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يادداشت
امير سرتيپ محمدرضا فوالدي ؛  رئيس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس ارتش

سوم خردادماه سالروز آزادسازي خرمشهر براي ملت 
ايران، نيروهاي مســلح و ملت هاي مســلمان منطقه 
غرورآفرين اســت. طرح اين عمليات كربالي3 بود و 
به نام الي بيت المقدس نامگذاري شــده بود. عنوان عمليات متضمن اين معنا بود 
كه عمليات آزادسازي خرمشــهر به عمليات هاي قبل از آن ارتباط داشت و حلقه 

وصل عمليات هاي پس از آن در جنگ 8ساله دهه1360 نيز 
محسوب مي شــد. عمليات الي بيت المقدس فرزند عمليات 

فتح المبين بود و پيش از آن عمليات هاي طريق القدس و ثامن االئمه، زمينه را براي 
پيروزي رزمندگان در آزادسازي خرمشهر هموارتر كردند. 

آزادسازي خرمشهر، همبستگي 
و اعتماد به نفس ايرانيان

جريان خاموشي
  خطر خراب شدن  واكسن هاي كرونا با قطعي هاي برق  مراكز سالمت

  سخنگوي توانير: درصورتي كه مصرف برق خانگي و تجاري 
10درصد كاهش يابد، روند عرضه برق، پايدارخواهد شد

  استارت آپ ها با ضرر هنگفتي مواجه شده اند  
و زيرساخت هاي دولت الكترونيك عمال حالت تعطيل پيدا كرده اند

  قطعي برق سالن برگزاري، باعث شكست تعدادي از شطرنج بازان ايران 
در مسابقه هاي قهرماني آسيا شد

سوم خرداد، روزمقاومت، ايثار و پيروزي و سالروز آزادسازي خرمشهر  گرامي باد

خرمشهر هنوز هم فرمانده مي خواهد
با  گذشت 39 سال از آزادسازی خرمشهر، مردم اين شهرهمچنان با مشكالت زيادي دست وپنجه نرم  مي كنند

6

ركورد  احداث پارك را شكستيم
 پيروز حناچي:  در اين دوره كوتاه مديريت شهري 18 پارك افتتاح شده

و 18 پارك در مسير افتتاح است

تفاهمنامه همكاري شهرداري تهران و دانشگاه تهران براي ساخت باغ گياه شناسي و پارك - موزه علم در پايتخت امضا شد. 
 شهردار تهران در اين مراســم كه در بوستان گفتگو برگزار شد، گفت: اميدوارم ســاخت اين باغ گياه شناسي به ثمر بنشيند

و با همكاري دانشگاه تهران و دانشكده علوم، فضاي مناسبي در تهران براي توسعه فضاي سبز به وجود  آيد. 

 گزارش هايي از پيامدهاي قطع و وصل مكرر برق
 كه زندگي روزمره را مختل كرده است

بازنشستگان  
در تعقيب 

معاش مكفی

ديده بان صلح 
در فوتبال

حقوق بازنشستگان در يك دهه 
اخير چه تغييراتي داشته است؟

كريم باقري در گفت  وگو با 
همشهري از داليل ميانجيگري 
هميشگي اش در دعواها مي گويد

  سيدجالل چرا بايد خداحافظی 
كند؟ او شرايط خيلی خوبی دارد و 

خيلي خوب تمرين می كند

  بازيكناني مثل دايي، مهدوی كيا، 
عابدزاده، خداداد يا كريمی چرا 
نبايد در فوتبال ما فعاليت كنند؟ 

چرا نبايد دنبال آنها برويم؟

  سپاهان رقيب جدی پرسپوليس 
است، اما از نظر من استقالل هم 

هنوز شانس قهرماني دارد

مكفي بــودن، دغدغه هميشــگي 
بحث حقوق بازنشســتگي در ايران 
و جهان است. ايران به ويژه در دهه 
اخير به دليل درگيري با تحريم هاي 
اقتصادي ســنگين، كاهش ارزش 
پول كشــور، ركود اقتصــادي و در 
يك ســال اخير به دليل دســت به 
گريبان شدن با همه گيري كرونا و 
عوارض اقتصادي ناشي از آن، بيش 
از هميشــه با چالش مكفي نبودن 
حقوق بازنشســتگان مواجه شده 

است. صفحه15 را بخوانيد.
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  خدمات جديد شهر برای  سالمندان
اليحه »شهر دوستدار سالمند« ديروز در جلسه شورای شهرتهران تصويب شد

ضمیمه امروز همشهری استانی

     برای تو می نویسم از خرمشهر

  رویاي شهر هوشمند

فاصله آزادي تا آبادي طوالني شده است

نگاه
محمد كريمي نيا ؛  پزشك و كارشناس سالمت

كمتر از 30 روز ديگر هشتمين رئيس جمهور ايران انتخاب 
مي شود. در اين دوره انتخابات، حوزه سالمت و مطالبات 
آن از جايگاه مهمي برخوردار است زيرا نه تنها كشور ايران 
بلكه تمامي جهانيان حدود يك سال ونيم است كه درگير جدي ترين پاندمي يكصدسال 
اخير شده اند. براساس آمار رسمي در اثر بيماري كرونا در ايران بيش از 78هزار نفر تاكنون 

جان باخته و ميليون ها نفر به اين بيماري مبتال شده اند. البته طبق 
اعالم »سمير اسما« دســتيار مديركل سازمان جهاني بهداشت، 

شمار واقعي جان باختگان كرونا در جهان تا 3 برابر بيشتر از آمار رسمي اعالم شده است 
كه اين فوتي ها به طور مستقيم يا غيرمستقيم مرتبط با اين پاندمي هستند. 

13سؤال حوزه سالمت از 
كانديداهاي رياست جمهوري
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ادامه از 
صفحه اول

روحانی:بهمذاکراتتاتوافقنهاييادامهميدهیم
رئيس جمهور و دولت، اميدوار به رفع تحريم ها در آينده نزديك هستند. حسن روحاني بار ديگر 
در ســتاد هماهنگي اقتصادي گفته كه با توجه با مذاكرات اخير انجام شده در وين، به صراحت 
آمادگي خود را براي رفع تحريم ها وفق برجام اعالم كرده اند و ايران تا توافق نهايي به مذاكرات 
ادامه مي دهد. او با تأكيد بر پيروزي ملت ايران در جنگ اقتصادي گفت: ارقام رشــد توليد در 
بخش هاي مختلف صنعتي كشور، بهترين شاهد بر بي ثمربودن سياست فشار حداكثري آمريكا 
است كه خود آنها را به اعتراف به شكست اين سياست ها وادار كرده است و با توجه به مذاكرات 
اخير انجام شده در وين، به صراحت آمادگي خود را براي رفع تحريم ها وفق برجام اعالم كرده اند. 

ما به مذاكرات تا توافق نهايي ادامه خواهيم داد. 
روحاني پيش از اين هم وعده داده بود كه تحريم ها شكسته شده است و ادامه مذاكرات درباره 
مسائل جزئي اســت. به نظر مي رســد كه تيم مذاكره كننده ايران نيز اميدوار است تا در دور 
پنجم، اتفاقات ملموسي در روند گفت وگوها رخ دهد. سيدعباس عراقچي گفته كه آمريكا بايد 
تصميم هاي سختي بگيرد كه به گفته او بازگشت به برجام و لغو همه تحريم هاست. عراقچي پيش تر 
نيز گفته بود كه آمريكايي ها با لغو بخش بزرگي از تحريم ها موافقت كرده اند، اما هنوز محورهاي 
اختالفي وجود دارد كه به گفته ديپلمات ها بعضي از آنها كليدي هستند. معاون وزيرخارجه ايران 
ابراز اميدواري كرده كه در مذاكرات دور پنجم، طرف ها درباره اين اختالفات به جمع بندي برسند. 
چرا كه انريكه مورا، نماينده اتحاديه اروپا در مذاكرات احياي برجام نيز پس از پايان دور چهارم 

تأكيد كرده بود كه ساختار توافق در حال شكل گيري است.

  اگرچه توافق ايران و آژانس انرژي 
اتمي دو روزي است كه پايان يافته ديپلماسی

اما احتمــال تمديد ايــن توافق 
مشــروط به مدت يك ماه ديگر ديــروز پيش از 
حصول آن خبر ساز شد.فضاي مثبت مذاكرات 
وين و اميدواري به حصول دست يافتن به توافقي 
جديد براي لغو تحريم هاي آمريكا ازجمله عوامل 
مؤثري است كه باعث شد تا زمزمه هاي احتمال 
تمديد مهلت توافق بلندتر از احتمال منتفي شدن 

آن باشد.
 چنان كه پيش از نشست خبري ديروز رافائل 
گروســي مديركل آژانس بين المللي انرژي 
اتمي، يك منبع آگاه در شــوراي عالي امنيت 
ملي خبر داد كه  ايران در حال بررسي تمديد 
يك ماهه توافق با آژانس است. اين منبع به نور  
نيوز رسانه نزديك به شوراي امنيت گفت كه 
بررسي اين موضوع ناشي از حسن نيت ايران 
براي فرصت دادن به روند مذاكرات جاري در 
وين است. به گفته او درصورت قطعي شدن اين 
تصميم انتظار مي رود طرف هاي مذاكره كننده 
از فرصت مجددي كه ايران در اختيارشــان 

قرار خواهد داد استفاده و با پذيرش مطالبات 
قانوني ايران روند دستيابي به توافق را تسهيل 
كنند. ميخائيــل اوليانــوف، ديپلمات روس 
نيز قبل از اعالم تمديد مهلــت توافق ايران با 
آژانس از اين اتفاق حمايت كرد. او نوشــت: 
»درصورتي كه )اين خبر( حقيقت داشته باشد، 
گامي مثبت و ضروري است. مشتاق شنيدن 
اعالم رسمي آن هســتيم.« 3 كشور اروپايي 
انگليس، آلمان و فرانسه نيز در بيانيه اي از ايران 
خواسته بودند تا اجازه دهد كه نظارت آژانس 
بر تاسيسات هسته اي ادامه پيدا كند. در اين 
بيانيه تأكيد شــده بود كه اين اتفاق ضروري 
است و موفقيت مذاكرات احياي برجام هنوز 
تضمين شده نيست. اما عباس عراقچي، رئيس 
تيم مذاكره كننده ايران با نزديك شــدن به 
پايان مهلت گفته بود كه تهران بعدا در اين باره 

تصميم مي گيرد.
اسفند ماه سال گذشــته در پي سفر گروسي به 
تهران، ايران و آژانس از دستيابي به يك تفاهمنامه 
جديد براي ادامه فعاليت هاي نظارتي ضروري 

آژانس در اين كشور به مدت 3 ماه خبر دادند.

 چرا ايران مهلت توافق را تأييد كرد؟
به نظر مي رسد احتمال موافقت ايران با تمديد 
يك ماهه اين توافق به دليل نزديك شــدن به 
توافق نهايي براي احياي برجام باشد. هرچند 
تا اواسط ارديبهشت برخي گمانه زني ها درباره 
احتمال توافق تا پايان ماه مطرح شده بود. چرا 
كه بر اساس توافق آژانس و سازمان انرژي اتمي 
ايران در اسفند ســال گذشته دوربين هايي كه 
نظارت هاي فراپادماني را پشــتيباني مي كنند 
تــا اول خرداد 1400 روشــن مي ماننــد،  اما 
فيلم  دوربين ها در داخل كشــور حفظ شــود.  
درصورت احيــاي برجام و لغــو تحريم ها اين 
فيلم ها در اختيار آژانس بين المللي انرژي اتمي 
قرار مي گيرد و در غيراين صورت تصاوير براي 
هميشه پاك خواهد شد. درصورت تمديد مهلت 
توافق بسياري از تحليلگران معتقد هستند كه 
دسترسي به توافق در نيمه اول خردادماه ممكن 
است. در غيراين صورت با پايان مهلت قانونی و 
انتخابات رياست جمهوري پيچيدگي ها و موانع 
بســياري به مذاكرات احيــاي برجام تحميل 

مي شود.

تمديدتوافقايرانوآژانسرویمیز

نگاه

 آزادسازي خرمشهر، همبستگي 
و اعتماد به نفس ايرانيان

اين عمليات ها برآمده از تالش هاي سال اول 
جنگ به ويژه در 2ماه نخست جنگ بودند.

خرمشــهر نماد مقاومت، وحدت ملي و پيروزي در سراسر جنگ 
تحميلي اســت. نتيجه اتحاد و انســجام ملت ايران در عمليات 
آزادسازي خرمشــهر ديده شد. شهيد صياد شــيرازي در اوايل 
فرماندهي خودش بر نيروي زميني ارتش شــعاري داشــت؛ كه 
»ارتشي و سپاهي يك لشكر الهي«. قرارگاه هاي مشترك سپاه و 
ارتش و فرماندهان آن در كنار يكديگر عمليات را طراحي كردند، 
با هم شناسايي رفتند و برنامه ريزي و اجراي آن را با هم بر عهده 
گرفتند. همبستگي نيروها در اين عمليات پيروزي هاي پي درپي 

رزمندگان در سال هاي نخست جنگ را به همراه داشت.
آزادسازي خرمشــهر نقطه عطف دفاع مقدس محسوب مي شد. 
اين عمليات  ويژگي هايي داشــت كه در نوع خودش بي نظير بود؛ 
در منطقه گسترده اي به وسعت 6هزار كيلومترمربع انجام شد و 
بالفاصله بعد از عمليات ســنگين فتح المبين در دست اقدام قرار 
گرفت. عمليات فتح المبين با وسعت 2هزار و 500كيلومترمربع 
در دوم فروردين ســال1361 شروع شــد و تا 10فروردين طول 
كشيد. تمام نيروهايي كه در عمليات فتح المبين شركت داشتند، 
يك مرتبه از شمال خوزســتان به جنوب اين استان تغيير مكان 
دادند و به مدت 25روز عمليات بيت المقدس را تا پيروزي در سوم 

خرداد1361 رقم زدند.
نظامي ها مي دانند اين عمليات چه طراحي بي نظيري داشــت. 
عمليات عبور از رودخانه بسيار پيچيده است و نياز به برنامه ريزي 
دقيقي دارد. ايران در اين عمليات 19هزار اسير و 16هزار كشته 
و زخمي از طرف عراقي گرفت. مناطق آزادشده براي ايران حائز 
دستاوردهاي بسيار زيادي بود. شــهر خرمشهر در 19ماهي كه 
در اختيار عراق بود به يك دژ دفاعي و ســنگر تبديل شــده بود 
كه استحكامات عجيبي در آن ايجاد شــده بود. رژيم بعث عراق 
فرماندهان، طراحان و تئوريســين هاي نظامي را براي بازديد به 
خرمشهر برده بود و آنها به عراق اطمينان داده بودند كه ايران هرگز 

نخواهد توانست خرمشهر را از دست شما خارج كند.
آزادسازي خرمشهر، آزادشــدن هويزه و پادگان حميد را نيز به 
همراه داشت و باعث شد شهرهايي مثل اهواز و آبادان از زير توپخانه 
دشــمن خارج شــوند. ايران در ماحصل اين عمليات به مرزهاي 
خودش برگشت، بر اروند تســلط پيدا كرد و حتي توانست بصره 
را تهديد كند. ضايعات لجســتيكي فراواني به دشمن وارد و همه 
حيثيت و اعتبار دشمن لكه دار شد و راهبردهايش با شكست جدي 
مواجه شد. اين عمليات با هيچ كدام از عمليات هاي ديگر ما در طول 
دفاع مقدس قابل مقايسه نيست. البته نمي توان نافي عمليات هاي 
ديگري همچون والفجــر8 و كربالي5 بــود. پيروزي هاي ايران 
در اين عمليات ها نيز شــگفت آور بود. در عين حال عمليات الي 
بيت المقدس پيامدهايي براي ايران داشــت كه بــا هيچ كدام از 

عمليات هاي ديگر قابل مقايسه نبود.
درس ها و طرح هاي عمليات بيت المقدس هنوز در دانشگاه هاي 
نظامي كشــورهاي منطقه و جهان تدريس مي شود. شهيد صياد 
شــيرازي در روز ســوم خرداد طي بازديدي كه با بالگرد از شهر 
خرمشهر داشت، در تماسي به حضرت آقا كه رئيس جمهور بودند 
گفته بودند ما شاهد هزاران سرباز عراقي هستيم كه دستشان را 
باال گرفته اند و مي خواهند خودشان را به ما تسليم كنند. حضرت 
آقا نيز گفته بودند اين نشان دهنده قدرت معنوي ملت بزرگ ايران، 
ايمان، انگيزه و روحيه جهادي رزمندگان و خانواده هايي است كه 

اين رزمندگان را در دامن خودشان پروراندند.
در اين عمليــات 53فروند هواپيماي عراقي ســاقط شــد. طي 
دفاع مقدس 3بار نيروي هوايي عراق بازسازي شد. ايران 4نيروي 
هوايي عراق را در دفاع مقدس از بين برد. اين كارها در زبان ساده 
است ولي در عمق جنگ باور بسياري از اين مسائل براي نظاميان 
سخت است. وقتي خرمشهر آزاد شد، تا چند روز رسانه هاي جهاني 
در سكوت مطلق زمان را سپري كردند و صدام حسين نيز سكوت 
خبري اختيار كرده بــود. او با توجه به تبليغاتــي كه براي حفظ 
خرمشــهر كرده بود، حرفي براي گفتن نداشت. تنها جايي كه از 
ادعاي قبل از شروع جنگ صدام باقي مانده بود خرمشهر بود كه 

آن را هم از دست داد.
اين مسئله براي ملت هاي مسلمان منطقه و رزمندگان و مجاهداني 
كه توازن قوايي بين داشــته هاي مادي آنان و دشمنانشان برقرار 
نيست مصداق اين آيه قرآن محسوب مي شــد كه چه بسا تعداد 
اندكي اگر صبور باشند، اگر ايمان داشته باشند و اهل استقامت و 
آمادگي باشند بر تعداد كثيري به اذن خدا غلبه پيدا مي كنند. ملت 
ايران نصرت الهي را در عمليات الي بيت المقدس مشــاهده كرد. 
تا سال ها بعد از جنگ تحميلي اتفاقاتي در صحنه هاي نبرد بين 
ضعيف و قوي از حيث امكانات مادي افتاد كه خيلي از ضعيف ها 
توانستند با استفاده از درس هاي آزادسازي خرمشهر بر دشمنان 
تا بن دندان مسلح خودشــان غلبه كنند. آنچه طي دهه هاي بعد 
در سوريه، عراق، افغانستان، لبنان و فلسطين اتفاق افتاد، همگي 
برگرفتــه از درس هاي دوران دفاع مقدس و عمليات آزادســازي 
خرمشهر بود و مي تواند تا ســاليان متمادي پس از اين هم مورد 

تاسي مجاهدان قرار گيرد و پيروزي آنان را رقم بزند.

    واكنش بهارستان به پايان توافق ايران با آژانس
 ديروز قبل از هر نهاد ديگري، مجلس براي اعالم پايان توافق ايران 
با آژانس پيشقدم شــد. نمايندگان در نخستين جلسه علني به 
رئيس مجلس تذكر دادند كه با پايان موعد 3ماهه ايران بايد تمام 
دسترسي هاي نظارتي به مراكز هسته اي را قطع كند و فيلم هاي 
ذخيره شده نيز پاك شــود. آن هم در شرايطي كه هنوز سازمان 
انرژي اتمي موضعي دراين باره نگرفته بود و اخباري غيررسمي از 
شوراي عالي امنيت ملي شنيده مي شد. برخي نمايندگان مجلس 
اما تأكيد داشتند كه توافق پايان يافته و روزنه هاي ديپلماسي بايد 
بسته شود. نماينده محالت در تذكري دراين باره به رئيس مجلس 
پس از اشــاره به پايان موعد توافق ايران با آژانس گفت: »شما به 
صالحي، رئيس سازمان انرژي اتمي دستور دهيد زيرا آنها تأخير 
داشته اند و بايد ديشب به آژانس اعالم مي كردند كه ذخاير فيلم ها 
را پاك كنند. اين موضوع نص صريح قانون اســت و  شان مجلس 
رعايت همين موارد است.« در مقابل اين تذكر محمدباقر قاليباف 
توضيح داد كه مجلس برای اجراي قانون راهبردي مصمم است و 
بعد از 3 ماه آژانس اجازه دسترسي به تصاوير تاسيسات هسته اي 

ايران را ندارد. قاليباف گفت كه اين موضوع روشن است و درباره 
آن بحث و تصميم گيري شده است. رئيس مجلس البته توضيح 
بيشتري نداد و مشخص نشد كه اين موضوع در شوراي عالي امنيت 
ملي، هيأت رئيســه مجلس و يا  نهاد ديگري بررسي و درباره آن 

تصميم گيري شده است.

  مجلس دقيقا به چه چيزي معترض است؟
نمايندگان نزديك به جريان پايداري در مجلس پس از توافق ايران با 
آژانس هم انتقادها و اعتراض هاي زيادي نسبت به آن داشتند. طيف 
پايداري حتي پس از اين توافق در اسفند ماه در جايگاه هيأت رئيسه 
تحصن كرد و پيشقدم شكايت از رئيس جمهوري به دليل استنكاف 
از اجراي قانون مجلس شد. يك ماه بعد نمايندگان به ارجاع پرونده 
روحاني به قوه قضاييه رأي دادند. بنابر اعتقاد مجلسي ها روحاني از 
سال94 تاكنون 13مورد استنكاف از قانون داشته است كه دستگاه 
قضا بايد به آن رسيدگي كند. اين در حالي است كه دولت مي گويد 
حق داشته تا قانون مجلس را براساس آيين نامه اي اجرايي كند. 
براساس همين آيين نامه نيز ايران با آژانس بين المللي وارد مذاكره 

شد و در نهايت به توافقي 3ماهه دست يافت. براساس اين توافق اگر 
از اسفند تا 3ماه بعد تحريم ها عليه ايران لغو شود فيلم دوربين هاي 
مداربسته مراكز هســته اي در اختيار آژانس قرار مي گيرد و در 

غيراين صورت همه دسترسي ها قطع خواهد شد.

عراقچي مهمان كميسيون امنيت ملي
در چنين شرايطي به نظر مي رسد احتمال تمديد توافق ايران با 
آژانس تا توافق احياي برجام و لغو تحريم ها بار ديگر واكنش هاي 
بهارســتاني ها و به ويژه طيف پايداري را در پي داشــته باشد. 
هرچند كه چنين تصميمي در سطوح باالتري از دولت و مجلس 
اتخاذ مي شود و به همين دليل نمايندگان امكاني براي مخالفت با 
آن   ندارند. از سوي ديگر ديروز سيدعباس عراقچي، رئيس تيم 
مذاكره كننده ايران به كميسيون امنيت ملي و سياست  خارجي رفته 
تا درباره آخرين تحوالت و روند مذاكرات احياي برجام با نمايندگان 
صحبت كند. با اين همه بايد ديد كه تالش نمايندگان مجلس يازدهم 
بر سنگ اندازي در مسير ديپلماسي ادامه پيدا مي كند يا در حد 

هجمه پشت تريبون هاي بهارستان باقي مي ماند.

  بر اساس اعالم سخنگوي شوراي نگهبان، احتماال 
فردا )سه شنبه( فهرست نهايي كانديداهاي حضور 
در ســيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري 
اعالم مي شــود و ابهام ها پيرامــون آرايش نهايي 
فضاي انتخاباتي كشــور رفع خواهد شد. جلسات 
فشرده شوراي نگهبان در حالي امروز و فردا برگزار 
خواهد شد كه به گفته كدخدايي برخي داوطلبان 
براي ارائه توضيحاتي به اين شورا رفته اند و برخي 
ديگر هم مطالب جديدي ارائه كرده اند و درصورت 
نياز از داوطلبان دعوت مي شود در شوراي نگهبان 

حضور يابند و توضيحاتي ارائه دهند.
اين درحالي اســت كــه گمانه زني هــا پيرامون 
فهرســت خروجي از اين شــورا همچنان ادامه 
دارد و هر روز اخبار و شــايعات متعــددي درباره 

تأييدصالحيت شدگان احتمالي منتشر مي شود؛ 
شــايعاتي كه اگرچه قويا از ســوي ســخنگوي 
شوراي نگهبان تكذيب مي شود، اما گويا نمي توان 

پاياني بر آنها متصور بود.
پيش از اين تصور عمومي بر ايــن بود كه فرصت 
5روز دوم كه در قانون براي شوراي نگهبان با هدف 
بررســي صالحيت ها درنظر گرفته شــده بيشتر 
مهلتي براي بررسي اعتراض ها و شنيدن توضيحات 
كانديداهاي ردصالحيت شده است، اما سخنگوي 
شوراي نگهبان در گفت وگو با صداوسيما آب پاكي 
را روي دست كانديداها ريخت و اعالم كرد از حق 
اعتراض خبري نيست و فرصتي براي اين موضوع 

در نظر گرفته نشده است.
عباســعلي كدخدايــي معتقد اســت برخالف 

انتخابات مجلس يا خبرگان رهبري، در انتخابات 
رياست جمهوري رويه اجرايي بر اين مبنا استوار 
اســت كه شــوراي نگهبان ثبت نام كنندگان را 
»احراز صالحيــت« مي كند و با توجــه به اينكه 
»ردصالحيت« صورت نمي گيرد، حق اعتراض و 

شكايتي براي كانديداها در نظر گرفته نشده است.
اعتراض به ردصالحيت كانديداهــا در انتخابات 
رياست جمهوري گذشته سابقه داشته و بعضا سبب 
تغيير رأي شوراي نگهبان هم شده است؛ ازجمله 
در انتخابات رياســت جمهوري دوره نهم در سال 
1384كه ردصالحيت مصطفي معين و محســن 
مهرعليزاده با انتقادات گســترده اي همراه شد و 
نهايتا اين دو چهره اصالح طلب با حكم حكومتي 
رهبرانقالب فرصت حضور در انتخابات را يافتند. 
در انتخابات رياست جمهوري دوره يازدهم در سال 
1392 نيز ردصالحيت  اكبر هاشمي رفســنجاني 
انعكاس گســترده اي يافت و با انتقادهاي زيادي 
همراه شد. در آن دوره اگرچه شوراي نگهبان نظر 
خود را تغيير نداد، اما تحليلگران سياسي معتقدند 
اين اقدام تأثيــر قابل توجهي بر پيروزي حســن 

روحاني در انتخابات داشت.

داوطلبان حق اعتراض ندارند
در انتخابات پيش رو اما به  نظر مي رســد شوراي 
نگهبان آب پاكي را روي دست ثبت نام كنندگان 
ريخته و اعالم كرده فرصتي براي اعتراض و مجالي 
براي گله و شكايت نيســت، چون موضوع »احراز 
صالحيت« بــوده و فرصت خدمــت در مناصب 
ديگر باقي اســت. كدخدايي در اين باره مي گويد: 
در انتخابات مجلــس و خبرگان رهبــري، رد يا 
تأييد صالحيت داريم و قانونگذار فرصت شكايت 
در اين زمينه را بــه داوطلبان داده اســت و بايد 
داليل ردصالحيت به داوطلبان به صورت محرمانه 

اعالم شود.

اين درحالي است كه ســخنگوي شوراي نگهبان 
تأكيد مي كند: در انتخابات رياست جمهوري بحث 
احراز صالحيت مطرح است و ردصالحيت وجود 
ندارد. بنابراين شوراي نگهبان داليل احرازنشدن 
صالحيت را اعالم نمي كند و در قانون حق اعتراضي 
به داوطلبان داده نشــده است، البته اگر داوطلبي 
شــخصاً به شــوراي نگهبان مراجعه كند، داليل 

احرازنشدن صالحيت او را به وي مي گوييم.
كدخدايي اين را هم اضافــه مي كند كه اگر تا روز 
انتخابات، داوطلبي مدارك صحيــح خود را ارائه 
كند، از نظر خود درباره صالحيت نداشتن او عدول 
مي كنيم و اين كار تا پيش از روز برگزاري انتخابات 

انجام مي شود و اعالم نظر مي كنيم.

پرهيز از گمانه زني درباره بررسي صالحيت ها
يكي ديگر از موضوع هايي كه كدخدايي تأكيد دارد 
درباره آن شفاف ســازي كند، حاشيه هايي است 
كه در روزهاي اخير پيرامــون تأييد يا عدم تأييد 
صالحيت برخي چهره هاي ثبت نام كننده مطرح 
مي شــود؛ وي معتقد اســت اخباري كــه درباره 
صالحيت هــاي داوطلبان انتخابات در رســانه ها 
مطرح مي شــود، صحت ندارد. او مي گويد هنوز 
نمي دانيم در حوزه انتخابات ميان دوره اي مجلس، 
خبرگان رهبري و رياســت جمهوري چه تعدادي 
تأييد صالحيت شــده اند و هنوز اين افراد براي ما 

مشخص نيستند. كدخدايي از رسانه ها مي خواهد 
دربــاره بررســي صالحيت ها »تشــويش اذهان 
عمومي« ايجاد نكنند و اجــازه دهند فضاي آرام 

افكار عمومي پيش برود.

  بر اساس مصلحت تصميم نمي گيريم
يكي از گمانه هايي كه به ويــژه درباره يكي دو نفر 
از كانديداها در رســانه ها مطرح شده، رد يا تأييد 
صالحيت افراد بر اساس نظر شــوراي نگهبان در 
دوره هاي قبل اســت؛ موضوعي كه كدخدايي آن 
را رد مي كند و معتقد اســت تأييد يا رد صالحيت 
داوطلبــان در دوره هــاي گذشــته انتخابــات 
رياســت جمهوري يا مجلس، تضمينــي براي رد 
يا تأييد صالحيت همان داوطلبــان در اين دوره 
نيست. كدخدايي در اين باره مي گويد: در بررسي 
صالحيت ها نه تنها افراد جديــد، بلكه  صالحيت 
رئيس جمهوري كه بــراي دور دوم يا نمايندگان 
مجلسي كه براي دوره بعدي نام نويسي مي كنند 
را بررســي مي كنيم. وظيفه شــوراي نگهبان در 
بررســي صالحيت ها، قانون اســت و اين شــورا 
هيچ گاه بر اساس مصلحت تصميم نمي گيرد. اين 
شــورا درخصوص توصيه يا حرف هايي كه درباره 
صالحيت داوطلبان در رســانه ها گفته مي شــود 
گوش شنوايي ندارد و به آن توصيه ها ترتيب اثري 

نمي دهد.

خبر

  مناظره هاي انتخاباتي پخش نمي شود؟
 ديروز علي الريجاني، نامزد انتخابات رياســت جمهوري و عضو 
مجمع تشخيص مصلحت نظام در حساب كاربري اش در توييتر 
نوشــت: شــنيده ام عده اي به دنبال حذف پخش زنده مناظرات 
هســتند؛ اميدوارم اين خبر نادرست باشــد. ادعايي كه بازتاب 
گسترده اي در فضاي رســانه اي داشــت چنان كه ساعاتي پس 
 از انتشــار اين توييت الريجاني، احســان قاضي زاده  هاشــمي،

عضو كميسيون بررســي تبليغات انتخابات در مصاحبه اي گفت: 
قرعه كشي برنامه هاي انتخاباتي در صدا و سيما در فاصله 48ساعته 
پس از اعالم نتايج بررســي صالحيت ها تا آغــاز تبليغات برگزار 
مي شود و بنا داريم اين مراسم به طور زنده و مستقيم پخش شود. 
وي در بخش ديگري از سخنان خود درباره اقدام برخي داوطلبان به 
دعوت رقباي شان به مناظره تأكيد كرد: داوطلباني كه مي خواهند 
در راس دستگاه اجرايي قرار گيرند بايد پايبند قانون باشند. مطالبه 
جدي ما از كســاني كه خود را مدعي رئيس قوه اجرايي مي دانند 
آن است كه قانون را حتماً مطالعه كنند و اقدامات شان حقوقي و 

قانوني باشد./ باشگاه خبرنگاران جوان

روشن شدن صحنه رقابت هاي 1400تا فردا
  كدخدايي: حق اعتراض و شكايتي براي داوطلباني كه صالحيت شان احراز نشده وجود ندارد

نامهابتكاربهجنتيدرحمايتازکانديداتوريزنان
مطالبه حضور زنان در انتخابات رياست جمهوري در دوره سيزدهم بيش از هر زمان ديگري با جديت 
از سوي افكارعمومي پيگيري مي شود؛ مطالبه اي كه در اين دوره از سوي جبهه اصالحات ايران دنبال 
و كانديداتوري زهرا شجاعي، دبيركل مجمع زنان اصالح طلب نيز در اين راستا ارزيابي مي شود. 
برخالف دوره هاي گذشته اكنون به نظر اين مطالبه در سطح باالتري از دولت پيگيري مي شود تا جايي 
كه معصومه ابتكار، معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهوري از ارسال نامه اي براي شوراي نگهبان 
درباره كانديداتوري زنان خبر مي دهد. ابتكار در اين نامه از شوراي نگهبان درخواست كرده است 
براي نخستين بار، يك زن را در ميان كانديداها تأييد كنند تا به احياي سرمايه هاي اجتماعي كشور 
كمك شود. او در توييتي نوشت: »هفته گذشته در نامه اي به دبير شوراي نگهبان از ايشان درخواست 
كردم ظرفيت قانون اساسي براي كانديداتوري  زنان را در انتخابات رياست جمهوري درنظر بگيرند 
و براي اولين بار يك  زن را در ميان نامزدها تأييد كنند تا به احياي سرمايه هاي اجتماعي كشور كمك 
كرده باشند، منتظريم.« سخنگوي شوراي نگهبان اما دراين باره به سياق گذشته، پاسخ روشني 
نمي دهد. كدخدايي با بيان اينكه قانون منعي براي نام نويسي بانوان در انتخابات رياست جمهوري 
ندارد، مي گويد: دراين دوره 40نفر از بانوان بــراي انتخابات ثبت نام كرده اند كه صالحيت آنها در 
شوراي نگهبان درحال بررسي است. ابهام در موضع شوراي نگهبان پيرامون كانديداتوري زنان 
در انتخابات رياست جمهوري زماني بيشتر مي شــود كه كدخدايي اعالم مي كند بر اساس قانون، 
در بررسي صالحيت ها، مالك و مبنا داشتن شرايط حداقلي است و قانون مي گويد شرايط اصل 11۵ 

قانون اساسي بايد براي نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري احراز شود.

ث
مك
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تفاهمنامه همكاري شهرداري تهران و 
دانشــگاه تهــران براي ســاخت باغ گزارش

گياه شناســي و پارك - موزه علم در 
پايتخت امضا شد. شهردار تهران در اين مراسم كه در 
بوستان گفتگو برگزار شد، گفت: اميدوارم ساخت اين 
باغ گياه شناسي به ثمر بنشيند و با همكاري دانشگاه 
تهران و دانشكده علوم، فضاي مناسبي در تهران براي 
توسعه فضاي سبز به وجود  آيد. او گفت در اين دوره 
كوتاه مديريت شهري 18 پارك افتتاح شده و افتتاح 
18 پارك ديگر را در دستور كار داريم و اين يك ركورد 
براي تهران است و اين درحالي اســت كه در نقاط 
جنوبي تهران فعاليت هاي عظيمي براي توسعه فضاي 
سبز در جريان است. مثال در هرندي 3۵ هكتار پارك 
بهره برداري كرديم و هم اكنون در منطقه 18 پاركي به 
مساحت ۹ كيلومترمربع در مرز حريم تهران در حال 
ساخت اســت و اميدوارم اينها باقيات صالحات باقي 

بماند.
  پيروز حناچي در ادامه گفت: در شهريور ۹۶ و ابتداي 
مسئوليت مديريت جديد شــهري يك نظرسنجي 
از شهروندان تهراني انجام شــد. تهراني ها 2معضل 

ترافيــك و آلودگي هوا و محيط زيســت را به عنوان 
بزرگ ترين مسائل شهر تهران مطرح كردند. راه حل 2 
مشكل، توسعه فضاي سبز و توسعه مسيرهاي پياده 
و پاك است. حناچي اضافه كرد: در ساخت موزه علم 
تالش مي كنيم پهنه اي كه به سمت شمال تهران را 
با مصوبه كميسيون ماده ۵ به يك محور پياده قوي 
با هدف توســعه قلمروي عمومي تبديل كنيم و اين 

سرمايه عظيمي براي تهران ايجاد مي كند.  
شهردار تهران  با تقدير از زحمات نيروهاي شهرداري 
براي گســترش و نگهداشــت فضاي ســبز، گفت: 
 علي محمد مختاري )مديرعامل سازمان بوستان ها 
و فضاي سبز شهر( مصداق ميراث فرهنگي است و 
به جهت سال هاي خدمت جزو نوادر سيستم ديواني 
كشور و شهرداري تهران هســتند و ما هم ايشان را 

بازنشسته نمي كنيم.

نگاه محيط زيستي و توسعه پايدار 
رئيس دانشگاه تهران نيز در اين مراسم گفت: دانشگاه 
تهران براي اجراي مسئوليت اجتماعي خود و ارتقا و 
حركت كشور به سمت توسعه پايدار اهميت زيادي 
قائل اســت و موضوع امروز در ايــن زمينه فرصت 

جديدي را فراهم كرده است.
محمود نيلي احمد آبادي با بيان اينكه توسعه امري 

ناگزير است و حفظ محيط زيســت نيز در كنار آن 
بايد انجام شود، گفت: در اين نقطه است كه علم وارد 
مي شود تا تناقض را بين اين دو مسئله از بين ببرد. 
هر جا كه توسعه بدون علم  پيش رفته، در عمل دچار 
خسران شديم ولي اگر بر مبناي علمي امور را پيش 
ببريم، مسئله ناقضي بين توسعه پايدار و رضايت مردم 

نخواهيم داشت.
رئيس دانشگاه تهران با اشــاره به طرح ديگري با نام 
موزه علم كه در نقطه مقابل برج ميالد انجام مي شود، 
افــزود: اميدواريم با كمك خيرين به زودي شــاهد 

بهره برداري از موزه علم نيز باشيم.
يك استاد دانشــگاه تهران نيز در اين مراسم گفت: 
خوشحالم كه بعد از 22 سال پيگيري در روز جهاني 
تنوع زيســتي با امضاي اين تفاهمنامه، ساخت باغ 
گياه شناسي شروع مي شود. اگرچه تا ساخت كامل 
اين باغ راهي طوالني در پيش اســت امــا نام پيروز 
حناچي و نيلي براي ايــن تفاهمنامه در تاريخ ثبت 

خواهد شد.
حسين آخاني  افزود: با وجود توسعه كمي دانشگاه ها 
در كشــورمان از نظــر باغ هاي گياه شناســي جزو 
فقيرترين كشــورهاي جهــان هســتيم و تنها باغ 
گياه شناسي ايران ۵3 ســال پيش توسط خارجي ها 
ساخته شده اســت. درحالي كه در جهان 3۶۶4 باغ 

گياه شناسي داريم. باغ هاي گياه شناسي نشان دهنده 
توسعه عقالني و فرهنگي كشور هستند.

او در ادامه گفت: كشــور در كمربند خشــك كره 
زمين است و خشكسالي در عمق تاريخ طبيعي اين 
سرزمين ريشه دارد و اگر ما مي خواهيم كشاورزي و 
فضاي سبز پايدار داشته باشــيم چاره اي نداريم جز 
اينكه از تنوع زيستي خودمان استفاده كنيم و براي 
اين كار تنها راه تحقيق و پژوهش اســت و الزمه آن 
داشتن باغ هاي گياه شناسي است. در كشوري مانند 
ايران با 8هزار گونه گياهي و 2هزار گياه بومي تنها يك 

باغ گياه شناسي داريم.
علي محمد مختاري، مديرعامل سازمان بوستان هاي 
شهرداري تهران نيز در اين مراسم با اشاره به مشكل 

كمبود آب، گفت: با توجه به بحران آب در كشــور 
از 3سال قبل اقداماتي شروع كرديم و تفاهمنامه با 
وزارت نيرو در زمينه استفاده از پساب امضا كرديم و 
تا افق1410 صد در صد از پساب براي آبياري فضاي 
سبز استفاده مي شود. باغ گياه شناسي در دو قطعه 
10هكتاري بين بزرگراه هاي چمران، مدرس، حكيم 
و همت ساخته مي شــود كه يكي متعلق به دانشگاه 
تهران و يكي هم به شهرداري تهران تعلق دارد. فاز 
مقدماتي اين پروژه تا اسفند1400 افتتاح مي شود و 
در فاز كوتاه مدت فروردين1401 تا اسفند1402 براي 
بازديد عموم آماده خواهد بود. تا اسفند140۵ نيز اين 
باغ تكميل خواهد شد. باغ هاي گياه شناسي زمان هاي 

طوالني نياز دارند تا به بلوغ طبيعي خود برسند.

شهردار تهران:  در اين دوره كوتاه مديريت شهري 18 پارك افتتاح شده و 18 پارك در مسير افتتاح است

حناچي در مراسم تفاهم ميان شهرداري و دانشگاه تهران براي ايجاد باغ گياه شناسي و موزه علم عنوان كرد

ركورد احداث  پارك را شكستيم
محمد سرابي

خبر نگار

خبر

 مراسم كلنگ زني يادمان
»سرباز وطن« 

مراسم كلنگ زني يادمان ملي »ســرباز وطن« چهارم خرداد ماه به 
مناسبت روز مقاومت و پايداري با حضور شــهردار تهران، رئيس و 

اعضاي شوراي شهر برگزار مي شود.
به گزارش همشهري، سال پيش مسابقه يادمان »سرباز وطن« با هدف 
ساخت سازه اي با هويت ملي از سوي شهرداري تهران و توسط منطقه 
فرهنگي و گردشگري عباس آباد برگزار شد. طبق فراخوان اين مسابقه 
محدوده زمين مورد نظر 1/8 هكتار، واقــع در ضلع جنوبي باغ موزه 
انقالب اسالمي و دفاع مقدس مقابل ايستگاه مترو شهيد همت، شمال 
بزرگراه شهيد همت و شرق بوستان طالقاني است كه 3هزار مترمربع 
از آن مي تواند حوزه نفوذ اثر طراحي شده باشد و مابقي آن به عنوان 
دامنه و بستر قرار گيري اثر، مورد طراحي محيطي قرار خواهد گرفت. 
يادمان در محدوده تعريف شده در اختالف ارتفاع حدودا 20 متري با 
محدوده پيراموني و با ابعاد متناسب به منظور ايجاد يك نماد شهري 

قابل رويت و با رعايت فضاهاي مهم پيراموني مستقر مي شود.
در مسابقه ملي سرباز وطن 100 اثر از ســوي طراحان به دبيرخانه 
ارسال شده بود كه 10 اثر برگزيده و 3 اثر برتر تقدير شدند و اثر نخست 
مطابق نظر هيأت داوران به عنوان اثر برتر مجوز ســاخت را دريافت 
كرد. در دي ماه سال قبل پس از داوري آثار برتر سيدميثاق مدني و 
محسن محمدپور اثر نخست و برتر مسابقه يادمان ملي »سرباز وطن« 
معرفي شد و اثر دوم توسط محمد پاســبان  مورد تقدير قرار گرفت. 
همچنين هانيه دبيري و حسين شناور به طور مشترك رتبه سوم را 
به دست آوردند. مراسم آغاز ساخت و استقرار اثر برتر اين مسابقه ملي 
با حضور مديران ارشد شهري روز سه شنبه 4خرداد)فردا(  در اراضي 

عباس آباد اجرا مي شود.

اعضاي شوراي شهر تهران در جلسه ديروز 
پس از بررســي جزئيات اليحه »شــهر شورا

دوستدار سالمند« آن را تصويب كردند. با 
اين مصوبه سالمندان باالي ۶۵سال درصورت ثبت نام در 
سامانه تهران من مي توانند كارت منزلت دريافت كنند و 
رايگان از خدمات فرهنگي، ورزشــي و... شــهرداري و 
ناوگان حمل ونقل عمومي، بهره مند شوند. تصويب طرح 
»الزام شــهرداري بــراي ارائــه طرح تفصيلــي ويژه 
منطقه12« و طرح »نامگذاري معبري در تهران به نام 
اكبر تركان«، از مصوبات ديگر جلسه روز گذشته پارلمان 
شهري بودند. به گزارش همشهري، رئيس شوراي شهر 
تهران در ابتداي جلسه به حماسه سوم خرداد سال۶1 
اشاره كرد و ضمن پاسداشت اين روز گفت كه حماسه 
ســوم خرداد قطعا حاصل وحدت و يكپارچگي رهبر و 
جامعه، ارتش و سپاه، سياست و اقتصاد، براي صيانت از 

تماميت ارضي ايران بود. 
محســن هاشمي رفســنجاني ادامه داد: »امروز فقر، 
آســيب هاي اجتماعي و بيكاري، تورم و تحريم ايران 
را تهديد مي كند و براي عبــور از اين تهديدها بار ديگر 
نيازمند همگرايي و هم افزايي هســتيم. همچنين الزم 

است آسيب ها، گسل ها و شــكاف هاي به جا مانده در 
اعتماد عمومــي از طريق تعامل جامعــه با حاكميت 
ترميم و جبران شود.« او همچنين به موضوع انتخابات 
سيزدهمين دوره رياست جمهوري كشور اشاره و عنوان 
كرد: »متأسفانه اين روزها با فضايی سرد مواجه هستيم 
و نظرسنجي هاي رســمي نشــان مي دهد مشاركت 
مردمي كمتر از 40درصد خواهد بــود. اگر مردم، دوم 
خرداد سال 137۶به سالمت صندوق هاي رأي ترديد 
داشتند و همين موضوع مانع مشاركت آنها در انتخابات 
شــد، امروز نااميدي بخشــي از جامعه نسبت به مؤثر 
بودن صندوق هاي رأي براي حل مشكالتشــان، سبب 
سرخوردگي و ركود كشور در آســتانه انتخابات شده 
است.« محسن هاشمي رفسنجاني يك بار ديگر تأكيد 
كرد: »جامعه   بايد احســاس كند كه پيام رأي اكثريت 
در همــه حوزه ها و ابعــاد عملكرد حاكميت شــنيده 
مي شود و مردم باور داشته باشند كه مي توانند از طريق 
صندوق هاي راي، بر سياســتگذاري كالن و مشكالت 
داخلي وخارجي ايران تأثير بگذارند و مهم ترين عامل 
مشاركت عمومي در انتخابات همين احساس اعتماد و 

اميدواري مردم است.«

بررسي جزئيات اليحه شهر دوستدار سالمند
پس از صحبت هاي رئيس شوراي شهر تهران، اعضا 
وارد دستور جلسه شدند و قبل از بررسي اليحه »شهر 
دوســتدار ســالمند«، طرح نامگذاري يكي از معابر 
اصلي پايتخت به نام اكبر تركان كه مورد درخواست 
1۵عضو شوراي شهر بود، مطرح و تصويب شد. سپس 
اعضاي پارلمان شهري بررسي اليحه شهر دوستدار 
سالمند را آغاز كردند. كليات اين اليحه بهمن سال 
گذشته تصويب شده بود كه به موجب آن مقرر شد 
عالوه بر مناسب سازي  شهر براي حضور سالمندان، 
كارت منزلت )كارت جامع ســالمندي( هم به افراد 
باالي ۶0سال داده شود تا بتوانند با ارائه آن از خدمات 
مجموعه هاي فرهنگي، ورزشي و تفريحي وابسته به 
شــهرداري رايگان يا با تخفيف ويژه استفاده كنند. 
اعضاي شوراي شهر  آن زمان روي برخي از جزئيات 
نظرات متفاوتي داشتند و از اين رو اليحه براي بررسي 
بيشتر در كميســيون هاي شهرســازي- معماري، 
فرهنگي-اجتماعي و برنامه بودجه، برگشت خورد. 
ديروز گزارش مشــترك هر 3كميسيون با تغييرات 
ايجاد شده در برخي از مفاد ارائه شد. بر اساس اليحه 

جديد خدمات به سالمندان باالي ۶۵سال و كساني 
كه متقاضي هستند و در ســامانه تهران من ثبت نام 
كرده اند ارائه مي شود. پس از اينكه موافقان و مخالفان 
صحبت كردند، اين اليحه با تمام اصالحات تصويب 
شد. احترام و تكريم سالمندان، مشاركت فعال آنان در 
اجتماع، افزايش خدمات يكپارچه رفاهي، فرهنگي 
و اجتماعي، افزايش اميد و نشــاط و كاهش انزواي 
اجتماعي ســالمندان از جمله اهداف مصوبه شــهر 

دوستدار سالمند است.

طرح تفصيلي ويژه براي منطقه12
بررســي طرح »الزام شــهرداري براي تدوين طرح 
تفصيلي ويژه منطقه12« دستور جلسه بعدي بود كه 
گزارش آن توسط محمد ساالري ارائه شد. او در ابتداي 
صحبت هايش گفت: »با وجود نقاط قوت طرح تفصيلي 
اين طرح نقاط ضعف و خألهاي بسياري دارد كه يكي 
از آنها تجويز يك نسخه براي همه مناطق است. يكي 
از مهم ترين مشــكالت محدوده مركزي شهر تهران 
و اولويت هاي جدي مديريت شــهري احياي بافت 
فرسوده و بازسازي و بهسازي آنهاست. در اين منطقه 
بافت فرسوده با بافت ميراثي عجين شده و از يك سو  
ضوابط ميراث مصوبه مجلس  اجازه بازگشايي معابر را 
نمي  دهد و از سوي ديگر برابر طرح تفصيلي اگر ملكي 
پاركينگ نداشته باشد، نمي تواند پروانه دريافت كند. 
مشكل ديگر هم تاب آوري و ايمن سازي  است كه وقتي 
موانع جدي در صدور پروانه و نوسازي وجود دارد عمال 
تاب آوري صورت نمي گيرد.« پس از توضيحات رئيس 
كميسيون عمران و شهرسازي شوراي شهر تهران، 
اعضا كليات اين طرح را تصويب كردند و ادامه بررسي 

آن به جلسات آينده موكول شد. 

اليحه »شهر دوستدار سالمند« در جلسه شوراي شهر تهران تصويب شد

استفاده رايگان سالمندان از خدمات شهر
 رئيس شوراي شهر تهران: حماسه سوم خرداد قطعا حاصل وحدت و يكپارچگي رهبر و جامعه، ارتش و سپاه، 

سياست و اقتصاد، براي صيانت از تماميت ارضي ايران بود

اين كارت ســاالنه 500هزار تومان شارژ مي شود و ســالمندان با ارائه آن 
مي توانند از خدمات رايگان بهره مند شوند.

   100هزار تومان براي فضاهاي ورزشي 
   200هزار تومان براي حمل ونقل عمومي 

   100هزار تومان براي مراكز تفريحي و فرهنگي
    100هزار تومان براي خدمات آموزشي

مزيت هاي كارت سالمندي 
  مراكز رفاهي و تفريحي، مانند باغ پرندگان و برج ميالد و...

  مراكز فرهنگي و هنري مانند سينماها، موزه ها و...
  مراكز آموزشي مانند سراهاي محالت و فرهنگسراها

  مراكز ورزشي مانند مجموعه هاي ورزشي 
   استفاده از وسايل حمل ونقل عمومي

و ...

  سال 97حدود 58هزار نفر سفر با دوچرخه خدماتي كه سالمندان مي توانند از آنها استفاده كنند
انجام شده است.

  سال 99حدود 180هزار نفر سفر با دوچرخه 
انجام شده است.

  سال 1400پيش بيني مي شود حدود 246هزار 
نفر سفر با دوچرخه انجام شود.

  سال 97ســهم دوچرخه در سفرهاي روزانه 
حدود 3دهم درصد بود.

  سال 99ســهم دوچرخه در سفرهاي روزانه 
حدود 9دهم درصد بوده است.

  سال 1400پيش بيني مي شود سهم دوچرخه 
در سفرهاي روزانه حدود 1.2درصد باشد.

  سال 99سهم دوچرخه هاي اشتراكي 20درصد 
بود. 

  ســال 1400پيش بيني مي شــود ســهم 
دوچرخه هاي اشتراكي 30درصد شود.
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نطق پيش از دستور

سيدآرش حسيني ميالني: تبديل تهران به شهر زيست پذير با دوچرخه
استفاده از دوچرخه سال هاست كه در بسياري از كالنشهرهاي جهان كه با ترافيك، آلودگي و معضالت 
محيط زيستي روبه رو هستند، متداول شده و مورد اقبال شهروندان قرار گرفته است. تغيير الگو و سبك 
زندگي، رفته رفته دوچرخه را از زندگي اكثريت مردم حذف كرده و استفاده از آن فقط به سنين كودكي 
تقليل يافته و در سال هاي اخير تغيير الگوي تهران از شهر انسان محور به خودرو محور، سالمت شهروندان را 
با خطر مواجه كرده است. در چنين شرايطي دوچرخه به عنوان يك مد حمل ونقلي مناسب، پاك و كم هزينه 
نسبت به اتومبيل و موتورسيكلت در تهران براي سفرهاي كمتر از 10كيلومتر مي تواند گزينه مناسب و 
راهگشايي باشد. همچنين استفاده از آن مي تواند نقطه آغازي براي مسئوليت پذيري اجتماعي شهروندان 
و تغيير شهر از خودرومحور به زيست محور باشد. سيستم دوچرخه اشتراكي هوشمند، يكي از اقدامات 
نوآورانه و مفيدي بوده كه طي 3سال گذشته توانسته نقش اثرگذاري در افزايش استفاده از دوچرخه داشته 
باشد و الزمه تداوم اين اثرگذاري ايجاد يك شبكه متصل و ايمن براي دوچرخه سواران است. در وضعيت 
كنوني تهران، رويكرد پيروز حناچي در حمايت از دوچرخه سواري و پيوستن او به پويش سه شنبه هاي 
بدون خودرو، اقدام بسيار ارزشمندي بوده كه توانسته جنب و جوش جديدي براي دوچرخه در شهر ايجاد 
كند. درحقيقت نقطه كانوني اين پويش بايد آن باشــد كه اقتصاد دوچرخه سواري در كنار ايمن سازي 

مسيرهاي منطبق با نيازهاي مردم در سطح محالت در مديريت شهري آينده مورد توجه قرار گيرد.
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وضعيت برق كشور اضطراري شد
همه نگران  و همه عصباني كه چرا يك زمان برق قطع مي شود و زماني ديگر گاز و آب. 
تابستان امسال اما نگراني ها بيشتر هم خواهد شد؛ چرا كه برق نباشد، خطر قطع آب 
هم تشديد خواهد شد. مردم حق دارند نگران باشند و مطالبه گر؛ آنها تشنه شفافيت 
و پاسخگويي هستند. برخي كسب وكارشان به برق گره خورده، ميليون ها دانش آموز 
آينده شان به آنالين بودن بستگي دارد، خيلي ها حتي براي اينكه از خانه خارج شوند 
تا سركار بروند يا خريد كنند، يا در آسانســور گرفتار شده يا اينكه بايد از پله هاي 
تاريك باال و پايين بروند، برخي نگران قطع برق و خاموش شدن دستگاه هاي اكسيژني 
هستند كه به اعضاي مبتال  به كرونا وصل شده است، مشاغل خدماتي ازجمله رسانه ها، 
بانك ها، بيمه ها، كارگزاران بورس، مغازه ها و... همه اين روزها هر لحظه در انتظار قطع 
برق نشسته اند و انتظار همه اين است كه اگر هم قرار است خاموشي اعمال شود، از 
قبل اطالع رساني شود. وزارت نيرو روزهاي سخت را تجربه مي كند، فشار سنگين 
مصرف، افت شديد توليد، انتقاد چهره هاي سياسي، فعاالن اقتصادي، سلبريتي ها 
و مردم در شــبكه هاي اجتماعي در حال افزايش اســت و درخواست وزارت نيرو  
به صورت درخواست شفاف خالصه شده است: مصرف را كم كنيد. ديروز روز انتقادها 
و اعتراض عليه صنعت برق كشور بود، رضا اردكانيان در  واكنش به خبري مبني بر فوت 
تعدادي از هموطنان در معابر شهري به دليل خاموشي و تاريكي ناشي از قطعي برق 
طي سال گذشته، گفت: امسال قطعي برق در معابر شهري نخواهيم داشت. او البته 
ادعاي مطرح شده از سوي رئيس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ مبني بر 
فوت 26نفر به دليل خاموشي  چراغ معابر در سال گذشته را تأييد نكرد و گفت: چنين 
آماري را نديدم اما اين موضوع را پيگيري مي كنم و هم اكنون چنين مشكلي وجود 
ندارد. حسين صبوري، مديرعامل شركت توزيع برق تهران بزرگ هم اطمينان داد: 
برق مراكز حساس درماني و بيمارستان ها به طور مستمر تامين و تحت هيچ شرايطي 
قطع نخواهد شد. او مي گويد خاموشي هاي پراكنده در پايتخت با برنامه ريزي هاي 
انجام شده رفع مي شود اما شرايط سال جاري در حوزه انرژي بسيار حساس است. اين 
حساسيت چيست؟ يك واقعيت روشن اينجاست كه كشور با كمبود 9هزار مگاوات 
برق مواجه شده و به گفته مصطفي رجبي مشهدي اين خيلي عدد بااليي است و به 

صراحت اعتراف مي كند: صنعت برق نمي تواند همه آن را تامين كند.

قطع برق روي فركانس سياست!
به گزارش همشهري، ديروز استان هاي ديگر ازجمله همدان و ايالم هم به استان هاي 
خاموش اضافه شدند و قطع برق، انتقادها را در عرصه سياست به همراه داشت و نقطه 
اوج اين انتقادها در صحن علني مجلس نمايان شــد؛ جايي كه محمدباقر قاليباف، 
رئيس مجلس، بي نظمي در قطع برق را غيرقابل پذيرش خواند و به رئيس كميسيون 
انرژي ماموريت داد تا با وزير نيرو بنشينند و جدول خاموشي ها را بررسي كنند. هادي 
بيگي نژاد، از نمايندگان منتقد ديروز از چالش صنعت برق به عنوان يك بمب ساعتي 
ياد كرد و گفت وزارت نيرو بودجه الزم براي افزايش توليد برق را ندارد و سران قوا و 
شوراي عالي امنيت ملي بايد به مسئله توليد برق ورود داشته باشند زيرا آسيب هاي 
اجتماعي و اقتصادي نگران كننده اي دارد. اقبال شاكري، نماينده تهران هم با انتقاد 
از قطع گسترده و بي برنامه برق در كشور، تأكيد كرد: با قطع بدون اطالع برق لطمات 
جبران ناپذيري به كارگاه هاي صنعتي، مدارس و امتحانات آنالين، خانواده ها و مراكز 
درماني وارد مي شود. او كليپي را منتشر كرد كه در آسانسور به دليل قطع برق گرفتار 
شده بود و آن را ناشي از بي تدبيري خواند و گفت: آيا كسي به بيماران كرونايي، افراد 
مسن و بعضا جانبازهاي بستري در منزل و زير دستگاه اكسيژن و استرس خانواده هاي 

آنها فكر مي كند؟!

تهراني ها بخوانند و بدانند
شــركت توزيع برق تهران بزرگ مي گويد: تمامي ظرفيت هاي فني و كارشناسي 
شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ به منظور جلوگيري از بروز هرگونه خاموشي 
به كار گرفته شده است. اما عبور از خاموشي ها به جز با همكاري همه جانبه مشتركان، 
امكان پذير نيست، درصورت بروز هرگونه مشكل در تامين برق پايتخت به منظور 

جلوگيري از بروز قطعي گسترده، اقدام به اعمال خاموشي كنترل شده خواهد شد.

تكليف استان ها و استانداران
مصطفي رجبي مشــهدي، ســخنگوي صنعت برق علت قطع برق را كســري 9 
هزارمگاواتي توليد برق برآورد و اعالم كرد: برهمين اســاس براي هر استان سقف 
مصرفي تعيين شده  كه الزم است هر استان اين سقف را رعايت كند. استان ها اگر 
با اعمال برنامه هاي مديريت مصرف بتوانند سقف تعيين شده را رعايت كنند، نياز به 
اعمال خاموشي نخواهند داشت. او از ابالغ سهميه قابل تامين هر استان با امضاي وزير 
نيرو خبر داد و تأكيد كرد: الزم است با تدبير استانداران و مديران استاني و پشتيباني 
روابط عمومي هاي صنعت برق، سهميه و سقف تعيين شده براي هر استان رعايت شود 

تا نيازي به اعمال محدوديت هاي اضافي نباشد.

مردم برق ذخيره كنيد!
راهكارهاي پيشنهادي وزارت نيرو اين است كه مردم خودشان برق را ذخيره كنند. 
چگونه؟ سخنگوي صنعت برق مي گويد: مشتركان براي رهايي از خاموشي نسبت به 
كاهش درجه سيستم هاي سرمايشي روي 24 درجه و نيز استفاده از دور كند كولرهاي 
آبي و كاهش روشنايي هاي غيرضروري اقدام كنند. او درباره الزام مراكز حساس و 
بيمارستان ها به داشتن مولد اضطراري برق، افزود: اين مراكز موظفند مولد اضطراري 
برق داشته باشند تا درصورت قطع برق اين مولدها وارد مدار شده و برق مورد نياز را 
تامين كنند. وي گفت: ساير مشتركان نيز بايد نسبت به باطري هاي شارژي و پاورهاي 

مورد نياز اقدام كنند تا در مواقع نياز استفاده شود.

ث
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روايت آمارهاي رسمي از فهرست هزينه كرد توليد مسكن و ساختمان
 افزايش قيمت مصالح 

و ارزان فروشي نيروي كار ادامه دارد
نبض قيمت نهاده هاي ساختماني همچنان تند مي زند  بازار
و افزايش قيمت در اين حوزه ادامه دارد. گرچه به واسطه 
گراني زمين و افزايش حاشــيه سود توليد ساختمان، 
سهم نهاده هاي ســاختماني از قيمت تمام شده به پايين ترين ميزان 
رسيده و حتي در شهر تهران 20تا 25درصد قيمت مسكن را شامل 
مي شود، اما جو رواني تورم نهاده هاي ساختماني، همچنان دستاويزي 

براي قيمت گذاري هيجاني مسكن است.
به گزارش همشهري، اطالعات مركز آمار ايران نشان مي دهد: قيمت 
نهاده هاي ساختماني در پايان سال گذشته از 30تا باالي 200درصد 
افزايش پيدا كرده و با باال بردن بخشي از هزينه ساخت وساز، به رشد 
تورم بازار مســكن دامن زده اســت؛ اين درحالي است كه بررسي ها 
نشان مي دهد تورم مسكن در 2سال گذشته، رشد قيمت نهاده هاي 
ساختماني را پيش خور كرده و بيش از آنكه رشد قيمت نهاده ها بتواند 
دليل موجهي براي باال رفتن قيمت مســكن باشد، اين رشد قيمت 

مسكن است كه مي تواند گراني نهاده ها را توجيه كند.

پيشتازان تورم فصلي
اطالعات منتشر شده از سوي مركز آمار ايران حاكي از اين است كه 
در فصل زمستان 13۹۹، بيشترين افزايش قيمت در مقايسه با فصل 
قبل به سيمان پرتلند پاكتي اختصاص داشته كه متوسط قيمت هر 
كيسه 50 كيلويي از آن با رشد 36.2درصدي به 32هزار و 250تومان 
رسيده است. در همين فصل، متوسط دستمزد استادكار تأسيسات به 
ازاي 8 ساعت كار در 26 روز كاري، 1۹.4درصد افزايش پيدا كرده و به 
حدود 7ميليون و 188هزار تومان رسيده است كه بعد از افزايش قيمت 
سيمان، ركورددار بيشترين تورم محسوب مي شود. همچنين متوسط 
قيمت هر متر سيم تلفن در زمستان گذشــته 17.5درصد افزايش 
داشته و به متري 7هزار و 250تومان رسيده است كه رتبه سوم تورم 

به آن اختصاص مي يابد.
در اين فصل كمترين ميزان رشد قيمت در ميان نهاده هاي ساختماني 
منتخب به دستمزد لوله كش شوفاژكار اختصاص داشته كه نسبت به 
فصل قبل فقط 0.1درصد افزايش پيدا كرده و در ازاي 8ســاعت كار 
در 26روز كاري به 6ميليون و 338هزار تومان رسيده است. همچنين 
متوسط هزينه دستمزد لوله كش براي 8ساعت كار در 26روز كاري 
نيز با يك درصد افزايش به 6ميليون و 234هزار تومان رســيده و در 
رتبه بعدي كمترين افزايش متوسط قيمت قرار گرفته است. سومين 
رتبه نيز در اين مورد به متوســط قيمت هر متر سيم آنتن تعلق دارد 
كه با افزايش 1.4درصدي نسبت به فصل قبل به 8هزار و 653تومان 
رسيده است. در ميان نهاده هاي ســاختماني منتخب، قيمت برخي 
اقالم در زمستان گذشــته با كاهش مواجه بوده كه بيشترين كاهش 
معادل 6.7درصد به گوني چتايي اختصاص دارد و بعد از آن دستمزد 
جوشكار در و پنجره ساز با كاهش 6.6درصدي در رتبه دوم و قيمت 
سرپيچ معمولي با افت 5.۹درصد كاهش در رتبه سوم قرار گرفته است.

ركوردداران تورم ساالنه
فضاي متورم اقتصاد ايران در سال 13۹۹باعث شده به طور ميانگين 
قيمت نهاده هاي ســاختماني از 30تا باالي 200درصد افزايش پيدا 
كند. آمارهاي رسمي نشان مي دهد در فصل زمستان 13۹۹ متوسط 
قيمت هر متر كابل درب بازكن با رشــد 203.۹درصدي مواجه شده 
و به 10هزار و 6۹7تومان رســيده كه باالترين ميزان افزايش قيمت 
نسبت به زمستان 13۹8محسوب مي شــود. همچنين در اين دوره 
زماني، متوسط قيمت هر متر سيم آنتن با رشد 171درصدي به 8هزار 
و 653تومان رســيده و در رتبه دوم افزايش قيمت قرار گرفته است. 
رتبه سوم افزايش قيمت نيز به گوني چتايي تعلق داشته كه متوسط 
قيمت هر يارد از آن با افزايش 162درصــدي به 22هزار و 75تومان 
رسيده است. در مقابل از ميان نهاده هاي ساختماني منتخب، متوسط 
هزينه دستمزد نجار به ازاي 8 ساعت كار در 26 روز كاري به 5ميليون 
و ۹72هزار تومان رســيده و با 30.1درصد افزايش عنوان كمترين 
ميزان افزايــش قيمت را به خود اختصاص داده اســت. همچنين در 
زمستان سال گذشــته، متوسط دســتمزد مهندس عمران به ازاي 
8ساعت كار در 26 روز كاري به 6ميليون و 4۹4هزار تومان رسيده و 
با افزايش 30.2درصدي نسبت به فصل مشابه سال قبل، در رتبه دوم 
كمترين افزايش متوسط قيمت قرار گرفته است. رتبه سوم كمترين 
ميزان افزايش قيمت نيز به دستمزد كابينت ساز اختصاص داشته كه 

با افزايش 30.3درصدي به 5ميليون و 638هزار تومان رسيده است.
اين آمارها نشان مي دهد در سال گذشته، ارزان ترين نهاده ساختماني 
در ايران، نيروي انساني بوده است كه افزايش دستمزد آن به مراتب از 
ســاير نهاده ها كمتر بوده و در مواردي حتي به ميزان افزايش مصوبه 

قانون كار نيز نرسيده است.

گراني نهاده ها چقدر در گراني مسكن مقصر است؟
آمارهاي بانك مركزي نشان مي دهد تورم نقطه به نقطه مسكن شهر 
تهران در پايان سال گذشته ۹3.7درصد نسبت به مدت مشابه سال 
قبل افزايش پيدا كرده كه بخش عمده آن ناشــي از متناسب سازي 
قيمت مسكن با شــاخص تورم مصرف كننده و قيمت ديگر كاالهاي 
سرمايه اي به ويژه دالر بوده است، اما در اين ميان سازندگان و برخي 
از فعاالن بازار مسكن، رشد قيمت نهاده هاي ساختماني كه ازقضا آنها 
نيز در حال متناسب سازي با شاخص هاي كالن اقتصاد و تورم توليد 
هستند را عامل مؤثر در افزايش قيمت مسكن معرفي مي كنند. اين در 
حالي است كه بررسي هاي همشهري براساس آمارهاي رسمي نشان 
مي دهد در دوره اخير جهش قيمت مســكن، معادالت بازار به نحوي 
تغيير كرده كه رشد قيمت مسكن تناسبي با رشد قيمت نهاده هاي 
ساختماني ندارد؛ به گونه اي كه در 8سال اخير و در شرايطي كه تورم 
نهاده هاي ساختماني شهر تهران معادل 440درصد افزايش پيدا كرده، 
ميانگين قيمت فروش مسكن در تهران 604درصد افزايش داشته كه 
عمالً 37.3درصد بيشتر از تورم نهاده هاي ساختماني است. پيش ازاين 
محمود محمودزاده، معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي 
نيز از اينكه اختالف قيمت ميان هزينه توليد مسكن و قيمت فروش 
آن به 80درصد رسيده است، انتقاد كرده بود؛ به عبارت ديگر در بازار 
مسكن شهر تهران، به طور ميانگين 80درصد ميانگين قيمت مسكن 
ناشي از هزينه زمين و سود محقق شــده مالكان و سازندگان است و 
براساس اين رابطه، حتي افزايش شديد قيمت نهاده هاي ساختماني 
نيز فقط بر 20درصد قيمت فروش مســكن مؤثر اســت و نمي تواند 

توجيه كننده جهش چند صددرصدي قيمت مسكن باشد.

سرانجام جدول خاموشي ها 
منتشر شــد اما در روز نخست خيلي ها 
را به دردســر انداخت چراكه قطع برق 

براساس جدول منتشر شده نبود. چرا؟
درست است. البته تأكيد مي كنم كه انتشار 
جدول خاموشي ها لزوما به معناي قطع برق 
نيســت و به هر ميزان كه مــردم همكاري 
كنند و مصرف خودشــان را پايين بياورند، 
شاهد قطع كمتر برق خواهيم بود. به تمامي 
شركت هاي توزيع برق در سراسر كشور ابالغ 
شده كه اطالع رساني شفاف داشته باشند كه 
اين كار نيازمند بررسي  دقيق و درنظرگرفتن 
مولفه هاي زيادي است. واقعيت اين است كه 
بخشي از خاموشي روزهاي اخير به صورت 
پراكنده بوده و مديريت پذير نبود چرا كه ما با 
حوادث برقي مواجه شديم كه در اوج مصرف 
بار رخ داده اســت. البته تالش مي كنيم در 
روزهاي آينده خاموشــي ها كمتر شود و يا 
اينكه از قبل اعالم شــده باشد و درصورتي 
كه مصرف برق خانگي و تجاري 10درصد 
كاهش يابد، حتما شاهد پايداري روند عرضه 

برق خواهيم بود.
به صورت شفاف مردم از چه 
طريقي مي تواننــد در جريان جزئيات 

احتمالي جدول خاموشي ها قرار گيرند.
بهترين گزينه مراجعه به سامانه و اپليكيشن 
»برق من« اســت و در تهــران بزرگ هم 
شركت توزيع برق استان تهران موظف شده 
تا از طريق پيامك به مشتركان اطالع رساني 

داشته باشند.
اما خيلــي زودتــر از فصل 
تابستان خاموشــي ها كليد خورد، آيا 
قرار است تا پايان تابســتان ما شاهد 

خاموشي ها باشيم؟
تابستان بسيار سختي را در پيش رو داريم و 
به طور مشخص به دليل كم بارشي در سال 
آبي 1400-13۹۹ما شــاهد اين هستيم 
كه بالغ بر 3500مــگاوات از برق توليدي 
نيروگاه هاي برقابي از مدار خارج شــده اند 
و عمال توليد برق در اين نيروگاه ها صورت 
نمي گيرد. پديده عجيب ديگر رشد مصرف 
بي سابقه برق توسط اســتخراج كنندگان 
غيرمجــاز در خانه هــا، شــهرك ها و 
ناحيه هاي صنعتي و بخش هاي كشاورزي 
اســت كه نقش تاجران خاموش برق را بر 
عهده گرفته و هم اكنون ميزان مصرف برق 
آنها به 2000مگاوات هم رســيده اســت. 
به همين دليل اســت كه ما با خارج شدن 
3500مگاوات برق توليــدي نيروگاه هاي 
برقابــي از مــدار و مصــرف غيرمجــاز 
2000مگاواتي اســتخراج غيرمجاز رمزارز 

مواجه شده ايم و عالوه بر اين به دليل دماي 
هوا، امسال زودتر از ســال هاي قبل شاهد 
رشد مصرف برق جهت مصارف سرمايشي 
هســتيم. عالوه بر اينها اضافه كنيد رشــد 
مصرف برق چاه هاي آب كشــاورزي را كه 
باعث شده بين عرضه و تقاضاي برق شكاف 
رخ دهد و نتيجه آن همين خاموشي هاست.

برنامه توانير براي كنترل اين 
وضعيت و كاهش ميزان خاموشــي ها 

چيست؟
مــا نيازمنــد همراهــي و همــكاري 
مصرف كننــدگان به ويژه مشــتركان برق 
خانگي و تجاري و اداري هستيم، البته برنامه 
مديريت بار را هم اجرا كرده ايم به نحوي كه 
اگر كشــاورزان چاه هاي خود را در ساعت 
13تا 17روشــن نگه ندارند، برق مصرفي 
آنها در ســاعت ديگــر شــبانه روز رايگان 
خواهد بود. همين مشــوق  را براي صنايع و 
بنگاه هاي توليدي درنظــر گرفته ايم تا روز 
كاري و يا شيفت كاري خود را با روز تعطيل 
يا شــيفت هاي كم بار از حيث مصرف برق 
جابه جا كنند كه براي آنها هم مشوق هاي 
مالي بســيار خوبي درنظر گرفته ايم. بازهم 
تأكيد مي كنم كه شــرط عبور كم دردسر 
از پيك مصرف برق در تابســتان 1400به 
رفتار مردم بســتگي دارد. اگر هر مشترك 
در سراســر ايــران فقط يك المــپ كمتر 
روشــن كند، ميزان مصرف برق به ميزان 
1000مگاوات كاهش مي يابد. االن حدود 
33درصد مشــتركان برق كشور خانگي و 
7درصد هم مشــتركان تجاري هســتند و 
اينها هستند كه مي توانند به ما كمك كنند 

تا كمتر شاهد قطع برق باشيم.
پيش بيني مي شود در تابستان 

به چه ميزان با كمبود برق مواجه شويم؟
برآورد مي شــود با كمبود 7هزار مگاواتي 
مواجه شــويم و اگر مــردم بتوانند مصرف 
كمتري داشته باشــند، خاموشي ها كمتر 
خواهد شد و صنعت برق كشور تمام تالش 
خود را به كار گرفته تا توليد و عرضه برق را 
افزايش دهد تا در روزهاي آينده خاموشي 
نداشته باشيم اما شرط آن همكاري دوطرفه 

مشتركان با وزارت نيرو است.
اما در روز گذشــته قطع برق 
و خاموشــي ها خيلي ها را به دردســر 
انداخــت و انتظار مي رود كــه توانير 
دقيق تر و حساب شــده تر عمل كند. 
خانواده ها نگــران تحصيل و امتحانات 
آنالين فرزندان خود هستند، خيلي ها 
نگران بيماران كرونايي خود هستند و 
رفت وآمدها مختل شده، آيا در انتشار 
جدول خاموشي ها اين دغدغه هاي مردم 

را درنظر گرفته ايد؟
تأكيد صريــح به شــركت هاي توزيع برق 
شده تا خاموشي ها قابل برنامه ريزي باشد 
و به گونه اي ايــن كار صورت گيرد كه تنش 
مردم كاهش يابد. ما هم نيازهاي لحظه اي 
و دغدغه هــاي مــردم را درك مي كنيم، 
چراكه قطع برق خيلي ها را دچار دردســر 
مي ســازد و نگراني ايجاد مي كند به همين 
دليل ايــن تكليف به شــركت هاي توزيع 
داده شــده تا اطالع رســاني خود را بيشتر 
كنند و مردم بدانند وضعيت خاموشي هاي 
احتمالي چگونه خواهد بود اما با حوادث برق 

و خاموشي هاي پراكنده و برنامه ريزي نشده 
مواجه هستيم.

چرا حوادث برق زياد شــده 
است؟

دليل عمده آن رشــد مصرف اســتخراج 
غيرمجاز رمزارزها به ويژه در خانه هاســت. 
از قبل هم اعالم كرده ايم كه اينها حادثه ساز 
هســتند و مصــرف غيرمتعــارف برق به 
تاسيسات آســيب مي زند و همين مسئله 
نارضايتي مردم را به همــراه دارد. يكي از 
كارهايي كه انتظار مي رود مردم همكاري 
كنند، اعالم و معرفــي واحدهاي غيرمجاز 
رمزارز به شــركت هاي توزيع برق است و 
حتي 20ميليون تومــان هم پاداش درنظر 
گرفته ايم. البته كســاني كه اين اطالعات 
را بدهند، اطالعــات آنهــا محرمانه باقي 
مي مانــد و تمامــي تجهيــزات مرتبط با 
اســتخراج غيرمجاز رمزارزها جمع آوري و 
پرونده متخلفان به مراجع قضايي ارســال 

خواهد شد.
قطع بــرق به بســياري از 
تجهيزات و وســايل برقي مردم آسيب 
مي زند، سال گذشته بيمه حوادث برق 
با شركت بيمه كوثر بود اما امسال هنوز 
شــركت بيمه گذار تعيين نشده است. 
مردم چگونه مي توانند خسارت بگيرند؟

درســت اســت، به احتمال زياد شــركت 
بيمه گر در ســال جديد بيمــه دي خواهد 
بود و نگراني بابت انتخاب شــركت بيمه گر 
وجود ندارد و شركت توانير تمامي مشتركان 
خود را در برابر حوادث بــرق بيمه  كرده و 
هرگونه خســارت ناشي از نوســان يا قطع 

برق براســاس قوانين و مقــررات پرداخت 
خواهد شــد. هيچ نيازي هم بــه مراجعه 
حضوري نيســت و از طريق ســامانه بيمه 
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 https://bime.tavanir.org.ir/ مي توان 
نسبت به ثبت خسارت و پيگيري هاي بعدي 
اقدام كرد و كل فرايند به صورت آنالين انجام 

خواهد شد.

جريان خاموشي
سخنگوي توانير به پرسش هاي همشهري پاسخ مي دهد

انرژی و ناگهان برق قطع مي شود! اين حكايت 
چند روز اخير مردم ايران شــده و آنها 
بارديگر شاهد خاموشي هاي اعالم نشده 
هستند و حتي روز گذشته هم كه شركت توزيع برق 
استان تهران، نخستين جدول خاموشي هاي خود را 
منتشر كرد، بسياري شوكه شدند چرا كه قطع برق آنها 

با جدول همخواني نداشت.

خيلي ها عصباني شدند، بســياري گرفتار ماندند، 
مشــاغل دوركار، راه ارتباط آنالين شان را از دست 
دادند، دانش آموزان در وسط درس و امتحان آنالين، 
آفالين شــدند و آنها كه بيمار به ويژه بيمار كرونايي 
داشتند، نگران از ســالمت اعضاي خانواده خود دعا 
مي كردند كه زودتر برق وصل شــود.  ديروز روزي 
عجيب بــود و عجيب تر اينكه در ايــن گرماي هوا و 

زندگي آنالين مختل شــده مردم، تعدادي از همين 
مردم تاجران خاموش برق هم شــده اند و همچنان 
مشغول استخراج رمزارز هستند. آيا خاموشي ها در 
تابستان امســال ادامه دارد؟ خرداد پر از حادثه برق 
نشانه چيســت و چه اتفاقي در حال رخ دادن است؟  
ابوذر صالحي سخنگوي توانير و مدير روابط عمومي 

اين شركت به پرسش هاي همشهري پاسخ مي دهد.

درحالي كه شروع قطعي  برق به يكي از 
نگراني هاي مراكز درماني به دليل ايجاد سالمت 

اختالل در دســتگاه هاي اكسيژن ساز 
تبديل شــده، حــاال از مراكــز ســالمت منتخب 
واكسيناسيون خبر مي رســد كه اين خاموشي هاي 
پي درپي، زنجيره ســرد مخازن انبار واكسن را قطع 

مي كند.
 برخي از متصديان مراكز سالمت در همين رابطه به 
همشــهري مي گويند كه چنين اتفاقي در حالي رخ 
مي دهد كه بيشتر مراكز سالمت، زيرساخت هاي الزم 
ازجمله دســتگاه هاي ژنراتور تامين برق اضطراري 

ندارند. همين اتفاق سبب شده تا در اين مراكز، بر بسته 
بودن مداوم يخچال هاي نگهداري واكسن و استفاده 
از يخ براي تامين سرما در كولدباكس ها تأكيد شود. 
كاركنان اين مراكز كه نگران ازبين رفتن واكســن ها 
هســتند مي گويند درصورتي  كه اين وضعيت ادامه 
داشته باشد، قطعا براي نگهداري از واكسن ها كه هر 
3-2روز يك بار به آنها تحويل داده مي شود، با مشكل 

مواجه مي شوند. 
يكــي از پزشــكان مراكز ســالمت كه نخواســت 
نامــش در گزارش بيايــد، دراين باره به همشــهري 
مي گويد:» واكســن ها تحمل تغيير دمــا را دارند اما 
زمان هم كامال مشخص شده است و درصورت هرگونه 
تغيير دمايي كه موجب آســيب به واكسن شده باشد 
با تهيه صورتجلسه واكســن از رده خارج مي شود.« او 

با بيان اينكه نوع واكســن ها با يكديگر متفاوت است، 
مي گويد:» برخي از واكسن ها اگر درشان باز شود، حتما 
بايد تزريق صورت بگيرد و نمي توانند مجددا به يخچال 
برگردانده شوند. واكسن هايي هم كه اكنون در ايران 
مورد استفاده قرار مي گيرند عمدتا تك دوز براي يك 
نفر و  2دوز تزريق به 2نفر است. مراحل واكسيناسيون 
هم به اين صورت اســت كه براي اوت نشدن واكسن 
تعداد مشخص و مورد نياز به كولدباكس هايي كه داراي 
آيس پك و دماي 2تا 8 درجه هستند منتقل و تزريق 
مي شوند اما هم اكنون نگراني هايي از قطعي برق وجود 
دارد و ما درصورت قطعي مداوم برق مجبور هســتيم 

كه در يخچال را باز نكنيم تا درجه سرما حفظ شود.«
به گفته اين پزشــك، اگر قطعي برق تنها همين 2تا 
3ساعت در طول شبانه روز باشد، مشكلي براي زنجيره 

سرماي واكسن ها ايجاد نمي شود اما اتفاقي كه باعث 
نگراني بيشتر شده قطعي برق به صورت 2تا 3مرتبه 
در روز است و با توجه به اينكه سهميه واكسن مراكز 
بهداشتي به صورت 2تا 3روزه توزيع مي شود درصورت 
قطع شــدن برق مداوم احتمال سوختن يخچال ها و 

محافظ هاي آنها وجود دارد.« 
به گفته او، نگراني بابت از بين رفتن واكسني است كه به 
زحمت تهيه مي شود: »نگهداري واكسن هاي 10دوزي 
هندي و كره اي و حتي واكسن هاي چنددوزي روسي 
در اين وضعيت بســيار سخت اســت، چراكه شرايط 
نگهداري متفاوت تري نســبت به واكسن هاي چيني 
دارند. واكســن هاي چيني تك دوز هســتند و دماي 
مورد نياز آنها منفي2 درجه اســت. اما براي نگهداري 
واكسن هاي روسي حتما بايد از يخ خشك استفاده شود 

كه دماي منفي 20درجه باشد. بعد از خروج از يخچال خطر خراب شدن واكسن  هاي كرونا با قطعي برق مراكز سالمت
هم 2ساعت زمان نياز داريم كه يخ آنها باز شود و پس از 
آن هم 2ساعت بيشتر زمان براي تزريق وجود ندارد. در 
اين وضعيت ما حتي پرتي واكسن هم داشتيم كه بايد 
براي دليل آن صورتجلسه با نماينده حراست و نماينده 
وزارت بهداشت پر مي كرديم كه مبادا واكسن به گروه 

غيرهدف تزريق شده باشد.«
به گفته او، در حال حاضر با توجه به اخطارهاي قطعي 
مكرر برق در ماه هاي پيش رو بهترين اتفاق اين است 
كه حجم زيادي از واكسن از زنجيره سرما خارج نشود 
اما اين وضعيت درباره گروه هاي ســني پايين تر كه 
جمعيت باالتري خواهند داشت موجب كند تر شدن 
روند واكسيناسيون خواهد بود. اين شرايط حتي فشار 
مضاعفي را بر نيروهاي مراكز بهداشــت وارد كرده و 
اضطراب آنها را افزايش داده است. او در ادامه مي گويد 
كه از اداره برق خواسته شده تا از قطع برق اين مراكز 

جلوگيري شود.

 مريم سرخوش
خبرنگار
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خودزنيتوليدكنندگانباافزايشقيمتها
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي، افزايش اخير قيمت لوازم خانگي 
را ناشي از عوامل رواني و رويه غلطي دانست كه طي چند سال گذشته در 
بازار لوازم خانگي حاكم شده است و گفت: گرچه بعد از عيد 2ماه مملكت 
تعطيل بوده اما افزايش قيمت، فوالد، پتروشيمي، رنگ، قطعه و... را شاهد 
بوديم. همچنين متأســفانه رويه اي در بازار لوازم خانگي جاري شده كه 
بر مبناي آن به دليل افزايش حقوق و دســتمزد، بيمه، ماليات و... تمام 

شركت هاي ايراني و حتي وارد كنندگان افزايش قيمت 3تا 10درصدي قيمت را اعمال كرده اند. پازوكي 
با اشاره به اينكه هنوز هم اين روال ادامه دارد، افزود: افزايش 35درصدي دستمزد و 25درصدي بيمه از 
ابتداي امسال بيانگر آن است كه بايد قيمت لوازم خانگي نيز افزايش يابد اما با توجه به ركود بازار و افت 
شديد قدرت خريد مردم، شركت هاي توليد كننده نيز مي دانند كه بايد حداقل افزايش قيمت را داشته 
باشند و در واقع گراني لوازم خانگي توسط اين شركت ها نوعي خودزني است. او افزود: مردم قدرت خريد 
ندارند كسبه هم گرچه شاهد گراني هستند اما گرانفروشي ندارند چرا كه فروشنده اي كه مثال 4سال 
پيش مي توانست با 100ميليون تومان 60عدد يخچال سايدباي سايد ايراني بخرد، امروز با همان پول فقط 
مي توانند 3عدد سايدباي ســايد بخرد در واقع افت ارزش پول مشكل ساز شده و مشتريان را به سمت 
تعميرات و خريد وسايل دست دوم سوق داده است. پازوكي، گفت: بايد توجه كرد كه يك سوم افراد جامعه 
كارمند هستند و كارگران نيز قدرت مالي بدتري نسبت به اين قشر داشته و حتي كسبه نيز به دليل ركود 
كسب وكار با مشكالت مالي مواجه هستند. رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي با انتقاد از عدم حمايت 
از توليد و بازار لوازم خانگي افزود: گرچه به فروكش كردن موج كرونا اكنون خبري از دريافت ماليات از 
كسبه نيست اما با پايان انتخابات، ماليات ستاني شروع مي شود و اين در حالي است كه وقتي واحد صنفي 
5روز تعطيل مي شود، حدود 50تا 60روز طول مي كشد تا زيان اين تعطيلي را جبران كند. عالوه بر آن قطعي 
برق نيز باعث تشديد ركود و تعطيلي بيشتر كسب وكار مي شود و ميزان تقاضاي مردم براي خريد قطعات 

يدكي و خدمات پس از فروش به دليل نوسان برق و نقص  فني لوازم خانگي را افزايش مي دهد.

افزايش اخير قيمت لوازم خانگي 
مطابق روال معمول هر ســاله در 
شرايطي صورت گرفته كه به دليل 
ركود بــازار و افت قــدرت خريد 
مشتريان، برخي شركت ها با برپايي 
جشنواره فروش با تخفيف سعي 
در جذب مشــتری بــرای فروش 

محصوالت خود دارند

ظرف 2 روز گذشته بيش 
از 1600ميليــارد تومان 
نقدينگــي از بازار ســهام 
خارج و رهسپار ساير بازار ها 

شده است

با توجه به ركود بازار و افت شديد 
قدرت خريد مردم، شــركت هاي 
توليد كننده لوازم خانگي مي دانند 
كه بايد حداقــل افزايش قيمت را 
داشته باشند و افزايش باالي قيمت 
لوازم خانگي توسط اين شركت ها، 

نوعي خودزني است

افزايش رسمي و غيررسمي قيمت  لوازم خانگی
لوازم خانگي از ابتداي امسال با ارائه 
فهرست قيمت جديد توسط برخي 
توليد كنندگان و حركت چراغ خاموش برخي ديگر 

با اعمال قيمت هاي غيررسمي جديد آغاز شد.
به گزارش همشــهري، موج تــازه افزايش قيمت 
لوازم خانگي با ارائه مســتندات هزينه تمام شده 
توليدكنندگان به ســازمان حمايت يــا افزايش 
خودســرانه قيمت برخي محصوالت ديگر توسط 
شركت هاي پخش در شرايطي آغاز شده كه بازار 
شب عيد لوازم خانگي متاثر از باال بودن قيمت ها، 
تعطيلي كســب وكارها و كاهش قدرت مشتريان 
سوت و كور بود. اما از ابتداي امسال و كاهش نرخ 
ارز، مشــتريان در انتظار كاهش يا حداقل تثبيت 
قيمت ايــن محصوالت بودند و آمارهاي رســمي 
وزارت صمت از رشد بيش از 70درصدي توليد انواع 
لوازم خانگي حكايت داشت اما مطابق روال هر ساله 
توليد كنندگان و مونتاژكاران لوازم خانگي با استناد 
به افزايش دســتمزد، بيمه، ماليات، مواداوليه و... 
درخواســت افزايش رســمي محصوالتشان را به 
سازمان حمايت ارائه كردند اما اين پايان ماجراي 
باال ماندن قيمت لوازم خانگي نبود چرا كه برخي 
شــركت هاي توليد كننده لوازم خانگــي خرد با 
دريافت مجوز افزايش حداقل 10درصدي قيمت 
محصوالتشان فهرســت جديد نرخ ها به اتحاديه 
فروشندگان ابالغ كرده و برخي ديگر افزايش چراغ 
خاموش قيمت محصوالتشان را در دستور كار قرار 
دادند؛ موضوعي كه در مورد لوازم خانگي درشت 
مانند يخچــال و يخچال فريزر، سايدباي ســايد، 
ماشين لباسشويي و ظرفشويي و... مصداق داشته 
و گرچه شــركت هاي توليد كننده اين محصوالت 
هنوز مجوزي براي افزايش قيمت دريافت نكرده اند 
اما بدون اعالم رســمي نرخ هــاي جديد افزايش 
بيش از 10درصــدي قيمت محصوالتشــان در 
بازار خرده فروشــي را اعمال كرده اند اين افزايش 
قيمت ها در شرايطي است كه به گفته فعاالن صنفي 
باال ماندن قيمت لوازم خانگي به تشديد ركود بازار 
اين محصوالت دامن زده و موجب تمايل مشتريان 
به تعمير يا خريد محصوالت دست دوم شده است.

عالوه بر آن به دليل كاهش اقبال مشتريان به خريد 
لوازم خانگي، برخي شركت ها از ابتداي امسال ارائه 
تخفيف هاي بيشتر در قالب جشنواره هاي فروش 
براي ترغيب مشتريان به خريد را در دستور كار قرار 
داده اند. اين تناقض ها به ابهامات قيمت تمام شده 
و فروش انواع لوازم خانگي در بازار خرده فروشــي 

دامن زده است.

 از رشد توليد تا تأييد و تكذيب گراني لوازم خانگي 
تازه ترين گزارش هاي رسمي وزارت صمت در حالي 
از رشد توليد و داخلي سازي  لوازم خانگي حكايت 
دارد كه اين امر تأثير مشهودي در افزايش عرضه 
و كاهش قيمت اين محصوالت در بازار نداشــته 
است. چندي پيش معاون امور صنايع وزارت صمت 
با اشاره به رشــد 72درصدي توليد لوازم خانگي 
گفت: عمق ساخت داخل در صنعت لوازم خانگي 
پيشرفت خوبي داشــته و در برخي محصوالت تا 
۹0درصد رســيده اســت. مهدي صادقي نياركي 
افزود: اين صنعت نسبت به سال۹6 كه سال قبل 
از تشديد تحريم ها بوده، روند مناسبي را پشت سر 
گذاشته و بيش از 37درصد افزايش توليد داشتيم. 
او افزود: بعد از ســال۹7 كه برند هاي خارجي بازار 
ايران را تــرك كردند كمي زمان گذشــت تا اين 
امكانات و زيرساخت توسط سرمايه گذاران ايراني 
مجدد بازطراحي شــود و در ســال۹8 به سمت 
طراحي پلتفرم حركت كردند و خلئي كه در بازار 
وجود داشت با تالش توليد كنندگان داخلي پوشش 
داده شد به طوري كه تا پايان سال1400 بايد به فكر 
توسعه صادرات باشيم. اين در حالي است كه اخيرا 
رئيس هيأت مديره انجمن لوازم صوتي و تصويري 
ايران از افزايش 10درصــدي قيمت لوازم خانگي 
ايراني خبر داد و گفت: با لغو تحريم ها، ديگر لوازم 
خانگي ساخته شده وارد كشــور نمي شود و صرفا 
مونتاژ آنها در ايران انجام مي شــود. گرچه عليرضا 
موســوي مجد، در ادامه با تكذيب اين خبر تأكيد 
كرده كــه افزايش 10 درصدي قيمــت تلويزيون 
هنوز تصويب نشــده و بازار كشش افزايش قيمت 

را ندارد چرا كه در پي انتشــار اين خبر شركت ها 
با كاهش فروش مواجه و برخي توليدكنندگان از 
اعمال قيمت جديد منصرف شدند. او با بيان اينكه 
علت درخواست افزايش قيمت، افزايش هزينه هاي 
پرسنلي و ساير هزينه هاي توليد بوده است، افزود: 
مهم ترين موضوع براي توليد كنندگان، سرمايه در 
گردش است و فروش كاال اولويت دارد تا بتوانند آنها 
را جايگزين كنند. در همين راســتا بحث افزايش 
قيمت كه چند ماه پيش مطرح شده بود براي برخي 
از توليدكنندگان منتفي شد. اين اظهارنظر در حالي 
است كه فروشندگان لوازم خانگي از افزايش رسمي 
و غيررسمي حداقل 10درصدي لوازم خانگي خرد و 

درشت در بازار خبر مي دهند.

افزايش رسمي قيمت محصوالت برخي شركت ها 
رئيــس اتحاديه فروشــندگان لــوازم خانگي در 
گفت وگو با همشــهري با بيان اينكه اظهارنظر در 
مورد افزايش رســمي قيمت ايــن محصوالت بر 
عهده شــركت هاي توليد كننده است كه هنوز به 
جز ازســوي برخي شــركت ها قيمت جديدي به 
اتحاديه فروشــندگان اعالم نشــده است، گفت: 
شــركت پارس خزر قيمت هاي جديــد خود را بر 
مبناي افزايش 25درصدي قيمت محصوالت خود 
ارائه كرده و شركت آبســال نيز قيمت انواع كولر 
آبي و برخي ديگر از محصــوالت خود را با افزايش 

10درصدي اعالم كرده است. 
اكبر پازوكي با اشــاره به اينكه قيمت برخي انواع 
لوازم خانگي درشت مانند يخچال، يخچال فريزر، 
سايدباي ســايد، كولر گازي، ماشــين لباسشويي 
و ظرفشــويي نيز طي چند هفته اخيــر در بازار 
خرده فروشي افزايش حدود 10درصدي داشته و 
انجمن توليد كنندگان محصوالت صوتي و تصويري 
نيز از افزايش 10درصدي قيمت ها خبر داده است، 
افزود: ايــن افزايش قيمت ها در حالي اســت كه 
شــركت هاي توليد كننده اين محصوالت افزايش 
نرخ را اعمال اما اعالم نكرده  و قيمت جديدي را به 
اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي نداده اند اما قيمت 
محصوالت آنها در بازار افزايش يافته است. به گفته 
او با اين شرايط قيمت لوازم خانگي درشت در سطح 
بازار تهران از حدود يك تا بيش از 3ميليون تومان 
افزايش داشته اســت به نحوي كه قيمت يخچال 
فريزر سايدباي ســايد بيش از 3ميليون و ماشين 
لباسشويي و ظرفشويي بيش از 1.5ميليون تومان 
افزايش داشته است. همچنين قيمت لوازم خانگي 
خرد مانند كولر آبي، پنكه، جاروبرقــي و... نيز از 

ابتداي امسال تا كنون 600هزار تومان گران  شده 
است. پازوكي، افزود: برخي شركت ها تغيير قيمت 
داده و فهرســت جديد نرخ محصوالتشان را اعالم 
كردند اما برخي از شركت ها تغيير قيمت را اعمال 
كرده اما فهرســت جديد قيمت نداده اند. رئيس 
اتحاديه فروشــندگان لوازم خانگي افزود: در واقع 
شركت هاي توليد كننده لوازم خانگي درشت هنوز 
به طور رسمي افزايش قيمت ها را اعمال اما اعالم 
نكرده اند چرا كه اين شركت ها درخواست افزايش 
قيمت را به سازمان حمايت داده اما مشخص نيست 
تا چه زماني مصوب و ابالغ شــود. او افزود: اين در 
حالي اســت كه بازار كنوني لوازم خانگي به دليل 
كاهش قدرت خريد مردم، افزايش بي رويه قيمت 
اين محصوالت و تعطيلي كسب وكارها عمال راكد 

شده و خوابيده است.

تناقض افزايش نرخ مصوب و جشنواره تخفيف
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي با انتقاد از 
تناقض افزايش رسمي قيمت و برپايي جشنواره هاي 
فروش براي ارائه تخفيف به مشتريان توسط بيشتر 
شركت هاي توليد در سطح شهر تهران، گفت: اين 
شرايط فروشــندگان را با مشــكل مواجه كرده و 
مشخص نيست چرا بايد توليد كنندگان قيمت هاي 
افزايش يافته را روي محصــوالت خود درج كرده 
اما تالش كننــد تا در قالب جشــنواره فروش اين 
محصوالت را با تخفيف به محدود مشتريان خود 
بفروشند. پازوكي با بيان اينكه پس از كاهش نرخ 
ارز مشتريان انتظار ارزاني لوازم خانگي را داشتند، 
افزود: شايد برپايي اين جشــنواره ها نشان دهند 
مقاومت توليد كنندگان در برابر كاهش رســمي 
قيمت ها به دليل افت شديد قدرت خريد مشتريان و 
به روز شدن توليد انواع لوازم خانگي در شركت هاي 
داخلي اســت.  او افزود: افزايش شديد قيمت ها و 
افت قدرت خريد مردم موجب گرايش مشــتريان 
به تعمير و خريد لوازم خانگي دست دوم شده است 
اما متأسفانه شاهد هستيم كه در اين جشنواره ها 
برخي انواع لــوازم خانگي بــا تخفيف هاي يك تا 
10ميليون توماني عرضه مي شود كه نشان دهنده 
غيرواقعي بودن اين تخفيف ها يا قيمت تمام شده 
محصوالت است. پازوكي افزود: اكنون قيمت لوازم 
خانگي بسيار باالست و مردم براي خريد اقالم اصلي 
جهيزيه شامل سايدباي ســايد، اجاق گاز، ماشين 
لباسشــويي و ظرفشــويي با كيفيت بايد حداقل 
80ميليون تومان هزينه كننــد و حتي خريد اين 
محصوالت با كيفيت و قيمت پايين تر نيز نيازمند 

30تا 40ميليون تومان هزينه است.

با نزول سنگين شاخص كل بورس تهران  بورس
در مبادالت ديروز احتمال نزول شاخص 
بورس به محدوده 870تا ۹00هزار واحد به 
لحاظ تكنيكي افزايش يافت. تحليلگران بنيادي هم بر اين 
باورند كه درصورت بهبود نيافتن عوامل كالن اقتصادي 

احتماال نزول بورس عميق تر خواهد شد.
به گزارش همشهري، روز شنبه خط حمايت شاخص كل 
بورس تهران به لحاظ تكنيكي شكسته شد. اين موضوع 
خطر نزول بورس به محدوده 870تــا ۹00هزار واحد را 
افزايش داد چرا كه به لحاظ تكنيكي شكسته شدن خط 
حمايت يك عالمت آشكار براي عميق تر شدن دوران نزول 
است. شاخص كل بورس تهران از دي ماه پارسال تاكنون 
بار ها به ناحيه يك ميليون و 110هزار واحد واكنش مثبت 
نشان داده بود و هر بار كه به اين محدوده رسيده بود با رشد 
موقت مواجه شــده بود. در اين مدت شاخص كل بورس 
تهران بيشتر از 3 بار به اين منطقه واكنش مثبت نشان داده 
بود و اين موضوع باعث شده بود كه اين منطقه به محدوده 
حمايت شاخص بورس تبديل شــود اما روز شنبه براي 
نخستين بار در 4 ماه گذشــته اين خط حمايت شكسته 
شد و با نزول 20هزار واحدي شاخص كل در مبادالت روز 
گذشته شكســت خط روند تأييد و اميد ها براي حمايت 

دوباره در اين محدوده از بين رفت.

ميزان خروج پول
ديروز همچنين به دنبال نزول ســنگين شاخص بورس 
براي دوميــن روز متوالي بيــش از 635ميليارد تومان 
نقدينگي سهامداران حقيقي از بازار سهام خارج شد.روز 

شــنبه هم ۹76ميليارد تومان از 
نقدينگي سهامداران حقيقي از 
بازار خارج شده بود كه باالترين 
ميزان خروج نقدينگي از ابتداي 
ســال تاكنون بود. اين به معناي 
آن است كه ظرف 2 روز بيش از 
1600ميليارد تومان نقدينگي از 
بازار سهام خارج شــده است. از 
مرداد ماه پارسال تاكنون كه روند 
نزولي بازار سهام آغاز شده است 
نزديك به ۹0هزار ميليارد تومان 
نقدينگي از بازار سهام خارج شده 

و ارزش روزانه معامالت به پايين ترين حد خود رســيده 
است. آمار ها نشــان مي دهد ارزش روزانه معامالت خرد 
به طور ميانگين به 2500ميليارد تومان رســيده است 
درحالي كه در 5ماهه نخست سال قبل ارزش معامالت 
خرد حتي به 20هزار ميليارد تومان هم رسيده بود. هنوز 
مشخص نيست نقدينگي خارج شده از بازار سهام به سوي 
كدام بازار رهسپار شده است اما شــواهد ميداني نشان 
مي دهد بخشي از اين نقدينگي راهي بازار اوراق بدهي و 

برخي راهي بازار رمز ارز ها شده است.
برخي آمار ها نشــان مي دهد تعداد ايراني هايي كه وارد 
بازار رمزارز ها شــده اند و اتفاقا بخش عمده اين افراد هم 
سهامداران زيان ديده بورس هستند اكنون به 12ميليون 
نفر رســيده و حجم معامالت بازار رمزارز ها هم از سوي 
ايراني ها به روزانه 5تا 10هزار ميليارد تومان يعني رقمي 
بين 2تا 4برابر معامالت بورس رســيده اســت.اما چرا 

نقدينگي در حال ورود به بازار هايي نظير رمزارز هاست؟

ريشه هاي نزول 
تقريبا اغلب كارشناسان بازار سهام بر اين باورند كه اجراي 
سياست هاي اشتباه عامل اصلي خروج نقدينگي از بازار 
سهام است. اصلي ترين سياست اشــتباه در اين زمينه، 
تغييرات سياســت هاي پولي در ابتداي ســال گذشته 
بود كه در جريان آن نرخ بهره در اقدامي نادر در اقتصاد 
ايران يكباره به شدت افت كرد و به 8درصد رسيد و باعث 
تزريق نقدينگي به سمت بورس شد.در همين دوره دولت 
به صورت هدفمند مردم را براي سرمايه گذاري در بورس 
تشــويق مي كرد. اگرچه بانك مركزي مي گويد كاهش 
نرخ بهره خارج از اراده بانك مركزي و ناشــي از كاهش 
تقاضا براي پول تحت تأثير كرونا بوده است اما منتقدان 
بر اين باورند بانك مركزي آدرس غلط مي دهد و اين يك 
سياست هدفمند از سوي بانك مركزي و دولت بوده تا از 
اين طريق هم مانع رشد تورم و ونزوئاليي شدن اقتصاد 
ايران شوند و هم كسري بودجه دولت را جبران كنند. به 
زعم منتقدان دولت از طريق اين سياست نقدينگي را براي 
كاهش خطرات تورم زاي آن به سمت بورس هدايت كرد 
اما بعد از رفع شدن خطر و كاهش اثرات تورمي نقدينگي، 
سياستش را تغيير داد و باعث افت سنگين بورس و زيان 
شديد سهامداران شد. منتقدان همچنين با تكيه بر اين 
استدالل عامل اصلي تزريق نقدينگي به بورس را تشويق 

دولت براي سرمايه گذاري مردم در بورس مي دانند.
علي اسالمي بيدگلي، عضو هيأت مديره شركت مشاور 
سرمايه گذاري آرمان آتي درباره ريشه هاي نزول بورس 

از مرداد ماه تاكنون مي گويد: مي توان گفت عامل نخست، 
تشويق روزافزون سياستمداران به حضور مردم در بازار 
ســرمايه و همچنين تحريكات صدا و سيما، شبكه هاي 
اجتماعي نظير تلگرام ، اينستاگرام و تشويق مردم از طريق 
آنها بود. او مي افزايد:آنها تصور داشتند كه با هدايت منابع 
به سمت بازار سرمايه، منابع به تدريج وارد چرخه اقتصادي 
كشور مي شود و مي تواند به مهار تورم كمك كند. حتي 
برخي معتقد بودند كه سرمايه گذاري افراد در اين شرايط 
مي تواند منجر به كاهش تورم انتظاري هم بشود؛ چرا كه 
مردم احتماال با هدف كسب سود باالتر و افزايش قدرت 
خريد باالتر در آينده، مصارف و سرمايه گذاري هاي خود 
را به تعويق مي اندازند و منابعي را كه قرار بود صرف خريد 
كاالهاي مصرفي و كم دوام يا خريد مسكن كنند، در اين 

بازار سرمايه گذاري خواهند كرد.
او با بيان اينكه برداشت بســياري از افراد اين بود كه اين 
اتفاق براي اقتصاد كشور كه با رشد روزافزون نقدينگي 
و اثرات احتمالي تورمي آن مواجه اســت، بسيار بهتر از 
هجوم منابع به سمت ساير بازارهاست توضيح مي دهد: 
بي ترديد اين دو محرك باعث گسيل منابع به سمت بازار 
سرمايه شد. مردم ريسك گريز كشور كه هيچ گاه حاضر 
نبودند پس اندازهاي خود را به جز بانك در جاي ديگري 
ســرمايه گذاري كنند، با صحبت هاي دائمي مسئوالن  
وارد بازار سرمايه كردند. بازار سرمايه هم كه زيرساخت و 
ظرفيت الزم براي جذب اين منابع و هدايت آنها به سمت 
تشكيل سرمايه، تامين مالي بنگاه ها و تقويت بازار اوليه 
را نداشت، شاهد رشــدهاي روزانه چندين درصدي در 

شاخص و ركوردهايي شد كه هر روز شكسته مي شد.
اسالمي با اشاره به اينكه تداوم اين 
سياست منجر به تحريك بيشتر 
مردم بــراي ســرمايه گذاري در 
بورس شد ادامه مي دهد: اينگونه 
شد كه بازاري كه مي توانست براي 
ســال هاي متمادي نرخ رشدي 
مطمئن و اندكي باالتر از ســاير 
بازارها ازجمله بازار پول داشــته 
باشد و كمك شاياني به تشكيل 
ســرمايه و تامين مالي بنگاه ها 
كند مزيت هايش را از دست داد و 
رشد هاي آينده همگي پيش خور 
شد.اين كارشناس بازار ســرمايه مي افزايد: در اين بين 
بســياري از هموطنان، عمدتا از قشــر متوسط جامعه، 
پس اندازهايي را كه با زحمت فراوان و در طول سال هاي 
بسيار جمع كرده بودند، طي چند ماه در بورس از دست 

دادند.
مرتضي عباد، يك كارشــناس ديگر بازارسرمايه هم در 
اين باره مي گويد: ريزش بازارســرمايه، چند دليل عمده 
داشــت كه يكي از داليل ريزش بازار، ورود دولت به اين 
بازار بود.ضمن آنكه جذابيت بازار رمزارزها هم در خروج 
نقدينگي از بازار سرمايه و ورود بخشي از سرمايه ها به بازار 

رمزارزها و منفي هاي بازار سرمايه بي تأثير نبود.

 نزول تا كجا ادامه دارد
تحليلگران تكنيكي بر اين باورند كه با توجه به شكسته 
شدن خط حمايت بورس احتمال نزول بورس به محدوده 
870تا ۹00هزار واحد تقويت شــده است. تحليلگران 
بنيادي هم بر ايــن باورند كه درصــورت بهبود نيافتن 
عوامــل كالن اقتصادي احتماال نــزول بورس عميق تر 
خواهد شد.حســن كاظــم زاده، يك كارشــناس بازار 
ســرمايه در اين باره مي گويد: بازار در سطوحي بود كه 
انتظار حمايت فني داشــت اما اين موضوع محقق نشد.

او مي افزايد: تا زماني كــه ابهامات كالن اقتصادي وجود 
دارد و ســرمايه گذاري بااليي وارد بازار نشود روند فعلي 
ادامه خواهد داشــت. به گفته او از اوايل ارديبهشت ماه 
طرح هاي حمايتي به نفع بازارسرمايه به تصويب رسيد ولي 
به طور كامل اجرايي نشد؛ همزمان شدن اين موضوعات 
و از دســت رفتن حمايت فني و تكنيكالي شاخص كل، 
نااميدي بيشــتري را به بازار تزريق كرد و موجب شد تا 

فروشنده هاي بيشتري براي عرضه اقدام كنند.
محمديوسف امين داور، كارشناس ديگر بازار سرمايه در 
اين باره مي گويد:با توجه به اينكه ايــران در وقوع وقايع 
اقتصادي و سياسي كشوري غيرقابل پيش بيني است اگر 
نرخ دالر به زير 20 هزار تومان برسد شاهد ريزش گسترده 

ارزش سهم ها در بازار سرمايه خواهيم بود.
او با بيان اينكه ايجاد روابط خارجي با كشورهاي مختلف 
جهان با احياي برجام براي رشد بازار سرمايه اهميت دارد، 
گفت: اگر ايران كشوري باشــد كه درهاي خود را براي 
صادرات و واردات روي تمام كشورهاي دنيا ببندد به طور 
قطع شاهد افت بازار سرمايه در صنايع مختلف خواهيم 
بود اما اگر با احياي برجام شاهد تداوم تبادالت خارجي 
ايران با كشورهاي مختلف جهان باشيم اين اتفاق براي 

بازار سرمايه بسيار مثبت خواهد بود.

رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي در گفت وگو با همشهري: برخي شركت ها مانند آبسال و پارس خزر 
افزايش 10تا25درصدي قيمت محصوالت خود را با ارائه فهرست قيمتي به فروشندگان اعالم كردند و برخي 
شركت ها نيز افزايش قيمت لوازم خانگي درشت را اعمال كرده اما اعالم نكرده و فهرست قيمت جديد نداده اند

شاخص بورس در منطقه خطرگرانيرسميوچراغخاموشلوازمخانگي

گراني شوينده ها صحت دارد؟
افزايش قيمت شــوينده ها باز هم در روزهاي گذشته  سوپرماركت
خبرساز شد. با اينكه مسئوالن انجمن صنايع شوينده و 
بهداشــتي در مصاحبه هاي مختلف بر تثبيت قيمت 
محصوالت شوينده تأكيد كرده بودند، گزارش هايي مبني بر افزايش 

قيمت برخي محصوالت در سوپرماركت ها منتشر شد. 
افزايش تقاضا براي محصوالت شــوينده و بهداشــتي در يك سال 
گذشته همزمان با شــيوع كرونا، با افزايش قيمت اين محصوالت در 
بازار كشور همراه بوده و دست كم 2بار تغيير قيمت مصوب و رسمي 
اين محصوالت را به دنبال داشته است. انواع مايع ظرفشويي نيز از اين 
تغيير قيمت مستثني نبوده و انواع اين شوينده ها بيش از 50درصد 
گران شــده اند. در بازار اين محصول البته رقابت بسيار باالست و در 
سال هاي اخير شركت هاي توليدي به دايره رقابت وارد شده اند. اكتيو، 
اتك، اوه، اكو، هوم كر، هوم پالس، خاكستر، پريل، تست، پاكناز، صحت 
و تاژ معروف ترين برندهاي مايع ظرفشويي هستند و بيشتر سهم بازار 
را در اختيار دارند اما نام هاي جديدي هــم در اين عرصه خودنمايي 
مي كنند. فديشه، راپيدو، آتي، گل سنگ، پريمكس، سولو، يوپاك، نت 
پالس و ناتار ازجمله برندهاي جديد هستند. مايع ظرفشويي يكي از 
شوينده هاي ضروري در منازل محسوب مي شود و تقاضاي باال براي 
آن باعث مي شــود به رغم تنوع باالي محصوالت، هيچ كااليي بدون 

مشتري نماند. 
برخي از خريداران نام هاي قديمي و شناخته شده را ترجيح مي دهند 
و برخي ديگر عالقه مند به امتحان محصوالت جديد هستند. اما در هر 
صورت گرايش به خريد عمده با انتخاب محصوالت با وزن بيشتر چيزي 
است كه بيشتر فروشندگان سوپرماركت ها و فروشگاه هاي بهداشتي و 
شوينده به آن اذعان دارند. خريداران معتقدند گرچه در يك خريد مبلغ 
بيشتري مي پردازند اما به طور كلي خريد حجم هاي باال از نظر اقتصادي 
به صرفه تر از حجم هاي كوچك تر است. فقط يك مثال كافي است تا 
ثابت كند اين استدالل به شدت درست است؛ قيمت مايع ظرفشويي 
يك ليتري هوم پالس 20هزار تومان تعيين شده درحالي كه همين 
محصول در وزن 3.75ليتري 65هزار تومــان قيمت دارد. در جدول 
پيوست مطلب قيمت چند برند مايع ظرفشويي در حجم هاي باال با 

هم مقايسه شده است.

قيمت بعضي انواع مايع ظرفشويي در سوپرماركت هاي تهران
قيمت- تومانمشخصاتبرند
90.000گلد- 3.75ليترياكتيو
90.500طاليي 2ايكس- 3.75ليتريپريل
70.000ميوه هاي قرمز- 3.75ليترييوپاك
65.000با رايحه توت فرنگي- 3.75ليتريپاكناز

65.000ميكس بري- 3.75ليتريهوم پالس
64.000با رايحه ليمو- 3.75ليتريگل سنگ

64.000سبز- 3.75ليترياكو
62.000ليمويي- 4ليترياوه

58.000ليمويي- 3.75ليتريسولو
70.000توت فرنگي و ليمو- 4ليتريصحت

دل و قلوه، هم قيمت گوشت 

قيمت آاليش هاي گوسفندي و گوساله با وجود كاهش  تره  بار
مصرف آنها بسيار باالست. به گزارش همشهري، گرايش 
به مصرف انواع آاليش هاي گوسفندي و گوساله كه دل 
و جگر و كله پاچه از معروف ترين آنها هستند، ديگر به اندازه قديم نيست 
و تقاضا براي خريد اين محصوالت كاهش يافته است. گرچه نسل جديد 
عالقه كمتري به اين مواد غذايي ارزشــمند نشان مي دهد اما به نظر 
مي رسد دليل كاهش مصرف اين محصوالت تنها تغيير ذائقه خانواده ها 
نيست بلكه در بســياري از خانواده ها توان مالي براي خريد اين مواد 
غذايي وجود ندارد. در نرخنامه ميادين ميوه و تره بار قيمت انواع اين 
آاليش ها در بسته بندي هاي شــركتي  يا بسته بندي در محل آمده و 
نگاهي به قيمت ها نشان مي دهد اين محصوالت بي دليل نيست كه 
كم مشتري شــده اند. هر كيلو جگر سياه گوســفندي در غرفه هاي 
پروتئيني ميادين ميوه وتره بار 176هزار تومان نرخ گذاري شــده و 
يك دســت كامل كله پاچه گوســفندي كه هنوز در ميان بسياري از 
خانواده ها صبحانه اي محبوب به حساب مي آيد، 180هزار تومان است. 
ناگفته پيداست كه قيمت در ميادين ميوه و تره بار حداقل 30درصد از 
مغازه هاي سطح شهر پايين تر است. با اين حال، جدول قيمت ها نرخ 

بيشتر اين محصوالت را باالي 100هزار تومان نشان مي دهد.

قيمت انواع آاليش گوسفندي و گوساله در ميادين ميوه و تره بار تهران )تومان(
قيمت هر كيلو  مشخصاتنام محصول 

374.000عدد- بسته بندي شركتيمغز گوسفندي
3105.000عدد- بسته بندي شركتيزبان گوسفندي
460.000عددي- بسته بندي شركتيپاچه گوسفندي

176.000بسته بندي شركتيدل و قلوه گوسفندي
176.000بسته بندي شركتيجگر سياه گوسفندي

98.000بسته بندي شركتيزبان گوساله 
35.000بسته بندي شركتيسيراب و شيردان گوساله

99.000بسته بندي شركتيجگر سياه گوساله
99.000بسته بندي شركتيدل و قلوه گوساله

90.000نيم دستكله پاچه گوسفندي
39.000يك دست كاملسيراب و شيردان گوسفندي

35.000بدون مغز و زبانكله گوسفندي
31.000 بسته بندي شركتي هرعددمغز گوساله

166.000بسته بندي در محلجگر سياه گوسفندي
115.000يك دست- بسته بندي در محلدل و جگر گوسفندي
166.000بسته بندي در محلدل و قلوه گوسفندي
150.000بسته بندي در محلجگر سفيد گوسفندي

89.000بسته بندي در محلدل و قلوه گوساله
89.000بسته بندي در محلجگر سياه گوساله

شاخص كل بورس تهران ديروز براي دومين روز متوالي با يك نزول سنگين مواجه شد
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مانديم تا نمانند
»اياد برام زاده« متولد 

اســــــفند1340 در روايت
خرمـــــشهر اســت. 
خرمشهر كه ســقوط كرد، 20ساله 
بود. او از مدافعان خرمشهر است كه 
در عملیات آزادسازي حضور داشت و 
حاال يكي از راويان سقوط و آزادسازي 

خرمشهر شده.
برام زاده بــه همشــهري مي گويد: 
»عملیــات آزادســازي خرمشــهر 
10ارديبهشت 1361شــروع شد و 
به دلیل همزماني با  مــاه رجب، رمز عملیات هم يا علي ابــن ابي طالب)ع( بود. 
من در تیپ دوم عملیات حضور داشتم. عملیات را در 3بخش از محور كرخه به 
طرف مرزهاي بین المللي، از دب حردان به سمت سه راه حسینیه و خرمشهر و 
از طرف دارخوين به سمت جاده اهواز و خرمشهر انجام داديم. در اين عملیات 
مهم خرمشهر، هويزه، شلمچه، پادگان هاي منطقه، حدود 12-10روستا و جاده 
مهم اهواز و خرمشهر و بخشي از جاده بین المللي خرمشهر آزاد شد و به آغوش 

جمهوري اسالمي بازگشت.«
اين رزمنده به روزهاي پیش از سقوط خرمشهر اشاره مي كند و درباره آن توضیح 
مي دهد: »بعد از پیروزي انقالب، بعثي ها تحرك هايي براي فرستادن مواد منفجره 
و آموزش ضد انقالب در خرمشهر داشتند و به دنبال ايجاد اغتشاش در اين شهر 
بودند تا دغدغه قومیتي به وجود بیاورند و زمینه ســاز حركت هاي بعدي شوند. 
خرمشهر اما از گذشته معروف به نجف ثاني بود و مردم مومن و مقیدي داشت و 
اين اقدامات راه به جايي نمي برد. اما از آنجايي كه تحركات ادامه داشت، كم كم 

بعضي از جوانان شهر در مرز مستقر شدند.«
به گفته او، بعد از مدت ها تحرك  صبح 20خرداد 59 دشمن با آتشبار روي مرز 
2نفر از جوانان خرمشهر به نام عباس فرحان اسدي و موسي بختور را به شهادت 

رساند و اين افراد شهداي پیش از شروع جنگ تحمیلي بودند.
برام زاده ادامه مي  دهد: »20شهريور59 دشمن يك گردان تكاور را روانه مرز و 
چند پاسگاه را تصرف كرد و وارد خاكمان شد. با دشمن درگیر شديم و پاسگاه ها 
را پس گرفتیم، اما متأسفانه مشــكالت و خیانت هايي در كشور وجود داشت. 
دست ارتش بسته بود، سپاه تازه تشكیل شده بود و امكاناتي نداشت، حتي سپاه 
خرمشهر سالح و مهمات و مقري نداشت. تعدادي اسلحه ام يك و برنو داشتیم 
كه به درد جنگ نمي خورد، اما در مقابل عراق با بهترين تجهیزات جنگي آمده 

بود و از طرف 70كشور دنیا حمايت مي شد.«
اين جانباز توضیح مي دهد كه صدام قصد كرده بود سه چهار ساعته شهر را تصرف 
كند و كامال از وضعیت و محدوديت هاي نیروی ايران در منطقه مطلع بود و باالخره 

با بیش از 400تانك و 190توپ در گرماي باالي 40درجه شهر را بمباران كرد.
برام زاده ادامه مي دهد: »امــروز غزه، لبنان و ســوريه را مي بینید؟ ما وضعیت 
بدتري داشتیم. شهر به خاك و خون كشیده شده بود. مردم با يك فاجعه روبه رو 
بودند. تانك ها مستقیم شهر را مي كوبیدند. دردناك بود. تهران يا شهرهاي ديگر 
زيرزمین داشتند براي پناهگاه، اما اينجا را يك متر بكنید به آب مي رسید. حتي 

پناهگاه زيرزمیني نداشتیم. مسئوالن هم به فكر تخلیه شهر نبودند.«
راوي عملیات آزادسازي خرمشهر با بیان اينكه مقاومت در خرمشهر زنانه هم بود، 
مي گويد: »بسیاري از زنان اسیر و مفقود شدند. شهید زيادي داديم. در جنت آباد 
كانال كنده بوديم و در يك كانال مردان و در يك كانال زنان را خاك مي كرديم؛  
بسیاري شان بدون نام و نشان. حاال مي آيید گلزار شهداي خرمشهر را مي بینید 

كه كوچك است؟ صدها شهید در آن خوابیده.«
او توضیح مي دهد كه مردم مقاومت را به فرار ترجیح دادند: »بسیاري از اهالي 
به جاي اينكه زن و بچه شان را با ماشین به شهر ديگري ببرند، مي آمدند مسجد 
جامع و بنزين با ك شان را تحويل مي دادند كه ما با آن كوكتل مولوتف درست 
كنیم. مردم ماشین هايشان را روي هم سر خیابان هاي اصلي مي گذاشتند كه 
جلوي تانك را بگیرند. با چوب، آهن، داس و بیــل به جنگ آمده بودند. چطور 

مي شد مقاومت نكرد؟«
برام زاده ادامه مي دهد: »45روز بدون آب، برق و در گرما مقاومت كرديم. شهید 
بهروز مرادي وقتي خرمشهر آزاد شد، با فارسي و التین روي ورودي شهر نوشت 
جمعیت 36میلیون نفر. خیلي ها نمي دانند، اما يعني 36میلیون نفر جمعیت آن 

روز ايران خون دادند تا خرمشهر آزاد شود.«

صدايــش مي زننــد »خواهــر 
عــارف زاده«. نامش امــا براي ما مکث

»سیده كبري عارف زاده« است. از 
خرمشــهر و عملیات بیت المقــدس كه حرف 
مي زند، انگار همین ديروز اتفاق افتاده باشــد. 
هیجان صدايش شبیه همان دختر 17ساله اي 
است كه از دبیرستان راهي استاديوم »جهان آرا« 
شــد. آن موقع اســتاديوم البته نام جهان آرا را 
نداشت. وقتي امام خمیني )ره( دستور تشكیل 
ارتــش 20میلیــون نفــري را داد، دختــران 
دبیرستاني انجمن اسالمي هم به اين فرمان عمل 
كردند؛ 80نفري مي شــدند، دختران 15، 16و 
17ساله كه در استاديوم خرمشهر آموزش ديدند 

و بعد چند نفرشان راهي پادگان شدند؛ پادگان 
اين روزها به نام اردوگاه شــهید باكري شناخته 
مي شــود كه در 5كیلومتري خرمشــهر است. 
عارف زاده و بقیه خواهران همــه آموزش هايي 
چون اســتفاده از اســلحه، تخريب و تاكتیك و 
پاســدار ذخیره را ديده بودند و در پادگان پست 

مي دادند؛ حتي شبانه.
اين اتفاقات مربوط به شــهريور ســال59 است 
و چند روز بعد نیروهاي عراقي پا به خرمشــهر 
گذاشتند؛ بمباران هوايي را كه شروع كردند در 
يك روز شايد بیش از 400نفر به شهادت رسیدند. 
شــهريور بود و فصل خريد مدارس. همه در بازار 
بودند؛ از زن بــاردار تا پیرزن و پیرمــرد و نوزاد 

شهید شدند. بعد از اين  اتفاقات بود كه دختران 
آموزش ديده با اســلحه ژ3، كار مهمات رساني به 
نیروهاي ايراني را بر عهده گرفتند. كار سختي بود. 
مهمات از لشكر92زرهي اهواز به خرمشهر مي آمد 
و دختران كم سن و سال با جثه هاي كوچك شان 
جعبه هاي 90كیلوگرمــي را جابه جا مي كردند. 
»سیده كبري عارف زاده« البته توضیح مي دهد 
كه دختران اين كار را كم مي دانستند و به شهید 
جهان آرا مي گفتند تمايــل دارند كار بزرگ تري 
انجام دهند. شــهید جهان آرا اما بــه آنها تأكید 
مي كرده است كه »بعدها مي فهمید چقدر كارتان 
بزرگ است«. بعدتر كه نیرو و مهمات به قدر كافي 
رسید، خواهران در بیمارستان صدوقي اصفهان 
آموزش ديدند و در بیمارستان طالقاني مشغول 
به كار شدند؛ اين بیمارستان جايي بود بین آبادان 

و خرمشهر و در زمان عملیات بیت المقدس همه 
بدون استراحت و شیفت در آنجا مشغول بودند. 
عارف زاده توضیح مي دهد كه اين روزها براي همه 

يك كالس درس بوده است: »شرايط عادي نبود. 
اوايل جنگ در منطقه حضور داشــتیم و شانه به 
شانه مردان فعالیت مي كرديم. مقام اضطرار بود. 
نه نیرويي مي آمد و نه مهمات داشتیم. وقتي نیرو 
و مهمات آمد، ما هم به بیمارستان رفتیم. گاهي 
به دوســتان آن زمانم مي گويم كه دلم براي يك 
لحظه آن موقع پر مي زند. انگار يك دانشگاه بود؛ 
از نماز جماعت و سرودهاي دسته جمعي گرفته تا 
تجربه هايي كه برايمان به همراه داشت.« او معتقد 
اســت مردان در جنگ و جبهه يك مســئولیت 
داشتند؛ بجنگند. اما زنان عالوه بر كمك و فعالیت 
شانه به شانه مردان، خواهر، مادر، دختر يا همسر 
شهید، رزمنده يا جانبازي بودند و با تحمل همه 
دردها و رنج هاي جنگ، با تمام توان در جبهه ها 

هم حضور داشتند. 

اينجا، خرمشهر است؛ شهر سرخ جامگان. قديمي ها تصويرشان از خرمشهر يك  قاب عکس سرخ است 
روي كارون. آفتاب غروب كه مي تابيد، رنگ كارون سرخ مي شد و لنج هايي كه لب تا لب بار داشتند و گزارش

به مقصدي مي رفتند يا از مقصدي مي آمدند. حاال چه فرقي  مي كند؟ وقتي نه كارون آبي دارد كه آفتاب 
غروب بتابد و رنگ آن را سرخ كند و نه آنقدر لنج و برو و بيايي هست. اين تصوير زيبا براي خرمشهري ها قاب شده 

روي طاقچه  خانه  يا مانده در آلبوم عکس هاي قديمي.
اينجا،  خرمشهر است كه برخی از مردم منطقه محمره هم می خوانندش. هرچند بعدتر جنگ كه شد، بعثي ها كه 
آمدند، خون بچه و پير كه روي زمين ريخت، محمره شد خونين شهر. حاال خيلي از آن وقت ها گذشته، از وقتي صداي 
چکمه عراقي ها پيچيده بود در گوش دختران كوچك و آوار شده بود سر مادران؛ جگرگوشه هايشان توي كوچه ها 
و خيابان هاي خرمشهر جان مي دادند. حاال خيلي گذشته، پيرترها رفته اند،  پدرها و مادرها كمر خم كرده و بچه ها 

بزرگ شده اند. آنقدر بزرگ كه وقت كارشان رسيده، اما كار نيست. 

در جست وجوي كار

براي قديمي ها عجیب است؛ خرمشــهري كه آنها به ياد دارند 
پیش از جنگ يكي از بزرگ تريــن بندرهاي خاورمیانه بود كه 
بخش زيادي از بودجه كشور را تامین مي كرد. نه تنها بومي ها كه 
حتي كارگران زيادي از فیلیپین، هند، پاكستان و مراكش اينجا 

شغل نان و آب داري توي دست و بالشان بود.
»شــرهان« اين ها را مي گويد. او حاال سن و سالي دارد و نوبت 
نوه هايش رسیده كه ســركار بروند: »كو كار؟ خرمشهر، قديم 
بزرگ ترين بندرخاورمیانه بود و بزرگ ترين كارخانه روغن سازي 
و صابون سازي را داشت كه 3شــیفته كار مي كردند و تعطیل 
نمي شــدند. اينجا صابون گلنار و عروس تولید و حتي تا برزيل 
هم صادر مي شد. حاال اما بندر ســوت و كور شده و كارخانه ها 
هم سال هاست تعطیل شده اند. بچه هاي ما كجا سر كار بروند؟«
او از شهري مي گويد كه سال ها قبل میزبان كارگران غیربومي 
زيادي بود و اشتغال  قابل توجهي ايجاد كرده بود، اما حاال  بخشی 
از مردمش منتظر يارانه يا مستمري بهزيستي و كمیته امداد امام 

خمیني )ره(  هستند.

آمار رسمي اشتغال درست نيست

آمار بیكاري در شــهر 133هزارنفري خرمشهر به استناد آمار 
رسمي كه فرماندار اعالم مي كند 9درصد است، اما رئیس مجمع 
نمايندگان خوزستان با اشاره به توسعه نامتوازن و نامتعادل، اين 
آمار را باالتر از متوسط كشوري و در استان 25درصد و در برخي 

شهرها حتي تا 45درصد هم مي داند.
فرماندار خرمشهر در اين باره به همشهري مي گويد: »بیكاري 
در خرمشــهر هم مثل همه مناطق كشــور وجود دارد. اينجا 
ظرفیت هاي خوبي مثل نیشكر میرزاكوچك خان جنگلي وجود 
دارد كه هزاران نفر در آن مشــغول به كار هستند. شركت نفت 
و گاز و چند میدان نفتي، شــهرك صنعتي خرمشهر با بیش از 
70واحد تولیدي، صنعت رينگ ســايپا، خــط تولید انواع پز و  
اي تي ام، پايانه مرزي و بارانداز خرمشهر از ظرفیت هاي بي نظیر 
اين شهر هستند كه صدها نفر در هر يك مشغول به كار شده اند.«
محمد حیدري  برخالف شــهروندان اما تفاوتي میان اشتغال 
بومي و غیربومي قائل نیست. او معتقد است؛ همه ايران يكپارچه 
است و اصطالح بومي و غیربومي از دل قانون برنیامده؛ ماموريت 
صنايع، حل مشكل اجتماعي منطقه نیست و آنها قرار است به 
تولید داخل، توسعه صادرات، جذب سرمايه گذاري و ارزآوري و 

ملي كردن صنايع كشور كمك كنند.
 البته حیــدري منكــر تأكید بر اشــتغال بومي ها نمي شــود
و می گويد: »در مصوبه اي آمده است كه جذب نیروي بومي در 
اولويت باشــد، اما جذب نیروي بومي به منزله نفي ساير افراد 
نیست. با توجه به فعالیت صنايع مختلف در خرمشهر بسیاري 
از بومي ها و غیربومي ها در آنها شاغل هستند و طبق شواهد و 

اسناد موجود آمار بیكاري در خرمشهر 9درصد است.«

با وجود اين  ســید كريم حســیني، رئیس مجمع نمايندگان 
خوزستان معتقد است؛ آمار رسمي چندان درست نیست، زيرا 
در اين آمار يك دستفروش با محاســبه 2روز كار در هفته، هم 

جزو شاغالن به حساب مي آيد.

بازسازي نيمه كاره

شهروندان اما كاري به آمار رســمي و غیررسمي ندارند. براي 
آنها همین كه در هر خانواده چند نفر بیكار هســتند و جوياي 
كار، كافي است. بسیاري از جوانان خرمشهر براي داشتن يك 
شغل ساده مهاجرت كرده اند و با همه اين ها، درد خرمشهر فقط 
بیكاري نیست. با وجود گذشت ســال ها از جنگ ايران و عراق، 
خرمشهر و خوزستان با مشكالت انباشته اي مواجه هستند كه 
اعتبار ويژه اي هم براي حل آنها ندارند. يكبار مسئوالن كشوري 
در سال 76بازسازي خرمشهر را تمام  شده دانستند درحالي كه 
به استناد مســئوالن و نمايندگان اين شــهر، فقط 20درصد 
بازسازي ها انجام شده بود. سال 79بازسازي ها از سر گرفته شد و 
ساالنه 28میلیارد تومان به خرمشهر و آبادان اختصاص مي يافت 
كه اين اعتبار هم از سال 86قطع شد. قطع مجدد اعتبار بازسازي 
در شرايطي بود كه خرمشهر در بسیاري از زيرساخت ها چون 
آب، فاضالب، توسعه شهري، مدرســه و امكانات ديگر شرايط 
خوبي نداشته و ندارد. شريفه يكي از شهروندان، مشكل را حادتر 
از اين ها مي داند و توضیح مي دهد كه خرمشهر در بهداشت و 
خدمات شهري سطح بســیار پايیني دارد. او مي گويد: »باران 
رحمت خداست، اما ما در خرمشهر دوست نداريم باران بیايد. 
كمترين باران، فاضالب را روانه كوچه و خیابان  مي كند. مشكل 
فقط همین نیست. از سر بیكاري و فقر دِر كانال هاي فاضالب را 
دزديده اند. مي دانید چند بچه در اين كانال ها افتاده؟ نمي توانید 

در خرمشهر قدم بزنید و به چاله ای برنخوريد.«
مشكالت خرمشهر به گفته فرماندار اين شهر بندري، ساختاري 
اســت؛ كارهايي بايد در زمان خود انجام مي شــده كه نشده و 
حاال تبديل  به مسائل پیچیده اي شده است كه حل آنها نیاز به 

برنامه ريزي دقیق و راهبري مطلوب دارد.

موازي كاري  در اداره شهر

برنامه ريزي كه فرماندار به آن اشــاره مي كند، نقطه كور همه 
سال هاي گذشته خرمشهر و بقیه شهرهاي خوزستان است كه با 
چالش هاي اساسي دست  و پنجه نرم مي كنند. خرمشهر و آبادان 
در همسايگي آن، قرار بود با فعالیت منطقه آزاد كمي توسعه پیدا 
كنند؛ توسعه اي كه حاال بیشتر شبیه به يك رؤياي دست نیافتني 
شده است. فعالیت 400كنسولگري خارجي، حضور 120تاجر 
بین المللي در پاساژ شتابي، تخلیه و بارگیري كشتي هاي بزرگ 
در بندرخرمشهر، نخستین جاده بین المللي به بصره و كويت، 
سردخانه هايي تا ســقف پُر از پنیر دانماركي و مرغ و گوشت و 
بیش از 2هزار تويوتاي كارينو، آماري مربوط به پیش از جنگ 

است. اما قرار بود منطقه آزاد، بخش حتي كوچكي از رونق آن 
زمان را دوباره احیا كند كه نكرد.

»لطیــف«، »جابر«، »قیس«  و »رســول«  مردان خرمشــهر 
هســتند كه همگي درباره منطقه آزاد اروند يك نظر مشترك 
دارند: »منطقه آزاد براي آبادان و خرمشهر سر سوزني كار نكرد.«

فعالیت منطقه آزاد اروند عالوه بر اينكه تأثیري بر توســعه اين 
2شهر جنگ زده نداشته، كار را از جاي ديگري هم خراب كرده 
است. بالتكلیفي در مسئولیت؛ تقريبا مشــابه همه اداره هاي 
دولتي در منطقه آزاد هم هست و به استناد گفته كارشناسان، 
اين موازي كاري نشان مي دهد قانون مناطق آزاد هم به درستي 

در اروند اجرا نمي شود.
پیش از اين يكي از شــهروندان آباداني كــه در زمینه مباحث 

حقوقي سررشته دارد، اجرا نشــدن قانون مناطق آزاد را 
ريشه مشــكالت 2شــهر آبادان و خرمشهر 

دانسته و گفته بود: »عوارض به عنوان 
يك منبع درآمد در توسعه شهري 

بايد به منطقه آزاد داده شــود 
و منطقــه آزاد هــم آن را 
خرج شــهر كند، اما نه تنها 
اين اتفــاق نمي افتد، بلكه 
شــهرداري ها هــم عمال 
بخشــي از منابع درآمدي 
خود را از دســت داده اند. 

سردرگمي در اجراي قانون 
موجب شده است تا شهرداري 

معطــل منطقه آزاد اروند باشــد 
و منطقه آزاد هم معطل شــهرداري 

 و عمال هــر دو مجموعــه، هیــچ كاري از 
پیش نبردند.«

شهر بدون آباداني

بخشی از  اهالي خرمشهر معتقدند؛ منطقه آزاد از 15سال پیش 
تاكنون توسعه شهري را در منطقه عقب نگه داشته است. شهر 
از نگاه مردم شبیه متروكه اي است كه هیچ شباهتي به دوران 
قبل از جنگ ندارد. در ماه هاي گذشته محمدرضا رضايي كوچي، 
رئیس كمیسیون عمران مجلس شوراي اسالمي از اختصاص 
1500 میلیارد ريال بــراي اجراي طرح هاي بازســازي بافت 
فرســوده آبادان و خرمشــهر خبر داده بود، اما مشكل اصلي 
اين است كه خرمشهر همانطور كه فرماندار هم تأيید مي كند 
هیچ اعتبار و رديف بودجه ويژه اي اضافه تر از شهرســتان هاي 
ديگر ندارد كه بخواهد مشكالت انباشــته اين شهر جنگ زده 

را جبران كند.
اين در حالي است كه »محاســن« معتقد است؛ رسیدگي به 
بندر خرمشــهر، تعیین تكلیف منطقه آزاد و پیاده روي اربعین 
فقط بخشي از ظرفیت هايي است كه مي توان از آن بهره  برد و 

خرمشهر را به حدي از جايگاه پیش از جنگ رساند؛ جايگاهي 
كه مردم را امیدوار كند. »شريفه« مي گويد: مشكالت شهري 
آنقدر در خرمشــهر زياد اســت كه وقتي از شــهرهاي ديگر 
برايمان مهمان مي آيد، خجالت زده ايم: »اين شــهر ماســت؟  
اين درد را به كه بگويیم؟ اكثر خیابان ها پر از چاله اســت، بوي 
فاضالب و لجن مي آيــد، بچه هايمان كار ندارنــد، فقط چند 
 روز اول كه يارانه واريز مي شود در شــهر جنب و جوش ديده

می شود. اين، شهري است كه بازسازي شده باشد؟«

تعيين تکليف منطقه آزاد

فرماندار خرمشهر اما مي گويد: به دلیل شرايط تحريم و كمبود 
اعتبار نمي توان انتظار زيادي براي اختصاص اعتبار داشت و 
از سويي، بحث بازسازي خرمشهر كال تمام  شده 

محسوب مي شود.
محمــد حیــدري،  برخــالف نظر 
شــهروندان معتقــد اســت؛ 
سازمان هايي مثل منطقه آزاد، 
وزارت نفت، سازمان بنادر و... 
كارهاي زيادي انجام داده اند 
و با هم افزايي اين سازمان ها 
تالش شده تا بخشي از آالم 
و رنج هاي مردم تسكین يابد.

او توضیح مي دهد؛ امروز، سوم 
خرداد 1400، پروژه هاي مهم 
و كلیدي در خرمشــهر كلنگ زني 
مي شــود كه هركدام مي تواند عالوه 
بر اشــتغال زايي موجب توســعه شهر شود 
و همچنین با فعال شــدن مرز شــلمچه بعد از كنترل 
بیماري كرونا هزاران نفر در اين مرز مشغول به كار خواهند شد. 
امید فرماندار اما براي فعال شدن مرز و رونق بندر خرمشهر به 
پايان تحريم هاست. از نگاه او خرمشهر مشكالت زيادي دارد، 
اما نمي توان كارهاي انجام شده براي اين شهرستان را زير سؤال 
برد و مشكالت را مقدم بر فعالیت هاي انجام شده و تولید دانست. 
حیدري در شرايطي از تعامل خوب اداره هاي دولتي، شهرداري 
و منطقــه آزاد صحبت مي كند كه رئیــس مجمع نمايندگان 
خوزستان معتقد است وضع حاد خرمشهر و آبادان بايد تعیین 
تكلیف شود. سید كريم حسیني مي گويد: »منطقه آزاد قرار بود 
يك فرصت باشد، آن هم در خوزستان و در خرمشهر و آبادان كه 
از مهم ترين شهرهاي بندري كشور هستند، اما متأسفانه بايد 
اذعان كنیم تجربه منطقه آزاد اروند در خوزستان تجربه خوبي 
نبوده و بهره اي كه بايد را نداشته است.« به گفته او، حتي شیوه 
فعالیت منطقه آزاد اروند و مــوازي كاري يا كم كاري ها به طور 
شفاف مشخص نیســت و اين عالمت سؤال بزرگ درخصوص 
عملكرد منطقه آزاد و مسائل حاشیه اي آن موجب شد تا تحقیق 

و تفحص درباره آن به زودي كلید بخورد.
او تصريح مي كند كه بعد از جنگ، كارهايي بايد در خرمشــهر 
انجام مي شد كه نشد و وضع امروز خرمشهر و آبادان در شان اين 
دو شهر نیست و باعث تأسف اســت كه مردم در امور ابتدايي و 
نیازهاي اولیه خود مشكل دارند. حسیني تأكید مي كند منطقه 
آزاد اروند بايد تكلیف خود را با اين دو شــهر روشن كند، زيرا 
مي توانست درآمد و فرصت هاي اشتغالزايي و مسیر توسعه اي را 

براي آنها ايجاد كند كه نكرد.

 
  

كارون حاال آب ندارد؛  آنقدر كه پسربچه ها روي زمین تفتیده اش 
فوتبال بازي مي كنند. آفتاب غروب هم كه مي تابد، جز هرم گرما 
و لب هاي ترك خورده چیزي براي خرمشهر ندارد. خرمشهر نه 
كارون دارد، نه قاب ســرخ دم غروب، نه همهمه لنجي ها توي 

بندر و نه، فرمانده  اي كه كارها را سر و سامان دهد.

خرمشهر با  گذشت 39 سال از آزادسازی، با مشكالت زيادي دست وپنجه نرم  مي كند و به نظر مي رسد چاره حل مشكالت اين شهر، 
مديريت و برنامه ريزي اصولي است 

هنوزهمفرماندهميخواهدخرمشـــــــــهر

زنان رنج بيشتري كشيدند

پرونده ویژه
سيده زهرا عباسی  

خبرنگار
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پياده مداري در شهر را ساده نپنداريم

علي سلطاني، عضو هيأت علمي گروه 
شهرسازي دانشــگاه شيراز: مفهوم 
پياده مداري به نظر ساده انگاشته مي شود، 
اما در برگيرنده موضوعات مختلف است 
كه با سالمتي و ايمني شهروندان ارتباط 
مستقيم دارد و نبايد از كنار آن به راحتي 
بگذريم. پياده راه ها3عنصر اصلي دارند كه محيط فيزيكي ساخته شده، 
محيط اجتماعي و فرهنگي و محيط طبيعي را شامل مي شود. بايد براي 
چنين مباحث  مهمي ابتدا طرح مسئله ارائه داد و براي رسيدن به اهداف 
پيش بيني شــده بررســي و تحقيقات الزم بــا همــكاري و تعامل 
دســت اندركاران انجام شــود. پياده مداري با محيط زيست، عدالت 
اجتماعي و تــاب آوري تعريف مي شــود و هــر يك از اين مــوارد از 
مشخصه هاي جدي به شمار مي آيند و يكي از وظايف شهرساز فراهم 
كردن ابزار ها، توجيه ها، تعريف چشم انداز، جهت دهي و اطالعات كمي 

و كيفي و معرفي نمونه هاي موفق است.
 

پياده روها متولي مي خواهند

شهاب الدين كرمانشاهي، عضو هيأت 
علمي دانشکده شهرسازي دانشگاه 
تهران: مرور تاريخچه خيابان هايي كه در 
جهان از )تي او دي( اســتفاده كرده اند، 
شــناخت خوبي از موضوع ارائه مي دهد. 
متخصصان ترافيك ايده هــاي زيادي را 
امتحان كرده اند يا براي هرچه بيشتر پياده مدار شدن شهر خدمات و 
امكانات موجود در شهر را بررسي كرده اند كه چرا با صرف مبالغ زياد 
براي راه اندازي خطوط مترو هنوز مردم به استفاده از خودروي شخصي 
تمايل دارنــد و با آگاهي از اشــكاالت، قدم در رفع آنها برداشــته اند. 
پياده مداري بايد نزديك به مفهومش باشد؛ به گونه اي كه افراد داراي 
معلوليت، افرادي كه باري را حمل مي كنند و حتي افراد معمولي در هر 
ساعت از شبانه روز احساس امنيت كنند و سالمتشان در خطر نباشد. 
پياده مداري، پياده رو سازي  نيست؛ درحالي كه پياده روها شرط اصلي 
پياده مداري هستند. درحال حاضر پياده روهاي تهران متولي ندارند؛ 
هرچند كه معاونت فني و عمران تالش هايي براي بازآفريني و ساخت 
انجام داده است. مهم است كه بدانيم پياده مداري، پياده راه سازي نيست، 
پياده راه سازي يك كار تزئيني و برندينگ است؛ مثل تزئين شهر. درواقع 
پياده مداري يك كل است. اساســي ترين بخش برنامه كاربري زمين 
است؛ يعني جدا شــدن كاربري مســكوني از تجاري. پياده مداري با 
خودرومحوري رفاقتي ندارد. وقتي درباره پياده مداري صحبت مي شود، 
ايمني مهم ترين ويژگي و نياز پياده مداري اســت و پياده مداري بايد 
معقول باشــد و رقيب با خودرومداري  طراحي شــود. درواقع توسعه 

حمل ونقل تنها به معناي توسعه حمل ونقل ريلي و مترو نيست.

  مديريت شهري تهران نيمي از راه براي بهسازي و توسعه مسيرهاي 
پياده رو را طي كــرد. 62هفته از آغاز طرح »بــه راه« در پايتخت 
مي گذرد و طي اين مدت، بيش از 250كيلومتر مسير پياده رو در 
شهر ايجاد يا بهسازي شده اند. با اين حساب، 250كيلومتر ديگر از 
طرح باقي مانده و طبق برنامه دست كم نيمي ديگر از اين مقدار تا 

پايان سال اجرا مي شود.
طرح »به راه« را معاونت فني و عمراني شهرداري تهران با همراهي 
شهرداري هاي مناطق پيش مي برد. در اين طرح، احداث و بهسازي 
500كيلومتر مسير پياده و دوچرخه در شهر تهران پيش بيني شده 

كه آمار از تكميل شدن 250 كيلومتر پروژه حكايت مي كند.
 البته آنطور كه صفا صبوري ديلمي، 
معاون فنــي و عمراني شــهرداري 
مي گويد اگر مسير دوچرخه ها را هم 
به آمار اضافه كنيم، به رقمي باالتر از 
320كيلومتر مي رسيم. با وجود اين، 
او اعتقاد دارد كار بســيار دشــوار و 
پيچيده است؛ چراكه شرايط موجود امكان احداث در برخي نقاط را 
نمي دهد. صبوري ديلمــي مي گويد: »در تهــران بايد نزديك به 
20هزاركيلومتر پياده رو وجود داشــته باشد كه با همه سختي ها 
500كيلومتر مسير پياده روي مناسب در سال درست مي شود. در 
اين صورت و با طی همين روند 40سال بعد مي توانيم بگوييم كه 

پياده روهاي تهران تكميل شده است.«

طول سفر بايد كاهش يابد
بخشي از آنچه معاون شــهردار تهران عنوان مي كند به غفلت از 
جايگاه پياده روها در برنامه ريزي هاي شهري در گذشته برمي گردد؛ 
چراكه با وجــود همه تالش هاي صورت گرفته براي دسترســي 
شهروندان به امكانات شــهري، اما طي دهه هايي از شهرسازي و 

توسعه، پياده روها از نگاه مسئوالن دور مانده. 
پياده روهاي موجود در شهر طي دهه هاي 70و 80فداي رويكرد 
فروش تراكم بدون ضابطه شده اند تا همه  چيز در سلطه ساختمان ها 

قرار گيرد. به همين خاطر عابران پياده در بسياري از محدوده هاي 
شهر يا اصال سهمي از معابر ندارند يا محل گذرشان در تصرف بناهاي 
جلو آمده و انواع و اقسام سدمعبر درآمده است. بر همين مبناست 
كه مديران شهري دوره فعلي مي گويند اگر همين امروز تمامي 
برنامه ها، صرف مناسب سازي و احداث مسيرهاي پياده روي جديد 
شود، بيشتر از چند دهه طول مي كشــد تا بتوان گفت كه تهران، 
پياده روهايي مناسب براي شهروندان دارد. با وجود اين، مديريت 
شهري با 3رويكرد اقدامات الزم را در راستاي پياده مداري آغاز كرده 
است؛ رويكردهايي كه يكي از آنها مناسب سازي پياده روهاي موجود 
براي همه اقشــار جامعه به ويژه معلوالن، سالمندان و كم توانان، 
ديگري احداث پياده روها و پياده راه هاي جديد و ســومي توسعه 
مبتني بر حمل ونقل همگاني )TOD( اســت. در توضيح رويكرد 
سوم هم، مبناي كلي اين است كه بارگذاري ها و تراكم ها در اطراف 
ايستگاه هاي حمل ونقل عمومي به خصوص مترو به گونه اي صورت 
بگيرد كه شهروندان بتوانند به آساني با تامين نيازهاي اساسي خود 

و البته بيشتر با پياده روي به ناوگان حمل ونقل عمومي برسند.
افشين خضرلوي اقدم، دبير كميته 
پياده رو   و تي او دي  در شهر تهران در 
وبيناري كه در همين خصوص برگزار 
شــد، گفــت: »آنچــه در مبحث 
پياده مداري مهم است، اين است كه 
بدانيم پياده مداري چيســت؟ چرا 
آنقدر كه در تيترها از پياده مداري حرف مي زنيم در شــهر شاهد 
پياده مداري به مفهوم واقعي آن نيستيم. جالب است كه هرقدر انتظار 
داريم تهران شهر پياده مداري شود، گويا انتظارمان زياد است؛ چون 
آن توجهي كه بايد به موضوع شود، نمي شود. وقتي درباره اين مبحث 
مهم صحبت مي كنيم بايد به دنبال سنگ بناي آن باشيم و بنيادي تر 
به موضوع نگاه كنيم. زماني كه در شهري تعداد پياده ها را نسبت به 
خودرو هاي آن شهر بيشــتر ببينيم اين شهر رويكردي پياده مدار 
دارد.« به گفته او، منظور از پياده ها، افراد دوچرخه سوار، مادران همراه 
با كالسكه، افرادي كه ويلچر استفاده مي كنند و حتي ورزشكاران 
هستند و سواره ها هم شامل ماشين شخصي، تاكسي، موتورسيكلت، 
ميني بوس و اتوبوس ها مي شوند. خضرلوي اقدم با چنين تعريفي از 
پياده ها مي گويد: »وقتــي اكنون به تهران نــگاه مي كنيد تعداد 

پياده هايش بيشتر است يا تعداد سواره هايش؟ 28پالك از يك بلوك 
با 200واحد مسكوني از شهركي را در منطقه اي از تهران فرض كنيد. 
فرض كنيد هر خانوار با ميانگين 3نفر آنجا زندگي مي كنند  كه در 
مجموع 600نفر مي شوند و حداقل 200نفر آنها شاغل است؛ بنابراين 
حجم زيادي از افراد قرار است مانند هر روز سفر شغلي در شهر داشته 
باشند. فاصله مسير كاري آنها تعيين مي كند از چه وسيله نقليه اي 
استفاده كنند. اين صحنه ها هر روز در تهران در حال تكرار شدن 
هستند و آنچه در اينجا مهم است طول سفرهاي شغلي است كه 
چنانچه بتوانيم اين طول  ســفرها را بكاهيم تا به 500متر برسد و 
بتوانيم پاي پياده تردد داشته باشيم شهر به رويكرد پياده محوري 
نزديك مي شــود. نكتــه مهم اينجاســت تا زماني كه به شــهر 
زيرساخت هاي زيربنايي ندهيم، تأثيري در كاهش فاصله هاي سفر 
شــغلي نخواهيم ديد. در اين مثال فقط توجه شما را به سفرهاي 
شغلي معطوف كرده ام، اما چندين نوع سفر شهري در شهر داريم. 
شهر تهران كالبدي دارد كه 100سال گذشته ساخته شده و اين 
كالبد منجر به تغيير زندگي ما شــده و االن مي خواهيم به دوران 
گذشته برگرديم. بايد توجه داشته باشــيد كه چطور كالبدهاي 
موجود با ازدياد خود باعث تغيير زندگي شده و بازگشت به سبك 
زندگي قديم را سخت كرده است؟ براي تهران سفر شغلي با خودرو 
مثل يك ويروس است و بايد درنظر گرفت كه پياده مداري براي شهر 
تهران امر پيچيده اي است كه براي رسيدن به آن نبايد آن را تقليل به 
پياده رو يا پياده راه داد و نبايد از ساده كردن مسئله هم هراس داشت 

و بهترين راه حل بازگشت به گذشته است.« 

تجربه مثبت سيدني
براي مصداق زيست پذيري شهر كافي است نيم نگاهي به تغييرات 
ميدان ها و چهارراه هاي  مهم مركزي شهر مانند ميدان مخبرالدوله 
بيندازيم. مقايسه وضعيت اين ميدان در سال 1330و 1340كامال 

مشهود اســت؛ ميداني كه طي 10ســال با ورود خودرو از تعداد 
پياده هايش در معابر كاســته و به تعداد خودروهايش افزوده شده 
است و اين روند با مهياشدن بستر تردد با خودرو روندي صعودي 

داشته است. 
عليرضا جاويد، مشاور شهردار تهران 
با اشاره به مقدمات زندگي شهري و 
آسايش و آرامش در همين رابطه با 
توضيــح مفهــوم TOD و رويكرد 
پياده مداري شهرهاي بزرگ جهان و 
ايران به خصوص تهــران مي گويد: 
»سال 1971شهر سيدني استراليا بر جنبه هاي مثبت پياده در 
شهر تأكيد داشت و از آن زمان اولويت به اين موضوع داده شد و 
اكنون شــاهد نتايج مطلوب آن در شهر مدرن و امروزي سيدني 
هستيم. در تهران براي اين موضوع مصداق هاي موفق و ناموفق 
داشته ايم. به عنوان مثال خيابان 15خرداد در جوار بازار بزرگ تهران 
تجربه نسبتا موفق با اولويت پياده به سواره است كه به مرور همه 
شهروندان از مزيت آن آگاه و اســتقبال خوبي از آن شد. امنيت، 
جداره سازي و مبلمان شهري در اين نوع پياده راه ها حرف اول را 
مي زند. اما اجراي نمونه آن در خيابان شهدا با همين هدف از سوي 
شهروندان و كسبه مورد استقبال قرار نگرفت؛ بنابراين نمي توان 
براي چنين موضوعي نگاهي كلي داشت؛ چون تعارض و تقابل 
بسيار دارد. درواقع شهر بزرگي مانند تهران به حمل ونقل ريلي براي 
سواره احتياج بيشتري دارد. آزادراه، بزرگراه و خيابان هاي فرعي و 
اصلي الزم اســت، اما بايد در كنار آن نقاطي از شهر را با بررسي و 
كارشناسي آماده ايجاد پياده راه درنظر بگيريم. اميدوارم تا سال 
1404يك نقطه از شهر تهران چنين خياباني مكان يابي شده و با 
 رعايت نــكات مهــم به منظــور اســتقبال شــهروندان اين 

امر تسري يابد.«

همشهري همزمان با برگزاري وبينار با عنوان »مفهوم پياده مداري« وضعيت پياده روهاي 
تهران را بررسي كرد

»به راه« به نيمه راه رسيد
 250كيلومتر از مسير پيش بيني شده احداث و بهسازي پياده روهاي شهر 

تهران انجام شده است
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مقايسه دو تصوير قديم و جديد از تقاطع خيابان هاي الله زار و جمهوري از نسبت بيشتر پياده ها به خودروها در 70 سال پيش حکايت مي كند.
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عكس: همشهري/ امیر پناهپور

تازه هاي نشر

   يك روز از زندگي ايوان دنيسوويچ 
»يك روز از زندگي ايوان دنیسوويچ« نوشته 
الكساندر سولژنیتسین نخستین بار در مجله 
ادبي نوي میر در ســال 1962منتشر شد. 
اين داستان روايت يك روز از زندگي »ايوان 
دنیسوويچ« در زندان  اســت. اين جوان به 
اتهام واهي به10ســال زندان محكوم است 
و شرايط نابساماني دارد. اين شخصیت در 
داستان وضعیت خودش از زندان و اردوگاه 

كار اجباري را به تصوير كشیده است. الكساندر سولژنیتسین، نويسنده  
برجسته اهل روسیه اين داستان را براساس تجربه زيسته اش در دوران 
جنگ جهاني دوم و 8 سال حبس اش در اردوگاه كار اجباري نوشته 
است. اين نويسنده تأثیر تصمیمات سیاسي و جنگ بر زندگي مردم را 
به زيبايي نشان داده و داستان را اين چنین آغاز كرده است:»ساعت 5 
صبح است، همانند همیشه، صداي ضربه هاي سهمگین چكش روي 
صفحه فلزي آويزان در نزديكي خانه هــاي چوبي موقت طنین انداز 
مي شود.« الكساندر سولژنیتسین  زاده 11 نوامبر 1918 - درگذشته 
سوم اوت 2008 نويسنده سرشناس اهل روسیه و برنده جايزه نوبل 
ادبیات در سال 1970 بود. وي به خاطر افشاي جنايات ژوزف استالین 
در رمان هايش، 20 سال را در تبعید گذراند. مجمع الجزاير گوالگ، 
بخش سرطان و نخستین حلقه از كتاب هاي مطرح اين نويسنده اند. 
يك روز از زندگي ايوان دنیسوويچ را رضا فرخ فال به فارسي برگردانده 
و نشر نو به تازگي اين كتاب را با شمارگان هزار و 100نسخه به بهاي 

52هزار تومان منتشر كرده است.

   فيزيك و طبيعت
»فیزيــك و طبیعت« بــا زير عنــوان نگاه 
فیزيكــدان بــه طبیعــت نوشــته »ورنر 
هايزنبــرگ« را مــزدا موحد به فارســي 
برگردانده و به تازگي از سوي نشر نو منتشر 
شده است. ورنر هايزنبرگ يكي از بزرگ ترين 
فیزيكدان هاي قرن بیســتم، در اين كتاب 
تحول ديــدگاه فیزيك مدرن نســبت به 

طبیعــت را روايت مي كنــد، از علیت و تفكر 
فلســفي مي گويد، مفهوم طبیعت را در تاريخ علم پي مي گیرد و به 
آراء پیشــگامان فیزيك مدرن مي پردازد. او معتقد است كه فیزيك 
مدرن با كشفیات كپلر ، گالیله و نیوتن تولد يافت؛ كشفیاتي كه مؤلفه 
بنیادي شان قطع رابطه با تصوير قرون وسطايي از طبیعت بود. نكته 
بسیار مهم ديگري كه هايزنبرگ بر آن تأكید دارد اهمیت آگاهي از 
فرهنگ كالسیك و مطالعه فلسفه و تاريخ انديشه غربي در آموزش 
دانشمنداني ا ست كه فقط متخصص نیســتند و مي خواهند تبعات 
عملي و نظري كار خود را در بســتر مجموعه گسترده فعالیت هاي 
بشري بســنجند. نشــرنو »فیزيك و طبیعت« را در 168صفحه با 
شمارگان هزار و 100نسخه به بهاي 40هزار تومان منتشر كرده است.

ديدار با سعید صادقي، عكاس شناخته شده 8سال دفاع مقدس

ماندگاري رگه هاي صداقت در مستندات جنگ

سال ها در جنگ تحميلی عراق عليه 
ايران عكاس بوديد. چقدر عكس هاي جنگ هاي 
بزرگ و حتي جنگ هايي مثل جهاني اول و دوم در 

مقايسه با جنگ ما تبديل به كتاب شده است؟
پــس از دفاع مقدس، آثار جنگ جهانــي اول و دوم 
را رصد كــرده ام. مردم كشــورهاي غربي بر مبناي 
زندگي اي كه در پیش گرفته اند، لحظه  لحظه هايي 
كه در عكس ها ثبت و ضبط شــده، بــا خلل و فرج 
زندگي شــان آمیخته اســت؛ يعني عكاسان مورد 
احترام و توجه ويژه قرار مي گیرند و مردم هم هويتي 
مشــخص و منســجم از آنچه در جنگ استقامت 
كردند و جنگیدند در ذهن دارند. آنها بر همان مبنا و 
براساس همان مستندات پايه هاي زندگي امروزشان 
را ساخته اند. طبعاً آن كتاب ها نیز برايشان ارزشمند 
اســت. هنوز هم اروپايي ها و حتــي آمريكايي ها در 
خانه هايشــان، كتاب هايي از جنــگ دارند و هنوز 
موضوع جنگ جهاني برايشان مخاطب و خريدار دارد. 
آنها به بچه هايشان هم اين مفهوم ارزشمند استقامت 
را انتقال مي دهند. با نگاهــي به آثار دان مك كالین، 
عكاس بريتانیايي جنگ مي توان به ســادگي به اين 
موضوع پي برد. اصال نیازي نیست راه دور برويم. در 
خانواده هاي غربي احترام خاصي براي كساني كه در 
راه ساختن زندگي، جانشان را به خطر انداختند، قائل  
هستند؛ زندگي اي كه گستره اش امروز در اختیارشان 
است. حتي در دبستان ها و كودكستان ها بچه ها را با 
موضوع جنگ آشنا مي كنند تا زماني كه پا به دانشگاه 
بگذارند. اما ابعــاد اين موضوع متفاوت اســت و به 

فراخور سنشان به آنها توجه مي شود.
در ايران با چه تفاوت هايي روبه روييم؟

در كشور ما بیشتر در مناسبت های سیاسي و به عنوان 
اهداف ابــزاري از اين موضوع اســتفاده مي شــود. 
عكس هاي جنگ ما اگر بگويیم تا بدين لحظه حاصل 
چنداني براي بدنه اجتماعي ما به همراه نداشته، به 
گزاف سخن نگفته ايم. ما متأسفانه شاهد آن نیستیم 

كه مثاًل جوانانمان براي زندگي كردن در سرزمینشان 
با نگاه كردن به اين عكس ها و كتاب ها عشق بورزند.

عكاسان خارجي نسبت به ايراني ها 
چقدر در كارشان حرفه اي بوده اند؟ مثاًل چقدر 
به نور، واقعه، حادثــه، كادربندي و امثال آن در 

عكاسي جنگ توجه كرده اند؟
عكاسي جنگ بســتگي چنداني به تكنیك ندارد. 
عكاسي جنگ در بســتر محتواي دشت تراژدي ها 
شكل مي گیرد. شكل عكاسي ما با آنها بسیار تفاوت 
دارد؛ همان طور كه نوع زندگــي كردن آنها هم با ما 

فرق دارد.
مي توانيد به طور دقيق اين تفاوت را 

بررسي كنيد؟
من در جنگ ايــران و عراق به نوعي ســرباز بودم، 
اما عكاســاني مانند جیمز نچوي يا دان مك كالین 
عكاساني عقالني نسبت به موضوع بوده اند. آنها در 
حاشیه وقايع جنگ به جســت وجو مي پردازند و 

طبعاً كتاب هايشان هم زبانزد و فراگیر است. آنها 
تفاوت ديگري با عكاسان ايراني دارند. اينكه در 
كنار رنج هاي جنگ كنار مرگ نمي ايســتند 
و اتفاقاً در حاشــیه اند و انديشــه خودشان را 
در آثارشــان به تصوير مي كشــند. همچنین 
تحصیالت جامعه شناســي دارند و در امنیت  
هســتند. درحقیقت عكاسان هنرمندي اند كه 
درست مي بینند و درست تشخیص مي دهند، 
اما جنس عكاسي ما احساســي است و مثاًل در 
كتاب هــاي »THEIMPOSED WAR« كه 
اتفاقــاً چندين جلد اســت و حاصل تالش يك 
تیم عكاسي ايراني اســت و دفتر اسناد جنگ و 
انقالب اسالمي آن را منتشر كرده، جلوه گر است. 
آنها خالق اند، اما امثال من مانند ســربازيم و در 
دل جنگ زندگي مي كنیم. عكاسي ما وفادارانه 
اما كوركورانه اســت و عكاســي آنها وفادارانه 
اما عقالني و خردگرايانه. عكاســي ما در سايه 

قدرت شكل مي گیرد، اما عكاسي آنها از انسان سخن 
مي گويد. بخشي از عكاسي آنها با واقعیت هاي جنگ 
سخن مي گويد و حتي تغییرات اجتماعي شان، در آن 
نقش پیدا مي كند، اما عكاسي ما در حد روزنامه نگاري 
روزمره باقي مانده و مردم التفاتي هم به كتاب هاي 
گران قیمت جنــگ ندارند. روزنامه پر مي شــود و 
اطالعات از جنگ در حد اخبار گذراست و از آن عبور 

سعيد صادقي از عكاسان سرآمد 8سال دفاع مقدس است كه عكس هاي به يادماندني، ناب و سرشار از خاطره از آزادسازي 
خرمشهر در كارنامه خود دارد. او كه می گويد كشورهاي توسعه يافته جهان به عكاسي جنگ در 2جنگ اول و دوم جهاني 
ارج مي نهند و مستندات برايشان حائز اهميت است، مي گويد در ايران هنوز نتوانسته ايم از دايره شعار و تبليغات بيرون بياييم و همين موضوع آفت 

عكاسي دفاع مقدس است. در سالروز آزادسازي خرمشهر پاي صحبت هاي اين عكاس پيشكسوت نشسته ايم.

فرشاد شيرزادي 
روزنامه نگار

مي كنیم. اينها همه حاصل تجربه هايي اســت كه 
بعینه ديده ام؛ حاصل كتاب هايي است كه از جنگ 
آنها ديده ام و نمايشگاه هايي كه بعد از جنگ ايران و 
عراق در اروپا برپا شده و من در آنها شركت كرده ام 
و بخش قابل توجهي از آنها تبديل به كتاب شده اند. 
كاماًل حس كرده ام كه من به عنوان عكاس جنگ در 
ســرزمین خودم غريب مانده ام و كسي هم به آثارم 
توجه چنداني ندارد، اما برعكس در آنجا احســاس 
غرور و افتخار كرده ام. نه اينكه آنها شیفته و شیداي 
عكس هاي من به عنوان عكاس ايراني جنگ ايران و 
عراق باشند، بلكه آنها اين را تكريم مي كردند كه من 
با صداقت وارد عرصه جنگ شده ام و وقايع را ثبت و 

ضبط كرده ام.
مستندنگاري جنگ در دانشگاه هاي 

خارج نسبت به ايران چگونه تدريس مي شود؟
در ايران بیشتر نمايشي است و دانشجويان و استادان 
دنبال نمره دادن و نمره گرفتن  هستند. پس از جنگ 
اين كار را انجام داده اند، اما بســیار معمولي است و 
به اصطالح دم دستي تلقي مي شــود. در مقابل در 
كشورهاي اروپايي عمیق تر از مجموع سخناني است 
كه اكنون درباره اش صحبــت مي كنم. درواقع آنها 
حقیقت و واقعه جنگ را كه در بدنه اجتماعي جامعه 
تبديل به صلح شده، به تصوير مي كشند و تدريس 
مي كنند. متأســفانه اين طرز فكر در اذهان عده اي 
هنوز وجود دارد كه به راحتي مي گويند به من چه كه 
عده اي جان خودشان را به خطر انداخته اند يا حتي 
باالتر از آن، خودشان را به كشتن داده اند! به راحتي 
مي گويند حتماً آنها امتیاز گرفته اند! متأسفانه كسي 
در دانشگاه هاي ما درباره مستندنگاري واقعي جنگ 
صحبتي ندارد. در كشــور ما براساس نوع مداركي 
كه دريافت مي شــود، اين كار به نوعي تشــريفات 
تبديل شــده و در رفتار و عملكــرد اجتماع هم 
خاصیتي ندارد، اما براي آنها خاصیت و حاصل 
به همراه دارد. براساس همین نگاه در صنعتشان 
هم پیشــرفت مي كنند و در رفتار و عملكرد 
اجتماعي شان هم اين پیشرفت بعینه ديده 
مي شود و مسیري را طي مي كنند كه قابل 
تحسین اســت. نمي خواهم بگويم كه آنها 
خیلي باهوش اند يا مي فهمند و ما نمي فهمیم، 
اما آنها به اين نتیجه منطقي رسیده اند؛ چراكه 
تجربه كرده انــد و از جنگ بهره برداري سیاســي 
نمي كنند. تجربیات ما ايراني ها اما گويي مدام از 
نقطه صفر دوباره تكرار مي شــود. كسي سراغ 
من نوعي نمي آيد كه از تجربه هايم اســتفاده 
كند و براي نسل هاي بعدي كتاب بنويسد 
يا عكس هايي را در قالــب كتاب به 

جوان ها بدهد و بدون تشريفات و پشتیباني سیاسي، 
بخواهد تجربه را به نســل جوان انتقــال دهد. اين 
باعث مي شود جوان ما از صفر شــروع نكند و يك 
گام جلوتر از من باشــد. در كشورهاي ديگر به گونه 
ديگر اســت. آقاي »رابرت كاپا« را درســت وسط 
صحنه قرار مي دهند و شخصیت، رفتار، عملكرد و 
دغدغه هايش را مي شــكافند. دانشگاه هاي آنها هم 
طبعاً در نوع عملكردشان با ما از بنیان تفاوت دارند 
و همه موضوع ها را به درستي و فراست كارشناسي 
مي كنند. اين در حالي است كه تا امروز كسي نسبت 
به عكاســي امثال من نمره اي نداده اســت. ما دائم 
براساس اينكه چقدر عكاس ما وفادار بوده و در دايره 
قدرت كجا ايستاده ايم، كارهايمان را تجزيه و تحلیل 
مي كنیم. در سازمان تبلیغات اسالمي حوزه هنري 
هم شايد تا به امروز قريب به هزار عنوان كتاب درباره 
جنگ چاپ شده باشد، اما خروجي ندارد. من 3نوع 
عكاسي براي جنگ كرده ام؛ يكي ژورنالیستي، يكي 
تبلیغاتي ژورنالیســتي و ديگري به تصوير كشیدن 
زشــتي هاي جنگ. پس از جنگ فقط مــادران و 
همســران به دنبال پیكر فرزندان و همسرانشــان  
هستند و مردم عادي به زندگي معمولي كه در پیش 
دارند، دل خوش مي كننــد و آن را پي مي گیرند و 
تحــوالت اجتماعي به گونه اي شــكل مي گیرد كه 
گويي جنگي در اين كشــور اتفاق نیفتاده است. اما 
عده اي كه با رنج جنگ زندگي شان همچنان ادامه 
مي يابد، گويي براي همیشــه فراموش مي شــوند. 
در غرب عكس اين موضوع صادق اســت؛ يعني به 
آنها احترام مي گذارند، درباره آنها كتاب ها نوشــته 
مي شود و عكس ها در قالب كتاب با شمارگان باال به 
فروش مي رسد، اما ما گويي زود فراموش مي كنیم و 

به زندگي عادي برمي گرديم.
 و حرف آخر؟

واقعیت جنگ را نمي توان ناديده گرفت. به هر حال 
روزي ســر باز خواهد كرد و مشخص خواهد شد. در 
عین حال افق برايم روشــن است كه روزي مي رسد 
كه صداقت عكاســان ما ارج گذاشــته خواهد شد و 
از نوع نگاه كاســبكارانه دور خواهیم شد تا نسل ها 
فريب نخورند و محبت وطنشــان بیشــتر شوند و 
احساس تعلق به آب و خاكشان داشته باشند. امروز 
با گذشت 33ســال از پايان جنگ تحمیلي به قدري 
وقايع اجتماعي را پشت سر گذاشته ايم كه متأسفانه 
موضــوع دفاع مقدس به عمق تاريكخانــه رفته و به 
محاق فراموشي سپرده شده است. اين موقعیت هم 
مانند هزاران موقعیت ديگر گذراســت. آنچه باقي 
مي ماند رگه هاي صداقت، انســانیت و دلسوزي در 

مستندات جنگ است.
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سال گذشــته با فراخوان وزارت نيرو 
به روزرساني قانون توزيع عادالنه آب آب

مصوب سال 61 با مشاركت حداكثري 
ذي نفعان تدوين شد. ولي آنچه در تعطيالت نوروز رخ 
داد، مشــاركت  كنندگان را در ابهام قــرار داد. آنها 
نمي دانند كه متن »پيش نويس مشاركتي« هم اكنون 
در كميسيون زيربنايي دولت منتظر تصويب است  يا 
آنچه شركت مديريت منابع آب ايران چندسال قبل 
به عنوان »ويراســت نهم« قانون توزيع آب منتشر 
كرد؟ هم اكنون تالش مــوازي وزارت نيرو، همزمان 
براي تدوين قانون جامع آب، براي مالكيت بســتر و 
حريم رودخانه ها و صدور سند به نام شركت هاي آب 
منطقه اي فعاالن محيط زيســت را نسبت به آينده 
منابع آبي و مناقشــات احتمالي آينده نگران كرده 
است.آنها تصور می كنند با تصويب قانون جديد منابع 

آب در ايران خصوصی می شود.

متنمشارکتی
دولت ها و مجالس مختلــف در 2دهه اخير به دنبال 
به روزرســاني قانون توزيع عادالنه آب بودند. وزارت 
نيرو كه اصالح و تدوين قوانين حوزه آب را به عنوان 
يكي از وظايف برعهده دارد، ســال 93 موضوع را به 
شركت مديريت منابع آب سپرد. چندين ويرايش از 
تالش آنها درون وزارت نيرو بدون آنكه علني باشد، 
تهيه شد و در نهايت نهمين ويرايش، براي بازبيني به 

گروه هاي ذي نفع در مسئله آب ارسال شد.
مهم ترين وجه تمايز ويراســت نهم بــا قانون توزيع 
عادالنه آب، مســئله مالكيت آب به نفع وزارت نيرو 
بود. اين ويراســت مورد مخالفت ذينفعان در بخش 
كشاورزي، صنعت، محيط زيست، سازمان جنگل ها، 
دامداران، عشاير، مركز پژوهش هاي مجلس و... قرار 
گرفت، اما در ســال97 بخشــي از بدنه وزارت نيرو 
در دفتر برنامه ريزي كالن آب و آبفــا به اين نتيجه 
رســيدند كه بدون مشــاركت ذي نفعان نمي توان 
قانون جامع تدويــن آب را به درســتي و با عدالت 

مديريت كرد.
محمد الموتــي، دبير شــوراي هماهنگي شــبكه 
سازمان هاي مردم نهاد محيط زيست و منابع طبيعي 
در گفت وگو با همشــهري با اشــاره به اينكه تفكر 
ســازه محور در وزارت نيرو همچنان حضور پررنگ 
دارد، مي گويد: تفكر جديدي در وزارت نيرو در حال 
شكل گيري بود كه مشاركت ذي نفعان غيردولتي را 
مؤثر مي  دانست. اين بخش از وزارت نيرو با همراهي 
وزير، از نمايندگان اتحاديه هاي عشايري، كشاورزي 
و زيســت محيطي براي تدوين اليحه جامع دعوت 

به همكاري كــرد. در نتيجه توجــه وزير به اهميت 
مشاركت اجتماعي، عمال ويراســت نهم قانون آب 
 كه محصول شــركت مديريت منابع آب ايران بود، 
از ابتداي ســال 99 كنار گذاشته شــد. اگرچه دفتر 
برنامه ريزي وزارت نيرو متن اوليه  و از پيش آماده اي 
براي شروع بحث پيشــنهاد داده بود، اما از آنجا كه 
اين متن مترقي تر از ويراســت نهم بود، براي حسن 
همــكاري، مجموعه ذي نفعــان غيردولتي ازجمله 
شبكه تشكل هاي غيردولتي زيست محيطي، همراه 

پروژه تدوين پيش  نويس قانون آب شدند.
اين فعال محيط زيســت با اشــاره به اينكه شبكه 
تشكل ها، نظرات تمام تشكل هايي كه حتي كمترين 
فعاليت را در حوزه آب داشتند، كشاورزان و جامعه 
دانشگاهي را از سراسر كشــور جمع كرد، مي گويد: 
شبكه نهادهاي غيردولتي در مسير تدوين قانون آب 
در عين اينكه مي دانست طرف مقابل تجربه  مشاركت 
اجتماعي پايدار ندارد، صبوري كــرد تا وزارت نيرو 
به عنوان نخستين تجربه، مشــاركت را ادامه دهد. 
12جلسه تخصصي در وزارت نيرو برگزار شد و وزارت 
كشاورزي، سازمان حفاظت محيط زيست و... نظرات 
خود را براي تدوين قانون جديد آب اعالم كردند. ما 
هم مشــاهده مي كرديم كه ماحصل كار به خصوص  
در بحث مالكيت حريم و بستر رودخانه، انتقال آب 
بين حوضه اي، بازچرخاني آب، ميزان مصرف آب در 
هر بخش و... جايگزين متن قبلي مي شــد. اين متن 

مشاركتي با وجود ايراداتي كه همچنان داشت، پيش 
از نوروز1400 براي ارســال به كميسيون زيربنايي 
دولت نهايي شد و قرار بر اين شد بعدتر موارد جديدي 
به عنوان اصالحيه به دولت ارسال شود. اما اين متن 
ارسال نشــد و به جاي آن »ويراست نهم« به عنوان 
متن قانون آب به صورت فراگير بــراي همه افراد و 

ذي  نفعان در شبكه هاي اجتماعي ارسال شد.

ويرايشيکمتن
شبكه تشكل هاي غيردولتي زيست محيطي نگران 
است كه متن مشــاركتي به طور كلي كنار گذاشته 
شــده باشــد. هرچند وزير نيرو در هفته گذشته در 
گفت وگو با همشهري گفت  »در همين روزها آن  هم 
بعد از 40ســال توانســتيم اليحه قانون جامع آب 
را با مشاركت همه دســتگاه ها و ذي نفعان البته نه 
به صورت مشاركت 100درصدي تدوين كنيم. االن 
نتيجه هزاران ساعت كار مشترك كارشناسي در قالب 
اليحه تقديم دولت شده كه ان شاءاهلل به زودي تقديم 

مجلس خواهد شد.«
محمد الموتــي مي گويد كه هيچ كــس از محتواي 
اين اليحه خبر ندارد، ولي اميدوار اســت كه نفس 
كار مشاركتي در اين ميان خدشــه دار نشود. او در 
مورد محتــواي آنچه به صورت مشــاركتي تدوين 
شده و تفاوتش با ويراســت نهم قانون آب مي گويد: 
مهم ترين بحث ها حقابه ها و مالكيت ها بود. در متن 

مشاركتي، شرب و محيط زيست همزمان در اولويت 
يك قرار گرفت. اين موضوع به دليل آسيب هايي كه 
سال ها بي توجهي به محيط زيست به كشاورزي وارد 
كرده بود، مورد پذيرش اتحاديه هاي كشاورزي نيز 
قرار گرفت. در اين متن همچنين به مالكيت سازمان 
جنگل ها و مراتع به نمايندگــي از دولت جمهوري 
اســالمي ايران بر مالكيت انفال بــا توجه به قوانين 
باالدســتي، تأكيد شده اســت. اما در ويراست نهم 
مالكيت منابع آبي، بســتر و حريم رودخانه ها به نام 
وزارت نيرو اســت. در متن مشاركتي به موضوعاتي 
مانند تغيير الگوي مصرف، بازتخصيص، انتقال آب 
و... نيز توجه شده بود. به طور مثال، در بحث انتقال 
آب، دولت موظــف به رعايت اصول يونسكو ســت 
)درصورتي كه تمام موارد در مقصد رعايت شــده 
باشد و همچنان كمبود آب شرب وجود داشته باشد، 
به شرطي كه در مبدأ آسيب نرسد مي توان مقداري 
آب منتقل كــرد(. بنابراين متن قانون مشــاركتي 
مي توانست پاسخگوي مســائل آبي كشور تا چند 

دهه باشد.

خصوصیشدنآبدرايران
دبير شوراي هماهنگي شبكه سازمان هاي مردم نهاد 
محيط زيست و منابع طبيعي از درخواست اين شبكه 
از سازمان بازرسي كل كشــور براي ورود به مسئله 
قانون آب خبــر مي دهد و مي گويــد: نگراني ديگر 

شبكه تشكل هاي زيست محيطي، تالش بي سرو صدا 
براي تصويب طرح حفاظــت از رودخانه ها همزمان 
با تدوين متن مشــاركتي قانون آب است. براساس 
اين طرح كه نيازمند تصويب در مجلس نيســت و 
مي تواند به عنوان مصوبه هيأت دولت باشد، مالكيت 
بستر و حريم رودخانه ها به نام وزارت نيرو مي شود. 
براســاس مصوبه هيأت دولت در سال97 بخشي از 
شــركت هاي مادر تخصصي در حوزه هاي مختلف 
بايد در راستاي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي 
به سمت خصوصي ســازي بروند. شركت منابع آب 
ايران هم به عنوان يك شركت مادر تخصصي طرف 
اين مصوبه هيأت دولت اســت. وزارت نيرو براساس 
توافقنامه اي كه با سازمان جنگل ها امضا كرد، چند 
سال است نقشه بســتر و حريم رودخانه ها را تهيه 
مي كند. ولي در تفســيري مناقشــه برانگيز، سند 
تك برگ ايــن اراضي به جاي ســازمان جنگل ها به 
نام شركت هاي آب منطقه اي زده شده است. همين 
توافق را با سازمان حفاظت محيط زيست هم داشت 
و ماجراي سند تاالب انزلي نيز به همين دليل به نام 

وزارت نيرو زده شد.
او مي گويد: با افزايش تعداد سند هاي مالكيت حريم 
و بستر رودخانه ها به نام شركت هاي آب منطقه  اي، 
مديران اين شركت ها در مصاحبه هاي مختلف خبر از 
مالكيت رودخانه ها دادند. البته اعتراض جامعه مدني 
به دفتر مسئوالن قضايی كشيد و اين اقدام غيرقانوني 
اعالم شد. اما نكته اصلي، خصوصي شدن شركت  مادر 
تخصصي منابع آب ايران است. در چند سال آينده، 
شركت هاي آب منطقه اي، خصوصي خواهند شد و 
حريم و بستر رودخانه هاي ايران كه از بهترين اراضي 
كشور است، تحت مالكيت هيأت مديره شركت هاي 

خصوصي قرار مي گيرد.
او نگران اســت در كشور خشــكي مثل ايران، تمام 
حريم رودخانه ها ملك شخصي عده اي محدود شود 
و انفال به گروهي خاص تعلق گيرد. الموتي مي گويد: 
تشكل هاي غيردولتي از مراجع قضايي مي خواهند 
همزمان با تصويب قانون آب، تصويب هرگونه قانون و 
مصوبه موازي در مورد منابع آبي كشور متوقف شود و 
جلوي واگذاري انفال به بخش خصوصي گرفته شود.

مديران شــركت هاي آب منطقــه اي در مصاحبه  با 
رسانه ها از موفقيت اين شركت ها در تملك مالكيت 
اراضي استان ها در ســال هاي اخير خبر مي دهند. 
آنها تالش خود را براي صدور اســناد مالكيت براي 
هكتارها اراضي بستر و حريم رودخانه ها در راستاي 
اجراي مصوبات شــوراي حفظ حقوق بيت المال در 
اراضي و منابع طبيعي به عنوان انفال مي دانند. آنها 
معتقدند اين اقدامات دست متصرفان به رودخانه و 
بستر طبيعي و قانوني آن را كوتاه و مالكيت شركت آب 

منطقه اي را تثبيت مي كند.

 سازمان های مردم نهاد محيط زيستی نگران واگذاری حريم و بستر رودخانه ها 
به شركت های خصوصی هستند

تاالبهاورودخانههاخصوصيميشوند؟ خبرهای كوتاه

بيانيهايرانوچينبرايحفاظتازميراثفرهنگي
بيانيه مشترك »ابتكار عمل آسيايی در حفاظت از ميراث  فرهنگی« 
به امضاي وزارت ميراث فرهنگي ايران و سازمان ملي ميراث فرهنگي 
جمهوري خلق چين رســيد. به گــزارش وزارت ميــراث فرهنگی، 
بر اســاس اين بيانيه، ايران و چين تصميم گرفتنــد موضع خود را 
در چارچوب ابتكار عمل آســيايی برای حفاظــت از ميراث فرهنگی 
هماهنگ، تشــكيل اتحاديه آســيايی حفاظت از ميراث فرهنگی را 
تسهيل كنند و طرح پيشنهاد اجرای ابتكار عمل آسيايی برای حفاظت 
از ميراث فرهنگی را ارائه دهند. همكاری بين كارشناسان و مديران 
حرفه ای ميراث فرهنگی دو كشــور، برنامه های آموزش مشــترك و 
اشتراك اطالعات نيز از سوي ايران و چين تشويق و حمايت مي  شود. 
دوطرف همچنيــن همكاری مرمــت بناها و محوطه هــا، ارزيابی و 
نقشــه برداری از اموال ميراث فرهنگی، حفاظــت از ميراث فرهنگی 
زير آب و باستان شناسی مشــترك را نيز تشويق و حمايت مي كنند. 
همكاری براي معرفی نامزد های فراملی ثبت در فهرست ميراث جهانی 
نيز تشويق و حمايت شده است و تجارب دو كشور در زمينه معرفی، 
حفاظت، مديريت و نظارت بر اموال ميراث جهانی به اشتراك گذاشته 
مي شود. ايران و چين جلوگيری از قاچاق غيرقانونی اموال فرهنگی 
را نيز با هدف حفاظت از ميراث فرهنگی بشريت تشويق و پشتيباني 
مي كنند. تالش  مشترك برای مبارزه با جرايم مرتبط با اموال فرهنگی، 
ايجاد شبكه های اســترداد اموال فرهنگی و تسهيل اشتراك اشيای 
گمشده فرهنگی 2كشور با روش ديجيتال نيز در اين بيانيه آمده است.

ساکنانبختگانبهجوجهفالمينگوهاآبرساندند
ساكنان بختگان به جوجه فالمينگوهای اين تاالب بي آب، آب رساندند 
و رئيس پــارك ملی بختگان اعالم كرد: اهالی روســتای »بســترم 
چشمه انجير« با حفر كانال در بســتر درياچه خشكيده بختگان به 
جوجه فالمينگوهای تشنه آب رساندند. حسن طباطبايی به مهر گفت: 
مردم 2شبانه روز كار كردند و با كندن كانال های زهكش، آب را از زير 
اليه های نمكی روی بســتر آوردند و با پمپ به يك كيلومتر آن سوتر 
به جوجه  فالمينگوها رساندند. او افزود: مردم روستای دستجرد هم از 
سهم آب كشاورزی خود به جوجه فالمينگوهای بختگان آب رساندند. 

آتشجنگلديلخاموشنميشود
مديركل مديريت بحران استانداری كهگيلويه و بويراحمد اعالم كرد: 
آتش سوزی جنگل های منطقه حفاظت شــده »ديل«در شهرستان 
گچساران همچنان ادامه دارد. محمد محمدی به ايسنا گفت: آتش  
ديل با وزش باد شديد مجدداً شعله ور شده و نيروهاي ادارات مختلف، 
تشكل های مردم نهاد و مردم در حال تالش برای مهار آتش هستند. 
اما تاكنون اين آتش مهار نشده و همچنان ادامه دارد. او افزود: بالگرد 
شركت نفت گچساران براي كمك به مهار آتش به منطقه اعزام شده و 
قرار است دو بالگرد آب پاش از هوافضای سپاه تهران نيز به اين منطقه 
اعزام شوند. منطقه حفاظت شده »ديل« شهرستان گچساران عصر 
پنجشنبه در حالي كه آتش سوزی جنگلي منطقه نارك اين شهرستان 

در حال مهار بود، آغاز شد و همچنان ادامه دارد.

زهرارفيعي
خبرنگار
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 هر روز كه مي گــذرد، كرونا آدم هاي 
بيشــتري را درگير مي كنــد؛ برخي گزارش

گرفتار ويروس مي شوند و از پامي افتند 
و گروه ديگر بيماراني  هستند كه پيش از شيوع كرونا، 
آسيب هاي ديگري گريبانشــان را گرفته بود و وقتي 
كرونا آمــد، جهان آنها هم از هم گســيخت. بيماران 
اعصــاب و روان، يكــي از تحت تأثيرترين گروه هايي  
هستند كه با شــيوع كرونا، دچار آسيب هاي جدي 
شدند و هر روز به دامنه مشكالت  و چالش هايشان در 
زندگي دوران كرونا اضافه مي شود. حاال از ميان اين 
گــروه از بيمــاران، افراد درگيــر اســكيزوفرني يا 
روان گسيختگي كه امروز، ســوم خرداد )24مه( در 
جهان به نام آنها ناميده شــده، ســخت درگير كرونا 
شده اند. اسكيزوفرني، يكي از متداول ترين و درعين 
حــال پيچيده ترين اختالالت اعصاب و روان اســت. 
تحقيقات اخير دانشمندان نشان مي دهد خطر ابتال به 
مرگ مبتاليان به بيماري هاي اعصــاب و روان بر اثر 
كرونا 2.7برابر بيشــتر از ديگران اســت؛ يعني كرونا 
عالوه بر بيماري هاي جســمي در بعضي موارد باعث 
اختالالت روحي يا روانپزشكي ناشي از ترس، اضطراب 

و وسواس هم مي شود.

 پسرفت بيماران 
طيبه دهباشــي زاده، مديرعامل انجمن اسكيزوفرني 
)احبا( اســت. او درباره بيماري اسكيزوفرني يا همان 
اختالل در واقعيت ســنجي به همشــهري مي گويد: 
»داليل زيادي بــراي بروز اين بيمــاري وجود دارد 
كه يكــي از مهم ترين آنهــا وراثت و ژنتيك اســت. 
البته عوامل زياد ديگري مثــل عفونت هاي زايماني، 
استرس و شــرايط اجتماعي هم مي تواند زمينه ساز 
ايجاد اين بيماري شــود، اما گاهي پيش آگاهي هايي 
هم براي ايجاد بيماري وجــود دارد؛ بنابراين آگاهي 
خانواده ها در اين زمينه ها بسيار مهم است.« به گفته 
دهباشي زاده، در كنار درمان پزشــكي و استفاده از 

دارو براي اين افراد، مهم ترين مســئله توانبخشــي 
اســت: »اين افراد حتمــا بايد در ارتبــاط با ديگران 
بــوده و در جامعه حضور داشــته باشــند؛ بنابراين 
انزوا و ايزوله شــدن اين بيماران، مشــكل را حادتر 
مي كند. فعاليت هاي زيادي مثل موســيقي درماني، 
گروه درمانــي، روان درماني يــا كاردرماني در مراكز 
روزانه باعث مهــار اين بيماري مي شــود؛ به طوري 
كه مي تواند آنهــا را به تدريج به زندگــي برگرداند.« 
براســاس گفته هاي مديرعامل انجمن اسكيزوفرني، 
اين انجمن تقريبا 50مراجعه كننده به صورت روزانه 
دارد كه مي توانند در اين مركز بــه كارهاي مختلف 
هنري مثل موســيقي درماني، كار با ســفال و چرم و 
كارگاه هاي حرفه آموزي بپردازند. همچنين بيش از 
1500نفر هم تحت پوشــش انجمن قرار دارند. البته 
آمار دقيقي از تعداد كلي اين افراد وجود ندارد، اما اين 
بيماري مي تواند يك درصد افراد در جوامع مختلف را 
شامل شود كه در ايران تعدادشان حداقل به 750هزار 

نفر مي رسد.
دهباشي زاده به شــرايط اين بيماران در دوران كرونا 
اشــاره مي كند و مي گويــد، از آنجايي كــه بيماران 
اســكيزوفرني بايد تحت حمايت هــاي جامعه قرار 
گيرنــد و با توجه به اينكه در شــرايط شــيوع كرونا 
برقراري ارتباط و حضــور در جامعه تقريبا به حداقل 
رسيده، مشكالت اين بيماران هم بسيار بيشتر شده 
است. هم اكنون آنها نمي توانند مانند قبل براي شركت 
در كالس هاي مختلــف هنري يا كارهــاي گروهي 
مراكز توانبخشــي مراجعه كنند و در وضعيت قرمز 
شهرها، اين شرايط ســختگيرانه تر هم مي شود. توان 
برخــورداري از امكانات آنالين هم براي بســياري از 
خانواده ها وجود نــدارد. همچنين بعضي بيماران هم 
توانايي كنترل و مهار ذهن براي اســتفاده از چنين 

خدماتي را ندارند.

عود بيماري در دوران كرونا
به گفته مديرعامــل انجمن اســكيزوفرني در دوران 
كرونا، به دليل مانــدن در خانــه و دوري بيماران از 
كالس هــا و همچنيــن محــروم مانــدن از ارتباط 

با ديگــران، بيمــاري در افراد عود پيــدا مي كند؛ به 
اندازه اي كــه حتي منجر به بســتري بعضي بيماران 
در مراكز شبانه روزي شده  است: »يكي از نشانه هاي 
اين گونه بيماران بي قراري اســت و هم اكنون هم كه 
امكان شــركت در جمع، كالس هاي انجمن و مراكز 
درمان وجود ندارد، گاهي بيماران مجبور مي شــوند 
براي قدم زدن بــه بيرون از خانه برونــد، اما بيرون از 
خانه ممكن اســت براي آنها خطراتــي در ارتباط با 
درگيرشدن با بيماري داشته باشد؛ بنابراين ساير افراد 
خانواده به ويژه سالمندان هم بيشتر در معرض خطر و 

آسيب انتقال قرار مي گيرند.«

افزايش حمله هاي عصبي و بستري بيماران
بهرامي، مادر مريم 40ســاله اســت. مريم مبتال به 
بيماري اسكيزوفرني است و حاال مادر درباره مشكالت 
فرزندش به همشــهري مي گويد: »با شــيوع كرونا و 
با توجه به اينكــه مريم ديگر نمي توانــد مثل قبل از 
كالس هاي هنري انجمن اسكيزوفرني استفاده كند و 
با ديگر بيماران در ارتباط باشد و بيرون از خانه برود، 
حمله هاي عصبي اش بيشتر شده است.« مادر مي گويد  
اگر شرايطي فراهم مي شــد كه دخترش مي توانست 
واكسن بزند، راحت تر مي توانســت خدمات درماني 
موردنيازش را بگيرد. قنبري، مادر زهره 36ساله هم 
از مشكالت فرزندش در دوران شيوع كرونا مي گويد: 
»بيماري دخترم در يك سال گذشته بارها عود كرده 
و نياز به بســتري پيدا كرده. اغلب خانواده ها با توجه 
به شرايط شيوع كرونا، تمايلي به بستري فرزندانشان 
ندارند؛ به همين دليل مشكالت بيشتر مي شود.« مادر 
زهره مي گويد دخترش كه قبال به كالس هاي هنري 
مي رفته، نيازي به بستري شدن پيدا نكرده، اما با شدت 
شيوع كرونا در كشور و كنسل شدن كالس ها، وضعيت 
بيماري او هم وخيم تر شده: »دخترم خانه نشين شده 
و اين خانه نشيني او را پرخاشــگر كرده است. گاهي 
دست به كارهاي خطرناكي مي زند كه اعضاي خانواده 
به شدت نگران مي شوند و احساس ناامني مي كنند.« 
كاظم، بيمار 42ساله ديگري است كه در دوران كرونا 
بيماري اش عود كرده و ناچار شــده در بيمارســتان 

بســتري شــود. خانواده اما نگران ابتالي فرزندشان 
به كرونا هســتند. خانواده ها مي گويند خانه نشيني و 
افسردگي اين بيماران، مشــكل آنها را چندين برابر 

كرده است.

آنها بايد واكسينه شوند
دهباشــي زاده بر واكســينه شــدن اين بيماران در 
كوتاه ترين زمان تأكيد مي كنــد. او مي گويد با توجه 
به اينكــه اغلب بيمــاران مبتال به اســكيزوفرني در 
خانه هاي كوچك و با والدين ســالمند خود زندگي 
مي كنند، معموال مشكالت زيادي در ارتباط با ديگر 
اعضاي خانواده پيدا مي كنند. به عالوه، در دوران كرونا 
اغلب تنش بيشــتري در خانواده ها به وجود مي آيد. 
به گفته او، هم اكنون دسترسي اين بيماران به خدمات 
روانپزشكي بسيار كمتر شده است. اين مشكالت در 
كنار دوري از جامعه و خانه نشــيني باعث شده آنها 
دوباره نياز به بســتري در بيمارســتان پيدا كنند كه 
همين موضوع هم با توجه به قرار داشــتن در دوران 
شيوع كرونا بسيار سخت تر شده و در بسياري موارد 
اصال امكانپذير نيست. براساس اعالم دهباشي زاده، در 
دوران كرونا انجمن هم نمي تواند مانند قبل به بيماران 
خدمات ارائه كند؛ حتي خدمات رســاني بسياري از 
روانپزشكان به صورت آنالين است كه استفاده از اين 
روش براي همه بيماران امكانپذير نيست: »بسياري از 
بيماران اسكيزوفرني زمينه ابتال به وسواس را دارند؛ 
به همين دليل شيوع كرونا فشار مضاعفي به آنها وارد 
كرده است؛ يعني بيشــتر دچار اختالل وسواس هاي 
ذهني و عملي شــده اند. البته به نظر مي رسد بعد از 
پاندمي كرونا، مشكالت مربوط به اعصاب و روان هم 
در افراد بيشتر شود؛ درصورتي كه با توجه به طوالني 

شدن شــيوع اين بيماري، هم اكنون شاهد افزايش 
چشــمگير آمار خودكشــي و بيماري هاي مربوط به 
اعصاب و روان هســتيم.« به گفته مديرعامل انجمن 
اســكيزوفرني با توجه به تمام اين مشــكالت، بهتر 
است هر چه زودتر امكاني فراهم شود تا اين بيماران 
و والدين شــان كه وظيفه مراقبت از آنهــا را بر عهده 
دارند، بتوانند واكســن كرونا دريافت كنند: »ترس از 
مراجعه به مراكز درمانــي و رفت وآمد بيماران مبتال 
به اســكيزوفرني مشكل ديگري اســت كه در دوران 
كرونا شــاهد آن هســتيم؛ چراكه اغلب اين بيماران 
بايد 3بار در هفته بــه مراكز درماني خــود مراجعه 
كنند. اين افراد نياز ضروري به حضور در مراكز روزانه 
دارند، اما به علت همه گيري كرونا، اين امكان برايشان 
فراهم نيســت؛ بنابراين اگر واكسينه شوند، راحت تر 
مي توانند رفت وآمد داشته باشند.« به گفته او، از آنجا 
كه مشــكالت اقتصادي هم مزيد بر علت شده، يكي 
از مــوارد ديگري كه مي تواند به ايــن بيماران كمك 
كند در اختيار گذاشتن ســرويس هاي حمل ونقل از 
مراكز درماني مورد نياز آنهاست؛ چراكه بعضي از اين 
بيماران براي رفتن به اين مراكز درماني امكان ديگري 
جز استفاده از وســايل نقليه عمومي ندارند و با توجه 
به خطر استفاده از اين وسايل در دوران كرونا، گاهي 
از برخي از خدمات درماني محروم مي شوند.« به گفته 
مديرعامل انجمن اســكيزوفرني با توجه به اينكه در 
دوران كرونا گاهي پزشــكان مجبور به دادن نسخه 
الكترونيكي به بيماران خود مي شوند، بنابراين بيماران 
نمي توانند از خدمات مربوط به بيمه اســتفاده كنند. 
هزينه پرداخت با تعرفه آزاد بــراي تهيه اين داروها 
هم مشــكل ديگري اســت كه متوجه اين بيماران و 
خانواده هايشان در دوران شيوع كوويدـ 19شده است.

در روز جهاني بيماران »روان گسيخته«، همشهري از چالش  اين افراد در دوران شيوع كوويد- 19 گزارش مي دهد

مديرعامل انجمن حمايت از بيماران اسكيزوفرني مي گويد  دسترســي اين بيماران به خدمات روانپزشكي بسيار 
كمتر شده و امكان برخورداري از خدمات آنالين برايشان ميسر نيست. اين بيماران بايد در اولويت واكسيناسيون 

قرار گيرند

 افزايش بستري بيماران اسكيزوفرني در روزگار كرونا
خبر

200هزار نفر ساالنه به جمعيت استان 
تهران اضافه مي شود 

 استاندار تهران در جلسه شــوراي راهبردي جمعيت  با بيان اينكه 
استان تهران با پيچيدگي و مشكالت خاصي مواجه است، گفت: از يك 
طرف به درجه اي از توسعه يافتگي دست يافته ايم؛ از سوي ديگر اميد 
به زندگي و نرخ باروري در استان تهران پايين است. ساالنه 200هزار 
نفر به جمعيت استان اضافه مي شود كه اين امر در نتيجه مهاجرت به 
استان است؛ همچنان كه طبق سرشماري سال95 جمعيت استان 
13ميليون و 200 هزار نفر بوده و پيش بيني اين است كه جمعيت 

استان در سال1400 به بيش از 14ميليون نفر مي رسد.
به گزارش ايسنا، انوشــيروان محســني بندپي افزود: پراكندگي 
جمعيت در اســتان تهران نيز بسيار زياد اســت و جمعيت برخي 
شهرستان هاي استان معادل جمعيت يك استان است و پراكندگي 
جمعيت، نامعقول است؛ چنانچه تراكم جمعيت در كشور 50نفر در 
كيلومترمربع، در اســتان تهران 990نفر و در شهرستان بهارستان 

10هزار نفر در هركيلومترمربع است.
او تأكيد كرد: پنجره جمعيتي استان به اين صورت است كه ميانگين 
جمعيت صفر تا 14سال در كشــور 24درصد و تهران 20.3 درصد، 
جمعيت فعال در كشــور 69.9درصد و در تهران 72.3درصد است. 
ميانگين جمعيت باالي 65ســال در كشــور 6.1درصد و در تهران 
7.4درصد است؛ اين در حالي است كه اميد به زندگي زنان در كشور 
74.38سال و در تهران 72سال و اميد به زندگي در ميان مردان در 
كشور 71.7ســال و در تهران 70سال است. كمبود زيرساخت هاي 
بهداشتي در استان تهران مشهود اســت، در اين زمينه در كشور به 
ازاي هر يك هزار نفر يك خانه بهداشــت و در استان تهران به ازاي 
هر 2200نفر است؛ ميزان مراكز بهداشتي شهري در كشور به ازاي 
هر 11هزار نفر و در تهران به ازاي هر 25هزار نفر و مراكز بهداشتي 

روستايي به ازاي هر 50هزار نفر يك مركز است.
 اســتاندار تهران گفت: با توجه به اين كمبودها يكي از راهبردهاي 
مهمي كه در شــوراي برنامه ريزي اســتان مصوب شده، اين است 
كه هيچ يك از منابع مالي اســتان در زمينه تملك به سمت احداث 
بيمارستان و تجهيزات لوكس نرود؛ بلكه در زمينه زيرساخت هاي 
سالمت هزينه شود تا زمينه افزايش اميد به زندگي و تغيير نگرش 
جمعيتي فراهم شود. در زمينه بارورسازي زوج هاي نابارور بيمه ها 
بايستي پوشش بيمه اي گسترده داشــته باشند.  محسني بندپي با 
اشاره به لزوم پويايي سند جمعيتي استان ادامه داد: بايستي برنامه 
خاصي را براي استان تهران با پيچيدگي هاي خاص طراحي كنيم تا 
شرايطي فراهم شود كه شاخص هاي اميد به زندگي در استان ارتقا 
يابد. در زمينه كاهش طالق نيز بايد آموزش هاي پيش، حين و بعد 
ازدواج ارتقا يابد تا ظرفيت نقدپذيري و تاب آوري افراد باالتر برود. 
جمعيت جوان كشــور جمعيت بانشــاط و مولدي هستند كه بايد 
برنامه ريزي درستي براي آنها انجام داد تا ارزش افزوده خوبي براي 

كشور فراهم كنند.

يكتا فراهاني
خبر نگار
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   يك تالش طوالني 
نخستين آزمايش سفينه مجهز به موتور موشكي در نيومكزيكو تا پيش از پرتاب روز شنبه، بارها به تأخير افتاده 
بود. در دسامبر سال2020، مشكل رايانه اي ناشــي از تداخل الكترومغناطيسي مانع از شليك مناسب موشك 
سفينه فضايي شد. كشتي و 2خلبان آن به جاي اينكه به سمت فضا بروند، مجبور به فرود فوري شدند. درحالي كه 
قيمت سهام ويرجين گاالكتيك اين هفته با اعالم آخرين آزمايش براي روز شنبه افزايش يافت، اما براي غلبه بر 
ضررهايي كه در  ماه فوريه به اوج خود رسيد، كافي نبود. برخي از تحليلگران هشدار داده اند كه ممكن است مدتي 
طول بكشد تا شركت رنگ سود را ببيند؛ زيرا شروع دقيق عمليات تجاري همچنان معلق باقي مانده است. اين 
شركت، يكي از معدود شركت هايي در دنيا محسوب مي شود كه به دنبال جلب مشترياني با عالقه سفر به فضاست. 
اسپيس ايكس ايالن ماسك بايد يك ميلياردر و چند همراه او را در  ماه سپتامبر به فضا ببرد و پس از آن نيز بايد در 
ژانويه 2022، 3تاجر را به ايستگاه فضايي بين المللي بفرستد. كپسول جديد شركت بلو اورجين جف بزوس در  
ماه ژانويه نيز به عنوان بخشي از آزمايش هاي اين شركت با هدف گردشگري فضايي و همچنين بردن دانشمندان 
و فضانوردان حرفه اي به فضا ايده اي نو در اين صنعت به شمار مي آيد. بلو اورجين در حال برنامه ريزي براي بلند 

كردن نخستين پروازش با سرنشين در تاريخ 20 ژوئيه يعني تاريخ فرود آپولو11در ماه است.

  ســال ها در كشور براي 
گسترش و توسعه فناوري فناوري

تالش شــده اســت اما 
اكنون قطعي برق پاشــنه آشيلي براي 
انجــام الكترونيكي كارها به حســاب 
مي آيد. اين روزها قطعي برق و خاموشي 
كامپيوترها كارهــا را فلج كرده و حتي 
بعضي ادارات كركــره را با اعالم قطعي 
سيستم پايين مي كشند. استارت آپ ها 
هم كه سال ها براي رشد و توسعه آنها 
تالش شده اين روزها حال  خوبي ندارند 
و قطعي برق باعث شــده مشــكالت 
عمده اي براي آنها پيش بيايد و با قطعي 
سيســتم ها، بخش هاي پشــتيباني و 
فروش شان با مشــكالت جدي روبه رو 
شود. در بسياري از شهرها با قطعي برق 
و به تبع آن قطعي اينترنت، امور عادي 
مــردم مختل شــده اســت. حتي در 
مناطقي قطعي برق بعد از مدتي قطعي 
شبكه اينترنت همراه را به دنبال داشته 
و كاربران عمال استفاده از خدماتي مثل 
تاكســي هاي اينترنتــي و بانكــداري 
الكترونيك را براي چندين ســاعت از 

دست داده اند.
بخش فناوري كشور، به عنوان حوزه اي 
كه اكنون كامــال با زندگــي روزمره 
مردم گره خورده است، به شدت متاثر 

از ايــن خاموشي هاســت. 
در زمــان قطعــي بــرق، 
بسياري از استارت آپ ها و 
كســب وكارهاي ديجيتال 
در عمل تعطيل مي شــوند 
و نمي تواننــد به مشــتريان 

خــود ســرويس بدهنــد. 
همچنيــن كارتخوان ها و 
سيستم هاي بانكي متاثر 
از اختالل در شــبكه برق 
كشور مي شــوند. به اين 

مــوارد بايد اختالل در اســتعالم هاي 
الكترونيكــي و ســامانه هاي دولــت 
الكترونيك، بي تي اس هــاي موبايل و 
بســياري از موارد ديگر را اضافه كرد 
كه در مجموع باعث فلج شــدن حوزه 

فناوري كشور مي شود.

شكايت كسب وكارها
رضا الفت نســب، عضو هيــأت مديره 
اتحاديــه كســب وكارهاي مجــازي 
درباره مشــكالت پيش آمده در حوزه 
فناوري به طور عام و كســب وكارهاي 
مجازي به طور خــاص مي گويد: االن 
ما با تماس هاي بســيار زيادي از سوي 
شــركت هاي مختلف در ايــن زمينه 
روبه رو هستيم كه از قطعي هاي اعالم 

نشده و طوالني برق شكايت مي كنند.
الفت نسب با اشــاره به اينكه ابزار پايه 
صنف ما وســايلي چــون كامپيوتر و 

اينترنــت هســتند مي گويد: 
همگي ايــن ابزارهــا به برق 
متصل هســتند و بدون برق 

از كار مي افتنــد كه مشــكالت 
جدي براي همكاران ما به وجود 

مي آورند.

مشتريان شاكي
كســب وكارهاي مجــازي به طــور 

مســتقيم با مشــترياني روبه رو 
هســتند كه بــه اميــد رفع 

نيازهاي خود به اســتفاده از اينترنت و 
فضاي ديجيتال روي آورده اند.

اتحاديــه  مديــره  هيــأت  عضــو 
كســب وكارهاي مجازي در اين مورد 
مي گويد: مسئله اصلي ما ارائه خدمات 
به مشتريان اســت كه قطعي برق اين 
ســرويس دهي را بــا مشــكل مواجه 
مي كند و همين موضوع باعث مي شود 
كه بالفاصله مشتريان وارد روند شكايت 

از كسب وكارها شوند.
الفت نسب راهكار اين مسئله را در دست 
متولي تامين انرژي برق كشور مي بيند 
و ادامه مي دهــد: اين موضــوع باعث 
بالتكليفي كســب وكارهاي ديجيتال 

شده است.
او بر اين باور است كه »اگر اين مشكل 

بخواهد ادامه دار باشــد و تبديل به يك 
روال عادي شــود و وضعيــت از اينكه 
هست بدتر هم شــود، ما با يك چالش 

بسيار جدي مواجه خواهيم شد.«
با اين حال، اگر قرار بر اين است كه اين 
وضعيت ادامه داشته باشد، شايد بتوان 
با ارائه يك رويه مشخص، تا حدودي از 

مشكالت كاست.
به گفته الفت نســب، »كسب وكارها اگر 
بدانند، در يك زمان مشخص، با قطعي 
برق مواجه خواهند شــد، مي توانند به 
مشتريان اطالع رساني كنند تا مشتريان 
از شــرايط مطلــع باشــند و از ميزان 
نارضايتي آنها كاسته شود. چراكه حتي 
بيشتر تلفن هاي ثابت هم در اين وضعيت 
قطع مي شود و نمي توان به صورت تلفني 

پاسخگوي مشتريان بود.«

ناتواني در خريد ژنراتور
ايــن در حالي اســت كه بســياري از 
كســب وكارهاي نوپا توان مالي براي 

تهيه و خريد ژنراتور ندارند.
اتحاديــه  مديــره  هيــأت  عضــو 
كســب وكارهاي مجازي به اين موضوع 
اشــاره مي كند كــه شــايد بعضي از 
كســب وكارها بتوانند از برخي ابزارها 
مانند يوپي اس استفاده 
كننــد، امــا ميزان 
انرژي دهــي اين 
ابزارهــا محــدود 
است. الفت نسب با 
تأكيد بر اينكه همه 
كسب وكارها توان 
خريد اين ابزارها را 
ندارند بر اين باور است 
كه هيــچ راه و چاره اي 
براي حل اين مســئله 
وجود ندارد و تعداد زيادي 
از كســب وكارها 
بدون شك دچار 
مشكل مي شوند.

 قطعي ناگهاني و طوالني برق باعث شده تا استارت آپ ها با ضرر هنگفتي مواجه شوند 
و زيرساخت هاي دولت الكترونيك عمال حالت تعطيل پيدا كنند

شركت ويرجين گاالكتيك يكشنبه 
گذشته نخستين پرواز سرنشين دار فضا

ســفينه اش با موتور موشــكي به 
حاشيه فضا را از نيومكزيكو به سرانجام رساند. اين 
برنامه در راســتاي تالش اين شــركت براي ارائه 
پروازهاي گردشــگري به لبه جــو زمين صورت 
گرفت. به گزارش وب ســايت كريستين ساينس 
مانيتور، در يك صحراي بزرگ و در آسماني بدون 
ابر »وي اس اس يونيتي« )VSS Unity( موشك 
خود را روشن كرد تا سفينه و 2سرنشين آن را به 
فضا پرتاب كند. وب سايت پروازهاي فضايي ناسا 
اوج گيري و بازگشت اين سفينه را به صورت زنده و 
مســتقيم به نمايش گذاشت. شــركت ويرجين 
گاالكتيك اعــالم كرد كه ســفينه »وي اس اس 
يونيتي« اين شركت پيش از بازگشت سرنشينانش 
از جو به سرعتي معادل 3برابر سرعت صدا و ارتفاع 
كمي بيش از 89كيلومتر از سطح دريا دست يافته 
بود. سر ريچارد برانســون، ميلياردر بريتانيايي و 
مؤسس شــركت ويرجين گاالكتيك در اين باره 
مي گويد: »اين پرواز و فرود، سرمايه گذاري تقريبا 
15ساله ما را به طرز عجيبي به پروازهاي تجاري 
گردشــگران نزديك كــرده اســت.« ويرجين 
گاالكتيــك اعالم كرده اســت كه ايــن پروازها 
مي توانند ســال آينده آغاز شوند. برانسون اندكي 
پس از فرود پرواز به آسوشيتدپرس گفت: »امروز 
فقط يك قدم باورنكردني در مسير درست بود. اين 
ماموريت بسياري از سيستم هاي جديد را آزمايش 
كرده اســت كه تيم هاي ما در حال ســاخت آن 

هســتند و بايد بگويم كه همه آنها كار كرده اند.« 
مايكل كولگازير، مديرعامل شركت نيز مي گويد، 
حداقل 2پرواز آزمايشي بدون تاريخ ديگر در پيش 
اســت و پرواز بعدي با 4مســافر متخصص انجام 
خواهد شد. آزمايش هاي معلق شركت، همچنين 
شامل پروازي است كه خود برانسون را به لبه فضا 
مي رساند. كولگزاير همچنين گفت: »پرواز امروز 
زيبا بود. ما در حال بررسي تمام داده هايي هستيم 
كه در اين پروازها جمع آوري مي كنيم، اما تماشاي 
زمين و صحبت با خلبانان بسيار عالي بود؛ بنابراين 
اكنون زمان آن فرارسيده است كه ما دوباره اين كار 
را انجام دهيم.« ويرجيــن گاالكتيك اعالم كرده 
اســت كه اين پــرواز ارزيابــي ارتقادهنده هاي 
تثبيت كننده افقي، ســاير كنترل هــاي پرواز و 
مجموعه اي از دوربين هاي كابين را شامل شد كه 
براي ارائه تصاوير زنده از پرواز به افراد روي زمين 
طراحي شده است. ســفينه همچنين با همكاري 
برنامه فرصت هاي پرواز ناسا، يك محموله علمي را 
نيز حمل كرد. مقدمات آخرين پرواز شامل بازبيني 
پروازهاي ويژه اي بود كه فضاپيما را با 6سرنشين تا 
ارتفاع زيادي باال مي برد؛ يعني جايي كه ســفينه 
آزاد مي شود تا بتواند موتور موشكي خود را روشن 
 كــرده و آخريــن فشــار را بــراي رفتــن بــه

فضا وارد بياورد. 

قدم مهم براي توريسم فضايي
شركت ويرجين گاالكتيك با آزمايش جديد خود گام بلندي را براي فرستادن گردشگر به فضا 

برداشت
بحران برق؛فلج شدن اکوسیستم فناوری

عمادالدين قاسمی پناه
خبر نگار

دنياي رمزارز

حمايت ماسك از رمزارز در مقابل پول 
بدون پشتوانه 

ايالن ماسك، كارآفرين، سرمايه دار و مديرعامل شركت صنايع تسال در 
توييتي نوشت كه در نبرد بين پول هاي بدون پشتوانه و ارزهاي ديجيتال، 
او از دومي پشتيباني مي كند. به گزارش خبرگزاري رويترز، او در توييتر 
و در پاســخ به كاربري كه از او پرســيده بود، نظر او درباره افرادي كه 
به دليل رفتارهايش در بازار ارزهاي ديجيتال از دستش عصباني هستند، 
چيست؟ نوشت: »نبرد واقعي بين پول هاي بدون پشتوانه و رمزارزهاست. 
بايد بگويم كه من با حفظ تعادل از ارزهاي ديجيتال پشتيباني مي كنم.« 

ماســك پيش تر بيت كوين را با پول هاي بدون پشتوانه مقايسه كرده 
بود و معموال توييت هايي درباره ارزهاي ديجيتال در صفحه شخصي 
خود منتشــر كرده كه اين توييت ها روي بيت كويــن و ارز ديجيتال 
دوج كوين تأثيرهاي مثبت و منفي گذاشته است. در  ماه فوريه، ارزش 
بيت كوين پس از آنكه تسال فاش كرد يك ميليارد و 500ميليون دالر از 
اين ارز ديجيتال را خريداري كرده است و به زودي آن را به عنوان نوعي 
پرداخت براي خودروهاي برقي خود قبول مي كند، حسابي باال رفت. 
با اين حال به دنبال تغيير نظر او و تسال در خصوص پذيرش بيت كوين 
به عنوان نوعي پرداخت در معامالت شــركت تسال، ارزش بيت كوين 
به شدت سقوط كرد. از سوي ديگر وب سايت كوين تلگراف نيز نوشت 
درحالي كــه بازار ارزهاي ديجيتال به شــدت به بيت كوين و ســود و 
زيانش وابسته است، برخي از سرمايه گذاران براي كسب سود بيشتر، 
استراتژي خود را در اين بازار بر اساس احساسات و داده هاي معامالت 
قرار داده اند. بيت كوين ممكن اســت از طريق اخبار منفي پي درپي 
دچار آسيب شود، اما برخي از ســرمايه گذاران حوزه رمزارز هنوز در 
حال كســب موفقيت هاي بزرگ در بازار آلت كوين2021 هســتند. 
در اين ميان موفقيت آميزترين اســتراتژي ها در روز 22ماه مه)شنبه 
گذشته( 2هزاردرصد بازگشت سرمايه را نشان مي دهد. از سوي ديگر 
بايد به اين نكته اشاره كرد كه ظاهرا توييت هاي ماسك نيز ديگر تأثير 
چنداني بر بازار رمزارزها ندارد و توييت اخير او در حالي منتشــر شد 
كه بازار دست كم تا پايان روز شنبه به وقت ايران، قرمز بود و بسياري از 
ارزهاي ديجيتال، روند منفي را طي كرده و يا تغيير چنداني نداشته اند. 
شايد ايالن ماسك بايد به فكر راه ديگري براي باال و پايين بردن قيمت 
ارزهاي ديجيتال باشد؛ خصوصا اينكه برخي در همين فضاي مجازي 

شايعه كرده اند كه او به خريد و فروش مشغول شده است.

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار
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معاون سازمان نظام پزشــكي: بدون ورود بخش خصوصي، واكسيناسيون به 
سرانجام نمي رسد، همكاری بخش خصوصی می تواند موثر و كمک كننده باشد

با قرار گرفتن جمعيت بيشــتري در فهرســت تزريق واكســن، »همشهري« 
 ظرفيت ها و زيرســاخت هاي كشــور براي ايمن كردن جمعيت را بررسي كرد

اواخر ارديبهشت بود كه وزير بهداشت وعده 
داد تا ماه آينده، يعني تا اواخــر خرداد، 14 
ميليون نفر در برابر كرونا واكسينه مي شوند، 
همه اينها در شرايطي است كه از 21 بهمن 
سال گذشته كه واكسيناســيون شروع شد 
تا امروز، تنها كمي بيش از 455 هزار نفر هر 
دو دوز واكسن را دريافت كرده اند. معاون كل 
وزارت بهداشــت اخيرا اعالم كرده، تا 2 هفته آينده ميزان تزريق روزانه 
واكسن كرونا به 500 هزار دوز مي رسد، اما سوال اينجاست كه اين ميزان 
واكسيناسيون با كدام واكسن و با چه ميزان نيروي انساني قرار است انجام 
شود؟ گزارش ها حكايت از آماده نبودن مراكز بهداشت در واكسيناسيون 
گروه سالمندان دارد، در حاليكه هنوز جمعيت هدف عمومي يعني 50 
ميليون نفر فاز سوم، در برنامه واكسيناسيون قرار نگرفته اند. ساز و كارهاي 
اصلي براي واكسيناسيون عمومي مشخص نيست. تا همين حاال اعالم 
مي شود در كشور 24 هزار مركز بهداشــت، 3 هزار مركز درماني، 100 
سوله مديريت بحران در پايتخت و 57 ورزشگاه در كشور وجود دارد اما 
ميزان استفاده از ظرفيت اين مراكز، نامعلوم است. تا امروز تنها  4 مركز 
واكسيناسيون خودرويي در تهران يعني در سرخه حصار، بوستان واليت، 
باغ پرندگان و ورزشگاه تختي راه اندازي شده، قبل از اين هم يكي از مديران 
شهرداري تهران اعالم كرده بود كه 22 سوله ورزشي پايتخت براي انجام 
واكسيناسيون كرونا در اختيار قرار گرفته شده است. با اين همه عملكرد 
نظام سالمت براي واكسيناسيون ســالمندان در يک ماه گذشته نشان 
مي دهد، همچنان برنامه ريزي دقيقي براي ورود به مرحله واكسيناسيون 
عمومي وجود ندارد، نه ساز و كار مراكز براي واكسيناسيون مشخص است 
و نه تعداد نيروي انساني كه بايد به كمک بيايند. توليدكنندگان داخلي 
مي گويند از ماه آينده، واكسن هايشان به توليد انبوه مي رسد، حتي با وجود 
اين اتفاق، باز هم مشكالت ديگري مانند ظرفيت هاي مراكز تزريق وجود 
دارد تا بتواند به گفته معاون كل وزير بهداشت، تعداد تزريق روزانه را به 

500 هزار دوز برساند. همه اينها در شرايطي است كه بخش خصوصي كه 
مي تواند به عنوان بازوي كمكي بخش دولتي، نقش آفريني كند، ناديده 
گرفته شده است، چه در بخش واردات واكسن و چه استفاده از ظرفيت 
مراكز درماني و نيروي انساني. چند ماه به آغاز واكسيناسيون عمومي مانده 
و كارشناسان درباره زيرساخت هاي انجام واكسيناسيون اظهارات متفاوتي 
مي كنند. گروهي بر حمايت هاي مالي دولت دست گذاشته اند و گروهي 
بر اعتمادسازي افكار عمومي و اســتفاده از ظرفيت  سازمان هاي ديگر. 
كارشناسان اقتصادي هم معتقدند براي ايجاد زمينه واكسيناسيون عمومي 
بايد با مافياي دارو مقابله كرد.  حمايت هاي دولت، سخن مشترك بسياري 
از كارشناسان در حوزه تامين زيرساخت هاي واكسيناسيون در ايران است. 
آنها مي گويند تنها با كمک قوه مجريه است كه مي توان زودتر جمعيت را 
در برابر كرونا ايمن كرد. حسينعلي شهرياري، رئيس كميسيون بهداشت 
و درمان مجلس شوراي اسالمي، درباره اين موضوع صحبت هايي دارد. او 
به همشهري مي گويد كه كشور سابقه زيادي در توليد انواع واكسن دارد. 
هم اكنون در كنار انستيتو پاستور، مؤسسه رازي و بنياد بركت و همچنين 
 14 -13شركت دانش بنيان ديگر در تالش براي توليد واكسن هستند، 
حتي وزارت دفاع هم وارد كار شده و واكسن فخرا توليد كرده است. به اعتقاد 
او، اينها به عنوان زيرساخت هاي واكسيناسيون در كشور به شمار نمي رود 
و همه اينها تنها در كنار پشتيباني  سازمان ها و ارگان ها به ثمر مي رسد: 
»دولت و مجلس بايد براي توليد واكسن به همه اين شركت ها و سازمان ها 
كمک كنند. اين حمايت و پشتيباني ها از مهم ترين زيرساخت هايي است 
كه براي توليد واكسن و به طور كلي واكسيناسيون به آن نياز است.« به گفته 
او، براي واكسيناسيون عمومي، بايد از توان نيروهاي بسيج كمک گرفت. 
بسيج، منظور مجموعه اي از تمام ارگان ها، سازمان هاي دولتي و خصوصي 

است؛ چراكه وزارت بهداشت نمي تواند به تنهايي وارد عمل شود.

 زيرساخت اصلي، جلب اعتماد مردم است
در اين ميان، علي تاجرنيا، معاون ســازمان نظام پزشكي اما حرف هاي 

ديگري مي زند. او معتقد اســت كه نگاه امنيتي و 
تفكر پليسي نسبت به ماجراي واكسيناسيون در 
كشور وجود دارد. اين موضوع سبب شده تا به جاي 
از ميان برداشــتن موانع موجود بر سر راه تزريق 
واكسن، به مشكالت دامن زده شود و همه اينها در 
شرايطي است كه در حال حاضر در كشور نسبت به 
ماجراي واكسن و واكسيناسيون حساسيت زيادي 
وجود دارد: »در كشور ما اين ديدگاه وجود دارد كه 
ميزان واكسن نسبت به متقاضيان بسيار كم است. 
حاال در كنار همه اينها خبرهايي هم مي رسد كه 
نشان مي دهد در برخي از شهرها، واكسن ها خارج 
از سند ملي واكسيناسيون براي مديران و... تزريق 
شده كه همين مسئله بي اعتمادي مردم را نسبت 

به اين موضوع، بيشتر كرده اســت.« به اعتقاد تاجرنيا، يكي از مهم ترين 
زيرساخت هاي واكسيناســيون در ايران، اعتماد ســازي  در ميان مردم 
اســت: »برخي اتفاقات در جامعه هراس، اضطراب و دلهره زيادي ايجاد 
مي كند كه منجر به ضعف در عملكرد واكسيناسيون مي شود.« تاجرنيا به 
موضوع ديگري اشاره مي كند. او مي گويد كه در كنار همه اينها، در كشور 
از تمام ظرفيت ها براي واكسيناسيون اســتفاده نمي شود؛ به طوري كه 
واكسيناسيون كالنشهري مثل تهران را نمي توان تنها از طريق شبكه هاي 
بهداشت عملي كرد: »بدون ورود بخش خصوصي به ماجراي واكسيناسيون 
نمي توان اين كار را به سرانجام رساند. البته درست است كه شبكه هاي 
بهداشت در سطح كشور مزيت بسيار مهمي به شمار مي روند، اما ظرفيت 
الزم را براي واكسيناسيون   تمام مردم ندارند؛ بنابراين همكاري بخش 
خصوصي در اين زمينه مي تواند بسيار مؤثر و كمک كننده باشد.« براساس 
اعالم او، تمام كلينيک ها، مطب ها، مراكز درماني، بيمارستان هاي خصوصي 
بايد در زمينه واكسيناسيون وارد ميدان شوند؛ البته تمام اين اقدامات بايد 

با نظارت وزارت بهداشت انجام شود.   

  رعايت اصل عدالت در سالمت
با اينكه خيلي ها بــر ورود بخش خصوصي به 
ماجراي تامين واكسن و واكسيناسيون تأكيد 
مي كنند، محمدرضــا واعظ مهدوي، رئيس 
انجمن اقتصاد سالمت كه مهم ترين مسئله را 
رعايت اصل عدالت در سالمت مي داند، مخالف 
ورود بخش خصوصي به ماجراي واردات واكسن 
يا واكسيناسيون است.  واعظ مهدوي معتقد 
است كه در كنار همه اين موضوعات، مشكل 
ديگر بر سر راه واكسيناسيون در ايران، وجود 
مافياي دارو و واردات اين كاالست كه هم اكنون 
گريبان واكسن كرونا را هم گرفته است: »نفوذ 
و القاي سياست كاسبان كرونا باعث ضعف در 
عملكرد واكسيناسيون مي شود و حتي گاهي مبناي تصميم گيري مسئوالن 
هم قرار مي گيرد؛ بنابراين مهم ترين اقدامي كه بايد در وزارت بهداشت انجام 
شود، قطع جريان مافيا بر سر واكسيناسيون كروناست. سياستگذاري در 
حوزه واكســن و دارو بايد بر پايه مباحث علمي صورت بگيرد، نه براساس 
مباني تجاري و القاي نياز و منافع شــخصي نادرست.« براساس اعالم اين 
كارشناس حوزه اقتصاد سالمت، با توجه به بحران هاي غيرقابل كنترلي كه 
در كشورهاي ديگر براي مقابله با كرونا وجود دارد، مديريت و مهار بيماري 
در كشور ما قابل قبول بوده است. با اينكه انتقادهاي زيادي به عملكرد دولت 
در واكسيناسيون مي شود، اما اين كارشــناس معتقد است كه هم اكنون 
روند واكسيناسيون به خوبي در حال پيگيري است. او در توضيح بيشتر در 
بررسي جوانب ديگر واكسيناسيون در كشور، مي گويد: »در ايران شبكه 
بهداشتي و درماني بسيار گسترده اي وجود دارد؛ يعني ما بيش از 15هزار 
خانه بهداشــت، بيش از 5هزار مركز خدمات جامع روستايي و همچنين 
حدود 2500پايگاه ســالمت در اختيار داريم؛ بنابراين با اســتفاده از اين 
ظرفيت ها، عملكرد خوبي در زمينه واكسيناسيون حتي در دورافتاده ترين 

ابهام در آمادگی 
زیرساخت های واکسیناسیون 

عمومی

يکتا فراهانی
خبرنگار

رئيس مركز بهداشــت شرق 
تهــران: يكــي از مهم ترين 
زيرساخت هاي واكسيناسيون 
در كشــور، راه اندازي مراكز 
تجميعي است؛ مراكزي كه به 
راحتي مي توان تعداد بااليي را 

واكسينه كرد

بخش هاي روستايي داشته ايم.« با همه اينها اما واعظ مهدوي، معتقد است 
كه سيستم هاي پيگيري فعال بايد كارايي بيشتر و بهتري داشته باشند؛ 
مثال سامانه 4030عملكرد خوبي ندارد و سال گذشته بهتر عمل مي كرد؛ 
درحالي كه مي تواند در حوزه واكسيناسيون بسيار كمک كننده باشد: »نظام 
سالمت كشور در مجموع معدل خوب و رضايت بخشي در مهار بيماري كرونا 

داشته است؛ البته بهتر از اين هم مي تواند باشد.«  

  وزارت بهداشت به تنهايي نمي تواند
حسين قناعتي، رئيس اتاق فكر مجلس شوراي اسالمي هم معتقد است 
كه بايد قبل از هر چيز، تعريف درستي از واكسيناسيون وجود داشته باشد؛ 
يعني بايد بدانيم ايمني كه بر اثر تزريق واكسن به دست مي آيد، مانع از 
ابتالي افراد به بيماري كرونا نمي شود و تنها ميزان مرگ ومير حاصل از اين 
بيماري را كاهش خواهد داد؛ بنابراين بايد در مدت زمان كوتاهي حداقل 
براي 40تا 50ميليون نفر واكسيناسيون انجام شود تا اثرگذاري كنترلي 
به طور محسوس ايجاد شود؛ در غيراين صورت، تمام اين اقدامات اتالف 
سرمايه است؛ البته بايد اين را هم درنظر داشته باشيم كه راه حل مقابله با 
كرونا، محاصره ويروس است.« قناعتي معتقد است كه با توجه به توليدات 
داخل واكسن، احتماال بخش زيادي از اين روند براي جمعيت كشور، با 
واكسن توليد داخل انجام مي شود. رئيس اتاق فكر مجلس مي گويد، دولت 
تا زماني كه در زمينه توليد واكسن به خودكفايي برسد، بايد واردات واكسن 
هم داشته باشد و اجازه دهد شــركت هاي خصوصي واكسن وارد كشور 
كنند: »وزارت بهداشــت بايد به تمام فرايندهاي واردات واكسن نظارت 
داشته باشد و   با توليت اين وزارتخانه، هر سازماني هم براي تزريق واكسن 
به كاركنانش اجازه داشته باشد واكسن وارد كند. با اين اتفاق، باري از دوش 
وزارت بهداشت برداشته مي شود؛ يعني هر ارگان و نهاد و سازماني، مثل 
بانک ها، سازمان هواپيمايي كشور، وزارت نفت، وزارت دفاع و... بايد اجازه 
واردات واكسن را داشته باشند. اگر وزارت بهداشت خودش توانايي انجام 

اين كار را ندارد، نبايد از تالش ديگران هم جلوگيري كند.«  

مراكز تجميعي، تنها راه نجات
اميرعلي فريدون فر، رئيس مركز بهداشت شرق تهران تأكيد مي كند كه 
يكي از مهم ترين زيرساخت هاي واكسيناسيون در كشور، راه اندازي مراكز 
تجميعي است. او در توضيح بيشتر به همشهري مي گويد: »اين روزها تمام 
عوامل اجرايي واكسيناسيون در تالش  هستند تا تمهيداتي براي بهتر انجام 
شدن كار در نظر بگيرند؛ يعني مي توان گفت تقريبا با تزريق كامل واكسن 
به افراد 80سال به باال به تدريج وارد مراحل بعدي واكسيناسيون خواهيم 
شد كه نياز به زيرساخت هاي بسياري قوي دارد.« به گفته او، در روزهاي 
اخير قرار شد مراكز تجميعي راه اندازي شوند و حاال هم شاهد فعاليت اين 
مراكز براي واكسيناسيون هستيم . او مي گويد: »مراكز تجميعي مكان هايي  
هستند كه در آنها مي توان به راحتي حجم بااليي از افراد را واكسينه كرد؛  
مثال سوله ها با توجه به مسطح بودن و همچنين امكان برخورداري از تهويه 
مناسب، مكان مناسبي براي تجمع به شمار مي روند.«  او تأكيد مي كند كه 
يكي از مهم ترين سازوكارها براي تقويت واكسيناسيون در كشور، افزايش 
مراكز تجميعي است: »اين كار تا حدودي انجام شده و در 10روز گذشته 
بيش از 7تا 10مركز تجميعي در حوزه سرزميني دانشگاه شهيد بهشتي 
آماده بهره برداري شده اســت.« به گفته او، با توليد انبوه واكسن داخلي، 
قطعا سرعت واكسيناسيون بايد خيلي باال برود و نياز به تامين بسياري از 

زيرساخت ها دارد.
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ضرورت همسان سازي  حقوق بازنشستگان

همسان سازي حقوق بدين معني است كه فردي كه 
در گروه شغلي خود، حقوق پاييني دارد به كسي كه 
حقوق بااليي دارد نزديك شود. در ماده98 قانون 
خدمات كشوري آمده اســت كه چنانچه ضريب جدول مستخدمان رسمي 
شاغل تغيير يابد دولت مكلف است به نســبتي كه هزينه زندگي موجب اين 
تغيير شده است،  حقوق بازنشســتگان و وظيفه  بگيران را ترميم كند. بر اين 
اساس در برنامه هاي چهارم، پنجم و ششــم توسعه بر متناسب سازي حقوق 
بازنشستگان با شاغالن تأكيد شده و دولت مكلف است هرساله با تعريف منابع 
در بودجه سنواتي، اين امر را در دستور كار قرار دهد. در اين ميان در طول سنوات 
اجراي قانون مديريت خدمات كشوري، فوق العاده هايي براي كاركنان شاغل 
در زمانبندي هاي مختلف پرداخت شــد، به اين صورت كه بعد از سال1388 
فوق العاده شغل و ويژه را پرداخت كردند؛ همچنين درصدهاي متعلق به فصل 
دهم را افزايش دادند و ضرايب امتيازات تا 50درصد براي برخي از دستگاه ها 
زياد شد. عالوه بر آن با دريافت مجوز برخي دستگاه ها براي افزايش 50درصدي 
حقوق در اسفند98، حقوق شاغالن عالوه بر افزايش ساالنه يا همان سنواتي 
كه به طور يكسان با بازنشستگان اعمال مي شد، افزايش يافت كه موجب فاصله 
درآمدي زياد بين بازنشسته و شاغل شد و از اين رو همسان سازي حقوق كه در 
ماده30 برنامه ششم توسعه نيز وجود داشت، از سال قبل مطرح و عملياتي شد. 
اين اقدام گرچه مطابق با ماده قانون خدمات كشوري، تكليف دولت و الزم االجرا 

بوده، با وجود اين چرايي و فرايند اجرايي آن از چند منظر قابل تامل است:
با افزايش تورم فزاينده و رو به رشد طي سال هاي اخير كه نه تنها كنترل 

نشده، بلكه هر سال به شدت متورم تر شده است، همسان سازي  حقوق 1
بازنشستگان سال هاي گذشته را ضروري مي سازد. بررسي آمارهاي منتشرشده 
توســط مركز آمار ايران درباره نرخ تورم، نشــان مي دهد، متوسط نرخ تورم 
بلندمدت )سال هاي1370 تا 1398( اقتصاد ايران نزديك به 20درصد بوده و 
در سال1399 درصد تغيير شاخص كل نسبت به  ماه مشابه سال قبل )تورم 
نقطه به نقطه( براي خانوارهاي كشور 48.7درصد است و تورم نقطه به نقطه با 
ثبت عدد 49.5درصد در فروردين ماه سال1400 به بيشترين رقم رسيده است. 
براساس آمار صندوق بين المللي پول، نرخ تورم در ايران، در آوريل2020ميالدي 
بيشترين تورم )34.2درصد( در جهان را بعد از كشورهاي ونزوئال، زيمبابوه و 
سودان داراست. اين روند فزاينده تورم باعث كاهش قدرت خريد و ناتواني اداره 
زندگي مي شود. اين مهم براي بازنشستگاني كه در سال هاي گذشته بازنشسته 
شده اند و سطح درآمد بازنشستگي شان با توجه به سطح حقوق بازنشستگي 
افرادي كه به تازگي بازنشسته مي شوند فاصله و شكاف عميقي دارد بر توانايي 

اقتصادي آنان براي اداره زندگي، سالمت و بهداشت تأثيرگذار است.
بنابر گزارش سازمان تامين اجتماعي، متوسط خط فقر در سال1400 

حدود 7ميليون تومان در  ماه است. با اين حال به نظر مي رسد اين رقم 2
براي شهرهاي بزرگ حتي بيش از اين و در حدود 9ميليون تومان باشد. اين آمار 
همچنين نشان مي داد كه متوسط هزينه خانوار در سطح كشور بيش از 8ميليون 
تومان است. با اين حساب حقوق بازنشستگان اگر همسان سازي  نشود زير خط 
فقر قرار داشته و شكاف فقر شديد خواهند داشت. البته درصورت همسان سازي،  

بازهم زير خط فقر بوده اما شدت فقر كاهش مي يابد.
اين نكته نيز قابل تامل است كه اصلي ترين هدف صندوق بازنشستگي 

حفظ كرامت انساني بازنشســتگان و ارتقا و توسعه خدمات رفاهي 3
آنهاســت كه ضرورت دارد همــواره در رأس سياســتگذاري صندوق هاي 
بازنشستگي قرار گيرد. توجه نداشتن به اين مهم ضمن خدشه دار كردن هدف 
اصلي اين صندوق ها، استقبال و گرايش به بيمه بازنشستگي اختياري را مورد 

تهديد قرار مي دهد.
از سوي ديگر صندوق هاي بازنشستگي بايستي به دنبال ايجاد صندوق 

بازنشستگي خودكفا و پايدار براساس مطالعات علمي و بهره برداري 4
اقتصادي و اطمينان بخش از دارايي هاي صندوق از طريق سرمايه گذاري در 
فعاليت هاي اقتصادي سودآور و زودبازده باشند تا بتوانند حفظ كرامت انساني و 
افزايش خدمات رفاهي براي اعضا داشــته باشــند. يكي از مشــكالتي كه 
صندوق هاي بازنشســتگي درخصوص اين دو وظيفه منــدي دارند جداي از 
بسياري از مباحث ديگر )مديريت ناكارآمد اقتصادي و...( ديون و بدهي دولت به 
آنان است. اگر دولت در زمان خودش بدهي خود را با صندوق ها تسويه مي كرد 
منابع مالي براي سرمايه گذاري و دستيابي به منابع مالي جديد براي صندوق ها 
به منظور ايفاي نقش خودشان وجود داشت. اين تعلل با توجه به شرايط تورمي 
و كاهش قدرت خريد پول، امكان ايجاد فرصت هاي رفاهي براي بازنشستگان 
صندوق را كاهش داده است. بنابراين ضروري است زيان هاي ناشي از پرداخت 

نشدن بدهي دولت به صندوق ها جبران شود.
در بخش اجراي قانون همسان ســازي  حقوق بازنشســتگان به دليل 

محدوديت منابع مالي دولت با كندي و وقفه زماني روبه رو بوده است و 5
اين تهديد وجود دارد كه با افزايش كسري بودجه دولت، اجراي اين قانون در طول 

زمان با وقفه و كندي روبه رو شود كه نارضايتي بازنشستگان را به همراه دارد.
نكته مهم ديگر در بخش اجرا كه نارضايتي بازنشستگان را به همراه 

داشته شفاف نبودن محاسبات است به طور نمونه بيان شده كه در فيش 6
حقوقي فروردين 1400نوشته شده مستمري دريافتي به همراه افزايش حقوق 
ساالنه و مرحله دوم همسان سازي اســت. اما بازنشستگان نمي دانند افزايش 
حقوق را چطور محاسبه كرده اند و مبلغ همسان سازي مرحله دوم چقدر است. 
شفاف سازي  درخصوص چگونگي محاسبه، از ضروريات قانون است كه براي 
ذي نفعان ارائه شود. از اين رو نياز است دستورالعمل محاسبه  همسان سازي  تهيه 

و ارائه شود.
عالوه بر اين مفاهيم به كار رفته شده حدود و ثغور آن شفاف با بيان ارقام 

و اعداد و مثال بيان شــود؛ به عنوان نمونه همسان سازي . در ماده30 7
قانون برنامه ششم توسعه آمده اســت: »دولت مكلف است بررسي هاي الزم 
جهت برقراري عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعيض و متناسب سازي دريافت ها 
و برخورداري از امكانات شاغالن، بازنشستگان و مستمري بگيران كشوري و 
لشكري سنوات مختلف را انجام دهد. حال سؤال اين است استفاده از كلمه 
»همسان-سازي« متناسب با »برقراري عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعيض 
و متناسب سازي دريافت ها« است و اينكه آيا هدف برابري در پرداخت است يا 
عدالت در پرداخت؛ كه هر كدام دو مقوله جداگانه هستند. در نگاه عدالت محور 
ضرورت دارد به شاخص هاي گوناگوني توجه شــده و در محاسبات لحاظ و 

شفاف بيان شود.

يادداشت يك

همسانسازي
بازنشستگانوديگرهيچ

پاي درد دل و گاليه بازنشستگان تأمين اجتماعي از حقوق و همسان  سازي 

»خانم! براي چــه مي خواهي بداني كه من بــا مســتمري بگيري چگونه روزگار 
مي گذرانم؟ مگر نمي داني كه وضعيت اقتصادي چگونه اســت؟ مي خواهي نمك 
بر زخم ام بريزي؟« حوصله نداشت سؤال هاي تكراري بشنود و جواب هاي تكراري 
بدهد. با كالفگي زياد در مقابل نگاه بهت زده ام، با صدايي كه از شدت خشم مي لرزيد 
اينها را گفت و رفت. من ماندم و شرمندگي صداي لرزانش. مستمري بازنشستگان 
ديگر كفاف هزينه هاي زندگي آنها را نمي دهد. رسيدن خط فقر در كشور براي تامين 

هزينه هاي زندگي و معيشت خانواده ها به بيش از 10 ميليون تومان و...

تحققمساوات
به دنبال اجراي قانون همسان سازي حقوق از مرداد و مهرماه 99، 

درحال حاضر همه بازنشستگان كشوري و لشكري و تأمين اجتماعي 
مشمول همسان سازي هستند

افزايش حقــوق و همچنين همسان ســازي حقوق بازنشســتگان قديم و جديد 
و همسان ســازي با شاغالن از درخواســت هاي اصلي بازنشســتگان است. حرف 
مستمري بگيران اين اســت كه با تورم موجود و افزايش هزينه هاي زندگي، قدرت 
خريد آنها كاهش يافته، بنابراين آنها خواستار آن هستند كه بتوانند با حقوقي كه 
دريافت مي كنند، حداقل نيازهاي اساسي خانواده خود را تأمين كنند! درخواست 
همسان سازي حقوق نيز به دليل شــكاف بين دريافتي آنها با بازنشستگان جديد و 

شاغالن است. بازنشستگان خواهان برقراري مساوات هستند. 

بازنشستگان
درتعقيبمعاشمكفي

حقوق بازنشستگان در يك دهه اخير چه تغييراتي داشته است؟

مكفي بودن دغدغه هميشگي بحث حقوق بازنشســتگي در ايران و جهان است. 
ايران به ويژه در دهه اخير به دليل درگيري با تحريم هاي اقتصادي سنگين، كاهش 
ارزش پول كشــور، ركود اقتصادي و در يك ســال اخير به دليل دست به گريبان 
شدن با همه گيري كرونا و عوارض اقتصادي ناشي از آن، بيش از هميشه با چالش 
مكفي نبودن حقوق بازنشستگان مواجه شده اســت؛ حقوقي كه براساس گزارش 
»كارشناسي متناسب سازي مســتمري ها قاعده گذاري با توجه  به اصول جهاني و 

تجربه گذشته در ايران« كه توسط گروه بيمه هاي اجتماعي و ...
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همسانسازی
حقوقبازنشستگان

این شماره

فاطمه پاسبان
كارشناس اقتصادي

تورم ســريع تر از همه  چيز مي دود. وقتي بعــد از مدت ها 
متناسب سازي حقوق بازنشسته ها انجام شد و آن دريافتي 
ناچيز آنها اندكي، ترميم شد، تورم باز سريع تر از اين افزايش ها 
عبور كرد. زماني كه كارشناســان حوزه كار، هزينه معيشــت يك خانوار 4نفره، براي برخورداري از 
حداقل ها را ماهانه 6ميليون و 850هزار تومان برآورد كرده بودند، حداقل دستمزد يك بازنشسته گاهي 
از يك ميليون و 900هزار تومان هم پايين تر مي رفت و روسياهي  اش مي ماند براي همه تصميم گيران و 
سياستگذاران. حاال متناسب سازي حقوق باالخره در 2مرحله انجام شده است با وجود اينكه نگراني هاي 
بسياري درباره تبعات مالي آن در اقتصاد ايران وجود دارد. علي دهقان كيا، رئيس كانون بازنشستگان 
تهران در گفت وگويي با همشهري مي گويد: تأمين اجتماعي متناسب سازي را اجرا كرده و منتظر دريافت 
منابع نبوده است و اميدوارم با پيگيري مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي بخشي از اين89 هزار ميليارد 
تومان به زودي دريافت شود. او تأكيد دارد كه دولت بايد تعهدات خود را در قبال سازمان تأمين اجتماعي 
انجام دهد تا متناسب سازي حقوق بازنشستگان به نحو مطلوب انجام شود. واقعيت اما اين است كه با 
وجود اينكه ديگر هيچ بازنشسته اي با هر ميزان سابقه اي از 3ميليون تومان كمتر نمي گيرد اما هنوز 
معيشت اين قشر بي صداي جامعه، دچار مشكالتي جدي است. دهقان كيا در خالل مصاحبه بارها تأكيد 
مي كند كه نمي گويم سفره بازنشسته هاي ما رنگين شده اما تواني باالتر از اين وجود نداشت. او مي گويد 
كه مي دانيم ممكن است براي تامين منابع دچار مشــكل شويم اما بازنشسته هاي ما نمي توانستند با 
حقوق 2ميليون تومان زندگي كنند. مجبور بوديم اين مسير را به هر قيمتي شده طي مي كرديم و دولت 
بايد منابع را در اختيار ما بگذارد كه بتوانيم اين منابع را سرمايه گذاري كنيم تا آيندگان روزگار بهتري 

از ما داشته باشند. 

مشــكالتي كه امروز سازمان تامين 
اجتماعي براي تحقق بدون مشكل پروژه بزرگي 
مثل همسان سازي با آن دست و پنجه نرم مي كند، 
چيست؟ بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي 
چقدر مي تواند مانعي براي پيشبرد اهداف باشد، 
به خصوص كه شــما گفتيد دوست داريد پاسخ 
شائبه هاي ايجاد شــده در فضاي مجازي را از 

تريبون رسانه هاي رسمي بدهيد.
از بعد از سال 83، قانون ساختار جامع و رفاه تامين 
اجتماعي تصويب شد. شوراي عالي تامين اجتماعي 
از صاحبان اصلي سازمان – بيمه شــده ها- تقريبا 
خالي و حضور اين قشر كم رنگ شد. همان موقع كه 
اين ماجرا مطرح شد، خانه كارگر و كانون شوراها به 
مجلس رفتند و بسيار تالش كردند كه مشكل حل 

شود و نشد.
در سال 89، براساس اصالح ماده 113قانون خدمات 
كشوري، تعداد اعضاي هيأت امنا از 15نفر به 9نفر 
كاهش پيدا كردند كه از اين 9نفــر، 6نفر نماينده 
دولت اند و تنها 3نفر نماينده هايي براي كارگران و 
كارفرمايان  محسوب مي شــوند. حاال شما بگوييد 
مديريت سازمان تامين اجتماعي دست كيست، اگر 
دست دولت نيست؟ اين در حالي است كه سرمايه 

سازمان متعلق به بيمه شده هاست.
سال 1389 مديريت سازمان در اختيار دولت قرار 
گرفت تا سال 1392، سازمان از بانك رفاه وام نگرفته 
بود اما سازمان از ســال 1393 شروع به وام گرفتن 

كرد و تا سال 1398، حدود 43هزار ميليارد تومان 
وام دريافت كرد و سهام كارخانه هايی مثل دارو سازي  
پتروشيمي، پااليشگاه نفت الوان بندرعباس و... در 
اين فرايند فروخته شــد. اگر اصالح ساختار انجام 
نگيرد ممكن است كه در آينده با مشكالت زيادي 
مواجه شويم. بهره اين وام بســيار باال بود و تبعات 

زيادي به همراه داشت و دارد.
اين همه ماجرا هم نيست. دولت آقاي احمدي نژاد 
در ســال 92، بيــش از 63هزار ميليــارد تومان به 
ســازمان تامين اجتماعي بدهكار بــود و دولت را 
بدهكار نگه داشــت كه اين رقم به واســطه شروع 
سياســتگذاري غلط به 350هزار ميليــارد تومان 
رســيد. در اين دوره، دالر تقريبا 7برابر شده و طلب 
ما از دولت ارزش خودش را از دست داده است. اين 
را فراموش نكنيد كه همسان سازي با متناسب سازي  
فرق مي كند. قانون به دنبال متناسب سازي است؛ به 
اين معنا كه هركس هرقدر آورده بتواند متناسب با 
آن از سازمان تامين اجتماعي دريافت كند. كساني 
كه به تازگي بازنشسته شده اند، لزومي ندارد ذيل اين 

قانون قرار بگيرند.
 حتي بعد از متناسب ســازي حقوق  
بازنشســته ها همچنان كفاف زندگي شان را 
نمي دهد... متناسب سازي  كه در دو مرحله اتفاق 
افتاده است چه كمكي به بهبود معيشت اين افراد 

كرده است؟ 
منابع ما به حق بيمه ها متصل اســت و همان پولي 

است كه از بيمه شده ها دريافت مي كنيم؛ يعني اگر 
حقوق ها زياد شود به همان ميزان مخارج بيمه اي – 
كه همان منابع ما هستند- بايد زياد شوند. اعضاي 
شوراي عالي كار متأسفانه در چند دهه گذشته ماده 
41قانون كار را به درستي نديده اند. متناسب سازي  
بايد به ســمتي برود كه سبد معيشــتي كه طبق 
داده هاي مركز آمار با دريافت حقوق حداقل 6ميليون 
و 854هزار تومان باشــد تا بازنشســته ها بتوانند با 
حقوق »بخور و نميــر« روزگار خود را برســانند و 
حداقل ها را سر سفره هايشان داشته باشند. اين در 
حالي است كه نيروي شــاغل ما هم هنوز حقوقش 
بعد از چانه زني بسيار به حدود 4ميليون و 100هزار 
تومان رســيده. تا وقتي كه نيروي شاغل و در حال 
كار به اين حداقل دســتمزد نرسد، ما نمي توانيم به 
بازنشسته ها حقوق استاندارد پرداخت كنيم. فراموش 
نكنيد كه پيــش از انجام متناسب ســازي  - مرحله 
اول- حداقل حقوق بازنشسته ما حدودا يك ميليون 
و 900هزار تومان بود كه اين را ترميم كرديم. اوايل 
امسال هم دوباره ســاير مزايا مثل حق مسكن، حق 
اوالد و... افزايش پيدا كردند. مثال 80هزار تومان حق 
مسكن هر بازنشسته زياد شــد، 270هزار تومان در 
قالب متناسب سازي به حق همســر و حق هر اوالد 
85هزار تومان اضافه شدند كه بازنشستگان حداقل 
از اين بابت متناسب ســازي  برايشــان انجام شود. 
همچنين قرار شد كه در سال 1400يك حداقل بگير 
30ســاله تامين اجتماعي نبايد از يك حداقل بگير 
30ساله كشــوري كمتر بگيرد كه اين رقم حدودا 
4ميليون و 200هزار تومان اســت. فراموش نكنيد 
اينها همه به واسطه متناسب سازي انجام شده است.

آقــاي دهقان كيــا! كمترين رقمي 
كه در سال جديد قرار اســت به بازنشسته ها 
پرداخت شود، چقدر است و تكليف ساير سطوح 

دستمزدي در اين طرح چه مي شود؟ 
ديگر هر بازنشسته اي كه مشمول ماده 111 است 
كمتر از 3ميليون تومان دريافتي نخواهد داشــت. 
اين را هم بگويم كه براي ساير سطوح فرمول ديگري 
طراحي شده است كه براساس اين فرمول افزايش 
حقوق آنها انجام مي شود و براي اينكه هر فرد حقوق، 
ســوابق و مزاياي مختلفي با فرد ديگر دارد، طبيعتا 
همه حقوق ها در ساير ســطوح دستمزدي به يك 
اندازه افزايش پيدا نمي كند. بازنشســته هاي سال 
98و 99، بسيار ضريب كمتري مشمول شان مي شد 
و ما براي اينكه افراد بي نصيب نمانند قرار شد كمتر 
از ساير سطوح نگيرند و فرمول مخصوصي براي آنها 

طراحي شد.
منابع مالي طرح متناسب سازي چطور 
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تامين شده است؟ اختالف بين دولت و سازمان 
دقيقا چيست؟ به خصوص كه اين نگراني وجود 
دارد كه استفاده از منابع چه دولت و چه سازمان 
تبعات مختلفي مي تواند با خود به همراه داشته 
باشــد... تورم ايجاد كند، پايداري صندوق ها را 
به هم بزند و... محصول چنين شرايطي در چند 
سال آينده در نهايت كوچك شدن سفره همه 
است؛ از بازنشسته گرفته تا جوان 20ساله اي كه 

به تازگي وارد بازار كار شده...
در برنامه ششم توسعه قرار بر اين شد كه هر هزينه اي 
كه از طرف دولت به سازمان، تحميل مي شود، منابع 
آن هم توسط دولت درنظر گرفته شود. براساس قانون 
تمام اين متناسب سازي و هزينه هاي آن بدهي دولت 
به مجموعه تامين اجتماعي محسوب مي شود. اگر 
غير از اين باشد سازمان تامين اجتماعي با مشكالت 
غيرقابل حلي مواجه خواهد شد. شما ببينيد آقاي 
نوبخت از 32هزار ميليارد تومانــي حرف مي زنند 
كه هنوز به صورت رســمي در اختيار ما قرار نگرفته 
است. صرفا صحبت از سهامي مي شود كه قرار است 
به نام بشود و هنوز به نام سازمان نشده است. سازمان 
سال 99، 17هزار ميليارد و 500ميليون تومان بابت 
متناسب ســازي  هزينه كرد. همچنين هزارميليارد 
تومان هم بابت مابه التفاوت كارهاي سخت و زيان آور 
توسط تأمين اجتماعي پرداخت شــده است. اين 
مبلغ كه بيش از 18هزار ميليارد تومان شد كه بعد 
از آن هم پرداخت يك ميليــون و 200هزار تومان 
به ازاي هر بازنشسته كه شــب عيد پرداخت شد، 
حدود 6هــزار ميليارد تومان ديگر ســازمان از اين 
بابت پرداخت كرده است. حدودا اين رقم در نهايت 
به حدود 23هــزار ميليارد تومان رســيد. عالوه بر 
اين، 3هــزار و 500ميليارد تومان هــم از اين پول 
براي بازنشسته هاي عزيز با بيش از 65سال درنظر 
گرفته شد؛ چرا كه در بعضي از استان ها بيمارستان 
تامين اجتماعي نداريم و وقتي اين افراد مي خواهند 
بروند بيمارستان بايد سراغ بيمارستان هاي دولتي 
بروند كه اين فرانشــيز را ما پرداخــت كرديم تا در 
اين روزگار كرونا، بازنشســته اي از خدمات درماني 
محروم نماند. اين ارقام با احتساب نرخ تورم، امسال 
به همان 30هــزار ميليارد تومان مي رســد. حدود 
24هزار ميليارد تومان ديگر هم دولت هزينه براي 
متناسب سازي ، معيشت، مسكن و...اضافه كرده كه 
در مجموع همه اين ارقام به 57هزار ميليارد تومان 
مي رسد! حاال مدام آقاي نوبخت درباره آن 32هزار 
ميلياردي كه نداده سخنراني مي كند. در هر صورت 
سازمان دارد جلو مي رود و اميد دارد كه منابعش را 

جذب كند.
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روزنامه نگار
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سمیرا رحیمی
روزنامه نگار

زير تيغ تورم، بيكاری و انتخابات 
معيشت بازنشستگان بازيچه نوسان شاخص هاي 

اقتصادي مي شود 

زندگي بازنشستگان، گروهی 
كه به واسطه وضعیت معیشتي 
و حقوقي آسیب پذير شده اند، 
با هر بار باال و پايین شدن شــاخص ها و متغیرهاي اقتصادي تحت تأثیر 
قرار مي گیرد. شاهد مثال اين گفته گزارش جامعي است كه مؤسسه عالي 
پژوهش هاي تامین اجتماعي در خصوص عوامل تأثیرگذار بر همسان سازي 
حقوق مستمري بگیران در اختیار همشــهري گذاشته است. طبق آمار 
ارائه شده از سوي اين مؤسسه، همه  چیز بر معاش مستمري بگیران تأثیر 
مي گذارد؛ از تعیین دستمزد ساالنه كه دولت و شوراي عالي كار مشخص 
مي كنند گرفته تا وقايع سیاسي چون انتخابات رياست جمهوري و مجلس. 
به طور مثال تورم - مهم ترين شاخص تأثیرگذار بر اقتصاد كالن- تأثیري 
مستقیم و معني دار بر نرخ تعديل مســتمري ها داشته است. در تورمي 
1۰ درصدي، تعديل ۶درصدي مســتمري ها متناسب انتظار مي رود اما در 
عمل، همسان سازي سطح حقوق بازنشستگان با نرخ تورم تا كنون كمتر 
بوده و در چنین شــرايطي فاصله زيادي بین حداقل دستمزد و نرخ تورم 
وجود دارد، به عقیده هادي حق شناس، اقتصاددان نیز »اگر در شرايط ركود 
تورمي همسان سازي حقوق بازنشستگان، شاغلین و حتي حداقل دستمرد 
كارگران متناسب با نرخ تورم نباشد، گروه هاي بیشتري به خط فقر نزديك 
مي شوند.« درحالي كه نرخ تورم تأثیر شگرفي بر اوضاع تعديل مستمري ها 
دارد اما امید تأثیر ضريب رشد اقتصادي گرچه رابطه مستقیمي بر فرايند 
همسان سازي  دارد اما در برابر تورم از شدت ناچیزي، واهي مي نمايد. به اين 
معني كه اگر رشد اقتصادي 5درصد باشد، نرخ تعديل كمتر از يك درصد 
خواهد بود. همچنین نوسانات اقتصادي- سیاسي چون تحريم ها اثر منفي 
شديدي بر وضعیت مستمري ها دارد. هادي حق شناس اقتصاددان در همین 
راســتا »تحريم ها را عامل مختل كننده چرخه عرضه و تقاضا اقتصادي« 
مي داند؛ عاملي كه وقتي درآمدهاي ارزي را كاهش مي دهد و جلوي ورود 
بخشي از كاال و خدمات به كشور را مي گیرد و با افزايش بیكاري و گراني 

كاال ها، دهك هاي پايین جامعه را متضرر مي كند.

تورم و كندي روند همسان سازي حقوق 
از ميان شاخص های مختلف اقتصادی که به عنوان قاعده متناسب سازی 
مستمری ها استفاده می شوند، تعديل قيمتی بر اساس تورم با هدف نهايی 
حفظ سطح رفاه مستمری بگيران در طول زمان کاربرد بيشتری دارد.  با اين 
وجود، انتخاب شاخص تورم در سيستم فعلی مستمری ممکن است چالشی 
بين بازنشستگان جديد که مستمری آن ها بر اساس حقوق دو سال پايانی 
تعيين می شود و در تغييرات دســتمزد آنها دخيل است، و مبلغ مستمری 
بازنشستگان سال های پيشين که تنها بر اساس بخشی از تورم دستمزدشان 
تعديل شده اســت؛ ايجاد کند. اين خود موجب می شــود تا به مرور زمان 
اختالف و پراکندگی بين مستمری ها زياد و بسياری به واسطه اين ويژگی، 
سيستم فعلی را ناعادالنه بخوانند.  اما در حال حاضر دو رقمي بودن نرخ تورم، 
نرخ باالي بيکاري و افزايش سطح عمومي قيمت ها سبب شده که با وجود 
تالش ساالنه براي تعديل حقوق بازنشستگان با نرخ تورم، اين افزايش حقوق 
کفاف هزينه و مخارج خانوارها را ندهد. در همين رابطه حق شناس مي گويد: 
» هر نوع تغيير در شــاخص هاي کالن اقتصادي، بر معيشت مردم به طور 
عام و بازنشستگان و شاغلين به طور خاص تأثير گذار خواهد بود. در 3سال 
گذشته يکي از داليلي که دولت خود را موظف به پرداخت يارانه به جمعيت 
بيشتري مي داند، داشتن تورم 30درصدي در 3سال پياپي است، تورمي که 
قدرت خريد را کاهش داده و دولت را درصدد جبران از کانال افزايش يارانه 
و ارائه سبد کاال قرار داده اســت اما به طور کلي تورم باال منجر به کند شدن 
روند همسان سازي حقوق شده و باعث شده تا حدي اثر واقعي از خود به جا 

نگذاشته باشد«.

بیكاري جوانان و چند شغله شدن بازنشستگان
همسان سازی مستمری ها و تعديل بر اساس دستمزد با هدف حفظ جايگاه 
نسبی مستمری بگيران، ريشه در نگاه نسبی به فقر و رفاه دارد. باوجود اينکه 
همسان سازی و تعديل بر اساس دستمزد، بار مالی زيادی را صندوق ها تحميل 
می کند و تاثير منفی بر انگيزه های شغلی و عرضه کار دارد، اما همواره مطالبه 
آن ميان مستمری بگيران بسيار رايج است. در اين شرايط تورمي، بازنشستگان 
نمي توانند با حداقل مستمري هاي تعيين شده زندگي خود را بچرخانند. پس 
از سوي برخي بنگاه ها دوباره به کارگرفته مي شوند و ارزان تر از نيروي جواني 
که به بيمه نياز دارد، بي نياز از بيمه کارفرما و با مهارتي مناسب به کار مشغول 
مي شوند. به عقيده اين اقتصاددان، آفت اين قضيه آن است که » بازنشستگان 
در مشاغل غيرموظفي از رانندگي تا منشــي گري فعاليت مي کنند و در واقع 

جاي جوانان را در بازار کار مي گيرند«.

تأثیر انتخابات بر حقوق مستمري بگیران 
گزارش مؤسســه پژوهش هاي تامين اجتماعي توضيــح مي دهد که در 
سال هايي که انتخابات پيش رو بوده، به نظر مي رسد به منظور پاسخگويي 
به مطالبات عمومي، نرخ تعديل باالتري براي مستمري ها اعمال شده باشد؛ 
انتخابات اثر تعديلي مستقيم بر حقوق داشــته است. به عبارتي انتخابات 
رياست جمهوري باعث شــده که تعديل تورمي مســتمري ها با ضريب 
باالتري اعمال شود. درحالي که در ســال هاي عادي تنها 0/6تورم تعديل 
و همسان سازي  رخ داده، تا کنون در سال هاي انتخابات 1/14تورم تعديل 
شده است که به تنهايي نشان از نقش مهم چرخه هاي سياسي در تعديل 
مستمري ها دارد. البته هادي حق شــناس برخالف اين تحليل، علت اين 
موضوع را نه انتخابات بلکه دوره هاي اقتصادي که کشور طي کرده مي داند 
و مي افزايد: »از سال 92تا 96با وجود برجام، درآمدهاي کشور مناسب شد 
و دريافتي ها به نحوي بود که قدرت خريدي که کاهش پيدا کرده بود را تا 
حدودي جبران کرد اما از سال 97تا 99با تحريم هاي مجدد، قدرت خريد 
دوباره کاهش يافت. درواقع نمي توان گفت علت اين تعديل مستمري در 
آن دوره، انتخابات بوده بلکه اگر طور ديگري نگاه کنيم درمي يابيم که اگر 
اين جبران براي وضع معاش بازنشستگان رخ نمي داد، چه بر سر اين افراد 
مي آمد؟ در واقع اين تعديل مســتمري يا جبران بخشي از قدرت خريد 
از دســت رفته، مرهون انتخابات و انتخاب نبود بلکه يك اجبار بود که بايد 

اين اتفاق مي افتاد«. 

نازنین افتخار
روزنامه نگار

همسانسازیحقوق

بازنشستگان

این شماره

هادی حق شناس: 
از سال 92تا 9۶با وجود 

برجام، درآمدهاي 
كشور مناسب شد و 
دريافتي ها به نحوي 

بود كه قدرت خريدي 
كه كاهش پیدا كرده 

بود را تا حدودي 
جبران كرد اما از سال 
97تا 99با تحريم هاي 

مجدد، قدرت خريد 
دوباره كاهش يافت. 

درواقع نمي توان 
گفت علت اين تعديل 
مستمري در آن دوره، 

انتخابات بوده بلكه 
اگر طور ديگري نگاه 

كنیم درمي يابیم كه اگر 
اين جبران براي وضع 

معاش بازنشستگان رخ 
نمي داد، چه بر سر اين 
افراد مي آمد؟ در واقع 

اين تعديل مستمري يا 
جبران بخشي از قدرت 

خريد از دست رفته، 
مرهون انتخابات و 

انتخاب نبود بلكه يك 
اجبار بود كه بايد اين 

اتفاق مي افتاد

افزايش حقوق و همچنین همسان سازي حقوق بازنشستگان قديم و 
جديد و همسان سازي با شاغالن از درخواست هاي اصلي بازنشستگان 
است. حرف مستمري بگیران اين اســت كه با تورم موجود و افزايش 
هزينه هاي زندگي، قدرت خريد آنها كاهش يافته، بنابراين آنها خواستار آن هستند كه بتوانند با حقوقي كه دريافت 
مي كنند، حداقل نیازهاي اساسي خانواده خود را تأمین كنند! درخواست همسان سازي حقوق نیز به دلیل شكاف بین 
دريافتي آنها با بازنشستگان جديد و شاغالن است. بازنشستگان خواهان برقراري مساوات هستند. مردادماه سال 
گذشته صداي بازنشستگان تأمین اجتماعي شنیده شد و طرح همسان  سازي حقوق آنها براساس بند ب ماده 12 قانون 
برنامه ششم توسعه به اجرا گذاشته شد. مهرماه نیز دستورالعمل همسان سازي حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري 
ابالغ شد. درحال حاضر قانون همسان سازي حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري و همچنین بازنشستگان تأمین 
اجتماعي در آستانه دائمي شدن است. در ادامه به بررسي اين سؤال پرداختیم كه آيا هنوز كسي از بازنشستگان هست 

كه مشمول قانون همسان سازي نشده باشد؟

آرام محمدی
روزنامه نگار تحقق مساوات

هلند؛معتبر ترين نظام بازنشستگي جهان
اين کشور معموال به صورت مداوم به عنوان يکي از بهترين کشورهاي 
جهان در حوزه بازنشستگي شناخته مي شود. نظام بازنشستگي در هلند 
به لطف گوناگوني منابع تامين مالي بازنشستگان، دقت باال در محاسبه 
هزينه ها و تالش براي تضمين متناسب بودن حقوق با هزينه ها همواره 
در رتبه هاي باالي جهاني قرار گرفته اســت. همچنين 2نهاد قدرتمند 
بانك مرکزي هلند و مرکز نظارت بر بازارهاي مالي هلند بر روند تعيين 
و پرداخت مســتمري ها نظارت دارند. اين کشور همچنين در مقايسه 
با بسياري از کشورها در برابر موضوع ســالخوردگي جمعيت آمادگي 
بااليي دارد و براي تامين مالي بازنشستگي مدل هاي گوناگوني را به کار 
مي بندد و سياست اشــتراك ريســك را همواره مدنظر قرار مي دهد. 
درحدود 18.8درصد از جمعيت هلند را افراد 65سال و باالتر تشکيل 
مي دهند. نظام بازنشستگي در هلند از 3ستون اصلي تشکيل شده است: 
بازنشستگي دولتي با نرخ ثابت، بازنشستگي شغلي و پس انداز فردي. 
کارفرمايان در اين کشــور هيچ نوع تعهد قانوني براي ارائه طرح هاي 
بازنشستگي ندارند اما توافقنامه هاي روابط صنعتي باعث شده تا در اين 
کشور 91درصد از کارکنان تحت پوشش نظام بازنشستگي قرار داشته 
باشند. سن بازنشســتگي در اين کشور در ســال هاي 2020و 2021 
درحدود 66سال )به اضافه 4ماه( است. نرخ فقر سالمندي در اين کشور 
حدود 3.1درصد است. اجباري شدن ايجاد صندوق هاي بازنشستگي 
توسط دولت هلند باعث شــده تا براي تمامي بازنشستگان طرح هاي 
بازنشســتگي پايدار، متناســب و خوبي در دسترس باشــد. حداکثر 
دريافتي بازنشستگان در اين کشور متناســب با درصد حقوقي که در 
دوران اشتغال پس انداز کرده اند از 700يورو تا هزار يورو در نوسان است.

سادگي بازنشستگي در نیوزيلند 
اين کشور هم از نظام بازنشستگي برخوردار است که بر 3ستون حقوق 
بازنشستگي غيرمشارکتي دولتي، طرح صندوق بازنشستگي شغلي و 
طرح »کيوي ســيور« و همچنين صندوق هاي بازنشستگي خصوصي 
استوار است. در نيوزيلند، برخالف اســتراليا پرداخت به صندوق هاي 
بازنشســتگي اجباري نيســت و از آنجا که تقريبا تمامي ســالمندان 
از حقوق بازنشســتگي برخوردارنــد، نياز به دور زدن سيســتم براي 
حداکثري ساختن مستمري بازنشســتگي در اين کشور وجود ندارد. 
در نظام بازنشســتگي نيوزيلند،  ميزان درآمد بر حقوق بازنشســتگي 
بي تأثير است و همين موضوع باعث مي شود افراد بدون نگراني از تأثير 
حجم دارايي و درآمدشان بر حقوق بازنشستگي، به کار و پس انداز ادامه 
دهند؛ در استراليا ميزان حقوق بازنشستگي با افزايش پس انداز و دارايي 
افراد کاهش پيدا مي کند. مشــارکت در صندوق هاي بازنشستگي هم 
در اين کشور اجباري نيســت و افراد مي توانند براي ميزان درصدي از 
حقوقشــان که در اين صندوق ها ذخيره مي شود، تصميم گيري کرده 
و يا حتي براي مدتي پس انداز را متوقف کنند. نرخ فقر سالمندي اين 
کشور 15.8درصد براي سالمندان 75سال به باال و 10.2درصد براي 

سالمندان 66تا 75ســاله است. بيشــتر کارکنان در نيوزيلند در سن 
65سالگي اجازه برداشت از صندوق بازنشستگي را به دست مي آورند، 
اما در واقع افراد اجازه دارند پس از اين سن هم به کارکردن ادامه دهند. 
به بياني ديگر بازنشستگي در اين کشور سن مشخصي ندارد و مبتني بر 
تصميم شخصي است. نرخ مجاز برداشت از صندوق هاي بازنشستگي 
در اين کشــور بر اساس گروه بندي هايي اســت که مبتني بر وضعيت 
تجرد و تاهل و نوع پوشش بازنشستگي تعيين شده است اما به صورت 
ساالنه افراد در گروه هاي مختلف مجازند 17.4هزار تا 34.9هزار دالر از 

صندوق بازنشستگي خود برداشت کنند.

نروژ و صندوق بازنشستگي يك تريلیارد دالري اش
نروژيکي از کشــورهاي جهان با پايين ترين نرخ فقر اســت و نرخ فقر 
سالمندان هم در اين کشــور حدود 4.3درصد برآورد شده است. سن 
بازنشستگي رسمي در اين کشور 67سال است و حقوق مستمري در آن 
مشابه بسياري از ديگر کشورهاي اروپايي از پرداخت هاي دوران اشتغال 
تامين مي شود. کارکنان در دوران اشــتغال خود حداکثر 50درصد از 
درآمد خود را به عنوان بيمه بازنشستگي پرداخت مي کنند. حق بيمه در 
اين کشور تابعي از افزايش دستمزد است و همين موضوع باعث مي شود 
صندوق هاي بازنشستگي در اين کشور توانايي مالي الزم براي پرداخت 
مستمري به بازنشستگان را داشته باشــند. با آغاز دوران بازنشستگي، 
 67درصد از درآمد به عنوان مستمري به افراد پرداخت مي شود. بخشي 
ديگر از درآمد صندوق  بازنشســتگي نروژ از محل سرمايه گذاري هايي 
اســت که با دارايي يك تريليارد دالري خود در بازارهاي جهاني انجام 
مي دهد. تنها در ســال2020 ايــن صندوق بالغ بــر 44ميليارد دالر 
درآمدزايي کرده است. متوسط حقوق ماهانه بازنشستگي در اين کشور 
متناسب با تقسيم بندي هاي موقعيتي که در ميان بازنشستگان براي 
دريافت حقوق وجود دارد، از 99هــزار کرون تا حدود 200هزار کرون 

در نوسان است.

همسان سازي حقوق بازنشستگان كشوري و 
لشكري

نخستين مرحله همسان سازي حقوق بازنشستگان 
کشــوري در فروردين مــاه 99 و طــرح کامــل 
همسان ســازي در مهرماه اجرا شد. دستورالعمل 
اجرايي همسان سازي حقوق بازنشستگان کشوري 
و لشــکري به دنبال اجراي ماده 30برنامه ششــم 
توســعه ابالغ شــد. طبق طرح تکميلــي، حقوق 
بازنشستگان به 90درصد ميانگين حقوق شاغلين 
همتــراز افزايش يافــت. متناسب ســازي حقوق 
براســاس عدالت بيمه اي اجرا مي شــود و مبناي 
همسان سازي حقوق بازنشستگان پرداخت 30سال 
حق بيمه است. درواقع، ســابقه و ميزان پرداختي 
حق بيمه مالك اجراي اين قانون اســت و هرچه 
سابقه پرداخت بيمه از 20ســال باالتر برود، مبلغ 
باالتري به حقوق مستمري بگيران اضافه مي شود. 
اين شيوه براي تحقق عدالت در حق بازنشستگاني 
است که سابقه پرداخت بيشتري دارند. در مرحله 
نخست، همسان ســازي به دليل کمبود اعتبارات، 
به صورت پلکانــي و نزولــي و از حقوق هاي پايين 
شروع شــد. آن زمان اعالم شد که حدود 10درصد 
بازنشستگان با حقوق باال نسبت به ميانگين گروه 
خود مشمول قانون نشدند و تنها حدود 15درصد 
افزايش حقوق سنواتي به آنها تعلق گرفت. به اين 
ترتيب در مرحله نخست همسان ســازي، حدود 
10درصد از بازنشســتگان که دريافتي آنها بيشتر 
از گروه همترازشــان بود، از دايره اين طرح بيرون 

ماندند.
مهرماه که مرحله دوم و تکميلي همسان سازي انجام 
شد، با تخصيص 18هزار ميليارد تومان منابع دولتي، 
مشکل کمبود اعتبار رفع شد و 2ميليون و 200هزار 
بازنشســته صندوق هاي بازنشســتگي کشوري و 
لشکري مشمول طرح شدند. بنابراين، درحال حاضر 
کسي از بازنشستگان تحت پوشش اين صندوق ها از 
همسان سازي بي بهره نمانده و متناسب سازي حقوق 
بازنشستگان کشوري و لشکري به طور 100درصد 
طبق ميانگين 90درصد حقوق شــاغلين همتراز 

اجرا مي شود.

همسان سازي حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعي
مرحله نخســت طــرح متناسب ســازي حقوق 
بازنشســتگان تأمين اجتماعي نيز براساس بند ب 
ماده 12 قانون برنامه ششــم توســعه از مردادماه 
سال 99به اجرا گذاشته شد. به گفته اکبر شوکت، 

عضو هيأت امناي سازمان تأمين اجتماعي، طبق 
توافقات صورت گرفته در کانون عالي بازنشستگان 
کشور، قرار شد که ســاالنه 16هزار ميليارد تومان 
بابت همسان سازي حقوق بازنشستگان اختصاص 
يابد که در سال 99به دليل معوقات دولت، 32هزار 
ميليارد تومان به صندوق تأمين اجتماعي اختصاص 
پيدا کــرد. با وجود اجــراي مرحله نخســت اين 
طرح، اعتراضات بازنشســتگان ايــن صندوق در 
برخي شهرهاي کشــور ادامه داشت که نسبت به 
تبعيض در اجــراي قانون همسان ســازي خود با 
بازنشستگان کشوري و لشــکري معترض بودند و 
خواستار پيگيري مطالبات خود از سوي مسئوالن 
بودند. پاسخ مســئوالن به اين موضوع اين بود که 
براساس بند و تبصره 2قانون بودجه 1399، تأمين 
اجتماعي فقط 30درصد دريافتش را مي توانســته 
براي همسان سازي حقوق بازنشستگان صرف کند. 
مسئوالن در پاسخ به بازنشستگان معترض تأمين 
اجتماعي وعده دادند که اين منع قانوني در اليحه 
بودجه 1400برداشته شده و حتي منابع مالي الزم 
نيز براي تداوم همسان سازي حقوق بازنشستگان 

لحاظ شده است.
مشکل بزرگي که بر سر راه صندوق تأمين اجتماعي 
قرار دارد، بدهي هاي معــوق دولت به اين صندوق 
است که به گفته عضو هيأت امناي سازمان تأمين 
اجتماعي، از 300هزار ميليارد تومان هم رد شــده 
است! طبق گفته مســئوالن اين صندوق، تأمين 
اجتماعي هم اکنون يك صندوق ورشکسته است که 

با فروش اموال خود همسان سازي و متناسب سازي 
حقوق بازنشستگان را اجرا مي کند. تأکيد مسئوالن 
تأمين اجتماعي اين است که اگر بدهي هاي دولت 
بموقع پرداخت شود، مشــکالت اين صندوق هم 
رفع خواهد شد. در شــرايط پيش آمده آنها اعالم 
کردند که پرداخت 89 هــزار ميليارد تومان بدهي 
دولت به تأمين اجتماعي ضامن و پشــتوانه اجراي 
متناسب سازي در ســنوات آينده خواهد بود. اين 
اتفاق افتاد و 89هزار ميليارد تومان از محل پرداخت 

ديون دولت اختصاص يافت.
محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه، 
در صحبت هــاي اخير خود خبــر از تدوين اليحه 
دائمي شدن همسان ســازي حقوق بازنشستگان 
کشوري، لشکري و همچنين تأمين اجتماعي داد و 
خاطرنشان کرد با رايزني با نمايندگان بازنشستگان، 
پيش نويس اليحــه متناسب ســازي حقوق تهيه 
شده است. وي تأکيد کرد که »همان قانون حداقل 
90درصــد ميانگين ناخالص حقــوق و فوق العاده 
مشمول کسور بازنشستگي شاغل 30سال خدمت 
هم گروه يا هم طبقه و يا رتبه با عناويني که هست، 

بايد اجرا شود.«
 ناهيد حيدري، مديرکل مســتمري هاي سازمان 
تأمين اجتماعي، در پاســخ به اين سؤال که کدام 
گروه ها از همسان سازي بيرون مانده اند، به همشهري 
گفت: از آنجا  که مطابق مفاد بند ب ماده 12قانون 
برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
جمهوري اسالمي ايران مقرر شده سازمان تأمين 

اجتماعي موظف اســت مطابق قوانين مربوطه در 
طول اجراي قانون برنامه، حقوق بازنشســتگان و 
مســتمري بگيران را متناسب ســازي نمايد، لذا با 
عنايت به ماده قانوني مذکور همه مستمري بگيران 
بازنشسته، از کار افتاده کلي و بازماندگان که در تاريخ 
اجراي متناسب ســازي، پرونده آنها فعال بوده و يا 
افرادي که حداکثر تا پايان دوره برنامه ششم توسعه 
مستمري آنها برقرار شده و يا مجدداً فعال مي شود، 
مشمول اجراي متناسب سازي حقوق خواهند بود و 
استمرار اين طرح پس از پايان برنامه ششم توسعه 
مســتلزم تصويب قوانين مربوطه از سوي مراجع 

قانونگذار است.

همسان سازي حقوق فرهنگیان و اعضاي هیأت علمي
در طرح همسان ســازي حقوق فرهنگيان نيز مبنا 
بر اين است که همه فرهنگيان بازنشسته اي که به 
شرايط بازنشستگي رسيده و حکم براي آنها صادر 
شده است، حقوق بازنشستگي برايشان از 90درصد 
شاغالن هم رتبه و همتراز کمتر نيست. درحال حاضر 
طرح رتبه بندي فرهنگيان در انتظار دستورالعمل 
است و بعد از ابالغ دستورالعمل، از ابتداي سال جاري 
لحاظ مي شــود. در طرح همسان ســازي حقوق 
هيأت علمي ها نيز عالوه  بر 25 درصد افزايش حقوق 
ســال جاري و 20 درصد افزايش حــق مديريت، 
2مرحلــه افزايش30درصدي نيز وجــود دارد که 
30 درصد اول به تمام اعضــاي هيأت علمي تعلق 

مي گيرد.

به دنبال اجراي قانون همسان سازي حقوق 
از مرداد و مهرماه 99، درحال حاضر همه 

بازنشستگان کشوري و لشکري و تأمين اجتماعي 
مشمول همسان سازي هستند

هلند؛كشورمحبوببازنشستهها
بررسي وضعيت معيشت بازنشستگان در ديگر 

کشورهاي جهان
ناهمخواني دخل  و خرج بازنشستگان 
در ايــران همیشــگي بوده اســت. 
متناسب ســازي و افزايش مستمري 
بازنشستگان كشور در شــرايطي كه نرخ تورم همواره و به جز سال هايي 
معدود مسیري افزايشي داشته است، مطالبه اي است كه سال هاست مطرح 
است. اقداماتي كه در مســیر كاهش فقر سالمندي و همخواني مستمري 
بازنشستگان با نرخ تورم در كشور انجام گرفته اند، تاكنون نتوانسته اند 
شكاف عمیق نابرابر درآمد بازنشستگان با هزينه هاي زندگي را در ايران 
پر كنند. نابساماني وضعیت اقتصادي و متفاوت بودن شیوه  محاسبه مبلغ 
مستمري در ايران باعث شده است تا وضعیت بازنشستگان در ايران نسبت 
به ديگر كشورهاي جهان قابل  مقايسه نباشــد. مستمري در كشورهاي 
مختلف بر اساس معیارهاي مختلفي تعیین و متناسب سازي مي شود؛ براي 
مثال هلند، به عنوان دارنده برترين سیستم بازنشستگي در جهان، معیار 
متناسب سازي مستمري بازنشستگان خود را رشد دستمزد كشور قرار 
داده است. كشورهاي نروژ، ايسلند، ايرلند، فرانسه، دانمارك، مكزيك و 
كانادا هم از اين تكنیك در كنار شیوه هاي ديگر براي متناسب سازي بهره 
مي برند. درنظر گرفتن تورم، رشــد اقتصادي، تركیبي از رشد اقتصادي، 
دستمزد و تورم از ديگر معیارهايي است كه كشورهاي موفق جهان درحوزه 
تامین زندگي بازنشســتگان خود و در راستاي متناسب سازي مستمري 

درنظر مي گیرند.
بر اساس گزارش سال2۰2۰ شاخص جهاني بازنشستگي »مؤسسه مرسر« 
امنیت مالي در دوران بازنشستگي هم براي جوامع و هم براي افراد بسیار 
حیاتي است، به ويژه در دوراني كه بیشتر كشورها در جهان با چالش هاي 
اجتماعي، اقتصادي و مالي جمعیت كهنسال دست به گريبانند. همه گیري 
كرونا هم به اين چالش ها دامن زده و نظام هاي بازنشستگي را با مشكالتي 

مواجه ساخته است.
 در اين گزارش كشــورهاي هلند و دانمارك به عنوان دارندگان برترين 
نظام هاي بازنشستگي در جهان انتخاب شده اند.  استرالیا، فنالند،  سوئد، 
سنگاپور، نروژ، كانادا و نیوزيلند به ترتیب رتبه هاي بعدي بهترين نظام هاي 
بازنشستگي در جهان در سال2۰2۰ را به دست آورده اند. هلند و دانمارك 
اما موفقیت خود را مديون مقاومت در برابر بحران هاي اقتصادي ناشي از 
همه گیري كرونا و مخالفت با بهره برداري افراد از ذخائر دوران بازنشستگي 
در دوران سختي قرنطینه و ركود كسب وكار بوده اند. اما اين نخستین سالي 
است كه نظام هاي اقتصادي نوين با عوارض يك همه گیري مرگبار مواجه 
شده اند و عملكرد نظام هاي بازنشســتگي به ويژه در كشورهاي اروپايي 

پیش از اين همه گیري هم موفق و قدرتمند بوده است.
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بازنشستگان

این شماره

بازنشستگان  در تعقيب معاش مكفی
حقوق بازنشستگان در يك دهه اخير چه تغييراتي داشته است؟

مكفي بودن، دغدغه هميشگي بحث حقوق 
بازنشســتگي در ايران و جهان است. ايران 
به ويژه در دهــه اخير به دليــل درگيري با 
تحريم هاي اقتصادي سنگين، كاهش ارزش 
پول كشور، ركود اقتصادي و در يك سال اخير 
به دليل دست به گريبان شدن با همه گيري 
كرونا و عوارض اقتصادي ناشي از آن، بيش 
از هميشــه با چالش مكفــي نبودن حقوق 
بازنشستگان مواجه شده است؛ حقوقي كه 
براساس گزارش »كارشناسي متناسب سازي 
مستمري ها قاعده گذاري با توجه  به اصول 
جهاني و تجربه گذشته در ايران« كه توسط 
گروه بيمه هاي اجتماعي و محاسبات مؤسسه 
عالي پژوهش تأمين اجتماعي تدوين شده 
است، همواره تحت تأثير عواملي مانند تورم، 
خدمات درماني ارائه شده به جامعه،  حداقل 
دستمزد تعيين شــده، نوسانات اقتصادي و 
چرخه هاي سياسي قرار داشته است.  براي 
مثال كف مستمري بازنشستگي در ايران براي 
افرادي كه بيش از 20ســال سابقه كار دارند، 
براساس ماده111 قانون تامين اجتماعي برابر 
حداقل دستمزد ســاالنه اي است كه توسط 

دولت و شوراي عالي كار تعيين مي شود. 
افزايش 10درصدي حداقل دســتمزد ميزان 
حقيقي شــده مســتمري ها را تا 4.5درصد 
افزايش مي دهد. همچنيــن هر يك درصد 
افزايش تورم متوسط حقيقي شده مستمري ها 
را درحدود 0.37درصد كاهش مي دهد و نرخ 
تعديل مستمري بازنشســتگان نسبت به 
تورم و قيمت ها 0.6درصد اعالم شــده است. 
اين به آن معني اســت كــه در عمل تعديل 
مســتمري ها كمتر از تورم صورت گرفته و 
منجر به كاهش ســطح حقيقي مستمري ها 
مي شود. از ســوي ديگر، تحوالت سياسي 
به ويژه انتخابات رياســت جمهوري بر نرخ 
مستمري ها تأثيرگذار اســت به شكلي كه 
اگر در شرايط عادي تنها 0.6درصد تورم در 
تعديل مستمري ها لحاظ شود، در سال هايي كه 
انتخابات رياست جمهوري در پيش بوده است 
تعديل قيمتي و تورمي به ميزان 0.54درصد 
بيشتر انجام گرفته اســت. به بياني ديگر در 

ســال هايي كه انتخابات رياست جمهوري در 
پيش بوده است، مستمري ها 1.14برابر تورم 
تعديل شده اند. براســاس اين گزارش مبلغ 
مستمري بازنشســتگان در طول سال هاي 
متوالــي تحت تأثير عوامــل مختلفي نظير 
جنگ، تورم، عدم تعديل مناسب قرار داشته 
اســت، براي مدتي كوتاه و با بازگشت ثبات 
اقتصادي ميزان اين مستمري حقيقي شده 
است اما از ابتداي دهه 90و با وقوع تحريم ها، 
افزايش تورم و عدم تعديل مناســب، مبلغ 
حقيقي شده مستمري بازنشستگان دوباره 
با كاهش مواجه شد و رفاه اين قشر از جامعه 
تنزل پيدا كــرد. در مجموع براســاس اين 
گزارش رشد ساالنه مستمري بازنشستگان از 
سال1340 تا سال1396 در حدود 15.3درصد 
بوده است. در ادامه تحوالتي كه از سال1390 
تا سال1399 در روند تعيين و كاهش و افزايش 
نرخ مستمري بازنشستگان در كشور رخ داده  
است را در كنار شاخص هايي مانند نرخ تورم، 
خط فقر و حداقل سبد معيشتي مورد بررسي 
قرار مي دهيم. داده هــاي اين اينفوگرافيك 
برگرفته از گزارش هاي ساالنه سازمان تامين 
اجتماعي هســتند و اطالعات شاخص هايي 
مانند تورم يا خط فقر از اطالعات بانك مركزي 
يا مركز آمار ايران به دســت آمده اند. اگرچه 
آمار دقيقــي از ميزان خط فقــر در تمامي 
سال هاي دهه 90وجود ندارد و بيشتر آمارهاي 
موجود به صورت حدودي اعالم شــده اند. 
همچنين براي رقم سبد معيشتي از سال 90 
تا 95 اطالعات دقيق و غيرتخميني به دست 
نيامد. همچنين براي نزديك شــدن به آمار 
بازنشستگاني كه زيرخط فقر زندگي مي كنند، 
از آمارهاي سالمندان زيرخط فقر در سال هاي 
مختلف استفاده شــده است، با اين تصور كه 
اكثريت بازنشســتگان جزو گروه سالمندان 

هستند.
 بررسي كلي آمارهاي گردآوري شده نشان از 
آن دارد كه بازنشستگان تامين اجتماعي، در 
تمامي سال هاي دهه90 چندين برابر كمتر از 
سبد معيشــتي و خط فقر تخميني در كشور 
دريافتي داشــته اند و اين به آن معني است 
كه درصورت نداشتن منابع مالي ديگر، بخش 
زيادي از سالمندان در اين دهه در فقر زندگي 

كرده اند.

سميرا مصطفی نژاد
روزنامه نگار

ميانگين ماهانه مستمری بازنشستگان و نرخ تورم به تفكيك سال

سال 99  
جمعيت بازنشستگان تا پایان سال 99

 3ميليون و 500هزار نفر )262هزار و 701نفر افزایش(
ميانگين مستمري- درحدود 2ميليون و 800هزار تومان

مقايسه نرخ تورم نسبت به سال 97- 4.8درصد كاهش

خ تورم          نر
  خط فقر  %36/4

10/ 000/ 000 

اختالف با سال قبل
 676هزار و 408تومان افزایش

سال 97  
جمعيت بازنشستگان تا پایان سال 97

 3ميليون و 33هزار و 938نفر )319هزار و 366نفر افزایش(
ميانگين مستمري- يك ميليون و 655هزار و 101تومان
مقايسه نرخ تورم نسبت به سال 96- 21.6درصد افزايش

خ تورم          نر
  خط فقر  %31/2

2/669/000 

اختالف با سال قبل
 204هزار و 407تومان افزایش
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سال 95  
جمعيت بازنشستگان تا پایان سال59

 2ميليون و 524هزار و 133نفر )214هزار و 160نفر افزایش(
ميانگين مستمري- يك ميليون و 271هزار و 632تومان

مقايسه نرخ تورم نسبت به سال 94- 2.9درصد كاهش

خ تورم          نر
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اختالف با سال قبل
 163هزار و 637تومان

 افزایش

سال 90  
جمعيت بازنشستگان تا پایان سال90

 یك ميليون و 10هزار و 60نفر 
ميانگين مستمري- 508835هزار تومان

   مقايسه نرخ تورم نسبت به سال 89- 9.1درصد افزايش

خ تورم          نر
  خط فقر  %21/5

1/700/000 

سال 92  
جمعيت بازنشستگان تا پایان سال 92

 یك ميليون و 241هزار و 902نفر )64هزار و 163نفر افزایش( 
ميانگين مستمري- 769هزار و 47تومان

مقايسه نرخ تورم نسبت به سال 91- 4.2درصد افزايش

خ تورم          نر
  خط فقر  %34/7

2/500/000 

اختالف با سال قبل
 158هزار و 984تومان افزایش

سال 93  
جمعيت بازنشستگان تا پایان سال93

 2ميليون و 176هزار و 740نفر )934هزار و 838نفر افزایش(
ميانگين مستمري- 956هزار و 101تومان

مقايسه نرخ تورم نسبت به سال92- 19.1درصد كاهش

خ تورم          نر
  خط فقر  %15/6

3/000/000 

اختالف با سال قبل
 187هزار و 54تومان افزایش
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سال 91  
جمعيت بازنشستگان تا پایان سال19

 یك ميليون و 177هزار و 739نفر )167هزار و 679نفر افزایش(
ميانگين مستمري- 610هزار و 63تومان

مقايسه نرخ تورم نسبت به سال 90- 9درصد افزايش

خ تورم          نر
اختالف با سال قبل %30/5

 101هزار تومان
 افزایش

سال 94  
جمعيت بازنشستگان تا پایان سال94

 2ميليون و 309هزار و 973نفر )133هزار و 233نفر افزایش(
ميانگين مستمري- يك ميليون و 107هزار و 995تومان

مقايسه نرخ تورم نسبت به سال 93- 3.7درصد كاهش

خ تورم          نر
اختالف با سال قبل %11/9

 151هزار و 894تومان
ند. افزایش
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سال 98  
جمعيت بازنشستگان تا پایان سال 98

 3ميليون و 237هزار و 299نفر )203هزار و 361نفر افزایش(
ميانگين مستمري- درحدود 2ميليون و 123هزار و 592تومان

مقايسه نرخ تورم نسبت به سال 97- 10درصد افزايش

خ تورم          نر
  خط فقر  %41/2

 3/760/ 000

اختالف با سال قبل
 468هزار و 491تومان افزایش
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سال 96  
جمعيت بازنشستگان تا پایان سال 96

 2ميليون و 714هزار و 572نفر )190هزار و 439نفر افزایش(
ميانگين مستمري- يك ميليون و 450هزار و 694تومان

مقايسه نرخ تورم نسبت به سال 95- 0.6درصد افزايش

خ تورم          نر
  خط فقر  %9/6

2/487/000 

اختالف با سال قبل
 179هزار و 62تومان افزایش
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عكس: همشهري/  عليرضا طهماسبي



نبايد شرمنده بچه هايم باشم
آقاي احمدي پاي به دوران سالمندي گذاشته و با حقوق 
بازنشســتگي خرج زندگي را مي دهد اما حقوقش كفاف 
نمي دهد. عروس و داماد و نوه دارد و معتقد اســت نبايد 
شــرمنده بچه ها شــد. او مي گويد: »بيش از ۳۲ ســال 
كاركرده ام، حقوق بازنشستگي ام حدود ۲ميليون و۸۰۰ 
هزار تومان است و اين فقط ۱۰ روز از هزينه هاي زندگي 
خانواده ما را تامين مي كنــد. اميدوارم تأمين اجتماعي با 
متناسب سازي  حقوق بازنشستگان خود به حداقل  بگيران 

جامعه كمك كند«.

شك به راهي كه رفته ام
مي توان رد گچ و تخته ســياه را در موهاي جوگندمي 
آقاي دالوري ديد؛ پيرمردي كه سال ها براي باسواد 
كردن فرزندان اين مرز و بوم زحمت كشــيده است. 
خيلي از شــاگردانش براي خود كاره اي شــده اند و 
مي گويد كه هميــن برايش كافي اســت. »اما زمانه 
اين چيزها سرش نمي شود.« اين جمله را با دلخوري 
مي گويد و اضافه مي كند: »۳۰سال تمام درس  دادم، 
خاك تخته سياه خوردم و ورقه تصحيح كردم. زماني 
با عالقه اين شغل را انتخاب و با عشق كار كردم و سعي  
داشــتم در كالس هايم درس زندگي بدهم، از اين رو 
به پرورش بيشتر اهميت مي دادم. اما اكنون كه يك 

بازنشسته فرهنگي هستم و فشــار اقتصادي امانم را 
بريده است، با خود فكر مي كنم نكند در انتخابم اشتباه 
كرده ام و به خود و خانــواده ام ظلم كرده ا م. به حقوقم 
يك ميليون و6۰۰هزار تومان اضافه شــده و نمي دانم 
كه آيا از نتايج طرح همسان  سازي  است يا همان روند 
معمول افزايش حقوق صورت گرفته اســت. هر چه 
بوده من كه راضي نيستم، چون با اين شندرقاز حقوق 

نمي شود روزگار گذراند«.

 عدالتي كه رعايت نمی شود
بازنشسته شبكه بهداشت است و ۳۰سال كار كرده. در 
راه سالمت كشور تالش هاي زيادي كرده است. اكنون 
اما عدالتي در پرداخت حقوق و حتي همسان سازي  
نمي بيند و اين مسئله سرخورده اش كرده است. آقاي 
اميري مي گويد: »سال گذشته در طرح همسان سازي  
حدود يك ميليون و5۰۰هزار تومان به حقوقم اضافه 
شد، اما به حقوق باجناقم كه ارتشي بوده ۳ميليون 
تومان اضافه شده است. آيا اين عدالت است؟ امسال 
هم در پايان ارديبهشت مشــخص مي شود كه قرار 
است چه ميزان افزايش داشته باشم«. از اينكه بين 
ساير بازنشستگان و لشكري و كشوري تفاوت قائل 
مي شوند گاليه دارد و معتقد اســت عدالت رعايت 

نشده است.

وضعيت وخيم
مســتمري بگير است و با سابقه ۱۰ســال پرداخت بيمه 
هم اكنون حدود 6۰۰ هزار تومان مســتمري مي گيرد و 
مي گويد بــراي امرار معاش لنگ مي ماند. بيمار اســت و 
نمي تواند جايي مشغول به كار شود. مجبور است با همين 
حقوق ناچيز سر كند. براي تامين هزينه داروهايش ديگران 
كمكش مي كنند. آقاي اصالني مي گويد: »وضعيت وخيمي 
دارم. اين مبلغ بســيار ناچيز اســت و بايد مسئوالن اين 
سازمان به فكر ترميم وضعيت حداقل بگيران باشند. در اين 
گراني و وضعيت بد اقتصادي با اين 6۰۰هزارتومان چند 

روز مي شود دوام آورد؟«.

پخچال خالي
ســال ها كارگري كرده است. همه ســال ها تالش كرده 
تا گليمش را از آب بيرون بكشد اما هميشــه تورم از او و 
حقوقش جلو زده است. ســال ها مسافرت نرفته است و به 
قول خودش در 4فصل سال كار كرده و بعد از بازنشستگي 
نيز كمر درد و پادرد امانش نداده است. آقاكريم با انتقاد از 
وضعيت معيشــت و هزينه هاي زندگي مستمري بگيران 
مي گويد: »سال گذشته حدود ۲ميليون و۸۰۰هزار تومان 
حقوق مي گرفتم كه يك ميليون و۳۰۰هزارتومان به حقوقم 
اضافه شده است. با وجود تورم، مشكالت اقتصادي و افزايش 
هر روز اقالم مصرفي، دولت بايد به فكر كارگران بازنشسته و 
مستمري  بگيران باشد. حرف هاي تكراري مسئوالن تاكنون 
به جايي نرسيده است. يخچال خالي و اجاق گاز بدون قابلمه 

نشان از وضعيت مالي خانواده ماست«.

صدايمان را بشنويد
خانم احمدي يكي ديگر از بازنشستگان تأمين اجتماعي 
است. از اجراي طرح همسان سازي  حقوق بازنشستگان گله 
دارد و مي گويد: »تاكنون وضعيت بسياري از بازنشستگان 
تأمين اجتماعي روشن نشده است. همه اعتراض ها براي 
اين است كه مســئوالن و نمايندگان مجلس صداي ما را 
بشنوند. ما سخت دنبال حق و حقومان هستيم و اميدواريم 

وضعيتمان تغيير كند«.

درنگ16 ۲ دوشنبه ۳  خرداد ۱4۰۰  شماره ۸۲۲7  ۳ ۰ ۲ ۳ 4 4 ۲

آقاي اصالني 
مي گويد: »وضعيت 

وخيمي دارم. اين 
مبلغ بسيار ناچيز 

است و بايد مسئوالن 
اين سازمان به فكر 

ترميم وضعيت 
حداقل بگيران 
باشند. در اين 

گراني و وضعيت 
بد اقتصادي با اين 

600هزارتومان چند 
روز مي شود دوام 

آوردَ؟

همسان سازی

حقوق بازنشستگان

این شماره

برابري به قيمت روز
 همسان سازي حقوق بازنشستگان

 در چند سال اخير چه مراحلي را طي كرده است؟

شايد بتوان گفت حمايت از 
مردم، هنگام بيكاري، بيماري، 
ازكارافتادگي، ســالمندي و 
فوت از مهم ترين اهداف و مؤلفه هاي نظام تأمين اجتماعي باشد. پرداخت 
مزايا به شكل مستمري نيز يكي از ابزارهاي تحقق اين هدف است. براي اين 
منظور، افراد در دوران اشتغال خود حق بيمه پرداخت مي كنند تا از منافع آن، 
هنگام ناماليمت هاي اقتصادي و اجتماعي بهره مند شوند. اما كفايت مزاياي 
پرداختي در طول زمان هميشه با مخاطراتي همراه بوده؛ عواملي چون تورم 
كه هزينه زندگي را افزايش داده و همزمان، قدرت خريد مستمري بگير را 
كاهش مي دهد. از اين رو تعديل و همسان ســازي مستمري ها همواره مهم 
است. اين همسان سازي در سال هاي اخير بيشتر مورد توجه قرار گرفته. اما 

چه مسيري را طي كرده و اكنون در چه وضعيتي است؟

همسان سازي در سال هاي اخير
در ســال ۱۳99با تصويب مجلس و تأييد هيأت وزيران، مقرر شد تا ۳7 هزار 
ميليارد تومان از سهام دولتي در اختيار سازمان تأمين اجتماعي قرار گيرد. اين 
مصوبه اكنون مراحل پاياني را طي كرده و تا روز هاي آتي به مالكيت سازمان 
درمي آيد. از ســويي بنا بر بند )و( تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱4۰۰، زمينه 
تامين حدود ۸9 هزار ميليارد تومان از مطالبات معوق سازمان تأمين اجتماعي 
از دولت فراهم شده تا در قالب سهام در اختيار اين سازمان قرار بگيرد. هرچند 
ســازمان تأمين اجتماعي اجراي قانون همسان سازي حقوق بازنشستگان را 
موكول به تعيين همه اين سهام و فروش آن نكرد و تالش كرد از محل منابع 
موجود، همسان سازي را اجرايي كند. مرحله اول همسان سازي  حقوق ها سال 
گذشته انجام شد و مرحله دوم در فروردين ماه امسال. هرچند اين كار با نواقصي 
نيز همراه بود. در ارديبهشت ماه نيز مرحله دوم اجراي همسان سازي حقوق 

بازنشستگان تأمين اجتماعي با اصالحاتي اجرايي مي شود.

وضعيت كنوني همسان سازي
پايه حقوق در سال ۱4۰۰حدود يك ميليون و ۲۰۰هزار تومان افزايش يافته 
است. از سويي، حداقل حقوق نيز حدود همين عدد رشد كرده و در نهايت به 
4ميليون و ۲۰۰هزار تومان رسيده است. نزديك به ۱4 ميليون خانوار، بيمه پرداز 
تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي قرار دارند كه با اعضاي خانواده، ۳7 ميليون 
نفر خواهند شد. در اين سازمان همچنين 4 ميليون نفر مستمري بگير وجود 
دارد كه با اعضاي خانواده، حدود 7 ميليون نفر مي شــوند. بنابراين جمعا 45 
ميليون نفر تحت پوشش ســازمان تأمين اجتماعي قرار دارند. از آنجايي كه 
در سال هاي گذشته حقوق كارگر و بازنشسته با دليل تورم هاي پيش آمده، از 
حقوق هاي جاري فاصله زيادي گرفت، توافقاتي بين كانون عالي بازنشستگان 
كشور و سازمان تأمين اجتماعي براي همسان سازي انجام شد تا ساالنه ۱6 هزار 
ميليارد تومان بابت همسان سازي حقوق بازنشستگان اختصاص يابد و براي ۲ 
سال ۳۲هزار ميليارد تومان دولت به تأمين اجتماعي بپردازد. در توافق نهايي 
حتي اين موضوع مطرح شد كه 75 درصد عقب افتادگي ها، به همه بازنشستگان 
پرداخت شود؛ چه كساني كه 4سال پيش بازنشسته شده بودند و چه كساني 
كه دهه 6۰بازنشسته شد ه اند. از همين رو امسال حدود 45هزار ميليارد تومان 
براي همسان سازي منابع اختصاص يافت. پايه حقوق بازنشستگان سال 99، يك 
ميليون و 9۰۰ هزار تومان بود كه در اين سال به ۲ ميليون و 7۰۰ هزار تومان 

رسيد؛ رقمي نيز براي حق مسكن و حق بن خواربار اضافه شد.

دعوا سر چه بود؟
سازمان تأمين اجتماعي در اين باره مخالفت هايي داشته است. در اينكه حقوق 
بازنشستگان حداقلي بوده و بايد افزايش پيدا كند، شكي نيست. اكبر شوكت، 
عضو هيأت امنای سازمان تأمين اجتماعي در اين باره مي گويد: »ماهانه ۳هزارو 
5۰۰ تا 4هزار ميليارد تومان هزينه اجرايي شدن همسان سازي است. در طول 
سال اين مبلغ به حدود 4۰ تا 5۰ هزار ميليارد تومان مي رسد و اگر دولت بموقع 
منابع و سهام مربوط به اين قانون را به تأمين اجتماعي پرداخت نكند، به طور 
حتم با مشكالت زيادي مواجه خواهيم شد و مجبور هستيم برخي از دارايي هاي 
خود را براي پرداخت حقوق بازنشستگان واگذار كنيم. افزايش حقوق ها بايد در 
شوراي عالي كار انجام شود تا پايه حقوق افزايش يابد. تأمين اجتماعي مجبور 
شده با فروش اموال خود متناسب ســازي  را اجرا  كند و هرسال مبلغ افزايش 

مي يابد. اين رقم پس از چند سال به ۱۰۰هزار ميليارد تومان مي رسد.«

كجاي راهيم؟
محمدباقر نوبخت، رئيس ســازمان برنامه و بودجه دربــاره آخرين وضعيت 
دائمي شدن همسان سازي حقوق بازنشستگان مي گويد: اين اليحه در سازمان 
برنامه و بودجه درحال نهايي شدن اســت و به دولت مي رود و تالش مي شود 
قبل از اتمــام كار دولت، به صورت قانون از مجلــس تحويل بگيريم. مصطفي 
ســاالري، مديرعامل ســازمان تأمين اجتماعي نيز با صدور بخشنامه اي به 
واحدهاي اجرايي اين سازمان در سراسر كشــور نحوه اجراي افزايش حقوق 
بازنشستگان در ســال ۱4۰۰ را ابالغ كرد. براساس بخشــنامه صادر شده از 
ابتداي سال جاري همه مستمري هاي بازنشستگي، ازكارافتادگي و بازماندگان 
مشمول قانون تأمين اجتماعي كه تا پايان سال ۱۳99 برقرار شده، به ترتيب براي 
دريافت كنندگان تا حداقل مستمري، به ميزان ۳9درصد و براي ساير سطوح 
باالتر از حداقل مستمري به ميزان ۲6درصد به عالوه مبلغ ثابت ۲4۸ هزار و ۳55 
es.tamin. تومان افزايش پيدا مي كند. احكام افزايش مستمري از طريق سامانه

ir در اختيار افراد قرار گرفت. البته بخشنامه متناسب سازي حقوق بازنشستگان 
تأمين اجتماعي هم به واحدهاي اجرايي اين سازمان ابالغ شده است. در سال 

۱4۰۰ بازنشستگان 99 هم براي مرحله دوم متناسب سازي شامل مي شوند.

بيم و اميدها
علي بابايي كارنامي، سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي 
مي گويد كه تا امروز 75 درصد از همسان سازي حقوق بازنشستگان انجام شده 
و ۲5 درصد باقي مانده نيز انجام خواهد شد؛ »در بودجه ريزي هايي كه خواهيم 

داشت، اين موضوع را درنظر مي گيريم تا به صورت كامل اجرايي شود.«
تأمين اجتماعي اميدوار است در اين راه شركت هايي به اين سازمان واگذار  شوند 
كه با كيفيت بوده تا سازمان بتواند آنها را وارد بورس كند و به سوددهي برسد. 
با توجه به اينكه شرايط اين سازمان هم اكنون بحراني است، نمي تواند منتظر 
سوددهي شركت هاي ورشكسته يا كم بازده باشد. به همين دليل درخواست آنها 

اين است كه سهام شركت هاي سودده به اين سازمان واگذار شود.
گفته مي شــود كه در ســال ۸۸، ۸۰ هزار تومــان به صــورت جداگانه براي 
همسان سازي به حقوق بازنشستگان اضافه شــد؛ زمانی كه پايه حقوق ۳۰۰ 
هزار تومان بود. درحالي كه همچنان اين ۸۰ هزار تومان به بازنشستگان پرداخت 
مي شود و اين رقم خالف گذشته ارزشي ندارد. بنابراين بازنشستگان اصرار دارند 
مبلغي كه براي همسان ســازي به آنها اضافه مي شود، در احكام حقوقي شان 

ديده شود تا در سال هاي بعد ارزش آن حفظ و باعث افزايش حقوق شان شود.

زهرا رستگارمقدم
روزنامه نگار

برگ آخر

پاي درد دل و گاليه بازنشستگان تأمين اجتماعي از حقوق و همسان  سازي 

همسان سازی  بازنشستگان 
و   ديگر هيچ

گراني هاي هر روزه ما را شگفت زده مي كند
زنان پا به ســن گذاشــته و تنها با مســتمري هايي كه 
مي گيرند چرخ زندگــي را مي چرخانند. خانم عليخاني 
يكي از آنهاست. او مي گويد: » ۲ميليون و۸۰۰هزار تومان 
و با كســر كســورات ديگر ۲ميليون و4۰۰هزار تومان 
حقوق دريافت مي كنم. ما زنان بي سرپرست بايد از كجا 
امرار معاش كنيم؛ حقــوق ۲ميليون و4۰۰هزار توماني 
تامين اجتماعي ديگر كفــاف زندگي مــا را نمي دهد، 
فكري هم به  حال ما بكنيد. هر كدام از ما بازنشســتگان 
تامين اجتماعي و مستمري بگيران قصه پرغصه اي داريم 
كه براي مسئوالن خوشايند نيست. گوش شان پر شده از 
اين قصه ها اما اميدوارم كه فكري به حال ما كنند تا بتوانيم 
كمي بهتر زندگي كنيم. هــر چند كه ديگر نمي گويم از 
گراني در بازار، نمي گويم از گراني هاي هر روزه كه هر روز 

ما را شگفت زده مي كند«.

 توان و رمقي براي زندگي كردن نيست
آقاي اســدي يكي ديگر از بازنشســته هايي است كه 
طاقتشان طاق شده است؛ در انتظار وعده هاي مسئوالن 
نشســته اند اما ديگر نمي توانند ســكوت كنند و اين 
اعتراضات را حق مسلم بازنشستگان مي دانند. مي گويد: 
»ديگر تــوان و رمقي بــراي زندگي كــردن نداريم، 
مسئوالن بايد هر چه ســريع تر مسئله همسان سازي  
حقوق بازنشســتگان تأمين اجتماعي را عملي كنند. 
مدت هاست همه مسئوالن دارند از لفظ متناسب سازي  
اســتفاده مي كنند، ســال 99 هم همين بال را ســر 
بازنشستگان تأمين اجتماعي آوردند. درحالي كه حقوق 
بازنشستگان كشــوري را به طور كامل همسان  سازي  
كردند به 4ميليون و5۰۰ هزار تومان رسيد ولي براي 
بازنشستگان تأمين اجتماعي، اندكي متناسب سازي  
انجــام دادنــد. حداقــل حقوق مــا بازنشســتگان 
تأمين اجتماعي به زور بــه ۲ميليون و۳۰۰هزار تومان 
مي رسد. خواسته ما بازنشستگان تأمين اجتماعي اين 
است كه در سال ۱4۰۰ همسان سازي  حقوق ما مانند 

پايه بازنشستگان كشوري و لشكري شود«. 

قانون درباره مستمري چه مي گويد؟

مستمري  در مدار قانون
همسان سازي و تعديل مستمري ها به عنوان ۲ راه قانوني براي حل مشكالت 

حوزه متناسب سازي مستمري ها معرفي مي شوند

۲واژه مستمري بگيران و بازنشســتگان را بايد 
جزو واژه هاي پرتكــرار در حوزه تأمين اجتماعي 
دانست كه دايره گسترده اي از خانواده هاي ايراني 
را در برمي گيرد. هر چند مفهوم بازنشســتگي و 
مستمري از نظر ماهوي با يكديگر تفاوت چنداني 
ندارند اما هنگامي كه صحبت از جزئيات مي شود 
بايد ميان اين دو مفهوم تفاوت قائل شــد و براي 
تعريف قانوني نيز تبصره ها و مــواد مختلفي را 
بررســي كرد. روند متناسب ســازي  مستمري 
يكي از مطالبه هاي اصلي مستمري بگيران است 
كه در دهه هاي مختلــف و با تكيه بر قوانين، كار 
خود را آغاز كرده اســت. اين خواســته با تكيه 
بر ۲شيوه همسان ســازي  و تعديل مستمري ها 
پيگيري شــده اســت و اگر بخواهيــم با دقت 
بيشتري دســت به تعريف بزنيم بايد بگوييم كه 
تعديل به متناسب سازي  ســطح مستمري ها با 
تغييرات سطح قيمت ها اشــاره دارد و در مقابل 
همسان ســازي مربوط به تغييرات مستمري در 
تناسب با سطوح دستمزدي اســت. به گزارش 
مؤسسه عالي پژوهش تأمين اجتماعي، با توجه 
به شرايط تورمي كشور اين نوع مطالبات همواره 
از سوي مســتمري بگيران مطرح مي شود، زيرا 
افزايش قيمت ها به مرور زمــان توانايي تأمين 
نيازهــاي اوليه توســط مســتمري ها را از بين 
مي برد. اهميــت اين موضوع با دانســتن اينكه 
مســتمري ها تنها منبع درآمدي براي بسياري 
از مستمري بگيران هستند، دوچندان مي شود، 
چراكه نبود تناســب ميان افزايش مســتمري 
و تورم، ممكن اســت به فقر آنها منجر شــود و 
همچنين اگــر افزايــش مســتمري ها به طور 
معناداري از افزايش دســتمزدها كمتر باشــد، 
در بلندمدت ممكن اســت فقر نسبي را در بين 

مستمري بگيران ايجاد كند.

با توجه به اهميت بحث مســتمري الزم اســت 
كه نيم نگاهي بــه قوانين تدوين شــده در اين 
حوزه داشــته باشــيم و بدانيم كه شــيوه هاي 
متناسب ســازي را مي توان در ۳دســته تعديل 
قيمتي، همسان سازي و ساير متناسب سازي ها 
ازجمله تضمين حداقل مستمري يا كمك هاي 
جنبي براي باالبردن كفايت مزايا طبقه بندي كرد.

 تعديل براساس هزينه هاي زندگي
براساس گزارش مؤسســه عالي پژوهش تأمين 
اجتماعي مهم ترين قانون مرتبط با تعديل قيمتي 
مســتمري ها ماده96 قانون تأميــن اجتماعي 
ســال۱۳54 اســت و براســاس آن ســازمان 
تأمين اجتماعي مكلف شــد كه»ميــزان كليه 
مستمري هاي بازنشستگي، از كارافتادگي كلي و 
مجموع مستمري بازماندگان را در فواصل زماني 
كه حداكثر از يك ســال كمتر نباشد با توجه به 
هزينه زندگي با تصويب هيأت وزيران به همان 

نسبت افزايش دهد.«
اين قانون مشــخص كرد كه مســتمري ها بايد 
براســاس هزينه هاي زندگي تعديل شــوند تا 
قدرت خريد مردم حفظ و همچنين شيوه تعديل 
به صورت يكسان براي تمام خدمات و حمايت ها 
از مستمري بازنشســتگي، ازكارافتادگي و فوت 

درنظر گرفته شود.
يكي از نقاط مورد نقد اين قانون مربوط به بحث 
تصميم گيري سياســتگذار بود؛ چرا كه با وجود 
مشخص شدن شيوه تعديل مستمري، شاخص 
مشخصي در نظر گرفته نشــد و تصميم گيري 
در اين رابطــه برعهده هيأت وزيــران به عنوان 

سياستگذار گذاشته شده بود.

 مقابله با نابرابري
با وجود اينكه رويكرد حفظ قدرت خريد و تعديل 
قيمتي مستمري ها در قانون تصريح شده اما يك 
مطالبه جايگاه اصلي را در فهرست دغدغه هاي 
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بازنشســتگان به خــود اختصاص داده اســت؛ 
همسان سازي مستمري.

رشد دستمزدها تأثير مهمي بر ميزان مستمري 
دارد و به همين دليل محروميت مستمري بگيران 
سال هاي قبل از رشد دســتمزدهاي حقيقي و 
بهره وري به عنوان يــك دغدغه اصلي اين حوزه 
معرفي مي شــود، در واقع وجود ايــن نابرابري 
در پرداخت مســتمري موجب شــده است كه 
پيگيري همسان سازي به دغدغه اصلي بخشي 

از مستمري بگيران و بازنشستگان تبديل شود.
براساس گزارش مؤسســه عالي پژوهش تأمين 
اجتماعي همين مطالبه در ميان بازنشســتگان 
موجب شــد تا نخســتين بار در قانون بودجه 
۱۳۸۱دولــت، ســازمان تأميــن اجتماعي را 
به همسان ســازي مســتمري ها موظــف كند. 
در آيين نامــه اجرايي قانون بودجــه ۱۳۸۱به 
سازمان تأمين اجتماعي اين اختيار داده شد كه 
درصورت تصويب هيأت مديره به همسان سازي  
حقــوق مســتمري بگيران پيــش از ۱۳79با 

مستمري بگيران بعد از سال ۱۳79اقدام كند.
يكــي ديگــر از قوانيــن مهــم در ارتبــاط با 
همسان ســازي مربوط به ماده ۳9قانون بودجه 
ســال ۱۳۸۸اســت كه دولت، با درنظرگرفتن 

مبلــغ ۲5هزار ميليارد ريال ســهام شــركتي، 
ســازمان تأمين اجتماعي را به همسان ســازي 
مســتمري ها مكلف كرد. براساس مصوبه هيأت  
وزيران و در جهت توزيع عادالنــه، ميزان يارانه 
پرداختي به مســتمري بگيران تأمين اجتماعي 
به صــورت پلكاني معكوس تعيين شــد. به اين 
ترتيب مستمري افراد با حقوق كمتر از ۲۳5هزار 
تومان بيش از ۳5درصد و مستمري افراد با حقوق 
بيشتر از يك ميليون تومان نيز كمتر از ۱.5درصد 
افزايش را در اين ســال و به موجــب اين قانون 

تجربه كرد.
اين قانــون، اگرچــه در بودجه ســال هاي بعد 
گنجانده نشد اما از جانب سازمان تأمين اجتماعي 
ادامه يافت و مســتمري هاي يارانه اي به همان 

روش پرداخت شد.

 تضمين حداقل مستمري
قوانين ديگري نيز براي ارتقاي مبلغ مســتمري 
وجود دارد كه از ۲دسته باال متمايز بوده و تحت 
عنوان ساير متناسب ساز ي ها معرفي مي شوند؛ 
قوانيــن مرتبط با تضمين حداقل مســتمري و 

قوانين مربوط به كمك هاي جنبي.
نخستين و مهم ترين قانون در ارتباط با تضمين 

حداقل مســتمري مــاده ۱۱۱قانــون تأمين 
اجتماعي سال ۱۳54است و براساس اين قانون 
بود كه سازمان تأمين اجتماعي موظف به تضمين 
حداقل مســتمري برابر حداقل دستمزد شد. با 
تكيه بر گزارش مؤسسه عالي پژوهش بايد گفت 
كه اين سطح تضمين شده براي افرادي بود كه از 
حداقل ســابقه، يعني ۲۰سال، برخوردار باشند. 
افراد باســابقه كمتر از اين ميــزان و همچنين 
مشــموالن قانون تعيين تكليــف، از اين قانون 

مستثني شدند.
از ديگر قوانين مرتبط با ارتقاي مســتمري هاي 
حداقــل مي توان به بخشــنامه ســال  ۱۳95و 
سال۱۳96 اشاره كرد: »درخصوص پرونده هاي 
مستمري كه لغايت ســال۱۳94 برقرار شده و 
مجموع دريافتي ماهانه آنان شــامل مستمري 
و ســاير مبالــغ پرداختــي، پــس از اعمــال 
افزايشــات موضوع ايــن بخشــنامه كمتر از 9 
ميليون)9.۰۰۰.۰۰۰( ريال باشد، مابه التفاوت 
مجموع دريافتي تا مبلغ اخيرالذكر محاســبه و 

پرداخت گردد.«
در جدول زير تالش شــده است تا مروري كوتاه 
بر قوانين مرتبط با متناسب سازي مستمري در 

سازمان تأمين اجتماعي داشته باشيم.

ليال شريف 
روزنامهنگار

فتانه احدي
روزنامه نگار

»خانم! براي چه مي خواهي بداني كه من با مستمري بگيري چگونه روزگار 
مي گذرانم؟ مگر نمي داني كه وضعيت اقتصادي چگونه است؟ مي خواهي 
نمك بر زخم ام بريزي؟« حوصله نداشت ســؤال هاي تكراري بشنود 
و جواب هاي تكراري بدهد. با كالفگي زياد در مقابل نگاه بهت زده ام، با صدايي كه از شــدت خشم مي لرزيد 
اينها را گفت و رفت. من ماندم و شــرمندگي صداي لرزانش. مستمري بازنشستگان ديگر كفاف هزينه هاي 
زندگي آنها را نمي دهد. رسيدن خط فقر در كشور براي تامين هزينه هاي زندگي و معيشت خانواده ها به بيش 
از 10 ميليون تومان و پرداخت مستمري ۲ميليون و۳00 يا ۸00هزار توماني بازنشستگان تأمين اجتماعي به 
هيچ عنوان پاسخگوي نيازهاي اساسي معيشتي مستمري بگيران اين  سازمان نيست. طرح متناسب سازي  
حقوق مستمري بگيران تأمين اجتماعي براي از بين بردن همين فاصله ميان دريافتي و هزينه هاي زندگي اجرا 
شد كه البته در عمل آنطوركه بايد عادالنه صورت نگرفته است. علي دهقان كيا، رئيس كانون بازنشستگان 
تأمين اجتماعي تهران مي گويد: »اجراي كامل آن به علت نبود منابع مالي ادامه نيافت، زيرا اجراي كامل آن 
نيازمند بيش از 100هزار ميليارد تومان منابع مالي است. اگر دولت ۹0هزار ميليارد از بدهي خود را سال آينده 
به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت كند در اين صورت مي توانيم مرحله دوم اين طرح را در سطح بازنشستگان 
تأمين اجتماعي عملياتي كنيم«. بازنشستگان، مستمري بگيران، از كارافتادگان و بازماندگان تأمين اجتماعي 
در تجمع ها و جلسات با مسئوالن دولت، نمايندگان مجلس و سازمان تامين اجتماعي، اعتراضات خود را مطرح 
كرده اند. البته سازمان تامين اجتماعي هم با اشاره به مشــكالت قانوني و بودجه اي، وعده هايي براي انجام 
متناسب سازي داده است. مسئله ديگري كه نياز به بررسي دارد تبعيض در همسان سازي  بين بازنشستگان 

تأمين اجتماعي و بازنشستگان كشوري و لشكري است كه مسئوالن بايد اين مهم را مورد بررسي قرار دهند.
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ديده بان صلح در فوتبال
  من بقا، تو جام  قرص فراموشي داربي   قهرماني جان سخت ها   كيش و مات در تاريكي

قطعي برق سالن برگزاري، باعث شكست تعدادي 
از شطرنج بازان ايران در مسابقه هاي قهرماني آسيا 
شد، احسان قائم مقامي مي گويد فدراسيون از قبل 

مي دانست برق قطع مي شود و كاري نكرده بود

 اتلتيكو مادريد، با گل سوارس
  براي يازدهمين بار  قهرمان الليگا شد 
 درحالي كه رئال مادريد تا آخرين   لحظه

20 دست از رقابت نكشيد  19 18
21:3019:30

ذوب آهنصنعت نفت پرسپوليساستقالل

     شـماره  8227         4صفحهدوشنبه  3 خرداد 1400    12 شوال 1442        سال بيست و نهم

   سيدجالل چرا بايد خداحافظی كند؟ او 
شرايط خيلی خوبی دارد و خيلي خوب تمرين 

می كند، به نظر من فصل بعد هم می تواند به 
پرسپوليس كمک كند

   بازيكناني مثل دايي، مهدوی كيا، عابدزاده، 
خداداد يا كريمی چرا نبايد در فوتبال ما فعاليت 

كنند؟ چرا نبايد دنبال آنها برويم؟ وقتی آنها نباشند 
نتيجه می شود همين چيزی كه االن در فدراسيون و 

خيلی از باشگاه ها می بينيم

    وقتی اسم من كمک مربی است، برايم عار نيست 
كه فالن كار را انجام دهم، بايد اندازه 

خودم كاری كنم كه كار سرمربی هم راحت باشد

    دوست ندارم دعوا شود و من هم دنبال جدا 
كردن باشم اما، به هر حال گاهی اوقات ممكن است 
خون به مغز بازيكنان نرسد. من وظيفه دارم در آن 
لحظات بازيكنان خودمان را آرام كنم تا تيمم ضرر 

نكند

   نمی دانم دليل محروميت سيدجالل چه بوده 
است. او يک جلسه محروم شد، كسی هم كه عامل 

شروع درگيری بود يک جلسه 

   سپاهان رقيب جدی پرسپوليس است، اما از نظر 
من استقالل هم هنوز شانس قهرماني دارد 

   از بيرون صحبت هايی می شود كه تالش هاي 
تيم ما زير سوال برود ولی ما می جنگيم تا دوباره 

قهرمان شويم

كريمباقريدرگفتوگوباهمشهريازداليلميانجيگريهميشگياشدردعواهايكنارزمينميگويد
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آينده بيرانوند كجاست؟
سرنوشت عجيب دروازه بان اول تيم ملي

بدون ترديد يكي از ناموفق ترين لژيونرهاي فوتبال ايران در فصل 
گذشته عليرضا بيرانوند بود؛ دروازه بان اول تيم ملي كه با ذوق و 
شوق فراوان به آنتورپ بلژيك پيوست، اما مقاطع زيادي از فصل 
را روي نيمكت نشســت و بي اعتنايي هاي فراواني را تحمل كرد. 
بيرانوند با سرمربي قبلي تيمش به مشكل خورد و حضور سرمربي 
جديد هم براي او معجزه نكرد. عليرضا اين اواخر كامال به نيمكت 
چسبيده بود و اين در حالي است كه در سطح رسانه ها نيز كمترين 
حمايت ممكن از اين سنگربان به عمل نمي آمد. عمده تحليل ها 
حول نمايش سينوســي بيرانوند بود و اينكــه او هرگز نمي تواند 
براي يك بازه زماني طوالني خيال كادرفني را راحت كند. اخيرا 
حتي صداي يكي از پيشكســوتان هم در آمده و او با تأكيد روي 
عدم تسلط بيرانوند بر زبان انگليسي، توصيه كرده آنتورپ دنبال 
دروازه بان ديگري باشــد. گويا از شــانس بد عليرضا، بلژيك هم 

وحيد قليچ دارد!
در اين شرايط آينده بيرانوند كاماًل مجهول است و بايد ديد براي 
او چه اتفاقي رخ مي دهد. بهترين حالت اين است كه بيرو از يك 
باشگاه اروپايي ديگر پيشــنهاد دريافت و بتواند توانايي هايش را 
اثبات كند. در غيرايــن صورت با توجه به اينكــه تيم هاي عربي 
معموال دروازه بان خارجي نمي گيرند، شــايد عليرضا ناچار شود 
به ليگ ايران برگردد. در اين صورت پرسپوليس براي او گزينه اي 
دور از دسترس خواهد بود، چرا كه ســرخ ها حامد لك و بوژيدار 
رادوشــويچ را دارند كه اين دومي قراردادي طوالني مدت بسته 
است. در اين شــرايط تماشــاي بيرو در يك تيم ايراني ديگر هم 
مي تواند مايه تعجيب و غافلگيري باشــد. مثال فرض كنيد او به 
تراكتور يا ذوب آهن ملحق شــود... صبر كنيــد، همه  چيز معلوم 

خواهد شد.

من بقا، تو جام
4نكته در مورد مصاف بسيار دشوار ذوب آهن- پرسپوليس

نكته بازي

آماربازي

هر مجري، يك شاكي

خب بگو تمديد نمي كنم ديگر!

شانس آورديد زنوزي ايرالين دارد

ما خودمان دل خوشي از صدا و سيما 
نداريم، اما اين وضعيت هم كه همه 
باشگاه ها منتظرند يك نفر روي 
آنتن تلويزيون يك چيزي بگويد تا 
فورا از او شكايت كنند، اصال جالب 
نيســت. بابا وا بدهيد؛ چه خبر اســت 
آخر. فقط همين را كم داشتيم كه باشگاه پيكان از اظهارات 
مجري برنامه صبح به خير ايران شــكايت كند. حاال اگر پاي 
پرسپوليس و استقالل وسط بود، فورا آن بخش وايرال مي شد 
و مي فهميديم طرف چه گفته، اما در مورد پيكان حتي كسي 
رغبت نكرد دنبال ماجرا برود! از آن طرف برنامه فوتبال برتر 
را يك هفته در ميان پرسپوليســي ها و استقاللي ها تحريم 
مي كنند. يك عده هم كال قهرند و مي گويند با تلويزيون حرف 
نمي زنند. خالصه كلكســيون آدم هاي نازك نارنجي در اين 

فوتبال جمع است. از بغل برويد، به تريج قباي اينها بر نخورد.

شــايعه شــده محمدحســين 
كنعاني زادگان براي تمديد قرارداد 
با پرسپوليس 15ميليارد تومان 
دســتمزد خواسته است. صحت 
و ســقم اين خبر را نمي دانيم، اما 
اگر راست باشد، خيلي سنگين تر بود 
كنعاني 4 تا شاخه گل بخرد، يك توك پا برود باشگاه و بگويد: 
»شرمنده، قراردادم را تمديد نمي كنم. مي خواهم بروم.« خب 
اگر 15ميليارد به شــما بدهند، بقيه امورات باشگاه را چطور 
بچرخانند؟ ما كه هنوز فكر مي كنيم حضور كنعاني زادگان در 
ليگ قطر قطعي شده. يعني اصال دليلي ندارد رسانه هاي آنجا 
دروغ بنويسند. اگر اينطور است، جا دارد اين بازيكن از همين 
االن به باشگاه خبر بدهد بلكه آنها به فكر بيفتند و نفر جايگزين 
را پيدا كنند. در غيراين صورت رقم درشــت پراندن و ژست 

تعصب گرفتن نه به كار تيم مي آيد، نه به درد هوادار مي خورد.

يكي از خبرهاي جالب اين چند روز، 
جريمه اي بود كه مديران باشــگاه 
بنونتو بعد از ســقوط اين تيم به 
دسته پايين تر براي بازيكنان درنظر 
گرفتند. از آنجا كه بازي هفته آخر 
برابر تورينو تشريفاتي شده بود، مديران 
باشگاه تصميم گرفتند بليت هواپيما براي بازيكنان نگيرند و آنها 
را وادار به سفر 12ساعته زميني با اتوبوس به شهر تورين كنند. 
خيلي نامرد است اين فوتبال؛ حاال اگر بنونتو روز آخر شانس بقا 
داشت، براي بازيكنان بليت فرست كالس مي گرفتند. گذشته از 
اينها چنين خبري جان مي دهد براي الگوبرداري در فوتبال ايران. 
مثال بعيد نبود بازيكنان ماشين سازي در هفته آخر با اتوبوس و 
ميني بوس به خانه حريفان فرستاده شــوند، اما خب از شانس 
خوب آنها زنوزي مالك باشگاه ايرالين دارد و بعيد است مجازات 

بنونتو را در ايران پياده كند!

متريكا

در فصل جاري ليگ برتر ايران، هيچ تيمي 

به اندازه سپاهان روي حريفان خود خطا 18.3
نكرده است. سپاهاني ها به طور ميانگين 
در هر بازي 18/3بار مرتكب خطا شده اند 
كه اين رقم باالتر از ميانگين خطاهاي همه تيم هاست. محرم نويدكيا 
كه خودش در زمان بازي، فوتباليســتي تكنيكي و فانتزي باز بود حاال 
بازيكنانش را آنقد ر به جنگندگي و جنگ هاي فيزيكي عادت داده كه با 
ارتكاب بيشــترين خطا در صدر جدول ليگ برتر قرار گرفته اند. بعد از 
ســپاهان، تيم هاي نســاجي و فوالد با 16/6و 16/2خطا در هر بازي 
پرخطاتريــن تيم هاي ليــگ بوده انــد. مهربان ترين تيــم ليگ هم 
ماشين سازي اســت كه در هر بازي فقط 12/5خطا انجام مي دهد و با 
همين روش تبديل به شانزدهمين تيم جدول 16تيمي ليگ شده است.

در ليگ بيستم، بيشترين تعداد خطا روي 

بازيكنان تراكتور انجام شــده و هيچ تيم  17.2
ديگــري به انــدازه سرخپوشــان تبريز 
متحمل خطا نشــده اســت. در هر بازي 
تراكتور، به طور ميانگين 17/2خطا روي بازيكنان اين تيم انجام مي شود 
كه اين آمار باالتر از هر تيم ديگري است. جالب اينكه تيم سپاهان كه 
بيشــترين خطاها را انجام مي دهد در جمع 3تيمي است كه كمترين 
خطا را متحمل مي شوند. سپاهاني ها در هر بازي 18/3بار خطا مي كنند 
و 12/9بار متحمل خطا مي شوند. فقط پديده مشهد با تحمل 12/6خطا 
پايين تر از ســپاهان قرار دارد و نفت آبادان هم با تحمل 12/9خطا با 
سپاهان مساوي است. بعد از تراكتور به نام ســايپا، فوالد و ذوب آهن 
مي رســيم كه با تحمــل 16/5، 15/7و 15/7خطا باالتريــن آمار را 

داشته اند.

تيم پديده با 49كارت زرد و 2كارت قرمز 

بي انضباط ترين تيم ليگ تا اين مقطع از 53
فصل بوده اســت. اگر هــر كارت قرمز را 
معــادل 2كارت زرد محاســبه كنيــم، 
مجموع امتياز منفي پديده به 53مي رسد كه بيشتر از هر تيم ديگري 
در فصل جاري است. ذوب آهن با 44كارت زرد و 4كارت قرمز و تراكتور 
با 48كارت زرد و 2كارت قرمز هر دو به امتياز منفي 52مي رسند و پشت 
سر پديده مشــهد قرار مي گيرند. ركوردداران اخطار در ليگ بيستم 
پديده و نساجي هســتند كه هر كدام 49كارت زرد دريافت كرده اند. 
ركوردداران اخراج هم پرسپوليس و ذوب آهن هستند كه هر كدام 4بار 
از داوران كارت قرمز گرفته اند. از قضا اين دو تيم ركورددار امروز بايد در 

فوالدشهر مقابل يكديگر قرار بگيرند.

 شــجاع خليــل زاده مدافع ســابق 
پرســپوليس در واكنــش به شــايعه 
بازگشتش به پرســپوليس: چند وقتي 
است كه مي بينم براي خودشان شايعه 
مي كنند. واهلل و بــاهلل اينجا هيچ خبري 
نيســت و يك فصل ديگر قرارداد دارم. 
اينجا كسي دنبال حاشــيه نيست. ما 
تنها كشوري هستيم كه دنبال حاشيه 
هســتيم و بدكردن بازيكنان و خراب 
كردن آنها. هم اكنون شــرايط خوبي در 
الريان دارم و البتــه هيچ كس از آينده 
خبر ندارد و نمي داند چه مي شود. شايد 
اينجا هم يك نفر مثل رســول پناه پيدا 
شد و گفت نبايد در الريان باشم و تالش 
كرد تا جدا شــوم. ولي تا االن كه مربي 
به من اعتقاد داشــته و مشكلي هم در 
باشگاه وجود ندارد. كار كردن با بالن واقعا 
خوب است و با توجه به اينكه خودش در 
دوران بازی مدافع بوده چيزهای زيادی 
به من ياد داده و كمك زيادی به من كرده 
 است. او هم يك فصل ديگر هم قرارداد

 دارد.

برنامه بازي ها

دوشنبه ۳ خرداد1400

دوشنبه ۳ خرداد1400

صنعت نفت آبادان - استقالل

فوالد - تراکتور
21:30

20:45

معوقه  هفته بيستم

شنبه ۸ خرداد 1400

سايپا - فوالد

تراکتور- ماشین سازی

19:40

19:00

معوقه هفته بيست و يكم

پنجشنبه12 خرداد 1400

دوشنبه 17 خرداد 1400

 جمعه 21 خرداد 1400

 سه شنبه 2۵خرداد 1400

ايران - هنگ کنگ

ايران - بحرين

کامبوج - ايران

ايران - عراق

17:30

19:30

17:30

19:30

مقدماتي جام جهاني

ذوب آهن - پرسپولیس

19:30

نقل قول

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 

قرص فراموشي داربي
استقالل بعد از باخت به پرسپوليس و كسب يك امتياز از 
3مسابقه اخيرش، امشب در آبادان به دنبال پيروزي است

در 2 بازي عقب افتاده از هفته بيستم ليگ برتر، امشب فوالد ميزبان تراكتور است و استقالل 
هم به ميهمانــي صنعت نفت آبادان مي رود. هفته بيســتم ليگ كه ســاير بازي هايش در 
فروردين ماه برگزار شد امشب با اين 2بازي به پايان مي رسد. استقالل و صنعت نفت در حالي 
مقابل هم قرار مي گيرند كه هر دوي آنها از نتايج اخيرشان در ليگ برتر ناراضي اند. استقالل 
از 3بازي اخيرش فقط يك امتياز گرفته اما افول نفت آبادان خيلي طوالني تر از اســتقالل 
است و از 11هفته قبل آغاز شده است. صنعت نفت بعد از آنكه در هفته يازدهم نساجي را در 
قائمشهر برد ديگر رنگ پيروزي را نديد. تيمي كه در 11بازي اول 21امتياز گرفت و حتي طعم 
صدرنشيني را هم چشيد، در 11بازي بعدي فقط 5امتياز گرفته و هيچ بردي نداشته است. 
استقالل امشب در حالي به مصاف اين تيم مي رود كه 318دقيقه است در ليگ گل نزده؛ نفت 
آبادان هم بعد از 744دقيقه گل نزدن چند روز  پيش باالخره گل زد! تيم آباداني در آخرين 
بازي اش مقابل تراكتور در دقيقه88صاحب پنالتي شد و گل زد تا هم از شكست فرار كند و 
هم طلسم گل نزدن را باالخره بعد از 744دقيقه بشكند. شاگردان سيروس پورموسوي احتماال 
امشب با كسب يك تساوي مقابل استقالل هم راضي خواهند بود تا با همين تك امتيازها از 
سقوط بيشتر و حضور در جمع قعرنشين ها جلوگيري كنند. در مقابل، استقالل با 2شكست 
اخيرش به خصوص با باختن داربي تقريبا اميدي به قهرماني در ليگ ندارد. اما شــاگردان 
مجيدي براي پس گرفتن رتبه سوم خودشان در جدول و كسب سهميه آسيا تالش مي كنند. 
آبي پوشان در سال1400هنوز هيچ بردي در ليگ كسب نكرده اند و آخرين برد آنها همان 
پيروزي 2بر صفر مقابل ماشين سازي در روز 27اسفند99بوده است. مجيدي امشب دياباته را 
به دليل مصدوميت در اختيار ندارد و مهدي مهدي پور هم بعد از مصدوميت مچ پا در آخرين 
تمرينات وضعيت نامشخصي دارد. وريا غفوري هم دچار مصدوميتي جزئي است اما در اين 
بازي به ميدان خواهد رفت. استقالل حتي درصورت تساوي هم رتبه سوم جدول را كه به خاطر 

بازي هاي كمتر از چنگ اين تيم خارج شده پس خواهد گرفت.

  آسيايي ها در جنگ سهميه
اما از ساعت20:45امشب در اهواز هم يك مسابقه حساس و عقب افتاده از هفته بيستم ميان 
2 تيم فوالد و تراكتور برگزار خواهد شد. 2 تيمي كه اين فصل در ليگ قهرمانان آسيا حاضر 
بودند براي فصل آينده هم چشم به كسب سهميه دارند اما فعال از جمع 5تيم نخست جدول دور 
مانده اند. فوالد البته بازي هاي كمتري نسبت به رقبا دارد و اگر از 3بازي عقب افتاده اش امتيازات 
الزم را كسب كند مي تواند به رتبه چهارم يا حتي سوم برسد. بازي رفت اين دو تيم در تبريز 

بدون گل مساوي شد و بالفاصله بعد از آن بازي بود كه منصوريان از نيمكت تراكتور اخراج شد.
 

بهروز رسايلي| ديدار امشب ذوب آهن- پرسپوليس 
بيش از آنچه تصور كنيد حســاس است؛ آنقدر كه 
تيم هاي صدر و قعــر جدول به اين ديدار چشــم 
دوخته اند و بخشــي از معادالت بقا و قهرماني در 
همين 90دقيقه روشــن خواهد شــد. پرسپوليس 
به دنبال جام اســت و ذوب آهن در پي تثبيت جاي 
خودش در ليگ برتر. بنابراين مســابقه امروز يك 
دوئل تمام عيار خواهد بود؛ از آنهايي كه بازيكنان 2 

تيم براي هر توپي مي جنگند.

1 بازي امروز بايد برنده داشــته باشد. سخت است كه 
فرض كنيم تيمي از مساوي خوشحال شود. مساوي به 
سود هيچ كدام از طرفين نيســت. هم پرسپوليس و هم 
ذوب آهن در كورس با رقباي سرســختي به سرمي برند. 
سرخپوشــان ســپاهان را باالي ســر خود مي بينند و 
ذوب آهن هم مي داند نساجي مازندران روند رو به رشدي 
پيدا كرده اســت. نفت آبادان و نفت مسجدسليمان هم 
رقباي ســاده اي نيستند و ســايپا را هم نبايد دست كم 
گرفت. خطر سقوط براي ذوب همانقدر جدي است كه 
خطر قهرمان نشدن براي پرسپوليس. راه عالج برد است، 

مساوي شايد بعدا پشيماني به بار بياورد.

2  پرســپوليس با يك بــازي كمتر 3امتيــاز كمتر از 
ســپاهان دارد، اما حاال آنها در بحث تفاضل هم 3 گل از 
حريف اصفهاني عقب افتاده اند. شايد روياپردازانه باشد 
كه تصور كنيم پرسپوليس در بازي امروز با يك پيروزي 
پرگل ســپاهان را كنار بزند و صدر را پس بگيرد. با اين 

حال آنها در ادامه مســابقات براي جبران اين فاصله هم 
بايد تدبير كنند. با اين كورس شــانه به شانه، هيچ بعيد 
نيست سرنوشــت قهرماني در اين فصل به تفاضل گل 
بكشد. آن وقت شايد فرصت سوزي هاي عجيب مهاجمان 
پرسپوليس در طول هفته هاي گذشته براي اين تيم گران 
تمام شود. از حاال به بعد فورواردها بايد قدر همه توپ ها را 

بدانند، وگرنه ممكن است تاوان سختي بدهند.

3  چالش بزرگ امروز سرخپوشــان، مراقبت از دروازه 
اســت. پرســپوليس در 5 بازي آخر تنها يك بار موفق 
به ثبت كلين شيت شــده و بنابراين به نظر مي رسد در 
اصفهان كار دشواري براي بسته نگه داشتن دروازه اش 
داشته باشد. مخصوصا با توجه به غيبت جالل حسيني، 
اين وظيفه سنگين تر هم خواهد شد. پرسپوليسي ها كه 
اخيرا با سهل انگاري زيادي دفاع مي كنند، در فوالدشهر 
بايد با تمركز كامل بــه ميدان برونــد. فراموش نكنيم 
ذوب آهن با 21گل زده، بهترين خط حمله را در نيمه دوم 
جدول دارد. اين تيم فقط 8گل كمتر از خود پرسپوليس 

زده است.

4  و باز هم داســتان نتايج نااميدكننده پرسپوليس در 
مسابقات خارج از خانه. آيا امروز آمار ضعيف 10بازي و 
تنها 2پيروزي در مسابقات غيرخانگي سرخپوشان بهبود 
خواهد يافت؟ آنها زمان زيادي براي ترميم عملكردشان 
در خارج از ورزشــگاه آزادي ندارند، وگرنه ممكن است 
پنجمين قهرماني پياپي قرباني همين امتيازاتي شود كه 

در شهرهاي مختلف جا مي ماند.
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قهرماني جان سخت ها 
 اتلتيكو مادريد، با گل سوارس، براي يازدهمين بار 

 قهرمان الليگا شد درحالي كه رئال مادريد تا آخرين
 لحظه دست از رقابت نكشيد 

كريم باقري نيازي به توصيف هــاي اغراق آميز ندارد. او 
در دوران بازيگري آنقدر فوق العاده بود كه با زدن 50گل 
در تيم ملي و البته درخشش در رده باشگاهي، خودش را 
به عنوان يكي از بهترين هافبك هاي تاريخ فوتبال ايران 
معرفي كرد. در دوران مربيگري اما از همان ابتدا تكليف 
خودش را روشــن كرد و گفت: »من به سرمربيگري فكر 
نمي كنم.« بعد از گذشت ســال ها، باقري همچنان اين 
جمله را تكرار مي كند و هواداران پرسپوليس هم به اين 
عادت كرده اند كه باقري را با وظايفي متفاوت روي نيمكت 
سرخ ها ببينند. او در اين سال ها نشان داده جزو آن دسته 
از كمك هايي نيســت كه دنبال گرفتن جاي سرمربي 
باشد و با مربيان مختلفي كه به او اعتماد كامل داشتند، 
همكاري كرده است. هر چند باقري در اين سال ها بيشتر 
خودش را در درگيري هاي كنار زمين به عنوان يك ناجي 
نشان داده، ولي تأكيد مي كند كه هرگز اين كار را دوست 
ندارد. باقري مدت ها سكوت كرده بود ولي اين سكوت در 
گفت وگوي اختصاصي اش با همشهري ورزشي شكسته 

شد. صحبت هاي مربي پرسپوليس را مي خوانيد.

   در مورد شــرايط اين روزهاي پرسپوليس 
صحبت كنيد. به نظر مي رسد با وجود فشردگي مسابقات، 

تيم را در شرايط خوبي حفظ كرديد؟
بازي ها واقعا پرفشار هســتند و فصل هم طوالني شده است. 
هر كاري هم انجام دهيم كه اين موضوع تأثير منفي در تيم 
نداشته باشد، امكان پذير نيست. اين فشردگي با خستگي و 
مصدوميت بازيكنان همراه مي شود و كار مربيان را هم براي 

حفظ تيم ســخت مي كند. انتظار ما از مســئوالن 
فدراســيون فوتبال و ســازمان ليگ اين 

اســت كه در برنامه ريزي بازي ها 
عملكرد بهتري داشته باشند. 

نمي دانم چرا در اوايل فصل 
هــر 8 يــا 9روز يك بار 

بــازي مي انداختند، 
بهتر بود در آن زمان 
برنامه ريزي بهتري 
انجــام مي دادند تا 
حــاال اينقــدر كار 
تيم ها سخت نشود. 
از طرفــي دوبــاره 
ليگ به دليــل انجام 

بازي هاي ملي يك ماه 
تعطيل شــده اســت. 

برنامه ريزي سازمان ليگ 
واقعا غلط اســت و بازي ها تا 

اواســط مردادماه ادامــه خواهد 
داشت. يك ماه بعد از اتمام ليگ هم بايد 

در ادامه مســابقات ليگ قهرمانان آسيا به ميدان 
برويم و متأســفانه بازيكنان ما هيچ فرصتي براي استراحت 

كافي ندارند.

   در مورد بازي با ذوب آهن چه صحبتي داريد، 
احتماال روز سختي در اصفهان داشته باشيد.

همه بازي ها ســخت و حساس اســت و هر بازي هم شرايط 
خودش را دارد. خوشبختانه در چند سال اخير اتفاقات خوبي 
براي پرســپوليس رخ داده و اين به خاطــر تالش فوق العاده 
بازيكنان بوده است. هر چند از بيرون صحبت هايي مي شود 
و مســائلي رخ مي دهد كه اين تالش ها زير سؤال برود ولي با 
اين حال تيم ما مي جنگد تا اين راه را تا رسيدن به قهرماني 

ادامه دهد. از طرفي همه مي دانند كه باشگاه هم با چالش مالي 
مواجه است. در اين چند ماه پول ها و درآمدهايي كه به باشگاه 
رسيد، صرف پرداخت بدهي به بازيكنان و مربيان خارجي شد 
كه اين موضوع شــرايط مالي تيم را هم سخت كرد. با تمامي 
اين مشكالت بچه ها شــاهكار كردند و اميدوارم در اين فصل 

هم قهرمان شويم.

   سپاهان امسال رقابتي فشرده با پرسپوليس 
داشته و يك تهديد جدي براي كسب پنجمين قهرماني 
شما محسوب مي شود. فكر مي كنيد پايان اين ماجرا براي 

شما اتفاقات خوبي را رقم بزند؟
ســپاهان يك رقيب جدي اســت، ضمن اينكه استقالل هم 
كماكان براي قهرماني شــانس دارد. چيزي قابل پيش بيني 
نيســت ولي تمام هدف ما اين اســت كه با يك انرژي خوب 
بازي ها را ادامه دهيم و بازيكنان پرسپوليس در اين چند سال 
نشان دادند كه مي توانند كارهاي بزرگي انجام دهند. اميدوارم 

در پايان ليگ هواداران را خوشحال كنيم.

   در ليگ قهرمانان هم با استقالل تاجيكستان 
روبه رو خواهيد شــد. فكــر مي كنيد اين بــازي براي 

پرسپوليس ساده باشد؟
آنها در مرحله گروهي نشــان دادند كه تيم خوبي هســتند 
و چون از كشور تاجيكستان هســتند، نبايد تصور كنيم كه 
بازي آســاني در پيش داريم. ما در اين جام هم به قهرماني 

فكر مي كنيم و حاال بايد ببينيم شرايط چگونه پيش مي رود.

   در مورد آراي كميته انضباطي و محروميت 
سيدجالل حسيني و فرشاد فرجي چه صحبتي داريد؟

در مورد داربي برخي از نفرات 2 تيم دعوت شــدند و حداقل 
توضيحات شــان را ارائه دادند ولي سيدجالل 
حسيني را دعوت نكردند. مگر مي شود 
با فيلم يا عكس بازيكني را محروم 
كرد؟! مــن نمي دانم دليل 
محروميت ســيدجالل 
چه بوده است. كسي 
كــه عامل شــروع 
درگيــري بود هم 
يك جلسه محروم 
شد و حسيني را 
هم يك جلســه 
محــروم كردند. 
اگر آن شــوت به 
ســمت نيمكــت 
مــا زده نمي شــد، 
درگيــري خاصــي 
رخ نمي داد. من پشــت 
ســيدجالل بــودم و ديدم 
كه او نســبت به برخي اتفاقات 
واكنش نشان داد و شروع كننده 

نبود.

در بازي با سپاهان و همچنين    
داربي، تالش كرديد تا تنش هــا از بين برود و ظاهرا اين 

موضوع ديگر براي شما تبديل به يك عادت شده است؟
اصال دوست ندارم داخل ميدان يا بيرون زمين دعوا شود و من 
هم دنبال جدا كردن باشم. اما به هر حال گاهي اوقات فشار و 
حساسيت بازي ها باالست و ممكن است خون به مغز بازيكنان 
نرسد. من وظيفه دارم در آن لحظات بازيكنان خودمان را آرام 
كنم تا تيمم ضرر نكند. شما ديديد كه سيدجالل محروم شد، 
آيا ما بازيكني داريم كه جانشين او كنيم؟ وقتي اين اتفاقات 
حاشيه اي رخ مي دهد ما هم مجبوريم تيم را جمع كنيم ولي 

عالقه اي ندارم كه تنش ايجاد شود.

   چند ســال قبل در مصاحبه با 
همشهري ورزشــي به اين موضوع اشاره 
كرديد كه دنبال سرمربيگري نيستيد. هنوز 

هم اين ذهنيت را داريد؟
بله، من دنبال سرمربيگري نيستم و به اين قضيه 
فكر نمي كنم. ســرمربيگري كار سختي است و 
وقتي يك نفر مي پذيرد كه چنين پُستي را قبول 
كند، بايــد از هر لحاظ آمادگي اش را داشــته 
باشد. باشگاه و دوســتان هم لطف دارند كه 
مي گويند كنار تيم باشم و هميشه هم تالش 

مي كنم تا وظايف خودم را انجام دهم.

   جالب اينجاست كه در زمان 
بازيگري و در زمين مسابقه هم هميشه 
دنبال اين بوديد كه كار خودتان را به 
بهترين شــكل انجام دهيد، درست 

است؟
من در اين سال ها با مربيان مختلفي كار 
كرده و ســعي كرده ام وظايفم را انجام 
دهم. مربيگري با بازيگــري فرق دارد، 
وقتي اسم من كمك مربي است، اين برايم 
عار نيست كه فالن كار را انجام دهم چون 
كمك به ســرمربي و كمك بــه تيمم يك 
موضوع مهم است و بايد اندازه خودم كاري 
كنم كه كار ســرمربي هم راحت باشد. اگر 
فردا به من بگويند از پرسپوليس برو ناراحت 
نمي شوم و به عنوان يك هوادار تيم را تشويق 
مي كنم، هيچ وقت هم دنبال پُســت و مقام 

نبودم.

   شما در 87بازي ملي 50گل به ثمر 
رسانديد. اين تعداد گل براي يك هافبك خيلي 

آمار خوبي است.
زماني كه فوتبال بازي مي كردم اصال به اين فكر نمي كردم كه 
قرار اســت چند بازي انجام دهم و چند گل بزنم، اينطور هم 
نبود كه گل ها و بازي هاي ملي ام را بشمارم. من عاشق فوتبال 
بودم و از بازي كردن لذت مي بردم. در  28ســالگي هم از تيم 
ملي رفتم چون ديگر انگيزه اين كار را نداشتم ولي خيلي ها 

اين كار را نمي كردند.

   بيشــتر توضيح مي دهيد كه چــرا انگيزه 
نداشتيد؟

در آن ســال ها اردوها، تمرينات و بازي ها فشردگي زيادي 
داشت و من هم احساس كردم كه ديگر انگيزه كافي را ندارم 
و احساس مي كردم كه خالي شده ام. من ديگر لذت نمي بردم 
و به همين دليل از تيم ملي كنار رفتم تا جايم را به جوان ترها 

بدهم.

   پشيمان نيستيد كه در آن مقطع اين تصميم 
را گرفتيد؟

االن ديگر نمي تــوان در مورد پشــيماني حــرف زد چون 
تصميمي بود كه در آن مقطع گرفتم.

   شــما مي توانســتيد بازي هاي ملي تان را 
حتي به 140يا 150بازي برســانيد و تعداد گل هايتان را 
دست نيافتني كنيد. قبول داريد اگر زمان به عقب برگردد 

آن تصميم را نمي گيريد؟
همه همينطور فكر مي كنند كه اگر زمــان به عقب برگردد 
خيلي از تصميم هايشــان را عوض مي كنند. يك ورزشكار يا 

فوتباليست هم مي تواند 
چنين تصميمي داشته 
باشد. اگر مي خواستم 
بازي هاي ملي را ادامه 
دهم واقعا وضعيتم خوب 

بود.

   از عدم فعاليت 
علي دايي در فوتبال ايران 
هم دو سه سال مي گذرد و 

جالب اينجاست كه اين روزها 
تصوير و نام دايي با مصاحبــه مطبوعاتي معروف او و 
نام بردن از عباس بوعذار در صفحات مجازي مي چرخد. 

اين موضوع ناراحت كننده نيست؟
متأســفانه در فضاي مجازي اتفاقات خوبــي رقم نمي خورد 
و خيلي ها نمي دانند بايد يك ســري چيزها را رعايت كنند. 
من كه زياد اهل فضاي مجازي نيستم. صفحه اينستاگرامم 
توسط پسرم كنترل مي شود و اگر قرار باشد تبريك يا تسليتي 
بگويم، اين موضوع را به پسرم مي گويم. ما بايد ياد بگيريم كه 
چگونه به اسطوره ها احترام بگذاريم و قدرشان را بدانيم. آيا 
واقعا در فوتبال ايران بازيكني مثل علي دايي با اين شخصيت 
بين المللي پيــدا مي كنيد؟ آيا نظيــر مهدوي كيا، عابدزاده، 
خداداد يا علي كريمي پيــدا مي كنيد؟ واقعــا اين نفرات با 
اين سابقه درخشــان چرا نبايد در فوتبال ما فعاليت كنند و 
چرا نبايد دنبال آنها برويم؟ وقتي چنيــن نفراتي در فوتبال 
ما نباشند و از آنها استفاده نكنيم، نتيجه اش مي شود همان 
چيزي كه االن در فدراســيون فوتبال و خيلي از باشــگاه ها 

مي بينيم.

   سيدجالل حسيني حتي در 39سالگي هم 
كماكان يك مهره تعيين كننده براي پرسپوليس محسوب 
مي شود. آيا شــما خبر داريد كه او فصل آينده هم در 

پرسپوليس خواهد ماند يا خداحافظي مي كند؟
سيدجالل چرا بايد خداحافظي كند؟ او شرايط خيلي خوبي 
دارد، خيلي خوب تمرين مي كند و با اين شــرايط چرا نبايد 
بازي كند. به نظر من سيدجالل فصل بعد هم مي تواند بازي 
كند و به پرســپوليس كمك كند. اينطور بازيكنان در دنياي 
فوتبال بازيكنان خاصي هســتند كه تعدادشــان كم است. 
بازيكناني مثل سيدجالل مي توانند به هر تيمي كمك كنند.

جهان

نقل قول

سرخيو آگوئرو  پس از ترك سيتي: وقتي به اينجا آمدم، مي خواستم 
در ليگ برتر بازي كنم. نمي دانســتم براي كدام تيم اما وقتي مدير 
برنامه هايم با من تماس گرفت و گفت منچسترسيتي مرا مي خواهد، 
جواب مثبت دادم چون از ليگ برتر خوشم مي آمد. حاال جدايي خيلي 
عجيب است. دلم براي هواداران و هم تيمي هايم خيلي تنگ خواهد 
شد. در حال حاضر شرايط خوبي دارم و بدنم نيز در فرم مناسبي است. 
شايد بتوانم 2 ســال ديگر در فوتبال اروپا در اوج بازي كنم و سپس 

استراحت كنم

كلوپ  در واكنش به عملكرد ليورپول در نقل و انتقاالت: هر وقت 
پول بود خرج كرديم و وقتي پول نبود خــرج نكرديم و با اين 
شرايط در جايگاه فعلي هستيم. از تيمي كه دارم خيلي خيلي 
راضي هستم. آيا مي توانستيم اين تيم را بهتر كنيم؟ بله. همه 
تيم ها مي توانند. آيا توانايي اين كار را داشــتيم؟ نمي دانم. آيا 
انجام اين كار الزامي بود؟ نمي دانــم. هر اتفاقي بيفتد به زودي 

متوجه مي شويم.

كريم باقري در گفت  وگو با همشهري از داليل ميانجيگري هميشگي اش در دعواهاي كنار زمين مي گويد
در روزهايي كه محمدرضا زنوزي مالك 
تراكتور كمترين توجــه ممكن را 
به اين تيم نشــان مي دهد، شايعه 
شده او در حال مذاكره با كارلوس 
كي روش اســت تا براي فصل آينده 
هدايت اين تيم را به سرمربي پرتغالي 
بسپارد. مسئله حضور كي روش در تراكتور از مدت ها پيش مطرح 
بوده؛ از زماني كه اين مربي در روزهــاي پاياني همكاري اش با 
تراكتور به سر مي برد. با اين حال آن زمان چنين اتفاقي رخ نداد 
و حاال هم چنين وصالي محقق نخواهد شد. 2 دليل كامال ساده 
وجود دارد كه نشان مي دهد بازگشت كي روش به فوتبال ايران 

چيزي شبيه »افسانه« است.
1   استخدام كارلوس كي روش مستلزم پرداخت وجهي سنگين 
به عنوان دستمزد است. اين مربي اواخر دوران حضورش در تيم 
ملي ايران ساالنه تقريبا 2 ميليون يورو دريافتي معاف از ماليات 
داشــت و در كلمبيا اين رقم افزايش هم پيدا كرد. او به تازگي 
نامزد هدايت تيم ملي آفريقاي جنوبي بود و گفته مي شود براي 
همكاري با اين تيم، ساالنه 3/5 ميليون يورو دستمزد خواسته 
بود. حاال شما فكر مي كنيد او براي كار در ايران )اعم از تراكتور 
يا هر تيم ديگري( چقدر پول خواهد خواست؟ و آيا محمدرضا 
زنوزي توانايي پرداخت اين مبلــغ را دارد؟ اگر او اين همه پول 
داشت، منطقي تر نبود كه احســان حاج صفي را در تراكتور نگه 
دارد؟ يا ترتيبي بدهد كه اشــكان دژاگه و مســعود شجاعي در 
واپسين هفته هاي قراردادشان در تبريز باقي بمانند؟ اين اواخر 
نشانه هاي بسيار زيادي از بحران مالي تراكتور بروز كرده و اين 
كامال در تعارض با داســتان حضور كي روش يا هر مربي نامدار 

ديگري در اين تيم است.
2   مسئله ژانر هم مهم است. اصاًل شــما تصور كنيد كارلوس 
كي روش به طور رايگان حاضر به كار باشــد. داســتان اين است 
كه او در آستانه 70سالگي ديگر حوصله كار در حوزه باشگاهي 
را نخواهد داشــت. فضاي سرمربيگري در باشــگاه با تيم ملي 
 بسيار متفاوت است. تيم ملي سالي دو سه اردو و 5 يا 6مسابقه 
پيش رو دارد و گاهــي هم تورنمنتي پيــش مي آيد كه آن هم 
به صورت فشــرده برگزار خواهد شد. تيم باشــگاهي اما هر روز 
تمرين دارد، هر هفته بازي اســت و هر 2 هفته يك بار مسافرت 
بين شهري انتظار سرمربي را مي كشد. تازه بازي هاي برون مرزي 
احتمالي و جنگ در چند جبهه همزمان هم وجود دارد. به همين 
دليل هم معموال )نه هميشــه( مربيان در جواني كار در حوزه 
باشگاهي را انتخاب مي كنند و بعد كه پا به سن گذاشتند دنبال 
يك نيمكت ملي مي روند. شما حاال منتظر باش كارلوس كي روش 
هدايت تراكتور را به دســت بگيرد و ســهيل مهدي در آخرين 
ساعات به او اعالم كند بازي تيمش 24ساعت عقب افتاده است! 

كي روش- تراكتور در حد افسانه
 چرا نبايد شايعات در مورد بازگشت مربي پرتغالي

 به ايران را جدي گرفت؟

ديده بان صلح در فوتبال
اميرحسين اعظمي

خبرنگار

سال ها بعد احتماال، بســياري از ما الليگاي 2021-2020 را با تصويري از 
لوئيس سوارس به ياد مي آوريم، كه وسط استاديوم خالي از تماشاگر »نوئوو 
استاديو خوزه زوريال« روي چمن نشســته، موبايلش را روبه رويش گرفته 
و درحالي كه با يك نفر تماس برقرار كرده، از خوشــحالي اشــك مي ريزد. 
اشك هاي سوارس پايان فصلي دراماتيك براي اتلتيكومادريد بود. اين تيم، 
شنبه در حالي كه با گل زودهنگام وايادوليد غافلگير شده بود، نيمه دوم 2گل 
زد و با 86امتياز قهرماني اش را قطعي كرد؛ 2امتياز باالتر از رئال مادريد. گل 
دوم اتلتيكو را سوارس زد؛ بازيكني كه در پايان فصل گذشته با چشماني پر 
از اشك از بارسلونا جدا شده بود. بارســلونا او را نخواست و با همين تصميم 
ديوانه وار، زمينه قهرماني اتلتيكو را فراهم كرد. سوارس در اين فصل 21گل 
براي تيمش به ثمر رساند؛ درحالي كه جانشــين او در بارسا فقط 2گل زد. 
بارسايي ها سال2013 هم داويد ويا را به اتلتيكو داده بودند و در پايان فصل، 

اتلتيكو به قهرماني رسيده بود.
ديه گو ســيمئونه، ســرمربي آرژانتيني اتلتيكو، بعد از بازي برابر وايادوليد، 
كنفرانس خبري اش را با جمالتي احساسي آغاز كرد: »به خاطر افراد زيادي 
خوشحالم. سال دشواري بود و انسان هاي زيادي را به خاطر ويروس از دست 
داديم، بنابراين قهرماني امشــب متفاوت است. سال سختي داشتيم، دقيقا 
مانند تاريخ باشگاه مان و امسال يكي از بهترين سال ها براي قهرمان شدن بود.« 
سيمئونه حاال پرافتخارترين مربي تاريخ اتلتيكو اســت. 2بار الليگا را برده، 

2بار ليگ اروپا، 2بار سوپركاپ اروپا، يك بار كوپادلري و يك بار هم سوپركاپ 
اسپانيا. تيم او در بيشتر هفته هاي اين فصل صدرنشين الليگا بود؛ حتي در 
مقطعي توانست از بارســلونا و رئال مادريد 12امتياز جلو بيفتد: »32هفته 
صدرنشيني در الليگا يك دســتاورد عظيم است. از همه بازيكنانم قدرداني 
مي كنم، به خصوص آنهايي كه كمتر از بقيــه بازي كردند. همواره و در طول 
فصل يك تيم هدفمند باقي مانديم و هر دقيقه چنين خصوصيتي در بازي مان 
به چشم مي خورد.« در بازي همزمان، رئال مادريد هم مثل اتلتيكو، نيمه اول 
با يك گل از ويارئال عقب افتاد، اما در 5دقيقه آخر بازي 2گل توســط بنزما 
و مودريچ زد. رئال در شرايطي قهرمان مي شد كه اتلتيكو نتواند وايادوليد را 
شكست دهد. براي نخســتين بار، رئال در پايان فصل نتوانست با زين الدين 
زيدان، هيچ جامي بگيرد. حاال همــه از احتمال جدايي او حرف مي زنند، اما 
جنتلمن فرانسوي، در كنفرانس خبري پس از بازي، مثل هميشه آرام به نظر 
مي رسيد. او گفت: »اكنون تيم از بيشترين اهميت برخوردار است نه من. در 
ادامه با باشگاه در اين رابطه مذاكره خواهيم كرد و مي بينيم كه چه اتفاقي رخ 
می دهد. من در كمال آرامش با باشگاه مذاكره خواهم كرد؛ اما بعدا، نه حاال.« 
زيدان كه به شكل حيرت آوري در طول فصل بسياري از ستاره هاي تيمش را 
به دليل مصدوميت يا كرونا از دست داده بود، قهرماني اتلتيكو را هم تبريك 
گفت: »اتلتيكو مادريد فصل بسيار خوبي را پشت سر گذاشت و ما بايد بابت 
اين قهرماني به آنها تبريك بگوييم. آنها كامال شايسته اين قهرماني بودند و 

سرمربي شان نيز قطعاً سزاوار بود.«
هفته سي وهشتم الليگا، يكي از عجيب ترين پايان هاي تاريخ بارسلونا بود. آنها 
بايد حداقل يك امتياز از تيم ته جدولي ايبار مي گرفتند تا دســت كم پله سوم 
الليگا را حفظ كنند. بدون ليونل مسي كه در اين بازي حتي روي نيمكت هم 
نبود، بارسلونا يك تيم دست وپا بسته به نظر مي رسيد. آنها در نهايت با گل زيباي 
گريزمان 3امتياز را گرفتند اما آنقدر معمولي بودند كه رونالد كومان هم نتوانست 
آن را پنهان كند: »ما امروز بدون انجام يك بازي درخشــان و بدون داشــتن 
شانس هاي زياد گلزني، كاري را كرديم كه بايد مي كرديم. موقعيت هاي خطرناك 

كمي ايجاد كرديم اما از امكانات و داشته هاي خود آگاهيم.« سرمربي بارسلونا هم 
مثل زيدان، قهرماني اتلتيكو را تبريك گفت و شاگردان سيمئونه را سزاوار اين 

قهرماني دانست. او در عين حال گفت فكر نمي كند كه ماموريتش به پايان 
رسيده باشد: »فكر نمي كنم كه اين بازي آخرين بازي من در بارسلونا 
بوده باشــد، من قرارداد دارم و آرام هستم. اگر چيزي را مي خواهند 
تغيير دهند، بايد با من صحبت كنند. به نظر من، اين تيم و ليســت 
بازيكنان، آن سطحي كه در بارسا مي خواهيم را ندارد. اين مشخص 

اســت، افراد زيادي در باشــگاه اين را مي دانند. تيم نياز 
دارد كه به شدت تقويت شود. اين فصل بهترين 

فصل نبود اما بد هم نبود. شما نمي توانيد از 
تيمي كه در تغيير و تحول است، دوگانه 

بخواهيد.« اتلتيكو براي يازدهمين بار 
قهرمــان الليگا شــد؛ درحالي كه 
رئال مادريد 34 و بارسلونا 26بار 
قهرمان شده اســت. در جدول 
گلزنان، ليونل مسي با 30گل 
باالتــر از كريم بنزمــا)23(، 
جرارد مورنــو)23( و لوئيس 
سوارس)21( ايستاد. جايزه 
بهترين دروازه بان فصل به 
اوبالك، دروازه بان 28ساله 
اتلتيكــو رســيد. او در اين 
فصل 18كلين شيت داشت. 
پرونده الليگا 2020-2021 
با ســقوط ايبار، وايادوليد و 
هوئسكا به دســته پايين تر 

بسته شد.

اصال دوست ندارم داخل میدان یا بیرون زمین دعوا 
شود و من هم دنبال جدا کردن باشم. اما به هر حال 

گاهی اوقات فشار و حساسیت بازی ها باالست و ممکن 
است خون به مغز بازیکنان نرسد. من وظیفه دارم 
در آن لحظات بازیکنان خودمان را آرام کنم تا تیمم 

ضرر نکند. شما دیدید که سیدجالل محروم شد، آیا ما 
بازیکنی داریم که جانشین او کنیم؟ وقتی این اتفاقات 
حاشیه ای رخ می دهد ما هم مجبوریم تیم را جمع کنیم 

ولی عالقه ای ندارم که تنش ایجاد شود.



20
2 3 0 2 3 6 0    دوشنبه 3 خرداد 1400   شماره 8227 2

  بريمانلو: اميدوارم بتوانم با پرچم IOC به المپيك بروم
محمد بريمانلو، كاپيتان تيم ملي جودو، سهميه المپيك گرفته اما به دليل محروميت فدراسيون ايران، ممكن است نتواند به توكيو برود 

كاشكي...

فرصت جوانان

تيم ملي بسكتبال پنجره سوم كاپ آسيا را بدون بازي تداركاتي 
برگزار مي كند. از اول ســال صحبت از بازي تداركاتي در اروپا و 
ســوريه و لبنان بود اما ديروز فدراسيون آب پاكي را روي دست 
همه ريخت و خبرهايي كه خودش منتشر كرده بود را به نوعي 
تكذيب كرد. آخرين اميدمان به خبر چند روز پيش فدراسيون 
و بازي در لبنان بود اما 2 روز بعد از اعالم اين خبر گفتند به دليل 
حمالت رژيم صهيونيســتي به غزه اوضاع ناآرام اســت. ديروز 
رســانه هاي نزديك به فدراســيون نوشــتند حضور در لبنان 
9هزار دالر خرج روي دســت فدراســيون مي گذاشت. پرونده 
بازي تداركاتي تا قبل از پنجره سوم كه بسته شد از االن به فكر 

بازي هاي تيم ملي تا قبل از المپيك باشيد.

تيم بسكتبال3 نفره دختران ايران امروز راهي مسابقات انتخابي 
المپيك در گراتس اتريش است. بازي3 نفره حريف سنتي ندارد 
و براي هر تيمي طي 10دقيقه بازي بايد شانس برد قائل شد اما 
در اثر غفلت در برنامه ريزي بســكتبال 3 نفره، هنوز نمي دانيم 
داشــته ها و نداشــته هاي مان در اين بازي چيست؟ كاشكي 
فدراسيون با كمي توجه بيشــتر از طريق رنكينگ قبلي فيبا به 
المپيك صعود مي كرد. كاري كه به جاي ما دختران مغولستاني 
كردند و االن بليت توكيو را در جيب دارند. بسكتبال 3نفره »اي 
كاش« هاي زياد دارد كه اگر به هــر كدام در زمان خودش توجه 
مي شد االن رنك پسران 45نبود و يا شــاهد سقوط 13پله اي 

دختران نبوديم. كاشكي...

يك هفته بعد ازشروع اردوي تيم ملي بسكتبال نخستين تصاوير 
اين تيم منتشر شد. فدراسيون بسكتبال يكشنبه هفته گذشته با 
تعدادي از اردونشينان و با چندين بازيكن غايب اردوي آماده سازي 
را شروع كرد. روزهاي بعد غايبين به مرور رسيدند و ديروز نخستين 
تصوير از اردونشينان روي سايت اين فدراسيون رفت. قرار بود تا 
قبل از 11خرداد تركيب 12نفر پنجره سوم كاپ آسيا مشخص 
شود اما اين زمان تا 18خرداد تمديد شد. تعدادي بازيكن جوان كه 
براي خط خوردن دعوت شدند براي تمرين كردن در كنار نفرات 

باتجربه تيم ملي فرصت بيشتري پيدا مي كنند.

كيش و مات در تاريكي
قطعي برق سالن برگزاري، باعث شكست تعدادي از شطرنج بازان ايران در مسابقه هاي قهرماني آسيا شد، احسان قائم مقامي مي گويد فدراسيون از قبل مي دانست برق قطع مي شود و كاري نكرده بود

زير حلقه

پنجره تداركات

قطعي برق، مسابقات شطرنج قهرماني آسيا را تحت تأثير قرار داده 
است. شطرنج بازان مي گويند مسئوالن فدراسيون چرا روزهاي قبل 
با اداره برق هماهنگ نكرده بودند كه در ساعت برگزاري مسابقه برق 

قطع نشود.
مسابقات شطرنج قهرماني آسيا از 31ارديبهشت  به شكل هايبريدي 
برگزار مي شــود؛ بازيكنان در محل مشخصي مستقر مي شوند و در 
حضور داوران و تحت كنترل دوربين ها، آنالين با حريفان مســابقه 
مي دهند. اما برگزاري اين مســابقات در ايران با مشكل روبه رو شده 
است. روز شنبه وسط مسابقه بود كه برق قطع  شد. ديروز هم در نيم 
ساعت اول، محل برگزاري مسابقات برق نداشت. قطعي برق در تهران 
از روزهاي گذشته آغاز شده است. در اين مدت جدول هاي مختلفي 
از زمان قطعي برق در مناطق مختلف تهران منتشــر شده است و با 
توجه به اين جدول هاست كه بازيكنان مي گويند چرا فدراسيون با 
اداره برق تهران هماهنگ نكرده بودند تا در ساعت برگزاري مسابقات 

برق قطع نشود.
احســان قائم مقامي، يكي از بازيكنان حاضر در اين مســابقات به 

همشــهري مي گويد: »از قبل اعالم شــده بود و ظاهرا مســئوالن 
مي دانســتند برق قطع مي شــود. چرا كه آنها روز قبل از مسابقه به 
بازيكنان خبر داده بودند باتري يدكي بياورند.« اين هشدار فدراسيون 
به موقع بود اما همه بازيكنان نتوانسته بودند باتري اضافه داشته باشند 
و به همين دليل با استرس بااليي مسابقه دادند. قائم مقامي مي گويد: 
»خود من امكانش را نداشتم كه باتري اضافه ببرم. خيلي درگير بودم 
و نتوانستم تهيه كنم. استرس گرفتم، نگران ساعت و شارژ باتري بودم. 
با اينكه بعد از تمام شدن شارژ باتري ام با لپ تاپ ديگري وصل شدم اما 
باز هم استرس داشتم. البته خدا را شكر اين اتفاق روي نتيجه بازي ام 
تأثير نگذاشت.« قائم مقامي گاليه دارد كه چرا مسئوالن فدراسيون با 
اداره برق هماهنگي هاي الزم را انجام نداده بودند: »از قبل بايد صحبت 
مي كردند كه مسابقه مهمي در شرف برگزاري است و نمي گذاشتند 
اين اتفاق بيفتد. در سالن مسابقه عوامل برگزاري تمام هم و غمشان 
را به كار گرفتند تا اين مسئله  كمترين آسيب را براي بازيكنان داشته 
باشد. 5 داور مســلط به لحظات تكنيكي و احساسي هم هر كاري 
كه مي توانستند كردند اما اينها توجيه نمي كند كه چرا فدراسيون 

مكاتبات و هماهنگي هاي الزم را با اداره برق انجام نداده بود. مي طلبيد 
رسيدگي جدي تر داشته باشد.« 

ديروز ايسنا نوشت: »بعد از قطعي برق در روز اول بالفاصله فدراسيون 
شطرنج در نامه اي از اداره برق منطقه خواست برق فدراسيون قطع 
نشــود اما بازهم امروز صبح و در جريان مســابقات برق فدراسيون 
رفت!« خبر نوشتن اين نامه، نه در سايت فدراسيون ديده مي شود و 
نه در كانال تلگرامي. تنها واكنش به قطعي برق را مي شود در صفحه 
اينستاگرام شادي پريدر ديد؛ يكي از مســئوالن برگزاري مسابقه. 
او در يك استوري خطاب به وزير نيرو نوشــت:»وزير محترم نيرو! 
امروز اسطوره ها و قهرمانان رشته شطرنج در مهم ترين مسابقه سال، 
قهرماني بزرگساالن آسيا كه سهميه جهاني رو بايد بگيرن و مسابقات 
آنالين برگزار مي شد، به خاطر قطعي برق بازياشونو باختن. اين بچه ها 
خيلي حيا دارن به خدا. مظلوم و با چشماي گريون بدون هيچ اعتراضي 
رفتن هتل. طفلكيا عادت كردن به بي خيالي مسئولين. اين بازيا تا 
10روز ديگر ادامه داره. اگر آبروي كشورمون براتون مهمه لطفا برق 

فدراسيون رو تو اين 10روز قطع نكنيد.«

يكي از مديران شطرنج مدعي است شكست هاي شطرنج  بازان به خاطر 
قطعي برق نبوده است. او به همشهري گفت: »روز پنجشنبه اعالم شد 
كه قرار است برق قطع شود. روز نيمه تعطيل بود و نمي شد كاري كرد. 
براي اينكه بازيكنان با مشكلي روبه رو نشوند تمهيداتي را ايجاد كرديم، 
لپ تاپ اضافه گذاشتيم و... دستگاه موتور برق هم داشتيم اما آخر هفته 
بود و شرايط طوري نبود كه بتوانيم آماده اش كنيم. روز مسابقه هم 
برق لپ تاپ هيچ كدام از بازيكنان مستقيم قطع نشد.« او با اين حال 
تأييد مي كند كه بازيكنان استرس داشتند: »شارژ يك لپ تاپ تمام 
مي  شد با لپ تاپ ديگري وصل مي شدند و اين برايشان خوب نبود. 
نگران بودند كه اگر يكي دو ساعت ديگر هم برق وصل نشود، چه اتفاقي 
مي افتد. اين استرس روي كيفيت بازي اثر گذاشت. ولي اينطور نبود 
كه برق همان لحظه  برود و همان لحظه بازيكنان ببازند. روز دوم هم 
نيم ساعت اول برق نداشتيم و با موتور برق مسابقه دادند. باز هم نگران 
بودند كه اگر موتور برق مشكل پيدا كند چه مي شود.« اين فرد نزديك 
به فدراسيون مدعي است كه اگر اداره برق از قبل جدول قطعي را اعالم 

مي كرد، مي شد محل برگزاري مسابقه را جابه جا كرد.

افشين رضاپور 
كارشناس بسكتبال

با لغو حكم كميته انضباطي فدراسيون جهاني جودو از سوي دادگاه حكميت ورزشCAS كه باعث 
شد تيم ملي ايران فرصت حضور در رقابت هاي قهرماني آسيا را كسب كند. محمد محمدي بريمانلو 
ســرگروه تيم ملي ايران با آنكه تا يك قدمي مدال رفت نتوانست روي سكوي قهرماني آسيا قرار 
بگيرد، ولي سهميه حضور در المپيك توكيو را كسب كرد. حاال با خبر تعليق فدراسيون جودوي ايران 
سهميه براي بريمانلو از دست رفته است. بريمانلو در اين باره به همشهري گفت: »هنوز خبرصددرصد 
نيست. من خودم از شنيدن اين موضوع شوكه شده ام بايد به فدراسيون بروم و موضوع را پيگيري 
كنم. فكر مي كنم درصورت محروميت فدراسيون جودوي ايران هم بشود در المپيك حضور داشته 

باشم و اين اتفاق با رايزني بين فدراسيون جهاني و كميته ملي المپيك ايران رقم خواهد خورد.« 
بريمانلو، دارنده مدال برنز جهان و بازي هاي آسيايي با اشــاره به اينكه در حال آماده سازي خود 
براي حضور در المپيك بوده، گفت: »روزهاي سختي را پشت سر گذاشتيم، محروميت فدراسيون 

جودو باعث شد حضور در خيلي از رويدادها را از دست بدهيم كه با اين حال حكم تعليق شد و ما به 
قرقيزستان رفتيم و پس از مدت ها مسابقه داديم. تازه داشتيم به روال عادي برمي گشتيم كه مجددا 
خبر محروميت توسط فدراسيون جهاني اعالم شد و همه  چيز را برهم زد. امروز هم در فضاي مجازي 
متوجه شدم شانس المپيك را از دست داده ام، با اين حال چيزي مشخص نيست و رسما به من اعالم 
نشده است. براي پيگيري كارم دارم به تهران مي آيم. اگر هم اين خبر صحت داشته باشد، مي شود 

كه زير پرچم IOC در المپيك حضور داشته باشم.« 
پرونده شكايت مجدد فدراسيون جودوي ايران از فدراسيون جهاني در اعتراض به حكم محروميت 
4ساله، در دادگاه cas اعالم وصول شده است و مقدمات برگزاري دادگاه مجددا در حال فراهم شدن 
است. فدراسيون جودو دقيقا مشخص نكرده است كه هزينه وكيل در دادگاه گذشته كه به 4سال 

محروميت جودوي ايران ختم شد چقدر بوده است.
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افقي:
 1- ماده ســمي ضد بيد- از 

پادشاهان اشكاني
2- بســيار ســرد- دستگاه 
ضبط تماس هــاي تلفني- 
با گفتن آن دهان شــيرين 

نمي شود
3- خــاك- ارث برنــده - 
نويســنده رمــان آرزو هاي 

بزرگ
4- دشمني كسي را در دل 
داشــتن- خطوط ميله اي 

اطالعات كاال- گشاده
5- داستاني نوشته ماكسيم 
گوركــي- بخــش معرفي 
عناوين و موضوعات كتاب- 

عدل
6- واحــد اندازه گيري كار 
و انرژي- دايي شــيرازي- 

تخته هاي زير ريل
7- دوتــا نــون- نوعــي 
زينت روي لبــاس- نوعي 

بيسكوئيت سبك
8- از اجزاي پيراهن- كتاب 

مشهور مالصدرا - حاجت
9- ژرف- برتــر از ديگران- 

گمراهي
10- غيـــــــرديجيتال- 

قناعت پيشه- آلونك
11- خدعه- ياقوت- پيشكار
12- پســوند شــباهت- 

شــتابنده- نام چنــد تن از 
پادشاهان فرانسه بود

13- نوعي تفنگ شكاري- 
كاغــذ تورنســل را قرمــز 

مي كند- امكان
14- برقرار- گرم ترين نقطه 

زمين- راه ميانبر!
15- بي ارزش- كدبانو

  
عمودي:

1- از گاز هاي آالينده هوا
2- ســرافرازي- پانــدول- 

اجداد
3- لوله بلند براي كشــيدن 
اتومبيــل از كار افتــاده- از 
اصول دين- همسر حضرت 

يعقوب)ع(
4- شــاخه اي از فيزيــك- 

بيهوده- ورق زدن
5- قــدم يكپــا- محافــظ 
نوك انگشتان- از پيامبران 

بني اسرائيل
6- بيهوده- در آشــپزخانه 

بجوييد- درون دهان
7- روكار ساختمان- ميوه اي 
با دانه هاي دارويي- مخزن 

مواد گازي
8- تابلويــي زيبا از اســتاد 

كمال الملك
9- از خودگذشتگي- نامي 

پسرانه- بي حال

10- تكــرار حرفــي- ســالن 
غذاخوري- چشم دلفريب

11- باالترين درجه دانشــگاهي- 
چيستان- كاروان

12- يكتــا- جنــگ و جــدال- 
تفت داده و بريان شده

13- موبيز- هجران- جنس
14- لباس تازه دوخته شده- بغل- 

چين و چروك پوست
15- از رويداد هــاي مهــم تاريخ 

دفاع مقدس

 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 | 3936
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

817694325
526317498
349285761
268573149
974168532
153942876
631459287
485726913
792831654

متوسط

4  6 8    1  
  8 3   4   
2     1  7  
      5  9
 2      8  
3  7       
 4  2     7
  1   3 6   
 8    7 1  5369725184

524183976
871496352
192357648
457861239
638942517
746539821
985214763
213678495

ساده

متوسط

436875912
178329456
259641378
814732569
925164783
367958241
543216897
791583624
682497135

سخت

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

ساده

 6 9   5 1   
5    8 3  7  
   4   3 5 2
  2  5   4 8
  7 8  1 2   
6 3   4  5   
7 4 6   9    
 8  2 1    3
  3 6   4 9  
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   قطعي مكرر اينترنت چه توجيهي دارد؟
درحالي كه در آستانه انتخابات و نيز زمان برگزاري امتحانات پايان سال 
دانش آموزان و دانشجويان بيش از گذشته به اينترنت نياز داريم چرا 
مدام با قطعي اينترنت روبه رو هستيم. در تماس با پشتيباني اپراتورها 
هم پاسخ قانع كننده اي نمي گيريم و عنوان مي كنند در حال بررسي 

مشكل هستند.
ورزنده از تهران 

  مشكل بزرگ زوج ها براي گرفتن وام ازدواج ضامن است
گرفتن وام ازدواج از بانك ها هميشه مشكلي بزرگ براي زوج هاي بدون 
ضامن است. در اينكه بانك ها حق دارند با ضامن وام دهند شكي نيست، 
اما فكري هم براي زوج هايي بكنند كــه در كمال صداقت و نياز واقعاً 
نمي توانند ضامن پيدا كنند و روش هاي مسالمت آميز ديگري براي 

پرداخت وام به زوجين پيدا كنند.
روغني از اروميه 

  سازمان آب با متخلفان برخورد كند
چند روز پيش شاهد بودم كه مغازه داري به مدت طوالني با آب شرب 
مشغول تميز كردن پياده رو بود. با توجه به كم آبي و شروع فصل گرما، 
از ســازمان آب درخواســت داريم با اين قبيل افراد برخورد قاطعي 

داشته باشند.
كمالي از تهران 

   بزرگداشت خرمشهر فقط با آباداني اين شهر نمود پيدا مي كند
بزرگداشت خرمشهر نه با برنامه و پوســتر و سرود ميسر است و نه با 
وعده و گردهمايي. هر زمان اين شهر آباد و خرم به معناي واقعي شد 
مي فهميم كه قدر مقاومت هاي مردم اين شــهر و همه آنهايي كه از 
گوشه و كنار ايران جانشان را كف دستشان گرفتند تا خرمشهر بماند، 

دانسته شده است.
شيرالي از خرمشهر

  بيمارستان شهداي تجريش پرسنل خانم براي امور زنان كم دارد
در بيمارســتان شــهداي تجريش نيروهاي خدماتي زن براي انجام 
امور بيماران زن كم است. چرا خانم هايي كه مناسب اين كار است در 

بيمارستان استخدام نمي شوند كه امور مربوط به زنان را انجام دهند.
محمدي از تهران

   براي صرفه جويي در مصرف آب طرح هاي تشويقي بگذارند
با نزديك شدن به تابستان هر روز مصرف آب بيشتر مي شود. اگر براي 
صرفه جويي طرحي نظير رايگان شدن برق كم مصرف ها كه هم اكنون 
در حال اجراســت، براي آب نيز اجرايي شــود قطعا مصرف آب نيز 

كاهش مي يابد.
نيري از يزد 

  تئاترهاي قديمي الله زار بازسازي شوند
مسئوالن شــهري طرحي پياده كنند كه مثل اغلب كشورهاي دنيا 
راسته قديمي مانند الله زار بازسازي شود. در همه جاي دنيا تئاتر هاي 
قديمي را بازسازي كرده و از آنها به عنوان تفرجگاه شهروندان و بناهاي 
تاريخي قابل بازديد استفاده مي كنند و به نظر مي رسد هزينه كردن در 

اين خصوص ارزشمند باشد.
دشتي از تهران

 13سؤال حوزه سالمت
از كانديداهاي رياست جمهوري

اين پاندمي ثابت كرد كه »امنيت سالمت« يكي  ادامه از 
از مهم ترين اركان »امنيت ملي« در هر كشــور صفحه اول

است. در اين دوران اثبات شد كه پاندمي كوويد -1۹ يك رخداد صرفاً 
بهداشتي و درماني نيست بلكه بر ساير جوانب زندگي جوامع ازجمله 
اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، هنري، ورزشــي، سياسي و امنيتي 
تأثيرات جدي داشته است كه مي تواند زمينه ساز تغييرات اساسي در 
روابط، چه در سطوح ملي و چه بين المللي باشد. با توجه به موارد و اين 
احتمال كه تا 2سال آينده اين پاندمي برجا خواهد بود پرسش هايي از 

كانديداهاي محترم رياست جمهوري مطرح مي شود:
1  سالمت در برنامه هاي جناب عالي از چه جايگاهي برخوردار است؟

2  ارزيابي شما از بيش از 1۵ ماه مقابله با پاندمي كوويد-1۹ در داخل 
كشور چيست؟)نقاط ضعف، قوت، چالش ها و فرصت ها(

3  استراتژي، تاكتيك ها و تكنيك هاي مقابله با اين پاندمي در سطح 
ملي را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

4  به نظر شما انواع تهديدات كنوني حوزه سالمت كشور چيست؟
5  آيا قوانين، مقررات و ساختارهاي موجود وزارت بهداشت و درمان 
در مقابله با انواع تهديدات)ســايبري، شــيميايي، زيستي، پرتوي، 

همگرايي علوم( پاسخگو هستند؟
6  نظر جناب عالي در رابطه با بازنگري نظام واكسيناســيون كشور، 
بازمهندسي سازوكار غذا و دارو، بازمهندسي نظام خون و فرآورده هاي 
مرتبط با آن بازمهندسي ارتقا و توسعه مركز علمي كنترل و مديريت 

بيماري ها)ncdc( چيست؟
7  ارزيابي شما از طرح تحول سالمت چيست و آيا اين طرح را ادامه 

خواهيد داد؟ يا از الگوي جانشين ديگري رونمايي خواهيد كرد؟
8   با وجود ابالغ سياست هاي كلي نظام درخصوص موضوع جمعيت 
از سوي مقام معظم رهبري، در دولت هاي گذشته اقدامات عملياتي و 
جدي در اين زمينه مشاهده نمي شود، برنامه هاي شما در اين رابطه 

چيست؟
9  برنامه هاي شــما براي مديريت و مقابله با فساد و رانت خواري در 

نظام سالمت چيست؟
10  جايگاه شــوراي عالي ســالمت و امنيت غذايــي در برنامه هاي 

جناب عالي كجاست؟
11  برنامه شــما براي حمايت از توليد ملي و مانع زدايي ها در حوزه 

سالمت چيست؟
12  با توجه به در پيش بودن تدوين برنامه پنج ســاله هفتم توسعه و 
اينكه اجراي 4ســال از اين برنامه برعهده دولت شما خواهد بود؛ چه 

برنامه هايي در حوزه سالمت ارائه خواهيد داد؟
13  مناسب خواهد بود باتوجه به شرايط ويژه حوزه سالمت و شيوع 
كرونا، كانديداهاي رياســت جمهوري، وزير بهداشت و درمان خود را 
معرفي كنند تا به صورت تخصصي موارد فوق و ســاير نكات مهم به 

بحث گذاشته شود.

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

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

با مردم

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

يادداشت

 پرونده جنايت اكباتان 
و فقدان جرم شناسي بومي در ايران

اخيرا اخبار مربوط به قتــل عمدي كارگردان ســينماي ايران و 2نفــر ديگر از اعضاي 
خانواده اش به دست پدر و مادرش افكار عمومي را در شــوك فرو برده است. صرف نظر از 
اينكه قتل از هر نوع كه باشد، نظم عمومي و احساس امنيت را در جامعه با چالش جدي 
مواجه مي كند و موجب جريحه دار شدن احساسات عموم مي شود، جنبه خانوادگي داشتن 
قتل و از همه مهم تر وجود رابطه پدر و فرزندي بين متهم به قتل و مقتوالن و از بعد ديگر 
معاونت مادر در وقوع قتل آنها از مسائلي است كه هر جامعه اي را در بهت و حيرت و شوك 

تكان دهنده فرو مي برد.
 انزجار عمومي از اين نــوع قتل ها و عدم امكان هضم چنين مســئله اي در جامعه اي كه 
عقايد شرعي و سنتي در تار و پود زندگي شــهروندانش عجين شده ناخودآگاه حالتي از 
ترس و احســاس ناامني در محيط جامعه و خانواده را به همراه خواهد داشت. قتل فرزند 
آن هم با سهولت و آرامش و در ادامه آن ابراز رضايت از قتل ارتكابي و مضافا واكنش هاي 
شــهروندان پس از انتشــار اخبار آن در جامعه، فرياد يك بيماري مزمن را در جامعه ندا 
مي دهد. بيماري اي كه علت آن را در فقدان بهداشــت روح و روان و ذهن مي توان يافت. 
امروزه از محدود كردن علت چنين قتل هايي در صرف تعصبات مذهبي، ديني و ســنتي 
و ملی  و سياسي بايد اجتناب كرد، علت وقوع چنين قتل هايي در همه ارگان هاي جامعه 
مخصوصا خانواده به صورت بالقوه وجود دارد و هر روز اين ويروس مزمن فكري، تحت الشعاع 
ويروس هايي مثل كوويد-1۹ و در ســايه فرهنگ و اقتصاد ورشكسته جامعه و همچنين 
احساس ترس ناشي از بي ثباتي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به سرعت در جامعه در حال 
گسترش است. امروزه آمار مرگ ومير بيماري هايي مثل كرونا و سارس و آنفلوآنزا كم و زياد 
اعالم مي شود ولي آماري براي قتل هاي خانوادگي و قتل هاي ناشي از فلج بهداشت رواني 
اعالم نمي شود. يكي از داليل فقدان معيار و شاخص براي آمارگيري و اعالم علت اين نوع 
جرايم، نبود همكاري نهادهاي دولتي با محققان دانشگاهي است؛ چون نهادهاي مسئول 
به راحتي اجازه حضور محققان در محيط هاي جــرم زا و زندان ها را نمي دهند. چون اگر 
اجازه دهند چه بسا هزاران جلد كتاب از نوع تهيدستان جك لندن نگاشته مي شود. به طور 
كلي فقدان بهداشت رواني ريشه علت ها در اين نوع فجايع است. اينكه علت اصلي فقدان 
بهداشت فكري و آثار رواني آن را بايد در ضعف سياست هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي 
جست وجو كرد، نظريه بيراهي نيســت. چون تا زماني كه اين سياست ها با سياست هاي 
سياسي محدود شوند، امكان علت يابي اين نوع مرگ ها و كاهش مصاديق آن وجود نخواهد 
داشت. البته كاستي ها هميشه به سياســت هاي فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي محدود 
نمي شوند. چون مسئله مهم جرم، آن هم قتل خانوادگي در ميان است، بر حسب وظايف 
و اختيارات قانوني سياست تقنيني قوه مقننه و سياست قضايي و جنايي قوه قضاييه بايد 
به كمك مجريان قانون بشتابند. مخصوصا اينكه از نظر قانون اساسي كه سند ملي است، 
پيشگيري از جرم از وظايف قوه قضاييه است. آنچه مهم جلوه مي كند، اين است كه با وقوع 
اين قتل ها هميشه جاي خالي جرم شناسي بومي احساس مي شود. تا زماني كه مطالعات 
جرم شناسي در دانشگاه ها فقط به كتاب هاي روان شناسي قضايي پروفسور التاويال يا كتاب 
جرم شناسي نظري ريموند گسن يا كتاب جرم شناسي نظري ولد تامس برنارد و جفري 
اسنيپس و الكساندر جرولد و مقاالت نظري فراوان محدود مي شود، انتظار ارائه راهكار عملي 
پيشگيري و درمان اين نوع قتل ها كه درمان بيماري اجتماعي محيط بومي ايراني را به دنبال 
داشته باشد، وجود ندارد. تاكنون مطالعات علت يابي جرائم به صورت ميداني و مصاحبه اي 
با نمونه هاي موجود در زندان ها و محيط هاي جرم زا از ســوي هيچ دانشگاهي يا مؤسسه 
علمي در ايران به صورتي كه بتواند شروعي براي پي ريزي جرم شناسي بومي باشد انجام 
نشده است. مطالعات نظري جرم شناسي و جرم شناختي حال حاضر دانشگاه ها و متبلور در 
نظريات استادان بزرگوار همگي متناسب با جامعه آمريكا و اروپاست نه جامعه ايراني با اين 

همه مشكالت فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي.
اينكه يك محيط خاص )اجتماع يا خانواده( به درســتي و با درنظر گرفتن شاخص هاي 
بنيادين به عنوان نمونه براي يك جرم خاص مورد مطالعه جرم شناختي و جامعه شناختي 
قرار بگيرد و يا جمعيت كيفري زندان از نظر نوع جرم و علت يابي آن مورد مطالعه مفيد قرار 
گيرد، به آن شكلي كه نويد تاسيس جرم شناسي بومي مناطق يا قشري از جمعيت ايران 
باشد و راهكار منطقي پيشــگيري و درمان را ارائه دهد، متأسفانه تاكنون مشاهده نشده 
است. چطور از يك پزشك انتظار مي رود همه بيماري ها را بشناسد و علت آنها را بداند ولي 
به موضوع جرم و علت يابي جرم كه مي رسيم همه دست به سينه فقط نظاره گر و در حالت 
افسوس و ابراز تأسف هستند. جرم شناســي فرهنگي بومي يك جامعه مي تواند همانند 
دايره المعارف پزشكي كه براي بيماري هاي جســم و روان راه درماني ارائه مي دهد، براي 

بيماري هاي اجتماعي جامعه، نسخه پيشگيري و درماني تجويز كند.
در نتيجه علت يابي اصلي اين نوع حوادث شوك آميز را نبايد در تحريم اقتصادي و سياست 
و كم كاري مدير دولتي و از اين قبيل علت ها جست وجو كرد بلكه علت اصلي اين جرايم 
را بايد در فقدان معيار علت شناســي بومي جرايم )جرم شناسي بومي( كه نقص اساسي 
دانشــكده هاي حقوق و مؤسســات مطالعاتي و تحقيقاتي حقوق كيفري و جرم شناسي 
است و فقر فرهنگي و مطالعاتي يك جامعه از نظر ميزان مطالعه و بهره برداري از مطالعه و 
نقص بهره مندي از مشاوره روان شناسي و مشاوره خانواده يافت. اظهارات پدر كه متهم به 
قتل فرزندش است مبني بر اينكه از ناحيه مقتول مورد بي احترامي و اذيت بوده نمي تواند 
توجيه كننده ارتكاب قتل به شكل مثله كردن باشد، معاونت مادر در قتل فرزند با وجود حس 
مادرانه مطالعات گسترده روا ن شناختي را مي طلبد. اين نحوه اقدام پدر و مادر در قتل فرزند، 
شائبه نقص در روان و تأثيرپذيري خارج از اختيار اراده را به پيش مي كشد. درهرحال، وقوع 
قتل خانوادگي با اين سهولت و آرامش براي هر جامعه اي زنگ خطر است. با وقوع اين نوع 
قتل ها عالوه بر اينكه نظم عمومي و احساسات عموم جريحه دار مي شود حرمت چارچوب 

خانواده نيز درهم مي شكند.

دستگيري آدم ربا در 2ساعت 
اعضاي يك باند آدم ربايي كه فردي ۵۵ساله را ربوده بودند در كمتر از 2ساعت در استان 
اصفهان دستگير شدند. به گزارش پليس، سرهنگ محمدرضا هاشمي فر، جانشين فرمانده 
انتظامي استان اصفهان گفت: پس از اعالم يك مورد آدم ربايي در شهرستان كاشان بالفاصله 

گروهي از مأموران پليس آگاهي و امنيت عمومي وارد عمل شدند.
وي افزود: در بررسي هاي اوليه مشخص شد فردي ۵۵ساله توسط 3نفر با تهديد سالح سرد 
و به وسيله يك سواري پرايد ربوده شده است كه با اقدامات تخصصي انجام شده مشخص 
شد اين افراد در محور »كاشان- نطنز« در حال تردد هستند. هاشمي فر ادامه داد: با همكاري 
مأموران شهرستان نطنز خودروي آنها شناسايي و متوقف شــد و هر 3آدم ربا كه 2نفر از 
آنها مرد و ديگري زن بود، دستگير شدند و فرد ربوده شده نيز آزاد شد. آدم ربايان پس از 
دستگيري انگيزه خود را از ربودن مرد ميانسال، اختالفات مالي با او عنوان كردند و همگي 

در اختيار مرجع قضايي قرار گرفتند.

 محمد خاكي
دكتري حقوق كيفري و مدرس دانشگاه

سقوط مرگبار صخره در آزادراه تهران - شمال

دستگيري كشتي گير ملي پوش هند به اتهام قتل
كمتر از يك ماه پس از قتل كشــتي گير 

جــوان هنــدي در يــك درگيــري خارجي
دسته جمعي، يكي از ملي پوشان كشتي 
اين كشور كه 2مدال المپيك را در كارنامه ورزشي خود 

ثبت كرده به اتهام قتل دستگير شد.
به گزارش همشهري به نقل از رسانه هاي هند، شامگاه 
چهارم مي )14ارديبهشت امسال( درگيري خونيني بين 
2گروه از كشتي گيران در پاركينگ استاديوم چتراسال 
شهر دهلي رخ داد. به گفته شــاهدان، در اين درگيري 
يك گروه حدودا 20نفره با استفاده از چوب هاي بيس بال 
و چماق به يكي از كشــتي گيران ملي پوش هند به نام 
ساگار رانا 23ساله و 2نفر از دوســتانش حمله كردند و 
آنها را به شدت كتك زدند. مهاجمان سپس سوار بر چند 
خودرو، متواري شدند و با حضور آمبوالنس هاي اورژانس 
در محل حادثه، مجروحان به بيمارستان منتقل شدند. 
درحالي كه دوستان ساگار رانا جراحات كمتري داشتند و 
در بيمارستان تحت مداوا قرار گرفته بودند، اما كشتي گير 
23ســاله به دليل شــدت جراحات به اتاق عمل منتقل 
شــد و در نهايت جانش را از دست داد. درحالي كه مرگ 
ملي پوش كشتي هند و قهرمان سابق كشتي نوجوانان اين 
كشور شوك بزرگي به جامعه كشتي وارد كرده بود، نتيجه 
تحقيقات پليس اين شوك را بيشتر كرد و مشخص شد 
پشت پرده اين جنايت هولناك كشتي گير معروفي به نام 
سوشيل كومار  است. او دارنده 2مدال المپيك براي كشتي 
هند است كه اخيرا نيز براي كسب مدال طالي هند در 

المپيك پيش رو تمرين مي كرد.

درگيري مستأجر و صاحبخانه
ماموران پليس در جريان تحقيق از دوســتان مقتول و 
شاهدان دريافتند كه دليل اين درگيري مرگبار، اختالفات 
بين ساگار رانا و سوشيل كومار بوده است. بررسي ها نشان 
مي داد كه ساگار رانا مستأجر خانه سوشيل كومار بوده اما 

مدتي بود كه اجاره خانه اش را پرداخت نكرده بود. همين 
باعث شده بود كه كشتي گير مطرح هند از او شكايت و 
او را مجبور به تخليه خانه كند. هر چند ســاگار رانا اين 
خانه را تخليه كرده بود اما در جريان مشاجره با سوشيل 
كومار به او فحاشي كرده و وي را با جمالتي تحقير آميز 
خطاب قرار داده كه باعث عصبانيت كشتي گير ملي پوش 
شده بود. او كه تصور مي كرد فحاشي ساگار رانا در مألعام 
باعث خدشه دار شدن چهره و شــهرت او شده است، در 
شــب حادثه همراه عده اي از دوستانش به ساگار و 2نفر 
از دوســتانش كه در حال ورود به پاركينگ اســتاديوم 
چتراســال بودند حمله كرده و به گفته شــاهدان، اين 
سوشــيل كومار بود كه ضربات مرگبار را به مقتول وارد 

كرد.

عمليات تعقيب 
كشــتي گير معروف هندي پس از ارتكاب اين جنايت 

متواري شده بود و ردي از وي وجود نداشت. با اين حال 
پليس در جريان تحقيقات خود به تصاويري از او رسيد 
كه سوار بر يك خودروي سواري و به همراه يك راننده در 
حال فرار از دهلي بود. با اين اطالعات دادســتان دستور 
دســتگيري او را صادر كرد و اين در حالي بود كه قاتل 
فراري براي فرار از دســت پليس مدام مخفيگاه خود را 

تغيير مي داد و از يك شهر به شهري ديگر مي رفت.
به گفته يكــي از مقامــات پليس دهلي، دادســتان در 
اين پرونده دســتور بازداشت سوشــيل كومار و 4نفر از 
همراهانش را صادر كرده بود و در اين مدت جست وجوي 
گسترده براي دســتگيري او ادامه داشت تا اينكه شنبه 
گذشته آنها موفق شدند اين مرد را در پنجاب ردگيري 
كنند. پليس پنجاب پس از دستگيري ورزشكار معروف 
او را به پليس دهلي تحويل داد و تحقيقات در اين پرونده 

ادامه دارد.

 بخشش قاتل
24 سال بعد از جنايت

ســرقت كيف پــول مــرد صاحبخانه 
انگيزه اي شد تا زن مستأجر با همدستي پيگيري

مرد موردعالقه اش دســت به جنايت 
بزنند اما خيلي زود ماجرا لو رفت و آنها دستگير شدند. 
حاال با گذشت 24 سال از قتل مرد صاحبخانه، عامل 
اصلي جنايت با بخشــش اولياي دم از قصاص رهايي 

يافته و به زودي از زندان آزاد خواهد شد.
به گزارش همشهري، نخستين برگ اين پرونده يكي 
از روزهاي شــهريور ســال 76 ورق خورد. زماني كه 
پســري جوان به اداره پليس رفت و گفت كه پدرش 
پس از اينكه با يك كيف پر از پول از خانه خارج شده، 
ناپديد شده است. از همان زمان  مأموران جست وجو 
براي يافتن مرد گمشــده را آغاز كردنــد. يافته هاي 
كارآگاهان نشان مي داد كه مرد گمشده خانه اي دارد 
كه آن را به زني جوان اجاره داده است. وي آخرين بار 
براي صحبت با مستأجرش به خانه وي رفته و پس از 
آن به طرز عجيبي ناپديد شده بود. ماموران راهي خانه 
زن مستأجر شدند اما از او خبري نبود و وي همزمان 
با ناپديد شدن مرد صاحبخانه، خانه را ترك كرده بود. 
با اين حال مأموران با دستور قضايي وارد خانه شدند و 
با توجه به به هم ريختگي وسايل متوجه شدند كه زن 
مستأجر سراسيمه و با برداشتن وسايل ارزشمند خود 
فراري شده است. مأموران در ادامه به سراغ همسايه ها 
رفتند و با تحقيق از آنها معلوم شد كه زن مستاجر از 

سرنوشت صاحبخانه اش خبر دارد.

همسايه ها چه گفتند؟
همسايه هاي زن جوان مي گفتند كه شب حادثه، مرد 
صاحبخانه را ديدند كه وارد خانه مســتأجرش شده 
اســت. يكي از آنها گفت: زن جوان سارا نام داشت. او 
اوايل به همســايه ها گفت كه تنها زندگي مي كند اما 

مدت ها مي شد كه مردي به خانه او رفت وآمد داشت. 
آخرين بار درحالي كه سارا به همراه مرد جوان در خانه 
بود، صاحبخانه اش را ديدم كه وارد خانه او شــد. آن 
شب صداي درگيري از خانه سارا شنيديم اما دخالت 
نكرديم. بعد از دقايقي صداها قطع شــد و فرداي آن 
شب، ســارا و مردي كه به خانه اش مي آمد سراسيمه 

خانه را ترك كردند اما ما خروج صاحبخانه را نديديم.

كشف جسد
ماموران به جست و جوي بيشتر در خانه زن مستأجر 
پرداختند تا اينكه جسد مرد گمشده را در آب انبار خانه 
قديمي خودش پيدا كردند. او با ضربات چاقو به قتل 

رسيده و دست و پايش با طنابي بسته شده بود. 
با آشكارشدن راز ناپديدشدن مرد گمشده،  جست و جو 
براي دســتگيري متهمان ادامه يافــت و مدتي بعد 
سارا دستگير شــد. وي در بازجويي ها گفت: مقتول 
صاحبخانه ام بود و شــب حادثه براي گرفتن اجاره به 
مقابل خانه ام آمد. وقتي متوجه شد مرد مورد عالقه ام  
به نام محمد مهمان خانه ام اســت اعتــراض كرد. او 
مي گفت كه خانه اش را به يك نفر اجاره داده نه 2 نفر. 
بر سر اينكه چرا مرد موردعالقه ام در خانه است جر و 
بحثمان شد. او عصباني شد و رفت اما چند دقيقه بعد 
برگشت و از من خواســت خانه را تخليه كنم. او را به 
خانه دعوت كردم كه صحبــت كنيم. يك دفعه من و 
محمدچشممان به كيف دستي وي افتاد. قبال براي او 
تعريف كرده بودم كه صاحبخانه ام هر ماه كه اجاره را 
مي گيرد پول آن را در كيفش مي گذارد و يك جورايي 

كيف دستي اش حكم بانك او را دارد. 
وي ادامه داد: به صاحبخانه گفتم بــه زودي خانه را 
تخليه مي كنم و داخل چــاي او قرص هاي خواب آور 
ريختم. مرد ميانســال پس از صرف چاي نيمه هوش 

شد. سپس محمد با ضربات چاقو وي را به قتل رساند 
و دســت و پايش را با طناب بست و جسدش را داخل 
آب انبار انداخت.  بعد به سراغ كيفش رفتيم كه داخل 
آن140هزارتومــان پــول نقد و يك چــك به مبلغ 
200هزارتومــان بود كه آن را ســرقت كرديم. بعد از 
ترس، وسايل ارزشــمند خانه را برداشــتيم و شبانه 

فراري شديم.
با اعتراف اين زن، همدســت او نيز دستگير شد و در 
بازجويي ها به قتل مرد صاحبخانه با انگيزه سرقت اقرار 
كرد. متهمان پس از مدتي در دادگاه محاكمه شدند و 
مرد جوان به قصاص و زن مستأجر به اتهام معاونت در 
قتل به حبس محكوم شد. حكم به تأييد قضات ديوان 
عالي كشور رســيد و پرونده نيز براي انجام مقدمات 
اجراي حكم به شعبه اجراي احكام دادسراي جنايي 
تهران فرســتاده شد. در اين ســال ها مرد محكوم به 
قصاص 2 بار پاي چوبه دار رفت اما در واپسين لحظات 
توانست از اولياي دم مهلت بگيرد. درحالي كه قرار بود 
اين مرد  براي سومين بار پاي چوبه دار برود واحد صلح 
و سازش دادسراي جنايي تهران به سرپرستي قاضي 
محمد شــهرياري تالش خود را براي گرفتن رضايت 
از خانواده مقتول آغاز كردنــد. تالش ها نتيجه داد و 
اولياي دم به شــرط دريافت ديه، قاتل را بخشيدند. 
به اين ترتيب با تالش خيرين پول ديه فراهم شــده و 
مرد محكوم به قصاص پس از تحمل 24سال حبس از 
مجازات مرگ رهايي يافت و به زودي آزاد خواهد شد. 
اين در حالي است كه زن مستأجر نيز چند سال قبل و 
پس از پايان دوران محكوميتش از زندان آزاد شده بود.

وسوسه سرقت كيف صاحبخانه 

پايان هولناكي داشت

ريزش كــوه در بخشــي از آزادراه در حال 
احداث تهران - شمال حادثه تلخي را رقم زد 

و به جان باختن 2نفر منجر شد.
به گزارش همشــهري، با گذشت سال ها از 
آغاز ساخت آزادراه تهران - شمال، تكميل 
اين پروژه به كندي ادامــه دارد. پريروز هم 

عمليات عمراني در كيلومتر 60، در نزديكي 
تونل شــماره 33كه هنوز بــه بهره برداري 
نرسيده، ادامه داشــت كه ناگهان حادثه اي 
هولناك رخ داد. يك بيل مكانيكي در حال 
كار بود و چند نفر ديگر نيــز به راننده بيل 
مكانيكي كمك مي كردند كه ناگهان صخره 

بزرگي از كوه جدا شد و غرش كنان درست 
به ســوي محلي كه اين افراد در آنجا حضور 
داشتند، حركت كرد. اين حادثه آنقدر سريع 
اتفاق افتاد كه نيروهــاي عمراني غافلگير 
شدند و پيش از آنكه بتوانند پناه بگيرند زير 
اين صخره گرفتار شدند. شواهد اوليه نشان 
مي داد 2 نفر زير صخره مدفون شــده اند و 
جان شان در خطر است. همچنين يك نفر 
ديگر نيز توانســته بود پيش از ريزش، خود 
را نجات دهد، اما از ناحيه سر مصدوم شده 
بود؛ به همين دليل از هالل احمر درخواست 

كمك شد.
دقايقــي از ايــن حادثه مي گذشــت كه 
امدادگران همــراه با ســگ هاي زنده ياب 
خود را به آنجا رساندند و عمليات نجات آغاز 
شــد. صخره غول پيكري كه سقوط كرده 
بود ابعاد بزرگي داشــت و همين موضوع، 
عمليات نجات را دشــوار مي كرد. با وجود 

اين امدادگران پس از چند ســاعت تالش 
توانستند پيكر بي جان يكي از حادثه ديدگان 
را بيرون بكشــند. بعد از آن تالش ها باز هم 
ادامه يافت و در نهايت ســاعت ۹شب پيكر 
دومين نفر نيز از زير صخره بيرون كشــيده 
شد. به دنبال اين حادثه مديرعامل شركت 
آزادراه تهران – شمال گفت: سانحه ريزش 
صخره در قطعه 2 آزادراه تهران - شــمال 
در محلي رخ داده كه هنــوز به بهره برداري 
نرسيده و اكيپ هاي عملياتي در آن مشغول 
فعاليت هستند. سعيد شاهســواري ادامه 
داد: ايــن حادثه حد فاصــل  تونل33-1 با 
تونلA-33 قطعه2 آزادراه تهران-شــمال 
اتفاق افتاد و جان 2نفر شامل يك نفر نيروي 

اجرايي و اپراتور بيل مكانيكي را گرفت. 
به گفته وي،  اين اتفاق يك سانحه بوده كه 
در بيرون از تونل اتفاق افتاده و ريزشي داخل 

تونل اتفاق نيفتاده است. 
شاهسواري ادامه داد: هيچ انفجاري در محور 
نداشته ايم؛ عمليات حفاري هم نداشته ايم و 
علت اين حادثه رانش از باالدست بوده است. 

متهم به قتل
مقتول
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داوود روستايي يكي از گمنام ترين فيملسازان 
ايران اســت كــه كمتــر نامــي از او در ميان گزارش

فيلمسازان معاصر به چشم مي خورد. مرگ او 
در آبان 1398نيز در ســكوت اتفاق افتاد و بازتاب رسانه اي 
چنداني نيافت چه شناخت اهالي رسانه از او در حد نامي در 
ميان فيلمسازان نســل گذشته بوده اســت. نام او در تاريخ 
سينماي ايران با توقيف گره خورده است، هر كدام از فيلم هاي 
او به دليلــي به توقيف گرفتار شــدند و بــه نمايش عمومي 
درنيامدند، از فيلم سينمايي »آپارتمان نشين ها« كه نخستين 
فيلم سينمايي اوست و در قصه اي به تأثير آپارتمان نشيني در 
زندگي امروز مي پردازد و فيلم هايي مثل »قصري با ديوارهاي 
قرمز« كه درباره كارگران جنسي شهر نو است تا مستند هاي 
ديگري مثل آنچه درباره دادگاه هاي مواد مخدر در دوره شيخ 

صادق خلخالي ساخته است و مستند »ما مرد جنگيم«.
»قصري بــا ديوارهاي قرمز« كه نام خود را از مشــهورترين 
ساخته داوود روستايي گرفته است، مستندي است ساخته 
عباس رزيجــي كه به زندگــي و كارنامه هنري روســتايي 
مي پردازد. مســتند عباس رزيجي در سيزدهمين جشنواره 
سينما حقيقت به نمايش درآمد و اكنون چند روزي است كه 

نمايش آنالين خود را آغاز كرده است.
»قصري با ديوارهاي قرمز« از زندگي روزمره داوود روستايي 
آغاز مي شــود و دوربين در خالل زندگي روزمره كارگردان 
همراه او مي شــود كه هــم از خاطره هــاي دور و زندگي و 
تحصيالت خــود بگويد و هــم از فيلم هايي كــه در محاق 

مانده اند.

وجه تمايز داوود روستايي، فارغ از ارزش داوري كيفي، انتخاب 
موضوعات است. او به سراغ موضوعاتي رفته است كه همواره 
موضوعات ملتهــب و رازهاي مگوي جامعه يــا موضوعات 
فراموش شــده بوده اند. شــايد رازگشــايي از نحوه انتخاب 
موضوعات در طول سال ها فيلمسازي، بهتر از هر چيز ديگري 
مي توانست، ذهنيت او را نشان دهد. اما اين فيلم بيشتر از اين 
كه به ذهنيت كارگردان بپردازد، به نحوه ســاخت فيلم ها و 
فرايند توقيف آنها پرداخته است. عالوه بر اين، به نظر مي رسد 
فيلم كمي بيشــتر از حد الزم در زندگــي روزمره مي ماند و 
زندگي روزمره كمتر مي تواند محملــي براي ورود به دنياي 
فيلمساز باشد. كم نيستند نماهايي كه زائد به نظر مي رسند 
و حذفشان آســيبي به فيلم وارد نمي كند. بعضي نماها مثل 
رفتن او به نانوايي و گپ زدن هاي او با اهالي محل نيز قدري 

تصنعي درآمده است.
كوشــش داوود رزيجي براي ورود 
به دنياي فيلم هاي داوود روستايي 
در حد 3-2 فيلم باقي مي ماند. در 
حقيقت بيشــتر وقت مستند حول 
محور فيلمي كــه او به نام »قصري 
با ديوارهاي قرمز« درباره شــهر نو 
ساخته است و بازپخش صحنه هاي 
آن مي گذرد و عماًل 3-2 ســكانس 
از ديگر فيلم هاي مشهور او پخش 
مي شوند. خيلي از فيلم هاي او نيز 

در حد يك نام مي مانند.
براي مخاطبي كه داوود روستايي را 
نمي شناسد، پرسش هاي بسياري 
در »قصري با ديوارهاي قرمز« پاسخ 

نمي يابند، ازجمله اينكه جايگاه داوود روســتايي در تاريخ 
سينماي ايران، به ويژه سينماي مستند، كجاست؟ 

چرا فيلمسازان ديگر يا تاريخ نگاران و پژوهشگران سينماي 
ايران كمتر به او پرداخته اند؟ چرا فيلم هاي ديگر او مثل آنچه 
درباره زندگي روستايي مردم ايران ســاخته امكان نمايش 
نيافته اند؟ او در طول اين ســال ها چگونــه ارتزاق مي كرده 

است؟ و...
شــايد حضور ديگر فيلمســازان و پژوهشــگران ســينما 
مي توانست قدري از اين پرسش ها را پاسخ دهد، اما كسي از 
آنها در فيلم حاضر نيست و رابطه او با فيلمسازان و همكاران 
ســال هاي گذشــته به تماس با خسرو ســينايي و فريدون 
شــهبازيان محدود مي شــود و تورج منصــوري و عزت ا... 
رمضاني فر كه در فيلم حاضرند نيز درباره كارنامه او ســخن 

نمي گويند.
»قصري با ديوارهــاي قرمز« زماني 
آغاز مي شود كه داوود روستايي تازه 
از حمــام بيرون آمــاده و مي خواهد 
روزي تازه را آغاز كند و زماني به پايان 
مي رســد كه او در پايان روز به بستر 
مي رود و هنگام تماشاي نسخه اوليه 

مستند كم كم آماده خواب مي شود. 
بعد صفحه تاريك مي شــود و نوشته 
پيــش از پايان توضيــح مي دهد كه 
او نســخه نهايي را نديده است. انگار 
قسمت نبوده فيلمسازي كه همه عمر 
محكوم به توقيف و فراموشــي بوده، 
تنها تجليل از خود را در جشنواره اي 

رسمي تماشا كند.

 نگاهي به مستند
»قصري با ديوارهاي قرمز« كه روايت 

زندگي و آثار داوود روستايي است

روستايي
فراموششده

مهردادطبرسي
روزنامه نگار
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بازگشتفخيمزادهوزاهدبهتئاتر
مرزبان از اجراي »دكتر نون زنش را بيشتر از مصدق دوست 

دارد« در ماه مرداد خبر داد

مهدي فخيــم زاده 
در نمايــش »دكتر 
نون زنش را بيشتر 
از مصدق دوســت 
دارد« به كارگرداني 

هادي مرزبان در نقش دكتر نون و صدرالديــن زاهد از بازيگران 
قديمي تئاتر نيز نقش دكتر مصدق را بازي مي كند.

سال هاست كه هادي مرزبان در تالش است تا نمايش » دكتر نون 
زنش را بيشتر از مصدق دوســت دارد« را روي صحنه ببرد. پيش 
از اين مرزبان بيشترين آثار اكبر رادي را روي صحنه برده بود. اين 
كارگردان قرار بود اين نمايش را در تاالر وحدت اجرا كند اما اين 
اتفاق نيفتاد و حاال مرزبان درصــدد اجراي نمايش در تاالر اصلي 
تئاترشهر است. به گفته مرزبان، تمرينات اين نمايش قرار بود در 
روزهاي ابتدايي سال آغاز شود و ارديبهشت ماه اجرا داشته باشد، 
اما به دليل كرونا و تعطيل شــدن ناگهاني سالن هاي نمايش اين 
كار نيز به تعويق افتاد. اين تعويق تغييراتي نيز در بازيگران ايجاد 
كرد چرا كه پيش از اين قرار بود رضــا كيانيان نقش دكتر نون را 

بازي كند.
 مرزبان درباره اجراي اين نمايش به همشهري مي گويد: »به خاطر 
تأخير در شــروع تمرينات؛ تغييراتي در تركيب بازيگران ايجاد و 
قرار شد مهدي فخيم زاده نقش دكتر نون را بازي كند و همچنين 
صدرالدين زاهد، بازيگر قديمي تئاتر نيز در نقش دكتر مصدق روي 
صحنه خواهد رفت. در برنامه ريزي جديد قرار است تمرين نمايش 
ما از خرداد آغاز شود و مرداد ماه نمايش را در تاالر اصلي مجموعه 

تئاتر شهر روي صحنه خواهيم برد.«
البته مرزبان بــه همزماني ماه محرم و اجراي نمايش نيز اشــاره 
مي كند:» با توجه به اجراي نمايش در مرداد مــاه و ادامه آن؛ ماه 
محرم شــهريور ماه آغاز مي شــود. به احتمال زياد اجراي نمايش 
بعد از ماه محرم ادامه پيدا مي كند.« »دكتر نون زنش را بيشتر از 
مصدق دوست دارد« براساس داستاني به همين نام نوشته شهرام 

رحيميان به صحنه مي رود.
 نمايشي كه در يك بستر عاشقانه و سياســي اتفاق افتاده است 
روايتگر زندگي يك شــخصيت تخيلي به نام دكتر نون است كه 
ميان شخصيت هاي واقعي زندگي مي كند. داستان در مورد دكتر 
محسن نون، حقوقدان و يكي از بستگان نزديك دكتر مصدق است 
كه سهم بسزايي در نخست وزير شدن ايشان ايفا كرده و از اين بابت 
چهره اي محبوب نزد همگان است. اين كتاب براي نخستين بار در 

سال 1380منتشر شد.

اكرانتكتيرانداز،همزمانباهفتهدفاعمقدس
فيلم ســينمايي تك تيرانداز با وجود پخش 
از تلويزيون همزمان بــا هفته دفاع مقدس در 

سينماها اكران عمومي خواهد شد.
به گزارش همشهري، هفته قبل پروانه نمايش 
فيلم تك تيرانداز كه در سي ونهمين جشنواره 
فيلم فجر جايزه بهترين فيلــم از نگاه ملي را 
گرفت، از سوي سازمان سينمايي صادر شد. 
تك تيرانداز، نوروز امسال به همراه »يدو« )يكي 
از فيلم هاي جشنواره فجر 39( بدون اكران در 
سينما، براي نخستين بار از تلويزيون نمايش 
داده شــد. اين فيلم درباره يك تك تيرانداز به 
نام عبدالرسول زرين در زمان جنگ تحميلي 

است و كامبيز ديرباز، اميررضا دالوري و عليرضا 
كمالي از بازيگران فيلم هستند. تهيه كننده اين 
فيلم به ايسنا گفت: »برنامه اين است كه فيلم را 
همزمان با هفته دفاع مقدس و در همان حوالي 
تاريخ 31شهريور در سينماها اكران عمومي 
كنيم و بعد هم قطعاً به شبكه نمايش خانگي 
مي رسد.« وي همچنين با اشاره به نمايش فيلم 
سينمايي در تلويزيون توضيح داد:»نكته مهم 
درباره اكران اين است كه كيفيت صدا و تصوير 
فيلم در سالن سينما خيلي بيشتر از مونيتور 
كوچك تلويزيون است و تأثيرگذاري آن هم 

بيشتر خواهد بود.« 

پاپيهادركيش
درحاليكهپايتختهمزمانمنتظراجراهايآنالينكنسرتهاي
موسيقياستوهمچناننامهمعاونوزيربهستادمقابلهباكرونا
بيپاسخمانده،منطقهآزادكيشدرهفتهاولخرداد3كنسرت
ازخوانندگانپاپرابرگزارخواهدكرد.امروزروزسومخرداد،
كنســرتبهنامبانيدرفضايبازمجموعهخليجفارسجزيره
كيشبرگزارميشود.چهارمخردادماهنيزكنسرتآرونافشار
وپنجمخردادماهنيزكنســرتعليزندوكيليبابليتهايي
بهقيمت۱۸۰تا3۶۰هزارتومانميزبانمخاطبانخواهدبود.
قيمتهايبليتباتوجهبهبرگزارشدندرمنطقهآزادبراساس

تصميمگيريتهيهكنندگانكنسرتهاست.

ث
مك

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

21 ارديبهشت امســال معاونت هنري وزارت 
ارشاد در نامه اي به ســتاد ملي مقابله با كرونا، 
درخواســت قرار گرفتن اجراهاي موسيقي در 
گروه دو مشاغل و از سرگيري اجراهاي موســيقي با رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي را به رئيس كميته امنيتي، اجتماعي و انتظامي ستاد ارائه داد اما تا 
به امروز خبري از پاسخ ستاد به نامه معاون هنري درباره برگزاري كنسرت ها 
نيســت. در مدت 15 ماه جز اجراي برخي از گروه هاي پاپ در منطقه آزاد 
كيش كنسرتي برگزار نشده و ارشاد در طول ماه هاي گذشته كنسرت هايي 
را به شكل آنالين يا برخط برگزار كرد. حاال با گذشت يك سال از كنسرت 
آنالين همايون شجريان زمزمه هاي برگزاري كنسرت آنالين شهرام ناظري 
به گوش مي رســد. هر چند نزديك به يك سال است كه شهرام ناظري در 
خارج از كشور به سر مي برد اما به نظر مي رسد تبليغ در بنرها و فضاهاي شهر 

پايتخت نشان از برگزاري قطعي اين كنسرت آنالين دارد.
كنسرت شهرام ناظري بعد از درگذشت »محمدرضا شجريان« از مهم ترين 
كنسرت هايي است كه در 9 ماه گذشــته برگزار خواهد شد. شهرام ناظري 
هفتم خردادماه ساعت 21 كنسرت آنالين »آواي دوست« را برگزار مي كند.

همراهانناظري
در اين اجرا صابر نظرگاهي نوازنده تار، سينا جهان آبادي نوازنده كمانچه، 
بابك باربد نوازنده عود، جمشيد صفرزاده نوازنده سنتور، توحيد وحيد نوازنده 
كمانچه آلتو، فرهاد صفري نوازنده تمبك و شهريار نظري نوازنده دف شهرام 

ناظري را همراهي خواهند كرد.

با گذشت يك سال از كنسرت آنالين همايون شجريان

شهرامناظريرويصحنهميرود
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ظرف 11روز درگيري، بيش از 
120جنگنده اف-18و اف-35 
اسرائيلي با هدف انسداد نقطه 
اتصال تونل ها به ســطح زمين، 
نزديك به ســه چهارم مساحت 

غزه را بمباران كرده اند

كيوسك

 »معضل تونل هــا« به عبارتي 
ثابت در ادبيات نظامي و امنيتي گزارش

رسانه هاي رژيم صهيونيستي 
درباره غزه و جنبش حماس تبديل شــده؛ 
مشكلي كه به گفته شــاول شاي، سخنگوي 
سابق ستاد ارتش اسرائيل، نقشي كليدي در 
افزايش توان بازدارندگي حماس طي سال هاي 
اخير داشته است. ارتش اسرائيل در هر نوبت 
از درگيري هاي نظامي با حماس اصرار دارد 
كه بخش اعظم شبكه تونل هاي زيرزميني اين 
گــروه را تخريب كــرده اســت. در جريان 
درگيري هاي 11روزه اخير نيز حساب ارتش 
رژيم صهيونيستي در توييتر با انتشار ويدئويي 
از حمالت هوايي نوشــت: ظرف عملياتي كه 
25دقيقه به طول انجاميــد، مرحله پنجم از 
نابود سازي  شبكه تونل هاي مخفي حماس با 
موفقيت به پايان رســيد. اما مرور تجربيات 
گذشته اعتبار اين ادعا را به چالش مي كشد؛ 
چراكه ارتش اســرائيل پس از درگيري هاي 
ســال2014 نيــز از تخريب كامل شــبكه 

تونل هاي زيرزميني حماس خبر داده بود. 

500كيلومتر تونل؛ تكرار تجربه ويتنام
اسماعيل هنيه، رئيس دفتر سياسي جنبش 
حماس سال2016 براي نخستين بار به طور 
رسمي از ساخت و توســعه شبكه تونل هاي 
زيرزميني خبر داد. او در مراسم تشييع پيكر 
شهداي غزه گفت: مقاومت فلسطين تا كنون 
چنديــن برابر مبــارزان ويتنامــي در نقاط 
مختلف غزه تونل ســاخته است و اين فرايند 
با جديت ادامه دارد. اشــاره هنيه به الگويي 
چريكي در جنوب ويتنام اســت كه از سوي 
نيروهاي مبارز عليه اســتعمار آمريكا به كار 
گرفته شــد و نتايج موفقي به دنبال داشت. 
تونل هــاي زيرزميني چريك هــاي ويتنام 
به عنوان الگوي مهــم جنگ هاي نامنظم در 
مدارس نظامي دنيا تدريس مي شود. براساس 
تحقيقي كه رامي ابو زيده، پژوهشگر نظامي 
در مركز مطالعات الجزيره منتشر كرده، علت 
اصلي رجوع حماس به اســتراتژي تونل ها، 
مســاحت كوچك غزه و نبــود پناهگاه هاي 
طبيعي در اين منطقه است. شبكه گسترده 
تونل هاي حماس شامل انواع مختلفي است 
كه با اهداف متفاوت به كار گرفته مي شود؛ از 
تونل هاي هجومي يا دفاعي گرفته تا انبارهاي 
مخفي تســليحات، تونل هاي امدادي و البته 
تونل هاي منتهي به اتــاق عمليات كه صرفا 

در اختيار فرماندهان رده باالي نظامي است.
جالب آنكه براساس اطالعات موجود كيفيت 
ســاخت يا حتي طول و عرض تونل هاي غزه 
نيز تفاوت هــاي اساســي دارد. در پژوهش 
منتشرشده توســط مركز تحقيقات الجزيره 
آمده است: نوع تونل ها بسته به موقعيت مكاني 
و اهداف كاربردي متفاوت است. براي مثال 

تونل هاي ارتباطي يا امدادي داخل غزه عمدتا 
كوتاه و با حداقل امكانات ساخته شده اند. در 
مقابل براي ساخت تونل هايي با اهداف نظامي 
نظير انبار تسليحات يا شبكه هاي هجومي از 
الگوهاي پيچيده تر و مصالح قوي تري استفاده 
مي شــود. اين پژوهش همچنيــن مجموع 
مساحت تونل هاي زيرزميني حماس در غزه 

را بيش از 500كيلومتر تخمين زده است.
روزنامه هاآرتص در گزارش خود با اشــاره به 

پيشينه و نقش تونل در اســترات ژي نظامي 
حماس مي نويسد: شبكه تونل ها از سال2000 
به بخشــي از معادله نظامي غزه تبديل شده 
است. مجموعه عمليات هاي هجومي و كمين 
حماس با اســتفاده از تونل هاي تازه تاسيس 
طي سال هاي2000 الي 2005 نقش مهمي 
در خروج ارتش اســرائيل از غــزه ايفا كرده 
است. نقطه اوج اين فرايند، ربايش سربازهاي 
اســرائيلي در ســال2006 بود كه با تكيه به 
شــبكه تونل هاي مخفي در مرز غزه به وقوع 

پيوست.

تالش مجدد براي نابودي تونل ها
بخش مهمي از حمالت هوايي و بمباران هاي 
شديد اسرائيل عليه غزه ظرف نبرد 11روزه 
اخير با هــدف نابــودي شــبكه تونل هاي 
مخفي حماس صورت گرفته اســت. روزنامه 
العربي الجديــد به نقل از يــك منبع آگاه در 
مقاومت فلســطين مي نويســد: فرماندهي 
ارتش اسرائيل، مبناي اســتراتژي هجومي 
خود عليه غــزه را بر اين اصل قــرار داده كه 
تمام سطوح زيرين شهر به شبكه متراكمي از 
تونل تبديل شده است. به اين ترتيب نيروي 
هوايي اسرائيل با تكيه بر تاكتيك »كمربند 
آتش« تقريبا تمام نقاط غزه را مورد هدف قرار 
داده است. كمربند آتش، يكي از برنامه هاي 
هجومي اسرائيل به شمار مي رود كه براساس 
آن، جغرافياي غزه به 4محــدوده مختلف با 
سطوح متفاوتي از تهديد تقسيم بندي شده 
و به تناســب مورد حمله قــرار مي گيرد. در 
گزارش روزنامه العربي الجديد آمده اســت: 
ظرف 11روز درگيري، بيش از 120جنگنده 
اف-18و اف-35 اســرائيلي با هدف انسداد 

نقطه اتصال تونل ها به ســطح زمين، نزديك 
به سه چهارم مساحت غزه را بمباران كرده اند.

تهديدهاي چهارگانه 
پايگاه اينترنتي ال مانيتــور در گزارش اخير 
خود با اشــاره بــه »معضل تونل هــا« براي 
اسرائيل مي نويسد: دست كم 4تهديد اصلي 
اين تونل ها براي امنيت اســرائيل همچنان 
پابرجاست درحالي كه چشم انداز روشني براي 

مهار اين تهديدها وجود ندارد:
تنها راه ورود سالح به غزه: با توجه 

به محاصره همه جانبه غزه توسط مصر 1
و اسرائيل، تونل هاي مخفي تنها راه دستيابي 
حماس به سالح و ساير كمك هاي اساسي از 
خارج به شمار مي روند. اگرچه از زمان روي 
كار آمدن ژنرال سيسي در مصر و آغاز برنامه 
ســازمان يافته تخريب تونل ها در صحراي 
سينا، بخش مهمي از اين شبكه مخفي آسيب 
ديده اما به نظر مي رســد همچنان تكيه گاه 
اصلي حمــاس براي ارتباط بــا جهان خارج 

همين تونل ها هستند.
پناهگاه صعب العبور: با توجه به 

مشكالت استراتژيك در جغرافياي 2
غزه)فقدان موانع طبيعي و يكدســت بودن 
سرزمين(، تونل ها تنها پناهگاه مقاومت براي 
مراقبــت از تســليحات مهــم و همچنين 
فرماندهان ميداني به حساب مي آيند. ارتش 
اســرائيل ظرف ســال هاي اخير با توجه به 
ممكن نبودن نابودي كامل تونل ها، انســداد 
نقــاط اتصــال تونل با ســطح زميــن را در 

دستوركار خود قرار داده است.
مقابله با حمله نظامي: تجربه نشان 

داده نيروي زميني اسرائيل توانايي 3
چنداني براي مقابله مستقيم با حماس ندارد. 
علت اصلي اين ناتواني، اســتفاده حماس از 
شبكه تونل ها براي اجراي عمليات هجومي و 
يا طراحي كمين است. در اين زمينه تانك هاي 
اســرائيلي بيش از هر چيز در معرض خطر 
حمالت غافلگيرانه چريك هــاي حماس با 
اســتفاده از تونل ها قرار دارند. مجموعه اين 
عوامل باعث شده ارتش اسرائيل بخش اصلي 
توان خود براي نبرد با حمــاس را بر نيروي 

هوايي متمركز كند.
راه نفوذ به سرزمين هاي اشغالي: 

تا كنون چندين بار از شبكه تونل هاي 4
زيرزميني براي نفوذ به عمق ســرزمين هاي 
اشــغالي و اجراي عمليات هاي محدود نظير 
كمين و يا ربايش سربازهاي دشمن استفاده 
شده است. ارتش اسرائيل در سال هاي گذشته 
حفاري هاي متعددي را براي كشف تونل هاي 
احتمالي در اطراف غزه انجام داده است. با اين 
حال احتمــال توســعه تونل ها بــه داخل 
سرزمين هاي اشــغالي تهديدي دائمي براي 

رژيم صهيونيستي به شمار مي رود. 

 شبكه تونل هاي زير زميني حماس به معضلي غيرقابل مهار
 براي ارتش اسرائيل تبديل شده است

معماي تونل هاي غزه

ساندی تلگراف نوشــته كه نتيجه يک مطالعه 
در انگليس نشان می دهد كه تزريق هر دو دوز 
واكسن های فايزر و آسترازنكا در برابر نوع جهش 
يافته ويروس كرونا در هند اثرگذار است. اين 
مطالعه نشان می دهد كه اين واكسن ها در مقابل 
گونه ای از ويروس كه در جنوب ايتاليا نيز يافت 
شده اثرگذاری الزم را دارند. ميزان مرگ ومير 
روزانه در انگليس پس از واكسيناسيون گسترده 
به زير 10 نفر رســيده است. اين كشور تاكنون 

بيش از 50 ميليون نفر را واكسينه كرده است. 

روزنامه اينديپندنت ]انگليس[

روزنامه جروزالم پست ]اسرائيل[

روزنامه العربی الجديد ]قطر[

روزنامه ساندی تلگراف ]انگليس[

8 هزار آواره در غزه

ادامه آتش بس؛ آغاز تالش های 
ديپلماتيک

پيشنهاد مصر برای مذاكرات 
غير مستقيم اسرائيل و فلسطين

 فايزر و آسترازنكا اثرگذار
در برابر گونه هندی كرونا

اينديپندنت در گزارشــی از نوار غزه به سراغ 
مردمی رفته كه آواره شــده اند. به نوشته اين 
روزنامه، اكنون 8 هــزار نفر به طور كامل آواره 
شده اند؛ يعنی خانه شــان در حمالت هوايی 
اســرائيل به كلی منهدم شده است. اين اتفاق 
برای ساكنان غزه در ســال های 2008، 2012 و 

2014 نيز افتاده است. 

جروزالم پســت نوشــته كه همزمان با ادامه 
آتش بس در غزه، تالش های ديپلماتيک برای 
پايان دادن به بحران اخير در منطقه آغاز شده 
است. آنتونی بلينكن، وزير امور خارجه آمريكا، 
برای همين منظور به خاورميانه سفر خواهد كرد. 
در عين حال هم حماس و هم ارتش اســرائيل 
طرف مقابل را تهديــد كرده اند كه در صورت 
تخطی از شروط آتش بس، مواضع يكديگر را 

هدف قرار خواهند داد. 

روزنامه العربی الجديد در گزارش نخست خود 
به نقش عمده مصر در آتش بس غزه و تماس های 
ديپلماتيک در اين رابطه پرداخته اســت. به 
نوشته اين روزنامه، عملكرد مصر در بحران اخير 
از سوی جو بايدن، رئيس جمهور جديد آمريكا 
مورد تقدير قرار گرفته است. وزارت خارجه مصر 
همچنين پيشنهادی را برای مذاكره غير مستقيم 

حماس با رژيم صهيونيستی مطرح كرده است.

جهان نما

 بحران جمعيت 
در پرجمعيت ترين كشور جهان 

سرعت رشد جمعيت در پرجمعيت ترين كشور جهان به پايين ترين 
ميزان در 70سال گذشته رسيده است. كاهش چشمگير نرخ زادوولد 
و باال رفتن ســن نيروي كار، حزب كمونيســت چيــن را با يكي از 
پيچيده ترين چالش هاي اجتماعي و اقتصادي خود روبه رو كرده است.

براساس نتايج سرشــماري ســال2020 چين كه سه شنبه گذشته 
اعالم شــد، جمعيت اين كشــور با 5.38درصد افزايش نســبت به 
سال2019 به 1.41ميليارد نفر رسيده است. جمعيت چين نسبت به 
سرشماري قبلي كه سال2010 انجام شده بود، فقط 72ميليون نفر 
بيشتر شده است. اين كمترين افزايش از نخستين سرشماري دولت 
چين در سال1953تاكنون است. آمارها نشان مي دهد كه اين كشور 
نتوانسته به اهدافي كه در سال2016 ترسيم كرده بود، يعني جمعيت 

1.42ميليارد نفري در سال2020 دست پيدا كند.
نرخ زاد و ولد در چين براي چهارمين ســال پياپي كاهش داشــته 
است و پيش بيني مي شــود اين روند همچنان ادامه پيدا كند. سال 
گذشــته تنها 12ميليون كودك در چين به دنيا آمدند كه كمترين 
آمار از سال1961 تاكنون است ؛ در آن سال، قحطي گسترده موجب 
مرگ ميليون ها نفر شده بود و فقط 11.8ميليون كودك متولد شدند. 
گفته مي شود همه گيري كرونا عامل مهمي در كاهش نرخ زادوولد در 

سال2020 بوده است.
براساس آمار جديد، ميانگين نرخ رشد ساالنه جمعيت چين در طول 
يك دهه گذشته به 0.53درصد رســيده، درحالي كه اين ميزان در 
دهه2000تا 2010، 0.57درصد بوده است. به اين ترتيب پيش بيني 
مي شود طي سال هاي آينده هند با پشت سر گذاشتن چين، عنوان 

پرجمعيت ترين كشور جهان را از آن خود كند.

سياست تک فرزندي
مشكالت جمعيتي چين تا حد زيادي نتيجه سياست هايي است كه 
دولت طي سال هاي گذشته اجرا كرد. اين كشور سياست تك فرزندي 
را در سال1980 براي كاهش رشــد جمعيت در پيش گرفت. طبق 
اعالم دولت چين، اجراي اين طرح از تولد 400ميليون نوزاد جلوگيري 

كرده است.

به گزارش نيويورك تايمز، كارشناسان معتقدند كه بحران جمعيت 
پكن نشانه شكست سياست هاي تنظيم خانواده حزب كمونيست است 
و جبران آن كار ساده اي  نيست. سن ازدواج در بين زنان تحصيلكرده 
باالتر رفته؛ نرخ طالق به طور مداوم از سال2003 روبه افزايش است؛ 
خيلي از خانواده ها حاضر نيســتند زير بار هزينه هاي بچه دارشدن و 
بزرگ كردن فرزند بروند. از ســوي ديگر، چين كشور مهاجرپذيري 
نيست تا بتواند از اين طريق، مشــكل كاهش رشد جمعيت خود را 
جبران كند. چيــن همچنين به دنبال اجراي سياســت هاي تنظيم 
خانواده خود، با مشكل بزرگ جمعيت باالي مردان مجرد روبه رو است.

خيلي ها پيش بيني مي كنند كه چين براي جبران عقب ماندگي هاي 
خود به سياست تشويق فرزندآوري رو بياورد، اما به نظر نمي رسد اين 
تغيير رويه كار ساده اي باشد. سال هاست كه محدوديت ها كمتر شده 
و از سال2016 دولت به خانواده ها اجازه داده تا 2فرزند داشته باشند. 
سقف فرزندآوري در برخي مناطق حتي به 3فرزند هم رسيده است. 
با اين حال، همچنان بيشــتر چيني ها به دليل مســائل مالي ترجيح 
مي دهند كه فقط يك فرزند داشته باشند. طبق آمار سال2020، نرخ 
تعداد اعضاي خانوار در چين به 2.62رسيده است. نرخ كلي باروري 
-تعداد فرزنداني كه يك زن در طول زندگي خود به دنيا مي آورد- نيز 
هم اكنون 1.3 است. رويترز در گزارشي نوشت كه سازمان ملل متحد 
پيش بيني مي كند كه روند كاهشي جمعيت چين از سال2030 آغاز 
خواهد شد. با اين حال برخي كارشناسان معتقدند كه اين اتفاق خيلي 

زودتر و احتماال طي امسال و سال آينده روي خواهد داد.

پيرشدن جمعيت
از ســوي ديگرجمعيت چين به ســرعت در حال پير شــدن است. 
افراد باالي 65ســال هم اكنون 13.5درصد جمعيت چين را تشكيل 
مي دهند. اين ميزان در سال2010، 8.9درصد بود. اين درحالي است 
كه جمعيت زير 14سال فقط 18درصد جمعيت اين كشور را تشكيل 
مي دهند. همين افرادي كه حاال به سنين باالي 65سال رسيده اند، در 
سنين جواني و ميانسالي، يكي از بزرگ ترين سرمايه هاي چين بودند. 
تا دهه ها جمعيت فعالي كه به درآمد كم قانع بودند، چرخ اقتصاد اين 
كشــور را مي چرخاندند. اما اين روزها در برخي مناطق، كارخانه ها با 
بحران كمبود نيروي كار روبه رو هستند. برخي شركت ها نيز به دليل 
اينكه نمي توانند نيروي انســاني جذب كنند، به استفاده از ربات رو 
آورده اند. مشكل ديگر، ضعف نظام سالمت و ارائه خدمات اجتماعي به 
جمعيت رو به رشد سالمند است. دولت چين قصد دارد براي كنترل 
مشكل پرداخت مستمري، سن بازنشستگي را در مردان به 60سال 
و در زنان به 50سال افزايش بدهد. تحقيقات حزب كمونيست نشان 
مي دهد كه درصورت ادامه سياست هاي فعلي، صندوق بازنشستگي 
چين كه به درآمدهاي مالياتي كارمندان متكي است تا سال2036 با 
كسري بودجه روبه رو خواهد شد. اما اينكه افراد مدت طوالني تري كار 
كنند، مشــكالت خاص خود را به دنبال دارد؛ ازجمله اينكه خيلي از 
جوانان نگران هستند اين طرح بازار كار را اشباع  كند و باعث افزايش 

بيكاري شود.

تهديد اقتصادي
صنايع چين مدت هاست كه به جمعيت فعال اين كشور متكي هستند. 
پكن با تكيه بر همين پشتوانه، ســوداي تبديل شدن به بزرگ ترين 
قدرت اقتصادي و غول صنعتي جهان را در ســر پروراند. اما كاهش 
سرعت رشد جمعيت كه احتماال در سال هاي آينده نيز ادامه خواهد 

داشت، بزرگ ترين تهديد براي دستيابي به اين هدف است.
با توجه به روند نزولي شــمار نيروي كار در چين، اين كشــور مسير 
دشواري را براي رقابت اقتصادي با كشورهاي ديگر در پيش خواهد 
داشت. به اعتقاد خيلي از كارشناسان، مسائل جمعيتي دست كم در 
آينده نزديك به اقتصاد چين اجازه نمي دهد كه آمريكا را پشت ســر 

بگذارد و تبديل به بزرگ ترين اقتصاد جهان شود.

 آنالنا بائربوك
 غريبه اي در ميان جمع 

گزارشگران سياسي در آلمان، نامزد سبزها را در انتخابات 
سراســري پيش رو در آلمان به صورتي استعاري »هواي 
تازه« لقب داده اند. »آنالنا بائربوك« 40ساله كه پيش تر 
ترامپولين  باز )نوعی ورزش آكروباتيک كه با تشک پرش 
انجام مي شــود( حرفه اي بوده، در صف سياستمداران 
ميانسال با موهاي جوگندمي، كامال متمايز و متفاوت است.
به گزارش سي ان ان، بائربوك نخستين نامزد تاريخ حزبش 
براي احراز ســمت صدراعظمي آلمان است؛ مهم ترين 
پست ســاختار سياســي آلمان كه تكليفش سپتامبر 
)انتهاي تابستان( مشخص خواهد شــد. بعد از 16سال 
صدارت مركل، شخص ديگري جانشين صدراعظم مقتدر 
آلمان خواهد شد. ســؤال مهم اين است كه آيا بائربوك 
مي تواند هواي تازه را به توفان تغيير در آلمان اضافه كند 
يا نه؟ از زماني كه سبزها بائربوك را به عنوان نامزد خود 
معرفي كرده اند، وضعيت شان درنظرسنجي ها بهتر شده 
و باالتر از حزب دمكرات مسيحي مركل و حزب هم پيمان 
آن سوسيال مسيحي قرار گرفته اند. بائربوك موفق شده 
است در كنار روبرت هابک، رهبر مشترك حزب، سبزها 
را به اوج برساند. نيكالس رايت، استاد سياست اروپا در 
يونيورسيتي كالج لندن گفته است كه بائربوك، كاراكتري 
شبيه توني بلر دارد و رويكرد عملگرايانه و پراگماتيست 

او باعث موفقيت حزبش شده است.

شروع متفاوت
بائربوك در روستايي كوچک در ساكسون سفلي در سال 
1980يعني همان سالي كه حزب ســبز تاسيس شد، در 
خانواده اي معمولي متولد شد. او در كودكي همراه با والدين 
خود به راهپيمايي  هاي ضدتسليحات هسته اي مي رفت. 
همزمان با بزرگ شدن بائربوك، سبزها هم از عقايد خود 
دست برداشــتند و وارد جريان اصلي سياست در آلمان 
شدند. يكي از عقايد آنها ضديت با ناتو و چندجانبه گرايي 
بود. با اين حال، حاال در ســال 2021، نامــزد آنها براي 

صدراعظمي، اعتقاد راسخ به چندجانبه گرايي دارد.

اوج گيري در حزب
قبل از ورود به سياست، بائربوك قهرمان ترامپولين بود. 
او 3 بار در مسابقات كشوري مدال گرفت. كساني در اين 
ورزش موفق مي شــوند كه قاطعيت، نظم، جاه طلبي و 
سرسختي زيادي داشته باشند. اين ويژگي ها در دنياي 
سياســت هم به كمک بائربوك آمد و او خيلي زود اوج 

گرفت.
بائربوك در آلمان ليســانس علوم سياسي و در مدرسه 
اقتصاد لندن فوق ليسانس علوم بين الملل گرفت. چند 
سال به عنوان روزنامه نگار براي يک روزنامه كار  مي كرد. 
در ابتداي قرن جديد، تالشــي ناموفق بــراي ورود به 
پارلمان داشــت اما در نهايت در سال 2013موفق شد. او 
بعدا سخنگوي حزب و در نهايت يكي از 2 رهبر آن شد. 
بائربوك هم اكنون به همراه همسرش كه مشاور سياسي 
است و 2 دختر نوجوانش در شهر پوتسدام بيرون برلين 

زندگي مي كند.
بائربوك ســتاره در حال اوج گيري دنياي سياست آلمان 
اســت و به گفته ولفگانگ مركل، اســتاد علوم سياسي 
در دانشــگاه برلين، مورد توجه زيــاد راي دهندگان 
تحصيلكرده و پيشــرو قــرار دارد. بائربوك همچنين 
سخنوري ماهر اســت و به جزئيات توجه نشان مي دهد. 
همكاران او مي گويند كه او مي تواند ســاعت ها درباره 
مســائل صحبت كند و رويكردي كامال عمل  گرايانه به 

همه  چيز دارد.

مركز سبز
محيط زيست و اقليم، در صدر دستور كار سياسي حزب 
سبزها قرار دارد و بائربوك مي خواهد اهداف جاه طلبانه 
دولت براي كاهش انتشــار گازهــاي گلخانه اي را حتي 
فراتر ببرد. حزب خواســتار كاهش 70درصد از گازهاي 
گلخانه اي نسبت به سال 1990است، اما هدفي كه دولت 
تعيين كرده و قرار است سال 2030به آن برسد، 55درصد 
است. اين يعني نيروگاه هاي زغال سنگي و هسته اي بايد 
برچيده شوند تا راه براي انرژي هاي تجديدپذير باز شود. 
همچنين اين يعني وداع با خودروهايي كه با سوخت هاي 
فسيلي كار مي كنند، آن هم در كشوري كه به تاريخ صنعت 

خودروسازي خود افتخار مي كند.
در مســائل بين الملل، بائربوك منتقد سرسخت روسيه 
و معتقد اســت بايد رويكرد سرسختانه اي نسبت به اين 
كشور اتخاذ شود. او منتقد حضور نظامي روسيه درمرزهاي 
اوكراين و مخالف سرسخت خط لوله انتقال گاز روسيه به 
آلمان با نام نورد استريم-2 است. بائربوك به خاطر مسائل 
حقوق بشر، رويكرد سرسختانه اي هم نسبت به چين دارد.

جانشين مركل
موفقيت بائربوك تا حد زيادي به توانايي آرمين الشت، 
نامزد حزب دمكرات مسيحي و سوسيال مسيحي براي 
تهييج هواداران مركل بستگي دارد. اگر او موفق شود اين 
هواداران را به سمت خود جذب كند، بائربوك در موقعيت 
سختي قرار خواهد گرفت. الشت 60ساله كه كاتوليكي 
معتقد است، صدراعظم يک ايالت بزرگ در آلمان است. 
او زماني مهندس معدن بوده اســت. نظرسنجي ها نشان 
مي دهد كه او گزينه اي نامحبوب براي جانشــينی مركل 
است. كارشناســان معتقدند پيروزي بائربوك موفقيتي 
بزرگ براي سياستمداران سبز در سراسر اروپا خواهد بود.
اگر رهبري بزرگ ترين اقتصاد اروپا به دســت ســبزها 
بيفتد، ديگر كشورها و شهروندان آنها هم ترس از اينكه 
رهبري سبزها باعث نابودي اقتصاد و رفاه اجتماعي مردم 
خواهد شد را كنار خواهند گذاشــت. با اين حال هنوز تا 
ماه سپتامبر خيلي راه مانده و پيروزي هم براي بائربوك 
فعال آرزويي دوردســت اســت. اگر همه راي دهندگان 
ائتالف حاكم، تصميم بگيرند كه تحت هر شــرايطي از 
الشت حمايت كنند، اين آرزو حتي محال هم خواهد شد. 
عالوه بر آن، با اســتانداردهاي سياسي آلمان، بائربوك 
براي بسياري از راي دهندگان، نامزدي ماجراجو به شمار 
مي رود و راي دهندگان آلماني به صورت ســنتي، چندان 

اهل ماجراجويي نيستند.

   حمالت مجدد يهوديان افراطي به مسجداالقصي
با وجود آتش بس، تعدادي از شهرك نشينان صهيونيست مجددا تالش براي 
ورود به حريم مســجد االقصي را آغاز كرده اند. به گزارش شبكه الجزيره، 
نزديک به 250شهرك نشين كه برخي از آنها سالح در دست داشتند با حمايت 
نيروهاي امنيتي دقايقي از درب غربي وارد مسجداالقصي شدند. اين حادثه 

واكنش تند شهروندان عرب مسلمان را به دنبال داشت. در پي درگيري هاي 
رخ داده 25نفر زخمي شده و 8شهروند فســلطيني نيز بازداشت شدند. 
اسرائيل متعهد شده بود در ازاي آتش بس و توقف حمالت موشكي حماس، از 

ادامه حمالت شهرك نشينان به مسجد االقصي جلوگيري كند.
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بعضيآدمهااعجوبهاند...
فعال، زيرك، مبتكر و كاردان ]بود  با[ چشماني نافذ كه از هوش 
و ذكاوت برق مي زد و در مردمداري استعداد و يد طواليي داشت 
عبدالرحيم جعفري

بعضــي آدم هــا اعجوبه انــد؛ كاري 
مي كنند كارستان؛ بنيان هايي را بنياد 
مي گذارند كه نه سال ها بل دهه ها فعاليت مي كند و خير عمومي دارد 

و جامعه را متنفع مي سازد.
همايون صنعتي زاده از اين دســت آدم هاست. در 28 سالگي شعبه 
مؤسسه انتشــارات فرانكلين را در تهران پايه گذاشت و دست كم 
2دهه در عرصه كتاب فعاليت شايان توجه كرد. شايد مهم ترينش 
آن بود كه ويراستاري يا به اصطالح آن روزگار، اديتوريال را در ايران 
پايه گذاشت. او همچنين آتليه گرافيك در نشر ايران را پديد آورد تا 
تصويرگري، صفحه آرايي و نظارت بر چاپ كتاب، ترتيبي مشخص 

و مدون يابد.
شعبه مؤسسه انتشــارات فرانكلين در ايران بدل به يك نهاد شد؛ 
دايره المعارف فارسي را به سرپرســتي غالمحسين مصاحب شكل 
داد، هم در انتشار كتب درسي وارد عمل شد، هم در خط مقدم پيكار 
با بي سوادي قرار گرفت و هم مجالت پيك را منتشر كرد. افزون بر 
اينها، شركت كاغذ پارس، چاپخانه افست )25 شهريور سابق( و از 

همه مهم تر شركت سهامي كتاب هاي جيبي را بنا نهاد.
صنعتي زاده تا وقتي در فرانكلين بود و فاتحه اش را نخوانده بودند، 
اول بار حق كپي رايــت بين المللي را رعايت مي كــرد. او مؤلفان و 
مترجمان بسياري را زير چتر اين بنگاه انتشاراتي گرد آورد و حتي 
كتاب را به خانه ها برد و چنان نهاد متبوع خود را به اوج رســاند كه 

فرانكلين تهران از فرانكلين نيويورك منفك و مستقل شد.
حاال اما امروز عصر، موزه و مركز اسناد فرانكلين سابق راه مي افتد كه 
حاال نامش شركت انتشارات علمي و فرهنگي است؛ جايي كه درياي 
سند است. اسنادي از كتاب هايي كه خيلي هايشان تاريخ ساخته اند 
و خاطره شــده اند در حافظه جمعي مان و اين تنها به مدد شخص 
همايون صنعتي زاده اســت كه اعجوبه بود و بنگاه نشري پديد آورد 

اعجاب انگيز.

فرهنگ و زندگي

حمیدرضامحمدی

آمارها حاكی از آن است 
که  ذخایر آبی در سدهای 

4استان هرمزگان، 
خراسان رضوی، اصفهان 
و تهران بحرانی است. 

به دنبال كاهش ۵۲درصدی 
بارندگی های ایران در 

مقایسه با سال آبی قبل، 
ذخیره آبی سدهای مخزنی 
به طور میانگین ۲4/1درصد 
كاهش پیدا كرده است. 
البته در همین وضعیت، 

برخی سدها با كاهش بیش 
از۵۰درصدی ذخیره آب 

مواجه بوده اند و در شرایط 
نامساعدی قرار دارند.

 4
استان

گزارش های رسمی 
نشان می دهد كه در  ماه 
گذشته 6گروه خوراكی، 
افزایش هزینه بیش از 

۷۰درصدی را به خانوارها 
تحمیل كرده اند؛ به طوری 

كه گروه »روغن ها 
و چربی ها« مانند 

ماه های قبل همچنان 
بیشترین افزایش هزینه 
را برای خانوارها داشته و 
1۰8/8درصد گران شده 

است.

 6
گروه خوراكی

عدد خبر

حافظ

ز در درآ و شبستان ما منور كن
هواي مجلس روحانيان معطر كن

روزگاري بود كه لبو فروش ســر چهارراه، لبو ها را الي  ورق هاي كتاب هاي درسي سرو مي كرد، كباب كوبيده سپیدهفاتحنعمتي
الي روزنامه به دست مشتري مي رسيد و حتي حروف سياه برخي گزارش هاي قتل صفحه 
حوادث روي چربي ران گوســفند چنان چاپ مي شــد كه اگر بچه كنجكاوي بودي 
مي توانستي آن را جلوي آينه بگيري و متن اش را بخواني. چندي بعد كاشف به عمل آمد 
كه همه اين كاغذ ها و حروف چاپي آنها سمي هستند و بساط روزنامه پيچ شدن موادغذايي 
برچيده شد؛ اما حاال كاشف به عمل آمده كه همين كاغذ هاي بسته بندي فست فود ها هم 

مضر است؛ آن هم در كشور هاي اروپايي و آمريكايي با استاندارد هاي سطح بااليشان.
براي نمونه يورونيوز گزارش كرد كه طي پژوهشــي مشــخص شــده است كه از هر 
42بسته بندي فست فود هايي مانند همبرگر، سيب زميني سرخ كرده و پيتزا هايي كه 

مورد آزمايش قرار گرفته 32نمونه براي سالمتي انسان مضر بوده است.
ســازمان ثبت مواد ســمي و بيماري ها ATSDR پس از ظهور پاندمي كوويد-19 و 
ناشناخته بودن اثرات اين ويروس بر بدن انسان دست به انجام تحقيقات جديدي مبتني 
بر وجود مواد سمي پيرامون محيط زيســتمان و اثرات آنها بر بدن انسان زد و اين آمار 

جديد نتيجه اين پژوهش علمي بود.
 PFAS بر مبناي اين تحقيقات باالتريــن نگراني مربوط به حضور مواد و مشــتقات
)پلي فلوئوروآلكيل( اســت كه امروزه بيش از حد مجاز در بســته بندي مواد غذايي 

فروشگاه ها و فست فودها مورد استفاده قرار مي گيرد.
براساس شــواهد به دســت آمده قرار گرفتن در معرض اين مواد ممكن است پاسخ 
آنتي بادي ها به واكســن را كاهش دهد؛ آن هم در زمان اهميت فراوان واكسيناسيون 
جهاني در مقابل ويروس كرونا كه امروزه مهم ترين نگراني سازمان بهداشت جهاني است.

از جمله مضرات قرار گرفتن انســان در معــرض PFAS كاهش مقاومــت در برابر 
بيماري هاي عفوني و اثرات سوء بر سيستم ايمني بدن، ســرطان و اختالل هورمون 
تيروئيد است. پي اي اف اس مواد شيميايي ساخته دست بشر است كه از دهه1950 در 
صنعت و ساخت محصوالت مصرفي در سراسر جهان مورد استفاده قرار مي گيرد. از آنها 
در توليد ظروف آشپزي نچسب، لباس ضد آب، پارچه ها، برخي مواد آرايشي، و مخصوصا 
ظروف بسته بندي مواد غذايي فست فود ها و محصوالتي كه در برابر چربي و آب مقاوم 

هستند، استفاده مي شود.

فست فود با چاشني سم

يك آگهي تسليت دو، ســه روزي است سوژه فعاالن شبكه هاي اجتماعي 
شده است؛ پيامي به مناسبت درگذشت رئيس زندان قصر در دهه 40 كه به 
امضاي جمعي از اعضاي حزب ملل اسالمي رسيده است: »درگذشت مرحوم 
مبرور تيمسار اصغر كورنگي را به فرزندان، بازماندگان، دوستان و آشنايان 
مقيم داخل و خارج به ويژه جناب آقاي فريدون كورنگي تسليت مي گوييم.« 
در شبكه هاي اجتماعي از يكديگر مي پرســند ماجرا چيست؟ چرا مرگ 
زندانبان، براي زندانياني كه عليه حكومت وقت دست به اسلحه برده بودند 
مايه تاثر و اندوه شده است؟ يكي نوشته: »اين پيام زنده بودن انسانيت است 
نه مرگ يك انسان«، ديگري با حيرت پرسيده: »اين آگهي مربوط به همين 
روزهاست؟« يكي هم از در انكار وارد شده است كه »از روي اسامي به نظر 
مي رسه خيلي قديمي باشه... آگهي اگه متعلق به زمان شاه نباشه، مربوط 

به اوايل انقالبه.« اما حقيقت ماجرا چيست؟ اصغر كورنگي را نخستين بار 
9 سال پيش، روزي از روزهاي آبان1391 مالقات كردم. همكار وب سايت 
تاريخ ايراني بودم. قرار بود به مناسبت تغيير كاربري زندان قصر به »باغ موزه« 
خاطرات زندانيان پيشين را گردآوري كنيم. مرحوم بسته نگار، داماد آيت اهلل 
طالقاني در مصاحبه با همكارمان گفته بود: »آن زمان رئيس زندان آقاي 
سرتيپ كورنگي انســان خيلي خوبي بود.   نهايت محبت را به ويژه به آقاي 
طالقاني داشت... يك بار سر موضوعي با يكي از زندانبان ها درگير شدم و توي 
گوشش زدم، من را چند روزي بردند انفرادي، بعد ها شنيدم مي خواستند به 
تالفي بيايند من را داخل سلول كتك بزنند، اما آقاي كورنگي مانع شده بود. 
االن هم منزلش نزديك خانه ماست، در همين كوچه بااليي و همديگر را 
گاهي مي بينيم.« به اشاره بسته نگار، كورنگي را سي و چند سال بعد از انقالب 
يافتيم و قرار شد با او نيز گفت وگو كنيم. بعدها خود كورنگي مي گفت: »من 
مرده بودم، اين گفت وگو دوباره مرا زنده كرد«. همراه مهسا جزيني، خبرنگار 
تاريخ ايراني براي عكاسي از تيمســار به خانه اش رفتم. بيش از نيم قرن از 
سكونتش در محله تجريش مي گذشــت، اما اصال اصفهاني بود و به لهجه 
شيرين آن ديار سخن مي گفت. چندباري چانه زد تا از زير بار عكاسي شانه 
خالي كند؛ مي گفت عكس من به چه كاري مي آيد؟ فكر مي كرد بعد از اين 
 همه سال چهره و خاطرات پيرمردي هشتاد و چندساله كه سال هاست دور 
از هياهو روزگار مي گذراند براي ديگران بي اهميت است: »البته من خاطراتم 
را نوشته ام ولي مي دانم كسي نمي خواند، من هم منتشرش نمي كنم.« اما 
همان گفت وگو بهانه اي شد تا دفترچه خاطراتش را در اختيار مهسا جزيني 
بگذارد. نتيجه كار انتشار كتاب »مسيح در قصر« بود كه سال1397 از سوي 

انتشارات روزنه عرضه شد.
مي گفت دوست داشته پزشــك شــود، اما از قضا و روزگار حقوق جزايي 
خواند، وارد دانشكده پليس شد و سرانجام به رياست زندان گنبد كاووس 
رسيد. وقتي زندان ويرانه گنبد را به سامان رساند، مورد توجه مبصر رئيس 
شهرباني كل كشور قرار گرفت و در 37سالگي به رياست زندان قصر منصوب 
شد. شايد كمتر كســي بداند كه تغيير عنوان »زندان قصر« به »ندامتگاه 
قصر« و »بند« به »اندرزگاه« از ابتكارات او بود. سال1344تا1348 كه اين 
سمت را عهده دار بود، باال گرفتن مبارزات سياسي عليه حكومت، زندان قصر 
را پر كرده بود از زندانيان سياسي. كورنگي از نسلي بود كه در قاموسشان 
»معرفت« و »اخالق« ارزش بودند و »جوانمردي« و »كردار نيك« معيار 
انســانيت. خودش مي گفت مصدقي بود و از جواني كه در مسجد هدايت، 
پاي صحبت آيت اهلل طالقاني نشست، شيفته اين سيدمبارز شد. حاال كه از 
بد روزگار، طالقاني و امثال او زنداني اش بودند، تالش مي كرد به كاهش رنج 
و آالم آنها همت گمارد. معتقد بود كه »زنداني عادي اصوال خودش حس 
مي كند كه خطا كرده است. زنداني سياسي مدعي است كه حكومت خطا 
كرده است؛ اين فهميده است، فاضل است، كسي است كه خودش مكتب 
و فكر دارد. با يك زنداني سياسي نمي شود و نبايد مثل زنداني عادي رفتار 
كرد.« نه فقط خودش فضاي زندان را براي گذران دوران حبس به خانه اي 
آرام تبديل كرده بود، بلكه برخي اقدامات ساير بخش هاي دستگاه همچون 
ساواك عليه زندانيان را نيز خنثي مي كرد: »شبي كه آقايان طالقاني، بازرگان 
و دكتر سحابي از برازجان به زندان قصر برگشتند گفتم حواستان جمع باشد، 
اينجا در بند شما ميكروفن و ضبط صوت كار گذاشته اند... حرف هايي نزنيد 

كه احيانا به ضررتان باشد. آنها هم نامردي نكردند تمام ميكروفن ها را از كار 
انداختند.« همين كار به بازداشت و حبس 29روزه اش در سلول انفرادي 
انجاميد. مسئوالن او را مقصر اتفاقات زندان مي دانستند؛ پربيراه هم نبود 
كه در دوران رياستش، زندانيان مســلمان آزادانه اعياد مذهبي را جشن 
مي گرفتند، با فعاالن بيرون از زندان نامه نگاري مي كردند، براي نهضت هاي 
آزادي بخش كمك مالي مي فرستادند، با هر كسي كه مي خواستند هم بند 
مي شدند و مالقات مي كردند و به قول كورنگي »هر كاري كه مي خواستند 
مي كردند، ولي ما به روي خودمان نمي آورديــم.« همين مهر و عطوفت 
زندانبان بود كه باعث شد بعد از انقالب، زندانيان سابق متفق القول با انتشار 
نامه اي سرگشــاده از خدمات او تجليل و برايش امان نامه صادر كنند. در 
روزهايي كه هر نوع پيوند با دستگاه سابق نابخشودني بود، نه تنها از گزند 
محاكمه احتمالي در امان ماند بلكه با نظر مهندس بازرگان و پيگيري آيت اهلل 
طالقاني در دولت موقت انقالب به معاونت شهرباني كل كشور نيز رسيد. 
هرچند، در پي استعفاي دولت موقت ترجيح داد از كار دولتي كناره بگيرد 
و باقي عمر را به بازنشستگي بگذراند، اما خاطره زندانبان رئوف زندان قصر 
نه تنها از ذهن زندانيانش زدوده نشد، بلكه هرچه گذشت، اهميت خدماتش 

بيش از پيش شناخته شد.
وقتي نيما جاويدي، كارگردان و فيلمنامه نويس جوان سينما تصميم 
گرفت قصه يك زنداني و زندانبانش را به اثري ســينمايي تبديل كند، 
از مشاوره هاي تيمسار بهره مند شــد. سرگرد نعمت اهلل جاهد براساس 
شخصيت واقعي اصغر كورنگي خلق شد و بازي نويد محمدزاده در نقش 
جاهد، شمايل كورنگي را در تاريخ سينماي ايران نيز ماندگار كرد. روزي 
كه به ديدار تيمسار رفته بوديم در ميانه روايت خاطراتش از زندان قصر 
گفت: »من اصال دلم نمي خواست يك افسر باشم، مي خواستم يك انسان 
باشم و سعي ام اين بود كه از حدود انسانيت خارج نشوم.« اين راز بيش از 

90سال زندگي شرافتمندانه تيمسار اصغر كورنگي بود.

امیدايرانمهر/روزنامهنگار

چاقوكشي در فيروز
1946كه كارل پوپر درباره صابرمحمدی آن جمعه شــب 25اكتبر 
ماهيت فلسفه در دانشگاه كمبريج سخنراني مي كرد، در 
مخيله اش هــم نمي گنجيد كه لودويگ ويتگنشــتاين 
به عنوان مستمع مراسم، پس از جر و بحث با او متوسل به 
ميله داغ بخاري براي تهديد شود! گارسيا ماركز هم البد 
هيچ انتظارش را نداشت كه وارگاس يوسا به جاي پاسخ به 
آن مجادله، با مشت گونه اش را هدف بگيرد، اما اگر راستش 
را بخواهيد گمان مي كنم رضا براهني آن روز كه در كافه 
فيروز آن چك معروف را از نصرت رحماني دريافت كرد، 
كامال مي توانست چنين واكنشي را پيش بيني كند. حاال 
شايد باورش نمي شد كه شاعر شوريده گيالني به آن سيلي 
قايم قانع نشود و چاقو را هم از غالف خارج كند و به ادامه 
ماجرا بيفزايــد، اما دســت كم آن كتــك كاري اوليه را 
مي توانست گمانه بزند. براهني در مجله »فردوسي« هر بار 
از خجالت يك شاعر درمي آمد و وقتي نوبت به احمد شاملو 
رسيده و شاملو هم پاســخي مكتوب به او داده بود، بايد 
مي دانست اين بار پا روي دم شير گذاشته است. حتي اگر 

حدس نمي زد كه نقد شاملو، رفقاي او را برخواهد آشفت، 
مي شود پرسيد مگر شــعر »چاقو«ي نصرت رحماني را 
نخوانده بود؟ محمود استادمحمد كه اولين بار چند سال 
پيش ماجراي درگيري فيزيكي نصرت و براهني را كامل 
براي يكي از رسانه ها تعريف كرد، گفته بود: »نصرت چون 
هيچ گونه قيدي را نمي پذيرفت، توانســت آن حس ها را 
بريزد روي كاغذ، با همان فرهنگ واژگاني و با همان لغات. 
سوژه ها را هم كه نگاه كني، مثال آن شعر چاقوي نصرت، 
بهترين شعرش، بندبندش با وجود نصرت گره خورده؛ مثال 
از قلم نگفته بود؛ نگفته بود اين قلم در جيب من هميشه 
خودش را خورده و فالن و فالن. چاقو. دروغ هم نمي گفت، 
 نصرت هميشــه چاقو داشــت. گاهي هم از آن استفاده 
مي كرد؛ اگر پيش مي آمد استفاده مي كرد. كما اينكه براي 
رضا براهني چاقو هم كشيد.« خب، براهني بايد فكر اين 
جايش را هم مي كرد ديگر؛ آن هم در روزهايي كه نوبِت 
ستون نقدهاي براهني داشــت به نصرت مي رسيد و او، 
كسي نبود كه قرار باشد مثل شاملو طي جدلي قلمي، پاسخ 
آقاي منتقد را بدهد. اصال شــايد اين چاقوكشي، نوعي 
ضد حمله بود...؛ نوعي پيشگيري از احتمال انتشار آن نقد 

كه البد آتشين مي بود.

  رضا براهني -   نصرت رحماني   نوع برخورد: فيزيكي

  محل برخورد: تهران، كافه فيروز   تاريخ برخورد: يكي از سال هاي دهه 40شمسي

  اسناد برای اولین بار

منتشر می شود

كارتونيست 
بريتانيايي فرار 

برخي شهروندان از 
قرنطينه اجباري پس 

از سفر به اسپانيا را 
سوژه اين كارتون 

كرده است. 

منبع: ميل پيكچرز

چراغ ها را من خاموش مي كنم
نه با كسي بحث  كن، نه از كسي زوياپیرزاد
انتقاد كن. هركــي هرچي گفت بگــو حق با 
شماست و خودت را خالص كن. آدم ها عقيده ات 
را كــه مي پرســند نظــرت را نمي خواهند، 

مي خواهند با عقيده خودشان موافقت كني!

رخ ديوانه
وقتي كه رخ تنها ميشــه و ديگه هيچ مهره اي 
نيســت كه كمكش كنه، هنگامــي كه همه 
اميدش براي پيروزي رو از دست داده و خسته 
شده، خودش رو نابود مي كنه تا بازي مساوي 
بشه. تو شــطرنج به اين وضعيت ميگن »رخ 
فداكار«، يك اســم ديگه اي هــم داره كه من 
اون اسم رو بيشتر دوست دارم: »رخ ديوانه«...

محمدرضا گوهري

بوك مارك

ديالوگ

اين روايت امروز به چه درد ما 
مي خورد؟

چه بگويــم؟ مثــا بگذاريد 
بگويم با خودتــان چاقو حمل 
نكنيد. آستانه تحمل تان را باال 
ببريد. نقدپذير باشــيد. كنترل 
حساسيت در رابطه با رفقايتان 
را در دست داشته باشيد. امروز، 
بيــش از هر زمــان ديگري به 

رواداري نياز داريم.
]سر آخر هم بگذاريد ياد زنده ياد 
نصرت رحماني را گرامي بداريم و 
براي رضا براهني كه اين روزها، 
محبوب تر از آن روزها، در كانادا 
زندگي مي كند، آرزوي بهبودي 

و سامتي كنيم.[

یادِ تیمسار
درباره شادروان اصغر كورنگی  )1307-1400( 

زندانبانی كه محبوب زندانيان بود
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ساری2022 در سکوت
مرکز مازندران  در فاصله 222 روز تا رویداد 

بین المللی ساری2022 هیچ نشانه ای از میزبانی  
یک رویداد بین المللی گردشگری ندارند

روياي شهر هوشمند
اواخر فروردین امســال بود که خبر رسید کمیته ملی شهر هوشــمند ایران تشکیل شده تا متولی 
شهرهای هوشــمند ایران باشــد و در یک فضای همکاری بین حدود ۱۷ ارگان دولتی و خصوصی 
و کارشناسان دانشگاهی، ســند ملی شهر هوشــمند را تدوین کند. اما از سال های گذشته فرآیند 

هوشمندسازی شهرها در بسیاری از استان های کشور شروع شده است. 
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دوشنبه 3 خرداد 1400      12 شوال 1442     سال بیست و نهم    شماره 8227   4 صفحه

معصومه عامری
روزنامه نگار - خوزستان

وقتی دود ســیاه جنگ آســمان شــهر را فرا گرفــت، گمان 
نمی کردم کــه این تاریکی تا میانســالی در چشــمان من النه 
 می کند و ترس از جنــگ و آوارگی،  با من بزرگ خواهد شــد.

از دیوارهــای کاه گلــی پوشــیده از یــاس ســفید و بنفش 
خانــه »محاســن« و »اینــاس«، فقــط زخم هــای کهنه از 
فصل موشــک و بمباران و اســارت و بــی خانمانــی برجای 
 مانده اســت و غمــی دیرینــه در آســمان ابری چشــمانم.

رهــا و آزاد بودیم. توی کوچــه پس کوچه های کنــار کارون و 
بهمنشــیر بازی می کردیم و نزدیک غروب هم ذوق برگشــتن 
قایق ها و دیدن »شــبوط« و »برزم« صید شــده ماهی گیرها، 
حال و هــوای کودکانه مــان را زیباتر می کرد. امــا عصر، کنار 
رودخانــه پاتوق بــود؛ برای کــودک و پیر و جوان. یکی ســاز 

می زد، دیگــری خرمای نخل هایــش را در ســینی می چید و 
 خاله بدریه هم شــیر و ماســت گاومیش هایش را می فروخت.

ماهی گیران خوشــحال از صیــد روزانه، آنچه که داشــتند را 
توی شریعه می فروختند و کنار ســاحل تا پاسی از شب خوش 
می گذراندند . صدای آرام فاخته ها و چهچه بلبل های نخلستان 
با حرکت سعف نخل ها و نسیم خنک رودخانه همخوانی زیبایی 
داشت و برای ما بچه ها تا چشم کار می کرد زیبایی کارون بود و 

عظمت و بخشندگی آن.
*

 حوالی ظهر بود و عمو جبار، خســته از کار روزانه، زیر ســایه 
»نخل بریم« توی حیاط دراز کشــیده بود. خالــه صبریه نان 
می پخت و مــا بچه هــا کنار تنــور گلــی، منتظــر نان های 
 کوچکی بودیــم که هر روز ســهم مــا از  مهربانــی خاله بود.

صــدای زوزه هواپیماها و انفجارهای خیلــی نزدیک و لرزیدن 
خانه و ناگهان تاریک شدن آسمان، همه را از جا پراند. همه توی 

کوچه ها ریختند. مادرها، بچه هایشــان را صدا می زدند و پدرها 
هراسان توی کوچه ها به ســمت خانه هایشان می دویدند. همه 
ترسیده بودند. شهر در کمتر از چند ساعت پر شد از نظامی ها و 

خرمشهر سقوط کرد.
*

جاده های خروجی شهر شلوغ شده بود. عده ای با پای پیاده، راه 
خروج از شهر را پیش گرفتند. کودکان و زنان را با هر وسیله ای 
که ســر راه بود به اهواز و شــادگان و ماهشــهر می فرستادند. 
وقتی پشــت وانت عمو جبار مــا را کنار هم نشــاندند، صدای 
پدرم را توی همهمه و شلوغی می شنیدم که داد می زد »نوال، 
مراقب خواهر و برادرهات باش. جبار شما را می بره خونه بی بی 
کمیله.« اما مقصد برای هیچ کدام از ما معلوم نبود. ما از بمباران 
می گریختیم به کجا ؟ معلوم نبود. شب نبود اما جاده ظلمات بود 
و  پر از دست انداز . ما پشــت وانت عمو جبار در خود جمع شده 
بودیم و بی صدا اشــک می ریختیم. عماد گیس بافته شده ام را 

توی دهانش گذاشــته بود و آرام می جوید. ما در تاریکی جاده، 
چشــم به آســمان دوخته بودیم و نور حرکت هواپیماهایی که 
 به موازات جــاده ما را همراهی می کردنــد را دنبال می کردیم.

روزهای سختی بر ما گذشت. هفته ها از پدر و دایی و مردان فامیل 
خبری نداشتیم. ما اهواز و در خانه بی بی کمیله، به خیال خود از 

جنگ گریخته بودیم.
*

عماد دو ساله بود که مادر به رحمت خدا رفت. ما ماندیم و خاله 
 صبریه و عمه منیره که در غیاب پدر و مادر هوای ما را داشتند. 
بعداز چند ماه، پدر آمد. اما ندیدم که بایســتد. عمو جبار ویلچر 
را از ماشــین پایین آورد و با کمک دوســتش، پدر را روی آن 
نشــاند. ما فقط نگاه می کردیــم. حتی جرات حــرف زدن هم 
 نداشــتیم. بی اختیار بی بــی را بغل کردم و فقــط گریه کردم.

بیش از یک ســال، خانه بی بی ماندیم. هرچند که اهواز هم امن 
نبود اما ما جایی برای رفتن نداشتیم.

*
 خرمشهر آزاد شد. ما به شهر بازگشتیم. اما از آن همه زیبایی 
این شــهر خرم، تنها آوار به جای مانده بود. خانه »محاســن« 
و »ایناس« با آن یاس های ســفید و بنفش با خاک یکســان 
شــده بود. از خانه عمو جبار فقط نخل ســر بریده بریم مانده 
 بود. از بلم هــا و قایق های ماهی گیری هم هیــچ خبری نبود.

خانه ما اما سالم بود؛ می گفتند که درمانگاه عراقی ها بوده. پدر 
اجازه نمی داد که بیرون برویم. می گفت خرابه های شهر پر است 
از مین های منفجر نشده و خانه ما چون درمانگاه عراقی ها بوده، 

امن ترین جای شهر است.
* 

 حاال ده ســالی می شود که پدر فوت کرده اســت. همه خواهر و 
برادرها از اینجا رفته اند اما من هنوز در این شهر زندگی می کنم. با 
خاطراتم. با آدم هایی که عاشقانه این شهر را دوست دارند و به امید 

آبادی این بندرگاه زیبا و رهایی مردم شریفش از فقرو تبعیض.

 برای تو می نويسم 
از خرمشهر

فاصله آزادي تا آبادي طوالني شده است
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اصفهان

اصفهان یکی از هوشمندترین 

شــهرهای ایــران اســت کــه 

هوشمندســازی آن از ســال های 94 و 

95 در حوزه خدمات شــهرداری آغاز شــد. 

فراینــد هوشمندســازی اصفهان بــا در نظر 

گرفتن اولویت های گردشــگری، حمــل و نقل و 

انرژی صورت گرفته اســت. تا کنــون 60 درصد از 

اهداف شهر هوشمند در اصفهان محقق شده و ستاد 

هوشمندســازی در شــهرداری در صدد تحقق صد 

در صدی آن است. 20 خیابان شــهر مجهز به پارک 

هوشمند، به روزرسانی »اصفهان کارت«، میز خدمات 

غیرحضوری شهرداری، 182 تقاطع مجهز به سیستم 

هوشــمند، 142 تقاطع مجهز به چراغ چشمک زن، 

42 تابلو متغیر خبــری، 40 ســامانه ثبت تخلف 

 AVL تجهیز هزار اتوبوس به سیســتم ،BRT

برخی از کارهای انجام شده برای هوشمندسازی 

شهری اصفهان اســت. مشکالت زیرساختی، 

ابــزاری و نرم افزاری در این مســیر وجود 

دارد کــه قابل حل و فصل اســت اما در 

مواردی موانع قانونی مثل شــفافیت 

در انجــام مناقصات وجــود دارد 

که رفع آن مســتلزم صرف 

وقت و هزینه است.

تبدیل کالنشــهر کرج به شهر هوشمند از 

ســال94 کلید خورد و از همین رو شهرداری 

کرج با اقداماتــی مانند ایجاد ســامانه کنترل 

تردد هوشــمند، ســامانه ثبت وقایع ترافیکی، 

ایجاد ســامانه پی وب بــا هدف ثبــت الکترونیکی 

صورت وضعیت هــای پیمانــکاران شــهرداری کــرج، کیف پول 

الکترونیک، توســعه خدمات غیرحضــوری و حــذف مراجعه حضوری 

شهروندان، طرح پرداخت الکترونیکی، درگاه واحد ارائه خدمات الکترونیک به 

شهروندان با عنوان کرج من سعی کرده در راستای ایجاد شهر هوشمند قدم 

بردارد. اما این ها فقط بخش کوچکی از مسیر هوشمندسازی کالنشهر 

است. فراهم نبودن زیرســاخت ها، نبود یک برنامه منسجم، نبود 

مدیریت واحد و اســتفاده نکردن از کارشناسان و متخصصان 

این حوزه، خالهای قانونی، موانع فرهنگی، آموزش ندیدن 

شــهروندان از موانعی اســت که فرایند 

هوشمندسازی شــهری را با مشکل 
مواجه می کند.

البرز

روند اجرایی هوشمندســازی در هیچ یک 

از40 شهر واقع در بوشهر شروع نشده، اما چند سالی است که مدیریت شهری 

مرکز استان یعنی بوشهر به دنبال تحقق این مهم است که البته به دالیل فنی در فاز اجرا قرار 

نگرفته است. به گفته »محمد خوش آیینه« سرپرست ســازمان فناوری و اطالعات شهرداری 

بندر بوشهر طرح مطالعاتی هوشمندسازی بندر بوشهر چند سالی است مطرح شده و توسط یک 

شرکت بخش خصوصی به پایان رسیده و وصول شــده است. حتی سیر اداری ترک تشریفات آن 

هم انجام شده اســت، اما از آنجایی که این طرح در فاز 1 دارای ابهامات و اشکاالتی است در حال 

مذاکره برای رفع ایراد قرار دارد. به نظر می رســد با برداشــتن این موانع تا پایان سال 

تکلیف این موضوع  به نوعی مشخص خواهد شد.

بوشهر

استاندار کهگیلویه و بویراحمد سال 96 از 

پایلوت شــدن شهر یاســوج برای ایجاد شهر 

هوشمند خبر داده بود، اما در همه سال های 

گذشته یاســوج نتوانســت به معنای واقعی شهر 

هوشمند نزدیک شود. به نظر می رســد مهم ترین چالش این 

استان در هوشمندسازی، اعتبار است به طوری که از شهرداری های استان 

خواسته شده با اعتبار داخلی خود به این کار اقدام کنند؛ شهرداری دوگنبدان 

چنین طرحی را شــروع کرده بود، اما همه اقدامات به نصب دوربین های 

مداربسته خالصه شد. سال گذشــته اجرای بیش از 200کیلومتر 

فیبر نوری در استان در مناطق باشت، چرام، یاسوج، کاکان و سی 

سخت شروع شد. همچنین با شروع پروژه اصالح و نوسازی 

فیبر نوری شهر یاســوج در نیمه دوم سال 

گذشته مســئوالن امیدوارند بستر 

ایجاد شهر هوشمند فراهم شود.

کهگيلويه و بويراحمد

يزد

ـهر هوشــمند در 
ایده شـ

شهر یزد با تشکیل 
شورای پنجم 

شهر هوشمند شکل گرفت. 
کمیسیون 

زد 6 طرح 
ی شهر ی

ی شورا
رکز پژوهش ها

م

رد و شاید بتوان 
ی را در دست اقدام دا

حقیقات
ت

ی شهر به صورت 
ی شورا

انعکاس همه جلسات علن

ا شفافیت 
ت Opendata ی

ن و راه اندازی سای
آنالی

 شهرداری 
ل در سایت

و انتشار نقشه تفصیلی دیجیتا

تاوردهای مهم 
زار آموزشــی آن را دس

راه با نرم اف
هم

ت. یزد همچنین 
حوزه هوشمندسازی دانس

شورا در 

از اولین شهرهای کشور است که اقدام به راه اندازي 

ت شهروندی، 
ی کرده اســت.کار

ن شهر
م افزار بی

نر

سامانه های یزد ترافیک و پسماند خشک، سامانه 

اتوبوس های درون شــهری و نصب دستگاه های 

ت سامانه امالک 
ن شــروع فعالی

QR و همچنی

ی و هوشمندسازی 
ــهردار

ن ســند در ش
بدو

ی و رانندگی نمونه هایی 
چراغ های راهنمای

ـهر هوشــمند است. 
از فعالیت های شـ

حوزه هوشمندســازی 
اردکان هم در 

مــا نتیجــه قابل 
ورود کــرده، ا

اســت.  نداشــته  قبولــی 
پروژه  بزرگ دیتاسنتر به عنوان بزرگترین مرکز داده غرب کشور شبکه فیبر نوری قزوین نیز به وسعت 48 کیلومترمربع و راه اندازی توسعه خدمات هوشــمند به شــهروندان محسوب می شود. در شهرداری قزوین موجود اســت که بستر کارآمدی برای داده های بسیار خوبی در حوزه شهرسازی و جی آی اس بستر الکترونیکی اقدام کنند.از این رو می توان گفت درخواست ها و استعالم شهرسازی خود از طریق اجرای آن شــهروندان می توانند برای ثبت دســتور کار قرار دهد. طرحــی که با ســامانه شهروندســپاری را در کشــور اســت که توانسته قزوین دومین شــهر 

از ظرفیت های منحصر به فرد مدیریت شــهری قزوین محســوب 
می شود. در سال های اخیر شــهرداری قزوین توانســته در نواحی 
منفصل شهری، خدمات الکترونیکی مشابه خدمات عرضه شده در 
از خدمات این امکان برای شــهروندان وجود دارد.استان برنامه مدونی برای آن وجود ندارد یا تنها در تعداد اندکی مناطق سه گانه شهرداری اراِئه دهد.موضوعی که در 26شهر دیگر 

قزوين

آموزش و محیط زیست با مشکالتی آب و فاضالب، ساخت و ساز، حمل و نقل، زنجان در بخش هایی مانند برنامه ریزی شهری، انرژی و فناوری اطالعات و ارتباطات را دارد. در زمینه هوشمندســازی برای مبادله اطالعات پرســرعت بین المللی و اســتفاده از خدمات عبور خط بین المللی شانگهای- فرانکفورت )TAE( توان بسیار مناسبی است. کارشناسان حوزه آی تی معتقدند زنجان با داشتن توانمندی هایی چون تامین منابع مالی برای تسریع هوشمندســازی زنجان از اولویت های شهرداری حمل و نقل از اقدامات دیگر اســت که البته نیاز به مشارکت شهروندان دارد. سیستم حمل و نقل شهری زنجان از حالت سنتی و مدیریت هوشمند زنجان است که به تدریج در تقاطع ها اجرا می شود. خروج شده در این زمینه هوشمندسازی ترافیک شهری کم پیش می رود. یکی از مهم ترین اقدامات انجام سال های گذشته آغاز شده است اما با سرعت بسیار هوشمندســازی شــهری در مرکز زنجان از 
روبه رو است.

زنجان

هوشمندسازی اردبیل با توسعه زیرساخت ها و ایجاد دیتاسنتر برای اردبيل
شهرداری از سال های گذشته در دستور کار قرار گرفته و اقداماتی در زمینه نرم افزاری شده 

است. راه اندازی سامانه 137 از مهم ترین اقداماتی است که شهروندان مشکالت را به شهرداری اطالع 
می دهند. ایجاد فرهنگسرا و استودیوی مجازی یکی دیگر از اقداماتی است که به زودی به بهره برداری 

می رسد. اما بنابراظهار مسئوالن اردبیل در بخش هوشمندسازی معابر عمومی و ترافیک جزو فقیرترین 
استان های کشور محسوب می شود. راه اندازی مرکز کنترل ترافیک اردبیل یکی از کارهای در دست اقدام 

که به دلیل تامین نشدن منابع مالی تا کنون عملی نشده است.در مرکز استان است. هوشمندسازی شهری در کنار نرم افزارها نیاز به تامین سخت افزارهایی دارد 

خراسان جنوبی از اســتان هایی است که در زمینه 
هوشمندسازی اقدامات قابل توجهی را انجام داده. هوشمندسازی 

مراکز اتفاقات مدیریت برق شهرســتان های اســتان با هدف کاهش زمان 
خاموشی ها و تسریع در رفع مشکالت مشــترکان، اجرا و بهره برداری شده است. 

برنامه کاهش کاربرد و حذف تدریجی دفترچه های درمانی نیز از اردیبهشت امسال در 
استان آغاز شد. یکی از اولویت ها در حال حاضر هوشمندسازی معابر با استفاده از تجهیزات 
الکترونیکی است. شبکه تولید و توزیع آب استان نیز تا حد زیادی هوشمندسازی شده است 

و مرکز هوشمند پایش اطالعات آب و فاضالب شهری در 7 شهرستان از جمله بیرجند، 
مود،  اسدیه، سربیشه و نهبندان وجود دارد. خدمات شهرداری ها نیز تا حد زیادی 

در استان هوشمندسازی شده، اما برای ایجاد یک شبکه هوشمند خدمات 
الکترونیک در کل استان اعتبار کافی الزم است که باید توسط دولت 

تامین شود.

خراسان جنوبی

اواخر سال گذشته شهر فاروج در خراسان شــمالی برای اجرای طرح شهر 
هوشمند انتخاب شد، زیرا با توجه به زیرســاخت های موجود فیبر نوری، پتانسیل بیشتری 

نسبت به سایر شهرهای استان برای تبدیل شدن به شهر هوشمند را داشت. چند ماهی است که 
ضعف ها و اشکاالت خدمات دولت الکترونیک در فاروج جمع بندی و در حال رفع است. به تازگی 
یک شرکت دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری خراسان شمالی نیز موفق به راه اندازی پلتفرم 

شهر هوشمند شده است که می تواند در هوشمندسازی شهرها کمک کند. اکنون این پلتفرم در 
شهر بهشهر مازندران و شیروان و بجنورد از شهرهای خراسان شمالی راه اندازی شده است 

و به زودی در شهر بندرعباس نیز فعال خواهد شد.

خراسان شمالی

توجه به اجرای شــهر هوشــمند در اهــواز از 

ســال های گذشته آغاز شــده اســت. طرح هایی مثل تاکسی 

اینترنتی بومی و نرم افزارهــای ویژه والدین بــرای آگاهی از وضعیت 

دانش آموزان شــاید از اولین نمونه های این شــکل از مدیریت شهر در اهواز 

هستند. افزایش خدمات هوشمند در شهری مثل اهواز که تابستان  های بسیار گرمی 

دارد می تواند مصرف انرژی و تردد بیش از اندازه را کاهش دهد و به بهبود هوای همیشه 

آلوده اهواز هم کمک کند. به همین دلیل اجرای طرح زیرساخت هوشمند فیبر نوری 

کالنشــهر اهواز اواخر اردیبهشت امسال آغاز شــد. با تکمیل و توسعه این پروژه 

بستر فیبر نوری شهر اهواز به بیش از 230 کیلومتر خواهد رسید و سرعت 

اینترنت شهروندان افزایش خواهد یافت. اجرای چتر WIFI فراگیر 

شهری برای در دسترس بودن اینترنت در همه جای اهواز 

هم از دیگر پروژه های مهم شهر هوشمند 

اهواز خواهد بود. 

خوزستان

روياي شهر هوشمند

مركزي   

معرفی اراک به عنوان شــهر یادگیرنده از سوی یونسکو ضرورت حرکت 

این شهر به سمت هوشمندسازی و مدیریت هوشمند شهری را دوچندان کرده است. برگزاری همایش 

»اراک، مدیریت هوشمند شهری« در سال 98 را می توان نخستین گام برای حرکت به سمت هوشمندی شهر 

اراک دانست. در این همایش تفاهم نامه سه جانبه هوشمندسازی اراک به امضای معاون هماهنگی امور اقتصادی 

استانداری مرکزی، شــهردار اراک و مدیرعامل مرکز فناوری گســترش ارتباطات رسید. اگرچه سازمان فناوری 

اطالعات و ارتباطات شهرداری اراک در این مدت به 3 اصل یکپارچه سازی سیستم ها، توسعه ساختار سازمانی و 

منابع انسانی توجه داشته اما مهم ترین خروجی فعالیت این سازمان که شهروندان اراک آن را لمس می کنند ، طرح 

هوشمندسازی حمل و نقل شهری است. نصب دستگاه های پرداخت الکترونیکی و مانیتورینگ سیستم حمل و نقل 

در سطح شهر اراک از جمله این اقدامات است. در سایر شهرهای استان مرکزی مدیریت هوشمند شهری 

مورد توجه جدید مسئوالن شهری قرار نگرفته است.

گيالن  

استان گیالن در زمینه هوشمندسازی شهری از استان های پایلوت 

کشور بوده، اما این پایلوت بودن به توسعه منجر نشده است. 4 شهر رشت، الهیجان، انزلی، آستارا 

در حوزه شهر هوشمند به عنوان پایلوت انتخاب شدند که غیر از رشت بقیه شهرهای گیالن در این زمینه 

رشد نداشــتند. به طور کلی در گیالن حدود 7هزار کیلومتر فیبر نوری برای تقویت زیرساخت های دولت 

الکترونیک ایجاد شده است. اتصال مناطق و سازمان های شهرداری به شبکه دولت، راه اندازی زیرساخت ویدئو 

کنفرانس، ایجاد زیرساخت و دسترسی های الزم برای دورکاری و ارتقای تجهیزات سخت افزاری از اقدامات این 

سازمان بوده است. به عقیده کارشناسان در حوزه هوشمندسازی شهری در رشت، غیر از ثبت تخلف راهنمایی 

رانندگی به شکل محدود کاری انجام نشده است. پس از چند سال فقط 3 ایستگاه هوشمند ترافیکی و 

پایش تصویری ایجاد و 7 دوربین ثبت تخلف بر آن ها نصب شده است. 

فارس
سازمان جهانی شهرهای پایدار هوشمند در سال 2010 تاسیس 

شد و اکنون 157 شهر و 43 ســازمان و موسسه عضو آن هستند و شــیراز در استان فارس 
نیز در ســال 2018 به عضویت این سازمان درآمد. با این همه در شــیراز هنوز هم هوشمندسازی 

به صورت یکپارچه انجام نشده است. مسئوالن شهری معتقدند هوشمندسازی در یک بخش نمی تواند 
کیفیت بخشی و رضایتمندی شهروندان در ارائه خدمات را افزایش دهد، بلکه هوشمندسازی  یک کل 
سیستماتیک اســت و باید در همه ابعاد به اجرا در بیاید. اما در شــیراز تاکنون حمل و نقل تا حدودی 
هوشمندسازی شده و بخشی از سیستم های اداری الکترونیکی شــده  است. مسئوالن در تالشند تا 

زیرساخت های دیگر شهر هوشمند را در این شهر تا پایان سال ایجاد کرده و ارتقا دهند.

اواخر فروردین امسال بود که خبر رسید کمیته ملی شهر هوشمند ایران تشکیل شده تا متولی شهرهای 
هوشــمند ایران باشــد و در یک فضای همکاری بین حدود ۱۷ ارگان دولتی و خصوصی و کارشناسان 
دانشگاهی، سند ملی شهر هوشمند را تدوین کند. اما از سال های گذشته فرآیند هوشمندسازی شهرها در 
بسیاری از استان های کشور شروع شده است. برخی شهرها چون مشهد در این زمینه رشد خوبی داشته اند 
به طوری که سال گذشته و در چهارمین دوره جایزه جهانی WeGo که از سوی سازمان جهانی شهر های 
هوشمند پایدار موسوم به WeGo برگزار می شود، مشــهد در بخش شهر های پایدار به مقام دوم و مدال 
نقره دست یافت. اصفهان هم از کالنشهرهایی است که توانسته تا 60درصد هوشمندسازی را محقق کند. 
اما در دیگر شهرها هوشمندسازی با موانعی روبه روست؛ برخی کار را تازه شروع کرده اند، در اغلب شهرها 
زیرساخت کافی برای هوشمندسازی وجود ندارد و ایجاد زیرساخت هم لنگ اعتباری است که معموال در 

سطح ملی اختصاص نمی یابد و باید از خزانه داخلی استان ها تامین شود. کهگیلویه و بویراحمد، گیالن و 
مازندران اعالم کرده بودند که به عنوان پایلوت این طرح شناخته شده اند، اما هیچ کدام نتوانسته اند از این 
فرصت برای هوشمندسازی بهره کافی را ببرند. در حال حاضر گرچه همه مراکز استان در پی هوشمندسازی 
هستند، اما به نظر می رسد سمنان، قم، ایالم، آذربایجان غربی و شرقی،  اردبیل و یزد اقدامات ملموس تری 
برای رسیدن به این هدف در دستور کار دارند. هوشمندسازی به معنای ساختن شهری برای زندگی بهتر 
شهروندان است و تنها در توسعه فناوری اطالعات و دولت الکترونیک خالصه نمی شود و به زیرساخت های 
فرهنگی و آموزشی نیز نیاز دارد. شهری هوشمند است که با به کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات موجب 
ارتقای کیفیت عملکرد خدمات شهری، کاهش هزینه ها و منابع شده و در عین حال موجب افزایش مؤثر 

فعالیت ها و بهره مندی شهروندان  شود و چنین شهری نیاز به شهروندانی هوشمند نیز دارد. 
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   دوشنبه 3 خرداد 1400    شماره 8227 

گلستان
در گلستان طی سال های گذشته موضوع 

شهر هوشــمند مورد توجه مسئوالن قرار 

داشت. استاندار گلستان سال 98 خواسته 

بود که این استان در ایجاد شهر هوشمند پیشگام 

شود. در همین ســال مجری طرح هوشمند گرگان 

اعالم کرده بود که مسیر طی شده در شــهرهای تهران و یزد برای 

طراحی و پیاده سازی شهر هوشــمند در مرکز استان پیگیری می شود. 

سال گذشته اما شــهردار خبر داد که قرار است شهر هوشمند با کمک 

چینی ها در گرگان اجرا  شود. بر این اساس قرار شد طرح هایی در 

قالب شهر هوشمند با همکاری شــهرداری گوانگ ژو تعریف 

شود و در اولویت برنامه ها قرار بگیرد. با این همه طبق اعالم 

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات گلستان هیچ 

کدام از شــهرداری های اســتان در 

زمینه توسعه شهر الکترونیک و 

هوشمند فعالیت خاصی 
نداشته اند.

ایــن کالنشــهر اســت.هوشمندســازی صددرصــدی ارومیــه بــرای ســال 1400 پروژه می شود. یکی از اهداف مسئوالن شهری و دیگر شــهرهای پر جمعیت استان دنبال هوشمندسازی در شهرهایی مانند میاندوآب بیشتری در ارومیه مشاهده می شود. گام بعدی فیبر نوری دوربین های هوشــمند کنترل ترافیک 40 میلیارد ریالی بخش خصوصی در زمینه توسعه نیز در این زمینه سهیم بوده اســت. با سرمایه گذاری ارومیه سرعت بیشــتری پیدا کرده و بخش خصوصی با تشکیل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری نیز دست پیدا کند.روند هوشمندسازی شهری در ارومیه مواصالتی بین شهری به عنوان برترین استان هوشمند در برخی آیتم ها از جمله هوشمندســازی محورهای یکی از 5شــهر هوشمند کشــور مطرح شود و حتی زمینه هوشمند سازی شهری داشته باشد و به عنوان گذشــته حرکت منســجم و به هم پیوسته ای در مشاهده می کنید. این استان توانسته در 2سال هوشمند را در شــهرها و جاده های استان از ابتدای ورود به اســتان دوربین های اگر به آذربایجان غربی سفر کنید آذربايجان غربی 

آذربايجان 
شرقی 

پــروژه هوشمندســازی شــهری در 

آذربایجان شرقی از اواسط سال 95 در تبریز 

کلید خورد. در آن مقطع وزارت صمت از طریق 

یک ســرمایه گذار این پروژه را در تبریز کلید زد، اما 

به واسطه مشــکالتی این روند، متوقف و در یکی دیگر 

از کالنشهرهای کشور آغاز شد. سال های 97 تا 99 این 

پروژه در ابعادی کوچک مانند نصب دوربین هوشمند به 

صورت محدود در میادین شهر دنبال شد تا اینکه در سال 

99 تبریز به صورت موقت به ســازمان جهانی شهرهای 

پایدار هوشــمند پیوســت. با این اقدام مسئوالن شهری 

دســت به دامن اداره کل ارتباطات و فنــاوری اطالعات 

استان شــدند تا تبریز بتواند در زمینه هوشمندسازی 

گام های عملیاتی در بودجه1400 بردارد و 700میلیارد 

ریال در زمینه هوشمندســازی حمل و نقل ترافیک 

شــهری اختصاص یابد. عالوه بر این شهرداری در 

زمینه مسابقات نوآوری های هوشمند شهری، 

پاســخگوی هوشمند ســالمت، وبینارهای 

پاسخگوی هوشمند و برنامه شهر هوشمند 

برنامه های مدونی دارد. در گام بعدی 

هوشمندســازی مراغــه، میانه و 

بستان آباد مورد توجه است.

اصفهان

اصفهان یکی از هوشمندترین 

شــهرهای ایــران اســت کــه 

هوشمندســازی آن از ســال های 94 و 

95 در حوزه خدمات شــهرداری آغاز شــد. 

فراینــد هوشمندســازی اصفهان بــا در نظر 

گرفتن اولویت های گردشــگری، حمــل و نقل و 

انرژی صورت گرفته اســت. تا کنــون 60 درصد از 

اهداف شهر هوشمند در اصفهان محقق شده و ستاد 

هوشمندســازی در شــهرداری در صدد تحقق صد 

در صدی آن است. 20 خیابان شــهر مجهز به پارک 

هوشمند، به روزرسانی »اصفهان کارت«، میز خدمات 

غیرحضوری شهرداری، 182 تقاطع مجهز به سیستم 

هوشــمند، 142 تقاطع مجهز به چراغ چشمک زن، 

42 تابلو متغیر خبــری، 40 ســامانه ثبت تخلف 

 AVL تجهیز هزار اتوبوس به سیســتم ،BRT

برخی از کارهای انجام شده برای هوشمندسازی 

شهری اصفهان اســت. مشکالت زیرساختی، 

ابــزاری و نرم افزاری در این مســیر وجود 

دارد کــه قابل حل و فصل اســت اما در 

مواردی موانع قانونی مثل شــفافیت 

در انجــام مناقصات وجــود دارد 

که رفع آن مســتلزم صرف 

وقت و هزینه است.

در شهر نصب شده اســت و حدود 50 دوربین نیز قرار است نصب ۳0 درصدی ترافیک شــهر شــد.  15دوربین کنترل هوشمند فناوری در کردســتان 2 ســال پیش رونمایی و موجب کاهش مدیریت پارکینگ های شــهری توســط جوانان پارک علم و کنترل معابر و ترافیک نشــده اســت. ســامانه هوشمند هوشمندســازی البته فقط محدود بــه نصب دوربین طرح شــتاب دوچندانی پیدا کرد. در کردســتان گرفته رونــد مطالعات و عملیــات اجرایی این و فناوری کردستان و حمایت های صورت خورد. با شــروع به فعالیت پارک علم 92 با انجام مطالعات اولیه کلید هوشمند سنندج در سال اجرای طرح شهر 
شــود. با هدف روان ســازی گره های ترافیکــی در مناطق پرتردد 

شــهری، مدیریت بحران و همچنیــن نظارت بر خدمات شــهری 
باید در مسیر هوشمندسازی گام بردارد.و کمبود اعتبار موجب شده کردستان نتواند آنچنان که مشکالتی چون فراهم نبودن زیرساخت هایی چون فیبر نوری مرکز مانیتورینگ ترافیک شــهری نیز راه اندازی شــده است.  اما 

کردستان

تبدیل کالنشــهر کرج به شهر هوشمند از 

ســال94 کلید خورد و از همین رو شهرداری 

کرج با اقداماتــی مانند ایجاد ســامانه کنترل 

تردد هوشــمند، ســامانه ثبت وقایع ترافیکی، 

ایجاد ســامانه پی وب بــا هدف ثبــت الکترونیکی 

صورت وضعیت هــای پیمانــکاران شــهرداری کــرج، کیف پول 

الکترونیک، توســعه خدمات غیرحضــوری و حــذف مراجعه حضوری 

شهروندان، طرح پرداخت الکترونیکی، درگاه واحد ارائه خدمات الکترونیک به 

شهروندان با عنوان کرج من سعی کرده در راستای ایجاد شهر هوشمند قدم 

بردارد. اما این ها فقط بخش کوچکی از مسیر هوشمندسازی کالنشهر 

است. فراهم نبودن زیرســاخت ها، نبود یک برنامه منسجم، نبود 

مدیریت واحد و اســتفاده نکردن از کارشناسان و متخصصان 

این حوزه، خالهای قانونی، موانع فرهنگی، آموزش ندیدن 

شــهروندان از موانعی اســت که فرایند 

هوشمندسازی شــهری را با مشکل 
مواجه می کند.

اجرای طرح هوشمندســازی در کرمانشــاه از 

ســال94 با تهیه طرح جامع هوشمندسازی معابر 

و کنترل ترافیک شهری شــروع، اما با این حال فقط 

18 دوربیــن نظارتــی در معابــر و 10 دوربین ثبت 

تخلف در کرمانشاه نصب شده اســت. قرار است برای 

هوشمندسازی شهری همه ســازمان ها و اداره های 

کلیدی شهرداری کرمانشــاه در آینده نزدیک کامال 

الکترونیکی اداره  شــوند. بایگانی های شهرداری در 

یک شــبکه واحد به صورت الکترونیکی درآمده اند و 

فراهم کردن زیرساخت های شــبکه فیبر نوری در 

شهر دیگر برنامه شــهرداری برای هوشمندسازی 

کرمانشاه اســت.فرآیند هوشمندســازی نیازمند 

شــبکه ارتباطی فیبرنوری و نرم افزار خاص است 

کــه در حال حاضر نرم افــزار انجام ایــن کار تهیه 

شــده، اما هنوز زیرســاخت های فعال سازی آن 

در کرمانشــاه تکمیل نیســت. نبود بودجه کافی 

مزید بر علت شــده اســت. قرار بود در کرمانشاه 

200 دوربین دیگر نصب شــود، اما هنوز این امر 

عملی نشــده. پاوه یکی از شــهرهای پیش رو 

در ایجاد شــهر هوشمند در اســتان است.

کرمانشاه

هرمزگانی ها اولین گام هــا را برای ایجاد 
شهر هوشمند از سال 97 برداشتند. اولین بار 

در قشم بود که نشست شورای سیاست گذاری 
شهر هوشمند در این جزیره برگزار شد. هرچند 
2 سال قبل تر بندرعباســی ها هم استارتاپ 
شهرهوشمند را برگزار کرده بودند، اما نشست 

قشم جدی تر بود. با وجود این جزیره کیش اما 
سال گذشته با افتتاح چند پروژه بزرگ فیبر 
نوری به این هدف نزدیک تر شد. امسال هم 

خبر می رسد پلتفرم شــهر هوشمند شامل 
شبکه اجتماعی و پیام رســان، بازار آنالین، 
مدرسه هوشــمند، سازمان ساز هوشمند 

حرفه ای که در ۳شهر کشور فعال شده قرار 
است به زودی در بندرعباس هم فعال شود. 

پارک علم و فناوری هرمزگان امســال با 
شهرداری بندرعباس تفاهم نامه ای امضا 
کرد که یکی از مفــاد آن، به کارگیری 
هوشمند است. اســتارتاپ ها بــرای تحقق شــهر 

هرمزگان

شهرداری خرم آباد با پیگیری های شهردار 

سعی کرده است در مسیر هوشمندسازی گام 

بردارد. ایجاد ســایت خدمات بــرای انجام امور 

شهرسازی و پرداخت آنالین عوارض شهرداری، 

ایجاد وب سرویس پرداخت آنالین عوارض خودرو 

و برون سپاری این خدمت، ایجاد بستر فیبر نوری 

اختصاصی داخل شهر، تجهیز لینک شبکه مناطق 

سازمان های تابع شــهرداری خرم آباد به فناوری 

فیبر نوری، ایجاد مرکزی پایش تصویری کنترل 

ترافیک، ســامانه 1۳7 شــهروندان، ایجاد وب 

ســرویس مصوبه های شورای اســالمی شهر و 

ایجاد مرکز data server شهرداری از اقدامات 

انجام شده برای هوشمندســازی در خرم آباد 

است. خرید تجهیزات و راه اندازی خودروی ثبت 

تخلف در مرکز پلیــس راهنمایی و رانندگی، 

همــکاری در انجام پروژه چتــر wifi، ایجاد 

طرح VoIP در بعضی از مراکز تحت پوشش 

شــهرداری، ایجاد مراکز خدمات شهروندی 

سرای محله، مجهز کردن سامانه تاکسیرانی 

و اتوبوس رانی به QR، از دیگر برنامه ها 
در این زمینه است. 

لرستان

هوشمندسازی شهری از ۳ ســال پیش در زاهدان 
اجرا شــد. از آنجا که سیستان و بلوچســتان جزو مناطق محروم 

کشور اســت اجرای این پروژه با کندی همراه بود. با وجود این، شهرداری 
زاهدان ایجاد ارتباط بر بستر فیبر نوری، مکانیزه کردن سیستم ها، مکانیزه کردن 

فرآیندهای انجام کار، آموزش های الزم برای به کارگیری نرم افزارهای گوناگون شهرسازی، 
نوسازی، درآمد، کسب و پیشه و ایجاد ممیزی امالک را در دستور کار قرار داده است. استفاده 
از فیبر مخابرات، راه اندازی نرم افزار ممیزی امالک شهری، ارتقای نرم افزار مالی، تلفن گویای 

1۳7خدمات شهری و 125 آتش نشانی از دیگر طرح هایی  است که در هوشمندسازی 
شهری مورد توجه قرار گرفته. دبیرخانه هوشمند، ایجاد دیتا سینتر و برخی موارد 

دیگر مانند هوشمندسازی پرداخت های خرد هم در حال آماده سازی است. 
طرح هوشمندسازی شهر در دیگر شهرهای سیستان و بلوچستان 

آغاز شده، ولی به دلیل نبود زیرساخت ها از سرعت خوبی 
برخوردار نیست.

سيستان و بلوچستان

شــهر مشــهد بــه عنوان 
مرکز خراســان رضوی عملکرد 

بسیار خوبی در زمینه هوشمندسازی 

دارد. بزرگ ترین شــبکه هوشــمند دولت 

با 4200کاربر شــامل اداره های شهرســتان ها 

و دهیاری هــا در خراســان رضوی فعالیت می کند. 

این اداره هــا مکاتبه های خود را در این بســتر جابه جا 

می کنند. در بخش کسب  وکارهای آنالین هم بعد از تهران، 

مشهد به عنوان دومین شهر موفق در زمینه کسب  وکارهای 

آنالین در کشــور معرفی شــده است. شــرکت های خدماتی 

مثل آب و برق، دانشــگاه علوم پزشــکی و آمــوزش و پروش هم 

اقدامات خوبی در این زمینه داشــته اند. مشــهد در تالش اســت 

انتخابات ریاســت جمهوری را به صورت الکترونیک برگزار کند. این 

موارد موجب شده اســت سال گذشــته و در چهارمین دوره جایزه 

جهانی WeGo که از سوی ســازمان جهانی شهر های هوشمند 

پایدار موســوم به WeGo برگزار می شــود، مشهد در بخش 

شــهر های پایدار به مقام دوم و مدال نقره دست یابد. 

خراسان
مازندران رضوی

مازندران بیشــترین ضریب 
نفــوذ اینترنت در کشــور را دارد و 

می تواند یکی از اســتان های پیشتاز در 
اجرای شهر هوشــمند باشد. حتی سال95 

مدیران شهرداری ساری اعالم کردند این شهر 
پایلوت شهر هوشمند کشور است. آن زمان صدور 
ساری کارت به عنوان کارت الکترونیک شهروندی، 
الکترونیکی شــدن کرایه اتوبوس و تاکسی و نصب 
باجه های الکترونیک خدمات شهری از اقدامات اولیه 
تبدیل ساری به شهر هوشــمند بود که امروز تقریبا 
اثری از آن ها دیده نمی شــود. اخیرا نیز شهرداری 
ساری اپلیکیشن »ساری من« را برای ارائه خدمات 
شهروندی از ســوی شــهرداری راه اندازی کرد. 
شهرداری آمل نیز با اجرای ۳1کیلومتر عملیات 
زیرسازی شــبکه ای، برنامه ریزی اجرای طرح 
شهر هوشمند با ســرمایه گذاری 25 میلیارد 
تومانی را در دســتور کار دارد تا در صورت 
اجرا نخستین شــهر هوشمند غیرمرکز 
اســتانی لقب بگیرد. فاصله تا تحقق 
شهر هوشمند در مازندران بسیار 

زیاد است.

هوشمندســازی شــهرهای ســمنان چند سال 
است مورد توجه مســئوالن قرار گرفته. این اســتان از نظر توسعه 

زیرساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات رتبه دوم را بین استان ها دارد. 
زیرساخت های مناسب ارتباطی در این اســتان موجب شده شرایط برای تبدیل به 

شهر هوشمند فراهم باشد. برای نمونه نخستین پارک هوشمند کودک کشور در سمنان 
با استفاده از فناوری واقعیت افزوده به بهره برداری رسیده است. ۳ سال پیش نیز نخستین هتل 

هوشمند کشور در شهمیرزاد گشایش یافت. شهرداری شاهرود هم پارسال طرح هوشمندسازی 
پالک واحدهای مسکونی را تصویب کرد. بخشی از مدیریت ترافیک شهری سمنان نیز پارسال 

با نصب دوربین های پایش تصویری و ثبت تخلف به صورت الکترونیک انجام می شود. 
اما هنوز عمده خدمات اداری به شهروندان استان سنتی است. راه اندازی سامانه 

»سمنان من« برای ارائه برخی خدمات شــهروندی نیز از دیگر اقدامات 
تحقق شهرالکترونیک در این استان است و قرار بود در بودجه 

امسال ســمنان اعتباری به هوشمندسازی 
اختصــاص یابــد.

سمنان

قم
هوشمندسازی شهری در قم از 

سال 96 با تشکیل ستاد شهر هوشمند 

به عنوان نخستین مرکز در کشور آغاز شد. 

در این مدت مسئوالن شهری در تالش هستند 

عالوه بر اجرای طرح های هوشمندســازی، مدل 

بومی هوشمندسازی را تدوین کنند. مقدمات این کار 

در سال 97 آغاز شده و قم یکی از کالنشهرهای سرآمد در 

تحقیق و پژوهش در بومی سازی هوشمندسازی شهر است. 

جدا از طرح های مهم در حوزه آســیب پذیری و مخاطرات 

امنیت سایبری، نقشه راه هوشمندسازی و سامانه یکپارچه 

خدمات الکترونیکی، ۳ بسته فرصت های سرمایه گذاری با 

همکاری بخش خصوصی تدوین شد؛ مدیریت هوشمند 

ترافیک با هوشمندســازی پارکینگ های عمومی، تولید 

اپلیکیشــن ها و ایجاد درگاه های وصول عوارض شهری 

و حذف قبــوض کاغــذی و راه اندازی ســامانه های 

پرداخت آنالین حمل و نقل عمومی. در سال 1400 

هم ۳ پروژه در ستاد شــهر هوشمند شهرداری قم 

طراحی شده که شــامل برگزاری رویدادهای 

استارت آپی، فرهنگ سازی و توانمندسازی 

مردم و کارکنان در اســتفاده از خدمات 

الکترونیکی و پایلوت هوشمندسازی 

محیط زیســت شــهری است. 

خیلی راه مانده تا بگوییم همدان به شهر هوشمند 

تبدیل شده و حتی نمی توان ادعا کرد همدان به این سمت قدم 

برداشته است. اما یکی از مسائلی که کامال احساس می شود این است که 

حداقل شهرداری الکترونیک راه اندازی شود تا همدان به شهر الکترونیک گام 

بردارد. با این شرایط و با گستردگی مفهوم هوشمندسازی می توان گفت همدان عمال 

در این زمینه کاری نکرده است. با این وجود همدان سعی کرده خدماتی که به شهروندان 

ارائه می دهد را الکترونیکی کند. نرم افزارهای مدیریت شهری ارتقا یافت تا بتوان داده ها 

را در آن نگهداری و ارتباطات داخلی در شــهرداری را ایجــاد کرد. حوزه فیبر 

نوری باید در همدان مجهز شــود تا زیرساخت های اصلی فناوری تأمین 

شود. شــهرداری این اقدام را در قالب یک قرارداد سرمایه گذاری 

به فراخوان گذاشــته و در روزهای آینده قرار اســت 

105 کیلومتر از آن اجرا شود. 

همدان

اگر چه 4 ســال پیش شــهردار ایالم از 

هوشمندسازی این شــهر خبر داده بود، اما 

شهر ایالم هنوز تا هوشمند شدن فاصله زیادی 

دارد. با این حال از سال گذشــته و با شیوع 

کرونا بخشــی از حمل و نقــل عمومی و 80 

درصد سیستم اداری در این شهر هوشمند 

سازی شده است. پرداخت کرایه در ناوگان 

حمل ونقل عمومی شهر ایالم با استفاده از 

اپلیکیشن موبایل و تکنیک Qr به صورت 

الکترونیکی انجام می شود. سامانه پرداخت 

الکترونیــک کرایه تاکســی های ایالم نیز 

بخش مهمی از زیرســاخت های شــهر 

هوشمند است که ســال گذشته شیوع 

ویروس کرونا اجرای آن را ضروری کرد. 

در اداره ها هم بسیاری از خدمات از سال 

گذشته تاکنون الکترونیکی شده تا عالوه 

بر کاهش تــردد مردم به ایــن مراکز، 

عملکرد مدیران برای شــهروندان 

شفاف سازی شود.

ايالم

توسعه فیبر نوری 

در راســتای رسیدن به 

شهر هوشمند از ابتدای شورای 

شهر پنجم در کرمان مورد توجه قرار 

گرفت. چند ماه پیش هم شهرداری کرمان 

مرکز کنترل ترافیک را راه اندازی کرد تا گامی 

دیگر برای نزدیک شــدن به این هدف برداشــته 

شود. البته پیش تر از این استانداری کرمان در سال 95 

تفاهم نامه ای با سه هلدینگ ملی ICT و معاونت وزارت 

ارتباطات و فناوری اطالعات امضا کرده و از عملیاتی شدن 

الگوی شــهر هوشــمند در کرمان خبر داده بود؛ الگویی که 

هنوز به نتایج قابل توجه نرسیده است. پس از آن در سال 98 

استانداری نخستین مرحله از اجرای طرح تبدیل کرمان به شهر 

د را آغاز و طرح هوشمندسازی مسیر میدان آزادی تا 
هوشــمن

میدان شهدا و همچنین تقاطع سمیه شهر کرمان را کلید زد. 

با وجود این اقدامات اما کرمان تا رسیدن به جایگاه یک 

شهر هوشمند فاصله زیادی دارد. 

کرمان
چندی است موضوع هوشمندسازی شهرکرد مرکز استان 

چهارمحال و بختیاری در مدیریت شهری مطرح شده، اما تاکنون اقدامی در این زمینه 
نشده است. رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شــهرداری شهرکرد از تالش برای اجرای1۳0 

کیلومتر فیبر نوری با همکاری بخش خصوصی خبر می دهد. این موضوع منوط به ایجاد زیرساخت هاست 
و در صورت فراهم بودن زیرساخت طی 5 سال آینده طرح شهر هوشمند در شهرکرد محقق می شود. به گفته 

مسئوالن،  شهرکرد از نظر مساحت محدود است و می تواند پایلوت مناسبی به شمار آید.طرح شهر هوشمند یکی 
از مهم ترین بسته های سرمایه گذاری شهرداری شهرکرد است و پایلوت شدن شهرکرد به عنوان شهر هوشمند 
کشور جزو 10 طرح اولویت دار ملی ارزیابی شده اســت. تاکنون 6 هزار کیلومتر فیبرنوری در مناطق شهری و 

بین شهری استان اجرا شده است که این شاخص با توجه به مساحت محدود استان شاخص به نسبت 
مطلوبی به شمار می رود.

چهارمحال و بختياری
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سیل دی   ۹۸ در سیســتان و بلوچستان عوارض و 
عواقب ناخوشــایند فراوانی به همراه داشــته که 
مهم ترین آن پدیده »گرگروک« یا فرسایش خندقی 
است. این مساله باعث نابودی بسیاری از زمین های کشاورزی و 
خالی از سکنه شدن برخی روستاهای جنوب سیستان شد. به 
گزارش همشهری، بعد از ســیل دی  ۹۸ در منطقه بلوچستان، 
پیشروی فرسایش خندقی خاک یا به زبان محلی »گرگروک« تا 
نزدیکی رودخانه »کاجو« آمد و ۳00 روستا را خالی از سکنه کرد. 
حوادث غیر مترقبه طبیعی دیگری ماننــد رانش زمین نیز در 
برخی نقاط شمالی و کوهپایه ای استان رخ داد، اما این حوادث 

جزئی و موردی بودند.

جنوباستاندرگیرپدیدهگرگروکها
معاون مدیرکل مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان 
در گفت و گو با همشــهری در ایــن باره اظهار کــرد: از پدیده 
گرگروک که پس از ســیل به وجود آمد می توان به عنوان یک 
بحران یاد کرد. البته ما در این سال ها رانش زمین هم در برخی 
نقاط استان داشته ایم که بیشــتر متوجه مناطق کوهستانی و 

کوهپایه ای شمال استان مانند شهرستان تفتان و بزمان بود.
روح اهلل سرگزی گفت: به عنوان مثال در مناطق شمالی یاد شده 
برخی منازل مســکونی به دلیل وقوع رانش جابه جا شده اند و 
بررسی، فرایند جابه جایی منازل دیگر که در خطر وقوع رانش قرار 
دارند از سوی بنیاد مسکن استان و مطالعات و بررسی هایی هم 
از نظر زمین شناسی در نقاط مختلف استان در حال انجام است.

معاون مدیرکل مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان 
ادامه داد: اما آنچه بســیار در اولویت قرار دارد مدیریت پدیده 
گرگروک است که بســیاری از مناطق جنوبی استان را درگیر 

کرده است.

وی افزود: سیستم و فیزیک خاک این مناطق  بسیار خاص است 
و وقوع سیل، زمین های این مناطق را به شدت درگیر کرده است. 
در این رابطه باید گفت وضعیت دشــت های میرجاوه مطلوب 
نیســتند. البته طرح ها و بودجه هایی برای مدیریت بحران در 
مناطق یاده شــده درحال انجام اســت ولی اگر اقدامی صورت 
نگیرد، راهی جز جابه جایی روستاها وجود ندارد. تاکید می شود 
که پروژه جلوگیری از پیشروی گرگروک ها در حال انجام است که 
با اجرای کامل آنها جلوی هر رخدادی گرفته خواهد شد و نیازی 

به جابه جایی روستاهای در معرض خطر نخواهد بود.

اجرایطرحهایمقابلهباگرگروکدرچابهار
رئیــس اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامــل اداره کل راه و 
شهرسازی سیستان و بلوچستان هم در گفت و گو با همشهری 
اظهار کرد: بعد از ســیل های به وقوع پیوسته و به دلیل سستی 
خاک در مناطق مختلف شهرستان چابهار شاهد پدیده گرگروک  
و ایجاد حفره هایی در زمین شده ایم که این مساله به عنوان یک 
تهدید مورد توجه و مدیریت قرار گرفته  است. مهدی میری ادامه 
داد: برای رفع بحران پیش آمده ۸0 میلیارد تومان اعتبار در نظر 
گرفته شده تا شرایط برای زندگی و زیست اهالی مناطق درگیر 

با این پدیده  بهبود یابد.

۱۰۳میلیاردتومانبرایجلوگیریازفرسایشخندقی
نماینده مردم چابهار در مجلس هم گفت: بعد از سیل دی  ۹۸ در 
منطقه بلوچستان،  پیشروی فرسایش خندقی خاک یا گرگروک  
تا نزدیکی رودخانه  کاجو آمد و ۳00 روستا را خالی از سکنه کرد.

معین الدین ســعیدی افزود: گرگروک ها یا پدیده فرســایش 
خندقی خاکی موجب نابودی زمین های کشاورزی و خالی شدن 

روستاها از سکنه شده است.

وی افزود: میانگین فرســایش پدیده گرگروک در کشور ۱۵ تن  
خاک در هکتار است که این میزان در دشتیاری به حدود ۱00 تن 
در هکتار نیز می رسد. همین مساله موجب شده زیست مردم این 
منطقه به خطر بیفتد.سعیدی تصریح کرد: اکنون ۱0۳ میلیارد 
تومان اعتبار از صندوق توسعه ملی برای جلوگیری از این پدیده 

خارج از کنترل که خواسته در نظر گرفته شد.
 نماینده چابهار در مجلس شــورای اســامی خاطرنشان کرد: 
عملیات احداث ســیل بندی به طول ۸ کیلومتر برای کنترل و 
جلوگیری از پیشــروی گرگروک ها در منطقه »عورکی« که در 
واقع یکی از کانون های ایجاد گرگورک  محســوب می شود آغاز 
شده و برای کنترل بیشــتر نیز عملیات احداث بندسارهایی در 

پایین دست در حال اجراست.

نیازبه۱۴۰۰میلیاردتوماناعتباربرایمدیریتمنطقه
رئیــس اداره منابع طبیعــی و آبخیزداری شهرســتان چابهار 
هم در این بــاره گفت: حوزه تحــت تأثیر فرســایش خندقی 
۸۸۸ هزار هکتار اســت که شهرســتان های چابهار، دشتیاری 
و قصرقنــد در جنــوب اســتان  سیســتان و بلوچســتان 
را شامل می شــود. بر اســاس مطالعات انجام شــده این حوزه 
دارای یــک منطقــه بحرانــی در ســطح ۱۳0 هــزار هکتار 
و یک منطقه فــوق بحرانی در ســطح 20 هزار هکتار اســت.

غامرضا راهداری افزود: با توجه به گســترش و توســعه 
گرگروک ها در منطقه فوق بحرانی، مطالعات تفصیلی و 

اجرایی در این محدوده متمرکز شده است. بر اساس 
مطالعات انجام شــده و آنالیز صورت گرفته در سال 

۹۹، برای کنترل توسعه گرگروک ها در محدوده 20 هزار 
هکتاری بخش مرکزی و قسمتی از بخش پان شهرستان چابهار، 

بیش از ۱۴00 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

صدای همشهری

اشکانجهانآرای
خبرنگار

222 روز دیگر ســال 2022 میادی آغاز می شود و دقیقا 
از همان روز فرصت یک ســاله مازندران و به ویژه ســاری 
برای بهره برداری از یک رویداد بین المللی آغاز خواهد شد. 
»ساری2022« عنوان یک فرصت مهم بین المللی برای رونق 
گردشگری در مازندران است. مهر ۱۳۹۸ وزیران گردشگری 
کشــورهای عضو اتحادیه اقتصادی اکو در سومین نشست 
خود به پیشــنهاد مطرح شده از ســوی ایران برای انتخاب 
ساالنه پایتخت گردشگری این کشــورها رأی مثبت دادند 
و در نخستین گام نیز قرار شد که ساری به عنوان نخستین 
پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو میزبان این رویداد 
بین المللی شود. برای سال 202۳ نیز این میزبانی به اردبیل 
داده شد. اما در فاصله حدود 7 ماه تا آغاز سال 2022 آن چه 
که از ساری و سایر شهرهای مازندران دیده می شود، تفاوت 
بسیار زیادی با سیما و ســازماندهی اجتماعی و زیرساختی 
جامعه ای دارد که قرار اســت میزبان یک رویداد بین المللی 
گردشگری محور باشد. مدیران این استان طی یک سال اخیر 
بارها به میزبانی مازندران از این رویداد اشاره کردند و عنوان 
شده که برنامه ریزی هایی در حال انجام است. البته طی دو 
هفته اخیر اقداماتی بابت شناساندن »ساری2022« در شهر 
ساری انجام شد. اما نگاهی کلی به ساری و شهرهای مازندران 
نشان می دهد که هنوز در عمل اتفاق خاصی برای میزبانی از 

این رویداد نیفتاده است.

آغازتبلیغاتدرساری
اما سرپرست شــهرداری ســاری که حدود دو هفته پیش 

مدیریت شــهری مرکز مازندران را به عهده گرفته است، از 
آغاز اقدامات جدید در این نهاد برای بهبود زیرساخت های 
شهری و همچنین برجسته کردن ساری2022 در جامعه با 
انجام کارهای تبلیغاتی و اجتماعی خبر می دهد و می گوید: 
به ســاری2022 به عنوان یک فرصت کم نظیر رونق شهر و 
گردشگری شهری نگاه می کنیم و تمام تاش خود را برای 
بهره برداری از همه ظرفیت ها به کار گرفته ایم. بخشی از این 

کارها نیز از هفته پیش آغاز شده است.
جواد طالبی در گفت وگو با همشــهری اظهــار می  کند: از 
سه شنبه هفته قبل کمپین تبلیغاتی ساری2022 با نصب 
بنرهایی ویژه این رویداد آغاز به کار کرد که قرار اســت در 
آن به صورت گام به گام با اســتفاده از طرح های گرافیکی و 
شــیوه های تبلیغات اجتماعی نگاه و ذهن شهروندان مرکز 

استان را به این رویداد جلب کنیم.
به گفته این مســئول یکی از اقدامات دیگــری که در این 
زمینه انجام شــد، تشــکیل دبیرخانه رویــداد بین المللی 
ساری2022 در سازمان فرهنگی شــهرداری ساری است. 
وی می افزاید: بخش مهمــی از کاری که باید انجام شــود 
آشناســازی شــهروندان به عنوان میزبان های اصلی با این 
رویداد بین المللی است که باید در قالب برنامه های فرهنگی 

انجام شود.

پیگیریبرایپیشرویدادها
در کنار فعالیت هایی که شهرداری ساری برای پیشبرد امور 
مربوط به میزبانی از این رویــداد بین المللی دارد، اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی نیز گام هایی 
را برداشته اســت که به نظر می رســد برای چنین رویداد 
اجتماعی   بسیار اندک است. با این حال دبیر رویداد بین المللی 
ساری2022 معتقد است که تا کنون اقدامات مناسبی انجام 
شده و نگاه مسئوالن ارشد استان نیز به حمایت از این طرح 

اجتماعی-توریستی مناسب و حامیانه است. 
علی ماهفروزی به همشهری می گوید: ما ۴۱ محور را برای 
برگزاری پیش رویدادها تا پیش از آغاز ســال 2022 اعام 
کردیم و استاندار نیز دستور پیگیری برای تأمین اعتبار مورد 
نیاز این پیش رویدادها را صادر کرده اســت. مسائلی مانند 
راه اندازی رادیواینترنتی ساری2022، تبلیغات در شهرهای 
مختلف استان، توسعه ناوگان حمل ونقل شهری و بین  شهری، 
راه اندازی کمپین های تبلیغاتی و آشــنا کردن جامعه با این 
رویداد از اهداف مهمی است که در طراحی این پیش رویدادها 

مد نظر قرار گرفته است.
وی می افزاید: اخیراً کمیته گردشــگری شهر خاق رویداد 
ساری2022 نیز با محوریت »ساری، شهر دمنوش ها و گیاهان 
دارویی« راه اندازی شد. خوشبختانه طی دو ماه اخیر تکاپوی 
خوبی با ورود جدی استاندار برای این رویداد ایجاد شده و در 
صورتی که کارها با همین روند ادامه داشــته باشد، اتفاقات 
مثبتی را خواهیم دید. ضمنا سند برنامه های الزم برای شهر 
ساری کاما تکمیل شده و برای شهرهایی هم که مکمل این 
میزبانی هستند تا یک ماه دیگر سند چشــم انداز رویداد را 

مشخص می کنیم.

بودجه:صفرریال
دبیر رویداد بین المللی ساری 2022 که طراح پروژه پایتخت 
گردشگری کشــورهای عضو اکو نیز هست، جزئیات تقریبا 
کاملی از اجرای این پروژه را مطــرح می کند، اما آن چه که 
برای اجرای همه ایــن پیش رویدادها یــک پیش نیاز مهم 
محسوب می شود بودجه اســت. ماهفروزی در پاسخ به این 
پرسش که تا کنون چقدر اعتبار برای پروژه ساری2022 در 
اختیار این دبیرخانه یا اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی قرار گرفته می گوید: تا کنون هیچ اعتباری 
دریافت نکردیم. پیش بینی ما برای برگزاری پیش رویدادها 
۱۳۵ میلیارد تومان است که درخواست این اعتبار با امضای 
اســتاندار به رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
ارائه شــد و امیدواریم تا پیش از پایان عمر دولت این اعتبار 

تخصیص یابد.
بنابر این اظهارات دبیر پروژه ساری2022 عما هنوز هیچ گام 
مالی نهایی شده ای برای میزبانی مازندران و به ویژه ساری از 
گردشگران خارجی در طرحی منسجم و یک ساله برداشته 
نشده است و این دقیقا همان نقطه باتکلیفی پروژه محسوب 
می شود. به همین دلیل با وجود این که گفته می شود میزبانی 
از گردشگران کشــورهای عضو اکو در ســال 2022 صرفا 

محدود به ساری نیســت و تمام مازندران باید در قالب یک 
کانشهر درگیر اجرای این پروژه باشند، عما هیچ نشانه ای 
از این رویداد در شهرها و روستاهای مختلف مازندران دیده 
نمی شود و حتی اقشار مختلف جامعه در سراسر این استان نیز 

شناختی از رویداد بین المللی ساری2022 ندارند.

درشهرخبرینیست...
رویدادی که از آن به عنوان سرآغاز پروژه پایتخت گردشگری 
کشــورهای عضو اکو یاد می شــود و تا 222 روز دیگر آغاز 
خواهد شد هنوز هیچ صفحه رسمی در شبکه های اجتماعی و 
پیام رسان ها و حتی یک وبسایت مستقل به منظور شناساندن 
جزئیات پروژه به گردشــگران خارجی ندارد. به این موضوع 
می توان جای خالی اقداماتی ظاهری برای حساس ســازی 
جامعه مانند نصب روزشــمار در شــهرها به ویژه ســاری و 
همچنین نصب نمادهای مرتبط با این رویداد و زیباســازی 

ویژه شهرها را نیز افزود.
در حالی که تجربه های پیشــین میزبانی شهرهای ایرانی از 
رویدادهای مشابه مانند پایتخت اعام شدن اصفهان، تبریز 
و همدان در بخش گردشــگری بین المللی نشان می دهد از 
ماه ها پیش از آغاز رویداد، اجرای زیرساخت های متفاوت و 
زیباسازی شهری به موازات آگاه سازی و افزایش حساسیت 
اجتماعی نسبت به این میزبانی برای مشارکت بیشتر در طرح 

مورد توجه قرار گرفت.

مفهومسازیمقدمبرزیرساخت
 البته ماهفروزی معتقد است که در اجرای چنین رویدادهایی 
موضوع اصلی محتوا و مفهوم است، نه ســاختار. او تصریح 
می کند: وقتی محتوا و مفهوم آماده نباشــد حتی در صورت 
وجود زیرساخت ها نیز مردم همراهی نمی کنند. معتقدم باید 
در ماه های باقیمانده به سمت واژه  سازی حرکت کنیم. برای 
مثال مفهوم کوچه موزه ها یکی از پروژه هایی است که برای این 
میزبانی مد نظر داریم تا در کوچه های تاریخی و قدیمی خود 
اهالی و ساکنان طرح های اجتماعی بر مبنای هویت تاریخی 

و فرهنگی آن محله را اجرا کنند.
وی می افزاید: اصوال برای این رویدادها به مشارکت اجتماعی 
بیشتر از ساختار فیزیکی نیاز داریم. چون گردشگران امروزی 
بیشتر مشتاق تجربه فرهنگ ها هســتند. ما این امکان را در 
شهرهایی مثل آالشت، ســاری، آمل، بابل، رامسر، بهشهر و 
برخی نقاط دیگر استان داریم. اگر بتوانیم مفهوم سازی را با 
دقت بر اساس ظرفیت ها انجام دهیم و مردم را با فرصت های 

توسعه آشنا کنیم خود محله ها کارها را پیش می برند.
ماهفروزی معتقد است که از دو ماه پیش تا امروز پیگیری ها 
به خوبی پیــش رفته و اکنون نیز مرکز مازنــدران به عنوان 
کانشــهر میزبان این رویداد با مجموعــه ای از جاذبه های 
گردشــگری فرهنگی، تاریخــی، اجتماعــی و طبیعی در 

برنامه ریزی ها عقب نیست.
اما نگاهی به بخش اجتماعی پروژه نشــان می دهد که عما 
آگاهی خاصی نسبت به این موضوع در جامعه وجود ندارد. 
بررسی های میدانی نشان می دهد که در ساری تقریبا از هر 
۱0 نفر ۹ شهروند هیچ اطاعی از رویداد ساری2022 ندارند. 
بر اساس همین بررسی ها این میزان شناخت در شهروندان 
سایر شــهرهای مازندران تقریبا صفر اســت. از سوی دیگر 
شهرداری ها و سایر دستگاه های اجرایی شهرستانی هم هنوز 
هیچ نشــانه ای از میزبانی مازندران از این رویداد بین المللی 
را به جامعه عرضه نکرده اند. تا ســاری2022 راهی نمانده، 
اما تا تحقق آن چه که در طرح پیش بینی شده بود راه بسیار 

زیادی مانده است. 

ساری2022 در سکوت
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021-23023405   
ستون صدای همشهري براي نوشتن مشکات شما شهروند  گرامی  است. معضاتي که منعکس مي شوند تا 
مسئوالن آنها را بخوانند و در پي یافتن راه حلي براي رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکات خود از ساعت 

۹ تا ۱7با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.

طبیعتکردستان
عکسهمشهری:شکیبناصري

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
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021-23023442
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دبیر رویداد بین المللی 
ساری2022:  کمیته گردشگری 
شهر خالق رویداد ساری2022 

با محوریت »ساری، شهر 
دمنوش ها و گیاهان دارویی« 

راه اندازی شد

مشکلسهمیهآردنانوایانگلبهار
توزیع نکردن درست آرد در گلبهار چند ماه است موجب نارضایتی شدید مردم شده. 

مردم باید برای گرفتن چند عدد نان ساعتی را در صف بایستند.
حسنیازخراسانرضوی

گلستانسمنانداروخانهشبانهروزیندارد
در منطقه گلستان استان سمنان داروخانه شبانه روزی وجود ندارد. حتی بزرگترین 
بیمارستان شهر که با این منطقه فاصله کمی دارد هم شرایط ارائه خدمات دارویی به 

صورت شبانه روزی را لحاظ نکرده است.
یکشهروندازسمنان
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