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یادداشت
زهرانژادبهرام؛عضو هيأت رئيسه شوراي شهر تهران

 دولت دوازدهم تالش كرد با دعوت از شهردار تهران 
به عنوان نماینده شهرداران سراسر كشور به جلسات 
هيأت دولت )كــه قانونا عضو هيأت دولت نيســت( 
نشان دهد كه به دنبال تســهيل روابط دولت و شهرداري ها به خصوص شهرداري 
تهران اســت اما دیري نپایيد كه به بهانه تعارض منافع )اضافــه  بناي ملك نهاد 

ریاست جمهوري در جماران(، این رابطه به سادگي از هم گسست.
واقعيت مسئله این است كه شــيریني قدرت و حفظ آن، در وجود دولت مركزي 
نهادینه شده و مادامي كه منافع كشور به وســيله اي براي تثبيت اقتدار و تحكم 
دولت مركزي به مدیریت محلي تبدیل شده و اراده اي براي اصالح نظام مدیریت 
محلي در ســطح دولت مركزي وجود ندارد، با وضعيت دشواري روبه رو خواهيم 
بود. اما درخصوص اینكه آیا حضور شهردار تهران مي تواند به عنوان یك كاتاليزور 
در شــرایط نابســامان فعلي نقش آفریني كند، باید اذعان داشــت كه این امري 

غيرقابل انكار است.
در سال هاي گذشته شهردار تهران به صورت جسته و گریخته در هيأت دولت حضور 

یافته اســت. البته در برخي از مقاطع به علل سياســي، 
برقراري ارتباطات ســخت و محدود صــورت گرفته و 

حضور نداشتن شهردار تهران در هيات دولت منجر به بروز تنش هایي ميان دولت 
و شهرداري پایتخت شده است.

ضرورتهمدليوهمراهي
دولتومديريتشهري
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دیدگاه
عليرضاسلطاني؛روزنامه نگار و كارشناس اقتصاد سياسي

سخن از افزایش توليد نفت ایران، توهم و شعار نيست. 
افزایش توليد نفت یك امر راهبردي و ضروري براي ایران 
به عنوان چهارمين دارنــده ذخایر نفتي )160ميليارد 
بشكه( و دومين دارنده ذخایرگازي دنياســت كه براي چند دهه به حاشيه رفته و 
یا فراموش شده اســت. اما این مهم نمي تواند براي هميشه در حاشيه باشد یا مورد 
بي توجهي قرار گيرد. این رویكرد كه اخيرا از سوي مدیریت صنعت نفت مورد توجه 
قرار گرفته، نه  تنها با استقبال برخي جریان ها و گروه هاي سياسي مواجه نشده، بلكه 
به گونه اي انتقاد و تقابل آنها را نيز درپي داشــته است. این رویكرد تقابلي و انتقادي 
بيش از آن كه مبتني بر مباني كارشناسي و علمي و با لحاظ منافع ملي باشد، بيشتر 
ماهيت سياسي دارد. مشكل آنجاست كه این رویكرد انتقادي ممكن است با تغيير 
دولت، مبناي تصميم گيري و برنامه ریزي تيم مدیریتي جدید صنعت نفت شود كه 
در این صورت، زیان جبران ناپذیري به اقتصاد و آینده كشور وارد خواهد شد. واقعيت 
آن است كه افزایش توليد نفت ایران تا  همين زمان هم خيلي دیر شده و تأخير در این 
امر مهم چنان كه بيان شده، در بردارنده خسارات سهمگين به كشور است. بنابراین 

هر دولتي در ایران قدرت را به دســت گرفت، باید راهبرد 
افزایش توليد را در اولویت قرار دهد؛ چرا كه درگام نخست 

نفت، پيشران توسعه ایران در دهه هاي آینده است و هيچ مزیتي به اندازه نفت، توان و 
ظرفيت توسعه آفریني براي ایران را ندارد.

زوايايپنهانواهميت
راهبردافزايشتوليدنفت

ادامه
درصفحه9

برخی مســئوالن وزارت بهداشــت ظاهراً با خود عهــد كرده اند 
هرچند ماه یك بار، »مسير صعب العبور« دسترسي به »انسولين« را سالمت

 بــراي بيمــاران مبتــال بــه دیابــت پيچيده تــر كننــد. 
 در آخرین مورد از این نوع عملكرد، آنهــا تصميم گرفته اند »روش كنوني توزیع 
انســولين« را به هم بزنند و طرح جدید »ثبت نام دوباره افــراد دیابتي در مراكز 
منتخب وزارت بهداشت« را بدون اطالع رسانی قبلي و  زمينه سازي های الزم به 
اجرا دربياورند. اقدامی كه باعث سرگردانی بيشتر بيماران و خانواده هایشان شده 

است.
بيش از 3سال از اجراي طرح »ثبت الكترونيكي سهميه انسولين« در سامانه هاي 
اداره بيمه تامين اجتماعي و داروخانه ها مي گذرد و عملكرد آن با توجه به »هدف 
وزارت بهداشت از ثبت الكترونيكي« كه همان »تخصيص بهينه این داروي حياتي 
به بيماران مبتال به دیابت« اســت، در این مدت به صورت نسبي قابل قبول بوده 
است. حاال اما دوباره طرح كاماًل تكراري و موازي با طرح فعلي در دستور كار قرار 
گرفته است كه چنين حركتی بيانگر »نابســاماني آشكار در حوزه تصميم گيري 

براي ساماندهي تخصيص انسولين« است.
از چند روز پيش انتشار یك خبر در شبكه هاي اجتماعي- به جاي اطالع رساني 
رسمي و دقيق- باعث شد »استرس جدیدي« در جامعه مصرف كننده انسولين 

و خانواده هایشــان ایجاد شــود؛ »هركس انســولين 
مي خواهد فقط تا آخــر خردادماه 1400فرصت دارد تا 

به یكي از بيمارستان هاي معرفي شده در طرح ساماندهي توزیع انسولين قلمي 
براي ثبت نام مراجعه كند.«

توزيعكرونابا»انسولين«
بيماران مبتال به دیابت دوباره در بيمارستان هاي پرخطر سرگردان شدند

ادامه
درصفحه10

اقبال کمپین های انتخاباتی به حضور زنان
حضورهمسريكيازكانديداهابهعنواننمايندهاودرتلويزيونبازتابگستردهاي

درشبكههاياجتماعيداشت
  نطق انتقادي پزشكيان درباره عملكرد شوراي نگهبان، با واكنش تند نمایندگان اصولگرا روبه رو شد

  سيدحسن خميني:  نمي شود براي مردم تصميم گيري كرد

این روزها درحالي كه برنامه هاي تبليغاتي 7كاندیداي سيزدهمين دوره انتخابات ریاست جمهوري به صورت جدي تري ازسوي آنان و 
حاميان شان پيگيري مي شود،   به نظر مي رسد در این دوره شاهد شكل گيري فضاي جدیدي براي ظهور و بروز زنان و نقش آفریني آنان 
در ستادهاي تبليغاتي كاندیداها و بعضا نقش محوري آنان در این عرصه هستيم. حضور سپيده شبستري، همسر عبدالناصر همتي در 
صداو سيما به عنوان نماینده این كاندیدا، بازتاب وسيعي در شبكه هاي اجتماعي به همراه داشت و بار دیگر موضوع »همسران كاندیداها« 

و همچنين نقش زنان در ستادهاي انتخاباتي را به بحث داغ محافل سياسي - رسانه اي كشور تبدیل كرد.  صفحه 2 را بخوانيد.

آمارها نشان مي دهد نرخ بيكاري 
در ميان مهاجران در جست و جوي 
كار از نرخ بيكاري كل كشور باالتر 
است و مهاجرت لزوما به اشتغال 

منجر نشده است

در شرایطي كه ميانگين نرخ بيكاري 
كل كشور تك رقمي شــده و كمتر از 
10درصد است، نرخ بيكاري جمعيت 
مهاجران بين استاني باالتر از 13درصد 
ثبت شده و نشــان مي دهد كه لزوماً 
مهاجرت جوینــدگان كار باعث حل 
مشكل آنها نشده است. مهاجرت براي 
كار از مناطق كمتر توســعه یافته به 
مناطقي كه ظاهراً توسعه مساعدتري 
داشته اند، در بسياري موارد با شكست 
مواجه مي شــود و گاه به بحران زایي 
در مقصد مي انجامد. آمارهاي وزارت 
تعــاون، كار و رفاه اجتماعي نشــان 
مي دهد بخت موفقيــت مهاجران در 
همه استان هاي كشــور برابر نيست 
و در مقابل اســتان هایي كه بازار كار 
مساعدتري نســبت به سایر استان ها 
دارند، در برخي استان ها شرایط براي 
اشتغال مهاجران به شــدت نامساعد 

است. صفحه4 را بخوانيد.

بررسي نقش دولت در شكل گيري 
نشاط اجتماعي، در گفت وگو با 

شهرسازان و جامعه شناسان

 پرونده اي درباره مطالبات  شهری
از رئيس جمهور آینده 

برندگان و بازندگان 
مهاجرت برای كار

 ادبيات
شاد  ز يستن صفحههاي10و12

ضمیمه امروز همشهری استانی
     تاالب های تشنه چهارمحال و بختیاری

   ظرفیت های هرمزگان دیده شود
  رفع مشکالت حاشیه نشینی و مدیریتی، مطالبه جدی البرزنشینان

  لزوم توسعه گردشگری و جلوگیری از مهاجرت در همدان

مردموکارشناسانازدولتسیزدهمچهمیخواهند

صفحه3
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 علیرضا احمدی
خبرنگار

با نامزدها  اقبال كمپين هاي انتخاباتي به حضور زنان
حضور غيرمنتظره همسر عبدالناصر همتی به عنوان نماينده ويژه او در يك برنامه تلويزيوني 

بازتاب گسترده اي در شبكه هاي اجتماعي داشت

اين روزهــا درحالي كــه برنامه هــاي تبليغاتي 
7كانديداي سيزدهمين انتخابات رياست جمهوري 
به صورت جدي تري ازســوي آنان و حاميان شان 
پيگيري مي شــود،   به نظر مي رســد در اين دوره 
شاهد شــكل گيري فضاي جديدي براي ظهور و 
بروز زنان و نقش آفريني آنان در ستادهاي تبليغاتي 
كانديداها و بعضا نقش محوري آنان در اين عرصه 
هستيم. حضور سپيده شبستري، همسر عبدالناصر 
همتي در صدا و سيما به عنوان نماينده اين كانديدا، 
بازتاب وسيعي در شــبكه هاي اجتماعي به همراه 
داشــت و بار ديگر موضوع »همسران كانديداها« 
و همچنين نقش زنان در ستادهاي انتخاباتي را به 
بحث داغ محافل سياسي - رسانه اي كشور تبديل 
كرد. اگرچه باوجود مطالبات مطرح شده، به ويژه 
در جامعه زنان، براي حضور حداقل يك كانديداي 
زن در رقابت هاي نهايي سيزدهمين دوره انتخابات 
رياســت جمهوري، شــوراي نگهبان به هيچ زني 
)ازجمله زهرا شجاعي كه به عنوان كانديداي زن 
در جبهه اصالحات اميدهاي زيادي به حضورش در 
كارزار نهايي   بود(، برگ سبز عبور نداد تا زنان در 
انتخابات سيزدهم رياست جمهوري نيز كانديدايي 
نداشته باشند و ابهام هاي موجود در زمينه تفسير 
واژه »رجل سياسي«، همچنان مانعي براي حضور 
اين قشر در مناصبي مانند رياست جمهوري باشد، 
اما به نظر مي رســد خأل موجود درايــن زمينه با 
پررنگ تر شدن نقش زنان در رقابت هاي انتخاباتي 

تاحدودي درحال كمرنگ  شدن است.

سنت شكني اصولگرايان
از همان روزهــاي ثبت نام متقاضيــان حضور در 
انتخابات رياســت جمهوري مي شد حدس زد كه 
در اين دوره زنان نقش پررنگ تري در ســتادهاي 
انتخاباتي كانديداها خواهند داشت؛ حداقل بيش 
از آنچه در گذشــته ظهور و بروز بيروني مي يافت. 
همراهي زنان با كانديداهــا در روز ثبت نام در اين 
دوره نمود بيشتري داشــت و توجه هاي بسياري 
را به خود جلب كرد. اگر در گذشته اغلب همسران 
كانديداهــاي اصالح طلــب در كنار آنــان ديده 
مي شــدند، از اردوگاه راست فقط محسن رضايي 
با همســرش در ادوار 88 و 92 در ستاد انتخابات 

حضور يافت.
در اين دوره اما برخي اصولگرايان نيز صف شكني 
كردند و به همراه دختران شــان بــراي ثبت نام به 

وزارت  كشور رفتند.
اميرحسين قاضي زاده هاشمي، نايب رئيس قبلی 
مجلس يازدهم، نخســتين كانديداي اصولگرايي 
بود كــه در دوميــن روز از مهلــت ثبت نام ها، با 
همراهي دخترش در ستاد انتخابات كشور حضور 
يافت؛ موضوعي كه تا پيش از اين حداقل درميان 
اصولگرايان سابقه نداشت. قاضي زاده هاشمي در 
همان روز با سؤاالت بســيار خبرنگاران پيرامون 
داليل همراهي دخترش مواجه شــد و خانواده را 
مهم ترين پشتيبان رشد و پيشرفت كشور دانست. 
او تعجب نمايندگان رســانه ها از اين اقدامش را 
چنين پاسخ داد كه »زنان و دختران پايه هاي اصلي 

رشد اجتماعي هستند.« 
اما اين تنها سنت شكني قاضي زاده هاشمي نبود، 
او زهرا شيخي، نماينده اصفهان در مجلس را هم 
به عنوان رئيس ستاد انتخاباتي خود انتخاب و در 
حســاب توييتري خود به اين اقدام افتخار كرد و 
نوشت: »با افتخار خانم شيخي، فرزند عزيز شهيد 
و پزشك نخبه، استاد دانشــگاه و مادر 3فرزند را 
به عنوان رياست ستاد انتخاباتي ام انتخاب كردم.«

آغاز نقش آفريني زنان در كنار كانديداها
سنت شكني اصولگرايان در همراه كردن زنان در 
فرايندهــاي انتخاباتي اما درميــان اصالح طلبان 
مسبوق به سابقه است و در اين دوره نيز پررنگ تر 
از قبــل ظهور و بروز رســانه اي يافــت. مصطفي  
تاج زاده ازجملــه كانديداهاي اصالح طلب بود كه 
در روز ثبت نام، به همراه همســرش فخرالسادات 
محتشمي پور در ستاد انتخابات وزارت كشور حضور 
يافت؛ موضوعي كه انتقاد برخي رسانه هاي اصولگرا 
را نيز به همراه داشت. يك خبرگزاري اصولگرا در 
همان ايام همراهي زنان يا دختران با كانديداهاي 
انتخابات رياســت جمهوري در وزارت كشــور را 
نمايشي ارزيابي كرد؛ كنايه اي كه اگرچه تاج زاده را 
هدف گرفته بود، اما به نظر مي رسيد اشاره اي هم 
به قاضي زاده هاشمي دارد كه با همراهي دخترش 

ثبت نام كرده بود.
ســنت حضــور زنــان در كنــار كانديداهــاي 
رياســت جمهوري از انتخابات ســال1388كليد 
خورد؛ جايي كه حضــور زهرا رهنــورد در كنار 

ميرحسين موســوي و همچنين همراهي فاطمه 
كروبي با مهدي كروبي به صــورت ويژه اي توجه 
رســانه ها را به خود جلب كرد. اگرچــه تا پيش از 
آن نقش آفريني زنان در كنــار كانديداها و حتي 
مسئوالن عالي رتبه كشور ســابقه نداشت و عفت 
مرعشي، همســر اكبر هاشمي رفســنجاني، تنها 
زني بود كه گفته مي شد تاحدودي در تصميم هاي 
همسرش نقش داشــته و روايت هايي نيز دراين 
زمينه موجود اســت، اما گويي قرار بود از دهمين 
دوره انتخابــات رياســت جمهوري در اين عرصه 
شاهد تحوالت اساســي و ظهور و بروز اجتماعي 
زنان در كنار كانديداها باشيم؛ تا جايي كه محسن 
رضايي، كانديداي اصولگــراي دهمين انتخابات 
رياست جمهوري نيز ترجيح داد همراه همسرش 

براي ثبت نام به وزارت كشور برود.
رونــد صعــودي نقش آفرينــي زنــان در كنار 
كانديداهاي انتخابات رياســت جمهوري در دوره 
يازدهم در ســال1392نيز ادامه داشت و اين بار 
همسران كانديداها به نقش آفريني پررنگ تري در 
كنار آنان پرداختند و گويي ديگر حضور همسران 
نامزدها در فعاليت هاي تبليغاتي، در زمان ثبت نام و 
در زمان اخذ رأي درحال تبديل شدن به يك سنت 
در انتخابات رياســت جمهوري بود. در اين دوره 
محمدرضا عارف به همراه حميده مروج، همسرش 
در نشســت هاي انتخاباتي حضــور پيدا مي كرد؛ 
موضوعي كه در آن دوره با حضور عمومي عبداهلل 
گل، رئيس جمهور وقت تركيه و همسر محجبه اش، 

شبيه سازي مي شد.
اما در ايــن دوره تنها عارف نبود كــه با همراهي 
همسرش در فعاليت هاي انتخاباتي حضور مي يافت، 
محسن رضايي باز هم در كنار همسرش در ستاد 
انتخابات وزارت كشور حاضر شــد و زهرا مشير، 
همســر محمدباقر قاليباف، هــم نقش مهمي در 
كمپين هاي انتخاباتي شهردار وقت تهران برعهده 

داشت.

جايگاه ويژه زنان در انتخابات سیزدهم
اگرچه در دوازدهمين انتخابات رياست جمهوري 
نقــش زنــان در كنــار كانديداهــاي انتخابات 
رياست جمهوري چندان به چشــم نيامد و تقريبا 
هيچ كدام از 6كانديــداي كارزار نهايي انتخابات 
درسال96در روز ثبت نام همسران شان را در كنار 
خود نداشتند، اما به نظر مي رسد قرار است اين روند 

در سيزدهمين دوره با تغييرات اساسي همراه شود؛ 
تغييراتي كه از همان نخستين روزهاي ثبت نام ها 

قابل مشاهده بود.
در اين ميان براســاس آنچه از اخبــار انتخاباتي 
برمي آيــد، نقش زنــان در ســتادهاي انتخاباتي 
كانديداها بيشــتر از آن چيزي است كه تصورش 
مي رفت؛ موضوعي كه به نظر مي رســد با حضور 
رسانه اي ســپيده شبستري، همســر عبدالناصر 

همتي وارد مرحله تازه تري شده  است.
همتي كه يكشنبه شــب مهمان گفت وگوي ويژه 
خبري بود، براي مصاحبه قبل از بخش خبري كه 
به نمايندگان كانديداها اختصاص دارد، همسر ش 
را به عنوان نزديك ترين فــرد به خود به اين برنامه 
فرستاد. شبســتري در اين گفت وگو ناگفته هايي 
از مسائل شــخصي، خصوصيات و توانمندي هاي 
همتي را بيان كرد و با تســلط كالمي خود در اين 
مصاحبه توانســت الگوي موفقي از حضور زنان را 
در كنار كانديداهاي انتخابات رياســت جمهوري 
به نمايش بگــذارد؛ موضوعي كه تــا پيش از اين 

سابقه نداشت.
حضور رســانه اي موفق همسر همتي كه توانست 
با پوشش و بياني متمايز، تصويري امروزي از زنان 
مسئوالن كشور ارائه دهد، بازتاب گسترده اي در 
شبكه هاي اجتماعي داشــت و نگاه هاي بسياري 
را به كمپين انتخاباتي رئيس بركنار شــده بانك 
مركزي جلب كــرد. در چنين شــرايطي به نظر 
مي رســد در اردوگاه اصولگرايان نيــز نقش زنان 
در ستادهاي انتخاباتي بيش از دوره هاي گذشته 
درحال پررنگ تر شدن است. گذشته از حضور زهرا 
شــيخي، نماينده مجلس يازدهم در قامت رئيس 
ستاد انتخاباتي قاضي زاده هاشمي، از برخي ديگر 
از ســتادهاي كانديداهاي اصولگرا خبر مي رسد 
كه زنان نقش ويــژه اي در فعاليت هاي انتخاباتي 

برعهده گرفته اند.
آنچه از اخبار ستاد انتخاباتي ابراهيم رئيسي منتشر 
مي شــود، نشــان مي دهد اين بار قرار است زنان 
نقش ويژه تري در فعاليت هاي اين ستاد ايفا كنند. 
گفته مي شود ســميه رفيعي، نماينده تهران در 
مجلس يازدهم و رئيس فراكسيون محيط زيست، 
به عنوان مســئول كميته زنان رئيســي فعاليت 
مي كند و زهره ســادات الجوردي، عضو شــوراي 
مركزي جبهه پايداري، نماينده تهران در مجلس 
يازدهم هم از زناني است كه نقش مؤثري در كميته 
بانوان ســتاد رئيســي برعهده دارد. در كنار اينها 
جميله علم الهدي، همسر ابراهيم رئيسي و دختر 
سيداحمد علم الهدي، نماينده ولي فقيه در خراسان 
رضوي نيز در اين دوره نقش بيشــتری در ستاد 
انتخاباتي رئيس دستگاه قضا برعهده دارد. شنيده ها 
حاكي است او كه از دانشگاه تربيت مدرس مدرك 
دكتري فلسفه تعليم و تربيت اسالمي دارد و عضو 
هيأت علمي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي 
دانشگاه شهيدبهشــتي هم هست، در اتصال بدنه 
نخبه و دانشگاهي به ســتاد رئيسي نقش ويژه اي 

برعهده دارد و مشغول رايزني در اين حوزه است.
اگرچه نقش كمرنگ زنان در كمپين هاي انتخاباتي 
ديگر كانديداها ازجمله ســعيد جليلي، عليرضا 
زاكاني، محسن رضايي و محسن مهرعليزاده بيش 
از پيش به چشــم مي آيد و تاكنون نقش مؤثري از 
زنان در اين ستادها رسانه اي نشده است، اما به نظر 
مي رسد ســيزدهمين انتخابات رياست جمهوري 
عرصه تازه اي بــراي نقش آفريني زنــان در كنار 
كانديداها به شــمار مي رود و بازتاب فعاليت هاي 
انتخاباتي سپيده شبستري، همســر عبدالناصر 
همتي در شبكه هاي اجتماعي مويد اين نكته است 
كه نقش زنان در ايــن دوره مي تواند بيش از آنچه 

تصور مي شود در موفقيت كانديداها مؤثر باشد.

نطق حاشيه ساز 
نطق انتقادي پزشكيان درباره عملكرد شوراي نگهبان در جلسه علني 

ديروز مجلس با واكنش تند نمايندگان اصولگرا روبه رو شد
در جلسه علني ديروز مجلس بعد از نطق مسعود 

پزشكيان كه در واكنش به عدم احراز صالحيتش  مجلس
براي حضور در انتخابات رياســت جمهوري بود 
تذكرها آنقدر زياد شــد كه نوبت مطرح كردن آنها در صحن 
نرسيد. نايب رئيس مجلس به نمايندگان توصيه می كرد كه نامی 
از مسعود پزشكيان نبرند تا طبق آيين نامه مجبور نباشند فرصت 
پاســخ به او بدهند. نماينده تبريز و نامزد ردصالحيت شــده 
انتخابات رياست جمهوری پشــت تريبون صحن از عملكرد 
شورای نگهبان انتقاد كرد و گفت كه وضعيت امروز به گونه ای 
است كه فقط »يك دسته و يك گروه هســتند كه می توانند 

رقابت كنند نه همه آنانی كه در جامعه وجود دارند.«
او مثل هميشــه در نطقش بارها از نهج البالغه نقل قول و همه 
را دعوت به رعايت انصاف كرد. هرچه نطق پزشــكيان به آخر 
نزديك می شد سروصداهای مخالفان او در مجلس بلند می شد. 
نمايندگان مجلس يازدهم درست در نقطه مقابل نماينده تبريز 

در دفاع از عملكرد شورای نگهبان برخاسته بودند. 

نقص كار ما را علنی به مردم بگويید
پزشكيان نطق خود را با تشــكر از شــورای نگهبان به دليل 
ردصالحيت آغاز كرد و گفت كه اين اقدام بار سنگينی را از روی 
دوش او برداشته است. او اما در ادامه گفت كه »از آنها خواهش 
می كنم هر اشكال يا نقصی در كار ماســت را علنا و شفاف در 

جامعه بگويند و بگويند چه عيب هايی داريم.« 
به گزارش ايسنا، او ادامه داد:»حضرت علی )ع( بعد از به خالفت 
رسيدن خطبه ای می خواند و می گويد كه »در مقابل حرف هايی 
كه می گويم گردنم را گرو می گذارم. اگر اشــتباه گفتم گردنم 
را بزنيد.« من بــه تبعيت از امام علــی )ع(، گردنم را در مقابل 
حرف هايم گرو می گــذارم.« اين داوطلب انتخابات رياســت 
جمهــوری 1400 كه صالحيتش همزمان بــا علی الريجانی 
و اسحاق جهانگيری احراز نشــد، تأكيد كرد: »رئيس جمهور 
بايد تبلور تمام ملت ايران باشد. انصاف را مراعات كنيد.«   وی 
گفت:» برويد ارزيابی كنيد و متوجه شويد كه مردم پشت سر 
ما حرف های خوبی نمی زنند و ما مقصر هستيم. اگر رفتارمان را 

اصالح نكنيم، مملكت در خطر است.«

دفاع تمام قد اصولگرايان از شورای نگهبان
پس از پايان نطق پزشكيان، مثل مجلس دهم كسی نبود تا به 
پيشواز او برود و تبريك بگويد. نمايندگان يكی پس از ديگری به 
نماينده تبريز تاختند و در دفاع از رويكرد شوراي نگهبان عليه 
پزشكيان سخن گفتند. در همين راستا بود كه محمد وحيدی 
نماينده مجلس يازدهم در تذكــری گفت: »طرف مقابل چند 
دوره از روســای جمهور حمايت كرده و در دوره های مختلف 

وزير بوده و مسئوليت های متعددی بر عهده داشته است، حال 
دم از اقليت می زند. ما همان اقليت هايی هستيم كه به مسئوالن 
كنونی رأی داديم، نتيجه چه شد؟ مردم بيكار نيستند كه پشت 
سر ما صحبت كنند، مردم درباره عملكرد ما صحبت می كنند، 
حال بايد پرســيد كه چه عملكردی از خود نشان داديد كه از 
آقايان حمايت كرده و طلبكار هستيد.« احد آزادی خواه ديگر 
نماينده مجلس نيز در واكنش به نطق پزشكيان گفت: »اگر ما 
امروز حق سخن گفتن داريم و هر ســخنی را چه بر حق و چه 
باطل بر زبان می آوريم و از حقوق ملت دفاع می كنيم به شورای 
نگهبان باز می گردد. خدا نكند كه مسئوالن يك مملكت قانون 
آن را قبول نداشته باشند.« ابراهيم عزيزی نماينده شيراز نيز 
بخشی از نطق خود را به پاسخ به پزشكيان اختصاص داد: »شما 
از عدالت شورای نگهبان سخن گفتيد، شــورای نگهبان 32 
سال شما و امثال شما را تاييد كرد و عدالت داشت، اما اين بار 
كه شما و برخی همكاران شما احراز صالحيت نشديد، عدالت 
آن مورد سوال قرار گرفت؟« هادی بيگی نژاد ديگر نماينده ای 
بود كه پشت تريبون رفت و خطاب به پزشكيان گفت: »آقای 
پزشكيان! امروز مؤمنين از حرف های شما خوشحال شدند يا 
ضد انقالب ها؛ شما سال ها در اين كشور مسئول بوديد، آيا دلتان 

آن روزها برای بچه های سيستان و بلوچستان نسوخت؟« 
شمار درخواست نمايندگان براي ارائه اخطار قانون اساسي عليه 
نطق پزشكيان به ميزاني بود كه نيكزاد، رئيس جلسه با اعالم 
پايان زمان نشست علني مجلس به معترضان وعده داد تذكرات 

آنها را در نشست بعدي خواهند شنيد. 

   شكايت از فارس به دليل انتشار فهرست 7 نفره 
جمال عرف ،رئیس ســتاد انتخابات كشــور در نشستی با 
خبرنگاران اعالم كرده كه از خبرگزاری فارس به دلیل انتشار 
زودهنگام اسامی 7 نامزد تايید صالحیت شده برای انتخابات 
رياست جمهوری شكايت كرده است. خبرگزاري فارس فهرست 
7 نفره كانديداهاي انتخابات را زودتر از آن كه توســط وزارت 

كشور اعالم شود روي خروجي خود قرار داده بود.

   گفت وگوهاي ايران و عربستان در فضاي مناسبي ادامه دارد
همزمان با پیشرفت در مذاكرات وين گفت وگوهاي منطقه اي ايران و عربستان نیز ادامه دارد؛ البته نه در 
فضاي خبري، بلكه پشت درهاي بسته. سخنگوي وزارت امور خارجه در پاسخ به سؤالي درباره آخرين 
وضعیت اين گفت وگوها گفته: »مرسوم نیست كه گفت وگوها در فضاي عمومي ادامه پیدا كند و من در پاسخ 
به سؤال شما مي توانم بگويم كه گفت وگوها بین ايران و عربستان همچنان ادامه دارد و اين گفت وگوها در 
فضاي مناسبي ادامه داشته و امید است كه به يك فهم مشترك برسد.« خطیب زاده همچنین از توافق 
اولیه در مذاكرات حج خبر داد:  »درخصوص حج رايزني هاي گسترده اي صورت گرفته براي اينكه امسال 
اين موضوع انجام شود و توافقات اولیه در اين زمینه توافقات مثبتي است.« پیش از اين سخنگوي دولت 

خبر داده بود كه مذاكرات ايران و عربستان تا رسیدن به نتیجه نهايي ادامه دارد و روند آن مثبت است.

 امیرمحمد حسیني
خبرنگار

تشديد چانه زني ها براي احیاي برجام
سخنگوي وزارت امورخارجه: پيشرفت هاي خوبي در وين حاصل شده، ولي موضوعات كليدي باقي مانده است 

 چراغ هاي گراندهتل هر روز از 
صبح تا ســاعات پاياني شب ديپلماسی

روشن است. مذاكرات احياي 
برجام در وين قدم به قدم و خط به خط پيش 
مي رود و ديدارهاي دوجانبه و چندجانبه هم 
برگزار مي شود. آخرين اين ديدارها هم ميان 
هيأت ايران و هيأت هاي روسيه و چين بوده كه 
كاظــم غريب آبــادي، نماينــده ايــران در 
سازمان هاي بين المللي خبر آن را داده است. 
طبق گزارش ها در اين ديدار، آخرين تحوالت 
مذاكرات بررسي شده و هيأت ايراني در اين 
ديدار نقطه نظرات خــود درخصوص متون 
پيش نويس و موضوعات باقيمانــده را براي 
طرف هاي چين و روس تشــريح كرده است. 
هيأت هاي چين و روســيه هم نظرات خود 
درباره روند مذاكرات را با ديپلمات هاي ايراني 
درميان گذاشتند و بار ديگر بر حمايت كامل از 

مواضع ايران تأكيد كردند.  گفته شــده كه 
سيدعباس عراقچي، رئيس تيم مذاكره كننده 
ايران بعد از اين نشســت سه جانبه بالفاصله 
راهي نشست چهارجانبه با هيات هاي آلمان، 
انگليس، فرانســه و اتحاديه اروپا شده است. 
پيش از اين نماينده روسيه خبر داده بود كه 
استنباط طرفين اين است كه دور پنجم دور 
نهايي مذاكرات باشــد و گفت وگو بر همين 
اســاس ادامه دارد، اما محورهاي اختالفي و 
كليدي هنــوز برجاي خود باقــي مانده اند.

عراقچی ديروز در گفت و گو با شبكه خبر با 
تاييد روند فوق افزود: شايد جهت انجام برخی 
مشورت ها، حصول توافق برای احيای برجام به 

دور ششم مذاكرات موكول شود.

هر دور از مذكرات مي تواند دور آخر باشد
ســخنگوي وزارت امور خارجــه درباره اين 
احتمال كــه مذاكــرات در دور پنجم پايان 
يابد، گفته: »همانطور كه پيش از اين گفته ام 
مذاكرات و گفت وگوهايــي كه در وين انجام 

مي دهيم را با دقت و وسواسي كه الزم است، 
پيگيري مي كنيم. هــر دور از اين مذاكرات 
مي توانسته دور آخر باشد، ولي به دليل اينكه 
برخي از موضوعات باقي مانده به دور بعدي 
كشيده شده است و اگر موضوعات كليدي باقي 
مانده حل شود، اين دور مي تواند دور آخر باشد، 
ولي اگر چنين نشود، ادامه مي يابد.« سعيد 
خطيب زاده تأكيد كرد كــه نبايد تعجيل و 
عجله اي در اين زمينه كرد و درباره موضوعات 
كليدي تصميم گيري با دقت انجام مي شود. 
البته خطيب زاده گفت كه گفت وگوها تا اينجا 
پيشــرفت هاي خوب و قابل توجهي در هر 3 
كارگروه تشكيل شده داشته، ولي موضوعات 
كليدي باقي مانده است. 3كارگروه هسته اي، 
تحريم و ترتيبات اجرايي كــه از نمايندگان 
همه كشورها تشكيل شده در حال رايزني براي 
نهايي كردن فهرســت تحريم هاي قابل لغو، 
اقدامات متقابل ايران و سپس مشخص كردن 
ترتيب انجام آنها هستند. ايران تأكيد دارد كه 
همه تحريم هاي اعمال شده در دوران دونالد 
ترامپ بايد لغو شود و مورد راستي آزمايي قرار 
بگيرد. آمريكا اما براي لغو تحريم هاي مغاير با 
برجام اعالم آمادگي كرده و به نظر مي رسد اين 
مهم ترين محور اختالفي در مذاكرات است. 
سخنگوي وزارت امور خارجه نيز بار ديگر بر 
لزوم لغو همه تحريم هاي پس از برجام اعمال 
شده از سوي آمريكا تأكيد كرده است. پيش از 
اين عباس عراقچي گفته بود كه اين تحريم ها 

شامل 1۵00 مورد است.

 پیامك حجاب معنا ندارد
 عبدالناصــر همتــي در گفت وگــوي 
تلويزيوني تأكيــد كرد: پوپوليســتي 
كاركردن، مردم را فقيــر مي كند و اين 
ســاده انگارانه است و كشــور را بايد با 
عقالنيت اداره كرد. وي درباره وضعيت 
اشــتغال گفت: زنان را نيــز بايد به نرخ 
اشتغال اضافه كنيم. بعضي معتقدند حتي اسم كوچك خانم ها را هم 
در خانه نگوييد. چه معنا دارد به دختر خانمي كه ليسانس گرفته و 
زحمت كشيده پيامك بدهيم كه حجابت را در خودرو رعايت نكردي. 
حرمت همه را حفظ و رعايت كنيم و يكــي از مهم ترين حق زنان، 
اشتغال اســت. وي همچنين با اشــاره به فيلترينگ افزود: فيلتر 
اينستاگرام يعني بازي با زندگي مردم؛ مسئوالن هم بايد با فيلتر وارد 

توييتر شوند؛ من نمي دانم چرا؟/ ايسنا 

اينترنت رايگان حق مردم است
ســيد ابراهيم رئيســي، نامزد انتخابات 
رياســت جمهوري در جمع خبرنگاران 
پس از ضبط برنامه در صداوسيما گفت: 
فضاي مجازي و اينترنت امروز به صورت 
يك امــري در آمده كه تمــام اليه هاي 
زندگي ما را تحت تأثير قرار داده است. او 
ادامه داد: امروزه فضاي مجازي و اينترنت تبديل به يك حق مردم 
شده است؛ حداقل اســتفاده از اينترنت براي دهك هاي پايين بايد 
رايگان شود. وي گفت: واقعا يك سؤال وجود دارد كه چرا با گسترش 
استفاده از فضاي مجازي، زيرســاخت هاي مورد نياز براي آن تهيه 
نشده است. رئيسي افزود: چرا نگذاريم مردم در اين فضاي مجازي 

اشتغال داشته باشند. / تسنيم 

 در خواست براي حضور
 در جلسه جبهه اصالحات

محســن مهرعليزاد، ديگــر كانديداي 
انتخابــات  دوره  ســيزدهمين 
رياست جمهوري نيز ديروز دست به قلم 
شــد و براي حضــور در جلســه جبهه 
اصالحات به بهزاد نبوي نامه نوشــت و 
گفت: اســتدعا دارد فرصتــي را جهت 
حضور و ارائه برنامه هاي اينجانب در جلسه مجمع عمومي آن جبهه 
محترم تعيين فرماييد .او در نامه اش آورده اســت كه همانگونه كه 
مستحضريد اينجانب محسن مهرعليزاده معاون جناب آقاي خاتمي، 
رئيس محترم دولت اصالحات، كانديداي اصالح طلب سيزدهم دوره 

انتخابات رياست جمهوري شده ام. / ايلنا

موضع جلیلي نسبت به فیلتر تويیتر
ســعيد جليلي، ديگر نامــزد انتخابات 
رياست جمهوري معتقد است كه فيلتر 
توييتر توجيه ندارد.  متن پيام توييتري 
سعيد جليلي، درباره فيلترينگ توييتر به 
شــرح زير اســت: »فيلترينگ توييتر 
توجيــه نــدارد.« او همچنيــن در 
گفت وگويي تصويري در اينستاگرام با عنوان »روايت مسكن«، گفت: 
روند 8سال گذشته نشــان داد كه دولت وظيفه اي جدي در تامين 
مسكن براي خود قائل نبوده اســت؛ درحالي كه يكي از مهم ترين 
حقوق شــهروندي و وظايف قانوني دولت، تامين مسكن مورد نياز 
مردم است. او تأكيد كرد: يكي از مهم ترين حقوق شهروندي و وظايف 

قانوني دولت، تامين مسكن مورد نياز مردم است. 

پاسخ به همتی
اميرحســين قاضي زاده هاشمي، ديگر 
كانديداي رقابت هاي پيش رو در حساب 
شخصي اش در توييتر عبدالناصر همتي 
را مخاطب قرار داده و نوشــته است كه 
آقاي همتي پس از مدت ها ســكوت در 
برابر زيان هزاران ميلياردي مردم، حل 
فوري 3 روزه برخي مشكالت حاد بورس را زيرسؤال مي برد. به خاطر 
عملكرد فشل تيم اقتصادي دولت، بورس به كوره ذوب سرمايه هاي 

مردم تبديل شده؛ كوره سوزاني كه هيزم آتش آن شما بوديد.

شخصا ضامن مردم خواهم بود
عليرضا زاكاني، نماينده تهران در مجلس 
يازدهم و كانديداي ســيزدهمين دوره 
انتخابات رياســت جمهوري در حساب 
كاربري اش در توييتر نوشــت: »يكي از 
ريشــه هاي مشــكل اقتصاد و معيشت 
مردم، ضعف و فســاد در سيستم بانكي 
اســت كه براي مردم و توليدكننده هاي خرد، ضمانت هاي سنگين 
مي گيرد ولي در خدمت رانتخواران و گردن كلفت هاست. من شخصا 

ضامن مردم خواهم بود.«

مثل سال 92 آمده ام 
محســن رضايــي، ديگــر كانديداي 
انتخابــات 1400 نيــز در يــك برنامه 
تلويزيوني گفت: سال 92 گفتم كه من 
آمده ام تا ارزش پول ملي ايران ســقوط 
نكند، ولی شــرمنده ملت ايران و شهدا 
هستم. من براي بار سوم آبرويم را كف 
دستم گذاشته ام تا از اقتصاد كشــور دفاع كنم. من در هيچ كدام از 
دولت ها نبوده ام، اما شرمنده مردم هستم. او افزود: »مذاكرات براي 
ما مهم است، اما اقتصاد نبايد نسبت به آن يا هر چيز ديگري شرطي 

شود./ فارس

 سید حسن خمینی: نمي شود 
براي مردم تصمیم گیري كرد

 سيدحســن خميني، نوه امام خمينــی)ره(  در دومين 
موضع گيری خود بعد از اعالم صالحيت  نامزدهای انتخابات خبر

رياست جمهوری گفت : اگر شما حق رأي دادن داريد، بنده 
هم بايد حق داشته باشم نامزدي را كه دوست دارم انتخاب كنم؛ البته هر 
كس رأي اكثريت را به دست آورد همه به او احترام مي گذارند و او را قبول 
مي كنند؛ بنابراين نمي توان عده اي را انتخاب كــرد و به مردم گفت به 
همين ها رأي بدهيد. به گزارش جماران، سيدحسن خميني در اختتاميه 
دهمين رويداد ملي، فرهنگي دانشــجويي طريق جاويد كه با همكاري 
معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي و مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام 
خميني )ره( با موضوع امام خميني )ره(، انقالب اسالمي و انتخابات برگزار 
شد، گفت: چون يك مغالطه اي در سخنان و گفته ها مطرح مي شود، بنده 

توضيح مي دهم. وقتي گفته مي شود رأي مردم دخالت در مشروعيت نظام 
اسالمي دارد، بالفاصله به ذهن انسان مي آيد كه مشروعيت را خدا داده و 
اين سخن نوعي شرك است و نبايد مردم را در كنار خدا نشاند. وي تصريح 
كرد: عدالت در حوزه اقتصادي براي اينكه از تفسير ماركسيستي جلوگيري 
شود، تساوي شرايط پيشرفت تعريف شد. اتفاقا در دوره هايي از انقالب اين 
كار بسيار خوب انجام شد، اما در دوره هايي هم ضعيف عمل شد. توزيع 
فرصت هاي پيشرفت بايد براي همه به وجود بيايد. عدالت در همه جنبه ها 
آرمان ماست. بنده هم عدالت محور محض نيستم. اصال نقد براي همين 
است كه اگر بنده اشتباه كردم، شما تذكر دهيد و اگر شما اشتباه كرديد، 
بنده به شما تذكر بدهم. سيدحسن خميني تأكيد كرد: مردم بايد خودشان 
اقامه عدالت كنند. اگر بنده بخواهم براي آنان اقامه عدالت كنم از آرمان انبيا 
خارج مي شوم. برخي كه پيشنهاد مدل چيني را مطرح كرده اند بايد بگويم 
اجراي اين پيشنهاد شدني نيست و در مقابل آرمان انبياست. فقر معيشتي، 
فقر فرهنگي، مشكالت عميق در حوزه هاي مختلف، فساد سيستماتيك و 

غيرسيستماتيك بايد محك عدالت بخورد.
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ميادين ميوه و تره بار

  حجم جمع آوري روزانه پسماند
  5000 تن پسماند خانگي 

  250 تا 300حلقه الستيك 
 700 تا 800تن چوب، سرشاخه و  تير،

  احــداث مركز پــردازش پســماندهاي 
ساختماني با ظرفيت روزانه 10هزار تن

  4300 تن در فاز اول
  300 تن در فاز دوم

  3300 تن در فاز سوم

اقدامات در حوزه 
پسماند

  روند نوســازي و احداث ايستگاه هاي 
آتش نشاني

  7 ايستگاه در سال 96
  2 ايستگاه در سال 97
  1 ايستگاه در سال 98
  4 ايستگاه در سال 99

  6 ايستگاه پيش بيني سال 1400
    شناسايي 32220ســاختمان ناايمن 

در راستاي پيشگيري از حريق 

اقدامات در حوزه 
آتش نشاني و ايمني

محمد سرابي
خبرنگار

معضالت شهر را با نگاه اجتماعي حل مي كنيم 
شهردار تهران در نشست خبری مشترک با معاونان خدمات شهری و امور فرهنگي و اجتماعی از حس تعلق به محله و ایجاد نشاط گفت

چهارمين نشست خبري شهردار تهران دیروز با حضور 
معاون خدمات شــهري و محيط زیســت شهرداري و 
معاون فرهنگي و اجتماعي شــهرداري برگزار شــد. 
گفت وگو هاي این نشست ســه محور اصلي پيدا كرد؛ 
برنامه هاي اجراشــده براي افزایش نشاط اجتماعي، 
مدیریت پسماند سامان دهي وكودكان زباله گرد كه در 
این بحث خبرنگاران رسانه هاي مختلف دائما بر تعداد 
زیاد این كودكان و مسئوالن شــهري بر فعاليت هاي 

انجام گرفته براي كاهش آنها تأكيد مي كردند.
یكي از مباحث مهم نشست خبري دیروز كه هم پيروز 
حناچي و هم معاون امور فرهنگي و اجتماعي او بر آن 
تأكيد داشتند، تنظيم برنامه هاي اداره شهر با رویكرد 
افزایش نشاط اجتماعي و شــهروندي، بهبود وضعيت 
اجتماعي و افزایش حس تعلق خاطر به محله در تهران 
بود. شهردار تهران گفت: »تالش كردیم اغلب اقدامات 
با نگاه اجتماعي انجام شــود. بر همين اساس توافقي 
با اورژانس داشــتيم و حضور اورژانــس را از 2۹دقيقه 
به 14دقيقه كاهش دادیم. همچنين ســاخت ۷0پد 
هلي كوپتر را در دســتور كار گذاشتيم كه 40مورد آن 
انجام شده است. حتي در بخش پســماند هم با طرح 
گلماند و كتاب نگاه اجتماعي و فرهنگي براي تفكيك 
زباله از مبدأ صورت گرفت.« او افزود: »تالش مي كنيم 
معضالت شهر را با نگاه اجتماعي كه كم هزینه و پر بازده 
اســت، حل كنيم. باید رضایت و همراهي شهروندان را 
در مأموریت ها داشته باشيم. عالوه بر این ایجاد نشاط 
اجتماعي هدف ماست كه البته كرونا شكل آن را عوض 
كرده اســت. با وجود این، 2هزار ميليــارد تومان براي 
پروژه هاي توسعه محلي و ایجاد محله محوري در سال۹۹ 
اعتبار درنظر گرفتيم؛ پروژه هایي كه از پایين به باال بود.«

كاهش فوتي های روزانه كرونا در تهران از 150نفر به 40نفر
شهردار تهران در بخشي از صحبت هاي خود به موضوع 
شــهري كه تحویل گرفت و شــهري كه تحویل داده 
اســت، پرداخت. پيروز حناچي گفت: »ما در این دوره 
از مدیریت شــهري نه خرابه اي را تحویل گرفتيم و نه 
شهر كامال آبادي تحویل مي دهيم، بلكه تالش كردیم 
راهبردها را تغيير دهيم و برنامه ها را در امتداد شــعار 
تعریف كنيم البته مدیران قبلــي نيز تالش كردند كه 
وضع را بهتر كنند. ما این شهر را بهشت نكردیم اما تالش 
كردیم شــهر را برمبناي برنامه و پاسخگو اداره كنيم. 
تالش كردیم نگاهمان را به نگاه هاي تخصصي نزدیك 
و شعار را به عمل تبدیل كنيم كه گزارش مفصل آن در 
جلسه شوراي شــهر ارائه و بعد از آن منتشر مي شود. 
همچنين سعي كردیم شــهرداري را پاسخگو كنيم؛ 
مسئله اي كه در گذشته وجود نداشت. به عنوان كسي 
كه قبال مسئوليتي در دســتگاه هاي نظارتي داشت، 
گاهي حتي به اطالعــات مورد نياز خود دسترســي 
نداشتيم اما هم اكنون در شهرداري نكته محرمانه اي 
وجود ندارد و مي توان مشكالت را تشخيص داد و پس 

از آن حل كرد.«
شهردار درباره تأثير كرونا بر روند فعاليت هاي شهري 
گفت: »فوتي هاي تهران پيش از كرونا روزانه حدود 1۵0 
تا 1۷0 نفر بود و در شرایط كرونا به دوبرابر رسيد. دیدیم 
كه در كشور هایي مانند برزیل و حتي بعضي كشور هاي 
اروپایي چه مشــكالتي در این زمينه به وجود آمد. اما 
كاري كه بهشــت زهرا انجام داد در تاریخ این سازمان 
باقي خواهد ماند. این سازمان با رعایت شرایط بهداشتي، 
شرعي و همين طور احترام به متوفيان و خانواده ها كار 
خود را انجام داد. خوشبختانه با كاهش تعداد فوتي ها در 
تهران به حدود 40نفر، شرایط بهتر شده و اميدواریم این 
روند نزولي ادامه پيدا كند. طرح شهيدسليماني كه در 
سراهاي محله با همكاري شهر سالم و حوزه اجتماعي 

اجرا شده بسيار تأثير گذار است.«

100ميليارد تومان خسارت ماهانه كرونا به حمل ونقل 
عمومي

حناچي در پاسخ به پرسش خبرنگار همشهري درباره 
ميزان ضــرر و زیان شــهرداري در شــرایط كرونایي 
گفت: »این ميزان در حوزه هاي مختلف متفاوت و در 
حوزه حمل ونقل به صورت ماهانه 100ميليارد تومان 

است. در حمل ونقل عمومي ميزان مسافران به دوران 
قبل از كرونا برنمي گردد. مثال در اتوبوســراني تعداد 
مســافران در هر روز 2ميليون و 400هــزار نفر بوده 
كه اكنون به یك ميليون و 100نفر رســيده است. در 
مترو نيز شرایط تقریبا همين گونه است. عالوه بر این 
1200مركز سازمان ورزش تعطيل هستند و شهرداري 
همچنان حقوق و دستمزد جاري را پرداخت مي كند. 
در كالنشــهرهاي دنيا، شــهرداري هایي مانند لندن 
كمك هاي زیــادي از دولت ها دریافــت كردند اما در 
شهرداري تهران هيچ كمك مالي ای دریافت نكردیم.« 
او ســپس درباره اقدامات صورت گرفتــه براي حفظ 

باغات و توســعه فضاي سبز شــهر افزود: »بسياري از 
بوستان هایي كه در این دوره مدیریت شهري احداث 
شده است برج باغ هایي بودند كه در دوره قبلي قرار بود 
براي آنها پروانه ساخت صادر شود اما مانند باغ عبقري به 
بوستان  تبدیل شدند. خيابان وليعصر نيز از موضوعات 
محوري تهران 1400 است. این خيابان 18هزار اصله 
درختان چنار در طول 20كيلومتر داشت ولي تنها ۶هزار 
درخــت از آن باقي مانده بود. در مدت سه ســال بيش 
از 3۵00درخت در این مســير كاشته شد تا جایگزین 

درختان قدیمي شود.«
او ادامه داد: »تالش مي كنيم به همه معضالت شــهر 

نگاه اجتماعي داشته باشــيم چون كم هزینه و پربازده 
است. تالش شده اقدامات با نگاه اجتماعي انجام شود 
و در زمينه پســماند اقداماتي مانند گلماند اجرا شده 
است. در این طرح به شــهرونداني كه حجم زیادي از 
زباله خشك تفكيك شده تحویل بدهند گلدان و كتاب 

اهدا خواهد شد.« 
 حناچي تأكيد كرد: »در ســال گذشته 2هزارميليارد 
تومان براي اجراي پروژه هاي محله محور درنظر گرفتيم 
و براي ســال جاري نيز همين ميزان اعتبار به پروژه ها 
اختصاص پيدا مي كند كه نقش بســيار تأثيرگذاري 
در ارائه خدمات به مردم دارد. این اقدامات نتيجه رأي 

مردم است و اگر ادامه پيدا كند مؤثرتر نيز خواهد شد، 
این فرصت را نباید از مردم تهران گرفت.«

شــهردار با بيان اینكه حس تعلق به مــكان از اهداف 
ماست، افزود: »اگر كسي شهر را فقط به شكل خوابگاه 
ببيند، شهرنشين است اما اگر حس تعلق داشته باشد 
تبدیل به شهروند مي شود. تالش این بوده كه اقدامات 
را با اســتفاده از خالقيت، ارزا نتر انجام دهيم. كاهش 
اختالف شــمال و جنوب و تأثيرات اقدامــات در این 

بخش ها كامال ملموس و یادگاري از این دوره است.«
او افزود: »شهرداري تهران در این مدت مسئوليت هاي 
مضاعفي مانند اداره بوستان هاي جنگلي را از سازمان 
جنگل ها و مراتع گرفته است. نگهداشت آنها، به ویژه در 
فصول مختلف و سال هاي خشكسالي و ترسالي نيازمند 
شــيوه خاصي اســت. به عنوان مثال در زمان ترسالي 
علف هاي هرز بلند مي شوند و در تابستان این علف ها 
خشك مي شوند و با یك بي توجهي مانند رهاكردن ته 

سيگار، آتش سوزي به وقوع مي پيوندد.«

بازچرخاني آب معادل يك سد مجازي است
شــهردار پایتخت با اشــاره به مخازن آب اضطراري و 
بازچرخاني آب گفت: »با وزارت نيرو توافقاتي داشته ایم، 
به تعبير وزیر نيرو استفاده از پساب براي آبياري فضاي 
سبز معادل یك سد مجازي اســت. در زمينه ميادین 
ميوه و تره بــار نيز رضایت مندي مردم به دســت آ مده 
و 3۵ تا 40درصد، قيمت هاي ميادین كمتر از ســطح 

شهر است.«
او با بيان اینكه شــرایط آتش نشــاني با قبل از حادثه 
پالســكو قابل مقایســه نيســت، ادامه داد: »توزیع 
ایستگاه هاي آتش نشــاني و افزایش مراكز اورژانس در 

كاهش زمان رسيدن به محل حادثه مؤثر بوده است.«
حناچي بــا بيــان اینكه ســازمان زیباســازي جور 
ســازمان هاي متولي فرهنگ را به دوش مي كشــد، 
گفت: »ما در شرایط عادي و شرایط بحران در این حوزه 
اقداماتي انجام دادیم كه برخي از آنها در ســطح ملي 
قابل توجه اســت. اكنون ویدئومپينگ ميدان آزادي 
تبدیل به نماد شده و تأثير آن در رسانه هاي بين المللي 
منعكس شــده اســت. مثال در موضــوع هواپيماي 
اوكرایني، شهرداري اقدامي انجام داد كه جلوی خيلي از 
سوءاستفاده های دیگر را گرفت. در حوزه بين الملل نيز 
در حادثه دانشگاه كابل، اقدام شهرداري تأثير فراملي 
داشــت.« حناچي ادامه داد: »در زمينه صرفه جویي 
در مصرف سوخت فســيلي نيز از یك طرف در حوزه 
حمل ونقل تغييراتي ایجاد كردیــم و از طرف دیگر در 
ساختمان هاي شهرداري كار بهره گيري از انرژي هاي 

تجدیدپذیر را آغاز كردیم.«
شهردار با بيان اینكه با فعاليت گرمخانه ها دوسال است 
كه در زمســتان ها بر اثر ســرما فوتي نداشتيم، گفت: 
»كودكان كار و كودكان زباله گرد دو موضوعي هستند 
كه باید از یكدیگر جدا شوند. قطعا ما با موضوع كودكان 
زباله گرد مقابله خواهيم كرد و هم اكنون نيز تعداد آنها 
كاهش پيدا كرده اما در حوزه كودكان كار گستردگي 
بسياري وجود دارد و این كار فراتر از شهرداري تهران 

است.«
او درباره فروش امالک شــهرداري توضيح داد: »واجد 
ارزش و شرایط بودن یك اثر، ثبت ملي بودن آن است. 
شاید اثري زیبا باشد اما فروختن آن به معناي تخریب 
نيست. مدیریت شهري طبق مأموریت هاي خود ممكن 
است كه صدها ملك بفروشد و صدها ملك هم خریداري 
كند اما درباره آثاري كه ثبت ملي هســتند، حساس 
اســت. از طرف دیگر تعداد آثاري كه شهرداري تهران 
آنها را مرمت كرده و به ثبت ملي رسانده، كم نيست. در 
این زمينه باید سليقه شخصي از بحث قانوني جدا باشد. 
اقدسيه، ملك فاخري است اما ثبت ملي نيست  و مربوط 

به دوره معاصر مي شود.«
حناچي درباره آتش ســوزي ساختمان كلينيك سينا 
مهر شميران و پرونده اي كه در این باره در جریان است، 
گفت: »مسئله تبدیل ساختما ن هاي مسكوني به مطب، 
ریشه قانوني دارد. در سال هاي۵0  قانوني تصویب شد 
كه مطب ها مي توانند در ساختمان هاي مسكوني دایر 
شوند. این مربوط به زماني بود كه بيشتر ساختمان هاي 
تهران ویالیي و دوطبقه بودند. در قانون سال ۶۵ مشاغل 
وابسته هم به مطب ها اضافه شدند و نتيجه آن ساخت 

دي كلينيك ها در آپارتمان هاست.«

افزايش ظرفيت گرمخانه ها
معــاون فرهنگــي و 
اجتماعي شهردار تهران 
گفت: ســابقه فعاليت 
معاونــت اجتماعــي 
شــهرداري به پيش از 
انقالب مي رسد، اما در 
ســال هایي پس از انقالب این معاونت منحل شد. 
معاونت اجتماعي شــهرداري تهران در ســال۷2 
دوباره تعریف و فعال شد. محمدرضا جوادي یگانه 
در نشســت خبري دیروز با بيان اینكه شهرداري 
بيشترین سالن هاي سينما را ساخته است، گفت: در 
سال۹۵ ظرفيت گرمخانه هاي تهران 13۵0نفر بود 
اما این ظرفيت امروز به 2800نفر رسيده و قریب به 

2برابر ظرفيت گذشته شده است.
او ادامه داد: رویكرد كلي ما حس »كســي بودن« 
است. یعني شــهروندان با تفاوت هایشان دیده و 
صداهاي ضعيف تر بيشتر شنيده شوند. در این ميان 
انسان هاي حاشيه اي در فضاي شهري بيشتر دیده 
شدند. اما ریل گذاري این رویكرد تازه است و از شعار 
»شــهر ما خانه ما« به سمت »جان تو، جان شهر« 
رفتيم. اگر قرار باشد زنان از فضاي شهري استفاده 
كنند زنان باردار و مادران بچه هاي خردســال نيز 

جزو این زنان محسوب مي شوند.
او با اشــاره بــه اینكه تهــران باید شــهر مقصد 
گردشگري، شهري براي معلوالن، دوستدار كودک، 
شهري داراي سرپناه شــود، افزود: در نظرسنجي 
تابستان۹۶ بعد از آلودگي هوا و ترافيك، كم شدن 
فاصله شمال و جنوب شهر مطالبه و دغدغه مردم 
بود. به همين دليل شهرداري در حریم شهر تهران 
كارناوال هــا را براي نخســتين بــار راه انداخت و 
كنسرت هاي را براي مردم جنوب شهر در پارک ها 
برگزار كرد. جوادي یگانه با اشــاره به اینكه مسئله 
آسيب هاي اجتماعي بسيار مهم است، افزود: بعد 
از فوت 14نفر در سال 83 گرم خانه ها ساخته و در 
دوره جدید مراكز این گرم خانه ها 24 ساعته شد. 
تمام افرادي كه تمایل به اســتفاده از گرمخانه ها 
دارند را پوشــش مي دهيم و امروز كسي در سطح 
تهران نيست كه جاي خواب و غذاي گرم نداشته 

باشد. مراكز پرتو نيز براي كودكان راه اندازي شد.
جوادي یگانه با اشــاره به بخشنامه شــهردار در 
ممنوعيت زباله گردي كودكان گفت: از آمار كودكان 
كار برآوردي در دست نيســت اما گفته مي شود از 
4هزار تا 14هزار كودک كار وجود دارد، بخشي از 
آنها زباله گرد هستند. شهرداري پس از سال۹8 در 
هيچ طرح جمع آوري كودكان كار و زباله گرد حضور 
نداشته اســت. البته مراكز یاســر به این كودكان 
خدمات ارائــه مي دهد. هم اكنون زباله ها توســط 
افرادي كه یونيفــرم دارند جمع آوري مي شــود. 
كودک كار محصول فقر است و خانواده هاي ساكن 
اطراف تهران كودكان خود را بــراي كار به تهران 
مي فرستند. جوادي یگانه با بيان اینكه ساختمان 
برخي از گرمخانه ها براي این كار ساخته نشده است، 
افزود: شوراي شهر مصوبه 3گرمخانه فرامنطقه اي 
را تصویب كرده اســت. 2گرمخانه به مردان و یك 
گرمخانه فرامنطقه اي به زنــان اختصاص خواهد 
یافت. اما مردم راضي نيســتند كــه گرمخانه در 
محله آنها ساخته شود به همين دليل جانمایي آن 
كمي طول كشيد. اميدواریم تا شروع فصل سرد به 
اتمام برسد. برخي  هم تالش كردند كه گرمخانه ها 
تعطيل شوند اما تعطيلي گرمخانه ها نيز مشكلي را 
حل نمي كند و معتادان در همان مكان ها مي مانند.

معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران 
گفت: كرونا باعث شــد كه برج ميالد و ســازمان 
ورزش درآمد خود را از دســت دهد. اما شهرداري 
نقش بســيار خوبي داشــت و از فضــاي مجازي 
استفاده و كنســرت هاي آنالین را برگزار كرد. در 
كنار كنسرت ها، برنامه هاي مذهبي نيز در این دوره 
بيشتر مورد توجه قرار گرفت. كليپ هاي آموزشي 
حقوق شهروندي در سال۹8 در جشنواره فيلم فجر 
و بعد از طریق تلویزیون پخش شد. كمپين مفصل 

آپارتمان نشيني با 80هزار نفر در حال اجراست.
جوادي یگانه در پاســخ به این سؤال كه با توجه به 
شيوع كرونا و كاهش درآمد شهرداري آیا دولت در 
دوره كرونا به شهرداري كمكي كرده است یا خير؟ 
گفت: غيراز كمك هایي كه نوروز ســال گذشته از 
سوي بنياد مستضعفان شد شهرداري هيچ كمكي 

براي موضوع كرونا دریافت نكرد.
معاون شهردار تهران درباره امالک واگذار شده در 
حوزه معاونت اجتماعــي و فرهنگي هم گفت: در 
ليست اوليه كه به شوراي شــهر تهران داده شده، 
۹88مورد ملك مانند امالک ســراهاي محالت، 
بهاران، گرمخانه ها و مجتمع هاي ورزشي در اختيار 
شهرداري تهران است و هيچ واگذاري به بخش هاي 
دیگر انجام نشده است. جوادي یگانه درباره رویداد 
تهران1400 گفت: این رویداد در سطح ملي نبوده 
بلكه در سطح تهران بوده است. این رویداد از حدود 
8 ماه پيش در تمامي مراكز ازجمله تبليغات شهري 
و... بوده اســت. برگزاري این رویداد هزینه زیادي 
ندارد و برنامه هاي شــهري ذیل تهران1400 قرار 
مي گيرند. او افزود: همزمان با  شــهادت ســردار 
حاج قاسم ســليماني تمام ســازه هاي شهري به 
موضوع این شــهادت اختصاص یافت. در ماجراي 
هواپيماي اوكرایني نيز بيلبوردها و ویدئومپينگ 
براي التيام بخشي در دســتور كار شهرداري قرار 
گرفــت. در اعتراضات۹8 نيز مدیران شــهرداري 
تهران و اعضاي شوراي شهر نيز پس از طرح موضوع 
در پارلمان شــهري، به دیدار خانواده قربانيان این 

حوادث رفتند.

معاون خدمات شهري و محيط زیست شهرداري 
تهران در نشست خبري دیروز گفت: در طول 4سال 
گذشته قریب به ۵هزار هكتار به فضاي سبز شهر 

تهران افزوده شده است.
مجتبي یزداني گفت: در 4سال گذشته 8۹بوستان 
به مساحت 1۵4هكتار ایجاد شده است، 2۶بوستان 
هم تا ســال1400 افتتاح مي شــود كه نيمي از این تعداد آخر شــهریور به 
بهره برداري مي رسد. همينطور 21قطعه از باغات و اراضي مشجر و زمين هاي 
مناســب براي تبدیل به بوستان هاي عمومي تملك شــد و 23مورد دیگر در 
نوبت تملك از سوي مناطق اســت. یزداني با تأكيد بر اینكه در هر محله باید 
یك  بوستان وجود داشته باشد، افزود: 1۷محله در سال۹۶ بوستان نداشت اما 
تا امروز این رقم به ۹محله كاهش یافته است. یزداني به جنگل كاري در حریم 
پایتخت اشاره كرد و توضيح داد: 4هزار و ۷20هكتار هم به فضاي سبز حریم 
 شهر تهران اضافه شده است و امسال هم حدود 1300هكتار جنگل كاري در 
برنامه داریم. در این راســتا 3تفاهمنامه  با وزارت نيرو، جهادكشاورزي و آبفا 
در حوزه بوستان ها امضا شده اســت. با وزارت نيرو هم درخصوص 4موضوع 
تفاهمنامه امضا شده كه موارد آنها، قنوات، پساب، چاه ها و تصفيه خانه هاست. 
معاون شهردار تهران با اشاره به اینكه در 3۷4بوستان 40مخزن آب اضطراري 
با سرمایه گذاري شــركت آب و فاضالب و شهرداري ساخته شده  است، گفت: 
22هزار هكتار از جنگل هاي داخل حریم مناطق براي 30ســال به شهرداري 

واگذار شد كه اسناد انتقال آن در دفترخانه  امضا شده است.
یزداني به فعاليت ســازمان ميادین ميوه و تره بار اشاره كرد و گفت: ۵۷بازار به 
ميادین ميوه  تره بار اضافه شده اســت. تعدادي از ميادین هم مناسب سازي  و 
بازسازي شده است. این موضوع را هم باید درنظر گرفت كه ميانگين اختالف 

قيمت محصوالت در ميادین ميوه و تره بار با بازارهاي دیگر 3۵درصد است.
یزداني با بيان اینكه از سال13۹۶ تاكنون در مجموع 14ایستگاه آتش نشاني 
ساخته شده است، توضيح داد: در سال13۹۶، ۷ایستگاه، سال13۹۷، 2ایستگاه، 
سال 13۹8، یك ایستگاه و سال 13۹۹، 4ایستگاه آتش نشاني در شهر تهران 
ساخته شده است. ۶ایستگاه هم تا پایان امســال به بهره برداري مي رسد. در 
مجموع در مدت زمان 3سال و نيم گذشته 800 ميليارد تومان هزینه تجهيزات 

و ساخت ایستگاه ها شده است.
او با بيان اینكه در حوزه آتش نشاني 3تفاهمنامه منعقد شده است، توضيح داد: 
یك تفاهمنامه با وزارت دفاع درباره استفاده از ظرفيت ها و توانمندي هاي این 

وزارتخانه و پشتيباني نيروهاي مسلح به منظور اطفاي حریق در ارتفاعات بوده 
است. تفاهمنامه دیگر با سازمان شهرداري ها درباره آموزش هاي تخصصي و 

تفاهمنامه سوم با اورژانس كشور بوده است.
یزداني با بيان اینكه نخاله هاي ســاختماني طي بازیافــت تبدیل به مصالح 
ســاختماني مي شــوند، افزود: در زمينه تبدیل نخاله هاي ساختماني حدود 
11هزار تن به توان كارخانه ها اضافه شده است و تا پایان خرداد امسال روزانه 
14هزار تن نخاله ســاختماني تبدیل به مصالح مورد نياز در ساختمان سازي  
مي شــود.  او توضيح داد: با همراهي وزارت بهداشــت، بيمارستان ها و مراكز 
درماني، پسماندهاي پزشــكي حمل و در جایگاه مخصوصي دفن مي شوند. 
پسماند حجيم مانند قطعات چوب را هم داریم كه در محدوده منطقه18 مكاني 
تعبيه شده تا این پسماند حجيم تفكيك و بازیافت  شود. چوب و سرشاخه ها 

در پسماند حجيم درحال بازیافت هستند كه تبدیل به كمپوست مي شوند. 
به گفته معاون خدمات شهري و محيط زیست شهرداري تهران، مكان یابي براي 
ایجاد آرامستان هاي جدید تهران و ساماندهي آرامستان هاي تاریخي و مذهبي 

مانند شيخ صدوق و دوالب در حال انجام است.
او به امالک تاریخي مرمت شده اشاره كرد و توضيح داد: سردر باغ ملي، سردر 
آگاهي شاپور، باغ نگارســتان، تئاتر نصر، خانه اتحادیه، خانه مينایي، دانشگاه 
خوارزمي، خانه رومي، خانه فوالدوند، خانه لرزاده و آرامگاه شهداي مشروطه 
امالكي هستند كه مرمت برخي از آنها از سال۹4 آغاز شده و در سال13۹۹ به 
پایان رسيده است. یزداني در پاسخ به پرسشي مبني بر ساماندهي دستفروشان، 
گفت: نشســت هاي زیادي با وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي در این رابطه 
برگزار مي شود و از سوي این وزارتخانه با همكاري بنياد مستضعفان و شهرداري 
در مجموع و در 2مرحله ۷ميليارد تومان بابت كمك به دستفروشان پرداخت 
شد. یكي از مشكالت این است كه در یكسري معابر اصلي دستفروشي انجام 
مي شود كه قاعدتا نباید سدمعبر باشد  و اخيرا جانمایي انجام شده، با این حال 

3۵ بازار ثابت در تهران براي دستفروشان وجود دارد.
معاون خدمات شهري و محيط زیست شهرداري تهران، درباره نصب تابلوهاي 
تبليغاتي در كنــار بزرگراه ها توضيح داد: اضافه كــردن تابلو ها و بيلبورد هاي 
تبليغاتي براساس طرحي است كه از سوي ســازمان زیباسازي به مرور انجام 
مي شود و هيچ تابلویي در سطح شــهر اضافه نمي شود مگر اینكه تأیيد حوزه 
ترافيك را داشته باشــد. یزداني در ادامه، گفت: كاهش آمار كودكان زباله گرد 
نتيجه بررسي سازمان بازرسي، نيروي انتظامي و دادستاني است. اگر استفاده از 
كودكان زباله گرد رخ دهد براي پيمانكاران جریمه اي مشخص شده و از قرارداد 
آنها كسر مي شود و باید لباس مخصوص هم داشته باشند. براي طرح كاهش 
پسماند هم ابتدا از ساختمان هاي بزرگ با اولویت شهرک ها و آپارتمان ها شروع 

كردیم و اكنون در مناطق۶،1۶،21و22 اجرا مي شود.

افزايش 5 هزار هكتار به فضاي سبز

پور
ناه 

يرپ
/ ام

ري
شه

هم
س: 

عك

خالصه گزارشي از اقدامات حوزه خدمات شهري كه ديروز ارائه شد
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سهممهاجرانازبازاركاراستانها
بررسي ها نشان مي دهد كه بيشترين مهاجرت نيروي كار از استان هاي همجوار هر استان روي 
مي دهد؛ به گونه اي كه مثاًل در استان قم بيش از 72درصد از شــاغالن مهاجر برون استاني از 
استان هاي همســايه يعني تهران، اصفهان و مركزي وارد اين استان شده اند. نكته ديگر اينكه 
براساس آمارها، در سال1398 ميانگين ســهم مهاجران برون استاني از مجموع 24ميليون و 
345هزار شاغل كشور حدود 0.4درصد بوده؛ اما اين نسبت در برخي استان ها كه شرايط اشتغال 
مساعدتري براي مهاجران داشــته اند به مراتب باالتر ثبت شده است. در اين زمينه، بيشترين 
نسبت مهاجران برون استاني شاغل نسبت به  كل شاغالن استان، در استان هاي قزوين، گيالن و 
همدان 0.9درصد بوده كه 2.5برابر ميانگين كشوري است. البته مفهوم اين اعداد، لزوماً مساعدتر 
بودن اشتغال مهاجران در اين 3استان نيست، بلكه فقط از باالبودن سهم شاغالن مهاجر از مجموع 
شاغالن استان حكايت دارد. در مقابل، با توجه به تعداد شاغالن مهاجر در هر استان و تعداد كل 
شاغالن آن، استان كرمان با نسبت ناچيز 0.037درصدي شاغالن مهاجر به شاغالن كل استان، 
كمترين تعداد شاغالن مهاجر را داشته و بعد از آن استان فارس با سهم 0.14درصدي و استان 
مركزي با سهم 0.24درصدي در رتبه هاي دوم و سوم فهرست كمترين ميزان اشتغال مهاجران 
قرار داشته اند. به  عبارت ديگر بازار كار اين استان ها در مقايسه با ساير استان ها بومي تر بوده و 

سهم كمتري از اشتغال را به مهاجران برون استاني اختصاص داده است.

نبض بازار

نزول بورس همگام با دالر
شاخص كل بورس تهران كه از روز چهارشنبه همزمان با رشد قيمت دالر 
با رشد مواجه شده بود، ديروز همگام با عقب نشيني دالر به كانال 23هزار 

تومان، نزديك به 11هزار واحد كاهش يافت.
به گزارش همشهري، نزول قيمت دالر از عصر يكشنبه، بازار سهام را هم 
تحت تأثير قرار داد و منجر به افت شاخص هاي بورس در مبادالت ديروز 
شد و اين در حالي است كه شاخص بورس از روز چهارشنبه بر بستر رشد 
چند روزه قيمت دالر، با افزايش مواجه شده بود اما با توقف روند صعودي 
قيمت دالر روند صعودي بورس هم متوقف شد. به زعم كارشناسان بين 
شاخص بورس و نوسان قيمت ارز رابطه   مستقيمی وجود دارد و هر نوع 
كاهش يا افزايش قيمت دالر منجر به رشد يا نزول شاخص هاي بورس 
مي شود. شاخص كل بورس تهران از روز چهارشنبه هفته قبل به دنبال 
افزايش قيمت دالر با رشد مواجه شده و در اين مدت دست كم 50هزار 
واحد افزايش يافته بود. همچنين ظرف 4روز، نزديك به 2هزار ميليارد 
تومان نقدينگي تازه وارد بازار سهام شده و ارزش روزانه معامالت خرد هم 
براي نخستين بار از ابتداي سال به بيش از 6هزار ميليارد تومان رسيده 
بود. افزايش ميزان خروج نقدينگي از صندوق هاي ســرمايه گذاري با 
درآمد ثابت و تزريق اين منابع مالي به سمت بازار سهام اين اميدواري را 
ايجاد كرده بود كه روند صعودي شاخص بورس همگام با افزايش قيمت 
ارز ادامه يابد اما نزول روز گذشته شاخص كل بورس تهران كه درست 
يك روز بعد از نزول قيمت دالر اتفاق افتاد اميدواري ها براي رشد دوباره 
شــاخص را كه از 9 ماه پيش تاكنون در حال نزول اســت كمتر كرد. با 
اين حال برخي تحليلگران بازار ســرمايه بر اين باورند اين احتمال كه 
سياست هاي اقتصادي دولت بعد منجر به خلق نقدينگي و تورم شود زياد 
است و اين عامل مي تواند زمينه رشد تورم و افزايش قيمت دالر را فراهم 
كند. چنانچه اين پيش بيني ها درست باشد مي توان انتظار داشت با پايان 
انتخابات رياست جمهوري و به كارگيري سياست هاي اقتصادي جديد 
زمينه رشد بازار سهام بر بستر رشــد تورم و افزايش قيمت دالر فراهم 
شود. نكته ديگري كه مي تواند در آينده شاخص هاي بورس نقش زيادي 
داشته باشد مذاكرات هسته اي در وين است. چنانچه روند مذاكرات در 
وين طوالني تر يا خللي در مذاكرات ايجاد شــود اين احتمال كه قيمت 
دالر دوباره رشد كند و تورم هم افزايش يابد بيشتر مي شود و اين عامل 

هم مي تواند زمينه هاي رشد شاخص را فراهم كند. 

سرمايه الزم براي تأسيس صرافي؛ 
25ميليارد تومان

اصالحيه دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت  ارز
بر صرافي ها كه در نشست شوراي پول و اعتبار مطرح و به 
تصويب رسيده است، ابالغ شد. مطابق اين مصوبه حداقل 

سرمايه اوليه الزم براي تاسيس صرافي 25ميليارد تومان است.
به گزارش همشــهري، نحوه تاســيس و فعاليت صرافي هــا تغيير كرد. 
آن طوركه شوراي پول و اعتبار تصميم گرفته اســت سرمايه اوليه براي 
تاســيس يك صرافي 25ميليارد تومان اســت درحالي كه پيش از اين 
سرمايه مورد نياز براي تاسيس صرافي در تهران و كالنشهرها 12ميليارد 
تومان و در شهرهاي ديگر در حدود 6ميليارد تومان بود. به نظر مي رسد 
افزايش سقف سرمايه اوليه براي تاسيس صرافي ها منجر به محدود شدن 
تاسيس صرافي هاي جديد شود. آن طوركه آمار ها نشان مي دهد هم اكنون 
717صرافي داراي مجوز در حال فعاليت هستند كه البته در طول چند 
سال گذشته به دليل افزايش مبادالت ارزي و ساختار تحريم ها فهرست 
صرافي هاي داراي مجوز و بدون مجوز به سرعت افزايش يافته است. درواقع 
درآمد صرافي ها از يك سو به دليل رشد مبادالت ارزي به دليل تالطم هاي 
ارزي افزايش يافته بود و از سوي ديگر تفاوت قيمت ناشي از نرخ رسمي و 
بازار آزاد، سود بيشتري را نصيب آنها مي كرد. اما نكته مهم تر اين بود كه 
حجم اصلي مبادالت تجارت خارجي ايران به دليل تحريم شبكه بانكي به 
شبكه صرافي ها منتقل شــده بود. داوود سوري، يك اقتصاددان، چندي 
پيش در واكنش به اين موضوع در صفحه توييتر خود نوشــته بود: يكي 
از علل افزايش صرافي ها اين اســت كه بعد از تحريم ها بانك ها از چرخه 
مبادالت ارزي ما خارج  و صراف ها جايگزين آنها شــده اند. او با اشاره به 
افزايش تعداد صرافي هــا و پراكندگي جغرافيايي آنهــا گفته بود: وقتي 
صراف ها با ساختاري غيرشــفاف، تجارت  خارجي يك كشور را به دست 
بگيرند، آن هم در جايي كه بانك ها براي همين كار تشــكيل شــده اند، 

طبيعتا رانت شكل خواهد گرفت.
حاال آن طوركه شــوراي پول و اعتبار تصميم گرفته و ديروز توسط بانك 
مركزي ابالغ شــد، برنامه هاي جديدي براي اصالح ســاختار تأسيس و 
فعاليت صرافي ها درنظر گرفته شــده اســت تا فضاي فعاليت صرافي ها 
شفاف تر شود. براساس دستورالعمل جديد، حداقل سرمايه مورد نياز براي 
تأسيس و فعاليت شركت هاي صرافي وابسته به مؤسسات اعتباري و نيز 
شركت هاي صرافي تضامني در اســتان تهران و شهرهاي بزرگ شامل؛ 
اصفهان،  اهواز، تبريز، شيراز، كرج، مشهد، قم و اروميه، 250ميليارد ريال 
تعيين شده است. با افزايش ميزان سرمايه اوليه صرافي ها به نظر مي رسد 
روند پرشتاب تعداد صرافي ها كند تر شود. برخي بررسي ها نشان مي دهد 
كه احتماال ميان افزايش تعداد صرافي ها و فرصت هاي به وجود آمده براي 
دسترســي به رانت در بازار ارز ارتباطی وجود دارد. به نظر مي رســد اين 
رانت ها در سال هاي گذشته عمدتاً ناشــي از توزيع سهميه دالر دولتي و 
ارز نيمايي بوده و حاال احتماال با افزايش سقف سرمايه اوليه صرافي ها اين 

مسير تاحدودي اصالح خواهد شد.

جلوگيري از خروج رمزارز توليد داخل
آن طوركه در اين دستورالعمل آمده است، انجام هرگونه عمليات صرافي 
در بسترهاي معامالتي برخط داخلي و استفاده از رمزارزهاي استخراج شده 
داخلي براي واردات، صرفاً براساس ضوابط ابالغي بانك مركزي، امكان پذير 
است و اعطاي هرگونه تسهيالت توسط مؤسســات اعتباري به شركت 
صرافي ممنوع اســت. عالوه بر اين، تأسيس شــعبه توسط شركت هاي 
صرافي وابسته به مؤسسات اعتباري درصورت تأمين سرمايه براي تأسيس 
هر شعبه به ميزان 75درصد حداقل سرمايه مورد نياز براي تأسيس صرافي 
براساس محل استقرار شعبه، دارابودن حداقل 5 سال سابقه فعاليت مجاز، 
تأييد عملكرد صرافي توسط بانك مركزي و با كسب مجوز از بانك مركزي 
ممكن خواهد بود. مضافاً اينكه، ايجاد باجه توســط شركت هاي صرافي 
وابسته به مؤسسات اعتباري صرفاً براي انجام عمليات خريد و فروش نقدي 
ارز به صورت موقت منوط به دريافت موافقت بانك مركزي، پيش بيني شده 
است. از ديگر اهم احكام مقرر در دســتورالعمل مذكور، آنكه؛ از  اين  پس 
تصدي سمت مديرعامل در شركت صرافي و تمديد دوره مسئوليت وي 

منوط به دريافت تأييد يه صالحيت از بانك مركزي است.
همچنين آن دسته از صرافي هاي موجود كه مدت اعتبار اجازه نامه فعاليت 
آنها بعد از تاريخ ابالغ اين بخشنامه منقضي مي شود، حداكثر ظرف 2سال 

مهلت دارند تا شرايط خود را با مفاد دستورالعمل جديد تطبيق دهند.

زنگنه به دولت آينده توصيه كرد
هدف گذاري توليد روزانه 6.5ميليون بشكه نفت

بيژن زنگنه، وزير نفت بر ضرورت افزايش توليــد نفت ايران تأكيد كرد و  نفت
گفت: به نظرم هر دولتي بر سر كار آمد بايد توليد روزانه 6ميليون و 500هزار 
بشكه نفت را جزو نخستين برنامه هاي خود قرار دهد. او در مراسم امضاي 
تفاهمنامه انجام مطالعات توسعه ميدان آزادگان و آغاز عمليات اجرايي طرح نگهداشت 
توليد گاز ميدان هاي هما، وراوي و تابناك با تأكيد بــر افزايش توليد نفت ايران گفت: ما 
به راحتي مي توانيم به توليد روزانه 6ميليون و 500هزار بشكه نفت دست يابيم و اين رقم 
هدف عجيب و غريبي نيست، اين واقعيتي است كه بعضي ها نمي خواهند آن را بپذيرند و 
مرتب عليه آن كار مي كنند. وزير نفت با اشــاره به اينكه در سياست كلي نظام در زمينه 
انرژي كه در سال 1379 از سوي مقام معظم رهبري ابالغ شد، بر افزايش  ظرفيت  توليد 
صيانت شده  نفت  متناسب  با ذخاير موجود و برخورداري  كشور از افزايش  قدرت  اقتصادي ، 
امنيتي  و سياسي  تأكيد شده است، تصريح كرد: نفت فقط قدرت اقتصادي نيست، نفت 
قدرت امنيتي و سياسي كشور را باال مي برد. زنگنه ادامه داد: نگوييد بازار براي نفت وجود 
ندارد، مي توان براي آن بازار پيدا كرد، عراق كه هيچگاه توليدش از روزانه 3ميليون بشكه 
فراتر نمي رفت اكنون توليد خود را به 5ميليون بشكه در روز رسانده است و برايش بازار هم 
دارد؟! آن وقت ايران نمي تواند براي افزايش توليد نفت خود بــازار پيدا كند؟! بايد اراده 
داشت. براي انجام هر كاري اراده و تدبير وجود داشته باشد موفقيت حاصل خواهد شد. وي 
با تأكيد بر اينكه افزايش توليد روزانه نفت به 6ميليون و 500هزار بشكه وابستگي نيست 
بلكه استقالل از نفت اســت زيرا اگر پول نفت در بخش خصوصي سرمايه گذاري و ثروت 
زيرزميني به روزميني تبديل شود ما از بودجه نفتي فاصله گرفته ايم، تصريح كرد: توصيه 
من به دولت آينده رساندن توليد نفت به رقم روزانه 6ميليون و 500هزار بشكه است، من 
ديگر در صنعت نفت نخواهم بود، در هيچ كار دولتــي هم نخواهم بود، اما دلم براي ايران 
مي سوزد، حاضرم تجربه ها و اطالعات خود را دراختيار آيندگان قرار دهم. وزير نفت گفت: 
بدانيد زمان زيادي طول نمي كشد كه كنوانســيون هايي تشكيل مي شوند تا توليد نفت 
كشورها را محدود كنند و اجازه ندهند كشورها و دولت ها توليد نفت داشته باشند بنابراين 
تا زمان داريم بايد ظرفيت توليد نفت را باال ببريم زيرا محدوديت هاي بين المللي براي ما 

مشكل ساز مي شود، ما بايد به سرعت توليدمان را باال ببريم و اين هدف عملي است.

جزئيات تفاهمات نفتي 
تفاهمنامه مطالعه بخش شمالي ميدان آزادگان بين شــركت ملي نفت ايران و شركت 
توسعه نفت و گاز پرشــيا، تفاهمنامه مطالعه بخش مركزي ميدان آزادگان ميان شركت 
ملي نفت ايران و شــركت هاي پتروپارس و پتروايران و تفاهمنامه مطالعه بخش جنوبي 
ميدان آزادگان ميان شركت ملي نفت ايران و شركت هاي گســترش انرژي پاسارگاد و 
انرژي دانا امضا شد .ميدان آزادگان بزرگ ترين ميدان مشــترك نفتي كشور است كه با 
وسعت 1500كيلومترمربع در مجاورت مرز عراق )ميدان مجنون( واقع شده است. نفت 
درجاي اين ميدان حدود 32ميليارد بشكه نفت برآورد مي شود و توسعه آن تاكنون در قالب 
2بخش آزادگان جنوبي و آزادگان شمالي دنبال شده است. طرح توسعه ميدان آزادگان 
شمالي كه ازسوي شركت چيني سي ان پي سي اجرا شده است، آبان ماه سال95 با ظرفيت 
توليد روزانه 75هزار بشكه نفت به بهره برداري رسيد و توسعه ميدان آزادگان جنوبي نيز 
پس از خلع يد همين پيمانكار چيني در ســال93، از سوي شركت ملي نفت ايران با اتكا 
به ظرفيت هاي داخلي در دستور كار قرار گرفت. براي تكميل توسعه فاز نخست آزادگان 
جنوبي و احداث واحد فرآورش اين ميدان )CTEP( نيز قراردادهايي با شركت پتروپارس 

امضا شده كه در حال اجراست.

پاسخ بانك مركزي به گزارش مجلس

 تراكنش هاي بانكي 
رصد می شوند

برندگانوبازندگانمهاجرتبرايكار
آمارهاي رسمي نشان مي دهد نرخ بيكاري مهاجران در جست و جوی كار به مراتب از نرخ بيكاري كل 

كشور باالتر است و مهاجرت لزوماً به اشتغال اين افراد منجر نشده است
در شــرايطي كه ميانگين  بازار کار
نرخ بيكاري كل كشــور 
تك رقمي شده و كمتر از 
10درصد اســت، نرخ بيكاري جمعيت 
مهاجران بين استاني باالتر از 13درصد 
ثبت شــده و نشــان مي دهد كه لزوماً 
مهاجــرت جوينــدگان كار باعث حل 

مشكل آنها نشده است.
به گزارش همشهري، مهاجرت براي كار 
از مناطق كمتر توسعه يافته به مناطقي 
كه ظاهراً توسعه مساعدتري داشته اند، 
در بســياري موارد با شكســت مواجه 
مي شــود و گاه به بحران زايي در مقصد 
مي انجامد. آمارهــاي وزارت تعاون، كار 
و رفــاه اجتماعي نشــان مي دهد بخت 
موفقيت مهاجران در همه اســتان هاي 
كشور برابر نيست و در مقابل استان هايي 
كه بازار كار مســاعدتري نسبت به ساير 
اســتان ها دارنــد، در برخي اســتان ها 
شرايط براي اشتغال مهاجران به شدت 
نامساعد است؛ تا جايي كه حتي احتمال 
بيكارماندن مهاجــران به مراتب باالتر از 

ساير استان هاست.

نقشه مهاجرت نيروي كار
نتايج طرح آمارگيري نيروي كار نشــان 
مي دهد كه از سال1396 روند مهاجرت 
نيروي كار در ايران نزولي بوده و هرسال 
افراد كمتري نســبت به سال قبل براي 
يافتن كار دســت به مهاجــرت زده اند. 
بررســي هاي مركــز آمــار و اطالعات 
راهبردي وزارت كار نشــان مي دهد كه 
در ســال1398 بالغ بر 636هزار نفر در 
داخل كشور به صورت درون استاني و بين 

استاني و حتي از خارج از كشور به داخل 
مهاجرت داشــته اند كه ايــن تعداد در 
مقايسه با 711هزار نفر در سال97 حدود 
10.5درصد و در مقايســه با 561هزار 
نفر در ســال96 حدود 6.9درصد كمتر 
است. از زاويه اي ديگر، در سال98 حدود 
48.7درصــد مهاجرت هــاي در ســن 
كار معادل 259هزار نفــر، به مهاجرت 
درون اســتاني اختصاص داشته، حدود 
48.3درصد معادل 257هزار نفر مربوط 
به مهاجرت برون استاني بوده و همچنين 
3درصد مهاجرت معــادل 16هزار نفر 
به ورود افراد از خارج بــه داخل مربوط 

بوده است.
بررســي تركيب مهاجران حاكي از اين 
است كه شتاب كاهش مهاجران در سن 
كار كمتر از كاهش تعداد كل مهاجران 
بوده و به عبارت ديگر نسبت مهاجران در 

سن كار نسبت به كل مهاجران، برخالف 
اصل مهاجــرت روند صعودي داشــته؛ 
به گونه اي كه اين نسبت از 82.1درصد 
در ســال96 به 83.7درصد در سال98 
افزايش يافته است. نكته ديگر اينكه در 
اين دوره زماني نسبت مردان مهاجر به 
 كل مهاجران با كاهش مواجه بوده و در 
مقابل ســهم زنان مهاجر افزايش يافته 
اســت. براســاس آمارها، طي سال هاي 
1396 تا 1398 ســهم مردان نســبت 
بــه  كل مهاجــران از 58.7درصــد به 
55.2درصد رســيده و مابــه ازاي آن با 
افزايش ســهم زنان مهاجــر از 41.3 به 

44.8 جبران شده است.

شانس اشتغال مهاجران
از مجموع 533هزار نفر مهاجر در ســن 
كار در سال98 حدود 38.3درصد معادل 
204هزار نفر در اســتان مقصد مشغول 
به كار شــده اند؛ اما 71هزار نفر معادل 
13.2درصد باوجود تمايل به اشــتغال، 
بيكار مانده اند. با توجه به اينكه از مجموع 
مهاجران در ســن كار، 258هــزار نفر 
معادل 48.4درصد غيرفعال بوده اند، نرخ 
مشــاركت مهاجران حدود 41.6درصد 
بوده كه تفاوت چنداني با نرخ مشاركت 
كل كشــور ندارد؛ اما نــرخ بيكاري اين 
افراد در مقايســه با نرخ بيكاري حدود 
10درصدي كشــور، 3.2درصد باالتر از 
ميانگين كشوري است. همچنين آمارها 
نشــان مي دهد كه در دوره زماني مورد 
بررسي، سهم مهاجران شاغل در استان 
مقصد روند نزولي داشــته و در مقابل، 
ســهم مهاجران بيكار در استان مقصد 

افزايشي بوده اســت. اين آمارها نشان 
مي دهد به طور ميانگين، مهاجرت براي 
يافتن كار لزوماً منجر به بهبود شــرايط 
شغلي مهاجران نشــده و اين موضوع در 
مهاجرات بين استاني مصداق بيشتري 
داشته اســت؛ به گونه اي كه از 71هزار 
نفر مهاجر بيكار، 41.8درصد مربوط به 
مهاجران درون اســتاني و 55.5درصد 
مربوط به مهاجران برون اســتاني بوده 
اســت. البتــه در مــورد مهاجر ت های 
بين اســتاني اين نكته قابل توجه است 
كه شــانس اشــتغال مهاجران در ميان 
استان هاي مختلف به شدت متفاوت بوده 
و در برخي استان ها نرخ بيكاري مهاجران 
پايين تر از ميانگين كشوري ثبت شده و 

مهاجران برنده شده اند.

مهاجرت معكوس در پايتخت
نتايج طــرح آمارگيري نيروي انســاني 
نشان مي دهد در سال1398، بيشترين 
تعداد از مهاجران در سن كار كشور، عازم 
تهران شده اند؛ به گونه اي كه اين استان 
43هزار نفر معــادل 16.6درصد از كل 
مهاجران در ســن كار را پذيرفته است. 
بعد از تهران، استان هاي خراسان رضوي 
با 20هــزار نفر معــادل 7.7درصد كل 
مهاجران در سن كار، گيالن با 19.6هزار 
نفر معادل 7.6درصد، البرز با 19هزار نفر 
معادل 7.6درصد و اصفهان با 15هزار نفر 
معادل 5.9درصد كل مهاجران در سن 
كار، به ترتيب در رتبه هاي دوم تا پنجم 
فهرســت مهاجرپذيرترين استان هاي 
كشــور قــرار گرفته انــد. در مقابــل، 
بررسي اســتان هاي مهاجر فرست نيز از 
صدرنشــيني تهران در مهاجرفرســتي 
حكايت دارد؛ به گونــه اي كه در مجموع 
26.2درصــد از كل مهاجران در ســن 
كار كشور در ســال98 معادل 67هزار 
و 169نفر از اســتان تهــران بوده اند و 
پايتخت بــا مهاجرت معكــوس نيروي 
كار مواجه شــده اســت. رتبــه دوم تا 
پنجم فهرســت مهاجرفرستی در ميان 
استان هاي كشور به ترتيب به استان هاي 
خوزستان با 16هزار نفر معادل 6.3درصد 
از كل مهاجران در ســن كار، كرمانشاه 
با 15.8هــزار نفر معــادل 6.1درصد، 
آذربايجان شــرقي با 14هزار نفر معادل 
5.3درصــد و مازندران بــا 12هزار نفر 
معادل 4.6درصد از كل مهاجران در سن 

كار تعلق گرفته است.

بانك مركزي به گزارش اخير  بانك
كميسيون اقتصادي مجلس 
پاسخ داد و اعالم كرد؛ تمامي 
تكاليــف قانوني خــود را در حــوزه افزايش 
شفافيت و نظارت بر تراكنش هاي بانكي انجام 
داده و توســط نهادهــا و بخش هــاي ديگر 
حاكميت در حال بهره برداري از نتايج اقدامات 
بانك مركزي و اطالعات سامانه هاي اين بانك 

هستند.
كميسيون اقتصادي مجلس در گزارشي كه به 
نمايندگان داده، اعالم كرده بود: كاهش فرار 
مالياتي، كاهش كسري بودجه، جلوگيري از 
مفاسد اقتصادي، پولشــويي و اخالل در بازار 
دارايي هايي همچون ارز و مســكن و... و نيز 
كاهش مطالبات غيرجــاري بانك ها در گرو 
افزايش توان و ظرفيت كشور در رصد و كنترل 
تراكنش هاي مالي ازجمله تراكنش هاي ريالي 
است و هرچند قوانين و مقررات خوبي در چند 
سال اخير در مجلس و دولت تصويب شده، اما 
همه آنها به صورت كامــل و اثربخش اجرايي 

نشده است.

گزارش قديمي به نمايندگان!
به گزارش همشــهري، ديــروز بانك مركزي 
اعالم كرد كه گزارش هاي تهيه شــده توسط 
كميسيون اقتصادي مجلس براساس اطالعاتي 
است كه در پاييز سال 1399 جمع آوري شده 
و با توجه به تعدد و تنوع اقدامات انجام شــده 
از آن تاريخ به بعد، نياز به به روز رســاني دارد. 
بخشي از گزارشــي كه 2هفته پيش در صحن 
علني مجلس خوانده شد به عقب ماندگي بانك 
مركزي در اجراي قانون جديد چك اشاره دارد 
كه مي گويد: بانك مركــزي مكلف بوده ظرف 
2سال ترتيباتي اتخاذ كند كه صدور هر برگ 
چك، مستلزم ثبت هويت دارنده، مبلغ، تاريخ و 
شناسه يكتا در سامانه صياد بوده و انتقال چك 
به شخص ديگر، صرفاً از طريق ثبت در سامانه 
امكانپذير باشــد. با اين وصف، چك از مرحله 
صدور تا پرداخت و نيز كليه نقــل و انتقاالت 
آن تحت رصد و كنترل بانك مركزي به عنوان 
نماينده حاكميت قرار خواهد گرفت. افزون بر 
اينكه اين بانك عالوه بر ســامانه صياد، سامانه 
ديگري به نام پيچك را با هدف مديريت نقل و 
انتقاالت چك در اختيار شبكه بانكي قرار داده، 
اما هنوز استفاده از سامانه هاي صياد و پيچك در 
شبكه بانكي كشور عملياتي نشده و درنتيجه، 
با وجود اتمام مهلت مقــرر در قانون، همچنان 
صدور و پشت نويسي چك به صورت سنتي ادامه 
دارد. كميســيون اقتصادي مجلس ادعا كرده 
با توجه به اينكه پــس از تاريخ 21 آذر 1399، 
چك هايي كه از طريق سامانه صياد صادر نشده 
باشند، يا نقل و انتقال آنها در سامانه پيچك ثبت 
نشده باشد، فاقد اعتبار هستند، عدم اتمام پروژه 
در مهلت مقرر و عدم اطالع رساني به مشتريان 
مي تواند موجد مشــكالت جــدي در فضاي 

كسب وكار كشور شود.

بي خبري كميسيون اقتصاد مجلس
بانــك مركــزي در واكنش به ايــن گزارش 
يادآوري مي كند كه موعد اجراي قانون جديد 
چك از زمستان سال گذشته به ابتداي سال 
1400 تغيير يافت و ايــن بانك با مالك قرار 
دادن اين موعد جديد، اجراي قانون را از موعد 
اول فروردين سال 1400 آغاز كرده است. اين 
گزارش مي افزايد: پيامد شروع اجراي قانون 
جديد چك تا پايان ارديبهشت ماه سال جاري، 
نخست اين است كه تعداد چك هاي صيادي 
ثبت شده در ســامانه پيچك به يك ميليون 
فقره رسيده است. نسبت چك هاي برگشتي 
به وصولي در ســامانه پيچــك از ابتدا تا 26 
ارديبهشت ســال جاري حدود 9 درصد بوده 
كه در مقايســه با دوره مشــابه در سال هاي 
98 و 99 كاهش داشته است. همچنين طي 
ارديبهشت ماه گذشته بالغ بر 12، 2 ميليون 

برگه چك صيادي صادر شده است.

رصد ماليات پايانه هاي فروش
اختالف ديگــر مجلــس و بانــك مركزي 
بــه ســاماندهي كارتخوان هــا، پايانه هاي 
فروشــگاهي و درگاه هاي پرداخت اينترنتي 
مربوط مي شود كه براســاس قانون بايد آنها 
زير ذره بين مالياتــي قرار گيرنــد؛ ازجمله 

اينكه بانك مركزي موظف بــوده تا 13آبان 
سال گذشته دستگاه هاي كارتخوان بانكي و 
درگاه هاي پرداخت اينترنتي را سامان بدهد، 
اما حــدود 5.8 ميليون دســتگاه كارتخوان 
بانكــي و درگاه پرداخت اينترنتي توســط 
شــركت هاي ارائه كننده خدمــات پرداخت 
در اختيار متقاضيان قــرار گرفته كه حدود 
8.3 ميليون آنها فاقد پرونده در سازمان امور 
مالياتي هستند. كميسيون اقتصادي مجلس 
مي گويد: اتصال دستگاه هاي كارتخوان بانكي 
و درگاه هاي پرداخــت اينترنتي كه به تأييد 
سازمان امور مالياتي نرســيده باشد، بايد از 
14آبان ســال گذشته قطع شــده باشد، اما 
بانك مركزي به دليل نگرانــي از بروز تبعات 
اجتماعي، از اجراي حكــم قانوني خودداري 
كرده و اين بانك برنامه زمانبندي 3ماهه اي 
را براي قطع دسترسي دستگاه هاي كارتخوان 
بانكي يا درگاه هاي پرداخت اينترنتي كه مودي 
مالياتي نيستند به شبكه پرداخت بانكي كشور 
در دســتور كار خود قرار داده و متعهد شده 
است در مهلت مزبور، حكم قانوني موردنظر را 
به طور كامل اجرايي كند. معاونت فناوري هاي 
نوين بانك مركزي اما در پاسخ اعالم كرده كه 
اين بانك با عامليت شركت شاپرك در راستاي 
اجراي ماده 11 قانون پايانه هاي فروشگاهي 
و ســامانه مؤديان تا كنون 2، 5 ميليون ابزار 
پرداخــت الكترونيكي را كــه فاقد اطالعات 
هويتي كامل يا نقص در مدارك شناســايي 
بوده اند، از شبكه پرداخت الكترونيكي كشور 
قطع كرده اســت. افزون بــر اينكه اطالعات 
مرتبط با حدود 8٫4 ميليــون ابزار پرداخت 
الكترونيكي در بهمن ماه ســال گذشــته در 
اختيار ســازمان امور مالياتي قــرار گرفته تا 
اين ســازمان ضمن بررســي اين اطالعات 
نســبت به تشــكيل خودكار پرونده مالياتي 
براي اين پذيرندگان اقدام كند. همچنين از 
بيستم دي ماه سال گذشته، تعريف هر پايانه 
پذيرندگي براي متقاضيان ابزارهاي پرداخت 
الكترونيكي اعم از درگاه پرداخت اينترنتي و 
دستگاه كارتخوان فروشگاهي مشروط به ارائه 
كد رهگيري مالياتي از ســوي متقاضي ابزار 
پرداخت شده است و تمامي پايانه هاي تعريف 
شــده از آن تاريخ به بعد داراي كد رهگيري 
مالياتي هستند. اين فرايند هم اكنون به صورت 

خودكار انجام مي شود.

معماي حساب هاي بدون شناسنامه!
كميسيون اقتصادي مجلس مي گويد: بانك 
مركزي موظف بوده تا پايان سال 1393 سامانه 
نظام هويت سنجي الكترونيك بانكي موسوم 
به نهاب را ايجاد كند و به هر مشتري بانكي، 
يك شناســه هويتي يكتا با عنوان شناســه 
شــهاب اختصاص دهد و بانك ها و مؤسسات 
اعتباري موظف بوده اند از ابتداي تير ماه سال 
1394 از ارائه هرگونه خدمات به مشــتريان 
فاقد شناســه شــهاب خودداري كنند. اما 
بررسي ها نشان مي دهد كه اجراي اين حكم 
درخصوص اشخاص حقيقي ايراني در حدود 
قابل قبولي اجرا شــده، اما با گذشت بيش از 
5سال از مهلت مذكور در مصوبه، هنوز بخشي 
از اشخاص حقوقي ايراني و اشخاص حقيقي 
خارجي كه در حــال دريافت خدمات بانكي 
از بانك ها و مؤسسات اعتباري هستند، فاقد 
شناسه شهاب هســتند؛ تا جايي كه حسب 
اعالم بانك مركزي، در مقطع زماني منتهي 
به مهر ماه 1399، حدود 99درصد اشخاص 
حقيقــي ايراني، حدود 97درصد اشــخاص 
حقوقي ايراني و حدود 83 درصد از اشخاص 
خارجي در تراكنش هاي سامانه ملي پرداخت 
داراي شناسه شهاب بوده اند و براساس اعالم 
دســتگاه هاي نظارتــي، حــدود 6درصد از 
حساب هاي بانكي متعلق به اشخاص حقيقي 
ايراني و حدود 50درصد از حساب هاي بانكي 
متعلق به اشخاص حقوقي متعلق به افرادي 

است كه فاقد شناسه شهاب هستند.
افزون بر اينكــه بيش از 150 هزار حســاب 
بانكي متعلق به اشخاص حقيقي خارجي فاقد 
شناسه شهاب هستند و وجود تعداد بسيار زياد 
حســاب هايي كه صاحبان آنها فاقد شناسه 
شهاب هستند، زمينه سوءاستفاده از شبكه 
بانكي كشور را براي پولشويي و فرار گسترده 

مالياتي فراهم كرده است.

شناسنامهداركردنبيشناسنامهها
معاونت فناوري هاي نوين بانك مركــزي در واكنش به انتقادهای مجلس مي گويد، در 
راستاي شفافيت هرچه بيشتر تراكنش هاي بانكي 50 پروژه مختلف را در دست اجرا دارد. 
يكي از اين پروژه ها، راه اندازي سامانه نهاب است كه با عملياتي شدن آن، تراكنش هايي 
كه هويت صادركننده يا دريافت كننده وجه طي آنها نامعلوم هستند، انجام نمي گيرند 
و ناموفق خواهند بود؛ به ويژه اينكه سامانه نهاب، سامانه اي يكپارچه حاوي اطالعات 
هويتي مشتريان است كه تخصيص شماره شناسايي منحصر به فرد براي هر يك از افراد 

جامعه را در شبكه بانكي ميسر مي سازد.
اين گزارش مي افزايد: هم اكنون اگر اطالعات هويتي صاحب يك حســاب بانكي در 
سامانه نهاب ثبت نشده باشد، تراكنش هاي ســاتنا و پايا از مبدأ آن حساب برگشت 
مي خورد و صاحب حســاب قادر به ثبت يا تأييد چك در سامانه صياد نيز نخواهد بود 
و با اين اقدام، تعداد حساب هايي كه كد يا شناسه ملي صاحب حساب در سامانه نهاب 
ثبت نشده به شدت كاهش پيدا كرده و به كمتر از يك دهم درصد رسيده است. به زودي 
و در مرحله نهايي اين پروژه، انجام تراكنش بدون هويت در تمامی شبكه های بانكي 

ممنوع خواهد شد.

ث
مك



5 2   سه شنبه 11 خرداد 1400   شماره 8234 اقتصاد 3 0 2 3 6 2 1

ســير صعودي و بازگشت دوباره  بازار
گراني قيمت محصوالت فوالدي 
متاثر از نوسان نرخ ارز، انتظارات 
تورمي و هجوم ســرمايه هاي سرگردان موجب 
سردرگمي فعاالن صنفي در بازار بدون مشتري 
و باال ماندن يا افزايش نسبي قيمت برخي از اين 

اقالم در بازار آزاد شد.
به گزارش همشهري، نرخ انواع مقاطع فوالدي 
كه از ابتداي هفته جاري متاثر از عوامل مختلف 
به خصوص رسيدن نرخ دالر به بيش از 24هزار 
تومان افزايش 500 تا هــزار و 200توماني در 
هر كيلوگرم را شــاهد بود، ديروز )دوشنبه( با 
بازگشــت نرخ دالر به كانال 23هزار تومان در 
موارد محدودي ســيرنزولي به خود گرفت اما 
در بيشتر اقالم قيمت افزايش يافته روز يكشنبه 
تثبيت شد و در مواردي نيز افزايش يافت. مطابق 
روال ســابق افزايش قيمت محصوالت فوالدي 
در روز يكشنبه هفته جاري اغلب شركت هاي 
عرضه كننده اين اقالم از اعــالم قيمت فروش 
محصوالت خــودداري   يا قيمت هايــي را به 
مشتريان اعالم كردند كه نسبت به هفته گذشته 
افزايش محسوسي داشت. اما ديروز)دوشنبه( و 
پس از بازگشت نرخ دالر به كانال 23هزار تومان، 
گرچه شــدت افزايش قيمت ايــن محصوالت 
كندترو نــرخ افزايــش يافته اغلــب اين اقالم 
تثبيت شــد اما قيمت برخــي مقاطع فوالدي 
همچنان صعودي بود. اين نوســان قيمت ها در 
شرايطي اســت كه در بخش عرضه و تقاضاي 
مقاطع فوالدي اتفاق خاصــي نيفتاده و فعاالن 
صنفي همچنان از تداوم ركود در بازار بي مشتري 

محصوالت فوالدي خبــر مي دهند. با اين روند 
تشــكل هاي صنفي عواملي را در نوســان نرخ 
مقاطع فــوالدي دخيل مي داننــد كه همانند 
بازار ســاير كاالهاي واســطه اي و سرمايه اي 
متاثر از شــرايط اقتصادي كشــور به خصوص 
هجوم سرمايه هاي سرگردان و تحريك انگيزه 
سودجويي برخي عرضه كنندگان، واسطه ها و 

دالالن است.

آهن در كوره گراني 
روز يكشــنبه هفته جــاري در رشــد دالري 
قيمت مقاطع در بازار آزاد به اوج خود رســيد. 
در شــرايطي كه دالر با افزايــش 300توماني 
به 24هــزار و 430هزار تومان رســيد، قيمت 
محصوالت فوالدي نيز همگام بــا افزايش نرخ 
ارز سير صعودي به خود گرفت به نحوي كه همه 
شركت هاي ميلگرد افزايش 50تا 300توماني 
رسمي قيمت ها را اعمال كردند.اين امر موجب 
شد  تا قيمت هر كيلوگرم ميلگرد در بازار آزاد با 
افزايش هزار و200توماني از 13هزار و 800به 
مرز 15هزار تومان افزايش يابد. البته بازار نبشي 
و ناوداني با ثبات نســبي همراه بــود و نرخ هر 
كيلوگرم از اين اقالم به طور متوسط افزايش 50تا 
100توماني را تجربه كرد. همچنين بازار پروفيل 
نيز برخالف ساير مقاطع فوالدي نسبتا آرام بود؛ 
اما اوج افزايش دالري قيمت محصوالت فوالدي 
در بازار انواع تير آهن رقم خورد و شاخه هاي پر 
فروش اين محصول رشد 10تا 100هزار توماني 
داشــت. براســاس آخرين گزارش متال بولتن 
قيمت شمش صادراتي ايران در محدوده 640 

تا 690دالر بود و روند افزايش قيمت محصوالت 
فــوالدي در بازار كشــور با بازارهــاي جهاني 

همخواني نداشت.

مقاومت مقاطع فوالدي در مقابل كاهش قيمت  
ســير صعودي قيمت انواع محصوالت فوالدي 
در دومين روز هفته جاري در شــرايطي بود كه 
ديروز)دوشنبه( حتي با كاهش حدود 350هزار 
توماني نرخ دالر و ورود آن به محدوده 23هزار 
و 600تومان نيز فروشــندگان در برابر كاهش 
قيمت مقاطع فــوالدي مقاومت كــرده و نرخ 
افزايش يافته روز يكشنبه هفته جاري در اغلب 
محصوالت تثبيت شد و در برخي موارد نيز شاهد 
افزايش قيمت ها بوديم. با اين روند ديروز قيمت 
ميلگرد تا حدودي تثبيت شــد اما محصوالت 
برخي شركت ها شاهد افزايش 50و 100توماني 
قيمت در هر كيلوگرم بود و بازار نبشي و ناوداني 
نيز رشد 100تا 230توماني قيمت ها را تجربه 
كرد و تنها قيمت محصوالت ناوداني يك شركت 
ثابت ماند. در بازار روز دوشنبه تير آهن نيز گرچه 
قيمت ها افزايش 50و 200توماني در هر كيلوگرم 
را شاهد بود اما انواع تير آهن هاي شاخه اي بدون 
تغيير قيمت عرضه شد. نوسان قيمت محصوالت 
فوالدي در حالي است كه برخي نرخ باالي كشف 
شــده بعضی اقالم در بــورس كاال را عامل اين 
گراني قلمداد مي كنند به نحوي كه براســاس 
آمار نهايي معامالت ديروز انواع ورق هاي فوالد 
مباركه اصفهان در تاالر صنعتي بورس كاال نرخ 

كشف شده اين هفته ورق گرم HR  اين شركت 
به 211هزار و 742ريال رســيد كــه اين نرخ 
4.5درصد نسبت به نرخ كشف شده عرضه قبلي 
اين محصول بيشتر بود. براساس اين معامالت 
همچنين بيشــترين افزايش نرخ كشف شده 
نسبت به عرضه قبلي مربوط به ورق قلع اندود با 
رشد 9.41درصدي بود كه نرخ معامله اين هفته 

آن را به 298هزار و 578ريال افزايش داد.
عالوه بر آن تازه ترين آمار اعالم شــده سازمان 
توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران 
از رشد توليد و مصرف اين اقالم حكايت دارد و 
ميزان مصرف محصوالت فوالدي در كشور طي 
فروردين ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته 8درصد رشد داشته است. به نحوي كه 
در نخستين ماه امسال يك ميليون و 521 هزار 
تن انواع محصوالت فوالدي )تيرآهن، ميلگرد، 
ناوداني، نبشي، انواع ورق و غيره(در كشورمان 
مصرف شــده كه اين رقم در مدت مشابه سال 
گذشــته، يك ميليــون و 410 هزار تــن بود. 
همچنين شمش فوالدي )اسلب، بيلت و بلوم( 
با مصرف 2 ميليون و 239 هزار رشد 7درصدي 
نسبت به مصرف 2 ميليون و 101 هزار تني در 
مدت مشابه سال گذشته داشته و ميزان مصرف 
آهن اسفنجي نيز در نخســتين ماه امسال نيز 
به 2 ميليــون و 956 هزار تن رســيده كه اين 
رقم در مدت مشابه سال گذشــته 2 ميليون و 
606 هزار تن بوده و بيانگر رشــد 13 درصدي 

مصرف آن است.

قيمت تخم مرغ بعد از يك دوره  گزارش
كاهش دوماهه از ابتداي امسال 
دوباره رو به افزايش گذاشته و در 
روزهاي اخير گزارش هــاي ميداني از افزايش 
35درصدي تخم مرغ حكايــت دارد. از ابتداي 
امســال و با آغاز فصل گرما، كاهش تقاضا براي 
مصرف تخم مرغ قيمت اين كاال را در بازار كاهش 
داد و هر شانه 30عددي تخم مرغ كه در ماه هاي 
پاياني سال گذشته تا 50هزار تومان هم رسيده 
بود، در ارديبهشت ماه تا زير 30هزار تومان پايين 

آمد.
اين كاهش قيمت البته با هشدار توليدكنندگان 
درباره موقتي بودن و جهش دوباره قيمت به دليل 
كاهش شــديد توليد همراه بود؛ هشداري كه 
به نظر مي رسد خيلي زود به حقيقت پيوست و 
حاال بازار با قيمت هاي جديدي نسبت به يك ماه 
پيش مواجه شده اســت. نگاهي به سير تحول 
قيمت تخم مرغ در مراكزي مثل ميادين ميوه و 
تره بار كه اين كاال را با نرخ تنظيم بازاري عرضه 
مي كنند نشان مي دهد قيمت 33.400توماني 
هــر شــانه تخم مــرغ در فروردين مــاه بــه 
27.900تومان در ارديبهشــت رســيد و حاال 
در خرداد ماه با ســبقت از قيمــت فروردين به 

35.700رسيده اســت. در عمده فروشي ها هم 
قيمت تخم مرغ به نرخ ســال گذشته نزديك 

شده است. 
دبير اتحاديه بنكداران مــواد غذايي تهران در 
گفت وگو با همشــهري درباره تغييرات قيمت 
تخم مرغ گفت: كاهش قيمت پارسال تخم مرغ 
باعث شد بسياري از مرغداران توليد را رهاكنند 
و اين خأل كه به واســطه افت توليد ايجاد شده 
حاال تأثير خود را بر بازار اين كاال نشــان داده 
اســت.  به گفته قاسم علي حســني، قيمت هر 
كارتن 12كيلويي حاوي شش شانه تخم مرغ در 
عمده فروشي ها با 70هزار تومان افزايش ظرف 
يك ماه، از 128هزار تومان در ارديبهشــت ماه 
هم اكنون به 198هزار تومان رســيده اســت. 
با توجه به ايــن قيمت، هرشــانه تخم مرغ در 
عمده فروشي ها 33هزار تومان قيمت دارد كه 
با احتساب دست كم 30درصد سود مصوب در 
خرده فروشــي حداقل 43هزارتومان فروخته 

خواهد شد. 
تا يك ماه پيش روزانه 200هــزار تن تخم مرغ 
مازاد بر نياز كشور توليد مي شد و توليدكنندگان، 
براي كاهش زيان توليد از دولت تقاضا داشتند 

مسيرهاي صادرات اين محصول را هموار كند.

تخم مرغ تا كجا باال مي رود؟
پارســال نيز عبور قيمت هر شــانه تخم مرغ از 

افزايش نرخ ارز، هجوم سرمايه های سرگردان، انتظارات تورمی و افزايش قيمت جهانی فوالد، بازار آهن را با نوسان جديد مواجه كرده است

يك دور فلسفي، در ميان تسلسل امواج گراني مرغي نيست كه تخم مرغي باشدنوسان دالر و باال ماندن قیمت محصوالت فوالدی
فرخنده رفائي

خبرنگار

   روند قیمت ها در بازار روغن و شكر
زمزمه هاي افزايش قيمت شكر از يك ماه پيش به گوش مي رسيد، در بازار نيز تغييرات قيمت اين كاال كامال 
مشهود بود اما مسئوالن دولتي و صنفي هر دو اين خبر را تكذيب كردند. درحالي كه قيمت هر بسته يك 
كيلوگرمي شكر در خرده فروشي ها تا 17هزار تومان باال رفته بود، سرانجام با ابالغيه شركت بازرگاني دولتي، 
افزايش رسمي قيمت شكر تأييد شد. طبق اين ابالغيه توزيع شكر براي همه مصارف به ميزان تقاضاي بازار 
به قيمت هر كيلوگرم 11.5۰۰تومان خواهد بود. قيمت 11هزار و 5۰۰تومان، نرخ تحويل در انبار است كه پس 
از اعمال هزينه هاي بسته بندي و حمل و توزيع، قيمت شكر براي مصارف خانوار 15هزار تومان خواهد بود. 
قاسم علي حســني، رئيس اتحاديه بنكداران مواد غذايي، در اين باره به همشهري گفت: قيمت شكر در 
عمده فروشي ها 13.3۰۰تومان است و فعال تغييري را شاهد نيستيم. حسني افزود: از ابتدا با 5 نرخي بودن 
شكر مخالف بوديم و بارها مشكالت را مطرح كرديم اما مسئوالن معموال با چندماه تا چند سال تأخير به 
حرف ما مي رسند. به گفته او، تا امروز قيمت شــكر در واحدهاي صنعتي 665۰ تومان، نرخ مصوب براي 
مصرف كننده 87۰۰تومان و براي عمده فروشي ها 115۰۰تومان بود، درحالي كه بنكداري ها شكر را با به نرخ 
آزاد يعني 135۰۰تهيه مي كردند و مصرف كننده هم شكر را 15هزار و 5۰۰تومان مي خريد. االن با تعديل نرخ، 
احتماال تمام قيمت ها دچار تغيير مي شود؛ ولي فعال بنكداري ها شكر را 13.2۰۰تا 13.5۰۰تومان مي فروشند. 
حسني درباره وضع بازار روغن نيز گفت: توزيع روغن با وجود افزايش 35درصدي قيمت هنوز بهبود نيافته 
و همچنان آشفته است. بنكداري ها براي خريد 1۰ تا 2۰كارتن روغن از كارخانه ها ناچارند به همين تعداد 
تن ماهي، رب گوجه فرنگي يا كيك خريداري كنند و اگر 5۰كارتن روغن بخواهند بايد يك تن برنج هندي 
بخرند. خيلي از بنكداري ها زير بار اين قوانين تحميلي شركت هاي توزيع كننده نمي روند و اين موضوع روند 

توزيع روغن در بازار را مختل كرده است.

   گرانی کاذب محصوالت فوالدی
رئيس اتحاديه فروشندگان آهن و فوالد با بيان اينكه روز يكشنبه هفته جاري قيمت هركيلو ميلگرد از 
13 هزار و  8۰۰ تومان به 15هزار تومان رســيد، گفت: آثار تورمي بازار و رشد قيمت هاي جهاني فوالد در 
اين افزايش قيمت ها بي تأثير نيستند. حميد رستگارپوربا اشاره به اينكه طي چندين ماه گذشته، شاهد 
نابساماني هاي بسياري در بازار آهن و فوالد بوده ايم، افزود: عوامل بسياري بر اين بي نظمي ها تأثير گذار 
بوده است كه بارها از سوي فعاالن اين صنعت در رابطه با آنها موضوعات مختلفي عنوان شده است. او افزود: 
سرمايه هاي سرگردان و بدون پشتوانه اي كه در كشور به وجود آمده هر چند وقت يك بار يكي از بازارها 
را هدف قرار مي دهد و همين مسئله افزايش غيرقابل انتظار قيمت ها در آن بازار را به دنبال دارد و همين 
شرايط به وجود آورنده گراني كاذب است و موجب به هم ريختگي نظم بازار مي شود. او دولت را مسئول چنين 
بي نظمي هايي در بازار دانسته و افزود: بايد تصميماتي در جهت بهبود شرايط اتخاذ شود چرا كه تداوم اين 
وضعيت موجب متضرر شدن مردم و فعاالن واقعي بازار مي شود. گرچه معامالت بورس كاال و افزايش قيمت 
پايه شمش نيز در افزايش قيمت ها در بازار آهن بي تأثير نبوده اما روند افزايشي كنوني قيمت ها در بازار 

آهن با تقاضاي موجود تناسبي ندارد.

40هزار تومان ســرآغاز گراني هاي بيشــتر در 
اين كاال بود كه تا مرز 50هزار تومان پيش رفت. 
حاال به نظر مي رسد مصرف كنندگان بايد دوباره 
خودشــان را براي پرداخــت قيمت هاي باالي 
45هــزار تومان براي هر شــانه تخم مرغ آماده 

كنند. 
رئيس هيأت مديــره اتحاديه مــرغ تخمگذار 
اســتان تهــران در گفت وگو با همشــهري، 
افزايــش قيمت تخم مــرغ را امــري طبيعي 
دانســت و افزود: مرغداران 3ماه و نيم به خاطر 
افت تقاضــا و تعطيــالت عيد و  مــاه رمضان، 
تخم مــرغ را 4هزارتومان زيــر قيمت مصوب 
14هزار توماني فروختنــد، درحالي كه همين 
قيمت 14توماني هم مربوط به مهر پارســال و 
زماني بود كه قيمت ذرت 2هزار تومان و ســويا 
3.500تومان بود و ارديبهشت امسال هردوي 
اين نهاده ها 200تومان در هر كيلو گران شدند، 
چطور بايد قيمت توليد و فروش تخم مرغ ثابت 
بماند؟ ناصر نبي پور اضافه كرد: بازار را عرضه و 
تقاضا تعيين مي كند. همين امروز قيمت توليد 
هر كيلو تخم مرغ براي مرغــدار باالي 18هزار 
تومان درمي آيد ولي بايد محصولش را 14هزار 
و 500بفروشد و هيچ كس به فكر زيان مرغدار 

نيست. 
به گفته اين فعال توليد و مســئول صنفي، طي 
6 ماه گذشته جوجه ريزي نسبت به سال گذشته 
8تا 9ميليون كاهش يافته و بــا توجه به اينكه 
از هر يك ميليون جوجه ريــزي حداقل 50تن 
تخم مرغ توليد مي شــود، كاهــش 8ميليوني 
جوجه ريزي، توليــد را حداقل 400تن كاهش 
داده است. نبي پور دليل اين كاهش توليد را ضرر 
و زيان مداوم توليدكنندگاني اعالم كرد كه براي 
هر كيلو تخم مرغ 4تا 5هزار تومان از جيب خود 
هزينه كردند و ناچار شــدند براي پيشگيري از 

زيان بيشتر مرغ هاي خود را كشتار كنند.

وضع بدتر مي شود؟
رئيس هيأت مديره اتحاديه مرغ تخمگذار تهران 
وضعيت آينده بازار تخم مرغ را روشــن ارزيابي 
نكرد و گفت: تا پيــش از اين هر مرغدار با توليد 
10تن در روز، روزي 40ميليون تومان ضرر داد، 
به همين دليل االن مرغي براي جوجه ريزي باقي 
نمانده پس مطمئنا وضع بدتر خواهد شد. نبي پور 
ادامه داد: تمام اين مسائل قابل پيش بيني بود. با 
فشار و سركوب قيمت نمي توان بازار را اداره كرد 
چون براي توليد تخم مرغ بايد مرغي دركار باشد، 
كه نيست. همين امروز هم حدود 4ميليون مرغ 
باالي 90هفته به دليل نداشتن سهميه دان، در 

حال رفتن به كشتارگاه است.
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همكاري 4كشور براي رسيدگي به ارس

وزير نيرو روز گذشــته )دوشــنبه 10خرداد( در حالي در افتتاح 
ويدئوكنفرانسي سدهاي قيزقلعه سي و گرديان و جشن ۵0سالگي 
همكاري ايران و جمهوري آذربايجان و بهره برداري از ســد ارس 
شركت كرد كه رود ارس در همه سال هاي گذشته با چالش هاي 
زياد زيست محيطي، تغيير مسير رودخانه و برداشت مستمر آب 
مواجه بوده؛ مشكالتي كه رفع آنها نيازمند همكاري  مشترك بين 

كشورهاي حاشيه رود به نظر مي رسد.

چالش ناپايداري رود ارس 
در سال هاي اخير چندبار ساماندهي رودخانه مرزي ارس با هدف 
جلوگيري از تغيير مسير رودخانه، اصالح مسير طبق نقشه  پروتكل 
مرزي ســال1334 و بازپس گيري اراضي كه به دليل فرســايش 
رودخانه به سمت ساحل ايران از دسترس خارج شده اند، انجام شد 
اما هر چندسال يك بار به دليل حركت رودخانه، مرز آبي بين ايران 

و 2كشور شمالي خود به نفع آنها جابه جا مي شود.
مديركل آب منطقه اي آذربايجان شرقي در اين باره به همشهري 
مي گويد: »عالوه بر اصالح مــرز آبي ميان ايــران، آذربايجان و 
ارمنســتان، رودخانه ارس براي جلوگيري از فرسايش و تخريب 
اراضي مرغوب كنار رودخانه و محافظت در برابر سيالب ها نياز به 
ساماندهي مرتب و منطبق بر  زمانبندي دارد.«  يوسف غفارزاده 
با بيان اينكه بخش ديگــري از رودخانــه در آذربايجان غربي و 
بخشي در اردبيل قرار گرفته اســت، مي افزايد: »در اين 2استان 
هم عمليات ســاماندهي رودخانه ارس در جريان قــرار دارد، اما 
مشكل ناپايداري رودخانه در بســتر حركتي است.« به  گفته اين 
مقام مسئول، ساماندهي رود ارس با همكاري بخش هاي مختلف 
دولتي و نهادهاي فعال در مرز انجام مي شود. بنا بر اعالم مسئوالن 
وزارت نيرو، طي 30سال اخير با ساماندهي ۶1كيلومتري مناطق 
پرخطر رودخانه ارس در شمال غرب ايران 12۵0هكتار از اراضي از 
دسترس خارج شده در مرز مشترك با كشور جمهوري آذربايجان، 

بار ديگر به خاك ايران بازگردانده شده است.

برداشت مستمر آب و چالش زيست محيطي

رود ارس از تركيه سرچشمه گرفته و پس از طي 1070كيلومتر 
به درياي خزر مي ريزد كه 47۵كيلومتر آن مرز بين كشور ايران 
با ارمنستان و آذربايجان را تشكيل مي دهد. نيمي از اين مسير در 
محدوده آذربايجان شرقي و بقيه در محدوده اردبيل و آذربايجان 
غربي است. اما برداشت مستمر آب و ورود فاضالب به رودخانه از 
سوي همسايگان، مشكالت جدي براي رود ارس ايجاد كرده است؛ 
مشكالتي كه وزير نيرو معتقد است اين وزارتخانه به طور مستمر و 

دائمي آن را پيگيري مي كند.
به گفته رضا اردكانيان آلودگي رودخانه ناشي از ورود پساب هاي 
صنعتي جمهوري ارمنستان است كه در همه اجالس ها، نشست ها 
 و يادداشــت تفاهم هاي دوجانبه با اين جمهــوري مورد تأكيد

قرار مي گيرد.
او همچنين از رايزني با وزارت امور خارجه براي برگزاري نشست 
چهارجانبه بين ايران، ارمنستان، آذربايجان و تركيه خبر مي دهد 
و اظهار اميدواري مي كند با طي مراحل اداري، نشست مذكور به 

ميزباني ايران برگزار شود.

افزايش  غلظت آالينده هاي ارس
يك كارشــناس محيط زيســت در اين باره مي گويــد: »وجود 
سدهاي متعدد روي ارس و برداشت مستمر آب از يك سو و ورود 
فاضالب هاي صنعتي از ســوي ديگر به مشكالت محيط زيستي 
اين رود دامن زده است.« نادر غالمي با بيان اينكه رودخانه مرزي 
ارس با عبور از چند كشور مشكالت متعددي را متحمل مي شود، 
مي افزايد: »مشكالت زيست محيطي موجب شده است ماهي ها و 
موجودات زنده آبزي، زندگي چندان راحتي در آن نداشته باشند 
كه نمونه آن مــرگ ميليون ها ماهي در چند ســال اخير در اين 

رودخانه است.«
به گفته وي، هم اكنون شهروندان ساكن شهر جلفا و ديگر شهرهاي 
حاشيه اي رود ارس از بوي نامطبوع رودخانه رنج مي برند و حتي 
آبي كه از رودخانه ارس، وارد دشت گرديان در هادي شهر مي شود 
هم كيفيت خوبي ندارد و فقط بــراي آبياري باغ هاي اين منطقه 
اســتفاده مي شــود و افراد بومي براي آب تني و حتي تامين آب 

چهارپايان هم از اين آب استفاده نمي كنند.
غالمي به كاهش برداشت ماهي از ســد ارس هم اشاره و عنوان 
مي كند: »مردمي كه چند ســال قبل به منطقه سفر كرده بودند 
شاهد وفور فروش ماهي در اين منطقه مرزي توسط ماهيگيران 
محلي بودند، اما كاهش جمعيت ماهي هاي وحشــي آبي موجب 
شده ماهيگيري براي افراد بومي مقرون به صرفه نباشد كه علت آن 

هم افت كيفيت آب است.«
وي تأكيد مي كنــد ورود فاضالب  بــه رودخانه ارس از ســوي 
كشورهاي مختلف همواره مورد مناقشــه بوده، اما نتيجه نهايي 
اين موضوع با تداوم برداشت بي رويه آب ارس، كاهش آب سالم و 

افزايش غلظت آالينده ها در آب است.
 

  
وزير نيرو در جشن پنجاهمين سالگرد بهره برداري مشترك ايران 
و جمهوري آذربايجان پايش مشترك سراســري كمي و كيفي 
رودخانه مرزي ارس، پيش بيني و هشدار سيل براي پيشگيري از 
بروز خسارت به تأسيسات آبي و اراضي پايين دست، تالش براي 
تشكيل كميسيون چهارجانبه كشورهاي حوضه آبريز ارس را از 
مهم ترين زمينه هاي همكاري پيش رو در حوزه آبريز ارس دانست؛ 
همكاري اي كه فعاالن محيط زيست را اميدوار كرده است در آينده 

حداقل كمي از چالش هاي ارس كم شود.

خوزستان در انتظار اعتبار نفتي 

سال هاســت بروز هر بحرانــي در خوزســتان، همه نگاه ها را به ســمت 
واحدهاي صنعتي و توليدي و بيش از همه شــركت نفت مي برد؛ شركتي 
كه از سال93قرار شد حق آاليندگي به استان پرداخت كند تا صرف رفع 
محروميت ها و توسعه شود. براساس تبصره1ماده38قانون ماليات بر ارزش 
افزوده، واحدهاي توليدي كه آالينده محيط زيست هستند و استانداردها 
و ضوابط حفاظت از محيط زيست را رعايت نمي كنند، مشمول اين قانون 
مي شوند. اين واحدها بنابر تشخيص و اعالم سازمان حفاظت محيط زيست 
عالوه بر عوارض متعلقه مشــمول پرداخت يك در صــد از قيمت فروش 
به عنوان عوارض آاليندگي مي شــوند. با اين همه از ديدگاه شــهروندان، 
مسئوالن و نمايندگان خوزســتان، نه تنها شــركت نفت كه هيچ يك از 
واحدهاي صنعتي حق آاليندگي يا مســئوليت اجتماعي خود را در همه 

سال هاي گذشته پرداخت نكرده اند.
اين نگاه در شرايطي در خوزستان وجود دارد كه چند وقت پيش »قاسم 
سليماني دشتكي«  استاندار از موافقت وزير نفت با پرداخت 2ميليارد يورو 
اعتبار براي حل برخي مشكالت اســتان در مدت 10سال موافقت كرد. 
به گفته وي، اين اعتبار قرار اســت از محل مازاد درآمدهاي نفتي در قالب 
ارائه اليحه در مجلس يا از صندوق توسعه ملي براي حل مشكالت آبرساني 
و فاضالب و جمع آوري آب هاي سطحي اســتان پرداخت و هزينه شود؛ 
با اين حال نگراني هايي درباره شــيوه پرداخت و هزينه اين اعتبار وجود 
دارد. مديريت اشــتباه و هدررفت اعتبار اختصاص يافته به آب و فاضالب 

خوزستان طي سال هاي گذشته اين نگراني  را تشديد كرده است.
با وجود اين رئيس مجمع نمايندگان خوزســتان به همشــهري مي گويد: 
»سال هاي سال با بروز مشكالت همه مي گفتند نفت زير پاي مردم است و 
سودش كجاســت؟ نفت، فاضالب و آب مهم ترين چالش هاي استان بوده و 
حاال كه قرار است با موافقت وزير نفت اعتبار خوبي به استان پرداخت شود، 
نماينده ها و مسئوالن استاني بايد پيگير اختصاص و شيوه هزينه آن باشند.« 
 سيدكريم حســيني  با بيان اينكه قبال پيگيري الزم براي چگونگي مصرف 
اعتبار اختصاص يافته به استان وجود نداشت، مي افزايد: »ما پيگير تصويب و 
تخصيص اين اعتبار هستيم و اميدواريم به نتيجه برسد. اگر درصدي از سهم 
نفت به پروژه هاي در دست اجراي استان اختصاص يابد و براي مصرف درست 
آن هم نظارت الزم وجود داشته باشــد، بخشي از مشكالت خوزستان حل 
خواهد شــد.« به گفته وي، اعتبارهاي درنظر گرفته شده از صندوق توسعه 
ملي به فاضالب خوزســتان و همچنين اعتبار نفتي كه استاندار درباره آن 
صحبت كرده است، واقعي اند و وعده نيستند؛ به همين دليل نگراني خاصي 
درباره آن وجود ندارد. پيش از اين ممكن بود وعده اعتباري داده شود و به 
نتيجه نرسد يا اعتبار بيايد، اما درست هزينه نشــود، اما اعتبار نفتي كامال 
مشخص و قابل پيگيري است. حسيني با اشاره به پيگيري ها از وزارت نفت 
اظهار اميدواري مي كند كه تكليف اين اعتبار در نيمه اول سال مشخص شود. 

به گفته او، پيگيري تصويب اين اعتبار در وزارت نفت در حال انجام است.

گزارش روز  مكث

 بارش باران در لرستان 40درصد كاهش 
يافت؛ هرچند اين مســئله تكراري و اقليم

سال هاست موضوع مديريت آب نه تنها 
جاي جاي لرستان و كشور، بلكه آسيا و شمال آفريقا 
 ورد زبان كارشناســان علوم آبي شــده، اما انگار 
هيچ وقت راه حلي ندارد. اين چالش در شرايطي مطرح 
مي شود كه جغرافياي نيمه بياباني و خشك ايران و 
تاريخ كشاورزي نشان مي دهد روزگاري علم مديريت 
آب در آن به خوبي در بهره برداري از آب هاي سطحي 
و زيرزميني به كار گرفته مي شــد و اسناد تاريخي 
مدون كمتر نشاني از خشكسالي هاي بزرگ در ايران 
دارد. امروز اما كاهش باران و چالش مديريت اين منبع 
زيســتي در ســرزميني كه هيچ وقت جزو مناطق 
باران خيز جهان نبوده، كار را به جايي رســانده كه 
سفره هاي آب زيرزميني هم خالي شود؛ موضوعي كه 

اعداد و ارقامش در لرستان بزرگ و چشمگير است.

تناقض آماري در سطح زيركشت
درست با شروع خرداد، شركت آب منطقه اي لرستان هشدار 
تابســتان بحراني را در پي كاهش بارندگي به شــهروندان 
داد. اين هشــدار نه فقط براي مصرف خانگي بلكه به طور 
خاص و ويژه درباره كشاورزي بيان شد. بنابر اعالم سازمان 
جهادكشاورزي لرستان، برخي محصوالت چون سيب زميني 
و چغندر جزو محصوالت اساسي هستند كه در عين حال 
حدود 80درصد سطح زيركشت اين دو محصول به صورت 

باراني آبياري مي شود.
همچنين با وجود ممنوعيت كشــت برنج در لرســتان از 
سال 97، اين محصول همچنان كشت مي شود. مسئله اي 
كه معــاون بهبود محصوالت ســازمان، دليــل آن را نبود 
اهرم قانوني براي مقابله با كشــت هاي نامتناسب با الگوي 
كارشناسي مي داند. جواد صالحيان با تأكيد بر اينكه سازمان 
جهادكشاورزي هيچ اهرم قانوني ای در اختيار ندارد و فقط 
مي تواند در بخش هاي ترويجي و آموزشــي فعاليت كند، 
مي گويد: »با وجود اين، ســازمان جهادكشــاورزي استان 
براي جلوگيري از كشت محصوالت آب دوست طي 3سال 
گذشته هيچ گونه خدمات حمايتي براي تامين نهاده، كود 
و تسهيالت به كشــاورزان اين گروه محصوالت ارائه نداده 
است.« او ادامه مي دهد: »براساس مدارك و مستندات سال 
گذشته 9700هكتار كشت برنج ثبت سامانه شده، ولي در 
واقعيت 13هزار هكتار سطح زيركشت برنج در استان وجود 

دارد كه در تالش هستيم آن را كاهش دهيم.«

كشت گسترده محصوالت جاليزي 
آمارهاي اعالم شــده از ســوي ســازمان جهادكشاورزي 
لرســتان نشــان مي دهد عالوه بر برنج، كشت محصوالت 

جاليزي مانند هندوانه، خيار، گوجه، سبزي و محصوالتي 
مانند سيب زميني در اين استان مقبوليت ويژه اي از سوي 
زارعان دارد. براساس همين داده ها، ساالنه بيش از 80 هزار 
تن هندوانه در اين استان كشت مي شود كه البته نسبت به 
سال هاي نخستين دهه 90، ۵0 درصد كاهش داشته است. 
همچنين گوجه فرنگي ســاالنه بيش از 40هزار تن توليد 
مي شــود كه با 200تن كاهش نسبت به سال هاي گذشته 
تغيير معناداري نداشته اســت. دليل اين كاهش اندك هم 
نبود صنايع تبديلي عنوان شده اســت. سيب زميني هم با 
كشت 270هزار تن در شهرهاي پلدختر، كوهدشت، چنگر و 
جنوب خرم آباد از كشت هاي بسيار پرطرفدار دهقانان است.

محصولمان از دست مي رود
با وجود اين، كشــاورزاني كه شــايد با يك نگاه كلي آنها 
را محكوم بدانيم هم داليل خودشــان را بيــان مي كنند. 
عبداهلل عراقي، يكي از اين كشــاورزان اســت كــه از قضا 
برنج كشــت مي كند. او مي گويد: »مــا نمي توانيم برخي 
محصوالت را كشت كنيم؛ چون صنايع تبديلي آن را نداريم 
و محصولمان حين جابه جايي از دست مي رود. چند محصول 
را مي شناسيد كه بتوان در مســافت هاي طوالني و بدون 
يخچال جابه  جا كرد يا درصورت فروش نرفتن بتوان آن را 
بلندمدت نگهداري كرد؟« او ادامه مي دهد: »آب نيســت، 
ما هم مي دانيم آب نيســت، اما حاال كه آب نداريم، نانمان 
هم بريده شود؟ بيشتر كشاورزاني هم كه از چاه ها برداشت 
مي كنند، كشاورزان غيربومي هستند و مسئوالن بر كار آنها 

نظارت كنند.«

زمين اجاره اي ارزان است
محمدصالح حميدي از همدان به لرســتان آمده و با اجاره 
زمين كشاورزي معيشــت مي كند. او كه به گفته خودش 
براي آبياري هندوانه از حفر چاه اســتفاده مي كند و حدود 
2كيلومتر آب را با لوله گذاري به زمينش مي رساند، مي گويد: 
»زمين در همدان گران تر است؛ يعني مبلغ اجاره زمين هاي 
كشــاورزي هم باالســت؛ به همين دليل اينجا مقرون به 

صرفه تر است.«

اجاره هاي رايگان 
براساس بررسي هاي همشهري طي 10 سال گذشته همه 

مسئوالن جهادكشــاورزي و مديران شركت آب منطقه اي 
مهم ترين دليل هدررفت منابع آبي در بخش كشاورزي را 
آلوده شدن آب به ســموم و كودهاي شيميايي و همچنين 
تبعيت نكردن از الگوي كشت منطبق بر شرايط آبي ناشي 
از حضور كشاورزان اجاره اي و غيربومي اعالم كرده اند. يك 
جست وجوي ساده نشان مي دهد اراضي كشاورزي لرستان 
به قيمت هاي نازلي براي رهن و اجاره گذاشــته مي شوند 
و وب ســايت هاي تبليغاتي پر از آگهي هــاي اجاره اراضي 
كشاورزي لرســتان اســت. اجاره و رهن هر هكتار زمين 
كشاورزي در لرستان از 10 ميليون رهن و اجاره ۵ ميليون 
تومان شروع شده و تا ســقف 30 ميليون تومان ادامه پيدا 
مي كند. با اين حال، تعداد فراواني از اين آگهي ها به دريافت 
مبلغ 10، 13 يــا 20ميليون تومان وديعه بســنده كرده و 
حتي اجاره ماهانه را درنظر نمي گيرند ؛ نكته اي كه مشكل 

اقتصادي بزرگي در معيشت مردم را درشت نمايي مي كند.

محصوالت ممنوعي كه كشت مي شوند
مديرعامل شركت آب منطقه اي لرســتان نيز افت شديد 
ذخاير آب زيرزميني به دليل برداشت هاي بي رويه كشاورزي 
را تأييد، اما مهم ترين دليل آن را اســتفاده بي رويه از سوي 

كشاورزان مهاجر قلمداد مي كند.
داريوش حســن نژاد ممنوعيت هاي مصوب كــه تا امروز 
به گواه خود مسئوالن استان اجرانشــده را نتيجه كاهش 
شديد آب هاي زيرزميني و آب هاي سطحي عنوان مي كند 
و مي گويد: »كاهش نزوالت آسماني و مواجهه با خشكسالي 
در سال آبي پيش رو نياز به مشــاركت و همدلي همه آحاد 
مردم به ويژه بهره برداران، كشــاورزان و همه دستگاه هاي 
مربوطه دارد. به منظور مديريت آب و استفاده بهينه بايد از 
ورود كشاورزان غيربومي و مهاجر و اجاره زمين به اين افراد 
كه اقدام به كشت محصوالت آبدوست مي كنند، جلوگيري 
شود. همچنين انتقال آب به اراضي ديم بايد محدود شود و 

همه چاه هاي كشاورزي به كنتور هوشمند مجهز شوند.«
مديرعامل آب منطقه اي بايدها را بر محورهايي قرار داده كه 

در حوزه وظايف سازماني دستگاه تابعه اش قرار دارد.

نياز به تصميم جمعي است
با اين حال برخي كارشناســان بر ايــن باورند كه حل اين 
بحران در گرو اتخاذ يك تصميم و اجراي ميان دســتگاهي 
است. كارشناس منابع طبيعي در اين باره مي گويد: »قانون 
حوزه اختيارات متفاوتي به 2دســتگاه امور آب و سازمان 
جهادكشــاورزي داده كه به كارگيري هــر دو در كنار هم 
كارايي  دارد.«مريم رضايي ادامه مي دهد: »تصميم گيري 
منسجم و اجراي هماهنگ سياست هاي ترويجي، آموزشي، 
تدقيق نظارت بر حوزه مصرف آب كشــاورزي، استفاده از 
اهرم هاي قانوني و قضايي در برخورد با متخلفان، هماهنگي و 
رايزني با دستگاه هاي اقتصادي براي گسترش صنايع تبديلي 
محصوالت كشاورزي  منطبق با اقليم، همه و همه مي تواند در 

اين خصوص راهگشا باشد.«

کشت برنج و هندوانه با وجود بحران آب در لرستان
شركت  آب منطقه ای لرستان افت شديد ذخاير آب زيرزمينی را نتيجه برداشت های بی رويه از سوی كشاورزان اعالم می كند

وضعيت شــكننده كرونا در 
كشور هر روز شكل متفاوتي گزارش

به  خود مي گيرد، آمار فوت و 
بستري مدام با كاهش و افزايش روبه روست 
و همين نشــان مي دهد به   آمارهای نزولي 
نبايد دلخوش بود و خطر كرونا از سر هيچ 
استاني كم نشــده اســت. مقايسه آمار 
يك هفته گذشته در چند استان مانند قم، 
بوشهر و سيستان وبلوچستان نشان مي دهد 
با آنكه هر يك از اين اســتان ها شــرايط 
متفاوتي دارند و مثال سيستان وبلوچستان 
هم اكنون در قله موج سوم خود قرار دارد، اما 
اين روند نياز به توجه جدي همه شهروندان 
 دارد تــا بتوانيــم   از شــرايط بحرانــي 

گذر كنيم.

سيستان وبلوچستان در قله موج سوم
آمار سيستان وبلوچســتان در مقايســه با هفته 
پيش كمي متفاوت از ديگر نقاط كشــور است. 
در شبانه روز گذشته ۶نفر در اين استان به دليل 
كرونا فــوت كرده انــد و 270بيمــار جديد هم 
بستري شــده اند كه اين آمار در مقايسه با هفته 

گذشته با ثبت يك مورد فوتي قابل توجه است. 
مدير روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
درباره اين روند به همشهري مي گويد: موج هاي 
كرونا هميشــه ديرتر از ســاير مناطق كشور به 
سيستان وبلوچستان رسيده اســت. هم اكنون 
استان يك پيك از بقيه كشور عقب تر است و ما 
موج سوم را تجربه مي كنيم. محمدهادي عباسي 
با بيان اينكه افزايش آمار بيماري در روزهاي اخير 
نتيجه ورود به قله پيك سوم است، اظهار مي كند: 
معموال قله  موج ها با افزايش آمار مواجه است. با 
اين حال اميدواريم استان از اين شرايط گذر كند 

و با كمك مردم موج جديدي آغاز نشود.

توقف روند نزولي در بوشهر
قرمز شدن شــهرهاي دير و كنگان در بوشهر و 
شناسايي مواردي از ويروس  جهش يافته هندي 
نگراني  در مورد شــرايط كرونا در اين استان را 
بيشتر كرده، درحالي كه آمار فوت بيماران نسبت 

به هفته گذشته هم بيشتر شده است.
رئيس دانشــگاه علوم پزشكي بوشــهر درباره 
وضعيت استان به همشــهري مي گويد: خالف 
انتظار ما آمار فوت بيماران كرونايي در بوشــهر 
كمتر نشــده است. ميزان بســتري ها نسبت به 
2هفته قبل كاهش يافته، اما اين روند كاهشــي 
متوقف شده و ثابت   مانده اســت. از سوي ديگر 
گاهي اين آمار در بعضي شــهرها باال مي رود كه 
نگران كننده اســت. بررســي هاي ما نشان داده 
بيماران فوت شده در گروه سني سالمندان قرار 
دارند و به افزايش بســتري ها در هفته هاي قبل 
مربوط مي شوند. معموال وقتي در يك بازه زماني 
آمار بســتري ناگهان افزايش پيدا مي كند، چند 
هفته طول مي كشــد آمار فوت هم كاهش يابد. 
وي با بيان اينكــه هم اكنون نگرانــي اصلي در 
بوشهر اســتفاده مردم از وســايل سرمايشي در 
فضاهاي دربسته اســت، مي افزايد: اين موضوع 
سال گذشــته موجب افزايش بيماري در استان 
شد؛ گرچه درباره آن اطالع رساني بسياري انجام 
شده، اما اگر شهروندان به آن توجه نكنند ممكن 
اســت باز هم دردسرساز شــود. رئيس دانشگاه 

علوم پزشكي بوشهر ادامه مي دهد: از سوي ديگر 
ما استاني بندري هســتيم و كشتي هاي متعدد 
خارجي كه كارگران هندي هــم در بين خدمه 
آنها هستند،  در بنادر ما توقف مي كنند. راهكار 
ما انجــام آزمايش هاي متعــدد از كارگران اين 
كشتي هاست كه مرتب انجام مي شود. كشميري 
درباره 2شهر قرمز اســتان هم توضيح مي دهد: 
كنگان دومين هفته وضعيت قرمز خود را سپري 
مي كند و احتماال هفته آينده از اين شرايط خارج 
مي شــود، اما دير همين هفته قرمز شده است و 
براي اظهارنظر درباره وضعيت آن بايد منتظر آمار 

روزهاي آينده باشيم.

آمار شكننده البرز
كرونا در البرز وضعيتي بينابين را سپري مي كند. 
در شبانه روز گذشته در اســتان 8بيمار فوت و 
90بيمار جديد بستري شــده اند. گرچه نسبت 
به هفته گذشته در همين روز آمار بستري 9نفر 
كاهش يافته است، اما طي يكي، دو روز گذشته 
آمار كمتر بــود و اين يعني البــرز در مرز ثبات 
قرار دارد. معاون درمان دانشــگاه علوم پزشكي 
البرز درباره اين موضوع به همشــهري مي گويد: 
همچون ديگر نقاط كشور وضعيت كرونا در البرز 
هم بي ثبات و عامل اصلي آن هم رعايت نكردن 
پروتكل ها از ســوي مردم اســت. توجه داشته 
باشيم كه البرز استاني مواصالتي است و همين 
رفت وآمد خودروها از استان هاي مختلف موجب 

بروز مشــكالتي مي شــود. جواد معظمي ادامه 
مي دهد: تالش علوم پزشكي البرز اين است كه 
وضعيت به نقطه ثبات برسد. هرچند به اعتقاد ما با 
توجه به شرايطي كه جمعيت سيال و خودروهاي 
عبوري به استان تحميل مي كنند، شرايط آماري 

آن قدر هم بد نيست.

افزايش آمار فوتي ها در قم
آمار بيماران فوت شــده قم در شبانه روز گذشته 
4نفر بود. عددي كه نســبت به روزهاي گذشته 
2برابر شده اســت. مديرگروه آموزشي و ارتقاي 
سالمت مركز بهداشت قم مالك بررسي وضعيت 
رنگ بندي اســتان ها را نه تعــداد فوتي ها بلكه 
تعداد بستري ها و تست هاي مثبت كه هر هفته 
بررسي مي شــود، مي داند. محمدتقي سلطاني 
به همشهري مي گويد: با وجود افزايش فوتي ها 
نسبت به هفته گذشــته، وضعيت ابتال و موارد 

بدحال در استان كاهش يافته است.

  
وضعيــت ثبات يا كاهــش آمار كرونــا در همه 
استان ها به تارمويي بسته اســت. آمارها  نشان 
مي دهند وضعيت مدام در نوســان اســت و در 
يك نقطه بند نمي شود. شرايط در هيچ نقطه اي 
از كشور عادي نيســت و آمار فوتي يك نفر هم 
رعب آور است، زيرا اين فقط يك عدد نيست، جان 

آدمي است كه مي توانست هنوز باشد.

 آمار فوتی های كرونا در چند استان از جمله قم، سيستان و بلوچستان و بوشهر
نسبت به هفته گذشته افزايش يافته   است

توقف روند نزولی کرونا در چند استان

حميده پازوكي
خبر نگار

ستاره حجتي
خبر نگار

قرمز شــدن شــهرهای دير و 
كنگان در بوشــهر و شناسايی 
مواردی از ويروس  جهش يافته 
هندی نگرانی  درباره شــرايط 
كرونا در اين اســتان را بيشتر 
كــرد در حالی كه آمــار فوت 
بيماران نسبت به هفته گذشته 

هم بيشتر شده

سيد مرتضي احمدپور
خبرنگار

سيده زهرا عباسی
خبر نگار
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 سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور 
محيط
سال جاري در تفاهم با وزارت صنعت، معدن زيست

و تجارت، مجوز معدن كاوي را به 70درصد از 
سطح كل عرصه هاي ملي، يعني حدود 100ميليون هكتار 
از مساحت كشور افزايش داد و بالفاصله پس از اين تفاهم، 
طرح آزادســازي 6هزار محدوده معدني و معدن غيرفعال 

كشور با حضور وزير صمت اجرايي شد.
مسئوالن وزارت صمت معتقدند كه با احياي معادن متروك 
و غيرفعال كمك زيادي به توســعه اشــتغال روســتايي، 
شــكل گيري مهاجرت معكوس در كشور و همچنين ورود 

سرمايه هاي جديد به اين بخش از صنعت خواهد شد.
البته احيــای برخی معادن متــروك واكنش های منفی از 
سوی فعاالن محلی و محيط زيستی را به همراه داشته است. 
عليرضا رزم حسيني، وزير صنعت، معدن و تجارت، پيش تر 
در آيين اجراي طرح آزادســازي 6 هــزار محدوده و معدن 
غيرفعال كشور اعالم كرد: طرح واگذاري 6 هزار معدن راكد 
و نيمه فعال در كشور نقش مهمي در اشتغال زايي در كشور 
و جذب سرمايه گذاري هاي جديد دارد. وزير صمت افزود: 
نخستين دســتاورد احياي يك معدن متروكه و غيرفعال، 
ايجاد شغل براي اهالي روستاهاست. به گفته رزم حسيني، 
بايد به دنبال ايجاد كســب وكار در روســتاها و شــهرهاي 

دورافتاده بود تا مهاجرت معكوس در كشور اتفاق بيفتد.

چالشمحيطزيستوآغازبهكارمعادن
فعاليت 6 هزار معدن غيرفعال در كشــور در حالي با هدف 
ايجاد اشتغال در روســتاها آغاز شــد كه به اعتقاد برخي 
كارشناسان، سهم معدن در اقتصاد كشور تنها يك درصد و 

در اشتغال زايي اين حوزه نيز تنها نيم درصد است.
حميد جاللوند، مديركل ارزيابي زيســت محيطي سازمان 
حفاظت محيط زيست، در گفت وگو با همشهري مي گويد: 
اصلي ترين چالش معدن كاوي در كشــور آب است. بيشتر 
معادن كشور در استان هايي قرار دارند كه اساسا با كمبود 
آب مواجه هستند؛ استان هايي مانند يزد و كرمان. چالش 
دوم، معادن دســت نخورده اي اســت كه عمدتا در مناطق 
حفاظت شــده و پارك هاي ملي قرار دارند كه  اكنون سراغ 
معادن مناطق حفاظت شده آمده اند. چالش سوم، تعارض 
فعاليت معدني با مردم محلي است. فعاليت هاي معدني در 
توليد گردوخاك، آلودگي صوتي و تخريب مرتع با زيست 

جوامع محلي در تناقض است. البته بخشــي از نارضايتي 
مردم از فعاليت هاي معدني به دليل حس مالكيت روستاييان 
از معادن اســت. چالش ديگر كم كاري بخــش معدن در 
فعاليت هاي زيست محيطي است چون يكي از مخرب ترين 
فعاليت ها در حوزه محيط زيست، معدن كاوي است. البته 
ساير بخش ها همچون نفت، صنعت و راه تاكنون همسويي 
بيشتري در جهت سازگاري با محيط زيست انجام داده اند 
ولي در حوزه معدن فقط با تخريب و آلودگي محيط زيست 
و عدم اجراي قوانين منجر به احياي محيط زيســت مواجه 
هستيم. بنابراين فعاليت هاي معدني همواره به عنوان زخمي 

بر پيكره محيط زيست ايران باقي مانده اند.
او با اشاره به اينكه استحصال معدن براي كشور محور توسعه 
شده اســت، مي گويد: قوانين و مقررات موجود براي حفظ 
محيط زيست در برابر توسعه معادن چندان بازدارنده نيست 
و نمي تواند جلوي تخريب هاي بدون ترميم را بگيرد. قانون 
معادن با ديدگاه حمايت از توليد، نوشته و اجرا مي شود و در 
اين موضوع بخشي كه همواره قرباني توسعه در ايران مي شود 

محيط زيست است.

سهمفعاليتهايمعدنيدرحفظمحيطزيست
به گفته كارشناسان محيط زيســت، سياست جديد وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در موضــوع افزايش بهره برداري 
از معادن، می تواند پيامد هاي محيط زيســتي داشته باشد. 
مسعود اميرزاده، عضو كارگروه حقوقي شبكه تشكل هاي 
محيط زيستي كشــور، در اين باره به همشهري مي گويد: 

عريان ترين تخريب محيط زيست، در بخش معدن خود را 
نشان مي دهد. كارگاه هاي معدني بر پيكره هاي اصلي كوه ها، 
جنگل ها، رودخانه ها و مراتع قرار دارند و معدن كاوي در اين 
مناطق كاركرد حياتي اين پيكره ها را از بين مي برد. باقيمانده 
اين فعاليت نيز باطله هاي معدني است كه آلوده كننده خاك 

و آب است.
به گفته اين فعال محيط زيست، سهم فعاليت هاي معدني در 
بخش اقتصاد در خوش بينانه ترين حالت يك درصد و از نظر 
افراطي ترين معدن كاوان 1.2درصد از توليد ناخالص ملي 
است. درحالي كه معدن كاوي غيراصولي، معيشت پايدار را 
نابود مي كند و توســعه عرصه هاي معدني مراتع و باغات را 
از بين مي برد، برخي فعاليت هــاي معدني حتي آلودگي و 

خشكيدگي چشمه ها و منابع آب را منجر مي شوند. 
در سال هاي اخير ايده معدن به جاي نفت بين سرمايه گذاران 
رونق گرفته است. اما عضو كارگروه حقوقي شبكه تشكل هاي 
محيط زيستي كشور مي گويد: نفت و معدن با يكديگر قابل 
مقايسه نيستند چون اگر حرفي از سودآور بودن معدن در 
دنيا زده مي شــود، منظور فعاليت هاي معدني در آفريقاي 
جنوبي است كه ارزش دو قطعه الماس حاصل از استخراج 
معادن در آن كشور، معادل دوكوه سنگ آهن در ايران است.
به گفته مســعود اميرزاده، فعاالن بخش معدن در ايران به 
2دليل از تكنولوژي هاي ارزان در استخراج معادن استفاده 
مي كنند. نخست آنكه طبيعت ايران براي آنها رايگان است و 
ديگر آنكه رانت هاي پنهان در بخش هاي زيرساخت، انرژي، 

قانون و تسهيالت در اختيار بخش معدن قرار مي گيرد.

   وزير صمت: دستاورد احياي معادن، اشتغال زايي، مهاجرت معكوس و سرمايه گذاري است
   مديركل ارزيابي هاي زيست محيطي: فعاليت معدني زخمی ماندگار بر محيط زيست است

نگرانی فعاالن محیط زیست از احیای 6هزار معدن متروک يادداشت

افزايشآتشسوزيجنگلومرتع
درتابستانداغوكمآبايران

خشكسالي  اثرات منفي بسياري بر اكولوژي، 
محيط انساني و حتي حيات وحش برجاي 
مي گذارد. افزايش دما، كاهش كيفيت هوا، 
گسترش بيماري ها، افزايش نياز آبي، گسترش فشار بر منابع آب، جنگ بر 
سر آب، كاهش كيفيت و حجم محصوالت كشاورزي و افزايش قيمت اين 
محصوالت، مهاجرت حيات وحش و افزايش تعارض حيات وحش با مردم 
ازجمله اثرات وقوع خشكسالي اســت. يكي از اثرات مهم خشكسالي اما، 
فراهم شدن امكان بروز آتش سوزي هاي گسترده مراتع و جنگل هاست. 
كمبود بارش باعث كاهش رطوبت هوا و خشــكيدگي خاك مي شــود و 
كاهش رطوبت و خشك شدن پوشــش گياهي را در پي دارد. با توجه به 
اينكه خشكسالي ها موجب افزايش دما نيز مي شوند، خطر افزايش تعداد 
و وسعت آتش سوزي ها نيز بيشتر مي شــود. امسال، خشكسالي در همه 
رژيم هاي آب و هوايي كشور با شــدت و ضعف روي داده است، اما برخي 
از مناطق كشور به علت اندك بودن متوســط بارش ساالنه و گستردگي 
دامنه نوسانات بارندگي، از آسيب پذيري بيشتري برخوردارند. گسترش 
و استمرار خشكسالي ها در مناطق گسترده اي از كشور كه از نظر اقليمي، 
خشك هستند، خسارت بارتر است. در اين مناطق كه به طور طبيعي داراي 
محدوديت آب و پوشش گياهي هســتند، وقوع خشكسالي اثرات منفي 
بيشتري برجاي مي گذارد. ايران پوشش جنگلي محدودي دارد و بحران 
آتش سوزي در كشــور از اهميت بااليي برخوردار است؛ چراكه عالوه  بر از 
بين رفتن پوشــش گياهي و جنگلي اندك كشور، به دليل شرايط اقليمي 
خشك، احيا و بازگشت مراتع و جنگل ها به حالت اوليه دشوار و زمانبر است. 
در دهه هاي گذشته آتش سوزي  جنگل و مرتع با منشا عامل انساني، تهديد 
بزرگ جنگل ها بود. بررسي آتش سوزي هاي جنگل و مرتع در ايران مشخص 
مي كند كه برخي آتش ســوزي هاي مراتع و جنگل ها در سطوح محدود، 
عمدي بودند و هدف از آن استحصال زمين كشاورزي بود؛ بنابراين با توجه 
به افزايش فشارهاي اقتصادي شديد بر مردم و همچنين گسترش بيكاري، 
امكان وقوع تخلفات در به آتش كشيدن جنگل و مرتع افزايش مي يابد كه 
با توجه به فراهم بودن شرايط اقليمي و رطوبتي، امكان گسترش ناخواسته 
آتش سوزي و غيرقابل كنترل شدن آن بيشتر مي شود. تابستان داغ و كم آب 
امسال، احتمال وقوع آتش سوزي در جنگل ها و مراتع را افزايش خواهد داد. 
براين اساس دستگاه هاي متولي همچون وزارت جهادكشاورزي، سازمان 
جنگل ها و سازمان حفاظت محيط زيســت، بايد آموزش، فرهنگسازي و 
توانمندي ساكنان بومي و محلي در پيشگيري از آتش سوزي جنگل  و مرتع 
و مهار آتش را در دستور كار قرار دهند. همچنين بايد از ظرفيت سازمان هاي 
مردم نهاد براي مقابله با اين بحران استفاده شود. در اين مسير هشدارهاي 
قضايي براي اعالم جرم عليه قصور مديران و مسئولين و همچنين عامالن 

آتش سوزي هاي تعمدي جنگل و مرتع ضروري است.

حميدفداييفرد
كارشناس و پژوهشگر حوزه آب

زهرارفيعي
خبرنگار

زوايايپنهانراهبردافزايشتوليدنفت
 مديريت درست نفت در شكل افزايش توليد و نه الزاما افزايش صادرات، 
ظرفيت بزرگي را در بخش هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي كشور براي 
پيشبرد اهداف توســعه اي فراهم مي كند. افزايش توليد نفت صرفا، توسعه صنعت نفت را در 
برنمي گيرد، بلكه در اين فرايند، بايد افزايش اشتغال، رشد نوآوري و توسعه كسب وكارهاي جديد 
و همچنين فعال شدن شركت هاي ايراني را درنظر گرفت. واقعيت اين است كه شركت هاي ايراني 
فعال در بخش هاي اكتشاف و توليد به ظرفيت و توانمندي خوبي در اجراي طرح هاي توسعه اي 
دست يافته اند كه كشور و صنعت نفت را از وابستگي به شركت هاي مشابه خارجي بي نياز كرده 
است. هم اكنون اكثر قراردادهاي توسعه ميدان هاي نفتي كشور با شركت هاي ايراني منعقد شده و 
اميد مي رود در سال هاي آينده با ايجاد گشايش هاي خارجي، توان رقابتي شركت هاي ايراني ارتقا 
يافته و زمينه براي فعاليت اين شركت ها در خارج از كشور نيز فراهم شود. فارغ از اين اما، وجود 
شركت هاي اكتشاف و توليد، ظرفيت بزرگي براي افزايش توليد نفت است كه بايد از آنها بهره 
جست و در ديگر سو، نبود برنامه ريزي براي افزايش توليد نفت، فرصت و امكان افزايش ظرفيت ها 
و توانمندي هاي اين شركت ها را از بين مي برد. عالوه بر اين، از چند سال گذشته برنامه ريزي براي 
تامين بخش قابل توجهي از نيازهاي تجهيزاتي صنعت نفت در داخل كشور و توسط شركت هاي 
سازنده داخلي آغاز شد كه اين بخش نيز به ظرفيت خوبي به خصوص در حوزه هاي الكتروموتورها، 
ژنراتورها، پمپ ها و الكتروپمپ ها، لوله و لوله گذاري، موتورهاي درون چاهي و غيره رسيده است. 
برنامه ريزي براي افزايش توليد نفت، فرصت مناسبي براي تداوم توليد و فعاليت اين بخش ها 
خواهد بود كه از بازدهي خوبي در بخش هاي اشتغال و بهره وري اقتصادي و همچنين ارتقاي 

سطح دانش فني كشور برخوردار است.
نكته مهم در اين زمينه كه بايد به آن توجه كرد، اين است كه افزايش توليد بايد عمدتا از طريق 
افزايش ضريب برداشت نفت از ميادين نفتي صورت گيرد كه اين خود پروژه اي بزرگ و پيچيده 
است. ضريب برداشت نفت از ميادين نفتي ايران به طور متوسط 6درصد است كه بسيار پايين تر 
از تراز جهاني است. هريك درصد افزايش ضريب برداشت از ميادين نفتي ايران با در نظرگرفتن 
نفت 50دالري براي هر بشكه، درآمدي معادل700ميليارد دالر براي كشور به همراه دارد كه رقم 
بسيار بزرگي محسوب مي شود. افزايش ضريب برداشت مستلزم توسعه فني و سرمايه گذاري و 
برنامه ريزي است. عدم  تالش در اين زمينه معنايي جز هدردادن عامدانه منابع خدادادي و اقدامي 
غيرمسئوالنه در قبال نسل هاي فعلي و آينده نيست. اگر هريك درصد افزايش ضريب برداشت، 
700ميليارد دالر به ثروت ايرانيان مي افزايد، رسيدن به سطح 25درصد، ثروت ايرانيان را در 
حدود 13هزار ميليارد دالر نسبت به ارزش فعلي نفت افزايش مي دهد. بنابراين بي توجهي به اين 
امر مهم با هيچ عقل و منطقي سازگار نيست. نكته مهم اينكه در امر افزايش ضريب برداشت، بايد 
از ظرفيت هاي علمي و دانشگاهي كشور استفاده كرد. ظرفيتي كه با گذشت 113سال از عمر 
نفت در كشور، كمتر در خدمت صنعت نفت بوده است. اين مسئله مي تواند به آشتي صنعت نفت 
با حوزه دانش و دانشگاه منجر شود كه خود دربردارنده اتفاقات بزرگ در ساحت توسعه فني و 

مهندسي و علمي كشور است.
عالوه بر اين بايد تأكيد كرد كه افزايش توليد نفت الزاما به معناي افزايش صادرات نيست؛ هرچند 
افزايش صادرات نفت هم مي تواند در موضوع بهره گيري از درآمدهاي نفتي در فرايند توسعه اي 
و همچنين مالحظات امنيتي كشــور از اهميت خاصی برخوردار باشد. واقعيت اين است كه 
دولت طبق قانون مصوب مجلس در سال 98، مكلف به تامين روزانه 2ميليون بشكه نفت براي 
فعال كردن پتروپااليشــگاه هاي درحال ايجاد يا درحال توسعه است. با توجه به اينكه ظرفيت 
كنوني توليد نفت در حدود 3/8ميليون بشكه در روز است كه 1/8ميليون سهم خوراك داخلي 
و 2ميليون بشكه هم ظرفيت صادراتي است، ظرفيت اضافه اي براي تامين نياز 2ميليون بشكه 
تكليفي وجود ندارد و بايد اين ظرفيت ايجاد شود. به طور حتم، هيچ عقل سليمي نمي پذيرد كه 
ظرفيت صادراتي كشور به واحدهاي در حال احداث جديد تعلق گيرد؛ چرا كه كاهش يا قطع 
صادرات با منافع ملي و مالحظات سياسي، امنيتي و اقتصادي كشــور در تضاد است. لذا بايد 
ظرفيت جديدي در اين زمينه ايجاد كرد كه اين امر مهم هم در قالب افزايش ضريب برداشت 

امكان پذير است.

ادامهاز
صفحهاول
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نگرانيخانوادههاازواكسينهنشدندانشآموزان
مهرزاد حميدي، معاون تربيت بدني و سالمت وزارت آموزش وپرورش در واكنش به اين نگراني، به همشهري 
مي گويد: »اين موارد، مسائل تخصصي هستند و بايد متخصصان ايمونولوژي درباره آن نظر دهند. درخصوص 
واكسيناسيون افراد زير 18سال بايد بررسي كنيم و ببينيم كه سازمان جهاني بهداشت و پروتكل ها چه 
مي گويند. آيا اصال واكسيناسيون براي سنين زير 18سال ضرورتي دارد يا خير، يا اينكه اگر اين افراد مبتال 
شوند، متوجه خطراتي مي شوند يا خير. به هر صورت ما تابع تصميم ها و مصوبه هاي ستاد ملي مقابله با كرونا 
هستيم.« محمد محسن بيگي، مديركل دفتر سالمت و امور تندرستي وزارت آموزش وپرورش نيز در گفت وگو 
با همشهري، احتمال واكسيناسيون دانش آموزان در مرداد ماه را رد كرد و گفت: »دانش آموزان هيچ واكسني 
دريافت نخواهند كرد؛ به دليل اينكه فعال از نظر علمي مجوز تزريق واكسن هاي موجود در بازار براي افراد زير 
18سال صادر نشده است. بنابراين برنامه واكسيناسيون آنها مطرح نيست.« او در پاسخ به اين سؤال كه آيا 
براي دانش آموزان مبتال به بيماري هاي پرخطر هم پيش بيني خاصي صورت گرفته است، عنوان كرد: »براي 
دانش آموزاني كه به دليل ابتال به بيماري هاي خاص و پرخطر، ريسك فاكتور هستند، براساس پروتكل هاي 
وزارت بهداشت در خصوص اين بيماران رفتار مي شود و هر تصميمي كه وزارت بهداشت براي واكسيناسيون 

آنها در نظر مي گيرد، ارتباط برنامه ريزي شده اي با آموزش وپرورش ندارد.«

ث
مك

گزارش همشهري از واكسيناسيون معلمان در مردادماه در گفت وگو با معاون وزير آموزش و پرورش

چراغسبزستادكرونابهواكسيناسيونيكميليونو200هزاركادرآموزشیمدارس

 غيرحضوري شدن آموزش دانش آموزان 
كشــور در پي شــيوع كرونا در حالي گزارش

1.5ساله شده كه در طول اين مدت وزير 
آموزش وپرورش با اين استدالل كه »مطالعات نشان 
مي دهد تأثير تعيين كننده اي بين بازگشايي مدارس و 
شيوع بيماري كرونا وجود ندارد« تالش زيادي كرد تا 
حتي فقط بخشي از دانش آموزان را بر اساس پروتكل ها و 
شيوه نامه هايي كه طراحي كرده بودند، به مدرسه بكشاند 
اما موج نگراني خانواده ها براي فرستادن فرزندان شان به 
مدرســه چنان بود كه فرمان بازگشــايي مدارس از 
15شهريور1399، چند هفته اي بيشتر دوام نياورد و 
آموزش حضوري در همان مهر ماه در اكثر نقاط كشور رو 

به تعطيلي رفت.
اما نگراني براي سالمت معلمان و دانش آموزان و آموزش 
غيرحضوري تا كي مي خواست ادامه پيدا كند؟ اگر همه 
ضعف هاي زيرســاختي آموزش مجازي از مشكالت 
شبكه شاد گرفته تا وضعيت اينترنت در كشور و مصايب 
تهيه تبلت و گوشي هوشمند براي شركت دانش آموزان 
در كالس هاي آنالين را هضم كنيم، اذعان خانواده ها به 
افت تحصيلي دانش آموزان و كاهش كيفيت يادگيري 
آنها در شــيوه آموزش مجازي نكته اي است كه بيم 
بارآمدن نسلي با پايه ضعيف درسي را دوچندان مي كند، 
به خصوص كه عدم امكان نظارت آنچناني بر امتحانات 
مجازي هم كيفيت و سالمت سنجش دانش آموزان را با 
چالش مواجه كرده است. از سوي ديگر، از دست رفتن 
فرصت  تمرين زيست پذيري اجتماعي و فعاليت هاي 
مشاركتي دانش آموزان با فاصله گرفتن طوالني آنها از 

مدرسه و جمع همساالن نيز مزيد بر علت شده است.
با همه اينها، اميدواري براي بازگشايي مدارس مشروط 
به واكسيناسيون معلمان و دانش آموزان است و محسن 
حاجي ميرزايي، وزيــر آموزش وپرورش نيز به محض 
شروع هرچند محدود واكسيناسيون در كشور، رايزني ها 
براي پوشش معلمان و دانش آموزان را آغاز كرد. محمد 
محسن بيگي، مديركل دفتر سالمت و امور تندرستي 
وزارت آموزش وپرورش درباره اين پيگيري ها مي گويد: 
»وزير آموزش وپرورش يك بار در اسفند 1399 در مكاتبه 
با وزير بهداشــت و بار ديگر در اواخر فروردين1400 
به صورت مكتوب از رئيس جمهور خواســت تا براي 
زمينه چيني جهت بازگشايي مدارس، فرهنگيان در 

اولويت واكسيناســيون قرار گيرند.« حاجي ميرزايي 
همچنين با انتشار آماري از تجربه تصميم گيري كشورها 
براي اولويت بخشي به واكسيناسيون معلمان، تالش كرد 
كه مسئوالن و ستاد ملي مقابله با كرونا را در اين زمينه 
راضي كند. آمار اعالمي وزير آموزش وپرورش حاكي از 
اين بود كه در 76كشور دنيا، معلمان در اولويت  دريافت 
واكسن كرونا قرار گرفته اند و 13كشور نيز اولويت اول 

خود را به اين قشر اختصاص داده اند.« 
باالخره در نيمه ارديبهشت ماه امسال، چراغ سبز ستاد 
ملي مقابله با كرونا براي واكسيناسيون فرهنگيان از سوي 
عليرضا رئيسي سخنگوي اين ستاد نشان داده شد كه 
گفت: »آرزوي ما اين است كه همه آموزش ها حضوري 
شود، زيرا مباحث آموزشي در دوران كرونا آسيب جدي 
ديدند. بحث اين را داريم كه از اول مهر1400 مدارس 
و دانشگاه ها بازگشايي شوند و برنامه ريزي كرده ايم تا 
معلمان و استادان دانشگاهي از مرداد ماه واكسينه شوند 

كه بتوانند كالس برگزار كنند.«
جزئيات واكسيناسيون فرهنگيان كه مقدمه بازگشايي 
مدارس در مهر ماه اســت را از محمد محسن بيگي، 
مديــركل دفتر ســالمت و امور تندرســتي وزارت 
آموزش وپرورش جويا شديم. محسن بيگي در اين باره 
به همشهري اعالم كرد: »براساس توافق صورت گرفته 
با مسئوالن وزارت بهداشــت در جلسات مشترك، 
برنامه واكسيناسيون فرهنگيان در مرداد آغاز می شود 
و تا پايان همــان ماه به طور كامل اجرا خواهد شــد 
و بازگشــايي مدارس نيز از اول مهــر1400 صورت 

مي گيرد.«

 آمار فرهنگياني كه تحت پوشش واكسيناسيون 
كرونا قرار مي گيرند

محسن بيگي درباره جمعيت فرهنگيان تحت پوشش 
واكسيناسيون به همشهري گفت: »تعداد معلمان و 
فرهنگيان شــاغل در مدارس دولتي و ادارات آموزش 
و پرورش حدود 950هزار تا يك ميليون نفر هســتند 
كه واكسينه مي شوند. براساس اطالعات و آماري كه 
از مدارس غيردولتي در اختيارمان قرار گرفته اســت، 
واكسيناسيون براي 200هزار نفر هم در اين مدارس 
انجام خواهد شد. البته هنوز هم برخي مدارس غيردولتي 
آمار خود را ارائه نكرده اند اما تا تير ماه براي اعالم آمارشان 
فرصت دارند. البته با اضافه شدن آمار همكاران فرهنگي 
چندين مدرســه غيردولتي ديگر، آمار كلي چندان 

تغييري نخواهد كرد.«

همه نيروهاي مدارس واكسينه مي شوند 
به گفته محسن بيگي، فقط معلمان نيستند كه تحت 
پوشش واكسيناسيون قرار مي گيرند، بلكه همه كادر 
مدارس اعم از معلمان، معاون اجرايي، نيروهاي خدماتي 
و ساير كاركنان مدارس كه با دانش آموزان در ارتباط 

هستند، واكسينه مي شوند.
او افزود: فهرســت فرهنگيــان براي اجــراي برنامه 
واكسيناسيون شان آماده است و بايد اطالعات مان را تا 
تير ماه تكميل كنيم. آموزش وپرورش، اطالعات هويتي 
و كد ملي همكاران فرهنگي را به وزارت بهداشت اعالم 
می كند و آنها هم اطالعات را در سامانه قرار مي دهند. 
سپس به همكاران فرهنگي اعالم خواهند كرد كه با 

مراجعه به نزديك ترين مركز به محل سكونت شــان 
نسبت به واكسيناسيون اقدام كنند.

نوع واكسن تزريقي به فرهنگيان مشخص نيست 
مديركل دفتر ســالمت و امــور تندرســتي وزارت 
آموزش وپرورش در پاســخ به اين ســؤال كه چه نوع 
واكسني براي فرهنگيان تزريق مي شود، اظهار كرد: 
»نوع واكســن هنوز مشخص نيســت. اين موضوع 
قابل پيش بيني هم نيست و تعيين نوع آن در اختيار 
آموزش وپرورش قرار ندارد. وزارت بهداشت در اين باره 

تصميم نهايي را مي گيرد.«
محسن بيگي حتي گفت: »در بازه زماني تزريق واكسن 
ممكن است واكسني كه به فرهنگيان يك استان تزريق 
مي شود با واكسن تزريقي به فرهنگيان استان ديگر فرق 
داشته باشد. اصل قضيه انجام واكسيناسيون و ايجاد يك 
ايمني نسبي در همكاران فرهنگي است كه در ارتباط با 

دانش آموزان در مدارس قرار دارند.«

بازگشايي مدارس در سال تحصيلي آينده قطعي 
نيست

با توجه به نهايي شدن برنامه ريزي ها براي واكسيناسيون 
فرهنگيان و اظهارات اخير رئيس جمهور براي بازگشايي 
مدارس به خصوص در پايه هاي اول، دوم و سوم ابتدايي، 
ميزان قطعيت و فراگيري اين اقدام را از مهرزاد حميدي، 
معاون تربيت بدني و سالمت وزارت آموزش وپرورش 
پيگير شديم. حميدي در گفت وگو با همشهري مي گويد: 

»آموزش وپرورش از نظر ماموريت خود مطمئن است كه 
هيچ آموزشي جاي آموزش حضوري را نمي گيرد. برنامه 
ما براي بازگشايي مدارس در بهار امسال هم آماده بود. 
برنامه مكمل براي بازگشايي مدارس طراحي كرده ايم كه 
يك طرف آن، آمادگي مدارس و طرف ديگر، رنگ بندي 
كرونايي شهرهاست و اين دســتورالعمل در شوراي 
معاونين وزارت آموزش وپرورش مطرح شــده و قابل 
اجراست.« او درباره ميزان قطعيت بازگشايي مدارس 
اظهارنظر صريحي مطرح نكــرد، اما گفت: »كيفيت 
بازگشايي مدارس به مصوبات نهايي ستاد ملي مقابله با 
كرونا بستگي دارد. برنامه اي كه براي بازگشايي مدارس 
در بهار1400 تدوين كرده بوديم آماده و روي ميز است. 
ضمن اينكه بايد توجه داشته باشيم كه وضعيت فعلي 
كشور در حوزه كرونا مانند سال گذشته نيست؛ چون 
فضاي جامعه ايران و كل دنيا در زمينه مواجهه با كرونا 
پس از واكسيناسيون گسترده اي كه صورت مي گيرد، 
متفاوت مي شود. يعني وقتي قشــر زيادي از جامعه 
واكسن بزنند و در كل دنيا هم اين اتفاق بيفتد، ممكن 

است زنجيره انتقال بيماري از بين برود.«
با وجود اصرار وزارت آموزش وپــرورش براي آموزش 
حضوري و بازگشــايي دوباره مــدارس از مهرماه، اما 
نگراني خانواده هاي دانش آموزان همچنان باقي است. 
آنها مي گويند هرچند معلمان و كادر مدارس واكسينه 
مي شوند اما واكسينه نشدن دانش آموزان، احتمال ابتالي 
آنها از همديگر و انتقال و انتشار آن در بين اعضاي خانواده 

را باقي مي گذارد.

 نيما شايان
خبر نگار

توزيع كرونا با »انسولين«
در اين طرح، بيمارســتان هايی كه اغلب آنها كانون  ادامه از 

درمان بيماران كرونايي هستند به عنوان »مراكز مجاز صفحه اول
براي ثبت نام سهميه انسولين بيماران مبتال به ديابت« معرفي شده اند و از اين 
افراد خواسته شــده، در اين مراكز »حضور فيزيكي« داشته باشند تا با ارائه 
مدارك تأييدكننده ديابت، ثبت نام الزم را انجام دهند. گزارش همشهري اما 
نشان می دهد، فهرست معرفي شده، عمالً آدرس سرباال – نشاني پوچ- است؛ 
به طوري كه كســاني كه به عنوان فرد ديابتــي نيازمند انســولين    به اين 
بيمارستان ها مراجعه كرده اند با پاسخ »منفي« مواجه شده اند. مسئوالن اين 
مراكز درمانی اصالً اسم طرح را هم نشنيده اند و به افراد مبتال به ديابت و خانواده 
هايشان مي گويند »اشتباه مراجعه كرده ايد«! ظاهراً بدون آنكه هماهنگي با اين 
مراكز از سوي وزارت بهداشت صورت گيرد، نشاني آنها  به صورت يكطرفه اعالم 
شــده اســت. در اين ميان، مراجعه اجباري و پراســترس افراد ديابتي به 
بيمارستان ها و مراكز اعالم شده، باعث افزايش خطر ابتال به كرونا در بين اين 
افراد مي شود. طرح ثبت نام »انسولين قلمي« به جاي آنكه انسولين در اختيار 
قرار دهد، باعث توزيع كرونا خواهد شــد. بيماران مبتال بــه ديابت يكي از 
گروه هاي بســيار آســيب پذير در بحث ابتال به كرونا محســوب مي شوند. 
كارشناسان حوزه سالمت 4اشكال بزرگ به طرح تكراري وزارت بهداشت براي 
ثبت نام انسولين وارد مي كنند. اين طرح بيشتر جنبه كاغذبازي دارد و نخستين 
اشكال آن، »اجبار بيماران ديابتی به انجام كار تكراري« است. اين گروه يك بار 
)چند ســال پيش(، ثبت نام الزم را انجام داده اند و امروز اگر كسي در سامانه 
تامين اجتماعي فاقد سهميه انسولين باشد، اصالً انسولين به او تعلق نمي گيرد. 
با وجود چنين سامانه اي كه در حال فعاليت است، باز سامانه ديگري قرار است 
راه بيفتد. اين موازي كاري شائبه »ضعف وزارت بهداشت  در مديريت تامين و 
توزيع دارو« را تقويت مي كند. اشكال دوم، انتخاب بيمارستان هاي مختص 
بستري بيماران مبتال به كرونا برای ثبت نام است. مشخص نيست از بين اين 
همه بيمارستان و حتي انجمن هاي ديابت، چرا مراكز كرونازده براي مراجعه 
بيماران مبتال به ديابت و ثبت نام سهميه انسولين انتخاب شده است. اشكال 
سوم كه شايد از بقيه مهم تر باشد، »نحوه ثبت نام« است. در شرايطي كه دنيا به 
ســمت »انجام كارها به شــكل الكترونيك و دوركاري« رفته اســت، افراد 
آسيب پذير مبتال به ديابت بايد براي ثبت نام سهميه انسولين خود به شكل 
حضوري اقدام كنند. اشكال چهارم نيز ناهماهنگي مسئوالن وزارت بهداشت 
با بيمارستان هايي است كه اسم آنها را به عنوان مراكز ثبت نام معرفي و اعالم 
كرده اند. اين طرح جديد براي دريافت انسولين در شرايطي به اجرا درمي آيد 
كه محتواي آن، هيچ كمكي به بهترشــدن وضع موجود نمي كند. بيش از 
يك سال است كه »كمبود انسولين قلمي« در داروخانه، جريان خريد ماهانه 
انسولين را براي بيماران مبتال به ديابت و خانواده هايشان، سخت و فرسايشي 
كرده و تامين اين خوراك حياتي، كابوس اين افراد شده است. بيماران مبتال به 
ديابت »نوع يك« اگر قبل از هر وعده غذايي، انسولين تزريق نكنند، نمي توانند 
غذا بخورند. بدون انسولين، فقط خوردن آب مجاز است. ساكنان شهر تهران 
مي گويند تعداد داروخانه هايي كه انســولين قلمي توزيع مي كنند حداكثر 
5مركز است كه عمده آنها، مراكز توزيع داروي كرونا هم هستند و خطر ابتالي 
شديد به خاطر داشتن ديابت، اين افراد را در اين پروسه تهديد مي كند. پزشكان 
حوزه درمان ديابت اغلب نسبت به اين نابساماني گاليه مند هستند و معتقدند 
در شرايط فعلي كشور و وضعيت اضطراري كرونايي، اجرای چنين طرح های 
ناكارآمدي بايد كنار گذاشته شود و تا حد امكان، از ساده ترين مسير، انسولين 

موردنياز بيماران در اختيارشان قرار بگيرد.
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 با اصالح صورت گرفته در دستورالعمل 
اجرايي تاســيس فعاليت و نظارت بر رمزارز

صرافي ها، به نظر مي رسد كه ممنوعيت 
معامالت برخط و آنالين صرافي  هاي فيزيكي حذف 
شده است. در ماده 18 اين دستورالعمل آمده: »انجام 
عمليات صرافــي در خارج از نشــاني مندرج در 
اساسنامه ثبت شــده صرافي و اجازه نامه فعاليت 
صرافي يا مجوز شعبه، به استثناي عمليات صرافي در 
بسترهاي معامالتي برخط داخلي در چارچوب ضوابط 
ابالغي بانك مركزي ممنوع بوده و جابه جايي و انتقال 
صرافي از نشــاني مندرج در اساسنامه ثبت شده 
صرافي و اجازه نامه فعاليت صرافي به ساير نقاط منوط 
به كســب    مجوز از بانك مركزي اســت.« بنابراين 
موضوع »ممنوعيت معامالت برخط« كه قبال در اين 
دستورالعمل مشاهده مي شد، حذف شده است. با اين 
حال، ســؤالي كه مطرح مي شــود اين است كه در 
معامالت آنالين، احراز هويــت به چه صورت انجام 
مي شود و سازوكارهاي آنالين نظارتي به چه شكل 
خواهد بود. اين در حالي است كه كارشناسان رمزارز 
با استقبال از اين اقدام شوراي پول و اعتبار اظهار 
اميدواري مي كنند كه اين موضــوع زمينه اعطاي 

مجوز به صرافي  هاي آنالين رمزارز را فراهم كند.

نحوه احراز هويت
هنگامي كه مردم براي خريد ارز به صرافي  ها مراجعه 
مي كنند، كدملي، شماره موبايل و كارت بانكي آنها از 
سوي صرافان تطبيق داده مي شود و به اين ترتيب 

هويت خريدار ارز احراز مي شود.
سهيل نيكزاد، عضو انجمن بالكچين ايران در مورد 
احراز هويت آنالين متعامــالن ارزهاي فيزيكي از 
سامانه هايي مانند شاهكار نام مي برد كه هويت افراد 

را تأييد مي كنند. سعيد خوشبخت، كارشناس رمزارز 
و بالكچين هم نحوه احراز هويت خريداران آنالين ارز 
از صرافي  هاي مجاز را شبيه به احراز هويت سامانه 
ســجام مي داند و مي گويد: احتماال پروتكلي شبيه 
سجام بايد بر آن حاكم شود تا فرد احراز هويت شود. 
در واقع اطمينان حاصل مي شود كه اكانت و پروفايلي 
كه ساخته شده، مربوط به همان فرد است. در كنار آن 
هم كدملي با شماره موبايل و شماره حساب هم با كد 
ملي تطبيق داده مي شود. صرافي  ها هم حتما مبلغي 
را مي پذيرند كه از حساب احراز هويت شده صاحب 
پروفايل پرداخت مي شود و برگشت پول هم به همان 

حساب انجام مي شود.

زمينه ساز مجوز صرافي  هاي رمزارزي
به لحــاظ قانوني تــا زماني كه معامــالت آنالين 
صرافي  هاي مجاز ارز فيزيكي اعالم نمي شد، اعطاي 
مجوز براي تاسيس صرافي  هاي رمزارز امكان پذير 
نبود. درواقع بانك مركزي نمي توانست بپذيرد كه 
يك رمزارز به صورت آنالين معامله شود، درحالي كه 
فروش ارز فيزيكي منحصر به فضاي فيزيكي صرافي 

شده است.
با اين حال، ســهيل نيكزاد به عنوان يك بيت كوينر 
با استقبال از اين اصالحيه مي گويد: »به اين ترتيب 
مي توانيم شــاهد فعاليت بيشــتر فعاالن حوزه 

جابه جايي و تبادل ارز باشيم.«
او با اشاره به داستان تاكسي  هاي آنالين و آژانس  هاي 
تاكسي سرويس مي گويد: »به نظر مي رسد االن هم 
معامله گران رمزارز مي توانند با داشتن شرايط الزم 
دريافت مجوز صرافي فيزيكي، اين بازار را به دست 

بگيرند.« 
ســعيد خوشــبخت هم مي گويد: »علي القاعده 
پيش زمينه هر مقرراتي كه اجــازه دهد رمزارزها 
به صورت آنالين خريد و فروش شوند، اين است كه 
بپذيريم ارز فيزيكي به صورت آنالين خريدوفروش 

شود.«  او معتقد است كه »با اين اقدام شوراي پول 
و اعتبار به تدريج زمينه قانوني براي اعطاي مجوز به 

صرافي  هاي رمزارزي مي تواند فراهم شود.«

امنيت و نظارت
چند موضوع بايد در اين ميان مورد توجه قرار بگيرد؛ 
اول اينكه آنچه خريدوفروش مي شود، موجود باشد و 

به عبارتي »خالي فروشي« صورت نگيرد.
خوشبخت در اين مورد مي گويد: بانك مركزي يا بايد 
يك نرم افزار عمومي براي صرافي  ها طراحي كند كه 
روش مناسبي به نظر نمي  آيد، چراكه بايد مسئوليت 
امنيت آن را هم بپذيرد. يا اينكه بانك مركزي اعالم 
كند كه صرافي  ها با مسئوليت خودشان سرويس  هاي 

خود را ايجاد و از آن استفاده كنند.
با اين حال، او تأكيد مي كند كه »چند ماژول كليدي 
براي اتصال به يك سرويس مركزي نظارتي در اين 

نرم افزارها بايد تعريف شود.«
او با اشاره به اينكه اين ســرويس مي تواند ميزان 
تبادالت را دريافت و ثبت كند و مبتني بر آن از يك 
صرافي بپرسد كه آيا فالن ارز را براي فروش دارد يا نه، 
ادامه مي دهد: »اگر اين زيرساخت فني فراهم شود، 
مي تواند يك قدم بزرگ در رگوليشن)تنظيم گري( 
رمزارزها اتفاق بيفتد.« به گفته خوشــبخت، »بانك 
مركزي همچنين با فراهم كردن زيرساخت هاي فني 
مي تواند مسئله كاســتودين اكانت  ها را به شكلي 

بسيار شفاف مديريت كند.«
كاستودين اكانت  ها، در واقع همان حساب  هاي اماني 
هستند كه براي معامله، پول در آن سپرده مي شود. 
به عبارتي، حتي وقتي كسي هم كه به صورت آنالين 
ارزي را خريداري مي كند، ارز كاغذي در دســترس 

او نيست و در صرافي مورد اعتماد خريدار قرار دارد.
خوشــبخت تأكيد مي كنــد كه »نمي تــوان به 
ســرويس هاي آنالين مجوز داد، امــا ابزار نظارتي 

آنالين وجود نداشته باشد.«

اصالحيه جديد دستورالعمل اجرايي تأسيس 
فعاليت و نظارت بر صرافي ها، ممنوعيت معامالت 

آنالين ارز فيزيكي را حذف كرده است

اينســتاگرام پس از شكايت 
شبكه هاي 
گروهي از كارمندانش درباره اجتماعي

سانســور محتــواي مبارزه 
فلسطيني ها با نيروهاي رژيم صهيونيستي 
در الگوريتم خــود تغييراتي را ايجاد كرده 
اســت. مقامات شــركت فيســبوك در 
مصاحبه ها و بيانيه هاي متفاوت خود تأكيد 
كرده اند كه هيچ گونه سانســوري در اين 
خصوص وجود نداشــته اســت. آنها همه 
تقصيرها را به گردن الگوريتم شان انداختند 
تا از بار مسئوليت شــانه خالي كنند. اين 
شــركت تأييد كرده كــه الگوريتم خود را 
اصالح مي كند تا بازنشر پست ها در استوري 
را به اندازه بازنشر پســت هاي اوريجينال 
رده بندي كند. اين تغيير در شــرايطي رخ 
مي دهد كه فلســطيني ها اينستاگرام را به 

سانسور محتوا متهم كرده بودند.
به گــزارش وب ســايت ورج، اپليكيشــن 
شــبكه اجتماعــي اينســتاگرام به طور 
معمول محتــواي اصلي)اوريجينال( را در 
استوري هاي خود قبل از بازنشر آنها ظاهر 
مي كند، اما اكنون برابري در وزن گيري هر 
دو مدل اســتوري )اصلي و بازنشرشده( را 
آغاز خواهد كرد. همانطور كه وب ســايت 
»بازفيدنيوز« و روزنامه »فايننشال تايمز« 
گــزارش داده انــد، گروهــي از كارمندان 
اينستاگرام )حدود 50نفر( درخواست هاي 
متعددي در مــورد محتوايي كه توســط 
سيستم تعديل خودكار اينستاگرام حذف 
شــده بود، ارائه داده اند. اينستاگرام بر اين 
باور است كه محتواهايي مانند پست هاي 
مربوط به مســجداالقصي به اشتباه حذف 
شده اند. طبق گفته روزنامه فايننشال تايمز، 
كارمندان اين شبكه اجتماعي اعتقاد دارند 
كه سانسور عمدي نبوده است، اما معترضان 
مي گويند كه تعديل به هر شكلي مغرضانه 
است. سخنگوي فيسبوك با ارسال نامه اي 
به وب ســايت ورج نوشته اســت كه اين 
تغيير نه تنها در پاســخ به نگراني در مورد 
محتواي طرفداران فلســطين است، بلكه 
اين شــركت نحوه عملكرد اپليكيشــن را 
دريافته اســت. برنامه اي كــه باعث ايجاد 
پســت هايي مي شــود كه فكــر مي كند 

كاربرانش بيشتر به آنها اهميت مي دهند. 
باور كنيد كه اين باعث سركوب ديدگاه ها 
يا موضوعــات خاصي مي شــود. او گفت: 
»ما مي خواهيم واقعا واضح و روشــن عمل 
كنيم. اين مربوط به هر پســتي اســت كه 
دوباره در اســتوري ها به اشتراك گذاشته 
مي شود؛ مهم نيست كه درباره چه چيزي 
است.« توييتر، فيسبوك و اينستاگرام طي 
چند هفته گذشــته درخصوص چگونگي 
عملكردشان در درگيري بين فلسطينيان 
و اشغالگران قدس مورد انتقادهاي بسياري 
قرار گرفته اند. اوايل  ماه مه، توييتر حساب 
يك نويسنده فلسطيني را محدود كرد كه 
بعدا چنين كاري را »اشــتباه« دانســت و 
اينستاگرام پس از آنكه بسياري از حساب ها 
نتوانستند براي 6ساعت در روز ششم ماه مه، 
محتواي مربوط به فلسطين را ارسال كنند، 
عذرخواهي رسمي به عمل آورد؛ اقدامي كه 
»آدام ماسري« رئيس اينستاگرام در توييت 

خود، آن را »اشكال فني« اعالم كرد. 

او نوشت: »بسياري از مردم تصور مي كردند 
كه ما محتواي آنها را به دليل آنچه ارســال 
يا هشــتگي كه اســتفاده كرده اند حذف 
مي كنيم، امــا اين اشــكال مربوط به خود 
محتوا نبوده بلكه به يك مســئله گسترده 
مربوط مي شــود كه اكنون برطرف شــده 

است.«
اينستاگرام مي گويد بارها و بارها از كاربراني 
شنيده اســت كه مي گويند عالقه آنها به 
استوري هاي اصلي دوستان نزديك بيشتر از 
ديدن افرادي است كه عكس ها و پست هاي 

ديگران را به اشتراك مي گذارند. 

تغيير الگوريتم اينستاگرام براي فلسطين
مقامات فيسبوك مي گويند كه سانسور استوري هاي مربوط به درگيري هاي فلسطينيان 

و اشغالگران قدس، عمدي نبوده است  قدم هاي جديد براي
صرافي  هاي  مجاز رمزارز

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

جهان استارت آپي

استارت آپي كه براي پاپ خودرو مي سازد

استارت آپ فيسكر )Fisker( كه در حوزه وسايل نقليه برقي فعاليت 
مي كند، پس از رونمايي از شاسي بلند اقيانوس خود در CES اكنون 
تمركز خود را روي ســاخت يك خودرو مخصوص پاپ متمركز كرده 
است. به گزارش وب سايت نيواطلس، اين استارت آپ اكنون برنامه هاي 
ويژه خود درخصوص توسعه يك وسيله نقليه تمام الكتريكي براي پاپ 
فرانسيس را فاش كرد. اين خودرو براساس مدل اقيانوس ساخته خواهد 
شد كه به گفته اين شركت براي چنين كاربردهايي بسيار مناسب است 
و انتظار مي رود سال آينده تحويل پاپ شود. فيسكر كه در سال2007و 
در آناهايم كاليفرنيا تاسيس شده است، سال گذشته از مدل شاسي بلند 
اقيانوس خــود )SUV Ocean( رونمايــي كرد و آنچــه را كه اين 
استارت آپ، پايدارترين وســيله نقليه در جهان ناميده، با بسته باتري 

80كيلووات ساعتي ارائه مي دهد كه برد آن بين 402تا 483كيلومتر 
اســت. از ديگر ويژگي هاي اين وســيله نقليه تمام برقي ســازگار با 
محيط زيست مي توان به مواد گياهي داخل خودرو، مانند فرش ساخته 
شده از پالستيك بازيافتي از اقيانوس اشاره كرد. همچنين يك سقف 
با پوشش كامل صفحه هاي خورشــيدي در اين خودرو كار گذاشته 
شده اســت كه به ادعاي فيسكر مي تواند هر ســال انرژي كافي براي 
تامين انرژي خودرو براي پيمودن 1600كيلومتر اضافه تر را توليد كند. 
هنريك فيسكر، مؤسس اين استارت آپ مي گويد: »من از مطالعات خود 
الهام گرفته ام كه پاپ فرانسيس در مورد محيط زيست و تأثير تغييرات 
آب و هوا براي نسل هاي آينده مالحظات بسياري دارد. فضاي داخلي 
خودروي پاپ با نام »اقيانوس فيسكر« )Fisker Ocean( شامل انواع 
مواد پايدار، ازجمله فرش هاي ســاخته شده از بطري هاي پالستيكي 
بازيافتي اقيانوس است.« اين نخستين مرتبه اي نيست كه مي بينيم 
از وسايل نقليه الكتريكي براي بهبود شرايط زيست محيطي واتيكان 
استفاده مي شود. پاپ فرانسيس پيش تر و در سال2017يك دستگاه 
»نيسان ليف« و پاپ بنديكت شانزدهم نيز يك دستگاه »كانگو ماكسي 
زد. اي« تمام برقي اصالح شده از شــركت رنو دريافت كرده بودند. اما 
اين نخستين وسيله نقليه تمام برقي اســت كه براي حضور عمومي 
پاپ درنظر گرفته شده است. فيسكر مي گويد فضاي داخلي بزرگ اين 
خودرو به طراحي يك محفظه كامال شيشه اي كمك مي كند تا بتواند 
هنگام انتقال پاپ از مجاورت جمعيت، منظــره اي واضح در داخل و 

خارج از خودرو داشته باشد.
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وزير بهداشت از آغاز واكسيناسيون عليه كرونا با واكسن ايراني 
و در مرحله اول به صورت داوطلبانــه )به دليل رعايت برخي 
پروتكل ها(، از هفته آينده خبر داد. به گزارش ايســنا، سعيد 
نمكي در بخشــي از صحبت هايش در ســتاد كروناي استان 
گيالن گفت: مطالعات فاز دوم واكســن كرونــا در مجموعه 
انستيتو پاستور كشــور به عنوان نخستين پايگاه و همچنين 
مجموعه بركت كامال تأييد شــد و فاز ســوم   به خوبي پيش 
مي رود. قرارمان اين بود اگر فاز يك و2 انساني را به خوبي پاس 
كنند و فاز3 را شروع كنند مانند ديگر واكسن هاي دنيا كه فاز3 
را براي مطالعات باليني به كشورهاي ديگر بردند ما اين كار را 
براي واكسن ايراني در كشور خودمان انجام دهيم. نمكي ادامه 
داد: بنابراين همانطور كه قول داده بودم كه در خردادماه و پايان 
بهار واكسن ايراني روي ميز است و براي تزريق عمومي آماده 

است، انشااهلل اين كار را تا هفته ديگر آغاز خواهيم كرد. 

بخش خصوصي  واكسن خريد 
باالخره خريد يك ميليون دوز واكســن آسترازنيكا از سوي 
بخش خصوصي نهايي شد . البته پيش از اين بخش خصوصی 
اعالم كرده بود كه اقدام به واردات 6 ميليون دوز واكسن كرونا 
كرده است ولی به دليل بوروكراسی پيچيده مجوزها موفق به 
واردات نشده بود، اما حاال رئيس اتحاديه واردكنندگان دارو 
از نهايي شدن خريد و واردات واكســن كرونا از سوي بخش 
خصوصي خبر داده و گفته »در گام نخست يك ميليون دوز 
واكسن آسترازنكا خريداري شــده كه به كشور وارد خواهد 
شــد. در گام بعدي كه بالفاصله پس از اين قرارداد پيگيري 
مي شود، 3ميليون دوز واكسن ســينوفارم چين خريداري 
مي شــود. البته با توجه به اينكه احتمــاال در آينده نزديك 
واكسن ايراني كرونا نيز عرضه خواهد شــد، ما اين شرط را 
براي واكسن چيني گذاشتيم كه اگر دولت تغيير نظر داد يا 
سياست ديگري اجرايي شد فقط بخشي از آن را وارد كنيم.« 
بخش خصوصي البته چند هفته قبل هم خبر از نهايي شدن 
خريد 6ميليون دوز واكسن كرونا و واردات آن به كشور داده 
بود كه پــس از گمانه زني هاي فراوان به دليل صادرنشــدن 
مجوزها و عملياتي نشــدن فرايند، واردات آن رسما متوقف 
شد. پيش از اين مسئوالن اتاق بازرگاني پيشنهاد كرده بودند 
كه اين واكسن ها در اختيار كارگران و فعاالن خط توليد كشور 
قرار گيــرد. محمود نجفي عرب، رئيس كميســيون اقتصاد 
سالمت اتاق بازرگاني خريد واكسن هاي جديد از سوي بخش 
خصوصي را ادامه همين روند عنوان كرد و به همشهري گفت: 
»اين واكسن ها براي واحدهاي توليدي و صنايعي است كه 
نبايد تعطيل شوند و نمي توانند براي كارگرانشان دوركاري 

درنظر بگيرند.« 

 آغاز واكسيناسيون عمومي 
با واكسن ايراني از هفته آينده

میز خبر  واكسيناسيون كادر درمان به عنوان نخستين اولويت 
تزريق واكســن كرونا در حوزه هاي درماني دولتي و 
بخشــي از مراكز درماني خصوصي پايان يافته است 
و حســين كرمانپور، مديــركل روابط عمومي و امور 
بين الملل سازمان نظام پزشكي و رئيس بخش اورژانس 
بيمارستان سينا  به روزنامه همشهري مي گويد بين 
كادر درماني كه واكسن دريافت كرده اند، مرگ جديدي 
به دليل ابتال به كرونا گزارش نشــده است. البته طي 
يك ماه اخير همچنان مرگ ناشي از كرونا در ميان آن 
دسته از كادر درماني كه از واكسيناسيون جا مانده يا به 
هر دليلي واكسن دريافت نكرده اند گزارش شده است. 
كرمانپور درباره جاماندگان 
كادر درمان از واكســن و 
پروتكل هاي جديدي كه 
بايد وزارت بهداشت براي 
آن بخــش از شــرايط 
پيش بيني نشده آنها درنظر 
بگيرد به همشهري توضيحاتي ارائه كرده است كه در 

ادامه مي خوانيد.

دسته بندي جاماندگان از واكسن
كرمانپور با بيــان اينكه واكسيناســيون براي تمام 
بخش هاي كادر درمان هنوز تكميل نشــده است، 
مي گويد: »براي آن دســته از كادر درمان كه هنوز 
واكسن نزده اند بايد وزارت بهداشت زمان و سهميه 
تعيين كند.« به گفته او داليل مختلف موجب شده 
كه برخي از اعضاي كادر درمان واكسن نزده باشند 
و از سوي ديگر مشكالت در اطالع رساني هم باعث 
شده كه برخي به موقع براي دريافت واكسن مراجعه 
نكنند كه تعــداد آنها نزديك به 10هزار نفر اســت. 
اين مســئول با بيان اينكه بيمارســتان هاي بخش 
خصوصي مشمول واكســن بوده اند و تنها مطب ها، 
آزمايشگاه ها و مراكز درماني خصوصي در اين مرحله 
از واكسيناسيون حضور نداشتند، درباره دسته بندي 
كادر درمان جامانده از واكسن توضيح مي دهد: »تمام 
كادر درماني حاضر در بخش هاي اعالم شده بخش 
خصوصي به عنوان دسته اول مطرح هستند كه زمان 
واكسيناسيون آنها بايد از سوي نظام  پزشكي اعالم و 
ابالغ شود. دسته دوم كساني هستند كه در فاز اول 
قرار بود واكسينه شوند اما به دليل ابتال به كرونا مجاز 
به دريافت واكسن نبودند. اين افراد شايد تا 6ماه اجازه 
واكسيناسيون نداشته باشند چرا كه ايمني بدنشان 
كفايت خواهد كرد.« كرمانپور ادامه داد: »دسته سوم 
كساني هستند كه به دليل ابتال به بيماري يا عارضه 
خاص در نوبت تزريق واكسن بستري بوده يا از سوي 
پزشك معالج شان مجاز به دريافت واكسن نبوده اند. در 
بخش ديگر هم افرادي را داريم كه به دليل مشكالتي 
كه دارند نظير غلظت يا آمبولي مكرر خون مجاز به 

مديركل روابط عمومي ســازمان نظام پزشــكي:  بين كادر درماني كه 
واكسن دريافت كرده اند، مرگ به دليل ابتال به كرونا گزارش نشده است

همشــهري وضعيــت كادر درمانــي را كه بــه داليل 
مختلف واكســن دريافــت نكرده اند بررســي مي كند 

بايد الزام واكسن زدن داشته باشند.

واكسن كار خودش را كرده است
كرمانپور از رقم  خوردن سه اتفاق پس از واكسيناسيون 
كادر درمان خبر داد و گفت: »مهم ترين اتفاقي كه پس 
از واكسيناسيون كادر رخ داد باالرفتن اعتماد به نفس 
آنها بوده چراكه وضعيت شان با گذشته كه هر لحظه 
احساس خطر ابتال داشتند فرق كرده است. بين كادر 
درماني كه واكســن دريافت كرده اند، مرگ جديدي 
به دليل ابتال به كرونا گزارش نشده و آمار ابتالی كادر 
درمان به كرونا هم پس از واكسيناسيون كاهش يافته 
است.« او در ادامه مي گويد: »من هيچ گزارشي از مرگ 
كادر درمان به دليل تزريق واكسن هم دريافت نكرده ام. 
البته كساني هســتند كه ادعا مي كنند 3نفر پس از 
تزريق واكسن فوت كرده اند اما ما گزارش تأييدشده اي 
از پزشكي قانوني مبني بر مرگ اين افراد پس از تزريق 
واكسن و گزارش هاي كالبدشكافي نداشتيم. يك نفر از 
اين افراد پزشك داروساز جواني بوده كه پس از دريافت 
واكسن دچار عوارضي شد و به دليل مراجعه ديرهنگام 
جان خود را از دست داد. فرد ديگر هم گزارش شد كه 
پس از تزريق واكسن با عوارض بستري شده اما فوت 
كرده اســت. اما براي اين موارد هم هنوز اعالم نشده 
كه فوت آنها قطعا به دليل تزريق واكســن كرونا بوده 
باشد. ضمن اينكه در اين شرايط احتمال هر خطايي 
وجود دارد و ممكن اســت فرد حتي قبــل از دريافت 
واكســن به كرونا مبتال بوده باشــد. البته در كل دنيا 
مي تواند ايــن اتفاق رخ بدهد كه كســي بر اثر تزريق 
واكســن فوت كند. اما درنظر بگيريد كه كرونا روزانه 
مرگ 400 تا 500 نفر را هم رقم زده و اگر واكسن در 
هر 4ميليون نفر، مرگ يك نفر را رقم بزند، آمار كساني 
كه از مرگ نجات پيدا مي كنند واقعا قابل توجه است.«  
وي ادامه داد: »نه تنها در ايران بلكه شــفاف ترين آمار 
واكسيناسيون را مي توان در بريتانيا بررسي كرد كه تا 
دو ماه قبل 65هزار ابتال و نزديك به 2هزار كشته روزانه 
داشت. با همين واكسيناسيون و سختگيري هاي دولت 
به واســطه حمايت هاي اقتصادي كه از مردم صورت 
گرفت اكنون اين آمارها در فوتي ها بــه زير 10 نفر و 
درباره مبتاليان به زير 3هزار نفر در روز رسيده است 
و اين نشان دهنده اهميت واكسيناسيون است و بيان 
مي كند كه واكسيناسيون در ايران  و جهان تأثير بسيار 
زيادي داشته و خواهد داشت.« رئيس بخش اورژانس 
بيمارستان سينا در پايان عنوان كرد: »از نيمه فروردين 
و پس از واكسيناسيون كادر درمان طبق آماري كه ما 
داشتيم 80 تا 85درصد كادر درمان پس از تزريق هيچ 
عارضه اي نداشته اند، نزديك به 4درصد بستري شدند و 
بقيه افراد هم عوارض كم يا بهبودي با درمان دارويي را 
گزارش كرده اند. مرگ هم تا اين لحظه به صورت رسمي 

اعالم نشده است.« 

دريافت برخي واكسن ها نيســتند و بايد در انتظار 
واكســن هاي ديگر بمانند. برخي از همكاران كادر 
درمان هم در زمان تعيين شده براي دريافت واكسن 
در كنگره هاي علمي حضور داشته يا فرصت مطالعاتي 
داشتند و در زمان بازگشت در نوبت دريافت واكسن 
قرار گرفته اند.« به گفته مديركل روابط عمومي و امور 
بين الملل سازمان نظام پزشكي، يك دسته از اعضاي 
كادر درمان هم وجود دارند كــه دوز اول را دريافت 
كردند اما آلرژيك شديد داشــتند و نتوانستند دوز 
دوم را دريافت كنند. اين افراد بايد واكســن ديگري 
تزريق كنند و در اين باره بايد وزارت بهداشت پروتكل 
مشــخصي تعيين كند كه اين افراد چه زماني و چه 
واكسني را تزريق كنند.« كرمانپور درباره دسته ششم 
جاماندگان كادر درمان از دريافت واكسن هم مي گويد: 
»برخي از كادر درمان هم وقتي كه واكسن اول را زدند 
در فاصله زماني تا تزريق دوم به بيماري كرونا مبتال 
شدند. در بدن اين افراد پس از بهبودي ايمني ايجاد 
شده و نمي توانند تزريق دوم را داشته باشند. در اين 
دسته افراد ديگر هم وجود دارند كه در فاصله دريافت 
دوز دوم واكسن به عارضه اي مبتال شدند و از سهميه 
واكسن دوم جا ماندند. اما سهميه آنها باقي مي ماند 
و شــرايط اين افراد هم بايد از سوي وزارت بهداشت 
تعيين شود؛ اينكه براساس چه پروتكلي و چه زماني 
واكسن برايشان درنظر گرفته خواهد شد.« به گفته 
رئيس بخش اورژانس بيمارستان سينا، اين موارد به 
معاونت بهداشت وزارت بهداشت گزارش شده و بايد 
منتظر دســتورالعمل هاي ابالغي از سوي آنها براي 

تكميل واكسيناسيون كادر درمان باشند.

تغيير وضعيت اختياري بودن واكســن براي كادر 
درمان 

شنبه هفته جاري گزارشــي با عنوان »يك ماه بدون 
مرگ« با بررسي وضعيت كادر درمان واكسينه شده در 
روزنامه همشهري منتشر شد كه بازتاب هاي بسياري 

داشت. در اين بين برخي كاربران فضاي مجازي تصاوير 
3 نفر از كادر درمان كه طي يك ماه اخير جانشان را بر 
اثر كرونا از دست داده اند منتشر كردند. پيگيري هاي 
همشهري از وضعيت يكي از اين جان باختگان به نام 
دكتر »س.م« در شهرستان رضوانشهر، نشان مي دهد 
اين مدافع سالمت كه هنوز واكسن كرونا دريافت نكرده 
بود، در تاريخ 21ارديبهشت به دليل ابتال به كروناي حاد 
جان خود را از دست داده است. مرتضوی، مسئول دفتر 
شبكه بهداشت و درمان شهرستان رضوانشهر كه اين 
مدافع سالمت در آن مركز مشغول به فعاليت بود، در 
اين باره به همشهري مي گويد: »تمام پرسنل اين مركز 
درمان واكسينه شــده اند اما مرحوم  »س.م« مايل به 
دريافت واكسن نبودند و متأسفانه به دليل ابتال به كرونا 

جان خود را از دست دادند.« 
حسين كرمانپور هم عنوان مي كند: »تزريق واكسن 
كرونا اختياري اســت و كســي مجبور نيست آن را 
دريافت كند اما درباره كادر درمان اين مسئله بايد به 
شكلي ديگر ديده شود. برخي از اعضاي كادر درمان 

تمايلي به دريافت واكســن ندارند اما متأسفانه پس 
از مدتي به دليل ابتال به كرونا جان خود را از دســت 
مي دهند.« به گفته اين مسئول با وجود اينكه تزريق 
واكسن مسئله اي كامال فردي است و اگر كسي تداخلي 
در جمع نداشته باشد كه موجب انتقال ويروس شود 
مي تواند آن را دريافت نكند اما دربــاره كادر درمان 
وضعيت فرق مي كند و اگر آنها با افراد ديگر مواجهه 
دارند عدم دريافت واكسن از ســوي آنها خطرآفرين 
بوده و به نوعي بي نظمــي رقم خواهد زد.« وي تأكيد 
كرد: »در اين باره مراكز درماني و شبكه هاي بهداشت و 
درمان بايد گزارش كامل بدهند و نبايد بي نظمي وجود 
داشته باشد كه هركسي براي خودش روشي انتخاب 
كند يا خودسرانه از دريافت واكسن جلوگيري كند.« به 
تأكيد اين مسئول بايد ستاد ملي كرونا براي آن دسته از 
كادر درماني كه تمكين نمي كنند، بخشنامه اي صادر 
شود و با آنها برخورد الزم صورت بگيرد. البته كه اين 
ضرورت ها شامل همه كادر درمان نيست و تنها آنهايي 
كه با بيماران مواجهه دارند به تشخيص مراجع ذي ربط 

جاماندگان کادر درمان  از واکسن
مريم سرخوش 

خبرنگار
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شهر من، من به تو مي انديشم 
يادداشت هايي درباره مطالبات شهري كارشناسان حوزه هاي مختلف از 

رئيس جمهور آينده 
همه ما بخشي از شهري هستيم كه در آن زندگي مي كنيم. با خيابان هايش 
خاطره مي سازيم و به گوشه گوشــه اش رفت وآمد داريم. شهر ما مي تواند از 
ما آدم هاي بهتري بسازد و مي تواند تأثيرات مخربي روي روان مان گذاشته 
و منجر به بروز آسيب هاي جبران ناپذير شود. همه درباره شهري كه در آن 
زندگي مي كنند حرف دارند و هركس مي تواند از منظر خود به آن نگاه كند 
و پيشنهادهاي سازنده اي براي مديران شهري داشته باشد. احتماال آنها كه 
شاعرند و نويسنده به دنبال چهره  بهتر و امنيت رواني بيشتر در شهر مي گردند 
و آنها كه مدام در شلوغي ها مجبورند هر روز در محل كار خود حاضر باشند، 

دل شان ترافيك كمتري مي خواهد.

زير خط توسعه  
دولت هاي مختلف در سال هاي گذشته  چه سهمي در حمل ونقل 

عمومي داشته اند؟
نقش دولت ها در توسعه حمل ونقل شهري در كشور از آذرماه سال 1386و 
با تصويب قانون توســعه حمل ونقل عمومي و مديريت ســوخت، رسميت 
بيشتري پيدا كرد. اما اين به آن معني نيست كه دولت هاي پيشين مسئوليتي 
در قبال توسعه حمل ونقل شهري در كشور نداشته اند و اقداماتي در مسير اين 
توسعه انجام نداده اند. دولت ها همواره موظف به تامين نيمي از هزينه هاي 
توســعه حمل ونقل عمومي بوده اند و شــهرداري ها هم همواره نسبت به 
بدعهدي دولت ها در تامين اين هزينه شكايت داشته اند. طبق قانون توسعه 
حمل ونقل، دولت موظف شد ســاالنه 10هزار ميليارد تومان بودجه براي 

توسعه حمل ونقل اختصاص دهد.

استقالل و توان نظارتی شورا بايد 
تقويت شود

گفت وگو با علي اعطا، عضو كميسيون شهرسازي و معماري، درباره جايگاه 
و اختيارات شوراي شهر و موانع بر سر راه پيگيري مطالبات شهروندان

بعد از تشكيل شوراهاي شــهر، نقش اصلي مديريت شهري برعهده اين 
نهادها گذاشته شد كه نمايندگانش از طرف مردم انتخاب مي شوند و ضمن 
انتخاب شهردار، مقرر شد همه برنامه ها و تصميم گيري هاي شهرداري با 
نظارت آنها انجام شود. هدف اصلي از تشكيل شوراهاي شهر اينگونه عنوان 
شده كه به مردم در اداره امور شهر ســهم مؤثرتري داده شود. اين هدف 
چقدر محقق شده و شوراهاي شهر چقدر در پيگيري مطالبات شهروندان 

موفق بوده اند؟
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نشاط اجتماعي چگونه در جامعه ايجاد خواهد شد و دولت چه نقشي در اين ميان دارد؟ اين سؤال شايد با انتقادهاي 
بسياري همراه باشد؛ اينكه نشاط نياز به بسترهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و... دارد و درصورتي كه جامعه به 
آنها دست يابد به نشاط نيز دست خواهد يافت. اما آيا دولت در ايجاد نشاط در جامعه اثرگذار نيست؟ با آغاز به كار 
دولت جديد مي توان منتظر تزريق شادي و نشاط به جامعه بود؟ و آيا اساسا تزريق نشاط كار دولت هاست؟ در اين گزارش با معمار و جامعه شناسان شهري 

و اقتصادي درباره افزايش نشاط اجتماعي در جامعه گفت وگو كرده و از آنها خواسته ايم نقش دولت را در اين ميان مشخص كنند.

نشاط فردي و اجتماعي
يكي از شــاخص هاي اصلي توســعه جامعه، پديده 
نشاط اجتماعي يا احساس رضايت مردم از زندگي 
است. رسيدن به شادي، سالمت و امنيت اجتماعي، از 
مهم ترين اهداف زندگي هر انساني است. زماني يك 
جامعه توسعه يافته و ســالمت است كه مردم در آن 

احساس نشاط و شادابي كنند.
علي اصغــر ســعيدي، 
جامعه شناس اقتصادي 
معتقد است كه نشاط و 
اجتماعــي،  انگيــزه 
مفاهيمــي برســاخته 
اجتماعــي هســتند. او 
مي گويد: »تعريف اين مفاهيم، بســته به اينكه هر 
جامعه به چه فرهنگي تجهيز شده باشد، متفاوت است. 
معموالً جامعه سنتي كه بيشــتر طبق سنت هايش 
رفتار مي كند، آيين هاي جمعي نشــاط برانگيز دارد. 
نشــاط آيين هاي جمعي نيز همان نشاط اجتماعي 
است. مردم نيز از اين آيين ها، چه ملي و چه مذهبي، 
لذت مي برند. از اين رو، سياســت گذاران هميشه به 
چنين آيين هايي بها داده و مي پردازند، زيرا هم موجب 
نشاط اجتماعي شــده و هم باعث همبستگي ملي 
مي شود. شــكل آن البته مهم نيست. بعضي افراد در 
مراســم عزاداري  و روز هاي مذهبي احساس نشاط 
بيشتري مي كنند. اين نشاط روحاني است كه افراد را 
با روحيه و سرزنده مي كند«. سعيدي مي گويد كه در 
جامعه مدرن يــا در جامعه در حال  گــذار ايران، اين 
حركت در آيين هاي جمعي كه نشــاط اجتماعي را 
فراهم مي كند، در خود نوعــي كنترل اجتماعي نيز 
دارد؛ »كنترل به ســمت آيين هاي شخصي حركت 
مي كند كه بدون توجه به جامعه و ديگران است و فرد، 
بيشــتر دنبال لذت فردي حركت مي كند. اين نوع 
نشــاط، لحظه اي، كوتاه و زمان مند بوده و انسان در 
لحظه اي از اين فعاليت ها شــاد مي شود؛ نشاطي كه 
برخاســته از منزلت اجتماعي، ويژگي هاي نژادي و 
قومي و ســرزميني افراد نيســت« . طور ديگري هم 
مي توان به شادي و نشــاط اجتماعي نگاه كرد. اين 
جامعه شناس اقتصادي مي گويد: »در ادبيات، نشاط 
اجتماعي به نوعي سعادتمندي و رفاه اجتماعي و از 

كلمه happiness ترجمه شده است. اين نشاط دو 
نوع است: عيني و ذهني. در رفاه عيني دسترسي به 
آموزش، تامين اجتماعي، بهداشــت، مسكن، حق 
بيكاري و بازنشستگي، حمايت از اقشار مختلف مردم 
يكي اســت اما كفايت نمي كند. جوامع توسعه يافته 

نشاط اجتماعي عيني بهتري دارند.
 در Subjective social happiness امــور 
ديگري غير از عينيات رفاهي نيــز نقش دارد، مانند 
پيروزي هاي ايران در ميادين مختلف ورزشي كه نوعي 
نشــاط اجتماعي ايجاد خواهد كرد. به همين دليل 
سرمايه گذاري در اين امور به نحوي سرمايه گذاري رفاه 
اجتماعي بوده و نشاط آور است«. سعيدي معتقد است 
كه بين نشاط فردي و اجتماعي فرق است؛ »در نشاط 
اجتماعي، نوعي كنترل اجتماعي وجود دارد. اما در 
فردي ممكن است آسيب هايی به جامعه وجود داشته 
باشد؛ مثال استفاده از مواد مخدر كه نشاط زيادي به 
فرد مي دهد، هرچند زودگذر اســت و شــخصي كه 

كنترل اجتماعي روي آن نيست«.
 او مي گويد: »آنتوني گيدنز، جامعه شناس انگليسي، 
اين نشــاط فردي يا آيين شــخصي را يكي از وجوه 
تاريك مدرنيته مي داند؛ يعني رشد تمايل به نشاط 
فردي كــه كنترل كمتــري روي آن وجــود دارد و 
آسيب هاي زيادي به وجود مي آورد، به ويژه در جامعه 
اطالعاتي و جهاني شونده ما كه امكان گرفتن اطالعات 
مختلف وجود دارد. به نحوي شاخص برخي نشاط ها 
كه ناشــي از تمايالت فردي انسان هاست، ناشي از 
اطالعات و بازانديشي است كه فرد در جامعه جديد 

به واسطه دسترسي برايش به وجود آمده است«.

نقش دولت در ايجاد نشاط
آذر تشكر، جامعه شناس 
شهري معتقد است كه 
مســئوليت نشـــــاط 
اجتماعي با دولت نيست. 
او مي گويــد: »اقدامات 
مستقيمي كه به نشاط 
اجتماعي بينجامد و حال مردم را تغيير دهد، مانند 
برنامه هاي طنز، جنگ هاي شادي و... وطيفه دولت 
نيست. از اين رو دولت هر زمان در اين زمينه وارد عمل 

شده است، بيشتر بودجه هايي را صرف كرده كه نتايج 
مطلوبي به همراه نداشته است. دولت بايد در ايجاد 
بسترهايي تالش كند كه مردم را در تامين نيازهاي 
اوليه، كمك كرده و آنها را به زندگي اميدوار كند يا 
به عبارتي نشاط را به زندگي مردم بازگرداند«. تشكر 
به نقش نشاط در پيش روندگي و حركت زندگي اشاره 
كرده و مي گويد: »نشاط اجتماعي يعني فرد حس 
كند، زندگي اش هر ســال با تغيير و پيشرفت همراه 
خواهد بود؛ به عبارتي دولت ها مي توانند زمينه  نشاط 
اجتماعي را تامين كرده يا از بين ببرند. مثال همين 
تامين نيازها ممكن است بسترهايي ايجاد كند كه 
شهروندان احساس كنند آينده شان با بهبودي روبه رو 
است و زندگي شخصي  شان موفق است. اما گاه ممكن 
است اين زمينه را نيز از بين ببرند«. اين جامعه شناس 
شهري به اهميت ســرپناه به عنوان نياز اوليه اشاره 
مي كند؛ امري كه موجب می شود نشاط را با اخالل 
روبه رو كند. تشكر مي گويد: »گاه افراد گمان مي كنند 
نمي توانند سرپناهي را براي خود و خانواده شان تهيه 
كنند. بنابراين فرد مستأجر از اينكه آيا امكان موجود 
را سال آتي هم خواهد داشت، حس ناامني مي كند. با 
توجه به مشكالت اقتصادي و نبود چشم انداز آينده، 

دولت ها گاه باعث نااميدي افراد مي شوند«.
اما در اين ميان ممكن اســت دولت به فكر ايجاد و 
راه اندازي برنامه هاي فرهنگي دســتوري افتاده و با 
عناوين مختلف آن را برگزار كند. تشــكر مي گويد: 
»مهم اين است كه افزايش نشاط اجتماعي وظيفه 
دولت نيست و نبايد چنين مطالبه اي از دولت ها كرد. 
دولت ها بايد در ايجاد زمينه هايي براي چنين نشاطي 

تالش كرده و در اين باره برنامه ريزي كنند«.

تصميم به حركت فردي، نيل به نشاط اجتماعي 
شــادي همواره با هيجان، خنده و حركت همراه 
است و نشــاط، احساس سروري اســت كه لزوماً 
ممكن است با خنده همراه نباشد. نشاط، حسي 
دروني اســت. به همين ترتيب شاد كردن جامعه 
با تمســك به هر ترفنــدي ممكن نيســت بلكه 
روش هايي الزم است كه شور و هيجان پايا و واقعي 
را در همه زير گروه هاي جامعه بــاال برده و باعث 

تحرك بيشتر و مؤثرتر جامعه شود.

آذر تشكر:
اقدامات مستقيمي 

كه به نشاط 
اجتماعي بينجامد 

و حال مردم را 
تغيير دهد، مانند 
برنامه هاي طنز، 

جنگ هاي شادي 
و... وظيفه دولت 
نيست. از اين رو 

دولت هر زمان در 
اين زمينه وارد عمل 

شده است، بيشتر 
بودجه هايي را صرف 

كرده كه نتايج 
مطلوبي به همراه 

نداشته است

ترانــه يلــدا، معمــار و 
شهرســاز در پاســخ به 
اينكه چگونــه مي توان 
نشــاط اجتماعي ايجاد 
كــرد، مي گويــد: »اين 
سؤال بجاست، اما راه حل 
آن در افق نامعلومي قرار دارد. در واقع به نظر نمي رسد 
در شرايط فعلي، ديگران، چندان دغدغه اي در اين باره 
داشته باشند. با اين حال هرچند طرح چنين موضوع 
و پاســخ به آن عبث بنمايد، بايد در نظر گرفت كه 
نشاط اجتماعي با ايجاد آزادي براي مردم، ايجاد فضا 
براي نشاط و خوش باش آنها و تفريح خانواده هايشان 
به وجود خواهد آمد؛ به عبارتي بايد براي نيل به اين 
منظور از فضاي شهري درست استفاده و امنيت در آن 

ايجاد كرد«. 
به عقيده جامعه شناسان، نشاط اجتماعي يا شادي 
عمومي پيامدي مهم در احســاس رضايت شغلي و 
خوشبختي انسان است كه نه تنها در زندگي شخصي، 
بلكه جنبه هاي اجتماعي يعني كنش ها و ارتباطاتي را 
كه با ديگران برقرار مي كنيم، تحت تأثير قرار مي دهد. 
توسعه و پيشــرفت هر جامعه اي ، مستلزم داشتن 
شهرونداني شاداب و بانشاط اســت و هرگاه چنين 
جامعه اي قادر به برقراري و ثبات نشــاط اجتماعي 
باشــد، نه تنها در عرصه هاي مختلــف موفق عمل 
مي كند بلكه ارتقاي مشاركت و همبستگي آنها در امر 

توسعه و آباداني كشور را در پي خواهد داشت. 
يلدا مي گويد: »براي رســيدن به اين نشاط نياز 
به حمايت اقتصادي و رواني از خانوار اســت. بايد 
پايه هاي اقتصادي و اجتماعي را درســت بنا و از 
انفعال پرهيز كرد. همدلي، نشــاط ايجاد خواهد 
كرد. شايد چاره آن باشــد كه افراد براي كارهايي 
ازجمله توليد، كســب، آفرينش هنري و... دست 
به كار شده و حركت و جنبشي در زندگي شخصي 
و كاري خود ايجاد كنند. فعاليت در ان جي اوها و 
نهادهاي گوناگون نيز مي تواند چيزهاي كوچكي 
را تغيير داده و باعث نشــاط اجتماعي شود. حتي 
فضاهاي مجازي مي توانند در اين باره مؤثر عمل 
كنند. افراد اگر خود در حال حركت باشند، نشاط 
در جامعه ايجاد خواهد شــد. بي تحركي و انفعال 
اســت كه كم كم نشــاط اجتماعي را نيز از بين 
خواهد برد. از اين رو گاه افراد هستند كه مي توانند 
با حركت، نشــاط اجتماعي را بــه جامعه تزريق 
كنند. دولت در اين باره بايد به شــهروندان خود 
آزادي عمل بيشــتري داده و در رفــاه اقتصادي 

خانواده ها تالش كند«.

نگار حسينخاني
روزنامه نگار

 ضرورت همدلي و همراهي دولت 
و مديريت شهري

 دولت دوازدهم تالش كرد با دعوت از شهردار تهران 
به عنوان نماينده شهرداران سراسر كشور به جلسات 
هيأت دولت )كه قانونا عضو هيأت دولت نيســت( 
نشان دهد كه به دنبال تسهيل روابط دولت و شهرداري ها به خصوص شهرداري 
تهران اســت اما ديري نپاييد كه به بهانه تعارض منافع )اضافه  بناي ملك نهاد 

رياست جمهوري در جماران(، اين رابطه به سادگي از هم گسست.
واقعيت مسئله اين است كه شيريني قدرت و حفظ آن، در وجود دولت مركزي 
نهادينه شده و مادامي كه منافع كشور به وسيله اي براي تثبيت اقتدار و تحكم 
دولت مركزي به مديريت محلي تبديل شده و اراده اي براي اصالح نظام مديريت 
محلي در سطح دولت مركزي وجود ندارد، با وضعيت دشواري روبه رو خواهيم 
بود. اما درخصوص اينكه آيا حضور شهردار تهران مي تواند به عنوان يك كاتاليزور 
در شــرايط نابســامان فعلي نقش آفريني كند، بايد اذعان داشت كه اين امري 

غيرقابل انكار است.
در سال هاي گذشته شهردار تهران به صورت جسته و گريخته در هيأت دولت 
حضور يافته است. البته در برخي از مقاطع به علل سياسي، برقراري ارتباطات 
سخت و محدود صورت گرفته و حضور نداشتن شهردار تهران در هيات دولت 

منجر به بروز تنش هايي ميان دولت و شهرداري پايتخت شده است.
شايد يكي از مهم ترين مسائلي كه براي دوره هاي بعدي نيازمند آن هستيم تا 
مورد توجه قرار گيرد، همكاري هايي است كه از حالت توصيه و مشاوره خارج و در 
يك چارچوب نظام مند نهادينه شده و از پشتوانه حقوقي برخوردار شود. به اين 
معنا كه شهردار و رئيس شوراي عالي استان ها به عنوان عضو رسمي و داراي حق 
رأي به تركيب هيأت دولت اضافه شوند. حضور شهردار در هيأت دولت فرصت 
طرح مسائل و چالش هاي پايتخت را در باالترين سطح مديريت اجرايي كشور 
فراهم مي كند و از ســوي ديگر با توجه به تأثير تهران و شهرهاي اقماري آن بر 
يكديگر، مي تواند به بستري براي طرح موضوعات فراشهري و منطقه اي تبديل 
شود. براي مثال، موضوعي به عنوان كرونا به وجود آمده است. كرونا يك مقوله 
همه گير در جهان و در كشور است. وقتي ستاد ملي مقابله با كرونا در هيأت دولت 
به رياست رئيس جمهور برگزار مي شود، چگونه است كه شهردار تهران كه شهري 
با 9ميليون جمعيت ساكن در شب و 12ميليون نفر ساكن در روز را اداره مي كند و 
داراي تجهيزات و امكانات بسيار زياد و در عين حال نيازهاي شهري بسيار است، 
در آن ستاد حضور نداشته باشد و نتواند درباره ظرفيت ها و نيازهاي شهر توضيح 
دهد. اگر شهردار تهران به عنوان فرد پيشنهاد دهنده مي توانست از اين ايده دفاع 

كند، چه بسا ده ها و شايد صدها تن از شهروندان تهراني را از دست نمي داديم.
مورد ديگر در ارتباط با پشــتيباني از زيرساخت هاي حمل ونقل عمومي است. 
طبق قانون، توســعه حمل ونقل عمومي به خصوص حمل ونقل ريلي و تامين 
اتوبوس بر عهده دولت است. اگر شــهردار تهران در هيأت دولت حضور داشته 
باشد، مي تواند با استفاده از ظرفيت هاي تعامل، گفت وگو و طرح مسئله در هيأت 
دولت نسبت به تامين بخشي از نيازهاي نوسازي ناوگان حمل ونقل عمومي در 
شهر تهران كمك بگيرد و يا در ارتباط با آلودگي هوا كه جزو ابر مسائل شهر تهران 
است، باوجود اينكه سازمان محيط زيست مسئوليت اجراي قانون هواي پاك را 
برعهده دارد اما عمال در مورد چنين معضلي نمي تواند تصميم گيري كند. چطور 
مي شود مدير يك شهر بزرگ با اين وسعت، بااين امكانات و با اين جمعيت نتواند 
در مورد قانون هواي پاك سؤال كند يا در مورد تصميم گيري ها، كوچك ترين 

مشاركتي داشته باشد.
حتي در مورد موضوع ساماندهي حريم شهرها و اتخاذ رويكرد مجموعه شهري 
نيز اين موضوع كامال روشن اســت. از يك سو وزارت كشور و موضوع تعارضات 
جدي در تقسيمات كشوري و از سوي ديگر ناهماهنگي بين دستگاه هاي مختلف 
و تعيين نكردن چارچوب مديريت ها در قالب طرح هاي جامع شهرها، منجر به 
وضعيتي حاد و نابســاماني بحراني در حريم و شكل گيري حاشيه نشيني شده 
است. درحالي كه در محدوده و حريم شهر، شهرداري ها نقش اصلي و فرمانداري ها 
در نقاط خارج از حريم شهر مســئوليت را به عهده دارند، اما شاهد هستيم كه 
به واسطه مشاركت ندادن مديريت شهري در سياستگذاري ها دچار نارضايتي 
جمعي مي شويم، به گونه اي كه اكنون نه وزارت كشور و در مقياس كالن تر قوه 
مجريه از شرايط رضايت دارند و نه شــهرداري ها از آنچه در حريم رخ مي دهد، 
خشنودند. پس حضور شــهردار تهران و رئيس شوراي عالي استان ها در هيأت 
دولت يك ضرورت است. اما حضور نماينده شهرداران كشور و شوراهاي اسالمي 
در هيأت دولت براي قوه مجريه نيز يك فرصت است. دولت مي تواند با استفاده از 
ظرفيت هايي كه در مديريت شهري به عنوان نزديك ترين سطح خدمت رساني 
به شهروندان وجود دارد، در مواقع بروز بحران مديريت و راهبري بهتري از خود 
نشان دهد. البته متأسفانه در اين زمينه حتي با عقبگرد هم مواجه شده ايم زيرا 
در چارچوب اصالحيه قانون مديريت بحران كشور، رياست ستادمديريت بحران 
پايتخت از شهردار تهران گرفته و به عهده اســتاندار گذاشته شد. درحالي كه 
باالترين تجهيزات در اختيار شهرداري تهران و باالترين شبكه مويرگي ارتباطي 

مديريت شهري با شهروندان در اختيار شهرداري است.
بنابراين چگونه مي شــود در مواقع بروز بحران دســتگاهي كه باالترين ميزان 
ارتباطي را با شــهروندان دارد و در جاي جاي شــهر تهران دفتر و نمايندگي، 
ســراهاي محله و فرهنگســراها دارد نتواند مديريت بحران را برعهده بگيرد و 
وزارت كشــور كه فقط يك دستگاه است مســئوليت را بر عهده بگيرد و آن  را 
هم به اســتانداري تهران بســپارد. دولت براي رفع دغدغه ها و خدمات رساني 
مطلوب نيازمند همراهي و همكاري است. شهرداري تهران و مديريت شهري 
مي توانند با استفاده از پتانسيل ها و ظرفيت هايي كه دارند، براي برطرف كردن 
نيازها و مشكالت اقدامات مؤثري انجام دهند. براي مثال در مسكن ملي مقرر 
شد همه دستگاه ها زمين هاي خود را در اختيار وزارت  راه و شهرسازي قرار دهند 
و شــهرداري تهران با توجه به منابعي كه درنظر گرفته مي شود، براي ساخت، 
اقدامات الزم را انجام دهد. شهرداري تهران نخستين دستگاهي بود كه زمين هاي 
تحت مالكيت خود را در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار داد اما دستگاه هاي 
ديگر از اين اقدام خودداري كردند و موضوع مســكن ملي با چالش هاي جدي 

روبه رو شده كه بارها از سوي مديريت شهري به اين روند اعتراض شده است.
در مجموع همدلي و همراهي دولت و مديريت شهري به يك امر الزامي مبدل شده 
است و اگر در دولت بعد به اين نتيجه نرسند، خسارات بسيار جبران ناپذيري شهر 
تهران را تهديد خواهد كرد. ما نيازمند بازنگري نسبت به دستورالعمل هاي خود 
هستيم. بايد رقابت را به همكاري و تمركز قدرت را به غيرمتمركز كردن قدرت 
بدل سازيم و مدل اداره شهر در كشورهاي توسعه يافته را الگو قرار دهيم، زيرا با 

مشكالت بسيار حياتي روبه رو هستيم.

يادداشت يك

زهرا نژادبهرام
عضو هيأت رئيسه شوراي شهر تهران

مطالباتشهری
ازرئیسجمهور

آینده

این شماره

ادبيات شاد  ز يستن
بررسي نقش دولت در شكل گيري نشاط 

اجتماعي، در گفت وگو با شهرسازان و 
جامعه شناسان
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زمانميگذرد،موفقيتهايكسبشــدهدرحوزهحملونقلشهريبااهداف
تعيينشدهدراينقانونهمخوانيندارند.برايمثالبراساساينقانونقراربودتا
سال91سهمحملونقلعموميدرجابهجاييمسافردرشهربه75درصدبرسد،
امادرسال1399سهمحملونقلعموميتنها51درصداعالمشد.درادامهنگاهي
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شهريانجامدادهاند.باايناشارهكهدردولتهاياولودومبهدليل

نزديكيبهدورانانقالب،تمركزبيشتربراولويتهايديگري
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برنامههايتوسعهدرتهرانبهعنوانمعياريبرايسنجش
وضعيتتوسعهدرديگرشهرهادرنظرگرفتهشدهاست.

سباثروتي
روزنامه نگار

شوراهايشــهربهمثابهحكومتهاي
محليتلقيميشــوندووظايفمهميازانتخاب
شهردارتاپيگيريمطالباتشهروندانرابرعهده

دارند،بهنظرشمااينجايگاهمحققشدهاست؟
با تعبير »حكومت محلي« نســبت به شوراهاي شهر 
موافق نيستم. شوراهاي اسالمي در اعمال حاكميت 
نقشــي ندارند بنابراين اطالق حكومت به آنها صحيح 
نيست. تكاليف و وظايف شورا، اغلب خدماتي است و 
تنها در شهرداري اســت كه شورا تا حدي حكمروايي 
دارد. قرارگرفتن شهرداري ها و شوراهاي شهر در متن 
قوانين به عنوان نهادهاي عمومي غيردولتي نيز ناشي 
از همين جايگاه است. ســاختار اداري-سياسي ايران 
يك ساختار يك كاســه و غيرفدرال است، يعني يك 
ســرزمين و يك دولت؛ طبعاً تنها نهادي كه حكومت 
مي كند نيز دولت است. از دوران مشروطه خواست مردم 
اين بوده كه دولت مركزي اداره شهر را به انجمن هاي 

مردمي به نام انجمن بلديه بسپارد و نهايتاً هم انجمن 
بلديه تأسيس مي شود و بعد از مدتي، انجمن شهر نام 
مي گيرد و بعد از انقالب، شــوراهاي اســالمي شهر و 
روستا جايگزين آن مي شوند. اين سير تاريخي نشان 
مي دهد تمركززدايي تنها در برخــي از امور خدماتي 
و اداري مشخص انجام شــده كه آن  هم در چارچوب 
قوانين الزام آور مصوب قوه مقننه است. تنها جايي كه 
شوراي شهر تا حدي حكمروايي دارد، اداره شهرداري 
است؛ چراكه قانون چنين چيزي را معين كرده است. در 
ساير موارد، طبق قوانين فعلي، مصوبات شورا نمي تواند 
براي نهاد يا شخص ديگري ايجاد الزام كند، بنابراين 
نهادي كه براي هيچ شــخص يا نهادي نمي تواند الزام 
قانوني ايجاد كند، حكومت محلي نيست. پس بايد ابتدا 
جايگاه را به درستي شناخت و بعد پرسيد تا چه حدي، 
مطالبات شهروندان پيگيري شده. از حيث عملكرد، 
شوراي شهر در احياي جايگاه خود در اداره شهرداري، 

كارنامه قابل دفاعي دارد. شــوراي شهر پنجم تهران، 
محدود به انتخاب شهردار نماند و با تصويب مصوباتي 
در قالب »الزام شهرداري تهران به ارائه اليحه« تالش 
كرد شهرداري را در راستاي مطالبات شهروندان متعهد 
كند. نظارت شورا بر شهرداري نيز در كل تقويت شد 
و اين را از نطق ها، پيگيري ها و پاســخ هاي شهرداران 
تهران در اين دوره مي توان ديد. با اين حال، شوراها در 
صورت عدم همكاري مناسب شهرداري در اين خصوص 
به مشكل برخواهندخورد؛ بهترين راه اين است كه قانوناً 
راهي براي پيگيري بودجه شهرداري از طريق شورا كه 
واضع آن است پيش بيني شود. شورا در اين خصوص 
صالحيت قانوني دارد، اما مثــل مجلس ابزاري چون 
ديوان محاسبات در اختيار ندارد كه بتواند براي اجراي 

درست بودجه نظارت داشته باشد.
عدهايمعتقدندشورایشهر،بيشتر
يكنهادسياسیاستتامردمی.چقدرايننهاد

بهعنوانيكنهادمدنيدرجلبمشاركتمردمدر
مديريتشهريموفقبودهاست؟

تلقي حكومت محلي، در سياسي شدن جايگاه شوراها 
مؤثر بوده. حكومت ذاتاً امري سياسي است ولي گفته 
شد كه شوراها وظيفه و ابزار قانوني حكومت را ندارند 
و شايد چنين انتظارات و تعابير مسامحه انگارانه اي به 
سياسي شــدن اين نهاد منجر شده است. به هرحال از 
اين نكته هم نبايد غافل بود كه شوراهاي شهر با مسائل 
سياسي مواجهه دارند، چرا كه سياست در شهر حضور 
فعال دارد و اداره شــهر بدون توجه به جوانب سياسي 
آن ممكن نيست. البته چنين بحثي جواز اداره كردن 
سياســي كارانه شــهر تهران را نمي دهد، بلكه باعث 
مي شود شورا و شــهرداري با مسائلي مواجه شوند كه 
ابعاد سياســي دارد. اين موضوع در تهران كه پايتخت 

است بيشتر پيش مي آيد.
با اين حال هم شوراي شــهر و هم شهردار بايد تالش 
كنند حتي االمكان از سياسي كاري دوري كنند، راهبرد 
تهران شــهري براي همه نيز از همين وجه قابل دفاع 
است. جلب مشاركت مردم در مديريت شهري، كاري 
نيست كه يك دفعه و يك شــبه رخ دهد. شوراها بايد 
اتمسفر فرهنگي و اجتماعي شهر را بشناسند و به نظر 
نيز بايد كاري شود كه اعضاي شورا به تناسب جمعيت 
شهر ها افزايش بيشتري داشته باشــند. اگر بشود به 
اصالح قانون نيز فكر كرد، حالت ايده آل اين است كه 
انتخابات شوراها محله محورتر شــود، به طورمثال در 
پاريس، 30محله، شــوراهايي را انتخاب مي كنند و از 
ميان اعضاي شوراهاي محالت، افرادي در يك مجمع 
جمع شده و نهايتاً شهردار را برمي گزينند؛ به اين ترتيب، 
شوراها هم مردمي تر خواهند بود و هم غيرسياسي تر. 

آيا دولت سيزدهم مي تواند تمام بدهي هاي شهرداري را پرداخت كند؟

طلب وصول نشدنی
منابع درآمدي دولت در شرايط فعلي موجب شده است تا پرداخت بدهي شهرداري ها 

به عنوان يك دغدغه ثابت مسئوالن آتي دولت و شهرداري شناخته شود

ليالشريف
روزنامه نگار

كيومــرث ســرمدي، عضــو 
فراكســيون مديريت شــهري 
مجلس يازدهــم در گفت وگو با 
همشهري در اين رابطه توضيح 
داد: »شهرداري ها به عنوان نهاد 
غيردولتي سازوكار خاص خود 

را دارند. نوعی نگاه نســبت به شــهرداري وجــود دارد و 
برخي گمان مي كنند چون منابع درآمدي شــهرداري ها 
سهل الوصول تر است و منابع درآمدي خاص خود را دارند، 
پس بايد گفت كــه وضعيت درآمدي شــهرداري خوب 
است. اين نگاه در سياست هاي دولت نسبت به شهرداري 
هم مشهود است و موجب شده اســت تا دولت نسبت به 
بدهي هاي خود به شــهرداري اهمال كند و آنها را به موقع 
پرداخت نكند«. براســاس گفته او تجربه نشــان مي دهد 
كه پرداخت بدهي هاي شــهرداري جزو اولويت دولت ها 
قرار ندارد؛ »تجربه به ما نشان داده است اگر دولت با چند 
بدهكار روبه رو شود، بازهم ديواري كوتاه تر از شهرداري ها 
پيدا نخواهد كرد. در اين شرايط ما شاهد انباشت بدهي هاي 
دولت به شهرداري ها هستيم. درست است كه شهرداري 
يك نهاد غيردولتي است اما وابستگي هايي به دولت وجود 
دارد و رابطه شــهرداري ها با وزارت كشور و استانداري ها 
موجب شده است تا مطالبات جدي شهرداري ها از جانب 
دولت ها مورد توجه قرار نگيرد چراكه اين ارتباط به جاي 
آنكه حاّلل مشــكالت باشــد، موجب وابســتگي و مانع 

مطالبه گري شده است.«

بدهيچندميلياردي
صفرهاي طلب شهرداري از دولت در گذر سال ها، جلوي 
هم قرار گرفته اند تا كار دولت ها را دشوارتر كنند. براساس 
گفته محمدعلــي نجفي، شــهردار تهران در ســال96، 
ميزان مطالبات شــهرداري تهران از دولت در بازه زماني 
ابتداي سال85 تا شــهريور94 به رقمي معادل 14هزار و 

153ميليارد تومان رسيده بود.
اين بدهــي در گذر زمــان همچنــان نقــش اول را در 
اختالف هاي دولت و شهرداري ايفا مي كند چراكه محسن 
هاشمي، رئيس كنوني شوراي شــه، نيز در مهر ماه سال 
گذشته با كنايه به شهرداري پيشــنهاد داد كه » لحاف و 
تشك بيندازد جلوي رياست جمهوري تا پولش را بگيرد«. 
براساس گفته او در آن بازه زماني دولت نزديك به 70هزار 

ميليارد تومان در بخش حمل ونقل عمومي بدهكار بود.

راهيبرايوصولطلب
بي توجهي دولت ها به انجام تعهداتشان در حوزه مديريت 
شهري موجب شــد تا بدهي دولت به شــهرداري ها روند 
صعودي به  خود بگيرد اما با وجــود تمايل اندك دولت ها 
براي پرداخت بدهي، در اين دوره شاهد بوديم كه بخشي از 
اين طلب وصول شد. براساس گفته معاون مالي شهرداري 
تهــران، مبلغ 30هزار ميليــارد تومــان از بدهي دولت و 
همچنين 25هزار ميليارد تومان بدهي شركت رسا تجارت 
كه به يك نهاد نظامی وابسته اســت به شهرداري تهران 
وصول شده است. با توجه به شرايط نامناسب اقتصادي و 
منابع محدود درآمدي دولت آينده، برخي بر پيشنهادهاي 
مطرح شده در ادوار گذشــته مانند تهاتر امالك براي حل 
مشكل تكيه مي كنند اما سرمدي، عضو فراكسيون مديريت 
شهري، معتقد است: »مشكالت و مسائل شهرداري ها در 
قالب ارائه خدمات ضعيف تر شهري به مردم بروز مي كند 
و يكي از راه حل ها اين اســت كه با تكيه بر فرهنگسازي، 
پرداخت بدهي دولت به شــهرداري به عنوان يك مطالبه 

عمومي در هر دوره اي پيگيري شــود و در اين ميان تهاتر 
بدهي  عملياتي ترين راه حل اســت«. در ارديبهشــت ماه 
گذشته بود كه مجمع كالنشــهرهاي ايران در نامه اي به 
رئيس جمهور خواستار تهاتر بدهي هاي بانكي شهرداري ها 
شــده بودند. ارائه راه حل براي پرداخــت بدهي دولت به 
شــهرداري محدود به اين دوره نبوده اســت. اين موضوع 
در ادوار گذشــته مجلس نيز مورد توجه نمايندگان قرار 
گرفتــه و هر نماينــده اي از نگاه خود راه حلــي ارائه داده 
بود؛ راه حل هايي كه با توجه به استمرار شرايط اقتصادي 
مي توانند در دوره جديد فعاليت دولت و شــهرداري نيز 
مورد اســتفاده قرار گيرند. مهرداد بائوج الهوتي، رئيس 
فراكسيون مديريت شهري و روستايي مجلس دهم، گفته 
بود: »براي وصول طلب شــهرداري ها از دولت مي توان در 
قانون بودجه ساالنه، رديفي براي اين مبلغ درنظر گرفت 
يا اينكه دولت با پرداخت بدهي شــهرداري ها به سازمان 
تامين  اجتماعي، بدهي خود به شــهرداري ها را تســويه 
كند. دولت براي پرداخت بدهي شــهرداري ها به سازمان 
تامين اجتماعــي مي تواند مانند پرداخــت بدهي خود به 

سازمان تامين اجتماعي در گذشته، تهاتر كند«.

نگاهرئيسدولتبهشهرداريتغييرميكند؟
تجربه تاريخي نشان داده است، 
تفاوت يا شــباهت نگاه سياسي 
دولت و شهرداري تأثير چنداني 
در رفع معضل بدهي هاي دولت 
به شــهرداري ندارد، در همين 
راستا جعفر قادري، نايب رئيس 

فراكسيون مديريت شهري مجلس يازدهم در گفت وگو با 
همشهري تأكيد دارد كه تمام اين مشكالت با نگاه دولت به 
جايگاه شهرداري گره خورده است. او معتقد است كه دولت 
سيزدهم بايد پرداخت بدهي هاي شهرداري را جزو وظايف 
خود تعريف كند و آن را از بحث فعاليت هاي عمراني جدا 
نداند؛ »اگر اين نگاه در دولت ها وجود داشته باشد، زمينه 
براي پرداخت بدهي فراهم مي شــود. بنابراين بايد قبول 
كنيم كه بحث دولت و شــهرداري از يكديگر جدا نيست 
و اگر شهرداري به دليل مشــكالت مالي نتواند قدم مثمر 
ثمري در مديريت شــهرداري بردارد، اين مشكل به پاي 
دولت ها نيز نوشته مي شــود.« قادري همچنين در پاسخ 
به اين سؤال كه »فشار اقتصادي و كاهش منابع درآمدي 
دولت آينده تا چه حد شرايط را براي پرداخت بدهي هاي 
دولت به شهرداري و حل اين معضل مستمر فراهم خواهد 
كرد؟« با نگاهي خوش بينانه پاســخ داد: »مهم اســت كه 
دولت بعدي تا چه حد در گفتار و رفتار خود صادق باشــد 
و با وجود مسائل اقتصادي و كاهش منابع درآمدي، تا چه 
ميزان پرداخت بدهي شهرداري ها را با توجه به نياز شهر در 
اولويت قرار  دهد. درواقع حل اين مشــكل بستگي به نگاه 
رئيس دولت به شهرداري ها دارد چراكه ممكن است يك 
دولت از شرايط مالي مناسبي برخوردار باشد اما از پرداخت 
بدهي ها طفره برود.« نيم نگاهي به مراودات مالي دولت ها و 
شهرداري ها اين نكته را گوشزد مي كند كه »بدهي دولت« 
پاي ثابت مشكالت مسئوالن دولتي و مديريت شهري بوده 
است و در ادوار مختلف از روش هايي همچون تهاتر بدهي 
استفاده شده است؛ مانند سال98 كه براساس گفته محسن 
هاشمي، رئيس شوراي شهر تهران، حدود 3هزار ميليارد 
تهاتر انجام شد. در اين ميان اگر بخواهيم دولت آينده را با 
توجه به شرايط امروز اقتصاد ايران تحليل كنيم، بايد قبول 
كرد كه اين معضل همچنان باقي خواهد ماند چراكه آژير 

قرمز منابع درآمدي دولت ها همچنان روشن است.

بدهيدولتبهشهردارييكداستانتكرارياست.تفاوتيندارد
كهجهتگيريسياسيدولتوشــهرداريهمسوباشدياخير؛
اينروندمعيوبهميشهنقشمهميرادرشكرآبشدنرابطه
دولتوشهرداريايفاميكند.حالكهباانتخابات1400قراراستسيزدهمينرئيسجمهوربرمسند
قدرتبنشيند،ايننگرانيوجودداردكهباتوجهبهاستمرارشرايطنامناسباقتصاديومنابعمحدود
درآمديدولت-باتوجهبهبودجه1400-آياقراراستطلبشهرداريازدولتهمچنانمنجربهتنش
شود؟ششسرفصليارانهبليتمترو،توسعهناوگاناتوبوسراني،تخفيفعوارضبافتفرسوده،سهم
شهرداريازتخلفاتراهنماييورانندگي،سهمعوارضسوختوهمچنينبخشيازتخلفاتوعوارض
معوقساختمانهايدولتي،مطالباتشــهرداريازدولتراتشكيلميدهند.براساسقانون،دولت
بايد50درصدازهزينهساختمترودرتهرانرابپردازد،همچنيندربحثتوسعهناوگاناتوبوسراني،
82.5درصدازهزينهبايدازسويدولتو17.5درصدنيزازسويشهرداريتأمينشود.دررابطهباهزينه
بافتفرسودهتهراننيزدولتموظفاست50درصدعوارضبافتهايفرسودهرادرصورتنوسازي
پرداختكند.اجراياينسرفصلهايقانونيدردولتهايمختلفبامشكلروبهرووبهاشتباهوظيفه

دولتبرايپرداختسهمخودبهيكمطالبهبرايكمكبهشهرداريهاتبديلشدهاست.

استقاللوتواننظارتیشورابايدتقويتشود
گفت وگو با علي اعطا، عضو كميسيون شهرسازي و معماري

 درباره جايگاه و اختيارات شوراي شهر و موانع بر سر راه پيگيري مطالبات شهروندان
بعدازتشكيلشوراهايشهر،نقشاصليمديريتشهريبرعهدهايننهادهاگذاشتهشدكه
نمايندگانشازطرفمردمانتخابميشوندوضمنانتخابشهردار،مقررشدهمهبرنامهها

وتصميمگيريهايشهرداريبانظارتآنهاانجامشود.هدفاصليازتشكيلشوراهايشهراينگونهعنوانشدهكه
بهمردمدرادارهامورشهرسهممؤثرتريدادهشود.اينهدفچقدرمحققشدهوشوراهايشهرچقدردرپيگيريمطالباتشهروندانموفقبودهاند؟
آيااختياراتايننهادهابهاندازهكافياستكهبتوانندمطالباتمردمراپيگيريكنندوپلارتباطيبينمردمودولتباشند؟اينسؤاالتراازعلياعطا،

عضوكميسيونشهرسازيومعماري،پرسيدهايم.

دولت های پنجم و ششم
اين دو دولت همزمان با پايان جنگ آغاز به كار كردند 
و از مهم ترين اقداماتي كه در حوزه توسعه حمل ونقل 
شهري در دوران اين دو دولت رخ داد، تمركز بر طرح 
نيمه كاره شــبكه مترو در تهران و توســعه خطوط 
ارتباطي شــهري بود. موافق بودن ديدگاه هاشمي 
رفسنجاني- رئيس جمهور وقت- با توسعه مترو باعث 
شد روند توسعه اين شبكه حمل ونقل در دولت های 

پنجم و ششم سرعت بيشتري بگيرد.

اقدامات انجام شده
افزايشحمايتازتوســعهمتــرووتزريق
200ميليــاردتومانپولازسيســتمبانكيبه

شركتمتروباحمايتهايدولت
گشايشاسنادLCمتروباحمايتدولت

حمايتازشركتمتروبرايدريافتوامهاي
خارجيودريافت600ميليوندالروامكمبهره

خارجيدردوراندولتهاشميرفسنجاني
پشتيبانيدولتدرتوســعهمترووافتتاح

30كيلومترازمترويتهران-كرج
پيگيــريدولتبرايعقدقراردادســاخت
3500دستگاهاتوبوسشهريويژهشهرتهران

وتحويلاتوبوسهابهشهرداري

دولت های هفتم و هشتم 
طي 8 سال فعاليت دولت هاي هشــتم و نهم، تهران 6شهردار را كه توسط دور اول شــوراي شهر برگزيده مي شدند 
به خود ديد كه طوالني ترين دوران شهرداري از ميان اين 6نفر به محمود احمدي نژاد تعلق دارد. در دوران اين دو دولت 
اقدامات قابل توجهي در زمينه توسعه حمل ونقل شهري به ويژه مترو صورت گرفت و سيدمحمد خاتمي- رئيس جمهور 
وقت- مساعدت هاي زيادي براي توسعه خطوط مترو انجام داد. اگرچه در اواخر دولت اصالحات، شهرداري و دولت 
روابط چندان مساعدي با يكديگر نداشتند. احمدي نژاد در اين دوران از عدم همكاري دولت در پرداخت سهم خود از 

وام هاي خارجي كه براي توسعه مترو گرفته مي شد ابراز نارضايتي مي كرد.

اقدامات انجام شده
انتقالنظارتومديريتمتروازدولتبهشهرداري

توسعهبيشــترخطوطيك،دووپنجمترويتهران،بهرهبرداريازايستگاههايجديدمترویباقرشهرو
چيتگر،فتحآبادباحمايتدولت

بهبودروندتوسعهشبكهحملونقلعموميبهواسطهپشتيبانيدولت
كمكهزارو500ميلياردرياليدولتبهشهرداريتهرانبرايتوسعهحملونقلعمومي

تخصيصبودجه2ميليارددالريبرايتوسعهمترويتهرانازسويدولت

دولت های سوم و چهارم
در بيشتر سال هاي اين دوران مرحوم محمدنبي حبيبي، مديريت شهر تهران 
را بر عهده داشت. توســعه مترو يكي از بزرگ ترين چالش هاي اين دوران بود و 
تونل هاي خط يك مترو درحال حفر شدن بودند. اقدامي كه موافقان و مخالفان 
بسياري داشت و دولت  ســوم به دليل قرارگيري كشــور در وضعيت جنگ از 
اواخر سال 60تا اوايل ســال 64ســاخت تونل هاي مترو را متوقف كرد. تا آن 
زمان 2300متر تونل در تهران حفر شده بود. اواخر سال 63با رايزني هاي زياد، 

شهرداري موافقت دولت را براي ادامه توسعه مترو به دست آورد.

اقدامات انجام شده
طرحاحداثمترويتهران-موافقتباادامهساختوسازمترويتهران

با14رأيمثبتهيأتوزيران
احداثخطدوطرفهويژهاتوبوسحدفاصلميدانجمهوريوميدان

بهارستان
همكاريوزارتصنايعومعادنبرايورودبخشخصوصيبرايتامين

هزاردستگاهمينيبوس

2300    متر  تونل
تا سال 60

ج وی تهران-كر افتتاح 30 كيلومتر از متر

تخصيص بودجه    2 ميليارد   دالر
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ازرئیسجمهور

آینده

این شماره

مشكالت اقتصادی كالن
 مانع توسعه حمل ونقل عمومی است 

رئيس كميسيون عمران و حمل ونقل شوراي شهر مي گويد بايد رديف مشخصي 
براي پرداخت بدهي هاي دولت به شهرداري در بودجه ساالنه كشور گنجانده شود

آرام محمدي
روزنامه نگار

در شوراي پنجم 
با وجود همه 
مشكالت، با لحاظ 
اولويت هاي شهر 
تهران، از شهرسازي 
تا شفاف سازي، 
ريل گذاري مناسبي 
انجام شده است. 
در اين دوران 
با وجود تورم 
افسارگسيخته، 
تحريم و كرونا 
كه فقط در بخش 
حمل ونقل عمومي 
ماهانه 100ميليارد 
تومان به شهرداري 
خسارت زد و با 
كاهش شديد 
درآمدهاي 
شهرداري، خدمات 
شهرداري تعطيل 
نشد و كارهاي 
مهمي انجام شد، 
ازجمله استارت 
قطار ملي بود. 
انتظار مي رود اين 
ريل گذاري متوقف 
نشود تا اهداف 
مدنظر محقق شود

بدهي هاي دولت به شــهرداري چقدر اســت؟ آيا 
پرداختي از طرف دولت انجام گرفته؟

بدهي ها زياد اســت و بين 30تا 40هزار ميليارد تومان 
برآورد شــده، اما رقمي كه روي آن توافق است، 18هزار 
ميليارد تومان است. پرداختي از طرف دولت انجام نشده 
و انباشت بدهي ها كار را سخت تر كرده است. اما در مورد 
اينكه چرا مطالبات پرداخت نشــده، دولت كنوني از نظر 
سياسي با شهرداري هماهنگ بوده و تضاد چنداني بين 
دولت و شهرداري وجود نداشــته. حقيقت اين است كه 
دولت توان پرداخت ندارد و مشكالت مالي  بسياري دارد. 
تقويت حمل ونقل عمومي همواره از اولويت هاي مديريت 
شهري بوده اســت، درحالي كه اولويت دولت نبوده. در 
شرايط دشوار كنوني، دولت گرفتار تأمين معيشت مردم 
است و حتي ســهم شــهرداري ها از جرايم رانندگي را 
هم پرداخت نكرده است. براســاس ماده 22قانون نحوه 
رسيدگي به تخلفات رانندگي، 60درصد وصولي جرايم 
رانندگي هر شــهر، سهم شهرداري  اســت. در اين ميان 
ســاالنه حدود هزار تا 1500ميليارد تومان ميزان جرايم 
رانندگي در تهران است كه سهم شهرداري حدود 700تا 
800ميليارد تومان است، اما دولت فقط 20-30ميليارد 

تومان پرداخت كرده است! 

راهكار وصول مطالبات شهرداري از دولت، به خصوص 
كه دولت جديد روي كار خواهد آمد، چيســت؟ چه 

انتظاراتي از دولت جديد وجود دارد؟ 
آنچه بديهي اســت تا زماني كه كشــور گرفتار مشكالت 
اقتصادي و تحريم باشد، شــهرداري نيز دچار مشكالت 
خواهد بود و اين وضع بر نحوه خدمات دهي اثر مي گذارد. 
ما همواره پيگير توسعه و تقويت ناوگان حمل ونقل عمومي 
بوده ايم، اما ازآنجا كه بسياري از وسايل حمل ونقل عمومي 
از اتوبوس و تجهيزات مترو از خارج كشور تأمين مي شود، 
تحريم ها، كار را بســيار دشــوار كرد و تــورم روزافزون، 
به ويژه در يكي دو ســال اخير، آســيب جدي به صنعت 
حمل ونقل عمومي زده اســت؛ براي مثــال، قيمت فقط 
يك واگن مترو 5ميليارد تومــان بود، اما تحت تأثير تورم 
و رشد ناگهاني قيمت ها به 25تا 30ميليارد تومان رسيد. 
قيمت اتوبوس هم به همين صورت رشد داشت و از يك 
تا يك ونيم ميليارد به 5ميليارد تومان رسيد، آن هم يك 
اتوبوس خيلي معمولي. خب، از آن طرف از حيطه شوراي 
شهر و شهرداري خارج اســت كه در مسائل كالن نقشي 
داشته باشند. پس نخستين انتظار اين است كه مشكالت 
بين المللي حل شود تا كشور از اين عقب ماندن نجات پيدا 
كند و به مسير عادي برگردد. در شــرايط عادي، كارها 
سرعت بيشــتري خواهد گرفت و افزون بر بهره مندي از 
منافع ناوگان حمل و نقل عمومي، شاهد ايجاد شغل هاي 

مستقيم و غيرمستقيم زيادي هم خواهيم بود.
مورد دوم، بحث تعهدات دولت نسبت به مديريت شهري، چه 
تهران و چه تمام شهرهاي كشور، است كه بايد تكاليف قانوني 
خود را در اين رابطه به خصوص در رابطه با حمل ونقل عمومي 
انجام دهد و كمك هاي قانوني هر سال را همان سال انجام 
دهد. شركت بهينه سازي مصرف ســوخت از طرف وزارت 
نفت موظف است از محل صرفه جويي در مصرف سوخت، 
به ازاي هر سفري كه در تهران با حمل ونقل عمومي و پاك 
انجام مي شود حدود 10ســنت كمك كند. درحال حاضر 
اين مطالبات به باالي 10هزار ميليارد تومان رسيده است. 
انتظار از دولت جديد اين است كه همه هم و غمش اين باشد 
كه كشور را از اين مشكالت خارج كند. درمورد بدهي هاي 
انباشت شده هم كه دولت نمي تواند يكجا پرداخت كند، بايد 
رديف مشخصي در بودجه ساالنه كشور گنجانده شود تا به 

مرور طي چند سال بدهي ها را تسويه كند.

شــهر تهران در زمينه نوســازي ناوگان حمل ونقل 
عمومي عقب اســت؛ براي نمونه، برآورد مي شــود 
درحال حاضر نيمي از ناوگان اتوبوســراني پايتخت 
فرسوده است كه تأثير بسياري بر افزايش آلودگي هوا 
و خسارت به سالمت عمومي شهر دارد. در اين زمينه 

چه مطالباتي درخواست مي شود؟
حمل ونقل عمومي شهر تهران در بخش اتوبوسراني به 
3هزار دستگاه اتوبوس جديد نياز فوري دارد. در بخش 
مترو هم نوسازي 3هزار واگن نياز است تا بتوانيم حداكثر 
اســتفاده را از ظرفيت خطوطي كه ايجاد شده، ببريم و 
فاصله حركــت قطارها را كاهش دهيــم. درحال حاضر 
روزانه حدود 20ميليون ســفر در شــهر تهران صورت 
مي گيرد. اگــر بخواهيم مشــكل آلودگــي و ترافيك 
حل شــود، طبق برنامه ريزي ها بايد از اين 20ميليون، 
15ميليون ســفر با حمل ونقل عمومي و 5ميليون سفر 
باقيمانده با خودروهاي شــخصي، دوچرخه و وســايل 
ديگر انجام شــود. اما قبل از شــيوع كرونا، فقط حدود 
5ميليون ســفر با حمل ونقل عمومي انجام مي شد. در 
دوران كرونــا، ناوگان حمل ونقل عمومــي با 50درصد 
ظرفيت كار مي كند. البته تعداد وسايل همان است اما 
تعداد مسافرين كاهش يافته اســت. اگر همان شرايط 
عادي را لحاظ كنيم كه 5ميليون سفر بود، 10ميليون 
سفر از برنامه ريزي هاي انجام گرفته عقب هستيم. براي 
تحقق بخشي از اين هدف بايد 3هزار دستگاه اتوبوس و 
3هزار دســتگاه واگن جديد خريداري مي شد اما دولت 
به وظايف خود عمل نكرد و نشــد. با  وجود اين، شوراي 
شهر دست روي دست نگذاشت و با شركت ايران خودرو 
ديزل قراردادي منعقد كرد كه در پي آن، 250دستگاه 
اتوبوس و ميني بوس خريداري و به ناوگان اضافه شــد. 
درحال حاضــر نيــز قراردادهاي جديدي بــراي خريد 
50تا 70دستگاه اتوبوس برقي و همچنين 250دستگاه 
اتوبوس ديگر در مرحله انعقاد است. در مترو نيز قرارداد 
خريد 630دســتگاه واگن به شــهرداري تهران محول 
شد. پيش تر همه كارهاي اين قرارداد و مناقصه از سوي 
وزارت كشور پيگيري مي شد، اما به دليل موانع تحريم، 
پيش پرداخت آن به چين انجام نشد و متوقف شد. اخيراً 
بنا شد كه كارها به طور مستقيم از سوي خود شهرداري 
پيگيري شود، البته تمام پول را دولت پرداخت مي كند. 
همچنين حــدود 130واگن اعــم از واگن هاي جديد و 
اورهال به ناوگان اضافه شــد. كار مهم ديگر، ساخت و 
تجهيز قطار ملي مترو اســت كه حــدود 85درصد آن 
با قطعات و صنعت داخلي ســاخته شــد و قرار اســت 
105دستگاه از اين قطار در طول امسال با قراردادي كه 
پول آن را دولت پرداخت مي كند، ساخته شود. با وجود 
همه اين كارها، تا هدف گذاري انجام شده فاصله بسيار 

است و دولت بايد به تعهدات قانوني خود عمل كند.

به عنوان عضو شــوراي پنجم، چه پيشنهادي براي 
اعضاي شوراي ششم داريد تا كارها سرعت بيشتري 
بگيرد و تهران به جايگاه يك شهر زيست پذير نزديك 

شود؟
ما در شــوراي پنجم با وجود همه مشــكالت، با لحاظ 
اولويت هاي شهر تهران، از شهرســازي تا شفاف سازي، 
ريل گذاري مناسبي انجام داده ايم. در اين دوران با وجود 
تورم افسارگســيخته، تحريم و كرونا كه فقط در بخش 
حمل ونقل عمومي ماهانه 100ميليارد تومان به شهرداري 
خســارت زد و با كاهش شــديد درآمدهاي شهرداري، 
خدمات شهرداري تعطيل نشــد و كارهاي مهمي انجام 
شد، ازجمله اســتارت قطار ملي بود. انتظار مي رود اين 

ريل گذاري متوقف نشود تا اهداف مدنظر محقق شود.

كاركرد وسايل حمل ونقل عمومي در سيستم شهري، جابه جايي 
آسان، ايمن و اقتصادي است. در كالنشهر تهران، موانع بسياري در 
مسير تحقق اين هدف وجود دارد و اين موضوع، معضل ترافيك و 
آلودگي هوا را در پايتخت پيچيده كرده است. از موانع بزرگ، بدهي هاي دولت به شهرداري است كه به گفته 
رئيس كميسيون عمران و حمل ونقل شوراي شهر، روزبه روز بر ميزان آن افزوده مي شود. محمد عليخاني 

مي گويد به دليل مشكالت مالي و شرايط بحران، دولت نمي تواند حتي مصوبات 
اخيري كه تصويب كرده را محقق كند! وي معتقد است تا زماني كه سد تحريم ها 
شكسته نشود و براي مشــكل اقتصاد فكري نشود، چه دولت كنوني باشد، چه 
دولت جديد بيايد، چندان راهگشا نخواهد بود و بايد ريشه مشكالت را قطع كرد. 
در ادامه، درباره رقم بدهي هاي دولت به شهرداري تهران، راه تعيين تكليف اين 

بدهي ها و انتظاراتي كه از دولت جديد مي رود، با او گفت وگو كرده ايم.

در ايران، تشكيل شــوراياري ها و انجمن هاي محله و 
همچنين ستاد سمن ها از گام هايي بود كه در راستاي 
مردمي تر شدن اداره تهران برداشــته شد و با تقويت 
جايگاه شوراها، مي توان اين مسير را همچنان ادامه داد.
موانع بر سر راه تحقق جايگاه واقعي نهاد 

شوراهاي شهر چيست؟
به نظر، مهم ترين خأل، عدم تناسب توان و ابزار قانوني 
شورا در نظارت بر شهرداري است. شوراها تنها اختيار 
نصب و عزل شــهردار را دارند و مشــخص است هم 
به جهت تبعاتي كه عــزل شــهردار در كاركرد نهاد 
خدماتي اي چون شهرداري ايجاد مي كند، هم به جهت 
خدشه اي كه به تصميمات شورا وارد مي سازد، عزل بايد 
مرحله آخر اعمال كنترل باشد؛ با اين حال در غياب ابزار 
نظارت مستمر، شورا با چالش در اعمال نظارت مؤثر 
مواجه خواهد شد. در اين شورا تالش شد با ابزارهايي 
تركيبي تا حدي نظارت شورا بر شهرداري تقويت شود؛ 
به طورمثال، اعضاي شورا بتوانند معاونين شهردار را در 
صحن و كميسيون ها پاسخگو كنند. در واقع، معاونين 
شهردار افراد حائز اهميتي در سلسله مراتب شهرداري اند 
اما مستقيماً به شورا پاسخگو نيستند، اين است كه در 
مواردي شــورا در اعمال نظارت خويش دچار چالش 

مي شود.
يكي ديگر از موانع، اختيارات شــهرداري است كه در 
حوزه شهر جامع نيست؛ شهر، محيط چندبعدي است 
و براي اداره مؤثر آن نياز به اتخاذ تصميمات چندوجهي 
و اجراي آن به همين شــيوه اســت؛ اما در بسياري از 
مصوبات، شــورا به شــهرداري مي گويد با هماهنگي 
فالن نهاد دولتي، اين كار را در زمينه شهر انجام بده! 
حاال اين مي شود دو مشكل، نه تضميني هست كه آن 

نهاد دولتي به خصوص با شهرداري هماهنگ شود نه 
اينكه تضميني هست چنين هماهنگي اي در راستاي 
منافع مدنظر شورا براي شهر باشد؛ اين مسئله خصوصاً 
در حوزه مصوبات مربوط به حقوق شهروندي، اقتصاد 
شهري و هوشمندسازي شهر، كه اتفاقاً صدر فهرست 

مطالبات مردمي اند، مشاهده مي شود.
در راســتاي افزايش سطح اختيارات 
شوراهاي شهر، چه مطالباتي از دولت جديد انتظار 

مي رود؟
يك پيشــنهاد، ايجاد ابزار نظارت مســتمر نسبت به 
شــهرداري اســت؛ اين مهم ترين و در دسترس ترين 
گام است. شورا اكنون اختيار عزل شــهردار را دارد و 
ايجاد توان اعمال نظارت مستمر چندان خارج از اين 
ساختار نيســت. از طرف  ديگر، شفافيت در معامالت 
و استخدام ها و پروژ ه هاي شــهرداري بايد تبديل به 
يك تكليف قانوني شوند تا مردم نيز كنار نمايندگان 
خود بتوانند بر نهاد شهرداري نظارت كنند و با تغيير 

شهردار و اعضاي شورا، شفافيت متوقف نشود. اصالح 
قانون انتخابات شوراها نيز الزم است، هرچند  اكنون 
بسياري ممكن اســت آن را دور از دســترس بدانند؛ 
به هرحال انتخاب 20-30عضو به صورت كلي براي يك 
شهر با بافت هاي فرهنگي متنوع و تعداد زياد جمعيت، 
مناسب نيســت؛ اين وضع در مورد ســاير شهرهاي 
بزرگ ايران نيز برقرار است؛ در انتخابات شوراها بايد 
به نحوي عمل شود كه تنوع فرهنگي و معيشتي شهرها 
منعكس شود، بنابراين ايده برگزاري انتخابات شوراها 
به صورت محله محور يا منطقه محــور را باالتر مطرح 
كردم. شورايي كه برآمده از نمايندگان فرضاً 30 محله 
باشد، هم حاصل انتخابات پرشورتري است و هم كمتر 

مجال ژست هاي سياسي دارد.
بايد تأكيد كرد كه اصالح قانون شــهرداري ها مقدم 
است بر قانون شوراها، بهتر است در چند گام موازي، 
اختيارات شهرداري متناســب با انتظارات شهروندان 
و طبيعت شهر، جامع تر شــود. در واقع بايد برگرديم 

به همان منطقي كه در ماده 55قانون شــهرداري ها 
مشــاهده مي شــود، اختياراتي كه در آن قانون براي 
شهرداري درنظر گرفته شــد. در زمان خودش بسيار 
جامع بوده؛ اما به مرور با اصالحات اين قانون و همچنين 
تصويب قوانين نسخ كننده، ماده 55ظرفيت جامع خود 
را از دست  داد. عالوه بر پيش بيني اختيارات براي نهاد 
شهرداري، بايد در حوزه همان اختيارات به كاركنان 
شهرداري اختيار مشابه پليس داده شود، به طورمثال 
در زمينه هايي چون حفظ ايمنــي و نظم حمل ونقل 
شهر، براي كاركنان شهرداري اختياراتي قائل شوند تا 
شهرداري بتواند به  طور شايسته ايمني و نظم ترافيكي 

شهر را حفظ كند.
پايدارسازي درآمد شــهرداري از طريق پيش بيني 
عوارض  متنوع با رعايت نظريه شــوراي نگهبان نيز 
ممكن و در دســترس اســت. اين كار باعث مي شود 
شــهرداري ديگر يك ذي نفع در ساختمان ســازي 
نباشد و بتواند مستقل از سود و زيان خود، نظم را به 
ساختمان سازي در شهر بازگرداند. البته در اخذ اين 
عوارض نيز بايد راهكاري پيش بيني شود كه شهرداري 
مجبور نباشد براي دريافت سهم خود از اين عوارض، 
به دولت مراجعه كند؛ چراكه بارها مشــاهده شــده 
دولت همكاري الزم را در اين زمينه اعمال نمي كند؛ 
بنابراين، عالوه بر پيش بيني عوارض، پيش بيني نحوه 
وصول آن نيز ضروري است. با اين تغييرات، استقالل 
شورا و همچنين توان نظارتي شــورا نيز بايد تقويت 
شــود تا نمايندگان مردم باعث شوند شهرداري اين 
اختيارات را در مسير منافع شهروندان و حفظ حقوق  
آنها نسبت به شهر به كارگيرد؛ اين گام ها بهتر است 

موازي برداشته شوند.

دولت های نهم و دهم 
محمود احمدي نژاد در دو دولــت خود با وجود اقدامات مثبتي كه در زمينه توســعه 
حمل ونقل عمومي انجام داد، اما در نهايت نتوانســت بدهي هاي دولت به شهرداري را 
صاف كند. بحث بدهي دولت به شــهرداري از دوران دولت احمدي نژاد به بعد جديت 
بيشتري به خود گرفت. در روزهاي پاياني دولت دهم، شهرداري بدهي دولت به خود را 
800ميليارد تومان اعالم كرد و مجلس از پرداخت 10درصد از سهم 10هزار ميليارد 
توماني دولت براي بخش حمل ونقل عمومي خبر داد. عالوه بر اين از ســال 87به بعد 
سهميه ساالنه دولت كه مختص بخش اتوبوســراني بود قطع شد و تحويل اتوبوس به 
شهرداري ها متوقف شــد. از ديگر مطالبات شــهرداري در دوران اين دو دولت كمك 
مالي از محل صندوق ذخيره ارزي و صندوق توســعه ملي براي توســعه سامانه هاي 
ريلي بود كه محقق نشد. استعفاي محسن هاشــمي از مديريت متروي تهران به دليل 
بدقولي هاي دولت در پرداخت سهم خود از اعتبارات اسنادي و فاينانس ها و پرداخت 
كمتر از 100ميليارد تومان از سهم 50درصدي دولت در هزينه هاي زيرساختي مترو به 

شهرداري از ديگر بدقولي هاي دولت هاي نهم و دهم بود.

اقدامات انجام شده
   تصويب قانون توسعه حمل ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت در مجلس

   حذف تعرفه 30درصدي واردات ون، ميني بوس و ميدي باس
   افزايش سهم ون و تاكسي در ناوگان تاكسيراني كشور تا 25درصد

   افزايش توليد تاكسي و تحويل 45هزار دستگاه تاكسي به ناوگان تاكسيراني 
كشور

   محول كردن وظايف مختلف در حوزه توسعه حمل ونقل شهري به 10وزارتخانه 
توسط دولت در قالب ستاد تبصره 13

   راه اندازي نخستين خط اتوبوس تندرو در تهران با حمايت ستاد تبصره 13
   واگذاري 3هزار اتوبوس جديد به ناوگان حمل ونقل درون شهري كشور

دولت های يازدهم و دوازدهم
دولت هاي يازدهم و دوازدهم همزمان بودند با مديريت 5شهردار در تهران. دولت هاي 
يازدهم و دوازدهم هم مانند دولت هاي پيشــين در تحقق وعده هاي خود براي اجراي 
مصوبه هاي موجود براي توسعه حمل ونقل شهري موفق عمل نكرده اند. عدم همكاري 
دولت براي خريد اتوبوس براي شهرداري ها، پرداخت نشدن سهم كامل شهرداري ها 
از درآمد به دست آمده از محل جريمه هاي نقدي از مردم كه بايد به توسعه حمل ونقل 
شهري تخصيص داده مي شد، اجرايي نشدن مصوبه تحويل 19هزار دستگاه اتوبوس 
به حمل ونقل شــهري و پرداخت نشدن ســهم دولت از يارانه بليت اتوبوس و مترو به 

شهرداري ازجمله مطالبات شهرداري از دولت در اين دو دوره است.

اقدامات انجام شده
   كاهش مبلغ ارائه شده از ســوي دولت براي توسعه مترو به 55ميليارد تومان 

در سال 99
   تخصيص هزار و 600 ميليارد تومان اوراق مشاركت از سوي دولت براي توسعه 

مترو
   كاهش 50درصدي فرصت توسعه قطار شهري از سهم اوراق مشاركت در سال 99
   تخصيص117.4ميليارد تومان از بودجه دولت به متروي تهران و پرند و كاهش 

20درصدي سهم متروي تهران از بودجه
   تصويب 500ميليون يورو براي توسعه ناوگان حمل ونقل عمومي و واگن مترو در 

ستاد ملي مقابله با كرونا
   تصويب تحويل 5هزار اتوبوس به شهرداري در ستاد ملي مقابله با كرونا

   اعالم 45هزار ميليــارد تومان مجموع بدهي دولــت  در بخش حمل ونقل به 
شهرداري

   پرداخت 25ميليارد تومــان از بدهي هاي يارانه بليــت حمل ونقل دولت به 
شهرداري در سال 98

حذف تعرفه
 30    درصدی  
واردات ون، 
مينی بوس، 

ميدی باس

تحويل 5هزار 
اتوبوس  به شهرداری

تصويب
و   500 ميليون يور

برای توسعه ناوگان 
حمل ونقل عمومی 

و و واگن متر
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شهر بايد از سيطره دولت خارج شود

دولت ها براساس ساختار اداري و بوروكراسي اي 
كه دارند بيشتر به دنبال انجام وظايف سازماني 
خود هستند و كمتر به مخاطب توجه مي كنند. 
درحالي كه شهرداري ها بيشتر با شهروندان در ارتباط هستند و ايجاد يك 
نوع تعامل بين حوزه دولتي با بخش عمومي غيردولتي و شهرداري يا بين 
دولت مركزي با دولت محلي، با محوريت موضوع خدمات رساني به مردم 

يك ضرورت است.
متأسفانه ســاختار اداري دولت ناظر بر روال بوروكراتيك اداري است و به 

نتايج بحث هاي مربوط به شهروندان كمتر توجه مي شود.
در بسياري از شهرهاي توسعه يافته يا در حال توسعه، شهرداري ها ارتباط 

خوبي با دولت ها دارند و جايگاه شهرداري ها مهم تر از دولت است.
عالوه بر اين در بسياري از كشورهاي اروپايي نيازي نيست تا شهردار توسط 
دولت پذيرفته شود يا حق شركت در جلسات هيأت دولت را داشته باشد، 
زيرا شــهرداري جايگاه خودش را پيدا كرده اســت. در اين شهرها عمدتا 
شوراهاي شــهر و پارلمان هاي محلي نقش مهمي ايفا مي كنند و بعضي 
دستگاه هاي خدماتي دولتي نيز ذيل پارلمان هاي محلي تعريف مي شوند؛ 

دقيقا برخالف آنچه در ايران وجود دارد.
متأســفانه دولتمردان ما نگاه تمركزگرا داشــته و تفكر واگذاري امور به 
شهرداري را ندارند. نتيجه چنين نگاهي اين است كه كمتر بتوان به مردم 
خدمات رساني كرد و اليه هاي زيادي بين دولت و شهرداري شكل می گيرد.

به طور كلي شهر بايد از سيطره دولت خارج شود. اما متأسفانه شهرداري، 
فرمانداري، استانداري و وزارت كشور رشته وار زير مجموعه هم و به دولت 

متصل هستند.
علنا شــهرداري ها، شــوراهاي شــهر و دهياري ها نمي توانند در گرفتن 
تصميمات مســتقل عمل و آن تصميمات را اجرايي كنند. شــهرداري، 
بودجه اي مستقل ندارد تا در مواقع لزوم بتواند براساس تصميم گيري هاي 

خاص آن را هزينه كند. همه اقداماتش زيرنظر دولت بايد صورت گيرد.
 اكنون اســتان تهران ميلياردها تومــان از دولت طلــب دارد كه دولت 
پاسخگوي آن نيســت درحالي كه بودجه وزارت كشــور روتين و منظم 

پرداخت مي شود.
در واقع شهرداري تهران اقدامات خاصي براي شهر نمي تواند انجام دهد، 
تنها كارايي شهرداري ها اجرايي كردن عمليات هاي ساده پاكسازي معابر، 

جمع آوري و اقدامات اين چنيني است.
كمك هاي مالــي دولت به شــهرداري ها مي تواند در تعديل مشــكالت 
شهرداري ها بسيار مؤثر باشد و باعث افزايش فعاليت هاي عمراني يا خدماتي 
همچون پروژه هاي آسفالت معابر، جدول گذاري، ايجاد فضاي سبز، ايجاد 
معابر و درآمد مستمر و دائمي براي آنان شود. همچنين كمك هاي دولت 
مي تواند در پروژه هاي خاص، زيربنايي و اساســي كه با وجود اهميت آنها 
شهرداري ها يا خود قادر به اجراي آنها نيستند يا شناخت چنداني از اهميت 

اجراي آنها ندارند، كمك ارزنده اي باشد.
به همين دليل است كه در تمامي كشورها، دولت نقش عمده اي در تامين 
هزينه هاي توسعه شهري به عهده دارد و شهرداري به عنوان نهاد مديريتي 
محسوب مي شود؛ به عبارتي شــهرداري ها مجري مديريت واحد شهري 
هســتند و بدين ترتيب هزينه خدماتي كه ارائه مي دهند از مردم و هزينه 
زيرســاخت هاي شــهري را از طريق دولت تامين مي كنند. اين امر باعث 
مي شود كه شهرداري به جاي تبديل شدن به بنگاه اقتصادي به نقش اصلي 
خود كه اداره و نگهداري شهرهاســت، بپردازد. از اين رو، قطع كمك هاي 
دولتي به معناي بي نياز بودن شــهرداري ها به كمك هاي دولتي نيســت. 
امروزه برخي از كمك هاي اندك دولت محدود به هزينه هاي خاص ازجمله 
بخشي از هزينه تاسيسات جديد حمل ونقل شهري همچون قطار شهري 
و... است كه به معناي پوشش هزينه هاي بســيار باالي شهري نيست. در 
ايران حدود 30سال اســت كه شــهرداري ها از كمك هاي دولتي معاف 

شده اند.
همچنين مورد ديگري كه مي توان به آن اشاره كرد، نداشتن راس واحد در 
شهر است. در شهر تهران نهادهايي مانند شهرداري، استانداري، فرمانداري، 
ستاد مديريت بحران، هالل احمر، اورژانس، نيروي انتظامي و سپاه هر كدام 
يك راس محسوب مي شــوند. ارگان هاي مختلفي داريم كه هر يك راه و 

شيوه جداي از ديگران در پيش گرفته و به جلو مي روند.
هر چند در سال هاي اخير نظمي صورت گرفته و سخنگويي درستاد بحران 
وجود دارد كه موارد اضطرار را اعالم مي كند، اما بسياري از اقدامات چه بسا 
همه آنها را بايد شــهرداري با توجه به تجهيزات و امكانات شهري بر عهده 
بگيرد و در مواقع لزوم بتواند مســتقل تصميم گيــري كند. براي مثال در 
شرايط كرونايي براي طرح ترافيك و محدوديت هاي ترافيكي شهرداري 
بايد تصميم گيرنده باشد اما از ســوي دولت چنين اختياري ندارد و حتي 

بايد گوش به فرمان ستاد ملي كرونا باشد.
شهردار بايد مانند كشورهاي توسعه يافته باالترين مقام شهر باشد تا بتواند 
به راحتي با توجه به شــناخت نقاط قوت و ضعف شهر تصميم گيري كند. 
براي مثال اگر بحرانــي به وجود بيايد گاز يك منطقه قطع شــود، قاعدتا 
شهردار بايد پاسخگو و شخصا پاي كار باشد و همه امور را رسيدگي كند؛ 

چراكه باالترين نهاد اجرايي هر شهر شهردار است.
حال بايد ديد براي اجراي طرح شهر هوشمند و شهر الكترونيك شهردار به 
اندازه اي اختيارات و پتانسيل دارد تا با بودجه در اختيار خود به بحث هاي 
شهر هوشمند بپردازد؟ مسئله ديگر براي رسيدن به شهر هوشمند وجود 
كارشناسان، متخصصان و نيروهايي در شهرداري است كه در امور شهري 
آگاهي داشته باشند و به واسطه دانش و تحصيالت شهرشناسي و عمران و 
مباحث شهري جذب بدنه شهرداري شوند تا بتوانند با بهره گيري از دانش و 

تجربيات خود شهري هوشمند و الكترونيك را پايه ريزي كنند.
شهر هوشمند سهم بااليي از اقتصاد ديجيتال را به خود اختصاص مي دهد 

كه بازگشت سرمايه آن باالست و متأسفانه ما هنوز در آن ضعف داريم.
ايجاد بستر الزم براي شهر هوشمند نيازمند تجميع نقشه هاي شهري در 

دستگاه هاي مختلف و اولويت بندي است.
يكي از اقداماتي كه بايد انجام شــود ســوق دادن شــهروندان به سمت 
مطالبه گري شــهر هوشمند و چشــاندن طعم شــيرين داشتن شهري 
هوشمند به آنهاست. درحالي كه مي خواهيم به شهر هوشمند دست يابيم 
اما متأسفانه در كشور برنامه مناسب و مؤثري براي شهر هوشمند نداريم. 
ما بدون هيچ هزينه اي انتظار دستيابي به شهر هوشمند را داريم. در دنيا 
نهادهايي وجود دارند كه اطالعات شهرهاي هوشمند را گردآوري و در اين 

زمينه مطالعه و بررسي مي كنند.
براي تحقق مديريت يكپارچه شهري از رئيس جمهور آينده بايد درخواست 
كنيم با بهره گرفتن از كارشناسان مالي و كارشناسان شهري براي هر شهر 
با بهره گيري از فرهنگ بومي، زبان و نوع پوشش برنامه بلندمدتي را طراحي 

و آماده كنند و به مرحله اجرا برسانند.

محمدعلي پورنيا 
كارشناس ارشد مديريت شهري

برگ آخر

همه ما بخشي از شهري هســتيم كه در آن زندگي 
مي كنيم. بــا خيابان هايش خاطره مي ســازيم و به 
گوشه گوشه اش رفت وآمد داريم. شهر ما مي تواند از ما آدم هاي بهتري بسازد و مي تواند تأثيرات 
مخربي روي روان مان گذاشته و منجر به بروز آسيب هاي جبران ناپذير شود. همه درباره شهري كه 
در آن زندگي مي كنند حرف دارند و هركس مي تواند از منظر خود به آن نگاه كند و پيشنهادهاي 
سازنده اي براي مديران شهري داشته باشد. احتماال آنها كه شاعرند و نويسنده، به دنبال چهره  

بهتر و امنيت رواني بيشتر در شهر مي گردند و آنها كه مدام در شلوغي ها مجبورند هر روز در محل 
كار خود حاضر باشند، دل شان ترافيك كمتري مي خواهد. معمارها و شهرسازها به منظر شهري 
فكر مي كنند و كارشناسان محيط زيست دلشان هواي پاك مي خواهد. در اين چند روز باقيمانده 
تا انتخابات رياست جمهوري، در روزهايي كه اميد، كورسوي خاموشي در دل خيلي از شهروندان 
است، تالش كرده  ايم كه صداي كارشناسان حوزه هاي مختلف را به گوش رئيس جمهور آينده براي 

پيگيري مطالبات شهري برسانيم، شايد كه كارگر افتد.

آوين آزادي - شيوا نوروزي
روزنامه نگار

يادداشت هايي درباره مطالبات شهري كارشناسان حوزه هاي مختلف از رئيس جمهور آينده 

شهر من،  من به تو می انديشم 

امنيت رواني: گره كوري كه بايد باز شودتوجه به معضل آلودگي هوا  نياز به ايجاد آرامش ذهني و ديداري حق متفاوت بودن شهروندان 

لزوم استفاده از مشاوران آي تي  در كابينه دولت 

بخش اعظم اقتصاد در كشور 
ما در دست دولت است، لذا اين 
ديدگاه و تفكر كه شهرداري ها 
به عنــوان مراكــز خصوصي، 
خودشــان مي توانند كارهاي 
خيلي بزرگ را در شهرها انجام 

دهند حداقل در شــرايط فعلي امكان پذير نيست چراكه در 
شهرهاي كوچك سطح درآمد شــهرداري ها باال نيست و در 
كالنشــهرها انواع زيرســاخت ها آن قدر گران درمي آيد كه 
تامين آن از توان شهرداري ها خارج مي شود. به همين دليل 
دولت بايد به لحاظ كاري و نيروي انساني و نيروي كارشناسي 
به كمك شــهرداري ها بيايد تا بتوان شــهر را براي زندگي، 

باكيفيت تر كرد.
مهم ترين كاري كه دولت بايد در گام اول انجام دهد پرداختن 
به معضل آلودگي های هوا، صوت و نور است كه كالنشهرهاي 
ما را در فصل پاييز و زمستان به شدت تهديد مي كند. دومين 
گام ايجاد يك شبكه به هم پيوسته پياده روي در شهرهاست 
تا اين امكان فراهم شود كه مردم بتوانند در شهرها به صورت 
ايمن پياده روي كنند چون طي اين ســال ها فضاي عمومي 
شــهر به نفع اتومبيل سواران بوده است. ســومين گام ايجاد 
شبكه به هم پيوسته دوچرخه سواري ايمن و توجه به موضوع 
مبلمان شهري است. بايد در محل پياده روها با نصب نيمكت ها، 
روشنايي و سايه بان مناسب، زمينه اي فراهم شود تا مردم هنگام 
تردد در سطح شهر احساس آرامش داشته باشند. مكان هاي 
عمومي و دولتي بايد يك پيشخوان داشته باشند كه بهتر است 
اين اماكن مجهز به مبلمان و فضاي سبز، نور و تهويه باشند تا 
افراد بتوانند در مدتي كه آنجا هستند احساس آرامش كنند 
و عالقه مند شوند در سطح شــهر تردد كنند نه اينكه مدام از 
اين همه هياهو و آلودگي به خانه پناه ببرند. گام چهارم ايجاد 
شبكه ايمن 24ساعته منظم حمل ونقل عمومي از مترو گرفته 

تا اتوبوس هاي برقي است.
گســترش فضاي ســبز و نزديك كردن آن به استانداردهاي 
جهاني، تغيير كاربري مكان هايي كه امروزه در ســطح شهر 
قرار دارند مانند پادگان هــا، زندان ها و برخي از كارخانجات و 
تبديل آنها به اماكن عمومي، نصب تابلوهاي مناسب به اندازه 
كافي در سطح شهر تا مردم از سردرگمي خارج شوند، تعبيه 
مكان هايي كه شهر در مواقع اضطراري مانند زلزله به آنها نياز 
دارد )به اندازه كافي(، توجه به معماري شهري و تبديل آن به 
يك معماري هويت دار، توجه به بافت فرسوده و انجام اقدامات 
تشويقي و كمكي براي ترغيب مالكان به بازسازي، اهميت دادن 
به زيست شبانه شهري )همه شهرهاي دنيا زيست  شبانه دارند 
اال ايران(، نگه داشت، مرمت و استفاده درست از اماكن سنتي 
و تاريخي و باستاني شهر و مكان هاي فرهنگي، افزايش تعداد 
پيست هاي موتورسواري براي تخليه هيجان جوان ها، پرداختن 
به مشكالت و مصايب حاشيه نشينان كالنشهرها )بي توجهي 
به اين موضوع خطرات فرهنگي و امنيتي براي شهرها به دنبال 
دارد( و دخالت دادن شاخص هاي اجتماعي در توسعه شهري 
از كارهايي است كه دولت مي تواند براي افزايش كيفيت زندگي 

شهري انجام دهد.

در قــدم اول كيفيــت 
زندگــي شــهري بايد 
معني شــود و بدانيم در 
كدام حوزه انتظار بهبود 
و افزايش كيفيت زندگي 
را معنا مي كنيــم. رفاه 

 اقتصادي و برآورده شــدن نيازهــاي اوليه زندگي 
)هــرم مزلــو(  پيش نيازي اســت كه بــا توجه به 
كيفيت زندگي مورد توجه قــرار مي گيرد. حال با 
درنظرگرفتن شــرايط فعلي و چالش هاي زيســت 
 شــهري در زمان حاضر، اين معني كيفيت زندگي 
در شــهر تغيير پيدا كرده اســت. يكي از مطالبات 
كه جداي از امنيت شــغلي و معيشتي هر شخص 
در زندگي اســت، كنترل و مديريت رواني و فراهم 
آوردن بستر آسايش فكري بايد باشد. به طور مثال 
گره خوردن تك تك مســائل سياسي و كنش هاي 
باالدستي به طور مستقيم در امنيت رواني و فكري 
شــهروندان دخيل اســت. به  نظر من فراهم كردن 
آســايش رواني و ثبات در اين امر به كيفيت زيست  
شهري و فردي كمك قابل توجهي خواهد كرد. اينكه 
هر شخص با دغدغه و نگراني هر صبح بيدار نشود و 
استرس هاي ناشــي از كنش هاي داخلي و خارجي 
زيست روزمره اش را هدف قرار ندهد گامي مهم است 
كه در دولت بعدي مي بايست بسيار مورد توجه قرار 
گيرد. نداشــتن امنيت رواني خشت اول فروپاشي 
شخصيتي و رفتاري در كيفيت زندگي شهري است. 
به اين صورت كه همزيستي و همدردي و مهرباني 
در قبال همديگر نبايد در اولويت هاي فراموش شده 
قرار گيرد. در يك جامعه ارتباط و همزيستي سبب 
هم افزايي و پيــش برنده تأثير كيفيــت بر ديگري 
خواهد شد. حال اگر افراد هر شهر از نظر رواني دچار 
چالش هاي جدي شوند و اين امر به صورت مويرگي 
در جامعه تكثير پيدا كند چه چيزي از شــهر باقي 
مي ماند؟ جز يك آشفته بازار رواني. هم اكنون با توجه 
به فشــارهاي اقتصادي روبه رو و تحت فشــاربودن 
مردم، كيفيت زندگي بر لبه تيغ دارد قدم برمي دارد. 
حال درنظر داشته باشيد كه اين امر، عميق و عميق تر 
شود. آن چيزي كه در آينده تبديل به بحران مي شود 
همين امر است كه نبايد ناديده گرفته شود. درنظر 
داشته باشــيد اين بحران كه اساس سالمت رواني 
هر فرد را هدف قرار مي دهد، مستلزم هزينه بسيار 
براي تيمار آن و بازپروري و بازگشت به شرايط عادي 
اســت كه آن هم نســل ها به درازا خواهد كشيد. از 
اين رو اولويت دولت بعدي مي بايســت دوشادوش 
برطرف كردن مشــكالت اقتصادي و فراهم كردن 
بســتر امنيت رواني باشــد. تالش براي بهبود اين 
كيفيت فقط و فقط در چهارچــوب عمل گرايي در 
كنار بحث هاي كارشناسي و استفاده از متخصصان 

اين امر بايد باشد.

الزمــه موفقيــت جوامع 
بشــري در دنيــاي امروز 
برخــورداري از مردماني 
اســت كه از امنيت رواني 
باالتــري برخوردارنــد؛ 
شــهرونداني كه حتي از 

وظايف معمول خود فراتر رفته و نمايشي از رفتارهاي 
شهروندي ايده آل را از خودشــان نشان مي دهند. لذا 
نقش رئيس جمهور و هيأت وزيران در قالب تيم اجرايي 
در هر كشــوري براي بهبود كيفيت زندگي در شــهر 
پررنگ مي شود. تحقيقات و يافته ها نشان مي دهد بين 
متغيرهاي رهبري مردم نهاد و مسئوليت پذير و امنيت 
رواني و رفتار شهروندي، رابطه معناداري وجود دارد.
از همين رو جزئيات برنامه آتي رئيس جمهور در ايجاد 
آرامش و اطمينان شهروندان بسيار حائز اهميت است.

آن هم در جامعه اي كه طي 10سال گذشته طبق آمار 
وزارت بهداشت و درمان، سالمت رواني جامعه كاهش 
و سطح استرس و اضطراب شــهروندان افزايش يافته 
است. لذا ضرورت ايجاد بســتر هاي مناسب براي حل 
معضالت رواني و رفتاري شــهروندان از سوي دولت 
آينده به شدت احساس مي شود و يكي از مطالبات به 
جد براي افزايش كيفيت زندگي در شــهر است. اكثر 
كشورهاي توسعه يافته اي مانند ســوئيس كه داراي 
باالترين سطح آرامش شهروندي هستند و توانسته اند 
به شــاخص هاي باالي توسعه دســت يابند، آرامش 
شهروندان جامعه خود را در ســايه مشاركت و اعمال 
مديريت مشاركتي به مردم خود به دست آورده اند. ما 
نيز اگر به دنبال ايجاد آرامش و امنيت رواني در جامعه 
هستيم بايستي با مطالعه تجربه هاي موفق و استمداد 
از روانشناسان و جامعه شناسان نسبت به تهيه برنامه 
جامع حفظ و نگهداشت آرامش رواني شهروندان اقدام 
كنيم و اين بايستي يكي از اولويت هاي مديريت اجرايي 

كشور باشد. 
خانواده هــا در جامعه ايران بايــد در چهارچوب نظام 
ســالمت عمومي از خدمــات روانشناســي مطلوب 
كم هزينه و در دســترس بهره مند شــوند. اعتقاد به 
آزادي هاي عمومي يا اينكه شــهروندان مي توانند در 
چهارچوب قانــون از آزادي هاي مشــروع خود بدون 
استرس و اضطراب برخوردار باشند بسيار حائز اهميت 
اســت. همچنين آحاد جامعه بايد در فضايي باشــند 
كه در آن آموزش هاي هدفمند و مســتمر در راستاي 
افزايش سطح فرهنگ و رفتار سالم تعريف و بازآموزي 
شود. يكي از حقوق هاي شهروندان، حق متفاوت بودن 
است. هر فردي حق دارد با ديگران متفاوت باشد كه اين 
تفاوت مي تواند حاصل روح، روان و رفتار آن فرد باشد 
كه در سطح جامعه ظهور پيدا مي كند و رئيس جمهور 
محترم بايستي اين فضاي امن را براي همه شهروندان 
خلق كند كه اين كار از طريق فرهنگسازي در فضاي 

شهري و تبليغات قابل دستيابي است.

بنا به تعريف سازمان بهداشت 
جهانــي كيفيــت زندگــي، 
درك افــراد از موقعيت خود 
در زندگــي از نظــر فرهنگ، 
سيســتم ارزشــي كه در آن 
زندگــي مي كننــد، اهداف، 

انتظارات، استانداردها و اولويت هايشان است. پـــس كيفيت 
زندگي موضوعي كامــال ذهني بوده و توســط ديگران قابل 
مشاهده نيســت و بر درك افراد از جنبه هاي مختلف زندگي 
شخصي استوار است. با توجه به ساختار سياسي، فرهنگي و 
اجتماعي كشور بايد شاخص هاي محيطي، فرهنگ شهروندي، 
اقتصادي، جمعيتي و اجتماعي، آموزش، تحصيالت و مهارت ها، 
زيرساخت ها و تاسيسات، ســالمتي و بهداشت، تفريحات و 
استراحت، امنيت، حقوق شــهروندي، مسكن و سرپناه براي 
افزايش كيفيت زندگي شهروندان مورد توجه دولت آينده قرار 
گيرد. به عنوان مثال توجه به معماري ساختمان ها، همگني، 
همجواري، هم پيوندي و تفكيك مناسب فضا و كالبدها باعث 
باال رفتن سطح كيفي زندگي شهروندان از طريق آرامش ذهني 
و ديداري مي شود. توجه به مسائل زيست محيطي و دفع زباله 
و پسماندها و سيســتم هاي بازيافت و فاضالب هاي خانگي و 
صنعتي نيز مي تواند در بحث كيفيت بسيار مهم و مؤثر باشد. 
توجه به فرهنگ شهروندي نيز بسيار مهم است چراكه باالبودن 
سطح كيفي فرهنگ شهروندي، يعني باالبودن سطح كيفي 
اكثر سطوح شاخص هاي كيفيت زندگي. از سوي ديگر تامين 
حداقل نيازهاي اقتصادي شهروندان، از مهم ترين شاخص هاي 
مديريت كيفيت زندگي شــهروندان اســت. دولــت بايد به 
شاخص هاي جمعيتي و اجتماعي نيز توجه الزم را داشته باشد. 
اين شاخص به طور عمده بر جمعيت، ميزان رشد آن، تراكم هاي 
جمعيتي و مولفه هاي مربوط به آن اســتوار اســت. افزايش 
جمعيت مشكالت بســياري چون افزايش تراكم ها، كاهش 
ســرانه ها، افزايش اصطكاك هاي اجتماعي و... را دربر خواهد 

داشت كه بالطبع سطح كيفي زندگي را كاهش خواهد داد.
همچنين يكي از مهم ترين شــاخص هاي كيفيت زندگي در 
شــهرهاي بزرگ و پرتراكم كنوني، توســعه زيرساخت ها و 
تاسيسات و تجهيزات شهري است كه نبود آنها نه تنها سطح 
كيفي زندگي را كاهش مي دهد كه بدون آنها زندگي بشري به 
شكل امروزي اصالً ممكن نيست. شهروندي كه دچار مشكالت 
سالمتي و بهداشت است، توانايي بهره گيري كيفي از هيچ كدام 
از شاخص هاي كيفيت زندگي را ندارد. بنابراين دولت بايد نگاه 

ويژه اي به شاخص سالمتي و بهداشت نيز داشته باشد.
شهروندان براي تخليه فشارها و اســترس هاي رواني و ايجاد 
آرامش ذهني و جسمي نياز به اســتفاده از امكانات تفريحي 
و سرگرمي و استراحت دارند. لذا توجه به شاخص تفريحات و 
سرگرمي ها براي دورشدن از فشارهاي رواني موجود بايد مورد 
توجه دولت قرار گيرد. درمجموع دولت طراح اصلي پروژه هاي 
تحقيقاتي و ميداني، مرجع اخذ نظرات كارشناسان مختلف و 
رابط اصلي سازمان هاي غيرانتفاعي، NGO ها و به خصوص 
شهرداري هاست، لذا مي تواند نقش بسيار مؤثري در باالبردن 

سطح كيفي زندگي شهروندان ايفا كند.

هرجــا كــه در آن عــده اي 
ســكونت دارند، نياز به  وجود 
زيرساخت هاي فناورانه در آن 
حس مي شود. هوشمند شدن 
فقط مختص به شهر نيست، 
حتي يك محله يا ده هم بايد 

هوشمند باشــند چراكه هم به باالبردن كيفيت زندگي افراد 
كمك مي كند و هم كســب وكارها را بهبود مي بخشد و حتي 
نشاط اجتماعي به واسطه توسعه ســرگرمي و امور فرهنگي 
ايجاد مي كند. نبايد به اين حوزه فقط نگاه تكنيكال داشــت. 
فناوري در همه جا مي تواند تأثير خودش را داشــته باشد. با 
تمامي نقاط مبهم يا تاريكي كه اين حوزه براي مسئولين دارد 
بايد نگاه مثبتي در آن ايجاد شــود. دولت بعدي، اين طور كه 
به نظر مي رسد، قرار نيست توســعه فضاي مجازي را چندان 
در اولويت قرار دهد. فكر مي كنم در صدر مطالبات شــهري 
از رئيس جمهور آينده بايد استفاده از مشاورين و متخصصان 
حوزه فناوري اطالعات در سطوح كالن، قرار گيرد. الزم است 
كه در كنار معاونت هاي فناوري اطالعات و اداره كل فناوري 
اطالعات برخي مشــاوران هــم در كنار وزرا قــرار بگيرند تا 
فرايندهاي مختلف را بشناسند و نگاه جامعه شناسي داشته 
باشند و نيز به حوزه فناوري مسلط باشند تا بتوانند با توجه به 
رفتار شهروندي، شهر را به سمت هوشمندسازي پيش ببرند 
و زيســت پذير تر كنند. براي مثال چقدر بهتر مي شد كه يك 
مشاور فناوري اطالعات در ستاد مبارزه با كرونا حضور داشت 
تا مي توانست بسياري از امور را با سهولت بيشتري پيش ببرد.

رئيس جمهور آينده مي توانــد با رويكرد زندگي شــهري و 
روستايي، برنامه هاي شهري را با حوزه آي تي پيوند بزند. همه 
ما مي دانيم، بارها گفته شده است كه بهره وري بيشتر، هزينه  
كمتر، نظارت دقيق تر، مديريت يكپارچه و گسترش عدالت، 

همه محصوالت توسعه فناوري در يك شهر يا كشور است.

دكتر عليرضا شريفي يزدي
جامعه شناس

محمد پروين
نويسنده و شاعر 

وحيد مهدوي معجز 
روانشناس صنعتي و سازماني

شهره بانو پرخو
روانشناس باليني

كيوان نقره كار 
كارشناس فناوري و آي تي

مطالباتشهری

ازرئیسجمهور

آینده

اين شماره
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حمله به جام جهاني از دورترين فاصله

ان|
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س| 
   عك

  

 تيم ملي فوتبال ايران ديروز، جزيره كيش را به سمت بحرين  ترك كرد
 براي صعود قطعي به دور نهايي مرحله انتخابي جام جهاني، ايران نياز دارد هر  4 حريفش را شكست دهد

      اگر به مجيدي
  زمان بدهند استقالل

 ضرر نمي كند

   حاال طالي المپيك را 
مي خواهم 

گفت و گو با احمد موسوي مدافع استقالل

يكتا جمالي كه با 3مدال برنز جهاني تاريخ ساز شد، آينده 
وزنه برداري زنان ايران را روشن مي بيند او مي گويد 

بزرگ ترين هدفش مدال المپيك است  191820

   خداحافظي
 با قلبي شكسته

زيدان سرمربي پرافتخار رئال مادريد، در نامه 
خداحافظي اش نوشت كه احساس مي كرده   

مديران باشگاه ديگر به او اعتماد ندارند

چند ساعت پيش از پرواز تيم ملي به بحرين، وزير ورزش كه به كيش رفته بود تا از اردوي تيم بازديد 
كند، ادعا كرد كه براي صعود به جام جهاني هر كاري الزم باشــد، انجام خواهد شد. اين ادعا در 
شرايطي است كه تيم ايران با كمترين پشتيباني، بدون اردوي خارجي و تنها با يك بازي دوستانه 

مقابل تيم دوم سوريه، به مصاف حريفانش مي رود.
بحرين و عراق، حريفان اصلي ايران در گروه Cمرحله انتخابي جام جهاني 2022 هستند. اين دو تيم 
كه در بازي رفت ايران را شكست داده اند، در ماه هاي اخير هر كدام چند بازي دوستانه انجام داده اند.

عكس هاي اردوي كيش نشان مي دهد، ستاره هاي تيم ايران شرايط روحي خوبي دارند اما اغلب آنها 
در گفت وگوهاي مختلف از نداشتن بازي تداركاتي گاليه كرده اند.

شهاب عزيزي خادم، كه اسفند ماه گذشته رئيس فدراسيون فوتبال شد، مي گويد دراگان اسكوچيچ، 
سرمربي تيم ملي از او فقط اردوي كيش خواسته نه بازي دوستانه. اسكوچيچ درباره اين ادعا چيزي 
نگفته. منتقدان مي گويند او بيش از اندازه مطيع و حرف گوش كن است. اين ضعف زماني بيشتر به 
چشم مي آيد كه رفتارهاي او با كارلوس كي روش، سرمربي موفق تيم ملي در دو جام جهاني 2014 

و 2018 مقايسه شود.

مسعود سلطاني فر، كه بسياري او را به دليل نقشش در انتخاب مارك ويلموتس، سرمربي پيشين 
تيم ملي، يكي از مقصران وضعيت فعلي اين تيم مي دانند، يكشنبه شب، در جمع خبرنگاران گفت: 
»بازيكنان ايران در طول حداقل دو سه دهه اي كه من به خاطر دارم، هر زمان كه تحت فشار بوده اند 
و مشكالت خاصي داشته اند، توانسته اند نتيجه خوبي بگيرند، گليم شان را از آب بيرون بكشند و 
موجبات افتخار و عزت مردم ايران و هواداران عزيز شوند. اين بار هم يقين دارم با موفقيت از اين 
مرحله عبور خواهيم كرد و پيروزي بزرگ را رقم خواهيم زد.« او كه عالقه خاصي به پيش بيني نتايج 
فوتبال دارد، در بخشــي از اين گفت وگو ابتدا 2بازي تيم ملي را آسان خواند اما در ادامه گفت كه 

هيچ كدام از 4حريف خيلي سرسخت نيستند.
تيم ايران در نخستين بازي، روز پنجشنبه ساعت 19 به وقت تهران، با هنگ كنگ بازي خواهد كرد. 

ايران بازي رفت را 2به هيچ برده است.
2ساعت بعد از اين بازي، بحرين كه از 5بازي 9امتياز دارد و بعد از عراق 11امتيازي، تيم دوم گروه 
است، مقابل كامبوج به ميدان خواهد رفت. هليو سوزا، سرمربي پرتغالي تيم بحرين در جديدترين 
مصاحبه اش كه خبرگزاري فارس آن را ترجمه كرده، گفته اســت: »بازيكنان در 2بازي دوستانه 

گذشته مقابل اوكراين و مالزي عملكرد خوبي داشتند. در بازي با اوكراين نشان داديم ما به عنوان 
يك تيم آسيايي حرفي براي گفتن مقابل مدرسه فوتبال اروپا داريم. تساوي يك بر يك مقابل تيم 
اوكراين نشان داد ما پيشرفت كرده ايم.« او اظهار ناراحتي كرده كه تماشاگران بحريني نمي توانند 

به ورزشگاه بيايند و در بازي  مقابل كامبوج، ايران و هنگ كنگ، تيمشان را حمايت كنند.
مهدي طارمي، يكي از آماده ترين بازيكنان فوتبال ايران در يك سال گذشته كه فصل درخشاني 
را در پورتو پرتغال پشت سرگذاشته، اميدوار است با تيم ملي به جام جهاني صعود كند. او ديروز 
ساعتي پيش از سفر به بحرين، عكســي از خودش در كنار كريم انصاري فرد، احسان حاج صفي 
و عليرضا جهانبخش در اينستاگرام منتشر كرد و با هشــتگ »همدلي ملي« نوشت: »من و ساير 
بازيكنان به شما مردم عزيز قول مي دهيم كه تا سر حد توان از فوتبال كشور عزيزمون دفاع كنيم 
بدون هيچ بهانه اي، چرا كه شما بزرگ ترين انگيزه ما هستيد و به ياري خدا و با كمك انرژي و دعاهاي 

مثبت شما عزيزان به مرحله بعد صعود كنيم«.
طارمي پيش از اين، در گفت وگويي، از تداركي كه فدراســيون براي تيم ملي در راه صعود به جام 

جهاني ديده، انتقاد كرده بود. 



18
2 3 0 2 3 6 0    سه شنبه 11 خرداد 1400   شماره 8234 2

اميرحسين اعظمي|  احمد موسوي، مدافع راست 
استقالل، چند هفته اي درگير مصدوميت بود ولي او 
كم كم در حال رسيدن به شرايط آرماني است تا تيمش 
را در ادامه فصل همراهي كند. با موسوي درخصوص 
عملكرد اســتقالل در اين فصل از ليگ، كم شدن 

شانس قهرماني و مسائل ديگر صحبت كرده ايم.

  مدتي است كه با مصدوميت دست و 
پنجه نرم مي كني. اين آسيب ديدگي از كي شروع 

شد؟
در بازي رفت با الدوحيل در ليگ قهرمانان آسيا، در يك 
صحنه پاشنه پايم روي توپ رفت و محكم به زمين خوردم. 
از آن بازي به بعد با درد تمرين كــردم، تا قبل از بازي با 
ذوب آهن در ليگ برتر هم درد داشتم. در آن مقطع بازي ها 
فشــرده بود اما درد خيلي اذيتم مي كرد و ديگر تحمل 
نداشتم. مصدوميتم را با آقاي مجيدي در ميان گذاشتم. 
او هم در دوران بازي اش چنين مصدوميتي را تجربه كرده 
بود. بهبود اين آسيب ديدگي به زمان نياز داشت و اگر روي 
همين پا بازي مي كردم، وضعيتم بدتر مي شد. تصميم 
گرفتم درمان را شروع كنم. به خاطر همين 2 بازي را از 
دست دادم ولي در شروع مجدد بازي ها در بهترين فرم 

قرار مي گيرم.

 با فاصله اي كه اســتقالل در جدول با 

پرسپوليس و سپاهان دارد، فكر مي كنيد شانس براي 
قهرماني در ليگ برتر داريد؟ 

در 8 بازي باقيمانده تمركز ما روي اين اســت كه همه 
امتيازها را بگيريم. البته پرسپوليس و سپاهان هم بايد 
امتياز از دست بدهند و مطمئنا اين اتفاق مي افتد ولي 
مسئله مهم اين است كه ما بتوانيم خوب امتياز بگيريم. 
كار استقالل سخت است ولي در فوتبال هيچ چيز قابل 
پيش بيني نيست. ما بايد بجنگيم تا بهترين جايگاه ممكن 

را در ليگ برتر به دست بياوريم.

 ولي به نظر مي رسد اصلي ترين هدف شما 
قهرمان شدن در جام حذفي است؟

جام حذفي جام شگفتي هاست ولي هواداران امسال از ما 
جام مي خواهند. تالش مي كنيم در اين جام قهرمان شويم 
چون قهرماني در اين جام آسان تر است. در ليگ قهرمانان 

و ليگ برتر هم دنبال كسب نتايج خوب هستيم.

 چرا اســتقالل در ليگ برتر از كورس 
قهرماني عقب ماند؟

ما قبل از بازي هاي ليگ قهرمانان آســيا در ليگ برتر 
روند خوبي داشتيم. در ليگ آســيا بازي ها فشرده بود. 
من احترام خاصي برای همــه نماينده هاي ايران قائل 
هستم ولي بازي هاي ما بسيار سخت تر بود و حتي تا روز 
آخر هم تكليف گروه استقالل مشخص نبود. وقتي به 

ايران برگشتيم زماني براي ريكاوري نداشتيم، در بازي 
با ذوب آهن هم درست اســت كه تيم از لحاظ روحي و 
شرايط بدني در وضعيت ايده آلي نبود ولي در همان بازي  
هم موقعيت هاي زيادي را از دست داديم و روي 2 غفلت 
گل خورديم. در دربي هم مستحق اين نبوديم كه ببازيم. 
خستگي بازيكنان تأثيرگذار بود. حاال هدفمان اين است 

كه در ادامه بازي ها نتايج خوبي بگيريم.

 هواداران استقالل هميشه آخر 
فصل نگران تغييرات در تيم هستند؛ اينكه 

كادر فني و بازيكنان جابه جا شوند. 
قبول داريد اين موضوع در اين 

چند سال به استقالل ضربه 
زده است؟

كامال بــا حرف شــما 
موافقم. موفقيت هر 
تيمي بستگي به ثبات 
در مديريت، كادر فني 

و بازيكنان دارد. اميدوارم اين 
اتفاق رخ دهد، آقاي مجيدي هم در اين 
چند ماه خيلي زحمت كشيده است 
و شبانه روز تالش مي كند تا استقالل 
در بهترين فرم ممكن قرار داشته باشد. 

اميدوارم اين بار اســتقالل با تغييرات 

خاصي مواجه نشود تا در فصل جديد بتواند با يك تيم 
پرقدرت بازي ها را شروع كند. اگر به آقا فرهاد زمان بدهند 

استقالل ضرر نمي كند.

 در ليگ قهرمانان بايد با الهالل روبه رو 
شويد؛ تيمي كه در تالش است يك تيم پرقدرت را 
براي ادامه بازي ها تشكيل دهد. فكر مي كنيد براي 
شكست دادن الهالل و قهرماني در آسيا چقدر شانس 

داشته باشيد؟
الهالل واقعا در آســيا تيم قدرتمندي است و به خوبي 
مي خواهد تيمش را تقويت كند. آنها بازي هاي ما را در 
مرحله گروهي ديده اند و مي دانند كه در مقابل استقالل 
كار سختي دارند. ما در آسيا پيشــينه خوبي داريم و با 
اعتماد به نفس باال بازي ها را ادامه مي دهيم. اين مرحله 
تك حذفي اســت و كار ما آسان نيســت ولي هدف 
استقالل موفقيت در اين جام است. قطعا كادر فني 
هم تالش مي كند تا تيم را بــراي فصل بعد و ليگ 

قهرمانان آسيا تقويت كند.

 در اردوي تيم ملي فقط 
يك بازيكن از استقالل حضور دارد. 

در اين مورد نظري داريد؟
من در مورد تيم ملي بهتر است سكوت 
كنم و شايد بعدها در اين باره صحبت كردم. براي 
تيم ملي ايران آرزوي بهترين هــا را دارم و 
اميدوارم به جام جهاني صعود كنيم. 
خودمان در بازي هــاي قبلي كار را 
سخت كرديم ولي با اين بازيكنان، 
همه توقــع دارند كه ايــران به جام 

جهاني صعود كند.

اگربهمجيديزمانبدهند،استقاللضررنميكند
 احمد موسوي، مدافع استقالل در گفت وگو با همشهري از مصدوميت خودش، رقابت تيمش

 درادامه ليگ، جام حذفي و ليگ قهرمانان آسيا گفته است

نشانههايبيپولي،ادعايثروت
وضعيت عجيبي كه باشگاه تراكتور در آن گير كرده است

در شــرايطي كه حرف و حديث هاي زيادي در مورد احتمال 
تغيير مالكيت تراكتور به گوش مي رســد، مديران اين باشگاه 
يك بيانيــه بلندباال منتشــر كرده اند كه در يــك جمله قابل 
جمع بندي اســت: »نخير؛ هيــچ هم از اين خبرها نيســت و 
محمدرضــا زنوزي تيــم را نگه مــي دارد.« بخش هايي از اين 
بيانيه، بي دليل شامل حمله به رسانه ها و تيم هاي ديگر است 
و ازجمله در يك فراز، كمك خواســتن باشگاه پرسپوليس از 
هوادارانش با لحني گزنده مورد ريشــخند قرار گرفته اســت. 
از اينها كه بگذريم، اصل داستان همان اســت كه آقايان ادعا 
مي كنند مالك تراكتور از پس هزينه هاي باشــگاه برمي آيد و 
مشــكلي براي ادامه كار ندارد.اين در حالي است كه همزمان 
با ادعاي مكنت و ثروت، نشانه هاي مشكالت مالي در تراكتور 
پديدار شده است. جدايي احسان حاج صفي در حكم از دست 

دادن بهترين بازيكن تيــم بود و هيچ طــوري نمي توان اين 
مسئله را هضم كرد، مگر اينكه پاي مشــكالت مالي در ميان 
بوده باشد. گويا قهر و جدايي زودرس مسعود شجاعي و اشكان 
دژاگه هم بي ارتباط با اين مسئله نيست. حتي اگر فرض كنيم 
داستان3كاپيتان تراكتور هيچ ربطي به مسائل مالي نداشته، 
حكايت جدايي زودهنگام فيروز كريمــي از اين تيم كه مثل 
روز روشن اســت. اغلب رســانه ها در اين مورد از عدم تفاهم 
مالي ســخن گفته اند كه در نوع خودش جالب است. خالصه 
اينكه رنگ رخساره تراكتور با ادعاي مديران و مالكان باشگاه 
همخواني ندارد. صد البته ما هــم اميدواريم زنوزي همچنان 
تراكتور را نگه دارد، اما كيفيت تيمداري مهم تر از صرف حفظ 
 تيم اســت. او الاقل بايد ايــن تيم را به بخشــي از آرزوهايش

 برساند.

نسل سوخته نباشيد
چرا صعود به جام جهاني قطر براي فوتبال ايران ارزش حياتي دارد؟

نكته بازي

آماربازي

نگه اش داريد لطفا!

كمي ماليم تر حرف بزنيد

طلب- قهر- استوري

گويــا حضــور فيــروز كريمي در 
باشگاه تراكتور در هاله اي از ابهام 
قرار گرفته اســت. بعد از حذف 
سرخپوشــان تبريــزي از جام 
حذفي، قرار شــد كريمي به عنوان 
مدير فني كنار رســول خطيبي قرار 
بگيرد و حتي تصاويري از حضور او در تبريز منتشــر شــد، 
اما ظاهرا موضوع به خاطر اختالفات مالي معلق شــده است. 
اميدواريم هر طوري كه هســت، اين وصال رخ بدهد و فيروز 
كنار تراكتور بماند. نــه اينكه خيلي نگران او باشــيم يا فكر 
كنيم كريمي قرار است در تيم محبوب تبريزي معجزه كند. 
غرض فقط اين است كه سر فيروزخان گرم شود. شايد اگر اين 
بنده خدا يك گوشــه در فوتبال درگير شود، كمتر روي آنتن 
تلويزيون برود و به داور و شركت كننده و جماعت نويسنده بد 

و بيراه بگويد. راه دوري نمي رود. 

مجتبي خورشيدي در حالي سرپرست 
تيم ملي شد كه در مورد انتصابش 
يك دنيا حرف و حديث وجود داشت 
و هنوز هم قابل باور نيست كه بين 
همه بزرگان فوتبال ايــران، او براي 
اين پست برگزيده شده است. در چنين 
شرايطي طبيعتا خورشيدي كمي بايد دست به عصا باشد و گزك 
دست منتقدان ندهد. با اين حال او اعتمادبه نفس بسيار بااليي دارد؛ 
به طوري كه در مورد اعتراض بازيكنان به عدم برگزاري مسابقات 
تداركاتي گفته: »اگر قرار بود بازيكن تصميم بگيرد، او را سرمربي 
مي گذاشتند.« خيلي هم ممنون! يعني واقعا با لحن ماليم تري 
نمي شد همين حرف را زد؟ مثال نمي شد با تشكر از دغدغه مندي 
بازيكنان، عدم برگزاري بازي دوســتانه را صالحديد اسكوچيچ 
دانست؟ شما همينطوري هم زير سؤالي، بعد با اين ادبيات حرف 

مي زني؟ االن انتظار داري بازيكنان با شما تعامل كنند؟

روابط هروويه ميليچ با باشگاه استقالل 
در يك چرخه 3عنصري قرار گرفته 
است. داستان اين است كه پول او را 
نمي دهند، او قهر مي كند و مي رود، 
بعد هم كلي حاشيه درست مي شود 
كه مدافع كروات در قبال تك تك آنها 
استوري منتشر مي كند. استقالل در اين 2فصل متحمل تغييرات 
زيادي شده اما تنها چيزي كه ثبات داشته، همين چرخه »طلب- 
قهر- استوري« از سوي ميليچ بوده است. حاال اينكه بيشتر كدام 
طرف مقصر است خودش يك بحث جداگانه محسوب مي شود 
اما آنچه مسلم است با فوتباليست ها قرارداد بسته مي شود تا با تمام 
توان و تمركز مشغول انجام بازي شوند. اين تنها چيزي است كه 
ما در رابطه بين ميليچ و استقاللي ها نديديم. او مسابقات بسيار 
زيادي را به دليل قهر از دست داده و همين حاال هم سرنوشتش 

نامعلوم است.

متريكا

بهروز رســايلي| با پايان اردوي كيش، كاروان تيم ملي ايران براي 
حضور در مسابقات انتخابي جام جهاني راهي منامه بحرين شد. از 
روز سيزدهم خرداد تا بيست وپنجم همين ماه، ظرف 12روز تكليف 
اين تيم روشن خواهد شد؛ اينكه باالخره راهي دور بعدي خواهيم 
شد يا بايد در سريع ترين و بدترين موقعيت ممكن با جام جهاني قطر 
وداع كنيم. هم اكنون فضاي بسيار خوبي بين هواداران فوتبال در 
ايران به وجود آمده است و خيلي از آنها به صعود تيم ملي خوش بين 
هستند. ما هم از صميم قلب آرزو مي كنيم چنين اتفاقي رخ بدهد، 
وگرنه عدم راهيابي تيم ملي بــه جام جهاني 2022از چند نظر يك 

حسرت بزرگ خواهد شد.

 حيف از اين نسل نيست؟
مجموعه بازيكناني كه هم اكنون در تيم ملي كنار هم جمع شده اند، يك 
گروه كم نظير هستند. قرار نيست احساساتي شــويم و اين تيم را نسل 
طاليي فوتبال ايران بدانيم، اما واقعا حيف است كه اين بچه ها تبديل به 
»نسل سوخته« شوند. مهدي طارمي امروز در اوج دوران فوتبالش است. 
توانايي فني و فيزيكي در كنار آمادگي جسماني، اين فوتباليست 28ساله 

را در بهترين موقعيت ممكن قرار داده است. بسيار وسوسه انگيز است كه 
او را با تجارب قبلي، در يك جام جهاني ديگر ببينيم. اگر چنين اتفاقي رخ 
ندهد، طارمي در جام جهاني بعدي 33ساله خواهد بود و اصال معلوم نيست 
چه فرمي دارد. سن ســردار آزمون هم در جام جهاني بعدي از 30سال 
عبور خواهد كرد. يادتان باشــد آن زمان ديگر احسان حاج صفي، شجاع 
خليل زاده، وحيد اميري، كريم انصاري فرد و خيلي هاي ديگر را نخواهيم 
داشت. اين تيم كه فقط به اندازه يك شــوت براي صعود به دور حذفي 
جام جهاني 2018كم آورد، درخشش ويژه در يك جام جهاني را به خودش 

و همه ما بدهكار است. مطمئنيم آنها مي توانند از پس اين كار بربيايند.

  اين آخرين صعود لذتبخش است
فراموش نكنيد احتماال اين آخرين بار است كه با تيم ملي استرس صعود 
به جام جهاني را تجربه مي كنيم. اساسا اين آخرين بار است كه صعود به 
جام جهاني براي فوتبال ايران اتفاقي ارزشمند تلقي مي شود. از دوره بعدي 
و جام جهاني 2026، اين مسابقات به جاي 32تيم با 48تيم برگزار مي شود 
و سهميه كنفدراســيون فوتبال آســيا هم به 1+8تيم افزايش مي يابد. 

نخستين دوره جام جهاني 48تيمي به ميزباني مشترك آمريكا، مكزيك و 
كانادا برگزار خواهد شد. وقتي 9تيم از آسيا شانس صعود به جام جهاني را 
دارند، اين ديگر وظيفه تيم ملي ماست كه باال برود و چنان صعودي هيچ گاه 
به اندازه ســابق لذتبخش نخواهد بود. پس اين مرتبه آخر است كه براي 
جهاني شدن زجر مي كشيم و اميدواريم حاال كه كار كمي پيچيده شده، 

پايان اين داستان، شيرين و خاطره انگيز باشد.

 يكي از اين دو تيم را حذف كن!
مســابقات پيش رو با بحرين و عراق اما براي هــواداران فوتبال لبالب از 
حس انتقام هم هســت. تكليف ما با بحرين روشن اســت و عراق هم در 
رويارويي هاي اخير بدجوري آزارمان داده است. قابل توصيف نيست كه 
پيروزي بر هر دو تيم در منامه چقدر كيف خواهد داشت؛ مخصوصا كه اگر 
اين سناريو درست پيش برود، قطعا يكي از 2 تيم عراق يا بحرين در همين 
مرحله از مسابقات حذف خواهند شد. تازه پس از آن هيجان قرعه كشي 
مرحله بعد را داريم و نهايتا هيجان قرعه كشي خود جام جهاني را. اين همه 

احساس زيبا، لحظه باشكوه را از ما نگيريد بچه ها. برويد، در امان خدا.

دانيال اســماعيلي فر كه يكي از مدافعان 

راست حاضر در ليست تيم ملي است، در 7.27
فصل جــاري با ميانگين امتيــاز 7/27از 
10بهترين مدافع راســت ليــگ بوده و 
پاداش عملكرد خودش را از سرمربي تيم ملي گرفته است. او در اين فصل 
18بار در تركيب اصلي سپاهان بوده و 5بار هم به عنوان بازيكن جانشين 
به زمين رفته است. دانيال طي 1660دقيقه بازي 3گل و 3پاس گل به 
نام خودش ثبت كرده اســت. او در هر بازي به طور ميانگين 1/2شوت، 
1/2پاس كليدي و 5/2عملكرد دفاعي داشــته است. اسماعيلي فر در 
56/6درصد نبردهايش پيروز شده و دقت پاس او هم 75/9درصد بوده 
است. اين بازيكن با ميانگين امتياز7/27دومين بازيكن برتر سپاهان و 

سومين بازيكن برتر ليگ در فصل جاري بوده است.

براساس آمارهاي متريكا اميد نورافكن با 

امتياز فني  7/27از 10بهترين مدافع چپ 7.27
ليگ برتر بــوده اســت. امــا او به دليل 
مصدوميت نتوانست در ليست جديد تيم 
ملي قرار بگيرد. نورافكن در دوره اسكوچيچ همواره جزو دعوت شدگان 
به تيم ملي بود اما مصدوميت او در آخرين بازي ليگ برتري اش باعث شد 
4هفته را دور از ميادين سپري كند و بازي هاي تيم ملي را در بحرين از 
دست بدهد. اين بازيكن در فصل جاري در هر 23بازي سپاهان حاضر 
بوده است. او 20بازي در پســت مدافع چپ و 3بازي در پست هافبك 
مياني براي سپاهان انجام داده و طي 2011دقيقه بازي يك گل و 2پاس 
گل به نام خودش ثبت كرده است. نورافكن سومين بازيكن برتر سپاهان 

و چهارمين بازيكن برتر ليگ بوده است.

و اما بهترين مدافع مياني ليگ برتر تا اين 

مقطع از فصل جاري چهره ناشــناخته و 7.10
غيرمنتظره اي است. رضا يزدان دوست از 
پديده مشــهد كه 13بار به عنوان بازيكن 
اصلي و 2بار هم به عنوان بازيكن جانشــين در خط دفاعي تيمش به 
ميدان رفته با ميانگين امتيــاز 7/10بهترين مدافع مياني ليگ از نگاه 
متريكا بوده اســت. او در آخرين بازي پديده مقابل گل گهر گل برتري 
تيمش را هــم روي يك ضربه كرنر زد تا در جمــع گلزنان تيمش هم 
حضور داشته باشــد. بعد از اين يزدان دوســت، سيدجالل حسيني با 
ميانگين امتياز 7/07دومين مدافع ميانــي برتر ليگ در فصل جاري 
محسوب مي شود. كاپيتان پرســپوليس با 40سال سن در 21بازي از 
23بازي تيمش حضور داشته و عالوه بر عملكرد دفاعي 4گل هم براي 

سرخپوشان زده است.

فوتبال

پنجشنبه13خرداد 1400

دوشنبه 17 خرداد 1400

 جمعه 21 خرداد 1400

 سه شنبه 2۵خرداد 1400

ايران - هنگ کنگ

ايران - بحرين

کامبوج - ايران

ايران - عراق

19:00

21:00

19:00

19:00

مقدماتي جام جهاني

واليبال

پنجشنبه 13 خرداد1400

جمعه 14 خرداد 1400

شنبه 1۵ خرداد 1400

چهارشنبه 1۹ خرداد 1400

پنجشنبه 20 خرداد 1400

جمعه  21 خرداد 1400

سه شنبه 2۵ خرداد 1400

چهارشنبه 26 خرداد 1400

پنجشنبه 27 خرداد 1400

ايران -کانادا

ايران -ايتالیا

ايران -بلغارستان

ايران -آمريكا

ايران -صربستان

ايران -آلمان

ايران -استرالیا

ايران - برزيل

ايران -اسلوونی

14:30

22:00

22:00

18:30

12:30

12:30

14:30

23:30

18:30

ليگ ملت ها

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
1948 12 31 1 9 13 23 پرسپولیس 2 
837 15 23 5 7 10 22 استقالل 3 
335 22 25 8 5 10 23 گل گهرسیرجان 4 
135- 23 22 4 11 8 23 آلومینیوم اراک 5 
233 20 22 6 9 8 23 تراکتور 6 
531 15 20 5 10 7 22 فوالد 7 
228- 23 21 8 7 7 22 پديده 8 
528- 21 16 9 7 7 23 مس رفسنجان 9 

227- 17 15 7 9 6 22 نفت  مسجدسلیمان 10 
627- 26 20 8 9 6 23 پیكان 11 
326- 19 16 9 8 6 23 صنعت نفت آبادان 12 
325- 20 17 8 10 5 23 سايپا 13 
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ســيدبندي مرحله گروهي ليگ قهرمانــان اروپا در فصل 
آينده طوري است كه تيم هاي سيد دوم از تيم هاي سرگروه 
حريفان خطرناك تري محسوب مي شوند. در سيد يك، نام 
تيم هايي مثل اسپورتينگ ليسبون و ويارئال ديده مي شود 
كه اولي سهميه پرتغال در اين سيد است و دومي به دليل 
قهرماني در ليگ اروپا به اين ســيد راه يافته اســت. البته 
هنوز همه تيم ها مشخص نشــده اند و تيم هاي ديگري هم 
از راه پلي آف به مرحله گروهي راه مي يابند. در سيدبندي، 
عملكرد باشگاه ها در 5 ســال اخير نيز مورد محاسبه قرار 
مي گيرد ولي رتبه تيم ها در فصل هــم تأثير دارد. به طور 
مثال باشگاه زنيت در توييتي بامزه از چلسي به طعنه تشكر 
كرده كه اين تيم را به جاي ســيد يك به ســبد 3هل داده 
است. اگر چلسي قهرمان اروپا نشده بود، االن زنيت روسيه 
با ســردار آزمون هم در ســيد اول جاي داشت و تيم هاي 
قدرتمند حاضر در سيد 2 آرزو مي كردند به قرعه اين تيم 
بخورند. سهميه هاي مستقيم ليگ هاي اروپايي فعال به اين 

ترتيب است:
انگليس )منچسترســيتي، منچســتريونايتد، ليورپول، 
چلسي(؛ اســپانيا )اتلتيكو مادريد، رئال مادريد، بارسلونا، 
سويا، ويارئال(؛ آلمان )بايرن مونيخ، اليپزيش، دورتموند، 
وولفســبورگ(؛ ايتاليا )اينتر، ميالن، آتاالنتا، يوونتوس(؛ 
فرانســه )ليل، پاري ســن ژرمن(؛ پرتغال )اسپورتينگ 
ليسبون، پورتو(؛ روســيه )زنيت(؛ هلند )آژاكس(؛ تركيه 
)بشيكتاش(؛ اوكراين )دينامو كي يف(؛ بلژيك )بروخه(... 
نكته عجيب اين سهميه ها اختصاص نيافتن هيچ سهميه 
مستقيمي به ليگ هلند است، درحالي كه بلژيك و روسيه 
هم سهميه مستقيم دارند. شــايد با تلفيق 2 ليگ هلند و 

بلژيك سهميه ها معقول تر شوند.
فهرســت تيم هاي حاضر در ســيد يك به اين شرح است: 
بايرن مونيخ آلمان، منچسترسيتي انگليس، اتلتيكو مادريد 
اسپانيا، چلســي انگليس، ويارئال اســپانيا، اينتر ايتاليا، 
اسپورتينگ ليســبون پرتغال، ليل فرانسه. سيد 2 شامل: 
رئال مادريد اســپانيا، بارسلونا اســپانيا، يوونتوس ايتاليا، 
پاري سن ژرمن فرانسه، منچستريونايتد انگليس، ليورپول 

انگليس، ســويا اســپانيا، دورتموند آلمان. سيد 3 شامل 
تيم هايي مثل: پورتو پرتغال، آژاكس هلند، اليپزيش آلمان، 
آتاالنتا ايتاليا، زنيت روســيه و امكان حضور بشــيكتاش، 
دينامو كي يف و بروخه و 2 ســهميه در انتظــار ديگر. در 
ســيد چهارم هم فعال تنها حضور تيم هاي ميالن ايتاليا و 
وولفسبورگ آلمان قطعي شده و بقيه از پلي آف در اين سيد 
جاي خواهند گرفت. بشــيكتاش، دينامو كي يف و بروخه 
هنوز مشخص نيست در سيد ســوم قرار خواهند گرفت يا 
چهارم و جايگاه آنها پس از قطعي شدن تيم هاي صعودكرده 

از مرحله پلي آف معين مي شود.
ميالن كه پس از 7 ســال به ليگ قهرمانان اروپا برگشته، 
ممكن اســت خيلي زود از دور رقابت ها حذف شود چون 
قطعا به يكي از تيم هاي قدرتمند سيد اول و دوم مي خورد. 
وولفسبورگ هم از 2016 در اين تورنمنت حضور نداشته 
است. ردبول سالزبورگ اتريش، موناكوي فرانسه، بنفيكاي 
پرتغال، اسپارتاك مسكوي روســيه، گاالتاسراي تركيه، 
آيندهوون و رنجرز و ســلتيك اسكاتلند ازجمله مهم ترين 
تيم هايي هستند كه شانس كسب سهميه حضور در مرحله 

گروهي ليگ قهرمانان فصل آينده را دارند.
احتمال اينكه منچسترســيتي مثل هميشــه در قرعه اي 
آسان قرار بگيرد منتفي اســت چون همه تيم هاي حاضر 
در سيد 2 خودشــان مدعي قهرماني  اند. سيد اول شامل 
قهرمان هاي ليگ هاي داخلي به عــالوه قهرمان هاي ليگ 
قهرمانان و ليگ اروپاست و با قهرمان شدن ليل در فرانسه 
و اسپورتينگ در پرتغال و ويارئال در ليگ اروپا هم اكنون 
3 قرعه ســاده در ســيد يك وجود دارد كه تيم هايي مثل 
پاريس، رئال، بارسا، منچستريونايتد، ليورپول، يوونتوس و 
حتي دورتموند و سويا رؤياي خوردن به قرعه اين تيم ها را 
در سر مي پرورانند. البته رئال و بارسا نمي توانند به ويارئال 
بخورند چون در مرحله گروهــي هيچ 2 تيمي از يك ليگ 
باهم هم گروه نمي شوند. شايد بشود گروه مرگ فصل آينده 
را هم پيش بيني كرد؛ مثال بايرن مونيخ، رئال مادريد، پورتو 
و ميالن. يا گروه زندگي هم مي تواند چنين گروهي باشد: 

اسپورتينگ، سويا، زنيت و ولفسبورگ!

  قرعه هاي مرگ و زندگي
  با مشخص شدن سيدبندي ليگ قهرمانان فصل آينده، سرگرمي فوتبالي ها جور شد

  جواني ات را گذاشتي
 شدي »محمود فكري«!

 در مورد يك ژست طلبكارانه
 كه بين پيشكسوتان ايراني رايج است

  مصدوم ها و پيرمردها 
ماندند، كين خط خورد

در رئال مادريد هنوز شوك ناشي از ترك تيم توسط زيدان 
برطرف نشده و معلوم نيست چه كسي جانشين او مي شود. 
فعال پوچتينو هم منتفي شده و كونته به باشگاه برنامه داده اما 
گويا بازيكنان و هواداران، او و سبك فوتبالش را نمي خواهند؛ 
دقيقا همان دليلي كه دفعه قبلي اين مربي را از رئال دور نگه 
داشت. كونته از تاتنهام هم پيشــنهاد جدي دارد و شايد 
اگر رئال دست دســت كند، او هم مثل آلگري كه پيشنهاد 
دست به نقدتر يوونتوس را دريافت كرده بود، از مادريد دور 
شود. حاال شنيده مي شود نام هاي گمنام تري براي نيمكت 
رئال مادريد مطرح شده اند كه سرمربي مستعفي ليل كه اين 
تيم را باالتر از پاري سن ژرمن قهرمان فرانسه كرده، يكي از 
آنهاست. نفر بعدي مارچلو گاياردو، مربي جوان و موفق تيم 
ريورپالت است كه مدتي گزينه بارسلونا و مورد حمايت مسي 
بود. او كه تيمش را قهرمان آمريكاي جنوبي كرده بود و امسال 
هم با دوجين كرونايي توانسته نتايج خوبي بگيرد، تازه ترين 
نام وارد شده به ليست گزينه هاي رئال است. زيدان هم در 
نامه اي احساسي داليل رفتنش را به هواداران توضيح داده و 
اشك آنها را درآورده. او خطاب به رئالي ها نوشته كه با لباس 
سفيد آمده و دوست داشته با كفن سفيد برود! بخش هايي 
از نامه اش را بخوانيد: »در طول 20سال از همان روز اول كه 

با لباس سفيد به رئال مادريد قدم گذاشتم تمام عشق تان 
را به من داديد و هميشه رابطه خاصي را احساس مي كردم. 
افتخار اين را داشتم كه بازيكن و مربي بزرگ ترين باشگاه 
تاريخ بشوم. گذراندن 20ســال در رئال مادريد زيباترين 
اتفاق ممكن در زندگي من بود و من اين را به فلورنتينو پرس 
مديونم. رفتنم به معناي فرار و پياده شدن از قايق نيست. از 
مربيگري هم خسته نشده بودم. دفعه پيش رفتم چون حس 
كردم باشــگاه به پروژه جديدي نياز دارد اما امروز مي روم 
چون حس مي كنم باشگاه به من اعتماد ندارد و حمايتي از 
پروژه هاي بلندمدتم نمي كند. من يك برنده متولد شده ام 
اما وقتي امسال نتيجه نمي گرفتم همه تقصيرها به گردن 
من انداخته شد. مي خواســتم در ماه هاي اخير رابطه ام با 
رئيس جور بهتري باشد اما نشــد. امروز عمر مربيگري در 
باشگاه هاي بزرگ 2 سال است و نه بيشتر. خيلي برايم درد 
داشت كه بعد از هر باخت در رسانه ها در مورد اخراج من بعد 
از باخت در بازي بعدي بنويسند. من بهترين سرمربي جهان 
نيستم ولي اين توانايي را دارم كه به بچه ها اعتمادبه نفس و 
قدرتي بدهم كه براي بازي به آن نياز دارند. ما صدها كنفرانس 
مطبوعاتي داشتيم ولي متأسفانه در اين كنفرانس ها خيلي 

كم خبرنگاران درباره فوتبال صحبت كردند«.

مكتب قهرمان ساز كلن

خارجي ها ايتاليا را خريده اند

كوپا آمريكا در ناكجاآباد

مربيان پرتغالــي و آلماني فوتبــال جهــان را در قبضه خود 
گرفته انــد. همان طور كه مي دانيد، در 3 فصــل اخير 3 مربي 
آلماني به نام هاي يورگن كلــوپ، فليك و توماس توخل ليگ 
قهرمانان اروپا را با ليورپول، بايرن مونيخ و چلســي برده اند و 
همگي فارغ التحصيل از مدرسه مربيگري در كلن بوده اند. كلن 
هميشــه مربيان بزرگي به فوتبال معرفي كرده؛ چهره هايي 
مثل برند شوستر، اريش روته مولر، ادو التك، هوب استيونس، 
رينوس ميشل، مورتن اولسن، كريستوف دام، فولكر فينكه و... 
كه يا از اين باشگاه مربيگري را آغاز كردند يا در تيم فوتبال اصلي 

آن به مربيگري پرداختند.

با صعود تيم ونتزيا )ونيز( به ســري آ حاال تعداد باشگاه هاي 
حاضر در اين رقابت ها كه مالكيت آنها در دست ثروتمنداني 
از قاره آمريكاي شمالي )كانادا و آمريكا( است افزايش يافته 
و تقريبا 30درصد باشــگاه هاي ســري آ مالك آمريكايي يا 
كانادايي دارند. مالكيت باشگاه هاي ميالن )اليوت(، آاس رم 
)فردكين گروپ(، ونتزيا )وي اف سي نيوكو(، فيورنتينا )روكو 
كوميسو(، پارما )گروه كراوس(، اسپتزيا )رابرت پالتك(، كومو 
)سنت اينترتينمنت( و كامپوباسو )نورث سيكس گروپ( در 
دسته هاي مختلف فوتبال ايتاليا در اختيار آمريكايي هاست. 
جويي ساپوتوي كانادايي مالك باشــگاه بولونيا است، گروه 
چيني سانينگ صاحب باشگاه اينتراســت و پادووا صاحب 
فرانسوي دارد با نام ژوزف اوغورليان و الكساندر كناستر روس 

هم باشگاه پيسا را خريده است.

درحالي كه به دليل شــرايط كرونايي و ناآرامي هاي سياسي، 
كلمبيا از ميزباني كوپا آمريكاي تابستان انصراف داده و ميزباني 
مشترك به تنهايي به آرژانتين رسيده بود، كنفدراسيون فوتبال 
آمريكاي جنوبي پس از بررســي شــرايط موجود و گسترش 
بيماري كوويد-19 در اين كشــور، ميزباني را از آرژانتين نيز 
گرفت. حاال در فاصله كمتر از 2هفته مانده به اين مسابقات هنوز 
مشخص نيست بازي ها كجا برگزار مي شود. اين كنفدراسيون 
براي ميزباني فراخوان داده. شايد اگر قطر زودتر متوجه مي شد 
درخواست ميزباني مي داد. قطري ها قرار بود به عنوان مهمان در 
اين رقابت ها حاضر باشند. شيلي و آمريكا هم جزو گزينه هاي 
ميزباني هستند. شيلي جزو كشــورهايي است كه بيشترين 
درصد واكسيناسيون مردمش را ثبت كرده اما چون واكسن هاي 
چيني و سينوفارم بوده، بازهم درصد مبتاليان به كوويد-19 در 

اين كشور كم نيست. آمريكا امن تر به نظر مي رسد.

تيري در تاريكي

تيري آنري كه پــس از جام جهاني2018 دســتياري روبرتو 
مارتينس در تيم ملي بلژيك را رها كرده بود، بلكه در باشگاهي 
به عنوان سرمربي مشغول شود، وقتي ديد خبري نيست و كسي 
او را نمي خواهد در آســتانه رقابت هاي يورو به شغل قبلي اش 
برگشت و دوباره دستيار مارتينس شد. او يك دوره ناموفق كوتاه 
در موناكو داشــت و هرچه صبر كرد ديد آرسنال پيشنهادي 
نمي دهد؛ سپس به تيم ملي بلژيك برگشــت تا شايد پس از 
يورو وقتي مارتينس به تاتنهام يا بارســلونا رفت، جايش را در 

اين تيم بگيرد.

خداحافظي احتمالي بوفون

بوفون در مصاحبه اي اعالم كرد كه ممكن است به زودي و در 
43سالگي فوتبال را كنار بگذارد. او از اينكه زمزمه هايي مطرح 
شده مبني بر اينكه آندره آ پيرلو به خاطر رفاقت حاضر شد او 
را در تيم نگه دارد دلخور است و گفته: »من به انرژي تازه اي 
نياز دارم و نمي خواهم حســرت چيزي را در آينده بخورم«. 
درباره اين دروازه بان اســطوره اي گفته مي شــود كه ممكن 
است به عنوان دروازه بان دوم به رئال يا بارسلونا برود كه البته 
اين پيشنهاد مدير برنامه هايش به اين دو باشگاه بوده تا او را 
ذخيره تراشتگن يا كورتوا كنند. مونتزا، تيمي كه مالكيت آن 
در اختيار برلوسكني است، ممكن است مقصد احتمالي بوفون 

براي فصل آينده باشد.

ستاره هاي بدون جام

سرخيو آگوئرو به هواداران منچسترســيتي قول داده بود تا 
زماني كه ليگ قهرمانان را براي اين باشگاه نياورده، من سيتي 
را ترك نمي كند. او در فينال امسال به چلسي باخت و بدون 
جام اين باشگاه را ترك كرد تا به بارســلونا برود. آگوئرو تنها 
بازيكن بزرگي نيست كه هرگز دستش به جام ليگ قهرمانان 
نرســيده. به اين نام ها نگاه كنيد؛ بوفون، لورن بالن، تورام، 
باالك، ماتئــوس، زالتــان ايبراهيموويچ، نــدود، كاناوارو، 
باتيستوتا و حتي رونالدو نازارياي كبير... در عوض، بازيكني 
مثل لوكاس واسكس يا كواچيچ، 4 بار اين جام را فتح كرده اند.

 خداحافظي
 با قلبي شكسته

زيدان سرمربي پرافتخار رئال مادريد، در نامه خداحافظي اش نوشت كه 
احساس مي كرده   مديران باشگاه ديگر به او اعتماد ندارند

 مرزبان: بازيكنان تيم ملي
 با سياسي كاري انتخاب شدند

سپاهان با تعطيلي ليگ برتر، تمريناتش را در اصفهان 
دنبال مي كنــد. آنها با تفاضل گل بهتر نســبت به 
پرسپوليس صدرنشين هستند و اميدوارند در پايان 
اين رقابت نزديك جام قهرماني را باالي سر ببرند. 
عليرضا مرزبــان، مربي زردپوشــان، در گفت وگو 
با همشــهري درباره شــرايط تيمش در تعطيالت 
ليگ برتر مي گويد: »ما اين انتظار را داشــتيم كه 
بازي ها به خاطر فيفادي تعطيل شود و اين تعطيلي 
براي سپاهان ســورپرايز نبود. تمرينات خوبي را 
ســازماندهي كرده ايم و اين تعطيلي فرصت خوبي 
است تا مصدومان تيم هم به شرايط عادي برگردند 
و براي شروع ليگ در بهترين فرم ممكن قرار گيرند. 
ما در مورد گل هاي خورده و زده هم بررســي هايي 
انجام داده ايم و روي برخي از مســائل فني و اينكه 
در بازي هاي بعدي با كدام استراتژي بازي كنيم، كار 
كرده ايم. خوشبختانه شرايط ســپاهان فوق العاده 
خوب است و مي خواهيم تا پايان ليگ اين روند خوب 

را ادامه دهيم.« 

   رقابت با پرسپوليس
پيش بيني مرزبان اين است كه قهرمان ليگ هفته آخر 
از بين پرسپوليس و سپاهان مشخص مي شود؛ »هر دو، 
تيم باكيفيتي هستند و تا اينجا در نتيجه گيري بهترين 
عملكرد را داشــته اند. هدف ما اين است كه بازيكنان در 
كنار اين فشار زياد، زندگي كنند و تا آخرين هفته به خوبي 
اين مبارزه را ادامه دهند. من قبال هم گفته ام سرنوشت 
قهرمانــي به احتمال زيــاد در آخرين هفته مشــخص 
مي شود. 2بازي با فوالد و ماشين سازي براي ما بسيار مهم 
هستند، بايد از اين دو بازي6 امتياز بگيريم تا موقعيت مان 

براي رسيدن به قهرماني بهتر شود.« 

  سپاهان بهتر است يا پرسپوليس؟
برخي بر اين عقيده اند كه پرسپوليس از لحاظ فني و تاكتيكي 
نسبت به سپاهان تيم قوي تري است و همين موضوع شانس 
شــاگردان يحيي گل محمدي را براي قهرماني بيشتر كرده 
اســت. مرزبان نظر ديگري دارد: »نظرها متفاوت اســت و 
خيلي ها هم بر اين عقيده اند كه سپاهان تيم بهتر و قوي تري 
است. ما بعد از هفته هاي اول كه مشكالت بزرگي داشتيم به 
يك ثبات خوب رســيده ايم و مسئله مهم اين است كه روند 

فعلي را به بهترين شكل ادامه دهيم و قهرمان شويم«.

  انتقاد از تيم ملي
مرزبان از نحوه دعوت بازيكنان به تيم ملي راضي نيســت 
و مي گويد: »دوســت ندارم درباره تيم ملي صحبت كنم و 
بدون شــك آرزويم چيزي جز موفقيت تيم ملي نيست. با 
اين حال به روند آماده  ســازي تيم و انتخاب نفرات معترض 
هســتم. يك مربي يا براســاس تاكتيك هاي مورد نظرش 
نفرات را انتخاب مي كند يا اينكه براساس ويژگي هاي فني 
بازيكنانش، تاكتيك تيم را انتخاب مي كند. در مورد تيم ملي 
اما معيار انتخاب بازيكنان مشخص نيست و بيشتر براساس 
سياســي كاري انتخاب شــده اند. اين اصال درست نيست 
بازيكنان را طوري انتخاب كنيم كه به كســي برنخورد يا به 
اين فكر باشيم كه نكند فالن باشــگاه ناراحت شود يا اينكه 
مطبوعات و برخي افراد ديگــر را راضي نگه داريم. من هنوز 

هم نمي دانم چرا برخي نفرات بيرون هستند«.

  نگران بودن خوب نيست
آيا تيم ملي به جام جهاني صعود مي كند؟ مرزبان مي گويد: 
»بازي ها سخت شده اســت، يعني ما خودمان كار را سخت 
كرده ايم و قبــل از رفتن به مرحله بعــدي، خيلي ها نگران 
هستند و اين حس بد اصال خوب نيست. ما از لحاظ بازيكن 
و پتانسيل فني قابل قياس با بحرين و عراق نيستيم و نبايد 
كار به جايي مي رســيد كه نگران باشيم. اميدوارم درنهايت 

اتفاقات خوبي براي تيم ملي ايران بيفتد.« 

جهان

اميرحسين اعظمي
خبرنگار

استقالل التهاب دارد، اعضاي هيأت مديره با هم اختالف دارند، مشكالت 
باال گرفته و هزار مسئله ديگر وجود دارد. در چنين شرايطي محمود فكري 
لب به سخن گشوده و با ادبياتي تند، برخي صاحب منصبان استقالل را زير 
سؤال برده است. به هيچ عنوان قصد مداخله در جزئيات داستان را نداريم، 
اما يك بخش از سخنان فكري جاي تامل دارد؛»وقتي حرف مي زنيم و 
مصاحبه مي كنيم به بعضي ها برمي خورد و مي گويند فكري كه خودش 
تيم دارد و چرا دنبال استقالل است؟ بعد با لشكر فحاش شان در صفحات 
مجازي حمله مي كنند. زماني كه جواني ام را براي استقالل دادم، شما 
كدام گوري بوديد؟ من حرف نزنم كه شما به بخور بخورتان ادامه دهيد؟« 
گفتيم كه تمام داستان به كنار؛ اما اين جمله »جواني ام را براي استقالل 

گذاشتم« يك جوري است كه نمي توان بي تفاوت از كنار آن عبور كرد.
استقالل، مثل پرسپوليس و خيلي از تيم هاي بزرگ ديگر اعتبار و شكوه 
و قدمت دارد. صرف عمر در اين تيم ها ابدا منتي بر گردن آنها نيســت. 
فوتباليستي كه پيشنهاد بهتر ندارد، شانس لژيونر شدن در اروپا برايش 
ميسر نيســت يا فرصت پولســازي در ليگ هاي عربي را ندارد، كجا را 
مي تواند بهتر از پرسپوليس و استقالل براي بازي پيدا كند؟ اگر اين آدم ها 
براي تيم شان زحمت كشيدند و عرق ريختند، در عوض به اسم و رسمي 
ماندگار دست يافتند. يكي مثل محمود فكري هر كار ديگري با جواني اش 
مي كرد، بعيد بود به اين نام و نشان برسد. حتي از نظر كسب مال و ثروت 
هم حضور در اين تيم ها براي اغلب بزرگان ســرخابي پرمنفعت بوده؛ 

بنابراين واقعا جايي براي منت گذاشتن باقي نمي ماند.
عبارتي مثل »جواني ام را گذاشتم«، بيشتر برازنده دهان كساني است كه 
يك فداكاري بزرگ انجام داده باشند؛ مثال كسي كه براي طوالني مدت از 
يك عزيز بيمار نگهداري كرده باشد. پرسپوليس و استقالل مريض نبودند 
و نيســتند. حضور كنار اينها هر بنده اي را »عزيز« مي كند. نوش جان 
كساني كه به اين موقعيت رســيدند؛ حتما لياقتش را داشتند، اما ديگر 

جايي براي اين حرف ها باقي نمي ماند.

تيم ملي ايتاليا تحت هدايت روبرتو مانچيني در 26ديدار 
شكســت ناپذير بوده اســت. اين دومين روند طوالني 
شكســت ناپذيري در تاريخ آتزوري بعد از 30مسابقه 
بدون شكست تحت هدايت ويتوريو پوتزو در سال هاي 
1935تا 1939اســت. بنابراين در ايتاليا همه به مانچو 
اعتماد دارند و كســي از او خرده نمي گيرد كه روي نام 
بازيكناني مثــل مويزه كين خط كشــيده و كيه ليني 
پابه سن گذاشته را دعوت كرده و سنسي و وراتي مصدوم 
را هنوز از ليست كنار نگذاشته است. او پس از برد 7 بر 
صفر در ديداري دوستانه مقابل سن مارينو 28نفر ازجمله 
2مصدوم مورد اشاره را در ليست نگه داشت و 5بازيكن 
ازجمله مويزه كين، مهاجم تيم فوتبال پاري سن ژرمن، 
جاكومو راســپادوري مهاجم تيم ساسولو كه به اردوي 

تيم زير 21ساله فراخوانده شده، آلسيو كرانيو دروازه بان 
تيم كالياري، مانوئل التزاري بــال مصدوم تيم التزيو و 
وينچنزو گريفو هافبك تيــم فرايبورگ را از اردوي تيم 
ملي ايتاليا كنار گذاشت. جورجينيو و امرسون پالميري 
2بازيكن ايتاليايي چلسي هم هنوز به اردو اضافه نشده اند 
چون با چلســي در فينال ليگ قهرمانان كه شنبه شب 
برگزار شد حضور داشــتند. ايتاليا كه با سوييس، ولز و 
تركيه در گروهي آســان قرار دارد، روز چهارم ژوئن در 
يك بازي دوستانه به مصاف جمهوري چك خواهد رفت.

دروازه بان ها: دوناروما، مرت، سيريگو
  مدافعان: آچربي، باســتوني، بونوچي، كيه ليني، 
دي لورنزو، پالميري، فلورنزي، مانچيني، اسپيناتزوال، 

تولوي
  هافبك ها: بارال، كريستانته، جورجينيو، لوكاتلي، 

پيگيريني، پسينا، سنسي، وراتي
  مهاجمان: بلوتــي، براردي، برناردســكي، كيه زا، 

ايموبيله، اينسينيه و پوليتانو
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محمد بنا سرمربي تيم ملي كشــتي فرنگي برنامه  اش را براي انتخاب نفراتي كه قرار است 
به بازي هاي المپيك توكيو اعزام شوند، اعالم نكرده است. گمانه زني ها اين است كه او مثل 
بازي هاي المپيك لندن و ريودوژانيرو اين بار هم به تنهايي براي انتخاب كشتي گيران تصميم 

مي گيرد. اين موضوع كشتي گيران را نگران و مربيان آنها را معترض كرده است.
 در كشتي آزاد تكليف مشخص است؛ غالمرضا محمدي، سرمربي تيم در مسابقات انتخابي

 3 كشتي گير المپيكي را معرفي كرده و قرار است در تورنمنت لهستان كه 18همين ماه برگزار 
مي شود، 3 كشتي گير ديگر المپيكي شناسايي شود. اما از تيم فرنگي خبري نيست. شاگردان 
بنا 5 سهميه المپيك گرفته اند و در شرايطي كه كمتر از 2ماه به شروع بازي هاي توكيو مانده، 

هنوز مشخص نيست كه چه كسي به اين بازي ها اعزام مي شود.
بنا در المپيك لندن و ريو هم سرمربي تيم ملي بود و در بيشتر وزن ها بدون مسابقه انتخابي 
نفرات المپيكي را انتخاب كرد. حاال در آســتانه ســومين المپيك گفته مي شود او با همان 
نسخه المپيكي ها را مشخص مي كند. اين حدس  و گمان ها با اعتراضاتي همراه شده است. 
نخستين معترض روح  اهلل دهماليي، مربي مهدي محســن نژاد است. او روزهاي گذشته از 
سرمربي تيم ملي انتقاد كرد كه چرا در وزن 60كيلوگرم مسابقه انتخابي برگزار نمي كند؟ او 
به خبرگزاري ها گفته بود:»محسن نژاد 2 سال پشت سر هم در مسابقات قهرماني اميدهاي 
جهان به مدال برنز رسيد و  ماه گذشــته نيز در رقابت هاي آسيايي بزرگساالن با ناداوري در 

فينال به مدال نقره آسيا رسيد. چرا به محسن نژاد هيچ شانسي براي حضور در المپيك داده 
نشده اســت؟ با آقاي دبير و بنا درباره او صحبت كردم. محمد بنا هيچ جواب قانع كننده اي 

نداشت و فقط گفت محسن نژاد به فكر مسابقات جهاني باشد.« 
در كشتي آزاد محمدي  حتي براي حسن يزداني، ســتاره تيم ملي كشتي آزاد هم مسابقه 
انتخابي گذاشت. او درباره انتخاب كشتي گيران 3 وزن ديگر كه قرار است به لهستان اعزام 
شوند، تأكيد كرده است كه اگر الزم باشد همانجا در لهستان براي مدعيان اين وزن كشتي 

رودررو برگزار مي كند.
 محمدي براي نفرات انتخابي تحت فشار رسانه اي بود. اما براي بنا شايد اعتراضات خيلي مهم 
نباشد. گفته مي شــود عليرضا نجاتي، محمدعلي گرايي و محمدرضا گرايي نفراتي هستند 
كه بنا تصميم دارد آنها را به المپيك اعزام كند اما مشخص نيست چرا حاضر نيست اسامي 

آنها را رسانه اي كند.

جزيره مستقل محمد بنا
ملي پوشان تيم فرنگي در توكيو با همان سبك ريو و لندن 

انتخاب مي شوند؟

برده تورنمنت

باغ وحش انساني

اين المپيك توكيــو، احتماال عجيب تريــن رقابت هاي تاريخ 
خواهد بود؛ نه تنها يك سال عقب افتاده، كه حاال با مشكل جور 
كردن تماشاگر مواجه شده است. كرونا در ژاپن همچنان بيداد 
مي كند و روياها درباره واكســينه كردن بيشــتر ملت پيش از 
بازي ها سرابي بيش نبوده. حاال در بهترين حالت، ممكن است 
در برخي رويدادها، تنها تماشــاگران محلي كه واكسن زده اند 
به ورزشگاه ها راه داده شوند. همين تعداد اندك تماشاچي هم 
نعمت است چون خارجي ها كه از آمدن به توكيو منع شده اند و 
تنها اميد باقيمانده، همين عزيزان واكسن زده هستند. المپيك 

بدون تماشاگر، واقعا المپيك نيست.

نائومي اوزاكا، سرشناس ترين تنيســور حال حاضر دنيا، با خطر 
اخراج از اوپن فرانسه و ديگر گرند اسلم ها در آينده مواجه است. 
چرا؟ چون در كنفرانس هاي خبري شــركت نمي كند. او گفته 
است براي حفاظت از سالمت رواني اش اين كار را مي كند. نائومي 
تا حاال 15هزار دالر جريمه شــده اما اخراج از رقابت هاي معتبر 
تنيس دنيا، مثل كركس باالي ســرش چرخ مي زند. مسئله در 
نگاه اول ساده است،  يك ورزشكار دوســت ندارد به هر علتي در 
كنفرانس هاي خبري شركت كند. اما در واقع موضوع  اصال ساده 
نيست. برگزاركنندگان و برند هاي تجاري حامي آنها ميلياردها 
دالر براي برگزاري اين بازي ها هزينه مي كنند و آن وقت يك جوان 
خام كه كمي هم تنيس بلد است جلوي دوربين ها نمي آيد؟ بهتر 

است برده هاي خوبي باشيد!

ان بي اي، ديگر دارد آنطور كه كايري اروينگ ستاره اش گفته است 
به يك باغ وحش انساني تبديل مي شــود. بعد از يك سال دوري 
تماشــاگران، بازگشــت آنها با تف كردن ، پرتاب بطري ، ريختن 
پاپ كورن روي ســر بازيكنان و هو كردن خانواده هاي بازيكنان 
حريف شروع شده است. چند نفر در همين يك هفته تا ابد از حضور 
در ورزشگاه ها محروم شده اند. اروينگ ستاره بروكلين نتس در بازي 
با بوستون خوش شانس بود كه بطري پرت شده به سرش نخورد. 
او گفته است تماشاگران طوري با بازيكنان برخورد مي كنند كه 
انگار به يك باغ وحش انســاني آمده اند. ايــن هم از بهترين ليگ 

دانشگاهي ترين ورزش دنيا. اوضاع اساسا خراب است.

حاال طالي المپيك را مي خواهم 
يكتا جمالي كه با 3مدال برنز جهاني تاريخ ساز شد، آينده وزنه برداري زنان ايران را روشن مي بيند 

او مي گويد بزرگ ترين هدفش مدال المپيك است 

جهان در يك ستون 

المپيك واكسني

اولين تجربه ها هيجاني اند و يكتا جمالي يكشنبه شب چند 
اتفاق را باهم و براي نخســتين بار تجربه كرد؛ 3مدال برنز 
جهاني گرفت، نخســتين مدال هاي جهاني كه در تاريخ 
وزنه برداري زنان ايران ثبت شد و اين مدال ها در نخستين 
حضور يكتا در نخستين تورنمنت بين المللي اش به دست 

آمد.
جمالي دختر 16ساله اي اســت كه در مسابقات قهرماني 
جوانان جهان در حركت يك ضــرب، دوضرب و مجموع 
3مدال برنز گرفت. او در مسابقاتي كه در تاشكند برگزار شد 
بعد از دختراني از ازبكستان و آمريكا سوم شد و حاال از حس 
و حال خوبش بعد از رفتن روي سكوي سوم جهاني به ايرنا 
گفته است: »حس خيلي خوبي داشتم و خيلي خوشحال 
بودم. نمي دانم اين حس را چگونه توصيف كنم. ايستادن بر 
سكوي سوم مسابقات قهرماني جهان قابل توصيف نيست.«

ركوردهايي كه جمالي زده براي خودش راضي كننده است: 
»رقباي خوبي در اين مسابقات از كشورهاي مختلف حضور 

داشتند و ركوردهايم با تعدادي از آنها نزديك به هم بود.«
او در دســته 8۷كيلوگــرم در حركــت يك ضــرب وزنه 
۹2كيلوگرم و در دوضرب وزنه 116كيلوگرم را باالي سر 

برد، در مجموع هم ركورد 208كيلوگرم را ثبت كرد.
جمالي از 3سال پيش و از سن 13سالگي وزنه برداري را آغاز 
كرده است. او به ايســنا گفته كه در اين مدت عالقه مندی 
به وزنه برداري در بين زنان زياد شده است، زنان پيشرفت 
كرده اند و باز هم جاي پيشــرفت دارند: »اگــر اين روال 

همينطور ادامه يابد، آينده وزنه برداري زنان روشن است.«
يكتا در 3سال گذشــته بيرون از ايران مسابقه نداده بود. 
تصور اين است كه او با سن كمي كه دارد براي مسابقه اول 
استرس داشته است، اما گفته: »قبل از مسابقه همه به من 
روحيه دادند و اســترس آنچناني براي مسابقه نداشتم و 
توانستم آن را كنترل كنم و فقط به اين فكر مي كردم كه 

بتوانم مدال بگيرم. روز مســابقه فقط به وزنه هاي خودم 
فكر مي كردم و اصاًل كسي را نمي ديدم. تمركزم را روي 
كارم گذاشــته بودم تا بتوانم وزنه هايــم را بزنم.« او هم 
مثل بيشتر ورزشكاران رؤياي المپيك و مدالش را دارد: 
»هدفي كه دارم خيلي بزرگ است، مي خواهم به طالي 
المپيك برسم، برايش خيلي تالش مي كنم و مي دانم كه 

حتما به آن مي رسم.«
فقط ايراني ها نيســتند كــه از مدال هــاي يكتا جمالي 
ذوق زده اند. اورســال پاپاندرا، زني كه مدتي سرپرســت 
فدراسيون بين المللي وزنه برداري بود و هم اكنون رياست 
فدراسيون وزنه برداري آمريكا را به عهده دارد، از كاري كه 
جمالي كرده است، تعريف مي كند. او به ايرنا گفته: »كار 
يكتا جمالي بسيارعالي بود و مي شود آن را انگيزه جواني 
دانست كه اين حركت قابل تقدير و چشمگير است. به نظر 
مي رسد اقدامي كه فدراسيون ايران براي توسعه اين رشته 
در بين زنان انجام داده، نتيجه بخش بوده اســت و زنان 
ايران به سرعت در حال رشد و رسيدن به عناوين آسيايي 

و جهاني هستند.«
مريم منظمي، نايب رئيس فدراسيون وزنه برداري ايران هم 
مدال هاي يكتا جمالي را مالك قرار داده و از برنامه هايي كه 
فدراسيون براي زنان داشته، تعريف كرده است. او به ايرنا 
گفته: »اين موفقيت حاصل يك كار تيمي است كه با حمايت 
وزارت ورزش و شخص رئيس فدراسيون وزنه برداري ايجاد 
شد. براي وزنه برداري زنان اقدام نمادين انجام نداديم بلكه 
تيمي از مشاوران فني، پزشــكي، روانشناس و كارشناس 
فرهنگي در مدت بيش از 3سال براي رسيدن به موفقيت 

تالش كردند.«
غير از يكتا جمالي، وزنه برداري زنان ايران نماينده  ديگري 
هم در مسابقات قهرماني جهان داشت. الناز باجالني در اين 

مسابقات در دسته ۷6كيلوگرم پنجم شد.
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  روي تونل توحيد محل اقامت كارتن خواب ها شده است
سال هاست روي تونل توحيد در بزرگراه نواب حد فاصل محدوده ميدان 
توحيد تا سر باقرخان محل اقامت كارتن خواب ها و اراذل شده است و 
صحنه هاي بسيار زشتي مقابل چشمان شهرونداني كه هر روز از اين 
مسير مي گذرند ايجادشده اســت. از مسئوالن شهري تقاضا داريم با 
زيباسازي و نورپردازي يا ايجاد غرفه يا هر تدبير ديگري اجازه ندهند 
يكي از شلوغ ترين نقاط تهران تبديل به محل اقامت و انباشت زباله هاي 

دوره گردها و كارتن خواب ها و معتادان متجاهر شود.
گيتي فرد از باقرخان تهران 

  هزينه باالي درمان نازايي سد راه فرزندآوري است
مســئوالن مدام تبليغ مي كنند كه فرزندآوري داشته باشيم. برخي 
ممكن است به هر دليلي شرايط فرزندآوري نداشته باشند و تصميم 
بگيرند فرزندي نياورند، اما عده اي مانند ما دلشان مي خواهد فرزند 
داشته باشند، امكان درمان هم هســت اما از پس هزينه هاي درمان 
برنمي آيند. از مســئوالن تقاضا دارم فكري براي اين مشكل بكنند 

تا افراد ناباروري كه درمان پذير هستند بتوانند صاحب فرزند شوند.
كارگر از سمنان

  شلوغي پارك ها بسيار نگران كننده است
با اين وضع خطرناك كرونا، پارك ها شلوغ است و اين موضوع بسيار 
نگران كننده است. البته مردم حق دارند تا براي رفع خستگي و افزايش 
نشاط و شادماني از زيبايي هاي اين اماكن عمومي استفاده كنند اما 
به شرط آنكه صندلي ها و وســايل بازي كودكان ضدعفوني، موش ها 
معدوم و از ورود سگ ها به پارك جلوگيري شود و از اينها مهم تر فاصله 

اجتماعي و استفاده از ماسك و الكل فراموش نشود.
رباني از تهران 

   برخي رد صالحيت ها بايد شفاف سازي  شود
در پروســه تأييد صالحيت نامزدهاي انتخاباتــي، برخي افرادي رد 
صالحيت شدند كه هم اكنون پســت و مقام دارند. شفاف سازي  شود 
كه اگر اينها صالحيت ندارند چطور هم اكنون پســت و مقام دارند و 
قبال تأييد شــده اند و اگر صالحيت دارند چرا رد صالحيت شده اند. 

شفاف سازي  در اين خصوص به اعتماد بيشتر مي انجامد.
محمدرضا از رشت

  قوانين در مورد موتورسيكلت هاي دودزا اجرا شود
مسئوالن شــهري و پليس قوانين ســختگيرانه اي براي خودروها و 
موتورسيكلت هاي دودزا در تهران اجرا كنند. اكثر خودروهايي كه از 
خارج شهر روزانه وارد تهران مي شوند به علت نبود رسيدگي مناسب 
به خودرو، دود زيادي ايجاد مي كنند. همچنين موتورسيكلت هايي كه 

در سطح شهر تردد مي كنند اغلب آالينده هستند.
اسكاردي از تهران

  قيمت نان به رقم قبلي بازگردد
گراني غيرقانونــي 50درصدي نان لواش درجلســه شــوراي عالي 
قوه قضاييه مطرح شد. اميد و انتظار مي رود با پيگيري هاي موشكافانه، 
اين موضوع علت يابي و پيگيري شود و با بازگرداندن به قيمت قبلي 

احقاق حق همگاني صورت گيرد.
عسكرآبادي از تهران 

  گران شدن مجدد مرغ نشان مديريت ضعيف است
مرغ مجدداً كمياب و گران شده است و مشكل قطعي برق هم مزيد بر 
علت است و هر دوي اين موارد نشان مي دهد ضعف مديريت به شدت 
فراگير شده است و حتي در ماه هاي پاياني قرار نيست اندكي آرامش و 

امنيت اقتصادي برقرار شود.
كريمي از ساوجبالغ 

   چهره مجرمين بسيار شرور در رسانه ها نشان داده شود
بهتر است چهره مجرميني كه مخل آسايش و امنيت جامعه مي شوند 
و بسيار شرور هستند به وضوح در روزنامه چاپ شود و در رسانه ها به 
نمايش درآيد تا مردم آنها را شناســايي كنند. پوشاندن صورت اين 
اشــخاص، موجب مي شــود كه بعد از آزادي، دوباره اعمال مجرمانه 

خود را تكرار كنند.
خمسه اي از تهران

   مدارس در اروميه براي ثبت نام تقاضاي وجه مي كنند
به رغم اينكه وزارت آموزش و پــرورش بارها اعالم كرده كه اخذ وجه 
جهت ثبت نام دانش آموزان غيرقانوني است همچنان برخي مدارس به 
اين كار ادامه مي دهند.  از وزارت آموزش و پرورش انتظار برخورد قاطع 

با مدارس متخلف داريم.
جمشيد وزيري از اروميه

  اختالالت مخابرات و اينترنت در شهر هشتبندي هرمزگان 
شهر هشتبندي از توابع شهرستان ميناب استان هرمزگان مدت هاست 
مشكل اينترنت ثابت و سيار و نيز شــبكه تلفن همراه دارد. تلفن ها و 
اينترنت ها مدام قطع و وصل مي شود و كسبه و دانشجويان و ادارات و 
مراكز آموزشي و... مدام دچار مشكل هستند. امكان ندارد شما بتوانيد 
ظرف يكي دو روز مثال اســتعالم بيمه بگيريد چرا كه اينترنت مدام 
قطعي دارد. دانش آموزان و دانشجويان هم كه با اين وضعيت درمانده 
شده اند. لطفا مسئوالن وزارت ارتباطات و مخابرات فكري براي مردم 

هشتبندي بكنند.
زرگر از هشتبندي هرمزگان

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

پاسخ مسئوالن

  اعتراف دردناك مادر
 به قتل پسرش 

زني كه تنها فرزند خــود را در تبريز به قتل 
رسانده، مدعي است كه پسرش را كشت تا 

عروس و نوه اش در امان باشند.
به گزارش همشهري، جمعه گذشته زني با 
پليس تبريز تماس گرفت و با صدايي لرزان و 
وحشتزده گفت كه پسرش را به قتل رسانده 
است. به دنبال اين تماس تيمي از مأموران 
راهي محل حادثه شــدند و پس از ورود به 
داخل خانه با جسد بي جان پسري 20ساله 
روبه رو شــدند و مادرش را ديدند كه كنار 

جسد نشسته و گريه مي كرد.
زن ميانســال دســتگير شــد و در همان 
تحقيقات اوليه اعتراف كرد كه با استفاده از 
شال عروسش، تنها فرزندش را به قتل رسانده 
تا مثل پدرش معتاد نشود و عروس و نوه اش 

در آرامش باشند. 
اين زن پس از انتقال به دادسرا در گفت وگو 
با خبرنگار پايگاه خبــري نصر تبريز گفت: 
وقتي 20ســاله بودم ازدواج كردم اما مدتي 
بعد فهميدم كه همســرم معتاد اســت. او 
اوايل ترياك مصــرف مي كرد امــا بعد به 
هروئين رو آورد و 15ســال پس از شــروع 
زندگي مشتركمان، درحالي كه يك پسر به 
 نام ياشار داشتيم، همســرم به دليل اعتياد 

فوت كرد.
وي ادامــه داد: پس از مــرگ او با كارگري 
خرج زندگــي ام را تامين مي كــردم با اين 
اميد كه تنها فرزندم آينده بهتري داشــته 
باشــد. اما وقتي 20ساله شــد فهميدم كه 
مشــروبات الكلي مصرف مي كند. او بيشتر 
اوقات در حالت عادي نبــود و حتي وقتي 
ازدواج كرد و بچه دار هم شد، دست از مصرف 
الكل برنداشت و احساس مي كردم كه مواد 
روانگردان هم اســتفاده مي كنــد. چراكه 
هميشه توهم داشــت و با چاقو و قمه من، 
همسر و فرزندش و حتي همسايه ها را تهديد 
مي كرد و با عربده كشي همه را مي ترساند. 
تا جايي كه احســاس مي كردم در خانه 
امنيت ندارم و حتي يك روز وقتي پسرم را 
ديدم كه در حالت عادي نيست و چاقو در 
دست دارد و با آن مبل ها را پاره مي كند، به 
بهانه رفتن به دستشويي از خانه فرار كردم 

و به خانه همسايه رفتم.
زن ميانســال گفت: رفتار او ادامه داشت تا 
اينكه خانواده عروســم، او و نوه ام را بردند و 
من ماندم و پسرم. حتي به خاطر تهديدهاي 
او مدتي را نزد خواهرم بودم تا اينكه يك روز 
كه به خانه برگشته بودم و ياشار دوباره رفتار 
تهديدآميزش را ازسر گرفته و با چاقو به من 
حمله كرده بود، چشمم به شال عروسم افتاد 
و با آن پســرم را خفه كردم تا به سرنوشت 
پدرش دچار نشود و عروسم و نوه ام در امنيت 

باشند.
براســاس اين گــزارش، براي متهــم قرار 
بازداشت صادر شده و تحقيقات تكميلي در 

اين پرونده ادامه دارد.

قاتل 2محيط بان زنجاني يك نفر بود
2ماه پس از شهادت 2محيط بان در منطقه فيله خاصه 

زنجان تازه ترين يافته هاي پليس حاكي از اين است كه پيگيري
يكي از متهمان هيچ نقشي در اين جنايت نداشته است 

اما دومين متهم به قتل هردو محيط بان اعتراف كرد.
به گزارش همشــهري، عصــر روز 16فروردين ماه امســال 2نفر از 
محيط بانان زنجاني به نام هاي مهدي مجلل و ميكائيل هاشــمي در 
منطقه فيله خاصه به سرنشينان يك دستگاه نيسان مشكوك شدند و 
به آنها دستور ايست دادند اما سرنشينان نيسان سرعت خودرو را بيشتر 
كرده و تالش كردند فرار كنند. تصميم شكارچيان براي فرار و تالش 
محيط بانان براي متوقف كردن آنها به تعقيب و گريزي تمام تبديل شد. 
شكارچيان به سوي جاده زنجان- قزوين گريختند وارد جاده اي فرعي 
شدند اما شكارچيان ناگهان خودروي شان را متوقف كرده و شروع به 
تيراندازي به سوي محيط بانان كردند و هردو نفر را به شهادت رساندند.

اين جنايت در شرايطي اتفاق افتاد كه هيچ كس از آن اطالعي نداشت تا 
اينكه صبح روز بعد گروه هاي جست وجو توانستند پيكرهاي 2محيط بان 
را كشف كنند. پوكه هاي فشنگ كشف شــده در محل حادثه نشان 
مي داد شكارچيان با سالح جنگي تيراندازي كرده اند. آنها تالش كرده 

بودند ردي از خود به جا نگذارند اما ساعتي بعد يكي از 
آنها دستگير شد و چند ساعت بعد دومين متهم نيز به 
دام افتاد. همچنين در بازرسي از منزل متهمان، گوشت 

شكار و اسلحه نيز كشف شد.
با دستگيري متهمان بازجويي از آنها براي روشن شدن 

ابعاد مختلف شهادت محيط بانان آغاز شد. بررسي ها نشان 
مي داد كه يكي از دستگيرشــدگان در ايــن حادثه دخالتي 

نداشته اما دومين متهم به قتل محيط بانان اعتراف كرد.
سرهنگ جعفر رحمتي، رئيس پليس آگاهي فرماندهي انتظامي استان 
زنجان در اين باره گفت: در جريان پرونــده قتل 2محيط بان زنجاني، 
چندين متهم از سوي پليس آگاهي اســتان زنجان براي بازجويي و 
بررسي هاي الزم دستگير شدند كه پس از انجام تحقيقات مشخص شد 
يكي از شكارچيان قاتل است. وي در رابطه با انگيزه قتل 2محيط بان 
زنجاني گفت: متهم اصلي انگيزه اش از اين جنايت را همراه داشــتن 
اسحله غيرمجاز، شكار غيرمجاز و ترس از دستگيرشدن و مجازات اعالم 
كرد. اين متهم هرچند سابقه كيفري نداشت اما پيش از اين چندين 
مرتبه شكار غيرمجاز انجام داده بود. به گفته وي متهم به قتل هم اكنون 

در بازداشت به سر مي برد و قرار است به زودي محاكمه شود.
از ســوي ديگر اســماعيل قلي زاده، فرمانده يگان حفاظت اداره كل 
محيط زيست استان زنجان نيز جزئيات بيشتري از اين پرونده را بازگو 
كرد و گفت: هرچند ابتدا ابهاماتي در اين خصوص وجود داشت و متهم 
اصلي شكارچي ديگري را به عنوان شريك جرم معرفي كرده بود اما در 
ادامه به صراحت به جرم خود اقرار كــرد و گفت كه اين دو محيط بان 
زنجاني را به تنهايي به شهادت رســانده و شريك جرم نداشته است. 
به گفته او پرونده با صدور كيفرخواست از دادسرا به دادگاه كيفري يك 

استان زنجان ارسال شده است.

كشف تانك، ضد هوايي و اژدر، در خانه مرد آلماني
 ادامه بررسي هاي رواني 

خانواده خرمدين در پزشكي قانوني
كلكسيون عجيب پيرمرد، او را راهي دادگاه كرد

تلفن ها براي كالهبرداري 
به صدا درمي آمدند

»من و شــهرزاد در يك هتل كار 
مي كرديم اما از وقتي هتل به خاطر داخلي

كرونا تعطيل شــد و بيكار شديم 
نقشــه كالهبرداري كشــيديم.« اين بخشي از 
اعترافات پسر جواني است كه با همدستي دختر 
مورد عالقه اش و با شگردي عجيب از شهروندان 

كالهبرداري مي كردند.
به گزارش همشهري، راز كالهبرداري هاي اين 
دختر و پسر، بهمن سال گذشته فاش شد؛ زماني 
كه زني ســالخورده قــدم در اداره پليس تهران 
گذاشت و خبر از كالهبرداري 50ميليون توماني 
داد. او در توضيح ماجرا گفت: پسر من سال هاست 
كه در كانادا زندگي مي كند. چند روز قبل پسري 
جوان به خانه ام زنگ زد و خودش را دوست پسرم 
جا زد. او گفت پســرم در جريــان يك درگيري 
توسط پليس كانادا دستگير و زنداني شده است. 
جوان ناشناس مدعي شد كه پسرم از او خواسته 
به من زنگ بزند تا برايش پول بفرستم. مي گفت 
پليس كانادا او را به جريمه نقدي محكوم كرده 
است و اگر اين پول را جور نكند، به زندان مي رود.

شــاكي ادامه داد: اين را كه شــنيدم ترسيدم و 
گفتم حتما پول را فراهم مي كنم. مرد ناشناس 
مي گفت كه فقط تا پايان وقت اداري فرصت دارد 
تا از طريق سفارت پول را تبديل به دالر كند. از 
طرفي پسرم موبايلش را جواب نمي داد و آنالين 
هم نبود و به همين دليل پول را به حســابي كه 
جوان ناشناس گفته بود واريز كردم تا هرچه زودتر 
به دست او برسد و پسرم آزاد شــود. اما روز بعد 
كه براي پيگيري موضوع به سفارت كانادا رفتم 
مشخص شد كه پسرم اصال زندان نبوده و ماجراي 

درگيري دروغي بيش نبوده است. پسرم سرگرم 
اسباب كشي بوده و خانه اش را عوض كرده بود و به 
همين دليل صداي زنگ موبايلش را نشنيده بود. 
آنجا بود كه فهميدم به دام يك كالهبردار افتاده ام 
و پسرم از من خواست تا ماجراي اين كالهبرداري 

را به پليس گزارش كنم.

شكايت هاي سريالي 
با اين شكايت، پرونده اي در شعبه چهارم دادياري 
دادسراي ويژه سرقت تشــكيل شد و گروهي از 
مأموران اداره آگاهي تهــران تحقيقات خود را 
براي يافتن مرد شياد آغاز كردند. بررسي ها ادامه 
داشت و در مدتي كوتاه چند شكايت مشابه ديگر 
نيز پيش روي تيم تحقيق قرار گرفت كه نشان 
مي داد جوان شــياد به صورت سريالي دست به 
كالهبرداري مي زند. او طعمه هاي خود را از ميان 
زنان و مردان سالخورده كه فرزندشان در خارج 
از كشــور بودند، انتخاب مي كرد. بعد از تماس با 
آنها خودش را دوســت آنها معرفي كرده و پس 
از اجراي نمايش و به بهانه هاي مختلف دست به 
كالهبرداري مي زد. اين تنها شگرد مرد شياد نبود 
و مأموران متوجه شدند كه او با ترفندهاي ديگري 

نيز از طعمه هايش پول مي گرفت.

هراس از كرونا
ترفند ديگر مرد شياد اين بود كه به شماره هاي 
مختلف زنگ مي زد و اگر زني مســن گوشي را 
برمي داشت با پرسيدن چند سؤال كوتاه اطالعاتي 
از اعضاي خانواده وي به دســت مــي آورد و بعد 
مدعي می شد كه يكي از اعضاي خانواده به خاطر 

ابتال به كرونا در خيابان افتاده و از حال رفته است 
و درخواســت پول مي كرد تا او را به بيمارستان 
انتقال بدهد. يا اينكه مي گفت وي دچار ســكته 
قلبي شده يا تصادف كرده و يا در بيمارستان تحت 
عمل جراحي قرار دارد و با اين ترفندهاي عجيب 
از هر فرد بين 5ميليون تا 30ميليون تومان پول 

مي گرفت.

پايان 4 ماه فرار 
كالهبرداري هاي سريالي مرد شياد ادامه داشت 
تا اينكه با انجام اقدامــات اطالعاتي، اين متهم 
27ساله چند روز قبل دستگير شــد. او اگرچه 
اصرار داشت كه بيگناه است اما در بررسي تلفن 
همراهش، همه پيامك هاي واريز پول به دســت 
آمد و پسر جوان چاره اي جز بيان حقيقت نديد. او 
مدعي شد كه تمام اين نقشه ها را از بهمن پارسال 
با همدستي دختر مورد عالقه اش كشيده است. 
وي گفت: من و شهرزاد از كاركنان هتلي در تهران 
بوديم اما به خاطر كرونا، هتل تعطيل و ما بيكار 
شديم. قرار بود به خواستگاري شهرزاد بروم اما 
كار مناســبي گير نمي آوردم و از طرفي شهرزاد 
خواستگار ديگري هم داشت و از سوي خانواده اش 
تحت فشار بود. يك روز كه در خانه بودم و به شدت 
فكرم درگير بود تلفن خانه ام زنگ خورد. مادرم آن 
را جواب داد و بعد از چند دقيقه متوجه شدم كه 
ظاهرا فردي قصد كالهبرداري داشته و به بهانه 
اينكه مادرم در مسابقه تلويزيوني برنده شده از 

او خواسته بود كه پاي دســتگاه خودپرداز برود. 
مادرم كه اهل مطالعه بود مي دانست اين شگرد 
كالهبرداران اســت و تلفن را قطع كرد. همان 
لحظه ايده كالهبرداري به ذهنم خطور كرد اما 

با ترفندي ديگر.
وي ادامه داد: موضوع را با شهرزاد درميان گذاشتم 
و درنهايت او هم قبول كرد كه با من همدســت 
شود. اكثر طعمه هاي مان را از قبل مي شناختيم 
و برخي ديگر را هم اتفاقي به خانه هايشان زنگ 
مي زديم. آنهايي را كه فرزندانشــان در خارج از 
كشور بودند و مي دانســتيم پدر و مادر پيرشان 
در تهران زندگي مي كنند به بهانه اينكه دوست 
فرزندشان هستيم و افراد ديگر را هم به بهانه هاي 
ديگر فريب داده و از آنها كالهبرداري مي كرديم.

متهم گفــت: در اكثر مواقع من بــا طعمه هايم 
صحبت مي كردم جز چند مورد كه شهرزاد با آنها 
صحبت كرد و با چرب زباني فريبشان داد. ما در 
اين مدت شايد به بيش از 100نفر زنگ زديم كه 
نصف آنها فريبمان را خوردند و پول به حسابمان 
واريز كردند. با اين پول ها براي شهرزاد هداياي 
گران قيمت خريدم و مابقي را پس انداز كردم تا 
بتوانم خانه اي رهن كنم و به خواستگاري دختر 

مورد عالقه ام بروم كه همه  چيز لو رفت.
متهم پــس از اقرار به نقشــه كالهبرداري هاي 
سريالي بازداشت شد و تحقيقات براي دستگيري 
همدست وي و همچنين شناسايي ساير شاكيان 

احتمالي ادامه دارد.

شهرداري زمين خالي براي احداث فضاي سبز در جواديه ندارد
روابط عمومي منطقه 16شــهرداري تهران پيرو چاپ پيام مردمي با 
موضوع سرانه فضاي ورزشي در جواديه واقع در منطقه 16 در ستون 
با مردم روزنامه همشهري پاسخ داده است: در محله جواديه زميني 
تحت تملك شهرداري براي ايجاد و احداث فضاي سبز وجود ندارد. 
با اين حال در سال99 سه پاتوق محله در امالكي كه با شهرداري به 
توافق رسيدند احداث شده است و يك سالن ورزشي نيز به نام شهيد 
واالمقام بهمن نجفي افتتاح شده است و اين روند در سال1400 نيز 

ادامه خواهد داشت.

چند ســال پس از كشــف يك تانك 40تني، 
ضد هوايي، مسلسل، اژدر و صدها مهمات جنگي 
متعلق به دوران نــازي در خانه مرد 84ســاله 

آلماني، محاكمه اين مرد در دادگاه آغاز شد.
به گزارش همشهري به نقل از رسانه هاي آلمان، 
در سال 2015و به دنبال تحقيقات گسترده اي 
كه از ســوي نيروهاي امنيتي آلمان براي كشف 
سالح و مهمات غيرمجاز در اين كشور انجام شد، 
مأموران موفق به شناسايي وياليي در شهر كيل 
شدند كه در زيرزمين آن كلكسيونی از سالح هاي 
سبك و ســنگين نگهداري مي شــد. مالك اين 
ويال، پيرمردي 84ســاله بود كه توسط مأموران 
دستگير شد و آنها در داخل زيرزمين ويال با يك 
تانك 40تني، ضد هوايي كاليبر 8.8سانتي متري، 
يك اژدر، مسلسل و خمپاره انداز كاليبر 5سانتي 
متري، سالح هاي نيمه اتوماتيك و تمام اتوماتيك 

و بيش از هزار گلوله و مهمات روبه رو شدند.
از آنجا كه نگهداري سالح غيرمجاز در آلمان جرم 
محسوب شده و بين يك تا 5سال مجازات زندان 
در بر دارد، مرد سالخورده به دادگاه معرفي شد، 
اما در جريان تحقيقات مدعي شد كه هيچ كدام از 
سالح هايي كه در زيرزمين وياليش كشف شده، 
خطرناك و قابل استفاده نيســتند و وي آنها را 
سال هاي پيش به عنوان آهن قراضه از انگليس 

خريداري كرده و با خود به آلمان آورده است.
به دنبال كشف كلكسيون عجيب اين مرد، 2روز 
طول كشيد تا مأموران بتوانند همه سالح ها را از 
آنجا خارج كنند و تنها براي انتقال تانك 40تني 
بيش از 20سرباز به مدت 20ساعت تالش كردند.

از آن سال تحقيقات درباره اين پرونده ادامه داشت 
تا اينكه جمعه گذشته، نخستين جلسه محاكمه 
پيرمرد به جرم نگهداري ســالح هاي غيرمجاز 
برگزار شد. در اين جلســه وكالي متهم گفتند 

كه هيچ كدام از ســالح هاي كشف شده از ويالي 
متهم قابل استفاده نبوده و سالح جنگي به شمار 
نمي روند، حال آنكه دادستان ها عقيده داشتند 
اين سالح ها عملياتي و خطرناك بوده اند. با اين 
حال كارشناسان اسلحه شناسي كه بررسي هاي 
زيادي روي سالح هاي كشف شــده انجام داده 
بودند اعالم كردند كه در بين همه ســالح هاي 

كشف شــده، تنها ســالح ضد هوايي است كه 
مي تواند همچنان قابل استفاده باشد و بقيه آنها 
عملياتي و قابل استفاده نيستند. محاكمه پيرمرد 
در دادگاه در حالي ادامه دارد كه درصورت قابل 
استفاده شناخته شدن ســالح هاي كشف شده، 
مجازات يك تا 5ســال حبس در انتظار پيرمرد 

خواهد بود.

»با وجود يافته هاي تازه درخصوص سالمت رواني متهمان 
در پرونده قتل خانواده خرمدين اما هنوز ابهاماتي در اين باره 
وجــود دارد و بايد صبر كنيــم.« رئيس بخــش معاينات 
روانپزشكي اداره كل پزشكي قانوني استان تهران با اعالم اين 
خبر جزئيات تازه اي از روند بررسي سالمت روان متهمان اين 

پرونده را بازگو كرد.
دكتر مهدي صابري به ايلنا گفت: وقتي جنايتي در اين حد 
فجيع اتفاق مي افتد و باعث آزار جامعه مي شود، وظيفه ما 
اين است كه تعادل رواني فرد را بررسي كنيم نه اينكه حدس 
بزنيم، بلكه بايد درخصوص آن به يقين برســيم و چيزي را 
كه اعالم مي كنيم بايد مطمئن باشيم. بنابراين نياز است كه 
چندين متخصص در اين خصوص بحث كنند. در اين پرونده 
اخير هم از زماني كه معاينه دوم اين زوج در پزشكي قانوني 
انجام شده، چندين جلسه با متخصصان روانپزشكي در اين 
خصوص داشــتيم و بحث و تبادل نظر صورت گرفته است، 
اما چون كامال به نتيجه نرسيده ايم و مطمئن نيستيم، هنوز 

نمي توانيم به دادگاه نظر دقيق اعالم كنيم.
وي در ادامه گفت: اخيرا نيز يك سري آزمايش رواني تكميلي 
از اين زوج گرفته شــده و نوبت اول و دوم اين آزمايشات در 
هفته گذشته در يكي از دانشگاه هاي تهران انجام شده و ما 
منتظر نتايج اين آزمايشات هستيم و چنانچه الزم باشد باز 

هم ايــن آزمايش ها را تكرار مي كنيــم، چراكه بايد عدالت 
برقرار شود. صابري تأكيد كرد: نمي توانيم پيش بيني كنيم 
كه اين پرونده چه زماني به نتيجه مي رسد، اگرچه نكته هايي 
درخصوص اين پرونده يافت شده است، اما چون توافق نظر 
نداريم و نكاتي وجود دارد كه داراي ابهام است، بايد براي رفع 
ابهام صبر كنيم، ممكن است اين رفع ابهام زمان بيشتري 
ببرد، ولي تالش مان را مي كنيــم. ما مي دانيم كه اگر از يك 
مسئله مدتي بگذرد و زمان شامل حال آن شود، ممكن است 
تبعاتي به همراه داشته باشد. ما درخصوص اعالم نظر در همه 
پرونده ها بايد به يقين برسيم چراكه گاهي اوقات ممكن است، 
دادگاه صرفا براي اعالم حكم، منتظر نظر پزشكي قانوني باشد 

بنابراين بايد ما در مورد همه پرونده ها به يقين برسيم.

 دستگيري قاتل مرد جوان، يك ساعت بعد از جنايت
جواني كه در جريان درگيري با جوان ديگري در مينودشت او را با ضربه چاقو به قتل رسانده بود يك ساعت پس از اين جنايت 
دستگير شد. به گزارش همشهري، اين جنايت يكشنبه شب در يكي از محالت مينودشت در استان گلستان اتفاق افتاد. سرهنگ 
علي اكبر باي، فرمانده انتظامي مينودشت درباره اين حادثه گفت: يكشنبه شب درپي اعالم مركز فوريت هاي پليسي مبني بر يك 
فقره درگيري در يكي از محالت شهرستان، بالفاصله مأموران انتظامي به محل اعزام شدند. با حضور مأموران مشاهده شد جوان 
33 ساله اي با سالح سرد توسط فردي مجروح شده كه جهت مداوا به بيمارستان منتقل شده است. فرمانده انتظامي مينودشت 
با بيان اينكه مجروح به علت شدت جراحات و خونريزي درگذشت، تصريح كرد: اقدامات فني و تخصصي پليس براي دستگيري 
قاتل فراري آغاز شد و سرانجام در كمتر از يك ساعت با اشراف اطالعاتي مأموران، مخفيگاه متهم شناسايي و طي هماهنگي با 
مقام قضايي دستگير شد. باي خاطرنشان كرد: متهم 24ساله در مقر انتظامي و در تحقيقات مقدماتي به ارتكاب قتل به دليل 

اختالفات خانوادگي و مالي اقرار كرد و ضمن تشكيل پرونده به مراجع قضايي معرفي شد.

دختر و پسر جوان كه به دليل شيوع كرونا كارشان 

را از دست داده بودند نقشه كالهبرداري كشيدند
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موفقيت يا فرمول وحشت 
ادغامعمودياصطالحياســتبــرايتوصيفنظام
استوديوييكهســهمرحلهتوليد،توزيعونمايشرا
بهصورتكاملدراختياردارد.درايننظام،همهچيز
ازفيلمنامهتاتدوينبراســاسقوانينوفرمولهاي
استوديوانجامميشودوهمچنينبرايآن،مفهومژانر
مفهوميحياتياست؛چراكهژانرنهتنهانوعمحصولي
راكهبايدتوليدشــودتعيينميكندبلكهانتظاراتو
پيشفرضهايتماشاگررانيزشكلميدهد.ازطرف
ديگر،ژانردرفرايندسهگانهتوليد،توزيع)بازاريابي(
ومصرفنقشمهميداردوبهحفظهنجارهاونيزدر
عينحالنوآوريدرمحصوالتياريميرساند.ساختار
سامانههايويدئويدرخواســتييانمايشويدئوي
آناليننيزتاحدوديمشابهساختارنظاماستوديويي
است.اولازهمهقاعدهادغامعموديدربارهآنهاصدق

ميكندچراكهتوليد،توزيعونمايشرادرانحصارخود
دارند.ديگراينكهاينسامانههاروينوعيازمحصوالت
سرمايهگذاريميكنندكهپيشترنمونههايمشابهشان
درجذبمخاطبوسوددهيماليبهموفقيترسيده
باشــند)حفظهنجارها(.نكتهديگريكهســازوكار
اينسامانههارامشــابهنظاماستوديوييميسازد،به
نوآوري)البتهدرحداقليترينشكلآن(درتوليداتي
برميگرددكهنمونهایازآنهادربــازاروجودنداردو
چنانچهمحصوليبرايپركردناينخألدربازارعرضه
شود،ممكناستبهموفقيتبرسد.سريالهايكمدي
هنجاريتريننوعســريالهاييهستندكهدرشبكه
نمايشخانگيتوليدوعرضهشدهاند.اينسريالها،
فارغازكيفيتشانكهعموماهمبدساختوسطحي
وماللتبارند،نبضبازاررادردستدارند.حضورچند
بازيگريكهدرژانركمديبهآيكونتبديلشــدهاند،

مهمترينعنصرسازندهســريالهايكمدياستكه
حتيازابعادديگريمثلفيلمنامــه،كارگردانيو...
برايتوليدكنندگانودستاندركاراناينمحصوالت

مهمتراست.
براينمونه،مهرانمديريكهيكيازپيشگامانساخت
سريالبرايشبكهنمايشخانگياستوسريالهايي
مثل»قهوهتلخ«،»گنجمظفر«،»وياليمن«،»شوخي
كردم«،»عطســه«،»هيوال«و»دراكوال«رادرشبكه
نمايشخانگي)ونهصرفابرايســامانههايويدئوي
درخواستي(ساخته،تقريباهرباردومجموعهشبيه
همبهبازارعرضهكرده)حفظهنجار(زمانیكهديگر
آنجوابنداده،فرمولشرابرایساختسريالبعدی
تغييردادهاســت)نوآوری(.فيليمــوونماوادرچند
سالاخيربيشتررويســريالهايدراموعاشقانه
سرمايهگذاريكردهوتوانســتهاندبازاررابهتسخير

خوددرآورند،اماحاالفيلمنتباشناســاييخلئيكه
درژانرترسناكدربازارسريالشبكهنمايشخانگي
وجوددارد،ســعيكردهمصرفكنندگانرابهسمت
محصوليكهمشابهيدربازارنداردسوقدهد.پيشتر
موفقيتســريال»قورباغه«هومنسيديكهدرژانر
معماييبودواستقبالتماشاگرانازآننشان جناييـ
دادكــهظرفيتهايامتحاننشــدهوبكريدربازار
سريالسازيوجودداردكهمحصوليباكميتفاوت)و
نهحتيخالقيت(ميتواندازآنبهرهمندشود.حاالبايد
صبركردوديدآيا»آنها«براياستفادهازظرفيتمغفول
بازارسريالهايشبكهنمايشخانگيدرژانرترسناك

موفقخواهدبوديانه.
خصوصاكهساختسريالوفيلمترسناكدرايران،
بهدليلمســائلمختلف،كاريسختاستوريسك

سرمايهگذاريدرآنباالست.

ث
مك

جشنواره

9فيلمبدونزيرنويس

يكي از مشــكالت مخاطبان جشنواره 
جهاني فيلم فجر، نبود زيرنويس فارسي 
براي اكران فيلم هاي خارجي اســت؛ 
مشــكلي كه روابط عمومي جشــنواره 
معتقد اســت ابعاد كوچكــي دارد و از 
 120فيلم حاضر در جشنواره فقط 9فيلم 

زيرنويس ندارد.
به گزارش همشهري، نمايش فيلم هاي 
خارجي در جشــنواره هاي سينمايي 
ازجمله فجر هميشــه با اين نقد روبه رو 
بوده كه انتخاب فيلم ها براساس توليدات 
روز دنيا نبــوده؛ موضوعي كه همچنان 
نمونه اش در جشنواره ها به خصوص فجر 
ديده مي شود، اما در اين باره نقد موجود 
در جشــنواره نبود زيرنويس فارســي 
براي اكران فيلم هاي خارجي اســت؛ 
فيلم هايي كــه در بخش هاي مختلف 
براي مخاطبان ايران اكران مي شــود 
و نبود اين زيرنويس ها باعث شــده كه 
سالن هاي نمايش بيش از حد خلوت و 

سوت و كور باشند.
با اين حــال، روابط عمومــي اين دوره 
از جشــنواره معتقد اســت كه از ميان 
120فيلم در حال اكران جشنواره تنها 
9فيلم سينمايي زيرنويس ندارند. البته 
روابط عمومي در پاسخ به اين سؤال كه 
چرا همان 9فيلم هم زيرنويس نشــده، 

پاسخي نداده است.

قسمت اول سريال ترسناك 
»آنها« به نــام »بُت چين« گزارش

پنجشنبه 6خرداد از سامانه 
ويدئوي درخواستي فيلم نت پخش شد. اين 
نخستين بار نيســت كه يك  سريال شبكه 
نمايش خانگي سعي مي كند بخت خود را در 
ژانر ترســناك بيازمايد و با ترس و وحشت 
براي خود تماشــاگراني دســت و پا كند. 
»احضار« ساخته رامين عباسي زاده سريالي 
11قسمتي بود كه در سال 1397 در شبكه 
نمايش خانگي توزيع شــد اما مجوز پخش 
نگرفت و حتي صحنه هايي از آن در فضاي 
مجازي دستمايه شوخي و خنده شد. احضار 
محصول گران قيمتي نبود و قصد داشت با 
هزينه كمـ  كه يكي از ويژگي هاي توليدي 
محصوالت ترســناك اســتـ  از بازار گرم 
سريال هاي شبكه نمايش خانگي سود ببرد 
و به اصطالح از اين نمد به كالهي برسد. اما 
كم خرج بودن موفقيت هيچ فيلم و سريال 
ترسناكي را تضمين نكرده است. توليد ارزان 
و سريع به شرايط توليدي مرتبط است كه 
مســلما روي جنبه هــاي مختلف كيفيت 
محصول نهايي هم اثر خواهد گذاشت، اما 

الزاما باعث موفقيت آن نمي شود. كيفيت 
احضار نشان از آن داشت كه سازندگانش، 
بيش از فيلمنامه، كارگرداني، موســيقي، 
طراحي صحنه و لباس، چهره پردازي و بازي 
بازيگران، به ارزان بودن انديشيده بودند و در 
اين وضعيت، هيچ چيز ترسناك تر از ساخت 
فصل دوم اين سريال نبود كه اتفاق نيفتاد. در 
ضمن، نبايد فراموش كرد كه اساسا ساخت 
فيلم ترسناك در ســينماي ايران به دليل 
مهارت بااليي كه مي طلبــد و نيز مميزي 
موضوعــات مربــوط به آن عملــي به نظر 
نمي رسد. آيا »آنها« مي تواند در اين مسير 

قدم بردارد و به موفقيت برسد؟

شكستنطلسمانحصاربا»آنها«
»آنها« محصول سامانه ويدئوي درخواستي 
فيلم نت اســت كــه اســمش از دو رقيب 
ديگرش، يعني فيليمو و نماوا، كمتر شنيده 
شده. از پروژه هاي مهم فيلم نت در گذشته 
مي توان به توزيع سريال »شهرزاد« اشاره 
كرد و اخيرا هم تاك شوي »شب آهنگي« 
با اجــراي حامــد آهنگي را عرضــه كرده 
است. فيلم نت متعلق به مؤسسه  فرهنگي 
و ديجيتال آينه  جادو اســت كه مديرعامل 
هر دو محمد صراف است. صراف كه رئيس 
انجمن »شــركت هاي نمايــش ويدئوي 

آنالين« است سال گذشــته كوشيد، براي 
اكران آنالين فيلم ها، هماهنگي هايي را بين 
شــركت هاي نمايش ويدئوي آنالين انجام 
دهد كه اين اقدام او گويا به مذاق فيليمو و 
نماوا خوش نيامد و از عضويت در اين انجمن 

انصراف دادند.
 اواخــر آبــان ســال پيــش، خبرگزاري 
مهرگفت وگويي بــا او انجام داد و صراف در 
اين گفت وگو به وضوح از انحصار دو سامانه 
بــزرگ ويدئــوي درخواســتي آنالين در 
پخش آنالين فيلم هاي سينمايي گله كرد. 
او درباره وضعيت اكــران آنالين گفته بود: 
»نسبت به اكران آنالين در ابتدا اقبال خوبي 
شــد چون در ابتدا هيجاني وجود داشت، 
بيماري كوويد -19 و تعطيلي ســينماها 
باعث شــده بود كه براي مردم اين فضاي 
جديد جذاب باشــد. طبيعتاً از اين موضوع 

استقبال شــد اما رفته رفته اين اتفاق رو به 
افول رفت چون از اول ساختار درستي براي 
اين موضوع طراحي نشــده بــود. از همان 
ابتدا بحث ما بر ســر فيلم »خــروج« هم 
همين بود؛ يعني اكران آنالين اگر بخواهد 
راه بيفتــد اگر ســينماها امروز براســاس 
يك قاعده اي دســت به اكران مي زنند و با 
هماهنگي هايي اين اتفاق مي افتد، در اكران 
آنالين هم بايد چنين هماهنگي هايي داشته 
باشــيم.  مانند اينكه مردم چطور بتوانند از 
اين اكران اســتفاده كنند و همچنين براي 
محتوايي كه پخش مي شــود موضوعاتي 
مانند قاچاق و سرقت پيش نيايد. شاهد اين 
بوديم كه به دليل رعايت اين موارد تمامي 
 فيلم ها به ســرقت رفتند و تهيه كنندگان

متضرر شدند.  بنابراين نبود ساختار مناسب 
از ابتدا، هيجان زدگي و متأسفانه جوگيري 

برخــي مديرانــي كه احســاس مي كنند 
هميشه بايد اول باشــند، منجر به اين شد 
كه اكران اينترنتي به درستي شكل نگيرد. 
 همين امر باعث شــد اكران اينترنتي رو به

افول برود.« 
او درباره فروش خوب آنالين برخي فيلم ها 
چنين اظهار كرده بــود: »برخي از فيلم ها 
به خاطر كيفيت و اعتبــار كارگردان حتماً 
مورد توجه واقع مي شــوند، اگر اين حوزه 
از انحصــار خارج شــود و جز دو ســامانه، 
سرويس هاي ديگر هم مي توانستند به ارائه 
خدمات در اين زمينــه بپردازند طبعاً آن 
يك ميليارد فروش يك فيلم، به دو ميليارد 
افزايش پيدا مي كــرد.« حاال، گويا فيلم نت 
تصميم گرفته در زمينه سريال سازي هم با 
رقباي ديرينه اش به رقابت بپردازد و انحصار 

را با احضار از دست آنها خارج كند.

»آنها« سريال هاي شبكه نمايش خانگي را به 
ويروس ژانر ترسناك مبتال مي كند؟

ترس به سبك ايراني

ياوريگانه
روزنامه نگار

شبكه نمايش خانگی

بگذارزندهبمانم
پخش سريال »مي خواهم زنده بمانم« متوقف شد 

بعد از درخواســت معاون اجتماعي ناجا از ساترا درباره توقف سريال 
مي خواهم زنده بمانم شهرام شاه حسيني، ديروز جديد ترين قسمت 
اين مجموعه منتشر نشد. به گزارش همشهري، روابط عمومي فيليمو 
در نخستين ساعات بامداد ديروز، با تأييد خبر توقف پخش اين سريال، 
اعالم كرد: »قسمت پانزدهم اين مجموعه مطابق هر هفته دوشنبه اين 
هفته پخش نخواهد شد.«  اين اتفاق در حالي افتاد كه جوابيه ساترا 
به عنوان مرجع اصلي تصميم گيري درباره مميزي خبر از رايزني براي 
رفع ابهامات و گفت وگو درخصوص اين تصميم مي داد. اين سازمان 
بعد از 24ساعت جوابيه اي را درخصوص سرنوشت اين سريال ارائه داد 

و اظهار اميدواري كرد كه مشكل اين سريال به زودي حل مي شود.
در جوابيه سازمان ســاترا آمده بود: »براساس بررســي هاي ساترا، 
دغدغه هاي ناجا ناظر به جهان و جريان داستان و نيز شخصيت پردازي 
برخي كاراكترهاســت كه به نحوي خدشــه به چهره نيروي خدوم 
انتظامي و كميته هاي انقالب اسالمي به عنوان شاكله ناجا محسوب 
شده اســت. نكاتي كه به راحتي و بدون تحميل هزينه هاي سنگين 
اصالح  پس از توليد به بخش خصوصــي، در مرحله فيلمنامه قابليت 
بررسي و مرتفع شدن داشته اند، اما باتوجه به اينكه سريال، بدون طي 
كردن هماهنگي هاي الزم با مؤسسه ناجي هنر آغاز به توليد نموده، اين 

مالحظات در اين سريال نيز مورد غفلت قرار گرفته است.« 
در ادامه اين متن آمده است: »با توجه به زمان توليد اين سريال، اين 
محتوا پس از توليد و باهدف دريافت مجوز انتشار به ساترا ارائه شده 
اســت؛ به همين دليل اعمال اصالحات در فيلمنامه در اين مرحله، 
عماًل غيرممكن بوده و مطابق با سياست ســاترا مبني بر حمايت از 
سرمايه گذاري بخش خصوصي نيست؛ برهمين اساس و پس از وصول 
شكايت ناجا، ساترا با برقراري جلساتي با نويسندگان محترم و مديران 
معاونت فرهنگي و اجتماعي ناجا و مؤسســه ناجي هنر ، سعي بر حل 
چالش پيش آمده با اصالح حداقلي ايرادات داســتان داشته است كه 
اميدواريم به زودي به حل مشــكل پيش آمده منجر شــود.« به نظر 
مي رســد دايره نظارت ها و دخالت ارگان ها و ســازمان هاي ديگر در 
توليد سريال هاي نمايش خانگي تنگ تر مي شود و در اين ميان ساترا 
كه وظيفه صدور مجوز ها در پلتفرم ها را عهده دار است بعد از اجماع، 
تصميم هايي را دارد كه شايد ادامه همين تصميمات توليدات شبكه 

نمايش خانگي مانند تلويزيون شود.
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   آخرين تالش هاي 
نخست وزير

اگرچه بــا اعالم موضــع نفتالي 
بنت مبني بــر توافق با يائير الپيد 
و تشــكيل دولت ائتالفــي، كار 
نتانياهو تمام شده به نظر مي رسد، 
اما تالش هاي او براي شكســت 
اين ائتــالف در دقيقه 90همچنان 
ادامه دارد. روزنامه عبري يديعوت 
احرونوت در اين باره مي نويســد: 
نتانياهو تالش هاي گســترده اي 
را براي جذب نماينــدگان مؤثر 
جريان راســت در پارلمان كليد 
زده اســت؛ ازجمله مهم ترين اين 
اشخاص، ايليت شاكيد، وزير سابق 
دادگســتري رژيم صهيونيستي 
اســت. او با همراهي در فهرست 
نفتالي بنت راهي پارلمان شــده، 
اما ممكن است در دقايق پاياني، در 
ازاي كسب امتيازات عمده از سوي 
نتانياهو، موضع خود را تغيير دهد! 

   تجربه داروي ايدز
چالش دسترســي آزاد به فرمول واكسن 
كرونا، يادآور حاشيه هاي داروي توليد شده 
براي بيماري ايدز در دهه 1990است. سازمان 
غذا و داروي آمريكا نخستين درمان دارويي 
مؤثر اين بيماري را در سال 1995 تأييد كرد 
كه در نتيجه آن مرگ هاي ناشــي از آن در 
آمريكا و اروپا كاهش چشمگيري پيدا كرد. 
اما برعكس، آسيا و آفريقا به دليل ناتواني در 
تأمين هزينه اين دارو، شاهد روند صعودي 
آمار مرگ ومير در كشورهايشان بوده اند. 
در سال 2001، ســازمان تجارت جهاني با 
تصويب قانوني، با لغو امتياز انحصاري داروي 
ايدز موافقت كرد تا شركت هاي كوچك هم 
بتوانند به فرمول آن دسترسي پيدا كنند. 
در سال 2003اين ســازمان گام مهم تري 
را براي كنترل شــيوع ايدز برداشت و به 
كشورهاي كم درآمد اجازه داد تا نسخه هاي 
ژنريك دارو را كه در تايلند، آفريقاي جنوبي 
و هند توليد مي شد، وارد كنند. در آن زمان 
هم صنعت داروسازي مخالف اين طرح بود؛ 
با اين توجيه كــه تضعيف مالكيت معنوي، 
سرمايه گذاران را براي حمايت از اختراعاتي 
كه منجر به نجات جان انســان ها مي شود، 
دلسرد مي كند. اين همان ادعايي است كه 
امسال هم در مورد واكســن كرونا مطرح 
شده است. اما اين پيش بيني در مورد داروي 
ايدز محقق نشد و شركت هاي دارويي بعد 
از لغو مالكيت معنوي اين دارو نيز همچنان 
به نوآوري هاي خود ادامــه دادند. آنتوني 
فائوچي، مشاور ارشد رئيس جمهور آمريكا 
در امور پزشكي در اين باره مي گويد: »آن 
زمان خيلي ها مي گفتند لغو مالكيت معنوي، 
صنعت داروسازي را ورشكسته مي كند. اما 
اين اتفاق نيفتاد و شركت ها به حيات خود 
ادامه دادند و همچنان ميلياردها دالر درآمد 

كسب كرده اند.«

 سياوش فالح پور
روزنامه نگار

كيوسك

 بحث لغــو مالكيــت  مادي 
انحصاري توليد واكسن كرونا گزارش

به منظور سرعت بخشيدن به 
فراينــد واكسيناســيون جهانــي به ويژه 
دركشــورهاي فقير، اين روزها داغ شده و 
موافقــان و مخالفــان خــود را دارد. 
توليدكنندگان واكسن می گويند همه تالش 
خود را به كار می بندند و با راه اندازي خطوط 
توليد جديد، بــه زودي كمبودها را برطرف 
مي كنند، اما حاضر نيســتند توليد آن را از 
انحصار خود خارج كننــد. اما معترضان به 
شــركت هاي بزرگ توليدكننده واكســن 
مي گويند كه تا وقتي شركت هاي خرد در 
گوشــه وكنار دنيا به فرمول توليد واكسن 
دسترســي پيــدا نكننــد، اميــدي بــه 

واكسيناسيون عادالنه نخواهد بود.
كشــورهاي كم درآمد ماه هاســت كه در 
انتهاي صــف دريافت واكســن كرونا قرار 
دارند و سهم شان هنوز حتي به يك درصد 
از واكســن هاي ساخته شــده نيز نرسيده 
اســت. تنها 0.3درصد از واكسن هايي كه 
در سراسر جهان توزيع شــده به 29كشور 
فقير كه 9درصد جمعيت جهان را در خود 
جا داده اند، تعلق پيدا كرده و بقيه، ســهم 
كشــورهاي ثروتمند شده اســت. برآورد 
مي شود واكسينه كردن 70درصد جمعيت 
جهان و رســيدن به ايمني جمعي، حداقل 
به 11ميليارد دوز واكسن نياز دارد، اما تا به 
حال فقط 1.7ميليارد دوز توليد شده است.

اختالف نظر
تنها راه پايان دادن به رقابت نامتوازن براي 
دستيابي به واكسن، افزايش توليد جهاني 
آن است. اما مسئوالن و كارشناسان درباره 
نحوه تحقق اين هدف بــا يكديگر اختالف 
نظر دارنــد. نيويورك تايمز در گزارشــي 
نوشت؛ برخي كارشناســان مي گويند كه 
تنها راه واكسيناســيون عادالنه اين است 
كه فرمول واكســن  از انحصار شركت هاي 
بزرگ داروسازي در بيايد و در اختيار ديگر 
واكسن سازان هم قرار بگيرد تا توليد سرعت 
بگيــرد. طرفداران اين ايــده مي گويند كه 
دولت ها مي توانند صنايع را وادار يا ترغيب 
كنند كه با شركت هاي متعددی مشاركت 
كنند تا دوزهاي بيشتري به قيمت ارزان تر 

براي كشورهاي  كم درآمد به توليد برسد.
اين پيشنهاد كه براي نخستين بار پاييز سال 
گذشته در نشست سازمان تجارت جهاني از 
سوي مقامات هند و آفريقاي جنوبي مطرح 
شد، 2جنبه دارد؛ لغو حق مالكيت انحصاري 

و انتقال تكنولوژي توليد واكسن.
موضوع لغــو مالكيت انحصاري واكســن 
تاكنون بارها در نشست هاي سازمان تجارت 
جهاني به عنوان مرجعي كــه بايد نهايتا در 
اين باره تصميم گيري كنــد، مورد مذاكره 
قرار گرفته است، اما هنوز كشورهاي عضو 
به توافقي نرســيده اند. دولت جو بايدن نيز 
اخيرا به جمع بيش از 100كشوري پيوست 
كه از ســازمان تجارت جهاني خواسته اند 
بحث مالكيت معنوي توليد واكســن را لغو 
كنند. اروپــا اما با اين ايــده مخالفت كرده 

و تنهــا مدافع انتقــال تكنولــوژي توليد 
واكسن است؛ يعني موضعي مشابه فعاالن 
صنعت داروســازي كه نفوذ گسترده اي در 
مراجع قانونــي جهاني دارنــد. طرفداران 
اين ايده نگران هســتند كه تعليق مالكيت 
انحصاري واكســن مي تواند اين صنعت را 
كه هم اكنون مسئوليت سنگيني بر دوش 
دارد، با حاشيه هايي مثل توليد واكسن هاي 
تقلبي همراه كنــد و توليد واكســن را به 
تأخير بيندازد. منتقــدان اما مي گويند كه 
ســلطه مطلق صنعت داروسازي در عرضه 
جهاني واكســن، باعث ايجاد شــكاف بين 
كشورها شده است. به اعتقاد آنها جهان نبايد 
كشورهاي كم درآمد را در شرايطي قرار دهد 
كه براي دستيابي به واكسن التماس كنند يا 
منتظر دريافت قطره چكاني آن باشند. در 
چنين فضاي دوقطبي اي، سازمان تجارت 
جهاني تالش دارد تا به جاي تغيير رسمي 
قوانين، از طريق مذاكره، دولت ها و صنعت 
داروســازي را متقاعد كنند تا طي ماه هاي 

آينده به يك توافق مشترك برسند.

پيچيدگي توليد واكسن
خيلي از كارشناســان سالمت مي گويند كه 
لغو انحصار در توليد واكســن تأثير چنداني 
در توزيع برابر آن نخواهد داشت، مگر اينكه 
واكسن ســازان جزئيات توليد خود را نيز به 
اشــتراك بگذارند. در حقيقت دستورالعمل 
ساخت واكسن پيچيده است و صرف دستيابي 

به آن براي توليد كافي نيست. آنها پيش بيني 
مي كنند كه حتي درصورت برداشــتن حق 
مالكيت، انتقال تكنولوژي و توسعه دسترسي 
به مواداوليــه، حدود 6 ماه زمان الزم اســت 
تا شــركت هاي مختلف دارويي بتوانند آغاز 
به ســاخت واكســن كنند. در نشست  ماه 
گذشته ســازمان تجارت جهاني اعالم شد 
كه توليدكنندگان در پاكســتان، بنگالدش، 
آفريقاي جنوبــي، ســنگال و اندونزي اين 
ظرفيت را دارند كه به سرعت دست به توليد 
واكسن كرونا بزنند. اما موضوع اينجاست كه 
حتي خود شركت هاي بزرگ مانند آسترازنكا 
و جانسون اند جانســون هنوز نتوانسته اند به 
اهداف توليد خود دست پيدا كنند. از سوي 
ديگر، توليد انواع به روز شده واكسن هاي فايزر 

و مدرنا نيز با مانع روبه رو شده است.
اما ديگر كارشناسان، شــركت هاي بزرگ 
داروسازي را به دليل بزرگ نمايي چالش هاي 
توليد واكسن محكوم مي كنند و اين ادعا كه 
كشورهاي در حال توسعه توان توليد چنين 
واكسن پيچيده اي را ندارند »توهين آميز و 

نژادپرستانه« مي دانند.

موانع صادرات واكسن
تنهــا راه كوتاه مدت، از نظر شــركت هاي 
داروســازي و البته ســران اروپا اين است 
كه كشــورهاي ثروتمند به ويــژه آمريكا، 
واكسن هاي بيشــتري به ديگر نقاط جهان 
ارسال كنند. اما اتكا به صادرات هم مشكالت 
خاص خود را دارد. كشورهاي ثروتمند در 
ابتدا هم وعده توزيع عادالنه واكسن را داده 
بودند. اما وقتي در كشورهاي خودشان آمار 
ابتال و مرگ ومير باال رفــت، مردم خود را 
در اولويت قرار دادند. از ســوي ديگر، هند 
به عنوان بزرگ ترين توليدكننده واكســن 
در جهان از يك ماه پيش بــا آغاز موج دوم 
كرونا، روند صادرات واكسن را متوقف كرد تا 

شهروندان خود را واكسينه كند.
شركت هاي فايزر و مدرنا تاكنون ميلياردها 
دالر از فروش واكسن هايشان به كشورهاي 
ثروتمنــد آمريكاي شــمالي و اروپا درآمد 
داشــته اند. اين موضوع باعث شده سهميه 
اندكي بــراي كوواكــس، برنامــه توزيع 
عادالنه واكسن در جهان باقي بماند. توقف 
صادرات واكســن از هند و سرعت گرفتن 
واكسيناسيون كشــورهاي ثروتمند، روند 
توزيع واكسن در برنامه كوواكس را با مانع 
روبه رو كرده است. شركت فايزر 4 ماه پيش 
اعالم كرد كه به برنامه كوواكس پيوسته و 
40ميليون دوز واكســن به اين برنامه اهدا 
مي كند. اما تا به حال فقــط يك ميليون و 
250هزار دوز از اين ميزان تحويل داده شده 

كه كمتر از توليد يك روز اين شركت است.
كارشناسان معتقدند؛ كشورهاي ثروتمند 
بايــد بپذيرند كه اگر كشــورهاي ديگر در 
برابر ويروس ايمن نشوند، احتمال ظهور و 
شــيوع دوباره گونه هاي جديد كه مي تواند 
همه جهان را در معــرض خطر قرار بدهد، 
وجود دارد. واكسن تبديل به موضوع امنيت 
جهاني شده و رهبران كشورها براي غلبه بر 
اين بحران بايد با هم متحد شوند. اجالس 
رهبران كشورهاي گروه 7كه  ماه آينده در 
انگليس برگزار مي شــود، فرصت مناسبي 

براي اقدام در اين زمينه است. 

اغلب كشورهاي جهان خواستار لغو مالكيت مادي 
انحصاري توليد واكسن كرونا هستند، اما شركت هاي 

دارو سازي در برابر اين ايده مقاومت مي كنند

واكسن كرونا 
گروگان انحصار

جروزالم پست نوشته كه هيچ شخصيتي در 
اسرائيل به اندازه بنيامين نتانياهو نتوانسته 
جامعه را دوپاره كند؛ عده اي به شــدت او 
را دوســت دارند و مي خواهند در قدرت 
بماند و عده اي به شدت از او متنفر هستند. 
اين حس فقط در بين مــردم عادي ديده 
نمي شود و سياســتمداران هم به 2جبهه 
موافقان و مخالفان او تقسيم شده اند. اين 
روزنامه نوشــته كه »بالتكليفي« ويژگي 
بارز دوره نخست وزيري نتانياهو بوده كه 
تا روزهاي آخر حضــورش در قدرت هم 

ديده مي شود.

روزنامه االخبار ]لبنان[

روزنامه فايننشال تايمز ]انگليس[

روزنامه جروزالم پست ]اسرائيل[

»عمليات مترو« در غزه

اقدام آمريكا عليه رمزارزها

شكاف در اسرائيل بر سر نتانياهو

روزنامه االخبار در گزارش مفصلي به جزئيات 
و اطالعات منتشر نشده از شكست عمليات 
موســوم به مترو ارتش اسرائيل عليه جنبش 
حماس در نبرد 11روزه غزه پرداخته اســت. 
براســاس اين گزارش، ارتش اسرائيل با يك 
عمليــات فريب، قصد هدايــت بخش عمده 
نيروهاي حماس به سمت تونل هاي جنوبي غزه 
را داشــت تا از اين طريق با بمباران گسترده، 
ضربه بزرگي به اين نيروهــا وارد كند. اما در 
نهايت اين عمليات به دليل هشــياري اتاق 

فرماندهي مقاومت ناكام ماند.

فايننشال تايمز نوشــته كه دولت جو بايدن 
خود را براي اقدامات ســختگيرانه تر عليه 
بازار 1.5تريليون دالري معامالت رمزرارزها 
آماده مي كند؛ اقدامي كه به نوشته اين روزنامه 
مي تواند به ضرر هنگفت سرمايه گذاران اين 
بازار و مردم عادي منجر شــود. اقدام دولت 
بايدن براي محدود كردن رمزارزها درســت 
در خالف جهت اقدام دولت دونالد ترامپ قرار 
مي گيرد كه حتي رشد رمزارزها را حمايت هم 
مي كرد. فايننشال تايمز نوشته كه با اين حال، 
اجرايي شدن اقدامات قانوني عليه رمزارزها 

زمان خواهد برد.

جهان نما

افول ستاره نتانياهو در آسمان قدرت

ســقوط قريب الوقــوع بنيامين 
نتانياهو از حكومت 12ســاله بر 
رژيم صهيونيستي را مي توان يكي از مهم ترين تحوالت جاري منطقه 
خاورميانه به شمار آورد. سياستمدار راستگراي افراطي كه به روايت 
روزنامه هاآرتص، با »صدور بحران« از داخل سرزمين هاي اشغالي به 
سطح منطقه، بقاي خود در قدرت را براي بيش از يك دهه حفظ كرده 
بود، ســرانجام گرفتار يكي از بحران هاي نظامي خودساخته شده و 
به نظر مي رسد فاصله چنداني با سقوط هميشگي ندارد. نبايد فراموش 
كرد كه كناره گيري نتانياهو از قدرت، به دليل پرونده هاي قضايي وي 
همچون به حاشيه رفتن ساير سياستمداران نبوده و مي تواند در سايه 
لغو مصونيت سياســي، پيامدهاي جبران ناپذيري براي او به همراه 
داشته باشــد. دادگاه عالي رژيم صهيونيستي از سال 2019مشغول 
بررسي 3پرونده قضايي درباره فساد سياسي و اقتصادي نتانياهو بوده؛ 
پرونده هايي كه فعال به دليل مصونيت سياسي نخست وزير بي نتيجه 

مانده است. 

از قدرت نمايي حماس تا چراغ سبز واشنگتن
بدون شك مهم ترين عامل در تزلزل پايه هاي حكومت 12ساله 
نتانياهو بــه قدرت نمايي هــاي نظامي جنبش حماس و ســاير 
گروه هاي مقاومت فلســطيني در نوار غزه برمي گردد. آغاز اين 
تحول از سال 2018با شكست عمليات نظامي كماندوهاي ارتش 
اسرائيل در نوار غزه براي ترور فرماندهان حماس كليد خورد. پس 
از شكست اين عمليات محرمانه، جنبش حماس بالفاصله حمالت 
موشكي بي ســابقه اي را به نقاط مختلف در شــهرك هاي رژيم 
صهيونيستي انجام داد؛ حمالتي كه استعفاي آويگدور ليبرمن، 
وزير دفاع وقت و از رســميت افتادن كابينه نتانياهو را به دنبال 

داشــت. از آن زمان تا كنون 4انتخابات پارلماني براي تشــكيل 
دولت جديد اسرائيل برگزار شده، اما هيچ كدام به دليل نزديكي 
چشمگير آراي 2اردوگاه اصلي انتخاباتي، نتيجه پايداري نداشته 
اســت. نقطه اوج اين تحول به نبرد 11روزه اخير ميان حماس و 
ارتش اسرائيل، مشهور به »شمشير قدس« برمي گردد؛ نبردي كه 
بيش از هر زمان ديگر ناتواني قواي هجومي و دفاعي اســرائيل از 
مهار نيروي موشكي حماس را براي جهانيان به نمايش گذاشت. 
اين واقعه حتي برخي از جريانات راست افراطي، نظير نفتالي بنت 
را به موضع گيري عليه سياست هاي نتانياهو سوق داده و ائتالف 

حامي او را از هر زمان ديگري ضعيف تر كرد.
تمام اينها در حالي اســت كه 
نتانياهــو مهم تريــن حامي 
بين المللي خود، يعني دونالد 
ترامــپ را نيــز در جريــان 
انتخابات آمريكا از دست داده 
است. بســياري از تحليلگران 
و مراكز سياســي، نظير مركز 
پژوهش هــاي امنيــت ملي 
اسرائيل پيش بيني كرده بودند 
كه حمايت مطلــق نتانياهو از 
سياست هاي ترامپ و انتقادات 
تند او عليه دمكرات ها مي تواند 
پيامدهاي خسارت باري براي 
نتانياهو، پس از روي كار آمدن 
دولت بايدن به دنبال داشــته 
باشــد. مهم ترين نشــانه اين 
واقعيت را مي توان در مخالفت 
آمريكا با ســفرهاي تبليغاتي 
نتانياهو به كشــورهاي عربي، 
پيــش از برگــزاري انتخابات 
رژيم صهيونيستي جست وجو كرد. برخي تحليلگران نظير عبدالباري 
عطوان، ســردبير روزنامه رأي اليــوم حتي از اين هــم فراتر رفته و 
همزماني ســفر آنتوني بلينكن، وزير خارجه بايدن به سرزمين هاي 
اشــغالي با اجماع احزاب راســت و ميانه عليه نتانياهو را »معنادار« 
خوانده اند. بر اين اساس مي توان گفت ســقوط نتانياهو دست كم با 

چراغ سبز و رضايت كاخ سفيد صورت مي پذيرد.

پيامدهاي منطقه اي: معامله قرن و توافق هسته اي
در بررســي پيامدهاي ســقوط نتانياهو براي تحــوالت منطقه اي 
نمي توان از 2نكته اساســي چشم پوشــيد: نفتالي بنت، جايگزين 
احتمالي نتانياهو همانند او راست افراطي بوده و در برخي موارد حتي 
نسبت به او تندروتر شناخته مي شود؛ بنابراين نبايد از اين تحوالت، 
انتظار وقوع چرخش هاي بنيادين در سياســت خارجي اسرائيل را 
داشت، اما در عين حال دولت جديد، مجموعه اي ائتالفي با مشاركت 
طيف گسترده اي از جريانات سياســي رژيم صهيونيستي است؛ از 
راست افراطي گرفته تا راست ميانه رو، احزاب تندرو چپ و حتي برخي 
احزاب عربي! بر اين اساس مي توان گفت اگرچه پس از نتانياهو باز هم 
يك شخصيت راست افراطي هدايت دولت جديد رژيم صهيونيستي 
را در اختيار دارد، اما مشاركت طيف گسترده اي از نيروهاي سياسي 
با گرايش هاي متعارض، دست او را براي اجراي برنامه هاي پرمخاطره 
خواهد بست. براي درك بهتر اين مسئله مي توان به تنش هاي داخلي 
در دولت ائتالفي نتانياهــو و بني گانتز رجوع كرد. طي يك ســال 
گذشته، بســياري از تصميمات نظامي و امنيتي مورد نظر نتانياهو، 
از ورود ارتش به شهرهاي فلســطيني گرفته تا حمله زميني به نوار 
غزه توسط گانتز؛ شريك وي در اداره دولت »وتو« شده است. نفتالي 
بنت و يائير الپيد، 2ستون اصلي ائتالف مورد نظر براي تشكيل دولت 
جديد اســرائيل، مواضع به كلي متفاوتي در پرونده هاي معامله قرن 
و توافق هسته اي ايران با يكديگر دارند. عبدالباري عطوان، با توجه 
به شدت اين اختالفات مي نويســد: به نظر مي رسد سياست خارجي 
اســرائيل در دوران جديد با دولــت آمريكا همســوتر خواهد بود؛ 
به گونه اي كه سرعت باالي عادي ســازي  روابط با كشورهاي عربي 
بدون درنظر گرفتن حقوق فلسطينيان كاهش يافته و از كارشكني ها 

در جريان مذاكرات هسته اي ايران و غرب نيز كاسته خواهد شد.

 نفتالي بنت
 راست گرا، گاهي ليبرال، ضد ايران 

نفتالي بنت يك گام ديگر به نخست وزيري رژيم صهيونيستي نزديك 
شده است.

به گزارش الجزيره، بنت كه ميليونري است كه پيش تر در حوزه فناوري 
كارآفريني كرده، در دنياي سياســت با شعارهايي در راستاي اهداف 
راست ها و ناسيوناليست هاي مذهبي براي خود نامي دست و پا كرده 
است. سياستمدار 49ساله، كه در دوران حرفه اي خود توانسته بارها 
آراي راســت هاي افراطي را جمع كند، رهبر حزب راســت افراطي 
يميناست. اين حزب چنان تندرو است كه خواستار ضميمه كردن كرانه 
باختري به اسرائيل شده است. بنت، به عنوان سياستمداري پر سر و 
صدا كه از جنجال استقبال مي كند، در مسائل اقتصادي گاهي ابرليبرال 
مي شود. يك ويژگي مهم او،  ضديت با ايران است. او در زمينه ضديت با 
ايران، با بنيامين نتانياهو، نخست وزير اسرائيل هم عقيده است و همين 
نزديكي ديدگاه باعث شده كه او بارها در دولت رهبر حزب ليكود حضور 
داشته باشد. با اين حال، در سال هاي اخير، اين دو به صورت فزاينده اي 
در مقابل هم قرار گرفته اند. يكشــنبه، بنت اعالم كرد كه به ائتالفي 

خواهد پيوست كه به 12سال حكمراني نتانياهو پايان خواهد داد.
او قبول كرده است به يائير الپيد سياســتمدار ميانه رو ملحق شود تا 
نخست وزير را با هم به پايين بكشند. الپيد پيشنهاد كرده است كه با 
هم قدرت را تقسيم كنند و بنت در 2 سال اول، به عنوان نخست وزير 

مشغول به كار شود و بعدا جايش را به الپيد بدهد.
بنت كه فرمانده سابق نيروهاي ويژه ارتش اسرائيل بوده، فرزند والديني 
متولد آمريكاست و هم اكنون با همسر و 4 فرزندش در شهر رعنانا  در 
مركز سرزمين هاي اشغالي زندگي مي كند. پدر و مادر او مهاجراني از 
سانفرانسيسكو بودند كه به اسرائيل آمده اند. همسر او، گاليت، سرآشپز 

و تخصصش درست كردن دسر است.
او هم چون نتانياهو، انگليســي را روان و با لهجه بريتانيايي صحبت 
مي كند و بخش زيــادي از دوران كودكي اش را در آمريكای شــمالي 
گذرانده است. او در جواني، درحالي كه در بخش فناوري فعال بود، در 
دانشگاه عبري بيت المقدس حقوق خواند. او در سال 1999 استارت آپش 

را تاسيس و به نيويورك مهاجرت كرد.
بنت بعد از آنكه استارت آپ خود را به قيمت 145ميليون دالر در سال 
2005فروخت، وارد دنياي سياست و رئيس دفتر بنيامين نتانياهو شد 

 كه در آن زمان مخالف دولت بود.
بعد از ترك دفتر نتانياهو، بنت در سال 2010، رئيس  شوراي يشا شد. 
كار اين شورا اين اســت كه براي يهودي هاي شهرك نشين در كرانه 

باختري البي كند.
در سال 2012، او حضور جدي تر در عرصه سياســت را تجربه كرد و 
به رهبري حزب راســت افراطي خانه  يهود انتخاب شد. اين حزب در 
آســتانه نابودي بود كه بنت رهبر آن شــد. او تعداد كرسي هاي اين 
حزب را در پارلمان اسرائيل بيشــتر كرد و با صحبت هاي بسيار تند 
درباره فلسطيني ها، جنجال آفرين شــد. او در سال 2013گفته است 
كه »تروريست هاي فلسطيني بايد كشته شوند نه اينكه آزاد شوند.« 
جنجال آفريني كار هميشگي اوســت؛ او يك بار گفته است كه كرانه 
باختري اشغال نشده چون قبال هرگز هيچ دولت فلسطيني در آن وجود 
نداشته كه حاال بگوييم اشغال شده است. او همچنين گفته است مناقشه 

اسرائيل و فلسطين حل نمي شود بلكه بايد تحمل شود.
طرح انضمام كرانه باختري در ماه هــاي پاياني دولت دونالد ترامپ، با 
جديت از طرف نتانياهو پيگيري مي شد و بنت اينگونه از آن دفاع كرده 
بود: »ساخت شهرك ها حتي يك ثانيه نبايد متوقف شود.« طرح انضمام 
كرانه باختري بعد از آنكه اسرائيل با امارات روابط ديپلماتيك برقرار 
كرد، كنار گذاشته شد و حاال تحليلگران معتقدند در دولت جو بايدن، 
جانشين دمكرات دونالد ترامپ، شانس از سرگيري آن عمال صفر است. 
با اين حال فلسطيني ها  آمدن بنت را ضربه اي به اميدها براي مذاكرات 
صلح و دولت مستقل فلسطيني مي دانند. عالوه بر وزارت دفاع، او در 
دولت نتانياهو، هم وزير اقتصاد و هم وزير آموزش و پرورش بوده است.

او در سال 2018نام حزب خانه يهود را به يمينا )به سمت راست( تغيير 
داد و بخشي از ائتالف نتانياهو بود كه البته در همان سال فروپاشيد. با 
اين حال بهار سال گذشته به دولت وحدت كه به رهبري نتانياهو تشكيل 
شده بود، دعوت نشد. اين رفتار نتانياهو نشان داد كه با وجود اشتراك 
عقيده با بنت، چنان از نظر شخصي با او در تضاد است كه حاضر نيست 
او را به دولت وحدت دعوت كند. وقتي كه بنت در اپوزيســيون بود، 
همه گيري كرونا پيش آمد. او در اين موقعيت، ايدئولوژي راست افراطي 
خود را كمي تعديل كرد و روي بحراني كه كرونا ايجاد كرده بود، متمركز 
شد. او طرح هايي براي مهار كرونا ارائه كرد و پيشنهادهاي اقتصادي 

براي جبران پيامدهاي اقتصادي آن روي ميز گذاشت.
او پاييز پيش به راديوي ارتش اسرائيل گفته بود: »ما بايد در سال آينده 
)2021( سياست و مســائلي مانند ضميمه كردن و دولت فلسطيني را 
كنار بگذاريم و روي كنترل همه گيري كرونــا تمركز كنيم و به بهبود 
وضعيت اقتصادي كمك كنيم. براي اين كار بايد اختالف هاي داخلي 
را برطرف كنيم.« بنت كه در اقتصاد، رويكردي ليبرال دارد، خواستار 
كاهش دخالت دولت در اقتصاد اســت. با وجود اينكه از نظر مذهبي 
در كنار راست هاي افراطي قرار مي گيرد، در موارد خاصي مثل حقوق 
همجنسگرايان و روابط بين ادياني ليبرال به شمار مي رود؛ آن هم در 
رژيمي كه خاخام هاي ارتدوكس نفوذ زيادي بر سياست و جامعه دارند.

او يكي از سرسخت ترين دشمنان ايران در تل آويو به شمار مي رود و 
مواضع كامال ضدايراني دارد؛ براي نمونه، او بعد از ترور شهيد محسن 
فخري زاده به بلومبرگ گفته بود:  با اين ترور،  دنيا به جايي امن تر تبديل 

شده است.

سمانه معظمي
روزنامه نگار

دولت چين اعالم كرد كه به زوج هــا اجازه مي دهد تا 3فرزند 
به دنيا بياورند؛ تصميمي كه به محدوديت داشــتن 2فرزند 

پايان مي دهد.

اهميت موضوع چيست؟
تصميم دفتر سياســي مركزي حزب كمونيســت چين 
با هــدف مقابله با پير شــدن جمعيت اين كشــور اتخاذ 
شــده اســت. اين تصميم كه به تأييد شــي جين پينگ، 
رئيس جمهور چين هم رســيده، پس از آن اتخاذ شد كه 
كارشناســان اقتصادي در مورد كند شدن رشد اقتصادي 
اين كشور و اجراي برنامه هاي بلندپروازانه اقتصادي چين 

در آينده هشدار دادند.

تصوير بزرگ تر چيست؟
   چين از ســال 1979 براي كنترل جمعيت، سياســت 
تك فرزندي را به اجرا گذاشته بود؛ اما در پي كند شدن رشد 
جمعيت، دولت اين كشور در سال 2016 اين محدوديت را به 

داشتن حداكثر 2فرزند افزايش داد. 
   اجراي قانون بسيار ســختگيرانه دنبال شد. كساني كه 
از اين قانون تبعيت نمي كردنــد، جريمه يا از كار اخراج و در 

مواردي هم مجبور به سقط جنين مي شدند.

آمارها چه می گويند؟
تغيير در قوانين پس از انتشار نتايج تازه ترين سرشماري چين 
كه  ماه گذشته منتشر شد، اتفاق افتاد. نتيجه سرشماري نشان 
مي دهد جمعيت اين كشور با كمترين ميزان رشد نسبت به 

دهه هاي قبل روبه روست.
   طبق سرشماري 10 ساله چين، ســال گذشته ميالدي 
12 ميليون نوزاد در اين كشور متولد شده اند كه نشان دهنده 
كاهش 18 درصدي نسبت به سال 2019 است. اين پايين ترين 

ميزان رشد جمعيت در چين از سال 1952 بوده است. 
   پس از ســال 2016 كه جمعيت چيــن روندي صعودي 
داشت، اين چهارمين سال پياپي است كه اين كشور با كاهش 

جمعيت روبه رو بوده است. 

نبض خبر
چينی ها می توانند  3فرزند داشته باشند
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اگر شخصي در جمع دوســت و آشنا از شهري  تعريف كرد كه آسمانش سنگي است و به جاي ابر مهدیا گل محمدی
و پرنده باالي سرتان سنگ مي بينيد آن فرد دروغگو نيست. او درباره شهر 
 )Setenil de las Bodegasسيتينيل دی الس بودگاس)به اسپانيايی
صحبت مي كند. شهري كه در استان كاديز اسپانيا زير تخته سنگي بزرگ 
بنا شده است و معماي شگفت انگيزي دارد. خيابان های اين شهر طراحی 
خاصی دارد در بعضی خيابان ها گردشگر ها خود را در زير سنگ هاي معلقی 
می بينند كه انگار چند لحظه بعد ممكن است روي سرشان سقوط كند. در 
حال قدم زدن در اين شهر می توانيد نمای ساختمان های سنتی را كه در 
زير يک سنگ قديمی با پوشش گياهی خاصی ساخته شده اند ببينيد.  
البته تمام خانه هاي شهر هم زير اين تخته سنگ ها ساخته نشده و نماي 
آسماني سنگي فقط مختص به برخي مناطق آن مي شود.  قرن ها پيش 

مردم اين منطقه به اين نتيجه رسيدند كه زندگي در غار هاي زير چند تخته 
سنگ غول پيكر چندين و چند مزيت دارد. نخست آنكه در تابستان هواي 
آن بسيار خنک است و در زمستان خيلي زود گرم مي شود. ديگر اينكه 
راهزن ها و دشمنان آنها عالقه اي به حمله به اين منطقه نشان نمي دادند. 
سال ها بعد جاي اين غار ها را خانه هاي سنتي اسپانيايي با معماري خاص و 
جذاب گرفت. موردي كه باعث شد گردشگر ها از سراسر جهان راهي اين 
شهر شوند و براي اقامت در آن پول خرج كنند. مهندسان استقامت اين 
تخته سنگ ها را ضمانت كرده اند و با زلزله هايي تا 7 ريشتر هم قرار نيست 
از آسمان اين شهر سنگ ببارد. در ســال هاي كرونا هم دولت با تدابير و 
پروتكل هاي بهداشتي توانست اقتصاد گردشگري منطقه را حفظ كند. 
گردشگر هايي كه واكسن زده اند به راحتي در اين شهر تردد مي كنند. البته 

ماسک زدن و فاصله گذاري همچنان رعايت مي شود.

آسمان اين شهر سنگي است آمريكايي هــا در ســال 2022 ميالدي 
با نخســتين  ســكه هاي 25سنتي كه 
تصويري از دو زن روي آنهاســت خريد 
و فروش خواهند كرد. طــرح اوليه اين 
ســكه ها هنگامي كه در ســايت هايي 
همچون ماي مادرن مت و چند روزنامه 
آمريكايي چاپ شد موجي از شادي در 
جامعه زنان ايجاد كرد. اين نخستين باري 
است كه طرح از زنان مشــهور و نامدار 
روي سكه هاي 25ســنتي آمريكا نقش 
مي بندد. مايا آنجلوي رنگين پوست، شاعر 
پرآوازه آمريكايي و سالي رايد، نخستين  
زن فضانورد آمريكايي، دو زني هســتند 
كه طرح شان روي اين ســكه ها ضرب 
خواهد شــد.  مايا آنجلو،  زاده 1928 و 
درگذشته 28مي 2014 شاعر، خواننده، 
خاطره نويس، بازيگر و فعال حقوق مدني 
اهل آمريكا بــود. او 7زندگينامه از خود 
منتشر كرد، 3كتاب از مجموعه مقاالت 
او چاپ شــد، چندين كتاب شعر بيرون 
داد و با فهرستي از نمايشنامه ها، فيلم ها 
و نمايش هــاي تلويزيوني كه طي بيش 
از 50سال تأليف آنها به طول انجاميده 
بود، اعتبار خاصي كسب كرد. او چندين 
جايزه معتبر و بيش از 50مدرك افتخاري 
دريافت كرد. آنجلو بيشــتر براي سري 
هفتگانه زندگينامه هايش شناخته شده 
كه بيشــتر بر دوران كودكي و تجربيات 
اوليه او متمركز اســت. نخستين كتاب 
اين سري »مي دانم چرا پرنده درون قفس 
مي خواند« )1969( از زندگي او تا ســن 
17سالگي مي گويد و براي او تحسين و 

شهرت بين المللي به ارمغان آورد.
ســالي رايد،  زاده 1951 و درگذشــته 

2012ميالدي هم فيزيكداني 
بود كه در سال 1978 

ميالدي به سازمان 
ناســا پيوست و 
در ســال1983 
ميالدي با شاتل 
فضايي چلنجر به 

سفري فضايي رفت. 

سكه زنانه در آمريكا

به کام لئون
به گــواه متخصصان، فقــط 2 ماده 
غذايي در ســبد خانــوار را مي توان 
به عنوان غذاي كامل معرفي كرد؛ اولي 
تخم مرغ اســت و دومي شير.  كافي 
اســت تصور كنيم تمــام ارگان هاي 
حياتــي يــک جوجــه يا گوســاله 
شــامل سيســتم عصبي، عضله ها و 
استخوان ها فقط و فقط با اين 2ماده 
غذايي تشكيل مي شود. امروز هم اول  
ماه ژوئن مصادف با روز جهاني شــير 
اســت؛ روزي كه علت نامگذاري اش 
گوشزد كردن فوايد بي شمار مصرف 
شير براي سالمت اســت. در مثنوي 
معنوي موالنا با استفاده اي بي مانند 
و جالب از يكي از ارائه هاي ادبي به نام 
»لغات ذوالمعاني« شير جنگل و شير 
خوراكي را وصف كرده است و چنين 
مي فرمايد : »آن يكي شير است اندر 
باديه/ وان يكي شير است اندر باديه/ 
آن يكي شير است كه آدم مي خورد/ 

و آن يكي شير اســت كادم مي خورد 
)مي درد(«

اما بيــان فوايد شــير در علم تغذيه 
برخــالف ادبيات نياز بــه هيچ بيان 
پيچيده اي ندارد. فقط كافي اســت 
همان مثال جوجه و گوساله را به ياد 
داشته باشيم و بدانيم كه غذاي كامل 
يعني منبعي كامل از پروتئين، چربي، 
الكتوز، ويتامين ها و مواد معدني است. 
شايد به ياد داشته باشيد كه نقش اول 
فيلم لئو يا حرفه اي بــه كارگرداني 
لوك بســون با بازي ژان رنو، برخالف 
مشــغول بودن به حرفــه قتل هاي 
سفارشي، فقط شــير مي نوشيد. بله، 
فقط شــير. البته متخصصان تغذيه 
چنين پيشــنهادي نمي كنند اما اگر 
بدانيم شــير در طب قديم به عنوان 
دارو تجويز مي شــده، شايد اين ماده 
فوق مغذي را بيش از پيش در ســبد 

غذايي خود قرار دهيم.

جهان روز

راه رفتن گابوني واقعي در ميان ماکتي مينياتوري در باغ وحش شهر باغچه سرای -اوکراين اول آخر

ميليون نفر
مدیرعامل انجمن آلزایمر 

ایران درباره وضعیت آلزایمر 
در كشور گفته: با توجه به 
این كه سالمندان، بیش 
از سایر گروه های سنی به 
آلزایمر مبتال می شوند، 
كشورهایی كه جمعیت 
سالمند بیشتری دارند، 

میزان ابتال به آلزایمر نیز در 
آنها بیشتر است. اكنون در 
دنیا بیش از 50میلیون نفر 
با دمانس )آلزایمر و زوال 

عقل( زندگی می كنند و بنا 
به آخرین آمار بیش از یك 
میلیون نفر مبتال به آلزایمر 

در كشورمان داریم.

سال
اگر یك سال زودتر بتوان 
آلزایمر را تشخیص داد، 
5سال معلولیت ناشی از 
بیماری به تعویق می افتد، 
به عبارتی اگر فردی مبتال به 
بیماری شود نیز با كیفیت 
بهتری می تواند به زندگی 

ادامه دهد.

1

5

درصد
اگر از دوران كودكی سبك 

زندگی افراد به شكلی 
درست طی شود، تا 

40درصد می توان از ابتال به 
آلزایمر پیشگیری كرد.

40

عدد خبر
حافظ

بی تو ای سرو روان با گل و گلشن چه کنم

زلف سنبل چه کشم عارض سوسن چه کنم

بفرست ببينم
اين روزها كمتر كسي است كه توي جيبش گوشي  موبايل نداشته باشد. همه ما امروزه از اين تكنولوژي فاطمه عباسي
استفاده مي كنيم و در كوچه و خيابان از در و ديوار و انواع و اقسام مشكالت مثل 
افتادن درخت، چاله هاي وســط آســفالت خيابان يا ســد معبر كردن ها عكس 
مي گيريم. از كساني كه دارند به اموال عمومي آسيب مي رسانند فيلم برمي داريم 
و بعد اين عكس ها و فيلم ها را در شــبكه هاي اجتماعي به اشتراك مي گذاريم و 

چندتايي اليک و كامنت هم دريافت مي كنيم. 
اما اين كار اثر ديگري براي ما و شــهرمان ندارد. حاال شهرداري تهران كه سال ها 
قبل »سامانه137« را براي بيان مشكالت شهري راه اندازي كرده بود و عملكرد 
مطلوبي هم داشت، قرار اســت عكس ها، فيلم ها و پيام هاي صوتي شهروندان در 
زمينه معضالت شــهري را در ســايت »تهران من« به صورت هدفمند در قالب 
كمپين »كافيه يه فيلم بفرســتي« جمع آوري كند تا به اين مشكالت به سرعت 
رسيدگي شود. شهرداري از شهروندان پايتخت نشين خواسته كه اگر مشكلي در 
شهر مشاهده كردند، با گوشي موبايل به صورت عكس، فيلم يا پيام صوتي در سايت 

»تهران من« ثبت كنند. 
با اين كار مشــكالت به سرعت حل و فصل مي شــود و احتماال كساني كه عامل 
برخي از اين معضالت در شهر هستند، وقتي ببينند به راحتي شناسايي مي شوند، 
عقب نشيني كرده و دور اين مدل كارها را خط قرمز مي كشند. عكس و فيلم هاي 
ما هم به جاي خاك خوردن و بي فايده بودن در شبكه هاي اجتماعي، بيشتر ديده 

مي  شوند.

خانه ها هميشه خانه هستند
بيا نديــد نگيريم حرمــت خانه ها را. 
خانه ها هميشــه خانه هستند، گرچه 

سال ها پيش آخرين ساكنان شان رفته باشند.
خانه هايي ديده ايم با ديوارهاي پوشيده از تََرك، خانه هايي بي سقف 
كه موريانه ها اماِن پنجره هايش را بريده اند، اما هنوز قفل و زنجير بر 

درش هويداست، اين يعني اينجا خانه  است، حرمت دارد. 
بيا از كنارشان كه مي گذريم خيال كنيم، هنوز پرده اي از پنجره رو 
به كوچه آويزان است و انگشتاِن ابروكماني عاشق كمي از آن را كنار 
مي  زند؛ يا نه، پســركي بازيگوش»ها« مي كند به شيشه پنجره و بر 
رِد نفســش، دوچرخه اي را نقش مي زند كه قرار است اين تابستان 
يا تابستان سال بعد و يا تابستاني كه هرگز نمي رسد، برايش بخرند.  
بيا وقتي از كنار خانه اي متــروك مي گذريم، خيال كنيم آنجا هنوز 
آشپزخانه اي به راه است و عطر برنج تازه دم كشيده، سراسيمه خود 
را مي رساند به كوچه. كاســه  بلور، بوته هاي سيرترشي را در آغوش 
كشيده و تكه هاي كوچک يخ در تنگ دوغ شناورند. بيا خيال كنيم، 
سيم هاي فرسوده البه الي تار عنكبوت ها هنوز به چلچراغي مي رسند 
كه نور مي پاشد به استكان هاي چاي و گپ وگفت هاي بعد از شام يک 

مهماني كوچک.
 بيا، خانه ها در خيال مان هميشــه خانه باشــند و اما اينجا كه باران 
آشناتر است و زمين سبزتر، خانه ها هرگز خالي نمي مانند.  ساكناني 
سبز از شيار و تركي كه به جان سنگ و سيمان نشسته، قد مي كشند. 
ساكناني كه شــاپرك ها را به خود مي خوانند و آواز گنجشک ها را به 
جان مي خرند. خانه اي را مي شناســم كه نمي دانم چند سال است، 
آدم ها تركش گفته اند، اما گياهان از كف اتاق هايش قد كشيده اند و 
حاال انگار جنگلي كوچک از پشت پنجره  به تماشاي عابران ايستاده  
است. ساكنان سبز يک وقت هايي سرشان را مي چسبانند به شيشه و 
لبخند مي زنند به نگاه مبهوت آدم ها، بعضي وقت ها هم حواسشان به 

ياكريم هايي  است كه مي آيند و مي روند.
يكي روي ديوار اين خانه نوشته است:»آشغال پرت نكنيد.«

يكي كه مي خواهد آدم ها حرمت اين خانه را نگه دارند. يكي كه شايد 
نقش روياها، كابوس ها و خاطراتــش در اين خانه جا مانده و يا يكي 

كه شايد... .

قصه شهر

مریم ساحلي

با ابراهيم گلستان در كتاب »نوشتن صابر محمدی پيش از اينكه گفت وگوي پرويز جاهد 
با دوربين« منتشر شود، تنها گفت وگوي مفصل موجود با نويسنده 
تندمزاج، گفت وگوي مفصل كتاب »گفته ها« بود در دهه50 كه 

2دهه بعد در لندن در آمد؛ متني بدون ذكر نام گفت وگوكننده. 
گلستان در مقدمه نوشته بود نويسنده اي از روزنامه آيندگان با او 
گفت وگو كرده؛ نويســنده اي كه »زياد مي خوانده«، »بي مرض« 
مي نوشته، و »از دارودســته هوزن« نبوده اســت. اگر متن اين 
گفت وگو را بخوانيد و توصيفات گلستان از گفت وگوكننده را هم 
به آن اضافه كنيد، گمانه زني درباره خبرنگاري كه آن روز روبه روي 
ابراهيم گلستان نشسته بوده، چندان سخت نبايد باشد. چه كسي 
جز قاسم هاشمي نژاد مي توانست باشد، كسي كه بتواند گلستان را 
مرعوب دانش خود در ادبيات داستاني كرده باشد؟ البته حاال كه 
5 سالي است معما حل شده است. سال 93، روزي كه هاشمي نژاد 
به ديدار محمود شــجاعي در كرج آمده بود ]و روايت آن ديدار را 
نيز روزي در اين ستون خواهم نوشــت[، پرسيدم چرا نگذاشتيد 

گلستان اســم تان را بياورد؟ گفت: »تو از كجا مي داني گفت وگو 
را من انجام داده ام؟!« گفتم: »شــما براي آيندگان مي نوشــتيد 
و جز شما چه كسي مي توانســت گلســتان را با آن ظرافت پاي 

پرسش هايش بنشاند«. 
گفت: »متن را كه از روزنامــه برده بودند براي تأييد، گلســتان 
برآشــفته بود و تغييراتي داده بود. ازجملــه در مقدمه و برخي 
پرسش ها دســت برده بود. گفتم اين قســمت ها حق من است و 
نمي توانيد تغيير بدهيد. نهايتا گفتم هر كاري مي خواهيد بكنيد، 
فقط اين گفت وگو ديگر مال شما«. مي گفت كه گلستان هم شوكه 
شده بود از اينكه »يک جوان كله شق آملي« چگونه توانسته از اين 
موقعيت عالي صرف نظر كند؛ موقعيت عالي از اين رو كه براي هر 
منتقد و روزنامه نگاري مهم بود كه با گلســتان به پرسش و پاسخ 

بنشيند.
پس از درگذشت هاشمي نژاد، سيروس علي نژاد به عنوان سردبير 
وقت »آيندگان« هم اين روايت را بازگو كرد و پاســخ گلستان را 

به دنبال داشت.

اين روايت امروز به چه درد ما مي خورد؟
عجالتا اين حواشي مهم نيست. مهم نيست حروفچين  ها در دفتر روزنامه »آيندگان« چه باليي سر متن آن گفت وگو آورده اند، مهم نيست 
چه کسي با انتشار آن موافق و چه کسي مخالف بوده است. مهم شرطي است که هاشمي نژاد براي انتشار متن، مبني بر ازميان برداشتن 
نامش، پيش کشيده است. همين حاال هم گفت وگو با گلستان، بسان طرفه اي براي روزنامه نگارهاي ادبيات ما مطرح است، اما قاسم 
هاشمي نژاد در زمانه اي که انتشار آن گفت وگو، مي توانست موقعيت او را به عنوان منتقد و روزنامه نگار بيشتر تثبيت کند، براي صيانت 

از شأن روزنامه نگارانه خود، دست از کسب چنين اعتباري شسته بود.
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خاطره حسین زاده
خبرنگار

چهارمحال و بختیاری اگرچه سرچشمه رودخانه های زاینده رود، 
کارون و بخشی از رودخانه دز است، اما تغییر اقلیم و به دنبال آن 
تغییر بارش ها از برف به باران و افزایش دما این استان را طی یک 

دهه اخیر با پدیده خشکسالی مواجه کرده.
خشکیدگی 60هزار هکتار از جنگل های زاگرس و 500هکتار از 
مراتع و گون زارهای استان، ممنوعه و بحرانی شدن همه 10دشت 
اصلی استان، فرونشست دشــت ها، خشک شدن 58درصد آب 
چشمه ها، قنات ها و چاه ها، شکل گیری چشمه های گرد و خاک 
و گسترش پدیده بیابان زایی بخشی از تبعات خشکسالی در این 
استان بوده که به شــدت متوجه منابع طبیعی و محیط زیست 

آن است.
تاالب های استان نیز در 10 سال گذشته با کاهش شدید آورد آب 
مواجه بودند و بخشی از این تاالب ها خشک شده بود به نحوی که 
در سال 96 میزان آورد آب تاالب بین المللی چغاخور با کاهش 
85درصدی نسبت به سال گذشــته آن به 5میلیون و 500هزار 

مترمکعب رسید.
این وضعیت اگرچه در ســال98 با بارش های سیل آسای بهاری 
بهبود یافت و به ویژه تاالب چغاخور را از خطر خشکیدگی رهایی 
داد، اما پس از آن و به ویژه در سال آبی1400-1399 دوباره سایه 

خشکسالی بر حیات تاالب های مهم این اســتان سایه افکند و 
نگرانی  طبیعت دوستان، فعاالن محیط زیست و مردم محلی این 

مناطق را تشدید کرد.
برخی کنشگران و فعاالن محیط زیست معتقد هستند برای حفظ 
حیات تاالب ها و جلوگیری از خشــکیدگی آن باید حق آبه این 
زیستگاه طبیعی در مقایسه با فعالیت های صنعتی و کشاورزی 

متناسب با شرایط خشکسالی محفوظ بماند.

کسری آب در 2تاالب بین المللی 
چهارمحال و بختیاری دارای تاالب های مهم و بین المللی چغاخور 
و گندمان است که هریک ارزش علمی و طبیعی باالیی دارند و در 
فصول مختلف سال میزبان گردشگران و دوستداران طبیعت و 

محیط زیست هستند. 
این 2 تاالب مهم در شهرستان بروجن قرار دارند؛ شهرستانی که 
در سال آبی جاری حدود 50 درصد کمبود بارش دارد و همین 
موضوع نگرانی ها را نسبت به کاهش آب تاالب، تغییر اکوسیستم 
منطقه و به خطر افتادن حیات محیط زیســت منطقه تشدید 

کرده است.
به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری، 
آورد آب در تاالب های استان در سال آبی جاری کاهش یافته و 

هر 2 تاالب مهم استان با کسری حجم مواجه هستند.
»شهرام احمدی«  با بیان اینکه امســال 65 درصد حجم تاالب 

چغاخور پر شــده در حالی که در ســال 98 این تاالب به طور 
کامل پر بود، می گوید: حجم آب در تاالب چغاخور 39 میلیون 
مترمکعب اســت و تالش می شــود با کمک جوامــع محلی و 
برنامه ریزی در بروجــن، حق آبه تاالب محفــوظ بماند. تاالب 
گندمان هم پس از اینکه به مدت 4سال خشک شده بود در سال 
91 احیا شد، اما اکنون به دلیل کاهش 47 درصدی بارش ها در 

این منطقه با کسری مخزن مواجه است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری به وضعیت 
تاالب گندمان نیز اشــاره و اظهار می کند:  با بستن دریچه های 
خروجی تاالب سعی کردیم مانع خروج آب شویم، اما همچنان 

آورد آب در تاالب کم و با کاهش حجم روبه روست.
با این وجود فعاالن محیط زیســت بر این عقیده هستند که در 
شرایط خشکسالی هم می توان با مدیریت صحیح مانع از به خطر 

افتادن حیات محیط زیست و از جمله تاالب ها شد.

کشاورزی در حاشیه تاالب ها
یکی از کنشگران و فعاالن محیط زیست چهارمحال و بختیاری 
معتقد است فعالیت های صنعتی و کشــاورزی به ویژه در زمان 
خشکسالی در حاشــیه تاالب ها بدون توجه به حق آبه تاالب ها 

حیات آن را به خطر می اندازد.
»هومان خاکپور« با بیان اینکه در شــرایط خشکســالی که با 
محدودیت منابع آب مواجه هســتیم باید در مصارف صنعتی و 

کشاورزی تجدیدنظر شــود، می گوید: باید آب مصرفی در این 
بخش ها را متناسب با شرایط خشکسالی اصالح کرد تا حق آبه 
تاالب ها نیز در نظر گرفته شــود در غیر این صورت تاالب ها با 

چالش جدی مواجه می شوند.
وی با بیان اینکه حق آبه تاالب هــا در چهارمحال و بختیاری به 
خوبی رعایت نمی شود، ادامه می دهد: در تقسیم بندی منابع آب، 
حق آبه تاالب ها در آخرین اولویت قــرار دارد که همین موضوع 
زمانی که با خشکسالی و کم آبی همراه شود به شدت تاالب ها را با 

خطر خشکیدگی و کاهش حجم آب مواجه می کند. 
این فعال محیط زیســت با ابــراز نگرانی درباره کم آب شــدن 
تاالب های اســتان اظهار می کند: آب را با راندمان بسیار پایین 
در اختیار بخش کشاورزی در حاشیه تاالب ها قرار می دهند که 
تهدیدآفرین است و بارها بر  اصالح الگوی کشت تاکید شده. این 
در حالی است که نه تنها اصالح الگوی کشت در حاشیه تاالب های 
استان اصالح نشده بلکه همان کشاورزی آب بر با بهره وری پایین 
در حال اجراست که به شدت حیات تاالب های چغاخور و گندمان 

را به ویژه در شرایط خشکسالی تهدید می کند.
به گفته وی، طبق اصــول و ضوابط موجود پــس از تامین آب 
آشامیدنی، اولویت با حق آبه محیط زیســت است و پس از آن 
کشاورزی و صنعت قرار دارد،  اما ترتیب این اولویت در استان به 
خوبی رعایت نمی شود که می طلبد در این زمینه تالش بیشتری 

صورت گیرد. 

درباره چغاخور و گندمان
تاالب بین المللی چغاخور یکی از زیباترین و بزرگترین تاالب های 
چهارمحال و بختیاری است. این تاالب که در سایت رامسر ثبت 
شده در نزدیکی شهر بلداجی و در مسیر شهرکرد به خوزستان 
قرار دارد و بر اساس مطالعه رتبه بندی تاالب ها، رتبه هشتم در 

بین 75 تاالب مهم کشور را به خود اختصاص داده است.
از انواع پرندگان دائمی یا مهاجر که در تاالب چغاخور شناسایی 
شده است می توان به انواع مرغابی، غاز و اردک، آنقوت، چنگر، 
انواع حواصیل، لک لک ســفید، خروس کولی و فالمینگو اشاره 
کرد. در این تاالب بین المللی غیر از پرنــدگان انواع آبزیان نیز 
زیست می کنند که ماهی کپور و کولی از مهمترین آنها به شمار 
می رود و همچنین زیست نوعی ماهی از خانواده گامبوز »ماهی 
گورخری« در این مکان است. تاالب گندمان هم با 980 هکتار 
وســعت و 2219 متر ارتفاع از ســطح دریا جزو 10 تاالب برتر 
پرنده نگری ایران و مهم ترین زیستگاه جانوری کشور برای اسکان 
دائم پرندگان بومی و تخم گذاری پرندگان مهاجر است. این تاالب 
در 70 کیلومتری مرکز استان قرار دارد و زیستگاه 11 گونه ماهی 
و 48 گونه پرنده بومی و مهاجر مانند انواع اردک، خوتکا، عقاب، 
دلیجه، کبک، تیهو، درنا، فالمینگو، غاز خاکستری و قو است. همه 
ساله اواخر فصل پاییز انواع مختلفی از پرندگان نواحی سردسیر 
شمالی جهت گذران دوره زمســتان و تخمگذاری به این تاالب 

مهاجرت می کنند.

ظرفیت های هرمزگان دیده شود
رفع مشکالت حاشیه نشینی و مدیریتی، مطالبه جدی البرزنشینان

لزوم توسعه گردشگری و جلوگیری از مهاجرت در همدان

مردم و کارشناسان از دولت سیزدهم چه می خواهند
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لزوم توسعه گردشگری و جلوگیری از مهاجرت در همدان
فاطمه کاظمی بر اساس سرشماری 

ســال 1395، استان خبرنگار
همدان رتبه نخست 
رشد منفی جمعیت در کشور را دارد. با یک بررسی ساده می توان 
متوجه شد که این اتفاق به علت کاهش موالید نبوده چون هرگز به 
صفر نرسیده، بلکه علت اصلی این کاهش جمعیت، مهاجرت است. 
مهاجرت وقتی اتفاق می افتد که مدیران یک استان نتوانند با ارائه 
خدمات بیشتر و بهتر، شهروندان به ویژه نخبگان و نیروی کار را به 

ماندن در استان ترغیب کنند.
همدان از جمله استان هایی است که نرخ بیکاری در آن باالست 
و تعریف گردشــگری به عنوان محور توســعه در این استان نیز 
نتوانسته به حل این مشکل کمک کند زیرا معموال مسائل فرهنگی 
و تعصب در برخی مسائل، مانع از توسعه گردشگری استانی بوده 
که مرکز آن از کهن ترین شهرهای جهان محسوب می شود همه 
شهرستان های آن نیز ظرفیت های کم نظیری در حوزه گردشگری 
دارند. شهروندان و کارشناسان معتقدند تنها راه نجات همدان از 
مهاجرت نخبگان و نیروی کار، توسعه صنعت گردشگری است 

که در گرو فضای باز فرهنگی است.

بیکاری و مهاجرت
داوود احمدی یکی از شــهروندان همدانــی، مهم ترین معضل 
استان را نبود اشتغال می داند و درباره آن توضیح می دهد: همدان 
باالترین نرخ کاهش جمعیت در کشور را دارد و مهم ترین دلیل آن 
مهاجرت است و این مهاجرت اغلب به دلیل بیکاری و مشکالت 

اقتصادی اتفاق می افتد.
وی می افزاید: صنعت نخست همدان گردشگری معرفی شده 
اما توجهی به آن نمی شود و آمار مناسبی در گردشگرپذیری 
ندارد. زیرســاخت های گردشــگری همدان مناسب نیست، 
فرودگاه تعطیل اســت، راه آهن یک مقصد بیشتر ندارد، غار 
علیصدر به عنــوان بزرگترین غار آبی قابــل قایقرانی جهان 
یک جاده مناســب ندارد و وضعیت اقامتگاه ها و هتل های آن 
مطلوب نیســت. همدان با وجود آثار تاریخی بی شمار اما یک 

اثر ثبت جهانی ندارد پس جذابیتی برای گردشگران خارجی 
ایجاد نمی کند.

اهمیت تقویت زیرساخت ها
این شهروند معتقد اســت: اگر مدیران این استان می خواهند 
مشکل اشتغال و معیشت شهروندان را با گردشگری حل کنند 
ابتدا باید زیرساخت  ها را تقویت یا صنعت دیگری را جایگزین 
گردشــگری کنند. اما در این زمینه موفــق نبوده اند و باعث 
مهاجرت صدها نفر از این استان شــده اند. این در حالی است 
که استان همدان می تواند ســرریز جمعیتی استان های غربی 
به پایتخت را هم مدیریت کند اما جمعیت خود را هم از دست 

داده است.

مهاجرت از روستاها به شهر
دیگر شــهروند همدانی هم بزرگ ترین مشکل همدان را کاهش 
جمعیت آن می داند و در این باره توضیح می دهد: وقتی مردم یک 
استان آن را ترک می کنند یعنی زیرساخت ها و اقتصاد آن مشکل 
دارد و خدماتی که در آن ارائه می شود، پاسخگوی نیازهای مردم 
نیست. این در حالی است که در سیاست های کلی جمعیت تأکید 
بر تعادل و توازن جمعیتی است که مهم ترین بند آن جلوگیری از 

افزایش و گسترش کالنشهرهاست.

معضل حاشیه نشینی
محمدهاشم پاکیزه معضل حاشیه نشــینی را از دیگر مشکالت 
اساســی همدان عنــوان می کنــد و می گویــد: تبعیض های 
صورت گرفته بین جامعه شــهری و روســتایی باعث شــده تا 
جمعیت روستایی همدان برای دریافت خدمات بیشتر به شهرها 
مهاجرت کنند. این امر باعث افزایش حاشیه نشینی شده است و 
تولیدکنندگان این اســتان به مصرف کننده تبدیل شده اند. این 
معضل تبعات امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زیادی دارد 
اما حاشیه نشینان از ســر ناچاری به آن روی آورده اند و دولت در 

ترویج مهاجرت معکوس موفق نبوده است.

نیاز به مطالعه در حوزه مهاجرت
معاون اسبق سیاسی امنیتی استاندار همدان نیز درباره کاهش 
جمعیت استان می گوید: طبق سرشماری سال 95 استان همدان 
باالترین رشد منفی جمعیت در کشور را با 0/23 درصد دارد در 
حالی که رشد جمعیتی کشور 1/24 درصد است. این اعداد و ارقام 
این سوال اساســی را ایجاد می کند که چرا به رغم مناسب بودن 
شاخص های توسعه مانند آموزش، بهداشت، زیرساختی، توسعه 
شهری و مانند این، آمار مهاجرت در استان همدان آنقدر باالست.

محمدابراهیم الهی تبار توضیح می دهــد: آن زمان با هماهنگی 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی، یک کار پژوهشی با محوریت 
بنیاد نخبگان اســتان آغاز کردیم و با دعوت از اســاتید شاخص 
جمعیت شناسی کشور، به دنبال علت یابی کاهش جمعیت استان 
بودیم که دیگر مسئولیت از من گرفته شــد و از نتیجه پژوهش 
اطالع ندارم. اما معتقدم تحلیل تحوالت جمعیتی استان باید با 
جدیت دنبال شود و نتایج آن در تهیه اسناد باالدستی برای توسعه 
استان مدنظر قرار بگیرد تا مسیر درستی برای ماندگاری و حضور 

جمعیت در همدان در پیش بگیریم.

عوامل مهم غیراقتصادی
الهی تبار معتقد است نباید همه نگاه ما به توسعه همدان، اقتصادی 
باشد زیرا عوامل غیراقتصادی مهمی به عنوان موانع توسعه همدان 
مطرح هستند و باید به آن ها پرداخته شود. وی در این باره توضیح 
می دهد: محور توسعه استان همدان، گردشگری تعریف شده که 
با توجه به ظرفیت های طبیعی و تاریخی این استان تعریف درستی 
است اما نخستین گام برای توسعه گردشــگری همدان و پایدار 
کردن آن، تبدیل  این امر به یک مطالبه و فرهنگ عمومی است تا 
مدیران در تمام تصمیم گیری های خود این موضوع را مدنظر قرار 
دهند. رسیدن به این بینش نیازمند برنامه ریزی فرهنگی است تا 

نگاه همه شهروندان و مدیران ارشد، جذب گردشگر باشد.
معاون اسبق سیاسی امنیتی اســتاندار همدان با اشاره بر وجود 
برخی موانع برای توســعه گردشــگری، می گوید: زمانی که تپه 
تفریحی توریستی عباس آباد ســاخته می شد برخی با این اقدام 

مخالف و معتقد بودند با ســاخت این مکان گردشگری، فرهنگ 
سنتی شهر و شهروندان آسیب می بیند در حالی که تپه عباس آباد 
به یک محیط سالم تفریحی تبدیل شــد. یا استاندار وقت تالش 
کرد و جشنواره فیلم کودک و نوجوان را به همدان آورد اما عده ای 
با دغدغه های خاص، مانع از ماندگاری این جشنواره در همدان 
شدند و جشنواره به اصفهان رفت. چه تفاوتی بین مردم همدان و 
اصفهان وجود داشت؟ اصفهان  از این جشنواره سود برد اما همدان 
آن را از دســت داد. پس این نوع نگاه ها باید تغییر کند تا همدان  

مسیر توسعه را طی کند.

صنعت سالم گردشگری
وی می افزاید: اگر تصمیم گیران همدان باور داشــته باشــند که 
یکی از راه های برون رفت همدان از مشــکالت معیشتی، توسعه 
گردشــگری اســت، قطعا تغییر نگاه فرهنگی را مدنظر خواهند 
داشــت. این ها مسائلی اســت که با گفت وگو حل می شود چون 

تفاوت دیدگاه ها در همدان زیاد است.
الهی تبار ادامه می دهــد: وقتی آمار طالق در همــدان افزایش 
یافت همه دستگاه ها احساس خطر کردند و انجام اقداماتی برای 
صیانت از خانواده را در صدر برنامه هایشــان قــرار دادند، چون 
دغدغه داشتند. حاال هم اگر اشتغال و معیشت شهروندان برای 
مدیران مهم باشد، با هم به گفت وگو می نشینند و برخی مسائل 

را حل می کنند. گردشگری یکی از سالم ترین صنعت های جهان 
محسوب می شود که خیلی از کشــورها با حفظ و حتی معرفی 
فرهنگ بومی، آداب و ســنن خود، اقتصادشــان را از آن تأمین 
می کنند. مدیران و شهروندان همدان هم باید باور کنند توسعه 
گردشگری به دنبال آسیب زدن به سنت ها و فرهنگ آنها نیست. 
معتقدم فقط بخش کوچکی از توســعه در یک اســتان مسائل 

اقتصادی و بخش زیادی غیراقتصادی است.

نقش همدان در توسعه ملی و منطقه ای
معاون اســبق سیاســی امنیتی اســتاندار همدان معتقد است 
یکی از مســائلی که مدیران همدان باید به آن توجه کنند نقش 
 همدان در توســعه ملی و حتــی منطقه ای در بعــد بین المللی

 است.
 وی در این باره می گوید: اســتان همدان ظرفیت های تاریخی، 
طبیعی و فرهنگی باالیی دارد و شهرســتان های همدان در این 
زمینه حرف های زیادی برای گفتن دارنــد. ما باید به دنبال ارائه 
خدمات ملی و بین المللی باشیم. برای مثال دانشگاه علوم پزشکی 
باید خدمات خود را تخصصی تر کند تا ارائه خدمات آن جنبه ملی 
و حتی بین المللی پیدا کند مانند راه اندازی دانشگاه D8 که عملی 
شد. همدان می تواند میزبان برگزاری مســابقات ورزشی ملی و 

بین المللی باشد و این در همه بخش ها صادق است.

 از دولت سیزدهممردم و کارشناسان 
چه می خواهند

مردم و کارشناسان 

 از دولت سیزدهم
چه می خواهند

البــرز بــه عنــوان  زهرا اشرف زاده
جوان ترین اســتان خبرنگار

کشور با چالش های 
بسیاری مواجه است؛ ترافیک، حاشیه نشــینی، مهاجرت باال، 
بیکاری، معضالت فرهنگی و اجتماعی از جمله مشکالتی است 
که این استان را درگیر خود کرده است. با توجه به نزدیک بودن 
زمان انتخابات ریاســت جمهوری، البرزنشینان درباره مطالبات 

خود از دولت سیزدهم می گویند.

کمبود و بحران آب
شــیما خانی یکی از شــهروندان کرج، کمبود و بحــران آب را 
مهم ترین چالش اســتان عنوان کرده و می گوید: کرج که زمانی 
باغ شهر و رودخانه آن به رودخانه خروشان معروف بود، اکنون با 
معضل کم آبی دست به گریبان است. در سال های اخیر جمعیت 
استان به شدت افزایش یافته و باغ و ویالهای بسیاری در روستاها 
و حاشیه های استان ساخته شده است که اکثر آنها از چاه های غیر 
مجاز استفاده می کنند. همین مساله باعث افزایش بی رویه مصرف 
آب های زیرزمینی شده و از طرفی بحث انتقال آب رودخانه کرج 
نیز نگرانی های مردم را دوچندان کرده است. وی می افزاید: یکی 
از مســائلی که باید در البرز جدی گرفته شود، مدیریت آب های 
زیرزمینی است. متاسفانه آبخوان ها در حال نابودی هستند و اگر 
راه حلی برای کنترل مصــارف غیرمجاز و بی رویه در نظر گرفته 
نشود، بیشتر منابع آبی استان در سال های آینده خشک می شود .

کمبود سرانه درمانی
یکی از ســاکنان شهرســتان فردیس نیز با بیان اینکه کمبود 
بیمارستان و تخت بیمارستانی معضل اساسی استان البرز است 
می گوید: ساکنان استان البرز به ویژه شهرستان ها از کمبود تخت 
بیمارستانی و فضاهای درمانی رنج می برند. البته در دو سه سال 
گذشته وضعیت کمی بهتر شــده و حداقل در شهر کرج سرانه 
افزایش یافته است اما در شهرستان پر جمعیتی مانند فردیس 

هنوز یک تخت بیمارستانی نداریم.
رضا ناصری ادامــه می دهد: حتی رئیس جمهــوری که به البرز 
آمد قول تکمیل بیمارســتان را به مردم داد اما هنوز بیمارستان 
نیمه کاره مانده و به ســرانجام نرســیده اســت. البته همراه با 

بیمارستان باید امکانات و تجهیزات هم به نقطه مطلوب برسد.

لزوم انتقال زندان ها
چهار زندان بزرگ کشــور در البرز مستقر هستند و سال هاست 
که انتقال این زندان ها از شهر مطرح می شود اما تاکنون اقدامی 

صورت نگرفته است.
 یکی از شــهروندان با گالیه از این موضوع می گوید: در گذشته 
زندان ها خارج از بافت شهری البرز بودند اما با افزایش جمعیت 
 و گســترش اســتان، اکنون ایــن زندان ها وارد بافت شــهری

 شده اند. 
این مساله تبعات بسیاری مانند مهاجرت خانوداه های زندانیان 
به استان و افزایش حاشیه نشــینی را در پی داشته است. نتیجه 
این حاشیه نشینی هم افزایش آسیب های اجتماعی، اقتصادی و 

فرهنگی است که روز به روز در البرز بیشتر می شود.

ترافیک و بزرگراه های نیمه کاره
شــهروندی دیگر ترافیک را مهم ترین معضل استان می داند و 
می گوید: البرز در مسیر15اســتان کشــور )به ویژه استان های 
شــمالی( قرار دارد و در ایام تعطیالت و پایان هفته، ترافیک در 
جاده  های آن سرســام آور می شــود. از مدت ها پیش قرار است 
ترافیک استان با اجرای طرح ها و احداث بزرگراه ها کاهش یابد 
اما بســیاری از آنها مانند آزادراه تهران- شمال هنوز نیمه کاره 

مانده اند.

ضعف مدیریتی مهم ترین معضل استان البرز
نماینده کرج در مجلس هفتم شــورای اســالمی نبود مدیریت 
قوی در اســتان را از مهم ترین مشــکالت البرز عنــوان کرده و 
می گوید: البرز استانی نوپاست، ســاختار و سازمانی نداشته که 
یک نفر به عنوان استاندار در آن مستقر شود و این سازمان باید 
بعد از استان شدن البرز تشکیل می شد. عموما استاندارها وارد 
سازمانی می شدند که آماده بود اما در البرز شرایط اینگونه نبود و 
مشکالتی ایجاد شد زیرا از همان ابتدا با مدیرانی مواجه نبودیم که 

سازمان ساز و تشکیالت ساز باشند.
رشــید جاللی می افزاید: البرز مهاجرپذیر بوده و ساالنه حدود 
80 هزار نفر به جمعیت آن اضافه می شــود. حاشیه نشینی در 
استان ما مساله ای اساسی اســت زیرا زیرساخت های البرز برای 
پذیرش چنین جمعیتی طراحی نشده بود. کمبود آب هم از دیگر 
مشکالت مردم البرز است زیرا آبی که حق آنهاست به استان های 

مجاور می  رود. از سوی دیگر چهار زندان بزرگ در البرز مستقر 
هستند که پس از 15ســال نتوانســتیم آن را به خارج از شهر 

منتقل کنیم. 
وی با اشاره به سرانه پایین بهداشــت و درمان در استان، ادامه 
می دهد: 20 سال است که مسئوالن استان نتوانسته اند مشکل 
مالکیت بیمارستان امام خمینی )ره( را حل کنند و مردم استان 
از خدمات این بیمارســتان محروم هســتند. بخش درمانی در 
کرج به قدری محروم اســت که مردم مجبورند برای درمان به 

تهران بروند.
این کارشناس مسائل استان اظهار می کند: در حالیکه 80 درصد 
مالیات باید در استان هزینه شــود اما مردم البرز از مالیاتی که 
می پردازند، بهره مند نمی شوند. تصمیم گیری برای بسیاری از 
بخش ها هنوز در تهران و وزارتخانه ها انجام می شــود و در البرز 
مانند دیگر استان ها ســاختار قوی اداری وجود ندارد. از سوی 
دیگر با وجود سرمایه پذیری اســتان، دولت ها آنطور که باید از 

ظرفیت های البرز پشتیبانی و حمایت نکرده اند.
جاللی اضافه می کند: البرز ظرفیت بسیار باالیی در حوزه علم، 
فناوری، صنعت و حتی گردشگری دارد اما مسئوالن این استان 
نتوانستند از این ظرفیت ها اســتفاده کنند. استانداری که برای 
البرز انتخاب می شود باید در حد وزیر و معاون رئیس جمهور باشد 
تا بتواند استان را مدیریت کند. امیدوارم در دولت سیزدهم به این 
موضوع توجه و اســتانداری کاردان، دلسوز و باتجربه برای البرز 

انتخاب شود تا بتواند ساختارسازی کند.
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رفع مشکالت حاشیه نشینی و مدیریتی، مطالبه جدی البرزنشینان
کمبود آب، توسعه زیرساخت ها و مراکز درمانی و اتمام پروژه های نیمه تمام از دیگر انتظارات مردم و کارشناسان استان از دولت آینده است  

ظرفیت های هرمزگان دیده شود

بهاره بیژنی هر روز که به 28 خرداد 
و زمــان انتخابــات خبرنگار

ریاســت جمهــوری 
نزدیک تر می شویم، بحث مشکالت اقتصادی، معشیتی و کمبود 
زیر ساخت ها بین مردم و نخبگان استان هرمزگان داغ تر می شود 
و از رئیس جمهور آینده انتظار دارند که رفع این مسائل را به عنوان 

دغدغه اصلی دولت سیزدهم در نظر بگیرد.
هرمزگان با قابلیت های بی شمار که می توان از مهمترین آنها به 
وجود 14جزیره کوچک و بــزرگ در کاربری های مختلف مانند 
نظامی، نفت و گاز، محیط زیستی، مسکونی و صنعتی و... اشاره 

کرد، همواره یکی از مهمترین مناطق کشور محسوب می شود.
مردم از معضل فاضالب و بیکاری می گویند

یکی از هرمزگانی ها که خود را علی تمدنی معرفی می کند در گفت 
و گو با خبرنگار همشهری می گوید: مهم نیست چه کسی رئیس 
جمهور می شــود، فقط امیدوارم کسی سرکار بیاید که مشکالت 
اقتصادی را برطرف کند و به فکر مردم ضعیف و کم درآمد باشد. 
مردم در هرمزگان با مشکالت فراوانی روبرو هستند؛ از بیکاری تا 
کمبود فضای آموزشــی. وی با گالیه از عمل نشدن به وعده های 
انتخاباتی، ادامــه می دهد: خلف وعده ها در دوره های گذشــته، 

موجب به وجود آمدن بی اعتمادی شده است.
این شهروند با اشاره به مشکالت استان می گوید: هرمزگان همواره 
از مناطق محروم کشور بوده و بیکاری در این استان بیداد می کند، 
آن هم در شرایطی که بنادر و صنایع بزرگی در آن مستقر است. 

اکثر جوانان به دلیل نبود کار مناســب به انجام کارهای کاذب از 
جمله دست فروشی و حتی قاچاق کاال روی آورده اند.

وی می افزاید: در شــهری مانند بندرعباس که حداقل اجاره یک 
خانه 60 متری 40 میلیون پول پیش با ماهی یک میلیون و 400 
هزار تومان اجاره است، آن هم با این وضعیت نابسامان شغل، یک 

جوان چگونه می تواند ازدواج کند و تشکیل خانواده بدهد.
تمدنی در پایان تاکید می کند: توجه به اشتغال و برنامه های جدی 
برای ســاماندهی و نوسازی شــهر بندرعباس به ویژه در مناطق 

فرسوده از خواسته های اصلی مردم است.
ابراهیم خالقی دانشجوی رشته حقوق است. او نیز درباره مشکالت 
استان و انتظارات خود از رئیس جمهور آینده می گوید: بارها ورود 
فاضالب به ساحل شــهر بندرعباس از طریق رسانه های استان 
مطرح شد اما مسئوالن تالشی برای حل این موضوع نکردند. یکی 
از مسائلی که امیدوارم رئیس جمهور آینده به آن اهمیت دهد، رفع 

معضالت زیست محیطی به ویژه در مناطق ساحلی باشد.
در استان هرمزگان شمار زنان بدسرپرســت و سرپرست خانوار 
کم نیســتند که عموما مشــکل اقتصادی دارند. »مریم.خ« زن 
دســت فروش هرمزگانی با بیان اینکه دست فروشــی در گرمای 
طاقت فرسای بندرعباس با وجود بیماری کرونا بسیار سخت است، 
می گوید: سرپرست سه فرزند کوچک هستم و با وجود مشکالت 

معیشتی، کسی نیست که کمکم کند.
وی اضافه می کند: از رئیس جمهور آینده می خوام که حامی زنان 
بی سرپرست باشد. امثال من در استان زیاد هستند. اما با وجود 

شرایط سخت زندگی، دست به ســوی کسی دراز نکرده ایم. تنها 
خواسته ما داشتن شغل و یک سر پناه امن است.

مریم خاطرنشــان می کند: دو فرزندم به مدرسه می روند و توان 
تامین تلفن همراه و تهیه بسته اینترنتی را برایشان ندارم. در حال 
حاضر تنها یکی از فرزندانم در حال گذراندن کالس های آنالین 
آن هم با گوشی همکالسی خود است و دیگر فرزندم از مدرسه باز 
مانده. من نمی دانم تحریم چیست اما آن جور که از اخبار شنیدم 
تمامی مشکالت اقتصادی کشــور به همین دلیل است. از رئیس 
جمهور آینده می خواهم به فکر این موضوع باشد و بعد از رسیدن 

به قدرت، ما را فراموش نکند.

ظرفیت های هرمزگان نادیده گرفته می شود
شهریار مشیری نماینده سابق بندرعباس در دوره هفتم مجلس 
شورای اسالمی که مدیر عاملی منطقه آزاد قشم را نیز در کارنامه 
خود دارد با اشاره به مسائل و چالش های پیش روی دولت آینده در 
هرمزگان به خبرنگار همشهری می گوید: این استان در طول تاریخ 
منطقه ای با کاربرد تماما تجاری بوده و وجود بنادر بزرگ شهید 
رجایی و باهنر، گویای این امر اســت. این بنادر باید به ظرفیتی 
برای ایجاد اشتغال جوانان هرمزگان تبدیل می شد اما امروز شاهد 
افزایش بیکاری در قشر جوان و بومی منطقه هستیم که یکی از 

دالیل این امر سوء مدیریت طی این سال هاست.
وی اضافه می کند: امروز با وجود ظرفیت های متعدد در هرمزگان 
حتی نباید یک بیکار وجود داشته باشد اما متاسفانه آمار نشانگر 

نرخ باالی بیکاری در استان است. یک زمانی کشتی های تجاری 
برای تخلیه بــار خود حتی تا 90 روز در بنادر بزرگ این اســتان 
منتظر می ماندند و هیچ جوان بیکاری در این خطه وجود نداشت 
اما این روزها با وجود تحریم ها تجارت راکد، کسب و کارکساد و 

بیکاری به معضل تبدیل شده است.
مشیری با اشاره به زیرساخت های استان، اظهار می کند: هرمزگان 
از کمبود زیر ساخت در بسیاری از حوزه ها مانند بهداشت و درمان، 
راه، فضای آموزشی و... رنج می برد. تبعیض در توزیع زیر ساخت ها 
در هرمزگان مشهود اســت. برای مثال سازمان تامین اجتماعی 
کلنگ بیمارستان 500 تخت خوابی را در بندرعباس به زمین زد 
اما بیمارستانی با کمتر از 100 تختخواب راه اندازی کرد. همواره 
در توزیع اعتبار و عمل به مسئولیت اجتماعی از سوی صنایع، حق 

مردم هرمزگان ضایع شده است.
وی با تاکید بر کمبودها در حوزه آموزش و پرورش، بیان می کند: 
هرمزگان عــالوه بر فقر فضای آموزشــی در برخی مناطق دچار 
کمبود کادر آموزشی نیز هســت که باید با تامین منابع انسانی و 

توسعه زیر ساخت به مشکالت این حوزه رسیدگی شود. 
نماینده سابق مردم بندرعباس در مجلس همچنین درباره بحران 

کمبود آب در کشور و به تبع آن هرمزگان می گوید: بحران کمبود 
آب یکی از معضالت اصلی هرمزگان در آینده نزدیک خواهد بود 
و تا زمانی که به دنبال تامین آب اســتان و حتی کشور از طریق 
آب شیرین کن نباشیم این مشکل وجود خواهد داشت. استفاده 
بی رویه از منابع زیرزمینی و احداث ســدهای غیرکارشناســی 
نمی تواند تامین کننده آب آشامیدنی و کشاورزی پایدار باشد و باید 
در این حوزه برنامه و هدف داشت. وی با اشاره به مشکالت پیش 
روی دولت آینده، اظهار می کند: دولت آینده با حجمی از مشکالت 
روبرو خواهد شد که برای رفع آنها باید برنامه جامع و اولویت بندی 
داشته باشد. بسیاری از مشــکالتی که امروز در هرمزگان و سایر 
اســتان ها با آن مواجهیم بر گرفته از سوء مدیریت در دولت های 

قبلی است که طی یکی دو سال نمی توان آنها را رفع کرد.
همچنین توجه به معیشــت زندگی مردم ساکن سواحل شمالی 
خلیج فارس و جزایر همیشــه ایرانی از دیگر اولویت هاســت که 
متاسفانه به تناسب اهمیت ژئوپولتیک یا جغرافیای سیاسی این 
منطقه به مردم ساحل نشین توجه نشده است. مردم ساکن این 
مناطق با نابسامانی های فراوان اقتصادی و معیشتی روبه رو هستند 

اما صدایشان به گوش مرکز نمی رسد.
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 از دولت سیزدهم
 کمبود آب آشامیدنی، فضاهای آموزشی، حل معضل فاضالب، بیکاری و مشکالت معیشتی در کنار توجه بهچه می خواهند

 ظرفیت های هرمزگان از جمله دغدغه های مردم و کارشناسان استان است که حل آنها  را از دولت آینده انتظار دارند

توسعه فرهنگی، زیرساختی، رونق اقتصادی و مبارزه با بیکاری از دیگر مطالبات مردم و کارشناسان استان از دولت آینده است

 اولویت های البرز
اولویت های البرز از راهکارهای پیشنهادی از نگاه مردم

راهکارهای پیشنهادینگاه کارشناس

کنترل آب های زیرزمینی بحران آب
انتخاب استاندار با تجربهنداشتن مدیران مناسببرخورد با چاه های غیر مجاز

توسعه زیرساخت هاحاشیه نشینیساخت و تکمیل بیمارستان هاکمبود تخت بیمارستانی

حمایت از سرمایه گذاریتوسعه اقتصادیانتقال زندان به بیرون شهروجود 4 زندان در شهر

توجه به گردشگری و فناورینادیده گرفتن ظرفیت هاتکمیل پروژه های نیمه تمامترافیک

اولویت های هرمزگان 
از نگاه مردم

راهکارهای 
پیشنهادی

اولویت های هرمزگان 
راهکارهای پیشنهادیاز نگاه مدیریتی

موظف کردن صنایع در اشتغال جوانان
استفاده بیشتر از آب شیرین کنرفع معضل آب آشامیدنیبکارگیری نیروهای بومی

ساخت تصفیه خانه و حل مشکالت فاضالب
شبکه سازی

کاهش نرخ بیکاری 
جوانان استان

آموزش نیروهای بومی برای 
بهره گیری در صنایع استان

رونق کسب و کار 
رفع مشکالت معیشتی 

رفع تحریم ها 
حمایت از اقشار آسیب پذیر

افزایش مراکز درمانی، 
آموزشی  و ورزشی

موظف کردن صنایع بزرگ استان 
به تخصیص ردیف استخدامی

اولویت های همدان 
 اولویت های همدانراهکارهای پیشنهادیاز نگاه مردم

راهکارهای پیشنهادی از نگاه مدیریتی

انجام مطالعات پژوهشیرشد منفی جمعیتتوسعه گردشگریاشتغال

حل مسائل فرهنگیتوسعه گردشگریرفع موانع گردشگریمهاجرت

رفع اختالفات مدیران در رفع مشکالت اقتصادیرشد منفی جمعیت
پیگیری اجرای منشور فرهنگیحوزه توسعه گردشگری

برگزاری برنامه های ملی و تالش برای مهاجرت معکوسحاشیه نشینی
تأمین زیرساخت هابین المللی
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توسعهريليدراستانها

12 پروژه  ریلی نیمه کاره در کشــور وجود دارد که طبق اعالم وزارت راه و شهرسازی 7 مورد  از آن ها 
تا پایان ســال به بهره برداری می رسند.  معاون وزیر راه وشهرســازی اعالم کرده طی ۵ ماه آینده در 
هر ماه حدود 1۰ هزار تن ریل در کشور تولید می شــود که معادل ۸۰ کیلومتر در ماه است. با این تولید 
قرار است پروژه های راه آهن اردبیل، کردســتان و آذربایجان شرقی تا تابستان به بهره برداری برسند.
راه آهن یزد- اقلید به طول 27۰کیلومتر، ادامه خط ریلی میانه - تبریز به طول ۴۴ کیلومتر، پروژه ریلی 
همدان - سنندج به طول 1۵۰ کیلومتر، اتصال چهارمحال و بختیاری به شبکه ریلی به طول ۹۰ کیلومتر، 
پروژه ریلی رشــت- کاســپین به طول ۳7 کیلومتر، راه آهن چابهار - زاهدان به طول ۶1۰ کیلومتر و 

راه آهن میانه - اردبیل به طول 17۵ کیلومتر دیگر پروژه های نیمه کاره ریلی هستند که احتماال امسال 
به بهره برداری می رسند. طول خطوط ریلی کشور 1۴هزار کیلومتر است. سال گذشته ۵ مرکز استان به 
شبکه ریلی پیوسته اند و امسال ۳ استان دیگر به شبکه ریلی متصل خواهند شد؛ اتصالی که نقش یک 
سکوی پرتاب اقتصادی را بازی می کند. اتصال به خطوط ریلی عالوه بر سهولت دسترسی، نقش مهمی 
در سرمایه گذاری و رونق اقتصادی دارد به طوری که یکی از زیرساخت های مهم در زمینه مناطق آزاد 
یا ویژه اقتصادی، شهرک های صنعتی و صادرات محســوب می شود. با وجود این برخی استان ها چون 
ایالم یا همدان به دالیل مختلف سال هاست چشم انتظار تکمیل پروژه های ریلی نیمه تمام خود هستند. 

بوشهر
راه آهن بوشهر به شــیراز از پروژه های ملی است که کلنگ آغاز 
آن از سال 86 به زمین زده شد. با گذشــت 14سال از زمان آغاز 
به کار ســاخت این پروژه راهبردی اما وضعیت روشــنی برای 
تکمیل و بهره برداری از آن وجود ندارد. خط آهن بوشهر به شیراز 
437کیلومتر طول دارد که از این مقدار 94کیلومتر در محدوده 
استان قرار گرفته است، اما بر اساس طرح اولیه قرار شده تا خط 
200کیلومتری از شهر اهرم در مرکز تنگســتان به سمت بندر 
عسلویه ایجاد شــود. کمبود اعتبار مهم  ترین دلیل رکود در روند 
اجرایی این خط آهن مهم اعالم شده و در حال حاضر قطعه 10 الف 
این راه آهن حدود16درصد و قطعه 10 ب آن از 21درصد پیشرفت 
فیزیکی برخوردار است.با توجه به موقعیت تجاری و بندری بوشهر 
و استقرار صنایع عظیم نفت و گاز در ناحیه جنوبی استان بوشهر 
تکمیل و راه اندازی این خط آهن می تواند نقش برجســته ای در 

رونق و شکوه اقتصادی این استان داشته باشد.

اردبیل
23ســال از زمان تصویب طرح راه آهن 175کیلومتری اردبیل- 
میانه می گذرد. سال84 هم بعد از چند سال مطالعه کلنگ ایستگاه 
مرکزی راه آهن اردبیل در10 تا 15 کیلومتری شهر اردبیل بر زمین 
زده شد و قرار بود تا پایان ســال89 اردبیل را به خط ریلی کشور 
پیوند بزند،  اما در حال حاضر راه آهن برای اهالی استان به رویایی 
تبدیل شده است. استاندار اردبیل در ابتدای حضور خود در اردبیل 
تابلوی روزشمار برای پایان پروژه راه آهن در میادین شهر نصب 
کرد و وعده بهره برداری در دهه فجر سال 99 را داد، اما با نزدیک 
شــدن زمان موعود، تابلوها برداشته شد. مسئوالن می گویند در 
حال حاضر زیرســازی این پروژه به 88درصد پیشرفت رسیده 
و ریل گذاری 52کیلومتر از راه آهن اردبیل محقق شــده است. 
ایستگاه اول راه آهن اردبیل با 97درصد پیشرفت فیزیکی تا پایان 
خرداد و 3ایستگاه به غیر از ایســتگاه اصلی راه آهن اردبیل نیز تا 
مرداد امسال به بهره برداری می رسد. راه آهن به علت نقش محوري 
که در ترانزیت دارد و امن ترین شکل حمل و نقل از نظر کارشناسان 
است می تواند کمک شایانی به شکوفایی اقتصادی اردبیل داشته 
باشد و برای اجرای منطقه آزاد تجاری از زیرساخت های ضروری 

محسوب می شود.

فارس 
طرح راه آهن اقلید - یزد جزو مصوبه های سفر مقام معظم رهبری 
در سال 86 به استان یزد است که به طول 274 کیلومتر از مهریز 
در استان یزد آغاز می شــود و تا اقلید در استان فارس ادامه دارد. 
این پروژه 94 درصد پیشــرفت فیزیکی در بخش زیرسازی، 70 
درصد پیشرفت در بخش روسازی و 75 درصد پیشرفت در بخش 
عملیات ساختمان و محوطه سازی ایستگاه ها دارد. برای ساخت 
این راه آهن تاکنون 4 هزار میلیارد تومان هزینه شده است. این 
راه آهن مراحل پایانی خود را طی می کند و به گفته مســئوالن 
فارس، نخستین قطار در این مسیر ریلی 270 کیلومتری، خرداد 
امسال به حرکت خواهد افتاد. با بهره برداری از راه آهن یزد - اقلید، 
مسیر ریلی شیراز - مشهد حدود 311 کیلومتر کوتاه تر می شود 
و مدت زمان سفر هم 4 ســاعت کاهش می یابد. فرآیند تکمیل 
ایستگاه ها و خطوط تکمیلی این مسیر ریلی هم به موازات انجام و 

حداکثر تا شهریور همه بخش های طرح تکمیل می شود.

کرمانشاه 
طول مســیر راه آهن غــرب کشــور 605کیلومتر اســت که از 
ایستگاه سمنگان آغاز می شــود و راه آهن کرمانشاه در مسیر آن 
520کیلومتر طول دارد. فاز نخســت این پروژه اواخر ســال96 
افتتاح شد و فاز دوم از کرمانشاه تا خسروی به طول 232 کیلومتر 
در 2مرحله کرمانشاه -اسالم آبادغرب و اسالم آبادغرب- خسروی 
با کندی در حال اجراست. این پروژه حدود 4/5کیلومتر تونل از 
مسیر کرمانشاه تا اســالم آباد غرب دارد و قرار بود تا سال 1400 
به بهره برداری برسد که نرسید. به گفته مسئوالن، در حال حاضر 
زیرساخت های کار در قطعه اول تا اسالم آباد غرب حدود 80درصد 

و از اسالم آباد به خسروی بین 12 تا 15 درصد پیشرفت دارد.
برنامه زمان بندی شهرسازی برای این شبکه ریلی 3ساله است که 
اگر تامین اعتبار به موقع صورت گیرد، مســیر کرمانشاه - اسالم 
آبادغرب تا پایان سال و مسیر کرمانشاه - خسروی تا 3 سال دیگر 
به بهره برداری می رسد. در الیحه بودجه ســال آینده هم 850 
میلیارد اعتبار برای این پروژه لحاظ شــده است. بر اساس برنامه 
تدوین شده، اتصال این راه آهن به خانقین عراق و شبکه ریلی این 

کشور سپس به سوریه در دستور کار است.

خراسان شمالی
پروژه راه آهن گرگان - بجنورد به عنوان یک پروژه ملی و راهبردی 
در حوزه حمل و نقل کشــور ســال 88 با حضور رئیس مجلس 
شورای اسالمی و وزیر وقت راه و شهرسازی در مشهد کلنگ زنی 
و عملیات اجرایی آن نیز شروع شــد، ولی پس از مدتی به دلیل 
استقبال نکردن سرمایه گذار بخش خصوصی در بالتکلیفی قرار 
گرفت. براساس آنچه طراحی و تصویب شده است، پروژه راه آهن 
گرگان-بجنورد- مشهد، یک خطه و طول آن حدود 570 کیلومتر 
است که 230 کیلومتر از این پروژه بزرگ از خراسان شمالی عبور 
می کند. هزینه ســاخت آن بیش از 8300 میلیارد تومان برآورد 
شــده اســت. ظرفیت بار پروژه 6/1 میلیون تن و ظرفیت حمل 
مسافر آن ساالنه 2 تا 4 میلیون نفر اســت. با این حال این پروژه 
با وجود گذشت 12 سال از شروع و چند بار کلنگ زنی از اولویت 
کاری دولت خارج شده؛ اتفاقی که با انتقاد مسئوالن استان های 

گلستان، خراسان شمالی و خراسان رضوی مواجه شده است. 

یزد 
در حال حاضر 2هزار کیلومتر راه آهن در کشور در حال ساخت و از 
مهمترین این طرح ها راه آهن یزد - اقلید است. این طرح با هدف 
تکمیل حلقه کریدور شمال به جنوب، فاصله استان های فارس، 
بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد را با استان های کرمان، سیستان و 
بلوچستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و هرمزگان کاهش 
می دهد و انتقال مناطق گردشــگری یزد، فــارس و اصفهان را 

موجب می شود.
طرح مذکور با مشارکت شرکت های ساخت و توسعه زیربناهای 
حمل  و نقل کشور و قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص( در حال 
اجراســت.طرح دو خطه کردن راه آهن بافق- ارژنگ یزد از دیگر 
طرح های در دست اقدام یزد است که به منظور رفاه حال مسافران 
و با هدف ارتقای سطح ایمنی، کاهش مدت زمان توقف قطارها، 
تســهیل برنامه ریزی و تعمیر و بهینه سازی شبکه ریلی به طول 
189 کیلومتر و با اعتبار 500 میلیارد تومان در استان در دست 

اجراست. 

سیستان و بلوچستان
چابهار از بنادر مهم و تنها بندر اقیانوسی کشور است. توسعه این 
بندر منوط به اتصال آن به خط آهن سراسری است که این پروژه 

در سال 90 کلید خورد.
اتصال خط آهن چابهار به زاهدان در آینده نزدیک، این بندر را به 
عنوان یکی از بنادر تأثیرگــذار در حمل و نقل بین المللی کاال به 
 CIS ویژه ترانزیت کاال میان کشورهای شبه قاره هند و کشورهای
تبدیل خواهد کرد.پروژه راه آهن چابهار-زاهدان به عنوان یکی از 
بزرگ ترین پروژه های ریلــی در 8 قطعه و با مبلغ اولیه بیش از 2 
هزار میلیارد تومان در حال اجراست. طبق برنامه ها بخش نخست 
این پروژه )راه آهن زاهدان- خاش( تا پایان دولت دوازدهم و ابتدای 
تابستان به بهره برداری خواهد رسید و تا شهریور نیز این پروژه تا 
نیک شهر بهره برداری خواهد شد. همچنین پروژه خط آهن چابهار 

به ایرانشهر هم در دست ساخت قرار دارد.
تکمیل پروژه راه آهن چابهار- زاهدان موجب ارتباط گسترده تر 
روابط تجاری ایران با کشــورهای همسایه، آسیای میانه، روسیه 
و هندوســتان خواهد شد.بر همین اســاس طرح اتصال راه   آهن 
چابهار- زاهدان به خط آهن سرخس-مشهد در سال 89 و به طول 
1640 کیلومتر در دستور کار قرار گرفت که 610 کیلومتر آن از 
چابهار تا زاهدان و با احتساب خطوط فرعی 730 کیلومتر بوده و 
طول مسیر بخش شمالی ایرانشهر تا زاهدان 316 کیلومتر است.

در این پروژه 33 ساختمان و ایستگاه مسافری و باربری، 128 پل 
بزرگ و کوچک و 39 تونل پیش بینی شده است.

گیالن 
راه آهن رشت- انزلی به طول 41کیلومتر در گیالن از سال85 در 
قالب 8قطعه در حال اجراست. این پروژه قرار است در ادامه مسیر 
راه آهن قزوین- رشت، مرکز گیالن را به بندر کاسپین در منطقه 
آزاد و سپس بندرانزلی متصل  کند. میزان پیشرفت پروژه در قطعه 
شماره7 که ریل سراســری را به بندر کاسپین متصل می کند، از 
18درصد به 45درصد افزایش یافت  و از نیمه بهمن گذشته تاکنون 
پروژه تقریبا تکمیل شده است.زمان افتتاح پروژه مشخص نیست، 
اما مسئوالن از اتمام آن تا پایان دولت تدبیر و امید خبر داده اند. این 
پروژه به دلیل ایجاد کریدور ریلــی جدید برای صادرات و واردات 
و همچنین ترانزیت کاال از مناطق شمالی کشور به خلیج فارس و 
آب های آزاد بین المللی و دیگر کشورهای همسایه ایران برای مردم 
اهمیت بسیاری دارد و می تواند ساالنه 10میلیون تن بار حمل و 

3میلیون و 800هزار مسافر را جابه جا کند.

آذربایجان شرقی
بیش از 20سال از وعده ســاخت راه آهن تبریز به میانه که مسیر 
رسیدن قطار تبریز به تهران را از 13ســاعت به 6ساعت کاهش 
می دهد، می گذرد ولی هنوز خبری از اتمام آن نیســت. به گفته 
مسئوالن برنامه ریزی استان این راه آهن قرار است تا پایان خرداد 
یا حداکثر تا پایان واگذاری دولت دوازدهم به ایستگاه خاوران در 
تبریز برسد. در یک سال گذشــته در چند مرحله اعتبار ویژه به 
این پروژه اختصاص یافت و مسئوالن کشوری از آن بازدیدهایی 
داشتند و در حال حاضر پل های اصلی مسیر تبریز به بستان آباد 
در حال اتمام اســت. این خط راه آهن در 2مسیر رفت وبرگشت 
ایجاد می شود و با توجه به ریل های جدید مورد استفاده قرار گرفته 

سرعت قطار تا 150 کیلومتر در ساعت هم قابل افزایش است.

آذربایجان غربی 
آذربایجان غربی با اینکه یک چهارم پایانه های مرزی کشور را در 
اختیار دارد و روزانه صدها تریلی باری به این استان تردد می کنند 
و راهی کشــورهای ترکیه و عراق می شــوند، اما راه آهن ندارد. 
راه آهنی که می تواند به اربیل عراق، بندر مرسیل ترکیه و بازرگان 
در نقطه صفرمرزی متصل شود و بارهای ترانزیتی را مبادله کند. با 
وجود اهمیت پروژه راه آهن ارومیه و گذشت 20سال از کلنگ زنی 
راه آهن میانه و بهره برداری از آن در سال 97، ایستگاه راه آهن این 

شهر اغلب خلوت و خالی از مسافر است.
کندی حرکت قطار از یک سو و ایستگاه های کوچک و متعدد در 
مسیر ارومیه به مراغه و هشترود که موجب کندی بیشتر حرکت 
قطار می شود انگیزه مسافران را کم کرده است. به گفته مسئوالن، 
قرار اســت قطار تبریز به ارومیه در آینده نزدیک به بهره برداری 
برســد که با اتمام آن و بهره برداری از قطار تبریز به بســتان آباد 
زنجیره قطار سراسری در شمال غرب را کامل تر کند تا مسافران 

فاصله ارومیه تا تهران را در مدت 7 ساعت سپری کنند.
نیاز به اعتبار 2 هزار میلیارد تومانی در شرایطی که دولت با کمبود 
منابع مالی روبه رو اســت و همچنین نبــود اداره کل راه آهن در 
آذربایجان غربی روند اجرای این پــروژه را با کندی مواجه کرده 

که مسئوالن تالش می کنند این 2 مانع را به زودی رفع کنند.

چهارمحال و بختیاری
چهارمحال و بختیاری یکی از 5 اســتان کشور است که حمل و 
نقل ریلی ندارد. اگرچه از سال 90 تاکنون طرح راه آهن استان در 
دستور کار قرار گرفته، اما در طول این سال ها تکمیل نشده و فقط 
نیمی از مسیر 92 کیلومتری آن از مبارکه اصفهان به سفیددشت 

و پس از آن به شهرکرد زیرسازی شده است.
قطعه نخست این محور از ایستگاه مبارکه استان اصفهان تا جاده 
زرین دشت به سفیددشــت به طول 41/82کیلومتر 45 درصد، 
قطعه دوم با طول 19/68کیلومتر از جاده سفیددشــت تا گردنه 
زردی ها 97 درصد و قطعه ســوم و چهــارم از گردنه زردی ها تا 

شهرکرد با طول 30/5 کیلومتر 15 درصد پیشرفت دارد. 
در طول این مســیر 15 تونل با مجمــوع 5300 متر طول اجرا 

می شود که تاکنون از این تعداد 6 تونل حفاری شده است.
همچنین 11 پل به طــول  2500 متر و 2 ایســتگاه در منطقه 
سفیددشت و شهرکرد نیز در طول این مسیر قرار دارد که تاکنون 
ایستگاه سفیددشت 13 درصد پیشرفت داشته و ایستگاه شهرکرد 

نیز جانمایی و در شرف تحویل زمین به پیمانکار قرار دارد.
به گفته مسئوالن عملیات زیرسازی این طرح تا پایان امسال انجام 
و پس از آن عملیات ریل گذاری آغاز می شود. اگر اعتبار الزم و به 
موقع به طرح اختصاص داده شود طی 2سال آینده می توان از این 

طرح بهره برداری کرد.
در قالب این طرح ســاالنه 3 و نیم میلیون تن بار و 700 هزار نفر 
مسافر جابه جا می شود که در افق چشم انداز این طرح جابه جایی 

مسافر به 2 میلیون نفر نیز قابلیت افزایش دارد.
این پروژه ارتباط بین چهارمحال و بختیاری را به راه آهن سراسری 
در اصفهان میسر می کند و همچنین باعث کاهش هزینه های حمل 
و نقل به خصوص پاییــن آمدن هزینه های نگهــداری محورهای 
جاده ای و افزایش ایمنی حمل و نقل می شود. این طرح مهم می تواند 
 چهارمحال و بختیاری را به شــبکه مهم حمل و نقل ریلی متصل

 کند.

ایالم
بیش از 20 سال اســت مردم ایالم چشــم انتظار ریل راه آهن و 
شنیدن صدای سوت قطار هستند؛ طرحی که 2 بار طی 16سال 
گذشــته کلنگ زنی شــد ولی هنوز وارد فاز اجرایی نشده است. 
آخرین بار اردیبهشت سال گذشته پروژه راه آهن ایالم به صورت 
ویدئوکنفرانس توسط رئیس جمهوری کلنگ زنی و قرار شد 17 
کیلومتر از فاز اول این طرح از سمت اســالم آباد در کرمانشاه به 
ایالم اجرایی شود، اما از آن تاریخ این طرح هیچ پیشرفتی نداشته. 
ایالم دارای جاده های کوهســتانی و صعب العبور است و با توجه 
به وجود مرز مهران و عبور زائران عتبات عالیات از این اســتان، 
پروژه راه آهن ایالم بسیار مهم و حیاتی است که متاسفانه به دلیل 
نبود اعتبار، نیمه کاره مانده است. تسهیل در تردد زوار، سهولت 
در صادرات کاال از مرز مهران، فرصت های مناســب برای حضور 
سرمایه گذاران در بخش های مختلف، تســهیل در رفت و آمد و 
کاهش تصادف های جاده ای از دیگر مزایــای اجرای راه آهن در 
استان است. سال گذشته اعالم شد که برای اجرای فاز اول حداقل 
110میلیارد تومان نیاز است، اما اعتبار مصوب برای پروژه راه آهن 
ایالم 9 میلیارد تومان بود که این میــزان اعتبار اصال جوابگوی 
ابتدایی ترین کار برای این پروژه هم نبود. اما امسال برای تحقق 
راه آهن ایالم در بودجه سال1400 بیش از 750میلیارد ریال اعتبار 
در نظر گرفته شــده، با این حال اقدامی برای اجرای فاز اول این 

پروژه صورت نگرفته است.
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شهرداری ویژه برای بافت تاریخی ساری
ساري 131 هكتار بافت كهن تاريخي دارد كه تمركز و تعدد بنا هاي تاريخي در آن يك قابليت بسيار مهم گردشگري براي مازندران محسوب مي شود

بيش از 300 روستا در اصفهان منابع آبي پايدار ندارند و آب آنها با تانكر تامين مي شود
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بافت تاریخی شهر ساری قرار 
اســت بــا راه انــدازی یک 
شــهرداری جدید به عنوان 
»شهرداری بافت کهن« بیشتر از گذشته 

مورد توجه قرار بگیرد.
به گزارش همشهری، بافت تاریخی ساری 
در هسته مرکزی این شهر به دلیل وجود 
بناهای تاریخی متعدد و منحصربه فرد، یکی 
از بافت های با ارزش تاریخی شهری کشور 
محسوب می شود. بنابراین شهردار ساری 
تصمیم گرفته تا یک شــهرداری مستقل 
برای این بافت تاسیس کند تا برنامه ریزی ها 
برای بهره برداری از این میراث ارزشــمند 
فرهنگی و تاریخی بیشــتر از گذشته در 

دستور کار قرار بگیرد.

  تاريخ منحصربه فرد 
بافت کهن ســاری چندین خانه تاریخی 
به جــا مانــده از دوره قاجــار و همچنین 
بناهــای جذابی مانند آب انبار، مســجد و 
حمام قدیمی را در خود جای داده اســت 
که به جز خانه کلبــادی که به عنوان موزه 
استفاده می شود، بقیه این بناها عمال بدون 
استفاده مانده اند. مجموعه عمارت کلبادی 
۲، خانه صادقیان، عمارت ســردارجلیل، 
خانه میرگتی، خانه نظری و چندین بنای 
تاریخی دیگر در هســته مرکزی ســاری 
وجود دارند که هر کدام ظرفیتی مهم برای 
گردشگری هستند. بخشی از این بناها در 
مالکیت اشخاص حقیقی قرار دارد و بخشی 
 دیگر نیز ملک نهادها و دستگاه های دولتی

 هستند.
بسیاری از این بناهای تاریخی با معماری 
منحصربه فــردی که دارنــد می توانند به 
عنوان یک ظرفیت جدی در گردشــگری 
تاریخی شهری شمال کشور مطرح شوند. 
ضمن این کــه تمرکز این بناهــا در یک 
محدوده مشخص این قابلیت را برای ساری 
ایجاد می کند که در هســته مرکزی این 
شــهر محدوده ای تاریخی را برای جذب 

گردشــگران داشــته باشــد. اما تا کنون 
برنامه ریزی درســتی برای استفاده از این 
بافت بــا ارزش فرهنگی و تاریخی نشــده 

است.

  تولد يك شهرداري جديد 
اخیرا سرپرســت شهرداری ســاری که 
کمتر از یک ماه پیش این مســئولیت را بر 
عهده گرفته در تصمیم گرفت، چهارمین 
شهرداری را در مرکز مازندران تأسیس کند. 
اما این شهرداری متفاوت از شهرداری های 
مناطق ســه گانه ساری اســت و مدیریت 
و برنامه ریــزی برای بافت بیــش از ۱۳۰ 
هکتاری بــا ارزش و تاریخی ســاری را در 

دستور کار دارد.
سرپرست شهرداری ســاری معتقد است 
که شهر ساری ظرفیت بسیار زیادی برای 
رونق گردشگری شهری و جذب گردشگران 
خارجی دارد و بافت تاریخی و میراثی این 
شهر نیز یکی از مهم ترین ظرفیت های آن 
در مسیر تبدیل ساری به یکی از قطب های 

گردشگری شهری در شمال کشور است.
جواد طالبــی در این باره به همشــهری 
می گوید: شــهر ما این بخت را پیدا کرده 
که عنوان بین المللی پایتخت گردشگری 
کشورهای عضو اکو در سال ۲۰۲۲ به آن 
اطالق شود. بنابراین باید از هر نوع ظرفیتی 
که در این شــهر برای جذب گردشگران 
وجود دارد استفاده کنیم تا در این فرصت 
یک ساله، ساری به بهترین شکل ممکن به 
جامعه بین الملل معرفی شود. هدف ما این 
است که ساری را در نخستین دوره انتخاب 
پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو به 
عنوان یکی از قطب های گردشــگری این 

منطقه معرفی کنیم.
وی می افزایــد: بخــش بســیار مهمی از 
ظرفیت های گردشگری شهری ساری به 
استفاده درست از بافت تاریخی این شهر 
بستگی دارد. ما در ساری ۱۳۱ هکتار بافت 
کهن تاریخی داریم که با توجه به تمرکز و 

تعدد بناهــای تاریخی در ایــن محدوده 
می تواند یک قابلیت بسیار مهم گردشگری 

برای مازندران باشد.

  رونق گردشگري شهري 
سرپرســت شــهرداری ســاری تأسیس 
شهرداری بافت کهن در شهر را نیز اقدامی 
برای بهره برداری درســت از این ظرفیت 
تاریخی مهم و ارزشــمند بیان می کند و 
می افزاید: تالش می کنیم که با نگاهی به 
داشــته های تاریخی و فرهنگی ساری در 
هســته مرکزی و بافت باارزش این شهر 
محدوده ای فرهنگی و زیبــا ایجاد کنیم. 
این ظرفیت در ســاری وجود دارد و باید 
از آن به درســتی بهره گرفته شود. محور 
قدیمی خیابان جمهوری اســالمی، حد 
فاصل چهارراه ابن شهرآشــوب تا میدان 
ســاعت، ظرفیت تاریخی بسیار مناسبی 

برای اجرای طرح های گردشگری شهری با 
محوریت معماری بومی و بناهای تاریخی و 
بافت باارزش کهن ساری محسوب می شود.

طالبی با اشــاره به صدور حکم برای سید 
علی نورانی بــه عنوان مأمــور راه اندازی 
شهرداری بافت کهن ساری، تأسیس این 
شهرداری را یک هدف جدی برای سازمان 
بیان می کند و می گوید: با تحقق این هدف 
می توانیم گام هــای جدی تری برای رونق 
گردشگری شهری در ســاری برداریم و از 
ظرفیت های تاریخــی و معماری موجود 
در بافت باارزش ســاری مانند بســیاری 
از شــهرهای دارای این ظرفیت تاریخی 

برجسته، بهره مند شویم.
طی سال های آخر همواره یکی از انتقادهای 
وارد شــده به مســئوالن و مدیران حوزه 
میراث فرهنگی مازندران و به ویژه مدیران 
شهر و شهرستان ساری، بالتکلیفی بناهای 

تاریخی قابل توجه این شهر بود. موضوعی 
که همواره در مقایسه با شهرهایی همچون 
اصفهان، کاشــان، یزد، شــیراز و برخی 
شــهرهای دیگر مطرح می شد. با تأسیس 
شهرداری بافت کهن ساری شاید این رویای 
چندین ساله شــهروندان ساری برای قدم 
زدن در یک بافت زیبا و احیا شده تاریخی 
محقق شــود و وضعیت نامناسب بناهای 
تاریخی موجود در این محدوده پرتردد نیز 

به سرانجامی مناسب ختم شود.
بهره بــرداری از این محوطه و بهســازی 
بافت تاریخی ســاری از دهه ۸۰ به عنوان 
مطالبــه ای جــدی مطرح شــد و حتی 
برنامه ریزی هایی بــرای تحقق آن صورت 
گرفت. امــا هیچ کــدام از ایــن اقدامات 
نتوانســت خروجی مد نظر دوســتداران 
میراث فرهنگی و شــهروندان ســاری را 

داشته باشد.

حسنیه سادات مهدوی
خبرنگار

استقرار صنایع ســنگین و برخورداری از 
شاخص های مختلف توســعه در نگاه اول 
اصفهــان را یکی از اســتان های برخوردار 
کشور نشان می دهد در حالی که در سال های خشکسالی 
روی دیگر ســکه به نمایش گذاشــته می شود. در حال 
حاضر بیش از ۳۰۰روســتا در اصفهان به دالیلی چون 
صعب العبور بودن، خشکسالی و فاصله زیاد از منابع آبی، 
آب  آشامیدنی پایدار ندارند و آب آشامیدنی آن ها با تانکر 
تامین می شود. زمین های زراعی و باغ های این روستاها 
هم در صورت تامین نشدن آب، تابستان امسال را دوام 

نمی آورند. 

در ســال های اخیر ســرمایه گذاری هایی بــرای ایجاد 
تأسیسات آب رســاني و آب رســاني پایدار در روستاها 
انجام شــد که طرح ۱۰۰-۳۰۰ از جمله آن ها در سال 

گذشته بود. 
در این طرح اصالح و بازسازی ۳۰۰ کیلومتر شبکه آب 
روســتایی در بازه زمانی ۱۰۰ روز در دســتور کار قرار 
گرفت. با اجرای این طرح آب آشامیدنی پایدار ۶۶روستا 
در اصفهان تامین شد و این روستاها سال ۱4۰۰ به شبکه 
آب پایدار متصل شدند، اما در بقیه روستاها همچنان از 

آب رسانی سیار استفاده می شود.

آب رسانی سیار به 305روستا
مدیر دفتر بهره برداري و توسعه تأسیسات تأمین، تصفیه 
و خطوط انتقال آب به ۳۰5روستا اشاره می کند که در 

حال حاضر از ناوگان آب رساني ســیار برای تامین آب 
آشامیدنی آن ها استفاده می شود.

مجتبی اورنگی با بیــان اینکه این روســتاها در نقاط 
مختلف استان پراکنده هستند، می گوید: ۱۸5روستا در 
نایین، ۱۶۱ روستا در اردستان، ۸5 روستا در کوهپایه، 
۶۳ روستا در چادگان، ۶۰ روستا در براآن و کرارج، 4۳ 
روستا در نطنز، ۳۳ روستا در بویین و میاندشت، ۲۸روستا 
در فریدن، ۲۳ روستا در شــهرضا، ۲۱ روستا در خور و 
بیابانک، ۲۱ روستا در جرقویه، ۷ روستا در شاهین شهر و 

میمه و 5 روستا در تیران وکرون قرار دارند. 
وی توضیح می دهد: بخشــی از این روستاها لوله کشی 
و تأسیســات آب رســانی پایــدار دارند، اما بــه دلیل 
خشکسالی های مســتمر ســطح آب قنوات و آب های 
زیرزمینی آن ها پایین آمده و در پی آن، کیفیت شیمیایی 
آب تنزل پیدا کرده و قابل آشــامیدن نیســت. در این 
روستاها برای مصارف بهداشت از آب لوله کشي استفاده 
می شود و آب آشامیدنی به وســیله تانکرهای سیار در 

اختیارشان قرار می گیرد.
اورنگی با تاکیــد بر تأثیر کم بارشــی روی کیفیت آب، 
مشکالت تعداد دیگری از روســتاها را حادتر می داند و 
می گوید: روستاهایی که قنات ها، چشمه ها و منابع دیگر 
آبی آن ها خشــک شــده  و امکان تأمین آب در منطقه 
خودشان وجود ندارد با کم آبی شدید مواجهه شده اند و 

نیاز به آب رسانی سیار دارند. 
گاهی شرایط اضطراری مثل وقوع سیل یا حوادث طبیعی 
به وجود می آید که طی آن نیاز به آب رسانی سیار وجود 
دارد. مدیر دفتر بهره برداري و توســعه تأسیسات تأمین، 
تصفیه و خطوط انتقال آب اصفهان اما شرایط این روستاها 
را موقتی می داند و توضیح می دهد: در برخی روســتاها 
شرایط موقت نیست و به دلیل صعب العبور بودن و نداشتن 

توجیه فني و اقتصادي آب رساني سیار انجام مي شود.

حذف آب رسانی سیار
حذف آ ب رساني ســیار یک پروژه طوالني مدت است و 
پیش بیني دقیق آن امکان پذیر نیست. آب رسانی پایدار 
به شــرایط و جنبه هاي مختلفي از جمله اجرا و تکمیل 
طرح دوم آب رساني اصفهان بزرگ، وضعیت خشکسالي 
در ســال هاي آینده، میزان تخصیــص و تحقق اعتبار 
عمراني و ملي براي پروژه هاي بزرگ آب رساني روستایي 

و.... بستگی دارد.
مدیر دفتر بهره برداري و توســعه تأسیســات تأمین، 
تصفیه و خطوط انتقال آب اصفهان در این باره می گوید: 
برنامه هاي حذف آ ب رســاني ســیار در آبفاي اســتان 
اصفهان بیشــتر متمرکز بر اجراي طرح هاي آب رساني 
مجتمع هاي روســتایي اســت که مهمترین آن ها در 
شهرســتان هاي نایین، اردســتان و خور در حال انجام 
اســت. در صورت تحقق اعتبار و اجراي کامل طرح ها 
تعداد زیادي از روستاهای این شهرستان ها از آب پایدار 

برخوردار مي شوند.
با وجود تنش آبی در اصفهان، امسال تعداد روستاهایی 
که با کم آبی و بی آبی مواجه می شوند، بیشتر خواهد شد.  
اورنگی می گوید: با توجه به تنش آبی برنامه ریزی  هایی 
برای استفاده از منابع جایگزین داخلی، شبکه های موازی 
و مشترک، اصالح شــبکه و پروژه های کاهش هدررفت 
انجام شده و همچنین اســتفاده از آب رسانی سیار هم 

یکی از گزینه هاست.

تابستان سخت روستاهای اصفهان

 سه شنبه 11 خرداد 1400 
شماره 8234 

آبفا فقط مسئولیت تأمین آب آشامیدنی اين 
روستاها را به عهده دارد و خطری که در انتظار 
باغ ها و زمین های زراعی وجود دارد، همچنان 
به قوت خود باقی  است. بحرانی که گريبان گیر 
استان اصفهان شده فقط با احیای زاينده رود 

قابل حل است.

    تکمیل بیمارستان تکاب
فرسودگی و قدمت باالی بیمارستان 5۰ساله فعلی تکاب در کنار کمبود تجهیزات درمانی و 
نبود پزشکان متخصص موجب شده است شهروندان این شهرستان محروم و کم برخوردار برای 
استفاده از خدمات درمانی عازم شهرهای همجوار شوند. این در حالی است که بیمارستان ۹۶ 
تختخوابی تکاب بعد از ۱۳ سال انتظار با پیشرفت ۹۷ درصدی، همچنان ناتمام مانده و بارها 
افتتاح آن از مناسبتی به مناســبت دیگر وعده داده شده اما این خلف وعده ها با سلب اعتماد 

عمومی همراه شده است.
صادق احمدی از آذربايجان غربی

   سند دار شدن اراضی کشاورزی منوجان
به دلیل سنددار نبودن امالک کشاورزی و مسکونی شهرســتان منوجان در کرمان، مردم با 
مشکالت قابل توجهی روبه رو هستند. بسیاری از مردم منوجان بیش از ۳۰ سال در زمین های 
متعلق به مسکن و شهرداری این شهرســتان ساکن هســتند و حتی برخی از این زمین ها 
مسکونی شــده اند در حالی که 4۶۰ هکتار از زمین های این شهرستان شامل ۹5 درصد کل 

زمین های منوجان فاقد سند مالکیت است. لطفاً مسئوالن این موضوع را بررسی کنند.
عبداهلل صفايی از کرمان

صدای همشهری
021-23023405    

ستون صدای همشهري براي نوشتن مشکالت شما شهروند  گرامی  است. معضالتي که منعکس مي شوند تا 
مسئوالن آنها را بخوانند و در پي یافتن راه حلي براي رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکالت خود از ساعت 

۹ تا ۱۷با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.

آبشار تيركن سوادكوه مازندران- عكس: ايسنا

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

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

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

 #همراه »همشهری« 
در استان ها باشید

ارتباط با ادمين
  hamshahriostanha_admin

 #همشهری_ استانها
@hamshahriostanha

اینستاگرام

خط مستقيم
021-23023442
021-23023432

پيام گير 
021-23023405 Instagram.com/hamshahriostanha

    بهسازي بافت تاريخي ساري از دهه 80 به عنوان يك مطالبه جدي مطرح شد

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه خبر از افزایش ۳۰ درصدی نرخ بلیت 
جابجایی مسافر در کرمانشاه داد.

فریبرز کرمی به همشهری گفت: با توجه به اختیار قانونی مندرج در دستورالعمل تعیین نرخ بلیت 
حمل و نقل عمومی مسافر جاده ای و اعالم نرخ تورم سالیانه در بخش حمل و نقل به میزان ۸۷ درصد توسط بانک 
مرکزی، پیشنهاد و اجماع نظر تشکل های صنفی کارگری و کارفرمایی در این بخش افزایش 5۰ درصدی نرخ بلیت 
بود.وی افزود: با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و رعایت حال مسافران، تصمیم بر این شد که 

در این مرحله نرخ بلیت جابجایی مسافر جاده ای از اول خرداد امسال به میزان ۳۰ درصد افزایش پیدا کند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه گفت: همچنین برای ۳۷ درصد باقیمانده تا سقف 

نرخ تورم اعالم شده توسط بانک مرکزی در شش ماه دوم سال تصمیم گیری می شود.

کرمی افزود : مقرر شد نرخ جدید توسط کانون ها و اتحادیه های ذیربط ابالغ شود. 
همچنین شرایط فروش و استرداد بلیط و اطالع رسانی آن از طریق وب سایت های 

این مراکز همچنین در محل فعالیت الزامی است.
وی عنوان کرد: اعمال نظارت در خصوص اطمینان از فروش بلیت با رعایت نرخ های 
مربوطه توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای، دفاتر نمایندگی سازمان، 
کانون ها و اتحادیه های ذیربط صورت می گیرد.کرمی گفت: اداره کل راهداری و 

حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه به منظور اعمال نظارت بر فعالیت های شرکت 
حمل و نقل مسافر و رسیدگی به شــکایات مردمی در صورت مشاهده تخلف از مفاد و 
دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرای قانون به تخلفات رانندگی رسیدگی خواهد کرد.

   افزايش قيمت سفر در کرمانشاه

خبر

شعب اخذ رای سیار برای بیماران کرونايی گیالن
رئیس ستاد انتخابات گیالن از در نظر گرفتن شعب اخذ 

رای سیار برای بیماران کرونا در قرنطینه خبر داد.
محمود قاسم نژاد به همشــهری گفت: براساس تصمیم 
ستاد ملی مقابله با کرونا برای جلوگیری از شیوع بیماری 
در زمان انتخابات، شعب اخذ رای سیار ویژه بیماران در 
قرنطینه در نظر گرفته شده است. همچنین امسال برای 
اولین بار فرآیند رای گیــری در انتخابات از ۷ صبح آغاز 

شده و تا ۲ بامداد هم امکان تمدید وجود دارد.
وی با بیان اینکه ۳۰۹۲ شــعبه اخذ رای برای استان در 
نظر گرفته شده اســت، گفت: از این تعداد ۲۷۱4 شعبه 
ثابت و ۳۷۸شــعبه سیار هســتند. همچنین به منظور 

تســهیل در رای دادن ۱۰ درصد شعب اخذ رای در اســتان افزایش یافته است.رئیس ستاد 
انتخابات گیالن در مورد انتخابات در رشــت هم گفت: انتخابات در رشت در ۲۰۸ شعبه، به 
صورت تمام الکترونیکی است و در باقی شهرهای استان به شیوه سنتی و معمول خواهد بود. 
 شهر رشت تنها شهر در گیالن خواهد بود که انتخابات در آن به صورت تمام الکترونیکی برگزار 

می شود.
قاســم نژاد ادامه داد: از نظر زیرساختی، شناســایی متخصصین و به کارگیری نرم افزارها و 
تعبیه دســتگاه های الزم انجام شده است.  همچنین شــرکت ارتباطات و فناوری اطالعات 
زیرساخت های ارتباطی اســتان از نظر امنیتی و پدافندی را پایش می کند. زیرا در این دوره 

پایداری زیرساخت های ارتباطی اهمیت بسیاری برای برگزار کنندگان انتخابات دارد.
به گزارش همشهری، 5۳ شهر گیالن ۲۸۱ کرسی در شورای شهر و ۲۱۷۷ روستا هم ۶۶۹4 
کرسی در شوراهای اسالمی روستاها دارند. پنج شهر گیالن دارای شورای ۷ نفره و 4۷ شهر 
استان نیز دارای شورای 5 نفره هســتند. همچنین ۲۰۸۳ روستای گیالن دارای شورای سه 

نفره و ۸۹ روستا هم دارای شورای 5 نفره هستند.
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