
گزارش يك خاموشي
از پيش اعالم نشده

 در حالي كه ديروز نقاط مختلف شهر با  قطع برق روبه رو شد
يافته هاي همشهري از نهايي شدن جدول خاموشي ها  حكايت دارد

مترو؛چه بود 
وچه شد

نه به روايت 
عريان خشونت

نگاهي به كارنامه توسعه شبكه 
حمل ونقل ريلي تهران در 44ماه 
  پيروز حناچي: ۲ ايستگاه جديد 
مترو هفته آينده به بهره برداري مي رسد

حــدود 44ماه از دوره شــوراي شــهر 
پنجــم و حــدود 30مــاه از مديريت 
شهري فعلي مي گذرد و روزهاي پاياني 
فرصتي براي بازنگري كارنامه عملكرد 
شهرداري و شركت ها و ســازمان هاي 
تابعه است. كارنامه اي كه معيار موفقيت 
يا عدم كارآمدي شــهرداري محسوب 
مي شــود و چون ادوار گذشــته در اين 
روزها منتقــدان به دور از هــر انصاف و 
عدلي، نوك پيكان را به ســمت فعاليت 
مديريت شهري نشانه مي روند و وضعيت 
را چنان ترســيم مي كنند كه گويا هيچ 
تالشــي در دوره پنجم صورت نگرفته 
است. يك قياس ساده و به دور از هرگونه 
غرض ورزي نشان مي دهد كه مديريت 
شهري چون تهران در اين دوره به دليل 
وجود تحريم ها از يك سو و اپيدمي كرونا 
از سوي ديگر قطعا سخت ترين دوره بوده 

است. صفحه3 را بخوانيد.

واكاوي ابعاد و پيامدهاي 
حادثه قتل بابك خرمدين در 

گفت وگو با كارشناسان حقوقي، 
جامعه شناسي و رسانه

جامعــه ايراني اين روزها در شــوك 
يــك رويداد تلــخ جديــد از جنس 
فرزندكشي اســت. خبر قتل »بابك 
خرمدين«، كارگردان 47ساله سينما 
از همان روز وقوع، مثل همه خبرهاي 
حادثــه اي ديگر - والبتــه با ضرايب 
تقويت كننده اي مثــل ارزش خبري 
شهرت- انعكاس بسيار گسترده اي در 
جامعه پيدا كرد و تقريبا خيلي زود به 
اطالع همه مردم رسيد. با اين حال كار 
در اين مرحله متوقف نماند و انتشــار 
مستمر برخي جزئيات تكان دهنده از 
نحوه انجام قتل و اتفاقات پس از آن، 
شــرايط بغرنج تري را رقم زد و به اين 
 ترتيب، اين جنايــت خانوادگي عمال 
به يك پديده اجتماعي تبديل شــد.  

صفحه10 را بخوانيد.

جناب آقاي دكتر صفاري
درگذشت  پدر گراميتان  را تسليت عرض مي نماييم؛  از ايزد منان 
 براي آن مرحوم علو درجات و بــراي جنابعالي و  بازماندگان صبر

و سالمتي مسئلت داريم.
همكاران شما در موسسه همشهري
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يادداشت

اين روزهــا كه اخبار خشــونت و 
قتل، و به طور ويژه قتل هاي اخير 
خانوادگي متأسفانه همه جا را در 
برگرفته، دور از ذهن نيســت كه 
برخي از كــودكان و نوجوانان نيز 
در معرض اين خبرها بوده باشند. 
اخباري كه همرسان )وايرال( مي شود، به سرعت در گروه هاي 
خانوادگي، صفحات اينستاگرام و تلگرام و ديگر پيام رسان ها يا 
شبكه هاي ارتباطي دست به دست مي شود. هرچند كه عضويت 
در بسياري از اين شبكه ها و اپليكيشن ها محدوديت سني دارد، 
اما به خاطر كرونا بسياري از كودكان و نوجوانان به بهانه شركت در 
دوره هاي درسي يا آموزش هاي هنري، در بعضي از اين شبكه ها 
حضور دارند. همچنين در گروه هاي خانوادگي نيز حضور كودك 
يا نوجوان عضو خانواده و فاميل، مرسوم شده است. با اين وصف، 
بايد درنظر داشت كه هر خبر، عكس يا محتوايي كه ميزاني از 
خشونت در خود دارد، به محض دست به دست شدن در يكي از 
اين شبكه هاي ارتباطي، در معرض ديد كودكان و نوجوانان نيز 
قرار مي گيرد. الزم به تكرار نيست كه رؤيت و پيگيري اين اخبار 

چه اثرات مخربي بر روان اين گروه سني مي گذارد.

چه بايد كرد؟ چه مي شود كرد؟
در برابر خشونت نمي شود سكوت كرد، با كتمان آن، خشونت از 
بين نمي رود. گاهي اطالع رساني، تلنگري است براي درگرفتن 
بحث هاي مفيد، براي پيشگيري از تكرار. اما وقتي كه به كودكان 
مي رسيم، بايد مراقب نكاتي باشيم. در درجه اول، سعي كنيم كه 
كمتر در محتواي حاوي خشونت غرق شويم؛ يعني الزم نيست 
كه شب وروز يك خبر را دنبال كنيم. هرجا كه محتواي حاوي 
خشونت را به اشــتراك مي گذاريم، پيش تر به احتمال حضور 
كودكان و نوجوانان در آن فضا فكر كنيم. گروه هاي خانوادگي، 
صفحات عمومي اينســتاگرام و مواردي ازاين دست، با درنظر 
گرفتن احتمال حضور كودكان، جاي مناسبي براي عرضه اخبار 
و مطالب حاوي خشونت نيست. مراقب آنچه كودكان اطراف مان 
مي بينند و مي خوانند باشيم. فرض را بر اين بگذاريم كه فرزند ما، 
خواهرزاده ما، برادرزاده ما، خبر قتل هاي اخير را خوانده و ديده؛ 

الزم است كه با او درباره اين خشونت حرف بزنيم.
چه بگوييم؟

سعي كنيم كليات خبر را بدون شرح جزئيات و گفتن بخش هاي 
اصلي سربسته عنوان كنيم، از آن بگذريم، و وارد شرح اين نكته 

بشويم كه:
  با آنها حرف بزنيم، از آنها بخواهيم كــه با ما حرف بزنند، 
قانع شان كنيم كه ترس چيزي نيســت كه بابت آن شرمسار 

باشند و خجالت بكشند.
  تصريح كنيم كه مواردي از اين دست 

و خشونت هاي اينچنيني، هميشه يك استثنا هستند و عرف و 
عادت اين نيست.

خبر، خشونت و كودكان

ديدگاه

اگرچــه تجميــع انتخابــات 
مثــل  مختلــف  نهادهــاي 
رياســت جمهوري و شوراهاي 
شهر و روستا با هدف جلوگيري 
از هزينه ها و مشكالت اجرايي 
انجام گرفته است. در عمل نيز 
در برخي از دوره ها، هر دو انتخابات به خوبي و با مشاركت 
باال برگزار مي شــود. اما در برخــي از ادوار، جامعه به يكي 
از اين دو انتخابات يا هر دو توجه چنداني نداشــته است. 
علت اين اتفاق تجميع ۲ انتخابات نيست و به شرايط كلي 
كشــور بازمي گردد. در مواردي دلســردي و بي اعتمادي 
به انتخابات نــرخ مشــاركت را پايين مــي آورد و انگيزه 
مردم را كاهش مي دهــد. مضاف بــر آن در برخي موارد 
 اقداماتي هم انجام مي گيرد كه به بي انگيزگي مردم دامن

 مي زند.
از جمله اين اقدامات فضاي منفــي كنوني و تالش برخي 
تريبون ها براي دامن زدن به آن و افزايش نااميدي اســت. 
چراكه وقتي تريبون در اختيار يك جناح باشــد و فقط او 
امكان تخريب و نقد داشته باشد چنين اتفاقي نيز مي تواند 

رخ دهد. تخريب هاي پردامنه جمعي عليه عملكرد پنجمين 
دوره شوراهاي شــهر در حالي اســت كه برآيند عملكرد 
شوراها در 4ســال گذشته مثبت بوده اســت و به ويژه در 

كالنشهرها و شهر تهران شوراها موفق عمل كرده اند.
نكته ديگر كه در بحث بي رمقي انتخابات پيش روي شوراها 
بايد به آن توجه كرد بحث رد صالحيت هاي گسترده است. 
در شرايط فعلي بســياري از نيروهاي خدوم و پاكدست با 
داليل غيرمنطقي و غيرمســتدل رد صالحيت شــده اند. 
به طور مثال از 1۲عضوي كه از شــوراي فعلي در انتخابات 
ثبت نام كردند ابتدا فقط ۲نفر تأييد صالحيت شدند. پس 
از رفت وآمد هاي بســيار 5عضو ديگر نيز تأييد شــدند اما 
همچنان 5نفر ديگر كه از اعضاي باســابقه و فعال و موفق 
هســتند، نتوانسته اند از ســد احراز صالحيت عبور كنند. 
هنگامي كه جامعه با چنين رويكردهايي مواجه مي شــود 

انگيزه اي براي مشاركت نمي بيند.
به اين ترتيب طبيعي اســت كه جامعــه در چنين فضايي 
اقبالي به انتخابات شــوراها نشــان نمي دهد. به هر روي 
انتخابات شوراها در شرايطي به حاشيه رفته كه انتخابات 
رياست جمهوري هم در متن نيســت و اقبال و شور دوره 
قبلي انتخابات رياست جمهوري نيز امروز از بين رفته است.

با اين همه اصالح طلبان در قالب جبهه اصالحات عملكرد 
منسجم داشتند. البته بحث انتخابات 
شورا به شدت رياست جمهوري مطرح 

نيست اما گروهي در اين جبهه مسئول انتخابات شوراها و 
تهيه برنامه ها هستند.

حال و هواي انتخابات شهري 

 زندگي در تهران
 با كيفيت ديجيتال
پرونده  اي درباره  شهرهوشمند وحكمراني خوب

مجتبي دانشور ؛مديركل دفتر آموزش هاي شهروندي شهرداري

ادامه در 
صفحه21

ادامه در 
صفحه2

جای تان در کنار ما خالی است. شما می توانید سهمی بزرگ در دیده شدن 
استان، شهر، روستا و محله خود داشته باشید. فقط کافی است موبایل   را 

بردارید و با ارسال یک پیام صوتی یا متن، حتی عکس و فیلم در تلگرام، ما را 
در جریان رویدادها، محرومیت ها و دیدنی های محل زندگی تان قرار دهید.

صدای شما در همشهری شنیده می شود
برایمان بگویید... برایتان می نویسیم

 #همراه »همشهری« 
در استان ها باشید

ارتباط با ادمين
  hamshahriostanha_admin

 #همشهری_ استانها
@hamshahriostanha

اینستاگرام

خط مستقيم
021-23023442
021-23023432

پيام گير 
021-23023405 Instagram.com/hamshahriostanha

زهرا صدراعظم نوري؛ عضو شوراي شهر تهران

 روزانه به صورت ميانگين 4 آتش سوزي
 در منابع طبيعي ايران رخ مي دهد

و 67هكتار جنگل و مرتع خاكستر مي شود

زبانه هاي آتش در روزهــاي اخير بار ديگــر آرامش را 
از منابع طبيعي كشــور گرفت. روند افزايشــي دماي 
هوا نشــان داد كــه بــه زودي آتش بيشــتري به جان 
جنگل هاي كشــور خواهد افتاد. آتــش در جنگل هاي 
باشــت كهگيلويــه و بويراحمــد و آتــش جنگل هاي 
گچســاران. اينها تنها بخش اندكي از حريق هايي است 
 كه اين روزها به جان منابع طبيعي كشور افتاده  است. 

صفحه9 را بخوانيد.

270 آتش سوزي 
جنگل  و مرتع طی 2ماه
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صفحه1۲
 گزارش ميدانی همشهری از مراكز واكسيناسيون 

و جزئيات ثبت نام سالمندان باالي 70 سال در سامانه وزارت بهداشت

بدون ثبت نام براي واكسيناسيون مراجعه نكنيد
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چند نکته از قوانین جدید
در كنار تدابيري كه روحاني براي كنترل پاندمي كرونا 
برشمرد، ديروز سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا از 
ابالغ پروتكل بهداشتي انتخابات خبر داد و در تشريح 
جزئيات آن گفت: برگزاري هرگونه تجمع انتخاباتي در 
فضاي بسته از جمله در مساجد و سالن هاي اجتماعات 
و سالن هاي بسته ورزشي و راه اندازي كارناوال هاي 
تبليغاتي ممنوع است.  براساس گزارش ايرنا، عليرضا 
رئيســي توضيح داد: براي برگزاري سالم انتخابات 
پروتكل هاي بهداشتي برگزاري انتخابات تدوين و ابالغ 
شده است. براساس اين پروتكل ها، به جز نشست هاي 
خاص كه در صداوســيما با جمعيت محدود برگزار 
مي شود، بقيه نشست هاي انتخاباتي بايد در فضاي 
باز و با رعايت فاصله اجتماعي و ماســك زدن همه 
شركت كنندگان برگزار شود و برگزاري نشست هاي 
 انتخاباتــي در فضاهاي بــاز ورزشــي و مدارس

 بالمانع است.  معاون بهداشتي وزير بهداشت ادامه 
داد: در نشســت هاي انتخاباتــي در مراكز باز بايد 
8مترمربع براي هر فرد فضا وجود داشــته باشد و 
ورزشــگاه ها مي توانند با حداكثر ۳۰درصد ظرفيت 
براي نامزدهاي انتخاباتي نشست تبليغاتي و سخنراني 
برگزار كنند. به گفته رئيســي؛ »تعداد صندوق هاي 
رأي گيري افزايش پيدا كــرده و حدود دو برابر دوره 
قبل شده است. در روز رأي گيري بايد پروتكل هاي 
خاصي رعايت شــود ازجمله اينكه بايد صف هاي 
شركت كنندگان به صورت منظم در فضاي باز با رعايت 
فاصله مناسب باشد و محل ايستادن در صف خط كشي 
شده باشد. گر چه ممكن است صندوق رأي در فضاي 

بسته باشد.«

ث
مك

 26روز مانده به برگزاري سيزدهمين دوره انتخابات 
رياست جمهوري و ششمين دوره انتخابات شوراهاي دولت

شهر و روستا، ستاد ملي مقابله با كرونا به چندو چون 
برگزاري انتخابات و ميتينگ هاي تبليغاتي كانديداها ورود كرد و 
ازممنوعيت برگزاري ميتينگ هاي تبليغاتي در فضاهاي سربسته 
و كارناوال هاي انتخاباتي و  افزايش ســاعت برگزاري انتخابات و 
افزايش صندوق هاي سيار براي جلوگيري از ازدحام آرا در شعب 

اخذ رأي خبر داد.
در همين راستا حســن روحاني، رئيس جمهور در جلسه ديروز 
ســتاد ملي مقابله با كرونا درخصوص اولويت هــاي انتخاباتي 
دولت با توجه به ازدحام احتمالي شعب اخذ رأي در 28خردادماه 
امسال، گفت:» حفظ جان مردم مسئوليت اصلي ماست، انتخابات 
با مشاركت حداكثري هم مســئوليت دوم ماست كه بايد هر دو 
را در كنار هم قرار دهيم؛ يعني هم جان مردم حفظ شــود و هم 
انتخابات ما شكوهمند باشد و اين درصورتي است كه در هفته هاي 
اوليه خرداد كامال مراقبت كنيم و بيشتر بتوانيم در اين ايام روي 
تخلفات حساس باشيم، براي اينكه در روزهاي انتخابات، سالمت 

كامل مردم و حفظ جان مردم به خوبي انجام بگيرد.«
پيش از اين نيز وزارت كشور از برگزاري تمام الكترونيك انتخابات 
شوراهاي شهر در مراكز 24استان در شرايط ويژه پاندمي كرونا 

خبر داده بود.
به گزارش پايگاه اطالع رســاني رياســت جمهوري، روحاني با 
تأكيد بر اينكه از يك هفته مانده به انتخابات بايد شرايط آرامي 
از لحاظ كرونا در كشور وجود داشته باشــد، گفت: »اگر خداي 
ناكرده در هفته هاي اوليه خرداد مراعات نشود و بخواهيم پايان 
هفته دوم خرداد، در هفته سوم خرداد با يك پيك جديد مواجه 
شويم، معني آن اين است كه نمي توانيم يك انتخابات مطلوب و 
انتخاباتي كه باشكوه باشد داشــته باشيم؛ مردم را مي ترسانيم و 
به هرحال مردم وقتي ببينند موج شيوع اوج گرفته، موج جديد 
و اين ويروس دومرتبه اوج گرفته، برايشــان  حضور در انتخابات 

مشكل مي شود.«
روحاني با اشــاره به شــروع تبليغــات نامزدهــاي انتخابات 
رياست جمهوري از هفتم خردادماه افزود: »به نظر من مشكل ترين 
دوران، دوران تبليغات انتخاباتي است. البته براي روز انتخابات 
هم بايد فاصله ها را مراعات كنيم و زمان را بيشــتر كنيم. امروز 
تصميم مهمي در جلسه اتخاذ شد براي اينكه زمان را كمي براي 
ســاعات انتخابات توسعه دهيم. وزارت كشــور از پيش تصميم 
گرفته صندوق ها را هم اضافه كند و افزايش دهد و اپليكيشني كه 
شعبه  ياب است، سريع در اختيار مردم قرار بگيرد كه مردم در روز 
انتخابات بتوانند از روي موبايل خود تشخيص دهند كه آن جايي 

كه االن دور و بر خودشان خلوت تر است كجاست و همانجا بروند 
كه هم كمتر معطل شوند و هم با ازدحامي مواجه نشويم. وزارت 
كشــور ما هر كجا اگر ببيند ازدحامي است، فوري بايد صندوق 
سيار را به آنجا برساند. اينها همه ان شــاءاهلل براي روز انتخابات 

مراعات مي شود.«

تجمع در فضاي سربسته ممنوع
او با اشــاره به تصميمات اخير اين ستاد، گفت: »مصوب شد كه 
اجتماعات در فضاي سربسته نبايد داشته باشيم. اگر در شهري 
هزار، يا 2هزار نفر مي خواهند اجتماعي داشته باشند، در فضاي 

سربسته نمي شود. 
ضمن اينكه مي خواهيم شور انتخاباتي باشد، ولي اگر جمعيتي 
هست حتما بايد يك فضاي بزرگ و باز پيدا كنيم، با پروتكل هايي 
كه وزارت بهداشــت اعالم مي كند. فاصله هايي كه بايد داشــته 
باشند، در موقع ورود و خروج بايد مراعات كنند، در فضاي بسته 
هم اگر جلسه كوچكي است، باز هم در چارچوب پروتكل ها بايد 

باشد. 
در جايي كه قرمز است، حداكثر بايد چند نفر باشند، جايي كه 

نارنجي، جايي كه زرد اســت پروتكل ها را دقيق مراعات كنيم 
براي اينكه ســالمت مردم حفظ شــود. براي اين كار، هم خود 
نامزدها بايد احساس مســئوليت كنند، هم ستادهاي آنها بايد 
احساس مسئوليت كنند، هم مسئوالن استاني اعم از استاندار، 
فرماندار، بخشــدار، همه آنها بايد احساس مسئوليت كنند. هم 
نيروهاي ما، نيروي انتظامي در قدم اول، بســيج، سپاه، همه به 
هر حال مقرراتي كه در ســتاد ملي كرونا وضع و ابالغ مي شود 
در شرايط كرونا حكم قانون دارد و همه بايد مراعات كنند. همه 
موظف هســتند مراعات كنند براي اينكه ان شاءاهلل تبليغات ما 
حداقلي نشود. تبليغات حداكثري باشد،  اجتماع حداقلي شود. 
اجتماع مي خواهيم حداقلي باشد اما تبليغات ما منتها از طريق 

ديگر حداكثري شود.«

تبليغات در صداوسيما و فضاي مجازي باشد
رئيس جمهور با اشاره به تفاوت تبليغات اين دوره از انتخابات با 
ادوار سابق به علت بيماري كرونا، تأكيد كرد: »آن وقت تبليغات 
در اجتماعات بود، امروز تبليغات عمدتا بايد از طريق صداوسيما 
و فضاي مجازي باشــد. لذا هم امروز در مصوبه ما از صداوسيما 

خواسته شــده و هم از وزارت ارتباطات خواســته شده و هم از 
اپراتورها خواسته شــده كه همه بايد به وظيفه خود عمل كنند 
و فضاي بازتر و بيشــتري را در اختيار نامزدها قرار دهند كه آنها 
بتوانند برنامه ها و نظرات شــان را از طريق فضاي مجازي اعالم 
كنند و ان شاءاهلل بتوانيم انتخابات شكوهمندي داشته باشيم و 

همچنين سالمت مردم هم حفظ شود.«

واكسيناسيون 15ميليوني تا تيرماه
روحانــي در پيش بيني خود از ميزان واكسيناســيون تا ابتداي 
تابستان امسال و بعد از پايان انتخابات رياست جمهوري، گفت: 
»بيش از 5ميليون واكســن توزيع شده اســت، تا حاال بيش از 
2ميليون و 700هزار نفر واكســينه شــده اند و همينطور اين 
روند ادامه پيدا مي كند. اميدواريم كاري كنيم 14، 15ميليوني 
كه هدف ما هســتند هم از لحاظ ســالمند بودن، هــم از لحاظ 
بيماري هــاي زمينه اي، بتوانيــم تا آخر خــرداد و اوايل تير ماه 
ان شاءاهلل به هدف برســيم و تا پايان دولت بتوانيم قدم مهمي را 
در مسئله واكسيناسيون برداريم و يك آرامشي ان شاءاهلل براي 

جامعه ما به وجود بيايد.«

برگزاري هرگونه مراسم استقبال و راه اندازي كارناوال تبليغاتي براي نامزدهاي انتخابات ممنوع است
خبرجزئیات پروتکل های بهداشتی انتخابات

سياست خارجی

يادداشت

 پيام تبريك دبيركل جنبش 
جهاد اسالمي به رهبرمعظم انقالب

پس از پيروزي مقاومت فلســطين در جنگ 12روزه با رژيم 
صهيونيســتي، دبيركل جنبش جهاد اســالمي فلسطين در 
نامه اي به حضرت آيت اهلل خامنه اي، ضمن تشكر از حمايت هاي 
جمهوري اسالمي در اين نبرد، پيروزي مقاومت فلسطين را به 

رهبر معظم انقالب تبريك گفت.
به گزارش دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت اهلل خامنه اي، زياد 
رشدي النخاله دراين نامه خطاب به رهبر معظم انقالب اسالمي 
آورده است: با افتخار و ســربلندي به نمايندگي از طرف خود 
و برادرانم در فرماندهي و رزمندگان جنبش جهاداســالمي و 
گروهان هاي قدس، پيروزي ملت فلسطين و مقاومت سرافراز و 
دالورشان را عليه دشمن صهيونيستي و استكبار و طغيان اين 

رژيم، به شما تبريك عرض مي نمايم.
نخاله دراين نامه تأكيد كرد: حمايت ها و پشتيباني هاي دائمي، 
مستمر و آشكارتان در همه  عرصه ها، بزرگ ترين و برجسته ترين 
نقش را در نبرد »سيف القدس« و دستاوردهاي ناشي از آن ايفا 
كرد. رزمندگان مقاومت به رغم برتري هاي نظامي كه دشمن در 
دست داشت، با تمام قدرت، اقتدار، شجاعت و دالوري دراين 

نبرد پا به ميدان گذاشتند.
وي با بيان اينكه ايستادگي و پيروزي ملت فلسطين جز با ياري 
و تأييد خداوند امكان پذير نبود، گفت: ياري خداوند باعث شد 

امكانات ناچيز ما پرتوان شوند.
اين فرمانده محور مقاومت گفت: ملت و مقاومت فلسطين در 
صحنه اي كه همه  مؤمنان جهان را خشنود كرد، بيني دشمنان 
را به خاك ماليد و رژيم صهيونيستي را بار ديگر سست تر از خانه  

عنكبوت، جلوه داد. 
در اين لحظات تاريخي از شــما و برادران مان در نيروي قدس 
بسيار تقدير و تشكر مي كنم كه در سال هاي طوالني گام به گام 
همراه ما بوده و هر توانايي، علم و كمكي را كه در دست داشتند، 
با اخالص بي نظير خود به ما تقديم كردند، تا اينكه چنين روز 

عزيز و پربركتي به ارمغان آمد.
دبيركل جنبش جهاد اسالمي در فلسطين افزود: الزم مي دانم 
شهيد عزيز و فرمانده  محبوب مان حاج قاسم سليماني را به ياد 
آورم كه با شهادت خود مقام و منزلت بزرگي را به دست آورد، 
به درســتي كه در اين لحظات تاريخي جاي خالي ايشان براي 

ما احساس مي شود. 
دوستان و برادران شهيد)ســليماني( خصوصا حاج اسماعيل 
قاآني و همكاران ايشــان، همواره در هدايت و فرماندهي اين 
نبرد، لحظه به لحظه در كنار ما بودند و به راستي كه حضورشان 
براي ما پربركت و بسيار مثمر ثمر بود. از خداوند مي خواهم شما 
را محفوظ بدارد و همواره ما را از وجود پربركت شما بهره مند 
سازد. ما همچنين براي حفظ جمهوري اسالمي ايران و سربازان 

دالور آن دعا مي كنيم.

افتتاح سركنسولگري ايران در حلب 

مراســم افتتاح سركنســولگري ايران در حلب ديروز)شنبه( از 
سوي وزراي امورخارجه ايران و جمهوري عربي سوريه به صورت 

ويدئوكنفرانسي در شهر حلب برگزار شد.
به گزارش ايرنا، اين مراسم ديروز توسط محمدجواد ظريف و فيصل 
مقداد وزراي امورخارجه ايران و جمهوري عربي سوريه و با حضور 
مهدي سبحاني، سفير جمهوري اسالمي ايران در سوريه، در شهر 

حلب برگزار شد.

تب مجادله های انتخاباتي در فضاي مجازي باال رفت
 سخنگوي شوراي نگهبان: در تالشيم تا پايان 5روز دوم، نتايج احراز صالحيت ها را اعالم كنيم

  درحالي كه هنوز ســه  روز تــا پايان مهلــت 5روز دوم 
شــوراي نگهبان براي بررســي صالحيت كانديداهاي 
ســيزدهمين دوره انتخابات رياســت جمهوري و اعالم 
اسامي نهايي از سوي وزارت كشــور فرصت باقي است، 
به نظر مي رسد قطب بندي هاي انتخاباتي زودتر از آنچه 
تصور مي شد، درحال شكل گيري است و كانديداهايي كه 
ردشدن خود از فيلتر شوراي نگهبان را قطعي مي بينند، 
فعاليت هاي تبليغي شان را هم آغاز كرده اند؛ فعاليت هايي 
كه در روزهاي اخير كم حاشــيه درست نكرده و با وجود 
هشدارهاي مسئوالن برگزاري انتخابات مبني بر خودداري 
كانديداها از تبليغات زودهنگام، از كالب هاوس گرفته تا 
توييتر و تلگرام، در شــبكه هاي اجتماعي ابعاد جديدي 

يافته و توجهات بسياري را به خود معطوف كرده است.
اين روزهــا اما علي الريجانــي به پاي ثابــت مناظرات 
انتخاباتي تبديل شــده و آمادگي اش بــراي حضور در 
كارزار انتخاباتي را به رخ رقبا مي كشد؛ از فيلم تبليغاتي 
روز ثبت نام گرفته تا دعوت رقبا به مناظره، نشان مي دهد 
رئيس مجلس دهم با توپ پر آمده تا شكست سال1384را 
جبران كنــد. همين چنــد روز قبل بود كــه الريجاني 
براي نخســتين بار در كالب هاوس حضور يافت و ضمن 
گفت وگوي مفصل با مخاطبان، به بســياري از سؤاالت 
و ابهام ها پاســخ داد؛ از حوزه ديپلماسي و برجام گرفته 
تا تفاوت ديدگاه هــاي خود با برادرانــش، درباره بخش 
زيــادي از مباحثي كه گمان مــي رود در طول برگزاري 
 انتخابات به عنوان ابرازي در دســت رقبا خواهد بود، به 

گفت وگو پرداخت.
الريجاني اما دراين گفت وگوي مفصل بحث جديدي را در 
فضاي سياسي كشور گشود و با دعوت از ابراهيم رئيسي 
براي مناظره »در فضايي غيراز صداوســيما و درحضور 
ساليق مردم«، حاشيه هاي دامنه داري را پديد آورد كه 
واكنش رقبا را به دنبال داشت. واكنش ها به حدي گسترده 
شد كه اسحاق جهانگيري، كه به نظر مي رسد درنهايت 
به عنوان كانديداي واحد جبهه اصالحات ايران وارد كارزار 
انتخابات خواهد شــد را هم به واكنش وا داشت. معاون 
اول رئيس جمهوري در توييتي ضمن واكنش تلويحي به 
دعوت انتخاباتي الريجاني نوشت: »سياست خارجي مهم 

است، اما كشورداري يك بعدي نيست. 
آمادگي دارم با همه نامزدهــا در هر پلتفرمي و هر زماني 
درباره مسائل مهم كشور - هم در سياست خارجي و هم 
حوزه هاي سياست داخلي و اقتصاد و فرهنگ و اجتماعي و 
محيط زيست - گفت وگو كنم.« اعالم آمادگي جهانگيري 
براي مناظره اما ازسوي عزت اهلل ضرغامي، رئيس اسبق 
صداوســيما، پاســخ گرفت و او در توييتي نوشت كه از 
مناظره با جهانگيري در همه زمينه ها استقبال مي كند. 
اين درحالي بود كه سخنگوي ســتاد انتخاباتي اسحاق 
جهانگيري، برنامه ريزي براي مناظــره وي با نامزدهاي 
انتخابات رياست جمهوري را به بعد از اعالم نتايج بررسي 

صالحيت ها موكول كرد.

 گاليه جهانگيري از تخريب هاي رسانه ملي
دعوت به مناظره اسحاق جهانگيري حاشيه هاي ديگري 
را هم به دنبال داشــت؛ پس از اينكه اخبار 20:30 شبكه 
دوم سيما، با تحريف دعوت اسحاق جهانگيري گفت كه 
اين داوطلب انتخابات رياست جمهوري آماده گفت وگو و 
مناظره با افراد براي دفاع از عملكرد دولت است و از مناظره 
وي با يكي از داوطلبان در يكي از پلتفرم هاي صداوسيما 
خبرداد، جهانگيري در توييتي با هشتگ »دروغ ممنوع« 
نوشت: »صداوسيما طبق روال گذشته تحريف و تخريب را 
ادامه مي دهد. دفاع از عملكرد دولت را رئيس جمهور و وزرا 
انجام مي دهند. من مي خواهم از عواملي بگويم كه مسبب 
بحران هاي امروز ايران هســتند و از برنامه هايي كه براي 

مقابله با آنها دارم. به قصد افق گشايي آمده ام.«

مناظره توييتري الريجاني - جليلي
اينها درحالي بود كه دعوت انتخاباتي الريجاني در اردوگاه 
اصولگرايان بازتاب هاي وســيع تري يافت و پاســخ هاي 
تندتري دريافت كرد؛ تا جايي كه سعيد جليلي  در توييتي 
نوشت: »كشــور با نمايش اداره نمي شود. اينكه دو جمله 
ساخته شود و همه با آن سرگرم شوند؛ مصداق كار نمايشي 
است. اخيرا گفتند اقتصاد كشور، پادگان و دادگاه نيست. 
درست يا غلط، شــما كارنامه كار خودتان را ارائه دهيد؛ 
12سال رئيس مجلس بوديد.« توييت جليلي اما ازسوي 
الريجاني بي پاســخ نماند و او نوشت: »احتراما بايد عرض 
كنم مهم ترين دستاوردمان اين بود كه با اجماع ملي اجازه 
نداديم اقليت بي منطقي، ايران را با تندروي به لبه پرتگاه 
ببرد. شما سرنوشت مردم را به شوخي گرفتيد كه به عنوان 
يار كمكي آمديد تا ضعف هاي كانديداي اصلي را بپوشانيد؛ 
البته اگر مواضع خطرناك شما را گردن بگيرند.«  البته در 
ميدان منازعه الريجاني با بخشي از اصولگرايان و به ويژه 
طيف نزديك به جبهه پايداري، جليلي تنها نيست و برخي 
رســانه هاي اصولگرا در روزهاي اخير حجم گسترده اي از 
مطالب انتقادي عليه رئيس سابق مجلس منتشر كرده اند 
كه به نظر مي رســد هرچه به روزهاي برگزاري انتخابات 
نزديك تر مي شــويم، بر شــدت آنها افزوده خواهد شد؛ 
موضوعي كــه واكنش حاميان الريجانــي را هم به همراه 
داشــت. منصور حقيقت پور، نماينــده ادوار مجلس و از 
چهره هاي نزديك به الريجاني در گفت وگو با اعتمادآنالين، 
هجمه هاي رســانه اي اخير به رئيس مجلس دهم را كه از 
روز ثبت نام وي آغاز شده اســت، موضوعــي عادي و قابل  
پيش بيني مي داند و معتقد است : »اين جماعت سال هاست 
كه الريجاني را مي زنند و اين داســتان براي امروز نبوده 
و نيست.« اين فعال سياســي اصولگرا زاويه موجود ميان 
زاكاني و الريجاني را نيز موضوع تازه اي نمي داند و بر اين 
اعتقاد است كه از همان دوران كميسيون برجام و بررسي 
توافق هسته اي در مجلس، سيل تخريب ها ازسوي اين افراد 
نسبت به الريجاني آغاز شده  و اين روزها شدت گرفته است.

تبليغات زودهنگام
حاشــيه هاي انتخاباتي اين روزها اما فقــط به منازعات 
كانديداها در شبكه هاي اجتماعي محدود نشد و با وجود 

اينكه هنوز از انتشار فهرســت تأييد صالحيت شدگان 
شــوراي نگهبان خبري نيســت، به نظر مي رسد برخي 
كانديداها برنامه هــاي تبليغاتي خــود را كليد زده اند و 
در برنامه هايي كه غالبا رويكرد انتخاباتي دارد، شــركت 
مي كنند. چنــد روز قبــل ســفر انتخاباتــي محمود 
احمدي نژاد به شهر آستانه اشــرفيه با حضور تعدادي از 
مردم سروصداي بسياري به پا كرد و واكنش هاي بسياري 
را درپي داشت. برخي ديگر از كانديداهاي احتمالي نيز 
با حضور در برنامه هاي مختلف از گفت وگوهاي مجازي 
گرفته تا بازديدهاي ميداني، مشغول ارائه برنامه هاي خود 
و راهكارهاي مطلوب شــان براي برون رفت از مشكالت 
كنوني گريبانگير كشور هستند. برهمين اساس هم بود 
كه در روزهاي اخير علي نادري، مديركل روابط عمومي 
قوه قضاييه در حساب توييتر خود از حضور ظهر جمعه 
رئيسي در نمايشــگاه اينوتكس 2021 در پارك فناوري 
پرديس خبرداد و با انتشــار فيلمي از اين بازديد، نوشت: 

»آقاي رئيسي سال هاست كه در ميان مردم است.«

واكنش شوراي نگهبان
باال گرفتن تب گفت وگوهاي انتخاباتي مجازي با حضور 
كانديداهــاي احتمالــي ســيزدهمين دوره انتخابات 
رياســت جمهوري و همچنين اجراي برخي برنامه هاي 
تبليغاتي ازسوي برخي كانديداها و حاميان شان واكنش 
و هشدار سخنگوي شــوراي نگهبان را به همراه داشت. 
عباســعلي كدخدايي در گفت وگو با صداوسيما با بيان 
اينكه تبليغات انتخابات بعد از اعالم نتيجه صالحيت ها 
آغاز مي شود، تأكيد كرد كه براساس قانون كانديداها قبل 

از آن، به هيچ وجه حق تبليغات ندارند.
وي با بيان اينكه شــوراي نگهبان در مهلــت 5 روز دوم 
بررسي صالحيت داوطلبان انتخابات رياست جمهوري 
به ســر مي برد و دقت زيادي براي بررســي مستندات 
پرونده هــا الزم اســت، عنوان كــرد: به هميــن دليل 
ناچار شــديم از مهلت 5 روز دوم هم اســتفاده كنيم و 
اميدواريم تا پايان وقت قانوني بتوانيم اســامي كســاني 
را كه صالحيت شان احراز شده اســت، به وزارت كشور 

ارسال كنيم.
كدخدايي دربــاره اينكه برخي از داوطلبــان، تبليغات 
انتخاباتي خود را به ويژه در فضاي  مجازي آغاز كرده اند در 
گفت وگو با شبكه خبر اظهاركرد: اين نكته را به مسئوالن 
اجرايي تذكر داده ايم. اكنون با دو مشكل مواجهيم؛ يكي 
اينكه برخي افرادي كه ثبت نام كرده اند در مناطق مختلف 
اقدام به ســخنراني مي كنند كه براســاس قانون خالف 
است و موضوع مهم تر اينكه برخي هم با عناوين مختلف 
در فضاي مجازي حضور دارند كه ايــن حضور نيز مغاير 

قوانين است.
سخنگوي شــوراي نگهبان همچنين در پاسخ به سؤالي 
مبني بر اينكه قرار نيست با اين اقدامات غيرقانوني برخورد 
شود، اضافه كرد: چون مسئوليت برعهده حوزه اجراست، 
اين مسئوالن هستند كه بايد به ما گزارش رسمي اعالم 
كنند تا بتوانيم بررسي كنيم تا درصورت لزوم تذكر داده يا 

در بررسي ها اين وضعيت درنظر گرفته شود.

 طرح شوراي عالی امنيت ملی
 براي دفاع از مراكز هسته اي 

سردار جاللي: قرار است فرماندهي واحد دفاعي-امنيتي هسته اي 
تشكيل شود

امنيت مراكز هسته اي پس از چند حادثه افزايش پيدا مي كند. 
درحالي كه حتي مقامات نظامي هم نگراني هايي را درباره نفوذ دفاعی

در دستگاه هاي امنيتي و هسته اي مطرح كردند، حاال سردار 
غالمرضا جاللي، رئيس سازمان پدافند غيرعامل خبر داده كه پس از اين 
حوادث و انفجار در مراكز هسته اي طرحي در شوراي عالي امنيت ملي تصويب 
شد كه براساس آن »فرماندهي واحد دفاعي- امنيتي« هسته اي تشكيل 
مي شود. به گزارش مهر، به گفته جاللي جزئيات اين مصوبه در جلسات آينده 
نهايي مي شود. جاللي توضيح داد كه سازمان پدافند غيرعامل با بررسي و 
آسيب شناسي 2 حادثه نطنز اشكاالتي را به دســت آورده كه يكي از آنها 
ناهماهنگي بين اليه هاي توليدكننده امنيت در اين فضاها بوده است. حفاظت 
از مراكز هسته اي بر عهده وزارت اطالعات است و پس از دو انفجار به فاصله 
يك سال در نطنز زمزمه هايي درباره واگذاري اين مسئوليت به سپاه شده بود. 
سردار جاللي اما گفته : »با تشكيل اين فرماندهي، ضعف هاي گذشته كامال 

برطرف و مجموعه كامال آسيب ناپذير خواهد شد.«  

»آلودگي امنيتي« وخرابكاري در تاسيسات هسته اي
آخرين حادثه در مركز غني سازي نطنز بيست ودوم فروردين سال جاري 
رخ داد. طبق گزارش هاي رسمي در اين خرابكاري بخشي از سيستم توزيع 
برق تاسيسات غني سازي دچار مشكل بود. سخنگوي سازمان انرژي اتمي 
گفت كه اين حادثه صدمات انســاني و آلودگي به دنبال نداشته اما ممكن 
بود كه حادثه بزرگي به وقوع بپيوندد. پس از اين علي اكبر صالحي، رئيس 
سازمان انرژي اتمي رسما خرابكاري را تأييد كرد و گفت : »اقدام عليه مركز 
غني سازي  نطنز نشان دهنده شكســت مخالفان پيشرفت هاي صنعتي و 
سياسي كشور براي جلوگيري از توسعه چشمگير صنعت هسته اي است.« 
روزنامه نيويورك تايمز نيز در گزارشي ادعا كرد كه انفجار فروردين ماه در 
نطنز »خرابكاري اسرائيل« بوده و برنامه غني سازي اورانيوم ايران را حداقل 
۹ ماه به تعويق انداخته است.   اين حادثه باعث شد تا محسن رضايي فرمانده 
اسبق سپاه و دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام از »آلودگي امنيتي« در 
مراكز هسته اي صحبت كند. او براي نخستين بار به عنوان يك مقام رسمي 
ايران سرقت اسناد محرمانه هســته اي ايران را هم تأييد كرد؛ در حالي كه 
سال ۹7بنيامين نتانياهو نخست وزير رژيم اسرائيل ادعاي سرقت اين اسناد 

را مطرح كرده بود.

ابهام درباره شمار خرابكاري ها در نطنز
قبل از خرابكاري فروردين ماه سال گذشته نيز انفجاري بخشي از تاسيسات 
هسته اي نطنز را لرزاند. سخنگوي سازمان انرژي اتمي از خسارت مالي 
»قابل توجه« اين انفجار صحبت كرده بود. هر چند به گفته بهروزكمالوندي 
اين انفجار تلفات جاني نداشت. اين خرابكاري مركز تجهيزات پيشرفته 
غني ســازي را هدف قرارداده بود و روزنامه نيويورك تايمز ادعا كرده بود 
كه برنامه هسته اي را دو سال به تعويق مي اندازد. صالحي، رئيس سازمان 
انرژي اتمي اما فروردين 1400در حاشيه مراسم افتتاح مركز ملي فناوري 
كوانتوم در سازمان انرژي اتمي درباره 2 حادثه در نطنز گفت: »پس از اين 
انفجار ]تير ماه ۹۹[ كه سالن مدرن مونتاژ سانتريفيوژ را از بين بردند، بخش 
قابل توجهي از آن سالن احيا شد و همين امروز اين سالن را سرپا كرديم، 
ضمن اينكه در دل كوه داريم سالن هاي متعدد و پيشرفته مي سازيم.« اما 
در شرايطي كه نگراني ها در بين مقامات درباره چنين اقداماتي افزايش 
يافت، فريدون عباسي رئيس پيشين سازمان انرژي گفت كه تا كنون »پنج 
خرابكاري بزرگ« در تأسيسات اتمي نطنز روي داده است. عباسي حتي 
صالحي را متهم كرد كه امنيت مراكز هسته اي را به يكي از عناصر مشكوك 

سپرده است كه در زمان مسئوليت او اخراج شده بود.

حال و هواي انتخابات شهري  
 با اين حال وقتي اكثر نيروهاي اصالح طلب 
رد صالحيت مي شوند نامزدي باقي نمي ماند 
كه درباره او تصميم گيري شــود. بنابراين مشــخص نيست كه 
در روزهاي آينده جبهه اصالحات ايران ليســتي براي انتخابات 
شوراهاي شهر و روستا بدهد. اين در حالي است كه تجربه نشان 
داده هنگام مشــاركت باال اصالح طلبان پيروز انتخابات هستند. 
اما وقتي ميزان مشــاركت پايين مي آيد رقيــب از آن حداكثر 
 استفاده را مي كند. بنابراين به نظر مي رسد عده اي به دنبال پايين

نگه داشتن مشــاركت و به حاشــيه رفتن انتخابات شوراي شهر 
هســتند و موفقيت خود را در نبود مردم مي بيننــد. اين تفكر و 
رويكرد نابجايي اســت كه جامعه را دچار آســيب ها و مشكالت 
جدي خواهد كرد و در راســتاي منافع ملي كشور نيست. هرچه 
حضور جناح هاي مختلف وتضــارب  آرا در انتخابات افزايش پيدا 

كند نمايندگان منتخب برآمده از رأي واقعي مردم خواهند بود.
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حدود   44ماه  از دوره مديريت شهري فعلي مي گذرد 
و روزهاي پاياني فرصتي براي بازنگري كارنامه عملكرد 
شهرداري و شــركت ها و ســازمان هاي تابعه است. 
كارنامه اي كه معيار موفقيت يا عدم كارآمدي شهرداري 
محسوب مي شود و در اين روزها منتقدان به دور از هر 
انصاف و عدلي، نوك پيكان را به سمت فعاليت مديريت 
شهري نشانه مي روند و وضعيت را چنان ترسيم مي كنند 
كه گويا هيچ تالشــي در دوره پنجــم صورت نگرفته 
است. يك قياس ساده و به دور از هرگونه غرض ورزي 
نشان مي دهد كه مديريت شهري چون تهران در اين 
دوره به دليل وجود تحريم ها از يك سو و اپيدمي كرونا 
از سوي ديگر قطعا ســخت ترين دوره بوده است اما به 
اذعان فعاالن حوزه شهري، اقدامات ارزشمندي در اين 
دوره انجام شده كه نمونه بارز آن توسعه خطوط مترو 
است. شبكه حمل ونقل عمومي هرچند يك موضوع 
حاكميتي است و قطعا بايد دولت از آن حمايت كند اما 
در اين دوره، شهرداري با حداقلي ترين حمايت و توجه 
دولت، توانست با مديريت و مهندسي صحيح، خطوط 
مترو را توسعه دهد و افتتاح و بهره برداري از ايستگاه هاي 
متعدد در خطوط مختلف گواه اين تالش است. علي امام، 
مديرعامل شركت متروي تهران در تأييد اين موضوع 
مي گويد: »مترو يكي از اركان مهم ناوگان حمل ونقل 
عمومي محسوب مي شود و به همين دليل در اين دوره 
مديريت شهري تالش كرديم با همكاري و پشتيباني 

تمام دست اندركاران امر كارنامه قابل قبولي از خود ارائه 
دهيم كه البته قضاوت در مورد آن بر عهده مردم است؛ 
چرا كه باور داريم شهروندان خيلي از مسائل را مي بينند 
و فارغ از تمايالت سياسي و جناحي، مي توانند در مورد 

كارهاي انجام شده، اظهارنظر كنند.«

اولويت بندي رمز موفقيت
در اين دوره مديريت شهري 
نخستين و مهم ترين اقدام 
اولويت بندي برنامه ها بود 
كه مديرعامل شركت مترو 
اينگونه توضيح مي دهد: 
»پس از اهــم و في االهم 
كردن نيازها، اولويت بندي در شــبكه حمل ونقل ريلي 
پايتخت انجام و چند هدف نشانه گذاري شد. رفع نواقص 
ايستگاه هاي افتتاح شــده در خطوط مختلف نخستين 
اولويت بود؛ چراكه ايستگاه ها به لحاظ ايمني اگر مشكل 
جدي داشته باشند و در اين مورد سهل انگاري شود قطعا 
جان و امنيت مسافران به خطر مي افتد.« به گفته علي امام، 
نواقص 30ايستگاه احصا شد كه مي توان به نبود سيستم 
سيگنالينگ، نامناسب بودن سامانه هاي تهويه و اطفاي 
حريق، مشكل پله هاي فرار، نبود ســامانه هاي اصلي و 
پشتيبان تامين برق، اشكال در ريل گذاري و... اشاره كرد. 
تكميل و ساخت ايستگاه ها اولويت ديگري بود كه به دليل 
محدوديت هاي منابع مالي به كندي پيش رفت اما در اين 
دوره مديريت شهري تا كنون منجر به ساخت و تكميل 
28ايستگاه شده اســت. به گفته علي امام حفر تونل ها 

هدفمند و در راستاي پاسخگويي به نياز شهروندان بوده 
است. او مي گويد: »ســاخت برخي از ايستگاه ها در ادوار 
گذشته شروع و نيمه تمام رها شده بودند كه در اين دوره 
مديريت شهري با پيگيري هاي انجام شده عالوه بر ساخت 
ايستگاه هاي جديد، ايستگاه هاي نيمه تمام هم تكميل و 
بهره برداري شدند.« براساس گفته هاي مديرعامل شركت 
مترو، ميانگين پيشرفت عمليات اجرايي در 16ايستگاه از 
خط۷ تا پايان شهريور13۹6 حدود 4۹درصد بود كه طي 
ســال هاي اخير تكميل و بهره برداري شدند. همچنين 
12ايستگاه از خط6 تا پايان شهريور13۹6 به طور متوسط 
حدود 41درصد پيشرفت داشتند كه در اين دوره مديريت 
شهري كامل شده اند. ايستگاه اقدسيه در خط3 هم حدود 
4۵درصد پيشرفت داشته كه پس از اتمام بهره برداري و در 
اختيار شهروندان قرار گرفته است. به گفته علي امام عالوه 
بر كارهاي زيربنايي، اقدامات ديگري چون احداث ۵پست 
برق در خطوط مختلف، افزودن 1۹رام قطار، حركت به 
سمت دستيابي به منابع مالي جديد مانند اوراق مشاركت، 
مناسب سازي ايستگاه ها براي استفاده معلوالن و افراد كم 
توان جســمي و حركتي، نصب و راه اندازي 280رشته 
پله برقي، 62دستگاه آسانســور و ۷8سامانه تهويه هوا و  
ساخت 12ورودي جديد در اين دوره مديريت شهري انجام 
شــده اســت. برخي از اقدامات هم براي افق بلندمدت 
پيش بيني شده اند كه مديرعامل شركت متروي تهران به 
آنها اشــاره و عنوان مي كند: »اولويت بعدي برنامه هاي 
مديريت شهري در حوزه عمليات ساخت وساز و توسعه 
شبكه مترو، اقدامات زيرساختي و بلندمدتي بوده كه نتايج 
آن در سال هاي آينده نمايان مي شود. تكميل و ساخت 
پايانه هاي آزادگان، اكباتان، كالهدوز و همچنين تالش 
براي طراحي و توليد قطار ملي مترو، نمونه اين اقدامات 
اســت كه قطعا در آينده ناوگان متــروي پايتخت را به 

استانداردهاي جهاني نزديك مي كند.«

طراحي خطوط براساس طرح جامع حمل ونقل ريلي 
طراحي خطوط چهارگانه جديد براســاس طرح جامع 
حمل ونقل ريلي پايتخت مهم ترين كار شركت مترو در اين 
دوره مديريت شهري است كه با شروع حفاري در ايستگاه 
ميدان درياچه شــهداي خليج فارس در خط 10مترو، 

عمليات عمراني در اين خطوط شروع شده است. 

خبر

مديرعامل سازمان بهشت زهرا)س( در واكنش به ماجراي نصب 
بنر ممنوعيت استفاده از  ساز در بزرگ ترين آرامگاه تهران:

 ممنوعيت استفاده از  ساز 
موضوع تازه اي نيست

مديرعامل سازمان بهشــت زهرا)س( درباره تصوير منتشر شده 
در فضــاي مجــازي مبني بــر ممنوعيت اســتفاده از  ســاز در 

بهشت زهرا)س( توضيحاتي داد.
به گزارش پايگاه خبري شهر، تصاويري در فضاي مجازي منتشر 
شده كه حاكي از آن بود كه اســتفاده از انواع ادوات موسيقي در 
بهشــت زهرا)س( ممنوع شــده و همين امر موجب بروز برخي 

پرسش ها از سوي شهروندان شده است.

مديرعامل سازمان بهشت زهرا)س( به منظور تنوير افكار عمومي در اين 
موضوع با تأكيد بر اين نكته كه ممنوعيت استفاده از ادوات موسيقي 
از گذشته در سازمان بهشت زهرا)س( اجرا مي شده، گفت: زماني كه 
خانواده متوفي براي انجام امور خاكسپاري به بهشت زهرا)س( مراجعه 
مي كنند، از سوي سازمان قبضي به خانواده متوفي داده مي شود كه 
در آن تمامي دستورالعمل هاي مراسم تدفين آمده است. سعيد خال 
گفت: استفاده نكردن از ادوات موسيقي، ســنگ قبرهاي نامتعارف 
و... از مواردي اســت كه به اطالع خانواده متوفي مي رسد و از اين رو، 
مطرح شــدن مباحثي مبني بر وضع و ابالغ دستورالعمل هاي جديد 
و ابالغ آن در سازمان بهشــت زهرا)س( كه در برخي  رسانه ها مطرح 
مي شود، نادرست اســت. خال با اشــاره به تصوير بنر نصب شده در 
بهشت زهرا)س( كه در فضاي مجازي منتشر شده، گفت: اين بنر به 
نوعي اطالع رساني عمومي درباره توجه به موضوعاتي است كه پيش 
از اين در سازمان بهشت زهرا)س( اعمال مي شد و اين اقدام سازمان 
تنها به منظور يادآوري برخي  ممنوعيت ها در سازمان بهشت زهرا)س( 
است، زيرا اســتفاده از ادوات موســيقي مانند ني و دف و ديگر آالت 
موســيقي در حال افزايش بود. او تأكيد كرد: ممنوعيت اســتفاده از 
ادوات موسيقي دستورالعمل تازه اي نيســت و از گذشته در سازمان 

بهشت زهرا)س( اعمال مي شد.

ساخت روبات آتش نشان 
مديرعامل سازمان آتش نشاني شهر تهران از همكاري سازمان هاي 
خارج از شهرداري با اين سازمان خبر داد. به گزارش ايسنا، مهدي 
داوري گفت:  »گمرك جمهوري اســالمي ترخيص تجهيزات را 
تسهيل كرد. البته سازمان آتش نشاني تمام حق گمركي تجهيزات 
را پرداخت كرده است. بانك مركزي و وزارت صمت نيز در صدور 
مجوزهــاي الزم براي ورود تجهيزات آتش نشــاني به ســازمان 
آتش نشاني كمك كرده و نقش اساسي در اين مورد داشتند.«  او 
با اشاره به اينكه بخش خصوصي نيز براي به روز رساني تجهيزات 
آتش نشاني كمك هاي بســياري كرده است، عنوان كرد: »بخش 
خصوصي نيز بسياري از نيازهاي ما را برآورده كرده است. در اين 
حوزه توليدات داخلي با نوآوري هايي در به روزرســاني تجهيزات 
آتش نشاني بسيار مؤثر بوده است. البته با وزارت دفاع نيز تعامالتي 
داشتيم كه نقش مؤثر و همكاري هاي خوبي با ما داشتند. ساخت 
روبات آتش نشــان رونمايي شد و سيســتم  هاي بسيار قدرتمند 
صوتي با همكاري وزارت دفاع صورت گرفته است. با معاونت علمي 
و فناوري رياســت جمهوري نيز همكاري هاي الزم را داشتيم.« 
او تأكيد كرد: »تمام تجهيزات در زمان هاي مختلف وارد كشــور 
مي شوند. بعضي تجهيزات به دليل تحريم ها سخت تر وارد كشور 
شدند و برخي آسان تر. تحريم ها نيز شــرايط را سخت تر كرد. اما 
مشكالت جلوي كار سازمان آتش نشاني را نگرفت و اين سازمان به 
تعداد زيادي از اهداف خود دست پيدا كرده و جهت دستيابي به 

ديگر اهداف خود تالش مي كند.« 

 آموزش۸هزار موتورسوار 
دركمپين »موتورسوار خوب«

مديركل آموزش هاي شهروندي شــهرداري تهران از آموزش8هزار 
موتورسوار در كمپين موتورســوار خوب خبر داد. مجتبي دانشور در 
پاسخ به سؤالي درباره بازخوردهاي اندك اجراي كمپين موتورسوار 
خوب در بين موتورســواران به ايلنا گفت: »براساس تجربه جهاني و 
اتفاقاتي كه در حوزه تغيير رفتار و فرهنگسازي مي افتد، در دوره هاي 
كوتاه مدت نمي توان ادعاي ايجاد تغيير داشت، آن هم در حوزه سختي 
مانند موتورســواري.«  او با بيان اينكه تجربيات پليس راهور نيز در 
اين زمينه بررسي شده اســت، ادامه داد: »نمي توان عددي از ميزان 
مطلوبيت  ارائه داد، چرا كه تازه اول راه هستيم، اما نكته اي كه رخ داده 
اين است كه پذيرش اين رفتار تا حدودي پيش آمده است. ما شاهد 
مشاركت استارت آپ ها در اين زمينه هستيم كه مي خواهند در اين 
كمپين مشاركت داشته باشند.« دانشور اضافه كرد: »استارت آپ ها 
حجم بسيار زيادي از مشتريان موتوري را پوشش مي دهند؛ ازجمله 
الوپيك و مواردي از اين دست كه جامعه مخاطبان خوبي براي آموزش 
و رصد رفتار شهروندان هستند. در اين پويش روش هاي مختلفي را 
به كار گرفتيم و تا اينجاي كار توانستيم روش هاي متنوعی را ارزيابي 
كنيم.« دانشور در پاسخ به اين سؤال كه تاكنون چند موتورسوار در 
قالب اين طرح آموزش ديدند، گفت: »تا پايان اسفندماه بيش از 8 هزار 
موتورســوار تحت آموزش قرار گرفتند.«  مديركل امور آموزش هاي 
شهروندي شهرداري تهران عنوان كرد:»با يك رويكرد برعكس سعي 
كرديم به جاي متوقف كردن موتورســواران متخلف، موتورسواراني 
كه قانونمند بودند را متوقف كرده و از آنها تقدير كنيم. در كنار آن با 
مشاركت پليس راهور، موتورسواران متخلف در طرح موتورياب، در 

كنار ماموران پليس به ارائه خدمت پرداختند.« 

فروشــگاه شــهروند ســهروردي به عنــوان 
چهل وسومين فروشــگاه اين مجموعه با حضور شهر

شــهردار تهران و برخي اعضاي شــوراي شهر و 
مديران شهري در خيابان شهيد علي اكبري افتتاح شد.

به گزارش همشهري، پيروز حناچي در اين مراسم با تأكيد بر 
عرضه سهام فروشگاه شهروند در بورس گفت: من از همكارانم 
تشــكر مي كنم كه به قول خود عمل كردند و اين فروشگاه را 

آماده كردند تا مردم از آن استفاده كنند.
 او در ادامه با تأكيد بر اهميت عرضه ســهام شهروند در بورس 
گفت: اين كار شفافيت اين فروشــگاه را بيشتر خواهد كرد و 
در جهت اصالح ســاختار شهروند اســت و اين پروژه پيشتاز 
ماســت. در آينده  پرونده عرضه سهام شــركت هاي ديگري 
مانند همشــهري را هم آماده مي كنيم كه بــه بورس عرضه 
كنيم.  عرضه سهام شهروند در بورس است كه به انضباط مالي 
و منافع ســهامداران كمك مي كند و به زودي تالش مي كنيم 

در فرابورس آن را ارائه كنيم. موافقت هاي الزم كســب شده و 
به زودي مقدمات اجراي آن فراهم خواهد شد. 

شهردار درباره نحوه اين عرضه گفت: همه سهام واگذار نمي شود 
بلكه سهم بخش نهاد عمومي براي سياستگذاري باقي مي ماند و 
شركت به صورت سهامي عام اداره خواهد شد. نظارت شهرداري 
بعد از واگذاري در قالب چارچوب هاي بورس انجام مي شود و 
نظارتي كه مي شــود از نظارت هاي امروز بهتــر خواهد بود. او 
همچنين سالروز آزادسازي خرمشهر را تبريك گفت و افزود: 
خرمشهر هم در آن روز كه پس از مقاومتي جانانه سقوط كرد و 
هم زماني كه در يك عمليات غرورآفرين آزاد شد در ياد مردم 
ما خواهد ماند. در روزي كه خرمشــهر آزاد شد رزمندگان ما 

30هزار اسير از دشمن گرفتند.
حناچي در حاشيه اين مراسم در جمع خبرنگاران گفت: برنامه 
همكاران من توســعه 120درصدي فروشگاه هاي شهروند در 
دوره سه ساله است كه عمدتا در محدوده استان هاي تهران و 

البزر قرار مي گيرد. و البته اين توسعه براي ساير كالنشهرها هم 
پيش بيني شده است. شهردار تهران درباره افتتاح هاي جديد 
مترويي هم خبرهايي داد و گفت: هفته آينده احتماال 2ايستگاه 
جديد را با حضور رئيس جمهور افتتاح مي كنيم و به قول هايي 
كه داديم جامه عمل مي پوشــانيم و همين تعداد نيز تا پايان 

سال به ايستگاه هاي مترو اضافه خواهد شد. او درباره تمهيدات 
شهرداري براي ايجاد فضاهاي تبليغاتي در فصل انتخابات گفت: 
براي تبليغات انتخابات رياســت جمهوري فضاي تبليغاتي را 
سازمان زيباسازي آماده مي كند، براي شوراي شهر هم برنامه ها 

بايد متمايز و فضاي تبليغاتي فراهم شود.

رقابت با بخش خصوصي
عبدالحميــد امامي، معاون مالي شــهرداري تهــران در اين 
مراسم با تأكيد بر فروش شــهروند به بخش خصوصي گفت: 
شهروند براي اينكه يك نياز در شــهر بود، تاسيس شد. امروز 
كه مي بينيم بخش خصوصي در رقابت با اين فروشــگاه است 
بايد آن را با سازوكاري اداره كنيم كه بتواند رقابت كند؛ چراكه 
معتقديم فروشگاه داري كار شــهرداري نيست. بر اين اساس 
برنامه شــهرداري واگذاري اين فروشگاه به بخش خصوصي و 

آماده كردن براي عرضه سهام در بورس است. 
مديرعامل شــهروند نيز در ادامه اين مراســم گفت: شهروند 
2۷سال است كه به مردم خدمت عرضه مي كند و اميدوارم در 

آينده بهتر به مردم خدمت رساني كنيم.
وحيد كريمي درباره عرضه سهام فروشگاه شهروند در بورس 
گفت: اين فروشگاه هم اكنون 2600ميليارد تومان سرمايه ثابت 
دارد و سود آن نسبت به قبل 4برابر شــده است و به زودي در 

بورس فروشگاه را عرضه خواهيم كرد.

نگاهي به كارنامه توسعه شبكه حمل ونقل ريلي تهران در 44 ماه 

مترو؛ چه بود و چه شد

نكته
   ايستگاه دانشگاه تربيت مدرس در خطوط 6و 7خط تقاطعي است و دسترسي هايي مجزا دارد از اين رو در 

جدول2بار ذكر شده است.
  عمليات ساختماني و تجهيزاتي ايستگاه هاي افتتاح شده به عدد۱۰۰ نرسيده است. اين بدان معناست كه با 
وجود نصب آسانسور و پله برقي در تمام ايستگاه هاي افتتاح شده اخير، هنوز تمام پله برقي ها و آسانسور هاي 
طراحي شده براي آنها كامل نشده است و در طول زمان خريداري و راه اندازي مي شوند. البته در وضع موجود نيز 

تمام ايستگاه ها از پله برقي و آسانسور به تعدادي كه امكان خريداري بوده است، برخوردار شده اند.
   ضمنا يكي از داليل عدم اعالم صددرصدي تكميل ايستگاه ها، ساخته نشدن ورودي هاي دوم است كه خللي 
در افتتاح يك ايستگاه ايجاد نمي كند اما چون در طراحي ها 2ورودي لحاظ شده است بايد به مرور زمان و بعد 

از بهره برداري ايستگاه احداث شوند.

  45درصد بخش ساختماني
   55درصد تجهيزات و تاسيسات

روند ساخت و تكميل ايستگاه مترو

55درصد45درصد

   افتتاح 2ايستگاه، خرداد و تير1400
براساس برنامه زمانبندي از پيش تدوين شده و اقدامات اجرايي صورت گرفته در ماه هاي خرداد و تير۱4۰۰ ايستگاه هاي 
باقرخان درخط7و شهرك آزمايش در خط6 افتتاح مي شوند كه به گفته علي امام، مديرعامل شركت مترو با افتتاح اين 
2ايستگاه، شمار ايستگاه هاي تكميل شده در دوره كنوني مديريت شهري به عدد 3۰و در كل تعداد ايستگاه هاي شبكه 
خطوط هفتگانه به عدد۱4۱ مي رسد. همچنين متوليان شركت مترو در تالش هستند تا قبل از اتمام مديريت شهري پنجم 
بتوانند 2ايستگاه ديگر در همين خطوط بهره برداري كنند. تير ماه با مهيا شدن مقدمات كار، امكان دارد فعاليت هاي مربوط 
به بخش توسعه شرقي خط4 كه مورد توجه و تأكيد شهردار تهران است، شروع شود. پيش بيني ها حاكي ازآن است كه 
عمليات حفاري مكانيزه مسير توسعه جنوبي خط6 در 2 ماه پيش رو به پيشرفت قابل قبولي مي رسد و كار ساخت 4ايستگاه 
كه در اين پروژه قرار دارند، وارد مرحله جدي تري مي شود. نكته قابل تامل اين است كه به گفته علي امام درصورت تزريق 
منابع مالي حداقلي، مي توان تيرماه شاهد افتتاح پايانه اكباتان درخط4 بود كه فوايد آن در مباحثي از قبيل تعمير و نگهداري 

به موقع واگن ها و همچنين كاهش سرفاصله حركتي قطارها انكارناپذير است.

    زينب  زينال زاده
خبر نگار

روندپيشرفت عمليات ساختماني و تجهيزات ايستگاه هاي افتتاح شده از 
شهريور 96 تا ارديبهشت ۱4۰۰

در روزهاي گذشته ايســتگاه هاي اقدسيه در خط3 و 
مــرزداران در خط6 بهره برداري شــدند. با افتتاح اين 
ايستگاه ها، تعداد ايستگاه هاي بهره برداري شده در شبكه 
خطوط متروي تهران و حومه به 13۹ايستگاه رسيد و همچنين با بهره برداري از ايستگاه 
مرزداران در خط6 مترو سرفاصله حركت قطارها در نيمه غربي اين خط از 3۵دقيقه به 

20دقيقه كاهش يافته است. تسهيل شدن دسترسي شهروندان به شبكه حمل ونقل ريلي 
از مزيت هاي ديگر افتتاح 2ايستگاه اقدسيه و مرزداران بوده است و اميدواريم با تكميل و 
بهره برداري كامل از ايستگاه هاي خط6 تا حدودي از دغدغه هاي حمل ونقلي شهروندان 
در اين منطقه كاسته شود. مترو مسافران دائمي خود را دارد و اين نكته قابل انكار نيست 
كه تعداد واگن ها پاسخگوي نياز متروي تهران نيست. اكنون در شبكه حمل ونقل ريلي 
حدود هزار واگن كمبود داريم كه اگر اين تعداد واگن تأمين شود مي توانيم سر فاصله  
حركت قطارها را در خطوط شش و هفت همانند خطوط ديگر كاهش دهيم.نكته اصلي 
كه نبايد فراموش كرد اين است كه توسعه حمل ونقل ريلي درون شهري و استفاده بيشتر از 
آن يعني كاهش مصرف سوخت و امكان بهره مندي مترو از منابع مالي پايدار؛ هر مسافري 

كه با مترو جابه جا مي شود به معناي مصرف كمتر بنزين در سطح شهر است.

كاهش سرفاصله قطارها با تامين هزار واگن
    علي عبداهلل پور 

مديرعامل شركت بهره برداري مترو
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خط مربوطهنام ايستگاه
درصد پيشرفت عمليات 
ساختماني و تجهيزاتي در 

شهريور1396

 درصد پيشرفت
 عمليات ساختماني و تجهيزاتي در 

ارديبهشت1400

34586اقدسيه

64793دولت آباد

64191كيانشهر

64995بعثت

63890اميركبير

64690ميدان شهدا

64088ميدان امام حسين)ع(

62380دانشگاه تربيت مدرس

63688شهرك آزمايش

64794مرزداران

64790يادگار امام)ره(

64293شهيد اشرفي اصفهاني

64186شهيد ستاري

76899بسيج

73388آهنگ

73188چهل تن دوالب

73380ميدان قيام

74493مولوي

76390ميدان محمديه

75693مهديه

74285هالل احمر

76288بريانك

76499كميل

75489رودكي

74786شهيد نواب صفوي

73279باقرخان

75587دانشگاه تربيت مدرس

73687برج ميالد

76497ميدان صنعت

شهردار تهران فروشگاه شهروند شعبه سهروردي را افتتاح كرد

عرضه سهام شهروند در بورس با هدف اصالح ساختار 
پيروز حناچي: 2 ايستگاه جديد مترو هفته آينده به بهره برداري مي رسد
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زودتر از آنچه که فكرش را  انرژی
مي کرديم، بــا پديده قطع 
برق در ســال 1400مواجه 
شديم و شهروندان در استان هاي مختلف 
از ديروز رسما وارد مانور قطع اعالم نشده 

برق شدند. 
منتشــرنكردن جدول خاموشــي هاي 
احتمالي، شــهروندان زيــادي را اذيت 
مي کند، ازجمله شرکت هاي ارائه دهنده 
خدمات غيرحضــوري به مــردم، دفاتر 
خدمــت الكترونيك شــهر، پليس+10و 
حتي مديران و صاحبان کســب وکارها را 
هم به دردسر انداخته تا جايي که روز شنبه 
به دليل قطع ناگهاني برق و بازنشــدن در 
پارکينگ خانه ها، برخي دير به سرکار خود 
رسيدند، برخي والدين و دانش آموزان براي 
حضور در امتحانات پاياني سال با نگراني 
و اضطراب مواجه شــدند و البته انتقادها 
از قطع اعالم نشــده برق در شــبكه هاي 

اجتماعي به اوج خود رسيد.
اين روزها پيشنهاد مي شود دوباره مردم به 
ميدان بيايند و در ساعت هاي پيك مصرف، 
وسايل پرمصرف نظير ماشين لباسشويي 
و ظرفشــويي و اتو را روشن نكنند، دماي 
ساختمان را روي 26درجه تنظيم کنند و 
کمي با گرما کنار بيايند تا مجبور نشوند در 
اوج ساعت گرم روز، شاهد خاموش شدن 
ناگهاني و ناخواســته کولرها و اسپليت ها 
باشــند. انتقاد از وزارت نيرو ديگر راهكار 
نيست؛ زيرا بخشــي از برق مورد انتظار را 
نيروگاه هايي توليد مي کنند که ســوخت 
آنها آب است و به آنها نيروگاه هاي برقابي 
مي گويند، اما وقتي آب کم است، اولويت 
وزارت نيرو اين است که آب شرب را تامين 

کند، حتي اگر برق قطع شود.
البته داستان به همين جا ختم نمي شود 
و ماجرا قــدري پيچيده تر اســت؛ زيرا با 
افزايش مصرف برق، تصفيه خانه ها و شبكه 
انتقال آب هم دچار اختالل مي شود و اگر 
در روزهاي آينده شاهد افت فشار آب هم 
بوديد، نشــاني آن را از اداره برق بگيريد. 
فعال، هم شبكه آب و هم شبكه توزيع برق، 

روزهاي سختي را تجربه مي کنند.
به گزارش همشــهري، برخي شهروندان 
اين سؤال را مطرح مي کنند، وقتي برخي 
کارخانه هــا نيمه تعطيل هســتند و اکثر 
شهرها در وضعيت نارنجي و قرمز کرونايي 
قرار دارند و ادارات بــا نصف کارمندان به 

ارائه خدمت مشــغول هستند، پس دليل 
اين ميزان رشد مصرف چيست؟ مقامات 
وزارت نيرو برآورد کرده اند ميزان مصرف 
برق در برخي اســتان ها در 2 ماه نخست 
امسال نســبت به مدت مشــابه پارسال 
30درصد بيشتر شــده و به همين دليل 
از ابتــداي خردادمــاه 1400برنامه هاي 
سراسري براي گذر از پيك )اوج مصرف( 

تابستان به اجرا گذاشته شده است.

جدولخاموشيهانهاييميشود
برخي مقام هاي مســئول در وزارت نيرو 
که بــا همشــهري گفت وگــو کرده اند، 
مي گويند: در برنامه ريــزي وزارت نيرو، 
اعالم جدول خاموشــي به عنوان آخرين 
گزينه درنظر گرفته شده و تصميم گيري 
درباره آن بر عهده شرکت هاي توزيع برق 
در استان هاست و پس از هماهنگي با ساير 

دستگاه هاي اجرايي اين جدول ها منتشر 
مي شود؛ به نحوي که ارائه خدمات مهم به 
مردم ازجمله خدمات پزشكي و درماني و 

يا خدمات ضروري مختل نشود.
در شــرايطي که يافته هــاي خبرنگاران 
همشــهري از نهايــي شــدن جــدول 
خاموشــي ها در اســتان تهران حكايت 
دارد، مقامات مسئول در شبكه برق ايران 
ضمن تأييد اين موضــوع، به خبرنگاران 

همشــهري گفته اند: هنوز به جمع بندي 
نهايي نرسيده ايم. به گفته آنها، حتي اگر 
جدول خاموشــي ها ابالغ و منتشر شود، 
به معناي قطعي بودن قطع برق در مناطق 
تعيين شده نيست؛ زيرا اگر مردم همراهي 
و مصرف شان را مديريت کنند، به نحوي 
که شاهد کاهش 10درصدي مصرف برق 
باشيم، به احتمال زياد خاموشي ها اعمال 
نخواهد شد يا دست کم دامنه آن محدود تر 

خواهد بود.

جدولخاموشیهارااينجاببینید
ســخنگوي صنعت بــرق ديــروز اعالم 
کرد: مشــترکان مي توانند بــراي اطالع 
از خاموشــي شــهر و يا منطقــه خود به 
ســامانه »برق من« يا سايت شرکت هاي 
توزيع استان خودشــان مراجعه کنند و 
امسال برنامه هاي خاموشي از اين طريق 

اطالع رساني خواهد شد.

اعالمجدولخاموشيهادر3استان
در نخستين روز از اجراي برنامه هاي وزارت 
نيرو براي عبور از پيك مصرف تابستان داغ 
1400شهروندان استان هاي اصفهان، البرز 
و خراســان رضوي به طور خاص در شهر 
مشهد، نخستين شــهروندان ايران بودند 
که با جدول رسمي خاموشي ها چشم باز 
کردند. انتظار مي رود تعداد اســتان هايي 
که در روزهاي آينده با جدول خاموشي ها 
مواجه شوند، افزايش يابد و برنامه وزارت 
نيرو اين است که هر استان بسته به ميزان 
مديريت مصرف برق شــهروندان، جدول 

خاموشي ها را تنظيم و تعديل کند.
سرپرست شرکت توزيع برق استان البرز 
گفت: با توجه به ميزان باالي مصرف برق، 
جدول خاموشــي ها از ديروز، شنبه، يكم 
خردادماه در اين اســتان اعالم و اجرايي 
شــد. رامين فرج،  افزود: انتظــار مي رود 
مردم استان با صرفه جويي 10 درصدي در 
مصرف برق از وقوع خاموشي ها در ماه هاي 
پيش رو جلوگيري کننــد و اگر آن ها در 
مصرف برق صرفه جويي کنند، شــرکت 
توزيع برق اســتان البرز و کشــور نهايت 
تالش خود را براي پيشــگيري از قطعي 
برق به عمل خواهند آورد. فرج ادامه داد: 
خاموش کردن المپ هاي اضافي، استفاده 
از المپ هاي کم مصرف و استفاده نكردن 
از وســايل پرمصرف برق در ساعات پيك 
مصرف ، مهم ترين اقدام براي صرفه جويي 
در مصرف انرژي و پيشگيري از خاموشي 

برق است.

ماينرهايمجازهمتعطیلشدند
مصطفي رجبي مشــهدي، ســخنگوي 
صنعت برق با بيان اينكه به منظور تامين 
برق مشترکان و کمك به جلوگيري ازبروز 
خاموشــي، مراکز اســتخراج رمز ارز در 
ساعات اوج مصرف برق از ديروز خاموش 
شدند، به مشترکان خانگي که به صورت 
غيرمجاز به استخراج رمز ارز مي پردازند 
نيز هشدار داد. مصطفي رجبي مشهدي، 
در گفت وگو با همشهري، ميزان مصرف 
برق در مزارع و واحدهاي مجاز استخراج 
رمز ارز را 300مگاوات اعالم کرد و گفت: 
برآوردهاي ما نشان مي دهد؛ ميزان مصرف 
برق در مراکز غيرمجاز اســتخراج رمز ارز 
به 2000مگاوات مي رسد. او دليل توقف 
فعاليت مراکــز مجاز اســتخراج رمز ارز 
را تالش بــراي تعادل و پايداري شــبكه 
برق اعالم و هشــدار داد: وقتي با مصرف 
غيرقانونــي و غيرمجاز براي اســتخراج 
رمز ارزها مواجه مي شويم، هم به دليل نوع 
تجهيزات استخراج و هم اتصاالت اشتباه و 
باالرفتن مصرف در يك نقطه خاص شاهد 
اين مسئله هســتيم که تجهيزات شبكه 
آسيب ديده و خاموشي هاي برنامه ريزي 

نشده و پراکنده بيشتر هم مي شود.
رجبعلــي مشــهدي، در عين حــال از 
شــهرونداني کــه از برق خانگــي براي 
اســتخراج رمز ارزها به صورت غيرقانوني 
اقدام مي کنند، خواســت تا دستگاه ها و 
تجهيــزات مربــوط را خامــوش کنند، 
در غيراين صــورت نه تنها دســتگاه ها و 
تجهيــزات ضبط مي شــود، بلكــه برق 

مسكوني اين خانه ها هم قطع مي شود.

از وزارت صمت و بانك ملت بعيد بود
قطعشدنبرق4دستگاهدولتيوعموميازجملهخبرهايروزنخستمواجهه
ايرانبابرنامهعبورازپیكمصرف1400بودوشگفتانگیزوتأسفباراينكهيك
وزارتخانهويكبانكدربینآنهاقراردارند؛بهگفتهسخنگويصنعتبرق،برق
اينمراكزبهدلیلرعايتنشدنالگويمصرفاعالمشده،باابالغقبلي،قطعشد.
وزارتصنعت،معدنوتجارتوساختمانمركزيبانكملتبههمراهبنیادتعاون
وسازمانثبتواسنادكشور4ساختمانيبودندكهبرقآنهاديروزباهماهنگيو
ابالغقبلي،قطعشد؛زيرادربرابردستوردولتمبنيبركاهش50درصديمصرف
برقخودسرپیچيكردهبودند.البتهبرخوردبااداراتدولتيوعموميبرقخوار
درروزهايآيندهادامهمييابد،بازرسيهايروزانهراكارشناسانشركتهاي
توزيعبرقبهمنظوراطمینانازصحتعملكردسازمانهايدولتيدرمديريت

مصرفبرق،انجامخواهندداد.

ث
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توانيــر، بــرق وزارت صنعت 
ساختمان مرکزي بانك ملت 
بنياد تعاون و ســازمان ثبت 
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افزايشبهرهوري
باارتقايكیفیتآماررسمي

چندي پيش شــوراي عالي آمار به  موجب مصوبه شصتمين جلسه 
خود از»نشان کيفيت آمارهاي رسمي ايران« رونمايي کرد. همواره 
موضوع کيفيت آمارهاي ارائه  شده، دغدغه اصلي استفاده   کنندگان و 
توليدکنندگان آمار بوده است؛ از اين رو، همزمان با نوين سازي آمارهاي 
رسمي و نظام آماري، توجه به مقوله کيفيت آماِر توليد و منتشر شده 

نيز اهميت دو چنداني يافته است.
بر همين اساس، مرکز آمار ايران، در سال 1394، شيوه نامه »چارچوب 
کيفيت آمارهاي مرکز آمار ايران« را تدوين کرد و در سال 1398موفق 
به اخذ نشان ملي استاندارد از سازمان ملي استاندارد ايران براي آن شد. 
اين تالش ها به شكل گيري چشم انداز نظام آماري ايران منجر شد که 
در سال 1397در قالب »سومين برنامه ملي توسعه آمار کشور« پيش 
روي نظام آمار کشور ترسيم شد و در آن، بر استقرار نظامي »يكپارچه، 
پاسخگو، مورد اعتماد عموم مردم و متخصصان« به عنوان يك هدف 
اصلي و درعين حال راهبرد کالن نظام آماري کشور تأکيد شده است.

براســاس مفاد اين برنامه، مرکز آمار ايران با همكاري دستگاه هاي 
اجرايي، مكلف شد تا حداکثر ظرف مدت يكسال، »فهرست آمارهاي 
رســمي ايران« و »آيين نامه کيفيت آمارهاي رسمي ايران« را تهيه 
و پس از تصويِب شــوراي عالي آمار، آن را ابالغ کند. همچنين مقرر 
شد درصورت تأييد هريك از آمار رســمي در مرکز آمار ايران، به آنها 
»نشان کيفيت آمارهاي رســمي ايران« اعطا شود. ضمن اينكه همه 
دستگاه هاي اجرايي، مكلف شدند تا پياده سازي نظام مديريت کيفيت و 
رعايت استانداردهاي آماري و همچنين نظام مديريت کيفيت آمارهاي 
رسمي، دستگاه خود را در چارچوب ابالغ شده از مرکز آمار ايران، تهيه، 
مستقر و عملياتي کنند. با پيگيري هاي مرکز آمار ايران و با مشارکت 
گروهي از کارشناســان دستگاه هاي اجرايي، ســرانجام »چارچوب 
مديريت کيفيت آمارهاي رسمي نظام آماري ايران« به عنوان چارچوبي 
يكپارچه و با درنظر گرفتن ظرفيت هاي موجود و شرايط نظام آماري و 
استانداردهاي بين المللي در تاريخ 18 آبان 1398 )مصادف با روز ملي 

کيفيت(، رونمايي و به دستگاه هاي اجرايي ابالغ شد.
»نشان کيفيت آمارهاي رسمي ايران«، نشان دهنده استقرار و ميزان 
پياده سازي »چارچوب کيفيت آمارهاي رسمي نظام آماري ايران« در 
هريك از دستگاه هاي اجرايي است. در اين استاندارد، نشان کيفيت 
براي آمارهاي رسمي ايران در 3 سطح؛ »گواهينامه تضمين کيفيت« 
)سطح 1(، »گواهينامه تعهد به کيفيت« )ســطح 2( و »گواهينامه 
اهتمام به کيفيت« )ســطح 3( درنظر گرفته شــده است. هر يك از 
آمارهاي رسمي، پس از ارزيابي کيفي طبق ساختار اجرايي تعيين شده 
در »آيين نامه کيفيت آمارهاي رسمي ايران«، نشان کيفيت دريافت 
کرده و اين نشان براي اطالع کاربران، در کنار فهرست آمارهاي رسمي 
اطالع رساني خواهد شد. از آنجا که آمار دقيق و صحيح، به عنوان يكي 
از پيشران هاي توسعه در هر کشوري به شــمار مي آيد، اميد است با 
اجراي دقيق اين برنامه، جهش بزرگي در کيفي ســازي نظام آماري 

کشور برداشته شود.

گزارش يك خاموشي
از پيش اعالم نشده

 شهروندان 3 استان خراسان رضوی، اصفهان و البرز 
جدول قطع برق را به چشم خود ديده اند

همشهري از تصميم احتمالي در نتيجه افزايش رشد مصرف برق خبر مي دهد

بي مهري هاي مسكن مهر تمامي ندارد؛ در  مسكن
تازه ترين مورد، 55نفر از متقاضيان يك 
پروژه مسكوني در شــهر جديد پرديس 
مي گويند: پيمانكار از آنها خواسته واحد خود را ناقص و 
بدون برخــي از امكانات ضــروري تحويــل بگيرند و 
درعين حال اقرارنامه تحويل کامل و بدون عيب و نقص 
واحد را نيز امضا کنند. گويي بعد از خودروسازان وطني 
که برخي لوازم معمول محصوالت خود را به عنوان آپشن 
حذف کردند، در مســكن مهر نيز برخــي از ملزومات 
ساختمان به آپشــن تبديل شــده و تهيه و تأمين آن 

برعهده متقاضي است.
به گزارش همشهري، از ســال 95 تاکنون، چندين بار 
وعده مختومه شدن پرونده مسكن مهر داده شده و حاال 
در واپسين ماه هاي دولت دوازدهم قرار است با تحويل 
آخرين واحدهاي باقي مانــده به متقاضيان، پرونده اين 
طرح پرحاشيه بسته شود. در اين ميان همچنان مباحث 
مربوط به اختالف متقاضي و پيمانكار وجود دارد و همين 
مسئله به مشكلي براي خريداران مسكن مهر، پيمانكاران 

و حتي دولت تبديل شده است.

تاواناشتباهمسكنمهر
يكــي از ايرادهاي اصلي مســكن مهر، اتــكاي آن به 
تســهيالت و يارانه دولتــي، به جــاي آورده مرحله اي 
متقاضيان بود که باعث شــد پس از نخســتين شوك 
قيمتي در ســال هاي 91 و90، بخــش قابل توجهي از 
پيمانكاران از تــداوم فعاليت در پروژه هــاي اين طرح 
ناتوان شــوند؛ زيرا هزينه تعريف شــده براي تعهدات 
پيمانكاران در قراردادهاي مسكن مهر به دنبال جهش 
نرخ تورم و افزايش قيمت نهاده هاي ساختماني کفاف 
ادامه کار را نمــي داد و حتي بســياري از پيمانكاران و 
کســب وکارهاي طرف قرارداد آنها را به ورشكســتگي 
کشاند. در اين شرايط، برخي از هزينه هاي مسكن مهر 
ازجمله هزينه پكيج، کولر و... به متقاضي منتقل شد و 

همزمان تسهيالت مسكن مهر نيز چندبار افزايش پيدا 
کرد تا امكان اجراي پروژه ها وجود داشته باشد. از سوي 
ديگر تغييرات قيمتي در طرح مســكن مهر به واسطه 
اينكه برخالف وعده هاي اوليه دولت براي ساخت مسكن 
ارزان بود و از نگاه برخي از متقاضيان نوعي خلف وعده 
محسوب مي شــد، بعضی از متقاضيان، از واريز آورده 
خود امتناع کردند و همين مسئله نيز به زمينگير شدن 
بخشي از پروژه های مســكن مهر دامن زد. اين موضوع 
تجربه اي شد تا در مسكن ملي دولت دوازدهم، قراردادها 
با توجه به تورم و بر مبناي آورده متقاضيان منعقد شود 
و درصورت واريز نشدن ســهم متقاضي، امكان تعديل 
قيمت در قرارداد وجود داشته باشد؛ اما در طرح مسكن 
مهر همچنان اين مشكالت درحال دردسرآفريني است.

مسكنمهربيدروپیكر
همه مشكالت و حواشي که براي مسكن مهر وجود داشته 
و دارد، درمجموع باعث شــده تا در کنار ورشكستگي 
برخي پيمانكاران و تعاوني هاي فعال در مســكن مهر، 
بار مالي سنگيني نيز به دولت و بانك عامل مسكن وارد 
شود و همزمان کام برخي از متقاضيان مسكن مهر نيز 
تلخ شود. به عبارت ديگر، مســكن مهر در برخي موارد 
به يك طرح باخت - باخت بــراي همه طرف ها تبديل 
شد و شــواهد آن همچنان در حال تكرار است. آنگونه 
که برخي از صاحبان مسكن مهر پرديس به همشهري 
اعالم کرده اند، در بلــوك 4P04 فاز 5جنوبي پرديس، 
55واحد متعلق به متقاضيان ثبت نامي در حوالي سال 
90 آماده شده؛ اما پيمانكار در تالش است اين واحدها 
را بدون نصب پنجره، شيشه، سقف کاذب آشپزخانه و 
حمام و بدون انشعاب آب و گاز و تابلوي برق به متقاضيان 
تحويل دهد. عليرضا الياسي، به عنوان نماينده متقاضيان 
اين پروژه به همشــهري مي گويد: پيگيري هاي مكرر 
آنها از شرکت عمران شهر جديد پرديس نتيجه اي جز 
وعده هاي متوالي براي حل اين مشــكل نداشــته و در 

شيشه، پنجره، آب و گاز در مسكن مهر پرديس به آپشن تبديل شد مرکز آمار از جزئيات شاخص قيمت هاي ارديبهشت 1400پرده برداري کرد

برخي متقاضيان مسكن مهر پرديس به همشهري گفته اند که واحدهاي آنها 
به صورت ناقص و بدون پنجره، شيشه، انشعاب آب و گاز آماده تحويل شده است

معمايتحويلمسكنمهرنیمهكاره 2سیگنالكاهشتورمدرماههايآينده
آخرين اعتراض نيز وعده تكميل واحدها در مردادماه داده 
شده اســت؛ اما پيمانكار مي خواهد واحدها را به صورت 
ناقص تحويل متقاضيان دهــد و اقرارنامه اي مبني بر 
تكميل بودن واحد نيز بگيرد. به گفته الياســي، بخش 
عمده اين متقاضيان مستأجر هستند و مردد مانده اند 
که قراردادهاي اجاره خود را براي يك سال ديگر تمديد 
کنند يا به پيشــنهاد غيرمنطقي پيمانكار تن بدهند؛ 
هرچند در هر 2 صورت هزينه سنگيني به آنها تحميل 

خواهد شد.

تأخیردرواريز،مقصراست
در طرح مسكن مهر، به دليل تأمين نشدن منابع مدنظر 
قرار گرفته براي تكميل پروژه ها اعم از آورده متقاضيان 
و هزينه هاي تأمين زيرساخت، وزارت راه و شهرسازي 
به عنوان مجري اصلي طرح و نماينده دولت در بسياري 
از موارد بخشي از منابع مالي خود را به تكميل نيازهاي 
مســكن مهر اختصاص داد تا شايد طلســم اين طرح 
بشكند و پرونده اش بسته شــود. با اين وجود، آن گونه 
که از اظهارات برخي مسئوالن اين وزارتخانه برمي آيد، 
همچنان برخي از پروژه هايي که متقاضيان آنها نسبت 
به واريز آورده سهم متقاضي کوتاهي کرده اند با مشكل 

اتمام کار مواجه است.
در مورد ماجراي بلوك يادشده در فاز 5جنوبي پرديس، 
تالش همشــهري براي تماس با مسئوالن شهر جديد 
پرديس و متوليان مسكن مهر در وزارت راه و شهرسازي 
بي نتيجه بود، اما روابط عمومي وزارت راه و شهرسازي 
در گفت وگو با همشهري اعالم کرد: احتماالً اين پروژه 
نيز به واســطه نقص در واريــز آورده متقاضيان با اين 
مشكل مواجه شده است. طبق اعالم يكي از مسئوالن 
روابط عمومــي وزارت راه و شهرســازي، در برخــي از 
پروژه هاي مسكن مهر، پيمانكاران با وجود واريز نشدن 
آورده مطالبه شــده از متقاضيان، با منابع خود نسبت 
به تكميل واحدها اقــدام کرده اند؛ اما تا پيش از تكميل 
واريزي متقاضيــان حاضر نيســتند واحدها را تحويل 
دهند، از ســوي ديگر برخي از پيمانكاران نيز به اندازه 
منابع اختصاص يافته به پروژه، نسبت به احداث واحدها 
اقدام کرده اند و همچنان ي به دليل واريز نشدن منابع، 

کاستي هايي در آنها وجود دارد. 
البته گفته هاي اين مســئول، بر پايه مسائل و مباحث 
موجود در طرح مسكن مهر اظهار شده و ارتباطي با اصل 
ماجراي بلوك 4P04 فاز 5جنوبــي پرديس ندارد؛ اما 
پيگيري هاي همشهري از نماينده متقاضيان اين بلوك 
حاکي از اين است که اکثريت اين متقاضيان، آورده خود 
را در همان فرصت 18ماهه پس از ثبت نام واريز کرده اند 
و عماًل بهانه کسري در واحد به دليل واريز نشدن آورده 
متقاضي پذيرفتني نيست. به گفته الياسي، اگر قرار بود 
به دليل واريز نشــدن آورده متقاضي، واحدها با کسري 
تحويل داده شود، مسئوالن شرکت عمران شهر جديد 
پرديس نيز به جاي چندين بار وعده تحويل واحدهاي 
تكميل شده، همين مســئله را به متقاضيان منعكس 
مي کردند. همشــهري، ارتباط با پيمانكار اين پروژه و 
همچنين مسئوالن آگاه در طرح مسكن مهر را پيگيري 
خواهد کرد تا ضمن انعكاس ديدگاه و گفته هاي آنها، به 

حل وفصل اين مشكل کمك کند.

سمانهقادري
کارشناس ارشد آمار

گزارش جديد مرکز آمار از 2سيگنال کاهش  تورم
نرخ تورم در ماه هــاي آينده حكايت دارد، 
به نحوي که هم نرخ تورم ماهانه و هم نرخ 
تورم نقطه به نقطه در ارديبهشــت کاهشــي شــده که 
درصورت استمرار روند نزولي اين دو شاخص، پيش بيني 
مي شود، نرخ تورم ســاالنه هم از مرداد و شهريور روندي 

کاهشي را تجربه کند.
به گزارش همشهري، فروکش کردن نرخ ارز در بازار آزاد، 
اميدواري به رفع تحريم ها و گشايش در روابط خارجي، 
تعديل انتظارات تورمي و البته کاهش محســوس حجم 
پول در دست افراد باعث شده تا سيگنال هاي کاهش نرخ 
تورم زودتر از موعد خودشان را نشان دهند. هرچند مرکز 
آمار ايران مي گويد: نرخ تورم ســاالنه در 12 ماه منتهي 
به ارديبهشــت امســال 2.1واحد درصد رشد کرده و به 
41درصد رســيده، اما در مقابل نرخ تورم نقطه به نقطه 
2.6واحد درصد کاهش پيدا کرده و روند صعودي آن پس 
از ماه ها معكوس شده است. داده هاي جديد مي گويد: نرخ 
تورم نقطه اي در ارديبهشت ماه 1400 به عدد 46، 9درصد 
رسيده و خانوارهاي کشــور به طور ميانگين 46.9درصد 
بيشتر از ارديبهشــت 1399 براي خريد يك »مجموعه 

کاالها و خدمات يكسان« هزينه کرده اند.
براساس اعالم مرکز آمار ايران، ميانگين رشد قيمت گروه 

کاالهاي خوراکي، آشاميدني و دخانيات در ارديبهشت ماه 
امسال نسبت به ارديبهشت ماه پارسال 61.1درصد رشد 
کرده در عين حال که نســبت به ميانگين رشــد قيمت 
فروردين ماه 1400 شواهد نشان از کاهش 2.6درصدي 
نرخ تورم نقطه به نقطه خوراکي ها و آشاميدني ها دارد. به 

   كدام خوراكي ها رشد قيمت داشتند 
تنهانهادآماريايراناعالمكردهدرارديبهشتامسالكاالهاييچونآبمعدني،ماءالشعیرونوشابه،قند،شكروشیريني
ازجملهبستنيونباتودخانیاتبیشترينرشدقیمتراداشــتهودرگروهعمده»كاالهايغیرخوراكيوخدمات«،گروه
»پوشــاكوكفشودرگروههتلورستوران،غذاهايســروشدهدررستورانودرگروه»بهداشــتودرمان«)خدمات
آزمايشگاهيوويزيتپزشك(بیشترينافزايشقیمترادرارديبهشتنسبتبهفروردينتجربهكردهاند.ايندرحالياست
كهدرگروه»میوهوخشكبار«،)موزوسیب(،درگروه»سبزيجات«)خیار،لوبیاسبزوبادمجان(،گروه»شیر،پنیروتخممرغ«

)تخممرغ(وگروه»ارتباطات«)دستگاهتلفنهمراه(نسبتبهماهقبلكاهشقیمتداشتهاست.

بيان ديگر متوسط قيمت گروه خوراکي ها و آشاميدني ها 
2.6درصد در ارديبهشت کمتر از فروردين ماه امسال بوده 
و به معناي ارزان ترشدن کاالها نيست. اين در حالي است 
که نرخ تورم نقطه اي ارديبهشــت ماه گــروه »کاالهاي 
غيرخوراکي و خدمات« بــا کاهش 2.7واحد درصدي به 

40.3 درصد رسيده است.
مرکز آمــار ايــران مي گويد: نــرخ تورم نقطــه اي در 
ارديبهشــت ماه براي خانوارهاي شــهري 46، 1درصد 
برآورد شده که نسبت به ماه قبل 2، 7واحد درصد کاهش 
داشته است. همچنين اين نرخ براي خانوارهاي روستايي 
51، 0درصد بوده که نسبت به ماه قبل 2، 0 واحد درصد 

کاهش داشته است.

كاهشنرختورمماهانهخانوارها
تنها نهاد رســمي که فعال نرخ تورم را محاســبه و اجازه 
انتشار آن را دارد، مي گويد: نرخ تورم ماهانه ارديبهشت 
1400 به 7دهم درصد رســيده که در مقايسه با همين 
اطالع در ماه قبل، 2واحد درصد کاهش داشــته و تورم 
ماهانه براي گروه هاي عمده »خوراکي ها، آشاميدني ها و 
دخانيات« و »کاالهاي غيرخوراکي و خدمات« به ترتيب 
منفي 8دهم درصد و 1.6درصد بوده است. اين در حالي 
است که نرخ تورم ماهانه براي خانوارهاي شهري  7درصد 
است که نسبت به ماه قبل 1.9 واحد درصد کاهش داشته 
 اســت. همچنين اين نــرخ براي خانوارهاي روســتايي
0.7 درصد بوده که نســبت به ماه قبل 2.3 واحد درصد 

کاهش داشته است.
براساس اعالم مرکز آمار نرخ تورم ساالنه ارديبهشت ماه 
1400 براي خانوارهاي کشور به 41، 0 درصد رسيده که 
نسبت به ماه قبل، 2، 1 واحد درصد افزايش نشان مي دهد. 
همچنين نرخ تورم ســاالنه براي خانوارهاي شــهري و 
روســتايي به ترتيب 40، 5درصد و 43.2درصد محاسبه 
شده که براي خانوارهاي شهري 1، 9واحد درصد افزايش 
و براي خانوارهــاي روســتايي 2.6 واحددرصد افزايش 

داشته است.
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دستبااليدامداراندرتعييننرخشيرخام
سخنگوي انجمن صنايع فرآورده هاي لبني با بيان اينكه درخواست اين صنايع براي اصالح قيمت لبنيات بي نتيجه مانده، 
گفت: دامداران عالوه بر افزايش غيررسمي نرخ شير خام تالش مي كنند تا نرخ مصوب اين فرآورده را افزايش دهند اما 
درخواست كارخانه هاي لبني براي اصالح قيمت اين اقالم تاكنون نتيجه اي نداشته است. بني طبا  از دست باالي دامداران 
در افزايش قيمت شير خام نسبت به صنايع لبني براي اصالح قيمت محصوالتشان خبر داد و افزود: وجود 2ميليون دامدار 
در سراسر كشور قدرت چانه زني اين توليد كنندگان را براي افزايش قيمت شير خام نسبت به 50شركت لبني بيشتر كرده 
 و متأسفانه صداي صنايع لبني براي جبران هزينه تمام شده توليد و اصالح قيمت اين اقالم به جايي نمي رسد. انجمن 
صنايع فرآورده  هاي لبني با بيان اينكه صنايع لبني از زمستان گذشته گزارش هاي رشد هزينه تمام شده توليد لبنيات 
را به ستاد تنظيم بازار، سازمان حمايت و وزارت صنعت ارائه كرده اند، گفت: در اين گزارش ها بارها تأكيد كرده ايم كه 
نرخ واقعي شير خام از نرخ مصوب ستاد تنظيم بازار تبعيت نمي كند و افزايش غيررسمي نرخ اين فرآورده در دامداري ها 
و رشد ساير هزينه هاي توليد شير و لبنيات موجب زياندهي و زمينگيرشدن اين صنايع شده اما  ظاهرا به نظر مي رسد 

هنوز تدبيري براي رفع مشكالت شركت هاي لبني انديشيده نشده است.

با نزول سنگين شاخص كل بورس 
تهران در مبادالت ديروز، مهم ترين 
خط حمايت شاخص كل بورس كه 
از دي  ماه پارســال تاكنون حفظ 

شده بود، شكست

ســهامداران حقيقــي ديــروز 
976ميليارد تومان نقدينگي از بازار 
ســهام خارج كردند اين باالترين 
ميزان خروج نقدينگي از بازار سهام 

در سال  جاري است

با نــزول 2.5 درصدي شــاخص 
كل بورس تهران در مبادالت روز 
گذشــته ميزان زيان سهامداران 
از مرداد پارســال تاكنــون از مرز 
45 درصد گذشت و ميزان خروج 
نقدينگي از ابتداي سال تاكنون به 

15 هزار ميليارد تومان رسيد

شــاخص كل بورس تهران ديروز  بورس
27هزارو 500واحد كاهش يافت 
تا بيشترين ميزان نزول بورس در 
سال  جاري به ثبت برســد؛ با اين ميزان نزول، 
مهم ترين خط حمايت شاخص كل بورس كه از 
دي  ماه پارسال تاكنون حفظ شده بود، شكست. 
سازمان بورس معتقد است؛ بازار سرمايه، قرباني 

سياست نادرست پولي و نقدينگي شده است.
به گزارش همشهري، گويا قرار نيست روند نزولي 

بورس متوقف شود. 
شيب اين روند نزولي حتي اين روزها و درآستانه 
برگزاري انتخابات رياست  جمهوري در 18خرداد  
تندتر هم شده اســت. تداوم اين روند نزولي از 
مرداد پارســال تاكنون كه نزديك به 9 ماه طول 
كشيده، به تقابل گفتمان ها درباره داليل نزول 
بورس منجر شده اســت. درطول 9 ماه گذشته 
كارشناسان بازار ســرمايه بارها تأكيد كرده اند 
بازار سرمايه قرباني سياســت هاي پولي شده؛ 
موضوعي كه در 9 ماه گذشــته هميشه مقامات 
بازار پول، آن را كتمــان كرده اند، اما هفته قبل 
رئيس كل بانك مركزي كه نامزد ســيزدهمين 
دوره انتخابات رياســت  جمهوري هم شــده، 
باالخره به صورت تلويحي اين موضوع را پذيرفت 
و برخالف گفتمان 9 ماه گذشته از در دوستي و 

مسالمت آميز با فعاالن بازار سرمايه در آمد.
او امــا با وجود آنكــه به صــورت تلويحي نقش 
متغير هاي پولي را پذيرفت، در عين حال تأكيد 
كرد؛ علت كاهش نرخ بهــره كاهش تقاضا براي 
پول بوده و علت كاهش تقاضا براي پول هم وقوع 
كرونا بوده اســت. موضوعي كه به نظر مي رسد 
نوعي فرافكني اســت زيرا آمار ها نشان مي دهد 
عامل اصلي كاهش نرخ سود، تالش سياستگذار 
براي تامين كســري بودجه دولــت بوده كه در 
تنگناي شــديد مالي بوده و بــه تامين 52هزار 
ميليارد تومان نقدينگي از طريق بازار ســرمايه 
منجر شده اســت. ديروز يك مقام مسئول در 
سازمان بورس هم به نوعي اين موضوع را تأييد 
كرد و عامل نزول بورس را سياست هاي نادرست 

پولي و نقدينگي دانست.

شكست خط حمايت 
فارغ از اينكه داليل نزول بورس در 9 ماه گذشته 
چه بوده، روند نزولي بورس همچنان ادامه دارد 
و اين روند هر روز ابعــاد تازه تري پيدا مي كند؛ 
به طوري كه در مبادالت روز شــنبه بزرگ ترين 
سقوط بورس از ابتداي سال  جاري تاكنون ثبت 
شد. ديروز شاخص كل بازار ســهام با 27هزارو 
500واحــد كاهش در ســطح يــك ميليون و 
127هزار واحد متوقف شد. ارزش معامالت خرد 
هم به پايين ترين حد خود معادل 2400ميليارد 
تومان رســيد. با اين نزول 2.5درصدي، ميزان 
زيان ســهامداران از مرداد پارســال تاكنون از 
مرز 45درصد گذشــت. ديــروز همچنين روند 
خروج نقدينگي از بازار ســهام شتاب گرفت و 
جمعا 976ميليارد تومان نقدينگي از بازار سهام 

خارج شد. 
اين باالتريــن ميزان خروج نقدينگي از ســوي 
ســهامداران حقيقي از ابتداي امســال تاكنون 
است. آن طوركه آمارها نشــان مي دهد؛ فقط از 
ابتداي امسال 15هزار ميليارد تومان نقدينگي از 
بازار سهام خارج شده است. هنوز مشخص نيست 
مقصد نقدينگي خارج شــده از بازار سهام كدام 
بازار بوده، اما شواهد نشان مي دهد، اين نقدينگي 
به سمت بازار اوراق بدهي و رمز ارزها رفته است. 
اكنون اين پرســش به وجود آمده كه روند نزول 

شاخص كل بورس تا كجا ادامه خواهد داشت؟

نزول تا كجا ادامه دارد؟
تحليلگران بر اين باورند كــه آنچه عامل نزول 
بورس بوده، سياســت هاي نادرست پولي بوده 
است؛ با اين حال هرچه به زمان انتخابات رياست  
جمهوري نزديك مي شــويم اثــر انتخابات بر 
بازار سهام بيشــتر مي شــود و اين احتمال كه 
روند نزولي بازار ســهام تا زمان انتخابات ادامه 
داشته باشد، بيشتر شده است. تحليلگران بر اين 
باورند كه نامشخص بودن سياست هاي اقتصادي 
رئيس جمهور بعدي در مورد نرخ بهره، نقدينگي، 
چاپ پول، اقتصــاد آزاد و تعامل بــا بازارهاي 
جهاني، به بروز ابهام در بازار سرمايه منجر شده 
و سهامداران تا تعيين تكليف انتخابات رياست  
جمهوري، نقدينگــي تازه اي وارد بازار ســهام 

نخواهند كرد.
ولي نادي قمي، كارشــناس بازار ســرمايه در 
اين باره مي گويد: يكي از مشــكالت فعلي بازار 
ســهام ابهام درباره سياســت هاي دولت آينده 
درخصوص بازار ســهام اســت كه بعضا موجب 

تغيير قواعد بازي در بازار سرمايه شده است.

اميرعلي اميرباقري، ديگر كارشناس بازار سرمايه 
هم مهم تريــن عوامل اثر گذار بر بازار ســرمايه 
را در شــرايط فعلي، ابهامات داخلي و خارجي 
معرفي مي كند و مي گويد: مهم ترين ابهام داخلي 
هم اكنون انتخابات رياست  جمهوري و مهم ترين 
ابهام خارجــي مذاكرات وين اســت. در حوزه 
سياســت خارجي به دليل وجود اميدواري هاي 
نسبي در زمينه گشايش هاي سياسي مي توان 
انتظار داشت كه در كوتاه مدت شاهد رشد قيمت 
ارز نباشيم و شــوك هاي تورمي به بازار تحميل 
نشــود. او درباره انتخابات رياست  جمهوري هم 
به عنوان يك ابهام داخلــي توضيح مي دهد: هر 
چند كانديداها برنامه هــاي اقتصادي متنوعي 
دارند، اما هنوز هيچ يك از كانديداها برنامه خاصي 
را مطرح نكرده اســت؛ بنابراين بازار نســبت به 
برنامه اقتصادي كانديداها ناآگاه است. به گفته او 
رئيس  جمهوري جديد بايد برنامه هاي خود را در 
مورد چاپ پول، افزايش نقدينگي و سود بانكي 
به صورت شفاف اعالم كند تا بازار بتواند براساس 

برنامه هاي ارائه شده تصميم گيري كند.
عباس گمار، كارشــناس بازار سرمايه هم تأثير 
انتخابات رياست  جمهوري بر بازار سهام را تأييد 
مي كند، اما بر اين باور اســت كــه اثر مذاكرات 
هسته اي در وين بر بازار ســهام بيشتر است. او 
در اين باره مي گويد: بازار ســرمايه از متغيرهاي 
اسمي بيروني مثل نرخ ارز، نرخ تورم و قيمت هاي 
جهاني تأثير مي پذيرد و به نظر مي رســد تداوم 
نزول بازار ســهام به ســبب ابهام بر سر احياي 
برجام باشــد. به گفته او با احياي برجام، ريسك 
سيســتماتيك كاهش  يافته و كل صنايع از اين 

اتفاق تأثير مي پذيرند.
از سوي ديگر سهام شــركت هايي كه پتانسيل 
فروش بيشتر و مشــاركت با ســرمايه گذاران 
خارجي را دارد، از احياي برجام به شدت منتفع 
خواهد شــد. او در عين حال به اثــر انتخابات 
رياست جمهوري بر بورس اشاره مي كند و توضيح 
مي دهد: عالوه بــر ابهام برجام، ابهــام در مورد 
دولت بعدي هم بر سر بازار سرمايه سايه افكنده 
و مشــخص نيســت دولت بعدي چه سياستي 
در روابــط خارجي خود خواهد داشــت. به نظر 
مي رسد اين ابهامات تا زمان تعيين تكليف نتيجه 

انتخابات ادامه خواهد داشت.

تعلل مسئوالن ســتاد تنظيم بازار در  بازار
بررســي آناليز هزينه تمام شده و اعالم 
نرخ جديد موجب حركت چراغ خاموش 
دامــداران و صنايع لبني بــراي گراني شــير خام، 
شيرپاســتوريزه و لبنيات شــد. صنايع لبني تأكيد 
مي كنند قيمت محصوالت لبني پرمصرف و مشمول 
قيمت گذاري دولتي، تغييري نكرده و تنها نرخ لبنيات 
كم مصرف، كه تابع رشد هزينه تمام شده توليد است، 

از ابتداي امسال 10 تا 20درصد افزايش يافته است.
به گزارش همشــهري، افزايش قيمت شير و لبنيات 
موجب كم رنگ ترشــدن حضور اين اقالم در ســبد 
مصرفي خانوارهاي ايراني شده است. با اين حال، رشد 
هزينه تمام شده توليد شــير خام و لبنيات از ابتداي 

امســال، زمينه افزايش چندباره 
نرخ اين اقــالم را فراهــم كرده 
است. در شرايطي كه دامداران با 
اســتناد به كمبود و گراني علوفه 
و نهاده هاي دامي و رشــد هزينه 
تمام شده شــير خام، درخواست 
افزايش قيمت اين محصول را به 
ســتاد تنظيم بازار ارائه كرده اند، 
شركت هاي لبني تأكيد مي كنند 
دامداران از آذر ماه پارسال هيچ گاه 
شــير خام را به نرخ مصوب 4هزار 
و 500تومانــي، به ايــن صنايع 
تحويل نداده و شركت هاي لبني 
هــر كيلوگرم شــير خام  با درصد 
چربي و بارميكروبي مشخص را، 
به نرخ 4هزار و 750 تــا بيش از 
5هزار تومان از دامداران دريافت 
كرده اند؛ موضوعي كه موجب رشد 
هزينه تمام شده شــير و لبنيات 
و درخواســت صنايع لبني براي 
افزايش قيمت اين اقالم، از آذر ماه 

سال گذشته  شده است. 
چندي پيــش احمد مقدســي، 
رئيس انجمن صنفــي گاوداران 
در گفت وگو با همشــهري از ارائه 
درخواســت افزايش نرخ شير به 
5هزار و 500تومان به ستاد تنظيم 
بازار خبر داد و اعالم كرد؛ قرار بود 
اين ستاد نرخ جديد شير خام را در 

نشست دوشنبه هفته گذشته بررسي و اعالم كند. اما 
تعلل مسئوالن ســتاد تنظيم بازار در بررسي هزينه 
تمام شــده توليد و اصالح نرخ شير خام موجب تكرار 
تجربه گراني غيررســمي نان، اين بار در بازار شير و 
لبنيات شده است. در شــرايطي كه اخباري مبني بر 
افزايش قيمت لبنيات مشمول قيمت گذاري، مانند 
شير بطري و ماست كم چرب به گوش مي رسد، صنايع 
لبني اين افزايش قيمت ها را تكذيب و اعالم مي كنند 
با وجود رشد هزينه تمام شده توليد و ارائه مستندات 
آن براي اصالح نرخ لبنيات به ستاد تنظيم بازار، هنوز 
شــركت هاي لبني هيچ افزايش قيمتي را در شــير 
و لبنيات پرمصرف مشــمول قيمت گذاري دولتي، 
كه 70درصد توليد ايــن كارخانه ها را دربر مي گيرد، 
نداشته اند و افزايش قيمت شير و لبنيات تنها به رشد 
10 تا 20درصدي قيمت اقالم لبني كم مصرف مانند 
شير و ماســت طعم دار، كه نرخ آن بنا بر رشد هزينه 

تمام شده توليد تعيين مي شود، محدود شده است.

تثبيت نرخ لبنيات مشمول قيمت گذاري دولتي 
ســخنگوي انجمن صنايــع فرآورده هــاي لبني در 
گفت وگو با همشــهري با رد برخي اخبار منتشرشده 
مبني بر گراني شير و لبنيات، گفت: نرخ شير و لبنيات 
پر مصرف مشمول قيمت گذاري تغييري نكرده و فقط 
قيمت لبنيات كم مصرف خارج از شمول قيمت گذاري 
دولتي، بنا بر نوع محصول 10 تــا 20درصد افزايش 
يافته اســت. محمد رضــا بني طبا افزود: براســاس 
قانون، كارخانه هاي لبني به عرضه لبنيات مشــمول 
قيمت گذاري دولتي با قيمت مصوب بــه بازار ملزم 
هستند اما نرخ ساير اقالم لبني كم مصرف و خارج از 
شمول قيمت گذاري ستاد تنظيم بازار با توجه به هزينه 
تمام شده توليد و براســاس آيين نامه قيمت گذاري 
اين محصوالت با نظارت ســازمان حمايت تعيين و 
اعالم مي شــود. او با بيان اينكــه 70 درصد توليدات 
كارخانه هاي لبني، شــامل محصــوالت پرمصرف 
مشــمول قيمت  گذاري دولتي است، گفت: اين اقالم 

شامل شــير بطري يك ليتري كم چرب، شير بطري 
يك ليتري نيم چرب و شير بطري يك ليتري پرچرب 
و كامل، شــير نايلوني، ماست 900گرمي كم چرب و 
پرچرب، ماست دبه اي كم چرب و پرچرب و پنير يو اف 
400 گرمي اســت كه اگر نرخ اين اقالم بدون مصوبه 
ستاد تنظيم بازار افزايش يابد، تخلف محسوب مي شده 
و بايد دستگاه هاي نظارتي با متخلفان برخورد كنند 
اگرچه اكنون نيز صنايع لبني اين اقالم را با زيان توليد 
كرده و متوليان تنظيم بازار از جيب اين صنايع به مردم 
يارانه مي دهند. بني طبا  با اعالم اينكه اگرچه هنوز نرخ 
شير خام به عنوان ماده اصلي توليد شير و لبنيات رسما 
تغييري نكرده، اما دامداران هيچ گاه شــير را به نرخ 
مصوب دولتي به كارخانه هاي لبنــي ارائه نكرده اند، 
افزود: اين شرايط موجب شده تا 
قيمت هر كيلوگرم شير خام براي 
صنايع لبني از نرخ مصوب 4هزارو 
500تومانــي ســتاد تنظيم بازار 
به 4هزارو 750 تــا بيش از 5هزار 

تومان افزايش يابد.

افزايش خودسرانه نرخ شيرخام 
انجمــن صنايــع  ســخنگوي 
فرآورده هــاي لبني با اشــاره به 
افزايش خودســرانه نرخ شير خام 
توســط دامداران، گفــت: حتي 
بررســي قيمــت هــر كيلوگرم 
شــير خام گاوداري هــاي بزرگ 
در ســامانه كــدال نيــز بيانگر 
افزايــش چراغ خامــوش قيمت 
اين فرآورده به 4هــزار و 700 تا 
4هزار و 900تومان اســت و اين 
روزهــا حتي برخــي گاوداري ها 
شــير خام با كيفيت پاييــن را به 
نرخ هــر كيلوگرم 7هــزار تومان 
عرضه مي كنند. بني طبا  با تأكيد 
بر اينكه بــا وجــود افزايش نرخ 
شير خام، قيمت شــير و لبنيات 
كم چرب و پرمصرف رســما هيچ 
تغييري نكرده، افزود: برخي اخبار 
منتشرشده در مورد گراني لبنيات 
پرمصرف نادرســت، غيرمستند 
و ناشــي از فضا ســازي  برخــي 
رسانه ها براي فضاسازي سياسي در آستانه انتخابات 
رياست جمهوري است و بهتر است اين رسانه ها صنايع 
لبني را قرباني كمپين هاي انتخاباتــي خود نكنند. 
بني طبا تأكيد كــرد: نرخ هيچ نوع شــير كم چرب و 
نايلوني يا ماست و پنير كم چرب مشمول قيمت گذاري 
دولتي تغييري نكرده و تا زماني كه ستاد تنظيم بازار، 
رسما تغيير قيمت اين اقالم را تصويب و اعالم نكند، 

هرگونه افزايش قيمت اين محصوالت تخلف است.

افزايش قانوني نرخ لبنيات كم مصرف 
ســخنگوي انجمن صنايــع فرآورده  هــاي لبني با 
بيان اينكــه حتي نرخ مصوب شــير خام نيز با وجود 
درخواست دامداران هنوز رسما افزايش نيافته، گفت: 
با وجود آنكه صنايع لبني ناگزير به خريد شير خام با 
قيمت باالتر از نرخ مصوب ستاد تنظيم بازار هستند، 
ساير هزينه هاي توليد شــير و لبنيات هم از ابتداي 

امسال افزايش چشمگيري داشته است. 
بني طبا   افزود: اين شرايط موجب شده تا كارخانه هاي 
لبني براي كاهش زياندهي نــرخ لبنيات كم مصرف 
خارج از شــمول قيمت گذاري دولتي را براســاس 
ضوابط اصالح كنند. او افــزود: صنايع لبني به دليل 
رشد 40درصدي حقوق و دستمزد، افزايش ميانگين 
25درصدي قيمت محصوالت پتروشيمي)مواداوليه 
بســته بندي( از آذر مــاه ســال گذشــته تا كنون، 
رشــد حداقل 10تا 15درصدي ســاير هزينه هاي 
سربار)حمل ونقل و نگهداري- حامل هاي انرژي و...( و 
تورم ساالنه 40درصدي ناگزير به اصالح قيمت لبنيات 
كم مصرف خارج از شمول قيمت گذاري ستاد تنظيم 
بازار شــدند. بني طبا  در مورد ميزان افزايش قيمت 
لبنيات كم مصرف و پرچرب، افــزود: ميزان افزايش 
قيمت اين اقالم بنا بر نوع محصول و مواداوليه مورد 
نياز براي بسته بندي متفاوت بوده؛ مثال ميزان افزايش 
قيمت شير بدون الكتوز فاقد بسته بندي پت نسبت 
به شير اســتريل كه در كاغذ تتراپك به بازار عرضه 

مي شود، كمتر بوده است.

ديروز بيشترين ميزان نزول بورس در سال  جاري با 27هزارو500واحد كاهش به ثبت رسيد

موج تازه افزايش قيمت در فرآورده هاي شير لبنيات كم مصرف تا 20درصد گران شدخطحمايتبورسشكست

فهرست سبزي های باالي 10هزار تومان 
13قلم از سبزي ها  و محصوالت فرنگي عرضه شده در  تره  بار
ميادين بــاالي 10هــزار تومــان در هــر كيلوگرم 
قيمت گذاري شده اند. به گزارش همشهري، براي انواع 
ميوه ها مخصوصا ميوه هاي نوبر و تابستانه قيمت هاي باال امري عادي 
اســت و قيمت هايي در محدوده 30تا 50هزار تومان براي خريداران 
عجيب نيست. اما سبزي و صيفي معموال قيمت بسيار پايين تري دارد 
و تنها در مقاطع زماني خاصي مثل  تغيير فصل، قيمت اين محصوالت   

از محدوده 10تا 15هزار تومان فراتر مي رود.
در ميادين ميوه و تره بار كه بازه قيمتي پايين تري نسبت به مغازه ها 
دارند اين محدوده اغلب زير 10هزار تومان است. با اين حال مشاهده 
نرخ نامه ميادين ميوه و تره بار نشــان مي دهد 13قلم از ســبزي ها و 
محصوالت فرنگي هم اكنون بيشــتر از 10هــزار تومان قيمت دارند 
كه از ميان آنها 9قلم قيمت شــان از 15هزار تومان هم بيشتر است. 
زنجبيل با 68هزار تومان، همچنان با اختــالف، ركورددار قيمت در 
ميان سبزي هاست اما بعد از آن كنگر با 19هزار تومان و ليموترش با 
18هزار و 900تومان باالترين قيمت ها را دارند. البته كنگر و ريواس 
كه آن هم 18هزار تومان قيمت دارد، به دليل گذشتن از فصل برداشت، 
محصوالتي كمياب هستند و كمتر در ميادين و مغازه ها ديده مي شوند. 
حاال برگ مو جاي آنها را گرفته و با رسيدن فصل آن تقاضا هم براي 
خريد آن باال رفته اســت. هر كيلو برگ مو در ميادين 15هزار تومان 
قيمت دارد. سير هم هميشــه جزو  گران قيمت ها بوده و امروز هم با 
اينكه قيمت آن كاهش زيادي داشــته هركيلو سير خشك 18هزار 
تومان قيمت دارد. در ميادين ميوه و تره بار همچنين محصوالت پاك 
شده و بسته بندي هم عرضه مي شود كه طبيعتا قيمت بسيار باالتري 
نسبت به پاك نشــده دارند؛ ازجمله اين محصوالت باقالست كه هر 
كيلوگرم پاك شده آن 35هزار تومان فروخته مي شود درحالي كه هر 

كيلو باقالي غالف دار 4هزار و 900تومان قيمت گذاري شده است.

سبزيهاومحصوالتفرنگيباالي10هزارتوماندرميادينميوهوترهبار
قيمت-تومانمشخصاتناممحصول

12.000كامالسبزوتازه،بدونلوبيايدرشتلوبياسبزقيطاني
12.800يكدست،سالمودانهداربادانهسبزنخودفرنگي
15.000سالموظريف-يكدستوتازهچينبرگمو

18.900سالمويكدست-رسيدهوآبدارودرشتليموترشسنگي
13.000يكدستوسالمورسيده-رنگدارگوجهگيالسي
19.000پاكشده،بدونريشهوبرگتيغداركنگر
18.000سالموتازه،باساقهسبز،بدونبرگوگلريواس

30.000سالموسبز،تازهودرشت-بستهيككيلويينخودفرنگيپاكشده
35.000تازهوسبز،دولپهشده-بستهيككيلوييباقالسبزپاكشده
16.500بوتهكامل-بدونريشهوگلواليسيرتازهبدونبرگ

18.000بوتهكامل-بدونساقهوجوانهسيرخشك
68.000سالم،تازهوبدونپالسيدگيزنجبيل

12.000پاكشدهوسالم،بدونآفتولهيدگيكاهوفرانسوي

 بازار داغ كيك هاي يك نفره 
در سايه قيمت مناسب

كيك هــاي يك نفــره پاكتــي از پرفروش ترين هاي  سوپرماركت
سوپرماركت ها هستند. به گفته فروشنده ها ميانگين 
فروش اين محصوالت در طول روز از 100هزار تومان 
بيشتر است و گرچه به دليل قيمت پايين ســود چنداني ندارند اما از 
آنجايي كه اغلب با نوشيدني هاي مختلف فروخته مي شوند، تاحدودي 
اين نقص جبران مي شود. تعداد شركت هاي توليدكننده در اين زمينه 
در ســال هاي اخير افزايش يافتــه و حاال برندهاي جديــد در كنار 
قديمي هايي مثل نادري، ســالمين، آناتا و درنا فعاليت مي كنند اما 

همچنان سهم معروف ها از بازار بيشتر است. 
بنيس، بينگو، شيرين عسل، پچ پچ، و شيبابا ديگر نام هاي معروف در 
اين زمينه هستند. در ميان محصوالت كيك و شيريني سوپرماركتي 
بعضي از محصوالت بسيار قديمي و نوستالژيك هستند و نسل هاي 
قبل هم با آنها خاطره دارند. يكي از اين محصوالت كيك كشمشــي 
معروف گلدن از شــركت درناست كه با بســته بندي سبزرنگش از 
فاصله دور هم مشتريان خود را پيدا مي كند. اين كيك خاطره انگيز 
هم اكنون 4هزار تومان قيمت دارد و از ديگر رقيب نوستالژيك خود 
يعني تي تاپ 2برابر گران تر اســت. كيك معروف و قديمي تي تاپ از 
شركت سالمين فعال با قيمت 2هزار تومان فروخته مي شود. تي تاپ 
البته محصوالت مشابه زيادي از شركت هاي مختلف فعال در اين حوزه 
دارد كه همگي قيمت هاي باالتري دارند. كروسان شكالتي پچ پچ هم 
ازجمله محصوالت پرطرفدار البته بين بچه ها و جوان ترهاست. قيمت 
اين كيك يا در حقيقت نان شكالتي 3هزار و 500تومان است. سود 
فروش اين خوراكي ها براي شركت هاي توليدكننده آنقدر باالست كه 
بســياري از محصوالت در اين حوزه هنوز قيمتي در محدوده يك تا 
2هزار تومان دارند. البته تعداد محصوالت موجود در اين بازه قيمتي 
روزبه روز در حال كم شدن است. هم اكنون متوسط قيمت كيك هاي 
يك نفره به طور ميانگين، 10هزار تومان براي هر 100گرم اســت كه 
بر اين اساس قيمت بيشتر اين محصوالت كه اغلب بين 50تا 80گرم 
وزن دارند، در محدوده زير 8هزار تومان قرار دارد. كيك هاي اليه اي 
25گرمي شيرين عســل در طعم هاي مختلف وانيلي، توت فرنگي، 
موزي يا شكالتي همگي با قيمت مشابه يك هزار تومان فعال ارزان ترين 

محصوالت در حوزه كيك هاي تك نفره و پاكتي هستند.

قيمتانواعكيكهاييكنفرهدرسوپرماركتهايتهران
قيمت-تومانمشخصاتبرند
7.500براونيشكالتي-90گرميدرنا

6.500كيكوانيليسيسي-5عددي-150گرميشيرينعسل
6.000كيكدورنگدناتا-130گرميآناتا
6.000براونيهاتاندكول-70گرميدرنا
5.000كيكوانيليخانواده-130گرمينادري
5.000ميلكيبانزردآلو-50گرميشيبابا
5.000كيكروغنيكاكائويي-80گرميبنيس
6.000سوفلهدورنگ-65گرميبينگو
4.500كيكي3اليهشيري-95گرميدرنا
3.000كيككشمشي-75گرمينادري

1.000كيكاليهايشكالتي-25گرميشيرينعسل
2.500پنكيكيابگرمغزدارتوتفرنگي-40گرميدرنا

بازارسرمايهقربانيسياستنادرستپوليونقدينگي
در شرايطي كه رئيس كل بانك مركزي مي گويد در تغيير نرخ بهره در سال گذشته كه ابتدا به 
صعود و سپس به سقوط بورس منجر شد، نقشي نداشته است، يك مقام مسئول در سازمان 
بورس، ديروز در يادداشتي كه به نظر مي رسد پاسخي به اين اظهارات باشد گفت: بازار سرمايه 

قرباني سياست نادرست پولي و نقدينگي شد.
اواخر هفته قبل رئيس  كل بانك مركزي در نشستي با برخي از فعاالن بازار سرمايه در پاسخ 
به اين انتقاد فعاالن بازار سهام از سياست هاي پولي بانك مركزي، به ويژه در حوزه نرخ بهره 

گفت:اين ادعا كه بانك مركزي نرخ بهره بين بانكي را كاهش داد، صحيح نيست.
عبدالناصر همتي گفت؛ علت اصلي كاهش نرخ بهره، در ماه هاي آغازين پارسال، كاهش تقاضا 
براي پول و علت كاهش تقاضا نيز وقوع كرونا بوده كه همه اين عوامل به هجوم نقدينگي به بازار 

سهام در سال گذشته منجر شد.
 با وجود اين، كارشناسان بازار سرمايه مي گويند؛ بحران كرونا يك عامل دست دوم است و علت 
اصلي كاهش نرخ بهره در سال قبل هدايت نقدينگي به بورس براي جبران كسري بودجه دولت 
و جلوگيري از اثرات تورمي نقدينگي در ساير بازارها بوده است. اشاره فعاالن بازار سرمايه به اين 
موضوع است كه تغييرات نرخ بهره در سال گذشته برخالف سخنان همتي به صورت هدفمند 
در نهاد سياستگذار پولي به اجرا در آمده اســت. ديروز در همين رابطه، زانيار احمدي، مدير 
گروه آمار و تحليل ريسك سازمان بورس، در يادداشتي كه به نظر مي رسد پاسخ به اظهارات 
رئيس كل بانك مركزي است، نظر كارشناسان بازار سرمايه را تأييد و اعالم كرد: بازار سرمايه 
يكي از بازارهاي مولد اقتصاد است كه در سال گذشته در معرض ريسك ناشي از رشد نقدينگي 
و تغيير نرخ بهره قرار گرفت. هر چند مدل هاي اقتصادي و يافته هاي پژوهشي نشان مي دهد 
بازار سرمايه نقش مؤثري در مهار تورم داشته، اما مي توان گفت قرباني سياست نادرست پولي 

و نقدينگي شد.
به گفته او ورود نقدينگي به بازارهاي غيرمولد هم ممكن است اثر مخرب و مستقيم بر مصرف، 
رفاه و معيشت جامعه داشته باشد و هم به طور مســتقيم تورم مزمن در اقتصاد ايجاد كند و 
در نهايت اثرات منفي آن بر اقتصاد و رفاه جامعه تشديد شود. به همين دليل سياستگذار با 
بهره گيري از ابزارهاي قدرتمندي همچون ماليات و تنظيم قاعده مند سياست هاي پولي و مالي 
در كشور اجازه نمي دهد دارايي هاي فيزيكي مانند مســكن، خودرو، ارز خارجي و... ماهيت 

سرمايه اي داشته باشند.
او درادامه با بيان اينكه الزم است در تنظيم سياست هاي پولي و مالي از يك سازوكار مبتني بر 
رويكرد سيستمي تبعيت شود، تأكيد كرد: بايد پارامترهاي اساسي بازار به ويژه ريزساختارها، 
نقدشوندگي، شفافيت، رونق معامالتي، سازوكار كشف قيمت و... توسعه يابد و اقدام علمي 
مبني بر نبود دخالت سياستي و سياسي در بازار سرمايه به جامعه القا شود؛ نهاد مسئول بازار 
سرمايه در همه تصميم گيري هاي مرتبط با منافع 58ميليون سرمايه گذار اين بازار عضو اصلي 
باشد؛ برنامه و مدل دقيق و علمي براي سياستگذاري پولي و مالي و مديريت تحوالت و ريسك 
بازارهاي دارايي مختلف تعيين و در شوراي  عالي ثبات مالي متناسب با شرايط اقتصادي، راهبري 
شود. هومن عميدي، كارشناس بازار سرمايه هم با تأييد اين سخنان گفت: نرخ سود بين بانكي 
و سود سپرده بر بازار سهام اثر دارد؛ به همين دليل بانك مركزي مي تواند با تنظيم قوانين و 

مقررات، نظم و هماهنگي را به بازار سرمايه برگرداند.

ث
مك

ســخنگوي انجمــن 
صنايــع فرآورده هاي 
لبنــي در گفت وگو با 
همشــهري: نرخ شير 
و لبنيــات پرمصــرف 
مشمول قيمت گذاري 
و  نكــرده  تغييــري 
فقط قيمــت لبنيات 
كم مصرف، به دليل رشد 
هزينه توليد، بنا بر نوع 
محصول 10تا 20درصد 

افزايش يافته است
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خبر روز پيگيري 

 افزايش شهرهاي قرمز كرونايي
در جنوب

رنگ بندي جديد كرونايي كشور 
نشــان مي دهد تعداد شهرهاي 
قرمز روي نقشــه افزايش يافته 
است. به اين ترتيب شهرســتان هاي عسلويه و كنگان در بوشهر، 
چابهار در سيستان وبلوچســتان، بندرعباس، پارسيان، جاسك، 
رودان و ميناب در هرمزگان در وضعيت قرمز قرار گرفته اند. اين در 
حالي است كه در بعضي از مناطق جنوبي، مشاهده موارد جديد 
مبتال به ويروس  هندي گزارش شده و بر نگراني درباره شيوع اين 

ويروس جهش يافته افزوده است.

افزايش آمار كرونا در هرمزگان
در ميان استان هايي كه شهرهايشان دوباره به شرايط قرمز برگشته 
است، هرمزگان بيشترين تعداد شــهرها را دارد. سخنگوي علوم 
پزشــكي هرمزگان درباره داليل تغيير رنگ شهرهاي اين استان 
به همشهري مي گويد: در هفته گذشــته آمار كرونا در استان در 
بيشتر زمينه ها افزايش داشت. تست و غربالگري 26درصد، موارد 
مثبت 30درصد و موارد بستري هم 10درصد در استان افزايش 
يافتند و همين موضوع از داليل قرمز شدن دوباره بعضي شهرهاي 

استان است.
فاطمه نوروزيان با بيان اينكه در جاســك افزايش موارد بستري 
و مثبت دليل اصلي قرمز شدن شهر اســت، مي افزايد: شهرهاي 
ديگر هم هركدام به دليلي قرمز اعالم شده اند. به عنوان مثال موارد 
جديد كروناي هندي استان در ميناب پيدا شده و رودان هم چون 
فاصله كمي با ميناب دارد براي رعايت احتياط قرمز اعالم شــده 
است. پارسيان هم كه پيش از اين وضعيت قرمز داشت و به دليل 
مشاهده كروناي آفريقايي و همينطور رفت  وآمد كاري و خانوادگي 

به عسلويه با خطر مواجه است.

افزايش محدوديت ها در بوشهر
2شهر بوشــهر هم دوباره به شــرايط قرمز بازگشــته اند. رئيس 
علوم پزشكي بوشهر درباره شــرايط كرونايي جديد در استان به 
همشهري مي گويد: قرمز شدن يك شهر به دليل افزايش آمار ابتال 
به بيماري و بستري به نسبت جمعيت آن است و در مورد اين دو 
شهر هم وضعيت همين است و افزايش آمار بستري موجب تغيير 

رنگ شده.
سعيد كشــميري ادامه مي دهد: از ســوي ديگر اين دو شهر در 
مجاورت شهر پارسيان هرمزگان، كانون كروناي آفريقايي هستند 
و در وضعيت كرونايي قرمز قرار دارند. به همين دليل قرمز شدن 
عســلويه و كنگان نوعي اقدام احتياطي محســوب مي شود تا با 

افزايش مراقبت ها از افزايش ابتال به بيماري جلوگيري شود.
وي با بيان اينكه در جلســه ستاد كروناي اســتان براي افزايش 
محدوديت ها برنامه ريزي شده است، اظهار مي كند: قرار است ورود 
و خروج شهروندان به شهرستان هاي قرمز محدود شود و همچنين 
مسافران اســتان هاي ديگر بدون ورود به استان و از طريق جاده 

كمربندي مسير خود را بپيمايند.

كروناي هندي در آبادان و چابهار
با تأييد يك مورد ابتال به كروناي هندي در آبادان و يك مورد جديد 
در چابهار وضعيت اين شهرها هم نگران كننده شده است. به گفته 
سيماسادات الري، ســخنگوي وزارت بهداشــت با قطعي شدن 
ابتالي 6نفر در بوشــهر، 4نفر در قم، 3نفر در يزد، 3نفر در البرز و 
اضافه شدن مبتاليان در چابهار و آبادان، تعداد مبتاليان به كروناي 

هندي به 18نفر رسيده است.
رئيس دانشــگاه علوم پزشكي جندي شــاپور اهواز مي گويد: در 
چند روز گذشــته يك مســافر تبعه هندي از مبداء امارات وارد 
فرودگاه شــيراز و پس از آن عازم آبادان شــد. در ورود به شيراز 
از اين مســافر تســت كرونا گرفته شــده و پس از مثبت شــدن 
 تســت، موضوع بــه خوزســتان اعالم شــد و اين شــخص در

 قرنطينه قرار گرفت.
فرهــاد ابول نژاديــان مي افزايــد: نمونه تســت NGS اين فرد 
براي اطمينان از تشــخيص نــوع جهش يافته ايــن ويروس به 
آزمايشگاه مرجع تهران ارسال و مشخص شد اين بيمار به ويروس 
موتاسيون يافته كروناي هندي مبتالست. با توجه به قرنطينه اين 
شــخص جز اين مورد، تاكنون نمونه مشكوك ديگري از اين نوع 

ويروس در خوزستان شناسايي نشده است.
پيدا شدن يك مورد كروناي هندي در چابهار هم دليل قرمز شدن 
اين شــهر سيستان وبلوچستان را نشــان مي دهد. سازمان بنادر 
و دريانوردي از قرنطينه سرنشــينان يكي از شــناورهاي سنتي 
پاكستاني در بندر چابهار پس از مثبت شدن تست كروناي 2تن از 

دريانوردان آن خبر داده است.
شــناور مذكور با 13خدمه از روز 21 ارديبهشــت وارد لنگرگاه 
بندر چابهار شــده اســت. پس از اقدامات كنترلي و مثبت شدن 
تســت 2نفر از خدمه، اين شــناور تا تعيين تكليف توسط مركز 
 بهداشــت چابهار اجازه ورود ندارد و مراحــل قرنطينه را به مدت 

2هفته طي مي كند.
محمدهادي عباسي، سخنگوي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان هم 
پيش از اين به همشــهري گفته بود كه در چند روز آينده ممكن 

است تغييراتي در آمار كروناي اين استان به وجود بيايد.
 

  
در شبانه روز گذشــته 8005بيمار جديد مبتال به كوويد-1۹ در 
كشور شناسايي شــده و مجموع بيماران كوويد-1۹ در كشور به 
2ميليون و 823هزار و 88۷ نفر رسيده است. همچنين 18۷بيمار 
كوويد -1۹ جان خود را از دست داده اند تا مجموع جان باختگان 

اين بيماري به ۷8هزار و 381 نفر برسد.

پس لرزه در بوشهر ادامه دارد 
بعد از گذشت بيش از يك  ماه از زلزله 
5/۹ريشتري بوشهر پس لرزه ها در اين 
اســتان ادامه دارد درحالي كه هيأت 
دولت هنــوز اعتبار مورد نيــاز براي 
بازســازي مناطق زلزله زده را تصويب 

نكرده است.

پس لرزه 5ريشتري
به گزارش گروه ايرانشهر، جمعه شب )31ارديبهشت( بار ديگر زلزله 5ريشتري بندر گناوه 
را در استان بوشهر لرزاند؛ زمين لرزه اي در عمق 8 كيلومتري زمين حوالي بندر گناوه در 
مرز استان هاي فارس و بوشهر كه مديركل مديريت بحران بوشهر آن را در كانون قبلي و 
يك پس لرزه عنوان مي كند. جهانگير دهقاني با بيان اينكه اين زلزله خسارت خاصي نداشته 
است به همشهري مي گويد: »كارشناسان در حال بررسي مناطق زلزله زده هستند. با توجه 
به ارزيابي هاي انجام شده به نظر مي رسد خسارت مربوط به همان واحدهاي مسكوني قبلي 

است و مثال ترك ديوار بيشتر شده يا موارد مشابهي اتفاق افتاده است.«
او با بيان اينكه بنياد مسكن پرونده واحدهاي خسارت ديده زلزله اواخر فروردين را به طور 
كامل تشكيل داده است، مي افزايد: »اگر مورد جديدي از خسارت مشاهده شود حتما به 

پرونده هاي قبلي اضافه خواهد شد.«

وعده تصويب اعتبار در هفته جاري
مديركل مديريت بحران بوشهر از رايزني براي تصويب تسهيالت بازسازي مي گويد و توضيح 
مي دهد:  »به ما قول داده اند اين هفته مصوبه نهايي شود تا بنياد مسكن بتواند كار بازسازي 

مناطق زلزله زده را شروع كند.«
در مجموع حدود 400خانه روستايي در استان بوشهر تحت تأثير زلزله به تعمير يا بازسازي 
نياز دارند. خسارت ها مربوط به 20روستاست و ۷روستاي بخش مركزي گناوه يعني شول، 

كلر، گمارون، بهمن ياري، كمالي، اسالم آباد و تاج ملكي بيشترين خسارت را ديده اند.

خراسان شمالي در انتظار اعتبار
انتظار بوشــهر براي مصوبه هيأت دولت در حالي اســت كه هفته گذشته زلزله ديگري 
گرمه و جاجرم در خراسان شمالي را هم لرزاند. آمارها حاكي از آسيب ديدن 125۷واحد 
مسكوني است و مســئوالن اين استان هم مانند بوشهر براي شــروع بازسازي ها منتظر 
تصويب تسهيالت در هيأت دولت هستند تا بتوانند تا پيش از فصل سرما كار ساخت وساز 

را به پايان برسانند.
2زلزله  5/4و 5/5ريشتري و پس لرزه ها به 4۷روستا و 125۷واحد مسكوني در استان بين 

20تا 100درصد خسارت وارد كرده است.
همچنين 210دامداري بين 10تا 100درصد، 4چاه آب آشــاميدني، 2قنات كشاورزي و 
يك قنات آب آشاميدني، 1400كيلومتر خط انتقال آب آشاميدني، 120تير چراغ برق و 
33دستگاه اندازه گيري شركت برق در زلزله آسيب ديدند و 1۷دام سبك، يك دام سنگين 
و 200قطعه طيور هم تلف شدند. رقم خسارت در اين اســتان بدون محاسبه واحدهاي 
مســكوني ۹0ميليارد ريال اعالم شده است. در هر 2 اســتان چادرهاي امدادي در ميان 
زلزله زدگان توزيع شده است و مالكان واحدهاي تخريبي فعال در چادرهاي نصب شده در 

حياط خانه ها  زندگي مي كنند.

حميده پازوكي
خبرنگار

در سال هاي گذشته قم به يكي از 
قطب هاي صنعتي كشور تبديل شد. گپ

از سوي ديگر، نزديكي به پايتخت، 
قرارگرفتن در مسير مواصالتي 17استان كشور 
و وجود شهرك هاي صنعتي متعدد و منطقه ويژه 
اقتصادي ســلفچگان، اين استان را به منطقه 
طاليي براي حضور فعاالن اقتصادي و توســعه 
اشتغال تبديل كرده است. اين اتفاقات در حالي 
رقم خورد كه شناسايي كرونا براي نخستين بار 
در قم روزهاي سختي را براي اين استان پيش 
آورد. براي آگاهي بيشتر از چگونگي حمايت از 
توليدكنندگان و صنعتگــران، كنترل بحران 
كرونا، افزايش تعداد شهرستان ها و همچنين 
توسعه منطقه ويژه اقتصادي پاي صحبت هاي 

 بهرام سرمست، استاندار قم نشستيم.

يكی از مسائل مهم در دوره مديريت 
شما، شناسايي 2شهروند قمي مبتال به ويروس 
كرونا براي نخستين بار در كشور بود. روزهاي 
ســختي بر مردم قم گذشــت و با اينكه گفته 
مي شد منشأ شيوع اين ويروس شهرهاي ديگر 
بود، تمام توجه به قم بود. هم اكنون وضعيت قم 

چگونه است؟
در 30بهمن ســال ۹8 دو مورد ابتالي ويروس كرونا 
در قم كشــف شد. بالفاصله، جلســه قرارگاه زيستي 
و ســتاد بحران و كارگروه امنيت غذايي و ســالمت 
تشكيل و به دنبال آن جلسه هاي مكرري برگزار شد. 
اين بيمــاري در موج هاي اول، دوم و ســوم به خوبي 
مديريت شد. امروز هم كه با موج چهارم اين ويروس 
كه موجي جهاني و سراسري است، مواجه شده ايم همه 
تالش ما اين اســت كه با كمك اعضاي ستاد بحران و 
براساس جذب و به كارگيري تمام ظرفيت هاي رسمي 
و غيررسمي، اين بحران را با موفقيت مديريت كنيم. 
با وجود اينكه اســتان زمينه و موضوعيت بيشــتري 
براي درگيري بيماري داشت اما اين وضعيت به نحو 

شايسته اي با همراهي مردم مديريت شد.
البته فضايي كه براي مديريت كرونا در اســتان شكل 
گرفت، فضاي متفــاوت از ديگر   استان هاســت. اين 
بيماري به طور شــفاف و رســمي در قــم و همزمان 
انتخابات مجلس شــوراي اسالمي و خبرگان رهبري 
كشف شد، اما هيچ گونه محافظه كاري نداشتيم، زيرا 
اساس تصميم  گيري هاي مديريت بحران كرونا در قم 
مبتني بر نظر متخصصان و كارشناسان حوزه سالمت 
است. اين مبارزه همچنان ادامه دارد و با هم انديشي و 
جلسه هاي كارشناسي، طرح هايي تدوين و ارائه شد كه 
بسياري از اين موارد به تأييد و تصويب رسيد و امروز 
قم، يكي از استان هاي پيشگام و موفق در روش هاي 

مقابله با كرونا محسوب مي شود.

از تهديد ويــروس كرونا چقدر براي 
تكميل زيرساخت هاي درماني استان استفاده 

كرديد؟
براي زيرساخت هاي درماني استان تكميل پروژه هاي 
نيمه تمــام و ناتمام درمان جزو اولويت هاســت كه با 
كمك دولت و حمايــت  بانك مركــزي و بانك هاي 
عامل تحقق يافت. بيمارســتان اميرالمومنين)ع( با 
231تخت به بهره برداري رسيد و هم اكنون به عنوان 
مركز درمان كرونايي در خدمت رســاني به بيماران 
نقش مهمي دارد. همچنين بيمارســتان بزرگ مادر 
در حال تكميل و آماده افتتاح اســت كه با 230تخت 
به بهره برداري مي رسد. بيمارســتان نور و خاتم نيز 
از مراكز درماني مهم در حال ساخت استان هستند و 
موانع آنها رفع شده است. عالوه بر اينها، مراكز درماني و 
بيمارستان هايي در دست اقدام است تا استان به قطب 

گردشگري درماني تبديل شود.

واحدهاي توليدي و صنعتي اســتان 
پس از شيوع كرونا و قبل از آن به دليل تحريم ها 
با چالش هاي جدي مواجه شدند. در اين شرايط 
اولويت توســعه اقتصادي در دوره مديريتي 
شما چيست و چه موفقيت هايي در اين زمينه 

داشته ايد؟
در حوزه اقتصادي، توليد از اهميت زيادي برخوردار 
اســت. در ســال رونق و جهش توليد، هدف گذاري 
بســيار خوبي در اين زمينه صورت گرفت. همچنين 
براي آنكه توسعه اقتصادي استان اولويت باشد، خط 
قرمزي براي همه مسئوالن اجرايي و اقتصادي تعيين 
كرديم تا هيچ كارخانه اي تعطيل نشود و از سوي ديگر 
كارخانه هاي تعطيل به چرخه توليد بازگردند. در اين 
مدت هيچ كارخانه اي تعطيل نشد و كارخانه هاي راكد 
و نيمه راكد شناسايي شــدند. هدف  ما اين بود كه هر 
ســال 25كارخانه را احيا كنيم، اما در سال هاي ۹8 و 
۹۹ شــاهد احياي بيش از 60واحد توليدي بوديم كه 

10واحد بيشتر از برنامه ريزي بود.
همچنين به مديران دولتي ابالغ شــد در حمايت از 
فعاالن اقتصادي، اهتمام جدي داشته باشند و موانع  
را از پيش پاي توليد بردارند. يكي از مشكالت برخي 
توليدكنندگان هم تملك بعضي واحدهاي توليدي از 
سوي بانك ها بود. در اين زمينه ۷6واحد شناسايي و 
۷2واحد تعيين تكليف شد و 4واحد در محاكم قضايي 
در حال رســيدگي است. از ســوي ديگر، به مديران 
تكليف شــد تا تالش كنند به نرخ تك رقمي بيكاري 
برســيم و طبق آخرين برآوردها رقم كنوني بيكاري 

استان 8درصد است كه رتبه خوبي به شمار مي رود.
توجه به شــهرك هاي صنعتي و توســعه آنها يكي از 
برنامه هاي مهم اســتانداري اســت و به همين دليل 
درباره زيرســاخت ها، تفاهمنامه هايي با دستگاه هاي 
متولي ازجمله ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( 
داشتيم. هم اكنون اين ســتاد به دليل كمبود زمين 
صنعتي در حال آماده ســازي 10۹هكتــار زمين در 
شهرك صنعتي شكوهيه است. در تامين زيرساخت 
آب پيگيري خوبي انجام شده است و تالش مي كنيم 
براي واحدهاي توليدي و صنعتي، اين زيرساخت ها را 
به صورت پايدار فراهم كنيم. در منطقه ويژه اقتصادي 
هم به عنوان كانون اقتصادي برنامه هايي در دست اقدام 
است كه از آن جمله مي توان به اتصال منطقه به خط 

آهن سراسري اشاره كرد.

كارگروه تســهيل و رفع موانع توليد 
نسبت به ساير استان هاي كشور چه عملكردي 

داشته است؟
در سال۹۹ كارگروه تســهيل و رفع موانع 46جلسه 
اصلي و 63كميته تخصصــي برگــزار و از 83واحد 
توليدي مســتقر در شــهرك هاي صنعتــي بازديد 
كرد و 1۷8طــرح صنعتــي و 24واحد كشــاورزي 
پيگيري شد. كسب رتبه دوم اســتان از نظر نظارت 
بر واحدهاي دريافت تسهيالت تبصره18و رتبه برتر 
از جذب تسهيالت و منابع و تخصيص يارانه ازجمله 

موفقيت هاي اين بخش است.
براي رونق توليد در بخش صنعت ۷1۹1ميلياردريال 
به 102واحد و طــرح صنعتي پرداخت شــد و رتبه 
۷كشور را در اين زمينه به دســت آورديم. در بخش 
كشاورزي هم 116۷ميليارد ريال به 3۷5طرح و واحد 
كشاورزي پرداخت شد و رتبه5 كشور را كسب كرديم. 
افتتاح 26واحد صنعتي به صورت ميداني با اشــتغال 
1520نفر و سرمايه گذاري 15هزارو640ميليارد ريال 

در سال گذشته هم از دستاوردهاي اين بخش است.

»سه شــنبه هاي اقتصــادي« ايده 
شما براي بررسي مســائل واحدهاي توليدي 
و صنعتي اســت. اين ايده به كجا رسيده و چه 

دستاوردهايي داشته است؟
اين طرح برنامه اي پايدار است كه در آن از چند واحد در 
روزهاي سه شنبه هر هفته بازديد مي شود تا واحدهاي 
نيازمند به احيا و حمايت، مشــخص شوند. برنامه ما 
اين اســت كه در هر بازديد يك واحــد افتتاح و احيا 
شود. در 2سال گذشــته 463واحد با سرمايه گذاري 
2234ميليارد تومان و اشتغال ۹205نفر ايجاد شد و 
به بهره برداري رسيد. برنامه  بعدي اين است كه طرح 
توسعه را در واحدهاي موفق تصويب كنيم تا فاز دوم 

و سوم توســعه را اجرا كنند و در اين باره حمايت هاي 
خوبي در قالب ســتاد تســهيل و رفع موانع صورت 

مي گيرد.
عالوه بر اين 55برنامه عملياتي شــامل 28برنامه در 
قالب اقتصاد مقاومتــي و 2۷برنامه ويژه جهش توليد 
در قم طراحي و اجرايي شــد و با كمك معين اقتصاد 
مقاومتي اســتان، آقاي نهاونديان، مســائل را دنبال 
مي كنيم و اگر مانعي بر سر راه توليد قابل حل نباشد، 
از ستاد كشوري كمك مي گيريم. ناگفته نماند كه قم 
در بخش سرمايه گذاري در سال ۹۹ رتبه سوم كشور را 

بعد از مركزي و يزد به دست آورده است.
در سال توليد در كنار بخش خصوصي و توليدكنندگان 
ايســتاده ايم. فضاي حمايتگرانه از توليد در اســتان، 
روحيه و عزمي براي مانع زدايي و پشــتيباني است. از 
آنجايي كه كارآفريني را داراي ارزش وااليي مي دانيم، 
براي مالقات مستقيم با استاندار، كارت هاي ويژه اي 
براي كارآفرينان باالي 100و 50نفر پيش بيني شده 
اســت تا حداكثر ظرف يك هفته مشكالت را مطرح 
كنند و دوشنبه ها پيگير مسائل در سطح ملي هستيم.

تعدادي از واحدهاي توليدي استان 
درگير مسئله تامين سرمايه در گردش هستند. 

در اين زمينه چه اقداماتي انجام شده است؟
در زمينــه تامين تســهيالت مــورد نيــاز به عنوان 
مكمل ســرمايه بخش خصوصي به نحوي عمل شد 
كه نســبت منابع و مصارف بانكي استان )بانك هاي 
دولتي و تخصصي( به رقمي بيش از ۷8درصد رسيد. 
همچنين در استفاده از فرصت ها و بسته هاي تكليفي، 
بيشــترين بهره وري در قم صورت گرفت كه نتيجه 
آن رضايتمندي مخاطبان و كســب جايگاه هاي برتر 
كشوري اســت. در اين زمينه مي توان به كسب رتبه 
اول جذب تسهيالت اشتغال خانگي، رتبه دوم جذب 
تسهيالت كرونا و تك رقمي شــدن جايگاه استان در 

جذب تسهيالت رونق توليد و... اشاره كرد.

تأمين مايحتاج عمومي مردم قم در 
چه وضعيتي است؟

در زمينه تأمين كاالها و مايحتاج عمومي با تشــكيل 
مســتمر كارگروه تنظيم بــازار و ذخيــره كاالهاي 
اســتراتژيك در انبارهاي دولتي و خصوصي اســتان 
هيچ  كمبود كااليي در اســتان نداشــته ايم. با اعمال 
قيمت هاي مصوب و رصد و نظارت مستمر بازار، همواره 
در رتبه هاي آخر نرخ تورم كشور بوديم و در پايان سال 
)اسفندماه( مطلوب ترين اين نرخ را در شاخص تورم 

نقطه به نقطه شاهد بوديم.

پيش از شــما نماينــدگان قبلي و 
فعلي و مسئوالن ســابق به دنبال الحاق برخي 
شهرستان هاي اســتان مركزي به قم بودند 
كه به نتيجه نرســيد. چه شد كه ايده تأسيس 

2شهرستان جديد اجرايي شد؟
با توجه به شناخت از تقسيمات كشوري و ظرفيت هاي 
بالقوه قم به اين نتيجه رسيديم كه بايد از ظرفيت هاي 
دروني استان استفاده كنيم و رويكرد درون استاني را 
در دستور مطالعه قرار داديم. به معاون سياسي، امنيتي 
و اجتماعي مأموريت داديم كه با استفاده از مطالعات 
تخصصي و كارشناســي با صاحب نظران و اســتادان 
دانشگاهي و در تعامل با دفتر تقسيمات كشوري وزارت 
كشور موضوع را مورد بررســي قرار دهد. در اين باره 
مطالعاتي انجام و پيشــنهادهاي مرتبط و گزينه هاي 
مختلف در مطالعات جامع مطرح شــد. براساس اين 
مطالعات تعدادي از كارشناســان تقسيمات كشوري 
به قم سفر كردند و با ماموريتي كه به تيم كارشناسي 
داده شد، در بازديدهاي استاني اين پيشنهادها مورد 
ارزيابي قرار گرفت و اصالحاتي انجــام و در نهايت با 

امضاي وزير كشور به هيأت دولت منعكس شد. 
هيأت دولت در جلســه روز 15ارديبهشت، تاسيس 
2شهرستان جديد در اســتان را تصويب كرد. طبق 
اين مصوبه شهرستان كهك با 2بخش مركزي و بخش 
فردو با مركزيت شهر كهك و شهرســتان جعفرآباد 
با 2بخش مركزي و قاهان با مركزيت شــهر جعفريه 
تأسيس شد. با وجود اينكه مصوبه تأسيس 2شهرستان 
بعد از بودجه ســال 1400 ابالغ شــد، اما اين مصوبه 
باارزش و به يادماندني مي تواند مبناي ريل گذاري براي 
بودجه سال 1401 باشــد. گرچه مي توان از ظرفيت 
بودجه شناور سال 1400 براي توسعه اين 2شهرستان 

استفاده كرد.

قم، رتبه دوم جذب تسهیالت کرونایی در کشور
روح اهلل كريمي  

خبرنگار

استاندار قم درگفت وگوي اختصاصي با همشهري  از كرونا، توسعه اقتصادی و اشتغال زايی می گويد

بــراي زيرســاخت هاي درماني 
اســتان تكميــل پروژه هــاي 
نيمه تمام و ناتمــام درمان جزو 
اولويت هاســت كــه بــا كمك 
دولت و حمايت  بانــك مركزي 
و بانك هاي عامــل تحقق يافت. 
بيمارســتان اميرالمومنين)ع( 
با 231تخــت به بهره بــرداري 
 رسيد و هم اكنون به عنوان مركز
درمان كرونايي در خدمت رساني 

به بيماران نقش مهمي دارد

 قم
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  مديريت شهري تهران تالش مي كند با 
اســتفاده از ظرفيت هاي دانشگاهي و گزارش

ايده هاي جديــد، ميزان مصرف آب در 
شهرداري به ويژه در حوزه فضاي سبز را كاهش دهد؛ 
ايده هايي كه بعضا از اقدامات موفق ديگر شــهرهاي 
جهان هم الگوبرداري شده اند. نمونه اش اشتوتگارت 
آلمان است؛ چراكه طي سال هاي اخير سرانه فضاي 
سبز در اين شهر با روش هايي نوين به خصوص براي 
آبياري و گياهان كم آبخواه به طرز قابل توجهي افزايش 
يافته است. نكته جالب ماجرا اينجاست كه بررسي ها 
نشان مي دهد توسعه فضاي سبز سبب شده تا سطح 
استرس شــهروندان اشــتوتگارت، در ميان تمامي 
كالنشهرهاي دنيا كمترين باشد. به همين خاطر است 
كه اين شهر پيشرفته آلمان براي چندمين سال پياپي 
در صدر فهرست پايين سطح استرس  قرار مي گيرد. 
البته همانطور كه شهردار اين شهر گفته فاكتورهاي 
ديگري مثل اختصاص فضاهاي بيشتر به افراد به جاي 
خودروها، توسعه حمل ونقل عمومي و هوشمندسازي 
طبق يك برنامه 15ساله در اين موفقيت تأثيرگذار بوده 
است. اما اينكه فضاي ســبز چقدر در افزايش نشاط 
شهري و كاهش استرس به خصوص در شرايط كرونايي 
تأثيرگذار است مي توان به برن پايتخت سوئيس هم 

اشاره كرد؛ شهري كه به عنوان زيباترين فضاهاي سبز 
ازجمله كشــورهاي كم استرس اســت. در فهرست 
مربوط به سال 2020اما شهر تهران نه به دليل كمبود 
ســرانه فضاي ســبز موجود در آن بلكه بــه لحاظ 
حمل ونقل عمومي شــهري پر استرس نام برده شده 
است. خوشبختانه تهران با بيش از 2 هزار و 300پارك 
و بوستان جنگلي و اجراي توسعه فضاي سبز در معابر، 
ميادين، حاشيه بزرگراه ها و خيابان هاي شهر، سرانه 
فضاي سبز مناســبي پيدا كرده اســت. اگرچه طي 
دهه هاي 70و 80بسياري از باغات فداي تامين منابع 
مالــي و ســوداگري شــده اند و جايشــان برج ها و 
مجتمع هاي مسكوني و تجاري سربرآوردند. با اين حال 
سرانه فضاي سبز شهر تهران كه قبل از پيروزي انقالب 
اسالمي ايران، حدود يك مترمربع براي هر نفر بوده اما 
در پايان ســال 1399بــه ازاي هر نفر بــا توجه به 
سرشماري رسمي نفوس و مسكن شهر تهران در سال 
1395بالغ بر 16متر و 42ســانتي متر اســت كه از 
اســتاندارد تعيين شــده قانون هواي پاك در سال 
1396كه استاندارد سرانه فضاي سبز را در شهرهاي 
با جمعيت باالتر از 200 هــزار نفر 15مترمربع اعالم 
كرده، بيشتر است. در اين ميان، شهرداري تهران در 
پي تفاهم بــا وزارت نيرو و احــداث تصفيه خانه هاي 
جديد، ميزان استفاده از پساب حاصل از فاضالب براي 
آبياري فضاي سبز شــهر را افزايش داده است. از آن 
طرف، ايده ها و تفاهم هايي نو هم در دســتور كار قرار 

گرفته؛ به گونه اي كه در يك مــورد امروز تفاهمنامه 
همكاري ميان شهرداري و دانشگاه تهران )باغ موزه 
علم دانشگاه تهران و باغ گياهشناسي تهران( به امضا 

خواهد رسيد.
 درختچه هاي كوچك به جاي چمن

براساس برنامه پنج ساله سوم شهري كه به نقشه راه 
شهرداري براي شهر تهران در شوراي شهر به تصويب 
رسيده است، بايد تا پايان ســال 1402سرانه فضاي 
سبز شهر تهران به 16متر و 66سانتي متر افزايش يابد.

با اين حال، تهران به عنوان پايتخت و مهم ترين شهر 
كشور از لحاظ سياسي و اقتصادي در سال هاي اخير 
تحت تأثير پديده تغيير اقليــم، مهاجرت جمعيت، 
كاهش نزوالت جوي، اجــراي پروژه هاي كالن آبي 
نظير اجراي شــبكه فاضالب شــهري و... با بحران 
آب مواجه شــده است. مديران شــهري در سازمان 
بوستان ها و فضاي سبز شــهر تهران براي مديريت 
مصرف آب و كاهش وابســتگي فضاي ســبز به آب 
شرب، راهكارهايي با حفظ و صيانت از محيط زيست 
و سبزينگي شهر به كار گرفته اند؛ چه بسا همانطور كه 
گفته شد در اين راستا شهرداري تهران تفاهمنامه اي 
با وزارت نيرو امضا كرد تا در افق ســال 1410براي 
آبياري فضاي سبز شــهري 120ميليون مترمكعب 
پســاب حاصل از تصفيه فاضالب در سال در اختيار 
شــهرداري تهران قرار گيرد كه به معنــاي افزايش 

20برابري استفاده از پساب است.
همچنين جايگزيني پوشــش گياهي بومي و مقاوم 
در برابر كم آبــي به جاي چمن كاري در بوســتان ها 
و فضاي ســبز از ديگر برنامه ها در راستاي مقابله با 
كم آبي و خشكســالي بوده اســت اما به گفته رئيس 
كميته محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر 
تهران اجراي اين طرح پيشرفت چندان چشمگيري 
نداشته اســت؛ هر چند در برخي از مناطق تهران با 
توجه به رويكرد تحقيقاتي، كاشــت برخي گياهان 
بومي با مصرف كمتر آب را آغاز كرده اند و اين مي تواند 
راندمــان آب مصرفــي را كاهش دهد. ســيدآرش 
حسيني ميالني در گفت وگو با همشهري به استفاده 
پوشــش گياهي در تهران قديم اشــاره كرد و گفت: 
»استفاده از پوشش گياهي چمن يك فرهنگ وارداتي 
از فرنگ اســت كه به مزاج ناصرالدين شاه قاجار در 
سفرهايش به فرنگ خوش آمده بود و براي نخستين 
بار استفاده از چمن در كاخ گلســتان انجام شد و به 
مرور به دليل نماي ســبزي كه داشــت در سال هاي 
بعد در بوستان هاي شهري تهران مورد استفاده قرار 
گرفت؛ به گونه اي كه بــاغ ايراني نمونه اي از باغ هايي 
است كه بعدها چمن كاري شــد. در واقع، استفاده از 
چمن، مناسب مناطقي است كه تراكم بارش بااليي 
دارند. اما تهران از مناطق نيمه خشك به شمار مي آيد 
و پوشش گياهي خاص خودش را مي طلبد كه مصرف 
آب آنها كم باشد. در برنامه ســوم، اين طرح به طور 

جدي پيگيري شــده و طي 4 سالي كه كاشت چمن 
ممنوع شــد، از درختچه هاي كوچك كاشت صورت 
گرفته اســت. اقدام مهم ديگر كه در اين راستا انجام 
شده است، راه اندازي ايستگاه تحقيقاتي فضاي سبز 
بوستان آزادگان در سال 1398در 5هكتار با پيگيري 
شوراي شهر است. اين مركز تحقيقاتي تجهيز شده و 
مطالعات تحقيقاتي درباره جايگزيني پوشش گياهي 
متناسب با اكوسيستم تهران به جاي چمن آغاز شده 
است. خوشبختانه ساير شهرهاي ايران مانند اصفهان 
و يزد هم اين تحقيقات را بــا توجه به نوع آب و هوا و 
اقليم شان آغاز كرده اند.« حسيني ميالني به راه اندازي 
و ساخت اكو پارك )باغ اكولوژيك( در بوستان واليت 
اشاره كرد و گفت: »اقدام ديگري كه مي تواند كمك 
شاياني به اين موضوع داشته باشد، ساخت اكوپارك 
در بوستان واليت با مساحت حدود 20هكتار است. 
چمن به لحاظ چشــم نوازي بين آحاد مردم داراي 
محبوبيت اســت و جايگزين كردن پوشش گياهي 
ديگري به جــاي چمن كمي زمان بر اســت. راهكار 
مهم ديگر براي كاهــش مصرف آب بــه كارگيري 
كنتورهاي هوشــمند براي مقدار و زمان آبياري در 
فضاي سبز اســت. به زودي با نصب اين كنتورها به 
روي همه چاه هاي تهــران نظارت جدي تري صورت 

خواهد گرفت.«

راهكارهايي براي پايداري فضاي سبز تهران
علي محمد مختاري، مديرعامل ســازمان بوستان ها 
و فضاي سبز شــهر تهران هم به 2 مشكل اساسي در 
پايداري فضاي سبز شــهر تهران اشاره كرد و گفت: 
»مشكل بحران كم آبي و سپس مشكل تغيير اقليم 
شــهر تهران ازجمله مشــكالت در اين امر است كه 
مي بايست اقدامات الزم را درباره اين 2 مشكل اساسي 
به كار بگيريم تا به نتايج مطلوبي برســيم. مهم ترين 
موارد شامل به كارگيري تشــتك آبگيري، استفاده 
از ســوپر جاذب هاي طبي، كاشــت پايه هاي مقاوم 
گياهي، توليد پايه هاي مقاوم بــه كم آبي، گونه هاي 
بومي داراي نياز كم آبي، مقاوم و سازگار با شرايط آب و 

هوايي تهران جايگزين گونه هاي پرمصرف، ممنوعيت 
كاشت چمن جديد، كاهش سطوح چمنكاري قبلي 
از طريــق جايگزيني با درخــت، درختچه و گياهان 
پوشش كم آب دوست و رعايت ســاعات آبياري در 

شبانه روز است.  
مختاري گفــت: »تا قبل از ســال 1365آبياري كل 
فضاي سبز شهر تهران با آب شــرب انجام مي شد و 
هم اكنون براســاس برنامه ريزي هاي انجام شده كل 
فضاي سبز درون شــهري و برون شهري تهران با آب 
خام از طريق پساب تصفيه شده فاضالب، رواناب هاي 
ســطحي، قنوات و چاه ها آبياري مي شوند. به منظور 
افزايش راندمــان آبياري و جلوگيــري از هدررفت 
آب طرح هاي ويژه اي در دســت اقدام است. ازجمله 
اين اقدامات اجراي سيستم آبياري تحت فشار براي 
آبياري فضاي سبز در شهر تهران است كه براساس آن 
هم اكنون بيش از 65درصد از فضاي سبز شهر تهران 
از طريق سيستم هاي مكانيزه، آبياري مي شوند. هر 
ساله نيز براساس برنامه پنج ســاله شهرداري تهران 
بايد درصدي به آن افزوده شود. ضمن آنكه اقدامات 
ديگري مانند ايجاد بيــش از 645مخزن ذخيره آب 
اضطراري از نزوالت جوي براي آبياري فضاي سبز با 
گنجايش بيش از يك ميليون مترمكعب براي مواقع 
ضروري به منظور آبياري فضاي ســبز احداث شده 
و ســاالنه نيز اين ميزان افزايش مي يابد. اقدام ديگر 
اجراي بخشــنامه ســاعات مجاز آبياري فضاي سبز 
است كه به صورت دســتورالعمل هر ساله با توجه به 
وضعيت آب و هوايي و شــدت گرماي هوا به مناطق 
ابالغ مي شود و براساس آن مناطق موظفند صرفا در 
ساعات خنك روز خصوصا در شب ها نسبت به آبياري 
فضاي سبز اقدام كنند. ترميم و ساماندهي تاسيسات 
آبياري و انتقال آب نيز به صورت مستمر مورد پايش و 
بازبيني قرار گرفته تا درصورت مشكل در اسرع زمان 
ترميم شود. استفاده از پســاب تصفيه شده فاضالب 
و اســتفاده از تصفيه خانه هاي لوكال )محلي( روي 
رواناب هاي ســطحي نيز جــزو اولويت هاي فضاي 

سبز است.«  

زهرا كريمي
خبر نگار

يادداشت

حقوق عمومي و برنامه ريزي شهري

  يكي از مباحث جدي در مديريت شهري، 
توجه به حقوق عمومي و نيز رفع تعارضات 
بين حق عمومي و حق خصوصي با اعمال 
تمهيدات قانوني و مديريتي اســت. در اين بين، از جمله موارد تعرض 
حقوق خصوصي به حقوق عمومي در مديريت شهري مي توان به موارد 

زير اشاره كرد:
گودهاي رها شــده در ســطح شــهر و ايجاد خطر براي 

شهروندان در راستاي اعمال حق مالكيت نسبت به عرصه1
رهاشــدگي و نيمه كاره ماندن ســاختمان ها در فضاي 

شهري2
عدم تفكيك پسماند توسط شهروندان و انجام آن توسط 

شهرداري با صرف هزينه هاي زياد3
از سوي ديگر مي توان مواردي را از تعرض حقوق عمومي به حقوق 

خصوصي در نظام شهرسازي و مديريت شهري برشمرد؛مانند 
تملك اراضي اشــخاص در اجراي طرح هاي توســعه 

شهري 1
محدوديت ساخت وساز براي مالكان عرصه هاي واقع در 

حريم شهر 2
محدوديت تردد )طرح ترافيك و...( در برخي از عرصه هاي 

شهري 3
محدوديت و ممنوعيت استقرار صنايع و مشاغل مزاحم 

شهري 4
ضعف محتوايي و اجرايي طرح هاي توسعه شــهري )طرح هاي جامع 
تفصيلي( در انتظام بخشــي به حقوق عمومــي و خصوصي منجر به 
تعارضات منفعت طلبانه بين كنشگران حقوق خصوصي و عمومي شده 
است؛ به گونه اي كه مردم، تحقق حقوق عمومي را در تضاد با دستيابي 
و حفظ حقوق خصوصي بدانند و به عبارت ديگر منافع عمومي را نقطه 
مقابل منافع شخصي به حساب آورند. در نتيجه ساكنان شهر، شهر را از 
آن خود ندانسته و متعلق به دولت در مفهوم آن مي دانند و ايجاد شكاف 
بين حقوق مالكانه ساكنان و منافع عمومي جامعه، از يك سو، ساكنان را 
به مقابله با منافع عمومي سوق داده و از سوي ديگر اقدامات نوسازانه در 
جهت منفعت عمومي را كاهش مي دهد. اين در حالي است كه بايد اذعان 
كرد، حقوق شهر »نه كامال خصوصي است و نه كامال عمومي«. حال براي 
ايجاد تعامل صحيح بين حقوق عمومي و حقوق خصوصي بايد در تهيه 
طرح هاي توسعه شهري، از مشاركت و همراهي مردم استفاده كنيم. به 
اين معني كه به حقوق شهروندي احترام گذاشته و اجازه دهيم شهروندان 
در حوزه هاي مختلف مديريت شهري مشاركت داشته باشند و در برابر 
حقوقي كه دارند، مسئوليت هايي را نيز در راستاي اداره بهتر جامعه و ايجاد 
نظم برعهده گيرند. در واقع اينگونه حقوق شهروندي با درنظر گرفتن حق 
و تكليف به صورت دوسويه گام مؤثري در حفظ منافع هر دو گروه حقوق 

خصوصي و حقوق عمومي برداشته است.

 علي نوذرپور
كارشناس مديريت شهري

فرانكنيا،دايكوندراوليزماكياكشتميشوند
جلوگيري از كاشت گونه هاي پرنياز آبياري مانند چمن در شهر تهران از 4 سال پيش آغاز شده است. بر 
همين اساس، كاشت چمن در تهران ممنوع بوده و هم اكنون نيز در طراحي بوستان هاي جديد و فضاي 
سبز معابر از گونه هاي جايگزين ديگر همچون شبدر، فرانكنيا، دايكوندرا، ليزماكيا و... استفاده مي شود. 
ازجمله نمونه هاي بارز اين اقدام را مي توان در بوستان پدر )باغ عبقري( در منطقه 2و بوستان سليمانيه 
)باغ وثوق الدوله( در منطقه 14مالحظه كرد. از سوي ديگر در واكاري و ترميم گونه هاي آسيب ديده فضاي 
سبز از گونه هاي مقاوم استفاده مي شود. مختاري در اين رابطه گفت: »مركزي تحقيقاتي توسط سازمان 
بوستان ها در قطعه زميني 5هكتاري در جنوب شهر تهران گشايش يافته كه درخصوص گونه هاي مقاوم 
درختي و درختچه اي مقاوم و سازگار با شرايط آب و هوايي شهر تهران تحقيق مي كنند. نتايج حاصل نيز 

براي اجرا و كاشت گونه هاي مقاوم در مناطق شهر تهران ابالغ مي شود.«

ث
مك

دعوت از اعضاي گروه دوام براي مشاركت در 
طرح واكسيناسيون كرونا

مديرعامل سازمان پيشــگيري و مديريت بحران شــهرداري تهران با اشاره به 
همكاري اين سازمان در اجراي طرح واكسيناسيون گروه هاي هدف در پايتخت، 
در نخستين جلسه شوراي مشــورتي خانه هاي دوام و ايمني از اعضاي داوطلب 
مديريت بحران براي مشــاركت در اجراي اين طرح دعوت به همكاري كرد. به 
گزارش همشهري، رضا كرمي محمدي در نخســتين جلسه شوراي مشورتي 
خانه هاي دوام و ايمني كه با حضور حيدر كلهري، معاون آموزش و مشاركت هاي 
مردمي اين سازمان و اعضاي شوراي مشورتي خانه هاي دوام برگزار شد، با تأكيد 
بر اينكه سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران تاكنون مشاركتي فعال 
در مبارزه با ويروس كرونا و ساماندهي فرايند واكسيناسيون در پايتخت داشته 
است، گفت: »باتوجه به اينكه شهرداري تهران توجه و نگاه ويژه اي به نيروهاي 
داوطلب دارد و نيز تفاهمنامه اي كه اخيراً با ســتاد كروناي كالنشــهر تهران و 
سازمان ورزش شهرداري منعقد شده اســت، براي انجام فرايند واكسيناسيون 
از نيروهاي داوطلب مديريت بحران دعوت به همكاري مي كنيم.«  او با اشــاره 
به اينكه اين نيروهــا تحت آموزش قرار گرفته و به منظــور حفاظت از جان اين 
افراد، در اولويت تزريق واكســن قرار خواهند گرفت، ادامه داد: »با وجود تامين 
فضاي كافي براي انجام واكسيناسيون اما انجام اين فرايند با كمبود نيرو مواجه 
است و از ديد ما اعضاي خانه هاي دوام؛ قوي ترين نيروهاي داوطلب در پايتخت 
هستند كه مي توانند تا حدودي اين نقيصه را برطرف كنند.« او در ادامه با اشاره 
به لزوم استقرار نيروهاي داوطلب خانه هاي دوام در پايگاه هاي مديريت بحران 
گفت: »تجهيزات مورد نياز براي اين نيروها هم اكنون تهيه شده و آماده انتقال به 
پايگاه هاست و از سوي ديگر براساس اليحه اي كه در شوراي محترم شهر تهران 
به تصويب رسيده، مقرر است با تعيين سازوكار اجرايي آن، شهرداري امتيازاتي 

به نيروهاي داوطلب شهري ازجمله نيروهاي دوام ارائه كند.« 

موفقيت در واكسيناسيون با همكاري مديريت 
شهري و سپاه 

آيين افتتاح و بهره برداري از مركز واكسيناسيون تجميعي منطقه12 با حضور 
عليرضا زالي، رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي و فرمانده ستاد مقابله با 
كروناي شهر تهران، الهام فخاري، نايب رئيس كميسيون اجتماعي شوراي شهر 
تهران، علي محمد سعادتي، شــهردار منطقه12 و اميرعلي فريدون فر، رئيس 
مركز بهداشت شرق تهران برگزار شد. به گزارش شهر، الهام فخاري درخصوص 
افتتاح اين مركز واكسيناســيون گفت: »همكاري هاي مابين مديريت شهري و 
مديران بهداشت و درمان، منجر به دستاوردهاي بزرگي نظير افتتاح اين مراكز 
شده است.« نايب رئيس كميسيون اجتماعي شوراي شــهر تهران افزود: »اين 
دستاوردها با همكاري نيروهاي سپاه و بسيج و سامانه هاي تخصصي پزشكي رقم 
خورده است. به عليرضا زالي و همكاران ايشان خداقوت مي گويم و اميدوارم اين 

اقدامات درباره افتتاح مراكز واكسيناسيون ادامه پيدا كند.« 

راه اندازي چهارمين كارخانه بازيافت 
پسماندهاي ساختماني تا پايان تيرماه 

مديرعامل سازمان مديريت پسماند شــهرداري تهران از آغاز به كار چهارمين 
كارخانه بازيافت پسماندهاي ساختماني و عمراني تا پايان تيرماه خبر داد. به 
گزارش همشهري، صدرالدين عليپور با اعالم اين خبر گفت: »هم اكنون روزانه 
33 تا 35هزار تن نخاله ســاختماني و عمراني از پايتخت جمع آوري مي شود 
كه 11هزار تن از اين مقدار با فعاليت شــبانه روزي 3كارخانه موجود بازيافت 
مي شود.« او با بيان اينكه ســومين كارخانه به تازگي و همزمان با روز جهاني 
زمين پاك به بهره برداري رسيده است، ادامه داد: »همان زمان وعده داديم كه 
با توجه به اهميت موضوع پسماندهاي ساختماني و عمراني، چهارمين كارخانه 
را به زودي وارد فاز عملياتي خواهيم كرد كه ايــن وعده تا پايان تيرماه محقق 

خواهد شد.«  
به گفته عليپور؛ چهارمين كارخانه بازيافت پســماندهاي ساختماني و عمراني 
واقع در مجتمع پردازش آبعلي با ظرفيت بازيافت روزانه 3هزار تن پســماند، 
ظرفيت فعلي را از 11هزار تن به 14هزار تن افزايــش خواهد داد. مديرعامل 
سازمان مديريت پسماند شــهر تهران هدف از اجراي اين پروژه را كاهش دفن 
پسماند و عمل به مفاد اجرايي طرح كاپ )كاهش پسماند( دانست و تأكيد كرد: 
»دفن پسماندهاي ساختماني و عمراني مضرات بسياري براي طبيعت و حيات 
انسان ها دارد. بنابراين، تالش مي كنيم تا با هدف گذاري درست، ميزان بازيافت 

اين نوع از پسماندها را افزايش دهيم.« 

طي 4سال گذشته اقدامات پيشگيرانه اي از سوي مديريت شهري براي كاهش مصرف 
آب و صيانت از فضاي سبز پايتخت به انجام رسيده است؛ از ممنوعيت چمن كاري تا 

كاشت گونه هاي مقاوم درختي

گياهانبوميبهجايچمن

در بوستان پدر گونه هاي جديد گياهي جايگزين چمن شده اند.   عكس: همشهري: مهدي بيات.
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عكس: همشهري/ مهدي بيات

تازه هاي نشر

   حافظ نامه 
خواجه شمس الدين محمد حافظ شيرازي 
كه با لقب لسان الغيب، نامي بزرگ در زمينه 
شــعر و ادب پارســي و به نوعي اعتبار آن 
محسوب مي شود، شاعر خوش ذوق و بي نظير 
قرن هشتم هجري است كه شعر و غزل ايراني 
را با سروده هاي خود به جهانيان معرفي كرده 
است. اين شاعر بلندآوازه به دليل از بر داشتن 
و تسلط كامل بر كالم آسماني، لقب حافظ را 

به شانه مي كشيد و عمده غزل هاي او با سبك عراقي سروده 
شده است. گيرايي كالم و غزليات حافظ به نحوي است كه پژوهندگان 
و اديبان زيادي را در سراســر جهان شيفته خود ســاخته و از اين رو 
بســياري از بزرگان اهل ادب، زندگي هنري خود را وقف شناسايي 
حافظ و بهتر شناســاندن او به جهانيان كرده اند. يكي از اين اديبان، 
استاد بهاءالدين خرمشاهي اســت كه همچون حافظ به قرآن كريم 
عالقه مند بوده و از قرآن پژوهان و ايضــا حافظ پژوهان تواناي ايراني 
اســت. از وي تاليفات زيادي در زمينه حافظ و آثار او به جا مانده كه 
يكي از مهم ترين آنها، حافظ نامه است كه شرح الفاظ، اعالم، مفاهيم 
كليدي و ابيات دشوار حافظ است. خرمشاهي در اين دوره 2جلدي، 
250غزل از ديوان حافظ به تصحيح غني قزويني را از براي دشواري ها 
و پيچيدگي، نمادشناســي، تفسير و سخن شناســي حافظ بررسي 
كرده و در مقدمه اي مفصل، به تأثيراتي كه حافظ از گذشتگان گرفته 
پرداخته است. وي اين تأثيرات را با ذكر نمونه و مثال توضيح مي دهد 
و اين شرح چنان واضح و جامع است كه خواننده عالوه بر آشنايي با 

ظرافت هاي غزل حافظ، با سبك عراقي نيز به خوبي آشنا مي شود.
انتشــارات علمــي و فرهنگي چاپ جديــد اين اثر 2جلــدي را در 
1540صفحه با قطع وزيري به بهاي 180هزار تومان منتشــر كرده 

است.

   رساله ُقشيريه 
رساله ُقشيريه يا الرساله القشيريه مجموعه 
نامه ها و پيام هايي اســت به زبان عربي كه 
زين االسالم ابوالقاسم عبدالكريم بن هوازن 
قشيري كه معاصر با ابوسعيد ابوالخير بوده 
آن را به صوفيان و شاگردان خود مي فرستاده. 
شروع تهيه آن در سال4۳۷ هجري و پايان 
آن به سال4۳8 بوده و علت نوشتن و ارسال 
آنها را ظهور فســاد در طريقــت و انحراف 

صوفي نمايان كرده است. كتاب شامل 2فصل و 
54باب است. فصل اول به بيان عقايد صوفيان و فصل دوم خالصه اي از 
فصل اول است. پس از اين 2فصل، بابي در شرح احوال مشايخ صوفيه 
و باب ديگر شــرح اصطالحات و تعبيرات آنان است. ابواب ديگر ذكر 

حاالت و مقامات و آداب و اخالق مشايخ را بيان مي كند.
انتشــارات علمــي و فرهنگــي رســاله ُقشــيريه را بــا ترجمــه 
ابوعلي حســن بن احمدعثماني و با تصحيح بديع الزمان فروزانفر به 

بهاي 88هزار تومان منتشر كرده است.

ديدار با سيدفريد قاسمي، به بهانه انتشار كتاب جديدش

شهرنشينانبهكليدواژهدلخوشاند

براي به انجام رساندن اين پژوهش با 
چه مشكالتي روبه رو بوده ايد؟

تحقيق تاريخي و به ويژه كندوكاوهايي كه پيش زمينه 
ندارد، يعني منبعي در آن زمينه قبال نبوده، به ويژه در 
كشور ما كه از كمبود و فقدان مدارك الزم و كافي رنج 
مي بريم، با مشكالت متعدد روبه رو مي شود. اين كتاب 
هم مانند همه كارها بي مشكل نبود. محل تولد كه در 
ايران مرسوم است و به عنوان زادگاه تلقي مي كنند، 
يكي از مشــكالت عمده در راه اين پژوهش به شمار 
مي رفت. ســاير اطالعات و ورود و خروج هر فرد، در 
اين جهان هستي كه از لحظه ورود آن روزنامه نگار 
و كارگزار مطبوعات اطالعــات خاصي مي خواهد، 

استخراج شان با مشكالت متعدد مواجه بود.
مي توانيــد دقيق تر از مشــكالت 

پيش روي تان بگوييد؟
مثاًل يك نشريه در عمر 10ســاله خود، 15سردبير 
داشت. شما براي اينكه سال هاي سردبيري هر يك را 
مشخص كنيد، ناچاريد دوره 10ساله نشريه را ببينيد 
و در بيشتر سال ها در شناسنامه و هيچ جاي نشريه 
نام سردبير قيد نشده يا در شناسنامه نشريه اي ديگر 
نوشته شده: مدير: چشم گريان! سردبير: دل بريان! 

حاال بايد گشت و ديد كه اين چشم گريان و دل بريان 
چه كساني بوده اند! يا فردي لقبش را در شناسنامه 

نشريه اي كه انتشار يافته، معتمداالسالم رشتي 
آورده. بايد گشت و پيدا كرد و نام اصلي او 

را يافت، چون طبيعتا اين لقب و اسم 
شهر طرف است. بايد يافت كه اين 
شــخص به فرض محمدحسين 
هدايت مستوفي گيالني است 
و ده هــا نكته ديگر كه شــايد 
بازگويي اش حوصله مخاطبان 

شما را سر  ببرد.

مجموع درگذشتگان مطبوعات ما تا 
امروز چند نفرند؟

مجموع درگذشتگان در رده مدير مسئول و سردبير 
بيش از 20هزار نفرند. اگر حدود ۳0هزار روزنامه نگار 
درگذشــته را به اين آمار اضافه كنيــم، به بيش از 
50هزار نفر مي رسد. اين آمار را براساس برگه هايي كه 
خودم فراهم آورده ام و به مرور زمان هم به شمارشان 
افزوده مي شــود، خدمتتان عرض مي كنم. اين آمار 
طبعا متغير اســت و در جست وجوهايم مدام به اين 

تعداد افزوده مي شود.
ايــن پژوهــش چقــدر بــه كار 

روزنامه نگاران و مخاطبان مطبوعات مي آيد؟
اين پژوهــش از پايه هــاي هويــت روزنامه نگاري 

ايراني اســت. نه تنها براي روزنامه نگاران بلكه براي 
پژوهشگران و به ويژه معاصرپژوهان به كار مي آيد و 

همه مي توانند از آن استفاده كنند.
از 10سال پيش تا امروز كه كتاب چاپ 
نشد، بنا به چه داليل روشني به محاق فراموشي 

رفت؟
اصل اين كتاب ســال1۳۷9 حروفچيني شد. تا 
سال1۳84 كه مشغول نشــريه »كتاب هفته« 
بودم و پس از آن هم ابزارهاي جديد آمد، مدتي 
احساسم اين بود كه نشر اين كتاب ضرورتي ندارد. 
بعد به قدري اشتباهات و غلط هاي فضاي مجازي 
را مي ديدم كه ســرريز مي شــود به مطبوعات و 
روزنامه هــا و مجله ها، تصميم گرفتــم اين كار 
را منتشــر كنم. اما اصل كار، يعني شناســنامه 
همين 1600روززنامه نگار و كارگزار مطبوعاتي 
حدود 8جلد مي شــد. براي بعضي افراد بين 2تا 
50صفحه مطلب نوشــته بودم. حاال براي برخي 
چهره ها كه ســردبيري يك نشــريه را بر عهده 
داشته اند، 2صفحه درباره شان نوشته بودم و يكي 
سردبير 20نشريه را عهده دار بوده و اين شخص 
متنش به 50صفحه مي رسيد. ديدم با اين اوضاع 
نشــر و وضع كاغذ و چاپ و اينكه ناشران بيشتر 
زير بار كارهاي حجيم نمي روند، تصميم گرفتم 
كار را چكيده نويسي كنم. در اين چكيده نويسي 
همان طور كه در مقدمه نوشته ام، بر اين باور بودم 
كه شهرنشينان جهان امروز بيش از اينكه 
در پي جمله باشند، پي جوي كلمه اند 
و به كليدواژه دلخوش اند. من هم 
بنابر اقتضاي زمانه، شناســنامه 
1600روزنامه نــگار و كارگزار 
مطبوعاتــي را در ۷00صفحه 

وزيري آماده چاپ كردم.

سيد فريد قاسمي به عبارت سرراســت، حافظه گوياي مطبوعات ايران است. ســال ها پژوهش و فعاليت او در حوزه 
مطبوعات، كتاب هاي گوناگوني را به قلم او حاصل آورده كه آخرين كتاب با عنوان »شناسنامه 1600روزنامه نگار و كارگزار 
مطبوعاتي« نگاهي كوتاه، فشرده و اجتماعي به عنوان و نوع فعاليت 1600روزنامه نگار و كارگزار مطبوعاتي دارد كه در قيد حيات نيستند. اين كتاب 
به طور مثال فعاليت هاي كساني چون منوچهر آتشي و احمد شاملو را تا احمد بورقاني در برمي گيرد. البته چنان نام هاي متنوع و مختلفي در كتاب 
وجود دارد كه به كمك اهل فن مي آيد و خواندنش مانند يك دايره المعارف، از هر جا كه آن را باز كنيم، حالوت خاصي دارد. گفت وگوي ما را با او كه اين 

كتاب را به تازگي از سوي انتشارات كميسيون ملي يونسكو  ايران به چاپ رسانده، بخوانيد.

فرشاد شيرزادي 
روزنامه نگار

با چه معياري اين 1600درگذشــته را 
انتخاب كرديد؟

در اين شناســنامه ها، سرگذشــت 1600نفري را 
كه آورده ام، به اين تك جلد ختم نمي شــود. يعني 
تك مجلد نيســت. گاهي افــرادي ماننــد عبداهلل 
بوتيمار؛ بازيگــر، جهانبخت توفيق؛ كشــتي گير، 
عباس نعلبنديان؛ تئاترورز، ســال هايي از عمرشان 
را روززنامه فروش بودند. من مــردد بودم كه به اين 
افراد در جــاي ديگر به طــور تلويحي اشــاره كنم 
يا نه. چون ايــن ۳نفر كه به طور مثال نــام بردم در 
حوزه ســينما، ورزش و هنرهاي نمايشــي اســتاد 
شاخص  به حســاب مي آمدند و حاال سال هايي هم 

روزنامه فروشــي كرده اند. 
از آوردن برخــي نام هــا 
ترديد داشــتم. افرادي هم 
خودبه خود به مجلد بعدي 
رسيدند. چند نفر از كساني 
كه در جلد بعدي مي آيند 
براي شما نام مي برم. براي 
جلد بعــدي پرويز ياحقي 
و منوچهــر ســخايي را 
به عنوان خبرنگار خواهيد 
ديد يا علي حاتمي، سعدي 
ســينماي ايران كــه در 
چاپخانه پدرش حروفچين 
و چاپكار شماري از نشريات 
ايران بوده يا ســردار قاسم 
ســليماني كه مدير نشريه 

بوده يا استاد محمدرضا شجريان كه ناظر يا سردبير 
نشريه بوده است. همه اينها گاه تكه تكه و قطعه قطعه 
منتشر مي شود. آن هم با ناشران مختلف و با عناوين 
مختلف. گاهي مي بينيد، كتاب هــاي تحليلي من 
منتشر مي شود و گاهي فهرست روزنامه ها و مجله ها 
و مطبوعات انتشار مي يابد. گاهي تاريخ مطبوعات، 
شناســنامه مطبوعــات و روززنامه نگاران منتشــر 
مي شود... اين ها همه قطعاتي از يك كار بزرگ بوده 
كه انجام داده ام و دوست داشته ام همه اش منسجم 
در يك كار واحد به چاپ برسد. حاال آن كار واحد را 
شما اســمش را دايره المعارف، دانشنامه يا هر چيز 
ديگر مي گذاريد، نامش مهم نيســت بلكه وصفش 
اهميت دارد. اين اســت كه نيت داشتم همه اين ها 
تحت عنوان كار واحدي منتشــر شــود اما زمينه و 
زمانه اي نبود براي اين كار و حاال براســاس اقتضاي 
زمانه و اينكه ناشري پيدا شود و از من كاري بخواهد، 
بخشي از اين كارها را تهيه مي كنم و تحت عنوان يك 
موضوع به چاپ مي رسانم اما ايده آل و آرمانم اين بود 

كه جملگي منسجم و واحد در يك مجموعه به دست 
مخاطب برسد و آن مجموعه كتاب مرجع و دست نامه 

روزنامه نگاران و كارگزاران مطبوعاتي ايران باشد.
كتاب بعدي و جلد بعدي كي و چگونه 
منتشر مي شود؟ چقدر از كار را انجام داده ايد و 

شامل چند كارگزار و روزنامه نگار مي شود؟
جهان مطبوعات ايراني فراگير است. آنچه در همين 
كتاب هم منتشــر شــده چكيده زندگي نامه هايی 
اســت از 1600روزنامه نگار، كارگــزار مطبوعاتي، 
مؤسس، حامي، ناشر، مدير )مسئول، اجرايي، داخلي 
و...( ســردبير، ويراســتار، دبير تحريريه، سرويس، 
گروه و پژوهشگر، نشــريه پژوه، حروفچين، مصحح، 
نمونه خوان، طراح، صفحه آرا، 
نقــاش، كاريكاتوريســت، 
حروف آفرين، عكاس، ناشر 
چاپ، ليتوگــراف، چاپكار، 
صحــاف، پخشــگر، موزع، 
روزنامه فروش و... تا مديرهاي 
سازمان هاي ناظر و مرتبط، 
حتي سانسورچي ها و به طور 
كلي افرادي كه به هر شكل 
فراتر از جهان روزنامه نگاري 
با پهنه مطبوعــات ايران در 
ارتباط بوده اند يك جورچين 
يا به قول شــما پازلي از اين 
اوضاع مطبوعاتي را روشــن 
مي كننــد و بايــد در كتاب 
حضور داشــته باشــند اما 
همه  چيز بستگي به ناشر دارد. يك موقع ناشر به من 
مي گويد براي جلد بعدي 2هزار روزنامه نگار و كارگزار 
مطبوعاتــي مي خواهم و من هم همــان قدر آماده 
مي كنم. در واقع همه  چيز بستگي به ناشر دارد و اينكه 
تا چه حدي بتواند كار را منتشر كند. آن هم بر همين 
اساس و با چكيده نويسي. ديده ايد كه در اين كار فعل 
زدايي كرده ام و همه اين كار كلمه به كلمه اش قابل 
حذف نيست. يعني همه كلمه هايي كه در هر مدخل 
آورده ام، حذف نمي شــود و آنچــه قابل حذف بوده 
خودم حذف و فعل زدايي كرده ام. در واقع ســعي ام 
بر اين بوده كه در كتاب، سراسر، اطالعات مفيد درج 
شود. به همين شيوه اگر ناشر پاي كار باشد، كار را به 
هر ميزان كه بخواهد به دست او مي رسانم. حقيقتش 
را بخواهيد كارهاي پژوهشي ام را انجام داده ام، فقط 
نشــرش مانده و كار جديدي نيست. سال هاست كه 
من فقط به تنظيم و پاك نويس و چكيده نويســي و 
مرتب كردن كارهايم مشغولم. ناشر هر آنچه بخواهد 

آمادگي دارم كه در اختيارشان بگذارم.

در جلدهــاي بعدي ايــن كتاب 
پرويز ياحقی و منوچهر ســخايی 
را به عنوان خبرنگار خواهيد ديد. 
همچنين علی حاتمی، ســعدی 
ســينمای ايران كــه در چاپخانه 
پدرش حروفچين و چاپكار شماری 
از نشريات ايران بود يا سردار قاسم 
سليمانی كه مدير نشــريه بود يا 
استاد محمدرضا شجريان كه ناظر 

يا سردبير نشريه هم بود
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 زبانه هاي آتش در روزهاي اخير بار 
منابع
ديگر آرامــش را از منابــع طبيعي طبیعی

كشــور گرفت. روند افزايشي دماي 
هوا نشــان داد كه به زودي آتش بيشتري به جان 

جنگل هاي كشور خواهد افتاد.
آتش در جنگل هاي باشت كهگيلويه و بويراحمد، 
آتش جنگل هاي گچســاران و آتش در تاالبي در 
اســتان آذربايجان غربي. اينها تنها بخش اندكي 
از حريق هايي اســت كه اين روزها به جان منابع 
طبيعي كشور افتاده و شواهد نشان مي دهد آخرين 
هم نخواهد بود. پنجشنبه هفته گذشته آتش در 
جنگل هاي گچســاران به جــان درختان منطقه 
حفاظت شــده »ديل« و ارتفاعات »نارك« افتاد 
كه 2بار پس از اطفا، شعله ها باالگرفت و همچنان 
به صورت محدود ادامه دارد. در چنين شــرايطي 
تامين تجهيزات براي مقابله گران با آتش، يك نياز 

فوري و حياتي است.
فرمانده يگان حفاظت سازمان جنگل ها در اين باره 
به همشهري مي گويد: در سال 99حريق موجب 
شد 48هزار هكتار از مراتع و اراضي جنگلي از بين 
برود كه ســهم مراتع از اين رقــم، 47هزار هكتار 
بوده و تنها يك هزار هكتار جنگل در سال گذشته 

خاكستر شد.
آنطور كه سرهنگ علي عباس نژاد اعالم كرد، سال 
1399 آتش سوزي ها در جنگل ها و مراتع كشور 30 
درصد نسبت به سال 1398افزايش يافت و براي 
جلوگيري از اين مهم در سال جاري، يگان حفاظت 

سازمان جنگل ها تمام تالش خود را به كار بست.
رصد آتش ســوزي هاي 2ماه نخســت در منابع 
طبيعي كشور نشــان مي دهد تا پايان ارديبهشت 
سال 1400تعداد 270 مورد آتش سوزي جنگلي 
و مرتعي در ايران به ثبت رسيد كه 4200هكتار از 
عرصه هاي جنگلي و مرتعي را دچار خسارت كرد. 
اين يعني هر روز به صورت ميانگين4آتش سوزي 
در جنگل ها و مراتع ايران رخ مي دهد و در همين 
لحظه كه اين گزارش را مي خوانيد برآورد مي شود 
براساس محاسبات آماري منحني آتش سوزي  در 
طبيعت، 67 هكتار جنگل و مرتع در ايران در حال 

سوختن و خاكستر شدن باشد.
علي عباس نژاد درباره روند تجهيز حافظان طبيعت 

براي جلوگيري از گســترش حريق در جنگل ها 
مي گويد: طي 3سال اخير 100ميليارد تومان براي 

خريد تجهيزات اطفاي حريق هزينه شد.

نیازبهبالگرد
يكــي از معضالتي كــه در بحث اطفــاي حريق 
اهميت فراوان دارد، اعزام سريع بالگرد در مواردي 
اســت كه وســعت حريق افزايش يافته و منطقه 
صعب العبور است. فرمانده يگان حفاظت سازمان 
جنگل ها در اين باره تأكيد مي كند: ۵ تا 7درصد از 
آتش سوزي هايي كه در جنگل ها رخ مي دهد، نياز 
به بالگرد براي عمليات اطفا دارند كه براي اين كار از 
تجهيزات وزارت دفاع استفاده مي شود. اما سرعت 
اعزام بالگرد در برخي موارد پايين است و درختان 
بيشتري از دست مي روند. براي نمونه هفته گذشته 
در آتش ســوزي اي كه در اســتان فارس رخ داد، 
بالگرد از تهران به محل اعزام شد و اين اقدام سبب 
شد فرصت طاليي اطفاي حريق جنگل و مرتع از 

دست برود.

ادامهتجهیزاستانها
در پي تشديد خشكسالي ها و احتمال ايجاد حريق 
در جنگل ها و مراتعي كه با گرماي هوا در معرض 
خطر قرار دارند، تا پايان هفته قرار است 16 هزار 
و 1۵7 قلم تجهيزات اطفــاي حريق به ارزش 6۵ 
ميليارد تومان براي اســتان هاي در معرض خطر 

حريق ارسال شود.
البته ســازمان جنگل ها به نمايندگي از دولت در 
عرصه تجهيز فعال اســت. حافظــان طبيعت نيز 
بيشتر از داوطلبان و نيروهاي مردمي هستند كه 
براي مهار آتش هاي جنگلي و مرتعي در ايران به 
ياري نيروهاي دولتي مي شتابند. به همين منظور 
از ديروز روند تجهيز داوطلبــان و جنگلبانان آغاز 
شد و 4هزار دســتگاه بيســيم ديجيتال و بيش 
از ۵ هــزار قلم تجهيــزات اطفاي حريــق به 24 
استان كشور برحســب اولويت، فراواني حريق و 
صعب العبور بودن مناطق ارسال مي شود. ۵0درصد 
تجهيزات اطفاي حريق اما با اولويت اســتان هاي 
زاگرســي كشــور براي صيانت از رويشگاه هاي 

زاگرسي توزيع مي شود.
اســتان هاي زاگرســي كه ميزبان بلوط زارهاي 
ارزشمند كشــور هستند، طي ســال هاي اخير با 
آتش سوزي هاي گســترده ای مواجه شدند و مهار 
حريق در اين مناطق نيازمند برداشــتن گام هاي 
جدي تر است. بدين ترتيب بيشــترين تجهيزات 
قرار است در اســتان هاي كهگيلويه و بويراحمد، 
فــارس، خوزســتان، چهارمحــال و بختياري، 
آذربايجان غربی، خراسان شــمالي و تهران به كار 
گرفته شود. در فهرســت تجهيزات ارسال حريق 
كه به اســتان هاي بحراني ارســال خواهد شــد، 
330 دستگاه دمنده و ســبد آب هزار ليتري نيز 

قرار دارند.

  روزانه به صورت ميانگين 4 آتش سوزي در منابع طبيعي ايران رخ مي دهد و 67هكتار جنگل و مرتع خاكستر مي شود
  4200 هكتار جنگل و مرتع در فروردين و ارديبهشت ماه خاكستر شد 

2۷۰ آتش سوزي جنگل و مرتع طی 2ماه يادداشت

اهمیتباغگیاهشناسيبرايتهران

اول خــرداد روز جهاني تنوع زيســتي و 
دوم خرداد زادروز پدر علم تنوع زيستي، 
»كارل لينه« است. شــايد هيچ تاريخي 
بهتر از امروز نمي توانست براي آغاز به كار ساخت يك باغ گياه شناسي 
براي شــهر تهران مناسب باشــد. باغ هاي گياه شناســي از مهم ترين 
عناصر علمي و فرهنگي در توسعه شــهري در دنياي جديد هستند. 
كاركردهاي يك باغ گياه شناسي بسيار زياد است. آموزش شهروندي با 
رويكرد سالمت اجتماعي و توسعه پايدار، افزودن به سرانه فضاي سبز 
در شــهرها، انجام تحقيقات علمي براي فضاي سبز سازگار با اقليم هر 
منطقه، ارائه اطالعات در رابطه با طبيعت به شهروندان مانند نام علمي 
گياهان و رويشگاه و شرايط رويش آنها در سراسر دنيا، ايجاد محيط سالم 
و مناسب براي خانواده ها، كودكان و گردشگران، پژوهش و آموزش در 
زمينه گياه شناسي، بوم شناسي، كشاورزي و آموزش حفاظت از طبيعت 
به دانش آموزان و دانشجويان، فراهم كردن محيط تعامل دانشگاهيان 
با شــهروندان و ايفاي نقش مســتقيم علم در افزايش كيفيت زندگي 

شهروندان، ازجمله كاركردهاي باغ هاي گياه شناسي است.
فالت ايران يكي از مهم ترين مراكز تنوع گياهي جهان اســت. ايران با 
داشــتن بيش از 2هزار گونه انحصاري و نزديك به 8هزار گونه گياهي 
خودرو، يكي از مهم ترين مراكز تنوع گياهي در كمربند خشك كره زمين 
است. با وجود اين به ندرت در فضاي سبز شهري از گونه هاي بومي ايران 
استفاده شده است. كمبود شديد آب و استفاده از گونه هاي با نياز آبي باال 
در فضاهاي سبز شهري از مهم ترين داليل نياز به تعامل مديريت شهري 
و دانشگاه ها در انجام پژوهش هاي مشترك به منظور انتخاب گونه هاي 

بومي و مقاوم براي عبور از بحران كم آبي است.
از سوي ديگر، تخريب محيط زيست و افزايش گرماي كره زمين نه تنها 
گونه هاي زيادي را از بين برده اســت، بلكه بقاي بسياري از گونه هاي 
گياهي ارزشــمند را تهديد مي كند. كشــور ايران به رغم توسعه كمي 
در آموزش عالي، در موضوع ساخت باغ هاي گياه شناسي از فقيرترين 
كشورهاي جهان است. وجود فقط يك باغ گياه شناسي فعال در ايران 
از ميان 3هزار و 664باغ گياه شناسي جهان، نشــان از ضرورت ايجاد 
باغ هاي گياه شناسي بيشــتر در ايران دارد. به همين دليل شهرداري 
تهران و دانشگاه تهران امروز)يكشنبه( در تفاهمنامه اي كه در بوستان 
گفتگو به امضا مي رسد، ساخت باغ گياه شناسي تهران را با غرس كردن 
نخستين نهال توسط شهردار تهران و رئيس دانشگاه تهران در زميني 
به مساحت 20هكتار كه نيمي از آن به شهرداري و نيم ديگر به دانشگاه 
تهران تعلــق دارد، آغاز خواهند كرد. در اين رخــداد كه به عنوان يك 
اتفاق تاريخي در مديريت شهري در تعامل با بزرگ ترين و قديمي ترين 
دانشگاه كشور تلقي مي شود، نطفه ساخت باغ گياه شناسي تهران در 
سال 1400 كاشته مي شود تا  ارتباط فرزندان ايران با خاك و طبيعت 

زيباي اين سرزمين بيشتر شود.

حسینآخاني
استاد گياه شناسي دانشگاه تهران

سیدمحمدفخار
خبر نگار

دستور حفاظت از آقمشهد صادر شد

ماجراي آقمشهد ديروز تبديل به مهم ترين 
محور نشســت خبري رئيس ســازمان جنگل

جنگل ها شد و مسعود منصور، معاون وزير 
جهادكشــاورزي و رئيس ســازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخيزداري كشور سرانجام موضع صريح دولت در ارتباط 
با وقف جنگل آقمشــهد را اعالم كــرد. او همچنين به 
مسئوالن ســازمان جنگل ها دســتور داد كه حتي يك 
لحظه از انجام وظايف خــود در اجراي قانون حفاظت از 

منابع طبيعي در جنگل آقمشهد ساري غفلت نكنند.
ماجراي جنگل آقمشهد ســاري و وقف ۵600هكتار از 
اين جنگل يك سال پيش در رســانه ها به جريان افتاد. 
پرونده اي كه بيشــتر به يك داســتان تخيلي شباهت 
داشت تا يك موضوع واقعي. ۵600هكتار از مرغوب ترين 
جنگل هاي هيركاني در جنوب ساري با نام وقف از منابع 
طبيعي ايران جدا شده بود، درحالي كه هيچ تفاوتي ميان 
نوع، سن و قدمت درختان اين جنگل با درختان اطراف 

اين منطقه وجود نداشت.
بهار سال گذشــته بود كه رأي نهايي ديوان عالي كشور به 
نفع وقف اعالم شد تا ۵600هكتار جنگل باقيمانده از دوره 
سوم زمين شناسي، موقوفه شناخته شود. )اما چندی بعد 
با اعتراض سازمان جنگل ها و پيگيری رسانه ها حكم صادر 
شده برای بررسی مجدد به ديوان عالی كشور برگشت( طبق 
اصول شرعي وقف، واقف بايد مالك زمين باشد يا آن را در 
شرايطي كه باير است، احيا كند تا امكان وقف داشته باشد. 
طبق شواهدي كه موجب شد جنگل هاي شمال ايران در 
فهرست يونسكو به ثبت برســد، آقمشهد و همه 3ميليون 
هكتار جنگل هيركانــي موجود، قدمتــي ديرينه دارد و 
هيچ كس در طول تاريخ نتوانسته است ۵600هكتار درخت 

بكارد تا تمامي اين عرصه را وقف كند.
ديروز اما براي نخستين بار در طول يك سال اخير، معاون 
وزير جهادكشاورزي و رئيس ســازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخيزداري كشــور موضع رســمي دولت درباره وقف 
جنگل آقمشهد را اعالم كرد و گفت: جنگل آقمشهد از 
جنگل هاي طبيعي و ميراث ملي كشــور است كه تحت 
مديريت و حفاظت سازمان جنگل ها قرار دارند. مسعود 
منصور كه در نشســت خبري حاضر شده بود، در پاسخ 
به سؤال همشهري درخصوص سرانجام بررسي پرونده 
آقمشــهد در ديوان عالي كشــور گفت: پرونده قضايي 
مطرح شده درخصوص وقف جنگل هاي آقمشهد توسط 
سازمان اوقاف، اكنون در انتظار رأي نهايي ديوان عالي 

كشور است تا به منابع طبيعي بازگردد.
منصور گفت: از اوقاف خواسته ايم تا طبق تبصره6 قانون 
وقــف و آيين نامه اصالحي موجود و شــيوه نامه مرتبط 
سازمان، ســند اين اراضي به اسم ســازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخيزداري كشور باقي بماند و اگر سازمان اوقاف 
همراهي و همكاري كند، مي توان روي اين موضوع توافق 
داشــت. به گفته او، براســاس اين تبصره، هيچ كدام از 
جنگل هاي طبيعي قابل وقف نيستند. همچنين مطابق 
آيين نامه اجرايي اين قانون كه مورد توافق ما، ســازمان 
اوقاف و دولت است، هيچ كدام از اراضي ملي و مناطقي كه 
طرح هاي منابع طبيعي در آنها اجرا مي شود، قابل وقف 
نيستند و تشــخيص تاريخ احياي جنگل ها نيز برعهده 
ســازمان جنگل هاست و ســازمان اوقاف تنها مي تواند 

درباره اصالت سند موقوفه اظهارنظر كند.
منصور تصريح كرد:  موضع ما اين اســت كه جنگل هاي 
آقمشهد طبيعي است و با ظرفيت قوانين فعلي نمي تواند 
وقف باقي بماند. از نظر سازمان جنگل ها، نه كوه دماوند و 

نه جنگل آقمشهد ساري قابل وقف نيستند.
منصور در اين جلســه دســتور داد كــه منابع طبيعي 
مازندران و يگان حفاظت سازمان جنگل ها براي حفاظت 
از جنگل آقمشهد ســاري و جلوگيري از هرگونه تهديد 
برداشت چوب يا مشكالت احتمالي در اين منطقه، تمام 

توان خود را به كار گيرند.
رضا افالطوني، سرپرست معاونت حفاظت و امور اراضي 
سازمان جنگل ها نيز در حاشــيه نشست خبري رئيس 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور به بررسي 
پرونده وقف جنگل آقمشــهد ســاري پرداخت و گفت: 
هيأت پنج نفره كارشناسان قضايي گزارش هاي خود را 
در اين باره تكميل كرده و براي رأي نهايي به ديوان عالي 
كشور ارســال كرده اند. ســازمان جنگل ها نيز هنوز در 

انتظار رأي ديوان عالي كشور و اعمال ماده 477 است.
براساس ماده 477 درصورتي كه رئيس قوه قضاييه رأي 
قطعي صادره از هريك از مراجع قضايي را خالف شــرع 
بين تشخيص دهد، با تجويز اعاده دادرسي، پرونده را به 
ديوان عالي كشور ارسال مي كند تا در شعبي خاص كه 
توسط رئيس قوه قضاييه براي اين امر تخصيص مي يابد 
رسيدگي مجدد شوند و رأي قطعي براي آنها صادر شود.

به گفته رضا افالطوني، عالوه بر پرونده جنگل آقمشهد 
و كوه دماند، سازمان جنگل ها سال گذشته با همراهي 
ســازمان اوقاف يــك ميليــون و 100هــزار هكتار از 
عرصه هاي طبيعي را در قالب 8۵2هكتار تعيين تكليف 
كرد كه بيش از 800هزار هكتــار از آنها به عنوان اراضي 

ملي ثبت شد.

از سوی رئيس سازمان جنگل ها اعالم شد:
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تصميم جمعي براي بايكوت خشونت

هر روز جزئيات وحشتناكي از قتلي كه 
هفته گذشته رخ داد و جامعه ايران را در 
بهت فرو برد منتشــر مي شود. گويي در 

فضاي رسانه اي ايران رقابتي شكل گرفته براي اينكه هولناك ترين 
جزئيات حادثه را مســتقيم و بي پروا توي صورت مخاطبان بزند و او 
را سكندري خوران در گوشه اي رها كند. اينكه جسد چطور و با چه 
وسيله اي مثله شد، اينكه جسد چگونه تا سطل زباله حمل شد و اينكه 
كدام يك از اعضاي بدن مقتول همچنان مفقود است، چنان با صراحت 
حكايت مي شود انگار كه روزنامه نگار در حال روايت يك رويداد روزمره 
و معمولي اســت. وقتي هم به روزنامه نگاران اعتراض مي شــود كه 
اين همه جزئيات براي گزارش يك حادثه فجيع الزم نيست و مخاطبان 
و مخصوصاً افراد آسيب پذير و كودكان را مي آزارد، مي گويند همه اينها 
در فضاي مجازي بازگو خواهد شــد و »اگر ما نگوييم، بقيه خواهند 
گفت«. سنت ديرينه خبرخوردن و خبرزدن در روزنامه نگاري حوادث 
كه دهه هاست جريان دارد براي توجيه حرفه اي پوشش اين حادثه 
به كمك اين روزنامه نگاران مي آيد و وضع را بدتر مي كند. رسانه هاي 
رسمي و معتبر ايران چنان ضعيف نگه داشته شده اند كه عمالً عرصه 
را به فضاي مجازي و رســانه هاي اجتماعي باخته اند. در رسانه هاي 
اجتماعي نيز همه نوع حرف و سخن و تحليل آبكي و بي ربط و فيلم 
و عكس بي مالحظه و آسيب رسان منتشر مي شود. شمار چشمگيري 
از كاربران رسانه هاي اجتماعي به عشق اليك و بازنشر محتواهايي كه 
در حساب هاي كاربري شان مي گذارند و به هواي ديده شدن، حاضرند 
خشــن ترين و بي رحمانه ترين تصاوير و متن ها را منتشر كنند. آنها 
تصور مي كنند كه هويت شان از همين اليك ها مي آيد و بنابراين بر 
آنها حرجي نيست كه از اين اليك ها به نفع اخالق حضور و فعاليت 
در رســانه ها نگذرند. اما اتفاق متعجب كننده اين اســت كه گويي 
بخشــي از روزنامه نگاران هم از فضاي حاكم بر رسانه هاي اجتماعي 
متأثر شده اند و حاال كه مي بينند انعكاس كارشان در رسانه هايشان 
رنگ و جاليي ندارد، به حســاب هاي كاربري شخصي خود متوسل 
مي شوند تا كارشان بيشتر ديده شود. اما تجربه نشان داده است كه 
در اين بين، اخالق حرفه اي هم فراموش مي شود. در اين چند روز كه 
خبر قتل منتشر شده، چه بسيار روزنامه نگاراني كه در حساب هاي 
كاربري خود انواع تحليل هاي غيرضروري و شايعات و حتي شوخي با 
واقعه اي چنين دلخراش را منتشر كرده اند. جاي تعجب است كه در 
بيشتر موارد، حتي حوزه خبري آنها حوادث هم نبوده است. از سوي 
ديگر، شاهد هستيم كه رقابت رسانه اي براي يافتن جزئيات ماجرا و 

توليد گزارش هاي توصيفي و ميداني  به راه افتاده و 
رسانه ها تالش مي كنند مخاطبي را ارضا كنند كه 

به جزئيات و حاشيه ها و شايعه هايي معتاد شده است كه در رسانه هاي 
اجتماعي مي بيند.

جامعه ايراني اين روزها در شــوك يك 
رويداد تلخ جديد از جنس فرزندكشي گزارش

اســت. خبر قتل »بابــك خرمدين«، 
كارگردان 47ساله سينما از همان روز وقوع، مثل همه 
خبرهــاي حادثــه اي ديگــر - والبتــه بــا ضرايب 
تقويت كننده اي مثل ارزش خبري شهرت- انعكاس 
بسيار گسترده اي در جامعه پيدا كرد و تقريبا خيلي زود 
به اطالع همه مردم رسيد. با اين حال كار در اين مرحله 
متوقــف نماند و انتشــار مســتمر برخــي جزئيات 
تكان دهنده از نحوه انجام قتــل و اتفاقات پس از آن، 
شرايط بغرنج تري را رقم زد و به اين  ترتيب، اين جنايت 
خانوادگي عمال به يك پديده اجتماعي تبديل شــد. 
پديده اي دلهره آور و هراس انگيز كه با بي مباالتي برخي 
مسئوالن و كنشگري به دور از اخالق حرفه اي برخي 
رســانه ها، بر تنور توجه بــه آن دميده شــد و ابعاد 

گسترده تري يافت.
آنچه تاّمل در اين حادثه دلخراش و پيامدهاي اجتماعي 
آن را ضروري مي سازد، اين واقعيت است كه اين اتفاق 
در شرايطي به وقوع پيوسته كه ظرفيت تاب آوري جامعه 
ايراني، در اثر زنجيره اي از اتفاقات و ابتالئات تلخ و دشوار 
مثل همه گيري كرونا و مشــكالت معيشتي به شدت 
پايين آمده  است. اين فرسايش به زعم جامعه شناسان، 
امنيت رواني جامعه را خدشه دار و آن را آسيب پذيرتر و 

شكننده تر از هميشه كرده است.
حادثه قتل بابك خرمديــن واجد داللت هاي معنايي 
روشني در بعد جامعه شناختي است. »تعميم پذيري«، 
»سرايت پذيري« و »رواج خشونت« ازجمله پيامدهاي 
بالقوه حوادثي از اين قبيل است كه در بازنمايي رسانه اي 
آنها بايد مورد توجه قرار گيرد. اين در حالي اســت كه 
درخصوص قتل اخيــر، انعكاس بي ضابطــه و عاري 
از هرگونه قيــد و كنترل جزئيــات مربوطه، منجر به 
شكل گيري يك نمايش دهشتناك از خشونت بي مهار 
و افسارگسيخته در فضاي عمومي شــده است. نوع 
روايتگري مسئوالن مرتبط از جزئيات پرونده  ازجمله 
عناصر مهم اين اتفاق اســت. اتفاقي كه سبب ايجاد 
نگراني گســترده در جامعه شــده و تهديد و كنترل 
ابعاد آن ضروري به نظر مي رســد. در سطور پيش رو 
از 3منظر حقوقي، جامعه شناختي و رسانه اي به اين 
 حادثه و ابعاد و پيامدهاي مختلــف آن پرداخته ايم.

تعميم يــك فاجعه به كل جامعــه، خطاي روش 
شناختي دارد

سعيد مدني، جامعه شناس و پژوهشــگر ارشد علوم 
اجتماعي درباره اينكه عده اي از جامعه شناسان از قتل 
بابك خرمدين و يا قتل همسر محمدعلي نجفي و موارد 
مشابه ديگر اين قرائت را دارند كه نهاد خانواده در ايران 
ناامن شده و حتي به زبان طنز هم در اين چند روز عليه 
نهاد خانواده محتواهاي فراواني توليد و منتشــر شده 
است، گفت: تعميم دادن يك حادثه و فاجعه مثل آنچه 
در مورد مرحوم بابك خرمدين و خانواده اش رخ داده به 
كل جامعه خطاي بزرگي است، در واقع حوادثي شبيه 
به اين ممكن است در هر كشــوري اتفاق بيفتد اما در 
زمينه هاي كامال متفاوت. اينكه فكر كنيم چون چنين 
حادثه اي رخ داده پس به صورت بالقوه در تمام خانواده ها 
چنين رخدادي ممكن اســت و يا اساسا نتيجه گيري 
كنيم كه نهاد خانواده در وضعيت بدي قرار دارد، از جهت 
روش شناختي و منطقي ناصحيح و فاقد اعتبار علمي 
است. او ادامه داد: براي اينكه وضعيت نهاد خانواده در 
ايران بررسي شود بايد به مطالعاتي كه به كل جامعه قابل 
تعميم است، رجوع كرد. مثال مطالعات نشان مي دهد كه 
نهاد خانواده 2موج تغيير را در جامعه ايران طي كرده، 
موج اول از خانواده گسترده به خانواده هسته اي تبديل 
شــده و در موج دوم از دل خانواده هسته اي، الگوهاي 
جديدي به خود گرفته مثل خانواده هاي تك نفره، زندگي 
دوستانه و...از سوي ديگر بر مبناي نرخ جمعيت و كاهش 
تمايل خانواده ها به بچه دار شدن مي توان نتيجه گيري 
كرد كه شكل خانواده در معرض تغيير قرار دارد و اينها 
اطالعاتي است كه جريان تغييرات اجتماعي در ايران را 
به طور كلي توضيح مي دهد اما همانطور كه گفتم تعميم 
يك فاجعه به كل جامعــه معقول و منطبق بر واقعيت 

نيست. از همه مهم تر اينكه مشابه چنين وقايعي را هم در 
جوامع توسعه يافته و هم در حال توسعه داريم و هيچ جا 
چنين نتيجه گيري از آن نمي كنند. مدني با بيان اينكه 
تحليل فردي و خانوادگي و معاينــات دقيق والدين و 
بررسي سوابق خانوادگي در اين پرونده بايد در اولويت 
قرار گيرد، گفت: اين بررسي ها از اين جهت مهم است 
كه جامعه شناسان مي توانند به تحليل واقعي از شرايط 

دست پيدا كنند و شفاف تر در اين موضوع نظر دهند.

ميزان خشونت در جامعه ايران باالست يا نه؟
اتفاق ديگري كه پس از اين پرونده رخ داده، تحليل هاي 
متفاوت و بعضا ضد هم از ســوي جامعه شناســان و 
روان شناسان اســت. دســته اول، اين اتفاق و حوادث 
مشــابه آن را مالك قرار داده و نتيجه گيري مي كنند 
كه ميزان خشــونت در جامعه ايران باال رفته و دسته 
دوم معتقدند كه خشونت افزايش نيافته بلكه پوشش 
اين اخبار به واســطه حضور فعال شبكه هاي مجازي 
زيادشــده و اين انگاره را ايجاد مي كنــد كه جامعه در 

عصبانيت غوطه ور است.
سعيد مدني درباره تقابل نظرها و واكنش ها نسبت به 
اين مسئله توضيح داد: من هم معتقدم كه خشونت در 
جامعه ايران رو به افزايش است البته نه به واسطه يك يا 
دو فاجعه اخير بلكه با اتكا به پژوهش ها. شواهد آماري 
نشــان مي دهد كه از دهه 70ميزان انواع خشونت در 
ايران رو به افزايش بوده و اوايل دهه 90شيب آن تندتر 
هم شده است. آمارهاي سازمان پزشكي قانوني، نيروي 
انتظامي و مراجع رســمي ديگر ايــن پديده را تبيين 
مي كنند به طور مثال در ايران طي 2دهه پيش نرخ قتل 
در جمعيت 100هزار نفري زير ميانگين جهاني بود اما 
االن به ميانگين جهاني رسيده ايم كه قابل توجه و مهم 
است يا ميزان خودكشي كه نوعي خشونت عليه خود 
است، شيب تندي در دهه90 به خود گرفته ضمن اينكه 
الگوهاي آن تغيير پيدا كرده و به گروه هاي سني پايين تر 
نيز رسيده است. ما تا پيش از اين چه زماني با خودكشي 

كودكان و نوجوانان در ايران روبه رو بوديم؟
مدني، افزايش پرونده هاي تشــكيل شــده در نيروي 
انتظامي با موضوع درگيري هــاي خياباني را در طول 
سه دهه اخير به عنوان يكي ديگر از نشانه هاي افزايش 
خشــونت در جامعه ايران معرفي كرد و گفت: درنظر 
داشــته باشــيم كه هر زمان و در هر مكان كه عوامل 
خشــونت مانند فقر و نابرابري افزايــش يافته ميزان 

خشونت نيز رشد چشمگيري داشته است.

در يك هفته اخير روان شناسان و مشاوران اجتماعي 
بســياري درباره اين موضوع كه چگونه و با چه روشي 
مي توان التهاب جامعه را در ارتباط با پرونده خشونت بار 
اخير كاهش داد، صحبت كرده اند. آنها معتقدند كه بايد 
تسكين دهنده اي ولو مقطعي براي اين حادثه به افكار 
عمومي تزريق كرد و جلــوي افزايش التهاب و نگراني 
را گرفت. ســعيد مدني در اين باره توضيــح داد: آنچه 
باعث مي شــود چنين حوادثي بيشتر مورد توجه قرار 
گيرد، نشان دادن نوك كوه يخ است. اتفاقا من معتقدم 
چنين وقايعي كه شنيع و زشت است بايد حساسيت 
ايجاد كند نه تنها در جامعه بلكه در مديريت جامعه و 
نظام حكمراني. آنها بايد بدانند كه نتيجه سياست هاي 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شان باعث رشد خشونت 
شده و ادامه روند موجود مي تواند پديده مشابه با فاجعه 
اخير را افزايش دهد. البته با توضيح پديده و بيان حقايق 
مرتبط به آن تا حدودي مي توان به جامعه توضيح داد 
كه وقوع چنين پديده هايي لزوما به معناي شيوه اپيدمي 
جديد نيست. جدا از اينكه من توصيه نمي كنم كه دنبال 
مسكني براي پاســخ به اين نگراني باشيم چرا كه اين 
نگراني حاصل فقط اين حادثه نيســت بلكه كل بستر 

اجتماعي ما احساس ناامني مي كند. 

اعالم جزئيات پرونده در مرحله بازپرسي غيرقانوني 
است

 يكي ديگر از موضوعاتي كه مرتبط با پرونده خرمدين 
از ســوي روانشناســان اجتماعي نقد مي شود، نحوه 
اطالع رســاني نهادهاي مســئول در اين باره اســت. 
كارشناســان معتقدند كه انتشــار جزئيات فراوان در 
پرونده اخيــر باعث ايجاد نگراني و اضطــراب در افكار 
عمومي)به خصوص كودكان و اعضاي خانواده ها( شده 
و فاقد فايده و مزيت اســت. ويديــوي مربوط به حمل 

جسد، پيدا نشدن بخشي از جنازه، منتشرشدن جزئيات 
نحوه قتل و...كه نه تنها كمكي به افكار عمومي نمي كند 
بلكه ذهن و روح آنها را دائــم در معرض اخبار منفي و 
بي فايده قرار مي دهد. علي نجفي توانا، استاد حقوق جزا و 
جرم شناسي و وكيل دادگستري در اين باره به همشهري 
گفت: با توجه به اينكه اين پرونده جزو مواردي است كه 
آثارش موجب تشويش اذهان عمومي مي شود و حتي 
ممكن است مسير تحقيقات پرونده را منحرف سازد، 
اطالعات مربوط به آن بايد محرمانه باشد. او توضيح داد: 
متأسفانه برخي از همكاران در سيستم رسيدگي كننده 
به پرونده ها، اصول حرفه اي را در برخي پرونده ها رعايت 
نمي كنند مثال در اين پرونده چون مي بينند افكار عمومي 
متشنج شده، سعي مي كنند اطالعات جديدي ارائه دهند 
و عطش كاذب را برطرف كننــد وگرنه دادن اطالعات 
جديد تا تكميل شــدن تحقيقات با منطق دادرســي 
عادالنه منافات دارد. مسئوالن پرونده بايد اجازه دهند 
پازل اطالعات و چيدمان آن تكميل شود و بعد درباره 
آن با رسانه ها گفت وگو كنند. اصال اين شيوه غيرقانوني 
است و وكيل پرونده مي تواند اعتراض كند. نجفي توانا 
با بيان اينكه اطالع رســاني پرونده ها نبايد تحت تأثير 
افكار عمومي به شكل عوام گرايانه صورت گيرد، افزود: 
متأسفانه در پرونده محمد علي نجفي هم چنين اتفاقي 
رخ داد و كار تا جايي پيش رفت كه خبرنگار تلويزيون 
اسلحه او را در دست گرفت و رو به دوربين درباره نحوه 
قتل صحبت كرد و ده ها اطالعات ديگر درباره آن منتشر 
شد كه ابهامات زيادي را در افكار عمومي ايجاد كرد كه 
در نهايت هم بي پاســخ ماند. اين وكيل دادگستري در 
ادامه گفت: نظام دادرسي بايد محكم، مستدل و منطبق 
با قانون عمل كند و مسئوالن رده باالي قضايي و وكالي 
پرونده بايد در باره شكل اطالع رساني دخالت و اعتراض 

كنند كه ديگر اتفاقات مشابهي رخ ندهد.

واكاوي ابعاد و پيامدهاي حادثه قتل بابك خرمدين در گفت وگو با كارشناسان حقوقي، جامعه شناسي و رسانه 

نه به روايت عريان خشونت
فهيمه طباطبايي

خبر نگار

يادداشت

سعيد اركان زاده يزدي
روزنامه نگار

اينكه فكر كنيم چون چنين حادثه اي 
رخ داده پس به صورت بالقوه در تمام 
خانواده ها چنين رخدادي ممكن است 
و يا اساسا نتيجه گيري كنيم كه نهاد 
خانواده در وضعيت بــدي قرار دارد، 
از جهت روش شــناختي و منطقي 

ناصحيح و فاقد اعتبار علمي است

ادامه در 
صفحه 12
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درحالي كــه جمعيت 
ايران تنها يك درصد از رمزارز

جمعيــت كل دنيا را 
شامل مي شود، رويترز گزارش داده 
كه حدود 4/5درصد از كل استخراج 
بيت كوين دنيا در كشــور ما انجام 
مي شــود. در وهله اول شــايد اين 
ميزان، رقــم قابل توجهــي به نظر 
برسد، اما حتما متعجب خواهيد شد 
اگر بدانيد كه قطع سراسري اينترنت 
در آبان98 نشان داد كه سهم ايران 
در ماينينــگ بيت كويــن جهــان 
8درصــد اســت؛ يعنــي چيــزي 
حدود2برابــر آنچه رويتــرز اكنون 
گزارش كرده اســت. اگرچه، علت 
بخشــي از اين كاهش مي تواند به 
توليد و توزيع بيشــتر دستگاه هاي 
ماينينگ در سراســر جهان مربوط 
مي شــود، اما توجه به اين نكته هم 
ضروري اســت كــه محدوديت در 
فعاليــت بخش خصوصــي و ايجاد 
انحصار در اين صنعت، باعث شد كه 
طي چند ســال گذشته يك فرصت 
طاليي از دست برود. اكنون پرسشي 
كه مردم مطرح مي كنند اين است 
كه چه كسي مسبب از دست رفتن 
چنين فرصتي، آن هم در شــرايط 
تحريم، شده است؟ آيا ماينينگ هم 

»سلطان« دارد؟ 

آمارها تخميني است
از آنجا كه بخشــي از اســتخراج ها 
به صورت زيرزميني انجام مي شــود، 
نمي تــوان آمــار دقيقــي از ميزان 
استخراج بيت كوين در كشور به دست 

آورد.
سهيل نيكزاد، عضو انجمن بالكچين با 

اشاره به اينكه وزارت صمت از افشاي 
نام شــركت هايي كه مجوز استخراج 
دريافــت كرده اند، پرهيــز مي كند، 
مي گويد: »به هميــن دليل، ماينرها 
هم خود را موظف به پاســخگويي در 
قبال اقدامات خــود مانند ميزان برق 
مصرفي يا ميزان ماينينگ نمي دانند.« 
اين بيت كوينر با اشاره به اينكه تخمين 
رويترز، قاعدتا براســاس برآوردها و 
محاسبات جديد است، ادامه مي دهد: 
نمي تــوان بــرآورد دقيقي از ســهم 
استخراج بيت كوين در ايران داشت، 
كما اينكه در آبان98 و در زمان قطع 
شدن سراســري اينترنت، مشخص 
شد كه ســهم ما در ماينينگ حدود 

8درصد است.

شناسايي كارشكنان
درحالي كه كشــورمان با مشــكالت 
اقتصادي دســت و پنجه نرم مي كند 
و از ســوي ديگــر تحريم هــا اجازه 
واردات حداقــل نيازهــاي مردم به 
كشور را نمي دهد، صنعت ماينينگ 
طي اين زمان، مي توانســت به عنوان 
يك فرصت، به رفع برخي مشــكالت 
كمك كند. نيكزاد با اشــاره به اينكه 
مصوبه هيأت وزيران موجود اســت و 
تأكيد بر »صنعت« بودن اســتخراج 
رمزارز، قانونــي بودن آن را نشــان 
مي دهد مي گويد بانــك مركزي هم 

4ســال پيش براي اين حوزه قوانين 
مرتبط را پيشنهاد داده بود. او نتيجه 
مي گيرد كه »دست هاي پشت پرده 
باعث شدند كه قانون پيشنهادي بانك 
مركزي حذف شود و مسكوت بماند.«

 به گفته او،»درحالي كه هيأت وزيران 
استخراج رمزارز را به عنوان يك صنعت 
معرفي كرده بود و بايد به عنوان يك 
صنعت از آن حمايت مي شــد روشن 
شود چه كســاني به كارشكني روي 

آوردند.

تخصيص برق كارخانه هاي تعطيل
طي ســال هاي گذشــته، تعدادي از 
واحدهاي صنعتي به علت مشــكالت 
اقتصــادي ناگزير به تعديــل نيرو و 

تعطيل كردن واحدهاي خود شدند.
نيكزاد معتقد است كه »اگر سرمايه، 
تجهيــزات و نيروي انســاني صنايع 
تعطيل شــده بــه ســمت صنعت 
ماينينــگ هدايــت مي شــد و فقط 
10درصد از برق صنعتي كارخانه هاي 
تعطيــل شــده در اختيــار صنعت 
ماينينگ قرار مي گرفت، امروز چيزي 
حدود 20ميليارد دالر بيت كوين در 

ايران وجود داشت«.
او با گاليه از كساني كه مانع بهره بردن 
كشــور از اين فرصت شــدند معتقد 
اســت كه ديگر تحليل ها به اقتصاد 
مــا كمكــي نمي كنــد و مي گويد: 
»در دوره اي، بيت كويــن در بــالك 
12/5بيتــي اســتخراج مي شــد، 
درحالي كه اكنون در بالك 6/5بيتي 

استخراج مي شود.«
به عبــارت ديگــر، در زمانــي كــه 
بيت كوين تاسيس شد هر 10دقيقه 
50بيت كويــن بــه ماينرهــا جايزه 
مي داد. بعد از 4سال اين تعداد به 25، 
پس از آن به 12/5و 2ســال پيش به 

6/25بيت كوين تقليل يافت.

رويترز در گزارشي اعالم كرده كه 4.5 درصد از كل استخراج بيت كوين جهان در ايران صورت 
متخصصان مي گويند ويروس كرونا مي گيرد اما كارشناسان مي گويند: ايران در سال هاي اخير يك فرصت طاليي را از دست داده است

مسئول بيماري كوويد-19، در دهه دانش
آينده همچنان مزاحم ما خواهد بود 
اما احتماال با عالئمي شــبيه به سرماخوردگي با 
ســرفه هاي شــايع و آبريزش بيني. ايــن آينده 
احتمالي توسط مدل هاي رياضي پيش بيني شده و 
شامل درس هايي است كه از همه گيري كنوني در 
مورد چگونگي تغيير ايمني بدن ما در طول زمان 
گرفته شده است. اين تحقيق دانشمندان دانشگاه 

يوتا اكنون در مجله ويروس ها منتشر شده است.
فرد آدلر، دانشــجوي دكتري و اســتاد رياضيات 
و علوم زيســتي در اين دانشــگاه مي گويد: اين 
تحقيق آينده احتمالي را نشان مي دهد كه هنوز 
به طور كامل به آن پرداخته نشده است. طي دهه 
آينده، با افزايش ايمني در جمعيت، ممكن است 
از شدت بيماري كوويد-19 كاسته شود. يافته ها 
حاكي از آن اســت كه تغييــرات در اين بيماري 
مي تواند ناشــي از انطباق پاســخ ايمني بدن ما 
باشــد نه تغييرات ويروس. اگرچه ويروس كرونا 
با نام علمي SARS-CoV-2 هم اكنون، شناخته 
شده ترين عضو از خانواده كرونا ويروس هاست، اما 
بايد بدانيد كه ويروس هاي كرونا به طور فصلي در 
جمعيت انسان گردش مي كنند و به نسبت ويروس 
عامل     كوويد-19 بسيار خوش خيم تر هستند. 
برخي شواهد نشــان مي دهد كه يكي از بستگان 
اين ويروس كه عامل سرماخوردگي است، ممكن 
اســت روزگاري ويروسي كشــنده و باعث شيوع 
بيماري آنفلوآنزاي روسي در اواخر قرن19 باشد. 
اين شواهد دانشمندان دانشگاه يوتا را به اين فكر 
انداخته كه آيا شــدت SARS-CoV-2 مي تواند 

به طور مشابه با گذشت زمان كاهش يابد؟

بررسي با مدل هاي رياضي
براي آزمايش اين ايده، آنهــا مدل هاي رياضي را 
با اســتفاده از شواهد در مورد پاســخ ايمني بدن 
به SARS-CoV-2 براساس يك ســري داده  از 
همه گيري فعلي ســاختند. داده ها به اين شــرح 

هستند:
 به احتمال زياد بين قرار گرفتن در معرض 

دوز معيني از ويروس و شــدت بيماري، 1
ارتباط مستقيمي وجود دارد.

فردي كه در معرض دوز كمي از ويروس 
باشــد، احتمال دارد به شكل خفيفي از 2

كوويد-19 مبتال شود.
افراد بزرگسالي كه در معرض دوز زيادي 

از ويروس قرار دارنــد به احتمال زياد به 3
بيماري شديد مبتال مي شوند.

 استفاده از ماسك و فاصله اجتماعي باعث 
كاهش دوز ويروسي مي شود.4

بعيد است كودكان به بيماري شديد مبتال 
شوند.5

بزرگســاالني كه كوويد-19 داشته اند يا 
واكســينه شــده اند در ابتالي شــديد 6

محافظت مي شوند.
اجراي چندين نســخه از اين سناريوها نشان داد 
كه 3مكانيزم به صورت تركيبي شرايطي را ايجاد 
مي كنند كه نســبت فزاينــده اي از جمعيت در 

طوالني مدت مستعد بيماري خفيف مي شوند.
آدلر توضيح مي دهد: در ابتداي همه گيري، ويروس 
براي همه ناشــناخته بود. سيستم ايمني بدن ما 
براي مواجه با آن آماده نبود. اين مدل ها نشــان 
مي دهد كه هرچه افراد بزرگســال تا حدي ايمن 
مي شوند -چه از طريق عفونت قبلي و چه از طريق 
واكسيناسيون- عفونت هاي شديد در دهه بعدي 
ناپديد مي شوند. ســرانجام، تنها افرادي كه براي 
نخســتين بار در معرض ويروس قــرار مي گيرند 
كودكان خواهند بود كه به طور طبيعي كمتر دچار 

نوع شديد بيماري  مي شوند.
الكساندر بيمز، دانشجوي تحصيالت تكميلي در 
گروه رياضيات و بخش اپيدميولوژي در دانشگاه 
بهداشــت يوتا، مي گويد: رويكرد جديد در اينجا 
تشــخيص ميزان ماندگاري محافظت سيســتم 
ايمني بعد از عفونت شديد و خفيف است. در مدل 
رياضي ما، مشخص شده اســت كه عفونت هاي 
خفيف پيــروز در اين نبــرد پيروز مي شــوند و 
محافظت پس از آنها طوالني تر است، چراكه نوع 
خفيف، سيســتم ايمني بدن ما را براي مبارزه با 

عفونت هاي شديد آموزش مي دهد.
اين مدل ها البته براي هــر تأثير بالقوه ديگري در 
مسير بيماري حســاب نمي شوند. به عنوان مثال، 
اگر انواع جديد ويروس بر ايمني جزئي غلبه كنند، 

كوويد-19 مي تواند روند بدتري داشته باشد.
آدلر مي گويد: گام بعدي ما پاسخ به اين سؤال است 
كه آيا نسبت موارد خفيف در حال افزايش است؟ 
دانســتن اين نكته ممكن است در تصميماتي كه 

به عنوان يك جامعه مي گيريم تأثير بگذارد.

آينده كرونا؛ تبديل شدن به بيماري فصلي
دانشمندان دانشگاه يوتا با مدل هاي رياضي به اين نتيجه رسيده اند كه قدرت سيستم ايمني بدن 

انسان براي مقابله با انواع شديد كوويد-19 با گذشت زمان بيشتر مي شود و شدت بيماري را در 
حد سرماخوردگي پايين مي آورد 

در جست وجوي سلطان ماينينگ ايران

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

نگاه ديگر

فروش 1.2ميليون دالري نامه انيشتين 
E=MC2 درباره

حراج RR در بوســتون اعالم كرد، نامه اي كه توسط آلبرت انيشتين 
نوشته شده و در آن معادله معروف E=MC2 وجود دارد، با قيمتي بيش 
از يك ميليون و 200هزار دالر به فروش رفته است؛ حدود 3برابر بيشتر 
از آنچه انتظار مي رفت. به گزارش وب ســايت فيز، بايگاني مخصوص 
پروژه مقاالت انيشتين در انســتيتوي فناوري كاليفرنيا عنوان كرده 
است كه تنها 3نمونه شناخته شده ديگر از دستخط انيشتين وجود دارد 
كه اين معادله معروف  در آن نوشته شده است. اين نمونه چهارم، تنها 
نسخه موجود در يك مجموعه خصوصي بود كه به تازگي عمومي شد 
كه حراجي RR انتظار داشت آن را با قيمت دست كم 400هزار دالر به 
فروش برساند. بابي ليوينگستون، معاون اجرايي حراج RR با بيان اينكه 

اين معادله، معروف ترين معادله جهان محسوب مي شود، گفت: »اين 
نامه مهمي از نظر هولوگرافي و فيزيك به شــمار مي آيد.« اين معادله 
يعني انرژي برابر اســت با حاصل ضرب جرم در مجذور سرعت نور، با 
نشان دادن اينكه زمان مطلق نيســت و جرم و انرژي معادل هستند، 
فيزيك را تغيير داد. اين نامه دست نويس يك صفحه اي به زبان آلماني 
به وسيله »لودويك سيلبرستين«، فيزيكدان آمريكايي - لهستاني در 
تاريخ 26اكتبر 1946نوشته شده است. سيلبرستين منتقد مشهور و 
مخالف برخي از نظريه هاي انيشتين بود. طبق ترجمه ارائه شده توسط 
حراج RR، انيشــتين در نامه اي كه روي سربرگ دانشگاه پرينستون 
به رشته تحرير درآمده، نوشته اســت: »پرسش شما از طريق فرمول 
E = MC2 قابل پاسخ است، بدون هيچ گونه دانشي.« اين نامه بخشي 

از بايگاني شــخصي لودويك سيلبرســتين بود كه توسط فرزندان او 
فروخته شد. خريدار اين نامه توسط حراج RR به عنوان يك جمع كننده 
ناشناس اسناد معرفي شده است. ليوينگستون در اين خصوص گفته 
بود كه نادر بودن اين نامه باعث جنگ مناقصه مي شود. در ابتدا 5گروه 
پيشنهادهاي تهاجمي داشتند، اما هنگامي كه قيمت به حدود 700هزار 
دالر رسيد، اين رقابت دوقطبي شد. اين حراجي كه كار خود را در روز 
سيزدهم ماه مه )23ارديبهشت( شــروع كرده بود در روز پنجشنبه 

بيستم ماه مه )30ارديبهشت( به پايان راه خود رسيد.

   دست هاي پشت پرده
نيكزاد نتيجه مي گيرد كه »احتماال دست هايي در كار است كه يا ناآگاهند يا به اندازه اي 
قدرت دارند كه نمي خواهند كشور با استفاده از اين فرصت، از شرايط فعلي اقتصادي به 

سمت رونق سوق پيدا كند«.
به گفته او ،»اگرچه اين فرصت چند ساله از دست رفته است، اما متوليان بايد آن گروهي 
را كه در اين حوزه خيانت كرده اند به مراجع قضايي احضار و آنها را مجبور به پاسخگويي 
كنند«. عضو انجمن بالكچين مي گويد: »درحالي كه فعاالن خــرد اين صنعت هر روز با 
محدوديت هاي جديد و فراواني روبه رو مي شوند، چندي پيش خبرها حاكي از اين بود كه 
شركت سرمايه گذاري ايران و چين در منطقه اي نزديك به رفسنجان در حال استخراج 

رمزارز است.«
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واكنش ها به واكسیناسیون 
كاركنان صدا و سیما

در شــرايطی كه واكسیناســیون برای فاز دوم يعنی 
ســالمندان هنوز بــه پايان نرســیده، امــا خبرها از 
 واكسیناســیون نزديــك به 3هــزار نفــر از كاركنان

 صدا و سیما به بهانه پوشش خبری انتخابات سیزدهمین 
دوره رياست  جمهوری، حكايت دارد. خبر واكسیناسیون 
اين افراد، از سوی مدير روابط عمومی وزارت بهداشت 
هم تأيید شده است. كیانوش جهانپور كه مدت هاست 
در حساب كاربری اش در تويیتر نسبت به خبرها واكنش 
نشان می دهد، در اين باره هم نوشت:» مصوبه ستاد ملی 
كروناســت كه برای عوامل درگیر در انتخابات ازجمله 
3هزار نفر مشــمول آن در صدا و سیما واكسیناسیون 
انجام شود. اين افراد از خبرنگار و تصويربردار تا عوامل 
فنی هســتند.« ماجرای واكسیناسیون برای كاركنان 
صدا و سیما، موضوع بحث و پرسش و پاسخ در اتاقی در 
كالب هاوس شــد. مخالفان اعالم كردند كه اين اقدام، 
ناديده گرفتن اقشار ضعیف است و موافقان گفتند كه 
اين واكسیناســیون در پی مصوبه انتخاباتی ستاد ملی 
مقابله با كروناست.  در ادامه هم عنوان شد كه در واحد 
مركزی خبر، تقريبا همه واكسن زده اند. همه اينها در 
شرايطی است كه واكسیناســیون اين گروه، برخالف 
سند واكسیناسیون ملی و اولويت های اعالم شده پیشین 
است. با اين حال علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی 
مقابله با كرونا با تأيید صحبت های جهانپور، تأكید كرد 
كه اين اقدام درپی مصوبه ستاد ملی كرونا اتفاق افتاده 
تا افراد درگیر بحث انتخابات واكســینه شوند. مطرح 
شدن اين موضوع اما با انتقادهای فراوانی از سوی ساير 
رســانه ها همراه شــد. به طوری كه خیلی  ها در فضای 
مجازی اعالم كردند كه اين افراد چه تفاوتی با سربازان 
پادگان ها يا افســران نیروی انتظامی دارند و خواستار 
شفاف سازی در اين زمینه شدند.  گروهی هم خواستند 
تا اسامی و نوع مسئولیت افراد واكسینه شده در انتخابات 
مشخص و اعالم شــود. اعتراض گروهی از خبرنگاران 
هم به اولويت دادن به كاركنان صدا و سیما بود چرا كه 
اعالم شد خبرنگاران رسانه های مكتوب، ديرتر واكسینه 
می شوند. پیش از اين در 7ارديبهشت، سخنگوی وزارت 
بهداشت اعالم كرده بود كه خبرنگاران پس از گروه يك 
كه شامل كادر بهداشــت و درمان، جانبازان و بیماران 
خاص و گروه دو كه شامل سالخوردگان باالی 65سال 
هستند در گروه سوم مشاغل پرخطر برای واكسن  كرونا 

قرار دارند.

 كاهش 50 درصدی اهدای عضو
 با شیوع كرونا

رئیس مركز مديريت پیوند و درمان بیماری های وزارت 
بهداشــت از كاهش 50درصدی اهدای عضو در دوران 
شیوع كرونا خبر داد و گفت:» اين در حالی است كه در 
بهمن سال1398، ايران به باالترين میزان اهدای عضو 
در طول  سال هايی كه در اين زمینه فعال بود، رسید، اما با 
شیوع كرونا با افت شديدی مواجه شد.« مهدی شادنوش 
در توضیح بیشتر به ايسنا گفت كه در همین مدت و در 
شرايط كرونا، 40قلب اهدايی از نقاط مختلف كشور به 
جاهای ديگر منتقل شد: »تا سالPMP 1398 ما يعنی 
شاخص بین المللی اهدای عضو به ازای هر يك میلیون 

نفر 14.7 بوده است.« 

 تصمیم جمعی 
برای بايكوت خشونت

ماجرای قتل اخیــر می تواند درس عبــرت و نقطه 
شروعی حرفه ای برای روزنامه نگاران باشد تا تصمیم 
بگیرند خشــونت عريان و بی ضابطــه و بی مالحظه 
را كنار بگذارنــد. روزنامه نگاران حــوادث می توانند 
كنار هم بنشینند و دوباره شــیوه پوشش قتل را در 
رســانه های رسمی و رســانه های اجتماعی بازبینی 
كنند. آنها می توانند به اصولی حرفه ای برای پوشش 
قتل و حادثه های فجیع برســند و با صدور بیانیه يا 
میثاقی روشن و قابل استناد، بین خود و همكاران شان 
در ساير حوزه های خبری قول وقرار بگذارند كه از اين 
اصول پیروی كنند تا رسانه هايشــان و حساب های 
كاربری شــان به عرصــه نمايش خشــونت عريان و 
دنبالــه روی صرف از هوس هــا و تمايالت مخاطبان 
رســانه های رسمی و كاربران رســانه های اجتماعی 
تبديل نشود. آنها می توانند تصمیمی جمعی بگیرند 
كه در حوادث مشابه آينده، گزارش خشونت را تا حد 
معین بی خطر و در عین حال آگاهی بخشی پیش ببرند 
و از خشونت بیشتر از آن حدپرهیز كنند و به همین 
ترتیب، همكارانی هم كه آن قول وقرار جمعی حرفه ای 
را زير پا می گذارند بايكوت شوند و صنف روزنامه نگاران 
افراد خاطی را با شماتت های حرفه ای خود تنبیه كند. 
از سوی ديگر، مديران رســانه ها نیز توجیه شوند كه 
اگر رسانه شــان معیارهای حرفه ای را رعايت كرد اما 
مخاطب زياده خواه از آن رويگردان شد، نگران نشوند و 
از اين خرسند باشند كه رسانه شان به ارضای هر میلی 
كه مخاطب از آنها انتظار دارد تمكین نمی كند و در 
عوض، خیر همگانی جامعــه را مدنظر قرار می دهد؛ 
يعنی همان كاری كه هر جامعه سالمی از رسانه های 
خود انتظار دارد. به اين ترتیب، شايد تكلیف پوشش 
حادثه های فجیع در رسانه های رسمی براساس يك 
رويه مشخص تاحدی روشن شــود و ما كمتر شاهد 
اخبار و محتواهای رســانه ای ويرانگری باشــیم كه 
اين روزها جلوی چشــم مان رژه می رود و روان مان 

را می خراشد.

میز خبر

ادامه از صفحه 10

مراكز سالمت از صبح روز گذشــته با موج جديدی از 
مراجعه  سالمندان برای واكسیناســیون كرونا مواجه 
شدند. از ديروز كه براساس اعالم رسمی وزارت بهداشت، 
واكسیناسیون افراد باالی 70سال شــروع شد، میزان 
تجمع مقابل اين مراكز هم دوچندان شــد. همه اينها 
در حالی اســت كه پیش از اين با انجام واكسیناسیون 
گروه های باالی 80سال و 75سال، ازدحام زيادی مقابل 
اين مراكز ديده می شــد و حاال با اضافه شدن گروه های 
سنی ديگر، اوضاع بحرانی تر از قبل شده است. گزارش 
میدانی همشــهری از چندين مركز ســالمت در نقاط 
مختلف تهران، از هرج و مرج و بی نظمی در بسیاری از 
اين مراكز حكايت دارد. در برخــی از اين مراكز افراد بر 
سر نوبت گیری با هم درگیر شــده اند. آنها بدون رعايت 
پروتكل های بهداشــتی در فاصله  كــم و در گروه های 
بزرگ، زير آفتاب جمع شــده اند و منتظرند متصديان 
مراكز، نامشان را در فهرست قرار دهند و واكسیناسیون 
را شروع كنند. آنها يا در ثبت نام در سامانه سالمت وزارت 
بهداشت ناكام مانده اند، يا انتظارشان برای اطالع از زمان 
واكسیناسیون پس از ثبت نام در سامانه، طوالنی شده و 
نگران از جاماندن، حضوری مراجعه كرده اند. همه اينها در 
شرايطی است كه براساس اعالم وزارت بهداشت جمعیت 
70تا 74ســاله، يك میلیون و 260هزار نفر هستند و 
مشخص نیست برای گروه های سنی پايین تر كه جمعیت 
بزرگ تری را تشكیل می دهند، واكسیناسیون قرار است 

به چه صورت انجام شود؟ 

ثبت نام خارج از پروتكل ها از ساعت 4و  5 صبح!
براساس آنچه سخنگوی ستاد ملی مقابله با كرونا اعالم 
كرده تمام افراد باالی 70 ســال با ثبت نام در ســامانه 
واكسیناســیون )Salamat.gov.ir( پس از دريافت 
پیامك می توانند به مراكز بهداشتی اعالم شده مراجعه 
كنند. علیرضا رئیسی تأكید كرده كه بدون نوبت به افراد 
باالی 70 سال واكسن تزريق نمی شود. اتفاقی كه البته باز 
هم روی موج ديگری از بی برنامگی سوار است و در برخی 
مراكز سالمندان در مراجعات حضوری مشكالت زيادی 
برای دريافت واكسن دارند؛ سالمندانی كه البته چندان 
به تأكید وزارت بهداشت برای ثبت نام در سامانه توجهی 
ندارند و همچنان ازدحام های دردسرساز را مقابل مراكز 
بهداشتی كوچك رقم می زنند. حاال شلوغی مقابل اين 
مراكز، وضعیت عجیب تری به خود گرفته و فضا ملتهب تر 
شده است، سالمندان بدون رعايت نوبت، آفتاب نزده، به 
اين مراكز مراجعه می كنند و از ساعت 4و 5صبح برای 
ثبت نام اقدام می كنند كه حكايت از ضعف اطالع رسانی ها 
دارد. در يكی از مراكز بهداشت غرب تهران جمعیت زيادی 
در محوطه خیابان ايستاده و سعی می كنند شماره هايی 
كه در بیرون مركز توزيع می شود را به دست آورند. عالوه 
بر كاغذهای كوچكی كه به عنوان شــماره به مردم داده 
می شود، ثبت نام دســتی روی كاغذ هم انجام می شود. 
مراجعه كنندگان كالفه شده اند. زن جوانی كه همراه مادر 
سالمندش در میان جمعیت حضور دارد، می گويد: »اينجا 
140عدد واكسن توزيع شــده درحالی كه در اين چند 
ساعت به 200نفر شماره داده اند. شرايط بسیار نابسامان 
است و كسی هم رسیدگی نمی كند.« مرد سالخورده ای 
در گوشــه پیاده راه نشســته و منتظر نوبتش است. او 
می گويد: »سواد ثبت نام در ســامانه وزارت بهداشت را 
ندارم، تنها فرزندم خارج از كشور زندگی می كند، چند روز 
پیش مجبور شدم برای ثبت نام به يكی از كافی نت های 
نزديك خانه مان بروم، 40هزار تومان از من گرفت و گفت 
كه ثبت نام كرده است. با وجود اينكه 79سال سن دارم اما 
پس از 8روز هنوز برای من پیامك نفرستاده اند. ديشب 
اخبار می گفت نوبت 70سال به باالهاست اما من هنوز 
واكسن نزده ام. امروز آمدم ديدم اينجا واكسن می زنند و 

نشسته ام تا نوبتم شود.«
يكی ديگر هم كاغذ نوبت در دستش را نشان می دهد كه 
عدد 127روی آن نوشته شده. نفر پنجاه و هفتم داخل 
رفته و احتماال دوسه ساعت ديگر نوبت به او هم می رسد. 
متولد سال 26 است و امروز نوبت واكسیناسیونش است: 
» همه دوســتان من حضوری مراجعه كرده و واكسینه 
شــده اند، چرا من بايد منتظر تمــاس و پیامك وزارت 
بهداشت بمانم؟« اين مركز از ساعت 5صبح به مردم نوبت 
واكسیناسیون می دهد. مسئول ثبت نام برای هر كسی با 
كارت ملی تنها يك شماره اختصاص می دهد مگر زن و 
شوهر باشند. يكی از زنان سالمند كه به تازگی واكسن 
زده  بايد چند دقیقه ای در حیاط مركز بنشیند. می گويد 
از ساعت   5:30 صبح اينجاست و نزديك ساعت 10صبح 

نوبتش شده است.
مدير مركز ســالمت غرب تهران در پاســخ به ســؤال 
همشهری درباره اينكه چرا خارج از دستورالعمل های 
وزارت بهداشت برای واكسیناسیون اقدام شده و به صورت 
حضوری، نوبت داده می شود، توضیح می دهد: »چند روز 
پیش فهرستی از مراكز بهداشت منتشر شد كه نام مركز 
ما هم در آن قرار دارد. از همان روز مراجعات چند برابر 
شده و واقعا نمی توانیم به اين افراد پاسخ منفی بدهیم. با 
اينكه چندبار به آنها تأكید كرده ايم كه مراجعه حضوری 
نداشته باشــند، اما باز هم مقابل مركز بهداشت تجمع 
می كنند، ما هم اضافه سهمیه واكسن را با ثبت مشخصات 

وزارت بهداشت از مردم می خواهد اگر برايشان پیامك نیامده به هیچ 
مركزی مراجعه نكنند؛ ســهمیه واكسن ســالمندان در گروه سنی 
75ســال به باال كه موفق به دريافت واكسن نشــده اند محفوظ است

گزارش میدانی همشــهری از مراكــز واكسیناســیون، از بی نظمی 
و آشــفتگی در رونــد تزريق افراد 70ســال بــه باال حكايــت دارد

از افتتاحیه هم جمعیت قابل توجهی برای واكســن 
به اين مركز مراجعه كردند. كســانی كه در پايگاه های 
سالمت منطقه ثبت نام كرده و به آنها اعالم شده بود كه 
روز گذشته می توانند برای واكسن مراجعه كنند. هاله 
احمدنیا، رئیس مركز بهداشت شمال غرب درباره افتتاح 
اين مركز به همشهری می گويد: »مسئولیت رسیدگی 
و نظارت بر بهداشــت مناطق 2، 5و 6تهران را برعهده 
داريم و ديروز نخستین مركز تجمیعی واكسیناسیون 
كرونا در منطقه 5را افتتاح كرديم. اين مركز در خیابان 
سازمان برنامه جنوبی، خیابان هفدهم شرقی واقع شده 
و واكسیناسیون كرونا براساس رده های سنی اعالم شده 
از سوی وزارت بهداشت در اين مركز انجام می شود.« او 
با اشــاره به ارائه خدمات واكسیناسیون كرونا از سوی 
7مركز بهداشتی در منطقه 5 می گويد: » در اين مراكز 
فضای فیزيكی كم است و نگرانی از انتقال كرونا همچنان 
وجود دارد. به همین دلیل براساس دستور مقام عالی 
وزارت قرار شد در تمام مناطق شهری فضاهای بزرگی 
برای واكسیناسیون كرونا درنظر گرفته شود كه فضای 
خوبی داشته باشــند و مردم با برخورداری از امكانات 
رفاهی بتوانند واكسن دريافت كنند. در اينجا ما برای 
مردم منطقه 5 آمادگی داريم و هر كدام از ســالمندان 
منطقه كه باالی 74سال سن داشته باشند می توانند 
با مراجعه به اين مركز واكسن دريافت كنند. آنها بايد 
هنگام مراجعه كارت ملی خود را همراه داشته باشند و 
متصديان ما در مركز مشخصات اين افراد را در سامانه 
سینا ثبت می كنند.« احمدنیا ساعت كار اين مركز را 
از ساعت 8تا 14 اعالم می كند: »درنظر داريم با اعالم 
رده های سنی پايین تر ساعت كاری مركز را هم افزايش 
دهیم كه تا ساعت 16 و درصورت نیاز تا ساعت 20 هم 
خدمات رسانی صورت خواهد گرفت. هم اكنون در اين 
مركز واكسیناسیون بیش از 600نفر در دو شیفت روزانه 
پیش بینی شده است.« او درباره ازدحام سالمندان در 
برخی مراكز بهداشتی هم توضیحاتی می دهد: » مردم با 
وجود اينكه ساعت كاری مراكز بهداشت از 8صبح است، 
ساعت 3و 4صبح مراجعه می كنند و نگران تمام شدن 
واكسن هستند. مردم نگران نباشند و اگر بعد از افتتاح 
اين مركز باز هم همچنان شلوغی ها وجود داشته باشد 
افتتاح دو مركز ديگر هم در دســت اقدام است. اين دو 

مركز بازديد شده و در حال تجهیز هستند.« 

واكسیناسیون خودرویی به كمك آمد
در شــرايطی كه واكسیناســیون در مراكز سالمت با 
صف های شــلوغ و هرج و مرج ادامــه دارد، هر روز به 
تعداد مراكز واكسیناسیون خودرويی اضافه می شود. 
نخستین مركز واكسیناسیون خودرويی، 19ارديبهشت 
در پارك جنگلی ســرخه حصار، راه اندازی شــد. بعد 
از آن مراكز ديگری در باغ پرندگان و بوســتان واليت 
افتتاح شد. ورزشــگاه تختی هم مركز واكسیناسیون 
خودرويی اش را از اواخر ارديبهشــت افتتاح كرد. اين 
مراكز اما تنها به تهران محدود نشدند و در ساير شهرها 
مثل مشــهد، اراك، اهواز و شیراز هم راه اندازی شدند. 
تأكید مسئوالن بر نوبت دهی برای واكسیناسیون بدون 
مراجعه حضوری اســت، پیش از اين وزارت بهداشت 
در اطالعیه های مختلفی از مــردم به ويژه گروه های 
 ســنی اولويت دار خواســته بود كه ابتدا در ســايت
 salamat.gov.ir ثبت نام كننــد و بعد از آن منتظر 
پیامك و تماس ها باشند. روز گذشته سخنگوی ستاد 
ملی مقابله با كرونا اعالم كرد كه حدود 5.5میلیون دوز 
واكسن در سطح كشــور توزيع شده و تاكنون بیش از 
2میلیون و 700هزار نفر هم واكسینه شده اند. نزديك 
به 75درصد واكسیناسیون افراد باالی 80سال انجام 
شــده، 75ســال به باالها از هفته قبل شروع شده اند 
و از اين هفته هم 70ســال به باالهــا، در اولويت قرار 
گرفته اند. كسانی هم كه از واكسیناسیون جا مانده اند 
در گروه های بعدی می توانند واكسینه شوند. به گفته 
علیرضا رئیســی، افرادی كه امروز ثبت نام كنند، فردا 
برايشــان پیامك می آيد و زمان و مكان تزريق شــان 
مشخص می شود. براســاس اعالم او، از يكشنبه هفته 
آينده واكسیناســیون افراد باالی 65سال هم شروع 
می شــود و 10روز بعد، افراد باالی 60سال. او از مردم 
خواست تا اگر برايشان پیامك نیامده به هیچ مركزی 
مراجعه نكنند. در آخرين اطالعیه وزارت بهداشــت 
آمده افراد متولد 1330 به قبل يعنی 70سال به باال، 
اول بايد در سامانه سالمت ثبت نام كنند تا به آنها نوبت 

داده شود.
سهمیه واكسن سالمندان در گروه سنی 75سال به باال كه 
موفق به دريافت واكسن نشده اند محفوظ است و با اعالم 
گروه های ســنی جديد، از بین نمی رود. براساس اعالم 
وزارت بهداشت، فاز دوم واكسیناسیون كرونا در كشور 
به ترتیب شامل سنین 80سال به باال، 75 تا 80، 70 تا 75، 
65 تا 70 و بیماران زمینه ای و صعب العالج، خواهد بود كه 
در اين فاز افراد سالمند گروه هدف 7.2میلیون نفر هستند 
و به همین میزان هم بیمــاران زمینه ای وجود دارند. بر 
همین اساس هم گفته شده كه فاز دوم واكسیناسیون 
كرونا تا اواخر خرداد و اوايل تیرماه طول می كشد و در اين 

فرايند، حدود 14میلیون نفر واكسینه می شوند. 

مراجعه كنندگان در سامانه سینا تزريق می كنیم. وقتی كه 
واكسن داريم كارشان را راه می اندازيم اما باز هم تجمع ها 
دردسرساز است. اين شرايط خستگی عجیبی را برای ما 
رقم زده، هر چند به آنها حق می دهیم كه نگران باشند اما 
واكسن برای همه هست اگر منتظر باشند كه نوبت شان 
شــود و از طريق 4030 با آنها تماس بگیرند، ديگر اين 

آشفتگی ايجاد نمی شود.«

وقتی بدون نوبت واكسن می زنند چرا از سامانه 
نوبت بگیریم؟

در مركز بهداشــت محدوده فاطمی- فتحی شقاقی در 
مركز بهداشت را بسته اند و ازدحام در پیاده راه شكل گرفته 
است. آفتاب ساعت 11صبح، پرحرارت بر سر مردم می تابد 
و همه را كالفه كرده است. تجمع جمعیت مقابل مركز با 
سروصدای عجیبی همراه اســت. شخصی از پشت نرده 
مركز، با صدای بلند اسامی را می خواند و تأكید می كند 
كه هر كس كه نامش را صدا می زنند اگر مراجعه نكند، 
اسمش خط می خورد. چند نفری تازه از راه رسیده اند و 
التماس می كنند كه كارت ملی شان را برای ثبت نام جديد 
بگیرند: » وقتی بدون نوبت واكسن می زنند چرا بايد چند 
روز منتظر نوبت مان شويم؟« اينها را در پاسخ به اين سؤال 
كه چرا منتظر پیامك و تماس وزارت بهداشت نمی مانید، 
می دهند. يكی از مردان سالمند حاضر در میان جمعیت 
هم می گويد: »خودم چند روز پیش اينجا واكسن زدم و 
حاال نوبت همسرم شده كه 72ساله است. فكر  كرديم مثل 
چند روز پیش بیايیم می توانیم واكسن بزنیم اما می گويند 
بايد از صبح زود ثبت نام كنید. چند ساعتی است كه اينجا 
معطل مانده ايم و منتظرم كه ما را صدا كنند. دخترم قبال 
در اين مركز كار می كرد و يكی از همكارانش به او گفته 
بود كه نیازی به ثبت نام نیست و هر زمان مراجعه كنید 
واكســن می زنند. حاال اما مراجعه ها زياد و مركز شلوغ 
شده.« آنها می گويند مركز ديگری كه چند خیابان باالتر 

است، وضعیت عجیب تر است.
ترافیك سنگینی مقابل مركز ايجاد شده، ماشین ها در 
دو الين متوقف شــده اند. صدای بوق های ممتد همه را 
آشفته كرده. كسی هم پاسخگوی وضعیت ايجاد شده 
نیست. مدير مركز در دسترس نیست و همان مرد جوانی 
كه اسامی را يادداشــت می كند به همه جواب می دهد. 
پیرمرد و پیرزن ها برای گرفتن نوبت و تحويل كارت ملی 
او را قسم می دهند، اما او در پاسخ به التماس هايشان با 
صدای تندی می گويد: »ثبت نام جديد انجام نمی شود، 
آنهايی هم كــه االن صدا می زنم از چند ســاعت پیش 

ثبت نام كرده اند، كســی ديگر را هم راه نمی دهم.« او به 
اطالعیه وزارت بهداشت كه روی ديوار قرار گرفته اشاره 
می كند كه تأكید كرده، قبل از مراجعه در سامانه ثبت نام 
انجام شود و در زمان مقرر مراجعه شود. اما گوش كسی 
به اين حرف ها بدهكار نیست. همان مرد جوان می گويد 
چاره ای جز واكسیناسیون اين افراد نیست. يكی ديگر از 
متصديان مركز هم به مردم می گويد اطالعیه ها را بخوانند 
و از طريق سامانه ثبت نام كنند، چرا اين همه راه را می آيند 
و ســاعت ها معطل می مانند؟ با وجود اين توضیحات، 
اما در اين مركز هم مانند ساير مراكز منتخب بهداشت، 
واكسیناســیون خارج از نوبت در حال اجراست و مردم 
می توانند از ساعت 5يا 6 صبح برای ثبت نام مراجعه كنند.

واكسیناسیون روزانه برای 5هزار سالمند با 100كادر 
درمان 

در مركز ايران مال هم تزريق واكسن كرونا از 7صبح آغاز 
می شود و تا 4بعد از ظهر ادامه دارد. مراجعه زياد است اما 
با توجه به فضای موجود ازدحامی شــكل نگرفته است. 
جمعیت زنان كمتر از مردان است و در كمتر از 5دقیقه 
واكسینه می شــوند. كريمیان، مســئول اورژانس بازار 
بزرگ ايران مال درباره ظرفیت واكسیناســیون در اين 
مركز به همشــهری می گويد: »از زمان راه اندازی مركز 
تاكنون در برخی روزها تا 5هزار نفر هم واكسینه شده اند 
و تقريبا حدود 100نفر كادر درمان برای تزريق واكسن و 
پاسخگويی به مراجعان در مركز حضور دارند.« او درباره 
فیلم منتشرشــده از شــلوغی در اين مركز هم توضیح 
می دهد: »میزان مراجعه به اين مركز باالست، هم اكنون 
تمام افراد باالی 70سال واكسینه می شوند. البته با توجه 
به اينكه جامعه آماری در ســنین پايین تر بیشتر است 
تدابیری بــرای افزايش كادر درمــان درنظر گرفته ايم؛ 
چرا كه در اين مركز ظرفیت واكسیناســیون بیشتر را 
هم داريم.« مسئول پاسخگويی به سؤاالت بیماران هم 
می گويد: »هم اكنون تنها واكسن سینوفارم در اين مركز 
تزريق می شود و تمام سالمندان باالی 70سال می توانند 
برای دريافت واكســن به اين مركز مراجعه كنند. حتی 
درباره افرادی هم كه زمان تزريق دوم آنها رســیده در 
صورت موجود و يكســان بودن واكسن دوز اول، تزريق 
برای اين افراد هم صورت می گیرد.« 25ارديبهشت بود 
كه اعالم شد بزرگ ترين مركز واكسیناسیون در مجتمع 
ايران مال افتتاح شده است. از همان روزهای اول اما همین 
مركز با صف های طوالنی تزريق واكســن مواجه شــد؛ 
صف هايی بدون رعايت پروتكل های بهداشتی آن هم از 

سوی ســالمندانی كه از ترس ابتال به كرونا به اين مركز 
پناه آورده بودند تا زودتر از موعد و خارج از فهرست انتظار 
مراكز بهداشت، واكسینه شوند. روز گذشته نادر توكلی 
كه معاون درمان ستاد كرونای استان تهران است به ايلنا 
گفت كه در مركز واكسیناسیون ايران مال، يك فراخوان 
غیررسمی برای افراد 70ســال به باال داده شده كه جزو 
سند ملی واكسیناســیون نبودند، همین مسئله سبب 
شد تا افراد زيادی به اين مراكز مراجعه كنند و صف های 
طوالنی شكل گیرد. به گفته او، برهمین اساس تصمیمی 
گرفته شد تا زمان واكسیناسیون افراد 65سال به پايین، 
واكسیناسیون تنها از طريق ســامانه نوبت دهی وزارت 

بهداشت انجام شود.

مراكزی با آدرس های اشتباه و سرگردانی مردم
دردسر ديگر سالمندان، آدرس های اشتباه برخی مراكز 
سالمت است. اسامی بسیاری از مراكز در فهرست است 
اما آدرس ها اشتباه است. در برخی از مراكز هم آدرس 
تغییر كرده و فروشنده ها و مغازه داران آدرس جديد را 
به مردم اعالم می كنند. نمونه آن مركز سالمتی است 
كه در محدوده خیابان يوسف آباد قرار دارد و هیچ تابلو يا 
اطالعیه ای مبنی بر تغییر آدرس بر در و ديوار آن نیست؛ 
»3 سال است كه مركز بهداشت از اينجا رفته و نمی دانم 
چرا االن به نام مركز واكسیناسیون اعالمش كرده اند، 
چند خیابان پايین تر واكســن می زنند و برويد ببینید 
كه چه ازدحامی اســت؟« اين را يكی از مغازه داران به 
همشهری می گويد. در كنار مراكز سالمت، سوله هايی 
هم برای واكسیناســیون اختصاص داده شده است؛ 
سوله های مديريت بحران شهرداری ها. در اين سوله ها 
پايگاه های تجمیعی واكسیناســیون كرونا راه اندازی 
شده اســت. صبح ديروز نخســتین پايگاه در منطقه 
5تهران افتتاح شــد و در همان ساعت ابتدايی و پیش 

 بدون ثبت نام برای
 واکسیناسیون مراجعه نکنید

مراجعه كننــدگان می گويند، مراكز 
بیش از سهمیه شــان به مردم نوبت 
می دهند؛ يكی از مراكز 140واكسن 
دارد اما به 200نفر شماره داده است؛ 
مردم از ساعت 4و 5صبح برای ثبت نام 

به مراكز سالمت مراجعه می كنند

مریم سرخوش 
خبرنگار

 سازمان جهانی بهداشت اعالم كرد؛ تلفات رسمی اعالم 
شده پاندمی كووید-1۹ احتماال »كم شماری قابل توجهی« دارد و تخمین زده 
می شود كه عدد واقعی تلفات مستقیم و غیرمستقیم كرونا 2 تا 3 برابر بیشتر 
باشد. به گزارش همشهری آنالین به نقل از رویترز سازمان جهانی بهداشت 
در گزارش ساالنه »آمار بهداشت جهانی« كه روز جمعه منتشر شد، تخمین 
زده است كه شمار كل مرگ های ناشی از پاندمی كووید-1۹ در سال 2020 در 
جهان دست كم 3میلیون یا 1.2میلیون بیشتر از 1.۸میلیون موردی باشد 

كه به طور رسمی اعالم شده اســت.  در این گزارش آمده است: »احتماال با 
كم شماری قابل توجهی در تعداد كل  مرگ های مستقیم و غیرمستقیم ناشی 
از كووید-1۹ مواجه هستیم.« آمار سازمان جهانی بهداشت تا 20 ماه مه 2021 
نشان می دهد كه شماركلی تلفات پاندمی كرونا حدود 3.4میلیون نفر است، 
گرچه در این مورد هم سازمان جهانی بهداشت می گوید: عدد واقعی می تواند 
بسیار باالتر باشد. سمیرا عسما، دستیار مدیركل سازمان جهانی بهداشت 
در بخش داده ها و آنالیز گفت: با افزایش تلفات در آمریكای التین و در آسیا 
با انتشار گونه های جدید جهش یافته ویروس كرونا شمار تلفات حقیقتا 2 یا 
3 برابر می شود.« عسما گفت: »بنابراین به نظر می رسد به احتمال زیاد شمار 
تلفات پاندمی كرونا را حتی به طــور محتاطانه می توان ۶ تا ۸میلیون مورد 
تخمین زد.«  سازمان جهانی بهداشــت به نبود سیستم قابل اعتماد برای 
ثبت مرگ ها در بسیاری از كشورها اشاره می كند و نیز اینكه در بسیاری از 
كشورها افراد پیش از آنكه آزمایش ویروس از آنها انجام بشود، درگذشته اند. 

ویلیام مسمبوری، تحلیلگر داده های سازمان جهانی بهداشت گفت: این 
تخمین افزوده از مرگ ومیر هم شامل مرگ های گزارش نشده و هم مرگ های 
غیرمستقیم ناشی از كرونا مثال به علت مراجعه نكردن فرد برای درمان سایر 
بیماری ها به علت پربودن ظرفیت بیمارستان ها یا محدودیت های رفت وآمد 
است. حتی مناطقی با سیستم های گزارش دهی نسبتا قابل اعتماد، احتمال 
دارد كم شماری تلفات داشته باشند. سازمان جهانی بهداشت تخمین می زند 
در منطقه اروپا 1.1 تا 1.2 میلیون مورد مرگ اضافی در طول سال 2020 رخ داده 
باشد كه 2 برابر میزان گزارش شده رسمی تلفات ۶00هزار مورد است. شمار 
مرگ های اضافی در قاره آمریكا در طول سال 2020 در حد 1.3 تا 1.5میلیون 
مورد تخمین زده می شود كه ۶0درصد باالتر از میزان گزارش شده رسمی 
۹00هزار مورد در این منطقه اســت. مسمبوری گفت: »چالش این است كه 
شمار موارد گزارش شده تلفات كووید-1۹ تأثیر كامل این پاندمی را كمتر از 

اندازه واقعی نشان می دهد.«

 سازمان جهانی بهداشت:

ونا در جهان   تلفات واقعی كر
  2تا 3برابر  ارقام رسمی است

ری
شه

هم
س: 

عك

علی مالئكه
مترجم
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به سوي شهري هوشمند
با حکمراني خوب 

فضاي پيچيده شهر، انسان هاي 
انديشــمند را بــراي رهايــي از 
مشكالت و نارسايي ها در رسيدن 
به حد متعالــي زندگي به فكر اصــالح و ايجاد 
ساختارهاي جديد شهري وادار كرده است. در 
هزاره سوم، فناوري اطالعات به عنوان عمده ترين 
محور تحول و توســعه در جهان منظور شده و 
دستاوردهاي ناشي از آن با زندگي مردم عجين 
شده اســت. از اين رو امروزه شــهر هوشمند و 
شــهر الكترونيك به عنوان راهكار بي بديل حل معضالت شهري مورد توجه 
شهرسازان و مديران شهري واقع شده اســت. شهرهوشمند شهري برپايه 
دولت الكترونيك و آن هم با اتكا به دولتي مســئول، شفاف و پاسخگو است. 
شهرهوشمند تالش مي كند با بهره مندي از فناوري هاي تحول آفرين، شهري 
پاك و به دور از آلودگي ها را در اختيار شــهروندان قرار دهد. در 2دهه اخير، 
گسترش  فناوري اطالعات و ارتباطات در خدمات و زيرساخت هاي شهري 
كه زمينه ساز افزايش همكاري ميان كنشگران اصلي شهرها شده است، شهر 
هوشمند را به وجود آورده است. اين نوع شهرها زمينه ساز تحول در مديريت 
و كنترل دولت ها بر شهرها شده اند. با نگاهي مقايسه اي به شاخص هاي دو 
راهبرد حكمراني خوب و شهر هوشمند مي توان دريافت كه اين  دو با يكديگر 
رابطه الزم و ملزومي دارند؛ يعني اركان اعتراض، پاسخگويي، ثبات سياسي، 
فقدان خشونت و اثربخشــي دولت، از شاخص هاي حكمراني خوب به شمار 
مي آيند كه بايد در بستر اركان مختلف شهرهوشمند تجسم و تحقق يابند. 
يكي از مفاهيمي كه از 2دهه پيش، وارد ادبيات مديريت دولتي شد، اصطالح 
»حكمراني خوب« است. حكمراني خوب بر مشاركت 3بخش دولت، نهادهاي 
مدني و بخش خصوصي تأكيد دارد كه به ســبب آن، امور و مسائل عمومي 
به گونه اي درست تر و بهينه تر اداره خواهند شد و از اين رو، ارتباط درست و 
تعاملي 3بخش يادشده، زمينه تحقق حكمراني خوب را در ابعاد اقتصادي، 
سياســي، و اداري فراهم مي كند. راهبرد مديريت شهرها، به سبب سرعت 
فزاينده روند شهرنشــيني در تمام دنيا، دچار تغيير و تحول شــده و براين 
اساس، جديدترين راهبرد مديريتي شهرها با عنوان شهرهوشمند ارائه شده 
است. شهرهوشمند، شهري است كه به خوبي با تركيب هوشمند دارايي ها و 
فعاليت هاي سرنوشت ساز، مستقل و آگاه شهروندان ساخته مي شود. بر اين 
اساس شهر هوشمند برپايه توسعه و رشــد بنيان هاي اقتصادي، اجتماعي، 
فرهنگي و... در جوامع شهري و در قالب حكمراني خوب شهري قابل تبيين 
به نظر مي رســد و ايران نيز از اين امر مستثنا نيســت. ايران، در طول 3دهه 
گذشته با رشد بي قواره شهرها روبه رو شده است. با توجه به مشكالت هويتي 
و مديريتي تهران؛ اين پرسش مطرح مي شود كه »چه نسبتي ميان حكمراني 
خوب و هوشمندسازي تهران وجود دارد؟ به نظر مي رسد، مشكالتي در عرصه 
سياستگذاري، تصميم سازي، برنامه ريزي، هدايت و نظارت، مهم ترين موانع 
براي حكمراني خوب و هوشمندسازي تهران هستند. شهرهوشمند، شهري 
است كه به خوبي در حال اجراي راه هاي رو به جلو درخصوصيات شش گانه 
)مردم هوشمند، تحرك هوشمند، حكمروايي هوشمند، زندگي هوشمند، 
اقتصاد هوشمند و محيط هوشمند( اســت و هدف آن مقابله با چالش هاي 
شهري از طريق اســتفاده از فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطي در خدمات و 
زيرســاخت ها و همكاري بين ذي نفعان كليدي )شــهروندان، دانشگاه ها، 
دولت و صنعت و سرمايه گذاري در سرمايه هاي اجتماعي( است. شهرهاي 
بسياري پروژه هاي تحول گرا و طرح هايي به نام نوآوري شهرهوشمند را براي 
خدمات دهي بهتر به شــهروندان آغاز كرده اند كه وابسته به حكمراني اين 
شهرها بوده است. با نگاهي تطبيقي به شاخص هاي دو استراتژي حكمراني 
خوب و شهرهوشــمند مي توان دريافت كه اين دو رابطــه اي الزم و ملزوم 
دارند؛ به اين معنا كه، اركان اعتراض و پاســخگويي، ثبات سياسي و فقدان 
خشونت و اثربخشي دولت از شاخص حكمراني خوب در بستر اركان مختلف 
شهرهوشمند بايد تجســم و تحقق يابند. هوشمندسازي شهرها را مي توان 
يكي از ضروريات زندگي شــهري عنوان كرد. اهميت دستيابي به يك شهر 
هوشمند به اندازه اي است كه شهرهايي كه نتوانند به اين مهم دست پيدا كنند 
به سرعت از مدار توسعه خارج و دچار عقب ماندگي عميق خواهند شد. براي 
دستيابي به اقتصادي پويا و توسعه پايدار شهري بايد نگاه بنيادي و جدي به 
مسئله هوشمندسازي داشت. امروزه شهر هوشمند و شهرداري الكترونيك 
به عنوان رويكرد نوين در عرصه مديريت شــهري مطرح است. بدون شك 
دستيابي به بخشي از اين معيارها نيازمند زيرساخت هاي فناورانه هستند 
و بخش ديگر بخش نهادي مسئله است؛ درباره اين موضوع باوجود اقدامات 
انجام شده و دغدغه هاي برنامه ريزان شهري و سازمان فناوري اطالعات و 
ارتباطات شهرداري، فاصله تهران تا دستيابي به شهرهوشمند پايدار زياد 
است. همچنين موانع هوشمندسازي در شهر تهران را بايد مورد بررسي قرار 
داد. نخستين مانع، مربوط به مسائل زيرساختي، فناورانه و سخت افزاري 
اســت و دوم موانع نهادي است كه اين مســائل نهادي از اهميت ويژه اي 
برخوردار است. حتي اگر در بخش زيرساخت، تمام موانع و مشكالت رفع 
شود اما نتوان مسائل نهادي، حقوقي، قانوني و فني را حل كرد نمي توان به 
اهداف خود در زمينه هوشمندسازي دســت پيدا كرد. موانع نهادي مانند 
فقدان مديريت يكپارچه هوشمند، نبود تمايل دستگاه ها و نهادهاي اجرايي 
براي به اشتراك گذاري اطالعات در شهرهوشمند و همينطور مسائل قانوني 
و چالش هاي فرهنگسازي براي يك شهر هوشــمند است. از طرف ديگر 
شــهرداري تهران نمي تواند به تنهايي و بدون همكاري ارگان هاي دولتي، 
حكومتي و ارتباط نزديك با نهادهاي مدني بار سنگين هوشمندسازي را به 
دوش بكشد. حركت از حكمراني شهري به سمت حكمروايي خوب اساس 
دستيابي شهرها و جوامع به توسعه پايدار است. رسيدن به حكمروايي خوب 
بدون شهر هوشمند و يك شــهرداري الكترونيك امكان پذير نخواهد بود. 
باتوجه به پيچيدگي ها و درهم تنيدگي مسائل شهرها، اداره شهرها بدون 
مشاركت فعاالنه مردم و داشتن يك ســرمايه اجتماعي گسترده به دست 
نخواهد آمد. خوشبختانه شــهرداري تهران با تشكيل شــوراي راهبري 
باحضور متخصصان امر، مطالعات همه جانبه اي را براي برنامه ريزي و اجرا 
فراهم كرده است و با بهره گيري از مطالعات تطبيقي در كشورهاي موفقي 
مثل ژاپن و كره جنوبي برنامه هاي عملي براي اين امر فراهم است. اميد است 
به زودي تهران به عنوان شهرهوشمند به صورت جدي و عملي به شهروندان 

معرفي شود.

يادداشت يك

زهرا صدراعظم نوري
عضو شوراي اسالمي شهر تهران

 افزودن الیه »شهر و زنان«
 روی نقشه تهران 

فاز اول طرح هوشمندسازی شهر برای زنان
در دنيای امروز و به ويژه در شرايط كنونی كه بحران كرونا موجب شده تا ترددها 
در شهر كاهش يابد و با احتياط انجام شود شايد بايد به صورت جدی تری تمام 
اقدامات و زيرساخت های الزم برای ايجاد شــهر هوشمند يا شهر الكترونيك 
برقرار شود تا عالوه بر كاهش معضالت شهری و قطع زنجيره كرونا كمكی به 
ارتقای كيفيت زندگی شهری شود. در اين بين بايد ديد با توجه به تردد بيشتر 
زنان به دليل نقش های محوری تری كه در اجتماع به نســبت مردان بر دوش 

دارند، يا حداقل همپای مردان در اجتماع حضور دارند.

 از شارژ كارت بلیت تا نظارت
 بر قراردادهای شهرداری 

مروری بر اقدامات انجام شده برای هوشمندسازی تهران
معضالت تهران يكی دو تا نيســت و پايتخت تا زيست پذيرشدن راه درازی در 
پيش دارد. از معضالت اصلی كالنشــهر تهران، ترافيك سرســام آور است كه 
هزينه های مادی و روحی بسياری به شهروندان تحميل می كند. معضل بزرگ 
ديگر، آلودگی هواست كه سالمت جسمی پايتخت نشينان را در معرض خطر 
قرار داده است. تاكنون راهكارهای مختلفی برای حل معضالت كالنشهر تهران 
ارائه شده، اين بار پای فناوری به ميان آمده است. از راهكارهای جديد در جهت 

كاهش و رفع چالش های كنونی شهرها، توسعه ايده شهر هوشمند است.

پایتخت ناگزیر 
تهران با 10ميليون جمعيت و مصرف روزانه

 25ميليون ليتر بنزين، چاره ای جز هوشمند شدن ندارد
هر شهری می تواند هوشمند باشد. تنها چيزی كه برای تغيير و روی ريل قرارگرفتن 
الزم است، ايجاد و توسعه تمامی زيرساخت های الزم برای برقراری شهر هوشمند 
خواهد بود كه الزمه اصلی آن نيز همت و اراده دولت، شهرداری و تمامی نهادهای 
مسئول شهری است. وب سايت techtarget نوشــته است  كه شهروندانی كه در 
شهرهای هوشمند زندگی می كنند، ساالنه 125ساعت در وقت خود صرفه جويی 
می كنند. اين بدان معناست كه شهروندانی كه در شهرهای هوشمند زندگی می كنند، 
به دليل آنكه نيازی به انجام كارهای اداری و بانكی حضوری و ماندن در صفوف طوالنی 
انتظار ندارند، ساالنه حجم زيادی از زمان خود را بهينه سازی و صرفه جويی می كنند. 
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»تهران هوشمند، برنامه جامعي است كه حوزه هاي خدمات دیجيتال، 
حمل ونقل، نوآوري، محيط زیســت، ایمني، انرژي و تحول دیجيتال 
شهرداري را دربرمي گيرد.«؛ این بخشــي از صحبت هاي مدیرعامل 

سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري است كه پروژه تهران هوشمند 
را مدیریت مي كند؛ پروژه اي كه قرار است تهران را به جایي براي زندگي سالم و 
شاد، با رفت وآمد روان و برخوردار از زیرساخت هاي یکپارچه، مدیریت شهري 
كارآمد و اقتصادي پویا تبدیل كند. درباره پروژه تهران هوشمند، نتایج آن و 
اقداماتي كه درزمينه هوشمندسازي پایتخت اجرا شده است، با دكتر محمد 

فرجود گفت وگو كردیم.

نتایج عمومي ملموســي كه از شهر 
هوشمند حاصل مي شود، چيســت و چقدر در 
ارتقاي تاب آوري و رفع مشکالت كنوني كالنشهر 

تهران اثرگذار خواهد بود؟
آنچه از مفهوم شــهر هوشــمند و نتايــج حاصل از 
هوشمندســازي بايد انتظار داشــت، ارتقاي سطح 
كيفيت زندگي شــهروندان است. همچنين براساس 
پژوهش هاي متعدد، شــاخص هايي مانند وضعيت 
سالمت، اميد به زندگي، اشتغال، ارتباطات اجتماعي و 
كيفيت محيط زيست در شهرها به شكل قابل توجهي 
بهبود و ارتقا مي يابند. موضوع شــهر هوشمند و شهر 
تاب آور از ابعــاد مختلف با هم مرتبط هســتند و در 
شهرهاي هوشمند توجه ويژه اي به تاب آوري مي شود. 
امروزه براي رسيدن به شهرهاي تاب آور، ايجاد تحول 
ديجيتال به كمك فناوري هاي نوظهوري چون اينترنت 
اشــيا، داده كاوي و هوش مصنوعــي اجتناب ناپذير 
اســت. براي مثال وجود انواع زيرساخت هاي ارتباطي 
و اطالعاتي در شــهرها از اركان تاب آوري محســوب 
مي شود. زيرســاخت هاي اطالعات مكاني در شهرها 
همچون اطالعات شبكه هاي آب و برق، گاز، مخابرات و 
نيز تأسيسات زيرسطحي همچون خطوط مترو عامل 
كليدي در مواجهه با حوادثي همچون زلزله و فرونشست 
محسوب مي شوند و اين زيرساخت ها تا حد خوبي در 
شهر تهران فراهم است و چنانچه دستگاه هاي ذي نفع 
و متوليان داده، اطالعات و داده هاي خود را بر اين بستر 
به طوركامل به اشتراك  بگذارند، توان تاب آوري شهر 

دوچندان خواهد شد.
همچنين در حوزه مديريت بحران، اســتفاده از انواع 
حسگرهاي محيطي مانند حسگرهاي سنجش لرزه 
زمين و دبي آب هاي جاري و حسگرهاي دود و حريق، 
به كمك شبكه گســترده اينترنت اشيا، توان شهرها 
را در مواجهه با حوادث طبيعي و بحران هاي شــهري 
بســيار تقويت مي كند. در مواجهه با كرونا نيز همين 
زيرساخت هاي ديجيتال به كار آمدند و مردم توانستند 
بسياري از خدمات خود را چه از بخش خصوصي و چه 
دولتي به صورت غيرحضوري دريافت كنند. در اين نگاه، 
نقش داده هاي شهري بسيار كليدي است و در شرايط 
كنوني، تمام شهرها نياز به استقرار حكمروايي ديجيتال 
و مديريت شهر بر مبناي داده و ارائه خدمات مبتني بر 
آن را پيش از پيش احساس مي كنند. ازهمين رو، شايد 
موجزترين تعريف شهر هوشمند، شهري است كه بر 
مبناي داده مديريت مي شود. توجه ويژه به تحليل داده، 

هوش مصنوعي، ايجاد دسترســي آزاد به اطالعات، 
ايجاد انواع داشــبوردهاي تحليل شــهري و تدوين 
ســند حكمروايي داده، از اقداماتي است كه درهمين  
راستا در مديريت شهري تهران در يكي دو سال اخير 

صورت گرفته است.

چالش هاي بر سر راه چيست؟ 
هم در تدوين و تبيين برنامه ها و ايجاد نگاه مشترك 
ميان تمام ذي نفعان و هم در پياده سازي اين برنامه ها 
موانــع و چالش هــاي جــدي وجــود دارد، ازجمله 
چالش هاي مربوط به فرهنگســازي، پذيرش اهداف 
برنامه شهر هوشمند و اعتماد به فناوري هاي هوشمند 
براي توســعه خدمات هم نزد مديران و مجريان و هم 
درنظر شهروندان و كسب وكارهاي شهري، چالش هاي 
مرتبط با بودجه، جذب ســرمايه گذاري و دسترسي 
به فناوري هاي روز با توجه به مســائلي مانند تحريم، 
وجود نهادهاي خدمت رسان متعدد كه هريك براساس 
مأموريت هاي خود نقش كليدي در مديريت شهري 
دارند و نياز به هم راستاسازي تالش هاي صورت گرفته، 
مشكالت قانوني و فرايندي كه در بسياري مواقع، ايجاد 
تحول اساسي را كند مي كند. اما اعتقاد داريم كه دربرابر 
اين چالش ها بايد تمام ظرفيت هاي شهرداري و شهر 
تهران را به كارگرفت و زمينه را براي مشــاركت تمام 
ذي نفعان كليدي ازجمله نهادهاي دولتي و حاكميتي، 
بخش خصوصــي، نهادهــاي عمومــي مردم نهاد، 
سرمايه گذاران، شركت هاي نوآور و عموم شهروندان 

فراهم كرد تا به سمت تهران هوشمند برويم.

مردم چه نقشــي در تحقق این پروژه 
دارند؟ 

در شهر هوشــمند شــهروندان، محور تمام برنامه ها 
هستند، اما گاهي موضوع شــهروندان و نقش آنها در 
توسعه شهر هوشمند تحت الشعاع موضوعات فناورانه 
قرار مي گيرد تا آنجا كه اغلــب برنامه ريزان و طراحان 
شهر ي معموال به ابعاد و شاخص هاي اقتصادي و فني 
خدمات هوشمند در شهر متمركز مي شوند و به مسائل 
اجتماعي، سبك زندگي و فرهنگي شهروندان كمتر 
توجه مي كنند. ما سعي كرديم به اين نكته توجه كنيم. 
نقش مشاركت شهروندي در ســطوح مختلف براي 
مديريت بهتر شهر انكارناپذير است و اگر در اين زمينه 
مشــاركت همراه با مطالبه گري باشد، طبعا ضمانت 
اجرايي براي تحقق و حركت در مسير شهر هوشمند 

فراهم تر مي شود.
در تهران هوشمند راه اندازي مراكز زندگي هوشمند را 
با هدف ايجاد فضاهايي نوين و كاربرمحور براي آموزش، 
توانمندسازي و جلب مشاركت شهروندان در آشنايي 
با خدمات و فناوري هاي هوشمند شهري و نيز دريافت 
بازخوردها و نظرات شهروندان طراحي كرديم و در آن 
از پيشنهاد هاي شهروندان درجهت توسعه و بهبود انواع 
خدمات شهر هوشمند اســتفاده مي شود. نخستين 
مركز زندگي هوشمند در تهران به زودي در ايستگاه 
متروي تجريش افتتاح خواهد شد. همچنين در برنامه 
تهران هوشمند يك محور اصلي را به موضوع »شهروند 
هوشــمند و خدمات ديجيتال« اختصــاص داده ايم. 
معتقديم كه در افق تهران هوشمند، شهروندان بايد 
از منظر آمادگي الكترونيكي و دسترســي به خدمات 
فناورانه در جايگاه مناســبي قراربگيرند. از همين رو، 
در برنامه تهران هوشمند در بســياري از موارد، ارائه 
سرويس ها براساس نيازسنجي شهروندان در زندگي 
روزمره صورت گرفته است. نياز شــهروندان به ارائه 
سرويس هاي ديجيتال و هوشمند مختص كرونا در اين 

يك ونيم سال گذشته، شاهد اين موضوع است.

مهم ترین دستاوردهاي حاصل از این 
پروژه چيست و بازخوردها به چه صورت بوده؟ 

در دوره جديد مديريت شــهري اقدامات متعددي در 
زمينه هوشمندسازي شهر صورت گرفته است. يكي از 
راهبردهاي اصلي ما، يكپارچه سازي و ارائه خدمات از 
طريق پنجره واحد ارائه سرويس هاي شهروندي »تهران 
من« به شهروندان بوده اســت تا راهكاري ساده براي 
بهره مندي از خدمات ديجيتال شــهرداري در اختيار 
آنها قرار گيرد. مهم ترين بازخورد را مي توان استقبال 
همشهريان تهراني در استفاده از اپليكيشن تهران من 
دانست كه بيش از 3ميليون كاربر جذب كرده است و با 
توجه به ضريب نفوذ تلفن همراه هوشمند در سطح شهر 
تهران، پتانسيل افزايش تعداد مشترك را دارد؛ در حوزه 
خودرويي، امكان پرداخت خالفي و عوارض خودرو و 
مفاصا به صورت الكترونيكي فراهم شــده و همچنين 
درزمينه حمل ونقل عمومي، امكانات جديدي مانند 
»امكان خريد بليت مترو مبتني بر باركد دوبعدي« و 
»امكان شــارژ برخط كارت بليت« ايجاد شده است؛ 
در حوزه مالي، كيف پول شهروندي توسعه داده شده 
و امكان پرداخت انواع قبوض شــهرداري )نوسازي/ 
پسماند/ كسب و پيشه( و نيز پرداخت انواع قبوض آب، 
برق، گاز، تلفن و... از طريق »تهران من« فراهم شــده 
است. از سوي  ديگر، خدمات 137نيز بر اين بستر ارتقا 
يافته و امكان ارسال عكس و فيلم از سوي شهروندان 

براي گزارش چالش هاي شهري فراهم است.
اما ســعي كرده ايم ارائه خدمات به تهران من محدود 
نباشد و از توانايي ســاير بازيگران براي ارائه خدمات 
باكيفيت به شهروندان نيز استفاده كنيم. دراين راستا با 
آزادسازي داده هاي شهرداري در قالب API، اين امكان 
براي ساير ارائه دهندگان سرويس هاي ديجيتال فراهم 
شده است تا خدمات شهرداري را در سبد خدمات خود 
قرار داده و خود اين امر نيز در گســترش سرويس ها و 

ارمغان تهران هوشمند

در حوزه مدیریت 
بحران، استفاده از 
انواع حسگرهاي 

محيطي مانند 
حسگرهاي سنجش 

لرزه زمين و دبي 
آب هاي جاري و 
حسگرهاي دود 

و حریق، به كمك 
شبکه گسترده 
اینترنت اشيا، 

توان شهرها را در 
مواجهه با حوادث 

طبيعي و بحران هاي 
شهري بسيار 
تقویت مي كند

هوشمندسازي شهر تأثير بســزايي دارد. بخش ديگر 
اقدامات، در داخل شهرداري تهران اتفاق افتاده است كه 
از آن به تحول ديجيتال شهرداري ياد مي كنيم. بسياري 
از زيرساخت ها و ســامانه ها در داخل شهرداري ايجاد 
شد و يا توسعه پيدا كرد تا بتوان خدمات باكيفيت تري 
به شهروندان ارائه كرد و هزينه هاي مديريت شهر هم 
كاهش پيدا كند. خوشبختانه امروز در شهر تهران مراكز 
نوآوري متعددي ميزبان شركت هاي دانش بنيان و نوآور 
هستند و از توان و محصوالت آنان در مديريت شهري 
بهره برداري مي شــود. پلتفرم تهران من ده ها خدمت 
در زمينه ســرويس هاي ديجيتال به شهروندان ارائه 
مي دهد. بخش قابل توجهي از خروجي هوشمندسازي 
در حوزه حمل ونقل نيز از طريق تهران من به شهروندان 
ارائه مي شــود. در زمينه تحول ديجيتال شهرداري، 
بسياري از فرايندهاي دســتي به صورت آنالين انجام 
مي شود كه نظام مندشدن فعاليت ها و شفافيت كار را 
ارتقا مي دهد. در حوزه ايمني، انرژي و محيط زيست 
نيز فعاليت هاي متعددي صورت گرفته و از توان بخش 

خصوصي بيشترين استفاده شده است.

بودجه طرح هاي هوشمندسازي از چه 
طریق تأمين مي شــود و آیا این كار فقط از سوي 

شهرداري دنبال مي شود؟ 
اول در مــورد بخــش دوم ســؤال بايــد بگويم كه 
هوشمندسازي، از مباحثي اســت كه در سطح ملي 
هم دنبال مي شــود و تاكنون با نهادهــاي متعددي 
در اين زمينه همكاري داشــته ايم. اما در حوزه شهر 
هوشمند، نقش شــهرداري ها از بقيه پررنگ تر است. 
درخصوص بودجه شهر هوشــمند، طبيعتا بخشي از 
آن وابستگي مستقيم به بودجه شــهرداري ها دارد و 
بخشي هم به خلق جريان هاي درآمدي پايدار مرتبط 
اســت. دراين زمينه، پروژه هاي متعــددي را بر پايه 
مشاركت عمومي- خصوصي تعريف كرده ايم كه غالبا 
با دو مدل اصلي اپراتوري و كارگــزاري جلو رفته اند. 
به بيان ديگر، مدل هاي جديد مشاركت، سرمايه گذاري 
و درآمــدي را پي گرفته ايم، به طورمثــال، پروژه هاي 
پارك حاشيه اي و تفكيك پسماند خشك، پروژه هايي 
هستند كه شهرداري در آنها اقدام به صدور مجوز كرد 
و بازيگران بخش خصوصي با اخذ مجوز شروع به اجرا، 

سرمايه گذاري و مديريت آن كردند.

چشم انداز پيش روي هوشمندشدن 
تهران را چگونه ارزیابي مي كنيد؟ 

مطابق با چشم انداز تهران هوشمند، تهران شهري است 
پايدار براي همه، با ســطح كيفيت زندگي روزافزون 
برمبناي توسعه مشاركت هاي شهروندي، عمومي و 
خصوصي و جايي براي زندگي سالم و شاد، با رفت وآمد 
روان و برخوردار از زيرساخت هاي يكپارچه، مديريت 
شهري كارآمد و اقتصادي پويا. دراين راستا، با توجه به 
پروژه هاي هوشمندسازي كه در دستوركار بخش هاي 
مختلف شــهرداري تهران قرار گرفتــه، اميدوارم در 
ميان مدت، زمينه پديدارشدن تدريجي برخي از اثرات 

موردانتظار چشم انداز تهران هوشمند فراهم شود.

گفت وگو با مدیرعامل سازمان فناوري اطالعات و 
ارتباطات شهرداري درباره تهران هوشمند

مرضيه ثمره حسيني
روزنامه نگار

شهرهوشمند

وحکمرانی خوب

این شماره
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شما كه غریبه نیستید* 
ایده شفافیت تا چه اندازه در شهرداری پیش رفت؟

شفافیت یكی از وعده های شــورای پنجم بود كه برای دستیابی به آن 
برنامه های مختلفی اجرا و پیگیری شــد. هر چند در ابتدای امر تحقق 
این خواسته با اما و اگر همراه شد اما سرانجام شورای پنجم با همراهی 
مدیریت شهری توانست نخستین اقدام در جهت شفافیت را به نام خود سند بزند. كمیته شفافیت را باید 
به عنوان نخستین قدم شورای شهر پنجم برای قرار دادن شهرداری تهران در مسیر شفافیت نام برد، این 
كمیته در سال 96فعالیت خود را آغاز كرد تا با تكیه بر فناوری زمینه را برای شفاف شدن روند مدیریت شهری 
مهیا كند. در بیست و یكمین روز فروردین ماه پس از پیگیری های این كمیته، سامانه شفافیت فعالیت خود را 
شروع كرد، براساس گفته محمدحسین خانی، معاون داده، فناوری و شتابدهی اندیشكده شفافیت برای ایران 
-یكی از مشاركت كنندگان پروژه شفافیت شهرداری-» سامانه با چند مالحظه رونمایی شد؛ با گذشته كاری 
نداریم و به آینده نگاه می  كنیم و اینكه نمی  خواهیم همه نوع داده ای را منتشر كنیم و عقلی و قانونی، شفافیت 
را به معنی نفی محرمانگی نمی  دانیم. برای شروع، به مبنایی نیاز داشتیم؛ بنابراین قراردادهای كالن باالی یك 
میلیارد تومان از ۲1 شهریور 96 منتشر شد. از ابتدا ۳۰ قرارداد ثبت شد. این تعداد از قراردادها كه اكنون روی 
سایت قرار دارد، به مرور شكل گرفته است. ضمن اینكه جزئیات داده ها هم از ابتدا این میزان نبود و اكنون 
جزئیات بیشتری از قراردادها نسبت به آن زمان منتشر شده است.« در واقع نخستین گام برای شفافیت با 
تكیه بر این سامانه رقم خورد و اكنون مواردی همچون معامالت متوسط و كالنشهرداری، الیحه، مصوبه و 
عملكرد بودجه، اطالعات شهرسازی، اطالعات مدیران و كاركنان شهرداری، اطالعات شركت ها و سازمان ها، 
پژوهش ها، مطالعات و كتاب های شهرداری تهران، اطالعات روزبازارها و كیوسك ها و همچنین اطالعات 
پیام های ثبت شده در سامانه 1۳7، اطالعات پیام های ثبت شده در سامانه 1888، گزارش  های مالی شهرداری 
 تهران، اســامی دریافت كنندگان طرح ترافیك خبرنگاری و در نهایت فهرست دریافت كنندگان واكسن 

كووید- 19در شهرداری تهران در این سامانه قابل رویت است.

نخستین گام های شفافیت 
قرار گرفتن جزئیات الیحه بودجه شــهرداری تهران و 
همچنین مشخصات تحصیلی همه كاركنان شهرداری 
تهران، حقوق و مزایای مدیران شــهرداری و اطالعات 
سفرهای خارجی در ســال 97اجرایی شــد و بر این 
اساس برای نخستین بار در ایران جزئیات الیحه بودجه 

شهرداری تهران در دسترس همگان قرار گرفت.

در دی ماه 99بود كه بهاره آروین به عنوان رئیس كمیته 
شفافیت شورای شهر از انتشــار اطالعات قراردادهای 
ملكی شــهرداری تهران روی سایت شفافیت خبر داد 
و این اتفاق را به عنوان نخســتین گام شفافیت بخش 
 در حوزه امالك شــهرداری تهــران - كــه از نظر او
 » مقاوم ترین حوزه نســبت به شفافیت« بود- معرفی 
كرد.براساس گفته او » با اتصال سامانه های ثبت عملكرد 

مالی، حاال ثبت هرگونه درآمد و هزینه در ردیف های 
بودجه ای مرتبط با معامالت ملكی، مشــروط به ثبت 
اطالعات قــرارداد و ملك در ســامانه های معامالت و 
امالك است. بنابراین، از این پس اطالعات قراردادهای 
جدید، برخط و بدون دســتكاری به وب سایت شفاف 
منتقل می شــود. اطالعات منتشرشده شامل مواردی 
چون محــدوده ملك، نحــوه انعقاد و نوع قــرارداد و 

مبلغ آن اســت؛ با وجود تالش ها هنوز موفق به انتشار 
جزئیات مساحت و نوع ملك و اطالعات مربوط به نحوه 
قیمت گذاری و مســتندات ارزیابی نشده ایم اما انتشار 
كامل این اطالعات را تا پایــان دوره با جدیت پیگیری 

خواهیم كرد.«
این روند موجب شــد تا شــهرداری تهــران در كنار 
وزارتخانه هــای نیرو، كشــور، امور خارجــه، نفت و 

پایتخت ناگزیر 
تهران با 10میلیون جمعیت و مصرف روزانه 25میلیون لیتر بنزین، 

چاره ای جز هوشمند شدن ندارد 

هر شهری می تواند هوشمند باشد. تنها چیزی كه برای 
تغییر و روی ریل قرارگرفتن الزم است، ایجاد و توسعه 
تمامی زیرساخت های الزم برای برقراری شهر هوشمند 
خواهد بود كه الزمه اصلی آن نیز همت و اراده دولت، شــهرداری و تمامی نهادهای 
مسئول شهری است. وب سایت techtarget نوشته اســت  كه شهروندانی كه در 
شهرهای هوشمند زندگی می كنند، ســاالنه 125ساعت در وقت خود صرفه جویی 
می كنند. این بدان معناست كه شهروندانی كه در شهرهای هوشمند زندگی می كنند، 
به دلیل آنكه نیازی به انجام كارهای اداری و بانكی حضوری و ماندن در صفوف طوالنی 
انتظار ندارند، ساالنه حجم زیادی از زمان خود را بهینه سازی و صرفه جویی می كنند. 
همچنین 54درصد مردم جهان در ســال 2014، ساكن شهرها بودند و پیش بینی 
می شود كه در سال 2050، 70 درصد مردم جهان ساكن شهرها شوند. این در حالی 
است كه شهرها با وجود اینكه تنها 2 درصد از فضای كره زمین را اشغال كرده اند، بیش 
از 75 درصد منابع جهان را مصرف می كنند و بیش از 80 درصد آلودگی ها را به وجود 
می آورند و همین اعداد به ما می گویند كه شهرها چه نقش مهمی در حفظ كره زمین 
دارند. این همه ماجرا نیست، شهر هوشــمند می تواند میلیون ها لیتر صرفه جویی 
بنزین با خود به همراه داشته باشد و از حجم آلودگی هوا كه برای به نصف رساندن آن 
طبق برنامه جامع كاهش آلودگی، به 17هزار و 500میلیارد تومان منابع مالی نیاز 
است، كم كند؛ بدون آنكه هزینه گزافی برای مدیریت شهری بتراشد. این در حالی 
است كه تحقیقات بانك جهانی نشان داده شهرهایی كه طیف وسیعی از راه حل های 
هوشمند را به كار می گیرند، می توانند به طور متوسط 10تا 15درصد انتشار گازهای 
گلخانه ای را كاهش دهند. اگرچه اقدامات قابل توجهی در این حوزه عملیاتی شده اما 
شهر هوشمند نمی تواند در عمل آنطور كه باید اجرا شود مگر اینكه یكپارچگی داده در 
مدیریت شهری محقق شود. شورای اسالمی شهر سابق تهران مصوبه ای دارد كه طبق 
آن داده ها بین ارگان ها باید به اشتراك گذاشته شود كه در این خصوص نقش وزارت 
ارتباطات بسیار پررنگ است اما این رؤیا هنوز محقق نشده است. در این باره محمود 
میرلوحی، رئیس كمیته اقتصادی شورای شهر تهران به همشهری می گوید: شهر 
هوشمند، شهری است كه مردم بدون خودرو به همه خدمات دسترسی داشته باشند.

شهر هوشمند یعنی همه  چیز باید اینترنتی باشد 
فقیر و غنی ندارد. امروز همه می دانند و می توانند از راه های دیجیتال به خواسته های 
خود برسند. محمود میرلوحی، عضو شورای شــهر تهران در این باره به همشهری 
می گوید: شــهری مانند تهران با 10میلیون جمعیت كه روزها گاهی تا 13میلیون 
هم می رسد، با 6میلیون خودرو و 3میلیون موتورسیكلت، بیش از هر شهر دیگری 
نیاز به هوشمند شــدن دارد. روزی 25میلیون لیتر بنزین در پایتخت و در زمستان 
روزانه 200میلیون مترمكعب گاز مصرف می شود. شما اعداد را ببینید!  همین اعداد 
می گویند كه هوشمند شدن تهران یك مسئله فانتزی نیست بلكه اجتناب ناپذیر و 
ضروری است. اما شهر هوشــمند دقیقا چه شهری است؟ میرلوحی در پاسخ به این 
سؤال می گوید: حداقل شش شاخص باید در شهرهایی كه می خواهند به این جرگه 
بپیوندند، وجود دارد. حمل ونقل، اقتصاد، انرژی، شهروندان، حكمرانی، محیط زیست 
و حتی مصرف آب پارك ها باید با سیستم های هوشمند باشد. به گفته این عضو شورا، 
شهر هوشمند، شهری است كه مردم بدون خودرو به همه خدمات دسترسی داشته 
باشند. كارهای اداری در این شهر باید از حضوری بودن فاصله بگیرند و همه از طریق 
اپلیكیشن ها و میزهای الكترونیك قابل انجام باشند. میرلوحی تأكید می كند: كرونا 

به ما نشان داد كه این نیاز در زندگی امروز ما چقدر ضروری است.

در مسیر هوشمندی 
به نظر می رســد با همه كم و زیادها، تهران در مسیر هوشــمندی قرار گرفته است. 
سامانه هایی مثل »تهران من« یا اپلیكیشن هایی مثل »حمل ونقل عمومی تهران«  
یا »فون پی«  شاهد مثال هایی بر این ادعا هستند. میرلوحی هم در توضیح جزئیات 
این مســیر می گوید: در حوزه حكمرانی كارهایی را شــروع كرده ایــم. پلیس را به 
الكترونیكی كردن خدماتش دعوت كردیم و تــا حدی این مجموعه را با خود همراه 
كرده ایم. البته همه  چیز با شورا و مدیریت شهری نیست. دولت هم باید تالش كند 
همه خدمات و امورش را اینترنتی كند و دیگر كسی برای انجام چنین كارهایی، سفر 
درون شهری نداشته باشد. تحقق چنین اهدافی اصال دور از انتظار نیست، به خصوص 
كه یكی از كشــورهایی هســتیم كه امروز ضریب نفوذ تلفن همراه هوشمند بین 

شهروندان بسیار قابل توجه است.
گفتنی است كه آخرین گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی كشور 

نشان می دهد كه ضریب نفوذ تلفن همراه در كشور از 151.8 درصد گذشته است.

16۰سامانه راه اندازی اما رها شده بودند 
در مسیر هوشــمندی قرار گرفتن به این معنا نیســت كه كار پایتخت با این حوزه 
تمام شده است. تهران هنوز تا هوشمند شدن فاصله بسیاری دارد. هنوز بسیاری از امور 
معطوف به حضور شهروندان است و تك سرنشینی در تهران به قاعده همیشه خود 
- چه بسا بیشتر- باقی است. میرلوحی البته از روند طی شده راضی به نظر می رسد. او 
به همشهری می گوید: امروز سامانه تهران من، 3میلیون كاربر دارد كه این خود نوعی 
ركورد محسوب می شود كه نشانگر پیشرفت تهران در مسیر هوشمند شدن است. 
وقتی ما شورا را تحویل گرفتیم،  160سامانه در شهرداری راه اندازی شده بودند اما فعال 
نبودند. امروز عالوه بر تهران من سامانه شفافیت، سامانه خدمات و پسماند، سامانه 
صدور پروانه ساخت، سامانه حمل ونقل هوشــمند اینها همه در این دوره راه اندازی 
شده اند. امروز شهروندان می توانند با اپلیكیشن خود بدانند كه اتوبوس كی می رسد. 
امروز بودجه شهرداری تهران و ریز هزینه ها روی  سایت وجود دارد و همه می توانند 
جزئیات را تماشا كنند. یا جلسه های صحن به طور زنده پخش می شوند. این اقدامات، 

اقدامات ارزشمندی است.

حداقل ۳میلیارد دالر صرفه جویی
»تصور كنید همه این 6میلیون خودرو، برای انجام امور اداری خود به خیابان ها بیایند! 
آن هم در كشوری كه فقط 90میلیارد دالر یارانه سوخت می دهد. از طرفی 10میلیارد 
دالر از این مبلغ مربوط به تهران است.«؛ میرلوحی برای توضیح ضرورت هوشمندی 
شهر توضیحات خود را درباره بنزین ادامه می دهد: اگر این عدد 30درصد كاهش پیدا 
كند، بیش از 3میلیارد دالر - بنزین - در شهر در سال صرفه جویی می شود و این بدون 
هوشمندشدن شهر ممكن نیست. این در حالی است كه كاهش هزینه ها در مدیریت 
شهر فقط در مسئله بنزین خالصه نمی شود و آورده های بسیاری برای شهر خواهد 
داشت. او ادامه می دهد: حتی اگر 10درصد در این مبلغ صرفه جویی شود، می توان 
هزار واگن به متروی تهران یا 6هزار اتوبوس به ناوگان اتوبوسرانی تهران اضافه كرد و 

تمام این بخش را نوسازی كرد.

از شارژ كارت بلیت تا نظارت بر قراردادهای شهرداری
مروری بر اقدامات انجام شده برای هوشمندسازی تهران

معضالت تهران یكی دو تا نیســت و پایتخت تا زیست پذیرشــدن راه درازی در پیش دارد. 
از معضالت اصلی كالنشــهر تهران، ترافیك سرسام آور اســت كه هزینه های مادی و روحی 
بسیاری به شهروندان تحمیل می كند. معضل بزرگ دیگر، آلودگی هواست كه سالمت جسمی 
پایتخت نشینان را در معرض خطر قرار داده است. تاكنون راهكارهای مختلفی برای حل معضالت كالنشهر تهران ارائه شده، 
این بار پای فناوری به میان آمده است. از راهكارهای جدید در جهت كاهش و رفع چالش های كنونی شهرها، توسعه ایده 

آوین آزادی 
روزنامه نگار

فقیر و غنی ندارد. 
امروز همه می دانند 

و می توانند از 
راه های دیجیتال 

به خواسته های 
خود برسند. 

محمود میرلوحی، 
عضو شورای شهر 
تهران در این باره 

به همشهری 
می گوید: شهری 

مانند تهران با 
1۰میلیون جمعیت 

كه روزها گاهی 
تا 1۳میلیون هم 

می رسد، با 6میلیون 
خودرو و ۳میلیون 

موتورسیكلت، 
بیش از هر شهر 

دیگری نیاز به 
هوشمند شدن 

دارد. روزی 
۲5میلیون لیتر 

بنزین در پایتخت 
و در زمستان 

روزانه ۲۰۰میلیون 
مترمكعب گاز 

مصرف می شود

لیال شریف
روزنامه نگار

آرام محمدی
روزنامه نگار

افزایش كاربران سامانه تهران من به بیش از 3میلیون نفر
در گسترش هوشمندی شهر، مشاركت شــهروندان از اهمیت بســیاری برخوردار 
اســت. به  همین  دلیل، در تدوین برنامه تهران هوشمند بر جلب مشاركت شهروندان 
تأكید شــده و ســامانه »تهران من« ازجمله اپلیكیشن هایی اســت كه با آیتم های 
مختلف به دنبال ارائه خدمات آنالین به تهرانی ها طراحی شــده و بازخورد خوبی نیز 
در میان شهروندان داشــته اســت؛ هم اكنون، بیش از 3میلیون كاربر از این سامانه 
 استفاده می كنند. تهران من، درگاه واحد ارائه خدمات هوشمند شهروندی به آدرس
 my. Tehran.ir است كه در سال 1396با هدف تسهیل دریافت سرویس های شهری و 
ایجاد یكپارچگی در آنها راه اندازی شده است. امروز بسیاری از تراكنش ها و سرویس های 

شهرداری تهران ازجمله خدمات طرح ترافیك، خدمات ملكی، خدمات خودرویی و 
خدمات شهری از طریق این سامانه قابل انجام است. تهرانی ها با نصب این اپلیكیشن به 
خدماتی مانند رزرو طرح ترافیك، استعالم مشخصات امالك، پرداخت خالفی خودرو 
و موتورسیكلت، پرداخت انواع قبوض و شارژ كارت بلیت های مترو و اتوبوس و خدمات 
حوزه شهرسازی دسترسی خواهند داشت. سامانه تهران من در سیزدهمین جشنواره 
وب و موبایل ایران كه عرصه رقابت بین اپلیكیشن ها و وب سایت های فارسی است و 
به قرار هر سال، در اسفندماه 99برگزار شد، در هر دو بخش مردمی و داوری، به عنوان 

بهترین سامانه خدمات رسان سازمان ها و مؤسسات دولتی معرفی شد.

افزایش خدمات در سامانه تهران من
خدمات جدید دیگری كه به سرویس های اپلیكیشن 

تهران من اضافه شده، به قرار زیر است: 
   انتشــار اطالعیه ها و آموزش های مربوط به بیماری كرونا 
در جهت ترویج آگاهی و اطالع رســانی به مــردم؛ راه اندازی 
خط ویژه كرونا در مركز تماس 137؛ برجســته كردن مراكز 
بهداشتی و درمانی و پایگاه های مدیریت بحران روی سامانه 

نقشه تهران به نشانی
    map.tehran.ir؛ و همچنین اپلیكیشن نقشه همراه تهران 

)رایا( با امكان مسیریابی
   هوشمندسازی ســامانه 137؛ شــهروندان در این برنامه 
می توانند با ارسال عكس و فیلم و تعیین موقعیت مكانی خود، 

معضالت شان را گزارش كنند.
   دسترســی به خدمات مربوط به صــدور پروانه، اعالم 
عوارض نظارت فنی و فرم خالف ساختمان و صدور پایان 

كار ساختمان
   استعالم و دریافت مفاصاحساب نوسازی اینترنتی از طریق 

ثبت مشخصات ملك در قسمت »امالك من«
   اطالع از فروشگاه ها و خدمات آنالین

   دسترسی به سامانه ثبت نام مؤسسات كرایه اتومبیل
   دسترسی به سامانه ســامان بازار كه با هدف شناسایی و 

ساماندهی دستفروشان راه اندازی شده است.
   دسترسی به سامانه ثبت نام مؤسسات كرایه اتومبیل

   دسترسی به سامانه نوبت دهی مراكز معاینه فنی خودروها 
   دسترسی به سامانه حمل ونقل بار و كاال )بارانه(

3,0
00,0

00

و از خانه در سامانه تهران من امكان شارژ بلیت متر

هم اكنون با اهدافی مانند كاهش تماس فردی در دوران كرونا، امكان شارژ بدون محدودیت 
زمانی و مكانی و همچنیــن صرفه جویی در زمان، مســافران متــرو می توانند از طریق 
اپلیكیشن هایی مانند تهران من، ایزی پی و شاپ، اقدام به خرید بلیت مترو و شارژ كارت 
بلیت اعتباری خود كنند. برای شارژ كارت بلیت مترو و اتوبوس از طریق اپلیكیشن تهران 
من، ابتدا این اپلیكیشن را از سایت my.tehran.ir دریافت كنید. پس از ثبت نام و ایجاد 
حساب كاربری، موجودی خود را افزایش دهید. سپس از قسمت بلیت درون شهری، كارت 
بلیت را انتخاب كنید. اگر كارت بلیت شما ثبت نشده بود، كارت جدید را ثبت كنید. مبلغ 

مورد نظر را وارد و گزینه شارژ بلیت را انتخاب كنید.

ونیك ایجاد نسخه های الكتر

در سامانه سالمت الكترونیك شهرداری خدماتی مانند نوبت دهی، پذیرش، صندوق و 
خدمات دندانپزشكی و آزمایشگاه به صورت الكترونیك انجام می شود. هدف از راه اندازی 
این سامانه، ارائه خدمات راحت تر و همراه با شفافیت عنوان شده است و اطالعات مربوط 
به بیمه، بیمار و پزشك به صورت شفاف در دسترس اســت. این سامانه به ثبت  احوال، 

پزشكی قانونی و بیمه های مختلف وصل است.

شفاف سازی و انتشار عمومی اطالعات قراردادها، درآمدها و هزینه ها
shafaf.tehran. سامانه شــفافیت شــهرداری تهران با آدرس

ir با هدف شفاف ســازی اقدامات و قراردادهای شهرداری تهران، 
اعتمادسازی میان مردم و پیشگیری از فساد از فروردین 97آغاز 
به كار كرده است و اطالعات و داده های انواع قراردادها و فعالیت های 
شهرداری در آن به شیوه ای آزاد در دسترس شهروندان است. این 
سامانه در ابتدا با انتشار قراردادهای كالن و باالی یك میلیارد تومانی 
شهرداری شروع به كار كرد و هم اكنون، عالوه بر امكان دسترسی 
به قراردادهای متوسط و كالنشهرداری تهران، اطالعات مدیران و 

كاركنان شهرداری ازجمله مشخصات تحصیلی و میزان حقوق 
و مزایای دریافتی و همچنین اطالعات ســفرهای خارجی آنها، 
اطالعات شركت ها و سازمان ها، پژوهش ها و مطالعات شهرداری، 
اطالعات روزبازارها و كیوسك ها، اطالعات پیام های ثبت شده در 
سامانه 137و همچنین 1888، گزارش عملكرد مالی شهرداری، 
اطالعات شهرســازی، اســامی دریافت كنندگان طرح ترافیك 
خبرنگاری و فهرست دریافت كنندگان واكســن كووید -19در 

شهرداری نیز قابل دسترس است.

 شهر هوشمند و
حكمرانی خوب

این شماره
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فعالیت است و متقاضی هم بداند درخواست خود را در 
چه چارچوبی باید پیگیری و ارائه كند.«

تخلف در واكسیناســیون پاكبانــان موضوعی بود كه 
چندی پیش جنجال بســیاری در شــهرداری تهران 
ایجاد كرد و موجب شد تا رئیس مركز ارتباطات و امور 
بین الملل شــهرداری تهران از ثبت اسامی افرادی كه 
در شهرداری تهران واكســن كرونا تزریق كرده اند در 
سایت شفافیت خبر دهد؛» اســامی همكارانی كه در 
 شــهرداری تهران واكســن تزریق نموده اند در سایت 
شفاف بارگذاری شــد و مرتبا تكمیل می شود. بررسی 
گزارش های  فرایند واكسیناســیون برای شناســایی 
تخلفات احتمالی همچنان ادامه دارد و تصمیمات الزم 

به تناسب اخذ می شود.«
ثبت قراردادهای شهرداری در سامانه شفافیت نكته ای 
بود كــه نژادبهــرام آن را به عنوان یكــی از مهم ترین 
دستاوردهای شفافیت شهرداری تهران معرفی كرد و 
در رابطه با بارگذاری تمام طرح ها و لوایح شورای شهر 
پنجم در سامانه مختص به این كار توضیح داد:»تمام 
طرح ها و لوایح پیش از آنكه در صحن مطرح شــوند، 
در سامانه طرح و لوایح شــورای بارگذاری می شوند تا 
شهروندان و كارشناسان اظهارنظر كنند. به خاطر دارم 
یكی از طرح ها كه در رابطه با ساماندهی پیاده  روها بود 
به دلیل نظرات مختلفی كه در ســامانه ارائه شده بود، 
از دستور صحن خارج شــد و برای چكش كاری بیشتر 
به كمیسیون برگشــت. این یك اتفاق بزرگ در مسیر 
شفاف سازی  است تا شهروندان نســبت به طرح های 
شهری نه تنها مطلع شــوند بلكه فرصت اظهارنظر نیز 

پیدا كنند.«
 براساس گفته بهاره آروین در نشست شفافیت و شهر 
شیشــه ای »هر چند در ابتدا قرار بود كه قراردادهای 
باالی یك میلیارد تومان بر سامانه شفافیت بارگذاری 
شــود، این بارگذاری از 21 فروردین ۹۷ شــروع شد. 
اما شــفافیت به قراردادهای باالی یك میلیارد تومان 
مختص نبود و ســقف آن افزایش یافت. امسال تمامی 

قراردادهای باالی 4۵0میلیــون تومان و قراردادهای 
متوسط باالی 4۵ میلیون تومان نیز در سامانه شفافیت 
بارگذاری می شود. اطالعات قراردادهای ملكی نیز اخیرا 

در وب سایت شفافیت بارگذاری شده است.«

اما و اگرهای شفافیت 
شفافیت در بدنه شــهرداری امری دشوار است كه در 
برخی از حوزه ها به اهداف خود دست یافته است اما در 

برخی موارد نیز هنوز راه درازی پیش رو است.
ثبت حقوق مدیران شهری در سامانه شفافیت هر چند 
در ابتدا به عنوان یكی از گام های الزم برای دســتیابی 
به شفافیت مطرح بود اما در زمان اجرا با اما و اگرهایی 
همراه شــد. آروین در اسفند ســال گذشته نسبت به 
این موضوع گالیه كرد و گفته بود:» متأســفانه یكی از 
استدالل هایی كه مخالفان انتشــار حقوق مدیران در 
شهرداری تهران داشتند این بود كه هنوز هیچ ارگان 
دولتی حقوق و مزایای مدیران خود را منتشر نكرده و 
حقوق مدیران شهرداری درصورتی باید منتشر شود كه 

دولت نیز به این قانون عمل كند.«
هر چند این خواسته هنوز به مرحله اجرا نرسیده است 
اما پیروز حناچی شهردار تهران در نشست خبری خود 
درخصوص قرار نگرفتن دســتمزد و حقوق پرســنل 
شهرداری تهران روی سامانه شفافیت توضیح داد كه 
»قراردادن فیش حقوقی مدیران روی سامانه به صالح 
نیست چرا كه ممكن است این افراد وام گرفته باشند و 
نخواهند این مسائل منتشر شود ولی قرارگیری میزان 

بیس حقوق و دستمزد مشكلی ندارد.«
ناگفته نماند كه انتشــار حقوق مدیران شــهری تنها 
چالش پیش روی ایده شفافیت در شهرداری نیست چرا 
كه براساس گفته آروین هراس بروكراتیك، رویه های 
غیررسمی ، زیرساخت های فنی و گروه های ذی نفع نیز 

موانع بسیاری بر سر راه شفافیت قرار داده اند.

* نام كتابی از هوشنگ مرادی كرمانی

جهادكشاورزی، بانك مركزی، سازمان برنامه و بودجه 
و اســتانداری هرمزگان باالترین نمره را در شفافیت 
اطالعات دریافت كند. براســاس گزارشی كه چندی 
پیش سایت روزنامه همشهری منتشر كرد بخشی از این 
شفافیت مربوط به انتشار و در دسترس عموم قرار دادن 
اطالعات در سامانه »سامانه انتشار و دسترسی آزاد به 
اطالعات« است و بخشــی دیگر در رابطه مسئولیتی 
است كه شهرداری تهران از آن با عنوان پاسخگویی و 

شهرداری شیشه ای یاد می كند.

اجرای كامل شفافیت نیازمند پاسخگویی است
دستیابی به شــفافیت نیازمند عبور از موانع بسیاری 
است و بدون شك اجرای این ایده در شهرداری باید با 
چكش كاری های بسیاری همراه شود. زهرا نژادبهرام، 
عضو شورای شــهر پنجم در این رابطه به همشهری 
می گوید:» شهرداری در زمینه شفافیت گام های بلندی 
را برداشته اســت ولی این اقدام زمانی می تواند كافی 
باشد كه با پاســخگویی دقیق همراه شود، در واقع اگر 
شفافیت بدون الزام مدیران و مسئوالن به پاسخگویی 
شكل بگیرد، فایده چندانی ندارد. بنابراین هر چند فشار 
افكار عمومی اثرگذار است اما این فشار زمانی می تواند 
از قدرت كافی برخوردار باشد كه پاسخگویی به همراه 
داشته باشــد.در این دوره به دلیل نظارت مداومی كه 
شورا بر شهرداری داشت، می توان گفت كه شفافیت و 

پاسخگوی در كنار هم قرار گرفت.«
او در رابطه با نقش شفافیت در مبارزه با فساد نیز معتقد 
است:»من قبول دارم كه فســاد مشاهده شده است و 
حتی ســازمان های مختلف در رابطه با بحث فساد در 
برخی از بخش های شهرداری مطالعاتی را انجام داده اند 
اما شــفافیت در این زمینه یك ظرفیت است و كافی 
نیست. شفافیت تنها به معنای انتشار اطالعات نیست 
بلكه مشخص ساختن چارچوب برای مجریان یكی از 

مهم ترین گام ها در تعیین شفافیت است.«
نژادبهرام برای توضیــح بحث به موضــوع تخلف در 

واكسیناسیون پرداخت و گفت:»شهرداری در ارتباط با 
واكسیناسیون پاكبانان یك پروتكل تهیه كرده بود اما 
شاهد بودیم كه در چند مورد آن پروتكل زیر پا گذاشته 
شد. زمانی كه ما با شهردار در این رابطه صحبت كردیم، 
ایشــان یكی از دالیل اصلی برای وقوع چنین اتفاقی 
را مرتبط با بحث ناكافی بودن قواعــد و پروتكل های 
تزریق واكسن در شــهرداری معرفی كردند و گفتند 
كه چون دســتورالعمل اجرایی تمام ابعاد مسئله را به 
خوبی پوشش نداده بود، زمینه برای تخلف فراهم شد. 
بنابراین تهیه دســتورالعمل برای اجرای امور مختلف 
عین شفافیت است، ایجاد ظرفیت های حقوقی و قانونی 
الزم برای آنكه مجری بداند در چه چارچوبی مجاز به 

حقوقی كه بر مدار شهروندی می چرخد

حقوق شهروندی از مفاهیم جدیدی است كه امروزه 
زبانزد عام وخاص شده و بیشتر از این عنوان جهت 
نشان دادن حق برخورداری عادالنه از امكانات شهری 
و همچنین بیان عقیده و نظرات در حوزه های سیاسی، اجتماعی و مدنی استفاده 
می شــود. باتوجه به اینكه این عنوان تلفیقی از حقوق و شهروند است، جایگاه 
ویژه ای پیدا كرده تا جایی كه منجر به تصویب »منشــور حقوق شــهروندی« 

شده است.
حقوق شهروندی وقتی تحقق می یابد كه همه افراد یك جامعه از كلیه حقوق 
مدنی و سیاسی بهره مند و به فرصت ها و امكانات از حیث اقتصادی و اجتماعی 
دسترسی آسان داشته باشند. شهروندان به عنوان اعضای جامعه كه در حوزه های 
مختلف مشــاركت دارند و در برابر حقوقی كه دارند، تكالیفی را نیز در راستای 
اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم برعهده می گیرند. با توجه به اینكه حق و تكلیف 
در برابر هم قرار می گیرند، بنابراین شناخت این حقوق و تكالیف نقش مؤثری در 
ارتقای حقوق شهروندی و ایجاد جامعه ای براساس نظم و برابری و عدالت دارد.

شهروندی )citizenship( عبارت جدید و جذابی است كه عموم مردم در جامعه 
آن را به كار می برند و مدیران شــهری و سیاستمداران نیز همواره در تالشند با 
استفاده از این مفهوم از شــهروندان برای حمایت از سیاست ها و اهداف خود 

بهره برداری و استفاده كنند.
در اینكه »شهروندی« بسیار خوب و مطلوب است و به عنوان یك حق باید به آن 
توجه و احترام گذاشت هیچ شكی نیست و در این خصوص بین همه اتفاق نظر 
وجود دارد اما نقطه اختالف اینجاست كه موقعیت شهروندی باید متضمن چه 
اتفاق هایی باشد؟ چه نوع جامعه ای به بهترین شكل »شهروندی« و به تبع آن 

»حقوق شهروندی« را ارتقا می بخشد؟ 
به جهت نبود تعریف كامل و واحد از مفهوم حقوق شهروندی باید حداقل حقوق 
را به عنوان كف مطالبات، به عنوان حق شــهروندی پذیرفت و هر جامعه ای به 
اقتضای ظرفیت ها و امكانات خود باید تالش كند تا این حداقل حقوق را از نظر 

كمی وكیفی گسترش دهد و به حد مطلوب برساند.
موقعیت شــهروندی، حس عضویت و تعلق داشــتن فرد به جامعه است. این 
موقعیت، احســاس كمك فرد به جامعه را ایجاد می كند و در مقابل از جامعه 
انتظار كمك به فرد را دارد. این رابطه متقابل در مجموعه ای از حقوق انعكاس 
و حقوق شهروندی را پدیدار می كند و می توان گفت كه شهروندی؛ »موقعیتی 
است كه فرد با برخورداری از آن می تواند در یك جامعه زندگی خود را براساس 
وابســتگی های متقابل و براســاس موازین و تعادل حقوق و مســئولیت های 
اجتماعی ساماندهی كند.« حقوق شهروندی مجموعه حقوقی است كه برای 
اتباع كشور در رابطه با دولت، نهاد ها، ادارات و ســازمان ها تدوین شده است. 
دركشورما مســلمان بودن شرط برخورداری از حقوق شــهروندی نیست. در 
واقع حق شهروندی به اعتبار تابعیت برقرار می شود. بنابراین حقوق شهروندی 
یك مفهوم نسبتاً وسیعی است كه شــامل حقوق مدنی، سیاسی، غیرسیاسی، 
اقتصادی، اجتماعی و فردی می شود. امروزه شهرنشینی یكی از ضروریات زندگی 
محسوب می شود. شهروندان با اهداف و انگیزه های مختلف در شهرها به فعالیت 
می پردازند. عده ای برای كسب وكار وتجارت، گروهی برای تحصیل و آموختن 

مهارت های فردی و جمعی و... .
طبیعی اســت كه زندگی اجتماعی مســتلزم وجود روابط حقوقی بین افراد و 
گروه های مختلف اجتماع اســت. این روابط اجتماعی باید تحت نظم و قاعده  
درآید. در غیراین صورت اجبار و اجحاف بر روابط بین افراد حاكم شده و موجب 
ایجاد هرج و مرج و نابسامانی و درگیری خواهد شد. بنابراین، حاكمان، دولت ها 
و نهادهای عمومی با تعیین مقررات و قوانین مختلف سعی در تنظیم این روابط 
می كنند. از این رو، حقوق شهری كه موضوع آن چگونگی تنظیم روابط مردم 
شهر، حقوق و تكالیف آنان در برابر یكدیگر و همچنین در برابر جامعه و اصول و 

هدف ها و وظایف و روش انجام آن است، نقش آفرینی می كند.
اساسی ترین بحث در حقوق شهری، آشنایی شهروندان با قوانین و مقررات مورد 
عمل و جاری است. در قانون اساسی شالوده و اصول اساسی حقوق دولت تبیین 
و تشــكیالت و روابط بین قوای مختلف و قدرت های عمومی بیان شده است 
كه متضمن قواعد كلی درخصوص جنبه های حمایتی و پیشــگیرانه از حقوق 
شهروندی است. همچنین قوانین و مقرراتی كه توسط قوه مقننه وضع مي شود 
و به تصویب می رسد همچون قانون مدنی، تجارت، مجازات اسالمی، كار، بیمه و 
مقررات، آیین نامه ها، بخشنامه ها و حتی تصمیمات قضایی كه شهر، شهرنشینی 
و شهروندان را به نحوی تحت تأثیر قرار می دهند، دایر مدار و قوام بخش محیط 

حقوقی در جامعه شهری هستند.
وجود وظیفه در انجام یا خودداری از عملی كه خود این وظیفه ممكن اســت 
در اثر مقررات قانونی روابط اجتماعی به وجود آمده باشــد و همچنین اطالع 
شهروندان از وظیفه و توانایی آنان در انجام وظیفه از شرایط ضروری در تحقق 
مسئولیت به شمار می آیند. فعالیت های اجتماعی نیز همواره با وقایع و حوادث 
گوناگونی روبه رو بوده است و بدین شكل، نوع و تنوع این فعالیت ها تأثیر فراوانی 
در مسئولیت شهروندان دارد اما، تا قبل از بررسی مسئولیت های شهروندان، باید 
به اصل اساسی كه وثیقه حقوق شــهروندی است یعنی اصل برائت شهروندان 

تمسك جست.
موضوع رابطه حقوق شهری، زندگی شهری و مدیریت شهری امروزه درحوزه 
مطالعات، برنامه ریزی و مدیریت در سطح جهانی مطرح است. مدیریت شهری 
شامل فرایندهای سیاستگذاری، برنامه ریزی، هماهنگی، سازماندهی و نظارت 
بر اداره امور شهر و شــهرداری است و حقوق شــهری در پی قانونمند كردن 
چندگانه نظام مدیریت شهری و نیز قانونمدار كردن وظایف و تكالیف متقابل 
و دو سویه شهرداری و شهروندان اســت. بر این اساس اهمیت نقش و جایگاه 
نظام حقوق شهری در مدیریت شــهری و نیز رابطه مدیریت شهری و حقوق 
شهروندی مشخص می شود. در این میان ســهم و نقش شهرداری و شورای 
شهر كه حلقه پیوند و اتصال نظام مدیریت شهری و نظام حقوق شهری است، 
اهمیت خاصی دارد. اهمیت حقوق شهری نیز در تدوین قواعد و مقررات راجع به 
برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری و تأثیرات مثبت ناشی از قانونمند كردن 
زندگی شهری و ســایر پیامدهای دگرگون كننده در برنامه ریزی و مدیریت 
شهری قابل مشاهده است. بدیهی اســت فرایند تصمیم گیری شهری زمانی 
موجب جلب منافع همگانی و مدیریت شــهری خواهد شــد كه شهروندان 
بیشــترین مشــاركت را در تصمیم گیری ها از خود نشــان دهنــد. از این رو 
قانونمند كردن این روند كمك شــایانی را به مدیریت شــهری و شهروندان و 

مشاركت در تصمیم گیری ها می كند.

بنابراین جهت دستیابی به شهری مطلوب با تكیه بر حقوق شهروندی 
الزم است:

   حقوق وتكالیف متقابل شهروندان و شهرداری به صورت شفاف تدوین 
و تعیین شود.

   شــهروندان از فرایند تهیه، بررســی و تصویب برنامه های توســعه 
شهری)طرح های جامع و تفصیلی( كامال مطلع و دارای نقش باشند.

   راهكارهای جلب مشاركت های شهروندی تعیین شود.
   مدیریت واحد شهری به عنوان یك ضرورت مورد توجه قرار گیرد.

    قانون جدید جامع شهری با توجه به نیازهای روز و با رویكرد مدیریت 
واحد ناشی از انتخاب شهروندان تدوین شود.

راهكارهای الزم جهت اطالع كامل شــهروندان از نحوه تصمیم گیری مدیران 
شهری پیش بینی شود.

از شارژ كارت بلیت تا نظارت بر قراردادهای شهرداری
مروری بر اقدامات انجام شده برای هوشمندسازی تهران

میثم یوسفی
وكیل پایه یك دادگستری و مدرس دانشگاه

حقوق شهروندی 
مجموعه حقوقی 

است كه برای اتباع 
كشور در رابطه 

با دولت، نهاد ها، 
ادارات و سازمان ها 

تدوین شده 
است. دركشورما 

مسلمان بودن 
شرط برخورداری 

از حقوق شهروندی 
نیست. در واقع حق 
شهروندی به اعتبار 

تابعیت برقرار 
می شود. بنابراین 
حقوق شهروندی 
یك مفهوم نسبتًا 

وسیعی است 
كه شامل حقوق 
مدنی، سیاسی، 

غیرسیاسی، 
اقتصادی، اجتماعی 

و فردی می شود. 
امروزه شهرنشینی 

یكی از ضروریات 
زندگی محسوب 

می شود. شهروندان 
با اهداف و 

انگیزه های مختلف 
در شهرها به 

فعالیت می پردازند

شهر هوشمند است؛ ایده  ای با ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی. پروژه تهران هوشمند نیز با اهداف زیست پذیری و 
ارتقای تاب آوری و رشد شفافیت در پایتخت در حال پیگیری است. از مزیت های این پروژه، افزایش كارایی فضای نرم افزاری 
است كه باعث دسترسی راحت تر شهروندان به خدمات شهری و صرفه جویی در زمان و نیز كاهش مراجعات مردم به ادارات 
خدماتی می شود. نمونه بارز این خدمات، اپلیكیشن »تهران من« است كه هم اكنون سرویس های مختلفی ارائه می دهد و 
توانسته رضایت شهروندان را كسب كند. در ادامه، برخی از اقدامات انجام شده برای هوشمندسازی تهران را مرور كرده ایم.

ونیك مناقصات شهرداری تهران برگزاری الكتر

سامانه مدیریت الكترونیك مناقصات شهرداری تهران به عنوان زیرشاخه سامانه جامع 
معامالت شــهرداری، با هدف ایجاد فرصت های برابر برای همه متقاضیان، حذف كاغذ 
و گردش كار دستی و همچنین محرمانه ماندن مكاتبات و جزئیات قراردادها در اسفند 
۹۹راه اندازی شــد. در این ســامانه تمام مراحل مناقصات و مزایده ها از انتشار آگهی تا 
دریافت و بارگذاری اسناد و مدارك مورد نیاز شركت در مناقصات و همچنین برگزاری 
كمیسیون های معامالتی و صورتجلسه ها به صورت الكترونیكی است. مناقصات با امضای 
دیجیتال انجام می شود و پاكت های قیمت با الگوریتم های رمزگذاری شده ارائه می شود.

ساماندهی بافت ها و بناهای تاریخی

ســامانه مدیریت بافت و بنای تاریخی به عنوان یكی از كاربردی ترین پروژه ها اسفند سال گذشته 
رونمایی شد. طبق آخرین اطالعات در دسترس، اطالعات مربوط به معماری،  نوع كاربری، قدمت، 
شماره ثبت و شناسه بیش از 300بنای ثبت شده و همچنین 300بنای ارزشمند دارای اهمیت تاریخی 
در این سامانه بارگذاری شده و قابل استفاده اســت. سامانه مدیریت بافت و بنای تاریخی با سازمان 

میراث فرهنگی استان تهران و وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ارتباط دارد.

ح ترافیك در تهران من  فراهم شدن امكان تخفیف طر

شرایط بهره مندی از تخفیف طرح ترافیك به این صورت ذكر شده است كه شهروندان تهرانی 
كه مایل به اســتفاده از تخفیف برای ورود به محدوده های طرح ترافیك پایتخت هستند، 
در ابتدا باید در سامانه تهران من ثبت نام و مشــخصات خودروی خود را ثبت كنند. داشتن 
معاینه فنی برتر یكی از مواردی است كه موجب دریافت تخفیف 2۵درصدی عوارض تردد در 
محدوده های ترافیك و كنترل آلودگی هوا می شود. همچنین كاربرانی كه پس از ثبت نام در 
این سامانه، در حساب كاربری خود مبلغ كافی به اندازه ورود به طرح داشته باشند، در بدو ورود 
به طرح، به صورت خودكار مشمول 20درصد تخفیف می شوند. بنابراین، برای بهره مندی از این 

شیوه، پیش از ورود به طرح، از شارژ بودن حساب شهروندی خود مطمئن شوید.

جمع آوری آنالین پسماندهای خشك

كاركرد اپلیكیشن های جمع آوری پسماند خشك، جمع آوری و خرید پسماند خشك است. این 
اپلیكیشن ها به گونه ای طراحی شده اند كه درصورت درخواست شهروندان، از هر جا كه باشند، 
پسماند خشك آنان از مقابل محل استقرارشان دریافت و به چرخه بازیافت فرستاده می شود. از 
اهداف اصلی این اپلیكیشن ها، ازجمله اپلیكیشن »به زی« و »جارو«، بازیافت پسماند خشك و 
حفظ محیط زیست و زمین، مقابله با زباله گردی و جلوگیری از سوء استفاده از كودكان كار است. بعد 
از تحویل پسماند، به ازای پسماندهای خشك تفكیك شده، كیف پول شهروندان شارژ و به حساب 
بانكی آنها منتقل می شود. متقاضیان استفاده از این اپلیكیشن ها باید ابتدا اپلیكیشن  موردنظر را 
دانلود كنند. بعد از نصب، مرحله ثبت نام و ورود آدرس است. بعد از ثبت درخواست، متولیان مربوطه 

همان زمانی كه شما مشخص می كنید، در محل حاضر می شوند و پسماند را دریافت می كنند.

راه اندازی سامانه های هشدار مدیریت بحران
3سامانه پیش بینی و هشدار سازمان پیشگیری و مدیریت بحران 
شهر تهران شامل سامانه هشــدار ســریع زلزله، فاز دوم سامانه 
پیش بینی و هشدار سیل و سامانه پیش بینی برف و یخبندان در 
پاییز ۹۹رونمایی شدند. سامانه هشدار سریع زلزله شامل 22دستگاه 
جدید شتاب نگار زلزله است كه به ظرفیت 4دستگاه قبلی افزوده 
شده و در طول گسل های پیرامون تهران نصب شده است. با استفاده 
از این 26شتاب نگار و حسگر، این سامانه قابلیت هشدار وقوع زلزله 
در چند ثانیه قبل از رسیدن خبر به تهران و هشدار به ایستگاه های 

آتش نشانی، خطوط انتقال سوخت، بیمارستان ها و شبكه گازرسانی 
را دارد. همچنین 4ایستگاه برف ســنج و پیش بینی یخبندان در 
مناطق شمالی تهران شامل ولنجك، میدان بهرود، كوهسار و شهرك 
قائم فعال هســتند كه درصورت بارش زیاد برف، در لحظه هشدار 
می دهند و یخبندان روزهای آتی را نیز پیش بینی می كنند. فاز دوم 
سامانه پیش بینی و هشدار سیل نیز با افزایش تجهیزات و ارتقای 
امكانات در اطراف ۷روددره تهران كه در كوهپایه جنوبی البرز قرار 

گرفته اند، فعال هستند.

 شهر هوشمند و
حكمرانی خوب

این شماره



اداره شهر نیاز به منابع درآمدی تازه دارد
علت مخالفت ها با تراكم فروشی و اهمیت ایجاد توسعه پایدار
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 شهر هوشمند و
حكمرانی خوب

این شماره

افزودن الیه »شهر و زنان« روی نقشه تهران
فاز اول طرح هوشمندسازی شهر برای زنان مسیریابی راحت روی سامانه نقشه 

تهران برای اماكنی است كه مختص آنهاست مانند شهربانوها و شهردخت ها

در دنیای امروز و به ویژه در شرایط كنونی كه بحران 
كرونا موجب شده تا ترددها در شهر كاهش یابد و با 
احتیاط انجام شود شــاید باید به صورت جدی تری 
تمام اقدامات و زیرساخت های الزم برای ایجاد شهر هوشمند یا شهر الكترونیك 
برقرار شود تا عالوه بر كاهش معضالت شــهری و قطع زنجیره كرونا كمكی به 
ارتقای كیفیت زندگی شهری شود. در این بین باید دید با توجه به تردد بیشتر 
زنان به دلیل نقش های محوری تری كه در اجتماع به نسبت مردان بر دوش دارند  
یا حداقل همپای مردان در اجتماع حضور دارند، شهرداری در طرح شهر هوشمند 
چه طرح هایی برای رفاه حال این قشر در دست اجرا دارد؛ چرا كه مدیریت شهری 
موظف است برای یك مادر شاغل، یك زن تنها یا زن سرپرست خانوار، یك دختر 
نوجوان و یك مادری كه نوزاد شیر ده دارد همان قدر امنیت، رفاه و آسایش ایجاد 
كند كه برای سایر گروه ها در جامعه شهری ایجاد می كند و باید خدماتی را فراهم 
كند تا این قشر بتواند راحت تر و بدون داشتن دغدغه فكری و روانی و بدون لطمه 
خوردن به اعتمادبه نفسش در شهر تردد كند. شاید زمان آن فرا رسیده در طرح 
شهر هوشمند به جایگاه زنان و معضالت و مشكالت آنها بیش از قبل پرداخته و 

اهمیت داده شود.

ایجاد امكان مسیریابی راحت 
تهران زمانی به خوبی »شهری برای همه« می شود كه در اجرای طرح های شهری 
همه گروه ها را در نظر بگیرد و از ظرفیت همه افراد اســتفاده كند، در مدیریت 
شــهری زنان و مردان همه با هم و در كنار هم حضور داشته باشند و امكانات و 
خدمات عادالنه طراحی و اجرا شود. زهرا بهروز آذر، مدیركل امور بانوان شهرداری 
در گفت وگو با همشــهری با بیان این مطالب در خصوص سهم بانوان از طرح 
شهر هوشمند می گوید: »ارتقای كیفیت زندگی شهری زنان شهروند تهرانی از 
رسالت های ماست و ما باید تالش كنیم تا پاسخگوی نیاز دختران نوجوان و جوان، 
زنان شاغل باشیم. لذا در این راستا یكی از مهم ترین موضوعاتی كه شهر هوشمند 
دارد بحث جمع آوری و ارائه اطالعات و در اختیار گذاشتن داده ها به شهروندان 
است. یكی از داده های مهمی كه ما در سطح شهر داریم زیرساخت های موجودی 
است كه در حوزه زنان وجود دارد و شــهروندان می توانند به اشكال مختلف از 
آن استفاده كنند«. وی ادامه می دهد: »فاز اول طرح هوشمندسازی شهر برای 
زنان مسیریابی راحت برای اماكنی است كه مختص آنهاست. فضاهایی مانند 
بوستان های بانوان، شهربانوها، شهردخت و مجموعه های ورزشی كه با مدیریت 
شهرداری اداره می شود و متعلق به این سازمان است. اطالعات اولیه برای انجام 
این كار استخراج شده است و روی سامانه نقشه تهران كارهای زیرساختی آن 
انجام شده است تا اطالعات وارد نقشه تهران شود. زمانی كه این كار انجام شود 
الیه ای روی نقشه تهران ایجاد می شود به اســم الیه »شهر و زنان«. البته هنوز 
اسم آن نهایی نشده اما بعد از اتمام اقدامات، شهروندان وقتی وارد نقشه شوند 
می توانند به راحتی به این اطالعات دسترسی پیدا كنند. نقطه ای كه هستند را 
به عنوان مبدا انتخاب و مسیر را پیدا كنند و با استفاده از وسیله نقلیه شخصی یا 
وسیله حمل ونقل عمومی مانند مترو و اتوبوس از طریق مسیریابی در كوتاه ترین 
زمان به مقصد برسند«. فراهم آوردن ابزاری برای مسیریابی كمك بزرگی برای 
زنانی است كه تردد كمتری در شهر دارند و سرگردانی آنها را در یافتن مكان هایی 
كه مختص بانوان است آسان تر می كند. این سبك مسیر یابی عالوه بر كارآمدتر 
كردن و توانمند كردن زنان در این زمینه، زمان آنها برای رسیدن به مقصد را كمتر 
می كند و از طرفی برای آنها آرامش روانی ایجاد می كند تا بدون كمك گرفتن از 
مردان و با اتكا به توانایی خود مسیریابی كنند و بدون دغدغه و نگرانی به مقصد 
برسند. شهر امن برای زنان، شهری است كه هنگام خروج از خانه و برای دستیابی 
به خدمات مورد  نیاز خود در سطح شهر با موانعی كه موجبات آزارشان را فراهم 

سازد و سبب ایجاد احساس ناامنی در آنها شود، مواجه نشوند.

پیدا كردن نزدیك ترین اتاق مادر و كودك
بســیاری از مادران پس از به دنیا آمدن فرزندانشان به این علت كه نمی توانند 
مانند قبل از این شرایط به كارهای خود برسند احساس محدودیت می كنند اما 
خوشبختانه بسیاری از فضاهای عمومی شهری تهران مانند مراكز خرید، مراكز 
سالمت و بهداشت، مترو، سینماها و پارك ها مجهز به اتاق مادر و كودك شده اند 
تا مادران به همراه نوزادانشان بتوانند به راحتی و بدون دغدغه مدت زمان بیشتری 
در شهر حضور پیدا كنند تا اقدامات الزم هر چه بیشتر برای تهران، شهر دوستدار 
كودك فراهم شود اما یكی از ایرادها شاید این باشد كه بسیاری از مادران در آن 
نقطه ای كه قرار دارند ندانند نزدیك ترین و در دسترس ترین اتاق مادر و كودك 
به آنها كجاست. مدیركل امور بانوان شهرداری در این خصوص می گوید: »یكی 
دیگر از بحث هوشمندســازی، دادن خدمات اتاق های مادر و كودك است كه 
فرد می تواند در نقشه اعالم كند تا نزدیك ترین فضای شیر دهی مادر و كودك و 
تعویض كودك را پیدا كند. كارهای زیرساختی این طرح را امیدواریم تا اواسط 

خرداد بتوانیم انجام دهیم تا بتوانیم آن را رونمایی كنیم«.

یكپارچه سازی  خدمات فروش بلیت
بهروز آذر همچنین به طرح دیگری در راستای هوشمند كردن خدماتی كه به 
بانوان شهر قرار است ارائه شود اشاره می كند و می گوید:»از دیگر اقداماتی كه در 
راستای هوشمند سازی  انجام می دهیم بحث یكپارچه سازی  خدمات فروش بلیت 
و استفاده از ظرفیت های ورزشی در شهربانوهاست كه به عنوان كارت خدماتی 
مجموعه بزرگ تری از فعالیت های شهرداری در حال انجام است. بانوان با دارا 
بودن این كارت ها می توانند از این مجموعه ها استفاده كنند و امكان رزرو برای 
آنها فراهم می شود. مطالعات اولیه این طرح در حال نهایی شدن است و امیدواریم 
بتوانیم تا پاییز به بهره برداری برســانیم«. اجرای طرح یكپارچه سازی  خدمات 
فروش بلیت قطعا ســطح رضایت بانوان را در استفاده از مجموعه های شهربانو 
افزایش می دهد چون آنها می توانند خدمات بهتری بگیرند و این هوشمندسازی 
موجب تسریع در امر خدمات رسانی می شــود. وی در پایان به بحث بودجه نیز 
اشاره می كند و می افزاید: »بودجه هوشمند سازی  از بودجه های جاری شهرداری 
تامین می شود و آنچه در این طرح بسیار اهمیت دارد جمع آوری اطالعات است 

كه كارشناسان ما در مناطق در حال انجام اقدامات الزم هستند«.

زهرا بهروز آذر
مدیركل امور بانوان شهرداری

برگ آخر

سیاست دولت های یازدهم و دوازدهم جلوگیری از فروش تراكم بود. این در حالی است كه 
بلندمرتبه سازی و افزایش ساخت وساز در دوره ای باعث شده بود قیمت مسكن با نوسان 
كمتری روبه رو باشد. با مخالفت های دولت در این دوره و تصویب قانون منع فروش تراكم 
بیش از ۴ طبقه در طرح های جامع و تفصیلی تهران در شورای عالی شهرسازی و معماری وضعیت تغییر كرد. تهران كه 
كوتاه قامت ترین پایتخت جهان از نظر متوسط ارتفاع ساختمان ها شناخته می شد، دیگر خرید مسكن را به آرزوی محال 
مستأجران بدل كرده بود. اما دولت پس از ۷ ســال تصمیم گرفت چاره ای برای كنترل بازار بیندیشد و »تراكم فروشی« 
به عنوان جزوی از سیاست های تازه، دوباره مطرح شد. تراكم فروشــی واقعا چه تأثیری بر توسعه شهرها داشته و علت 

مخالفت ها از چه روی بود؟

زهرا رستگارمقدم
روزنامه نگار

چرا تراكم فروشی مردود شد؟
در جانمایی شــهرهای كشــور، تهران به عنوان شهر یا 
كالنشهر باید ساخت و ســازهایی در چارچوب مطالعات 
و طرح های جامع و تفصیلی داشته باشد اما در این شهر 
بیش از نیم میلیون خانه خالی وجود دارد كه نشان از آن 
است كه مســكن كاالیی برای مبادله شدن قرار گرفته. از 
این رو مهم ترین دستاورد مدیریت شهری این دوره توقف 

این چرخه تراكم فروشی شد.
در 3ســال اول دولت دوازدهــم تراكم فروشــی تهران 
نزدیك به صفر رســید. از آنجا كه كارشناســان شهری، 
بسیاری از مشكالت تهران را ناشی از همین تراكم فروشی 
می دانســتند، معتقد بودند كه شهری كه با فروش تراكم 
اداره شود، عارضه های بسیاری به خود خواهد دید؛ اتالف 
منابع، جلوگیری از كسب وكار، رقابت ناپذیری، زمینه برای 
ایجاد شهرداری رانتی، ســلب آسایش، تحمیل هزینه ها 
در میان مدت، آشفتگی نما و ســیمای شهری. البته این 
منهای نگرانی های تامین آب، بــرق و امكانات مورد نیاز 
ساكنان شــهر است. این شــرایط همچنان بر قوت خود 
باقی بود تا وضعیت بازار مسكن تغییر كرد. از این رو ایده 

تراكم فروشی برای حل مشكل كمبود مسكن مطرح شد 
اما شهرسازان معتقدند كه زیرساخت های شهری تهران 
جایی برای پذیرش جمعیت جدید ندارد. بنابراین به دلیل 
محدود بودن ظرفیت جمعیت پذیری شهر، امكان افزایش 

مسكن با فروش تراكم را مردود دانستند.

تراكم فروشی از چه زمان مطرح شد؟
از سال 34 كه قانون شــهرداری ها و نوسازی یا آیین نامه 
مالــی شــهرداری ها مصــوب شــد، همــواره مبحث 
درآمدزایی شــهرداری ها مطرح بوده. شــهرداری های 
نسل اول زیر مجموعه مستقیم دولت بوده و دولت بخشی 
از درآمدهای به دســت آمده را به حســاب شهرداری ها 
واریز می كــرد و اما پــس از انقالب، خصوصــا دهه70، 
جهت گیری شــهرداری ها به ســمت تحقق درآمدهای 
مبتنی بر گرفتن عوارض شــهری رفت. شهرداری تهران 
نخستین شهرداری ای بود كه تراكم فروشی را مطرح كرد 
و از این طریق توانســت درآمد بسیار خوبی كسب كند و 
چرخ پروژه های عمرانی را به حركت درآورد. نســل دوم 
شهرداری ها اما شهرداری هایی بودند كه ساختار مالی و 

درآمدی آنها مبتنی بر درآمدهای ناپایدار، باالخص فروش 
تراكم و تغییر كاربری بود. درآمدهای حاصل از این روش 
نسبت به درآمدهای قبلی دولت بر مبنای ضابطه مشخصی 
نبود و بــا عنوان درآمدهــای ناپایدار مطرح شــد. دهه 
80موضوع درآمدهای پایدار به عنوان راهكاری اساســی 
مطرح شد كه ماحصل آن تصویب قانون مالیات بر ارزش 
افزوده بود كه در حوزه مالیات بندی، سهم شهرداری ها را 
به عنوان درصدی از وصول تحققی مالیات بر ارزش افزوده 
دید و توانست درآمد پایداری را برای شهرداری ها تحقق 

ببخشد.
یكــی از نگرانی های ناشــی از توقف تراكم فروشــی در 
شهرداری ها نگاه به درآمد پایدار آنهاست. گفته می شود 
نظامی كه بر شهرسازی كشور حاكم بود در دوره ای چنان 
درآمدهایی را نصیب شهرداری ها كرد كه آنها را با منابع 
درآمدی غیرقابل بــاوری روبه رو كردند. امــا این منابع 
درآمدی در ارتقای كیفیت زندگی و سرانه ها هزینه نشد. 
بنگاه های اقتصادی و بانك ها نیز كه باید در حوزه تولید 
و صنعت فعال می شــدند، پول ها را در شهرسازی هزینه 

كردند و بزرگ ترین برج سازان تهران شدند.

درآمد پایدار چگونه باعث توسعه شهر خواهد شد؟
توسعه پایدار شهرها منوط به وجود منابع درآمدی پایدار 
است و این درصورتی اســت كه سازمان شهرداری ها طی 
دهه های گذشته به سمت منابع درآمدی ناپایدار حركت 
كرده. اما درآمد پایدار چگونه محقق خواهد شــد؟ امری 
كه می تواند با دریافت عوارض نوســازی، عوارض مالیات 
بر ارزش افزوده، درآمد حاصل از ماده ۵ قانون )سوخت(، 
درآمد حاصــل از بلیت حمل ونقل ریلــی، اجرای قانون 
هدفمندی یارانه ها، درآمــد حاصل از تخلفات راهنمایی 
و رانندگی و امكان انتشــار اوراق مشاركت باعث  كسب 

درآمد پایدار شود.
در قانون اولیه شهرداری ها، جایگاه شهرداری، نقش باالیی 
در سلسله مراتب ساختاری و خدماتی بود اما با ابطال مفاد 
این قانون، سیستم شهرداری صرفا به یك سیستم مدیریت 
هزینه و درآمد تبدیل شد و نقش شهرداری از جایگاه مدیر 
به خدمات رســان تغییر كرد. شهرداران دیگر كشورهای 
دنیا سعی دارند با راهبری شهر به سمت پروژه های درآمدزا 
مثل جذب توریست یا ساخت كارخانه  در مجموعه های 
صنعتی درآمدزایی كنند. اما در ایران شــهرداری از این 
طریق درآمدی ندارد. شهرداری ها به سمت توسعه و ایجاد 
منابع پایدار برای تحقق درآمدزایی حركت كرده اند. ایجاد 
مجموعه های گردشگری، مراكز تجاری و تفریحی و مراكز 
فرهنگی نیــز كمك كننده بوده. از ایــن رو باید در تالش 
بود تا سرمایه گذاری شــهرها افزایش یافته تا شهرداری 
درآمدهایی داشته باشد كه در شاخصه درآمدهای پایدار 
قرار بگیرد. هم اكنون قراردادهای 2۵0میلیون تومان به 
باال روی سامانه قرار گرفته و همه قراردادهای شهرداری 
قابل رویت است؛ گرچه ســاختمان ها و عوارض شهری 
كه به صورت خالف قانون پیش از این احداث شــده اند، 
نتایج نامطلوبی در آینده شــهر خواهند داشت. هرچند 
خوشبختانه با اقدامات انجام شده در یك سال اخیر، مسیر 
آینده برای پیشــگیری از تخلف در ماده  ۵ و شورای عالی 

اصالح شده است.
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مدیران شهرها، تا همین اواخر فناوری های هوشمند 
را به عنوان ابزاری غیرمستقیم برای افزایش بهره وری 
درنظر می گرفتند و در واقع حساب چندانی روی آن 
باز نمی كردند. امروز اما فناوری به صورت مســتقیم 
به زندگی شــهروندان تزریق می شود. گوشی های 
هوشــمند به كلید دروازه شــهرها تبدیل شده اند 
و اطالعات مرتبط با حمل ونقــل، ترافیك، خدمات 
ســالمتی، هشــدارهای ایمنی و اخبار جامعه را در 
اختیار میلیون ها انســان قرار می دهند. پس از یك 
دهه آزمون و خطا مدیران شــهری به این نكته پی 
برده اند كه استراتژی های شــهر هوشمند از مردم 
و نه از فناوری آغاز می شــود. شهر هوشمند تنها به 
معنی نصب و گنجاندن زیرساخت های دیجیتال در 
دل زیرساخت های سنتی یا نمایش مستقیم عملیات  
شهری نیست. به معنی استفاده هدفمند از فناوری و 
داده در راستای اخذ تصمیمات بهتر و افزایش كیفیت 
زندگی است؛ تعریفی كه در نقشه راه تهران هوشمند 
شهرداری تهران هم به آن اشاره شده است. در این 
طرح هدف غایی شهرهای هوشمند زیست پذیری، 
زندگی شادتر و باكیفیت تر برای شهروندان معرفی 
شده است. براساس این برنامه، مفهوم تهران هوشمند 
با ارتقای كیفیت زندگی شــهروندان تهرانی و پیش 
بردن شهر به سوی پایداری، زیست پذیری و افزایش 
مشاركت شهروندان همراســتا خواهد بود. در این 
برنامه برآورد شده كه پس از اجرای طرح ها اهدافی 
مانند توسعه پایدار شــهر، هدایت نوآوری، ارتقای 
مشاركت و شــفافیت و افزایش كارآمدی خدمات 
شهری محقق شوند. در پیشــنویس برنامه تهران 
هوشمند، 5 مرحله تكاملی برنامه ریزی، تدوین نقشه 
راه و طرح های كالن متناسب با مسائل شهری، ترویج 
و همراه ســازی ذینفعان، هوشمند سازی به صورت 
پایلوت، گســترش هوشمند ســازی در بخش های 
مختلف خدمات شــهری و در نهایت یكپارچه سازی 
بخش های مختلف هوشمندسازی شده تعریف شده 
است كه شاید با توجه به آنچه تا به امروز در راستای 
هوشمند سازی  در تهران انجام شــده است، بتوان 
روند هوشمندسازی این شهر را كمابیش در مرحله 
ســوم مراحل تكاملی اش درنظر گرفــت. در ادامه 
جزئیاتی از اهداف، طرح ها و بودجه مرتبط با برنامه 

هوشمندسازی تهران را مشاهده می كنید.

سمیرا رحیمی
روزنامه نگار

وژه های فاز اول برنامه تهران هوشمند )سند مدل بومی شهر هوشمند( پر
   طرح مراكز و پهنه های شهری هوشمند

شــامل پروژه مراكز نوآوری و فناوری شهر هوشمند، 
مراكز شهروند هوشمند، ایســتگاه تهران هوشمند، 
پروژه پهنه های هوشمند شــهری، آزمایشگاه تهران 

هوشمند

   طرح حمل ونقل پاك
شامل پروژه های اپلیكیشــن دوچرخه، ایستگاه های 
شارژ الكتریكی و تامین و تعویض باتری، تامین و توسعه 
ناوگان اتوبوس برقی، تامین و توسعه سامانه قطار سبك، 
شبكه حسگرهای سنجش كیفیت هوا و صوت، تجهیز و 

مناسب سازی معابر دوچرخه

   طرح پایش و مدیریت هوشمند محیط زیست 
و انرژی

شــامل پروژه های مدیریت هوشمند پسماند خشك، 
مدیریت هوشمند پسماندهای ویژه، مخازن خودكار 
دریافت پسماندهای ارزشمند، سامانه یكپارچه پایش 
هوشمند محیط زیســت، مدیریت و پایش مصرف ّآب 
و انرژی در ساختمان های شهرداری، هوشمندسازی 

چاه ها و آبیاری هوشمند، روشنایی هوشمند

   طرح ارتقای ایمنی هشدار سریع بحران های شهری
شامل پروژه های مدیریت هوشمند عملیات اضطراری 
بحران، سامانه های هشدار ســریع، شهر آماده، اپراتور 

خدمات هوشمند مانیتورینگ حریق 

   طرح داده های باز و اشتراكی
شــامل پروژه های دسترســی باز داده های شهری، 
درگاه تبادل خدمات داده محور، ســامانه شفافیت 
شهرداری تهران، سامانه تصمیم ســاز و داده محور 

هوشمند

   طرح توسعه زیرساخت های شهر هوشمند
شــامل پروژه های ایجاد شــبكه وای فــای عمومی، 
بهره بــرداری و توســعه یكپارچه شــبكه فیبر نوری 
شهرداری، نوسازی و توسعه مراكز داده شهرداری، ایجاد 
زیرســاخت های ارتباطات یكپارچه، امضای دیجیتال 
و احراز هویت كاربران و اصالت اســناد، پرداخت خرد 

الكترونیك شهری

ح های پیشنهادی و اهداف آنها برای  طر
 هوشمندسازی تهران

 )پیش نویس برنامه هوشمندسازی تهران(
توسعه پلتفرم اشــتراك و تبادل داده های شهری با هدف 

برنامه ریزی محله محور، ایجاد شهری دوستدار همه، توسعه 1
زیرساخت های ارتباطی

هوشمندســازی جمع آوری و تفكیك و بازیافت پسماند و 
نخاله های ســاختمانی با هدف مدیریت و كنترل هوشمند 2

آالینده های شهر 

پلتفرم پایش یكپارچه زیســت پذیری بــا هدف توجه به 
مالحظات زیست محیطی در برنامه ریزی و مدیریت شهری و 3

كنترل آالینده ها

مدیریت هوشــمند مصرف آب با هدف مدیریت هوشمند 
پسماند و پساب۴

هوشمندسازی ساختمان های شــهر و شهرداری با هدف 
بهینه سازی در مدیریت هوشــمند انرژی در ساختمان ها، 5

مكان های دولتی و عمومی

سامانه مدیریت هوشمند و بازچرخانی پساب های شهری با 
هدف پایش مستمر وضعیت محیط زیست در تهران6

استقرار زیرساخت و ایجاد تقاضا برای استفاده از حمل ونقل 
پاك با هدف توجه به حمل ونقل پاك و روان در برنامه ریزی ها۷

مدیریت هوشــمند اخذ و پرداخت عوارض حمل ونقل و 
آالیندگی خودروها با هدف حمایت از كسب وكارهای جدید 8

در حوزه حمل ونقل پاك و پایدار

ایجاد پلتفرم یكپارچه مدیریت هوشمند پاركینگ در شهر با 
هدف توسعه سامانه مدیریت یكپارچه پاركینگ های شهری9

مدیریت هوشمند جا به جایی بار و كاال در داخل شهر با هدف 
تشویق شهروندان به اســتفاده از حمل و نقل عمومی با 10

استفاده از ابزارهای برنامه ریزی نوین

مدیریت هوشمند و روانسازی ترافیك با هدف توسعه سیستم 
یكپارچه و فراگیر مدیریت ابزارها و زیرساخت های ترافیكی 11

و تحلیل داده های ترافیكی برای بهینه سازی تردد و روان سازی  ترافیك

توسعه و استقرار سامانه پایش هوشمند باغات و فضای سبز 
شهر با هدف كنترل هوشمند باغات و فضای سبز12

مدیریت هوشمند شهرسازی با هدف حفاظت از بافت تاریخی 
شهر و ساماندهی سیمای شهری13

پلتفرم مشاركت شهروندان در مدیریت شهری به صورت 
جمعی و فردی با هدف حمایت از خالقیت شــهروندان و 1۴

شبكه سازی از افراد خالق

مدیریت هوشمند ارتباط با شهروندان به صورت یكپارچه با 
هدف حمایت از مشاركت نهادهای مردمی و شهروندان در 15

مدیریت و ساماندهی شهر

توسعه زیست بوم نوآوری شهری با هدف تشویق و جذب 
صنایع و كسب وكارهای آینده16

توسعه پلتفرم تهران من با هدف توسعه مدل های مشاركتی 
در توسعه و بهره برداری از زیرساخت 1۷

تحول دیجیتال شــهرداری تهران با هدف مقررات زدایی، 
بازطراحی مقررات كارآمد، بازمهندسی و تحول دیجیتال 18

مدیریت شهری

ایجاد آزمایشگاه و مركز پژوهش و رصد فناوری های نوین 
شهر هوشــمند با هدف پایش و پیشــگامی در پذیرش 19

فناوری های روزآمد

بودجه 
پیش بینی شده برای 

هوشمند سازی  تهران
4900میلیارد تومان

بودجه هزینه ای توسعه مدیریت و هوشمندسازی شهری

1500میلیارد تومان
 از بودجه واگذاری و تملك دارایی های سرمایه ای شهرداری 

سهم هوشمندسازی است.

10000میلیارد تومان
از بودجه واگذاری و تملك دارایی های مالی 

شهرداری سهم هوشمندسازی است.

اهداف برنامه تهران هوشمند براساس 
اولویت ها و مسائل شهری

   عدالت در دسترسی به زیرساخت ها و توسعه متوازن مناطق و محالت
   كاهش و رفع آلودگی هوا و آلودگی های زیست محیطی

   ترافیك، عبور و مرور روان و توسعه شبكه حمل ونقل عمومی
   ایمنی و تاب آوری شهر در برابر حوادث غیرمترقبه

   صیانت و حفاظت از باغات و توسعه فضای سبز 
   حفاظت از بافت تاریخی شهر و ساماندهی سیما و منظر شهری

   سالمت اجتماعی، سبك زندگی و بهداشت روان
   برقراری دسترسی عمومی شــهروندان به اطالعات در حوزه 

مدیریت شهری به منظور افزایش مشاركت شهروندان
   مالیه شهری، سرمایه گذاری و كارآفرینی، منابع پایدار و كاهش 

هزینه های اداره شهر
   هوشمندســازی، شــفافیت، اصالح و بهبود نظام یكپارچه و 

هماهنگ شهر

سهم اقدامات 
هوشمندسازی از بودجه 1400

887میلیارد تومان
افزایش ایمنی و هوشمندسازی حمل ونقل و 

ترافیك شهری

30میلیارد تومان
كنترل، نظارت، پایش و بازرسی هوشمند 

فعالیت شهرداری

535میلیارد تومان
توسعه شهر الكترونیك و ارتقای 
زیرساخت ها و فناوری های نوین

205میلیارد تومان
توسعه و ارائه خدمات شهروندی 

غیرحضوری

73میلیارد تومان
هوشمندسازی تاسیسات مدیریت بحران
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ناهید كیانی ســهمیه بازی های المپیک 2020 را گرفــت تا چهارمین زن 
تكواندوكار ایرانی باشــد كه این بازی ها را تجربه می كند. كیانی تكواندوكار 
وزن منهاي 57 كیلوگرم است، او در مسابقات گزینشی المپیک در قاره آسیا 
به فینال رسید و سهمیه اش را قطعی كرد. كیانی در این مسابقات كه در اردن 
برگزار می شود، در دور اول 14 بر صفر ســین ئی لو از هنگ كنگ را شكست 
داد. در دور دوم فاناپا هارنســوجین از تایلند را 18 بر 16 شكست داد. فاناپا 

سال 2019 قهرمان جهان شده بود. این پیروزی دور از انتظار، كیانی را راهی 
مرحله نیمه نهایی كرد. تنها كسانی از این مسابقات سهمیه می گرفتند كه به 
فینال برسند و به همین دلیل مبارزه بعدی كیانی اهمیت ویژه ای داشت. او 
برای فینالیست شدن باید با ناتالی حامیدی، نماینده میزبان مبارزه می كرد. 
راند اول یک- یک مساوی شدند. در راند دوم، همین نتیجه تكرار شد تا مبارزه 
حساس تر شود اما در راند سوم كیانی 4 بر 2 به پیروزی رسید و یک بار دیگر 

تكواندوي زنان ایران را المپیكی كرد. با توجه به ایــن كه هر دو تكواندوكار 
فینالیست سهمیه المپیک را گرفته اند، دیدار فینال برگزار نمی شود.  

تكواندوي زنان از سال 2008 پكن با سهمیه وارد بازی های المپیک شد. آن 
سال سارا خوش جمال فكری به ســهمیه رسید. دوره بعد سوسن حاجی پور 
نماینده تكواندوكاران زن در لندن شد. در بازی های ریودوژانیرو هم كه اتفاق 
تاریخی ورزش زنان ایران به نام كیمیا علیزاده ثبت شد. او نه تنها برای تكواندو 
ســهمیه گرفت كه با مدال برنز اولین زنی شد كه در بازی های المپیک روي 
سكو مي رود. مهال مومن زاده، دیگر نماینده ایران در این مسابقات بود. او در 
وزن منهاي 49 كیلوگرم مبارزه كرد، در مرحله نیمه نهایی شكست خورد و 
به فینال نرسید. تكواندوي مردان هم از طریق رنكینگ جهانی به دو سهمیه 
رسیده اند. آرمین هادی پور و میرهاشــم حسینی در بازی های توكیو حضور 

دارند.

  كار با پايم 
قوي است، مثل نوير

  جنگ سهميه 
در آخرين شب فصل ليگ 

برتر تكليف قهرمان و تيم هاي 
سقوط كننده مشخص شده  و رقابت 

براي سهميه ها داغ است

  3 مدعي قهرماني در فرانسه

گفت وگو با رها يزداني كه زماني هافبك دفاعي بود، اما   هيجان ايتاليايي
20حاال دروازه بان تيم ملي  فوتبال زنان ايران است 19

  مثل كيميا 
ناهيد كيانی با پيروزي بر قهرمان جهان، سهميه بازی های توكيو را گرفت. زنان ايران پيش از اين، تنها يك بار در 

المپيك، توسط كيميا عليزاده مدال گرفته اند 

اعتراض، اعتراض، اعتراض؛ اين بساط هرروزه فوتبال ايران است كه كم كم دارد حال 
همه را بد مي كند. مگر اين فوتبال فكسني چقدر ارزش دارد كه اين همه آدم صبح 
تا شب دارند به خاطرش به هم مي پرند؟ قبل از بازي بيانيه صادر مي شود كه آقاي 
داور حواست را جمع كن! بعد از بازي بيانيه صادر مي شود كه آقاي داور چرا حواست 
را جمع نكردي! وســط مســابقه بزن بزن و فحش و فضيحت داريم و بعد از صدور 
آراي انضباطي هم موج جديد بيانيه ها در مذمت فدراسيون فوتبال صادر مي شود. 

همزمان با فعاليت هاي اعتراضي رسمي از سوي باشگاه ها، هشتگ سازي و داد و 
قال در فضاي مجازي هم وجود دارد. هر كجا هر صفحه اي را باز مي كني، عده اي 

با تندترين ادبيات ممكن در حال پرخاش به هم هستند و دارند همه  چيز را زير 
سؤال مي برند. خب حضرات عاليقدر، يك لحظه امان بدهيد نفس بكشيم.

دو بازي سپاهان-پرسپوليس و پرسپوليس-استقالل به تشنج كشيده شده 
و كميته انضباطي در هر دو مورد احكامي صادر كرده اســت. حيرت انگيز 

اينكه هر سه تيم درگير در اين ماجرا به طور جداگانه عليه اين كميته موضع 
گرفته اند! يعني فرقي نمي كند رأي چطور صادر شده، مهم اين است كه 
هم اين طرفي ها شــكايت دارند و هم آن طرفي ها. اصال انگار همه عزم و 
اراده باشگاه هاي محترم اين اســت كه در گرفتن ژست اعتراض از هم 
عقب نمانند. آقايان فكر مي كنند اگر شكايت نداشته باشند، يعني زبان 
ندارند و بعدا حق شان پايمال خواهد شد. غافل از اينكه هرچه مي كشيم 
از همين سونامي اعتراض به همه  چيز است. باشگاه پرسپوليس پيش از 
سفر به اصفهان بيانيه مي دهد كه دور ما جمع نشويد، مراقب ميزباني 
باشيد و حتي از بازيكنان ما تقدير هم نكنيد! خود اينها قشنگ يعني 
التهاب آفريني. از آن طرف هم باشــگاه سپاهان و گروهي از هواداران 

اين تيم همچنان به نقش آفريني به عنوان يــك »ميزبان بد« ادامه 
مي دهند. بعد چطور انتظار داريد صلح و صفا بر مسابقه حاكم باشد؟ 
تكليف داربي هم كه روشن است. برويد بيانيه هاي دو تيم قبل از 
بازي را بخوانيد تا همه  چيز روشن شود. وقتي مديران كت وشلواري 
از داخل اتاق كارشــان اينطور به جان هم مي افتند، طبيعي است 

كه بازيكنان در فضاي پر از استرس داخل زمين، آنطور از كوره 
در بروند.

ما در اين فوتبال مشــكل فرهنگي زيــاد داريم، اما بخش 
زيادي از اين تشنج ها به خاطر رفتار خود باشگاه هاست. 
وقتي از بيانيه آقايان مدير خون مي چكد، وقتي هركسي 
در مناظره هاي تلويزيوني تندتــر حرف بزند اليك ها را 

درو مي كند و به قهرمان اينســتاگرام تبديل مي شــود، 
وقتي هرچه عصباني تر باشــي يعني متعصب تري، ديگر 

معلوم اســت كه تكليف هوادار جوان و احساسي كف 
سكو يا سرگردان در شــبكه هاي اجتماعي چيست. 
بزرگ ترين بازي هاي دنيا در اوج حساســيت برگزار 
مي شود و تيم هاي برنده و بازنده بدون يك كلمه حرف 

اضافي ســراغ مســابقه بعدي مي روند، اينجا اما آب از 
سرچشمه گل آلود است. وقتي مدير و مربي و كاپيتان به صراحت 

فدراسيون فوتبال و داوران را به حمايت از تيم رقيب متهم مي كنند، 
طبيعي است كه آدم هاي گمنام هوادار دوتيم، خرخره هم را بجوند. اين يكي 

كاپيتان رسما مي گويد: »سازمان ليگ سال هاست با ما دشمني مي كند«، آن 
يكي كاپيتان هم خيلي شــيك مي گويد: »ما يك تيم را نبرديم، يك قدرت را برديم.« 

بعد من و شما انتظار داريم اين فوتبال درست شود. نمي شود برادر. به اعتراض ادامه بدهيد!

 آراي  جديد كميته انضباطي نه به  مذاق پرسپوليسي ها خوش آمده 
 نه استقاللي ها و نه سپاهاني ها؛ در فوتبال 

ايران همه به همه چيز اعتراض دارند

سمفوني خشم
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قانون ممنوعيت جــذب بازيكن و مربي خارجي كه 
پيش از اين از سوي فدراســيون فوتبال وضع شده 
بود، در فصل آينده ملغي خواهد شد. به اين ترتيب 
تيم هاي ليگ برتري در فصل بيست ويكم كه از اواخر 
تابســتان جاري آغاز مي شــود دوباره مي توانند از 
بازيكن يا مربي خارجي سود ببرند. البته فدراسيون 
فوتبال درنظر دارد قوانيــن و تبصره هاي جديدي 
براي ايــن كار اعمال كند. مثال قرار اســت قوانيني 
در مورد بازيكن  هاي خارجي وضع شود كه با تأييد 
سطح فني آنها اجازه حضورشان را در تيم هاي ايراني 

صادر كند. درباره شرايط مالي هم فدراسيون تصميم 
گرفته تضمين هايي از باشگاه ها بگيرد تا از باز شدن 
پرونده هاي جديد عليه ايران در فيفا پيشگيري شود. 
اينها قوانيني است كه مشخص نيست فدراسيون تا 
چه اندازه در وضع و اجــراي آنها موفق عمل خواهد 

كرد.

هشتگهادوبارهبهكارميافتند
اما نخســتين اتفاقي كه با حضور دوباره خارجي ها 
در فوتبال ايران رخ خواهد داد، شايد خروج مربيان 

شكســت خورده از چرخــه مربيان ليــگ برتري 
باشــد. در فصل جاري و به دليل ممنوعيت جذب 
مربي خارجي، چند ســرمربي ايراني با وجود نتايج 
ضعيفي كه در تيم هاي خود مي گرفتند، بالفاصله 
براي خودشــان تيم جديدي پيــدا مي كردند و در 
نقطه جديدي از كشــور مشغول فعاليت مي شدند. 
جابه جايي هاي عجيب بين باشگاه ها و »صندلي بازي 
مربيان« كــه البتــه در فصول گذشــته هم رواج 
داشــت، در اين فصل به اوج خودش رســيد. اما با 
باز شدن دوباره مرزها، باشــگاه ها دوباره نيم نگاهي 
هم به مربيان خارجي خواهند داشــت و فقط روي 
گزينه هاي آشــناي ايراني مانــور نخواهند داد. در 
اين ميــان حتمــا نام هايي چون اســتراماچوني و 
برانكو و... دوباره به صدر اخبار برمي گردند. هشتگ 
استراماچوني را برگردانيد هم احتماال با قانون جديد 

دوباره فعال خواهد شد.

تبعيضهابرداشتهميشود
قانون منع ورود خارجي ها سال گذشته در حالي تصويب 
شد كه تعدادي از تيم هاي ايراني بازيكنان خارجي در 
استخدام خود داشــتند. بنابراين مقرر شد اين تيم ها 
همچنان از خارجي هاي خودشان استفاده كنند ولي 
هيچ خارجي جديــدي به ليگ اضافه نشــود. به اين 
ترتيب باشــگاه هايي نظير فوالد، استقالل و گل گهر 
كه خارجي هاي خوب و باكيفيتي در تركيب داشتند، 
همچنان از آنها سود بردند اما تيم هاي ديگر از ستاره 
خارجي محروم ماندند. حاال وضع قانون جديد و برداشتن 
ممنوعيت حضور خارجي ها مي تواند دوران اين تبعيض 
را به پايان برساند و همه تيم ها را در شرايطي مساوي قرار 
بدهد. هرچند از لحاظ بهره مندي مالي و قدرت خريد 
بازيكن خارجي، همه تيم ها در يك شــرايط نيستند 
و برخي باشگاه ها حتي با قانون جديد هم نمي توانند 

خارجي باكيفيتي به تركيب خودشان اضافه كنند.

خارجيهاواردميشوند
   آزاد شدن قرارداد با بازيكنان و مربيان خارجي تفاوت هاي زيادي

 در ليگ برتر ايجاد خواهد كرد
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نكته بازي   

آماربازي

در حذفي به هم بخورند چي؟

بازي اش نمي دهيد، بگذاريد برود

»مبلغ مهم نيست« يعني چه؟

كميته انضباطي فدراسيون فوتبال 
در حكمي حكيمانه پرسپوليس و 
سپاهان را به برگزاري 2ديدار رفت 
و برگشــت فصل آينده در زمين 
بي طرف محكوم كرده اســت. اين 
حكم از زواياي مختلف جاي بحث دارد؛ 
ازجمله اينكه آخرش هيچ كس متوجه نشد وقتي بازي اصفهان 
به مشكل خورده، چرا پرســپوليس از بازي در تهران محروم 
شده است. حاال اينها به كنار؛ خواســتيم از دوستان فيلسوف 
در فدراسيون فوتبال ســؤال كنيم اگر پرسپوليس و سپاهان 
در همين مسابقات حذفي امسال به هم خوردند كجا بايد بازي 
كنند؟ آيا قانون فصل بعد شامل اين بازي احتمالي هم خواهد 
شد؟ فرض كنيم قرار باشد پرسپوليس از سپاهان ميزباني كند؛ 
در اين صورت سرخپوشان براي سومين بار پياپي در جام حذفي 

بايد بيرون از خانه به ميدان بروند. چنين چيزي منطقي است؟

رسانه هاي تركيه خبر داده اند مجيد 
حسيني پيشــنهاد تمديد قرارداد 
ترابوزان اسپور را رد كرده و مديران 
اين باشگاه هم از تصميم او عصباني 
شده اند. گويا دستمزد پيشنهادي به 
مجيد 850هزار يورو بوده و او نپذيرفته 
است. حاال اينكه چرا رفقا عصباني شده اند را نمي فهميم. مدافع 
فيكس تيم ملي ايران در جام جهاني را گرفته اند و 3خط در ميان 
بازي مي دهند، بعد هم كه طرف قصد دارد جدا شود برايش پشت 
چشم نازك مي كنند. شايعات حاكي از تصميم حسيني براي كوچ 
به ليگ قطر است؛ مسلما موافق اين اتفاق نيستيم، اما حضور در 
ترابوزان هم عمال فايده چنداني براي مجيد نداشت. حاال اگر يك 
باشگاه درست و حسابي بود كه در ميادين معتبر مقابل رقباي 
بزرگ به ميدان مي رفت يك چيزي؛ نيمكت نشيني در اين تيم، 

چه سودي براي بازيكن ايراني دارد؟ 

آتيال حجازي براي خريد اســتقالل 
اعالم آمادگي كــرده و گفته: »اگر 
باشگاه را بفروشند نخستين نفري 
هســتم كه براي خريدش اقدام 
مي كنم. پولم حاضر است و خودم 
آماده مذاكره هستم. مبلغش هم اصال 
مهم نيست.« اينكه ايشــان اين پول را از كجا آورده، بر ما هم 
مثل شما پوشيده است. اميدواريم خدا به آتيال بيشتر از اينها 
بدهد و او حتي رئال مادريد را هم بخرد. ما كه بخيل نيستيم. 
فقط با جمله آخر حجازي كوچك مشكل داريم؛ قيمتش مهم 
نيست يعني چه؟ يعني مثال اگر 500ميليارد دالر هم بگذارند 
مي خري؟ كدام تاجر در جهان ممكن است از چنين جمله اي 
براي خريد يك كاال اســتفاده كند؟ اصال با همين چند كلمه 
معلوم مي شود شما اين كاره نيستي و هدفت جلب توجه بود كه 

اتفاق هم افتاد. خسته نباشيد!

متريكا

تيم فوالد كه فردا در يك بازي عقب افتاده 

ميزبان تراكتور خواهد بود، 565روز است كه 565
در بازي هاي خانگي اش شكست نخورده و 
از اين لحاظ صاحب يك ركورد ويژه است. 
تيم نكونام آخرين بار در دور رفت ليگ نوزدهم و در روز 13آبان ماه 98مقابل 
پرسپوليس در اهواز شكست خورد. آن مسابقه با تك گل مهدي ترابي از 
روي نقطه پنالتي به سود پرسپوليس كه توسط گابريل كالدرون هدايت 
مي شد به پايان رسيد. بعد از آن مسابقه فوالدي ها 19بازي خانگي متوالي 
در ليگ برتر را بدون شكست به پايان برده اند. در اين مدت شاگردان نكونام 
به 15برد و 4تساوي رسيده اند و 14بار هم كلين شيت كرده اند. در اين مدت 
هيچ تيمي نتوانسته در ورزشگاه خانگي فوالد بيشتر از يك گل به اين تيم 

بزند. حاصل 9بازي خانگي فوالد در فصل جاري 6برد و 3مساوي است.

تيم پرسپوليس با كسب 10برد و 2تساوي 

در بازي هاي خانگي اين فصل همچنان با 32
فاصله زياد بهترين تيم ليگ در بازي هاي 
خانگي اســت. تيم يحيي گل محمدي در 
بازي هاي خانگي اش عملكرد بسيار خوبي داشته و فقط 2بار پيروز نشده 
است. جالب اينكه 2 توقف خانگي پرسپوليس مقابل 2 تيم اصفهاني رخ 
داده و سرخپوشان در اين فصل فقط سپاهان و ذوب آهن را در خانه نبرده اند. 
پرسپوليس در هفته ششم با ذوب آهن به تساوي يك-يك رسيد و بالفاصله 
در بازي بعدي هم مقابل سپاهان بدون گل متوقف شد. به جز اين دو تيم 
10تيم ديگر ليگ برتر با شكســت از خانه پرســپوليس برگشــته اند. 
سرخپوشان در حالي با 32امتياز در صدر جدول بازي هاي خانگي هستند 
كه 2 تيم تعقيب كننده آنها يعني سپاهان و فوالد به ترتيب 25و 21امتياز 

دارند.

پرسپوليس هرچقدر در بازي هاي خانگي 

موفق بوده در عوض بيرون از خانه ضعيف 23
نتيجه گرفته است. ميانگين امتيازگيري 
اين تيم در بازي هاي بيرون از خانه دقيقا 
نصف بازي هاي خانگي است؛ 2.67امتياز در هر بازي خانگي و 1.3امتياز 
در هر بازي خارج از خانه. پرسپوليس از 10ميهماني اش فقط 2برد به دست 
آورده و صاحب 7مساوي و يك باخت است. اين تيم با 13امتياز از 10بازي 
در رتبه هفتم بازي هاي بيرون از خانه قرار دارد. صدرنشين جدول بازي هاي 
بيرون از خانه سپاهان اســت كه از 11بازي خارج از اصفهان 23امتياز 
به دست آورده يعني 2.09امتياز از هر بازي غيرخانگي. دومين تيم اين 
جدول هم تراكتور اســت كه تا قبل از كرونا در خانه موفق تر بود اما حاال 

بيرون از خانه بهتر نتيجه مي گيرد.

برنامه بازي ها

دوشنبه۳خرداد1400

دوشنبه۳خرداد1400

صنعت نفت آبادان - استقالل

فوالد - تراکتور
21:30

20:45

معوقههفتهبيستم

شنبه۸خرداد1400

سايپا - فوالد

تراکتور- ماشین سازی

19:40

19:00

معوقههفتهبيستویکم

پنجشنبه12خرداد1400

دوشنبه17خرداد1400

جمعه21خرداد1400

سهشنبه2۵خرداد1400

ايران - هنگ کنگ

ايران - بحرين

کامبوج - ايران

ايران - عراق

17:30

19:30

17:30

19:30

مقدماتيجامجهاني

ذوب آهن - پرسپولیس

19:30

خبر آخر

مسي مي ماند

اشرف بن عياد، خبرنگار تلويزيون بين اسپورت 
كه رابطه نزديكي با باشگاه بارسلونا و بازيكنان 
اين باشگاه دارد، ديروز مدعي شد كه ليونل 
مسي قراردادش را تمديد خواهد كرد. اين خبر 
در حالي منتشر شد كه فوق ستاره آرژانتيني، 
در آخرين بازي بارسلونا در الليگا كه ديشب 
مقابل ايبار انجام شد، حضور نداشت. بارسلونا 
پيش از اين بازي، شانس قهرماني در الليگا را از 
دست داده بود. گفته مي شود خبر توافق نهايي 
بارسلونا با آگوئرو، ديگر مهاجم آرژانتيني، يكي 
از نشانه هاي ماندن مسي است. اين دو از سال ها 
پيش رابطه دوستانه اي با هم دارند. ديروز در 
عين حال گفته شــد ممكن است ممفيس 
دپاي، مهاجم هلندي تيم ليون، قيد حضور در 
بارسلونا را بزند، مگر آنكه مطمئن شود فصل 
آينده هم، هموطنش، رونالــد كومان روي 

نيمكت اين تيم خواهد نشست.

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

2148 21 42 3 6 14 23 سپاهان 1

1845 11 29 1 9 12 22 پرسپولیس 2 

435 21 25 7 5 10 22 گل گهرسیرجان 3 

135 -23 22 4 11 8 23 آلومینیوم اراک 4 

734 15 22 5 7 9 21 استقالل 5 

630 12 18 4 9 7 20 فوالد 6 

230 -24 22 7 9 7 23 پیكان 7 
29- 19 19 6 8 7 21 تراکتور 8 

528- 21 16 9 7 7 23 مس رفسنجان 9 

227- 17 15 7 9 6 22 نفت  مسجدسلیمان 10 

226- 18 16 8 8 6 22 صنعت نفت آبادان 11 

325- 23 20 8 7 6 21 پديده12 

822- 26 18 13 4 6 23 نساجی مازندران 13 

621- 27 21 9 9 4 22 ذوب آهن 14 

819- 21 13 9 10 3 22 سايپا 15 

11 19- 34 15 13 8 1 22 ماشین سازی تبريز 16 

صد البته تعداد بــازي تيم ها در ليگ برتر برابر نيســت و تا 
زماني كه اين نظم به جدول برنگردد، نمي توان در مورد آينده 
اظهارنظر دقيقي داشــت. با اين حال چيزي كه در شــرايط 
فعلي استنباط مي شود آن است كه غيراز كورس داغ و بسيار 
حساس قهرماني بين پرسپوليس و ســپاهان، احتماال يك 
نبرد نفســگير و چندجانبه هم براي تعيين برندگان سهميه 
حضور در ليگ قهرمانان آسيا خواهيم داشت. هم اكنون بعد از 
پرسپوليس و سپاهان كه با 48و 45 امتياز اول و دوم هستند، 
5تيم با تعداد بازي هاي مختلــف بين 30تا 35 امتياز دارند. 
گل گهر سيرجان، آلومينيوم اراك، استقالل، فوالد و پيكان 
اين 5تيم هستند. تازه تراكتور 29 امتيازي هم در تعقيب اين 

تيم هاست و شهرخودرو و مس رفسنجان را هم با 28 امتياز 
در رده هاي بعــدي داريم. به عبارت ديگر 9تيــم با 7 امتياز 
اختالف كمربند مياني جدول ليگ برتر را به دست گرفته اند و 
حتي اگر فرض كنيم تعدادي از آنها تا چند هفته آينده از دور 
خارج شوند، باز به نظر مي رسد دوئل بر سر كسب سهميه تا 
آخرين روز و به داغ ترين شكل ممكن ادامه بيابد. به طور سنتي 
البد بايد فوالد، تراكتور و اســتقالل را مدعيان اصلي كسب 
سهميه بدانيم، اما چه كسي مي تواند به راحتي از ماجراجويي 
آلومينيوم يا حتي تجربه امير قلعه نويي در گل گهر چشــم 
بپوشد؟ بعد از مسابقات ملي، روزهاي پرهيجاني براي ليگ 

برتر در راه است.

كورسپرهيجانسهميه
ترافيكعجيبدرنيمهباالیيجدول

جالل امسال، پيام 7سال پيش
يك يادآوري جالب در مورد محروميتي كه قهرماني را از پرسپوليس گرفت

محروميتیكجلسهايجاللحسينيبااعتراضشــدیدهوادارانپرسپوليسونيز
مسئوالنخوداینباشگاهمواجهشدهاست.سرخپوشــانروزدوشنبهدریكبازي
بسيارحساسبایددراصفهانمقابلذوبآهنقراربگيرند.هماكنونسپاهانباانجام
یكبازيبيشتر،۳امتيازباالترازسرخپوشاناستوتيمیحييگلمحمديبرايتنگ
كردنعرصهبرسپاهانچارهايجزشکستهمشهرياینتيمندارد.دراینميانغيبت
حسينيميتواندبدتریناتفاقممکنبرايسرخهاباشد.تنهاغيبتجاللدرمسابقات
امسالباعثشکستپرسپوليسبرابرآلومينيوماراكشدوحاالهوادارانازتکرارچنين
اتفاقيبيمناكهستند.اینکهآیامحروميتحسينيدرستبودیانه،درحوزهتخصصما

نيست،اماخوداوبسيارعصبانياستواحساسميكندقربانيشدهاست.
درمقامقياسشایدبتوانمحروميتیكجلسهايجاللرابامحروميتیكجلسهاي
پيامصادقياندرليگسيزدهممقایسهكرد.آنفصلپرسپوليسدركورسيفشرده
بافوالدقرارداشتودرمقطعيبهنظرميرسيدســرخهاشرایطخوبيبرايقهرماني
دارند.پيامصادقيانآنزمانبهترینروزهايفوتبالشراپشتسرميگذراند،اماپيش
ازبازيهفتهبيستویکمبانفتتهرانناگهانكميتهانضباطياورامحرومكرد.دليلش

هماینبودكهبرنامهنوددریكآیتمویژه،آندستهازخطاهایيراكهصادقيانانجام
دادهوازچشمداوراندورماندهبود،گردهمجمعكرد.تمركزاینآیتمبيشتررويآرنج
زدنهايصادقيانبود.كميتهانضباطيهمبالفاصلهبعدازپخشنود،صادقيانرایك
جلسهمحرومكرد.درنتيجهپرســپوليسدربازيهفتهبيستویکمبرابرنفتتهران،
بدونبهترینبازیکنشبانتيجهمساويبدونگلمتوقفشد.آنهاآخرفصلقهرمانيرا
با2امتيازفاصلهبهفوالدواگذاركردندكهیکيازدالیلشميتوانستامتيازاتسوخته

بازيبانفتباشد.
عليدایيبهقدريازمحروميتصادقيانشــاكيشدهبودكهدرنشستخبريپيش
ازمســابقهبانفتگفت:»هرتصميمضرباالجليكهگرفتهميشودبرايپرسپوليس
است.وقتيمحرومنداریمهمبرايمانمحرومدرستميكنند.پيامصادقيانرامحروم
كردهاند،وليمنميپرســمآیافقطصادقياناینگونهخطاميكرده؟برايآنبرنامه
متأسفمكهبهجايانجامرسالتخبرياش،یكجوانكهميتوانددرجامجهانيبهما
كمككندراتخریبميكند.«حاالامایحييگلمحمديبایداميدوارباشدمحروميت

جاللتبعاتمشابهبامحروميت7سالپيشصادقيانبههمراهنياورد.
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امســال و با روي كار آمدن 
محرم نويدكيا در سپاهان، 
شــكلي  به  2بازيكــن 
نه چندان خوشايند از اين 
تيم جدا شدند. از محسن 

مسلمان و مهدي كياني حرف 
مي زنيم؛ يكي هافبك هجومي 

اســت و ديگري هافبك دفاعي. هر دو 
نامدار هســتند و به نظر مي رسيد به كار 
ســرمربي جديد طاليي پوشان بيايند. با 
اين حال اتفاق ديگري رخ داد و مهدي و 
محسن رفتند. نويدكيا همان اوايل فصل 
به مسلمان گفته بود او به سبك بازي تيم 
نمي خورد. مسلمان هم بعدتر به صراحت 
دلخوري اش از اين ديالوگ را علني كرد و 
راهي سايپا شد. كياني اما تا نيم فصل در 
اصفهان دوام آورد و چون مورد استفاده 
قرار نگرفت سر از مس رفسنجان درآورد. 
حاال مدتي از جدايي هر دو بازيكن گذشته 
و كيفيت عملكرد آنها در تيم جديدشان 
هم روشن است. شايد بشود گفت نويدكيا 
در مورد هيچ كدام از آنها اشــتباه نكرده 

بود.

  مسلمان رفت، سروش درخشيد
مسلمان در ســايپا شــروع خوبي داشت و 
با يك گل و يك پاس گل شــايد نشــان داد 
حرف هاي نويدكيا به او برخورده اســت. اين 
قصه اما چندان به درازا نكشــيد و محســن 
در ادامه فصل گم شــد. او البته مصدوميت 
نسبتا سنگيني هم داشــت كه كار را برايش 
ســخت تر كرد، اما آنچه مســلم است اينكه 
مسلمان به كار نارنجي پوشان نيامده و حاال 
همراه با ســاير بازيكنان ايــن تيم در تالش 
براي بقا در ليگ برتر به سر مي برد. در عوض 

اما سروش رفيعي در سپاهان با ارسال 
6پاس گل فعال بهترين پاســور 

ليگ بيستم لقب گرفته است. 
طبيعتا درصورت استفاده از 
مسلمان جا براي رفيعي تنگ 
مي شد، اما انتخاب نويدكيا 

در حال نتيجه دادن است.

  كياني و بدترين روزهاي مس
اوايل فصل كه ساختار دفاعي 
ســپاهان بســيار ضعيف و 
آســيب پذير عمل مي كرد، 
خيلي هــا از نويدكيــا ايراد 
گرفتند كه چرا از مهدي كياني 
استفاده نمي كند. كياني يك هافبك 
دفاعــي ثابت شــده در فوتبال ايران اســت. 
محرم اما نگاه ديگري داشــت و در آن پست 
به محمد كريمي جــوان ميدان مي داد. نهايتا 
هم كياني در نقل وانتقاالت بين 2نيم فصل از 
سپاهان جدا شد و به مس رفسنجان پيوست. 
او آنقدر باكيفيــت بود كه با وجــود چند ماه 
دوري از ميــدان، تيم هايي مثل اســتقالل و 
تراكتور را مشتري خودش مي ديد. با اين حال 
كياني با قراردادي كه گفته مي شــود رقمش 
چشمگير است راهي مس رفسنجان شد. صد 
البته قصد نداريم همه كاســه و كوزه ها را سر 
كياني بشكنيم، اما از وقتي اين بازيكن به مس 
پيوسته ضعيف ترين روزهاي تيم در ليگ برتر 
از راه رسيده است. مس رفسنجان در 8مسابقه 
آخرش فقط يك بار برنده بــوده و در آخرين 
ديدار ليگي اش هم در حضــور مهدي كياني، 

5گل از همين تيم سپاهان دريافت كرد!

  هر دو زهرشان را ريختند!
گفتيم كه فعال تصميم مهم نويدكيا در مورد 
مسلمان و كياني نتايج مثبتي داشته و قاعدتا 
او نبايد پشيمان باشد. با اين حال جالب است 
كه هر دو بازيكن در ديدار رودررو زهرشــان 
را به تيم محرم ريختند. مســلمان در جريان 
تساوي يك - يك سپاهان برابر سايپا پاس گل 
داد و كياني در بازي حذفي 2تيم در اصفهان 
در دقيقه 94گلزني كرد. هرچند آن مســابقه 
را نهايتا سپاهان در وقت هاي اضافي 
با پيروزي پشــت ســر گذاشت. 
نويدكيا بعد از هر دو مســابقه 
هم به تمجيــد از اين نفرات 
پرداخت و گفت درخشــش 
مسلمان و كياني باعث تعجب 

او نشده است.

جهان

به زودي چهره رقابت هاي فوتبال دستخوش دگرگوني 
خواهد شد. با اعالم موجوديت سوپرليگ اروپا بالفاصله 
يوفا احساس خطر كرد و تغييرات در فرمت مسابقات 
اروپايي را كه از سال2024 اعمال مي شود علني كرد. اما 

اين تنها تغييرات تورنمنت هاي مختلف نيست.

  ليگ كنفرانس
ليگ كنفرانس اروپا به نوعي جايگزين رقابت هاي جام در جام 
باشگاه هاي اروپاست كه زماني بين قهرمان هاي جام حذفي 
كشورهاي اروپايي برگزار مي شــد و بعد از جام باشگاه هاي 
اروپا و جام يوفا سومين تورنمنت معتبر بين المللي باشگاهي 
در قاره بود. در اين رقابت ها ۱84تيم از تمامي 55 كشــور 
عضو يوفا شركت خواهند كرد كه 46باشگاه از طريق حذف 
از ليگ قهرمانان اروپا و ليگ اروپا در اين مســابقات حاضر 
خواهند شــد. قبل از برگزاري مرحله گروهــي، 3مرحله 
مقدماتي و يك مرحله پلي آف برگزار مي شــود. در مجموع 
۱84تيــم حاضر در ايــن رقابت ها، هيچ تيمــي به صورت 
مستقيم وارد مرحله گروهي نخواهد شد؛ ۱۷تيم از طريق 
مسير اصلي وارد مرحله گروهي مي شــوند، 5تيم از مسير 
ليگ قهرمانان، ۱۰تيم از تيم هاي حذف شده پلي اف ليگ 
اروپا و 32تيم حاضر در اين رقابت ها به صورت 8گروه 4تيمي 
به رقابت مي پردازند كه تيم صدرنشــين و دوم هر گروه به 
همراه 8تيم رتبه سوم گروه هاي ليگ اروپا وارد مرحله بعد 

مي شوند.

  كاهش تيم هاي ليگ
به دليل فشردگي مسابقات برخي ليگ ها تصميم به كاهش 
تعداد تيم هاي خود دارند. تجربه ۱8تيمه بودن بوندس ليگا 
و موفقيت اروپايي بايرن مونيخ ثابت كرد كه 2۰تيمي بودن 
ليگ فرسايشــي اســت. ابريله گراوينا، رئيس فدراسيون 
فوتبال ايتاليا از ايده ۱8تيمي شدن سري آ ايتاليا رونمايي 
كرده و پيش بيني مي كند كه اين اتفاق از 2 سال ديگر يعني 
از فصل 24-2۰23رخ دهد. 2 ليگ بلژيك و هلند موســوم 
به ژوپيتر ليگ و ارديويزه هم قصد دارند با هم ادغام شــوند 
تا ليگي قدرتمندتــر و رقابتي به وجود بياورند و ســهميه 
اروپايي شــان تضمين شــود. هم اكنون اين دو ليگ هيچ 

سهميه مستقيمي در ليگ قهرمانان ندارند.

  ميزباني در خارج خانه
الليگا اعالم كرده كه به زودي برخــي بازي هاي ليگ را در 
آمريكا برگزار خواهد كرد كه اين البته شــامل ال كالسيكو 
نمي شود. هم اكنون سوپرجام اسپانيا و ايتاليا هم در عربستان 
برگزار مي شود. با اين شرايط ممكن است بازي هاي بيشتري 
به خارج از كشــورهاي اروپايي بروند. خاور دور هم يكي از 
اين گزينه هاســت. باشــگاه رئال مادريد هم درنظر دارد با 
اتمام بازسازي ورزشگاه ســانتياگو برنابئو، ميزباني بعضي 
از مســابقات NBA را در اين ورزشگاه برعهده بگيرد. با اين 

اتفاق به نظر مي رسد فوتبال در حال فرامرزي شدن است.

  پيش فصل هاي متفاوت
تيم هــاي اروپايــي در ايــن فصــل تورهــاي پيش فصل 
درست وحســابي نداشــتند. به دليل كرونا و طول كشيدن 
ليگ فصل قبل، حتي استراحت و ريكاوري كافي هم براي 
تيم ها وجود نداشت و افزايش تعداد مصدومان در تيم هاي 
مختلف به همين دليل بود. حاال امسال هم به دليل در پيش 
بودن رقابت هاي يورو و كوپا آمريكا و المپيك توكيو اوضاع 
به همين منوال است و خبري از تورهاي پيش فصل معمول 
نخواهد بود. به طور مثــال رئال مادريد بــراي فصل آينده 
به طور كامل در والدبباس خــودش را آماده مي كند و هيچ 
مسابقه اي در آمريكا انجام نمي دهد. اما گفته مي شود يورو 
در 2۱خرداد، كوپا آمريكا در 24خــرداد، المپيك در يك 
مرداد آغاز خواهند شــد و در ۱6مرداد، يــك هفته قبل از 
شروع الليگا به پايان مي رسد. تابستان امسال زمان زيادي 

براي پيش فصل وجود ندارد.

  رد شايعه تعويق المپيك
با وجود فشار نهادهاي بهداشتي ژاپن به كميته ملي المپيك 
اين كشــور براي لغو يا تعويق رقابت هاي المپيك امســال 
به دليل كرونا، جان كوتز، معاون كميته بين المللي المپيك 
مي گويد مسابقات المپيك تابســتان امسال برگزار خواهد 
شــد، حتي اگر در توكيو وضعيت اضطراري حاكم باشــد. 
توكيو هم اكنون يكي از 9اســتان ژاپن اســت كه به دليل 
همه گيري ويروس كرونــاي 2۰۱9 در وضعيت اضطراري 
قرار گرفته است. نظرسنجي هاي تازه در ژاپن نشان مي دهد 
كه ۷۰درصد مــردم با برگزاري مســابقات المپيك در 23 

ژوئيه مخالفند.

  تغيير ميزبان كوپا
كلمبيا كه ميزبان كوپا آمريكاي تابستان است و قرار است 
با يك ســال تأخير اين رقابت هــا را برگزار كنــد، به دليل 
وخيم شدن شرايط كرونايي درخواســت داده تا مسابقات 
به تعويق بيفتد. آرژانتين براي گرفتــن كامل ميزباني اين 

مسابقات اعالم آمادگي كرده است.

  جام جهاني هر دو سال يك بار؛ فعال در حد پيشنهاد
۱66كشــور از ۱88عضو حاضر در كنگره فيفا، از پيشنهاد 
عربستان براي برگزاري 2ســال يك بار جام جهاني فوتبال 
اســتقبال كردند، اما اين طرح تا تصويب نهايي هنوز فاصله 
زيادي دارد. ديروز برخي منابع خبري در ايران به اشــتباه 
نوشتند كه اين پيشنهاد به تصويب فيفا رسيده است. گفته 
مي شــود اينفانتينو، رئيس فيفا يكي از طرفداران برگزاري 
2سال يك بار جام جهاني است و حتي او بوده كه از عربستان 
خواســته چنين موضوعي را پيشــنهاد بدهد. جام جهاني 
فوتبال از سال۱93۰ آغاز شــده و هر 4سال يك بار برگزار 

مي شود.

تغيير شكل رقابت هاي فوتبال
مسابقات و تورنمنت هاي مختلف

 دچار دگرگوني خواهد شد

حق با محرم بود؟دريغ از پارسال
3مهاجم خارجي مطرح ليگ برتر، در دوران افت به سرمي برند

گذر زمان صحت 2تصميم جنجالي نويدكيا را ثابت كرد

در ايتاليا، يوونتوس براي كســب سهميه ليگ قهرمانان 
اميد زيادي دارد. اين تيم بايد در زمين بولونيا به برتري 
دســت يابد و در ديدار همزمان در ســاعت23:۱5هم 
ميالن نتواند آتاالنتا را در زميــن اين تيم ببرد كه هر دو 
اتفاق چيزي طبيعي و قابل پيش بيني است. برد ميالن 
در خانه تيم دوم جدول باعث خواهد شد اين تيم فصل 
را با نايب قهرماني به پايان برســاند. آنگاه همه اميد يووه 
بــه ناكامي ناپولي در ديدار ســخت برابــر هالس ورونا 
خواهد بود. شــاگردان گتوزو با وجود كسب نتايج عالي 
و پيروزي هاي پرگل در ديدارهــاي اخير در ديدار رفت 
به همين هالس ورونا 3بريــك باخته اند و توقف دوباره 
آنها در بازي آخر فصل اتفاقــي غيرمنتظره نخواهد بود. 
بنابراين يوونتوس اميد زيادي بــه رقباي 2 تيم ميالن 
و ناپولي دارد تا با كســب يك برد مقابل بولونيا سهميه 
ليگ قهرمانان را به دست آورد و از اين طريق مانع خروج 

احتمالي كريستيانو رونالدو در پايان فصل شود. در انتهاي 
جدول هم سقوط تيم هاي پارما، كروتونه و بنونتو به دسته 
پايين تر قطعي شده اســت. آاس رم هم شانس بيشتري 
نسبت به ساســولو و التزيو براي سهميه ليگ اروپا دارد 

چون 2 تيم ديگر روبه روي هم بازي مي كنند.

ساعت23:3۰ امشب بازي هاي هفته آخر ليگ يك فرانسه 
به صورت همزمان برگزار مي شود و اين در حالي است كه 
روي كاغذ 3 تيم شــانس قهرماني دارند. ليل 2 امتياز از 
پاري سن ژرمن جلو است و براي قهرماني 3 امتياز از بازي 
با آنژه مي خواهد. تفاضل گل ليل ۱6تا از پي اس جي كمتر 
اســت و درصورت تســاوي هم با هر برد پاريس در برابر 
برست قهرماني به پاريسي ها خواهد رسيد. اگر اين اتفاق 
بيفتــد، پوچتينو مي تواند در ســي وچهارمين حضورش 
روي نيمكت پاري ســن ژرمن به عنوان سرمربي سومين 
جام عمرش را هم ببرد. بــازي پاريس با اينكه حريفش از 
حريف ليل در رتبه پايين تري در جدول قرار دارد سخت تر 
است چون برست براي فرار از ســقوط تالش مي كند اما 
حريف ليل هيچ خطري براي سقوط احساس نمي كند و 
هيچ اميدي به سهميه ندارد. سقوط تيم هاي نيم و ديژون 
قطعي شده اما نانت، لوريان، برست، استراسبورگ، بوردو 

و حتي برست براي فرار از ســقوط مي جنگند. موناكو در 
يك صورت قهرمان ليگ مي شــود؛ ليل و پاريس ببازند و 
اين تيم بازي سختش با النس را با اختالف ببرد. اگر ليل 
يك بر صفر باخت و موناكو 5گل به النس زد و پاريس هم 

باخت اين معجزه رخ خواهد داد.

3 مدعي قهرماني در فرانسههيجان ايتاليايي

رقابت هــاي ليگ برتــر انگليس امــروز با برگــزاري ۱۰ بازي 
همزمان به پايان خواهد رســيد. پس از قطعي شــدن قهرماني 
منچسترسيتي و سقوط قطعي 3 تيم شفيلد، وست بروم و فوالم، 
هم اكنون نبردي تمام عيار برســر ســهميه هاي ليگ قهرمانان 
و ليگ اروپاي فصل آينده در جريان اســت. فرض كنيد امشب 
چلسي در زمين اســتون ويال ببازد كه فرض عجيبي هم نيست، 
سپس ليورپول موفق شود تيم رده سيزدهمي كريستال پاالس 
را ببرد و لســتر هم كه در هفته هاي اخير ديدارهاي سختي را با 
منچستريونايتد و چلسي برگزار كرده، در زمين تاتنهام بحران زده 
به برتري دســت يابد. در اين صورت چلسي به رده پنجم سقوط 
مي كند و تيم هاي ليورپول و لســتر در كنار 2 تيم منچســتري 
ســهميه ليگ قهرمانان فصل آينده را مي گيرند. آن وقت كافي 
است چلسي فينال شنبه هفته آينده ليگ قهرمانان اين فصل را از 
منچسترسيتي ببرد. در اين صورت فصل آينده 5 تيم از ليگ برتر 
در ليگ قهرمانان حاضر خواهند بود. اگر به جاي منچستريونايتد 
يك تيم ديگر انگليسي مثال آرســنال در فينال چهارشنبه اين 
هفته ليگ اروپا حاضر بود و اين جام را فتح مي كرد، اين تيم هم 
سهميه ليگ قهرمانان مي گرفت. درصورت پنجم شدن چلسي 
در ليگ برتر و قهرماني اين تيم در ليگ قهرمانان، يك ســهميه 
به انگليس در ليگ قهرمانان فصل آينده اضافه و يك سهميه از 

اين كشور در ليگ اروپا كم خواهد شد. با توجه به كاهش تعداد 
تيم هاي حاضر در ليگ اروپاي فصل بعد از 48به 32تيم، همين 
االن هم ســهميه ليگ برتر از 3 به 2 تيم كاهش يافته اســت. 
درصورت 5 نماينده شدن انگليس در ليگ قهرمانان، سهميه ليگ 
اروپاي اين كشور به يك تيم محدود مي شود كه از ميان تيم هاي 
اورتون، تاتنهام، لستر، ليورپول، وستهم و حتي چلسي يكي اين 
سهميه را مي گيرد. براي همين بازي هاي امشب از حساس هم 

يك درجه باالتر است.

   آرسنال
دليل كاهش تيم هاي ليگ اروپا در فصل 
آينده اين است كه از امسال يك جام جديد 
و درجه سوم به رقابت هاي اروپايي اضافه 
خواهد شد كه نام آن را گذاشــته اند ليگ كنفرانس. ليگ برتر 
هم يك سهميه در اين جام تازه تاسيس دارد كه تيم هايي مثل 
آرسنال مي توانند براي آن بجنگند. اهميت ديدارهاي اين هفته 
در بازگشــت هواداران اســت و اين كار را براي تيم هاي ميزبان 
ساده تر خواهد كرد. آرسنال كه امشب با برايتون و تيم جهانبخش 
بازي دارد، نخستين بار در يك چهارم قرن اخير است كه موفق به 

كسب سهميه رقابت هاي اروپايي نمي شود.

   ليورپول
كســي فكرش را نمي كرد ليورپول پس 
از شروع و ادامه نااميدكننده، در انتهاي 
فصل اين همه شانس براي كسب سهميه 
داشته باشد. با وجود ۷گله شدن مقابل اســتون ويال در اوايل 
فصل و از دست دادن فان دايك، ماتيپ، هندرسون و جو گومز 
كه در دفاع وسط مي توانســتند بازي كنند، ليورپول با 42گل 
خورده پس از منچسترسيتي )32(، چلســي )34( و آرسنال 

)39( بهترين خط دفاعي ليگ را دارد.

   منچسترسيتي
بــازي مقابــل اورتــون بــراي قهرمان 
زودهنگام ليگ حــاوي يك رويداد ويژه 
اســت. فصل قبل داويد ســيلوا پس از 
ســال ها حضور موفقيت آميز در اين تيم در آخرين بازي فصل 
خداحافظي كرد و حاال نوبت آگوئرو است كه به تازگي با بارسلونا 
براي قراردادي 2ســاله به توافق دســت يافته است. فابريتزيو 
رومانو روز گذشته خبر انتقال آگوئرو به بارسلونا را رسانه اي كرد 
و مدعي شد همه  چيز به زودي جدي خواهد شد. آنچلوتي هم كه 
اوايل فصل اورتون را به صدر جدول برده بود، حاال همه زورش را 

جنگ سهميه
در آخرين شب فصل ليگ برتر تكليف قهرمان و تيم هاي سقوط كننده 

مشخص شده  و رقابت براي سهميه ها داغ است

مي زند تا مقابل قهرمان سهميه اي چيزي بگيرد.

   تاتنهام
جدايي مورينيو هم نتوانست نتايج را بهتر 
كند. تاتنهام بــا نتايجي كه در هفته هاي 
گذشته گرفته، براي كسب سهميه تقريبا 
نااميد اســت؛ خصوصا اينكــه حريف ســاعت۱9:3۰آنها يك 
تيم باانگيزه به نام لســتر اســت. هري كين رسما درخواست 
جدايي داده و دوست دارد به تيمي برود كه براي قهرماني اروپا 
مي جنگد. او به قول خودش ديگر نمي خواهد تماشاگر مسابقات 
ديگران باشد. در پاســخ به خبرنگاري كه گفته دوست دارد با 
كدام بازيكن همبازي شــود، گفته كوين دي بروين اما خريد 
او براي سيتي 2۰۰ ميليون پوند هزينه خواهد داشت. كين به 
باشگاه توصيه كرده تا هنوز در اوج است و ۱۰۰ ميليون مي ارزد 

با اين رقم راضي به فروشش شود.

   منچستريونايتد
منچستر به خاطر فينال چهارشنبه شب 
ليگ اروپا مقابل ويارئــال در اين بازي با 
تركيب دوم خودش مقابل ولوز به ميدان 
مي رود. براي همين اگر نام بازيكناني مثل شــورال شــورتاير، 
هانيبال مجبري و آماد ديالو را در تركيب ديديد تعجب نكنيد. 
در عوض براي فصل آينده حتما يك مهاجم سرشناس )شايد 
والهوويچ، لواندوفسكي، هري كين يا كريستيانو رونالدو(، يك 
دروازه بــان درصورت جدايي داويد دخــه آ و يك مدافع مياني 
گران قيمت )سرخيو راموس، واران، پائو تورس يا ژول كونده( 
به تركيب تيم اضافه خواهند شــد و ممكن است پوگبا هم به 

رئال برود.

بهروز رسايلي
خبر نگار

به نظر مي رسد حضور بازيكنان خارجي در فصل 
آينده مسابقات ليگ برتر آزاد شده است. اين 
موضوع عالوه بر اينكه فوتباليست هاي ايراني 
را تحت فشار رقابت قرار مي دهد، باعث خواهد 
شد بازيكنان خارجي هم به خود بيايند و خطر 
را احســاس كنند. ابتداي فصل جاري حضور 
خارجي ها ممنوع شد و فقط به باشگاه ها اجازه 
تمديد با نفرات قبلي را دادند. به اين ترتيب همه 
تيم هاي ليگ برتري سعي كردند خارجي هاي 
باقي مانده را با چنگ و دنــدان حفظ كنند، اما 
بسياري از اين نفرات كيفيت فصول گذشته را 
نداشتند. هم اكنون به طور مشخص از 3 مهاجم 
خارجي استقالل، سپاهان و فوالد حرف مي زنيم 
كه در ليگ بيستم تنها سايه اي از آن بازيكنان 

فرصت طلب گذشته بوده اند.

   شيخ نامرئي
شــايد اين گزاره كمي اغراق آميز به نظر برسد، اما 
ســطح اثرگذاري شــيخ دياباته براي استقالل در 

فصل جاري تفاوت چنداني با آرمان رمضاني 
نداشته است! مهاجم ماليايي كه با كلي 

كشــمكش و ســروصدا در استقالل 
ماندگار شد، امسال در ليگ برتر تنها 
موفق به گشودن دروازه تراكتور شده 

است. او در تبريز دبل كرد، 
اما آن برتــري 3 بر يك 

جزو بهترين مسابقات 
فصل آبي هــا بود و 
چه بســا آنها بدون 

دياباته هم با 3امتياز به تهران برمي گشــتند. شيخ 
البته در مرحله گروهي ليگ قهرمانان آســيا 5گل 
به ثمر رســاند، اما از اين تعداد 3گل از روي نقطه 
پنالتي بود و 2گل ديگر هــم در جريان پيروزي بر 
االهلي و شكست مقابل الدوحيل به ثمر رسيد؛ هر 
دو بي اثر! دياباته بعد از ۱۰سال در بازي برگشت با 
الشرطه عراق پنالتي خراب كرد و چيزي نمانده بود 
همين اتفاق منجر به حذف اســتقالل شود. نه يك 
اثرگذاري درخشــان، نه يك گل كليــدي، نه يك 
كار منحصربه فرد، امســال هيچ چيز از شيخ ديده 
نشــده و دايما هم نگراني در مورد قهر او و فســخ 
قراردادش وجود داشته است. شــايد با اين سطح 
كيفي، ادامه همكاري با دياباته 33ســاله به چنين 

هزينه و استرسي نمي ارزيد.

   استنلي در سراشيبي
استنلي كي روش در 3 فصل اخير هر سال به شكل 
محسوسي نسبت به فصل قبل ضعيف تر شده است. 
مهاجم برزيلي ســپاهان در ليگ هجدهم با ۱6گل 
فاتح كفش طال شــد. در ليگ نوزدهــم اين عدد به 
۷گل زده تنزل پيدا كرد و فعال كه بيش از 2ثلث از 
مسابقات ليگ بيستم را پشت ســر گذاشته ايم، او 

فقط يك گل زده است. باوركردني نيست كه سهم 
مهاجم برزيلي از 42گل زده اين فصل سپاهان فقط 
يكي بوده باشد. اين آمار در حالي به ثبت رسيده كه 
پديده جواني مثل ياسين سلماني طي معدود دقايق 
حضورش در زمين 3گل به ثمر رسانده است. استنلي 
در خيلي از بازي هاي ســپاهان حتي به عنوان نفر 
اصلي هم به ميدان نرفته است و بعيد به نظر مي رسد 
در پايان فصل بهانه موجهــي براي تمديد قرارداد با 

اين بازيكن 33ساله وجود داشته باشد.

   شيمبا منتظر پنالتي
همين شرايط براي لوسيانو پريرا يا همان شيمباي 
فوالد هم وجود دارد. اين مهاجم برزيلي و 3۷ساله 
نيز به تدريج دچار نزول كيفي شده است. او در ليگ 
هجدهم درست مثل استنلي كي روش ۱6گل زد، 
در ليگ نوزدهم هم باز مثل اســتنلي ۷گل به ثمر 
رساند و حاال در ليگ بيســتم موفق به ثبت 4گل 
شده است. البته اگر بدانيم از اين تعداد 3گل روي 
ضربات پنالتي بوده، درخواهيم يافت در فصل جاري 
هم تفاوت چنداني بين او و مهاجم ســپاهان وجود 
نداشته است! شيمبا از ۷گل فصل قبلش تنها يكي را 
از روي نقطه پنالتي زده بود، اما امسال براي شادي 
گل عمدتا منتظر اعالم پنالتي به ســود 
تيم است. شايد تنها نمايش درخشان 
پريرا در فصل جاري، بازي پلي آف 
ليگ قهرمانان آسيا با العين امارات 
بود كه او موفق شــد در جريان بازي 
2گل براي تيمش بزند. به هر حال 
با توجه به ســن و سال مهاجم 
فوالد، اين افت كيفيت چندان 

هم نمي تواند عجيب باشد.
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جــال بشــرزاد -مربــي دروازه بان هــاي تيم ملي زنــان- از 
دروازه بان هايي كــه به اردوي اول تيم ملي دعوت شــده بودند، 
راضي اســت. او مي گويد: »هر 4نفر آنها خوب بودند. عاقه شان 
به يادگيري و پيشــرفت خيلي خوب بود.« اما او از تفاوت هاي 
سرمايه گذاري در فوتبال زنان و مردان و اينكه گلرهاي زن حتي 

جايي براي تمرين كردن ندارند ناراضي است.
بشرزاد از گلرهاي سابق فوتبال ايران است كه در كادر فني تيم 
ملي فوتبال زنان به عنوان مربي دروازه بان ها فعاليت مي كند. او 

درباره وضعيت گلرهايي كه به اردو دعوت شده بودند، مي گويد: 
»روز اول از نظر بدني و تكنيكي خــوب نبودند چون مدت ها از 
بازي هايشان گذشته بود و امكان تمرين كردن نداشتند. يكي شان 
مي گفت فقط روي آسفالت مي توانسته تمرين كند! يكي شان هم 
براي تمرين فقط موكت داشــته كه زمين زير موكت هم سفت 
بوده است. به هر حال آنها قبل از اردو شرايط خوبي نداشتند ولي 
خوشبختانه خيلي خوب توانستند كار كنند.« مشكل دروازه بان ها 
فقط نداشــتن تمرين در اين يكي دو  ماه نيست. بشرزاد مشكل 

را بزرگ تر مي بيند: »بســياري از تيم هاي زنان مربي دروازه باني 
ندارند. چه كسي بايد به آنها آموزش بدهد؟ دروازه بان هاي خوب 
ماحصل تدريس و  آموزش يك مربي خوب هستند. وقتي مربي 
و آموزش وجود ندارد، نمي توانيم انتظار داشته باشيم دروازه بان 
خوب باشد.« او برخاف خيلي از كساني كه فوتبال زنان و مردان 
را مقايسه مي كنند و به ضعيف بودن زنان رأي مي دهند، مي گويد 
آنها قابل مقايسه نيستند: »اينكه از نظر فني فوتبال مردان و زنان 
را مقايسه كنيد و بگوييد زنان ضعيف هستند، بي انصافي است. 
امكاناتي كه باشگاه گل گهر ســيرجان به تيم مردان داده است، 
قابل مقايســه با امكاناتي كه به زنان داده نيست. تيم مردان اين 
باشگاه نتايج خوبي گرفته اما تيم زنانش قهرمان ليگ شده است. 

اگر امكاناتي را كه به اين دو تيم داده شده است، مقايسه كنيد به 
رقمي باورنكردني مي رسيد.«

از نظر بشرزاد در مقايسه با ســرمايه گذاري كه در فوتبال زنان 
مي شــود، تفاوت آنها با مردان از نظر فني خيلي زياد نيســت:  
»ســرمايه گذاري در فوتبال مردان هزاربرابر فوتبال زنان است، 
اما تفاوت فني آنها خيلي كمتر اســت. هر وقت در اين آيتم ها؛ 
زمين تمرين، كادر خوب، تيم هاي پايه و كادر پزشــكي، زنان و 
مردان به برابري برسند  مي توانيم آنها را با هم مقايسه كنيم. مثل 
اين مي ماند كه در مسابقه رانندگي فوتباليست هاي مرد را سوار 
المبورگيني كنيد و يك ژيان هم به زنان بدهيد و از زنان بخواهيد 

كه عقب نيفتند!«

  اعتراض بشرزاد به تمرين دروازه بان ها روي آسفالت
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 بهترين ليبروهاي جهان

كوه موش زاييد!

 ملي پوشــان واليبال بامداد دوشــنبه از طريق تهران- دوحه و
 دوحه - ميان به ايتاليا مي روند. شــركت در ليگ جهاني هفت 
هشت ميليارد تومان براي فدراسيون آب مي خورد اما سواي ارزش 
هميشگي ليگ ملت ها، پيش از المپيك، هرچه هزينه كنيم جاي 
دوري نمي رود. سرمربي روسي تيم ملي از آماده باش همه جانبه 
بازيكنان گفته و به طور ويژه از نحوه كار خواجه خباز، بدنساز تيم 
ملي با تحسين صحبت كرده است: »من با مربيان زيادي در اروپا 
كار كرده ام اما مربي بدنساز ايراني كارش عالي است. «خب خدا 
را شكر! خباز مثل امير خوش خبر، سرپرست تيم از بسكتبال به 

واليبال آمده و مورد تأييد مربيان بزرگي چون آلكنواست.

آلكنو برعكس ظاهر خشني كه دارد آدمي عاطفي به نظر 
مي رســد كه حرف دل خود را راحت مي زنــد. وقتي از او 
درباره جوانان ايراني در تيم ملي واليبال ســؤال كرديم، 
گفت: »تيم ايران 2 ليبروي جوان دارد كه مي شــود آنها 
را با بهترين هاي دنيا مقايســه كرد.« آلكنو از محمدرضا 
حضرت پور و آرمان صالحي به عنوان اتكاي اصلي تيم ملي 
در رســاندن توپ و توپ گيري حرف مي زند و اين يعني 
تأييد ادعاي هميشگي اين حرف ما كه مي گوييم كفگير 
واليبال نه تنها به ديگ نخورده بلكه سرشار از استعداد هاي 

بالنده است.

بعد از آن همه نشست و جلســه با كارشناسان و خبرگان 
مربيان واليبال منتظر بوديم اتفــاق مهمي براي واليبال 
بانوان بيفتد اما وقتــي كه ماحصــل كار را ديديم به ياد 
ضرب المثل قديمــي افتاديم كه مي گويــد: »كوه موش 
زاييده است.« البته در مثل مناقشه نيست ولي آزموده ها 
را چندبار آزمودن اشتباه بزرگي است. مي گويند سرمربي 
قرار است دستيار خارجي داشته باشد و ما مي پرسيم كدام 
مربي خوب خارجي است كه حاضر شــود تمرين دهنده 
مربيان وطني شود؟ بدون ترديد در بخش بانوان مربيان 
شايسته كم نداريم اما چرا بايد به راه رفته برويم؟ مگر قرار 

بر تغيير و راه و رسم نوين نبود؟

كار با پايم قوي است، مثل نوير
گفت وگو با رها يزداني كه زماني هافبك دفاعي بود، اما حاال دروازه بان تيم ملي  فوتبال زنان ايران است

پشت خط زن

سفر پرهزينه 

رها يزداني يكي از 4دروازه باني است كه 
در اردوي انتخابي تيم ملي فوتبال زنان 
حضور داشت. او پيش از اين فقط تجربه 
يك بازي ملي را داشته و اميدوار است كه در 33سالگي بتواند يك بار ديگر پيراهن تيم 
ملي را بر تن كند. رها تا چند سال پيش هافبك دفاعي بود، اما با پيشنهاد هم تيمي اش 
سارا قمي گلر شد و همان سال هم به تيم ملي دعوت شد، البته خيلي زود تيم ملي تعطيل 
شد و دوران حضور او در جمع ملي پوشان ادامه پيدا نكرد. حاال كه تيم ملي زنان دوباره 
تشكيل شده، رها يزداني درباره شرايط تيم و اوضاع خودش به سؤاالت همشهري پاسخ 

داده است.

   عكس هاي پروفايلت مي گويند استقاللي هستي.
بله، از وقتي كه يادم مي آيد طرفدار استقال بوده ام. همه خانواده ام پرسپوليسي هستند. فقط 
من استقالي ام. اوايل فقط به خاطر اينكه از رنگ آبي خوشم مي آمد استقالي شدم، ولي بعدش 

ديگر به خاطر خود تيم استقالي ماندم.

   گويا دروازه بان شدنت هم داستان خاصي دارد.
بله. قبل از اينكه گلر شوم با سارا قمي در شهرداري بم هم تيمي بودم و هافبك بازي مي كردم. 
آن سال مهديه مواليي و مريم يكتايي گلرهاي تيم بودند ولي مدتي به اردوهاي تيم ملي دعوت 
شده بودند و گلر نداشتيم. چند بازي عقب تر ايســتادم و دفاع كردم. سارا مي گفت چرا گلر 
نمي شوي، كارت خوب است! من حرفش را جدي نمي  گرفتم. سال بعد از بم به ملوان رفتيم، 
سارا راضي ام كرد كه گلر باشم، من هم وارد فضاي ديگري شدم، از گلري خوشم آمدو ادامه 
دادم. خانم ايراندوست كه آن موقع مربي ملوان بودند، به من اعتماد كردند كه گلر فيكس باشم.

  اين دومين بار است كه به اردوي تيم ملي دعوت مي شوي؟
بله دفعه اول همان ســالي بود كه در ملوان بازي مي كردم. در مقدماتــي المپيك در قطر و 
تورنمنت هندوستان در تيم بودم، اما بازي نكردم. بعد در بازي دوستانه با باروس، من درون 

دروازه ايستادم كه نخستين و آخرين تجربه ملي ام بود. بعد از آن تيم ملي تعطيل شد.
  اردو با مربيان و فدراسيون جديد چطور بود؟

خيلي متفاوت بود. با توجه به اينكه ليگ در اسفندماه تمام شده بود، ما 2 ماه تمرين نداشتيم و 
بدن هايمان خيلي آماده نبود. با اين حال هر چه در توان داشتيم، گذاشتيم.

  يكي از مشــكالت زنان، نبود آموزش اســت و ظاهرا اين مشكل براي 
دروازه بان ها شديدتر است. زنان مربي دروازه باني دارند؟

در ليگ، تيمي نداريم كه مربي اختصاصي براي دروازه بان داشته باشد. يا خود سرمربي گلرها 
را آموزش مي دهد يا چند گلري كه در تيم هستند با هم تمرين مي كنند، اما در تيم ملي مربي 
دروازه باني داريم. قبا محمد حبيبي، مربي بودو اين بار هم كه آقاي جال بشرزاد آمده است. 

چيزهاي جديدي از آنها ياد گرفتيم.
  مهارت هاي خودتان را چطور به روز مي كنيد؟ فيلم بازي هاي گلرهاي بزرگ 

را مي بينيد؟
بله، با ديدن فيلم يا از راه هاي ديگر. اگر به روز نشويم عقب مي مانيم و بچه هاي ديگر از ما جلو 

مي زنند.
 خودت بازي گلر خاصي را مي بيني؟

بين دروازه بان هاي خارجي بازي مانوئل نوير و آندره ترشتگن را مي بينم. كار با پاي آنها قوي 
است. چون خودم بازيكن بودم، اين پتانسيل را دارم كه با پا كار كنم. بين گلرهاي داخلي هم 

بازي هاي پيام نيازمند و علي بيرانوند را مي بينم.

جمشيد حميدي
كارشناس واليبال

باقبناجابوغرم
ونوميكايبناول
رقابيهدهدناگي

سيرورنهبوكشا
المارخاواتفه
ادوهميرككورور
ياميامرپساري
كلمتهدشمگيبتك
يارايشهاجراي
ديحوتتراهمبصن

وتونزيارعمال
كرتامهتسهاهم
نويرراوشدنبرك
مياهدژاينارحب
دنپساهزبمكنمث
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افقي:
 1- معادل فارســي ادويه- 

سايه موهوم- علم پزشكي
2- مخترع تلفن- شعر كوتاه 

ژاپني- به صورت علني
3- تيرانــداز- تفــت داده و 

بريان شده- اداره كننده
4- نخســتين رقم از سمت 
راست عدد- طريقه و روش- 

عدد
5- الــكل چــوب- پايتخت 

جمهوري دمكراتيك كنگو 
6- پايــان، انتهــا- چرخه- 

نفي عرب
7- پاســخ مثبــت- خيابان 

مشجر- گلي درشت و معطر
8- ايســتاده و بي حركت- 

برچسب- پشيمان
9- از پرسنل كادر درماني- 
نوعي آجــر دانه درشــت و 

مستحكم- پس غذا
10- ضمير مونــث عربي- 
سرزمين- شترمرغ آمريكايي

11- از وسايل بازي كودكان 
در پارك هــا- نوعي ســس 

ساالد
12- بازداشــتن- ميــوه اي 

گوشتالو- مرواريد
13- جهــان- بلند ترين برج 
مخابراتي ايران- كيسه پول 

قديمي

14- شــاخه اي از مهندسي 
كه با تكنولوژي پرواز سروكار 
دارد- باور قلبي- سوسن زرد

15- فتنه جو- قــوم آتيا- 
نوعي رو دوزي سنتي ايراني

  
عمودي:

1- پســتانداري درنــده و 
گوشــتخوار- از قراردادهاي 
شرعي مشاركت كار و سرمايه 

در اسام- هراس  انگيز
2- زادگاه- اردوي بازديد از 
مناطق عملياتي دفاع مقدس

3- از انــواع انــرژي- نامي 
دخترانه

4- اســتخوان جمجمــه- 
خدمتكار پير- ادا و اطوار

5- نت چهارم- جانشينان- 
پسر مازندراني- روشنايي

6- زيــور- فيلمي ســاخته 
داريوش مهرجويــي با بازي 
ليا حاتمــي- روزنامه چاپ 

بغداد
7- بزرگــوار- از ميوه هــاي 

پرطرفدار
8- همسر اسكندر مقدوني- 
زميــن آماده كشــت- ميوه 

تابستاني
9- شهري در استان همدان- 

صفحات داخلي روزنامه
10- از انواع خرما هاي ايران- 

نقطه هاي ريز عكس- درجه حرارت
11- پنج تركي- عســكر- از القاب 

امراي ترك- سوداي ناله
12- دســتور قاضي- اكنون- لقب 

طهمورث، پادشاه پيشدادي
13- نشاني- توليدمثل

14- عمليات آزاد سازي  بستان در 
دوران دفاع مقدس- عيد باســتاني 

ايرانيان
15- ريز نمرات- نــام قديم زابل- 

جداگانه تلفظ كردن

 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 | 3935
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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  چرا افراد فاقد شرايط در رياست جمهوري ثبت نام كردند
با عنايت به اينكه داشــتن مدرك تحصيلي فوق ليســانس و ســن 
بين 40 تا ٧٥ ســال جزو شــروط اوليه ثبت نام داوطلبين انتخابات 
رياســت جمهوري اعالم شــده، ثبت نام گروه كثيري از داوطلبين با 
مدرك تحصيلي ليسانس و پايين تر و خارج از سنين اعالم شده چه 

توجيهي دارد؟ 
فرزاد برخ از تهران

  حقوق كارگران معدن فارياب ۳ماه عقب افتاده است
حقوق كارگران معدن فارياب در كرمان از 3 ماه قبل به تعويق افتاده 
و به رغم كار سخت و ســنگين هيچ خبري هم از پرداخت ها نيست. 
مسئوالن هم مدام وعده مي دهند ولي گويا قرار نيست وعده هايشان 

عملي شود.
محمودي از كرمان 

  فشار بسيار كم آب در كمالشهر كرج
فشار آب در منطقه كمالشهر گاهي آنقدر كم مي شود كه مي توان گفت 
قطع شده است. هر بار هم با مسئوالن مطرح مي كنيم عنوان مي كنند 
پمپ هاي آبي كه بعضا در آپارتمان ها به كار گرفته شده از عوامل اين 
كم فشاري آب است. صبح جمعه تا حدود ظهر آب بسيار كم فشار و 

در حد قطعي بود.
مديرروستا از كمالشهر كرج 

  كمبود انسولين قلمي در مشهد
انســولين قلمي از هفته قبل در مشهد كمياب شــده است و كمتر 
داروخانه اي اين داروي حياتي را دارد. حتي داروخانه هاي دولتي نيز 
انسولين قلمي ندارند. بعد از چند روز جست وجو متأسفانه از بازار سياه 
آن را تهيه كرديم كه درصورت ادامه اين روند امكان پذير نيست و جان 

بيماران ديابتي به خطر مي افتد.
سپاسي از مشهد 

  جبران خسارت لوازم برقي شعاري بيش نيست
چندي قبل گفتند كه چنانچه درصورت قطعي برق لوازم خانگي شما 
آسيب ببيند مي توانيد براي گرفتن خسارت از طريق بيمه اقدام كنيد 
زيرا شــركت برق قرارداد بيمه اي در اين خصوص دارد. ولي واقعيت 
اين است كه شما موفق نمي شويد تأييديه اي بگيريد كه نشان دهد 
وسيله برقي شما در زمان قطع برق سوخته است. با مراجعه به نشاني 
بيمه توانير در سايت اقدام به پركردن فرم كردم و كارشناس بيمه هم 
آمد اما تأييد نشد كه خسارت وسيله برقي من كه نيم سوز شده است، 

پرداخت شود.
رضايي از تهران 

   قطعي مداوم سايت تأمين اجتماعي
قطعي مداوم سايت تامين اجتماعي باعث معطلي چند ساعته مردم 
در داروخانه هايي مي شود كه براي داروهاي خاص بايد تأييديه بگيرند. 
روز چهارشنبه سايت بيمه از ســاعت 2تا 11شب قطع بود و بيماران 
خاص كه بيش از همه براي تأييديه به اين سايت نياز دارند تا پاسي از 
شب سرگردان نسخه هايي بودند كه جانشان به آن بسته بود. از 8صبح 
تا 4صبح روز بعد در محدوده داروخانه 13آبان تهران سرگردان بوديم 

درحالي كه فرزند بيمارم در قزوين نيازمند دارو بود.
جباري از قزوين

   نبود عالئم راهنمايي و رانندگي در منطقه بهشت زهرا
ورودي اصلي بلوار بهشت زهرا از اتوبان تا انتها و نزديك زير گذر واقع 
در جنوب جاده قم كه حدودا 4كيلومتر است فاقد چراغ راهنمايي و 

سنگ چين جهت هشدار به رانندگان براي كم كردن سرعت است.
باقري از تهران

 
  فضاي بازي در مجتمع 120واحدي شهرري ايجاد شود

مجتمع »بهار آتيه« واقع در خيابان »شهيد رجايي شهر ري« شامل 
120واحد آپارتمان، فاقد زمين، فضاي مناســب و وسايل مخصوص 
بازي و تفريح كودكان و نوجوانان اســت. بارها با 13٧و شــهرداري 
ناحيه 3منطقه 20تماس گرفته ايم و درخواست رسيدگي كرده ايم اما 

مي گويند بودجه كافي براي ايجاد اين فضا در اختيار ندارند.
طاهري از شهر ري

  مصوبه افزايش قيمت نان ابالغ نشد و نان گران شد
چرا وقتي مصوبه اي بــراي افزايش قيمت نان ابالغ نشــده نانوايان 
خودسرانه قيمت نان را گران كردند. اگر خبرسازي بوده با خبرسازان 
و نيز نانوايان متخلف برخورد كنند اگر هم قانوني است مصوبه آن را 

اعالم كنند تا اين چند نرخي نان به پايان برسد.
عبدل نيا از تهران

   محدوده دروازه دولت محروم از هرگونه فضاي سبز
به  رغم اينكه منطقه دروازه دولت در طرح ترافيك واقع و بسيار پر رفت 
وآمد است، هيچ فضاي سبزي در اين محدوده نيست. ساكنان محل 
انتظار داشتند بعد از جابه جايي بازار ميوه و تره بار زمين آن تبديل به 
فضاي سبز شود، اما آنجا را به پاركينگ اختصاص دادند و وضعيت بدتر 
از قبل شد. از شهرداري منطقه تقاضا داريم فكري به حال اهالي اين 
محل كند كه فضاي سبز، جزو نيازهاي اصلي و ضروري اين محل است.
صاحبدل از تهران

خبر، خشونت و كودكان
ادامه از   تأكيد كنيم كه موارد معدودي از اين دست، 

احتماال به خاطر نوعي اختالل رواني است و افراد صفحه اول
دخيل، شرايط عادي نداشته اند.

  به آنها اطمينان بدهيم كه به هيچ وجه در معرض خشــونت قرار 
ندارند، نياز نيســت كه بترســند و اطمينان بدهيم كه ما }والدين و 

بزرگ ترها{ هميشه مراقب آنها هستيم و خواهيم بود.
  مثال بزنيم، از والديني كه تمام هم و غم خود را بر حفظ امنيت و 
آرامش كودكان گذاشته اند و يادآوري كنيم كه هرگاه احساس ترس 
داشتند، مي توانند به راحتي با شما حرف بزنند. نياز به خجالت نيست 

و ممكن است همه در هر سني گاهي بترسند.
  سعي كنيم در عمل، به آنها نشــان بدهيم كه ممكن است گاهي 
عصبي شويم، اما همه در پي كنترل خشم هستيم و عصبانيت احتمالي 

ما والدين، كودكان را در معرض خطري قرار نمي دهد.

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

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

با مردم

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

ديدار 2خواهر بعد از 13سال دوري
2 خواهر كه 13سال از يكديگر دور بودند با تالش و 

تحقيقات تيم جنايي پايتخت به هم رسيدند.داخلي
به گزارش همشــهري، مدتي قبل زني كه ســاكن 
مشهد بود خود را به تهران رساند و به دادسراي جنايي تهران رفت تا 
گزارش ناپديدشدن خواهرش را اعالم كند. وي به بازپرس جنايي 
تهران گفت: 13سال مي شود كه از خواهرم مژگان بي خبر هستم و 

نمي دانم اصال زنده است يا نه.
وي ادامه داد: ما ســاكن مشهد هستيم و ســال ها قبل پسري به 
خواســتگاري خواهرم آمد و آنها پس از ازدواج راهي تهران شدند. 
شوهرش اصرار داشــت كه در تهران زندگي كنند و بعد از ازدواج 
چندبار با خواهرم تماس داشــته و ارتباط مان قطع نشده بود. اما 
شوهرش رابطه خوبي با ما نداشت و اجازه نمي داد مژگان به ما زنگ 
بزند و با ما رفت وآمدي داشته باشد. از سوي ديگر شنيده بودم كه 
خواهرم با شوهرش اختالفات شديدي دارد. برخي از آشنايان دور 
مي گفتند كه شوهر خواهرم معتاد است. به تدريج خواهرم نيز براي 
حفظ آرامش زندگي اش رابطه اش را با ما كمتر كرد تا اينكه به صورت 
ناگهاني ناپديد شد. خانه و زندگي اش را تغيير داده و حتي شماره 
تلفن هايش را هم عوض كرد. ديگر هيچ نشاني از او نداشتيم و حتي 
آشــنايان هم از وضعيت مژگان بي خبر بودند. در آن زمان گزارش 
ناپديد شدنش را به پليس اعالم كرديم و پيگير هم شديم اما نشانه اي 
از او پيدا نكرديم. وي ادامه داد: در همه اين سال ها دريغ از يك خبر 
كوچك از خواهرم كه دلگرمم كند. دلشوره عجيبي دارم و خيلي 

دلتنگ او هســتم.  مي خواهم ببينم آيا زنده است يا نه؟ به همين 
دليل ديگر طاقت نياوردم و چون آخرين بار مي دانستم با شوهرش 
در تهران زندگي مي كند راهي پايتخت شدم تا گزارش مفقود شدن 
او را اعالم كنم. مي خواهم ببينم سرنوشت خواهرم به كجا رسيده 

است ؟ چراكه نگرانم مبادا شوهرش باليي سرش آورده باشد.

جست و جو 
به دنبال مطرح شدن اظهارات اين زن و تشكيل پرونده درخصوص 
ناپديد شدن زن گمشده، جســت و جو براي يافتن وي آغاز شد تا 
اينكه تالش و جســت و جوها نتيجه داد و مشخص شد كه مژگان 
زن گمشــده در شهرســتان يزد زندگي مي كند. او به دادسراي 
جنايي تهران احضار شد و 2 خواهر بعد از 13سال دوري، به يكديگر 
رسيدند. مژگان درخصوص اينكه چرا 13سال سراغي از خواهرش 
نگرفته، گفت: بعد از ازدواج با شــوهرم به شدت اختالف داشتم. او 
اجازه مالقــات و ارتباط با خانواده ام را نمــي داد چون با خانواده ام 
اختالف و درگيري داشــت. من هم براي اينكه در زندگي تنش و 
درگيري نداشته باشــم ارتباطم را با خانواده ام قطع كردم. در همه 
اين ســال ها از آنها بي خبر بودم تا اينكه متوجه شدم خواهرم در 
جست و جوي يافتن نشاني از من اســت. حاال خوشحالم كه بعد از 

گذشت اين همه سال خواهرم را مالقات كرده ام.
به اين ترتيب با مشخص شــدن سرنوشت زن گمشده، اين پرونده 

نيز مختومه شد.

 ردپاي يك زن 
در مرگ اسرارآميز مرد جوان

 درخواست ما 
قصاص قاتل است

پرونده هولناك قتل 3عضو خانواده 
خرمدين به دســت پــدر و مادر پيگيري

خانواده  همچنان ابهامات زيادي را 
پيش روی افكار عمومي قرار داده است. ابهاماتي 
كه هراز گاهي با انتشار اظهارنظرهاي بدون سند 
و مدرك پيچيده تر هم مي شــود. چرا بايد پدر و 
مادري فرزندان و دامادشان را به قتل برسانند؟ 
آنها چه كرده بودند؟ چرا خانواده داماد آنها به نام 
فرامرز پيگير پرونده او نشده اند و.... همه سؤاالتي 
اســت كه خيلي ها به دنبال پيدا كردن پاسخ آن 
هســتند. براي پاســخ به اين موارد با برخي از 
نزديك تريــن اعضاي خانواده قاتــل و مقتوالن 
صحبت كرده ايــم كه برخي از آنهــا به دليل در 
جريان بودن پرونده خواستند هويت شان محفوظ 
بماند و تنها ذهن عموم را درباره اين واقعه عجيب 
و وحشــتناك روشن كرده باشــند. يكي از اين 
افرادي كه پاي صحبت هاي او درباره اين پرونده  
نشسته ايم، خواهر فرامرز، داماد خانواده خرمدين 
اســت كه از ماجراي ازدواج بــرادرش با دختر 
خانواده خرمدين، ناپديد شدن او و شنيدن خبر 

قتل وي مي گويد.

ماجراي آرزو و فرامرز
شــايد بتوان گفت كه همه  چيــز در اين پرونده 
هولناك از دختر بزرگ خانواده خرمدين به نام 
آرزو آغاز شده اســت. آرزو، دختر بزرگ خانواده 
خرمدين، سال 13٧8، تازه از همسر اولش پس از 
٥سال زندگي مشترك، جدا شده بود. يعني همان 
ســال ها كه بيماري ام اس اش عود كرد. فرامرز، 
پسرعمه آرزو هم تازه از همسر اولش جدا شده 
بود. آرزو حال روحي مناسبي نداشت. آن زمان 
فرامرز با خانواده اش زندگي مي كرد. از آنجايي كه 
رابطه فاميلي بين اين 2خانواده بود شكست در 
زندگي مشترك و صحبت و گپ هاي آرزو و فرامرز 
باهم آنها را به هم نزديك تر كرد. همين آغاز عالقه 
آن دو به هم شد. هر چند رفتارهاي آرزو چندان با 

خانواده فرامرز همخوان نبود.
خواهر فرامرز در گفت وگو با همشهري مي گويد: 
ما خانواده اي مذهبي هستيم كه خانواده ام عالقه 
نداشــتند به آرزو به عنوان عروس خانواده نگاه 
كنند. آرزو، آزادي هايي داشــت كــه چندان با 
عرف خانوادگي ما هماهنگي نداشــت و با اين 
حال فرامرز يكي از داليلش را براي ازدواج با آرزو 
حمايت از او عنوان مي كرد. بيماري آرزو هر روز 
شديدتر مي شد و اين براي همه خانواده خصوصا 
فرامرز ناراحت كننده بود. همين هم شد كه پس 
از يك مهماني در منزل خرمدين ها كه به دعوت 
بابك كه دوســتي و رابطه تنگاتنگ و نزديكي با 
فرامرز داشت، برگزار شده بود، فرامرز به خانواده 

گفت كه مي خواهد با آرزو ازدواج كند.
اصرار فرامــرز در نهايت باعث ازدواج آنها شــد، 
هرچنــد پدر فرامــرز به علت مخالفــت در اين 
مراســم حضور پيدا نكرد و صيغه محرميت آنها 
را پدر آرزو، يعني اكبر خرمدين خواند. اما مدتي 
نگذشت كه فرامرز با آرزو دچار اختالف و همين 
باعث شــد بخواهد نامزدي شــان را به هم بزند. 
آرزو اما نمي خواســت اين اتفــاق رخ دهد و با 
اقدام به خودكشــي آرزو، فرامرز تصميم گرفت 

زندگي اش را با او از سر بگيرد.
 ازدواج آنها درتاريخ مهر 1390انجام شــد. در 

تهرانسر خانه اي اجاره كردند، اما 
دعواهايشان تمامي نداشت. آرزو 

سيگار مي كشيد و اين بيماري اش 
را تشديد مي كرد. هرچند هفته دعواها 

به خانه نزديكان كشيده مي شد و آرزو به قهر، به 
خانه پدرش برمي گشت. دي ماه همان سال آرزو 
براي هميشه به خانه پدرش رفت و ديگر به خانه 
مشترك شان برنگشت. اين قهرها ادامه داشت 
تا 14اســفندماه كه فرامرز با دسته گلي به خانه 
خرمدين كه دايي اش بود رفت تا براي هميشه 
و به خوبي داستان زندگي اش با آرزو را به پايان 
برســاند. او حتي در خانه خرمدين با خواهرش 
تماس گرفتــه و از حضــور آرزو، دايي اش اكبر 
خرمدين، همســر او و پسر كوچك شان افشين 

خبر داده و گفته بود كه باهم صحبت مي كنند.

فرامرز به روايت نزديكان
فرامرز متولد 134٥بود و 2بــرادر و يك خواهر 
دارد. پسري كه به گفته نزديكانش مودب و غيرتي 
بود و دوست صميمي و نزديك بابك خرمدين. 
نزديكانش مي گويند كه او اهل هيچ خالفي نبوده 
و سيگار هم نمي كشيده. او تكنيسين برق و عاشق 
و شيفته اتومبيلش بود. خانواده و نزديكانش دليل 
ازدواج فرامرز و آرزو را دلسوزي فرامرز براي آرزو 
مي دانستند، زيرا آرزو در آن زمان نيز بيماري اش 
پيشرفته شده بود و با افســردگي وحشتناكي 

دست و پنجه نرم مي كرد.
خواهر فرامرز مي گويد: 14اسفند فرامرز آخرين 
بار با من صحبت كرد، موقعيت خود را در منزل 
دايي خود، اكبر خرمدين، شرح داد و با من قرار 
گذاشــت كه فرداي آن روز يكديگر را ببينيم. 
او 2خط تلفن داشــت كه يكي مخصوص كار و 
ديگري بــراي ارتباط خانوادگي بــود. او پس از 
آن روز ناپديد شد و خط تلفن كاري اش پس از 
غيبتش خاموش شد اما خط ديگرش دست آرزو 
بود كه مي گفت فرامرز تلفن را به او سپرده و رفته 

است. از آن روز ديگر خبري از فرامرز نشد.

روند پيگيري هاي خانواده فرامرز
فرداي اين ماجرا، اكبر خرمدين به خانه خواهرش 
رفت و ماجرا را اينطور تعريف كرد كه »تا ساعت 
2 بامداد با فرامرز درباره تصميم او براي جدايي از 
آرزو صحبت كرده و صبح زود رفته اند و با يكديگر 
ورزش كرده اند. بعد فرامرز به او گفته كه آرزو را 

طالق نمي دهد.« 
پس از آن هم اكبر به همراه خانــواده فرامرز به 
كالنتري و پليس آگاهي رفته و گفته اند كه او گم 
شده است. چند روز بعد پليس آگاهي خودروي 
فرامــرز را در نزديكي محله مهرآبــاد پيدا كرد. 
خودرويي رها شده كه شيشه هاي آن شكسته و 
شناسنامه و چند وسيله ديگر او در داخل خودرو 
رها شده بودند. پنل ضبط، سوييچ  وكارت ملي 
او هرگز پيدا نشــد. خانواده اش از آنجايي كه از 
دلبستگي فرامرز به اتومبيلش آگاه بودند، از پيدا 
شدن آن بيشتر نگران سالمتي فرامرز شدند. از 
آن روز اكبر خرمدين، همراه شــوهر خواهرش، 
يعني پدر فرامرز و برادرهاي او هر روز به پليس 
آگاهي رفت وآمد داشتند. اما او خانواده فرامرز را 
راضي كرده بود كه به علت بيمــاري آرزو پاي او 
را به اداره پليس و... باز نكنند. خواهر فرامرز در 
اظهاراتش به پليس آگاهي گفته كه پنل ضبط 
برادرش را يك بار در خانه خرمدين ديده است، 
اما دختر دايي اش با گفتن اين جمله كه پنل ها به 

هم شباهت دارند، ذهن او را از پيگيري منحرف 
كرده است. در آن روزها بابك خرمدين در لندن 

زندگي مي كرد.
خواهر فرامــرز مي گويــد: اكبــر خرمدين در 
ديدارهاي ديگر با گفته هاي خود باز هم ســعي 
كرد خانواده ما را از پيگيري منصرف كند و به ما 
گفت كه برادرم پيش از اينكه براي هميشه گم 
شود، در صحبت هايش گفته عاشق زني شده و 
براي هميشه خواهد رفت و گم و گور مي شود. يا 
بار ديگر گفت يكي او را در خيابان ديده كه منتظر 
كسي بوده و بعد به خانواده فرامرز تهمت زده كه 
خودشان در فراري دادن فرامرز كمك كرده اند تا 
آرزو را رها كند. اين در حالي است كه تا 4سال بعد 
از گم شدن فرامرز پدرش براي شناسايي اجساد 
بارها به پزشكي قانوني رفته و پيگير گم شدن او 
شــده بود. به گونه اي كه اين كار به عادتي براي 

خانواده بدل شده بود.

پيشرفت بيماري آرزو و گم شدنش
اكبر خرمديــن از خانواده خواهرش خواســت 
خودروي فرامرز را به آرزو بدهند اما خانواده كه 
اميد به بازگشت او داشتند از اين كار خودداري 
كردند. كم كم رابطه خانواده خرمدين و فرامرز در 
همدلي هايشان بهتر شده بود و خانواده فرامرز با 
نوعي عذاب وجدان به خاطر ترك آرزو، پسرشان 
 را شــماتت مي كردند. پس از 2سال از گم شدن 
فرامرز، پدر آرزو به شكل غيابي طالق دخترش را 
گرفت و او را تحت پوشش بيمه اي خود قرار داد. 

وضعيت آرزو بدتر و بيماري اش وخيم شده بود.
سال 1393بابك خرمدين از لندن بازگشت. او 
كه دوست صميمي فرامرز بود بارها پيگير مفقود 
شدن وي شد، اما كم كم او هم دروغ هاي پدرش را 

باور كرد تا سال 139٥كه پدر فرامرز درگذشت.

در آن زمــان وضعيــت آرزو وخيم شــده بود 
و اكبــر خرمدين مدام از ايــن وضعيت ناراحت 
بود. او مجبور بود آرزو را  تر و خشك كند و مدام 
جابه جايش كند و اين ديگر برايش طاقت فرسا 
شده بود. آرزو مدت زيادي در بيمارستان بستري 
مي شــد. اما بــا درگيري هاي لفظــي فرزندان 
2خانواده، روابط كم شــد و فقط اكبر خرمدين 
بود كه به خانه خواهــرش رفت وآمد مي كرد. تا 
اينكه در ســال 139٧ آرزو هم ناپديد شد و پدر 
و مادرش ادعــا كردند كه او با يكي از دوســتان 
پدرش كه مردي مسن اســت ازدواج كرده و به 
تركيه رفته اســت. هرچند با وخامت حال آرزو 
همه مي دانســتند چنين امري محال اســت و 
حتما خانواده به علت ناتواني از پرستاري او، آرزو 
را به آسايشگاهي برده و اينگونه وانمود مي كنند 
كه دخترشــان در جايي ديگر زندگي مي كند و 

خوشبخت است.

تكذيب ادعاي تجاوز 
به گفته خانواده فرامرز، ادعاهاي اكبر خرمدين 
درباره بابك، پســرش، به هيچ عنوان نمي تواند 
صحت داشته باشــد. بابك به هيچ عنوان دچار 
معضالت اخالقي اينچنيني نبــود و حتي براي 
رعايــت حقوق دختــران خانــواده و فاميل در 
جمع هاي آنها وارد نمي شد و كوچك ترين مسئله 
اخالقي از او مشاهده نشده بود. از سويي رابطه و 
عالقه عاطفي بابك و فرامرز براي همه روشن بود. 
آنها از بچگي باهم بزرگ شده بودند و با هم رابطه 
بسيار خوبي داشتند. تا اندازه اي كه بابك حتي 
پس از بازگشت به ايران بارها به شكل هاي مختلف 
ســراغ فرامرز را گرفت و پيگيري غيبت او شد. 
خانواده فرامرز مي گويند كه بابك نمي خواست 

باور كند كه فرامرز گم شده است.

پيداشدن جســد مردي در خانه اش 
كه مدت ها بود با همسرش قهر كرده 
و تنها زندگي مي كرده، تيم جنايي را 

با يك معما روبه رو كرده است.
 به گزارش همشــهري، چهارشنبه 
گذشته 28 ارديبهشت، مرگ مرموز 
مردي به قاضي حبيــب اهلل صادقي 
اعالم شد و او به همراه تيم تجسس 
پليس آگاهي تهران قــدم در محل 
حادثه گذاشت. جسد متعلق به مردي 
بود كه آثار كبودي روي بدنش ديده 
مي شــد و چند ســاعتي از مرگش 
مي گذشــت. خانه متعلق به متوفي 
بود و روي زميــن آثار لكه هاي خون 
وجود داشت. نخســتين كسي كه با 
جسد روبه رو شــده و پليس را خبر 
كرده بود يكي از اقــوام متوفي بوده 
است. وي در تحقيقات گفت: متوفي 
مدت ها مي شد كه با همسرش دچار 
اختالف شده و جدا از يكديگر زندگي 
مي كردنــد. به دليل اينكــه تنها بود 
معموال هر روز بــه او زنگ مي زدم و 
جوياي احوالش مي شــدم، اما از روز 

قبل )سه شــنبه( هرچه بــه او زنگ 
مي زدم جوابم را نمــي داد. حتي در 
فضاي مجازي هم آنالين نشــده بود 
و همين موضوع نگرانــم كرده بود. 
به همين دليل خــودم را به خانه اش 
رســاندم و با كليدي كه داشتم وارد 
شــدم، اما ناباورانه با جسد او مواجه 
شــدم كه روي زمين افتــاده بود و 

وحشت زده پليس را خبر كردم.

كنجكاوي زن همسايه
كارآگاهان در گام بعدي براي كشف 
ابعاد تازه تــري از ماجراي اين حادثه 
اســرارآميز به تحقيق از همسايه ها 
پرداختند. يكي از آنها نيز ســرنخي 
در اختيار تيم جنايي قرار داد و گفت: 
صبح روز سه شــنبه مقابــل پنجره 
ايستاده بودم كه ديدم زني جوان زنگ 
واحد متوفي را زد و بعد وارد ساختمان 
شد. همســر قرباني را مي شناختم و 
مطمئنــم زن جواني كــه من ديدم 
همسرش نبود و كامال غريبه بود. وي 
ادامه داد: بعد از چند دقيقه صداي جر 

و بحث از داخل خانه متوفي را شنيدم. 
او با زن ناشناســي كه مهمانش بود 
درگير شده و صداي مشاجره شان در 
تمام ساختمان مي پيچيد. بعد صدا 
قطع شد و من از چشــمي ديدم كه 
زن ناشناس هراسان خانه متوفي را 
ترك كرد. پشت سر او مرد همسايه  از 
آپارتمان خارج شد و حتي تا جلوي در 
به دنبال او رفت. بعد از پنجره ديدم كه 
زن سوار بر خودروي پژوي خود شد و 
مرد همسايه به خانه اش برگشت. يك 
روز بعد از اين ماجرا صداي فاميل مرد 
همسايه را شنيدم و متوجه شدم كه با 

جسد او مواجه شده است.
با سرنخي كه زن همسايه در اختيار 
تيم تحقيق قرار داد، بازپرس جنايي 
دستور شناســايي زن ناشناس را كه 
آخرين بار مهمان خانه متوفي بوده 
صادر كرده اســت تا با تحقيق از وي 
حقايق ماجرا آشكار شــود. از سوي 
ديگر جســد مرد براي تعيين علت 
اصلي مرگ به پزشكي قانوني انتقال 

يافت.

تصــور خانــواده بر ايــن اســت كه بابــك با 
پيگيري هايش درباره فرامرز ممكن است متوجه 
موضوعي شده و خواسته آن را با خانواده فرامرز 
در ميان بگذارد و به هميــن دليل پدر و مادرش 
نقشه قتل او را كشيده اند. البته اين فقط حدس 
برخي از افراد خانواده فرامرز درباره انگيزه كشته 
شدن بابك خرمدين به دست پدر و مادرش است.

اما در اين ميان آنچه بيشتر از همه باعث شگفتي 
اقوام خانواده خرمدين شده، ادعاي مطرح شده 
درباره تجاوز پدر خانــواده خرمدين به دخترش 
اســت. اقوام نزديك اين خانــواده در گفت وگو 
با همشــهري مي گويند كه با توجه به شناخت 
كامل شان از اين مرد به شــدت ادعاي تجاوز او 
به دخترش را رد كــرده و از كســاني كه باعث 
اشــاعه اين گفته هاي دروغين شده اند شكايت 

خواهند كرد.
به گفته يكي از نزديكان قاتل و مقتوالن، اتهام هر 
عمل شنيع به كسي كه متهم به قتل است، شايد 
از ســوي بعضي از مردم چندان عمل ناپسندي 
نباشــد، اما بايد به حقوق او و خانواده نيز توجه 
شود. از آنجايي كه خانواده خرمدين و نزديكان او 
و مقتوالن روزهاي سختي را سپري مي كنند، اين 
امر را جزو حقوق خود مي دانند كه با اتهام هاي 
واهي مقابله كرده و از عامالن انتشار آن شكايت 

كنند.
يكي از اعضاي خانواده يكي از مقتوالن مي گويد 
كه آرزو از ابتدا دچار اختالل هاي شــخصيتي و 
رواني بود. او درباره چيزهايي حرف مي زد كه اين 
باور را براي همه بچه هاي خانواده ايجاد كرده بود 
كه متوهم است. اگر چه اكبر خرمدين عمل شنيع 
و غيرقابل باوري انجام داده، اما اقوام اين خانواده 
انتشار ادعاهاي واهي درباره اين پرونده و متهمان 

را به شدت محكوم مي كنند.

درخواست ما قصاص است
رسيدگي به پرونده اين جنايت هولناك در حالي 
ادامه دارد كه خانواده فرامرز تصميم شان درباره 
سرنوشت قاتل فرزندشان را گرفته اند و خواهان 
قصــاص او هســتند. خواهر فرامــرز مي گويد: 
تصميم ما اشد مجازات و قصاص قاتالن است. ما 
مي دانيم كه اكبر خرمدين سرطان پيشرفته دارد 
و اميدي به زنده ماندن نــدارد و احتماال با توجه 
به بيماري اش، خودش خواسته كه رازش فاش 
شود. رها كردن جسد بابك در نزديكي خانه شان 
هم احتماال به همين خاطر است، اگر نه او دو بار 
در گذشته مقتوالن خود را به گونه اي سر به نيست 
كرده بود كه امكان شناسايي اش وجود نداشت 
و حتي احتمال دارد كه او پيش از محكوميت و 

اجراي حكم فوت كند.
اقوام خانواده خرمدين همچنيــن هرگونه باور 
و اعتقاد مذهبي را از ســوي او رد كرده و درباره 
تصاوير منتشر شده از صحنه شــكرگزاري او از 
ارتكاب ايــن قتل ها معتقدند كه او نمايشــي را 
براي عموم اجرا كرده كه كوچك ترين اعتقادي 

به آن ندارد.

كمي بيشتر درباره قاتالن
اعتقادات اكبر خرمدين به گفته نزديكانش براي 
آنها روشن بود. او هيچ باور و علقه مذهبي نداشت. 
بسيار انســان آرامي بود و در عين حال هر نوع 
مخالفت با باورها و حرف هايش را تاب نمي آورد. 
آنها از مردم مي خواهند كه اجازه دهند مراحل 
قضايي با صحت و ســالمت كامل طي شود. از 
اتهامات بيهوده پرهيز كنند، زيرا فشارهاي رواني 
به وجود آمده براي خانواده مقتولين و قاتالن به 
اندازه اي زياد است كه توان مقاومت در برابر آن را 
نداشته و نگران تبعات بعدي آن هستند. چرا كه 
ساختار خانوادگي آنها به گونه اي است كه به خاطر 
ازدواج هاي فاميلي روابط چند سويه دارند و اين 
موضوع ممكن است باعث گسست و شكست هاي 
جبران ناپذير بعدي براي فرزندان و ديگر اعضاي 

خانواده شان شود.

 نگار حسينخاني
خبرنگار

برادر بابك در بيمارستان
حواشي و اخبار در پرونده قتل هولناك بابك خرمدين همچنان ادامه دارد و تمام شدني نيست؛ در 
تازه ترين اتفاق، پيكر نيمه جان پسر اين خانواده در قتلگاه بابك خرمدين، خواهر و دامادشان كشف 

شده و برخي مدعي شده اند كه او قصد پايان دادن به زندگي اش را داشته است.
به گزارش همشهري، صبح روز جمعه نگهبان ساختمان بلوك سي در شهرك اكباتان متوجه شد كه 
در ورودي خانه پدر و مادر بابك خرمدين نيمه باز است. بعد از افشاي جنايات و بازداشت پدر و مادر 
خانواده، برادر وي در آپارتمان پدري اش ساكن بود. نگهبان وقتي ديد در نيمه باز است، چندين بار نام 
برادر بابك را صدا زد. چون مطمئن بود كه آخرين بار او وارد ساختمان شده و به آپارتمان رفته است. 
از سوي ديگر نيمه بازبودن در مشكوك بود و نگهبان براي سركشي وارد آپارتمان شد. وي به محض 
ورود با پيكر نيمه جان برادر بابك روبه رو شد كه دستانش روي شكمش بود و از حال رفته بود. نگهبان 
با ديدن اين وضعيت بالفاصله به اورژانس زنگ زد و برادر بابك خرمدين براي درمان به بيمارستان 
لقمان انتقال يافت. وي تحت درمان قرار گرفت و معلوم شد كه دچار مسموميت الكلي شده است. او از 
خطر مرگ نجات يافت و حاال شايعاتي درخصوص اينكه وي دست به خودكشي زده مطرح شده است 

كه تحقيقات در اين خصوص ادامه دارد.

روايت خانواده داماد خرمدين از ماجراي 

ازدواج پسرشان، ناپديد شدن او و در نهايت 

شنيدن خبر قتل وي به دست اكبر خرمدين

آرزو

بابكفرامرز
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تئاتر

از1340تا1400
مرگ گرم روايتي از تاريخ معاصر ايران است

داستان نمايش- کنسرت »مرگ گرم« از دهه 40 
آغاز شده و تا 1400 ادامه دارد. محمد عطايي فر 
معتقد است که اين نمايش به صورت داستانگو در 
7 اپيزود با زبان موسيقي، رخدادهاي مهم هر دهه 

را روي صحنه روايت مي کند.
محمــد عطايي فر، طــراح و کارگــردان اين 
نمايش درباره چگونگي شــكل گيري اين اثر 
به همشهري مي گويد:» 4ســال پيش وقتي 
نمايشــي را در اوکراين اجــرا مي کردم يك 
اجراي پرفورمنس هم داشتم. هنگامي که اين 
پرفورمنس را زيرنظر يونسكو اجرا مي کردم به 
اين نتيجه رسيدم که مي توانم درباره تاريخ و 
فرهنگ خودمان هم در ايران اجرا داشته باشم 
و از آن زمان شروع به نگارش نمايشنامه »مرگ 
گرم« کردم. بعد از نگارش نمايشنامه و پيشنهاد 
اجراي آن نزديك به يك سال شروع به تمرين 
نمايش کرديم. متأسفانه 3  بار اجراي ما کنسل 
شد و اين موضوع خيلي براي من و حتي گروه 
سخت بود و در نهايت با بازگشايي سالن هاي 

تئاتري اجرا را شروع کرديم.«
وي در ادامه با اشــاره به کنسرت-تئاتر بودن 
اثر نيز توضيح مي دهد: »نمايش-کنســرت 
»مرگ گرم« از 7 اپيزود تشــكيل شده که از 
رخدادهاي مهم دهه 40شــروع و در1400به 
پايان مي رســد. در هر دهه رخدادهاي مهم با 
طراحي و شــكل همان دهه اجرا مي شود و از 
موســيقي ، گويش، لهجه و لباس هاي همان 
دوران استفاده شده است. البته تمام اپيزودها 
به شكل نخ تســبيح به هم مرتبط هستند و 

داستان هاي آن به هم پيوسته است.«
اين کارگردان از اســتقبال تماشاگران در اين 
دوران کرونايــي مي گويد و اينكــه فكرش را 
نمي کرد که در يك زمان کوتاه بليت هاي 4روز 
نمايش به فروش برود. عطايي فر اضافه مي کند: 
»پيش بيني ام اين است که اگر اجراها به شكل 
مستمر باشد اين نمايش هم مخاطب خود را 
خواهد داشت و تئاتر ايران با وجود تماشاگران و 
حمايت آنها زنده است و حيات کاري خودش را 
ادامه مي دهد. حضور تماشاگران باعث مي شود 
تا اهالي تئاتر دلگرم باشــند و در اين شرايط 
احساس تنهايي نكنند. به نظرم در اين وضعيت 
تئاتر ايران، تماشاگران و عالقه مندان مهم ترين 
عامل هستند که مي توانند تماشاگران بيشتري 

را به سالن ها بكشانند.«
وي به تعطيلي هاي مستمر به خاطر کرونا اشاره 
مي کند: »گروه ما هم از اين تعطيلي ها ضربه 
زيادي خورد. همانطور که گفتم 3 بار اجرايمان 
کنسل شد و خسارت هاي مالي وارد شد. من 
خودم به شخصه تعويق در اجراي نمايشم باعث 
شــد که با يك کار فيلمبرداري تداخل کاري 
داشته باشم و در اين مدت مجبور شديم برخي 
بازيگران را تغيير داده و يا جابه جا کنيم. به نظرم 
قرنطينه ها به گروه هاي نمايشي ضربه مضاعف 
وارد کرد و اين دستمزدها با توجه به وقتي که 
گروه مي گذارد به انــدازه هزينه اياب و ذهاب 

هم نيست.«
وي تصريح مي کند: »گــروه ما نزديك به يك 
سال بدون هيچ چشمداشت مالي تمرين کرد 
و به نظرم عشــق و عالقه به تئاتر است که اين 
روزها اهالي تئاتر را نگه  داشــته است. ما هم 
از تبليغــات گرفته تا طراحي هــاي لباس و... 
خســارت هايي داشــتيم که مشخص نيست 
چه کســي از ما حمايت خواهد کرد يا برايمان 
کاري انجام مي دهــد. در اين دوران تئاتري ها 

کمترين حمايت را داشته و دارند.«
نمايش »کنسرت مرگ گرم« ساعت 18به مدت 
90دقيقه و قيمت بليت 40هزار تومان اجراي 

خود را در تاالر قشقايي تئاترشهر آغاز مي کند.

کــه  کشــورهايي  در 
واکسيناســيون عمومــي گزارش

سرعت قابل قبولي داشته، 
زندگي کم کــم دارد بــه روال عادي اش 
برمي گــردد و فعاليت هــاي مختلفي که 
به دليل شيوع کرونا به حال تعليق درآمده 
بودند، در حال از ســر گيري انــد. انجام 
واکسيناسيون گســترده نه تنها تضمين 
حفظ سالمتي و جان ميليون ها نفر است، 
بلكه رونق مجدد کسب وکارهاي مختلف به 
آن بســتگي دارد. يكي از مشــاغلي که از 
واکسيناســيون عمومي منتفع مي شود 
سينماها هستند که پس از ماه ها خاموشي 
چراغ هــا و خالي بودن صندلي هايشــان 
اميدوارند اکران تابستاني پرتماشاگري را 
تجربــه کنند. امــا در ايران که ســرعت 
واکسيناســيون کم است و هنوز مشخص 
نيســت چه زماني ميزان قابل توجهي از 
جمعيت کشور واکسينه خواهند شد، افق 
وضعيت سينماها نيز روشن نيست. در اين 
وضعيت که مردم از ترس به خطر افتادن 
سالمتي شان، حاضر به سينما رفتن نيستند 
و صاحبان فيلم ها هم به اکران آثارشــان 
رضايت نمي دهند، تكليف ســينماداران 
چيست؟ روز گذشــته، ارائه قليان و اکران 
دونفره در پرديس سينمايي شهرك، آن هم 
با قيمت هاي بــاال، به عنــوان راهكار اين 

سينما براي رونق دادن به کارش خبرساز 
شــد. با امير پدرام عليزاده، مالك پرديس 
سينمايي شــهرك، گفت وگو کرديم تا از 

صحت و سقم اين ماجرا مطلع شويم.

نمايشسريالوفوتبالبهجايفيلم
کرونا فقط بقاي سينماهاي کوچك راـ  که 
پيش از کرونا مشتري زيادي نداشتندـ  به 
خطر نينداخته و پرديس هاي ســينمايي 

مدرن و تازه ساز را هم خلوت و سوت و کور 
کرده است. فعال هم معلوم نيست سينماها 
چه زماني دوباره از هياهوي تماشاگراني پُر 
خواهند شد که شوق تماشاي فيلم مورد 
نظرشان را دارند. همين ابهام و سرگرداني 
باعث شــده که پرديس سينمايي شهرك 
دست به اقدامي نامتعارف بزند و در صفحه 
اينستاگرامش چنين اطالعيه اي را منتشر 
کند: »اکــران اختصاصي بــاالي 20 نفر، 

نفري ۵0)هزار( تومان، بين 10 تا 20 نفر، 
نفری 100)هزار( تومان، زير 10 نفر نفري 
170)هزار( تومان و اما 2 نفره و عاشقانه، 
نفري 2۵0)هزار( تومان. قليون هم سفارش 

ميدي مي بري تو سينما.«
با مالك پرديس سينمايي شهرك تماس 
مي گيريم تا از صحت و ســقم ماجرا مطلع 
شــويم. امير پدرام عليــزاده در جواب ما 
مي گويد: »با توجه به وضعيت بد سينماها، 

براي راه انــدازي و در واقع رونــق دادن به 
پرديس از گروهي دعوت به کار کرديم که 
ادمين پيج اينســتاگرام ما هــم از اعضاي 
اين گروه است و اين اطالعيه ، بدون اطالع 
من، براي چند ســاعت در استوري صفحه 
اينستاگرام ما منتشر شده بود. بعد از اينكه از 
موضوع مطلع شدم اين استوري را برداشتيم 
چون چنيــن اتفاقي در پرديس ســينما 
شهرك نيفتاده است.« از عليزداه مي پرسم 
چطور ممكن است ادمين پيج موضوعي به 
اين مهمي را بدون مشــورت با او استوري 
کرده باشد که چنين پاســخ مي دهد: »ما 
قصد داريم بعد از 1۵ خرداد، ديگر در چرخه 
اکران نباشيم و مي خواهيم پروانه سينما را 
باطل کنيم و به صورت خصوصي به نمايش 
فيلم خارجي يا سريال هاي شبكه نمايش 
خانگي يا مسابقات فوتبال بپردازيم. حتي 
برگزاري کارگاه هاي آموزشي و تخصصي را 
در برنامه داريم. از طرف ديگر، چون در کنار 
سالن هاي مان فودکورت داريم، مي خواهيم 
امكاني فراهم کنيم که تماشاگران بتوانند 
در هنگام تماشــاي فيلم غذاي شان را به 
داخل سالن ببرند و در واقع به اين ترتيب 
به فودکورت مان هم رونق دهيم. در اين باره 
صحبت هاي مقدماتي را با گروهي که براي 
راه اندازي آورده  انجــام داده ايم، اما هنوز 
تصميم نهايي مان را نگرفته ايم و متأسفانه 
ادمين پيج بدون اينكــه هنوز کاري انجام 
داده باشــيم اين اطالعيه را منتشر کرده 

است.«

ياوريگانه
خبرنگار

کارگردان فيلم هاي »ماهي و گربه«، هجوم و جنايت بي دقت در 
گفت وگو با خبرگزاري ايســنا درباره ماجراي دلخراش قتل بابك 
خرمدين توسط والدينش گفت:  »من بابك خرمدين را از سال ها 
قبل مي شناسم و اين شانس را داشتم که معلم او در دوره اولي که 
به انجمن سينماي جوانان آمده بود، باشــم. اين ماجرا مربوط به 
سال هاي حدود  79-78 است که تازه تدريس را شروع کرده بودم. 
در انجمن شاگردي به نام بابك  خرمدين داشتم و اين اسم چنان 
ترکيب جالبي بود که در ذهن ماندگار مي شــد، اما ويژگي بابك 
تنها همين اسم نبود. او شــخصيتي آرام و خوددار داشت و آنقدر 
سؤال هايش را آرام و باطمأنينه مي پرسيد که بايد دقت مي کردي 
يا سرت را جلو مي بردي که بشنوي چه مي گويد. بعد از آن دوره 
انجمن، خاطرم هست که فيلمســازي را شروع کرد و فيلم هايش 
به خاطر فضاي متفاوت و عجيب که شايد تحت تأثير سينماي اروپا 
يا فيلمسازهايي مثل شــانتال آکرمن باشد، جلب توجه مي کرد. 
زماني که در شوراي هنر و تجربه بودم، وقتي فيلم هاي او مي رسيد 
فكر مي کرديم که هنر و تجربه مي تواند محل نمايش آثاري مثل 
فيلم هاي بابك خرمدين باشد که مدل متفاوتي از سينما هستند. 
او النگ تيك هاي ثابت و بلندي در فيلم هايش مي گرفت که اتفاقاً 
خانواده اش جلوي دوربينش بودند و من نخستين بار پدر و مادر 

بابك را در فيلم هاي کوتاهي که مي ساخت، ديدم.«
او افزود: »زمان گذشــت تا اينكه او در دانشــگاه قبول شد و بعد 
هم سينما خواند و به يك مدرس خوب تبديل شد که در انجمن 
سينماي جوان تدريس مي کرد. آخرين باري که خودم مستقيم 
با بابك در ارتباط بودم، زماني بود که او را به عنوان مدرس به يك 
مؤسســه معرفي کردم. جالب اســت که قرار بود آموزش در آن 
کالس بر اين محور باشد که چطور مي توان از طريق هنر در مورد 
»خشــونت« آگاهي داد يا از آن جلوگيري کرد؟! وقتي دوستانم 
در مؤسسه خواستند مدرســي را در اين حوزه معرفي کنم، بابك 
خرمدين که توصيفش را در تدريس شــنيده بــودم و با توجه به 
روحيه و رفتارش براي من نشانه اي از يك آرامش بود، نخستين 
اســمي بود که به ذهنم رســيد. همه اين ها را گفتم تا نوع رابطه 
شــخصي ام با بابك خرمدين را توضيح دهم و بگويم که چقدر از 
شنيدن خبر اتفاقي که براي او افتاد، شوکه شدم و چقدر تأثير بدي 

بر من گذاشته است.«
مكري در پايان ســخن هايش گفت: »متأســفانه بايد بگويم آن 
چيزي که به عنوان اتفاق بيروني مي بينم، افزايش چرخه خشونت 
در جامعه اســت. اين فقط درباره خانواده هايي که دچار چنين 
ماجرايي مي شــوند نيســت. ما تقريباً هيچ تصادفي را در تهران 
نمي توانيم ببينيم که بــه دعواي طرفين منجر نشــود. همين 
چند روز قبل، ويدئويي از برخورد يك کارمند بانك با مشــتري، 
پخش شد. پيش تر هم خبرهاي مختلفي را شنيده ايم، حتي در 
سطح دعواهايي که دو همسايه ديوار به ديوار دارند. تمام اين ها 
به نظرم زنگ خطر است؛ به اين معنا که خشونت در جامعه ما رو 
به افزايش اســت. اينكه بايد چه کاري در اين زمينه انجام شود، 
در حوزه تخصص من نيست و بايد آدم هاي متخصص اظهارنظر 
کنند و بگويند چطور ممكن است به سمت جامعه شادتري برويم، 
چطور بايد به سمت جامعه اي برويم که آدم ها در قدم اول گذشت 
را ياد بگيرند؟ بعد، فكر کنند که اگر گذشت نكردند دوري کنند، 
اگر دوري نكردند به قانــون مراجعه کنند تا حق خود را بگيرند و 
اگر هيچ کدام از اين کارها را انجام ندادند، دست به انتقام گرفتن 
نزنند. چطور ممكن است در يك اتفاق ساده، مثل سبقت گرفتن 
يك ماشــين تا رعايت نشــدن حق در بانك و... انتقام گرفتن به 
اصلي ترين برنامه آدم هــاي جامعه تبديل شــود؟ اين حجم از 
خشــونت را چطور بايد کنترل کرد؟ من در فيلم »هجوم« سعي 
کردم بگويم که چرخه خشونت چطور مي تواند بزرگ شود و همه 
آدم ها را درگير کند. از فيلم »پرويــز« مجيد برزگر هم مي توان 
اســم برد که مســتقيم درباره همين موضوع صحبت مي کند يا 
مثاًل »عنكبوت« ابراهيم ايرج زاد که مي گويد چرخه خشونت چه 
آدم هايي را به وجود مي آورد. در اين موارد فيلم کم نداريم و فكر 
مي کنم االن ديگر نوبت مسئوالن و کساني است که برنامه ريزي 
مي کنند تا فكر کنند چطور مي توانيم جامعه اي شادتر با آدم هاي 

مهربان تر داشته باشيم.

موسيقيشيخبهاييبهبازارآمد

آلبوم موســيقي متن ســريال تلويزيوني 
شيخ بهايي به آهنگسازي مجيد انتظامي 
منتشر شد. به گزارش همشهري، ساخت 
موسيقي سريال شيخ بهايي 2سال زمان 
برده و يكي از کارهاي شــنيدني انتظامي 
محسوب مي شود. اين مجموعه تلويزيوني 

تاريخي در سال1387 از شبكه2 سيما پخش شد که در آن علي نصيريان، 
خسرو شكيبايي، اسماعيل شنگله، فاطمه گودرزي، چنگيز وثوقي، دانيال 
حكيمي، الدن مستوفي، سپنتا سمندريان، کورش تهامي،  رؤيا تيموريان، 
علي دهكردي و ژاله علو بازي مي کردنــد. ايمان جعفري پويان نوازنده 
کالرينت، مســعود غريب نواز نوازنده هورن، باربد بيات نوازنده هورن، 
حسين ميرزايي نوازنده هورن، حسين شريفي نوازنده ترومپت، ناصر 
رحيمي نوازنده فلوت، شــهرام رکوعي نوازنده فلوت،  مجيد انتظامي 
نوازنده ابوا، پريچهر خواجه نوازنده قانــون، آزادميرزاپور نوازنده تار و 
سه تار، اردشير کامكار نوازنده کمانچه، مجيد اخشابي نوازنده سنتور، 
پاشا هنجني نوازنده ني، آذرنوش صدرسالك نوازنده هارپ و ساالر 

عقيلي خواننده گروه اجرايي اين آلبوم موسيقي را تشكيل مي دهند.

ايــنروزچه
حالوهواييداريد؟

در آستانه خوشامد گويي 
دوباره همگان به جشنواره 
کن، حســي آميختــه از 
ســكوت، بي صبــري و 
سرخوشــي داريم. پير لسكور )مدير جشــنواره کن( و 
من پيام هاي تبريك زيادي به مناسبت برگزاري دوباره 
جشنواره کن دريافت کرده ايم. در اين پيام ها بر اهميت 
برگزاري کــن2021 به صورت حضــوري، درحالي که 
همچنان کرونا شيوع دارد، تأکيد شده است، البته ما تنها 
طرحي را که از مدت ها پيش برنامه ريزي کرده بوديم، به 
اجرا درخواهيم آورد. اين طرح را ضمن مسئوليت پذيري 
و رعايت کامل پروتكل هــا و با اميــدواري کامل اجرا 
مي کنيم. اکنون زمان ميزباني از جشــنواره بزرگ کن 
با اين پيش فرض که شــيوع کرونا همچنان ادامه دارد، 

فرارسيده است.
آياتعدادفيلمهاييكهبرايجشــنواره
امسالثبتنامكردهانددرمقايسهبافيلمهاييكه
درسال2020وسالهايقبلثبتنامكردهبودند،

افزايشيافتهاند؟
تا به امروز ما بيش از 2هزار فيلم تماشا کرده ايم. مي توانم 
بگويم که حجم فيلم هــاي ثبت نامي امســال برابر با 
سال هاي قبل است، با اين تفاوت که فيلم هاي منتخب 
جشنواره کن در سال گذشته نيز به اين فهرست افزوده 
خواهند شد. بنابراين امسال نسبت به سال هاي گذشته 
با حجم بيشــتري از فيلم ها مواجه خواهيم بود. خوسه 
لوئيس ربوردينوس از جشــنواره سن سباستين به من 

گفت که آنها نيز وضعيتي مشابه ما دارند.
پاندميكروناچهتأثيريبرروندگزينش

فيلمهايبرتربرايجشنوارهكنداشتهاست؟
 برخالف سال هاي گذشته که براي انتخاب فيلم ها سفر 
مي کرديم و با ســازندگان فيلم ها تبادل نظر داشتيم و 
براي نمايش و فروش فيلم ها، جلســاتي در سراسر دنيا 
برگزار مي کر ديم، امسال، ســال بسيار آرامي داشتيم و 
متقاضيان ثبت نام در جشنواره کن فيلم هايشان را براي 
ما ارسال کرده بودند. از نظر فني مي توانم بگويم که اکنون 
ما فيلم ها را از طريق تعداد زيادي از لينك ها در سراسر 
دنيا دريافت مي کنيم. اين مسئله باعث تسهيل در روند 
ثبت نام فيلم ها شده است. حتي ارسال کپي ها براي ديدن 

فيلم ها روي پرده سينما نيز با سهولت و سرعت بيشتري 
انجام مي گيرد.

خيليازفيلمهابهدليلشيوعكرونادر
شرايطمتفاوتوغيرمعموليفيلمبرداريوساخته
شدهاند،آيادرفيلمهاييكهدرسالجاريبرايشما
ارسالشده،اينشرايطغيرمعمولبهنحوبارزيبه

چشمميخورد؟
جدا از پيچيدگي هاي مرسوم در روند ساخت و توليد يك 
فيلم، آثار سينمايي، تجســمي از شيوه ساختشان توسط 
کارگردانان هستند و به وضوح فيلمسازي در دوره شيوع 
کرونا با دشواري هاي ويژه اي همراه بوده است. با اين حال 
اين وضعيت مانع از ساخت فيلم حتي در دوران شيوع کرونا 
نشده است چراکه عالقه به ســاخت فيلم نزد کارگردانان 
قوي تر از هر چيز ديگري است. با اين حال، مي توانم بگويم 
که موضوع پاندمي کرونا تنها در تعداد معدودي از فيلم هايي 

که ما تا کنون ديده ايم، مطرح شده است.
چهتغييراتساختارييااستثناييبراي

جشنوارهكن2021درنظرگرفتهايدوچرا؟
ما به همراه استفاني لموم، مشاور هنري جشنواره کن و 
کريستين ژون، مدير بخش فيلم جشنواره کن، تصميم 
گرفته ايم تغييراتي در بخش »نوعي نگاه« جشنواره انجام 
دهيم و دوباره براي اين بخش آثاري از فيلمسازان جوان و 
مبتكر و خالق و فيلم هاي شخصي که تنها در سالن هاي 
سينما آنها را نمايش مي دهند، مدنظر قرار دهيم. عالوه 
بر اين در صدد هستيم فيلم هاي بخش غيررقابتي را در 
سالن کنفرانس »دبوسي« که مانند سالن تئاتر »لومير« 

سالني مجهز است، نمايش دهيم. همچنين درنظر داريم 
فيلم هاي بيشــتري را در ساعات نيمه شب در سينماها 
نمايش دهيم. عالوه بــر اين درنظر داريــم تعدادي از 
فيلم هاي جشنواره را در چهارسالن نمايش »سينئوم« 
که مجموعه  سينمايي جديدي است و قرار است همزمان 
با برگزاري جشنواره در کن افتتاح شود، نمايش دهيم. از 
سوي ديگر نيز تعداد زيادي از فيلم ها را در سواحل کن 

نشان دهيم.
اينبهمعنايآنخواهدبودكهديگرمانندگذشته
جشــنوارهدركاخمحلاصليبرگزاريمراسم
متمركزنخواهدبودوقراراستفيلمهايبيشتري
درسينماهايداخلشهروفضاهايبازنمايش

دادهشوند؟
در طرح جديد قرار است تعداد صندلي ها افزايش يابد اما 
قرار نيست مجوزهاي بيشــتري ارائه دهيم. ما همچنان 
درصدد هســتيم اين جشــنواره را در حجم و مقياسي 
معقول برگزار کنيم. ما همچنــان بر کيفيت در ميرباني 
و فراهم آوردن شرايط مناســب و راحت در زمان اکران و 
تماشاي فيلم ها، تأکيد داريم. مجموعه جديد سينمايي 
که ذکر آن رفت در مرکز شهر واقع نشده اما ما انتظار داريم 
که حاضران در جشنواره، بر اي تماشاي فيلم هاي منتخب، 
به اين مرکز بروند و چهار يا پنج فيلم منتخب کن را در اين 
مرکز جديد سينمايي تماشا کنند. ساختمان مجموعه 
سينمايي سينئوم توسط مهندس معمار رودي ريكسيوتي 
ساخته شده و فضاي مناسبي براي پذيرش عالقه مندان به 

سينما و نمايش فيلم ها در آن ايجاد شده است.

جشنواره زده نيستيم
پاسخ عسگرپور به انتقادات 

محمدمهدي عسگرپور، دبير سي وهشتمين جشنواره جهاني فيلم فجر با حضور در برنامه زنده  
تلويزيوني »شهر فرنگ« شبكه خبر در پاسخ به انتقادات مطرح شده نسبت به چرايي اصرار بر 

برگزاري اين رويداد در شرايط فعلي پاسخ داد.
به گزارش همشهري، عسگر پور درباره هزينه هاي اين جشنواره گفت: برخي فعاالن سينما، 
نگران هستند و دغدغه هاي خاصي عمدتا در حوزه معيشــتي ديگر همكاران خود دارند و 
فكر مي کنند مي شود با حذف اين جشنواره ها همه  چيز را درست کرد. واقعيت اين است که 
ما در مورد اکوسيستمي صحبت مي کنيم که بخشي از آن يك رويداد ملي است و بخشي 
ديگر جهاني. تقريبا در هر جاي دنيا کشورهايي که در جشنواره ها حضور دارند و سهمي از 
بازار فيلم هم دارند، حداقل يك جشنواره جهاني دارند. ما جزو کشورهايي هستيم که تعداد 
توليدات مان قابل توجه است و سال  هايي جزو 7کشور اول دنيا بوديم. اين بخشي از همان 

اکوسيستمي است که ممكن است اختالف نظر درباره آن وجود داشته باشد.
عسگرپور در پاسخ به اين کنايه برخي سينماگران که مي  گويند جشنواره جهاني فجر سفره اي 
است که پهن شده براي درآمد مالي عده اي خاص، توضيح داد: دوستان فراموش مي کنند که 
کل رقمي که در سينماي ايران هست، آنقدر ناچيز است که اين کنايه ها درباره آن خنده دار 

است. من بايد بگويم بودجه اين جشنواره، به اندازه نصف يك فيلم سينمايي است. کما اينكه در 
وزارت ارشاد يك جريان شفاف سازي درباره بودجه به وجود آمده  و جزئيات اين ارقام هم اعالم 
خواهد شد. من اگر همين رويداد را نخواهم برگزار کنم، مي توانم يك فيلم  يا سريال بسازم که 
قطعا از لحاظ فيلمسازي به نفع من است. اما انگيزه هاي مختلفي باعث مي شود افراد کارهاي 

متفاوتي در زمان هاي مختلف انجام دهند.
دبير جشنواره جهاني فيلم فجر درباره انتشار ريزهزينه هاي اين رويداد پس از برگزاري هم 
گفت: من بخواهم يا نخواهم ريزخرج هاي جشنواره منتشر مي شود و بنياد فارابي اين کار را 
هر سال مي کند. البته من معتقدم اگر قرار است اين کار را بكنيم، نبايد فقط صرف جشنواره 
جهاني و ملي باشــد، بلكه همه بايد بگويند. من به خبرگزاري هاي مختلف که اين سؤال را 
مي کنند، مي گويم شما هم ريزهزينه هاي خود را بگوييد. ما ريزخرج ها را مي گوييم، شما 

هم بگوييد.
وي ادامه داد: اين بحث شفافيت و اتاق شيشه اي از لحاظ فيلمنامه نويسي تا حدودي طنز شده 
است. نمي شود براي يك جاي کوچك درخواست اتاق شيشه اي داد و جاهاي ديگر را رها کرد.

عسگرپور در پايان تأکيد کرد: ما جشنواره زده نيستيم، يك کشور صاحب سبك سينماييم. 
خيلي از کشورهايي که از ما کمتر توليدات دارند، جشــنواره هاي جهاني برگزار مي کنند. 
جشنواره ها اساسا محل عرضه هستند نه مهماني. يكي از محل هاي عرضه، جشنواره جهاني 
فجر است، خصوصا اگر اين جشنواره بتواند اين آثار را به خريداران خارجي برساند. ما با دست 

خود مي خواهيم اين امكان عرضه را از خودمان بگيريم.

گفتوگويهمشهريبامالك
»پرديسسينماييشهرك«

قليان در كار نيست
 شايد از چرخه اكران خارج شويم

مدير جشنواره کن از ويژگي های مهم ترين رويداد سينمايي جهان بعد از يك سال تعطيلي مي گويد در حال و هواي كن 

دوهفتهقبلازاعالمفهرسترسميفيلمهايجشنوارهكن2021،
تيريفرمو،مديرهنرياينجشــنوارهگفتوگويیباورايتي
دربارهشيوهانتخابفيلمهادردورانشيوعكروناوتغييراتيكه
درجشنوارهسالجارياعمالخواهدشد،انجامدادهاست.طبقگفتههايتيريفرمو،اينتغييراتشامل
افزايشتعدادفيلمهايبخشغيررقابتي،گفتوگوبااستوديوهايفيلمسازيآمريكاونتفليكسخواهدبود،
همچنينجشنوارهكندرسالجاريضمنرعايتپروتكلهايمربوطبهدورانشيوعكرونابرگزارخواهد
شد.درجشنوارهكنسالجارينسبتبهسالهايگذشته،رويدادهايبيشتريدرفضايبازبرگزارخواهد
شدوتعدادزياديازفيلمهاعالوهبرنمايشدرمراكزسينماييكن،درفضايبازودربيرونازسالنهايسينما
نيزبهنمايشدرخواهندآمد.جشنوارهامسالقراراستبهمثابهجشنيبرايگراميداشتفيلمهاوجشني
بهمنظوراعالمآغازدورانجديديازحضورمردمدرسالنهايسينمابرگزارشود.همانگونهكهپيشترنيز
اعالمشدهبود،جشنوارهكن2021قراراستبانمايشفيلمعاشقانهموزيكال»آنت«بهكارگردانيلئوكاراكس
وبابازيآدامدرايوروماريونكوتيارافتتاحشود.اگرچهتاكنونجزفيلمهايآنتو»بندتا«حضورهيچفيلم
ديگريدرايندورهازجشنوارهرسماتأييدنشدهاست،اخبارغيررسميحكايتازآنداردكهفيلمهاي»يك
قهرمان«بهكارگردانياصغرفرهادي،»سهطبقه«بهكارگردانينانيمورتي،»سرماخوردگيپتروف«ساخته
كريلسربرنيكوف،»پاريس،بخشسيزدهم«بهكارگردانيژاكاوديارو»تيتان«ساختهجوليادوكورنو،از
آثارمهمسينماييخواهندبودكهنامشاندرفهرستفيلمهايبخشرقابتيكن2021قرارخواهدداشت.
اساميفيلمهايفهرسترسميجشنوارهكنقراراستدرسومژوئن)13خرداد(اعالمشود.درادامهاين

مطلبگفتوگويورايتيباتيريفرمو،مديرهنريجشنوارهكنراميخوانيد:

آرشنهاوندي
مترجم 

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

فر
يي
طا
دع

حم
م

دربرابرخشونت
 هشدار شهرام مكري 

به گسترش رفتارهای خشن دی
شي

خور
د 

حام
ي/ 

هر
مش

س: ه
عك

فقط 3 بليت!

پرديس سينمايي شهرك 4سالن و در حدود 400صندلي 
دارد. عليزاده درباره علت تصميم شــان براي خروج 
از چرخه اكران مي گويد: »ما از عيد تا حاال براي فيلم 
»تكخال« تنها 3بليت فروخته ايم! آن هم درحالي كه 
سينما شــهرك در َرنك 5ســينماهاي تهران است. 
طبيعي است كه در اين شرايط ديگر نمي شود اميدوار 
بود. وقتي تهيه كننده ها حاضر به اكران فيلم هاي شان 

نيستند، چه كاري از دست ما ساخته است؟ ما در ازاي 
خريد بليت، آب معدني و چيپس مجاني مي دهيم؛ اما 
با اين همه، كار و كاســبي رونق ندارد. اگر سينماها را 
آزاد بگذارند كه طرح هايي را كه باعث بيشــتر شدن 
تماشاگران شان مي شود اجرا كنند، بين سينماها رقابت 
به وجود مي آيد و تماشــاگر هم از امتيازات اين رقابت 
ســود مي برد.« عليزاده با اشاره به هزينه برق پرديس 
سينمايي شهرك ادامه مي دهد: »فقط هزينه برق اين 4 
سالن در ماه چيزي حدود 30ميليون تومان است. ماليات 

و ساير هزينه ها را هم به آن اضافه كنيد. پيش از كرونا، 
براي 2شيفت، در حدود 34نفر پرسنل داشتيم، اما االن 
اينجا را با 3نفر اداره مي كنيم. ارشاد هم كمكي نمي كند؛ 
يعني نمي تواند كمكي كند. 10ميليون تومان كمك هزينه 
مي دادند كه به ضامن نياز داشت. من اگر به كسي زنگ 
بزنم تا براي اين مبلــغ ضمانتم بكند، اطرافيانم خيال 
مي كنند كه ورشكست شده ام. حتي در هنگام ساخت 
اين پرديس ارشــاد 150ميليون تومان كمك بالعوض 
مي داد كه آنقدر من را بردند و آوردند كه از خير گرفتن 

آن گذشتم و اين مكان را با سرمايه شخصي ام ساختم. 
بعد هم كه اينجا داشــت رونق مي گرفت، كرونا آمد و 

سينماها تعطيل شدند.«
عليزاده حرف هايش را با تأكيد بــر اينكه در اين 
سينما قليان يا اكران زير 10نفر وجود ندارد خاتمه 
مي دهد و مي گويد: »ما حتي اگــر تصميم قطعي 
بگيريم كه از چرخه اكران خارج شويم و به صورت 
سالن خصوصي فعاليت كنيم، مطابق مقررات ارشاد 

و اماكن كار خواهيم كرد.«
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   اهدای نیم میلیون دوز 
واکسن به کره 

جو بایدن، رئیس جمهــور آمریکا، در 
مالقات با مون جائه این، همتای کره ای 
خود، گفته اســت که دولتش 550هزار 
دوز واکسن کرونا را به نیروهای نظامی 
کره جنوبــی که در ارتبــاط نزدیک با 
نظامی های آمریکایی هســتند هدیه 
خواهد کــرد. به گــزارش رویترز، دو 
رئیس جمهــور همچنیــن از طرح دو 
کشور برای تولید مشترک واکسن خبر 
دادند. بخشی از مذاکرات دوجانبه دو 
رئیس جمهور، مربوط به کره شــمالی و 
روش های مهار جاه طلبی های هسته ای 
این کشور بوده است. بایدن در کنفرانس 
خبری مشــترک با مون جائه این گفته 
است بررسی چندماهه استراتژی آمریکا 
برای مقابله با کره شــمالی، با مشورت 
نزدیک کره جنوبی انجام شــده است. 
ژاپن هم دیگر طرف مشــورت بازبینی 
این استراتژی بوده است. در جریان سفر 
مون جائه این، او به همراه بایدن به یکی 
از کهنه سربازان جنگ شبه جزیره کره 
مدال افتخار اهدا کرد. این اولین بار در 
تاریخ آمریکاست که رهبر یک کشور 
خارجی در مراسم اهدای مدال افتخار 

شرکت می کند.

  ضرب و شتم به جرم شرکت در انتخابات
حمله تعداد قابل توجهي از حامیان حزب نیروهاي لبنان 
)راســت افراطي مســیحي( به پناهجویان سوریه اي که 
براي شــرکت در انتخابات عازم مراکز اخذ رأي بودند به 
رخدادي خبرســاز در جهان عرب تبدیل شد. این حزب 
که با گرایش هاي نژادپرســتانه و مخصوصا ضد سوریه اي 
شناخته مي شــود همزمان با آغاز فرایند انتخابات، براي 
تجمع مقابــل مراکز اخذ رأي و اعــالم مخالفت با حضور 
پناهجویان سوریه اي در خاک لبنان فراخوان صادر کرد. 
این تجمع با گذشت ساعاتي به صحنه حمالت حامیان حزب 
نیروهاي لبناني علیه پناهجویان بي دفاع ســوریه تبدیل 
شد. اگرچه ارتش و نیروهاي امنیتي لبنان تالش کردند با 
حضور در صحنه از تعرض به پناهجویان جلوگیري کنند اما 
گزارش هاي میداني حاکي از خسارت هاي مالي و جراحت 
ده ها تن از شــهروندان سوریه اي اســت. حامیان حزب 
نیروهاي لبنان در جریان این درگیري شعار مي دادند »اگر 

اسد را مي خواهید به کشور خود بازگردید!« 

كيوسك

تاريخ، در واشنگتن در حال 
تكرار اســت؛ كاخ سفيد، گزارش

يك بار ديگر تالش می كند 
آســيا را در صدر اولويت هاي سياست 
خارجي خــود قــرار دهد. البتــه اين 
تالش ها، با دردســرهايی در خاورميانه 
همراه شده و دولت بايدن، به ناچار بايد 
بخشــی از توجه خود را به اين بخش از 

جهان هم معطوف كند. 
به گزارش ســی ان ان، با اين حال، اين 
سروصداها در خاورميانه باعث نشد كه 
جو بايدن برنامه كالن سياست خارجی 
خود را كنار بگــذارد؛ همزمان با اعالم 
آتش بس بين حماس و اســرائيل، جو 
بايدن از مون جائــه اين، رئيس جهمور 
كره جنوبــی ميزبانی كرد. اين ســفر، 
بسيار مهم است و احتماال در درازمدت، 
مدل همكاری آمريــكا و اين متحد در 

خاور دور را شكل خواهد داد. 
ســفر مون جائه اين، دوميــن ميزبانی 
بايدن از رهبر يك كشــور ديگر در كاخ 
سفيد اســت. در اولين ســفر، ميهمان 
بايدن، يوشيهيده ســوگا، نخست وزير 
ژاپن بود. ميزبانی از ســران كشورهاي 
ژاپن و كره جنوبي، به صورت آشكاری 
نشــان دهنده ايــن واقعيت اســت كه 
رئيس جمهــور آمريكا و مشــاوران او 
منطقه آسياپاسيفيك را در درازمدت، 
بزرگ ترين اولويت آمريــكا در خارج از 

مرزها می دانند. 
اينكه بايدن در ميانه يكي از شديدترين 
درگيري هــاي حماس و اســرائيل در 
سال های اخير اين سياست را پيگيری 
كرده، اين واقعيت را نشان می دهد كه 
عزم بايــدن برای عبــور از خاورميانه و 
توجه به شرق دور كامال جدی است. اين 
مسيری است كه در دولت باراک اوباما 
شروع شده و حاال، بايدن داليل بيشتری 

برای دنبال كردن آن دارد. 
متيو كرونيگ، مدير مركز اســتراتژی 
و امنيــت در شــورای آتالنتيك درباره 
كاهش اهميت خاورميانه برای آمريكا 

به فارين پالســی گفته است: »مناقشه 
اسرائيل و فلســطين ديگر مثل دو دهه 
پيش اولويت اول مسائل جهانی نيست. 
برقراری روابــط ديپلماتيك بين برخی 
كشــورهای عرب از جمله امــارات با 
اسرائيل نشان داده كه اسرائيل می تواند 
بدون اينكه اول مســاله فلسطين حل 
شود، با كشورهای همســايه اش صلح 
برقرار كند. بحران خاورميانه قطعا برای 

اسرائيل و فلسطين اهميت دارد و شكی 
در آن نيســت، اما برای آمريكا تنها يك 
مناقشه كوچك در يك منطقه كوچك 
اســت. بر خالف گذشــته، اين بحران، 

پيامدهای ژئوپولتيك متعدد ندارد.«
با چنين ديدگاهی بوده است كه دولت 
بايدن، از همان روز اول شــروع كارش، 
تغيير اولويت به ســمت شرق را شروع 
كرده اســت. از ژانويه كه دولت جديد 
مســتقر شــده، بايــدن وزرای دفاع و 
خارجه اش را به توكيو و سئول فرستاده 
است. رهبران نظامی 3كشور هم حدود 
يك ماه پيش در هاوايــی با هم مالقات 
كرده اند. جيك ساليوان، مشاور امنيت 
ملی رئيس جمهور آمريكا هم كمی پيش 
از آن در آمريكا ميزبان همتايان ژاپنی و 

كره ای خود بوده است. 
جن ساكی، ســخنگوی كاخ سفيد هم 
آخر هفته گذشته درباره سفر مون جائه 
اين به آمريكا گفته بود: »اين واقعيت كه 
آنها به اينجا می آيند به اين معناست كه 
ما برنامه دوجانبه كاملی داريم و نشانی 

از اهميــت روابط اســتراتژيك بين دو 
طرف است.«

همه اينها البته به اين معنا نيست كه دو 
طرف در روابط خود مشكلی ندارند. مون 
جائه اين اولويت های متفاوت داخلی و 
ژئوپولتيك دارد و ايــن اصل هم وجود 
دارد كــه متحدان قديمــی ضرورتا در 
همه موارد با هم موافق نيســتند. يكی 
از موارد اختالف، تعيين نــوع رويكرد 
كره جنوبی برابر چين اســت. آنطور كه 
فايننشــال تايمز گزارش داده، آمريكا 
اميــدوار اســت بتواند كــره جنوبی را 
متقاعد كند كه موضع ســخت تری در 
قبال چين اتخاذ كند، اما مساله اين است 
كه كره جنوبی با اين درخواست آمريكا 
موافق نيســت و برای ايــن كار، ترديد 
دارد. چين، بزرگ ترين شريك تجاری 
كره جنوبی اســت. چين در ســال های 
اخير از نفوذ تجــاری و اقتصادی خود 
استفاده كرده تا كره جنوبی را به خاطر 
تصميم های سياسی ای كه مورد پسند 

پكن نبوده تنبيه كند. 

يك مســاله مهم در منطقــه، موضوع 
قدرت هســته ای كره شــمالی است. 
مون جائه ايــن كه با شــعار برقراری 
صلح در شــبه جزيره كره به رياســت 
جمهوری رسيد، تا پايان دوره 5ساله 
رياســت جمهوری اش تنها يك ســال 
فاصلــه دارد و ممكن اســت آمريكا را 
تحت فشار قرار دهد كه در مساله تعامل 
با كره شمالی، گام های بيشتری بردارد. 
تا همين حاال برخی منابع به سی ان ان 
گفته اند كــه آمريكا به كره شــمالی 
واكسن و ديگر كمك های بشردوستانه 
برای كاهش پيامدهای شــيوع كرونا 
پيشــنهاد كرده اما پاســخی دريافت 

نكرده است. 
دولت بايدن بعد از آن شــرق دور را به 
اولويت اصلی خود در سياست خارجی 
تبديل كرده است كه در دولت ترامپ، 
با وجــود اقدامــات تاريخــی ای مانند 
مالقات ترامپ با كيم جونگ اون، رهبر 
كره شــمالی، اين رويكرد در سياســت 

خارجی عمال كنار گذاشته شده بود.  

نیویورک تایمز روزهاي بعد از آتش بس در نوار 
غزه را به تصویر کشــیده و نوشته اندکي بعد از 
خوابیدن غبار حمالت هوایي اسرائیل، این آوار 
است که خودنمایي مي کند. غزه تاکنون چندین 
بار از جنگ با اســرائیل عبور کرده و هر بار جز 

ویراني در این منطقه باقي نمانده است. 

هفته نامه اکونومیست ]انگلیس[

روزنامه نیویورک تایمز ]آمریکا[

مسئله نژاد در آمریکا

دریاي آوار در غزه

اکونومیست یک ســال پس از به قتل رسیدن 
جورج فلوید، جوان سیاه پوست آمریکایي، به 
مرور تاریخ نژادپرستي در این کشور پرداخته 
است. این مجله نوشته که گویي این کشور نفرین 
شده است و قرار است تا ابد شاهد شکاف میان 
سیاه وپستان و سفیدپوستان باشد؛ مسئله اي 
که همچنان حتي در زمینه قوانین حمایتي دوره 

شیوع کرونا نیز دیده مي شود. 

نگاه

علت چین ستیزي آمریکا چیست؟

ماه گذشــته كميته روابط 
خارجي سناي آمريكا قانون 
»رقابت استراتژيك 2021« 
را به تصويب رســاند؛ قانوني كه چين را در بسياري زمينه ها شامل 
تجارت، تكنولــوژي و امنيت، يك رقيب اســتراتژيك براي آمريكا 
درنظر مي گيرد. با توجه به حمايت نمايندگان هر دو حزب دموكرات 
و جمهوريخواه از اين قانون -كه اين روزها كمتردر آمريكا شاهد آن 
هستيم- مجلس نمايندگان هم به احتمال زياد اين قانون را به تصويب 
مي رســاند و جو بايدن نيز آن را امضا خواهد كرد. بــه اين ترتيب، 

چين ستيزي در قانون آمريكا نهادينه خواهد شد.
قانون رقابت استراتژيك2021، بيشــتر به رفتارهاي مخرب چين 
براي به دســت آوردن برتري اقتصادي ناعادالنــه و جلب حمايت 
كشورهاي ديگر براي دستيابي به اهداف استراتژيك و سياسي خود 
اشاره مي كند. در حقيقت، اين قانون با زباني اغراق آميز، بيشتر درباره 
خود آمريكا صحبت كرده تا چين. چنين موضعي در قبال چين سابقه 
طوالني در آمريكا ندارد. واشنگتن در گذشته با توجه به فرصت هايي 
كه ايجاد شده بود، ديد مثبتي نسبت به توسعه اقتصادي پكن داشت. 
حتي بعد از ظهــور چين به عنوان يك قدرت اقتصادي و سياســي، 
سردمداران آمريكا همچنان اين كشور را بيشتر به عنوان يك شريك 
مي ديدند تا يك رقيب. اما در طول چند ســال گذشته، رقيب فرض 
كردن چين به محور سياســت خارجي آمريكا تبديل شده و بيشتر 
رهبران آن به جاي همكاري به مقابله با اين كشــور روي آورده اند. 
2نكته اي كه درباره اين چرخش موضع جالب توجه اســت، سرعت 

و شدت آن است.
به نظر مي رســد مشــكل تا حد زيادي ريشــه در دوقطبي شــدن 
ايدئولوژيك جامعه آمريكا دارد كه توانايي رهبران سياسي اين كشور 
را در حكومت داري كارآمد و كاهــش هزينه هاي اجتماعي تحوالت 
ساختاري ناشي از جهاني سازي و ديجيتال شدن به چالش كشيده 
است. چنين ناكامي هايي، نارضايتي عمومي و تنش هاي اجتماعي را 
به دنبال داشت و زمينه را براي كمپين اول آمريكا، دونالد ترامپ فراهم 
كرد. حمله به چين كه برخالف آمريكا توانسته بود تهديدهاي جهاني 
شدن اقتصاد را مديريت كند تا هزينه هاي تغييرات ساختاري را به 
حداقل برساند، محور ســخنراني هاي انتخاباتي رئيس جمهورسابق 

آمريكا را تشكيل مي داد.

متأسفانه چين  ستيزي تبديل به يك صداي واحد در صحنه سياست 
آمريكا شده است. اما اين موضوع بيشــتر از اينكه براي آمريكايي ها 
سود داشته باشد به ضرر آن هاســت. چيزي كه واشنگتن بايد بر آن 
تمركز كند اين اســت كه چطور مي تواند از جهاني شدن و پيشرفت 
تكنولوژي سود ببرد و تهديدهاي ناشــي از اختالل هاي ساختاري 
مرتبط با آن را مديريت كند. براي اين منظور، همكاري مؤثر با چين 
در كنار اســتقبال از تجارت آزاد و ايجاد فضاي بــاز اقتصادي تا حد 

زيادي كمك كننده خواهد بود.
در حقيقت، طبق آنچه هنري كيسينجر، وزير خارجه سابق آمريكا 
حدود 2 ماه پيش در يكي از نشست هاي مجمع توسعه چين در پكن 
مطرح كرد، يك رابطه دوجانبه مشاركتي بين واشنگتن و پكن براي 
ايجاد صلح و شكوفايي جهاني ضروري اســت. شايد هيچ فردي در 
آمريكا هم اكنون به اندازه كيسينجر صالحيت ارزيابي رابطه چين و 
آمريكا را نداشته باشد. 50سال پيش سفر محرمانه او به پكن منجر به 

از سرگيري مجدد روابط ديپلماتيك 2كشور شد.
كيسينجر در ســخنان اخيرش همچنين اشــاره كرد كه بازسازي 
روابط آمريكا و چين، كار دشواري خواهد بود. به گفته او، تفاوت هاي 
فرهنگي و تاريخي اين دو كشور پهناور به طور طبيعي موجب ايجاد 
اختالف نظر مي شــود و تكنولوژي هاي نو، ارتباطــات بين المللي و 
جهاني شــدن اقتصاد، توانايي دســتيابي به اتفاق نظر را پيچيده تر 
مي كند. كيسينجر به درستي به تكنولوژي هاي مدرن به عنوان يك 
چالش اساسي اشاره كرده است. در گذشته، وقتي رسانه هاي بزرگ، 
افكار عمومي را شكل مي دادند، بي طرف ماندن بهترين شيوه براي 
رقابت بود. وقتي تقريبــا همه راي دهندگان به اطالعات يكســاني 
دسترسي داشتند، بهترين راهكار پيش روي سياستمداران، تالش 

براي جلب نظر كساني بود كه ميانه رو بودند نه افراطي .
اما تكنولوژي مدرن، رسانه ها را متحول و نقش سنتي »دروازه باني« 
كه نهادهاي خبري در گذشته داشــتند را كمرنگ كرده است. اين 
روزها اطالعات نادرست، گمراه كننده و نامعتبر به راحتي و به سرعت 
به دست طيف گســترده اي از مخاطبان مي رسد. در چنين فضايي، 
گزارش هاي بي طرفانه ديگر خريــداري ندارند و برعكس اين اخبار 
جنجالي هســتند كه طرفدار دارند. مخصوصا اگر جامعه هدف آن 
درست شناسايي شده باشد. بنابراين نقش رسانه به عنوان منبع ايجاد 
اطالعات مشترک به حاشيه رفته است و در كنار آن، استراتژي جلب 
نظر راي دهندگان ميانه رو نيز ديگر در بين سياستمداران جايي ندارد.
در سال هاي اخير، همانطور كه رسانه هاي آمريكا به طور فزاينده اي 
اســتراتژي هاي جهت دار و هدفمنــد را در پيــش گرفتند، فضاي 
چندقطبي در جامعه اين كشور حاكم شد. اين موضوع در كنار تمايل 
سياســتمداران آمريكايي براي توســل به ايدئولوژي هاي افراطي، 
موجب گسست جامعه، بي ثباتي، تضاد، ناتواني مسئوالن در رويارويي 
با چالش هاي فوري و تضعيف موقعيت اين كشــور در رهبري جهان 
شده اســت. چين اما تا حد زيادي با كنترل گفتمان هاي افراطي در 
فضاي مجازي و محدود كردن حمله هاي پوپوليستي به ارزش هاي 
غالب جامعه، توانسته خود را از افتادن در دام تكنولوژي مدرن حفظ 
كند و البته هزينه  آن را هم پرداخت كرده اســت. اين موضوع خشم 
آمريكا را به دنبال داشته و تنها در طول چند سال، رابطه واشنگتن و 
پكن را به پايين ترين ســطح خود و سيستم تجارت آزاد جهاني را به 

مرز فروپاشي رسانده است.
همانطور كه كيسينجر گفته، دشــواري ترميم روابط آمريكا و چين 
نبايد رهبران 2كشــور را از انجام آن بازدارد. برعكس، نياز است كه 
دوطرف قدم هاي بيشــتري براي همكاري بردارند. براي آمريكا اما 
اين كار بايد از خانه آغاز شــود. تهديد واقعي براي واشنگتن افزايش 
قدرت پكن نيســت، بلكه ناتواني خودش در رويارويي با چالش هاي 

تكنولوژي مدرن است.
 Project-Syndicate :منبع

ژانگ جون
مدير مركز مطالعات اقتصادي چين

جامعه ســوريه بار ديگر براي شــركت در 
انتخابات رياســت جمهوري آماده مي شود؛ خاورمیانه

انتخاباتي بــا 3نامزد اصلي كه نــام يكي از 
مخالفان دولت اسد، محمود مرعي نيز در ميان آنها ديده 
مي شــود. پيش از اين در مهلت ثبت نام بيش از 50فعال 
سياسي، ازجمله 7زن براي شركت در رقابت هاي سياسي 
نام نويسي كرده بودند اما دادگاه عالي سوريه تنها صالحيت 
3تن را براي رقابت نهايي تأييد كرد. به اين ترتيب بشــار 
اســد، محمــود مرعــي و عبــداهلل عبــداهلل تــا تاريخ 
24ارديبهشت ماه فرصت دارند براي افزايش سبد رأي خود 
در انتخابات تبليغات داشــته باشند. اين دومين انتخابات 
سوريه پس از بحران نظامي اين كشور از سال 2011تا كنون 
به حساب مي آيد. اگرچه رســانه هاي دولتي سوريه تأييد 
صالحيــت محمود مرعي بــراي شــركت در انتخابات را 
نشانه اي از رقابتي بودن آن مي دانند اما با توجه به فضاي 
داخلي اين كشور از هم اكنون مي توان پيش بيني كرد پيروز 
اصلي انتخابات با فاصله رأي بســيار باال، بشار اسد خواهد 
بود. بشار فرزند حافظ اسد، مؤســس نظام كنوني سوريه 
است كه از سال 2000 تا كنون قدرت را به طور بي وقفه در 
اختيار داشته است. تمام اينها در حالي است كه برگزاري 
انتخابات رياست جمهوري محدود به مناطق تحت سيطره 
دولت بوده و بر اين اساس، در مناطق زيرنظر شبه نظاميان 
كرد يا اســتان ادلب انتخاباتي برگزار نخواهد شد. از سوي 
ديگر و بر مبناي قانون اساسي سوريه، فرايند اخذ رأي از 
شهروندان ســوريه اي خارج از اين كشــور طي روزهاي 

گذشته به تدريج آغاز شده است.

سناریوهاي پس از انتخابات
آخرين انتخابات رياست جمهوري سوريه به سال 2014بر 

مي گردد؛ هنگامي كه تنها يك سوم از خاک اين كشور در 
اختيار دولت قانوني قرار داشــت. در آن زمان، بشار اسد 
موفق شد با كسب بيش از 88درصد آرا مجددا به عنوان 
رئيس جمهور سوريه انتخاب شــود. حاال شرايط به كلي 
تغيير كرده اســت؛ به گونه اي كه ديگر تنها يك چهارم از 
خاک ســوريه، خارج از محدوده كنترل ارتش قرار دارد. 
اگرچه موقعيت نظامي و امنيتي دولت ســوريه نسبت به 
سال 2014بهبود چشمگيري داشــته، اما در عين حال 
اقتصاد اين كشور شــاهد بحراني بي سابقه است؛ بحراني 
كه حتي در اوج دوران جنگ )سال هاي 2013تا2018( 
نيز مانند وضعيت فعلي اين كشور نبوده است. نمود اين 
بحران را مي توان در سقوط تاريخي قيمت لير مقابل دالر، 

عدم دسترسي دولت به منابع سوخت كافي، افزايش فشار 
تحريم هاي آمريكا و كوچك شدن ســفره مردم سوريه 
مشاهده كرد. بر اين اساس در درجه اول به نظر مي رسد 
انتخابات سوريه )با احتمال پيروزي بشار اسد( هيچ تغيير 
مهمي در وضعيت اقتصادي كشــور ايجاد نخواهد كرد. 
روزنامه القدس العربي در اين باره مي نويسد: دولت بايدن 
برخالف پرونده هاي يمن، ايران يا حتي فلسطين، هنوز 
هيچ واكنش مهمي نسبت به پرونده سوريه از خود نشان 
نداده است. اين به معناي تداوم سياست محاصره و تحريم 
اســت. به عبارت ديگر، مناطق نفتي سوريه همچنان در 
اختيار شــبه نظاميان كرد باقي مانده و گشايشي هم در 
تحريم ها حاصل نخواهد شــد. به اين ترتيــب در آينده 
نزديك، نه راهي براي ورود سرمايه هاي خارجي به سوريه 
وجود ندارد و نه امكاني براي افزايش صادرات اين كشور 

به خارج.
اما در مقابل برخي تحليلگران معتقدند انتخابات سوريه 
درصورتي كه با مشاركت قابل قبول مردمي همراه باشد 
مي تواند به نقطه عطفي در گشــايش هاي سياســي و 
بين المللي براي دمشق تبديل شود. عبدالباري عطوان، 
سردبير روزنامه رأي اليوم در اين باره مي نويسد: مشاركت 
مردمي و پيروزي اسد با رأي باال ممكن است خون تازه اي 
در رگ هاي مذاكرات ژنو بــه جريان بيندازد؛ مذاكراتي 
كه قرار است سرنوشت نظام سياســي آينده سوريه را 
با حضور دولت فعلي، نماينــدگان گروه هاي مخالف و 
ســازمان ملل تعيين كند. اين مذاكرات از اواسط دولت 
ترامپ به دليل انسداد سياسي در مواضع دولت سوريه و 
معارضان متوقف شد. حاال اما بار ديگر محافل سياسي 
عربي نسبت به از سرگيري اين مذاكرات اميدوار شده اند؛ 
آن هم درحالي كه نشانه هايي مهم از بازگشت كشورهايي 
نظير عربستان به دمشق و اصالح روابط با سوريه ديده 

مي شود.

مهم ترین کشورهاي خارجي میزبان انتخابات
بحران نظامي سوريه طي يك دهه گذشته، جامعه اي بالغ 
بر 10ميليون آواره و پناهجوي سوريه اي خلق كرده كه 
هم اكنون در كشورهاي مختلف جهان زندگي مي كنند. 
بر اين اســاس، مشــاركت شــهروندان خارج نشين در 
رأي گيري، به بخشي مهم و تأثيرگذار از معادله انتخاباتي 
سوريه تبديل شده است. ســفارت ها و كنسولگري هاي 
ســوريه از صبح روز جمعه گذشــته فرايند اخذ رأي از 
شــهروندان خارج نشــين را آغاز كرده اند. در اين ميان، 
كشــورهاي مصر، لبنان، امارات، اردن، عراق، الجزاير و 
كويت شاهد بيشترين ميزان ثبت رأي توسط شهروندان 
سوري بوده اند. در سطح اروپا نيز نام كشورهاي فرانسه، 
سوئد و اتريش در صدر اين ليســت ديده مي شود. البته 
اين ليســت با نقشــه پراكندگي پناهجويان سوريه اي 
چندان همخوانــي ندارد چــرا كه بيشــترين ميزان از 
شــهروندان ســوري مقيم خارج هم اكنون در 2 كشور 
آلمان و تركيه زندگي مي كننــد. علت اين ناهمخواني به 
مخالفت دولت هاي آلمان و تركيــه با برگزاري انتخابات 
رياست جمهوري سوريه در خاک اين 2 كشور بر مي گردد. 
به اين ترتيب شــهروندان ســوريه اي حاضر در آلمان يا 
تركيه، چاره اي جز سفر به ساير كشورها براي شركت در 

انتخابات رياست جمهوري ندارند. 

انتخابات، پس از يك دهه جنگ
انتخابات رياست جمهوري سوريه طي روزهاي آينده در حالي برگزار مي شود كه يك چهارم از 

خاک اين كشور از كنترل دولت مركزي خارج است

دولت جو بايدن با عبور از خاورميانه، اولويت سياست خارجي خود را توجه به شرق آسيا قرار داده است
عبور از خاورمیانه، به سوي خاور دور

درپي اجــراي آتش بس 
ميــان حمــاس و رژيم رویداد

صهيونيستي و بازگشايي 
گذرگاه هاي مرزي غــزه، كاميون هاي 
حامل كمك هاي امــدادي وارد باريكه 

غزه شده اند.
به گزارش رويترز، يــك روز پس از 
اعالم آتش بس امكان ورود كمك هاي 
بشردوستانه فراهم شده است. با توجه 
به انهدام زيرساخت هاي شهري غزه، 
حدود 2ميليون ساكن اين منطقه به 
كمك هاي بشردوستانه احتياج دارند.

طبــق اعالم ســازمان ملــل، بيش از 
75هزار نفر از مردم غــزه طي 11روز 
بمباران جنگنده ها و توپخانه اسرائيل، 
از خانه هاي خود آواره شده و در مدارس 
تحت نظر اين نهاد اسكان داده شده اند. 
عده زيادي از آنها پس از اعالم آتش بس 
به خانه هاي خــود بازگشــته اند اما با 
ويرانه  روبه رو شــده اند. روز پنجشنبه 

وزارت مســكن غره گفت: 1800واحد 
مسكوني در پي حمالت هوايي اسرائيل 
ديگر قابل سكونت نيستند و 1000خانه 

نيز از اساس ويران شده اند.
در جريان درگيري هــا حدود 2هزار 
نفر مجروح شده اند كه به دليل ازدحام 
در بيمارســتان ها در نوار غزه امكان 
مداواي آنها نيست. سازمان بهداشت 
جهاني خواستار ايجاد كريدوري امن 
براي انتقال مجروحان شــده است. 
يونيســف، صندوق كودكان سازمان 
ملل متحد مي گويــد: در غزه نزديك 
به 800هــزار نفر به آب لوله كشــي 
دسترســي ندارنــد. جنگنده هــاي 
اسرائيلي تاسيســات تصفيه آب در 
اين منطقه را بارها مــورد حمله قرار 

داده اند.
248 فلسطيني از جمله بيش از 100 
زن و كودک در حمالت هوايي اسرائيل 

به غزه شهيد شده اند.

ورود کمک هاي امدادي به غزه

كرونيگ: بحران خاورميانه 
بــرای آمريــكا تنهــا يك 
مناقشــه كوچــك در يك 
منطقــه كوچك اســت. بر 
خالف گذشــته، اين بحران 
پيامدهای ژئوپولتيك متعدد 
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هيچ كــس به انــدازه  فردوســي براي حفظ و فاطمه عباسي
احياي زبان فارسي زحمت نكشيد. زباني كه امروزه 
ملغمه اي از كلمات فارســي، عربي، انگليسي و بعضا 
فرانسوي است. مكالمات ما اين روزها شده: »ببخشيد 
من امروز خيلي بيزي هستم«، »هيچ تايمي ندارم«، 
»ان شــاءاهلل كه همــه چي اوكــي بشــه« و » فردا 

مي بينمت. باي«. 
ديگر كمتر كســي از كلمــات اصيل و فارســي كه 
فردوســي 30 ســال براي احيايش زحمت كشيد 
استفاده مي كند. براي برخي ها استفاده از لغات بيگانه، 
نشــان دهنده تشــخص و جايگاه علمي و اجتماعي 

اســت. براي برخي ها هم بســياري از كلمات ظاهرا 
معادل فارسي ندارد و از بس واژگان خارجي استفاده 
شــده، ناخودآگاه فرد همان كلمات را به كار مي برد. 
از مدت ها پيش فرهنگســتان زبان فارسي سعي در 
اصالح اين زبان داشت تا شايد به نوعي آن را بازيابي 

كند، اما نتيجه قابل قبولي نداشت.
 بسياري از كلمات جايگزين به سخره گرفته شدند و 
با آنها شوخي شد و بسياري نيز فراموش شدند. معاون 
گروه واژه گزيني فرهنگســتان زبان و ادب فارســي 
چند روز پيــش در مصاحبه اي گاليه كــرده بود كه 
حتي رئيس جمهور از تصويب معادل فارســي براي 
واژه »پروتكل« بي خبر اســت و آن را به كار نمي برد. 

يا اينكه در قديم در صدا و سيما مي گفتند »مجموعه 
تلويزيوني« و حاال مي گويند »ســريال« درحالي كه 

به كار بردن واژه درست چندان سخت نيست.
اين قبــول كه برخــي از واژه هاي مصوب شــده در 
فرهنگســتان كمي نامانوس اســت و به قول احمد 
پوري، مترجم: »نمي شــود انتظار داشت عمه من از 
بقال محله شــان بخواهد به او 2 بســته »خميراك« 
بدهد و مرد بقال نيز دريابد و 2 بســته »ماكاروني« 
از قفسه بيرون آورد؟!« اما درنهايت ما وارثان گنجي 
هســتيم كه فردوســي آن را در پيچ و خم تاريخ به 
سختي حفظ كرد و عبور داد و بايد سعي كنيم امانتدار 

خوبي باشيم.

فارسی را پاس بداريم ، نه در حد خميراك
ســالمندي در ژاپن تمام پس اندازي 
را كه از زمان دبستان تا به حال جمع 
كرده بود براي امور خيريه به شهردار 

توكيو داد. 
اين مرد كه خواســته است نامي از او 
منتشر نشود با ارائه اسناد و مداركي 
از جمــع آوري ايــن پــول از دوران 
مدرســه اش طي نامه اي  به شهردار 
توكيو از او خواســته اســت تا از اين 
پول به بهترين نحو براي امور خيريه 

استفاده كند. 
كاتسوآكي كاميج شهردار در اين باره 
گفت:  داخل پاكت نامه و اسناد مبلغ 
60ميليــون ين ژاپن معــادل تقريبا 
550هزار دالر اســكناس بــود و اين 
وظيفه بزرگ بر عهده من گذاشــته 
شده است، اين نخســتين بار نيست 
كه شخصي سالمند تمام دارايي اش 
را براي من مي فرســتد. سال گذشته 
هم شــخصي 30ميليون ين معادل 
تقريبا 200هزار پوند را با يادداشتي 
به من ســپرد كه طي آن خواســته 
بود تا بــه افراد نيازمنــد كمك كنم. 
جامعه شناسان و روان شناسان جامعه 
ژاپن را به دليل دارا بــودن فرهنگي 
غنــي داراي چندين اصــل اخالقي 
بنيادين مي دانند. براي نمونه احترام 
به والدين و مشتري يكي از اين اصول 

اخالقي است. 
در اين كشــور ســالمندان از احترام 
ذاتــي برخوردارند و چــه در حيطه 
خانواده و چــه در حيطه جامعه افراد 
براي آنها ارزش زيادي قائل هستند. 
همچنين يكي از موتور هاي متحركه 
اقتصاد قدرتمنــد ژاپن احتــرام به 

مشتري ارزيابي مي شود. 
به اين معني كه مشتري كسي است 
كه درآمد ارائه كننده خدمات و كاال را 
تامين مي كند و بنابراين او هم داراي 
احترام خاصي است كه بايد از سوي 
كاركنان شركت ها و ارائه كننده هاي 

خدمات و كاال رعايت شود.

اعتبار ژاپنی

اين راه بسته نمي شود
نســل ما كه از كوران حوادث پرسرعت دهه ۷0 بيرون آمد، 
عالقه خاصي به رســانه هاي مكتوب داشــت. روزنامه ها، 
هفته نامه و ماهنامه ها همچون ورق زر به فــروش مي رفتند. كافي بود اندكي ديرتر به 
كيوسك مطبوعاتي برسي تا با جمله كوتاه »تمام شد« روبه رو شوي. بله تمام مي شد. 
روزنامه ها تمام مي شدند. هرچقدر هم تيراژشان زياد بود، به سرعت تمام مي شدند و 
ديگر راهي نبود براي دانستن آنچه در صفحاتشان چاپ شده. هر روز صبح، مردم جلوي 
دكه هاي روزنامه فروشي جمع مي شدند و تيترها را مي خواندند، روزنامه مورد عالقه شان 

را مي خريدند و بقيه روز را با آن سرگرم بودند.
چند سال بعد از آن و زماني كه مطبوعات به علل و داليل مختلف جايگاه خود را نزد مردم 
از دست داد، عصر تلويزيون ها بود. شبكه هاي مختلف ماهواره اي هر روز آنچه امكان 
نداشت در فضاي رسمي داخلي گفت و شنيد را به سمع و نظر مردم مي رساندند و قانون 
ممنوعيت استفاده از تجهيزات ماهواره و همه بگير و ببندها هم تأثيري نداشت. همينطور 
كه اقبال مردم به تلويزيون هاي ماهواره اي بيشتر مي شد، اينترنت آرام آرام جاي خود را 

باز مي كرد. اول سايت ها آمدند، بعد وبالگ ها و بعدتر شبكه هاي اجتماعي.
حاال زمانه اينترنت است. حتي آنچه در تلويزيون ها پخش مي شود، اگر راهي به اينترنت 
باز نكند، چندان موجي ايجاد نخواهد كرد. بي خود نيســت كه همه رسانه ها صفحات 
رسمي در شــبكه هاي اجتماعي دارند و جدا از آن، هر فعال رسانه اي خودش نوشته و 
گزارش و خبري كه تهيه كرده است را در صفحه شخصي اش بازنشر مي كند. اين وضعيت 
در آستانه تحوالت سياسي، شكل جدي تري به خود مي گيرد. زماني بود كه در آستانه 
انتخابات، اشخاص و گروه ها به دنبال انتشار روزنامه بودند؛ بعدتر سايت مي زدند و حاال 

شبانه روز- خودشان يا ارتش سايبري شان- در شبكه هاي اجتماعي هستند.
قديمي ها مي گفتند: »آب راهش را پيدا مي كند.« هدف من هم از مرور ســريع تحول 
رسانه اي در 20 سال اخير، اين است كه بگويم »خبر« مانند آب، راهش را پيدا مي كند. 
اين روزها برخي از سياسيون حرف هاي زيبايي درباره به پايان رسيدن دوران مسدود 
كردن پلتفرم هاي اينترنتي مي زنند. ما مردم عادي به اين حرف ها در آستانه انتخابات 
عادت كرده ايم و به تجربه مي دانيم نبايد آنها را جدي بگيريم اما نكته مهم اين است كه 
مي دانيم حتي اگر راه هاي اندك باقي مانده نيز مسدود شوند، باز حرف ها زده خواهد 
شد و به گوش مخاطبان مي رسد. زماني كه جوان بوديم، مي ترسيديم در نبود روزنامه ها، 
مردم بي خبر بمانند؛ اما به تجربه دريافتيم كه راه خبر، بسته نمي شود. سكوهاي انتشار 
اخبار، شــايد تغيير كنند اما اين جريان متوقف نمي شود. سياسيون هم بهتر است به 
جاي وعده باز كردن راه هاي ارتباطات يا قول نبستن آنها، به موضوعات ديگر بپردازند.

شهر مكتوب

ديگر چشمانم سو ندارد
توي بچگــي يكي از  بهترين اتفاقاتي كه سيدمحمدحسين هاشمي
برايم مي افتاد اين بود كه مي توانســتم خط هاي ريز 
مانيتورهاي پرواز را از راه دور بخوانم. براي همه كالس 
مي گذاشتم كه اين توانايي را دارم. اينكه سوي چشمانم 
آنقدر زياد اســت، حس قدرت  برايم به دنبال داشت؛ 
حس متفاوت بودن. هر كســي را كه كنــارم بود، به 
چالش خواندن مانيتورها از راه دور دعوت مي كردم و با 
هر بار تحسين شان از قدرتم، ذوق مي كردم. بزرگ تر 
كه شدم، وقتي ديدم  خيلي از كتابخوان هاي اطرافم 
عينكي هستند، حس كردم كه چيزي كم دارم. الكي، 
دلم مي خواست عينك بزنم. حاال تابلوهاي فرودگاه 
بزرگ تر شده بودند؛ ســن من هم بيشتر شده بود و 
طبيعتاً چالِش خواندِن تلويزيون از راه دور، بي معني. 
اما باز هم مي توانستم از دور، چيزهاي كوچك را ببينم 
و بخوانم؛ مثالً پالك ماشين ها؛ حتي توي شب. اما دلم 
مي خواست كه عينك داشته باشم. هر كاري كردم كه 
عينكي شوم. دروغ پشت دروغ تا باالخره موفق شدم 
خانواده را مجاب كنم به دكتر چشم پزشك ببرندم. 
دكتر بعد از كلي معاينه گفت: »چشم اش هيچ مشكلي 
نداره؛ عاليه. خدا رو شكر«. من كه توي ذوق ام خورده 
بود، با تعجب به اطرافم نگاه مي كردم. چطور ممكن 
است؟ من حتي آن عالمت هاي  اي شكل را يكي در 
ميان اشتباه گفتم. چطور فهميد كه همه  چيز رو به راه 
است؟ حالم بدجور گرفته شده بود. بدجور. شنيدم كه 

به پدر و مادرم گفت كه معموالً بچه ها توي اين سن و 
سال به عينك داشتن عالقه پيدا مي كنند. تالشم براي 
عينكي شدن در آن دوران ناموفق ماند تا دوباره، توي 
تمام تست هايي كه براي كار كردن مي دادم، لذت ده 
دهم بودن چشــم هايم را ببرم. حاال سال ها گذشته. 
خاطــرات دوران كودكي دارد يك بــه يك فراموش 
مي شود. اوضاع و احوال زندگي، شقيقه هايم را سفيد 
كرده. حاال سال ها گذشته  و همين حاال كه دارم اين را 
مي نويسم، چشم هايم كلمات را درهم مي بيند. حاال 
سال ها گذشته و من از اينكه بروم چشم پزشك و بگويم 
كه نزديك را تار مي بينم، ســر باز مي زنم چون فكر 
مي كنم كه عالئم پيري يكي بعد از ديگري دارند ظاهر 
مي شوند. حاال ســال ها گذشــته و من دارم به تمام 
ســال هاي رفته فكر مي كنم. به تمام بودن هايي كه 

نبودن شد. به تمام داشتن هايي كه نداشتن شد. دارم 
به هر چيزي كه از دســت داديم فكر مي كنم. به هر 
چيزي كه مي شد داشته باشيم و نداشتيم. حاال، سوي 
چشمانم كم شده و اين دارد هشدار مي دهد كه كمي 
بعد، بايد منتظر كلي اتفاق ديگر هم باشم. اما من هنوز 
كلي دلبستگي به روزهاي قبل دارم. روزهاي موهاي 
سياه پرپشت؛ روزهاي ديدن پالك ماشين ها از چند 
متري؛ روزهاي الغري؛ روزهايي كه بهمان مي گفتند 
بچه و ما ناراحت مي شديم. اين روزها بيشتر از هميشه 
دارم به عمري كه گذشته فكر مي كنم و درمانده ام از 
اينكه بايد از اين بزرگ شدن لذت ببرم يا نگران باشم. 
هرچه هســت اما مي دانم كه با تمام وجودم، آينده  
قشنگ تري را براي خودم تصوير كرده بودم. آينده اي 

كه توي روزمرگي هايم از دست رفت.

روشنفكری در خيابان

برگزاري جشنواره ماهيگيري در جيانگسو - چين عكس: فرانس پرس اول آخر

ميثم قاسمي

يك عاشقانه آرام
 

باور كن! ديگر معجزه اي در كار نيســت. زندگي را با 
چيزهاي بسيار ســاده، پر بايد كرد. ساده ها، سطحي 
نيســتند. خريد چند ســيب ترش مي تواند به عمق 
فلسفه  مالصدرا باشد. مشــكل ما اين نيست كه براي 
شــيرين  كردن زندگي، معجزه نمي كنيم؛ مشكل ما 
اين است كه همان قدر كه ويران مي كنيم، نمي سازيم؛ 
همان قدر كــه كهنه مي كنيم، تازگي نمي بخشــيم؛ 
همان قدر كه دور مي شويم، بازنمي گرديم؛ همان قدر 
كه آلوده مي كنيــم، پاك نمي كنيــم؛ همان قدر كه 
تعهــدات و پيمان هاي نخســتين خــود را فراموش 
مي كنيم، آنها را به ياد نمي آوريم؛ همان قدر كه از رونق 
مي اندازيم، رونق نمي بخشيم. مشكل اين است كه از 
همه  روياهاي خوش آغاز دور مي شويم و اين دورشدن 

به معناي قبول سلطه  بيرحمانه  زمان است.

هامون  
خواب مي بينم كه در كنار دريا هستم و با عده اي آشنا 
و غريبه به سويي مي روم. انسان از آن چيزي كه بسيار 
دوست مي دارد خود را جدا مي سازد. در اوج خواستن 
نمي خواهد... در اوج تمنا نمي خواهد. دوست مي دارد 
اما در عين حال مي خواهد كه متنفر باشــد. اميدوار 
است اما اميدوار است اميدوار نباشــد. همواره به ياد 

مي آورد اما مي خواهد كه فراموش كند.
داريوش مهرجويي

واكسيناسيون در 
ايران به ۷0ساله ها 
رسيد و موج اميدواری 
برای واكسيناسيون 
سراسری همچنان رو 
به افزايش است.
طرح: بهرام غروی

بوك مارك

ديالوگ

رئیس اتحادیه صنف 
حمل ونقل بار سبك 
شهری و پیك موتوری 

گفته: شیوع كرونا باعث 
بسته شدن تعدادی از 

دفاتر پیك موتوری شده 
و بسیاری از راننده ها نیز 

بیكار شده اند.
 تا كنون حداقل ۱۵ هزار 

راننده بیكار شده و 
بسیاری از این تعداد 
وسیله نقلیه خود را 

فروخته  و دیگر شغلی 
ندارند.

 15
هزار

مدیركل حفاظت 
محیط زیست خراسان 
جنوبی گفت: گونه ها با 
آهنگی بسیار سریع كه 
در تاریخ زمین شناسی 
بی سابقه است در حال 
از بین رفتن هستند و 
بیشتر این انقراض ها 
به خاطر فعالیت های 
انسان هاست و حدود 
هر ۲۰ دقیقه یك گونه 
منقرض می شود كه 

سرعت ازبین رفتن گونه ها 
امروزه هزار تا ۱۰هزار برابر 
بیشتر از سرعت انقراض 

طبیعی است.

20
دقیقه

عدد خبر

حافظ

چرا نه در پي عزم ديار خود باشم
چرا نه خاك سر كوي يار خود باشم

نادر ابراهيمي

حبشي، كرل آمريكايي، بيرمن، پرشين، ايندين،  برمه اي، مائوي عربي، هاوانايي، هيمالين، نروژي و مهديا گل محمدی
اسكاتيش. اينها نماينده هاي كشور هاي مختلف در سازمان ملل نيستند كه براي 
گردهمايي آمده باشند. همه شــان گربه هاي قد و نيم قدي از نژاد هاي ياد شده 
هستند كه در پناهگاه سوري توسط عالء الجليل از خطر جنگ پناه داده شده اند. 
در »پناهگاه حيوانات ادلب« در مســاحتي حدود 2هــزار مترمربع هيچ نژاد و 
مليتي به ديگري برتري ندارد. همه و همه حتي اگر در حال فيف كردن و جيغ 
و داد يا در حال كش وقوس دادن به خودشان باشند برخوردي يكسان در انتظار 

آنهاست.
براي عالء الجليل وقتي مثل شــيندلر)منجي پناهجوهاي جنگ  جهاني دوم( 
فهرستي از 100پناهجوي سيبيلو تهيه مي كرد نه خرج شان مهم بود نه خطري 
كه او را تهديد مي كرد و پنجه كشيدن هاي گاه و بي گاهشان. او فقط مي دانست 
كه اين حيوانات هم هنگام بي خانماني، زخمي شدن و حتي مرگ همانقدر زجر 
مي كشند كه يك انسان با گوشت و پوست و اســتخوانش آن را حس مي كند. 
حاال كه فهرست شيندلر پناهگاه عالء به هزار رسيده است دنيا او را مي شناسد. 
بسياري از آنها گربه هاي خانگي هستند كه توسط صاحبانشان زير باران گلوله 

رها شده اند. 
هر چند هيچ انســاني زيرباران بهاري چترش را جا نمي گــذارد و مطابق قانوني 
نانوشته همه آدم ها چتر ها را پس از باران جا مي گذارند اما گربه هاي سوري درست 

زيرباران جامانده  و فراموش شده بودند.

نجات سیبیلوها در ادلب
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