي
4- بانوي منتســب به يك 
خانواده ســلطنتي- كفش 

ورزشي
5- نوعي موســيقي غربي- 

پاكان- پيكاركردن
6- بافته شــده- بهنجار- به 

دنيا آوردن
7- آگاهانه- روگرداني- راه 

خارج شهر
8- از ملزومات ماهيگيري- 
حق انحصاري پديدآورنده 
اثر هنري- نوعي پخت برنج

9- خبرگــزاري ايتاليــا- 
سرمشق- خداحافظي

10- ميان- سي وششمين 

سوره- پيشخدمت رستوران
11- قهوه تلخ- منسوب به يمن- 

حرف ندا
12- كارآموز رشــته پزشــكي- 

سريع تر از راه رفتن
13- دلواپس- پــدر مرده- فلزي 

براق با ساختاري بلورين
14- شــخص- زائده ابتداي روده 

بزرگ- تنبل جاليزي
15- نوعي رودوزي سنتي ايراني- 

نوعي اختالل بينايي

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3930
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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  تكليف كارمند يا كارگر بودن خدمتگزاران مدارس مشخص شود
نيروهاي سرايدار و خدمتگزار مدارس نه طبق قوانين كارگران حقوق 
مي گيرند و نه معادل قوانين كارمندان. اگر كارمند محسوب مي شوند 
مزاياي آنها بايد كارمندي باشد و اگر كارگرند كه بايد مطابق كارگران 
حقوق بگيرند. نمي شود گاهي مثل كارمندان و گاهي مثل كارگران 
از مزايا و حقوق بهره مند شوند. اگر كارگر هستند بايد حق مسكن و 
خواربار و... داشته باشند و اگر هم كارمند هستند بايد عيدي و مزاياي 
آنها كارمندي باشد. در ســال 1400دريافتي يك خدمتگزار مدرسه 
كمتر از 3ميليون و500هزار تومان است كه نه به كارگران مي ماند و نه 
به كارمندان. در اعتراض هم مي گويند شوراي حقوق و دستمزد بايد 

در اين خصوص تصميم گيري كند .
سرايدار مدرسه از تهران 

  افزايش قيمت سموم كشاورزي، كشاورزان را زمين گير كرده است
مدتي است كه قيمت سموم كشــاورزي به شــدت باال رفته و كود 
شيميايي هم ناياب است. كشاورزان و باغبانان بسيار تحت فشار هستند 
و اگر به همين روال ادامه پيدا كند با نابودي محصوالت كشاورزي به 

واسطه آفات مواجه خواهيم شد.
خامسي از كرمانشاه 

  تجمعات حمايت از نامزدهاي انتخاباتي عامل شيوع كرونا مي شود
اگر كرونا نبود بي شــك يكي از بخش هاي جذاب انتخابات تجمعات 
مردمي در حمايت از نامزدهاي انتخابات بود ولي در شــرايطي كه به 
تازگي در حال عبور از پيك چهارم كرونا هســتيم آيا رواســت كه با 
تجمعات غيرضروري شرايط ايجاد موج جديدي از كرونا را رقم بزنيم؟
راد از تهران 

  37سال بالتكليفي براي دريافت زمين 
بيش از 37سال است كه در تعاوني هاي 42گانه كه مربوط به منطقه 
كالرك معروف به محله كاظم آباد در كرج است براي دريافت زمين 
ثبت نام كرده ايم و كماكان بالتكليفيم. زمان ثبت نام ميانسال بودم و 

اكنون به روزگار پيري رسيده و همچنان بالتكليفيم.
صدري از كرج

  خشك شدن بختگان اثرات جبران ناپذيري بر منطقه دارد
متأسفانه درياچه بختگان در حال خشــك شدن است و چيز زيادي 
از آن باقي نمانده و كيســت كه نداند اين امر اثرات بسيار نامطلوبي 
بر اكوسيســتم منطقه و محيط زيست دارد. از مســئوالن تقاضاي 

چاره انديشي داريم.
محمد كريم از فارس

  هيچ نظارتی بر جگركي هاي كنار خيابان نيست
جگركي هاي كنار خيابان كه عمومأ در مناطق پايين شــهر مشغول 
فعاليت هســتند نه پروانه كار دارند و نه كارت بهداشــت. از وزارت 
بهداشت خواهشمنديم بر كار اين صنف نظارت بيشتري داشته باشند.
محمد مروتي از تهران

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

پاسخ مسئوالن

  قتل خواهر به خاطر
 اختالفات خانوادگي

 فرمانــده انتظامی شهرســتان آشــتيان از 
دستگيری زنی 2۹ ســاله كه در يك اختالف 
خانوادگی خواهر 36 ســاله خــود را به قتل 

رسانده بود، خبرداد.
ســرهنگ رضا رضايی در اين باره گفت: روز 
بيست و چهارم ارديبهشــت ماه امسال درپی 
وقوع يك فقره قتــل خانوادگــی در يكی از 
محله های شهرستان آشتيان، بالفاصله تيمی 
از كارآگاهان پليس آگاهی و ماموران انتظامی 
كالنتری 11 اين شهرســتان، برای بررســی 
موضوع به محل اعزام شدند كه مشخص شد 
در يك منزل مسكونی، زنی 36 ساله با خواهر 
خود درگير شده و به علت اصابت ضربه چاقو به 

شدت مصدوم شده است.
اين مقــام انتظامی بيان كــرد: پس از حضور 
نيروهای امدادی و اعــالم آنان مبنی بر وجود 
آثار و عالئم حياتی در فرد مصدوم، وی بالفاصله 
به بيمارستان منتقل شــد كه پس از گذشت 
ساعاتی بر اثر خون ريزی در بيمارستان جانش 
را از دست داد. وی در پايان با اشاره به اعتراف 
صريح خواهر مقتــول در بازجويی های فنی 
پليس، به قتل خواهرش بــا ضربات ناگهانی 
چاقو در روزحادثه افزود: هم اكنون متهم با قرار 
قانوني در بازداشــت به سر مي برد و تحقيقات 

اين خصوص ادامه دارد. در 

پزشك كنگاني در  دام گروگانگيران ميلياردي
2 ماه پس از گروگانگيري پزشــك كنگاني توسط 4زن و مرد و اخاذي 

ميلياردي از خانواده او، كارآگاهان پليس موفق به دستگيري آدم ربايان داخلي
شدند.

به گزارش همشهري، اواخر سال گذشته 4مرد و زن كه مدت ها نقشه ربودن يك پزشك 
معروف در شهرستان كنگان استان بوشهر را داشتند، براي اجراي نقشه خود راهي خانه 
اين مرد شدند. آنها زنگ خانه را زدند و از پشت آيفون از پزشك معروف خواستند كه 
براي انجام يك كار فوري مقابل در برود اما به محض اينكه پزشــك ميانسال در را باز 

كرد، با تهديد او را سوار يك خودروي سواري كردند و با خود بردند.
آدم ربايان كه از قبل خانه باغي را در حاشيه شهر براي اجراي نقشه اخاذي مهيا كرده 
بودند، گروگان خود را به آنجا برده و داخل خانه باغ زنداني كردند. پس از آن با خانواده 

وي تماس گرفته و براي آزادي او درخواست يك ميليارد تومان پول نقد كردند.

آزادي گروگان
آدم ربايان خانواده پزشك كنگاني را تهديد كرده بودند كه اگر ماجرا را به پليس اطالع 
بدهند، گروگان خود را خواهند كشت. آنها همزمان با شكنجه گروگانشان، صداي او 
را براي خانواده اش پخش كردند تا ثابت كنند كه تهديدشان جدي است و درصورت 

پرداخت نشدن مبلغ درخواستي شان، گروگان را خواهند كشت.
تهديدهاي آدم ربايان نتيجه داد و خانواده پزشك كنگان براي نجات جان او به تكاپو 
افتادند تا هر چه زودتر مبلغ درخواستي آدم ربايان را فراهم كنند. ظرف 24ساعت اين 
مبلغ فراهم شد و خانواده گروگان بي آنكه پليس را در جريان قرار بدهند، آن را به آدم 
ربايان پرداخت كردند و به اين ترتيب مرد ربوده شده، 24ساعت بعد آزاد شد. هر چند 
آدم ربايان تهديد كرده بودند كه درصورت ورود پليس به ماجرا، خانواده پزشك كنگاني 
امنيت نخواهند داشت، اما اوايل فروردين و پس از گذشت چند روز از ماجرا، پزشك 

ميانسال راهي اداره پليس شد و ماجرا را به مأموران گزارش كرد.

با اظهارات گروگان رها شده، تيمي از مأموران براي شناسايي و دستگيري آدم ربايان 
وارد عمل شدند. هر چند گروگانگيران پس از ربودن پزشك كنگاني چشم هاي او را 
بسته بودند، اما اطالعاتي كه اين مرد از آنها به خاطر سپرده بود مهم ترين سرنخ براي 
رديابي آدم ربايان شد. كارآگاهان پليس پس از مدت ها اقدامات تخصصي، موفق شدند 

هويت گروگانگيران را شناسايي و آنها را دستگيركنند. 
طبق اطالعات به دست آمده از سوي پليس، آدم ربايان 2مرد و 2زن بودند كه پس از 
اخاذي از خانواده گروگانشان، پول به دست آمده را بين خود تقسيم كرده و هر كدام 

از آنها راهي يكي از شهرهاي كشور شده و زندگي مخفيانه اي در پيش گرفته بودند. 
به اين ترتيب مخفيگاه هاي اعضاي اين باند يكي پس از ديگري شناســايي شــد و 
در جريان چندين عمليات همزمان، متهمان در شــهرهاي شــيراز، ايالم و شهرري 
درحالي كه پول هاي اخاذي را صرف خريد خانه و خودرو كرده بودند دستگير شدند و 
پس از انتقال به استان بوشهر به ربودن پزشك كنگاني با انگيزه به دست آوردن پول و 
اخاذي از خانواده او اعتراف كردند. متهمان پس از اعتراف به آدم ربايي ميلياردي با قرار 

قانوني راهي زندان شدند و تحقيقات تكميلي در اين پرونده ادامه دارد.

كشف 150هزار دالر قاچاق 
در اتوبوس

مأءموران قالبي، سارق تابلوفرش هاي نفيس بودند

كشف جسد پسر جواني كه همراه 
با پدرش در ميان انبوهي از زباله در جنايي

خانه شــان زندگــي مي كردنــد 
كارآگاهان پليس پايتخــت را با معمايي جنايي 

مواجه كرده است.
به گزارش همشهري، تحقيقات پليس پايتخت در 
اين باره از ساعت 5عصر روز شنبه و با يك تماس 
تلفني آغاز شــد. مردي كه ســاكن ساختماني 
3طبقه در حوالي ميدان شــهدا در شرق تهران 
اســت در تماس با كالنتري 110شهدا گفت كه 
از آپارتماني كه در طبقه ســوم قرار دارد و پدر 
و پســري در آنجا زندگي مي كننــد بوي تعفن 
شديدي به مشام مي رسد. آنطور كه او مي گفت 
هميشه از اين خانه بوي بد بيرون مي آمد اما اين 
بار چند روزي مي شــد كه بوي تعفن بيشــتر و 
غيرقابل تحمل شده بود. چون او مي گفت چند 
روز قبل صداي درگيري از آنجا شنيده و ممكن 
اســت حادثه اي در اين خانه اتفاق افتاده باشد، 
گروهي از مأموران همراه با آتش نشــانان براي 

بررسي ماجرا راهي اين خانه شدند.
وقتي كه مأموران به اين خانه رسيدند همانطور 
كه همسايه ها مي گفتند بوي تعفن كل طبقه سوم 
و راهرو را برداشته بود. ابتدا آتش نشانان در را باز 
كردند و سپس مأموران پليس قدم در اين خانه 

گذاشتند. اين خانه مملو از زباله بود و در داخل 
آنجا بوي تعفن بيشتر از بيرون بود. مأموران در 
ميان زباله ها ناگهان با پدر ايــن خانواده روبه رو 
شدند كه خيلي عادي در گوشه اي از خانه در حال 
اســتراحت بود. وقتي مأموران درباره سرنوشت 
پسر جوان اين مرد از او سؤال كردند با خونسردي 
گفت كه پسرش نيم ساعت قبل قرص خورده و 
در اتاق خوابيده است. حرف هاي اين مرد عجيب 
به نظر مي رسيد و معلوم نبود  در خانه پر از زباله 
چه مي گذرد. با اين حال مأموران در اتاق خواب 
را باز كردند. در آنجا كه منشا اصلي بوي تعفن بود 
با جسد پسر خانواده روبه رو شدند كه بررسي ها 
نشان مي داد بر اثر اصابت جسم نوك تيز به قفسه 
سينه جانش را از دست داده است. در اين شرايط 
بود كه ماجــرا به قاضي محمدجواد شــفيعي، 
بازپرس شعبه پنجم دادسراي امور جنايي گزارش 
و به دستور او تحقيقات جنايي در اين خصوص 

آغاز شد.
وقتي مأموران درباره كشــف جسد پسر جوان 
از پدرش توضيح خواســتند او باز هم حرف هاي 
اوليه اش را تكرار كرد و گفت كــه او همين نيم 
ســاعت قبل قرص خورده و خوابيده است. اين 
اظهارات نشان مي داد كه مرد 60ساله از اختالالت 
روحي رنج مي برد. همسايه ها نيز اين موضوع را 

تأييد كردند. يكي از آنها گفت: اين پدر و پســر 
رفتار عجيبي داشتند و هيچ كس ارتباط نزديكي 
با آنها نداشــت و اغلب از خانه شــان بوي تعفن 

مي آمد.
تحقيق از همســايه ها در حالي انجام شــد كه 
متخصصان پزشكي قانوني با معاينه دقيق جسد 
در محل حادثه اعالم كردند به احتمال زياد 4روز 
از مرگ پسر جوان مي گذرد و پدرش در اين مدت 
با جنازه او زندگي كرده اســت. در همين حال 
مأموران در بازرسي اين خانه در ال به الي زباله ها 
وسايل عجيب و غريبي پيدا كردند. تير و كمان 
و چاقوي دست ســاز ازجمله اين وسايل بود كه 
معلوم نبود با چه انگيزه اي ساخته شده و در آنجا 

نگهداري مي شود.
در ادامه تحقيقات مأموران به اطالعاتي دســت 
يافتند كه نشــان مي داد پدر خانــواده به خاطر 
مشكالت روحي مدت ها در بيمارستان بستري 

بوده و فروردين ماه امسال از بيمارستان مرخص 
شده است. در همين حال يكي از همسايه ها گفت 
كه او مدتي قبل با چاقو دنبال فرزندش افتاده و او 
را تهديد كرده بود. او گفت: يك روز با صداي فرياد 
فرزندم از خانه بيرون آمدم و متوجه شــدم كه 
همسايه طبقه سوم با چاقو دنبال فرزندم افتاده 
و مي خواهد او را بزند كه توانستم پسرم را نجات 
دهم اما چون مي دانســتم همسايه مان مشكل 

رواني دارد از او شكايت نكردم.
براساس اين گزارش هنوز به طور قطعي انگيزه 
و عامل قتل پســر جوان مشخص نشــده اما از 
آنجا كه ممكن اســت مرد 60ساله پسرش را به 
قتل رسانده باشد او به عنوان تنها متهم پرونده 
براي بررسي وضعيت سالمت رواني و همچنين 
درمان در اختيار پزشــكي قانوني قرار گرفت و 
تحقيقات براي روشن شــدن ابعــاد پنهان اين 

حادثه ادامه دارد.

زيرگذر شهرك قدس بيرجند به زودي تكميل مي شود 
روابط عمومي اداره كل راه و شهرســازي خراسان جنوبي پيرو چاپ 
پيام مردمي با عنوان »زيرگذر شــهرك قدس بيرجند چه شد؟« در 
ستون با مردم روز 24فروردين ماه پاسخ داده است: تكميل اين قسمت 
از محور يادشــده از قطعات با اولويت محور بيرجند -قائن است كه 
به زودي با تامين قير مورد نياز عمليات آسفالت آن تكميل شده و براي 

بهره برداري عموم آماده مي شود.

با انتشــار خبر شيوع ويروس  ادامه از 
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زيادي در ارتباط با پروازهاي انجام شده با انگلستان 
انجام داد، اما چرا با وجود ممنوعيت ها و محدوديت ها 
باز هم شاهد ورود گســترده اين بيماري به ايران 

شديم؟
راه اصلي انتشار ســريع اين ويروس هاي جهش يافته، 
اغلب از طريق مســافران و به ويژه راه هاي هوايي بوده 
اســت. البته كشــورهاي مختلف، ازجمله ايران، پس 
از اطالع و آگاهي از انواع جهش هاي جديد، با بســتن 
راه هاي هوايي، ســفر به آن نقاط را ممنــوع و محدود 
مي كنند. اما چون از قبل اين مسافرت ها انجام مي شده  
و همچنين به دليل ســرعت باالي انتشار ويروس، انواع 
اين ويروس هاي جهش يافته قبل از ممنوعيت پروازها 
و مســافرت ها در جوامع مختلف وارد شــده و افراد را 
مبتال كرده اند. بنابراين اعمــال اينگونه ممنوعيت ها و 
محدوديت ها در دنيا از جملــه ايران، ديرهنگام صورت 
مي گيرد و مي توان گفت در چنين مــواردي كار از كار 
گذشته است. البته اين مشــكل تنها محدود به ايران 

نيست و تمام دنيا هم اكنون با اين مشكل مواجهند.
شدت بيماري هنگام جهش هاي ويروسي 

به چه شكل تغيير مي كند؟
نكته مهمي كه بايد به آن توجه داشته باشيم اين است كه 
در هر صورت اين ويروس ها همچنان در حال تاخت وتاز 
هستند. ضمن اينكه نوع هندي كه انتشار آن هم اكنون 
باعث نگراني همه مردم به ويژه ايرانيان شــده هم يكي 
ديگر از انواع ويروس هــاي جهش يافته در طبقه بندي 
جديد است كه به نظر مي رســد از نظر سرايت و شدت 
بيشتر از انواع ديگر بيماري اســت. توجه داشته باشيم 
هنوز مشخص نشده جهش هاي ويروس كرونا در انواع 
انگليســي، آفريقايي، هندي و برزيلي موجب شــدت 
بيماري شــده اند يا خير. اگرچه اغلب سرعت انتشار را 
افزايش داده اند و موجب افزايش مرگ ومير شده اند اما 
اين افزايش مرگ ومير مي تواند به دليل افزايش سرعت 

انتشار بيماري باشد. اگر قرار باشد سرعت انتشار ويروس 
حدود 70درصد بيشتر شود، مي توان گفت ميزان ابتالي 
افراد هم نزديك به 2برابر خواهد شد. در نتيجه طبيعي 
است امكان ابتالي افراد باالي 65-60سال و همچنين 
افراد مبتال به بيماران زمينه اي بيشتر شود و مرگ ومير ها 
در اين گروه را باال ببرد، اما نمي توان گفت به طور قطع 
اين جهش ها باعث شدت يافتن بيماري مي شوند. ضمن 
اينكه صحت و سقم اين موضوع در حال بررسي است و 
هنورز به طور كامل و قطع و يقين نمي توان در مورد آن 

اظهارنظر كرد.
انواع جهش هاي مشاهده شده ويروس در 

ايران كدام جهش ها هستند؟
در كشــور ما هنوز نوع خطرناك برزيلي گزارش نشده. 
البته پايش و رديابي جهش هاي ويروسي از اول دي ماه 
آغاز شده و نوع اين جهش ها در حال رصد و بررسي اند. 
انواع جهش هــا در ايران از نوع جهش هاي انگليســي، 
جهش هاي متفرقه در هند )البته انواع ديگري متمايز 
از نوع جهش هندي(، عربســتان و بعضي كشــورهاي 
آفريقايي و غربي مشاهده شده است. نوع جهش ديگري 
هم موسوم به جهش آمريكايي است كه جهش محدودي 
است كه هنوز مشخصات خاصي براي آن از جمله شدت 
بيماري زايي بيشتر، اعالم نشــده است. اين ويروس ها 
4يا 5ويروس از نوع جهش يافته اند كه نخستين بار در 
اياالت متحده آمريكا ديده و شناسايي شده اند و به دليل 
پرواز مســافران، به مناطق ديگر دنيا هم سرايت كرده 

است.
آيا جهش هاي ويروسي مي توانند ترشح 

پادتن را در افرادي كه واكسن زده اند كاهش دهند؟
نكته كلي در مورد اين جهش هــا توجه به اين موضوع 
است كه همه آنها هم اكنون نسبت به واكسن حساس 
هستند. اما درجه اين حساسيت ها متفاوت است؛ يعني 
وقتي واكسن به فردي تزريق مي شود، سيستم ايمني 
بدن او عليه ويروســي كه قطعه اي از پروتئين ويروس 
يا ويروس كشته شده اســت، پادتن يا آنتي بادي توليد 

مي كند. ميزان اين آنتي بادي نسبت مستقيمي با ميزان 
ايمني زايي واكسن خواهد داشت. موضوع مهم ديگر در 
مورد جهش هاي ويروس آن است كه نوع عملكرد آنها 
به ميزان متفاوتي )با توجه به نوع جهش( باعث كاهش 
ترشح آنتي بادی هايي مي شوند كه بر اثر تزريق واكسن در 
افراد ايجاد شده اند، اما سبب توقف ترشح آنها نمي شوند. 
چون توقف ترشح آنتي بادي در بدن فردي كه واكسن 
تزريق كــرده به معناي مقاومت عليه واكســن خواهد 
بود. البته اين پديده تاكنون در مورد واكسن هاي جديد 
ضد سارس-2ديده نشده اســت. اينگونه مقاومت هاي 
نسبي عليه واكسن در انواع جهش هاي آفريقايي و موارد 

اندكي در برابر نوع برزيلي ديده شده است.
امكان شيوع جهش هندي به ايران تا چه 
حدي است و آيا تاكنون جهش هاي احتمالي مربوط 

به ايران هم مشاهده شده است؟ 
وزارت بهداشــت در حال رصد اين جهش ها در كشور 
اســت. اداره مبارزه با بيماري هاي واگيردار و شــبكه 
تحقيقات بيماري هاي ويروســي هم در تعامل با گروه 
ژنتيك دانشگاه علوم بهزيستي با تالشي شبانه روزي در 
حال شناسايي اين جهش ها و گزارش آنها به مسئوالن 
و همچنين به بانك جهاني ژن هستند. نكته قابل توجه 
اين است كه جهش در جمعيت هاي باال اتفاق مي افتد. 
يعني فصل مشترك همه اين جهش ها اين است كه در 
يك اپيدمي يا همه گيري در يك كشور يا ناحيه اي كه 
موارد ابتال به بيماري زياد بــوده ويروس با وجود موارد 
ابتالي فراوان در افراد آســيب پذير به بيماري توانسته 
نقشــه ژنتيك خود را تغيير دهد. بنابراين اگر در كشور 
ما وضعيتي ماننــد آمريكاي التين و آمريكاي جنوبي يا 
هندوستان اتفاق بيفتد مي توان از لحاظ تئوريك منتظر 
بود كه كشور ما هم به طور بالقوه در آينده شاهد جهش 
مربوط به نوع »ايراني« باشد. اما تنها راه جلوگيري از اين 
احتمال، تعطيلي مشاغل و قرار گرفتن كشور در حالت 
قرنطينه كامل اســت كه كمتر در ايران به طور جدي و 
طوالني مدت انجام شده است. البته مهم تر از آن، رعايت 
اصول كنترل عفونت اســت. يعني مــردم تا جايي كه 
مي توانند نبايد از منزل خارج شوند و تمام موارد ايمني 

پيشگيري از بيماري را هم رعايت كنند.

چند مأمــور قالبي كه وانمود مي كردنــد در تعقيب يك احتمال تولد كروناي ايراني
ســارقند   وارد يكي از پاســاژهاي بازار تهران شــدند و 

توانستند فرش هاي نفيس آنجا را سرقت كنند.
به گزارش همشهري، روز 17اسفندماه سال۹۹ به مأموران 
اداره پنجم پليس آگاهي تهران خبر رســيد كه سارقان 
شبانه به يك پاساژ در بازار تهران دستبرد زده و با بستن 
دست و پاي ســرايدار تعداد زيادي فرش نفيس به ارزش 
600ميليون تومان سرقت كرده اند. در جريان بررسي هاي 

ميداني سرايدار اين پاساژ به مأموران گفت: حدود ساعت 
3بامداد بود كه زنگ پاساژ را زدند. وقتي در را باز كردم 3نفر 
را ديدم كه مي گفتند پليس هستند. يكي از آنها كه لباس 
فرم به تن داشت، گفت كه يك ســارق فراري وارد پاساژ 
شده است و مي خواهند او را دســتگير كنند. وقتي كنار 
رفتم تا وارد شــوند، ناگهان به من حمله كردند و دست و 
پايم را بستند و تعداد 18تخته فرش و تابلوفرش  رااز آنجا 

سرقت كردند.

كارآگاهان پليس در جريان بررســي فيلم دوربين هاي 
مداربسته با وجود اينكه پالك خودروي متهمان مخدوش 
بود   با استفاده از ترفندهاي پليســي موفق به شناسايي 
مالك خودرو شدند. همچنين معلوم شد عالوه بر 3نفري 
كه براي سرقت وارد پاساژ شده بودند 2نفر ديگر هم در اين 
سرقت دخيل هستند. به اين ترتيب مأموران در عملياتي 
ضربتي ابتدا مالك خــودرو و در ادامه 4متهــم ديگر را 

دستگير كردند.

قتل در ميان زباله
مردي در خانه مملو از زباله، 4روز با 

جسد پسرش زندگي كرد

مردي 150هزار دالر را به شــكل ماهرانه اي 
دور پاهايش مخفي كرده و قصد قاچاق آنها را 
داشت اما در ايست و بازرسي پليس دستش رو 

و دستگير شد.
به گزارش همشهري، مأموران مستقر در ايست 
و بازرسي شــهيد امامي فرماندهي انتظامي 
شهرستان شهرضا هنگام كنترل خودروهاي 
عبوري به اتوبوسي مشكوك شدند و آن را براي 
بررسي بيشــتر به پاركينگ ايستگاه منتقل 
كردند. در جريان بازرســي اتوبــوس يكي از 
مسافران مشكوك به نظر مي رسيد كه مأموران 
به بازرسي بدني او پرداختند. در اين بازرسي 

مأموران موفق شــدند 1500قطعه اسكناس 
100دالري كه اين مسافر با استفاده از دستمال 
كاغذي و چســب پهن به صورت نــواري دور 
هر دو پايــش پيچيده و جاســازي كرده بود 

كشف كنند.
ســرهنگ محمدرضا هاشــمي فر، جانشين 
فرمانده انتظامي اســتان اصفهان در اين باره 
گفت: ارزش اين دالرها كه فاقد مجوز صرافي 
بوده و به صورت قاچاق حمل مي شــدند برابر 
اعالم كارشناســان مربوطه 33ميليارد ريال 
است و اين متهم بازداشت و براي انجام مراحل 

قانوني در اختيار مراجع قضايي قرار گرفت.
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نگاهي به نمايشگاه هاي آثار سعيد شهالپور و ثميال اميرابراهيمي
از جزء به کل

مهردادطبرسي
روزنامه نگار

خبر

كرونا»احضار«رازمينگيركرد
قسمت آخر سريال »احضار« 31 ارديبهشت پخش مي شود

ســريال »احضار« كه در شــب هاي رمضان روي آنتن شــبكه يك 
مي رفت بعد از پخش قســمت 2۵  وعده پخش آخرين قســمتش 
31ارديبهشــت ماه اعالم شــد. به گزارش همشــهري، قســمت 
بيست وپنجم سريال »احضار« كه به عنوان پرمخاطب ترين سريال  ماه 
رمضان معرفي شده است از شبكه يك پخش شد اما سازندگان سريال 
اعالم كردند كه آخرين قسمت سريال جمعه 31 ارديبهشت ماه روي 
آنتن مي رود و دليل اين تأخير ابتالي برخي از عوامل توليد و بازيگران 
سريال به ويروس كرونا بوده است. عليرضا افخمي، كارگردان سريال 
در يك گفت وگوي تصويري كه از سوي سيما فيلم ارسال شده، با اشاره 
به اين مطلب كه طي 8ماه توليد چند نفر از عوامل به كرونا مبتال و روند 
كار دچار مشكل شده،  اضافه مي كند:»مبتال شدن 3تن از بازيگران 
اصلي )آرش مجيدي، آدرينا صادقي و سعيد عرب( موجب شد از نظر 
زمانبندي نتوانيم طبق برنامه پيش رويم. چــاره اي جز انتظار براي 
حضور مجدد بازيگران نداشتيم و همين امر موجب وقفه در توليد شد 
فعال موفق نشديم قسمت آخر را آماده پخش كنيم. از همين رو قسمت 

آخر اين مجموعه با تأخير يك هفته اي پخش مي شود.«

يكدههدبيريحسنرياحي
برجشنوارهموسيقيفجر

حسن رياحي با تأييد شوراي سياستگذاري سي و هفتمين جشنواره 
موســيقي فجر و با حكم معاون امور هنري وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمي، دبير اين دوره از جشنواره شد. به گزارش همشهري، بار ديگر 
سيدمجتبي حســيني، معاون هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
به حســن رياحي حكم داد. در اين حكم آمده است:»نظر به حسن 
سوابق و تجربيات ارزشمند جنابعالي و تأييد اعضاي محترم شوراي 
سياستگذاري جشنواره موسيقي فجر، به موجب اين حكم به عنوان 
دبير ســي و هفتمين جشنواره موســيقي فجر منصوب مي شويد.« 
حســن رياحي پيش از اين در دوره هاي نوزدهم تا بيســت و يكم و 
دوره هاي بيست و ششــم تا ســي و يكم و در دوره سي وششم دبير 
جشنواره بين المللي موســيقي فجر بود. حسن رياحي به عنوان يك 
هنرمند پيشكسوت و صاحب نظر در حوزه هاي دانشگاهي، پژوهشي 
و آهنگسازي يكي از مهم ترين و معتبرترين عناوين هنري در حوزه 
موسيقي كشورمان است اما به زعم خيلي از كارشناسان اين روش و 
سياست صحيح نيست كه جز گزينه هاي تكراري در حوزه موسيقي به 
گزينه هاي جديدتر فكر نشود. برخي از منتقدان معتقدند كه با توجه به 
برگزاري جشنواره موسيقي بهتر است كه فرد جديد با نگرش و سليقه 
جديد تر دبيري موسيقي فجر را به دست بگيرد تا اين جشنواره بتواند 
متفاوت تر از سال هاي گذشته برگزار شود. در سال هاي اخير جشنواره 
موسيقي فجر نتوانسته نگاه جديدي به برگزاري اين جشنواره داشته 
باشد و جشنواره بين المللي موسيقي فجر به يك فستيوال روتين كه 

موظف به برگزاري در موعد خودش بوده  تبديل شده است.

برگزاريجشنوارهسينماحقيقتبهشكلآنالينوحضوري
فراخــوان شــركت در پانزدهمين 
جشنواره »سينماحقيقت« منتشر 
شد و اين جشنواره آذر ماه درصورت 
فراهم شدن شرايط به شكل فيزيكي 

و آنالين برگزار مي شود.
به گزارش همشهري، جشنواره پانزدهم 
»ســينماحقيقت« آذرمــاه1400 
درصــورت فراهم شــدن شــرايط و 
واكسيناســيون عمومي، به شــكلي 
فيزيكي و آنالين برگزار مي شــود، در 
غيراين صورت ماننــد چهاردهمين 
دوره، جشنواره آنالين برگزار خواهد 

شد. ثبت نام اينترنتي از اول خردادماه 
آغاز مي شــود و تا 1۵ مردادماه ادامه 

دارد.
بازنمايــي تاريخ و فرهنــگ جامعه 
ايراني- اسالمي، صيانت از هويت ملي 
مبتني بر انگاره هاي ديني و ايراني، 
وضعيت امروز و چشــم انداز ايران با 
نگاه ويژه به فرصت هاي قرن جديد، 
تقويت سينماي مستند خالق ايران و 
آشنايي فيلمسازان كشور با تحوالت 
نوين سينماي مستند جهان از اصول 

و اهداف اين دوره از جشنواره است.

در بخش مســابقه ملي ايــن دوره، 
فيلم هايي كه بعد از فروردين 13۹۹ 
توليد شده اند در 3 دسته مستند هاي 
كوتــاه،  مســتندهاي نيمه بلنــد و 
مســتند هاي بلنــد تقســيم بندي 
شــده اند و با هم رقابــت مي كنند. 
يكي از بخش هاي مسابقه جشنواره، 
بخش ويژه ايران 1400 )فرصت هاي 
قرن جديد( اســت، همچنين بخش 
بين الملل اين دوره برخالف ســال 
گذشــته به شــكل رقابتــي برگزار 
خواهد شــد. متقاضيــان حضور در 

جشنواره مي بايست فرم شركت در 
پانزدهمين دوره جشنواره بين المللي 
»سينماحقيقت« را روي وب سايت 
جشــنواره به صورت آنالين تكميل 
كنند، از اطالعات ثبت شده پرينت 
بگيرند، به امضاي تهيه كننده برسانند 
و در سامانه ثبت نام اينترنتي جشنواره 

بارگذاري كنند.

نام سعيد شهالپور مي تواند انبوه دوستداران هنرهاي 
تجســمي را به گالري بكشــاند. نامي كه بيش از نيم 
قرن است در هنر تجسمي ايران مي درخشد. او از تاالر 
قندريز تا امروز راه درازي آمده و هيچ گاه از پا ننشسته و 

مجسمه سازي را ادامه داده است.
سعيد شهالپور هيچ گاه در يك سبك و قالب نمانده 
و هرگز سعي نكرده كه خودش را تكرار كند و همواره 
از خودش و مجسمه ســازي امروز ايران جلوتر بوده 

است.
در بررسي كارنامه او شكل هاي گوناگوني از مجسمه ها 
و پيكره ها خود را نشان مي دهند كه هركدام گونه اي 
كمال يافته در سبك خود محسوب مي شوند. زماني 
كه صورت گرايي جريان اصلي مجسمه سازي بود او 
از بازآفريني صرف فراتر مي رفت به گونه اي كه انگار 
پيكره ها دستمايه و ماده اي براي خلق اثر او به شمار 
مي روند. اما او مثل همه مجسمه سازان پيشرو هيچ گاه 
در پيكره هــا محدود نماند و از طريق مجســمه ها و 

سازه ها و مفتول ها به شــكل هاي گوناگون و خيلي 
وقت ها به مرز انتزاع رسيد. هنوز هم به نظر مي رسد 
مجسمه ســازي  هنري غيرقابل پيش بيني براي او 
باشــد، بس كه نتيجه كارهاي او در هر نمايشگاه از 
نمايشــگاه ديگرش متفاوت به نظر برسد. او در طول 
بيش از نيم قرن مجسمه ســازي از مــواد گوناگون 
ازجمله چوب براي خلق مجسمه اســتفاده كرده و 
سال هاي زيادي است كه به خلق مجسمه هاي چوبي 
مشغول است. ديوارهاي چوبي نمايشــگاه او ديوار 
نيستند، تكه هايي اند از چوب ها كه بريده شده اند و بعد 
تراش خورده اند و بعد سوخته اند و حاال كنار هم قرار 
گرفته اند كه كل تازه اي را شكل دهند. كل تازه اي كه 
هم مي توان جداگانه به اجزاي آن توجه كرد و جزئيات 
زيبايي شناسانه خلق يك اثر را ديد و هم وقتي كنار 
هم قرار مي گيرند زيبايي شناســي متفاوتي را سبب 
مي شوند. چوب ها ابرپيكره هايي هستند كه از يك سو 
جزئيات قابل توجه بسيار دارند، از سوي ديگر در مقام 
كل شكل  هاي تازه اي پيدا مي كنند. حتي شكل قرار 
گرفتن آنها در نمايشگاه به گونه اي است كه از منظرها 

و زاويه هاي مختلف شكلشان تغيير مي كند.

گوهریکهصيقلمیخورد
بازسازی »گنجينه  های گوهر« ســاخته سال های دور 
ابراهيم گلستان برای جشنواره بين  المللی روتردام فرصتی 
است برای تماشای يكی از آثار قديمی سينمای مستند 
ايران. اثری كه بيش از نيم قرن از ساخت آن می گذرد و در 
ميان مستندهای تاريخ سينمای ايران فراموش شده است. 
اما گنجينه هــاي گوهر از تهــران تا روتردام مســير پُر 
فراز   و   نشــيب متفاوت    تري را پيموده است. اين مستند 
1۵ِدقيقه  اي را ابراهيم گلستان در سال 134۵به سفارش 
بانك مركزي ايران ســاخت. درحالي كه مهدي سميعي 
)رئيس وقت بانك مركزي( قصد داشته آن را به مناسبت 
2۵ سالگي سلطنت به شــاه هديه دهد. )از روزگار رفته؛ 
چهره به چهره با ابراهيم گلستان، يك گفت وگو از حسن 
فياد( گلســتان با رويه  اي كه پيش  تر نيــز در بقيه آثار 
مستندش قابل ردگيري است، اين اثِر –به ظاهر- سفارشي 
را به يك فيلم شخصي و تجربه  گرا تبديل مي كند. گفتاري 
كه براي فيلم مي  نويســد و خود مي  خواند، به نقد صريح 
نظام شاهنشــاهي با زباني تند و در عين حال شــاعرانه 
مي  پردازد. قابل انتظار اســت كه پــس از تكميل فيلم و 
آشكار شدن نيات گلســتان در پس تصاوير پرزرق  و  برق 
و مبهوت  كننده جواهرات ســلطنتي، وزارت فرهنگ و 
هنر با ارسال نگاتيو اين فيلم به كمپاني تكني  كالر براي 
چاپ مخالفت مي كند و وارياسيون تازه  اي از گفتار فيلم 

با حذف بخش اعظم نيش و كنايه هاي گلستان به طمع و 
ثروت  اندوزي پادشاهان ايران ميكس مي شود. اين نسخه 
جرح و تعديل شده  اي اســت كه در ۵۵سالي كه از زمان 
ساخته شدن فيلم مي  گذرد، در دسترس همگان وجود 
داشــته و چندباري نيز به نمايش درآمده است؛ ازجمله 
يك نوبت ســال 1371در جلسات نمايِش فيلم هفتگي 
فيلمخانه ملي ايران. به غير از نسخه سانسور شده فوق، يك 
كپيديگر )پوزيتيو( در مخزن فيلمخانه ملي ايران وجود 
دارد كه  گفتار آن به جز يك جمله »...و  تاج پهلوي نقطه 
پايان اين حكايت.« انطباق كامل با متني دارد كه گلستان 
در كتاب »گفته ها« آورده و آن را گفتارِ كامل و بدون نقِص 
فيلم دانسته است. خوشــبختانه اين نسخه تكني  كالر 
كيفيت قابل توجهي دارد و از آســيب  ديدگي مرســوم 
فيلم  هاي قديمي )رنگ  پريدگي يا قرمز شــدن( در امان 
مانده است. اما به تازگي نگاتيو و نوارصداي فيلم در انبار 
كمپاني تكني  كالر )در شهر لندن( پيدا شده است كه به نظر 
مي  رسد حداقل از نظر گفتار، مشابه با پوزيتيِو موجود در 
فيلمخانه ملي باشد. نگاتيو اين فيلم با همكاري سينماتك 
بولونيا و نظارت ابراهيم گلستان، ترميم شده است تا نسخه 
اصالح و مرمت  شده  گنجينه هاي گوهر، نخستين نمايش 
جهاني خود را بعد از ۵۵سال در جشنواره روتردام تجربه 
كند. پيش از اين ديگر آثار ابراهيم گلستان ازجمله فيلم 

»خشت و آينه« و مستنِد كوتاه »تپه هاي مارليك« نيز با 
همكاري فيلمخانه ملي ايران و سينماتك بلونيا اصالح و 
مرمت شده و در جشنواره هاي جهاني به نمايش درآمده 
اســت. عالوه بر 3 فيلم فوق )گوزن ها، جنايت بي  دقت و 
گنجينه هاي گوهر( نسخه مرمت شده فيلم شطرنج باد 
)ساخته محمدرضا اصالني( نيز در جشــنواره روتردام 

حضور خواهد داشت.

2هنرمندآثارخودرااينهفتهبهگالريهاآوردهاندكههردوبخشياز
تاريخهنرمعاصربهشمارميروند؛2هنرمنديكهازسالهايدورتاامروز،
بيحاشيه،درهنرايرانحاضربودهاندوفارغازجريانهاوخوشآمدزمانهكارخودراكردهاند.يكيمجسمهسازي
استنامداروديگرينقاشيصاحبسبك؛سعيدشهالپوروثميالاميرابراهيمي.نمايشگاهسعيدشهالپوردر

گالريايرانشهردايراستونمايشگاهثميالاميرابراهيميدرتاالراينجا.

زيباييشناسيشبهايتهران
تعليق، ثميال اميرابراهيمي، تاالر اين جا

ثميالاميرابراهيمي،نقاششــبهايتهراناســت.او
سالهاســتكهمنظرههايگوناگونازشبهايتهرانرا
تصويرميكند.شــكلهايگوناگونحياتشبانهشهرو
تحوالتشهرراميتواندرنقاشيهاياوتماشاكرد؛طبيعتي
كهبخشيازسيمايشهرراشكلميدهدوخيليوقتها
جايخودرابهبزرگراههــاوخيابانهاميدهد،آدمهايي
كهشبهارادرشــهرميگذرانند،فصلهاييكهازپيهم
ميآيندوهركدامزيباييتازهايبــهمنظرههاميدهند
و...خلوت،درونمايهبسياريازنقاشيهاياوستوبهنظر
ميرسددغدغهاواينبودهكهخلوترادرشلوغيهايشهر
تصويركند.»تعليق«نمايشــگاهتازهثميالاميرابراهيمي
اســتكهاينروزهادرتاالراينجادايرشــدهاست.باز
همچشماندازهايشــهريومنظرههايتهراندستمايه
خلقآثارگوناگونشدهاند.درسالهاياخير،درشماري
ازنقاشيهايبزرگاوچشماندازشــهروطبيعتبههم
آميختهاند.بزرگراهشبيهتنهدرختيباالرفتهوپيچخورده
استوجنوبوشمالشــهررابههممتصلكردهاستو
كوچههاشاخههايدرختاناندكهدردوسوامتداديافتهاند
وچراغهايروشنانگاركنكهبرگهاوميوههايدرختان
باشند.چشماندازهايگستردهاوازشهرنمادهايتهران
مثلسردرباغمليوبرجآزاديآغازوبهكوههايالبرزدر
شمالتهرانختمميشودكهزيباييشناسيفراموششده
رادوبارهپيشچشــمبگذارد.نمايشگاهتعليقراميتوان

بهصورتآنالينازوبسايتتاالراينجانيزتماشاكرد. غيرقابلپيشبينی
مجسمه هاي سعيد شهالپور، گالري ايرانشهر

نسخه ترميم شده مستند ابراهيم گلستان پس از ۵۵سال 
در جشنواره روتردام  به نمايش در می آيد
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   روي خط خبر
  پاپ فرانسيس، رهبر كاتوليك هاي جهان 

خواستار پايان خشونت ها در خاورميانه شد.
  وزيــر خارجه تركيه اعالم كــرده كه در 
نشســت اضطراري كميته اجرايي سازمان 
كنفرانس اســالمي، حمالت اسرائيل به غزه 

محكوم شده است.
  خبرنــگار الجزيره گــزارش داده كه از 
بيم حمــالت يهودي هاي افراطــي، ورود 
غيرمسلمانان به مسجداالقصي ممنوع شده 
است. تنش بين مسلمانان و راست هاي افراطي 

يهودي به شدت باال گرفته است.
  هايكو ماس، وزير خارجه آلمان خواستار 
پايان خشــونت  ها در خاورميانه شــده و از 
فلسطيني ها و اســرائيلي ها خواسته است 

مذاكرات را از سر بگيرند.
  فيصل بن فرحان آل ســعود، وزير خارجه 
عربستان »خشــونت هاي آشكار« اسرائيل 
عليه حقوق فلســطيني ها را محكوم كرده و 
خواستار پايان فوري عمليات نظامي اسرائيل 

شده است.
  جوزپ بورل، مســئول سياست خارجي 
اتحاديه اروپا گفته اســت كه وزراي خارجه 
اين اتحاديه سه شنبه براي بررسي وضعيت 
خاورميانه، نشستي فوري برگزار خواهند كرد.

  الكساندريا اوكازيو كورتز، نماينده مجلس 
آمريكا از دولت جو بايــدن به خاطر اينكه با 
اسرائيل مقابله نمي كند به شدت انتقاد كرده و 
گفته است كه اسرائيل، نظامي آپارتايد است.

  وزير خارجــه چين ديروز از شــوراي 
امنيت سازمان ملل خواست به دنبال توقف 
درگيري ها در خاورميانه باشــد و آمريكا را 
به خاطر ايجاد انفعال در اين شــورا سرزنش 

كرد.
  بنيامين نتانياهو، نخســت وزير اسرائيل 
گفته كه حمالت نظامي بــه غزه، تا زماني كه 

نياز باشد ادامه پيدا خواهد كرد.
  ارتش اســرائيل ديروز اعالم كرد در يك 
هفته اخير، با بيشــترين ميــزان حمالت 
موشكي مقاومت فلسطين مواجه بوده است. 
از دوشــنبه، بيش از 3هزار موشك به سمت 

سرزمين هاي اشغالي شليك شده است.
  فرانــس پرس، ديــروز اعــالم كرد كه 
در پي بمباران دفتر رســانه هاي الجزيره و 
آسوشيتدپرس و انهدام كامل برجي كه دفاتر 
اين 2رسانه در آن قرار داشت، دفتر خود در 
ساختماني ديگر را در اختيار تيم هاي خبري 

اين 2رسانه قرار مي دهد.
  كابينه امنيتي اســرائيل جلسه تشكيل 
داده است. برخي منابع خبري گفته اند برخي 
اعضاي اين كابينه خواستار قطع فوري حمالت 
هســتند چون بيم دارند با طوالني تر شدن 
درگيري ها، جنگ وسيع تر شــده و تلفات 

بيشتري به اسرائيل تحميل شود.
  جو بايدن، رئيس جمهور آمريكا با بنيامين 
نتانياهو، نخست وزير اسرائيل و محمود عباس، 
رئيس تشكيالت خودگردان فلسطين تلفني 
صحبت كرده اســت. او به نتانياهو گفته كه 
كشورش حامي اسرائيل است و در گفت وگو 
با عباس از تقويت روابــط دوطرف صحبت 

كرده است.

كيوسك

 بمباران بي پرواي غزه توسط اسرائيل، 
ديروز وارد هفتمين روز شــد؛ روزي كه گزارش

دســت كم 26فلســطيني در حمالت 
هوايي ارتش اسرائيل به شهادت رسيدند.

به گــزارش الجزيره، ارتش اســرائيل ديروز همچنين 
خانه يحيي السنوار يكي از رهبران ارشد حماس را هم 
مورد هدف قرار داد. در تل آويو هــم مردم به دنبال به 
صدا درآمدن آژير خطر به خاطر حمله راكتي از غزه، به 

پناهگاه ها پناه بردند.
به گزارش بي بي ســي، تا بعدازظهر ديروز دســت كم 
181نفر در غزه به شــهادت رســيده اند كه 52تن از 
آنها كــودك و 31نفر زن بوده اند. بيــش از 1300نفر 
هم مجروح شده اند. در اســرائيل هم 10نفر، ازجمله 
2كودك، جان خــود را در حمالت راكتــي نيروهاي 

مقاومت فلسطيني از دست داده اند.
درگيري ها بعد از آن شــدت گرفت كه تنش هاي بين 
فلسطيني ها و اسرائيلي ها در قدس شرقي در هفته هاي 
اخير به اوج رسيده بود. اسرائيلي ها با سركوب مسلمانان 
وارد مســاجد و مكان هاي مقدس آنهــا در اين بخش 
از قدس شدند و آنها را اشــغال كردند. حماس هم به 
اسرائيل ضرب االجل داد كه از اين مكان ها خارج شود 
و بعد از بي توجهي اســرائيل به اين هشدارها، حمالت 

راكتي و موشكي را شروع كرد.
درگيري ها بين يهودي ها و اعراب ســاكن در اسرائيل 
هم اوج گرفته و چهره شــهرهاي مختلف در اسرائيل 

ناآرام شده  است.
حمالت اسرائيل به متراكم ترين نقطه مسكوني دنيا و 
شهادت تعداد بسيار زيادي كودك و زن، خشم جهاني 
به همراه داشته است و مردم در كشورهاي مختلف به 
نشانه همبستگي با مردم فلسطين و اعتراض به حمالت 
بي رحمانه اسرائيل، دست به اعتراض زده اند. همه ساله 
در روز نكبت، مردم با فلســطيني ها ابــراز همدردي 
مي كردند اما امسال همزماني اين روز با حمالت اخير، 
باعث خشم بيشــتر مردم جهان شــده و انگيزه هاي 
بيشــتري به آنان براي راهپيمايي در حمايت از مردم 
غزه داده است. روز نكبت ســالگرد اخراج صدها هزار 
فلسطيني از خانه هايشان توسط اسرائيل در 73سال 

پيش است.
اين اعتراض ها در روز شنبه به خصوص در لندن و پاريس 
چشمگير بوده اســت و برگزاركنندگان گفته اند هفته 
آينده هم به صورت ملي در فرانسه و انگليس در حمايت 

از مردم فلسطين به خيابان ها خواهند آمد.
انگليس: يكي از بزرگ تريــن اعتراض ها در حمايت 
از مردم فلسطين در لندن انجام شد. راهپيمايي هاي 

لندن شــاهد درگيري هاي زيادي هــم بين پليس و 
معترضان بــود و 13نفر از معترضان توســط پليس 
بازداشت شدند. 9نفر از افســران پليس لندن هم در 
زد و خورد با معترضان مجروح شــده اند. هزاران نفر 
در پايتخت انگليس در مركز شــهر راهپيمايي كرده 
و در نهايت در مقابل سفارت اســرائيل تجمع كردند. 
برگزاركنندگان ايــن راهپيمايــي از دولت انگليس 
خواسته اند سريعا براي پايان خشــونت در غزه اقدام 
كند. جرمي كوربين، رهبر پيشين حزب كارگر انگليس 
در بين مردم بــه آنها گفت كــه اعتراض هاي جهاني 
مي تواند به مردم غزه كمك كند كه به حقوق انساني 

خود برسند.
فرانســه:به گزارش يورونيوز، در پايتخت فرانسه، 
تظاهرات عليه اســرائيل، بــا مقابله شــديد پليس 
ضدشــورش مواجه شــد و نيروهاي پليس با ماشين 
آبپاش و گاز اشك آور سعي در متفرق كردن معترضان 
داشتند. هزاران نفر مي خواستند تظاهرات را از نقطه اي 
در شمال پاريس شروع كنند اما با مقابله پليس مواجه 
شــدند. يك دادگاه نگران از اينكه ممكن اســت اين 
تظاهرات مثل چند ســال پيش به خشــونت كشيده 
شــود، برگزاري آن را ممنوع كرده بود. 4200نيروي 
پليس به كار گرفته شد تا جلوي اين تظاهرات گرفته 
شــود. با اين حال معترضان با نيروهــاي امنيتي به 
مقابله برخاســتند و پايتخت فرانســه محله به محله 
به صحنه درگيري دو طرف تبديل شــد. در مارســي 
و استراســبورگ، ديگر شــهرهاي بزرگ فرانسه، هم 
گروه هاي بزرگــي از حاميان فلســطين راهپيمايي 

مسالمت آميز داشتند.
اســپانيا: بيش از 2هزار و 500معترض به حمالت 
اسرائيل در پايتخت اسپانيا راهپيمايي كردند و شعار 
دادند كه »اين جنگ نيست، نسل كشي است« و برخي 
از آنها پالكاردهايي در دست داشتند كه روي آن  نوشته 

بود: »جان مسلمانان مهم است«.
آلمان: در برلين، تجمع بيش از 3هــزار و 500نفر از 
حاميان فلسطيني با مقابله پليس مواجه شد، چرا كه 
به خاطر شرايط همه گيري كرونا، تجمع بدون رعايت 
فاصله اجتماعي ممنوع شده است. در مقابل، معترضان 
هم با پرتاب سنگ و بطري به پليس پاسخ دادند. مردم 

در اشتوتگارت هم عليه اسرائيل راهپيمايي كردند.
هلند:مــردم در الهه هلند، با وجود ســرما و باران به 
ميدان اصلي شهر آمدند و در كنار ساختمان پارلمان 
تجمع كردند تا به ســخنراني ها درباره وضعيت مردم 
فلســطين گوش دهند و حمايت خود را از آنها نشان 
دهند. عصر جمعه هــم پليس هلند حدود 100حامي 
فلســطين را در اوترخــت به خاطــر اينكــه قوانين 
فاصله گذاري اجتماعــي را رعايــت نمي كنند موقتا 

بازداشت كرد.

لبنان :صدها لبنانــي و فلســطيني در طول مرز 
لبنان و اسرائيل دســت به اعتراض زده اند. برخي 
از معترضان از ديوار مرزي باال رفته و عليه اسرائيل 
شعار دادند. نيروهاي مرزي اسرائيل به سمت مردم 
شــليك كردند كه در اثر اين تيرانــدازي يك نفر 

مجروح شده است.
عراق:صدها معترض در شهرهاي مختلف در اين كشور 
به نشانه همبستگي با فلسطيني ها راهپيمايي كردند. در 
بغداد، حاميان فلسطين در ميدان تحرير تجمع بزرگي 
ترتيب دادند. شمار زيادي از طرفداران مقتدي صدر در 

ميان تظاهرات كنندگان بودند.
قطر:در دوحه، هزاران نفر پرچم هاي فلسطين را تكان 
دادند و با نشــان دادن پيام هايــي در حمايت از مردم 

فلسطين، عليه اقدامات ظالمانه اسرائيل شعار دادند.
هند: در كشمير تحت كنترل هند، پليس به معترضان 
حامي فلسطين حمله كرد. دست كم 29نفر بازداشت 
شــده اند. بعد از نمــاز جمعه هــم، تعداد زيــادي از 
نمازگزاران با در دســت داشــتن پرچم فلسطين به 
خيابان  رفته بودند. پليس نســبت به تجمع هاي مردم 

به شدت هشدار داده است.
آفريقاي جنوبي:صدهــا نفر از مــردم در كيپ تاون 
پايتخت آفريقاي جنوبي، در مقابل ساختمان پارلمان 
تجمع كردند و عليه حمالت اسرائيل به غزه شعار دادند 

و با مردم فلسطين اعالم همبستگي كردند.
آمريكا:معترضــان در شــهرهاي مختلــف عليــه 
جنايت هاي اســرائيل موضع گرفتند و همبســتگي 
خود را با مردم فلســطين نشــان دادند. در نيويورك، 
صدها نفر به خيابان ها ريختند و با در دســت داشتن 
پرچم فلسطين با مردم اين كشور و غزه ابراز همدردي 
كردند. در واشــنگتن، معترضان با حضــور در مقابل 
كنگره خواستار اقدام نمايندگان براي تحت فشار قرار 
دادن رژيم صهيونيستي شدند. در لس آنجلس، صدها 
نفر از معترضان، حمالت اســرائيل را محكوم كردند 
و با بندآوردن خيابان ها، خواســتار پايان آن شــدند. 
در شــيكاگو و كلرادو هم گروه هاي طرفدار فلسطين 
دست به اعتراض زدند. خبرنگار الجزيره گفته كه تعداد 

معترضان در واشنگتن چشمگير بوده است.
تركيه:مردم و به خصوص زنــان در آنكارا به خيابان ها 

ريختند و در حمايت از مردم فلسطين شعار دادند.
بلژيك:صدها معترض در بروكســل، پايتخت بلژيك 
و همينطور مقر اتحاديه اروپايي در مركز شــهر تجمع 
و از مردم فلسطين حمايت كردند. برخي از معترضان 
پالكاردهايي در دست داشتند كه روي آنها نوشته بود: 

»اسرائيل تروريست است.«
نيوزيلند:هــزاران معتــرض حامي فلســطين در 
شهرهاي بزرگ اين كشور در حمايت از مردم فلسطين 

راهپيمايي كردند.

 همزمان با ادامه حمالت هوايي رژيم صهيونيستي به نوار غزه و به شهادت رساندن شهروندان فلسطيني
مردم در نقاط مختلف جهان فرياد حمايت از فلسطين سر دادند

شهرهاي جهان در كنار فلسطين

روزنامه نيويورك تايمز به بررســي وقايع 
هفته هاي اخير در ســرزمين هاي اشغالي و 
بيت المقدس پرداختــه كه به درگيري هاي 
بي ســابقه در نوار غزه منجر شــده است؛ 
وقايعي كــه نيويورك تايمز، اســرائيل را 
عامل آغاز آنها مي داند. اين روزنامه نوشته 
كه حمالت متعدد اســرائيل طي هفته هاي 
اخير به نمازگزاران در مسجداالقصي جرقه 
درگيري هاي اخير را زده اســت. نظاميان 
اسرائيلي طي هفته هاي اخير ابتدا به محله 
شيخ جراح در بيت المقدس شرقي و سپس 
به مسجداالقصي حمله كرده و شمار زيادي 

از فلسطينيان را مجروح كردند.

روزنامه اينديپندنت ]انگليس[

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

تنها بازمانده

جنايت كشتار جمعي 

4 هفته تا جنگ

روزنامه اينديپندنت تصوير كودك 5ماهه 
فلســطيني را منتشــر كرده كه زنده از 
زير آوار حمالت جنگنده هاي اســرائيلي 
بيرون كشيده شده است. اين كودك تنها 
بازمانــده از اعضاي يك خانــواده 11نفره 
اســت. بقيه اعضاي خانــواده در حمله 
هوايي شــبانه اسرائيل كشــته شده اند. 
حمله به ســاختمان هاي مسكوني در نوار 
غزه همچنان ادامــه دارد. توپخانه رژيم 
صهيونيستي نيز به كمك نيروهاي هوايي 

اين رژيم آمده است.

روزنامــه العربي الجديد گزارش نخســت 
خود را بــه حمالت هوايي اســرائيل عليه 
مناطق مسكوني در نوار غزه اختصاص داده 
است. به نوشــته اين روزنامه، نوعي تعمد 
در رفتار نظامي رژيم صهيونيســتي براي 
ضربه به زيرساخت هاي شــهري و تخريب 
مناطق مســكوني ديده مي شود. در نتيجه 
اين رويكرد، تا كنون تمامي اعضاي چندين 
خانواده فلسطيني به شــهادت رسيده اند؛ 
امري كه يادآور جنايت هاي كشتار جنگي در 

بحران هاي نظامي است.

نگاه

قدس و نبرد ژئوپليتيك در خاورميانه

تأثير درگيري هاي اخير مقاومت فلســطين به رهبري جنبش 
حماس با رژيم اسرائيل محدود به قدس نبوده و دامنه آن، جايگاه 
ژئوپليتيكي كه اسرائيل در شــرق مديترانه و حتي خليج فارس 
به دنبالش بود را تحت تاثير قرار خواهــد داد. دليل اين ادعا نيز 
روشن است؛ موشك هاي مقاومت تنها بازدارندگي نظامي اسرائيل 
در قدس و سرزمين هاي اشغالي را هدف نمي گيرد. حمالت مكرر 
به تاسيســات نفتي در شــرق مديترانه، لوله هاي انتقال گاز در 
عسقالن و ســاير مراكز و انبارهاي استراتژيك در ايالت و از همه 
مهم تر، شليك 15موشك و راكت به ســوي نيروگاه ديمونا، قبل 
از آنكه ضربه اي نظامي باشــد، نفوذ و هيمنه سياسي اسرائيل در 

منطقه را به چالش مي كشد.
همچنين نبايد از تأثير اين درگيري ها بر انسجام و ثبات داخلي 
رژيم صهيونيســتي غافل ماند. با شــليك نخستين موشك ها از 
داخل غزه، به صــدا درآمدن آژير خطر در نقاطــي مانند قدس 
يا تل آويو و تهديد محمد الضيف، فرمانده گردان هاي قســام به 
انتقام از شهرك نشينان، فضا به كلي تغيير كرده و روند تعدي به 
مسجداالقصي متوقف شــد. اما سرعت و حجم تحوالت برخالف 
گذشــته به گونه اي بود كه حتي ســرزمين هاي اشغال شده در 
1948نيز از پس لرزه هاي اين قدرت نمايي نظامي در امان نماندند. 
مواضع رهبران اسرائيل به روشــني ثابت مي كند ائتالف حاكم 
بر اين رژيم )ليكود و آبي- ســفيد( باز هم متزلزل شده و امكان 
فروپاشــي مجدد دولت بر اثر اختالفات دربــاره نحوه مواجهه با 
حمالت حماس وجود دارد. هم اكنون ســرزمين هاي اشغالي در 
حالي شاهد اعتراضات شديد شــهروندان عرب و مسلمان است 
كه رژيم صهيونيســتي ديگر همچون گذشته قادر نيست در اوج 
بحران ها، اختالفات داخلي را مخفي كــرده و چهره اي متحد از 
خود براي جهانيان به نمايش بگذارد. نقطه اوج اين چندپارگي، 

مخالفت بني گانتز با اصرار نتانياهو براي ورود ارتش به شهرهاي 
اشغالي با هدف دفاع از شهرك نشينان مقابل شهروندان معترض 
فلسطيني بود. عدم  تصميم گيري قاطع و عقب نشيني هاي مكرر 
از حمله زميني به نوار غزه را مي توان يكي ديگر از جلوه هاي اين 

بحران داخلي براي اسرائيل به شمار آورد.
مجموعه تحوالت مذكور بيانگر ضعف عمق استراتژيك اسرائيل 
مقابل فلسطيني ها است. رهبران سياســي و نظامي اسرائيل به 
طرز بي سابقه اي قادر نيستند بر سر اينكه تمركز خود را بر كدام 
جبهه قرار دهند اتفاق نظر داشــته باشند. درحالي كه نتانياهو بر 
توسعه دامنه درگيري  به شــهرها اصرار دارد، فرماندهان نظامي 
به نمايندگي گانتز از نگراني خود مبني بر واكنش احتمالي غزه 
سخن مي گويند. بنابراين مبالغه نيست اگر بگوييم موشك هاي 
حماس از يك سو هيمنه تصويرســازي شده از اسرائيل در سطح 
منطقه را به چالش كشيده و ميزان آســيب پذيري آن به لحاظ 
نظامي و جغرافيايي را براي افكار عمومي به نمايش كشيده است. 
همچنين از ســوي ديگر، ضعف نظامي سياسي و بحران داخلي 
اســرائيل نيز بيش از هر زمان ديگري به لطف حمالت موشكي 
حماس آشكار شده است. حال ســؤال اين است؛ چگونه رژيمي 
با اين ســطح از آســيب پذيري نظامي و تزلزل داخلي، به دنبال 
رهبري منطقه در ابعاد نظامي، سياسي، اقتصادي و حتي ايجاد 

ائتالف هاي منطقه اي است؟ 
رژيم صهيونيستي در سال هاي اخير بلندپروازي هاي بي سابقه اي 
را در سطح منطقه، براي عبور از دايره انزواي پيشين خود تجربه 
كرده است؛ ائتالف گاز در شــرق مديترانه براي تقابل با تركيه، 
توافق هاي عادي ســازي  روابط با كشــورهاي كوچك عربي در 
خليج فارس، تقويــت روابط ديپلماتيك با برخي از كشــورهاي 
اروپاي شرقي، طرح انتقال نفت و گاز از امارات به بندر عسقالن و 
از همه مهم تر، دستيابي به نقطه كانوني انرژي ميان آسيا و اروپا 
مواردي از اين بلندپروازي هاي جنجالي به حســاب مي آيند. اما 
تمام اين چشم انداز با تهديدي نظامي از جانب گردان هاي حماس 
به چالش كشيده شده است؛ نيرويي كه به رغم حمالت ديوانه وار 

اسرائيل به نوار غزه، مهار نشده و حاضر به عقب نشيني نيست. 
نبرد قدس، بنيان پروژه اسرائيل در داخل و خارج را زير سؤال برده 
است. چشم اندازهاي سياسي، اقتصادي و امنيتي اين رژيم با وجود 
تهديد نظامي از سوي مقاومت هرگز محقق نخواهد شد؛ مقاومتي 
كه هر زمان اراده كند به واســطه تســليحات راهبردي و توان 
ميداني خود، ابتكار عمل را در دست دارد. به تعبير ديگر مي توان 
گفت تمامي اهداف جنبش حماس در اين جنگ محقق شــده و 
حتي پيش از تنظيم آتش بس، بايد اين گروه را پيروز درگيري ها 
دانست. مقاومت غزه به موازات اجبار اسرائيل به عقب نشيني از 
مسجداالقصي و توقف حمالت خياباني عليه ساكنان قدس، پيام 
مهمي را براي تمام كشــورهاي منطقه ارسال كرده است؛ پيامي 
مبني بر اينكه چشم انداز قدرت رژيم صهيونيستي چيزي فراتر 
از توهم نيســت و آينده منطقه از راه به رسميت شناختن سلطه 
صهيونيست ها نمي گذرد.  اين پيام در شرايطي مخابره مي شود كه 
بسياري از نظام هاي مستبد عربي به منظور جلب رضايت آمريكا 
براي عادي سازي  روابط خود با اسرائيل صف كشيده اند. در عين 
حال با نمايان شــدن بيش از پيش آسيب پذيري ها و ضعف هاي 
اســتراتژيك اســرائيل، نفوذ و تأثيرگذاري قدرت هاي ديگر در 
منطقه، نظير تركيه و ايران به واقعيتي غيرقابل انكار تبديل شده 
است. بدون شك نبرد قدس روند حركت نظام هاي عربي به سوي 
برقراري روابط با رژيم صهيونيستي را آهســته تر كرده و فضا را 
به سمت تشــديد انزواي منطقه اي عليه اســرائيل پيش خواهد 
راند؛ امري كه در ســايه رويكرد عمومي آمريكا به منظور كاهش 
حضور در منطقه خاورميانه، پيامدهاي ســختي براي تل آويو به 

بار مي آورد.
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ايــن روزها كــه تزريق  واكســن كرونا در حال فاطمه عباسی
انجام اســت و پدربزرگ هــا و مادر بــزرگ هايمان 
واكسينه شده اند، حالمان خوب است و خوشحاليم و 
خيالمان اندكی راحت شده تا نوبت به خودمان برسد 
و بعد از حدود يك ســال و نيم از شــر اين ويروس 
منحوس نجات پيدا كنيم. در اين شــرايط كه همه 
منتظريم تا واكسينه شويم و كل عالم از دكتر و وزير و 
دانشــمند تا باالترين مقام حكومتی دغدغه شــان 

واكسن زدن مردم است و كلی آدم شبانه روز در حال 
تالشند تا واكسن توليد كنند، باور كردن اينكه عده ای 
بروند جلوی وزارت بهداشــت تجمع كنند و شــعار 
بدهند كه: »واكسيناسيون را متوقف كنيد« و پالكارد 
دســت بگيرند كه: »سيســتم ايمنی كه خدا داده 
برايمــان كافی اســت« و»كرونــا، فريــب قرن« 
خيلی سخت است. حتی اگر آدم سنتی و صنعتی را با 
هم بزنــد هم، بــاز در آن اندك باقی مانــده از ذهن 
بيمارش می تواند به اين نتيجه برسد كه اين كار چقدر 

غيرمعقول و تمسخرآميز است و حتی اگر شوخی هم 
باشد، شوخی قشنگی نيست! اما چه باور كنيم چه نه، 
اين آدم های عجيب و غريب وجود دارند و بايد به آنها 
بگوييم شما شبيه همان آدم هايی هستيد كه در دوران 
اميركبير با واكسن آبله و ديفتری مخالفت می كردند 
و معتقد بودند اين خالف اعتقاداتشان است و كلی آدم 
را به كشتن دادند. نه! شما از آنها هم بدتريد، چون در 
قرن 21زندگی می كنيد، قرنی كه اين قبيل تعصبات 

كاذب و عقب افتادگی در آن جايی ندارد.

مظنونینهمیشگی

آميتــاب باچــان در رويــداد جهانی 
Vax Live  كه در آمريكا برگزار شــد 
با فرســتادن ويدئويی از مــردم جهان 
خواست تا در مقابله با موج جديد ويروس 
كرونا به كمك مردم هندوستان بيايند. 
باچان در ويدئويی در ايــن رويداد كه 
ستارگان آمريكايی بسياری مانند جنيفر 
لوپز و سلنا گومز در آن به اجرای برنامه 
پرداختند، بر اهميت واكسيناسيون در 

دنيا تأكيد كرد.
باچان در اين ويدئو گفت: »من آميتاب 
باچان هستم. كشــور من هند در حال 
مبارزه با مــوج ناگهانی دوم كوويد-19 
است. من به عنوان يك شهروند جهانی 
از همه شــهروندان جهان درخواست 
می كنم كه كمك كننــد، با دولت های 
خــود و شــركت های دارويی صحبت 
كرده و از آنها بخواهند كه كمك مالی، 
جنســی اهدا كنند، كمك به جامعه ای 
كه بيشترين نياز را دارد، هر تالشی مهم 
است. همانطور كه ماهاتما گاندی گفت: 
»با روشی مهربانانه می توانيد دنيا را تكان 

دهيد. متشكرم«.
نكتــه مهــم دربــاره اســتمداد 
محبوب ترين ستاره باليوود و يكی از 
بازيگران مهم سينمای هند عمل به 
مسئوليت اجتماعی خود برای كمك 
به هموطنان خود است. موضوعی كه 
شايد بتواند برای سلبريتی های وطنی 
هم الگو باشد و بی توجهی آنها البته به 
جز دوسه نفر از سلبريتی ها را كه در 
دوره كرونا برای كمك به مردم سنگ 
تمام گذاشــته اند به فكر و البته عمل 

وادار كند.

درخواست هندی

سبك موسيقی رگی ) Reggae ( را با نام 
باب مارلی ) Bob Marley ( می شناسند؛ 
ترانه سرا، آهنگســاز و خواننده جامائيكايی كه با صدای خش دار 
و زخمی خود در آغــاز دهه 70ميالدی، به مــردم جهان فراخوان 
ظلم ستيزی داد.در ذات او موســيقی يك كنش اجتماعی بود تا با 
ُخنياگری اش، معنا را در قاموس هنر رمزگذاری كرده و شنونده اش، 

مفهوم را از دل آن رمزگشايی كند.
 )ska( آمده كه رگی براســاس اســكا ) Britannica ( در بريتانيكا
موســيقی محلی محبوب جامائيكايی پايه ريزی شــده كه در آن 
صدای مظلوميت با آهنگ های احساسی قابل درك بوده است. رگی 
تكامل يافته اين ريشه هاســت و با وزن ترانه سياسی، به بی عدالتی 

اجتماعی و اقتصادی می پردازد.
فلسفه و ريتم موسيقی رگی و ترانه هايی كه زندگی، عشق و رستگاری 
را تداعی می كند، باعث توجه و جذب مخاطبان جهانی می شود و باب 
مارلی در نقش ســفير رگی، به هم آوايی با جنبش های آزاديخواهی 
می پردازد. او شعرهای خود را در ستايش صلح و نوع دوستی می سرايد 

و از آزادی، برابری، فقر، خشونت، تبعيض نژادی و جنگ می خواند.
ترانه )No Woman No Cry( يكی از موفق ترين كارهای باب مارلی 
است كه يادآور خاطرات او در نزديكی پايتخت جامائيكا است؛ جايی 
كه هنگام تنگدستی، يكی از دوســتانش كمك های زيادی به اين 

گيتاريست و خواننده گمنام می كند.
)Redemption Song( آخرين آهنگ باب مارلی هم نغمه رستگاری
از آلبوم طغيان )Uprising( اســت؛يك وصيت نامــه يا مرثيه ای 
خودساخته از هنرمندی صلح طلب و عاشق آزادی و رستگاری كه در 
فهرست مجله معتبر »رولينگ استون« در رتبه 66بهترين آهنگ های 

تاريخ موسيقی قرار دارد.
با رگی مارلی، موسيقی ديگر برای شادی و پايكوبی نبود، بلكه صدای 
مردمی بود كه توجهی به آنان نمی شد؛ اين ويژگی باعث شده كه پس 
از گذشت 4دهه، رگی همچنان طرفداران خود را حفظ كند.باب مارلی 
روز 11  ماه مه 1981 در سن 36سالگی، به دليل ابتال به سرطان پوست 

درگذشت.

بر و برگ
نويسنده ايراني و بزم ناكريمان

مناف يحيي پور
عشق را بي معرفت معنا مكن

زر نداري، مشت خود را وا مكن
گر نداري دانش تركيب رنگ

بين گل ها زشت يا زيبا مكن)از بهرام سياره(
چند شــب پيش 2 مربي فوتبال ايراني، ميهمان 
برنامه خندوانه بودند و بي دليل مشت خالي خود 
را وا كردند. آن 2 در مسابقه اي شركت كردند كه 
وقتي از يكي شان خواسته شد 3 نويسنده  ايراني 
را نام ببرد، درماند كه »نويسنده ايراني از كجا پيدا 
كنم؟« و اينگونه دوري خــود را از دنياي كتاب 
و فرهنگ امــروز ايران نمايان كــرد. ديگري كه 
مي ترسيد اگر خاموش بنشيند، بي هنري اش از 

خلق پنهان بماند؛ با تعبيري ناشايست به خيال 
خود مزه ريخت كه نويسنده هاي ايراني بيكارند 
و چون بيكارند مي نويسند و... و ميزبان هم قاه قاه 

خنديد.
اين مربــي دوري و بيگانگي خــود را از كتاب و 
فرهنــگ ايران امروز آشــكار ســاخت وگرنه از 
بي خبري و ناداني و آداب نداني او گردي بر دامن 
اهالي فرهنگ و اهل قلم نخواهد نشســت كه به 
قول خواجه شــيراز »وصل خورشيد به شب پره 

اعمي نرسد«
اما روزنامه نگاران هم از خانواده  بزرگ نويسندگان 
به شــمار مي آيند و در طول بيش از صد ســال 
عمر مطبوعات ايران، قلم شــيواي بســياري از 
روزنامه نگاران كشور، خاطره هاي جمعي مردم ما 

را شكل داده و ماندگار كرده است.
 بســياري از روزنامه نگاران، عالوه بــر قلم زدن 
در مطبوعــات و رســانه هاي ديگر، دســتي در 
نوشتن كتاب هم دارند؛ از داستان و شعر گرفته 
تا آثار علمي و پژوهشــي و… بــزرگان عرصه 
روزنامه نــگاري همه عمــر با كتــاب و فرهنگ 
زيســته اند و با اهل ادب نشســت و برخاســت 

داشته اند.
 امروز كتاب جاي پاسخ دادن به اين مربي غوغايي 
نيســت، اما بجاســت روزنامه نگاران مدتي او را 
فراموش كنند و هيچ جا نامــي از او نبرند تا آداب 
ســخن گفتن، به ويژه درباره اهل قلم بياموزد و 
كمي كه هم شده، قدر فرهنگ و كتاب را بداند و از 

نويسندگان ميهن اش عذرخواهي كند.

دغدغه

صف مطلوب، انتظار دلچسب، گذران وقت برای واكسينه شدن... عكس :همشهری / منا عادل اول آخر

شهنام صفاجو

انجامش بده/گالری گردی

شكر از روز گذشته گران تر شد. 
قیمت خرده فروشی شكر در 
بسته های یك كیلویی پیش 
از این 8700تومان بود و االن 
شكر عمده فروشی 11هزار و 
500تومان و شكر یك كیلویی 
خرده فروشی 15هزار تومان 

شده است.

 15
هزار تومان

تهران از ابتدای سال جاری 
تاكنون 50 روز هوای قابل قبول 

داشته است و كماكان این 
وضعیت ادامه خواهد داشت. 
هم اكنون كیفیت هوای شهر 

تهران با شاخص 55در وضعیت 
خوبی قرار دارد.

 50
روز

سخنگوی صنعت برق میزان 
مصرف برق مراكز غیرمجاز تولید 

رمز ارز را حدود ۹00 تا 1۲00 مگاوات 
دانسته و گفته: فعالیت مراكز 

استخراج رمز ارز به صورت غیرمجاز 
امسال بسیار برای صنعت برق 
تهدید كننده است. روز گذشته 
مصرف برق كشور به 4۹هزار و 
700مگاوات رسید كه بیش از 6 

هزارمگاوات نسبت به روز مشابه 
سال گذشته بیشتر بود.

 1200
مگاوات

حافظ

مرا عهديست با جانان كه تا جان در بدن دارم

هواداران كويش را چو جان خويشتن دارم

عدد خبر

برگ بعدی كه تو بايد بخوانی اش روز بعدی، قيدشده مسعود مير روی تقويم نوشته 16می  روز جهانی نور است و در 
17می  روز جهانی ارتباطات. نور و ارتباط عجب واژه های سهل و پيچيده ای هستند. 
از نور نوشتن گويی مكاشفه است در دنيای علم و فيزيك و از ارتباطات گفتن گويی 
صدای سرد تنهايی را شكستن است در جهان همگانی. راستش نور برای بسياری 
از ما تالءلو اميد اســت در ظلمات ايام و بسياری از ما اصال از شكست و گسست و 
معادالت نور و فيزيك سر در نمی آوريم چه رسد به اينكه در روز جهانی اش مراتب 

نورانی علم مان را پيش روی منشور بگيريم و مدعی شناخت نور باشيم.
در حوزه ارتباطات هم ما از تلفن و ماهواره و رسانه و اينترنت به قدر احواالتمان بهره 
می بريم اما نظريه های ارتباطی و معادالت پيام، پيام رسان و پيام فرست را چندان 
از هم تميز نمی دهيم. اينكه دنيای ارتباطات برای خودش كهكشانی نامكشوف و 
پيچيده است را می دانيم اما تئوری ها و نظريه های آن را به خاطر نداريم. ارتباطات 
برای ما همان تنها نماندن در جهان خانه مان اســت و دوری  ازاحســاس غريب 

زندگی در دهكده ای به وسعت دنيا.
اين نوشــته ها اما تنها برای رصد كردن يك بهانه در تقويم نيست بلكه مناسبتی 
است برای يادآوری اينكه ارتباطات همان نور است. بدون ارتباطات، انسان معاصر 
گويی در ظلمات ذهن و جسم خود آواره می شــود و اين ارتباطات است كه نور 

می تاباند بر روزگار من و تو و ما. زنده باد ارتباطات و زنده باد نور...

ارتباط نور است

غزه- اثر آندره كاريليو

   معلق در كناره های خالی
نمايشگاه انفرادی نقاشی

تا چهارشنبه 5 خرداد 1400
گالری سيحون: خيابان وزرا، كوچه چهارم، شماره 11

   گاو
نمايشگاه گروهی نقاشی، حجم، عكس

تا دوشنبه 31 خرداد 1400
گالری شكوه: فرمانيه،بلوار شهيد اندرزگو،خيابان سليمی 

شمالی،كوچه امير نوری،پالك 19
   مجسمه های سعيد شهالپور

نمايشگاه انفرادی حجم
تا دوشنبه 10 خرداد 1400

گالری ايرانشهر: خيابان كريم خان زند، خيابان شهيد عضدی، خيابان 
سپند، پالك 69/1

   تعليق
نمايشگاه انفرادی طراحی، نقاشی

تا جمعه 21 خرداد 1400
تاالر اين/جا: خيابان كريمخان زند، خيابان ميرزای شيرازی، شماره 95

   پيش  درآمد
نمايشگاه انفرادی چيدمان

تا پنجشنبه 30 ارديبهشت 1400
گالری والی: ميدان ونك، خيابان شهيد خدامی، پالك 72

   آتش افروز
نمايشگاه گروهی

تا جمعه 14 خرداد 1400
گالری ايوان: تهران، الهيه، خيابان مهديه، خيابان جبهه، كوچه لسانی، 

بن بست حميد، شماره 1
   اقليم خيال

نمايشگاه انفرادی نقاشی
تا چهارشنبه 5 خرداد 1400

گالری هفت ثمر: خيابان مطهری، خيابان كوه نور، كوچه پنجم، شماره8
    دشت های رنگ دويده
نمايشگاه انفرادی نقاشی

تا چهارشنبه 12 خرداد 1400
گالری نگاه: خيابان مطهری، خيابان جم )فجر(، خيابان غفاری، شماره 64

    ذهن من
نمايشگاه انفرادی نقاشی

تا چهارشنبه 29 ارديبهشت 1400
نگارخانه آتشزاد: خيابان وليعصر، نرسيده به ميدان ونك، خيابان 

عباسپـور )توانير( شمالی، بعد از پـل همت، پـالك 23
    بازخوان

نمايشگاه گروهی
تا جمعه 14 خرداد 1400

گالری شيدايی: ميدان هفتم تير، ميدان بهار شيراز، روبه روی موزه 
عكسخانه شهر، پالك 149، واحد1

رگی مارلی 
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