
ماهيت اوليه شهر، شــهروندان 
هســتند و تمام اركان شــهر از 
عملكردها، رويدادها، فعاليت ها و 
فعل و انفعاالت شهروندان تشكيل 
شده اســت. بنابراين شهروندان 
به شــهر هويت و جايگاه اداري، 
سياسي و ماهيتي مي دهند و حضور شهروندان در همه اركان 
شهر الزامي است. ساختار سياســي شهر از مدير اجرايي يعني 
شهردار و دستگاه برنامه ريزي يعني شوراي شهر شكل گرفته 
است و از اين رو هر اتفاقي كه در شهر رخ مي دهد از برنامه ريزي 
طرح هاي باالدســت، طرح هاي جامــع و تفصيلي و طرح هاي 
ســاختاري و اجرايي شــهر بايد با حضور نمايندگان مردم كه 
شهروندان شهر هستند، انجام شود. اين رويه بي ترديد در تمام 
شهرهاي مترقي دنيا وجود دارد و هر تغيير در طرح هاي گذشته 
و اجراي طرح هاي جديد با حضور و نظر مردم يا نمايندگانشان 
انجام مي شود. به طور مثال تغيير تابلوي راهنمايي و رانندگي در 
يك معبر با اعالم عمومي انجام مي شود چرا كه اين كار حقوق 
عده اي از شهروندان را افزايش می دهد و حقوق برخي را ضايع 
مي كند. بنابراين حضور شهروند در مجامع تصميم گيري مانند 

شوراي شهر و مديريت شهري بي ترديد الزامي است و اعضاي 
شوراي شهر بايد بدانند توســط مردم انتخاب مي شوند و بايد 
پاســخگوي آنها باشــند و مردم بايد در تصميماتي كه گرفته 
مي شود حضور داشته باشند و اين حضور را حس كنند. عالوه 
بر شــهروندان، بهره مندي از نظرات متخصصان در حوزه هاي 
مختلف هم الزم و ضروري اســت. در شوراي شهر كميته هاي 
تخصصي وجود دارد كه اعضا براساس تخصص و تجربه در آنها 
عضو مي شوند و حضور متخصصان و نمايندگاني از هنرمندان، 
ورزشكاران، شهرسازان، معماران و صنف بازاريان و... يك وظيفه 
قانوني و شرعي است. در حقيقت اعضاي شوراي شهر مي توانند 
از اين كميته ها و حضور متخصصان به عنوان ابزاري براي رفع 

مشكالت شهر و پيگيري مطالبات شهروندان بهره مند شوند.
نكته مهم اين است كه حضور كمرنگ مردم در انتخاب اعضاي 
پارلمان شــهري نتيجه اي جز كاهش قدرت سياسي پارلمان 
شهري و مديريت شهر نخواهد داشت. حتي اگر افراد متخصص 
وارد پارلمان شوند اما از پشتوانه اي چون حمايت مردم برخوردار 
نباشند، مطمئنا قدرت سياسي آنها كمتر مي شود و تصميماتشان 
براي مردم اثري نخواهد داشت. اگر كانديداها صادقانه و با اسناد و 
مدارك برنامه هاي خود را براي مردم تدوين كنند حتما در همراه 
ساختن آنها موفق خواهند بود. 3سرفصل مهم در راس كارهاي 
پارلمان شهري وجود دارد كه عبارتند از آلودگي هوا، ايجاد شهر 

سالم و سالمت و امن و رعايت حقوق شهر 
و شهروندان كه اگر تنها يك سرفصل را 

با ابزار و قانون و سند براي مردم تبين كنند حتما شاهد حضور 
مردم در انتخابات خواهيم بود. 

رشد مثبت و اندک 
اقتصاد ایران

 در تازه ترين گزارش بانك جهاني، نرخ رشد اقتصادي ايران
امسال 2/1 و در سال هاي 2022 و 2023 به ترتيب 2/2 و 2/3درصد 

پيش بيني شده است

ركوردگرمايسالجاري،امروزوفردادرچندشهرشكستهميشود
پرونده اي درباره چالش هاي يك تابستان داغ

 سايه جدل هاي سياسي بر آخرين دور مناظرات كانديداهاي رياست جمهوري
بر بال تكليفي آراي سرگردان براي حضور در انتخابات آخر هفته  افزود

ديروز آخرين  دور از مناظرات كانديداهاي ســيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري برگزار شد، مناظره اي كه همچون  
2دور قبلي اش كه 18 و15 خرداد ماه برگزار شد برنده اي نداشت، اگرچه كه براساس نتايج نظر سنجي ها با راي سه برابري 
ابراهيم رئيسي در قبال 6 كانديداي ديگر و عدم ريزش آرايش تا كنون او برنده از پيش عيان اين عرصه است اما اين مناظرات 
نه تنها تغيير محسوسي در آراي او به عنوان مدعي اول اين رقابت ها ايجاد نكرده است بلكه سبب اقبال ويژه مردم نسبت به 

كانديداي دومي هم نشده است. صفحه2 را بخوانيد.
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يادداشت
مهردادمالعزيزي؛معمار و شهرساز 

شهروندان،ماهيتشهرهستند

هفتهداغشهرها

دغدغههایبیپاسخ

نگاه

چون در ايــران نظام سياســي 
ما مبتنــي بر حزب و سيســتم 
حزب مدار نيست كمتر مناظره اي 
را مي بينيم كه برنامه محور باشد. 
بيشــترين تالش هــا از جانــب 
كانديداها براي كسب رأي بيشتر 
اســت و در اين دوره به تالش براي كشــاندن مردم و ايجاد 
انگيزه براي آمدن به پاي صندوق رأي تبديل شــده اســت. 
متأسفانه سبك ســخنوري كانديداهاي ســيزدهمين دوره 
انتخابات رياست جمهوري و نحوه بيان موضوعات در مناظره 
ديروز همچون 2مناظره گذشته جذابيت الزم را نداشت چرا 
كه موضوعات محل چالش آنها در دايره دغدغه هاي اساســي 

مردم نبود.
مضاف بــر آن از آنجا كــه پاندمــي كرونا فضــاي تبليغات 
رياســت جمهوري را تحت الشــعاع قرار داده و برخالف روند 
معمول و مرسوم انتخابات ما شاهد تبليغات ميداني چنداني 
نبوديم )گرچه برخي كانديداها اين اصل را كه سالمت مردم 
در اولويت است، زير پا گذاشــتند، اما به هر حال اكثر آنها اين 
اصل را رعايت كردند( و بيشــتر تبليغات بــه مباحث مطرح 

شده در صداوســيما و مناظره ها و تبليغات در فضاي مجازي 
محدود شده است. اگرچه مي توان گفت كانديداها تا حدودي 
توانسته اند شماري از كســاني را كه اصال تمايلي به رأي دادن 
نداشــته اند، قانع كنند. اما آن جذب حداكثري كه همواره در 
هفته هاي آخر تبليغات بروز مي كرد را هنوز شــاهد نيستيم. 
هرچند كه بر حسب تجربه بايد منتظر روز رأي گيري ماند چرا 
كه مردم ما در لحظات آخر تصميم مي گيرند كه به انتخابات 

ورود كنند و به چه كسي رأي بدهند.
 از سوي ديگر  سوال اصلي اين است كه چرا تا كنون و در فرصت 
چند روزه به برگزاري انتخابات، هنوز شاهد تأثيرگذاري الزم 
كانديداها براي ترغيب مردم به مشاركت حداكثري نبوده ايم ؟ 
زيرا مانور كانديداها بر سر موضوعات كليشه اي و تكراري بوده 
اســت. حال آنكه در وضعيت فعلي، موضوع رشد اقتصادي و 
بزرگ شدن سفره مردم براي جامعه اهميت يافته است و ديگر 
مانند ادوار گذشته مسائلي چون آزادي بيان، آزادي سياسي 

و... مسئله اول مردم نيستند.
بنابراين هر كانديدايي اين توانايي را نشــان داده باشــد كه 
مي تواند با تحريم ها و بحران اقتصادي ناشــي ازپاندمي كرونا 
مقابله كند، برنده مناظره خواهد بود. براين اســاس مي توان 
گفت برنده اين مناظره كســي خواهد بود كه بيش از ديگران 
سخنانش بازنشر شود و مورد اقبال مردم و جامعه قرار گيرد. 
نكته مهم اما، اين اســت كه اين 7نفر وظيفه  مهمي بر دوش 
دارند و بايد تالش كنند كه مردم را به پاي صندوق بكشانند و 
بتوانند اعتماد عمومي را براي رفع مشكالت اقتصادي كشور و 

حفظ شأن نظام در عرصه بين المللي ايجاد كنند.

مناظرهآخر؛برندهكيست؟
ضمیمه امروز همشهری استانی

    هنر و هندسه به روایت بازار اراک

   خوزستان همه چیز دارد جز مدیریت
  آب؛ مسئله مهم یزدی ها 

  مقابله با محرومیت پنهان در زنجان

مردموکارشناسانازدولتسیزدهمچهمیخواهند

تقارنهندسیومعماریمنحصربهفردازویژگیهایبازاراراکاست

ادامهدر
صفحه21

درركابحملونقلپاک
توسعهمسيردوچرخهسواريازسويمديريتشهريتهران،بهالگوييبرايكالنشهرهابدلشدهاست
اسكوترهايبرقيكمكمدركناردوچرخهبهعنوانيكمدحملونقلپاكدرتهرانگسترشپيداميكنند

مراكز
خالیازواكسن

مركزنوآوریهمشهری
درآستانهبهرهبرداری

گزارش ميداني همشهري از آخرين 
وضعيت واكسيناسيون در مراكز 

سالمت در پي اعالم كمبود واكسن 
و تاخير در واردات 

  دوره هاي شتابدهي حوزه رسانه
 تشكيل اتاق فكر رسانه

  و ايجاد مدرسه نوآوري 
بخشي از اهداف اين مركز است

بيش از دو هفته است كه مراكز سالمت با 
كمبود واكسن كرونا مواجه شده اند. هفته 
گذشته مسئوالن وزارت بهداشت اعالم 
كردند، اين كمبود با واردات جديد برطرف 
مي شود، هفته جديد آمد و جز 100 هزار 
دوز واكسن اســپوتنيك وي، خبري از 
محموله جديد نشــد. حاال در شرايطي 
كه تكليف واردات مشــخص نيســت و 
گفته مي شود محموله هاي ميليوني در 
گمرك چين مانده اند، مقامات رســمي 
نظام ســالمت در حال بررســي صدور 
مجوز مصرف اضطراري براي واكســن 
»كووبركت« هستند.كووبركت به تازگي 
فاز سوم كارآزمايي باليني را شروع كرده   
است. هر چند كه گفته مي شود در دنيا 
بسياري از واكســن ها در فاز سوم مجوز 
مصرف اضطراري را دريافــت كرده اند. 

صفحه12 را بخوانيد.

نخســتين مركز نوآوري رسانه كشور، 
با ابتكار مؤسسه همشهري، همكاري 
پارك علم و فناوري دانشــگاه تهران 
و حمايــت معاونت علمــي و فناوري 
اول  دهــه  در  رياســت جمهوري 
تيرماه1400با حضور شهردار تهران، 
برخي از مديــران اكوسيســتم هاي 
نوآوري و مديران مؤسســه همشهري 
به صورت رســمي آغاز به كار مي كند. 
پس از برگزاري رويــداد دموي مركز 
نوآوري مؤسسه همشهري در آذرماه 
ســال گذشــته و پذيرش تعدادي از 
اســتارت آپ ها در رويداد اوليه، اكنون 
اين مركز آماده افتتاح شده است.مركز 
نوآوري مؤسسه همشــهري در مركز 
شــهر و در مجاورت دانشگاه تهران، با 
فضايي به مســاحت 1750مترمربع 
تاسيس شده است. صفحه11 را بخوانيد. صفحه7وصفحههاي13تا16

صفحه4

دل3و6
ا عا

 من
ي/

هر
مش

س: ه
عك

صفحه17
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دولت 8دقيقه فرصت دفاع را نپذيرفت
دولت فرصت صداوسيما براي پاسخگويي به اتهامات عليه 
خود را به علت كمبود اين زمان و محدود ساختن جواب ها رد 
كرد. شوراي اطالع رساني دولت در بخشي از اطالعيه خود 
با اشاره به ايجاد ابهامات و اتهامات عليه دولت در مناظرات 
انتخاباتي رياست جمهوري سيزدهم اعالم كرد:  طبق قانون 
انتخابات رياست جمهوري درخواست فرصت براي تبيين و 
روشنگري براي حدود ۳۰مورد احصاء شده در مناظره هاي 
انتخاباتي را داشت. در كمال تعجب فقط ۴مورد از اتهامات 
ناروا توســط هيأت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري 
وارد دانسته شده و براي پاسخگويي به اين موارد نيز صرفا 
۸دقيقه زمان درنظر گرفته شده است كه با توجه به زمان 
درنظر گرفته شده براي پاسخگويي و محورها عمال ايجاد 
شفافيت و نيز معياري براي قضاوت مردم فراهم نمي شود 
و نيز براساس درخواست ما مطابق ماده ۳۰ الحاقي قانون 
اساسنامه صداوسيما، اساسا به هيچ عنوان پاسخي تاكنون 
ارائه نشده و البته همين فرصت ناچيز هم به صورت رسمي به 
دولت تاكنون اعالم نشده و دولت نيز از طريق فضاي رسانه اي 
در جريان آن قرار گرفته كه خالف نظر دولت و رويه هاي جاري 
كشور است. لذا به نظر مي رسد اين شيوه تشخيص موارد 
اتهامي و عدم پاسخ از سوي سازمان صداوسيما در واقع يك 

نوع رفع تكليف بوده و دولت آن را به رسميت نمي شناسد.

ث
مك

 نظارت در انحصار هيأت مرکزی است 
هيات مركزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا در 
اطالعيه ای تاكيد كرد: نظارت بر انتخابات شــوراها در انحصار هيأت 
مركزی نظارت است.به گزارش ايسنا،در بخشــي از اطالعيه آمده 
است كه در پايان بررســی صالحيت ها در هيئات اجرايی و نظارتی 
شهرستان و استان و بنا بر درخواست دستگاه های نظارتی موضوع 
ماده ۴۹ قانون انتخابات شــوراها از جمله درخواست كتبی وزارت 
اطالعات دولت دوازدهم مبنی بر وصــول مدارک جديد برای برخی 
از داوطلبان انتخابات و همچنين بــا توجه به اختيارات قانونی هيأت 
مركزی نظارت مصرح در بند ج ماده ۶۳ مبنی بر »رسيدگی نهايی به 
شكايات و پرونده ها و مدارک انتخابات« پرونده تعدادی از داوطلبين 
مورد بررسی مجدد قرار گرفت و نتيجه نهايی در مهلت قانونی به ستاد 
انتخابات كشور اعالم گرديد كه ظاهرا به مذاق برخی از عناصر سياسی 
دولتی و جناحی خوش نيامده است و با كارشكنی در تصميمات قانونی 
هيأت مركزی نظارت، به دنبال تأييد افرادی هستند كه صالحيت آنان 
مستند به ادله و مدارک قانونی و نظرات وزارت اطالعات دولت دوازدهم 
و ساير دستگاه های اطالعاتی، رد شده است و حضور آنان در انتخابات 
شوراها عالوه بر خسارات جبران ناپذير، وجاهت قانونی اين انتخابات 

را خدشه دار خواهد نمود.

ث
مك

 ديروز آخرين دور از مناظرات كانديداهاي 
سيـــــزدهمين دوره انتـــــخابات مناظره

رياست جمهوري  برگزار شد. مناظره اي 
كه همچون 2دور قبلي اش كه 18 و 15خرداد ماه برگزار 
شــد برنده اي نداشــت؛ اگرچــه كه براســاس نتايج 
نظرســنجي ها با رأي 3برابري ابراهيم رئيسي در قبال 
6كانديداي ديگر و عدم ريزش آرايش تا كنون او برنده از 
پيش عيان اين عرصه است اما اين مناظرات نه تنها تغيير 
محسوسي در آراي او به عنوان مدعي اول اين رقابت ها 
ايجاد نكرده است بلكه سبب اقبال ويژه مردم نسبت به 

كانديداي دومي هم نشده است.
همســان و هم تراز بودن 7كانديداي انتخابات پيش رو 
عاملي اســت كه ســبب شــده اين رقابت ها با ديگر 
ادوار گذشــته متفاوت باشد. ســعيد جليلي، محسن 
رضايي، ابراهيم رئيســي، عليرضا زاكاني، اميرحسين 
قاضي زاده هاشمي، محســن مهرعليزاده و عبدالناصر 
همتي 7كانديداي انتخابات پيش روی رياست جمهور 
هســتند، كه در مناظراتي بدون شور و شوق ويژه فصل 
انتخابات رياست جمهوري در جزايري دور و نزديك به 

هم هر كدام از انگيزه ورودشان به اين عرصه گفته اند و 
مي گويند. اين در حالي است كه ادوار گذشته مناظرات 
كانديداهاي رياست جمهوري به ويژه در دور آخر، موج 
انتخاباتي ايجاد مي كرد و برنده آن شــانس پيروزي در 
انتخابات را به نام خود مي زد. به هر روي كانديداها كه در 
مناظره اول بر سر برنامه اقتصادي و در مناظره دوم بر سر 
مسائل اجتماعي، فرهنگي و سياسي به گفت و گو  نشسته 
بودند، ديروز در سومين دور مناظرات بر سر دغدغه هاي 

مردم روبه روي هم قرار گرفتند.
اگرچه صداوسيما به درخواست كانديداها در مناظره دوم 
فرمت مناظره را از حالت پاسخگويي به سؤاالت متفاوت 
به بحث بر سر يك سؤال مشخص و ارائه فرصت به نامزدها 
براي طرح برنامه هايشــان تغيير داده بود و همين روند 
سبب شكل گيري ديالوگ هاي چندطرفه بين كانديداها 
شد اما برقراري ديالوگ ميان آنها نيز منجر به داغ شدن 
فضاي رقابتي نشد چراكه بيش از آنكه ديالوگ ها مستند و 
بر اساس ارائه راهكار براي حل دغدغه ها باشد به جدل هاي 
كالمي و حاشيه سياسي تقليل يافت. جدل هاي كالمي 
و بي تأثير و بي نتيجه اي كه بيشــتر از آنكه پاسخگوي 

سؤاالتي چون »چرا آمده ام ؟«، »چه مي خواهم بكنم ؟« يا 
»چرا مردم بايد پاي صندوق هاي رأي بيايند؟« و »برنامه ام 
چيست؟«، بيشتر به حمله و ضد حمالتي مي مانست كه 
كانديداها براي تضعيف وجهه يكديگر به زبان مي آوردند 
و طعنه و كنايه راهي ميدان حريف مي كردند. روندي كه 
هم سطح بحث را تقليل داد و هم رودررويي هاي سياسي 

را بيش از پيش عيان كرد.
كنايه هايــی چــون »ســيدمحرومان مي خواهــد 
سيدمرحومان شــود«، »روز راي گيري بزنيد زير ميز، 
نگذاريد 28خرداد بشود 28مرداد«، »كشور را نمي شود 

مثل زندان اداره كرد« يا »جــرات نداريد با مردم حرف 
بزنيد« و... موضوعاتي بودند كه بــه ظاهر مناظرات را 
ميان كانديداهــا داغ كردند اما بعيد به نظر مي رســد 
بر جو مشــاركت سياســي مردم در انتخابات پيش رو 
اثر گذار باشند چراكه بر اساس نظرسنجي ايسپا »تحقق 
عدالت«، »بهبود روابط با كشورهاي خارجي« و »حل 
مشكالت اقتصادي و چاره انديشي براي گراني ها و تورم« 
اولويت هاي اساسي مردمي اســت كه مشتاق شركت 
در انتخابات پيش رو هستند و ناگفته پيداست كه اين 
موضوعات ترغيب كننده مردم به حضور بيشــتر پاي 

صندوق هاي رأي خواهد شــد نه جدل هاي كالمي كه 
چندصباحي است مردم نسبت به آن بي اعتنا شده اند.  
هم راستا با نگاه مردم به مسائل مهم كشور، گراني ها و 
نرخ باالي تورم، عدالت، ركود، شفافيت و مقابله با فساد، 
ساماندهي يارانه هاي پيدا و پنهان، بيكاري و اشتغال زايي 
و تامين مسكن به  عنوان بخشي از دغدغه هاي مردم از 
سوي طراحان برنامه مناظره روي ميز كانديداها گذاشته 
شده بود كه بايد بر ســر آن راهكار و برنامه ارائه و اساسا 

تأكيد مي كردند. 
اگرچه شــايد بهتر بود صداوســيما اين فرصت را به 
كانديداها ارائه مي كرد كه خود سراغ دغدغه مردم بروند 
و موضوعات را از نگاه كارشناسانه و اولويت هاي جامعه 
براي مردم تشريح كنند اما در همين بحث محدود و 
مشخص هم آنچه گفته نشد اين بود كه به  عنوان مدعي 
كرسي هشتمين رئيس جمهور براي رفع دغدغه هاي 
مردم چه راه و نقشه اي دارند؟ به نظر می رسد محصول 
ســكوت 7كانديدا در اين حوزه،   استمرار بالتكليفي 
آراي سرگردان باشــد؛ آراي قريب به 16درصدي كه 
هنوز 5روز مانده به انتخابــات نمي دانند بايد به چه  

كسي رأي دهند.
انتخابات سيزدهمين دوره رياست جمهوري 28خردادماه 
برگزار مي شود و تبليغات رياست جمهوري از 7صبح روز 
پنجشنبه ممنوع خواهد شد؛ حال بايد منتظر ماند و ديد 
در اين فرصت 5روزه چه تغييري در فضاي انتخابات ايجاد 
مي شود و نظرسنجي ها ميزان مشاركت و نگاه مردم به 

اين ماراتن سياسي را چگونه ارزيابي خواهند كرد؟

نظرسنجی

 نظرسنجي ها از ميزان مشاركت
 چه مي گويند؟

روز گذشــته در حالي ســومين مناظره تلويزيوني كانديداهاي 
سيزدهمين دوره رياســت جمهوري انجام شــد كه هنوز بحث 
افزايش مشاركت مردمي مهم ترين دغدغه كانديداهاست و آنها 
هر چه در توان دارند، براي اقناع مردم به حضور پاي صندوق هاي 
رأي به كار مي برند. طبق آخرين نظرســنجي هاي رسمي اگرچه 
مشاركت مردم، هر چه از شهر هاي بزرگ به سمت روستاها پيش 
برويم، افزايــش مي يابد، اما هنوز تمايل به مشــاركت قطعي در 
انتخابات رياست جمهوري به 50درصد نمي رسد و ميزان تمايل به 
مشاركت در انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و روستا هم در نهايت 

به 54درصد مي رسد.
ديروز مركز افكارسنجي دانشــجويان ايران )ايسپا( نتايج آخرين 
نظرسنجي )موج دهم انتخابات رياست جمهوري( خود را كه در 
بازه زماني 19 و 20خردادماه جاري انجام شده است، منتشر كرد. 
ميزان تمايل به مشاركت به تفكيك محل سكونت )درصد بر حسب 
گزينه قطعا در انتخابات شركت مي كنم( موضوع اين نظرسنجي 
بوده است.  براساس يافته هاي اين نظرسنجي تمايل به مشاركت 
قطعي در انتخابات در مراكز استان ها 33.1درصد، در ساير شهرها 

45.1درصد و در روستاها 47درصد است.

جنجال صالحيت ها از بهارستان تا فاطمي 
ميرسليم علت استعفايش از هيأت نظارت بر انتخابات شوراها را مداخله وزارت كشور در نتيجه اعالمي احراز صالحيت شدگان دانست 

  با وجود اينكه حدود 3روز 
مي شــــود تبليغـــات شوراها

داوطلبان ششمين دوره 
انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و روستا 
آغاز شــده و فقط 72ســاعت به پايان 
مهلــت قانونــي تبليغــات كانديداها 
)آخريــن ســاعت روز چهارشــنبه 
26خردادماه( فرصت باقي اســت، اما 
به نظــر مي رســد حواشــي فراينــد 
تأييدصالحيت ها دراين حوزه را پاياني 
نيست؛ موضوعي كه تاكنون حاشيه هاي 
بسياري را به وجود آورده است. ماجرا از 
جايي آغاز شــد كــه تعداد زيــادي از 
چهره هاي اصالح طلب و اعضاي كنوني 
شــوراها، به ويــژه در كالنشــهرها كه 
صالحيت آنان ازسوي هيأت هاي اجرايي 
تأييد شده بود، ازسوي هيأت هاي نظارت 
شهرســتان ردصالحيت شدند كه اين 
موضوع انتقادهاي بسياري را به همراه 
داشــت. اينها درحالي اســت كه روند 
بررســي صالحيت ها براي ششــمين 
انتخابات شوراها با حاشيه هاي بسياري 
همراه شده است. ازيك سو ردصالحيت 
مرتضي طاليي ازسوي هيأت مركزي 
نظارت بــر انتخابــات، پــس از تأييد 
صالحيــت ابتدايي او ازســوي هيأت 

نظارت شهرستان و استان، اصولگرايان را 
با حواشي مواجه و تأييد لحظه آخري 
صالحيت طاليي، فهرست نهايي شوراي 
وحدت را با تغييراتي همراه كرد. ازسوي 
ديگر اصالح طلبان نيز تا لحظه تنظيم 
اين گزارش در تهيه فهرست انتخاباتي 
خود به نتيجه روشــني نرسيده اند. در 
شرايطي كه به نظر مي رسد فهرست هاي 
انتخاباتــي هر 2 جناح سياســي براي 
شوراي شــهر تهران فرصت چند روز 
ابتدايي تبليغات را از دســت داده اند، 
خبرها از باال گرفتــن اختالف ها ميان 
هيأت مركزي نظارت بر انتخابات شوراها 
و ستاد انتخابات كشــور حكايت دارد؛ 
اختالفاتي كه به نظر مي رسد يكي از علل 
آن به برخي تأييد صالحيت هاي لحظه 
آخري مربوط مي شــود؛ موضوعي كه 
صداي مصطفي ميرسليم، نايب رئيس 
هيأت مركــزي نظارت بــر انتخابات 
ششمين دوره شوراهاي اسالمي شهر و 
روستا را هم درآورد و او با اعالم استعفاي 
خود از اين هيأت، خبرساز شد. ميرسليم 
در نامه سرگشــاده خود برخي اعمال 
نفوذها و مداخله هاي غيرقانوني، ازجمله 
ازسوي وزارت كشور را دليل استعفاي 
خود عنوان كرده است. او در بخشي از 
اين نامه، خطاب به نمايندگان مجلس، 
گفته اســت: »اينجانب بــه اميد دقت 
ورزيدن در بررسي صالحيت نامزدها با 

هدف كوتاه كردن دســت تبهكاران و 
جلوگيــري از تشــديد انحرافــات در 
شهرداري ها كه تخلفات و جرائمي نظير 
زمين خواري و كوه خواري و ســاخت و 
سازهاي غيرمجاز و تغيير كاربري ها و 
تراكم فروشي ها و زيرپا گذاشتن حقوق 
عمومي را ابزار سوءاستفاده و اجحاف به 
مردم قرار داده اند، اين بار ســنگين را 
پذيرفتم ولــي به دليل اعمال نفوذهاي 
متعدد و مداخالت غيرقانوني ازجمله 
مداخله امروز وزارت كشــور در فرايند 
بررســي و اعــالم نتايــج صالحيت 
نامزدهاي شوراها و مخدوش شدن آن 
نتايج، استعفاي توأم با اعتراض خود را از 
عضويــت در آن شــورا رســماً اعالم 

مي كنم.«
   نايب رئيــس هيأت مركــزي نظارت 
بر انتخابات ششــمين دوره شوراهاي 
اسالمي شــهر و روســتا درباره داليل 
اســتعفاي خود به همشــهري گفت: 
استعفاي من به اين دليل صورت گرفته 
است كه وزارت كشــور درباره فرايند 
بررسي صالحيت ها كه وظيفه قانوني 
هيأت مركزي نظارت بر انتخابات است، 
مداخله غيرقانوني انجام داده اســت. 
معتقدم چنيــن اقدامي جايگاه قانوني 

نمايندگان مردم 
خدشــه دار  را 

كرده اســت و مــن ديگــر نمي توانم 
پاسخگو باشم.

دست رد شوراي نگهبان به درخواست الريجاني
 رئيس سابق مجلس ديروز در نامه اي سرگشاده خواستار اعالم داليل ردصالحيتش بدون پرده پوشي شد 

»داليل ردصالحيتم را منتشر كنيد.«؛ اين 
شورای 
جمله اي اســت كه بســياري از داوطلبان نگهبان

ردصالحيت شده مجلس و رياست جمهوري 
آن را به زبان آوردند و حاال علي الريجاني هم به اين جمع 
پيوسته است. او درســت يك هفته پس از سخنراني مقام 
معظم رهبري درباره جفــا در روند احراز صالحيت  برخي 
كانديداها، بيانيه اي خطاب به شوراي نگهبان منتشر كرده 
است؛ بيانيه اي كه رئيس پيشين مجلس در آن بر نادرست 
بودن گزارش هاي رسيده به شوراي نگهبان تأكيد كرده: »از 
شوراي محترم نگهبان خواهشمندم بين خود و خدا با توجه 
به اثبات كذب بودن گزارش هاي داده شده به آن شورا در 
رابطه با بنده و خانواده ام در جريان بررسي احراز صالحيت  
نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري، كليه داليل عدم احراز 
صالحيت اينجانب را بدون هرگونه پرده پوشــي به صورت 

رسمي و عمومي اعالم فرماييد.«
سخنگوي شــوراي نگهبان نيز به ســرعت به اين بيانيه 
واكنش نشان داده و در توييتي نوشته كه »احراز و عدم احراز 
صالحيت داوطلبان رياســت جمهوري براساس اسناد و 
مدارك كافي و قابل اعتماد انجام پذيرفته و براي اعتراض 
به عدم احراز صالحيت و انتشار عمومي داليل آن در قانون 
انتخابات رياست جمهوري حكمي پيش بيني نشده است.« 
اما الريجاني گويا براي اين واكنش نيز پاسخي آماده داشته 
و در توييتي درخواست خود را مطابق با سياست هاي كلي 
انتخابات دانسته است: »مطابق دســتور حاكميتي مقام 
معظم رهبري در پي ابالغ سياست هاي كلي انتخابات در 
سال 95 و پيرو بند 11-2، شــوراي نگهبان موظف است 
درصورت درخواست داوطلبان انتخابات رياست جمهوري 
درخصوص داليل رد صالحيــت به آنان به صورت مكتوب 
داليل خود را ارائه نمايد.« او البته در بند آخر بيانيه خود نيز 
به اين موضوع اشاره كرده و خطاب به شوراي نگهبان نوشته 
بود: »حداقل به اجراي سياست  كلي مصوب رهبري معظم 

انقالب در باب پاسخگويي آن شورا عمل نماييد.« جمله اي 
كه به نظر مي رسد عباسعلي كدخدايي به  آن توجه چنداني 

نشان نداد.

درخواست هاي بي پاسخ به شوراي نگهبان
پيش از علي الريجاني، مسعود پزشكيان، نماينده مجلس 
يازدهم نيز در نطقي پشت تريبون علني مجلس خواستار 
انتشار داليل ردصالحيت خود شد. پزشكيان در نطق خود 
گفت هيچ سهمي از قدرت و مقام ندارد، اما از شوراي نگهبان 
مي خواهد تا شاخص هاي خود را براي عدم احراز صالحيت 

اعالم كند تا »مردم بفهمند كه گير كار كجاست«. 
تفاوت الريجاني با پزشــكيان  اما اينجا بود كه مقام معظم 
رهبري به طور ضمنی در سخنراني به مناسبت ارتحال امام 
)ره( به موضوع رد صالحيت او اشاره كردند. ايشان گفتند: 
»به بعضي از افرادي كه صالحيتشان احراز نشد، ظلم و جفا 
شد و به آنها يا خانواده هايشــان كه خانواده هاي محترم و 
عفيفي بودند، نسبت هاي خالف واقع داده شد كه بعداً ثابت 
شد آن گزارش ها غلط و خالف است.« مقام معظم رهبري 
در ادامه تأكيد كردند:  »حفظ آبرو جــزو باالترين حقوق 
انسان هاست؛ بنابراين خواهش و مطالبه من از دستگاه هاي 
مسئول اين است   مواردي را كه گزارش خالف واقع راجع 
به فرزند يا خانواده كسي داده شده، جبران و اعاده حيثيت 

كنند.« 
پس از اين سخنراني عباســعلي كدخدايي در توييتي از 
تشكيل جلسه اين شــورا خبر داد و تأكيد كرد كه شوراي 
نگهبان »مصون از خطا« نيســت؛ هرچنــد در بيانيه اين 
شورا تأكيد شد كه از گزارش هاي نادرست در فرايند احراز 
صالحيت استفاده نشده و از رسانه ها خواسته شد تا چنين 
اخباري را منتشر نكنند. الريجاني نيز به سرعت در نامه اي 
كوتاه از مقام معظم رهبري تشــكر كرد و نوشت: »بيانات 
حكيمانه حضرتعالي در ســالگرد رحلت پيشــواي بزرگ 

انقالب اسالمي امام خميني )قدس سره( براي آينده كشور، 
بار ديگر پايه هاي استوار و عقالني نظام جمهوري اسالمي را 
ظهور بخشيد.« به اين ترتيب، زمزمه هاي تأييد صالحيت 
الريجاني كه پس از سخنراني مقام معظم رهبري باال گرفت، 

خاموش شد و عرصه انتخابات بدون تغيير باقي ماند.

واكنش الريجاني؛ دير يا محافظه كارانه؟
در چنين شرايطي برخي نيز معتقد هستند كه الريجاني 
با تاخير زيادي به اطالعيه شــوراي نگهبان واكنش نشان 
داده اســت. او حتي در بيانيه خود پــس از ردصالحيت 
نيز درخواست انتشــار داليل ردصالحيتش را نكرده بود؛ 
درحالي كه در همان مقطع نيز گمانه زني ها از ردصالحيت 
او به دليل ادعاي دوتابعيتي بودن يكي از فرزندان او، حكايت 
داشت؛ موضوعي كه علي مطهري، برادر همسر الريجاني 
نيز به آن واكنش نشان داد. با اين همه به نظر مي رسد مشي 
سياســي الريجاني در طول دهه هاي گذشــته همواره بر 
آينده نگري و دوري از اظهارنظرهاي سريع استوار بوده است. 
سياستمدار 64 ساله اي كه دوران ميوه چيني از دستاوردهاي 
خود را پشــت سر مي گذارد، اما دســت كم تا 4سال ديگر 

نمي تواند بر مسند رياست جمهوري تكيه بزند. 

عليرضا احمدي
خبرنگار

 ادامه در 
صفحه 2۳

دغدغه هاي بي پاسخ 
سايه جدل هاي سياسي بر سر آخرين دور مناظرات كانديداهاي رياست جمهوري 

به بال تكليفي آراي سرگردان براي حضور در انتخابات آخر هفته افزود

7 نامزد انتخابات  در ســومين و آخرين مناظره ســيزدهمين دوره 
انتخابــات رياســت جمهوري، شــفافيت رقبــا را در عملكردها و 

ديدگاه هايشان به چالش كشيدند.  

  برجام را جدي خواهم گرفت
محسن رضايي عملكرد سياست خارجي دولت حسن روحاني را مورد 
نقد قرار داد و گفت: دولت من حتمــاً موضوع برجام را جدي خواهد 
گرفت. با يك ديپلماسي واقعي و نه يك ديپلماسي كاغذي و التماسي، 
آمريكا را به سمت اجراي تعهداتش مي كشانيم؛ من كشور را معطل 

مذاكرات نخواهم كرد. 
او با بيان اينكه 50سال اســت در كشورمان گراني، بيكاري و كاهش 
ارزش پول ملي داريم، گفت: مشخص نيست دولت ها چه مي كنند و 

مديران چگونه كار مي كنند.

   اجراي برجام، دولت مقتدر مي خواهد
ابراهيم رئيسي جهت گيري اول دولت خود را عدالت دانست. او گفت: 
وضع موجود تورم 320درصدي نسبت به 8سال گذشته است و قيمت 

گوشت 5برابر و قيمت خودرو 8برابر و مسكن 7برابر شده است. اين 
وضعيت را مردم چطور تحمل كنند؟ 

رئيسي درباره رويكردهاي سياست خارجي دولت خود تصريح كرد: 
اقتدار خارجي، امتداد اقتدار داخلي است. شما وقتي جوجه كشي و 
صف مرغ داريد، نمي توانيد برجام را اجرا كنيد. برجام قراردادي است 
كه با شروط خود در كشور تصويب شده، برجام را يك دولت مقتدر 
مي تواند اجرا كند. او درباره فهرست 11ابربدهكار بانكي كه همتي در 
مذاكره به او داد، توضيح داد: درباره اين ليستي كه آقاي همتي به من 
داده، مردم مي پرسند اگر قرار بوده بدهند، چرا اينجا و بعد از مسئوليت 

مي دهند؟ 

  با پرونده شريفي و طبري چه كرديد؟
محسن مهرعليزاده با اشاره به برخي رويكردهاي حكمراني جريان 
رقيب انتخاباتي خود براي حل مشكالت معيشتي گفت: اشكنه خوردن 
و لنگ پوشيدن راه حل نيســت. او درباره ادعاي مبارزه با فساد ساير 
نامزدها افزود: اگر پرونده هايي مثل عيسي شريفي كه وصل به شهردار 
وقت بود و اكنون 4سال است خاك مي خورد و داراي رانت و اختالس 

چندهزار ميلياردي بود و پرونده بابك زنجاني مشخص مي شد و پرونده 
طبري ها ريزتر و دقيق تر مي شد، مردم اعتماد مي كردند. مردم صداقت 

و روراستي مي خواهند.

  2۸خرداد را 2۸مرداد نكنيد
عبدالناصر همتي در ارتباط با شــعار مبارزه با فساد ابراهيم رئيسي 
از پشت ميز مناظره به سمت رئيســي رفت و گفت: من االن ليست 
11نفري كه 15ســال پيش وام هاي كالن به ميزان 90هزار ميليارد 
گرفتند را به آقاي رئيسي مي دهم و ايشــان اگر تشخيص داد، اين 
اسامي را اعالم بكند. او در پاسخ به مخالفت جليلي با FATF تأكيد كرد: 
يعني فقط شما مي فهميد آقاي جليلي؟ آن 200كشور نمي فهمند؟ 
تنها كسي كه اينطور فكر مي كند شما هستيد و كره شمالي. او تأكيد 

كرد: روز انتخابات  بزنيد زير ميز و نگذاريد 28خرداد بشود 28مرداد.

  اختيارات را به فرمانداران مي دهم
اميرحسين قاضي زاده هاشــمي درباره رويكردهاي خود نسبت به 
مشــكالت كشــور گفت: ما پيش بيني كرديم كه دولت را به مردم 
واگذار كنيم. در اين راستا اختيارات اجرايي به فرمانداران، بودجه هاي 
تجميع شــده براي فرمانداري ها و اختيار عزل و نصب مديران براي 
مردم را پيش بيني كرده ايــم؛ به گونه اي كه اگر يك ســوم مردم از 

مديري ناراحت باشند، دولت موظف است او را عزل كند. هم اكنون 
تمام اختيارات از مردم گرفته و فقــط در اختيار دولت مركزي قرار 

داده شده است.

  مخالف FATF هستم
سعيد جليلي درباره رويكردهاي سياسي خارجي خود گفت: درباره 
FATF بايد بگويم كه اين نيســت و بايد ببينيم منافع ما را تأمين 
مي كند يا نه؛ قاطعانه مي گويم كه امضاي كنوانسيون ها هيچ فايده اي 
براي كشور ما ندارد و حاضرم با هر كســي در اين باره مناظره كنم. 
خوش بينانه مي گويم نمي دانيد.  او تصريح كرد: آقاي همتي مي گويند 
200كشور عضو FATF هستند و ما چرا نيستيم. شما مگر نمي دانيد 

كه ما هم هستيم.

  همه عليه غارتگران قيام كنيم
عليرضا زاكاني با انتقاد شديد از عملكرد دولت حسن روحاني گفت: 
مردم؛ همه باهم عليه غارتگران قيام كنيم. سر ما را عده اي از مسئوالن 
كاله گذاشته اند، لذا با شناخت آنها بايد عليه شان قيام كرد. او تصريح 
كرد: بايد دست به  دست هم دهيم تا ريشه اين قبيل ناكارآمدي ها را 
بخشكانيم تا جرياني كه 40سال است مثل يك اختاپوس بر سر كشور 

خيمه زده كنار زده شود. 

نامزدها در سومين دور مناظره چه گفتند؟
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محمد سرابي
خبر نگار

 اســكوتر را به عنوان وســيله ورزش 
حمل و نقل 

كودكان و نوجوانان مي شناســيم، اما پاك
بزرگساالن هم مي توانند از اين وسيله 
دو چرخ براي تفريح يا حتي رفت وآمد در شهر استفاده 
كنند، به شرط اينكه اسكوتر هاي مخصوص به  خود را 
داشته باشند. مدتي  اســت كه در بعضي نقاط شهر 
تهران، اسكوتر هاي اشتراكي و همينطور جواناني را 
مي بينيم كه آنها را آزمايش مي كنند. اگر نتيجه اين 
آزمايش هاي محلي موفق باشد، در نيمه دوم امسال 
اســكوتر اشــتراكي برقي رســما به عنوان يك مد 
حمل ونقل عمومي در برخي از نقاط تهران شــروع 

به كار خواهد كرد. 
هم اكنون چند روزي اســت كه در بلوار كشــاورز، 
تعدادي اسكوتر برقي در اختيار شهروندان به خصوص 
جوانان قرار مي گيرد تا آنها با اسكوتر مسيري را طي 
كنند و از اين نظر، آزمايش عملي روي اين وســيله 
ترددي صورت بگيرد. پيش تر اسكوتر برقي در محله 
ســعادت آباد و در محدوده خيابان سرو و كوهستان 
مورد آزمايش قرار گرفته بود. حال ســعي شده تا در 

آزمايش بلوار كشاورز، معايب پيشين اصالح شود.

اشتراك طرح دوچرخه ها از تهران به ساير شهرها
استقبال نسل جوان و نوجوان از وسايلي كه نيازمند 
تحرك بدني هستند مانند اســكيت، اسكيت برد و 
اسكوتر زمينه ای براي كاربرد جدي تر اين وسيله ها در 

فضاي شهر فراهم كرده است.
دوچرخه هاي اشتراكي وابســته به اپليكيشن های 
تلفن هوشــمند در تهران ســابقه اي نداشته است. 
نمونه هاي خارجي هم به صــورت كامل قابل تقليد 
نيســتند. تجربه هاي قبلي مانند خانه هاي دوچرخه 
و كرايه دادن اين وسيله با گروگرفتن كارت ملي هم 
چندان موفق نبود و به صورت كامل ادامه پيدا نكرد. 
تنها راه استفاده آزمايشي، اســتفاده در يك منطقه 
شــهرداري و پــس از آن گســترش دادن محدوده 
استفاده و ايستگاه ها به مناطق بزرگ تر بود تا معايب 

كار به تدريج مشخص شود. 
حاال در شــهر تهران دوچرخه هاي اشــتراكي مورد 
استفاده مشتركان قرار مي گيرد. در خيابان انقالب، 
محدوده اطراف دانشگاه تهران، پل حافظ، چهارراه 
پارك وي، نقاط مختلف خيابــان وليعصر و مناطق 
بســيار ديگر مي توان دوچرخه هايــي را ديد كه در 
نقاط مختلف پارك شــده اند. اپليكيشــن مرتبط با 
اين دوچرخه ها كه قفل چرخ عقب را براي كاربر باز 
مي كند به تدريج مشتركان بيشــتري پيدا كرده و با 
وجود چند وقفه كه در سال هاي گذشته پيش آمد، 
دوچرخه اشتراكي به كار خود ادامه مي دهد. استفاده 
از دوچرخه  اشتراكي مجهز به جي پي اس از منطقه2 
شهرداري تهران شروع شد و اكنون در بخش بزرگي 
از تهران و همينطور شهر شــيراز مورد استفاده قرار 

مي گيرد.

 اما استفاده از وسايل اشتراكي حمل ونقل به دوچرخه 
ختم نمي شــود. قرار اســت تا مدتي ديگر اسكوتر 
اشتراكي هم به دوچرخه ها اضافه شود و اين به عهده 
مشتركان اســت كه از اين وســيله به عنوان تفريح 
اســتفاده خواهند كرد يا براي رفت وآمد. اســكوتر 
جنبه تفريحــي بيشــتري دارد و قيمت گذاري آن 
براي استفاده كاربران هم متفاوت خواهد بود. كرايه 
كردن دوچرخه هاي اشتراكي در دنيا قواعد مشخصي 
دارند. اين كار معموال به صورت اشتراك هاي ماهانه، 
فصلي و ساالنه به اضافه هزينه سفر هاي 30دقيقه اي 

محاسبه مي شود. 
دوچرخه هــاي اشــتراكي هم به همين شــيوه كار 
مي كنند؛ به گونه اي كه هزينه نيم ساعت استفاده از 
آنها در تهران 2900تومان و در شيراز 1500تومان 
است كه فضاي رقابتي با وســايل ديگر حمل ونقل 
مانند تاكسي را ايجاد مي كند. تعداد اين دوچرخه ها 
در تهران به چند هزار دستگاه رسيده است و همزمان 
با افزايش تعداد و گسترش محدوده استفاده از آنها، 
پيش بيني مي شود كه چند كالنشهر جديد هم داراي 

شبكه دوچرخه اشتراكي شوند.

تمركز روي انسان ها به جاي خودروها
به  هرترتيــب در تهران يك گام ديگر براي توســعه 
حمل ونقل هاي پاك برداشــته شده اســت. آنطور 
كه ســيدآرش حســيني ميالني، رئيــس كميته 
محيط زيست شوراي شهر تهران مي گويد، گام هاي 
مختلفي از ابتداي سال97 در پايتخت براي توسعه 
حمل ونقل برداشته شده اما تعدادي گام مؤثر ديگر 
باقيمانده كه نبايد از آنها غفلت شــود. او كه طرفدار 
دوچرخه است و گاهي با اين وسيله خود را به جلسات 
پارلمان شــهري در خيابان بهشت مي رساند، اضافه 
مي كند: »فارغ از نگاه هاي سياســي و جناحي بايد 
دانست كه در شهرهاي توســعه يافته نيز، استفاده 
از وســايل حمل ونقل پاك و ارزان روزبه روز بيشتر 
مي شــود. در اغلب شــهرهاي اروپايي تــا آنجا كه 
موقعيت جغرافيايي امكان مي دهد، امكانات مربوط 
به دوچرخه سواري فراهم شــده است. در كنار اينها، 
وسايل شــارژي مانند اســكوتر برقي، موتور برقي، 
خودروهاي هيبريــدي و برقي كوچك كه بيشــتر 
در محدوده هــا و حلقه هاي مركزي بــه كار گرفته 
مي شوند نيز توســعه مي يابند. از همه مهم تر اينكه 
حتي شــهرهاي بزرگ مثل پاريس، بــراي مقابله با 
آلودگي هوا و ترافيك، بررسي طرح هاي ممنوعيت 
تردد خودروها در نقاطي را در دستور كار قرار داده اند. 
يعني مديران شهري و مسئوالن با توجه به بررسي ها، 
تحليل ها و تجربه، تمركزشان بيشتر روي انسان ها و 
حمل ونقل پاك است تا آماده سازي بسترها براي عبور 

و مرور راحت تر خودروها.«

اسكوتر شارژي
يك كارشناس ارشــد شــركت دوچرخه  و اسكوتر 
اشــتراكي درباره آزمايــش اســكوترها در تهران 
مي گويد: »هدف ما اين نيســت كه دوچرخه سوار ها 

را اسكوترســوار كنيم بلكه بايد به صورت 2 محصول 
متفاوت به آنها نگاه كرد. اسكوتر  با شارژ كامل حدود 
4ســاعت كار مي كند البته ايســتگاه هاي اسكوتر 
به دليل نياز به شارژ از ايســتگاه هاي دوچرخه مجزا 
خواهند بود و باتري هاي يدكي هم براي اســتفاده 

بيشتر وجود دارد.«
محمــد امين جعفري، بــا تأكيد بر اينكــه كاربران 
دوچرخه ها بيمه مي شوند و اين اتفاق براي كاربران 
اسكوتر هم خواهد افتاد، مي افزايد: »بايد هم اسكوتر ها 
و هم لوازم يدكي موردنياز آن به ميزان كافي تامين 
شود تا بتوان پروژه را شــروع كرد. اميدواريم كه در 
نيمه دوم سال بتوانيم اين كار را انجام دهيم. كساني 
كه با دوچرخه و اســكوتر اشتراكي آشــنا هستند 
اين را به صــورت يك محصول جديــد مي بينند و با 
محدوديت هاي دوچرخه ســواري در شهر هم آشنا 

هستند.«

اسكوترها از پس شيب  خيابان برمي آيند
قبال درباره تأثير شــيب خيابان هاي تهران بر رونق 
دوچرخه سواري بحث هاي زيادي شده بود و گروهي 
معتقد بودند كه ايــن معابر مانع اســتفاده مؤثر از 
دوچرخه به عنوان يك وســيله حمل ونقل خواهند 
شــد. با وجود ايــن دوچرخه ســواري در تهران در 
ســال هاي اخير افزايش پيدا كرده است. اكنون اين 
موضوع درباره اســكوتر ها مطرح شــده است زيرا 
اين وســيله به طور معمول در ســطوح صاف مورد 
استفاده قرار گرفته اســت. در حالي كه موتور برقي 
اســكوتر در اين مرحله به كار مي آيد و از پس شيب 
كم خيابان ها برمي آيند. اســكوتر هاي برقي از نظر 
فني تا 30كيلومتر بر ســاعت سرعت مي گيرند ولي 
سرعت مناسب براي آنها 20كيلومتر بر ساعت است. 
بسته به وزن فرد و مسير ســربااليي، شارژ بيشتري 

مصرف مي شود.
 وقتــي دوچرخه هــاي اشــتراكي بــه راه افتادند 
درخواست شــهرداري اين بود كه بيشــتر آ نها در 
مناطق طرح ترافيــك مورد اســتفاده قرارگيرند تا 
به كاهش خودرو هاي شــخصي كمــك كنند. اين 
دوچرخه ها اكنون محدوده هــای خاصي در مناطق 
2، 6، 7، 9، 12و... دارند و نبايد از آن خارج شــوند. 
اگر دوچرخه سوار از قسمت كوچكي خارج شود ولي 
پايان سفر را باز هم در محدوده يا در يكي از ايستگاه ها 
ثبت كند شامل »خروج از محدوده« نمي شود اما اگر 
دوچرخه را در خارج از محدوده قفل و پايان سفر ثبت 
كند، پيامكي براي مشترك ارسال مي شود كه تخلف 
را نشان مي دهد و درصورت تكرار حساب كاربري او 
حذف خواهد شــد. كاربران دوچرخه هاي اشتراكي 
در اپليكيشــن نقشــه محدوده مجاز، ايستگاه ها و  
دوچرخه ها را مي بينند و اسكوتر ها هم كه مجهز به 
جي پي اس هستند هم داراي مناطق مخصوص خود 
خواهند شد اما براي تعيين اين محدوده ها بايد رفتار 

كاربران در ابعاد كوچك تر مشخص شود. 

   اسكوترسواري ساده است
وقتي از جواني خواسته مي شود يك اسكوتر اشتراكي را حتي در بلوار مسطح كشاورز امتحان كند شايد كمي ترديد نشان 
دهد اما كساني كه پا روي اسكوتر هاي برقي گذاشته اند، استفاده از آن را خيلي راحت مي  بينند مخصوصا اگر دوچرخه سواري 
بلد باشند در حفظ تعادل آن مشكلي نخواهند داشت. عبور از كنار خيابان و خودداري از حركات مارپيچ هم به احتياط كاربر 
بستگي دارد. نكته اينكه قيمت اسكوتر از دوچرخه بيشتر است. اسكوتر هاي شهري به دليل مجهزبودن به كمك فنر، ترمز عقب 
و جلو و جزئياتي مانند الستيك پهن و ويژگي هايي كه استفاده از آن را در معابر شهر ساده تر مي كند، قيمت  بيشتري نسبت 
به دوچرخه دارند. برند هاي مختلف اين اسكوتر ها كه اغلب چيني هستند، قيمتي بين 10تا 20ميليون تومان دارند. واردات اين 
اسكوتر ها به قيمت دالر بستگي دارد و به دليل اينكه بعضي از قسمت هاي آن مانند قفل و مكان ياب در ايران نصب مي شود، 
فعال نمي توان قيمت نهايي آنها را مشخص كرد. قبال استفاده آزمايشي از اسكوتر هايي برقي در پارك پرديسان، ميرداماد، 
بلوار كشاورز و خيابان انقالب انجام شده بود. اگر كاربرد مؤثر اين وسيله چه به صورت تفريحي و چه براي حمل ونقل در شهر به 

اثبات برسد، در آينده اسكوتر ها هم به بهبود رفت وآمد درشهر كمك خواهند كرد.

پيشرفت »به راه« در محور آزادي- دماوند
مديركل هماهنگي فني و عمراني مناطق و سازمان هاي شهرداري 

تهران، از پيشــرفت 70درصدي طرح »به راه« در محور آزادي- خبر
دماوند خبر داد و گفت كه اميدواريم در ما ه هاي آينده اين محور به 
بهره برداري برسد.  به گزارش همشهري، پيمان عباسي گفت: »اين طرح   2ضلع 
شــمال و جنوب محور آزادي- دماوند را كه بيش از 35كيلومتر اســت و مسير 
شرقي- غربي آن هم از محدوده مناطق 6، 7، 8، 9،10، معابر آزادي، انقالب و دماوند 

مي گذرد، به هم متصل مي كند.«

اســكوتر ها  با شــارژ كامل حدود 
4ســاعت كار مي كننــد البتــه 
ايستگاه هاي اسكوتر به دليل نياز به 
شارژ از ايستگاه هاي دوچرخه مجزا 
خواهند بود و باتري هاي يدكي هم 

براي استفاده بيشتر وجود دارد

  60.................................................................خانه دوچرخه
  1400.............................................دستگاه دوچرخه اشتراكي
  260.....................................................كيلومتر مسير دوچرخه
  80.................................................ايستگاه دوچرخه اشتراكي

امكانات دوچرخه سواري در تهران

همشهري وضعيت توسعه مسيرهاي دوچرخه و سهم اين وسيله حمل ونقلي از سفرهاي درون شهري 
پايتخت و همچنين سهم استفاده توانيابان از آن را بررسي كرده است

 هموارشدن مسير براي ركاب زدن

سهم دوچرخه از سفرهاي 
درون شــهري پايتخت با گزارش

توسعه مسيرهاي ويژه در 
حال افزايش اســت اما مدتي اســت كه  
مديريت شهري نگاه خاصي به توانيابان و 
حق بهره بــرداري آنهــا از اين وســيله 
حمل ونقل پاك را نيز در برنامه هاي جديد 

خود گنجانده است. 
توسعه شهرنشيني سبب افزايش خودرو، 
ترافيك، سروصدا و... شده و اين روزها در 
پايتخت كمتر نقطه دنــج و آرامی يافت 
مي شود تا بتوان از شلوغي و هياهوي شهر 
به آن پناه برد و به صــداي طبيعت و آواز 
پرندگان گوش داد. البته اين وضعيت در 
همه كالنشهرهاي كشور و حتي شهرهاي 
بزرگ دنيا ديده مي شــود. درست مانند 
شهر آمســتردام هلند كه چند دهه قبل 
دقيقا وضعيت كنوني تهران را داشت و در 
تسخير خودروها بود. با ورود دوچرخه به 
شبكه حمل ونقل عمومي و نهادينه شدن 
فرهنگ استفاده از اين وسيله براي انجام 
كارهاي روزمره، چهره اين شهر دگرگون 
شد و امروز پايتخت دوچرخه سواري دنيا 
محسوب مي شود. در آمستردام دوچرخه 
بر هر وســيله نقليه ديگري اولويت دارد و 
مسيرهاي به هم پيوسته دوچرخه در آن 
چنان امن و ايمن هســتند كه كودكان، 
ســالمندان و حتي معلوالن مي توانند با 
اطمينان و آسودگي خاطر در خيابان ها و 
كوچه ها ركاب بزنند. به گفته پيروز حناچي، 
شهردار تهران، قرار نيســت تهران مانند 
آمستردام شــود و مديريت شهري قصد 
دارد برنامه تدوين شــده توسعه دوچرخه 
را در مسيري كه متناســب با ويژگي ها و 
ظرفيت هاي تهران ترســيم شده، سوق 
دهد. از سوي ديگر كاهش ترافيك، آلودگي 
هوا و رهايي خيابان ها و كوچه ها از تصرف 
خودروها، مطالبه شــهروندان اســت كه 
تحقق آن ميسر نمي شــود مگر با توسعه 
دوچرخه و حمل ونقل پاك. اقدامي كه در 
اين دوره مديريت شهري به جد پيگيري 
شد و به گفته معاون حمل ونقل و ترافيك 
شهردار تهران سهم دوچرخه در سفرهاي 
درون شــهري با افزايــش قابل قبولي به 
يك درصد رسيده و تجربيات جهاني نشان 
مي دهد كه چنين رويكردي همچنان بايد 
ادامه يابد؛ نكته اي كه نبايد فداي نگاه هاي 
جناحي و سياسي در آينده شود چراكه به 
سالمت جســمي و رواني شهروندان گره 

خورده است.
در اين ميان، سيدمناف هاشمي، معاون 
حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران، در 

تشريح افزايش سهم دوچرخه در پايتخت 
گفت كه تير ماه سال99 سهم دوچرخه از 
سفرهاي درون شهري حدود 0/08درصد 
بود و ســهم هدف گذاري شــده در سند 
توســعه دوچرخه در پايان سال99 بايد 
به 0/09درصد مي رســيد كه با اقدامات 
انجام شده اين سهم به يك درصد رسيد. 
به گفته او پيش بيني ها حاكي از آن است 
كه تا پايان1400 اين سهم به 1/2درصد 
و تا پايان1401 هم به 1/5درصد مي رسد.

خدمت رساني به معلوالن
توجه به حــق و حقوق شــهروندان در 
سند توسعه دوچرخه لحاظ شده است و 
سيدمناف هاشمي درباره سهم معلوالن 
از دوچرخــه ســواري در تهــران گفت: 
»تعامالت خوبي با مسئوالن فدراسيون 
جانبازان و معلوالن داريم و از نظرات آنها 
در ايجاد امكانات و ارائه خدمات به توانيابان 
استفاده مي كنيم. در بحث دوچرخه هم 
نخست به مقوله آموزش دوچرخه سواري 
به توانيابــان پرداخته ايم و لــذا مربيان 
متخصص با حضور در بوستان هاي مناطق 
4، 5، 13، 16و 20 آموزش هاي الزم را به 
معلوالن و خانواده هايشان ارائه مي دهند. 
همچنين در پارك پليس، خانه دوچرخه 
ويژه توانيابان راه اندازي شده است كه آنها 
مي توانند از ســه چرخه ها براي تفريح در 

پارك استفاده كنند«.
 به گفته معــاون حمل ونقــل و ترافيك 
شــهردار تهران، هرچند اقدامات مربوط 
به معلــوالن و توانيابان اندك اســت اما 
با استقبال شــهروندان مواجه شده و از 
اين رو خدمت رساني به اين قشر از جامعه 
همچنان بــا جديت پيگيري مي شــود. 
همچنين با تكميل شبكه مسير دوچرخه 
در تهران و ايجاد پيوستگي ميان مناطق، 
توانيابان مي توانند با اطمينان پا به ركاب 

شوند.

نوپا بودن مد حمل ونقل 
سند توســعه دوچرخه از ســال97 در 
دستور كار مديريت شــهري قرار گرفت 
و بــا اقدامات انجام شــده اكنون ســهم 
ايــن وســيله حمل ونقل از ســفرهاي 

درون شهري به يك درصد رسيده است؛ 
عددي كه در مقايســه با ســاير كشورها 
كوچك و ناچيز به نظر مي رسد اما به گفته 
ســيدمناف هاشــمي اين عدد نشانگر 
تحول در حوزه حمل ونقل و رشد توسعه 
دوچرخــه در پايتخت اســت. او درباره 
قيــاس وضعيــت توســعه دوچرخه در 
تهران با ساير كالنشــهرهاي دنيا گفت: 
»وضعيت كالنشــهر تهران در مقايسه با 
كالنشهرهاي كشــور به لحاظ كالبدي و 
جمعيتي اصال قابل قياس نيست و سهم 
يك درصدي حقيقتــا در پايتخت بيش 
از 9ميليون نفري خوب است. همچنين 
وضعيت پايتخت با كالنشهرهاي اروپايي 
هم قابل قياس نيست چراكه اين كشورها 
سال ها روي بحث گســترش استفاده از 
مــد حمل ونقل پــاك )دوچرخــه( كار 
جدي كرده اند اما در ايران مد ترافيكي و 
حمل ونقلي نوپاست.« به گفته او شهرهاي 
مطرح در دوچرخه با كالنشــهر تهران به 
لحــاظ توپوگرافي، گســتردگي و حجم 
سفرها و ساير موارد قابل قياس نيستند. 
مثال در شهر آمســتردام در حال حاضر 
سهم ســفرهاي درون شهري با دوچرخه 
چيزي حدود 40تا50درصد است اما در 
تهران تازه به نرخ يك درصد رســيده ايم. 
سيدمناف هاشمي ادامه داد: »نوپا بودن 
مــد حمل ونقل پاك)دوچرخــه( به اين 
معنا نيست كه ســال ها بايد طول بكشد 
تا ما با كشــورهايي كه در حوزه توســعه 
دوچرخــه خوب عمل كرده انــد، برابري 
كنيم، بلكه بايد سرعت و تمركز بيشتري 

روي حمل ونقل پاك داشته باشيم.«

ريل گذاري حمل ونقل پاك 
 توجه بــه حمل ونقل پاك و اســتفاده از 
دوچرخه همــواره مورد توجــه مديران 
شــهري بوده اما در دوره پنجم اقدامات 
اساسي در اين حوزه براساس سند توسعه 
دوچرخــه انجام شــد. به گفتــه معاون 
حمل ونقــل و ترافيك شــهردار تهران 
ورود دوچرخه اشــتراكي نسل4، احداث 
مسيرهاي پيوسته مخصوصا در قسمت 
مركزي شهر، ايجاد تسهيالت پاركينگ 
در مجــاورت ايســتگاه هاي حمل ونقل 

عمومي ازجمله متــرو، راه اندازي مراكز 
NGO آموزشي و همچنين مشاركت دادن

ها در توسعه دوچرخه سواري، مهم ترين 
دستاورد مديريت شهري است. سيدمناف 
هاشمي از اين اقدامات با عنوان ريل گذاري 
حمل ونقل پاك ياد كرد و گفت: »براساس 
سند توسعه ريل گذاري حمل ونقل پاك و 
ترويج استفاده از دوچرخه و افزايش سهم 
اين وســيله نقليه عمومي تا سال1401، 
صورت گرفته است و اميدواريم به زودي 
شاهد افزايش سهم سفرهاي درون شهري 
دوچرخه در تهران و كاهــش ترافيك و 
آلودگي هوا باشيم.«  به گفته او حمل ونقل 
پاك شامل پياد ه روي، دوچرخه سواري و 
استفاده از حمل ونقل پاك موتوري و برقي 
اســت و از اين طريق مي توان مشكالتي 
چــون آلودگي هــاي زيســت محيطي، 

ترافيك، كم تحركي و... را برطرف كرد.

اعمال سياست محدود كننده وسايل 
نقليه موتوري

معاون حمل ونقل و ترافيك شهردار تهران 
به آينده توســعه دوچرخــه در پايتخت 
اميدوار است. ســيدمناف هاشمي گفت: 
»به آينده دوچرخه سواري در شهر تهران 
و كشــور اميدوارم ولي بايد توجه داشته 
باشيم كه هيچ شــهري با ارائه تسهيالت 
دوچرخه، ايجاد و توسعه مسير دوچرخه به 
شهر دوچرخه سواران تبديل نشده است و 
ما نياز به اعمال سياست هاي محدود كننده 
براي خودروها و موتورسيكلت ها در شهرها 
داريــم. در حقيقت با اين كار نرخ ســهم 
سفرهاي درون شهري با دوچرخه افزايش 
مي يابد و با تمركز بيشتري مي توان روي 
توسعه حمل ونقل پاك برنامه ريزي كرد.«

صرفه جويي در مصرف سوخت با ركاب زدن
براســاس برنامــه پنج ســاله توســعه 
دوچرخه ســواري در كالنشــهر تهران 
يكــي از پروژه هــا تهيه نرم افــزار پايش 
ميزان دوچرخه سواري شهروندان است. 
در راســتاي تحقق اين برنامه اپليكيشن 
پايش دوچرخه سواري شــهروندان با نام 
»دوچرخه« از بهار1399 با هدف ترويج 
دوچرخه شــهري به عنوان يك شــيوه 
حمل ونقل پاك بهره برداري شــده است. 
براساس آمارهاي ثبت شده  ماه گذشته، 
هزار و 632ســفر از طريق اپليكيشــن 
»دوچرخه« در شــهر تهران با دوچرخه 
انجام شده است و دوچرخه سواران حدود 
25هزار و 536كيلومتر مســير را ركاب 
زده اند. اين اعداد نشان مي دهند كه 5هزار 
و 618كيلوگرم در كاهش گاز مونواكسيد 
كربن و يك هزار و 788 ليتر هم در مصرف 

سوخت صرفه جويي شده است.

اسكوتر هاي برقي در خيابان هاي تهران
اسكوترهاي برقي كم كم در كنار دوچرخه به عنوان يك مد حمل و نقل پاك در تهران توسعه پيدا مي كنند

    زينب  زينال زاده
خبر نگار

بايد باور كنيــم كه دوچرخه 
يك وســيله صرفا سرگرمي 
نيســت و اين روزها جايگاهش را در خيابان ها و كنار 
خودرو ها و موتورسيكلت ها باز كرده و شانه به شانه آنها 
در حمل ونقل، نقش آفريني مي كند. دوچرخه راه حل 
رفع مشــكالتي از آلودگي هوا گرفته تا تأمين سالمت 
جسم و روان افراد و حتي صرفه جويي اقتصادي است. 

ديدن حال و هواي استفاده از دوچرخه و اقدامات انجام 
شده ساير شهرهاي بزرگ دنيا مي تواند به تغيير نگرش 
مردم و مسئولين نســبت به دوچرخه در كشور كمك 
كند. پاريس فرانسه شهر زيبا و مقصد گردشگران است 

كه در مديريت شهري در توســعه دوچرخه سواري و 
پا به ركاب شدن شــهروندان، موفق عمل كرده است. 
مسير هاي مخصوص دوچرخه به طور پيوسته در تمام 
شهر وجود دارند و شهروندان پاريسي با خيالي آسوده 
مي توانند، ركاب بزنند. البته به تازگي شاهد احداث اين 
مسيرها در كالنشــهر تهران هستيم هر چند كه هنوز 
به مرحله پيوستگي نرســيده اند. نكته ديگر اين است 
كه عالوه بر مسيرهاي امن و ايمن، در راستاي توسعه 
دوچرخه سواري نياز به قوانين خاص است. قوانيني كه 
در كشــور وجود ندارد اما در پاريس دوچرخه هم يك 
وسيله نقليه محسوب مي شــود و قوانيني مانند الزام 
به توقف پشت چراغ قرمز و قانوني مبني بر ممنوعيت 
اســتفاده از هدفون حين دوچرخه سواري و... كه براي 
حفظ جان دوچرخه سواران و ايجاد نظم بيشتر در عبور 
و مرور است، وجود دارد كه تخلف از آنها سبب جريمه 
شدن راكب مي شود. ارائه تسهيالت هم حائز اهميت 
است چرا كه ترويج دوچرخه تنها با بيان جمالت زيبا، 
نصب بيلبورد هاي تبليغاتي و نصيحت امكان پذير نيست 

و نياز به برخي حمايت ها ازجمله تخفيف در هزينه ها 
دارد. كاري كه در شهر پاريس انجام شده و تردد با تراموا، 
مترو و اتوبوس در هر ســفر شهري هزينه 1.9 يورويي 
دارد، درصورتي كه مي توان با پرداخت 3 يورو براي يك 
ماه، روزانه نيم ساعت از دوچرخه هاي اشتراكي استفاده 
كرد. پس انتخاب دوچرخه مقرون به صرفه اســت و از 
اين رو عوامل تشــويق كننده اقتصادي را مي توان يك 
پارامتر انگيزشي عالي براي ترغيب مردم يك شهر براي 
قرار دادن دوچرخه در ســبك حمل ونقل روزمره شان 
دانست. تهران شهري است كه توسعه آن طي دهه هاي 
گذشــته به ويژه  دهه هاي 70 و 80 تماما رنگ و بوي 
خودرو محوري داشته و اين توسعه تك بعدي عوارض 

فراواني همراه خود ايجاد كرده است.
باور دارم نبايد چشم انتظار اتفاق بزرگي بود بلكه بايد 
هر كدام گامي كوچك در حد تــوان برداريم و اميدوار 
باشيم پا به ركاب شــدن هر كدام از ما گامي مؤثر براي 
حال بهتر خودمان، شــهرمان، آســمان مان و هديه 

محيط زيستي پاك به آيندگان است.

 پا به ركاب شدن هديه پاك
  به آيندگان است

    محمد مهدي گوهري 
گردشگر و دوچرخه سوار
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آزادهبرفيپور
كارشناس ارشد آمار
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وزارتصنعت،معدنوتجارتثبتكنند.

يادداشت

چهره

زبانمشتركآمار

يكي از مشكالت نظام آماري در كشورهاي مختلف، مقايسه ناپذيري، 
نبود انسجام و جمع پذيري آمارهاي رسمي در سطح ملي و بين المللي 
اســت. از اين رو براي يافتن ابــزاري براي هماهنگي بيشــتر ميان 
فعاليت هاي آماري و جلوگيري از دوباره كاري ها و موازي كاري ها، طي 
سال هاي گذشته، مطالعات زيادي در اين زمينه صورت گرفته كه در 

نهايت به ارائه »استانداردهاي آماري« منجر شده است.
 اســتانداردهاي آماري در حقيقت، به مجموعه اي جامع از مفاهيم، 
تعاريف، طبقه بندي ها و مدل هاي آماري، روش ها و فرايند هايي اشاره 
دارد كه براي برخورد يكسان با موضوعات آماري در داخل فرايندها، 

بين فرايندها و در زمان و مكان مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد.
ارائه اين استانداردها براي نظام آماري كشور، از ضروريات و ابزارهاي 
اصلي هماهنگي در توليد آمار به شمار مي آيد و نه تنها باعث افزايش 
كيفيت آمارهاي توليدي مي شود، بلكه با جلوگيري از دوباره كاري ها، 
موجب صرفه جويي در هزينه و وقت صرف شــده بــراي جمع آوري 

اطالعات و كاهش بار پاسخگويي خواهد شد.
با توجه به اينكه مركز آمار ايران اعالم كرده قصد دارد از سال 1405، 
شيوه سنتي را در اجراي سرشــماري عمومي نفوس و مسكن كنار 
بگذارد و آن را به شــيوه نوين ثبتي مبنا اجرايي كند، توجه به بحث 
استانداردها بيش از گذشــته اهميت پيدا مي كند؛ زيرا در اين شيوه 
جديد، نظام ملي آمار ايران بــا محوريت مركز آمار ايــران داده ها و 
اطالعات آماري مورد نياز را از طريق سامانه هاي ثبتي دستگاه هاي 
اجرايي دريافت خواهد كرد و تا حد امكان، سرشماري را بدون مراجعه 
به خانوارها انجام مي دهد؛ بنابراين الزم است سامانه هاي دستگاه هاي 
اجرايي از استانداردهاي آماري الزم برخوردار باشند تا به راحتي تبادل 
داده بين دستگاه اجرايي و مركز آمار ايران صورت پذيرد؛ نكته اي كه در 
اصل 3»چارچوب مديريت كيفيت آمارهاي رسمي نظام آماري ايران« 

نيز بر آن تأكيد شده است.
يكي از اســتانداردهاي بين المللي نوين كه براي تبادل داده ها، بين 
دســتگاه اجرايي و مركز آمار ايران مورد اســتفاده قــرار مي گيرد، 
»استاندارد تبادل داده ها و فراداده هاي آماري« )SDMX( است كه 
از طريق بررسي تجربيات ساير كشورها، ســازمان هاي بين المللي، 
بررسي ســازمان بين المللي اســتاندارد )ISO( به دست آمده است 
و اســتانداردهايي را بــراي آمارگيري  رســمي در قالــب 5 مرحله 
»برنامه ريزي«، »طراحي آمارگيري«، »جمع آوري و پردازش داده ها«، 

»انتشار و اطالع رساني« و »مستندسازي« ارائه مي دهد.
در واقــع مي توان گفت اســتاندارد SDMX زبان مشــتركي براي 
تبــادل داده و فراداده هــاي آماري اســت كه براســاس مجموعه 
اســتانداردهاي ايزو )ISO( به منظور توصيف داده ها و فراداده ها ي 
آماري، استانداردسازي تبادل آنها و اشتراك گذاري كارآمدشان بين 
سازمان هاي آماري و ســازمان هاي مشابه طراحي شده است. عالوه 
بر اين، روش استانداردي براي پياده ســازي وب سرويس ها ازجمله 
استفاده از رجيســتري ها، پيشــنهاد مي كند. فرمت ها، ساختارها،  
كدگذاري داده ها، فراداده ها و همچنيــن فرايندهاي تبادل داده را 
اســتاندارد مي كند. در نتيجه، تبادل داده و تركيب داده هاي منابع 
مختلف را بسيار تســهيل مي كند. هرچه تعداد سازمان هاي كاربر، 
بيشتر باشد، SDMX مفيدتر خواهد بود. از آنجا كه اين استاندارد در 
جامعه آماري جهاني به استاندارد ترجيحي تبادل داده ها و فراداده ها 

تبديل شده، پتانسيل آن بسيار زياد است.

رشد اقتصاد ايران در مواجهه  كالن
با تحريم و كرونا مثبت گزارش 
مي  شود. درحالي كه منتقدان 
دولت، خروج اقتصاد از دوره يخ زدگي پس از 
اقدامــات ترامپ با خروج از برجام و فشــار 
تحريم ها را ناديــده مي گيرند، بانك جهاني 
مي گويد امسال اندازه اقتصاد ايران نسبت به 
سال قبل 2.1درصد بزرگ تر مي شود. البته 
اين ميــزان قد كشــيدن اقتصاد ايــران با 
درنظر گرفتن هدف رشــد 8درصدي طي 

16سال گذشته بسيار اندك است.
بانك جهانــي در تازه ترين گــزارش خود 
نرخ رشــد اقتصادي ايران را در سال 2021 
ميالدي 2.1درصد و در سال هاي 2022 و 
2023 به ترتيب 2.2 و 2.3درصد پيش بيني 
كرده و مي گويــد: اقتصاد ايران در ســال 
گذشــته ميالدي 1.7درصد رشــد داشته 
و ايران جــزو معدود كشــورهايي بوده  كه 
ســال 2020 را با نرخ رشد اقتصادي مثبت 

پشت سر گذاشته  است. 

تأييدآمارداخلي
بانك مركــزي ايران به تازگــي اعالم كرده 

بخش نفــت و گاز ايــران در 2فصل پياپي 
تابســتان و پاييز ســال گذشــته توانسته 
از انجماد و فريز ناشــي از تحريم ها فاصله 
بگيرد و شايد نشــانه هايي از بازگشت نفت 
ايران به بازارهاي جهاني اين بار از مسيرهاي 
خاكستري به راه هاي شفاف باشد. هرچند 
وزارت نفت از ابتداي ســال 97 جزئياتي از 
آمار توليد و صادرات نفت ايران را منتشــر 
نمي كند و در آمارهاي رسمي ميزان توليد و 
صادرات روزانه نفت در قبل از تحريم ها، يعني 
سال 96 روزانه به ترتيب 3ميليون و 849هزار 
بشكه )توليد( و 2ميليون و 325هزار بشكه 

)صادرات( منعكس شده است.
به گزارش همشــهري، نرخ رشد اقتصادي 
ايران در تابستان به نسبت بهار سال گذشته 
5.2درصد و در پاييز نســبت به تابســتان 
هم 3.9درصد رشــد كرده البته با احتساب 
ارزش افــزوده ايجاد شــده در بخش نفت. 
بانك مركزي مي گويد كــه حتي اگر ارزش 
افزوده بخش نفت و گاز هم حســاب نشود 
بازهم اقتصاد ايــران در تابســتان و پاييز 
پارســال به ترتيــب رشــدي 3.2درصد و 
2.9درصدي داشــته اســت. بر اين اساس، 

ارزش افزوده ناشي از بخش نفت و گاز ايران 
كه پس از خروج آمريكا از برجام و بازگشت 
تحريم ها به شدت ســقوط كرده بود و حتي 
ارزش آن ســقوطي 5درصدي را در برخي 
فصل ها  داشته، در تابســتان سال گذشته 
رشــدي 22.2درصدي و پاييز هم افزايش 

9.7درصدي را شاهد بوده است.
بانك مركزي رشــد بخش كشاورزي ايران 
در پاييز سال گذشته را 5.2درصد، صنعت و 
معدن را 9.2درصد، ساختمان را 2.2درصد 
و خدمات را 0.1درصد برآورد كرده اســت؛ 
نشانه اي از اينكه شيوع كرونا باعث تخريب 
وســيع در بخش خدمات ازجمله اصناف و 

كسب وكارهاي مردم شده است.
زمســتان ســال گذشــته بود كــه  مركز 
پژوهش هاي مجلس در ترسيم چشم انداز 
رشد اقتصادي ايران گزارش داد كه به دليل 
روندهاي مثبت شكل گرفته در سال1399 
در بخش هــاي صنعت، نفت و ســاختمان 
رشد اقتصادي كشور در سال1400 مثبت 
پيش بيني مي شود و با چشــم انداز مثبت 
نســبت به واكسيناســيون به نظر مي رسد 
اثر شــوك كرونا بر كســب وكارها و به طور 

كلي بخش خدمات در ســال  بعد به اندازه 
سال جاري نباشد، با اين حال، رشد صادرات 
نفت و رشد مقداري توليدات صنايع بزرگ 
ناشــي از ظرفيت هاي خالي موجود در اين 
صنايع، رشد اقتصادي را مي تواند به ميزان 
قابل توجهــي افزايش دهد، ولــي به دليل 
عدم تأثيرگذاري جدي بر اشتغال، وضعيت 
معيشــتي خانوارها به احتمــال زياد تغيير 

چنداني نخواهد داشت.
مركز پژوهش هــاي مجلس بــه صراحت 
تأكيــد مي كند: با اين حــال درصورتي كه 
محيط اقتصاد كالن در شرايط بالتكليفي و 
نااطميناني و انتظار نسبت به تغييرات محيط 
بين المللي قرار گيرد، اين موضوع مي تواند 
حتي رشد اقتصادي را نزديك به صفر و حتي 
در دامنه منفي قرار دهد. درواقع در چنين 
حالتي بــا به تعويق انداخته شــدن تقاضاي 
كاالهاي بادوام خانوارها و ســرمايه گذاري 
بنگاه ها، اقتصاد به احتمال زياد با مشــكل 

كمبود تقاضاي مؤثر روبه رو خواهد شد.

وضعخاورميانهوشمالآفريقا
طبــق گــزارش بانــك جهانــي، در بين 
اقتصادهــاي منطقه خاورميانه و شــمال 
آفريقا، مصر كه دومين اقتصاد بزرگ منطقه 
)از لحاظ توليد ناخالــص داخلي بر مبناي 
برابري قدرت خريد( به شــمار مي رود نيز 
ســال2020 را با نرخ رشد اقتصادي مثبت 
3.6درصد به پايان رسانده؛ اما به جز ايران 

و مصــر، ديگر اقتصادهاي بــزرگ منطقه، 
همچون اقتصاد بســياري از كشــورهاي 
جهان در سال 2020 نسبت به سال 2019 

كوچك تر شده اند. 
برآوردهاي اوليه بانك جهاني حاكي اســت 
توليد ناخالص داخلي كشورهاي خاورميانه 
و شمال آفريقا در سال 2020 نسبت به سال 
قبل از آن 3.9درصد كاهش يافته اســت. از 
سوي ديگر، پيش بيني بانك جهاني از نرخ 
رشــد اقتصادي منطقه خاورميانه و شمال 
آفريقا نشان مي دهد اقتصاد اين منطقه در 
سال جاري ميالدي به سطح قبل از بحران 
كرونا بازنخواهد گشت و در سال هاي 2022 
و 2023 نيز مانند ســال هاي قبل از بحران 
كرونا، عملكرد ضعيف تري نسبت به ميانگين 

جهاني خواهد داشت.

آيندهاقتصاددنيا
بانــك جهاني در گــزارش جديــد خود از 
چشــم انداز اقتصاد جهاني، نرخ رشد توليد 
ناخالص جهــان و ايــران را به ترتيب 5.6 و 
2.1درصد پيش بيني و اعــالم كرد: اقتصاد 
جهاني در سال جاري ميالدي رشدي قوي 
اما »به شدت غيريكنواخت« را تجربه خواهد 
كرد و باالترين نرخ رشــد خود در 80سال 

اخير را به ثبت خواهد رساند.
در گزارش جديد بانك جهاني از چشم انداز 
اقتصادي جهان، نرخ رشــد توليد ناخالص 
داخلــي جهــان در ســال جاري ميالدي 

5.6درصد پيش بيني شــده  كه اين رقم در 
مقايســه با پيش بيني قبلــي بانك جهاني 
1.5واحــد درصد افزايش نشــان مي دهد. 
اين نهاد بين المللي در عين حال با اشاره به 
نابرابري شديد در توزيع واكسن كوويد-19 
در جهان تأكيد كرده اســت: »رشد اقتصاد 
جهاني بر تعداد كمي از اقتصادهاي بزرگ، 
متمركز خواهد بود و بسياري از اقتصادهاي 
نوظهور و درحال توســعه از اين رشــد جا 
خواهند مانــد. درحالي كه انتظــار مي رود 
حدود 90درصد از اقتصادهاي پيشــرفته 
جهان در ســال 2022 به ســطح درآمدي 
قبل از همه گيري ويــروس كرونا بازگردند، 
احتماال تنها يك سوم اقتصادهاي نوظهور و 
درحال توسعه چنين روندي را طي خواهند 

كرد.«
بانك جهاني مي گويد: اقتصــاد آمريكا در 
سال جاري ميالدي 6.8درصد رشد خواهد 
كرد و چين-كه ســال گذشــته را برخالف 
ديگر اقتصادهاي بزرگ جهان، با نرخ رشد 
مثبت پشت سر گذاشــت- نيز شاهد رشد 
اقتصادي 8.5درصــدي خواهد بود. اقتصاد 
هند كه طي يــك دهه اخير )به جز ســال 
بحراني 2020( همواره نرخ رشد اقتصادي 
بااليي را تجربه كرده و در اغلب سال هاي دهه 
گذشته ركورددار نرخ رشد اقتصادي در بين 
اقتصادهاي بزرگ جهان بوده است، به گفته 
بانك جهاني مي تواند در سال جاري ميالدي 

8.3درصد رشد كند.

رشد مثبت و اندك اقتصاد ايران
بانك جهاني از مسير 3سال آينده رونمايي كرد

بانك مركزي، مصوبات بانكي جلسه71  وام
ســتاد ملي كرونا را در بخشنامه اي به 
بانك ها و مؤسسات اعتباري ابالغ كرد. 
در اين بخشنامه، تسهيالتي براي بازپرداخت اقساط 
وام هاي پرداختي به مشــاغل به شدت آسيب ديده از 
كرونا و همچنين معافيت هايي از محدوديت هاي مقرر 

در قانون چك درنظر گرفته شده است.
به گزارش همشهري، از اســفند98 كه شيوع كرونا 
در ايران بــه اثبات رســيد و دور اول محدوديت هاي 
اجتماعي مقابله با گســترش بيمــاري كوويد-19 
اجرايي شد، ســتاد ملي مقابله با كرونا براي جبران 
تبعات اقتصادي اين محدوديت ها، تمهيداتي انديشيد 
كه يكي از آنها كمك تســهيالتي به كسب وكارهاي 

آسيب ديده از كرونا بود. 
حاال در شــرايطي كه بيش از 15 ماه از شيوع بيماري 
كوويــد-19 در ايران مي گذرد و همچنــان برخي از 
آســيب ديدگان كرونا نتوانســته اند به روال طبيعي 
كسب وكار بازگردند، اين ستاد در مصوبه اخير خود، 
از نظام بانكي خواســته اســت براي حمايــت از اين 

كسب وكارها مواردي را مدنظر قرار دهد.

امهالچهارماههبدهيهايجاري
براســاس يكي از بندهاي مصوبه اخير ستاد مقابله با 
كرونا كه در بخشنامه بانك مركزي تشريح شده است، 
اقساط معوق تســهيالت پرداختي به كسب وكارهاي 
به شــدت آســيب ديده از كرونا به مدت 4 ماه امهال 
مي شــود و زمان پرداخت آنها به آخــر دوره پس از 
آخرين قســط فعلي موكول خواهد شد. طبق اعالم 
بانك مركزي »بازپرداخت اقســاط تســهيالت )غير 
قرض الحسنه( دريافتي از ســوي صاحبان مشاغل و 
كسب وكارهاي به شدت آسيب ديده از كرونا كه موعد 
پرداخت آنها در 4 ماه اول سال1400 بوده و در اين بازه 
زماني پرداخت نشده است، مشروط به اينكه بدهي اين 
افراد به شــبكه بانكي تا تاريخ اول بهمن ماه1399 در 
طبقه جاري قرار داشته باشد، به انتهاي دوره تقسيط 
منتقل مي شود تا طي 4قســط پس از آخرين قسط 

وصول شود.«
براساس اين بخشنامه، تســهيالت پرداختي از محل 
صندوق كارآفريني اميد به كســب وكارهاي به شدت 
آسيب ديده از كرونا نيز مشمول امهال اين بند مي شود. 
همچنين موعد پرداخت تســهيالت بــا بازپرداخت 
به صورت دفعي براي مشمولين اين بند كه سررسيد 
بازپرداخت آن در ســه ماه اول ســال1400 باشد به 
پايان تير ســال جاري منتقل مي شــود. نكته ديگر 
اينكه استمهال موارد اين بند از احتساب و اخذ وجه 
التزام تأخير تأديه دين و كارمزد اضافي مستثناســت 
و مشــموالن اين بند تا موعد مقرر براي بازپرداخت 
اقساط داراي سررسيد 4 ماه اول سال1400، مشمول 
محدوديت ها و ممنوعيت هاي بانكي ناظر بر اشخاص 

داراي بدهي غيرجاري نمي شوند.

چشمپوشيازچكبرگشتيبرايپرداختوام
يكي ديگر از مفاد مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا كه در 
بخشنامه بانك مركزي نيز آمده است، معافيت موردي 
و موقتي صاحبان مشــاغل و كسب وكارهاي به شدت 
آسيب ديده از كرونا از برخي مقررات سختگيرانه قانون 

جديد صدور چك است.
به گزارش همشهري، براساس ماده5 مكرر الحاقي به 
قانون چك، بعد از ثبت غيرقابل پرداخت بودن يا كسري 
مبلغ چك در سامانه يكپارچه بانك مركزي، اين سامانه 
مراتب را به صورت برخط به تمام بانك ها و مؤسسات 
اعتباري اطالع مي دهد و پس از گذشــت 24ساعت 
همه بانك ها و مؤسسات اعتباري حسب مورد مكلف 
هستند تا هنگام رفع ســوء اثر از چك، چندين اقدام 
تنبيهي و بازدارنده عليه صاحب حساب اعمال كنند. 
طبق اين ماده، پس از برگشــت خوردن چك يك نفر 
و ثبت آن در ســامانه يكپارچه بانك مركزي، بانك ها 
از افتتاح هرگونه حســاب و صدور كارت بانكي جديد 
براي صاحب چك برگشتي معذور هستند. ضمن اينكه 
بايد وجوه همه حساب ها و كارت هاي بانكي و هر مبلغ 
متعلق به صادركننده كه تحت هر عنوان نزد بانك يا 
مؤسسه اعتباري وجود دارد را به ميزان كسري مبلغ 
چك به ترتيب اعالمي از سوي بانك مركزي مسدود 
كنند. عالوه بر اينكه پرداخت هرگونه تسهيالت بانكي 
يا صدور ضمانت نامه هاي ارزي يا ريالي براي صاحب 
چك برگشتي نيز ممنوع است و بانك ها حق گشايش 

اعتبار اسنادي ارزي يا ريالي براي اين فرد ندارند.
اين در حالي است كه براساس بخشنامه جديد بانك 
مركزي، ممنوعيت ها و محدوديت هاي مقرر در ماده5 
مكرر الحاقي بــه قانون چك براي اخذ تســهيالت، 
براي چك هاي صادره توســط صاحبان مشــاغل و 
كسب وكارهاي به شدت آسيب ديده از كرونا كه تاريخ 
مندرج در چك در 3 ماه اول سال1400 بوده و منجر به 
برگشت چك و صدور گواهينامه عدم پرداخت حداكثر 
تا پايان تير1400 شود، درصورت تسليم تقاضا از سوي 
صادركننده چك به بانك يا مؤسســه اعتباري محال 

عليه، طي يك ماه پس از برگشت، اعمال نخواهد شد.
نكته ديگر اينكه براســاس مصوبه اخير ستاد مقابله 
با كرونا درصــورت موجودي ناكافي اشــخاص براي 
چك هــاي صادرشــده با سررســيد اول تا بيســتم 
ارديبهشت سال1400، بانك ها و مؤسسات اعتباري 
بايد از صدور گواهينامه عدم پرداخت و برگشت چك، 
درصورتي كه حداكثر تا 20خردادماه ســال جاري به 
بانك ارائه شوند، اجتناب كنند. از محاكم و ضابطين 
قضايي نيز خواسته شده است از صدور اجراييه در اين 
موارد در بازه زماني مزبور خودداري كنند. همچنين 
چك هايي كه سررسيد آنها اول تا بيستم ارديبهشت 
سال1400 بوده و به دليل موجودي ناكافي به صدور 
گواهينامه عدم پرداخت منجر شده اند تا 20خردادماه 
سال جاري مشــمول ممنوعيت ها و محدوديت هاي 

مقرر در قانون صدور چك نخواهند شد.

بانك مركزي دستور اجرايي پرداخت  بانك
تســهيالت و تامين مالي بنگاه هاي 
كوچك و متوســط را براي 9 ماه باقي 
مانده از سال 1400 به بانك ها ابالغ كرد. اين بخشنامه 
به گونه اي طراحي شــده اســت كه به دليل نقش و 
مداخلــه كارگروه هاي اســتاني در تأييــد پرونده 
متقاضيان دريافت تسهيالت، احتمال شيوع پديده 
رانت و انحراف پولي برمبناي آن بســيار باالســت، 
هرچند بانك مركزي مي گويد: هدف تحقق شــعار 
توليد، پشتيباني ها و مانع زدايي هاست و مي خواهد 
زمينه مناســبي را بــراي تامين مالــي واحدهاي 

اقتصادي فراهم سازد.
براســاس آمار ســامانه ثبت نام واحدهاي توليدي، 
در سال گذشــته 856هزار و 482ميليارد ريال به 
27هزار و 84بنگاه كوچك و متوسط پرداخت شده 
اما جزئياتي از ميزان رشــد اقتصادي به دست آمده 
و اشتغال احتمالي ناشي از پرداخت اين تسهيالت 
منتشر نشده اســت. بانك مركزي هدف از ابالغ اين 
دستورالعمل را هدايت نقدينگي به سمت بخش هاي 
مولد و تامين مالي توليدكننــدگان داخلي و تامين 
سرمايه در گردش بنگاه هاي اقتصادي اعالم كرده اما 
كارشناسان و اقتصاددانان، مفهوم هدايت نقدينگي 
را مبهم مي دانند و اخيرا سياســت هاي معطوف به 

هدايت نقدينگي را به چالش كشانده اند.

6شرطاحرازصالحيت
در دستورالعمل بانك مركزي 6شرط اعالم شده كه 
براساس آن پرداخت تســهيالت و ايجاد تعهد براي 
بنگاه هاي كوچك و متوسط در اولويت قرار مي گيرند. 

اين 6شرط عبارت است از: 
1  بنگاه هــاي اقتصادي معرفي شــده ازســوي 
كارگروه هاي استاني مشروط به اينكه توجيه فني، 

مالي و اقتصادي آنها به تأييد بانك ها رسيده باشد.
2  بنگاه هاي اقتصادي كه محصــوالت آنها از بازار 
فروش قابل قبولي برخوردار باشــند و به انباشــت 

محصوالت در انبارها منجر نشود.
3  بنگاه هاي اقتصادي متوقف يــا در حال فعاليت 
كمتر از ظرفيت اسمي به شرط اينكه تعطيلي بنگاه 
تنها ناشي از كمبود سرمايه در گردش بوده و تزريق 
منابع مالي به آنها داراي توجيه الزم از نظر بانك باشد.

4  بنگاه هاي اقتصادي كه در ســال هاي گذشــته 
فعاليتي نداشــته و فاقد فروش بوده انــد و اعطاي 
تسهيالت سرمايه در گردش به تشخيص بانك باعث 
فعاليت دوباره بنگاه شود به اين شرط كه متقاضيان 
داراي طرح توجيهي مناسب باشند و فعاليت دوباره 

آنها بتواند به فروش و سودآوري بينجامد.
5  بنگاه هاي اقتصادي كه به دليل وصول نشــدن 
مطالبات خــود از دســتگاه هاي اجرايــي دولتي، 
شركت هاي دولتي و مؤسســات انتفاعي وابسته به 
دولت نتوانسته اند تعهدات خود را در برابر بانك ها و 

ساير اشخاص برآورده سازند.
6  بنگاه هاي اقتصادي كه از ميزان اشتغال پايدار و 

توجيه پذير برخوردار باشند.

اشكاالتموجوددرشرطها
به گزارش همشهري، شرط تعيين شده بيشتر جنبه 
كيفي دارد و تعيين مصداق هاي بســتگي به نفوذ يا 
تأييد كارگروه هاي استاني و همچنين نظر مديران 
اعتباري بانك هاي عامل دارد و همين مسئله است كه 
احتمال رانت پولي را تقويت مي كند. بانك مركزي به 
استناد مصوبه 19ارديبهشت 1395دولت مي گويد: 
شــركت ها و واحدهاي كوچك و متوسط توليدي، 
صنعتي، كشاوزي و خدماتي از شرايط نداشتن بدهي 
غيرجاري، چك برگشــتي، رعايت نسبت مالكانه 
و آيين نامه رعايت شــاخص هاي مالــي در اعطاي 
تسيهالت ســرمايه در گردش به اشخاص حقيقي 
و حقوقي توســط بانك ها مستثني شــده اند و اين 
واحدها مي توانند از تسهيالت بانكي استفاده كنند. 
همچنين مبلغ تسهيالت يا تعهدات درخواست شده 
نبايد از بدهي هاي غيرجاري اين واحدهاي بدهكار 
بيشتر باشد و درخصوص مبالغ درخواستي بيش از 
بدهي هاي غيرجاري حداكثر تا سقف 150درصد هم 
تصميم گيري در اختيار ستاد مركزي بانك ها مستقر 

در شهر تهران خواهد بود.
بخشنامه جديد بانك مركزي به صراحت مي گويد: 
براساس ماده 5قانون اصالح قانون صدور چك، بعد 
از ثبت غيرقابل پرداخت بودن يا كسري مبلغ چك 
در سامانه يكپارچه بانك مركزي، پرداخت هرگونه 
تســهيالت بانكي يا صدور ضمانت نامه هاي ارزي و 
ريالي و همچنين گشــايش اعتبار اسنادي ارزي يا 
ريالي ممنوع اســت ورفع اين محروميت ها تنها با 
تشخيص و تصويب شــوراي تامين هر استان و در 
چارچوب آيين نامه بانك مركــزي انجام مي پذيرد. 
افزون بر اين تعليق يا رفع محروميت نسبت به بنگاه 
اقتصادي داراي چك برگشــتي رفع سوء اثرنشده، 
 تنها براســاس آيين نامــه بانك مركــزي مصوب

 25شهريور 98 ممكن خواهد بود.

توليديهايگرفتار،گرفتارنشوند
بانك مركزي اعالم كرده جايگزين كردن تسهيالت 
بانكي ويژه بنگاه هاي كوچك و متوسط در بانك ها 

بابت تســويه بدهي هاي غيرجاري يــا تامين وجه 
چك هاي برگشتي مغاير با حمايت قانوني اين طرح 
از بنگاه هاي توليدي است و بانك ها حق چنين كاري 
را ندارند. همچنيــن بنگاه هايي كــه از مزاياي اين 
دستورالعمل بهره مند مي شوند، بايد برنامه زمانبندي 
مورد تأييد بانــك، براي تعييــن تكليف چك هاي 
برگشتي و بدهي هاي غيرجاري خود همزمان با ارائه 

درخواست براي گرفتن وام را ارائه دهند.
افزون براين بنگاه هاي اقتصادي كوچك و متوسط 
كه در فاصله ســال هاي 95تــا 99 موفق به گرفتن 
تسهيالت بانكي شده اند اما طبق برنامه از پيش اعالم 
شده خود، تكليف بدهي هاي غيرجاري و چك هاي 
برگشتي شان را روشن نكرده باشند، در سال 1400 
نمي توانند درخواســت گرفتن وام يا تعهد بانكي را 

دوباره به جريان بيندازند.

بانكدارانمنحرفنشوند
دســتور اجرايي جديد بانك مركــزي به صراحت 
بانك ها را موظف مي سازند كه حواس شان به حفظ 
منافع سپرده گذاران و تخصيص بهينه منابع خود 
باشــند و توجيه فني، مالي و اقتصــادي بنگاه ها 
را دقيق بررســي كنند تا مطمئن شــوند كه طرح 
بنگاه هاي متقاضي دريافت تسهيالت توجيه دارد 
و آنها را اعتبارسنجي و سپس اقدام به پرداخت وام 

جديد كنند.
اين گــزارش مي افزايد: بانك ها موظف شــده اند با 
تســهيالت مصوب در كارگروه هاي تسهيل استاني 
حداكثر ظرف مدت يك ماه موافقت يا داليل مخالفت 
خود را همراه با مســتندات به هيأت ويژه خبرگان 
موضوع قانون رفع موانع توليد رقابت پذير ارســال 

كنند. 
اين دســتورالعمل كه 9خرداد امســال به تصويب 
كميسيون اعتباري بانك مركزي رسيده، تأكيد دارد: 
درصورتي بازپرداخت تمام يا بخشــي از تسهيالت 
سرمايه در گردش پرداخت شده به بنگاه هاي توليدي 
در سررســيد تعيين شــده، بانك مي تواند دوباره 
تسهيالت سرمايه در گردش را به بنگاه خوش حساب 
پرداخت كند. همچنين بانك ها وظيفه دارند متناسب 
با باپرداخت هــر بخش از تســهيالت پرداختي به 
بنگاه هاي كوچك و متوســط توليدي، وثايق مازاد 

را آزاد كنند.

تكرارُمسكناجارهای
يك سال پيش به واسطه تبعات اقتصادی 
كرونا و اجرای محدوديت های اجتماعی، 
مصوب شــد تا ضمن تمديــد اجباری و 
خودكار قراردادهای اجاره با نرخ مشخص، 

مبالغی نيز تحت عنوان تســهيالت مرابحه كمك وديعه مســكن به 
مستأجران پرداخت شود. 

اين دو سياســت كه البته منتقدان بســياری داشــت، بــا توجه به 
آسيب پذير بودن جمعيت اجاره نشينان و شــرايط نامساعد اقتصاد 
كشــور قابل توجيه بود و انتظــار می رفت تا فرصتی مهيا شــود كه 
برنامه های متوليان حوزه مسكن برای ساماندهی بازار اجاره در سايه 

تورم 100درصدی بازار مسكن اجرايی شود. 
آن دوره با همه حرف و حديث هايش گذشــت و با وجود مســاعدت 
حداكثری نظام بانكی با متقاضيان وام وديعه مسكن، كمتر از يك چهارم 
متقاضيان موفق به احراز شرايط و دريافت تسهيالت شدند. حاال اما، در 
شرايطی كه يك سال از آن روزگار گذشته، همچنان هيچ تغييری در 
هيچ يك از برنامه های كاغذی وزارت راه و شهرسازی جهت ساماندهی 
بازار اجاره رخ نداده اســت و محمد اســالمی، وزير راه و شهرسازی 
در حاشيه جلســه ســتاد مقابله با كرونا، باز هم خبر تمديد دوباره 
قراردادهای اجاره به صورت خودكار و امكان دريافت وام وديعه مسكن 

از سوی جاماندگان اين تسهيالت را از رو می خواند.
اين در حالی اســت كه حداقل انتظار می رفت در يك سال منتهی به 
امروز، كار راه اندازی شركت های اجاره داری حرفه ای به نتيجه برسد تا 
دولت مجبور نباشد برای تأمين حق حيات بخشی از جامعه، از دارايی 
بخش ديگری از جامعه هزينه كند و از مالكان واحدهای استيجاری 
بخواهد بنا به مصلحت روزگار كرونايی از افزايش اجاره بها چشم پوشی 
كنند. كاش يكی از آن 5برنامه ای كه معاونت مســكن و ســاختمان 
وزارت راه و شهرســازی در بهار97 مدعی بود با اجرای آن بازار اجاره 
را به سامان خواهد كرد، در 3سال گذشــته اجرايی می شد و امروز، 
موجر و مســتأجر مجبور نبودند در غياب يك سياست گذار و متولی 
قدرتمند در بازار اجاره، بر ســر تورمی كه جيب هر دوی آنها را خالی 
كرده بحث وجدل كنند و از همه هزينه های خود بزنند تا مگر سقفی 

باالی سرشان بماند.
القصه، آن گونه كه وزير راه و شهرســازی می گويد: مصوبه  سال قبل 
ستاد مقابله با كرونا در مورد قراردادهای اجاره، با همان شرايط قبلی 
برای يك سال ديگر تمديد شده و قراردادهای اجاره به صورت خودكار 
تا يك سال ديگر دارای اعتبار خواهد بود. همچنين بنا به گفته اسالمی، 
بر اساس مصوبه ستاد مقابله با كرونا، مســتأجرانی كه تا تاكنون وام 
وديعه مســكن دريافت نكرده اند، تا پايان شــهريورماه فرصت دارند 
كه در سامانه وزارت راه و شهرسازی ثبت نام كنند. سقف اين وام در 
تهران 70ميليون، در كالن شهرها 40ميليون و در ساير نقاط شهری 

25ميليون تومان است.

نرخ رشد اقتصادي كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا به روايت بانك جهاني
2023 )پيش بيني(2022 )پيش بيني(2021 )پيش بيني(2020 )برآورد(20182019كشور
6.81.72.12.22.3-6.0-ايران

5.53.62.31.6-1.20.8الجزاير
5.43.33.23.2-2.01.9بحرين
8.47.80.55.56.06.2جيبوتي

5.35.63.62.34.55.5مصر
10.41.98.44.2-1.24.4-عراق
1.61.42.22.3-1.92.0اردن
5.42.43.62.8-1.20.4كويت
--9.5-20.3-6.7-1.9-لبنان
--31.366.7-15.12.1ليبي

7.14.63.43.7-3.12.5مراكش
6.32.56.54.2-0.8-0.9عمان
3.73.04.14.5-1.20.8قطر

4.12.43.33.2-2.40.3عربستان
8.84.02.62.2-2.90.9تونس
6.11.22.52.5-1.74.8امارات

11.53.53.63.7-1.21.4فلسطين
3.92.43.53.2-0.60.6خاورميانه و شمال آفريقا

بانك مركزي در بخشنامه اي ابالغ كردبا ابالغ مصوبات ستاد ملي كرونا به بانك ها
نحوهپرداختوامبهبنگاههايكوچكومتوسطاقساطمعوقوامكروناامهالشد
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   مسكن ملي، آخرين پناه مسكن يكم
جهش قيمت مسكن از اواسط سال1396، عمال بخش عمده متقاضيان صندوق مسكن يكم را از خريد مسكن ناتوان كرد 
و در آن وضع، وزارت راه و شهرسازي به متقاضيان اين صندوق فرصت داد تا در اولويت مشاركت در ساخت مسكن ملي 
قرار بگيرند؛ البته همين اولويت را نيز وزير راه و شهرسازي فقط به صورت زباني مطرح كرد و عمال تا پيش از تأييد نهايي 
متقاضي در ثبت نام مسكن ملي قابل استفاده نبود بلكه پس از تأييد نهايي ثبت نام، اين امكان به مسكن اولي ها داده 
مي شد كه وام مسكن يكم خود را به پروژه مسكن يكم منتقل كنند. با وجود اين، بررسي ها نشان مي دهد سپرده گذاران 
اين صندوق كه عمدتا از طبقه متوسط شهري محسوب مي شدند، به خصوص در تهران با خريد مسكن در شهرهاي 
جديد كنار نيامدند و همچنان با اميد بيهوده به انتظار گشايشي از سوي سياستگذار مسكن نشستند. انتظار مسكن 
اولي ها براي توجه سياستگذاران حوزه مسكن در حالي است كه نه مجلس، نه نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري و 
نه وزارت راه و شهرسازي توجهي به باخت سنگين اين افراد در صندوق مسكن يكم ندارند و در بهترين حالت اجازه 
مي دهند اين افراد نيز مانند ساير افراد جامعه از طرح هاي مسكني گاه پوپوليستي منتفع شوند. حاال درحالي كه فاز 
پنجم ثبت نام مسكن ملي آغاز شده، متوليان مسكن در وزارت راه حتي در اظهارات خود نيز به سپرده گذاران مسكن 
يكم اشاره نمي كنند و كار اين صندوق را تمام شده مي دانند؛ ازاين رو به نظر مي رسد ثبت نام در فاز پنجم مسكن ملي 
تنها پناه متقاضياني است كه در 5سال گذشته با اعتماد به وزارت راه و شهرسازي و بانك مسكن، قدرت خريد خود را از 
دست داده اند و حاال به هيچ نحوي قادر به استفاده از تسهيالت خود براي خريد مسكن شهري نيستند؛ اما مي توانند با 
انتقال تسهيالت 8درصدي خود به مسكن ملي به جاي تسهيالت 18درصد اين طرح، حداقل اندكي از زيان خود را جبران 
كنند. پيگيري همشهري از وزارت راه و شهرسازي حاكي از اين است كه در فاز پنجم ثبت نام مسكن ملي هيچ اولويتي 
براي مسكن اولي ها مدنظر قرار نگرفته است، اما اين افراد درصورت احراز شرايط طرح و معرفي به بانك، مي توانند 

تسهيالت مسكن يكم خود را به طرح مسكن ملي منتقل كنند.

   افت شرم آور تيراژ توليد خودرو
مديرعامل پيشين سايپا، افت 21درصدي تيراژ توليد خودرو در ارديبهشت امسال را شرم آور قلمداد كرد و گفت: طبق سند چشم اندازي كه از دهه80 
تدوين و چندبار در وزارت صمت و سازمان گسترش بازنگري شده، تيراژ توليد خودرو در ايران تا سال1404 بايد به 3ميليون دستگاه برسد. مدني افزود: از 
اين ميزان خودروی توليدشده بايد 500هزار دستگاه صادر و بقيه براي تامين نياز بازار داخلي و جايگزيني خودروهاي فرسوده به كار گرفته شود. به گفته او 
بر اساس اين چشم انداز بايد امسال حداقل 2ميليون خودرو توليد شود اما تنها در سال90 حدود 1600هزار دستگاه خودرو در ايران توليد شد كه 700هزار 
دستگاه آن مربوط به سايپا بود و اين ميزان توليد موجب شكل گيري مشكل فروش و راه اندازي شركت هاي ليزينگي و ازبين رفتن فاصله قيمت كارخانه و 
حاشيه بازار خودرو شد. مدني گفت: اما در سال گذشته يك ميليون دستگاه خودرو توليد شد و امسال نيز اعالم كرده اند هدفگذاري توليد يك ميليون و 
200هزار دستگاه خودرو است. او افزود: برخي افت تيراژ توليد خودرو را ناشي از شرايط تحريم مي دانند، درحالي كه تحريم حداكثر موجب به هم خوردن 
تركيب توليد و افزايش سهم خودروهاي قديمي و كاهش سهم خودروهاي مونتاژي از تيراژ توليد خودروسازان مي شود اما حتي اين اتفاق نيز نيفتاده است. 
به گفته مدني منشأ اين افت تيراژ توليد خودرو در ارديبهشت امسال، قيمت گذاري دستوري به اضافه روشن نشدن تكليف سهام دولتي خودروسازان و 
تداوم مديريت دولت در دو خودروساز بزرگ ايران بوده است. او گفت: فروش سهام شركت هاي خودروسازي به شركت هاي زيرمجموعه خودشان نيز اقدام 
غيرقانوني ديگري بود كه شوراي رقابت و بورس وظيفه برخورد با آن را داشتند اما اتفاقي در اين زمينه نيفتاد و اكنون دولت با سهام حداقلي، مديريت 
شركت هاي خودروسازي را كنترل مي كند.  مديرعامل پيشين سايپا، گفت: بايد خصوصي سازي  واقعي در صنعت خودرو اتفاق بيفتد و دولت نمي تواند اين 
كار را انجام دهد. عالوه بر آن اكنون نيز آزادسازي قيمت خودرو گرچه در ميان مدت موجب افزايش قيمت ها مي شود اما در درازمدت منجر به كاهش هزينه 
تمام شده توليد و قيمت ها خواهد شد؛ به شرط آنكه دولت بر نحوه هزينه كرد سود ناشي از افزايش قيمت خودرو در خودروسازان نظارت كند تا اين سود در 

زمينه توسعه محصول و بهبود كيفيت محصوالت خودروسازان به كار گرفته شود.

در شرايطي كه ماه هاست اختالف نظر درباره داليل  بورس
نزول بورس ادامه دارد، ديروز شنبه، وزير اقتصاد در 
يك نشست دوستانه با خبرنگاران از داليل نزول 
بورس گفت. به زعم فرهاد دژپسند، تصميم سياستگذار پولي براي 
تغيير نرخ بهره بين بانكي و همينطور اقدام برخي اقتصاددانان در 
ايجاد و القاي ترس در بين ســرمايه گذاران ازجمله داليل نزول 
بورس بوده است، موضوعي كه رئيس ســازمان بورس و اوراق 

بهادار هم آن را تأييد كرد.
به گزارش همشهري، 9 ماه اســت كه بورس در حال نزول است 
و تاكنون 3500هزار ميليارد تومان از ارزش سهام شركت هاي 
بورس از دست رفته و ســهامداران با زيان هاي سنگينی مواجه 
شــده اند. در اين مدت كارشناســان داليل مختلفي را درباره 
داليل نزول بورس تشريح كرده اند، اما تقريبا اغلب كارشناسان 
و رسانه ها بر اين باورند كه تغييرات نرخ بهره در سال گذشته كه 
ابتدا تا سطح 8درصد افت كرد و سپس تا مرز 22درصد رشد كرده 
دليل اصلي نزول بورس بوده اســت؛ با اين حال مسئوالن نهاد 
سياستگذار بازار پول، اين داليل را رد كرده اند. به زعم مقامات 
مسئول در بازار پول علت اصلي كاهش نرخ بهره بين بانكي در 
ابتداي سال گذشته كاهش تقاضا براي پول، تحت تأثير كرونا بوده، 
با اين استدالل مقام ناظر بازار پول هرگونه دستكاري در نرخ بهره 
را تكذيب كرده اما ديروز وزير اقتصــاد روايت خود را در اين باره 

گفت و 2پرده جديد از داليل نزول بورس را تشريح كرد.

پرده اول كاهش نرخ بهره بين بانكي
وزير اقتصاد ديروز در تشــريح داليل نزول بــورس از مرداد ماه 
پارسال تاكنون گفت: كاهش نرخ بهره بين بانكي يكي از داليل 

نزول بورس بوده است.
فرهاد دژپســند با بيان اينكه نرخ بهره بين بانكي، در واقع نرخ 
بهره شبانه اســت، گفت: عده اي مي گويند نرخ واقعي بهره در 
ايران منفي اســت، درحالي كه نبايد نرخ بهره شبانه را با ساالنه 
مقايســه كرد و اين اشتباه بزرگي اســت كه به ارائه تحليل ها و 
راهكارهاي اشتباه منجر مي شــود. او با اشاره به اينكه نرخ بهره 
شبانه در مقاطعي از سال گذشته به 25درصد هم رسيده و اين 
براي اقتصاد سم است، افزود: با وجود مخالفت هاي من و مجموعه 
وزارت اقتصاد، نهاد سياستگذار پولي، پارسال نرخ سود سپرده را 
يك درصد افزايش داد و حتي نرخ سود سپرده 2 ساله را 18درصد 
تعيين كرده كه اين موضوع عالمت ناخوشايندی به بازار سرمايه 

داد و خيلي ها را ترغيب كرد كه از بازار سهام خارج شوند.
او اضافه كرد: همان زمان كه بورس در حال رشــد بود، موضوع 
نرخ بهره در شوراي بورس مطرح شــد و اعضاي شوراي بورس 
بارها هشدار دادند كه نوســان نرخ بهره بين بانكي مي تواند آثار 
زيانباري هم بر بورس و هم بر فرايند فــروش اوراق مالي دولت 
براي جبران كسري بودجه برجاي بگذارد، اما با وجود هشدارهاي 
اعضاي شوراي بورس، سياستگذاران پولي كه نمايندگان شان در 
شوراي بورس حاضر بودند در پاسخ به اين هشدار ها اعالم كردند 

كه تعيين نرخ بهره در اختيار ما نيست.
دژپسند افزود: روند يك سال گذشته نشان داد كه دغدغه اعضاي 
شــوراي بورس درباره نرخ بهره بين بانكي درست بود. چنان كه 
مقايسه نمودار روند شاخص بورس و روند تغييرات نرخ بهره بين 
بانكي نشــان مي دهد كه نرخ بهره بين بانكي بر شاخص بورس 
تأثير داشته است. به گفته او، افزايش نرخ بهره بين بانكي نه فقط 
به بازار سهام بلكه به بازار فروش اوراق مالي دولت هم لطمه زده 
و موجب شده تا دولت در جبران كسري بودجه از مسير فروش 
اوراق مالي دچار دردســر شود. دژپســند تأكيد كرد: برخي از 
دوستان در نهاد هاي پولي همان موقع انتظار داشتند كه وزارت 
اقتصاد به جاي آنها بار انتشار اوراق بدهي پولي و تنظيم نقدينگي، 
براي كنترل تورم را هم برعهده بگيرند و خودشان از زير بار كنترل 

تورم شانه خالي كردند.

پرده دوم، نامه 25اقتصاد دان
وزير اقتصاد همچنين در تشريح ساير داليل نزول بورس از سال 
گذشته گفت: در زمان رشد شاخص هاي بورس، عده اي اعتقاد 
داشتند كه رشد بورس به تورم منجر مي شود و رشد شاخص ها 
بي رويه است؛ به همين دليل 25اقتصاددان با انتشار نامه اي به 

گسترش يك ترس فراگير دربازار ســهام دامن زدند. او افزود: 
وقتي نامه 25اقتصاددان منتشر شد ما همان زمان سعي كرديم 
تا مسئوالن را توجيه كنيم و پاسخ بدهيم، اما اين اقتصاددانان 
با جو سازي،  فضا را ملتهب و زمينه هاي نزول شاخص را فراهم 
كردند. او با بيان اينكه اين افراد از تير ماه سال قبل شروع كردند 
كه مردم را بترسانند ادامه داد: اين اقتصاددانان با طرح اين سؤال 
كه چرا با وجود نزول نماگر هاي اقتصادي بورس در حال رشد 

است به ترس عمومي در بورس دامن زدند.
دژپسند با بيان اينكه وزارت اقتصاد همان زمان اعالم كرد؛ بورس 
يك بازار پيش نگر است و رشــد بورس توجيه فني و اقتصادي 
دارد و نشان مي دهد كه سود شركت هاي بورس در حال افزايش 
است، توضيح داد: با انتشــار گزارش هاي 6و 9 ماه شركت هاي 
بورس مشخص شد كه استدالل وزارت اقتصاد درست بود و رشد 
بورس توجيه اقتصادي داشته است. وزيراقتصاد با اشاره به اينكه 
نماگر هاي اقتصادي هم اين موضوع را تأييد مي كنند اضافه كرد: 
اگر به نمودار دالر توجه كنيم متوجه مي شويم كه قيمت دالر از 
شهريور ماه و درست بعد از نزول بورس شروع به رشد كرد. همه 
اينها نشان مي دهد كه ادعاهاي مطرح شده درباره اثرگذاري رشد 
بورس بر تورم و رشــد بي رويه شاخص بورس درست نبوده و در 

عمل چيز ديگري اتفاق افتاده است.

خروج نقدينگي دولت كذب است
وزير اقتصاد همچنين در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه آيا دولت 
با خارج كردن نقدينگي از بورس، افت بورس را رقم زده، گفت: 
عده اي مي گويند دولت نقدينگي را از بورس خارج كرده كه به 
نزول بورس منجر شد اما اطالعات واقعي نشان مي دهد در مورد 
آمار تامين مالي دولت از بورس بزرگ نمايي شده است. او توضيح 
داد: رقم كل اوراق بدهي كه دولت در ســال گذشــته فروخته، 
125هزار ميليارد تومان بود كه فقط 61هزار ميليارد تومان آن از 
بازار سرمايه تامين شد. وزير اقتصاد اضافه كرد: عالوه بر اين سال 
قبل دولت 31هزار ميليارد تومان از نقدينگي مورد نياز خود را از 
طريق فروش سهام در بورس تامين كرد؛ يعني جمع كل تامين 
مالي دولت از بازار سرمايه بين 90تا 95هزار ميليارد تومان بود 
و اينكه در رقابت هاي انتخاباتي اعالم مي شود اين رقم 300هزار 
ميليارد تومان بوده، كذب است. او همچنين درباره ميزان تامين 
مالي انجام شده از طريق بازار سرمايه در سال 1399گفت: كل 
تامين مالي انجام شــده در طريق بازار سرمايه در سال گذشته 
681هزار ميليارد تومان بوده كه اين رقم در مقايسه با عملكرد 
ســال 98كه برابر با 264هزار ميليارد تومان بود، رشــد جالب 
توجهي داشــت و من به اين موضوع افتخار مي كنم. به گفته او، 
از جمع كل تامين مالي انجام شده در بازار سرمايه فقط 95هزار 
ميليارد تومان مربوط به دولت و بقيه مربوط به بخش خصوصي 
بوده و ربطي به دولت نداشته اســت. دژپسند ادامه داد: نه فقط 
خروج پول دولت از بورس مطابق با واقعيت نيســت، بلكه اتفاقا 
دولت سال قبل 90درصد كارمزد هاي كسب شده سازمان بورس 
از محل معامالت را به صندوق تثبيت بازار ســرمايه اختصاص 
داد. او همچنين در پاسخ به اين پرســش كه آيا اختالف وزارت 
نفت و اقتصاد برسر عرضه سهام صندوق پااليش يكم به سقوط 
شاخص هاي بورس منجر شد، گفت: اينكه گفته مي شود اختالف 
بين وزارت نفت و اقتصاد منجر به سقوط بورس شده كذب است. 
من در مدت زماني كوتاه با آقاي زنگنه، وزيرنفت به توافق رسيدم 

اما عده اي بزرگ نمايي مي كنند.

اگر به قبل برگردم چه مي كنم
وزير امور اقتصادي و دارايي در پاســخ به اين پرسش كه اگر به 
2 سال قبل بازگردد چه تصميماتي براي بهبود عملكرد بورس 
مي گيرد گفت: اگر به 2 ســال قبل برگردم تالش مي كنم تا از 
طريق پمپاژ عرضه و روان ســازي  و شناورســازي شاخص هاي 
بورس را تعديل كنم. اين كار به صورت اجرايي از طريق افزايش 
عرضه هاي اوليه و افزايش سرمايه شركت ها ميسر است. به گفته 
دژپسند، در زمان رشد شــاخص هاي بورس، وزارت اقتصاد هم 
احتمال مي داد كه شاخص بورس وارد دوره نزولي شود اما برآورد 
اغلب صاحب نظران اين بود كه نزول بورس از نيمه دوم آبان ماه 

اتفاق خواهد افتاد.

مجلس، وزارت راه و شهرسازي و حتي  مسكن
نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري با 
شــعار حل مشــكالت حوزه مسكن، 
ســرگرم تصويب قانون، ثبت نام و ارائــه برنامه براي 
طرح هاي ساخت وساز مسكن هستند اما واقعي ترين 
متقاضيان بازار مســكن يعني سپرده گذاران صندوق 
مسكن يكم بعد از چندين ســال هنوز تعيين تكليف 

نشده اند.
به گزارش همشهري، صندوق سپرده گذاري مسكن 
يكم در 18خرداد94 و براي يك دوره 4ساله تشكيل 
شــد. عاقبت فعاليت اين صندوق و سپرده پذيري آن 
پس از تمديد يــك دوره 6ماهه، در آذرماه ســال98 
به پايان رسيد؛ آن هم در شــرايطي كه 63.7درصد از 
متقاضيان اين صندوق هرگز به دريافت تســهيالت 
موفق نشدند. در اين شرايط، نه مجلس كه با تصويب 
قانون ساخت ســاالنه يك ميليون واحد مسكوني تا 
سال1404 خود را نگران حوزه مسكن معرفي مي كند 
و نه وزارت راه و شهرسازي كه با ثبت نام متوالي مسكن 
ملي در تالش اظهار وجود اســت؛ هيچ يك به مسكن 

اولي هاي بازنده توجهي نشان نمي دهند.

غمنامه مسكن يكم
در دوره مســئوليت عباس آخونــدي در وزارت راه و 
شهرســازي، صندوق پس انداز مســكن يكم با هدف 
حمايت از متقاضيان خانه اولي از طريق ابزار پس انداز و 
يارانه سود تشكيل شد. اين صندوق قرار بود به خانه دار 
شدن طبقه متوسط شــهري كمك كند؛ اما از ميانه 

سال96 و با جهش قيمت مسكن، عمال اين هدفگذاري 
شكست خورد.

به گزارش همشــهري، در ابتــداي فعاليت صندوق 
پس انداز مســكن يكم، در شــهر تهران به ازاي يك 
سال سپرده گذاري 40ميليون توماني)معادل قيمت 
10مترمربع زيربناي مســكوني ميانگين شــهر( به 
متقاضيــان 80ميليــون تومان تســهيالت )معادل 
ميانگين ارزش 20مترمربع زيربناي مسكوني در شهر 
تهران( پرداخت مي شد و نرخ ســود اين تسهيالت با 
روندي كاهشي از حوالي 12درصد به 8درصد رسيد 
كه استفاده از آن را جذاب تر مي كرد. بررسي ها نشان 
مي دهد: به جز موج اول و بخشي از موج دوم متقاضيان 
اين صندوق كه از سال94تا 95 و با سپرده كافي وارد 
صندوق شده و از اواسط سال95 تا اواسط سال96 به 
دريافت تسهيالت مســكن يكم موفق شدند، مابقي 
متقاضيان به واســطه افت سنگين قدرت خريد هرگز 
قادر به اســتفاده از تسهيالت مســكن يكم نشدند و 
قدرت خريد پس انداز آنها نيز بــه كمتر از يك هفتم 

كاهش پيدا كرد. 
در شــرايط فعلي، قدرت خريد ســپرده 40ميليون 
توماني يك متقاضي صندوق مســكن يكم در شــهر 
تهران به 1.4مترمربع رسيده و قدرت خريد تسهيالت 
80ميليون توماني مســكن يكم نيز از 2.8مترمربع 
فراتر نمي رود. براي بازگشــت قدرت خريد اين افراد 
به ســال95، بايد ســپرده 40ميليون توماني آنها به 
286ميليون تومان و تســهيالت 80ميليون توماني 
آنها به 571ميليون تومــان افزايش پيدا كند تا مانند 

زمان ثبت نام قادر بــه خريد 30مترمربــع زيربناي 
مسكوني باشند.

بازي باخت - باخت مسكن اولي ها
آخرين آمارهاي منتشر شده از وضعيت سپرده گذاران 
مسكن يكم نشان مي دهد در مجموع 669هزار نفر در 
اين صندوق سپرده گذاري كرده اند و فقط 36.3درصد 
از آنها موفق به دريافت وام شده اند. طبق آمارهاي بانك 
مســكن، 23.1درصد از متقاضيان صندوق مســكن 
يكم پس از ناكامي رؤياي خريد مسكن از اين صندوق 
انصراف داده اند؛ امــا 40.5درصــد از كل متقاضيان 
همچنان بــا حفظ حداقل 34درصد ســپرده خود در 
صندوق، منتظر معجزه هستند. پيشنهاد سخاوتمندانه 
بانك مســكن به خانه اولي هاي باقيمانده در صندوق 
مسكن يكم اين است كه يا با خريد خانه در هر زماني، از 
امتياز تسهيالت خود استفاده كنند يا در ازاي دريافت 
ســود بانكي كوتاه مدت )10درصد روزشمار( در ازاي 
سپرده گذاري خود، از دريافت وام انصراف دهند. با توجه 
به تحوالت بازار مسكن، به نظر مي رسد در هرصورتي 
سپرده گذاران مسكن يكم بازنده قراردادي خواهند بود 
كه تحت لواي وزارت راه و شهرسازي با بانك مسكن امضا 
كرده اند؛ زيرا حتي اگر قادر به خريد آپارتمان باشند، 
ارزش ســپرده و وام آنها به كمتر از يك هفتم رسيده و 
درصورتي كه خواستار دريافت سود باشند، در ازاي يك 
سال سپرده گذاري 40ميليون توماني، كمتر از 400هزار 
تومان و در ازاي 3سال سپرده گذاري كمتر از 1.2ميليون 

تومان سود بانكي خواهند گرفت؛ تقريبا هيچ.

فرهاد دژپسند: نوسان نرخ بهره بين بانكي، عامل اصلي نزول بورس بود

همه در مجلس، وزارت راه و شهرسازي و حتي نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري براي حل مشكل 
كمبود مسكن راهكار ارائه مي دهند؛ اما به واقعي ترين متقاضيان، يعني مسكن اولي ها توجهي ندارند

روايت وزير اقتصاد از داليل نزول بورس

مسكن اولي ها در جزيره سرگرداني يادداشت

توهم فرمان پذيري اقتصاد

اين روزها كه بازار وعده هاي اقتصادي نامزدهاي انتخابات داغ است، 
سؤاالت زيادي در ذهن مخاطبان اين وعده ها شكل مي گيرد. ازجمله 
آنكه اگر حل مشكالت اقتصادي اينقدر آسان و سهل الوصول بوده اند، 
چرا تاكنون كســي به فكر حل اين معضالت نيفتاده است؟ يا اينكه 
چرا هر 4سال يك بار اين وعده ها تكرار مي شوند و كسي باز هم موفق 
نمي شود آنها را حل كند.  البته عده اي ساده دل و سياست زده ممكن 
است محقق نشدن اين وعده ها را به فســاد و تباني و خوش بينانه تر 

ناكارآمدي دولت هاي قبلي نسبت دهند.
مشكل اساسي اين است كه علم اقتصاد، علم دستور و تغييرات ناگهاني 
نيست. در بســياري از اقدامات اقتصادي آنقدر فاكتورهاي متعدد و 
متنوعي دخيل هســتند كه تحليل آنچه رخ خواهد داد، كاري است 
شبه محال و اكثر اقتصاددانان بخشي از پيش بيني ها و توصيه هايشان 
را قمارگونه ارائه مي كنند و به احتمال محقق نشدن مطلوب خود نيز 
معترفند. اقتصاد را از آن جهت جزو علوم انساني دسته بندي مي كنند 
كه با علوم اثبات گرايانه تفاوت ماهوي دارد. جايي كه رفتار انسان ها و 
 )Science( نهادهاي اجتماعي مورد بررسي قرار مي گيرد ديگر علم
به معناي اثبات گرايانه اش كاربردي ندارد. ديگر دو دو تا چهارتاي رياضي 

حاكم نبوده و اصل بر عدم قطعيت است.
تحليل رفتار انسان ها آنقدر ظرايف و پيچيدگي دارد كه تنها براساس 
فرضيات و تحليل هاي استقرايي مي توان آن را پيش بيني كرد و اصوال 
آنقدر تكرار شونده هم نيست كه بتوان ادعا كرد قابل پيش بيني است. 
در مورد بازارهاي مختلف خصوصا بــورس اين موضوع قابل لمس تر 
و محسوس تر هم هســت و باال و پايين شدن شــاخص بازار به رفتار 
تك تك سهامداران ارتباط پيدا مي كند و تحليل مالي-رفتاري يكي از 

تخصصي ترين تحليل هاي بازار است.
در چنين شرايطي اما آقايان نامزدها آنچنان محكم و مطمئن مشكالت 
را قابل حل فوري مي انگارند و حتي برخي نامزدها چنان بر طبل توهم 
فرمان پذيري اقتصاد مي كوبند كه مي توان اطمينان يافت كه نه روي 
اين راه حل  ها كار دقيق كارشناسي شــده و نه مي توان اميدي به حل 
مشكالت از راه هاي مورد نظر ايشان داشت.  هر قدر از نامزدها قطعيت 
بيشتري در ارائه راهكارهاي اقتصادي ديديد، مطمئن باشيد او كمتر 
از اقتصاد مي داند و اميد كمتري به او ببنديد. توهم مهندسي اقتصاد 
يا نشان دهنده شناخت سطحي و غيردقيق از اقتصاد است  يا ناشي از 
رويكردهاي پوپوليستي و عوام فريبانه است كه به قصد جذب رأي انجام 

مي شود كه در هر صورت جاي نگراني جدي دارد.

قيمت تند ادويه هاي خاص

ادويه ها، اين طعم دهنده هــاي خاص و اين اجزاي ريز  سوپرماركت
جدانشــدني از غذاهــاي ايرانــي، در بعضــي موارد 

قيمت خاصي پيدا كرده اند. 
به گزارش همشهري، در ســا ل هاي اخير برندهاي مختلف صنايع 
غذايي در زمينه توليد ادويه ها فعال شده اند و حاال كمتر كسي انواع 
ادويه ها را به صورت فله و بدون بسته بندي تهيه مي كند؛ مخصوصا 
در يك سال اخير كه مالحظات بهداشتي خانواده ها به واسطه شيوع 
كرونا پررنگ تر هم شــده، تقاضا براي خريد مواد خوراكي به صورت 
بسته بندي افزايش چشمگيري يافته و بيشتر موادغذايي روباز و فله 
از دايره خريد و مصرف خانواده ها حذف شــده اند. اما امروزه ادويه ها 
در كنار تنوع برند، تنــوع زيادي هم از لحاظ طعم پيــدا كرده اند و 
شركت هاي توليدكننده تنوع محصول را براي پيشي گرفتن از رقبا 

در دستور كار قرار داده اند.
ادويه هاي تخصصي براي انواع غذاهــا و كاربردهاي مختلف، ويژگي 
ممتازي است كه خريداران هم از آن استقبال مي كنند، اما بعضي از 
اين ادويه ها قيمت هاي بسيار بااليي دارند؛ به طور مثال ادويه 50گرمي 
مخصوص باربيكيو از برند نوظهور گيزيا 40هزار تومان قيمت خورده 
اســت. البته بعضي ادويه ها ازجمله زنجبيل و فلفل سياه درمجموع 
ادويه هاي گراني هستند؛ به طوري كه تا سال گذشته هم يك ظرف 
100گرمي شان بسته به برند، تا 30هزار تومان قيمت داشت كه امسال 
بيشتر هم شده است. نكته ديگر اينكه ادويه هاي خاص، مشتري هاي 
خاص هم دارند كه حاضرند بيــش از اينها براي اين طعم دهنده هاي 

ويژه هزينه كنند.

قيمت بعضي از ادويه جات در سوپرماركت هاي تهران
قيمت - تومانمشخصاتبرند

۱۸.۵۰۰ادويه مخلوط - ۱۰۰ گرميستاره
۱۴.۶۰۰ادويه كباب - ۱۰۰ گرميشاهسوند
۱۵.۰۰۰ادويه ترشي - ۷۰ گرميعطاركده
۱۱.۵۰۰گلپر - پاكت پالستيكي - ۵۰ گرميگلستان
۲۲.۸۰۰ادويه پلويي زعفراني - ۶۰ گرميبهرامن

۱۴.۹۰۰ادويه مخلوط مرغ - ۶۰ گرميسحرخيز
۱۹.۲۰۰ادويه پيتزا و ماكاروني - ۴۵ گرميبهرامن

۱۴.۷۰۰ادويه مخلوط گوشت - ۶۰ گرميسحرخيز
۲۴.۵۰۰ادويه كاري - ۷۵ گرميبرتر

۲۱.۶۰۰ادويه پاچين - ۷۵ گرميبهرامن
۱۲.۲۵۰ادويه ماست و خيار - ۷۵ گرميشاهسوند
۱۶.۸۰۰ادويه مرغ و ماهي - ۱۰۰ گرميشاهسوند

۳۶.۹۰۰ادويه باربيكيو - ۵۰ گرميگيزيا
۱۳.۵۰۰ادويه مخلوط بطري - ۶۰ گرميستاره

۲۰.۶۰۰ادويه ليمو فلفلي - ۱۰۵ گرميسحرخيز
۱۱.۰۰۰ادويه كاري قوطي فلزي - ۷۰ گرميگلها
۲۲.۰۰۰گلپر - ۷۵ گرميبرتر

۱۸.۵۰۰گلپر - ۱۰۰ گرميهميشك

محمد  حسني سعدي
كارشناس اقتصاد اجتماعي

با عبور ميزان زيان انباشته  خودرو
ايران خودرو و ســايپا از مرز 
80هزار ميليارد تومان و افت 
21درصدي تيراژ توليد خودروســازان در 
ارديبهشــت ماه امســال، كارشناســان 
قيمت گذاري دســتوري و تداوم دخالت 

دولت در مديريت صنعت خودرو را دو عامل تداوم زياندهي و افت تيراژ 
توليد خودرو قلمداد مي كنند.

به گزارش همشــهري، تازه ترين آمارهاي رسمي نشان مي دهد عرضه 
خودرو به شيوه قرعه كشي به ساماندهي بازار و بهبود وضعيت توليد و 
عرضه در صنايع خودروسازي منجر نشده؛ چنان كه در مرحله هفدهم 
طرح فروش فوق العــاده 3محصول ايران خودرو بــراي خريد 11هزار 
دستگاه خودرو، 3ميليون و 100هزار متقاضي ثبت نام كردند. به گفته 
كارشناسان منشأ اصلي اين رشد تقاضا، رقابت بر سر برخورداري از رانت 
ناشــي از تفاوت بين قيمت كارخانه و بازار خودرو است. با اين شرايط 
كارشناسان به خطر ورشكستگي صنايع خودروسازي در آينده نه چندان 
دور هشدار مي دهند. محمدرضا نجفي منش، رئيس انجمن صنايع همگن 
قطعه سازي با بيان اينكه تداوم قيمت گذاري دستوري خودرو در شوراي 
رقابت ميزان زيان انباشته خودروســازان را به بيش از 80هزار ميليارد 
تومان رسانده، گفت: افزايش تيراژ توليد خودرو با اين ميزان زيان كاري 
دشوار و ناشدني اســت.  نياز كنوني بازار به يك ميليون و 200دستگاه 
خودرو اســت اما خودروســاز اول بايد خودروي توليدي را بدون زيان 

بفروشد تا بتواند توليد را افزايش دهد.

قيمت گذاري دستوري؛ منشأ زياندهي خودروسازان
سعيد مدني، كارشــناس صنعت خودرو و مديرعامل پيشين سايپا در 
گفت وگو با همشهري، عمده ترين عامل افزايش زيان انباشته و كاهش 
تيراژ خودروسازان را قيمت گذاري دستوري و ناتواني در خصوصي سازي  
واقعي صنعت خودرو به دليل دخالت دولت در مديريت شــركت هاي 
خودروسازي دانست و گفت: منشأ زيان خودروسازان، نظام قيمت گذاري 
تكليفي است. سعيد مدني افزود: كمبود نقدينگي و قيمت گذاري تكليفي 
موجب شده خودروسازان هرروز به ســمت دريافت تسهيالت بيشتر 
بروند و آن را در قالب يارانه قيمت دســتوري به مشتريان اين خودروها 
بدهند؛ درحالي كه طبق قانون دولت بايد يا اين تسهيالت خريد ارزان تر 

خودرو را به مشتريان پرداخت يا هزينه هاي مالي تداوم اين رويه را كه 
باعث زيان انباشته خودروسازان مي شود جبران كند، اما متأسفانه طي 
يك دهه گذشــته اين دور باطل در حال تكرار است.  او با بيان اينكه در 
سال93 معادل 14درصد فروش خودروسازان بابت هزينه هاي مالي به 
جيب بانك ها مي رفت و خودروســازاني كه 800 تا 900ميليارد تومان 
سود داشــتند 4هزار ميليارد تومان آن را بابت ســود تسهيالت بانكي 
پرداخت مي كردند، افزود: در ســال91 نرخ دالر از هزار به 3هزار تومان 
رسيد و قيمت هاي خودرو با رشد دوبرابري واقعي شد، در ادامه تا سال93 
قيمت رسمي 20 تا 25درصد افزايش يافت و در سال93 خودروسازان 
از بحران خارج شدند و سايپا شروع به حركت به سمت حاشيه سود كرد 

و خودروهايي مانند برليانس، چانگان، شاهين و... وارد خط توليد شد.

آدرس غلط به هزينه تمام شده توليد خودرو
مديرعامل پيشين ســايپا با رد تأثير رشد هزينه هاي سربار بر زياندهي 
خودروسازان، گفت: باالبودن هزينه هاي ســربار خودروسازان آدرس 
غلطي اســت كه برخي براي توجيه زياندهي خودروسازان مي دهند. 
ظرف يك ســال قيمت ارز از 8هــزار تومان به 24هزار تومان رســيد، 
افزايش قيمت 300درصدي در نهاده هاي توليــد داخلي و وارداتي را 
شــاهد بوديم و حتي قيمت نهاده هاي داخلي ماننــد آلومينيوم مس، 
فوالد و... در داخل كشور 3.5برابر شد اما افزايش قيمت رسمي خودرو 
در حد 10 تا حداكثر 25درصد بود.  مدني افزود: اين تورم هاي انباشته 
موجب شد تا زيان انباشته خودروسازان افزايش يابد و اكنون شرايط به  
گونه اي شده كه حتي به فرض اينكه تمام كاركنان صنايع خودروسازي 
مجاني كار كنند تا هيچ هزينه سرباري نداشته باشند و حتي قطعه سازان 
نيز مجاني كار كنند، قيمت تمام شــده يك خودرو در نهايت 15درصد 
كاهش خواهد يافت؛ زيرا سهم هزينه هاي پرسنلي خودروسازان 10 تا 
15درصد قيمت تمام شده يك خودرو يا حداكثر 20درصد بوده و قادر به 
جبران افزايش 200 تا 300درصدي قيمت خام مواداوليه بدون در نظر 
گرفتن هزينه هاي لجستيك، حمل ونقل و... نيست. او گفت: تورم 100 
تا 300درصدي حتي با مجاني كاركردن پرسنل خودروسازان هم قابل 
جبران نيست. همچنين گرچه در دنيا افزايش بهره وري از طريق كاهش 
2 تا 3درصدي پرسنل منجر به بهره وري 5 تا 6درصدي مي شود اما در 
ايران مديران خودروساز به دليل تنگناهاي سياسي و تصميم گيري حتي 

چنين كاري را نيز نمي توانند انجام دهند.

دوگانه افزايش زيان و كاهش توليد خودرو
عبور رقم زيان انباشته ايران خودرو و سايپا از مرز 80هزار ميليارد تومان و افت 21درصدي تيراژ توليد 

خودرو در ارديبهشت امسال زنگ هشدار ورشكستگي صنعت خودرو را به صدا درآورده است
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بناب؛شهردوچرخهسواران
خطدوچرخهسواري7كيلومتريبنابكهدرگذشتهشهردوچرخهآذربايجانشرقي
لقبگرفتهبود،بااستقبالشــهروندانروبهروشدهاست.درسالهايگذشتهبيشاز
20همايشمليواستانيدوچرخهدراينشهربرگزارشدهاستوطبقاتمختلفمردم

ازدوچرخهبرايرفتوآمداستفادهميكنند.
مسيردوچرخهسوارياينشهرازابتدايبلواراللهتامحلپاركبزرگفدكساختهشده
امانبودايســتگاهوپاركينگويژهدوچرخهدراينمسيرازمواردياستكهبهعنوان

مطالبهدوچرخهسوارانمطرحميشود.

پیگیری1

روندصعوديكرونادرچنداستان
اخبار كرونا هر روز برگ تازه اي را رو مي كند، آمار بیماري مدام در 
استان ها كاهشی يا افزايشي مي شود و همین بي ثباتي خطرناك 
بودن وضعیت را بیشــتر به رخ مي كشــد. هرچند هنوز هستند 
استان هايي مانند بوشهر كه ثبات خود را حفظ كرده اند، اما زنگ 
افزايش بیماري و نزديك بودن موج پنجم ديروز در هرمزگان زده 

شد و امروز فارس، يزد، اردبیل و حتي همدان آن را مي نوازند.

احتمالبروزموججديددرفارس
به گزارش گروه ايرانشــهر همشــهري، براســاس آخرين اعالم 
نرم افزار ماسك اســتان فارس در وضعیت زرد و نارنجي قرار دارد 
به گونه اي كه 16شهرســتان در وضعیت زرد و مابقي در وضعیت 

نارنجي هستند.
با وجود اين عبدالرضا قاسم پور، جانشین استاندار فارس در ستاد 
استاني مقابله با كرونا از شكل گیري موج تازه اي از بیماري كرونا در 

هرمزگان و احتمال خیزش آن به استان خبر داد.
هم اكنون 1093بیمار در بیمارستان هاي استان بستري هستند كه 
از اين تعداد 141بیمار مبتال به كوويد19 به دلیل وخامت وضعیت 
جســمي در بخش هاي ICU مراقبت هاي ويژه درماني دريافت 
مي كنند. بر اين اساس در 24ســاعت گذشته 11نفر ديگر در اثر 

كرونا جان خود را در فارس از دست داده اند.

افزايشكرونادرهمدان
سخنگوي دانشگاه علوم پزشكي همدان با بیان اينكه آب وهواي 
خوب براي شــرايط كرونايي همدان دردسرســاز شده است به 
همشهري مي گويد: مردم تمايل بســیاري دارند كه به پارك ها و 
تفرجگاه ها بروند و همین موضوع موجب مي شود سرايت بیماري 

افزايش يابد.
محمد طاهري، با بیان اينكه در شبانه روز گذشته 93نفر در همدان 
بستري شده اند، مي افزايد: از سوي ديگر تجمعات انتخاباتي زيادي 
در فضاهاي باز شهري برگزار مي شود كه با توجه به میزان جمعیت 
واقعا خطرناك اســت. با چنین وضعیتي مي توان پیش بیني كرد 

در 20روز آينده همدان آمار فوتي  بسیار بیشتري خواهد داشت.

نگرانيازموججديدكرونادراردبيل
رئیس دانشگاه علوم پزشكي اردبیل رعايت نكردن پروتكل هاي 
بهداشــتي، برگزاري دورهمي خانوادگي و فعالیت ســتادهاي 
انتخاباتي در هفته گذشته را عامل افزايش تدريجي آمارهاي فوتي 

و بستري بیماران كرونايي مي داند.
به گفته شهرام حبیب زاده، با وجود اينكه اردبیل 24ساعت گذشته 
را بدون فوتي سپري كرده اســت، اما كنترل و مديريت وضعیت 

موجود بايد جدي گرفته شود.

افزايشيشدنكرونادريزد
سخنگوي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني شهید صدوقي 
)ره( با بیان اينكه 317بیمار مشكوك به كرونا در بیمارستان هاي 
يزد بستري هستند، از وخامت حال 77نفر در بیمارستان هاي اين 

استان خبر مي دهد.
به گفته ابراهیم ســلماني، بســتري هاي مشــكوك به كرونا در 
بیمارستان هاي استان نســبت به هفته گذشته با شیب ماليمي 
در حال افزايش است و در شبانه روز گذشته، 72بیمار مشكوك به 

كرونا در بیمارستان هاي استان پذيرش شده اند.

شيبنزوليكرونادربوشهر
رئیس دانشگاه علوم پزشــكي بوشــهر در اين باره به همشهري 
مي گويد: بوشــهر چند روز است شــهر قرمز ندارد. از 13خرداد 
در رنگ بندي جديد 2شهر اســتان كه قرمز بودند، نارنجي شد و 

هم اكنون 3شهر زرد و 7شهر نارنجي داريم.
سعید كشمیري، روند كلي ابتال و بستري در بوشهر را از 3-2هفته 
پیش شیب نزولي نزولي توصیف مي كند و مي افزايد: مواقعي در 
برخي شهرســتان ها قرمز اعالم مي شــود، اما در مجموع استان 
مانند بسیاري از نقاط كشــور از پیك چهارم خارج شده است و 

روند نزولي دارد.
وي با بیان اينكه در كنار افزايش تجمعات انتخاباتي، نگراني بوشهر 
از همجواري با هرمزگان اســت، ادامه مي دهد: شــهر عسلويه با 
پارسیان نزديكي زيادي دارد و رفت وآمدهاي كاري و خانوادگي 
در اين 2شهر زياد است و به همین دلیل در يكي 2 ماه اخیر تالش 

كرده ايم تردد میان اين 2شهر كم باشد.

روندكاهشيدرماهشهر
معاون شبكه بهداشت و درمان ماهشــهر به همشهري مي گويد: 
روند ابتال به كرونا در ماهشهر كاهشي است. انتظار ما اين است با 

ادامه يافتن شرايط كنوني شهر از نارنجي به زرد تغییر رنگ دهد.
بهمني مي افزايد: البته شرايط هنديجان به دلیل ارتباط تنگاتنگ 
بر ماهشهر تأثیر دارد و بايد مسائل به شكلي رعايت شود كه اين 

ارتباط شرايط ماهشهر را دوباره بحراني نكند.

افزايشمواردمثبتكروناييدرقشم
به گفته حمیدرضا بهزادي، مدير شبكه بهداشت و درمان قشم هم 
تخت هاي هر 3بخش بیمارستان پیامبر اعظم)ص( اين شهرستان 
پر از بیماران مثبت كرونايي است و اين وضعیت در حقیقت آژير 
خطر را براي ساكنان قشم به صدا درآورده. همچنین 500بیمار 
كرونايي قشــم در قرنطینه خانگي هســتند و از 15روز گذشته 
103بیمار مبتال به كرونا در بیمارســتان قشم بستري شدند كه 
پیش از اين اوج بیماران كرونايي بســتري در اين بیمارستان به 
30نفر مي رسید. گرم شدن هوا و استفاده مســتمر از كولرهاي 
گازي در محیط هاي سربسته نگراني كادر درمان اين شهرستان را 

در رابطه با افزايش مبتاليان به كرونا بیشتر كرده است. 

شهرها در ركاب دوچرخه سواران 
بیش از هزار كیلومتر مسیر ويژه دوچرخه در   شهرهاي مختلف  ايجاد شده و 1500كیلومتر ديگر در تهران، مشهد، اصفهان، 

تبريز، اراك، نیشابور، بناب و خوي در دست اجراست

دوچرخهسواري،ســبكجديديدر
حملونقلاستكهدرشيوههاينوينگزارش

ادارهشــهرهاموردتوجهقرارگرفته.
بسياريازشهرهايكشورباالگوگيريازپايتختدر
چندسالاخيربهساختمسيرهايدوچرخهسواري
رويآوردهاندتابهاينترتيبعالوهبرافزايششاخص

سالمتشهروندان،ازآلودگيوترافيكبكاهند.
هماكنونبيشازهزاركيلومترمسيرويژهدوچرخهدر
كالنشهرهاوشهرهايمراكزاستانازسويمديريت
شهريايجادشدهودرحالبهرهبردارياستكهاز
اينميزانحدود70درصدمربوطبهكالنشهرهاست
وبيشترينآنباطولبيشاز400كيلومتربهتهرانو
مشهدتعلقدارد.همچنين1۵00كيلومترخطوطويژه
مصوبدوچرخهدركالنشهرهاومراكزاستانهاهمدر
دستوركاراستكهازاينميان،خطوطويژهمصوب
دوچرخهدرتهران۳۵0كيلومتر،مشهد220كيلومتر،
اصفهان1۸0كيلومتروتبريز110كيلومتراست.اين
اقداماتدرسايرشهرهاهمدرجرياناستوبراي
مثالخطوطمصوبدراراك2۵كيلومتر،نيشابور
4۵كيلومتر،بناب7كيلومتــروخوي۵كيلومتر

تعيينشده.

40كيلومترمسيرجديددرمشهد

از شروع ســاخت مسیر ويژه دوچرخه ســواري تا سال97 
حدود 125كیلومتر مسیر در شــهر مشهد به بهره برداري 
رسید و از سال97تا1400 با بودجه هايي كه براي تكمیل 
اين طرح اختصاص يافت، 135كیلومتر ديگر به مسیرهاي 

دوچرخه سواري اضافه شد.
در مرحله اول با توجه بــه مطالعات جامع حمل ونقل پاك 
براساس ظرفیت هاي مشهد در مجموع 260كیلومتر مسیر 
دوچرخه ســواري پیش  بیني شــده بود كه 220كیلومتر 
آن در ابتداي ســال1400 به بهره برداري رســید. معاون 
عمــران، حمل نقل و ترافیك شــهرداري مشــهد درباره 
توسعه اين طرح ها به همشهري مي گويد: سیستم قديمي 
حمل ونقل دوچرخه اي شهر مشهد كه در 135ايستگاه به 
 شــهروندان خدمات ارائه مي كرد پس از افزايش مطالبات

 مردم تغییر كرد. 
از ســال97 دوچرخه هاي هوشمند وارد مشــهد شد اما 
از آنجا كــه به دلیل تحريم ها از ســال98 امــكان واردات 
وجود نداشت به چاره جويي پرداختیم. يكي از بزرگ ترين 
كارخانه هاي ساخت دوچرخه استان در شهر قوچان قرار 
دارد كه تعطیل شده بود. اين كارخانه به همت شهرداري 
 مشهد كار خود را دوباره آغاز كرد و به تولید دوچرخه هاي 
 هوشــمند نســل4 »بايــدو« پرداخــت كــه برنــد آن

متعلق به شهرداري مشهد است.
خلیل اهلل كاظمي، با بیان اينكه 
220كیلومتر مسیر دوچرخه 
ايجاد شده در مشهد مربوط به 
3سال گذشته است، مي افزايد: 
اين عدد برابر با همه مسیرهايي 
است كه از ابتدا تا سال97 در 
شهر ما ساخته شــده بود. تا پايان امسال هم 40كیلومتر 
ديگر مسیر دوچرخه در مشهد ساخته مي شود تا اين عدد 
به 260كیلومتر برسد. وي با بیان اينكه شبكه مسیرهاي 
دوچرخه در مشهد تكمیل شده است و 40كیلومتر مسیر جديد 
براي افزايش دسترسي ايجاد خواهد شد، اظهار مي كند: تالش 
ما اين است كه مسیرهاي دوچرخه به همراه مترو و بي.آر.تي 
يك شبكه حمل ونقل ايجاد كنند و مردم به راحتي بتوانند از 
آنها استفاده كنند. به گفته معاون عمران، حمل نقل و ترافیك 
شهرداري مشهد، مسیرهاي دوچرخه تكمیل شده مشهد در 
بلوارهاي وكیل آباد، هنرستان، هاشمیه، خیام و خیابان هاي 
بهار، فدايیان اسالم، شهدا، احمدآباد و امام خمیني)ره( ايجاد 
شده است و در همه آنها ايستگاه دوچرخه هوشمند نیز وجود 
دارد. كاظمي توضیح مي دهد: مسیرهاي جديد قرار است در 
خیابان هاي دانشگاه، كوه سنگي و بلوارهاي شهید صادقي، 
استقالل، مدني، شريعتي و چند معبر ديگر ساخته شوند و 
توسعه مسیرهاي دوچرخه سواري ادامه خواهد داشت. وي 
با بیان اينكه به گفته ســايت ديوار، مردم مشهد بیشترين 
خريداران دوچرخه در كشور هستند، اظهار مي كند: مردم 
واقعا به استفاده از دوچرخه عالقه دارند و آمار سايت ديوار 

اقبال آنها به دوچرخه را نشان مي دهد.

جايگزينيدوچرخهباخودرودراصفهان

تا 2سال قبل اصفهان 45كیلومتر مسیر دوچرخه سواري داشت 
كه بخش زيادي از آن در حاشیه زاينده رود و بخش هاي ديگر 
به صورت پراكنده در نقاط ديگر شهر ايجاد شده بود. برخي از 
اين خطوط، كم عرض و بدون استاندارد بودند و با گذشت زمان 
خراب مي شدند و موانع زيادي مانند باجه تلفن و سطل زباله در 
مسیر آنها قرار داشت. همین موضوع موجب شد شهرداري در 
كنار ساخت مسیرهاي جديد، مسیرهاي قديمي را بازسازي 
و بهسازي كند كه از آنها مي توان به مسیرهاي خیابان هاي 
آل بويه، وحید و سردار حجازي اشاره كرد. سال99 شوراي 

ترافیك اصفهان تصمیم گرفت 777كیلومتر مسیر استاندارد و 
ايمن دوچرخه سواري براي اين كالنشهر ايجاد كند. هم اكنون 
135كیلومتر از اين مسیر اجرا شده و 642كیلومتر آن باقي 
مانده است. از 777كیلومتر مصوب، 300كیلومتر درجه يك 
با عرض 2متر و جدول گذاري و ايمن سازي در قالب مسیرهاي 
يك طرفه و دوطرفه ايجاد مي شود. 55كیلومتر درجه2 با 
خط كشي و عالئم ترافیكي در سمت راست خیابان و تابلوي 
توقف ممنوع، 35كیلومتر درجه3 با خط كشي در پیاده رو و 
30كیلومتر درجه4 در مسیر خط ويژه اتوبوس ساخته خواهد 
شد. به گفته علي ملك زاده فر، رئیس اداره اجراي معاونت 
ترافیك شهري اصفهان، ادامه اين مسیر وابسته به بسترسازي 
و فرهنگسازي براي دوچرخه سواري و ايجاد زيرساخت هاي 
 الزم اســت و براي اجراي طــرح، بازه چهارســاله درنظر

گرفته شده. شــهردار اصفهان درباره ســاخت مسیرهاي 
دوچرخه در اين كالنشهر به همشهري مي گويد: در اصفهان 
1200كیلومتر مسیر ماشین رو داريم و قرار است تا پايان 
سال1404، 777كیلومتر مسیر دوچرخه به احتساب هر 

دو مسیر رفت  و  برگشت در آنها ساخته شود.
قدرت اهلل نوروزي، با بیان اينكه 
اصفهان مسطح است و استعداد 
اين را دارد كه دوچرخه در آن 
جايگزين خودرو شود، اظهار 
مي كند: سال گذشته تالش 
كرديم اين مســیر را توسعه 
دهیم و مردم هم از آن استقبال كردند. البته ممكن است در 
بعضي نقاط نارضايتي هايي وجود داشته باشد، گاهي خیابان ها 
باريك است و اگر مسیر ايجاد نكنیم، دوچرخه سوار با چالش 
مواجه مي شود. از سوي ديگر در نقاطي به دلیل تاريخي بودن 
نمي توان مسیرها را تعريض كرد و محدوديت هايي داريم كه 

كار را دشوار مي كند.
وي با تأكید بر توسعه مسیرهاي دوچرخه سواري در اصفهان، 
مي افزايــد: اصفهان نیاز به برداشــتن قدم هايي براي رفع 
آلودگي هوا و كاهش ترافیك دارد و به همین دلیل تالش 
مي كنیم مسیرهاي دوچرخه و مترو را توسعه دهیم يا مسیر 

تراموا بسازيم.
شهردار اصفهان با بیان توسعه مسیرهاي دوچرخه سواري 
در شهر طي 3سال گذشته دنبال شده است، ادامه مي دهد: 
بايد صبور باشــیم زيرا مانند هر نوآوري ديگري زمان الزم 

است تا مردم با آن آشنا شوند.

شهرانسانمحوردرتبريز

طرح ايجاد خطوط ويژه دوچرخه ســواري از ســال92 در 
تبريز كلید خورد تا 4درصد مســیرهاي اين كالنشهر به 
دوچرخه سواري اختصاص يابد. در گام نخست در سال93 
مسیر خیابان امام خمیني)ره( تبريز به اين كار اختصاص 
يافت. در فاصله سال هاي93تا96، صدها دوچرخه امانتي 
در ايســتگاه هاي مختلف ازجمله میدان ساعت، آبرسان و 
میدان هاي ديگر قرار داده شد. شهروندان با گروگذاشتن 
كارت ملي مي توانســتند يك روز كامل و به صورت رايگان 
دوچرخه دريافت كنن، اما فقط پس از گذشت چند ماه تعداد 
دوچرخه ها هر روز كمتر شد و تعدادي از صاحبان كارت هاي 
ملي هم براي پس دادن دوچرخه مراجعت نكردند. بعد از مدتي 
اين طرح به دلیل كاهش عرض خیابان در محدوده مركزي 
تبريز متوقف شد و مســئوالن تصمیم گرفتند مسیرهاي 
دوچرخه سواري را در شــهرك هاي اطراف تبريز ازجمله 

شهرك خاوران ايجاد كنند.
در طرح جديــد شــهرداري تبريــز، 110كیلومتر براي 
دوچرخه سواري درنظر گرفته شده كه بیش از نیمي از آن 
محقق شده و مسئوالن امیدوارند امسال بخش هاي بیشتري 

از اين مسیرها در دسترس شهروندان قرار گیرد.
معاون حمل ونقل و ترافیك شــهرداري تبريز با اشــاره به 
اينكه تالش شهرداري تبريز حركت به سوي داشتن شهري 
انسان محور است به همشــهري مي گويد: در تبريز حدود 
8پیاده راه داريم كه همه آنها مسیر دوچرخه هم دارند. مسیر 
بزرگ دوچرخه در شــهرك پرواز يكي از اين مسیرهاست 
كه قرار بود در يكي دو ماه گذشــته تكمیل شود اما به دلیل 

اختصاص نیافتن بودجه مصوب هنوز كار آن پايان نیافته.
 اصغر آدي بیگ، با اشــاره به 
اينكه مســیر ديگري هم در 
مناطــق منظريه و رشــديه 
ايجاد شــده است، مي افزايد: 
اين مسیرها به شكلي ساخته 
شده است كه شهروندان براي 
رفت وآمد در شهر نیازي به استفاده از حمل ونقل عمومي 
نداشته باشند و از خانه تا مقصد و مسیر بازگشت را به راحتي 
با دوچرخه طي كنند. قرار بود بــراي تبريز دوچرخه هاي 
هوشمند هم تهیه كنیم كه به دلیل تحريم ها اين طرح اجرا 

نشد. وي درباره طرح هاي آينده ساخت مسیر دوچرخه در 
تبريز هم اظهار مي كند: قرار است در خاوران يك مسیر بزرگ 
دوچرخه ســواري و در خیابان امام خمیني )ره( يك مسیر 
گردشــگري با رينگ دوچرخه اجرا شود. به عالوه با حذف 
پاركبان ها قرار است به جاي آنها مسیر دوچرخه ايجاد كنیم. 
معاون حمل ونقل و ترافیك شهرداري تبريز همچنین درباره 
داليل توجه شهرداري اين شهر به توسعه مسیر دوچرخه 
نیز مي گويد: بیشتر خانواده ها در تبريز با دوچرخه رفت وآمد 
مي كنند و به استفاده از آن عالقه  دارند. ما هم در مجموعه 
شهرداري تالش مي كنیم با گسترش مسیرهاي دوچرخه، 
شهري انساني تر داشته باشیم. ما معتقديم خیابان ها متعلق 
به مردم است و آنها بايد در فضايي پاك در آن رفت وآمد كنند.

ايمنيمسيرهايدوچرخهدرشيراز

برنامه ريزي براي توسعه مسیرهاي دوچرخه سواري در شیراز 
هم مانند مشهد، اصفهان، تبريز و بسیاري ديگر از شهرها در 
حال اجراست. اين شهر بیش از 300كیلومتر مسیر دوچرخه 
دارد. شهرداري شیراز در ســال هاي گذشته تالش كرد با 
ايجاد ايستگاه هاي دوچرخه  هوشمند، اين شهر را به شهر 
ملي دوچرخه تبديل كند. شهردار شیراز با اشاره به بخشي 
از برنامه هاي اين شهر براي توسعه مسیرهاي دوچرخه به 
همشهري مي گويد: امروز استفاده از دوچرخه و زندگي پیاده 
در همه شهرهاي پیشرفته جهان داراي اهمیت است تا به اين 
ترتیب شهرهايي انسان محور داشته باشیم. اين موضوعي 

است كه ما در شهرداري شیراز هم آن را دنبال مي كنیم.
حیدر اسكندرپور، با بیان اينكه 
براساس سیاست انسان محوري 
و نگاه نــرم به شــهر، ايجاد 
زيرساخت دوچرخه سواري 
در شیراز مورد توجه قرار گرفته 
است، مي افزايد: در يك سال 
گذشته حدود يك میلیون و 800هزار سفر و 72 هزار كاربر 
دوچرخه هاي اشتراكي داشتیم و اين يعني مردم استقبال 
بســیار خوبي از دوچرخه ها نشــان دادند و مسئوالن هم 

همكاري خوبي كردند. 
به گفته شهردار شیراز، در سال هاي اخیر بیش از 300كیلومتر 
مسیر دوچرخه ايجاد شده  و مي توان ادعا كرد بعضي از اين 

مسیرها كامال ايمن هستند.
اسكندرپور پیاده راه استاد شجريان با 3كیلومتر مسیر ايمن 
براي دوچرخه سواري بانوان و آقايان را از نمونه اين مسیرها 
مي داند و توضیح مي دهد: در شهرداري مناطق7 و 11، يعني 
شرق و شمال شرق شیراز كه از مناطق كمتر برخوردار به شمار 
مي روند، مسیر ايمن 10كیلومتري براي دوچرخه سواري 

ساخته شده است.

  
با افزايش مسیرهاي دوچرخه در شهرهاي شلوغ و بي تحرك 
امروز، فرصتي براي نزديك شدن به يك زندگي خوشايند در 

شهرها ايجاد مي شود.
 ترافیك حاال ديگر مشكل تهران نیست و هر شهري سهم 
خود را از آن دارد. دوچرخه اما مي تواند راه حلي باشد كه كمي 
آسودگي به شهرها بیاورد، روند زندگي  را كندتر كند و مردم 

را با شهرهايشان آشتي دهد.

شهروندان چه مي گويند؟

باوجــودتالششــهرداريهابرايتوســعه
مسيرهايدوچرخهسواري،شهروندانهمنكات
ريزبينانهايرادراينطرحميبينندكهبايدبهآنها
توجهكرد.شهرونديتبريزيكهازدوازدهسالگي
بادوچرخهرفتوآمدميكنــددربارهاجراي
طرحهايمسيردوچرخهسواريدراينشهربه
همشهريميگويد:مسيرهايدوچرخهسواري
درتبريزدرمسيرجادهائلگليجذابيتخاصي
داردامادربقيهنقاطبهواســطهترافيكودود
خودروهاجذابيتزيــاديندارد.نيمافرامرزي
ادامهميدهد:درمحدودهمركزيشهر،مسير
دوچرخهسواريموجبكمعرضشدنخيابان
برايترددخودروهاشــدهودرخودمسيرهم
خبريازدوچرخهسوارنيست.منصورمهرعلي،
شهرونداصفهانيهمدربارهمسيرهايدوچرخه
اينشهربههمشهريميگويد:مردماستقبال
خوبيازمســيرهايدوچرخهدارندوبهنظرم
گسترشآنهاميتواندافرادبيشتريرابهاستفاده
ازدوچرخهتشويقكند.نكتهايناستكهبعضي
خيابانهاكوچكوباريكهستندومسيرهاي
دوچرخهعبورومروررادرآنهادشــواركرده
است.بهنظرمنشهرداريبايدبراياينموارد

راهيپيداكند.

ث
مك

مطالبهاهاليخويبرايدوچرخهسواري
خويبهعنوانيكيازشهرهايبزرگآذربايجانغربيازسال96شاهدتصويبواجراي
مسيرهايدوچرخهسواريبود.مسئوالناينشهرباتوجهبهآبوهوايمناسبشهر،بافت
فرهنگيومطالبههايمردمي،توسعهمسيرهايدوچرخهسواريرادراولويتخودقرار
دادند.پسازبرنامهريزيهايمتعدددرسال9۸ساماندهيبلوارشهيدشرفخانلودرخوي
انجامومسيراختصاصيدوچرخهسواريبهطول2كيلومترطراحيواجراشد.درسال99

اجراي۵كيلومترديگرمسيردوچرخهسواريدراينشهرآغازشد.

2

2۵كيلومترمسيردوچرخهسواريدراراك
نخستينمسيردوچرخهسواريكالنشهراراكدراســتانمركزيسال96ازخيابان
جهانپناهتاكويشهيدبهشتيايجادودرسالهايبعدطرحتوسعهايايجاداينمسير
درمنطقهيكاجراشدوكمكمدرسايرمناطقتوسعهيافت.تاكنون2۵كيلومترمسير
ويژهدوچرخهسواريدرقالب2فازدركالنشهراراكاجراشدهاستواهالياراكاستقبال
خوبيازايجادمسيرهايدوچرخهسواريكردهاند.بهگفتهعليرضابياتيان،سرپرست
شهردارياراكباتوجهبهسياستهايشهرداريوشورايشهردربارهاجرايپروژههاي

انسانمحور،طرحهايساختمسيردوچرخهسواريدردستوركارقرارگرفتهاست.

۳

ايستگاههايسياردوچرخهدرنيشابور
1۸0تا200كيلومترمسيرويژهدوچرخهسواريبراينيشــابورپيشبينيشدهاست.طرح
ساختاينمسيرويژهدوچرخهســواريدرچندمرحلهانجامخواهدشدكهدرمرحلهاول
حدود24كيلومترازاينطرحاجراشــدهوبهبهرهبرداريرسيدهاست.اجرايكاملمسير
ويژهدوچرخهسواريدر10سالدر۳مرحلهكوتاهمدت،ميانمدتوبلندمدتانجامميشود
ونيشابورعملكردقابلقبوليدرمقايسهباشهرهايباجمعيتميانهدركشورداشتهاست.
براياولينباردركشورطرحايستگاهسياردوچرخهتوسطشهردارينيشابورطراحيواجرا
شد.شهردارينيشابوريكاتوبوسفرسودهرابهايستگاهسياردوچرخهتبديلكردهاست.

4

استقبالكمخرمآباديهاازدوچرخهسواري
نخستينمسيردوچرخهسواريخرمآباددربوســتانزيباكنارواطرافدرياچهماهي
ايجادشدكه1۵00مترطولداشت.بعدازآندرچهارباغايرانزمينواقعدربلوارپارك
محلهگلدشتچنينمسيريبهطولهزارمترساختهشد.بنابراينمركزاستانلرستان
جمعا۳كيلومترمسيردوچرخهسواريدارد.دربوستان44هكتاريآبشارطاليينيز
محدودهايبرايساختمسيردوچرخهسواريدرآيندهديدهشدهوازآنجاكهبوستان
تكميلنشده،مسيردوچرخهسواريآننيزنيمهكارهماندهاست.استقبالشهروندان

خرمآباديازفرهنگدوچرخهسوارينسبتبهشهرهايديگركشورزيادنيست.

۵

سهمهمدانازمسيرهايدوچرخهسواري
همدانازنظرمســيرهايپيادهرويوضعيتمناســبيدارداماازنظرمســيرهاي
دوچرخهسواريدچاركمبودهايجدياست.مسيردوچرخهسواريهمدانمحدودبه
بلوارارموبوستانمردماستوطولآنبه۳كيلومترهمنميرسد.بههميندليليكياز
اولويتهايسازمانفرهنگي-ورزشيشهرداري،افزايشطولمسيردوچرخهسواريدر
بوستانهايشهراستومطالعاتآنانجامشده.همچنينشهرداريهمدانقصدداردبا
اجرايدوچرخهسواريمحلهاييكيادومسيرراطيهفتهدريكمحلهببنددتااهالي

درآنبادوچرخهترددكنند.
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»سال99،بحرانيترينسالمقابله
منابع
باآتشدرمنابعطبيعيايرانبود.«طبيعي

اينجملهاياستكهاميرمسعود
جاللي،مديركلدفترحفاظتوحمايتمنابع
طبيعيسازمانجنگلها،مراتعوآبخيزداري
كشوردرمصاحبهباهمشهريبهآناذعانكرد.
درچنينشرايطيسال1400نيزباصدهاآتش
كوچكوبزرگدرعرصههايطبيعيدرحال
ســپريشدناســت.امادرمســيركنترل
حريقهايجنگليايران،چهمشكالتيوجود
داردوبرايكاهشآنوتجهيزنيروهايمردمي
وحفاظتيبايدچهكرد؟پاسخاينپرسشهاو
ديگــرچالشهــايحاضــردرحفاظتاز
جنگلهايكشــوررادرگفتوگويپيشرو

بخوانيد.

درحــالحاضــركــدامتهديدها
عرصههايجنگليكشورراتهديدميكند؟

در عرصه هاي جنگلي تغيير كاربري ها، تصرفات، 
آفات، قطع و قاچــاق چوب، چــراي بي رويه دام، 
آتش سوزي و بهره برداري هاي بي رويه از محصوالت 
مهم ترين تهديدها براي ادامــه حيات درختان و 
عرصه هاي اطراف هستند. اما برنامه هاي مختلفي 
براي حمايت از جنگل ها به اجرا درآمده و تشكيل 

يگان حفاظت بر همين مبنا بود.
برايمقابلــهباايــنتهديدهادر
مديريتسازمانجنگلهاچهرويكردياتخاذ

شد؟
در 2سال اخير بخش حفاظت سازمان جنگل ها با 
تغييرات بنيادي بســياري همراه بود و ساماندهي 
جدي انجام شــد. يكي از 9اقدام اساســي در اين 
بخش، ارتقاي ضريب حفاظتــي جنگل ها بود. با 
بلوك بندي  عرصه هاي منابع طبيعي و اســتقرار 
نيروها بيش از 5200نيرو در عرصه هاي مشخص، 
جانمايي شدند. اكنون نيز درحال رفع نواقص قبلي 
هستيم. امروز نيروهاي حفاظت منابع طبيعي در 
1100بلوك تقسيم بندي و تجهيز شده اند. لباس، 
خودرو و ارتباطات راديويي برايشــان فراهم شده 
است. در بخش قاچاق چوب نيز پس از تفاهمنامه 
با بســيج براي توســعه اقدامات حفاظت جنگل 

گام جدي برداشــته شــد تا نظارت  افزايش يابد. 
استفاده از فناوري هاي پايش هواپيمايي و پهپادي 

و ماهواره اي نيز به كار گرفته شد.
برخياقداماتحفاظتيالبتهمؤثر
بوداماسالگذشتهبارهاآتشبهجانجنگلها

افتاد.
ســال99 براي ســازمان جنگل ها، بحراني ترين 
ســال در 3دهه اخير از نظر آتش سوزي در منابع 
طبيعي بود. بيش از 3هزار فقره حريق رخ داد. اما 
مساحت هاي عرصه ســوخته را به نحوي مديريت 
كرديم كه اگر آتش غيرقابل مهار باشد آتش سوزي 
سطحي باشد و كمترين آســيب به درخت ها وارد 
شود. البته برخي جان ها نيز فدا شد. اما با مشاركت 
داوطلبان و نهادهاي ديگر اين بحران را با خسارت 
كمتر به پايان رســانديم. امكان كنترل ديجيتال 
نيروهاي حفاظتي هم طي ماه هــاي اخير فراهم 
شد و حاال مي دانيم نيروهاي ما در كدام مختصات 
جغرافيايي با آتــش درگير اســت و از اين امكان 
براي ارسال نيرو و تجهيزات بيشتر و سريع تر بهره 

مي  گيريم.

امسالبرايتجهيزنيروهاوداوطلبان
مقابلهباحريقچقدرهزينهشد؟

100ميليارد تومان اعتبار بــراي خريد تجهيزات 
نيروهاي مردمي و حفاظتــي دريافت كرديم. در 
انتهاي سال99 نيز توانســتيم 65ميليارد تومان 
تجهيزات دفاعي و اطفاي حريق در استان ها توزيع 
كنيم. در بخش پيگيري حريق نيز قرارداد استان ها 
براي حضور ديده بان در عرصه هاي جنگلي در حال 

تكميل است.
طبقبرآوردها،هر20ثانيهمساحتي
بهاندازهيكزمينفوتبالازجنگلهايايراناز
بينميرود.چهاندازهازايننابودي،سهمحريق

جنگلياست؟
آمار و ارقــام را آناليز و براي عرصه هاي ســوخته 
نيز برنامه مشــخصي تدوين و اجرا مي كنيم. پس 
عرصه رها نمي شــود. حتي مناطق ريسك پذير را 
نيز شناســايي مي كنيم. درجه حرارت و رطوبت و 
تجربيات را رهگيري مي كنيم. به ويژه در زاگرس و 
مناطق جنوبي كه آمارها به استان ها اعالم مي شود. 
هنگام وقوع حريق نيز آتش را در پوشــش سطحي 

داريم و تا حد ممكن اجازه نمي دهيم حريق درختان 
را نابود كند. البته سطح پوششي نيز اهميت فراوانی 
دارد. امــا احيا و بازســازي اش راحت تر از درختان 
است. بنابراين در 98درصد آتش  سوزي ها، درختان 
سالم مانده و سطح آن سوخته است. يعني از 23هزار 
هكتار حريقي كه سال گذشته رخ داده، آتش فقط 
در 460هكتار از نقاط حريق به درختان ســرايت 
كرده و درختان در 22.5هزار هكتار ديگر از مناطق 

دچار حريق سالم مانده است.
اعزامبالگرددرهمهنقاطدنيابراي
مقابلهباآتشجنگلييكراهبرداساســي،
سريعومؤثراست.امادرايراناعزامكمسرعت
بالگرددرحريقهايجنگليموجبگسترش
عرصههايسوختهشدهاســت.برايمقابلهبا
اعزامالكپشتيبالگردهابهآتشچهبايدكرد؟

از سال96تا 98، بالگردهايي از وزارت دفاع گرفته 
بوديم. اما هزينه اش پرداخت نشــده بود. ابتداي 
سال99، هم بدهي ها پرداخت شد و هم مبلغي براي 
پرداخت به مركز فوريت هــاي حريق وزارت دفاع 
براي كل سال درنظر گرفته شد تا در مواقع ضروري 

به كار بيايد. امسال نيز هماهنگي خوبي براي اعزام 
وجود دارد. از طرفي در سال99 به ويژه در زاگرس 
كه مشــكالت فراواني دارد، درخواســت تشكيل 
ســتاد راهبري زاگرس را داديم تا با عضويت همه 
دستگاه هاي مربوطه، حفاظت جنگل هاي زاگرسي 
را ارتقا دهيم. در اين راســتا قرار شد 4بالگرد براي 
سرعت بخشي به اعزام بالگرد در حريق جنگلي در 

4استان زاگرس نشين حاضر باشند.
وليهنوزايــنبالگردهااختصاص
نيافتهاست.نشــانبهآننشانكهدريكياز
مواردآتشسوزیزاگرسي،طبقگفتهفرمانده
يگانحفاظت،بالگردازتهراناعزامشدواين

بهسوختنبيشتردرختانمنجرشد.
وزارت دفاع هم اكنون از 17پايــگاه بالگرد مقابله با 
حريق به ما سرويس مي دهد. مثال در كهگيلويه ما 
خودمان براي استقرار بالگرد در حال ساخت آشيانه 
و ذخيره آب هستيم تا بالگرد هالل احمر را مستقر 
كنيم. البته در يكسال اخير نيز تحوالتي در اين حوزه 
رخ داده كه در 20سال اخير بي سابقه بود و اميدواريم 

به شرايط قابل قبول در اعزام بالگرد برسيم.
امايكنقدجديكهبــهمديريت
حريقدرجنگلهايايرانوارداســتاينكه
چراتجهيزاتمقابلهباحريقتــاايناندازه

اوليهاست؟
مديريت حريق ما تأكيد دارد كه از حداكثر امكانات 
براي مقابله با آتش اســتفاده شــود. اما در نقاط 
صعب العبور خودرو غيرقابل اســتفاده مي شود. يا 
مثال عدم دسترسي به منابع آب خودش مشكل ساز 
اســت و موجب تأخير در خاموش شدن آتش هاي 
گســترده مي شــود. نكته ديگر اينكه گاه مســير 
رسيدن به منطقه آتش به نيروهاي كوهنورد نياز 
دارد و خطرات جاني و جراحات در مسير رسيدن 
به نقطه مورد نظر را افزايش مي دهد. البته ما طي 
سال هاي اخير خودروهايي را براي مقابله با مكانيزم 
خريداري كرده ايم. اما شــرايط استفاده همه مهم 
است. مثال تجربه اطفاي 2سال اخير نشان داده آن 
اندازه كه دمنده و آتش كوب كه تجهيزات انفرادي 
محسوب مي شود، براي مقابله با آتش كارآمد بوده، 
امكانات ســنگين مفيد نيســت. بنابراين شرايط 
جانبي نيز در مسير نوع تجهيزات مهم است و سعي 
مي كنيم با لباس و كفش، ايمني نيروها و داوطلبان 
را فراهم و بعد با امكانات ســبك، بسته تجهيزات 

مقابله با آتش را كامل كنيم.

مدير دفتر حفاظت و حمايت منابع طبيعي سازمان 
جنگل ها: سال99 بحراني ترين سال آتشين براي 

منابع طبيعي ايران در 3دهه اخير بود
17پايگاههوايي،آمادهاطفايحريقجنگلها جوابيه 

پاسخكانونانجمنهايصنفيراهنمايان
بهجامعهراهنمايانگردشگريدرماجراي

بيمهآنان

در پي درج گزارشــي با عنوان »انحراف در طرح بيمه راهنمايان 
گردشگري« در روزنامه چهارشنبه 19خردادماه، كانون انجمن هاي 
صنفي راهنمايان گردشــگري با ارســال جوابيه اي بــه روزنامه 
همشهري به اظهارات مطرح شده از ســوي علي صدرنيا، رئيس 
هيأت مديره جامعه راهنمايان گردشگري ايران درخصوص انحراف 

در طرح بيمه راهنمايان گردشگري كشور پاسخ داد.
اين جوابيه بدين شرح اســت: »پيرو اظهارات كذب و خالف واقع 
يكي از راهنمايان گردشگري در مورخ چهارشنبه 19 خرداد 1400 
در روزنامه همشــهري الزم مي دانيم مواردي را براي راهنمايان 
گردشگري كشور شفاف كنيم. بديهي اســت كانون حق خود را 
نسبت به شــكايت قضايي عليه كساني كه نشــر اكاذيب كرده و 
مي كنند محفوظ دانســته و به زودي اقدام قانوني انجام مي دهد. 
كانون انجمن هاي صنفي راهنمايان گردشــگري سراسر كشور 
به استناد »ماده 131 قانون كار مصوب مجلس شوراي اسالمي« 
تاسيس شده و تنها نهاد ملي و قانوني متولي امور صنفي راهنمايان 
در كشور است. لذا هرگونه ادعا مبني بر وجود تشكل ملي موازي 
كذب محض و ادعاي بدون داشــتن محمل واقعي قانوني است و 
چنانچه گروه يا تشــكلي تحت هرعنوان ادعايي مبني بر پشتوانه 
قانوني براي تصدي امور راهنمايان را دارند، ادله خود را با اشاره به 
قانون مربوطه بيان فرمايند. همچنين كانون جهت اجرايي شدن 
»ماده 25 آيين نامه ايجاد، اصالح، تكميل، درجه بندي و نرخ گذاري 
تاسيسات گردشگري« همكاري حداكثري با وزارت گردشگري 
جهت تاســيس انجمن هاي حرفه  اي داشته ولي تشكل ملي ذيل 

اين ماده هنوز تشكيل نشده است.« 
اين كانون افزوده اســت: »بيمه راهنمايان گردشگري بزرگ ترين 
خواسته اين صنف در 2دهه گذشته بود. هيأت مديره فعلي كانون 
در 2 سال گذشته با وزارت گردشگري، وزارت كار و مجلس شوراي 
اسالمي تعامل و تبادل اطالعات مستمر داشته و توانست نمايندگان 
مجلس را مجاب كند تا از طريق كميسيون تلفيق، بيمه راهنمايان 
را به دولــت تكليف كنند. در اين راســتا هماهنگي صددرصدي با 
اركان تصميم ساز و تصميم گير داشته و شــخص وزير و معاونين 
محترم وزارت گردشــگري كمك هاي شاياني جهت اجرايي شدن 
بيمه در اين دولت كردند. گام نهايي براي بيمه نيز بايد توسط كانون 
محقق شــود، چراكه هيچ نهادي داراي وظايف و اختيارات مصرح 
كانون در قانون نيســت و ضمن احترام به تــالش همه فعاالن در 
صنعت گردشگري هرگز مؤسسات غيرانتفاعي وجاهت قانوني در 
پيگيري مطالبات صنفي را نداشته و ندارند. از سوي ديگر براساس 
قانون ششم توسعه دولت مكلف است تا برون سپاري امور تصدي 
به تشــكل هاي قانوني را عملياتي و تفويض نمايــد و صرفا جايگاه 
نظارتي خود را حفظ كرده و از فساد و خطا جلوگيري كند. در همين 
راستا سال گذشــته درخواست جلســه با وزارت گردشگري داده 
شد و شاخصه هاي مدنظر در راستاي پااليش و احصاء 13 هزار به 
2هزار راهنماي فعال تعريف شد. بر همين اساس شاخصه ها توسط 
معاون محترم گردشگري به استان هاي كشور ابالغ و افراد مشمول 
با هماهنگي تشكل هاي صنفي و حرفه اي استاني شناسايي شدند. 
همزمان كانون، به عنوان تنها نهاد ملي برآمده از 22 انجمن صنفي 
در استان هاي كشــور اقدام به عقد تفاهمنامه اي با سازمان تامين 
اجتماعي كرد تا بتواند به عنوان كارگزار نقش واسطه را در اين مهم 
ايفا كند. خوشبختانه با پيگيري هاي مستمر و رفع موانع در خرداد 
امسال و در پايان دولت تدبير و اميد اجراي بيمه راهنمايان با كمك 
دولت براي نخستين بار محقق شد. اين مهم يك دستاورد مشترك و 

نمونه عالي از تعامل موفق 3 ركن مذكور محسوب مي شود.« 
كانون انجمن هاي صنفي راهنمايان گردشــگري در جوابيه خود 
اعالم كرد: »متأسفانه به محض اجرايي شدن بيمه، مطالب خالف 
واقع توسط افراد غيرمسئول در فضاي مجازي ازجمله در روزنامه 
همشهري مطرح شد كه منجر به تشويش اذهان برخي همكاران 
گرامي شد. لذا بيان مطالب زير براي شفافيت اذهان ضروري است: 
1. مالك صدور معرفي نامه صرفا دارا بودن شــرايط مشموليت 
است و فعال و غيرفعال بودن مالك نيست چراكه در يك سال و نيم 
گذشته 98 درصد راهنمايان گردشگري كشور به واسطه مواجهه 

با بحران هاي اجتماعي، سياسي و شيوع كرونا غيرفعال هستند.
2. هيچ يك از انجمن هاي استاني زيرمجموعه كانون حق تحميل 
عضويت براي صدور معرفي نامه را نداشــته و طي دســتورالعمل 
صادرشــده از طرف كانون به انجمن هــاي زيرمجموعه گام هاي 
9گانه در راستاي بيمه راهنمايان شفاف تشريح شده است. بنابراين 
چنانچه فردي با اجبار عضويت مواجه شــد بالفاصله با شــماره 
02166006055 براي رسيدگي به شكايات مربوط به بيمه كانون 
تماس و تخلف مربوطه تشكل استاني را گزارش دهد. در ضمن تا 

اين لحظه هيچ شكايتي مبني بر اين موضوع دريافت نشده است.
3. وزارت گردشگري ليست راهنمايان گردشگري مشمول را در 
اختيار سازمان تامين اجتماعي گذاشته و ليست راهنمايان معرفي 
شده به سازمان تامين اجتماعي با ليست سازمان مطابقت دارد. 
سازمان تامين اجتماعي نيز مســئول مطابقت اين ليست است و 
چنانچه فردي به واسطه شروط سني، داشتن رابطه مزدبگيري و يا 
عدم مشموليت با توجه به ديگر شاخصه هاي توافق شده با وزارت 
گردشگري بيمه شده باشد، از ليست حذف خواهد شد و بيمه وي 

توسط سازمان تأمين اجتماعي لغو مي شود.
4. كانون انجمن هاي صنفي راهنمايان گردشــگري »پروژه بيمه 
راهنمايــان با حمايت دولــت« را طراحي، مديريــت و پيگيري 
صددرصدي كرده و هيچ نهاد خصوصــي ديگري اقدام عملي در 
اين خصوص انجام نداده كه امروز مطالبه گر باشد. اما كانون وظيفه 
خود مي داند بدون اولويت دادن به اعضا، تمامي راهنمايان كشور 
كه مشمول اين قانون هستند بيمه شوند چرا كه پوشش بيمه را 

حق مسلم همكاران خود و هر شهروند ايراني مي داند.
5. تا اين لحظه بالغ بر 600 راهنماي گردشگري نسبت به دريافت 
معرفي نامه اقدام كرده اند. در فــاز اول با هزار نفر براي مدت 3 ماه 
بيمه پردازي راهنمايان با كمك دولتي اجرايي مي شود. همچنين 
با نامه نگاري هاي انجام شده با وزارت گردشگري پيگير تخصيص 

بودجه 1400 براي 2 هزار راهنما هستيم.
6. كانون در حال رصد اخبار خالف واقع از فعاليت هاي خود است 

و در اسرع وقت نسبت به نشر اكاذيب اقدام قضايي خواهد شد.
7. طي 2 هفته گذشته تعداد قابل توجهي از راهنمايان و اعضاي 
ســابق هيأت مديره جامعه راهنمايان كه تا ارديبهشت امسال با 
توافقنامه جامعه راهنمايان بيمه بوده اند با مراجعه به كانون، فرم 
درخواســت بيمه خود را ارائه دادند. اين همكاران بدون پرداخت 
حق عضويت به تشكل صنفي استاني و كمتر از يك هفته از طريق 

كانون مشمول بيمه حمايتي راهنمايان شدند.

سيدمحمدفخار
خبر نگار

هفتهداغشهرهایايران

تعدادی از شهرهای كشــور امروز و فردا و حتي در پايان هفته ركورد گرماي 
سال جاري را مي شكنند و گرم ترين روزهاي خود را ثبت مي كنند.آبوهوا

براساس بررسي همشهري از نقشه هاي پيش بيني آينده نگري وضعيت هوا در 
كشور 10 شهر كشــور با دماي يك درجه كمتر از 40و باالتر از 40، گرم ترين روزهاي خود 
را در سال جاري به ثبت خواهند رساند. ناگفته پيداست كه افزايش درجه حرارت شهرهاي 
كشور در تب خشكسالي و بحران آب و گرم تر شدن ايران چه مشقتي براي ساكنان مناطق 

كمتر برخوردار كشور به همراه دارد.
براساس نقشه هاي پيش بيني سازمان هواشناسي كشور بيشترين دماي هواي امروز متعلق 
به شهر اهواز اســت كه ركورد 47درجه باالي صفر را ثبت مي كند و با حفظ همين درجه 
تا فردا، روز سه شنبه يك درجه گرم تر مي شــود و دماي هوا در اين شهر به 48درجه باالي 

صفر مي رسد.
ركورد دومين شهر گرم ايران ظرف امروز و روزهاي آينده نصيب شهر جهاني يزد مي شود و 
اين شهر امروز با حفظ ركورد 44درجه هواي گرم از فردا تا روز چهارشنبه هر روز يك درجه 

خنك تر مي شود.
اما شهر قم سومين ركورددار هواي گرم در كشور است. قم امروز 44درجه دماي باالي صفر 
را تجربه مي كند و فردا 2درجه خنك تر مي شــود و روز سه شنبه باز هم ركورد 44درجه اي 

گرماي هوا را ثبت مي كند.
شيراز چهارمين شهر گرم ايران خواهد بود. دماي هوا در اين شهر امروز به 41درجه مي رسد 
كه ظرف دو روز آينده با يك درجه كاهش، روزهاي خنك تري را نسبت به امروز ثبت مي كند. 

اما روز چهارشنبه به ركورد 41درجه اي خود بازمي گردد.
بيرجند در خراســان جنوبي نيز روز گرمي را ثبت خواهد كرد. دماي هوا در اين شهر امروز 

40درجه است و فردا يك درجه گرم تر خواهد شد.
اصفهان اما از امروز تا پايان هفته گرماي 40درجه اي را حفظ مي كند. برخالف اصفهان اما، 
بندرعباس امروز يك درجه خنك تر از اين شهر با درجه حرارت 39درجه باالي صفر است. 
روز سه شنبه اما دماي هوا در بندرعباس با دو درجه افزايش به 41درجه باالي صفر مي رسد 

كه نشان از گرم تر شدن مركز استان هرمزگان دارد.
در زاهدان نيز وضعيت به همين منوال اســت. اين شهر كه در جنوب شرق ايران واقع شده 
امروز در تب 40درجه اي هواست و فردا اين تب يك درجه باالتر مي رود و دماي هوادر اين 

شهر به 41درجه باالي صفر مي رسد.
تهران اما امروز يك درجه از روز قبل گرم تر است. دماي هوا در اين شهر به 38درجه رسيده 
است كه در دو روز آينده با يك درجه كاهش دما مواجه مي شود اما روز چهارشنبه گرماي 

هوا در تهران به 39درجه باالي صفر مي رسد.
دمای هوای كرج در اســتان البرز نيز گرم تر مي شــود و برخالف روز قبل كه ركورد دماي 
37درجه در اين شهر ثبت شد، گرماي هوا به 38درجه خواهد رسيد. طي دو روز آينده كرج 
دو درجه خنك تر مي شود اما روز چهارشنبه بار ديگر به ركورد گرماي 38درجه بازمي گردد.
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مهرنوشميرزاييمهر
خبرنگار

   بالكن هاي متحرك
باحضوربيشترافراددرخانه،نيازبهفضاهايمتنوعبراياستفادههايگوناگونبيشازپيشمطرح
ميشود.برخيازپژوهشگرانفعالدرحوزهشهرسازيراهحلآنرادرتركيبمعماري،طراحي
صنعتيوگردشگريدرخانهميدانند.تبديلپنجرههايمحدودبهبالكنيكيازاينراهحلهاست
كهافزايشمتراژدرخانه،تعبيهباربيكيووچوبرختيمتحركوتنوعدرفضايمنزلرابهدنبال
دارد.اينپنجرههابهنوعيطراحيوساختهميشوندكهدرصورتلزومبهوسيلهريلهاوابزارهاي

متحركبازشدهوموجبايجادفضاييمشابهبالكندرحدوديكمترميشوند.

نگاه

عدممحاسبهمشاعاتدرتراكم

 به طور كلي گســترش فضاهاي مشــاع يا 
عمومي در سطح شهر مي تواند براي ساكنان 
دستاوردهاي خوبي داشــته باشد و نشاط 

و ســرزندگي را به ارمغان  آورد. در ســطح شهر شــوربختانه بسياري از 
فضاهاي عمومي توســط بخش خصوصي اشغال شــده يا به تصرف آنها 
درآمده اند؛ براي مثال شــاهد افزايش مجموعه هاي تجاري خصوصي يا 
 )gated communities(نيمه خصوصي در قالب اجتماعات دروازه دار
هستيم، اما برخي از اين فضاها در مناطق مسكوني هستند. اگر فضاهاي 
اشتراكي در مجتمع هاي مســكوني در قيمت تراكم محاسبه شود، اين 
فضاها به تدريج كوچك و كوچك تر مي شــوند؛ به همين سبب فضاهاي 
مشاع در ساختمان هاي بلندمرتبه كه در گذشته هنگام ساخت مشمول 
تراكم نمي شدند، مشاعاتي همچون استخر، سونا، راه پله فراخ، پشت بام و 
البي هاي بزرگ وجود دارد و در بعضي از آنها كتابخانه و سالن اجتماعات و 
مهدكودك براي استفاده ساكنان نيز ساخته اند. اين مشاعات در سال هاي 
اخير در محاسبات فروش تراكم لحاظ شده اند كه به دنبال آن سازندگان 

در راستاي كوچك شدن اين فضاها گام برداشته اند.
دوران كرونايي سبب شــد تا بيش از پيش متوجه نياز مردم به استفاده 
از فضاهاي باز و نيمه باز مانند حياط خلوت ها و البي ها شــويم، اما وقتي 
كه طبقه  همكف ساختمان ها، طبق ضوابط به پاركينگ اختصاص داده 
مي شود، حق داشتن فضاي عمومي را از ساكنان سلب كرده ايم. اگر ضوابط 
به سمتي برود كه اين مشــاعات جزو تراكم محسوب نشوند و سازندگان 
به ايجاد بيشتر اين فضاها تشويق شوند، كيفيت زندگي مردم درصورت 

محدوديت دسترسي به فضاهاي عمومي نيز افزايش مي يابد.
اقدامي كه سازندگان را به ساخت بام سبز تشويق كرده تا پشت بام را به يك 
فضاي مشاعي قابل استفاده براي ساكنان تبديل كند، اقدامي مناسب از 
طرف شهرداري است، ولي كافي نيست و با توجه به كمبود آب و همينطور 
فرهنگ آپارتمان نشيني و بحث هايي كه در مورد مزاحمت هاي احتمالي و 
اشراف به همسايگان پيش مي آيد، احتماال اين اقدام آنطور كه بايد و شايد 

نتواند در ايران به منصه  ظهور رسيده و نمود واقعي چنداني داشته باشد.
انتظار مي رود كه شهرداري بتواند راه هاي ديگري را براي ايجاد فضاهاي 
مشاع در طبقات همكف براي ساكنان لحاظ كند. اگر به ساختمان هاي 
بلندمرتبه قديمي مانند آاس پ، سعدي و اسكان مراجعه كنيد، متوجه 
فضاهايي مي شــويد كه امكان گذران اوقات فراغت براي ســالمندان و 
بازي كودكان يا پياده روي و تعامل ســاكنان را فراهم مي كنند. هنگامي 
كه ســاختمان ها را در كنار يكديگر به صورت واحدهاي پنج شش طبقه 
مي ســازيم، اين فضاها از بين مي روند. با اين تفاســير شــايد گسترش 
بلندمرتبه سازي كه باعث ايجاد فضاهاي مشاع بيشتري مي شود بايد بيشتر 
در دستور كار قرار گيرد و در برخي مناطق توصيه شود و مشوق ها براي 
ايجاد اين ساخت وسازها نيز افزايش يابد. اين  سياست ها باعث مي شود كه 
شــهرداري با درنظر گرفتن اقتصاد زمين براي سازندگان مشوق هايي را 
ايجاد كرده و سازندگان نيز ايجاد فضاهاي مشاع را در ساختمان گسترش 
دهند. در اين صورت فضاي رفاه و آســايش براي ساكنان به وجود آمده و 
ساختمان ها صرفا به يك فضاي سكونت و پاركينگ محدود نخواهند شد.

سيدمهديمعيني
شهرساز

گذران اوقات فراغت همسايه ها در فضاهاي اشتراكي خانه
شهرداري تهران و كميسيون ماده 5 در حال تدوين طرحي جديد براي استفاده تفريحي از فضاهاي اشتراكي در مجتمع هاي مسكوني هستند

ساختمان ها روزبه روز بلندتر 
مي شوند و خانه ها كوچك تر. گزارش

در ميانه اين ساختمان هاي 
سربه فلك كشيده، افراد محصور شده اند و 
نزديك ترين راه براي تنفسي كوتاه، حياط 
و فضاهــاي اشــتراكي در محيط هــاي 
مسكوني است. بالكن، راهرو، بام سبز، البي 
و حيــاط بهترين مكان براي معاشــرت 
همسايگان و ساعتي آسايش يافتن است، 
اما بســياري از ســاختمان ها از اين فضا 
بهره مند نيستند و هم اكنون با شيوع كرونا 
نياز به اين مشاعات بيش از پيش احساس 
مي شود. كارشناسان شــهري نيز بر اين 
باورند كه براي افزايــش كيفيت زندگي 
شهروندان اين فضاهاي اشتراكي و جمعي 

در هر ساختمان بايد وجود داشته باشد.
حاال مدتي اســت كه ايــن قوانين تغيير 
كرده اند و تراس و بام هاي ســبز در دستور 
كار ساخت وساز ساختمان هاي مسكوني 
تهران جاگرفته اند. مهدي صالحي، مديركل 
معماري و ســاختمان معاونت شهرسازي 

و مـــــــعماري 
شهرداري تهران 
با اشاره به اينكه 
پايتخــت يكي از 
شــهرهاي عضو 
ن  نســيو ا كنو

»شهر دوســتدار كودك« است، مي گويد: 
»درخصوص عضويت تهران در كنوانسيون 
شهرهاي دوستدار كودك، در كميسيون 
ماده 5 مصوبه اي تصويب شد كه الزاماتي 
براي تضمين مشاعات فضاي بازي كودكان 
در ســاختمان هاي مســكوني ازجملــه 
آنهاســت. براي اين شــهرها از سال هاي 
قبل و مشخصا از ســال 88 تا 94شوراي 
شهر يك ســري الزامات گذاشــته بود كه 
يكي از آنها تضمين مشاعات و فضاي بازي 
كودكان در مجتمع هاي مسكوني بود.اما 
اين الزامات به طرح مشــخصی نرسيد تا 
اينكه اين مسئله انجام و هفته گذشته در 

كميسيون ماده 5 به تصويب رسيد.«
در اين مصوبه براي هركدام از قســمت ها 
مانند بام سبز و فضاي بازي كودكان )در 

مجتمع هاي مســكوني 10واحــد به باال 
تا چند صــد واحد( دســتورالعمل هايي 
به صورت مجزا متناســب با متراژ زمين و 
واحد نوشته و مشــاعات آنها تعيين شده  
اســت. صالحي با تأكيد بر بام هاي ســبز 
مي گويد: »درواقع بام سبز به عنوان يكي 
از فضاهاي مشاعي كه مي تواند در خدمت 
مجتمع مسكوني دوســتدار كودك قرار 
بگيرد، مــورد تأكيد قرار گرفته اســت؛ 
بنابراين اقدامــات اجرايي الزم شــروع 
شــده و با توجه به رويكردهاي جديدي 
كه در عرصه شهرسازي مدرن در 2وجه 
بين المللي و داخلي اتفاق افتاده اســت، 
دســتورالعمل هاي جديدي را با توجه به 

نيازهاي شهر تدوين خواهيم كرد.« 

فضاهايسبزمشمولپرداختتراكم
نميشوند

در ســال هاي اخير فضاهاي اشــتراكي 

در ســاختمان ها مشــمول تراكم شده و 
ســازندگان بهاي آنهــا را مي پرداختند. 
مديركل معماري و ســاختمان معاونت 
شهرسازي و معماري شــهرداري تهران 
در دستورالعمل هاي جديد اين تراكم ها 
را منتفي دانسته و مي گويد: »درباره اين 
فضاهاي اشتراكي به طور مشخص زماني 
كه از واژه مشاعات مجاز استفاده مي شود 
يعني شــامل تراكم نشــده و از پرداخت 

تراكم معاف مي شوند.«
شــيوع كرونا و به تبع آن قرنطينه هاي 
پي درپي شــهري لزوم چنين فضاهايي 

براي آســايش شــهروندان را پررنگ تر 
كرد. صالحي با اشاره به اينكه مصوبات 
با انجــام اصالحاتــي به مرحلــه اجرا 
مي رسند، مي گويد: »بحث بيماري هاي 
پاندميك، وجــوه مختلف و كمبودهاي 
محيط هاي مسكوني به جهت مشاعات 
را بيشتر نمايان كرد. نياز شهر به فضاي 
عمومي مســكوني به همه گيري كرونا 
بســتگي ندارد و فارغ از ايــن بيماري 
خانه هاي شــهر به فضاهاي اشــتراكي 
احتياج دارنــد، ولي شــيوع كرونا اين 
نياز را تشديد كرده اســت. براي مثال 

كودكي كه مدت زمــان طوالني ممكن 
است از خانه خارج نشــده باشد، با نبود 
چنين فضايي در محل سكونت قطعا با 
مشــكالت زيادي مواجه خواهد شد. از 
كروناي 6ماهه يا يك ساله عبور مي كنيم، 
اما اطميناني بــه تكرارناپذير بودن اين 
شرايط نيست و بايد شهرها و محيط هاي 
مســكوني آن، آمادگي چنين شرايطي 
را مجددا داشــته باشــند. از اين جهت 
يك سري دستورالعمل ها اجرايي شده 
و در تالشــيم درباره بحث بالكن ها نيز 
دستورالعمل هاي جديدي ارائه دهيم.«

او ادامــه مي دهــد: »بالكــن عمدتا در 
واحدهاي مسكوني طراحي مي شود، اما 
متأسفانه با كمبود فضا و گراني آپارتمان 
در شهر تهران، تعداد زيادي از آنها به واحد 
مسكوني ملحق شــده و به جاي انباري 
و مصارف اينچنيني اســتفاده مي شوند. 
هم اكنون در تالشــيم كــه بالكن هايي با 

ارتفــاع 2طبقــه )double high( را از 
تراكم و ســطح اشــغال معاف كنيم. اين 
بالكن ها چون ارتفاع زيادي داشته و سقف 
ندارند، صرفا با نصب يك ديواره به تصرف 
مالك درنمي آيند. با اين اقدامات به نوعي 
مشوق ساكنان شــده و زمينه تخلف را از 

ملك گرفته ايم.«
مديركل معماري و ســاختمان معاونت 
شهرسازي و معماري شــهرداري تهران 
هدف از بالكن هاي بــا ارتفاع بلند را چند 
نكته مي داند: »يكــي از اين اهداف ايجاد 
مشاعات براي ساختمان و فضاي باز / نيمه 
باز از جنس بهره برداري مالكان است. در 
وهله دوم خدمــت اين فضاها به تخلخلي 
است كه در فضاهاي شهري ايجاد مي كند. 
هم اكنــون با جداره هاي كامال بســته اي 
مواجه هستيم كه در حداكثر حالت خود 
طراحي شــده اند و فضا را به تملك خود 
درآورده اند. هرچه جداره هاي شــهري را 
باز كنيم، اين نياز شهر و ســاكنان آن را 

پاسخ داده ايم.«

اجازهتخلفدربالكنهاازشهرداري
گرفتهميشود

صالحــي عمــده برنامه هــاي معاونت 
شهرسازي و معماري شــهرداري تهران 
در بحث مشاعات و مشتركات را بالكن ها 
و بام هاي سبز دانســته و ادامه مي دهد: 
»در كنار اينها دستورالعمل ها و الزاماتي 
نيز براي مجتمع هاي مســكوني پرواحد 
درنظر گرفته شده اســت كه سازندگان 
بايد آن مشاعات را كه شامل فضاي بازي 
سرپوشيده و سرباز است به تفكيك براي 

سنين مختلف رعايت كنند.«
او جديت در اجرايي شدن اين سازوكارها 
را چنين توضيح مي دهد: »دستورالعمل ها 
به اين صــورت طراحي شــده  اند كه اين 
فضاهاي اشــتراكي متناســب با پروانه 
ســاخت، اگر اجرايي نشــوند، شهرداري 
مناطق اجــازه تصميم گيري بــراي آن 
را نداشــته و صرفــا كميســيون مــاده 
100مي تواند اعاده  وضعيت موجود كند. با 
اين تفاسير شهرداري مناطق توان توافق و 
تصميم گيري براي اين مسئله را نداشته و 
سازندگان نمي توانند آن را پوشانده و وارد 

بخش داخلي ساختمان كنند.« 

در مراسم بهره برداري از 3طرح نوين مديريت پسماند مطرح شد
كاهش2هزارتنيپسماندروزانهتهران

3طرح جديد مديريت پســماند ديروز در تهران به بهره برداري رسيد. در 
مراسم بهره برداري از اين طرح ها، اعالم شد كه ميزان پسماند توليد روزانه پسماند

پايتخت 2هزار تن كاهش يافته است.
به گزارش همشهري، طرح هاي نويني در تهران براي كاهش توليد پسماند و تفكيك زباله 
از مبدأ عملياتي شده است. ازجمله اين طرح ها مي توان به دريافت گل، كتاب و كاالهاي 
خرد اساسي در قبال ارائه پسماند خشك  با نام هاي گلماند، كتابماند و هايپر پسماند اشاره 
كرد؛ طرح هايي كه در مناطــق 6، 18و 19به اجرا درآمده اند. حــال در جديدترين نوع، 
طرح هاي قلم ماند، سبز ماند و كارواش پسماند در منطقه 5تهران اجرايي شده كه هركدام 

به ازاي دريافت زباله هاي خشك، خدماتي را به شهروندان ارائه مي كنند. ديروز همچنين 
نخستين مركز گلماند منطقه 9شروع به كار كرد. در مراسم بهره برداري از طرح هاي منطقه 
5، مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهر تهران نيز به اهميت چنين طرح هايي اشاره كرد 
و گفت: »هرقدر ما بتوانيم، تفكيك پسماند و برگرداندن مواد به چرخه بازيافت و تبديل به 
كود كمپوست و اين موضوعات را در مديريت پسماند بيشتر پيگيري كنيم، قطعا موفق تر 

عمل كرده ايم كه اين در راستا گام اول اجراي طرح كاپ است.« 
صدرالدين عليپور افزود: »مديريت پسماند قصد دارد با كمك شهروندان و ارائه سيستم هاي 
تشويقي به مردم، همراهي بيشتري براي تفكيك از مبدأ داشته باشد كه يكي از اين طرح ها، 
اين برنامه بود كه امروز اجرا شد. مديريت پسماند با چند مكانيسم كه گروه هاي مختلفي 
را دربرمي گيرد، كار مي كند كه يكي از اينها طرح قلم  ماند است كه شهروندان بتوانند در 
منطقه 5 و كل شهر تهران پسماند هاي خشك خود را جمع آوري كنند و شنبه ها تحويل 
غرف دهند و به ازاي مبلغي كه تعيين شده اســت براي پسماند خشك، اقالم آموزشي و 

لوازم التحرير دريافت كنند.« او ادامه داد: »در شروع اين دوره مديريت شهري رقمي كه در 
ايستگاه ها و مركز آرادكوه براي پسماند براساس سامانه توزيع ثبت شده، ۷500 تن بوده 

و درحال حاضر به 5300 تا 5500تن رسيده اســت كه اقداماتي مانند مخازن گذاري در 
ساختمان هاي اداري و تجاري و سيستم هاي تشويقي مانند گلماند و قلم ماند و كتاب ماند 
و سايت حجيمي كه درخصوص سيستم پسماند حجيم ايجاد كرديم، باعث كاهش 2هزار 

تني پسماند شده است.« 
عليپور گفت: »هر جاي دنيا كه موفقيتي درخصوص تفكيك پسماند داشتند، اصل بر اين 
است كه مخازن تفكيكي بوده و مالك داشــته باشد. نمي شود مخازن مالك نداشته باشد 
و هركس هر مقدار پسماند درون مخازن زباله بريزد. هم اكنون 3000مخزن جمع آوري 
شده و االن مخازن تفكيكي جديد در ساختمان هاي اداري و تجاري جايگزين شده است. 
در فاز يك تا پايــان 1400قرار بود 25درصد اين مخازن جمع آوري شــود. البته اين امر 
نياز به همراهي شــهروندان دارد كه بايد با اين موضوع و اثرات آن آشنا شوند و بدانند كه 
جمع آوري مخازن و مالك دار كردن مخازن و داشتن مخازن تفكيكي هزينه هاي اقتصادي 

و محيط زيستي شهر را كاهش مي دهد.«
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 »مردم در سياســت ايــران« 5 
پژوهش موردي اســت از يرواند گزارش

و  پژوهشــگر  آبراهاميــان، 
تاريخ نگار75ساله اي كه پيش تر و بيشتر او را از 
طريق كتاب هــاي »ايران بيــن دو انقالب« و 

»تاريخ ايران مدرن« مي شناسيم.
»نقش جمعيت هاي مردمي در انقالب مشروطه 
ايران«، »نقش جمعيت هاي مردمي در سياست 
ايران؛1332ـ 1285«، »نقِش جمعيت مردمي 
در انقالب ايران«، »كمونيسم و مسئله اشتراك 
در ايران: حــزِب تــوده و فرقه دمكــرات« و 
»شكل گيري پرولتاريا در ايراِن مدرن،1332ـ 
1330« عنوان 5 مقاله اين كتاب 189صفحه اي 

است.
همانطور كه از عنوان كتاب مشــخص اســت، 
اشتراك هر 5 مقاله حضور مردم در برهه هاي 
حســاس تاريخي ايران معاصر است. در واقع 
مردم حضوري پررنــگ دارند و تــا اندازه اي 
تعيين كننــده و حتــي سرنوشت ســاز اما در 
بســياري مواردـ  اغلبـ  ناآگاه و بي پشــتوانه 
فكري به خيابان هــا مي ريزنــد و تحت تأثير 
يك حزب، گــروه يا جريان و حتي شــايعه اي 
فراگير مشت هايشــان را گره مي كنند، شعار 
سر مي دهند، رگ گردن شان بيرون مي زند و...

آنچه نويســنده به آن نپرداخته، داليل 
هميــن ناآگاهــي و دهن بينــي  

جماعتي است كه صبح يك شعار 
ســر مي دهند و عصــر مخالف 
حرف صبح شــان، بــا حرارت 
فرياد مي زننــد و جانب ديگري 

مي گيرند. البته آبراهاميان چند 
جا گذرا، اشــاره اي كوتاه دارد به 

اينكه اگر نظر مردم عوض 
مي شده به دليل آن 

بوده كــه به مرور 
فتنــد  در مي يا

چون به خواسته هايشان نرسيده اند بايد جانب 
نظري ديگر را بگيرند يا بعد از دلسردي از يك 
جبهه سياسي به ســمت ديگري مي رفتند. در 
واقع نويسنده به ناآگاهي، كم سوادي و توجه 

جماعت به شايعه ها اشاره اي نمي كند.
از اينها كــه بگذريم هر 5 پژوهــش كه به نظر 
مي توانند هر يك دســتمايه كتابي علي حده 
باشند خوشخوان، پرجاذبه و پركشش هستند. 
به ويژه مواردي كه مربوط بــه اتفاقات منتهي 
به انقالب سال1357 مي شــود؛ از شعارهاي 
توأم با ليچار و ناسزا گرفته تا اشاره هايي كه به 
نقش راديو بي بي سي مي شود و اينكه بسياري 
از سلطنت طلب ها هنوز هم معتقدند حكومت 

پهلوي دوم را بي بي سي به زمين گرم كوبيد.
آبراهاميــان در مقالــه »نقــِش جمعيت هاي 
مردمي در انقالب ايران« در صفحه101 كتاب 
مي نويسد: »شعارهاي معترضان اغلب آهنگين 
بود و دربرگيرنده بازي هايي با كلمات فارسي. 
محبوب ترين  اينها بودند: ارتِش دنيا دشمن كش 
است، ارتِش ايران برادركش است/ شاه جنايت 
مي كند، كارتر حمايت مي كند/ نفت و كي بُرد؟ 
آمريكا، گازو كي بُرد؟ شــوروي، پولش و كي 
خورد؟ پهلوي/ اين اســت شعار دولت، دزدي، 
غارت جنايت/ يه سگ داريم پشمالوئه، اسمش 

فرح شهبانوئه.....«
آبراهاميان در صفحه109 بــه نقل از محمود 
گالبــدره اي در كتاب »لحظه هــاي انقالب« 
مي نويسد: »كه معترضان در ميدان فردوسی 
به طرزی شگفت انگيزتر از همه تعرضی 
به راديوفروشــي هاي گران قيمت 
نكردنــد. گالبــدره اي توضيــح 
مي دهد كه مردم اهميت زيادي 
بــراي راديو در كل و مشــخصاً 
راديو بي بي ســي قائل بودند. او 
مي نويسد همه هر روز بي بي سي 
گوش مي دادند و چنان وابســته 
شــده بودند كه انگار آفتاِب صبح 

است.«
آبراهاميــان كــه جايــگاه 

راهپيمايي را براي ايراني ها مثل كيك ســيب 
براي آمريكايي ها مي داند يكي از داليل موفقيت 
انقالب سال57 را پرهيز از عمليات هاي فراگير 
مسلحانه مي داند و مي نويسد: »... دليل اصلي 
هم همين بود كــه آيت اهلل خمينــي و ديگر 
رهبراِن اصلي مخالفان كه الزاماً هم با خشونت 
مشــكلي نداشــتند، به تدبير نبرد مسلحانه 
رو نياوردند. حقيقت اين اســت كه به خالِف 
تصوراِت فراگير غربي ها، آنها صراحتاً و قاطعانه 
درخواست ها براي اعالِم جهاِد مسلحانه را پس 

زدند...«
آبراهاميان در اين مقاله نتيجه مي گيرد كه در 
كل با درنظر گرفتن همه جوانــب، در انقالِب 
ايــران، تمايِل جمعيــت به رفتارهــاي آرام و 
مسالمت آميز بوده است. البته هر از گاه و بسته 
به اوضاع به خشــونت هم ميدان مي دادند، اما 
هدف نه انســان ها بلكه ســاختمان ها و اماكن 
خاص بوده و در رونِد سيزده ماهه انقالب، فقط 
چهار حادثه ثبت شــده كه در آنهــا مخالفان 
آگاهانه و عامدانه دست به خونريزي زدند. باقي 
موارِد خشــونتي كه جمعيت ها عليه اشخاص 
انجام دادند، عمدتاً به تحريك ســاواك بود كه 
تظاهراتي در مقابله با مخالفان ســامان مي داد 
و اوضاع را مي ســپرد دســت اوباش مسلح تا 

مخالفان را مرعوب كنند.
در ديگر مقالــه كتاب با عنوان »كمونيســم و 
مســئله اشــتراك در ايران: حزِب توده و فرقه 
دمكرات« جــداي از توضيحات درباره ريشــه 
شكل گيري و جدايي و اختالفات حزب توده و 
فرقه دمكرات و اينكه اين دو صرفاً دو روي يك 
سكه نبودند و بنيان هاي اجتماعي متضاد، منابع 
مغاير و در مواردي سياســت هايي ناسازگار از 
همديگر جدا شان كرد، آبراهاميان در كوتاه ترين 
مجالـ  حجم مقالهـ  به بهترين شكل پيشينه 
هر دو حزب توده و فرقه دمكرات را بازمي گويد 
و توضيحات مبسوطي با ارجاع به منابع متنوع 
و متفاوت درباره افرادي چون جعفر پيشه وري 
مي دهد؛ مثاًل درباره پيشه وري به نقل از »جورج 
لنزوفســكي« در كتــاب »روســيه و غرب در 

ايران« مي نويســد: »حزب توده تجسد حزِب 
كمونيست قديمي دهه1310 ايران بود، حزبي 
كه ديدگاه هايش را روزنامه جعفر پيشه وري به 
نام آژير بيان مي كرد و شهريورماه1324 هم در 
آذربايجان اسم تازه اي روي خودش گذاشت و 

مشهور شد به حزب دمكرات.«
آنچه در ايــن مقاله اهميــت دارد، ذكر منابع 
متفاوت و البته متعدد اســت دربــاره موضوع 
اصلي مقاله. از ارجاع بــه پژوهش هاي »دونالد 
ويلبر« درباره ايران و حزب توده گرفته تا نظرات 
مســتقيم افرادي چون »وااگيــن گروِزلكو« 
نويســنده كتــاب »ديباچه اي بر ايــران« كه 
پيشــه وري را تا حِد »رهبر« فرقــه دمكرات و 

حزِب توده در آذربايجان باال مي برد.
نكته اي كه كتاب »مردم در سياســت ايران« 
يرواند آبراهاميان را درخور تأمل مي كند و ارزش 
چندبار خواندن را به آن مي بخشــد، ارجاعات 
متنوع، ذكر منابع متعدد، با اهميت و قابل اعتنا 
براي نوشــتن هر يك از مقاله هاست. نويسنده 
برخالف كتاب هايي از اين دســت كه در بازار 
اين روزهاي كتاب فراوانند متكلم وحده نيست 
و كتاب او به راستي پژوهشــي است درخور و 

خواندني.
و سخن آخر اينكه برخالف نظرياتي كه در چند 
نشريه به شكل موردي درباره ترجمه اين كتاب 
خواندم، برگردان اثر حاضر به فارسي نه بي ايراد 

كه كم لغزش و البته خوشخوان و روان است.
»مردم در سياست ايران« را نشر چشمه منتشر 

كرده است.

دريچهدرنگي بر كتاب »مردم در سياست ايران« نوشته يرواند آبراهاميان، ترجمه بهرنگ رجبي

اخيرا برگرداني جديد از رباعيات حكيم عمر 
خيام، شاعر پرآوازه ايران با ترجمه پاتريك 
رومو به زبان فرانســه، از ســوي انتشارات 

كوالس در 96صفحه منتشر شده است.
به گزارش آمازون، پاتريك رومو، نويسنده 
و مترجم متولد الجزاير تاكنون برنده جوايز 
متعددي به ويژه براي ترجمه هاي شــعري 
از سراسر جهان شده اســت. او درباره خيام 
و ترجمه اين كتاب نوشــته است: »حكيم 
عمر خيام، شــاعر ايراني قــرن دوازدهم از 
مشهورترين دانشــمندان زمان خود بود. 
اشــعار اين شــخصيت علمــي و ادبي كه 
زندگي اش را هالــه اي از ابهام فــرا گرفته 
دعوتي  اســت مدام به خوش باشي و لذت 
بردن از لحظه  حال؛ سال ها پيش تر از آنكه 
اشــعار خوش باشي پير رونســارد يا اشعار 
يادآور نيســتي و مرگ بودلــر را بخوانيم و 
اين ترجمه جديد دعوتي  است براي كشف 

جديد رباعيات خيام.«
در ميان شاعران پارسي ســرا، خيام بيش 
از همه مــورد توجه جهانيان قــرار گرفته 
و رباعيــات او بارها بــه زبان هاي متعددي 
ترجمــه شــده اســت. در زبان فرانســه 
نخستين بار ژان باپتيست نيكوال به ترجمه 
464رباعــي از خيام همت گماشــت كه 
سال1867 منتشر شــد. در سال هاي بعد 
مترجماني چون شــارل گرولــو)1902(، 
روبــر دليــش)1910(، جمــس هانري 
هــاالر)1912(، اودت ســلنيس)1916(، 
1921( و فرانتشــس  ژ. م كارپانتيــه)
توسن)1924(، ايوـ  ژرار لودانتك)1954(، 
پيير پاسكال)1958(، اميل دزيرون)1959( 
و ژيلبر الزار، ايران شــناس فقيد فرانسوي 
هريك ترجمه هاي خود را از اشــعار خيام 
منتشر كردند كه اغلب آنها از ترجمه فيتز 
جرالد بهره گرفته بودند. در ميان مترجمان 
فارسي زبان، محمد قزويني در سال1992 
ترجمه 144رباعي از خيام را ارائه كرد و نيز 
ابوالقاسم اعتصام زاده، محمدمهدي فوالدوند 
و مصطفي فرزانــه نيز ترجمه فرانســوي 

رباعيات خيام را به فرانسه برگرداندند.

ترجمه اي جديد از رباعيات 
خيام در فرانسه 5پژوهش درمورد 5مقطع تاریخی

فرزام شيرزادي
روزنامه نگار

تازه هاي نشر

  كجا مي روي؟
»كجــا مــي روي؟« نوشــته هنريك 
سينكيويچ، نويسنده لهستاني را حسن 
شهباز به فارسي برگردانده و نشر ماهي 
اين رمان 688صفحه اي را منتشر كرده 

است.
 هنريك ســينكيويچ براي نوشتن اين 
رمان سال1905 موفق به دريافت جايزه 
نوبل ادبيات شد. داستان كتاب عالوه بر 
اينكه زمينه اي تاريخــي دارد، روايتگر 
يك عشــق پرشــور و جذاب است كه 

شخصيت هاي آن برخالف ديگر شــخصيت هاي تاريخي، 
خيالي هستند. هنريك سينكيويچ سال 1840 در لهستان به دنيا آمد. 
در دانشگاه ورشــو ادبيات و تاريخ آموخت و در 26 سالگي نخستين 
كتابش را نوشــت. به جاهاي مختلفي در اروپا، آفريقا و آمريكا سفر 
كرد و در بازگشت از آمريكا كتابي تحت عنوان »تصويري از آمريكا« 
نوشت كه او را به شهرت رساند. ســرانجام سينكيويچ شاهكار خود 
يعني رمان »كجا مي روي؟« را خلق كرد و در 59 ســالگي توانست 
جايزه نوبل ادبيات را از آن خود كند. داســتان كتاب در روم باستان 
در سال هاي به قدرت رسيدن نرون روايت مي شود. داستان با يكي از 
عالي ترين مشاوران نرون يعني »پطرونيوس« آغاز مي شود كه يكي از 
شخصيت هاي جالب اين رمان است. كسي كه بسيار باهوش و صاحب 
ذوق است و اعتقادي به خدايان مردم روم ندارد. نشر ماهي اين رمان 

خواندني را به بهاي 110هزار تومان منتشر كرده است.

  يك ُرمانك لمپن
»يك ُرمانــك لمپن« نوشــته روبرتو 
بوالنيو را مريم اسماعيل  پور به فارسي 

برگردانده است.
رماني كه آخرين اثر روبرتو بوالنيو است 
كه در زمان حياتش منتشر شد، داستان 
عجيب و رازآلود خواهــر و برادري كه 
مرگ پدر و مادرشان زندگي آنها را زير 

و زبر مي كند.
در پشت جلد كتاب بخشي از رمان آمده 

اســت: »در آن لحظه ها، بي درنگ به سرم مي زد 
پنجره را رها كنم و بدوم دنبال يك آينه تا صورت خود را در آن ببينم، 
صورتي كه مي دانستم دارد لبخند مي زند، نيز مي دانستم كه به دلم 
نخواهد نشست، صورتي كه از مرگ پدر و مادرم بيرون مي جهيد، از 
محله ام كه در آن هميشه خدا روز بود، از خانه ماچيسته كه در آن با 
سرنوشتم بازي مي كردم و با اين همه جايي بود كه سرنوشتم براي 

اول بار يكسره به خودم تعلق داشت.«
نشر ماهي اين كتاب 92صفحه اي را در قطع جيبي به بهاي 10هزار 

تومان منتشر كرده است.



جامعه10 2   يكشنبه 23 خرداد 1400   شماره 8242  3 0 2 3 6 1 8 

ديگه چه خبر؟

عرضه داروهاي ترك اعتياد 
در داروخانه ها خالف قانون است

 ستاد مبارزه با مواد مخدر طي نامه اي به رئيس سازمان غذا و دارو توزيع و 
عرضه داروهاي تحت كنترل مواد مخدر را توسط داروخانه ها خالف قانون 
دانسته و خواستار لغو سريع ابالغيه فوق شد. به گزارش ايرنا، اميرحسين 
ياوري، معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركت هاي مردمي ستاد مبارزه 
با مواد مخدر كشور طي نامه اي به رئيس ســازمان و غذا و داروي وزارت 
بهداشــت و درمان لغو ابالغيه توزيع داروهاي مخدر در داروخانه ها را 
خواستار شد. در بخشي از متن نامه خطاب به محمدرضا شانه ساز، معاون 
وزير بهداشت آمده است: با توجه به توافق اركان حاكميت )دفتر مقام 
معظم رهبري، نهاد رياست جمهوري، كميته درمان و دبيرخانه ستاد 
مبارزه با مواد مخدر، كميسيون بهداشت مجلس شوراي اسالمي، سازمان 
نظام پزشكي و ديگر اركان( بر حل آســان و مسالمت آميز اين مسئله، 
اقدام ناهماهنگ ســازمان غذا و دارو در آستانه برگزاري انتخابات مهم 
رياست جمهوري، شوراهاي اسالمي شهر و روستا، ميان دوره اي مجلس 
خبرگان رهبري و همچنين انتخابات سازمان نظام پزشكي نگران كننده 
خواهد بود، لذا براي رفع اين نگراني ها با قيد فوريت نسبت به لغو ابالغيه 
فوق اقدام گردد. در رابطه با ابالغيه فوق توسط سازمان غذا و دارو، روز 
سه شنبه 18خردادماه جمعي از درمانگران حوزه اعتياد با تجمع در مقابل 
اين سازمان مخالفت خود را با تبعات واگذاري و توزيع داروهاي آگونيست 
مخدر به داروخانه ها اعالم كردند. با وجود همه اين اتفاقات، سازمان غذا و 

دارو بر توزيع دارو توسط داروخانه ها تأكيد دارد.

آغاز توزيع كارت ورود به جلسه كنكور 
از ۶تير

سخنگوي سازمان سنجش آموزش كشور با بيان اينكه كارت ورود به 
جلســه كنكوري ها از 6تير قابل دريافت اســت، گفت: اين آزمون طي 
روزهاي ۹ تا 12 تير ماه برگزار مي شود. فاطمه زرين آميزي، با اعالم اين 
خبر افزود: با توجه به مصوبه شصت و هشتمين جلسه ستاد ملي مديريت 
بيماري كرونا، آزمون مذكور طبق زمانبندي اعالم شده، برگزار خواهد شد. 
به گزارش ايسنا، سخنگوي سازمان سنجش آموزش كشور گفت: آزمون 
گروه آزمايشي هنر صبح روز چهارشنبه نهم، گروه آزمايشي علوم رياضي 
و فني و گروه آزمايشي علوم انساني صبح روز پنجشنبه دهم تيرماه، گروه 
آزمايشي علوم تجربي صبح روز جمعه 11تير و گروه آزمايشي زبان هاي 
خارجي نيز صبح روز 12تير ماه برگزار خواهد شد. وي در ادامه تصريح 
كرد: متقاضيان الزم است از روز يكشنبه 6تير ماه سال جاري نسبت به 
پرينت كارت شركت در جلسه آزمون سراسري اقدام كنند. در اين راستا 
اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص جزئيات برگزاري 
آزمون در تاريخ 30خرداد از طريق درگاه اطالع رســاني اين ســازمان 

منتشر خواهد شد.

آيين نامه جديد، 1٣ هزار داروخانه را 
ورشكست مي كند

رئيس شوراي عالي داروخانه ها با تأكيد بر اينكه نبايد به داروخانه ها نگاه 
هايپرماركت داشت، به آيين نامه جديد تاسيس داروخانه ها اشاره كرد و 

گفت: آيين نامه جديد، 13هزار داروخانه را ورشكست مي كند.
به گزارش ايسنا، مهدي زارعي درخصوص چرايي مخالفت ها با آيين نامه 
جديد تاسيس داروخانه ها گفت: آيين نامه تأسيس داروخانه ها كه اخيرا 
توسط وزير بهداشت  امضا و توسط سازمان غذا و دارو ابالغ شده، از منظر 
حقوق اساسي و حقوق عامه داروســازان حاوي تعارض و تناقض است 
و همچنين از نظر شــكلي و ماهيتي هم دچار اشكاالت اساسي است. 
طبق ابالغ آيين نامه موصوف كه در آن عمال حدنصاب هاي جمعيتي و 
فاصله اي براي تاسيس داروخانه ها حذف شده، متقاضيان در هر زمان 
)با فراهم كردن چند شاخص ساختماني در داروخانه( قادر به تاسيس 
در هر مكاني حتي ديوار به ديــوار با داروخانه داير هســتند.  او گفت: 
اجراي اين آيين نامه موجب ورشكســتگي حدود 13هزار داروخانه كه 
درحال ارائه خدمات دارويي به بيماران هســتند، مي شــود و مطمئنا 
صدمات جبران ناپذيري به زنجيره توزيع دارو وارد خواهد كرد. زارعي 
ادامه داد: واقعا جاي پاســخ به اين پرسش خالي اســت كه آيا وزارت 
بهداشت و سازمان غذا و دارو با اراده قبلي و برنامه ريزي كمر به نابودي 
كسب وكار داروخانه ها بســته  يا اينكه يك بي تدبيري و خطاي سهوي 
اتفاق افتاده اســت؟ رئيس شــوراي عالي داروخانه ها گفت: نگاه كلي 
آيين نامه داروخانه ها نگاه اقتصادي و سرمايه محور به دارو و داروخانه است 
به جاي اينكه خدمات محور و عدالت گستر باشد. در ابتداي اين آيين نامه 
استناد به قوانيني ذكر شده كه اكثر آنها در حيطه اختيارات قانوني وزير 
بهداشت نيست بلكه از اختيارات هيأت وزيران است كه نشان از ناآگاهي 

تدوين كنندگان به قوانين موضوعه است.
او با بيان اينكه دارو به عنوان يك كاالي استراتژيك نبايد در دستان چند 
ســرمايه دار قرار گيرد و اين جزو اصول اوليه براي سالمت شبكه توزيع 
دارو ست، افزود: نگاه به دارو نمي تواند نگاه هايپرماركتي باشد؛ آن هم در 

كشوري كه مرتبا در شرايط بحراني قرار مي گيرد.
وي گفت: اجراي آيين نامه مذكور بايد متوقف شود تا با حضور ذينفعان 
از جمله انجمن داروسازان و انجمن هاي علمي و تخصصي داروسازي و 
سازمان نظام پزشكي و صاحب نظران دانشگاهي و متخصصان امر مورد 

بازنگري و تدوين قرار گيرد.

استفاده از شاد تا پايان دوره كرونا بايد 
رايگان باشد

مدير شبكه شاد درباره رايگان بودن اين شبكه گفت: ترافيك مصرفي شاد 
تا پايان دوره كرونا بايد رايگان باشد چون شاد ابزار ارائه آموزش پايه در 

دوره كروناست و جايگزين ديگري ندارد.
نيلوفر شرفي در گفت وگو با ايلنا، درباره شرايط فعلي استفاده از شبكه شاد 
و رايگان بودن اين پلتفرم گفت: شاد پلتفرم رسمي آموزش و پرورش براي 
آموزش هاي مجازي است و اپليكيشيني بوده كه از سوي وزارت آموزش و 
پرورش براي كاربري آموزش رسمي توصيه شده است. اين سياست ثابت 

وزارتخانه در دوره شيوع كرونا بوده و تاكنون تغيير نكرده است.
شرفي در پاسخ به اين ســؤال كه از اول تيرماه بسته هاي ويژه اينترنت 
رايگان آموزش مجازي به سيم كارت هاي دانش آموزي اختصاص مي يابد؟ 
گفت: با توجه به مذاكراتي كه با وزارت ارتباطات انجام داديم، قرار شد 
سيم كارت دانش آموزي را در نخستين فرصت آماده كنند و در اختيار 

دانش آموزان قرار دهند.

 فعاالن حوزه كودك معتقدند تصويب قوانين به نفع كودكان بدون پشتوانه عملي براي اجرا بي فايده است 

كودكي گم شده در كار و خيابان 
اپيزود اول؛ اول نيت كن

 گرماي اين روزها بي ســابقه اســت. صالت ظهر 
است و خورشــيد جوري مي تابد كه انگار تا قيام 
قيامت غروب نخواهد كرد. پســرك 7، 8ســاله 
است. ايستاده توي ظل گرما و چشم هايش را مدام 
باريك مي كند. ماسك ندارد و عرق از شقيقه هاي 
كوچكش شــره مي كند روي گردنــش و بعد در 
تاروپود تيشــرت رنگ ورو رفته قهوه اي اش محو 
مي شــود؛ »بابام كرونا گرفته، افتاده توي خونه، 
هر روز فكر مي كنه ديگه قــراره بميره. با چند تا 
دوستام مياييم. تا برســيم اينجا 10صبح ميشه. 
هستيم تا شب. يه ســاندويچ برامون مي خري؟« 
اســمش عبدالقادر اســت. خودش چيزي بروز 
نمي دهد، اما به دوســتش كــه از دور صدايش 
مي كند عبدالقادر چشــم غره مي رود و به اشارت 
دستي تكان مي دهد كه يعني نيا سمت ما. مادرت 
كجاست عبدالقادر؟ »من كار مي كنم ديگه! مامانم 
خونه ست. اونم مريضه، من خرج خونه رو مي دم، 
تازه اجاره خونه هم هست. امروز خيلي كم دشت 
كردم. به جاي اين حرفا بيا يه فال بخر.« عبدالقادر 
يكي از كودكان فال فروش تهران است. امروز در 
ميدان ونك است و چه كسي از فردايش خبر دارد 

كه كجاست؟
دختربچه گرمازده ديگري جلو مي آيد. موهايش 
را دم اســبي بسته و چشــم هاي عسلي روشنش 
اشــك آلود اســت. زمين خورده و آمده ســراغ 
عبدالقادر. نمي داند چند ســاله است، مي پرسم 
از صبح چقدر پــول درآوردي، زخم روي آرنج را 
فراموش مي كند و كيسه پارچه اي كه به گردنش 

آويخته را از يقه پيراهن گشــاد و بلندش بيرون 
مي كشــد. مچاله پول ها را درمــي آورد؛ تو هم با 
من مي شــمري؟ مي شــمرم؛ »پنج، ده، دوازده، 
چهارده، پونزده، بيست، بيســت و پنج، بيست و 
هشت«. امروز بايد چقدر كار مي كردي؟ دخترك 
فقط نگاه مي كند و عبدالقادر بــه حرف مي آيد: 
»هر چي خدا بده شــكر. حاال فال نمي خري؟« 
دخترك مي گويد: »فــاالم نيتيه ها! اول بايد نيت 
كني.« چشم هايم را مي بندم كه نيت كنم، صداي 
دخترك بلند مي شود: »مثال نيت كن فاالي امروز 
من زودتر تموم شه.« لبخند مي زنم و يكي از فال ها 

را مي كشم بيرون.

اپيزود دوم؛ همراه تاريكي شب
شب است و تاريكي هجوم آورده است. توي كوچه 
هيچ چراغي نيســت و تنها كورسوي المپ هاي 
جلوي خانه ها رد باريكي از نور را كف زمين پهن 
كرده است. پسربچه كم سن و سالي بدون ماسك، 
تا كمر خم شده توي ســطل هاي زباله. اسمش 
شكراهلل است. 10، 11ساله به نظر مي رسد. ميلي 
به حرف زدن ندارد و خسته است؛ به غايت خسته.
پالستيك هاي از سطل بيرون كشيده را مي ريزد 
توي كيسه چركمرده دو برابر قد و قواره  خودش. 
با اكراه حــرف مي زند. مي گويد پيــش از ظهر با 
ما شيني مي آيد توي محله و كار را شروع مي كند؛ 
با سرك كشيدن توي سطل هاي متعفن زباله، با 
سرك كشيدن در زباله هايي كه دور از ذهن نيست 
مدفن ويروس كرونا باشند. تا جان دارد پالستيك 
جمع مي كند؛ آنقدر كه سياهي شب دوباره از راه 
برســد. بعد همان راننده به دنبالــش مي آيد و به 
پناهگاه مي روند و تا طلوع سپيده با بچه هاي ديگر 
زباله ها را تفكيك مي كنند؛ دور از پدر و مادر و هر 

قوم و خويشي كه پناه او باشــد. بعد چند ساعت 
خواب و دوباره روز از نــو، روزي از نو؛ روزي اي كه 
خالصه مي شود در بطري هاي كثيف رها شده در 
سطل هاي بلند زباله. شــكراهلل، دستي به نشانه 
خداحافظي تكان مي دهد، كيسه را مي اندازد روي 

دوشش و در سياهي كوچه گم مي شود.

آمار كودكان كار از 499هزار تا 900هزار نفر
12ژوئن روز جهاني مبارزه با كار كودك اســت؛ 
آنهايــي كه كودكي شــان خالصه مي شــود در 
كوچه ها، خيابان ها و البه الي ماشين هاي مردم. 
حاال در يك سال و خورده اي كه از شيوع ويروس 
مرگبار كرونا گذشــته اســت و بحران اقتصادي 
سايه سنگينش را بر سر جهان انداخته، كودكان 
بيشتري به كار اجباري و حتي كارهاي خانگي كه 
نمود اجتماعي ندارد، وادار شــده اند. براي همين 
است كه شــعار امســال روز جهاني مبارزه با كار 
كودك »اكنون اقدام كنيد، كار كودكان را پايان 

دهيد!« انتخاب شده است.
ايران هم يكي از كشــورهاي عضو كنوانســيون 
حقوق كودك است؛ با اين حال، همچنان ماجراي 
كار كودك در ايران و تخلفات ريز و درشــت در 
اين حوزه آشكار است. براســاس ماده 7۹ قانون 
كار، استفاده از افراد كمتر از 1۵ سال در مشاغل 
ممنوع است و همچنين براساس ماده 80 همين 
قانون، كارگري كه سنش بين 1۵ تا 18 سال تمام 
باشد، »كارگر نوجوان« ناميده مي شود و در آغاز 
استخدام بايد توسط سازمان تامين اجتماعي مورد 
آزمايش هاي پزشــكي قرار گيرد. متأسفانه آمار 
دقيقي از كودكان كار در ايران وجود ندارد؛ به ويژه 
اينكه از سوي مسئوالن بهزيستي عنوان شده كه 
بيش از 80درصد كودكان كار غيرايراني و عمدتا از 

اتباع كشور افغانستان هستند.
ســال ۹8، مركز آمار و اطالعات راهبردي وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي گزارشي منتشر و اعالم 
كرد بررسي وضع فعاليت كودكان 10تا 17ساله 
كشور در سال 13۹6 نشان مي دهد كه از حدود 
۹ميليون كودك حــدود 4۹۹ هزار كودك فعال، 
شاغل و در جســت وجوي كار هستند كه نسبت 
به سال هاي 13۹4 و 13۹۵ با افزايش ۹6درصدي 

روبه رو بوده  است.
در ادامه اين گزارش آمده اســت كه از ميان اين 
كودكان حدود 410 هزار كودك شاغل و 8۹ هزار 
كودك در جست وجوي كار بوده اند كه نسبت به 
ســال هاي 13۹4 و 13۹۵ تعداد كودكان شاغل 
به ترتيب 10.2و 11.۵درصد افزايش يافته است. 
البته در گزارش هاي غيررســمي و تأييد نشده، 
تعداد كــودكان كار در ايران بيــش از اين تعداد 
عنوان شده است. به عنوان مثال باشگاه خبرنگاران 

جوان در گزارشــي كه در خرداد ســال گذشته 
منتشر كرده است، تعداد كودكان كار در ايران را 

بين 3تا 7ميليون كودك تخمين زده است.
اما خرداد ۹۹، منصوره بابايي، كارشناس مسئول 
امور آسيب ديدگان اجتماعي بهزيستي استان قم 
نيز در يك گفت وگوي رســانه اي تعداد كودكان 
كار در ايران را بيش از ۹00هزار نفر برآورد كرده 
و گفته بــود: »۹00 هزار نفر به صورت رســمي 
ثبت شــده اند. از اين تعداد نيمي كار ثابت دارند 
و به صورت تمام وقــت كار مي كنند و نيمي ديگر 
به عنــوان كارگــر فصلــي در كوره پزخانه هاي 
آجرپزي و قالي بافي ها مشــغول كار هستند. در 
مجمــوع 80 درصد كــودكان خياباني، كودكان 
كار هســتند كه به علت فقر اقتصادي خانواده ها، 
مجبور به كار در خيابان هســتند و بيشتر آنها در 
استان هاي خراسان، تهران، لرستان و كردستان 

به سرمي برند.«
اما تناقــض در تعــداد كــودكان كار همين جا 
تمام نمي شود و روايت ســال گذشته حبيب اهلل 
مســعودي فريد، معاون امور اجتماعي ســازمان 
بهزيستي كشــور از وجود حدود 70 هزار كودك 
خياباني در كشور كه در ســاعاتي از روز به كار در 

خيابان مشغولند، حكايت دارد.

چرا اليحه حمايت از كودكان مؤثر نيست؟
ســال 13۹۹بود كه اليحه حمايــت از اطفال و 
نوجوانان بعد از ســال ها كش و قوس و پيگيري 
فعاالن اجتماعي و حاميان حقوق كودك تصويب 
و به قانون تبديل شــد. انتظار اين بود كه با وجود 
تصويب اين قانون، اوضاع نابســامان بسياري از 
كودكان در معــرض خشــونت و كار اجباري، تا 
حدودي سامان بگيرد، اما به نظر مي رسد در عمل 
چنين اتفاقي نيفتاد. هادي شــريعتي، حقوقدان 
و فعال حقــوق كودك در اين باره به همشــهري 
مي گويد: »با وجــود تصويب قوانيــن حمايتي، 
همچون قانون حمايت از اطفــال و نوجوانان كه 
در آن، ضمــن تعريف »بهره كشــي اقتصادي و 
وضعيت مخاطره آميز«، نسبت به اقدامات فوري 

قضايي و حمايتي سازمان ها، جهت جلوگيري از 
سوءاستفاده اقتصادي از كودكان نيز تصريح شده 
است، متأسفانه مشاهدات ما مشخص مي كند كه 
وضعيت فعلي كــودكان كار در ايران، پيچيده تر 
و خشــونت عليه آنها تشــديد شده است؛ چراكه 
تصويب قوانين، بدون پشتوانه عملي و برنامه ريزي 
مشخص براي اجرا، كاري عبث و بي فايده است.«

او از تغيير شكل مشكالت كودكان كار ياد مي كند: 
»فضاي ملتهــب اجتماعي در چند ســال اخير، 
مشكالت اقتصادي و فقر باعث شده كه مشكالت 
كودكان كار نيز تغيير شــكل دهنــد. همچنين 
با شيوع ويروس كرونا، آســيب هايي كه سال ها 
مورد بي توجهي بوده اســت، وخامت بيشــتري 
پيدا كرده  و بيش از پيش »جــان« اين كودكان 
را نشانه گرفته است. جان باختن حين كار سخت 
از بارزتريــن مصاديق آســيب هاي نوظهور، در 
حوزه كار كودك اســت.  آمارهاي غيررسمي نيز 
وضعيت كودكان و نوجوانان درگير مشاغل سخت، 
مانند كول بري و ســوخت بري را بحراني  توصيف 

مي كنند.«
شريعتي معتقد است كه شــيوع كرونا بر تعداد 
كودكان كار اضافه كرده است: »گزارش ها نشان 
مي دهد كه بعد از شيوع كرونا، به دليل مديريت 
نادرست دســتگاه هاي مســئول و ناكارآمدي 
سيستم آموزشــي، تعداد كودكاني كه از چرخه 
تحصيل خارج شده و به كار روي آورده اند، افزايش 
داشته است. تمام اين موارد و موارد مشابه ديگر، 
نشان دهنده آن است كه سيستم حمايتي كشور 
به خصوص وزارت رفــاه و نهادهاي زيرمجموعه 
آن مثل سازمان بهزيســتي، در مسير معكوسي 
قرار گرفته انــد و درواقع نتوانســته اند طي اين 
ســال ها وظايف قانوني خود را در قبال كودكان 
كار به درســتي ايفا كنند، غفلــت و بي توجهي  
يكي از انواع خشونت است كه از سمت نهادهاي 
مسئول بر اين كودكان وارد مي شود. همچنين 
با عادي شــدن كار كــودك و غلبــه بي تفاوتي 
اجتماعــي، از ســمت جامعــه نيز شــاهد اين 

بي توجهي ها هستيم«. 

مريم لطفي
خبر نگار

نقش دولت در رابطه با كودكان كار
رايحه مظفريان، جامعه شناس و فعال حقوق كودك درباره وضعيت كودكان كار به همشهري مي گويد: 
»متأسفانه در ايران روي حقوق كودك سرمايه گذاري نمي شــود. دليل عمده اش هم اين است كه 
دولت ها عموما بار رسيدگي به آسيب هاي اجتماعي ازجمله كار كودكان را به دوش نهادهاي غيردولتي 
و سازمان هاي مردم نهاد گذاشته است. در جوامع پيشرفته دولت كمك  حال سازمان هاي مردم نهاد 
است؛ هم به لحاظ مالي و هم حمايت هاي اجرايي؛ از صدور مجوز گرفته تا ساير اقدامات مورد نياز. اما در 
ايران تعامل ميان دولت و سازمان هاي مردم نهاد همواره در حالت تعليق است.« او به افزايش آسيب هاي 
اجتماعي كه كودكان كار را تهديد مي كند، اشاره كرد و گفت: »كار كودك يكي از ده ها معضل كودكان 
است و امكان صحبت در مورد بسياري ديگر از موضوعاتي كه حيات جسمي و روحي كودكان را تهديد 
مي كنند، نداريم.« مظفريان افزود: »كرونا به افزايش مشكالت اقتصادي و فقر در جوامع دامن زده 
است و در شرايطي كه ما امكان شناسايي درست كودكان كار و حمايت هاي اقتصادي از آنها را در ايران 
نداريم، طبيعتا كار كودكان نيز در اين دوره بيشتر شده  است؛ اين درحالي است كه در دوران كرونا 
دسترسي سازمان هاي مردم نهاد نيز به اين كودكان محدود و سخت تر شده است. هم امكانات مالي 
اين سازمان ها محدود شده و هم به لحاظ بهداشتي، امكان تحرك افراد داوطلب در مناطق نگهداري 

از اين كودكان كمتر شده است.«

ث
مك

سال هاست كه در آموزش و پرورش سخن از طرح و اليحه اي است 
كه مي گويند بخش زيادي از مشكالت اين حوزه را حل خواهد كرد؛ 
»نظام رتبه بندي معلمان« كه ابتداي دهه ۹0 و با تدوين سند تحول 
بنيادين به عنوان راهكاري براي افزايــش كيفيت آموزش و بهبود 
شرايط جامعه معلمان مطرح شــد، اما تاكنون به مرحله تبديل به 

قانون و اجرايي نرسيده است.
در اين يك دهه اگرچه ايده هاي ديگري در اين حوزه مطرح و حتي 
به مرحله اجرايي رسيده اند، اما آنچه وزيران، مديران ارشد و بخشي 
از نظريه پردازان به عنوان راه حلي جامع براي بهبود كيفيت تدريس 
معلمان مدنظر داشــتند، همين رتبه بندي بود كه حاال يك گام به 
مرحله اجرا نزديك تر شده است. نمايندگان مجلس هفته پيش در 
صحن علني، كليات اليحه  دولت را به تصويب رساندند. جزئيات اين 
اليحه چيست؟ چه ميزان بودجه براي اجراي آن نياز است و موافقان 
و منتقدان آن درباره تأثير اين نظام رتبه بندي بر كيفيت آموزش و 

وضعيت رفاهي جامعه معلمان چه مي گويند؟ 

نظام رتبه بندي معلمان چه جزئياتي دارد؟ 
ماده يك اليحه رتبه بندي معلمان هدف چنين نظام و برنامه اي را 
»استقرار نظام پرداخت ها براساس تخصص، شايستگي ها و عملكرد 
رقابتي معلمان، توسعه مستمر و نظام مند صالحيت هاي عمومي، 
تخصصي، حرفه اي و تربيتي و كيفيت عملكرد معلمان، تقويت انگيزه 
و رضايتمندي شغلي و ارتقاي تعهد معلمان« عنوان مي كند. ماده۵ 
هم روش اجرايي را به طور كلي توضيح مي دهد: »معلمان براساس 
شاخص هاي ذكر شده در رتبه هاي يك تا ۵قرار مي گيرند و شرايط 
كسب، ارتقا، توقف و تنزل رتبه در آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين 
مي شــود.« عالوه  بر اين يكي از موارد بحث برانگيز هم ماده 4است 
كه مي گويد: »ورود به فرايند رتبه بندي معلمان با حداقل 2ســال 
سابقه خدمت معلمي صورت گرفته و كسب رتبه هاي باالتر مستلزم 
حداقل 6سال توقف در هر يك از رتبه ها و كسب ساير شرايط الزم 
تعيين شده در آيين نامه اجرايي اين قانون خواهد بود.« در اين اليحه 
همچنين معلماني از شــمول اين قانون احتمالي، خارج شــده اند: 
»معلماني كه قبل از تصويب اين قانون بازنشسته شده اند، مشمول 
اين ماده نخواهند بود و مانند ساير كارمندان مشمول قانون مديريت 
خدمات كشــوري، تابع احكام قانون مذكــور خواهند بود. معلمان 
شاغل در واحدهاي غيرآموزشي، غيرتربيتي و شاغلين در پست هاي 

اداري مصوب مشمول اين قانون نيستند.« 

بودجه رتبه بندي چقدر است؟ 
يكي از بحث هاي جدي دربــاره امكان اجرايي ايــن اليحه چه در 
مجلس و چه پيش تر در دولــت و در بين تحليلگران حوزه آموزش، 
بودجه اجرايي آن اســت. البته گفته مي شود كه دولت براي اجراي 
چنين نظامي، اعتبار مشخصي را در اليحه بودجه امسال لحاظ كرده 
است. هفته پيش رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در 
اين باره گفت كــه 1۵هزار ميليارد تومان بــراي اجراي رتبه بندي 
معلمان درنظر گرفته شــده و وزير آموزش و پرورش هم اين رقم را 

تأييد كرده است.

نظريه كارخانه اي در حوزه آموزش جواب نمي دهد
محمدرضا نيك نژاد، معلم و پژوهشگر حوزه آموزش و پرورش يكي 
از منتقدان اين طرح اســت و مي گويد كه نظام پــاداش و تنبيه در 
حوزه آموزش منجر به كاهش كيفيت خواهد شد؛ هرچند كه معتقد 
است اجرايي شدن اين نظام بندي، وضعيت صنفي معلمان و ميزان 
دســتمزد را افزايش خواهد داد. نيك نژاد در اين باره به همشهري 
مي گويد: »رتبه بندي معلمان داراي پايه هاي نظري و عملي است. اين 
طرح را مبتني بر نظريه پاداش و تنبيه در يك سازمان بنا نهاده اند؛ 
يعني مي گويند هركسي كار درست و خوب انجام داد، پاداش بگيرد 
و كساني كه كم كاري كردند، تنبيه شــوند. اين پاداش و تنبيه هم 
به صورت افزايش يا كاهش حقوق لحاظ شده  است؛ درحالي كه اين 
نظريه رفتاري سال هاست كه در نظام هاي آموزشي دنيا كنار گذاشته 

يا محدود شده است؛ چراكه چنين نگاهي ديگر كارايي الزم را ندارد.«
 او افزود: »يكي از نقدهاي جهاني به طــرح رتبه بندي معلمان اين 
اســت كه وقتي فردي پاداش مي گيرد، ديگر انگيزه كار بهتر ندارد؛ 
مثال در همين طرح يك فرد پس از افزايش رتبه بايد 6سال در يك 
پايه بماند كه همين مسئله باعث كاهش انگيزه او مي شود و ممكن 
است فقط 2ســال آخر دوباره دنبال بهبود كار بيفتد. نكته ديگر و 
آسيب ديگر ايجاد رقابت اســت. االن در نظريه هاي جديد آموزشي 
رقابت چه بين دانش آموزان و چه بين معلمان كنار گذاشته شده و 
دست كم در سطح نظري رد شده است. آموزش و پرورش يك كنش 
انساني است و در هر كنش انساني ارزش هايي مثل دلسوزي، همراهي 
و كار جمعي و... ارزش هاي نويني هستند كه نمي توان آنها را با رقابت 
ايجاد كرد. االن در جهان، آموزش مشاركتي بسيار موردتوجه است.«

او دراين بــاره ادامه مي دهــد: »در دنيا طرح رتبه بنــدي را نظريه 
كارخانه اي مي خوانند و االن در دنيا نظريه پردازان بزرگ مي گويند 

اين روش نه تنها در حوزه آموزش جواب نمي دهد كه حتي در ديگر 
حوزه ها و كارها هم نتايج مطلوبي نخواهد داشت. در آموزش و پرورش 
تشويق و تنبيه نهايتا در يك سطحي جواب مي دهد و مي دانيم كه 
يك بچه درس نخوان را از يك ســطحي با تشويق و تنبيه نمي توان 

درس خوان كرد.« 
نيك ن ژاد در ادامه به همين موضــوع از منظر عملي هم مي پردازد و 
مي گويد كه در حوزه عملي هم اين طرح با مسائلي روبه روست: »اين 
طرح منجر به صدور كارنامه هاي صوري خواهد شد و مدارس تأكيد 
خواهند كرد معدل و رتبه مدرسه بايد باال باشد كه االن هم تا حدي 
همين است. من شاهد هستم كه مديران به معلمان مي گويند بايد 
معدل كالس به فالن عدد برسد. در اين اليحه شاخصه هاي سنجش 
كلي، قابل تعريف و دقيق نيستند. وقتي شاخص ها تعريف پذير نباشد، 
سراغ شاخص هاي كمي و صوري خواهند رفت كه همان بحث نمره و 
معدل است. اين تجربه در آمريكا وجود داشت كه نتايج خوبي نداشت 
و االن آنها در حال اصالح اين فرايند هستند، ولي ما در حال حركت 

به سمت اين روش هستيم.« 
نيك نژاد در ادامه درباره نــكات مثبت اين طرح هم مي گويد : »االن 
همه رتبه بندي را در بحث افزايش حقوق مي بينند و حتي وزير هم 
در صحبت هايش به همين نكته اشاره كرده  است. معلمان همچنان 
از تورم به شدت عقب هستند. پس اين افزايش حقوق ضروري است و 
رتبه بندي مي خواهد سروساماني به اين وضعيت بدهد و از اين زاويه 
احتماال هيچ معلمي با اين طرح مخالفت نمي كند.« اين فعال حوزه 
آموزش در جمع بندي نگاه خود نسبت به نظام رتبه بندي معلمان 
مي گويد: »االن اگرچــه مجلس و دولت مي گويند كه قرار اســت 
كيفيت افزايش يابد، اما مي توان مطمئن بود كه در اين حوزه تغيير 
مثبت چنداني نخواهيم داشت، اما در حوزه صنفي و افزايش حقوق 

اميدوارم اتفاق خوبي رخ دهد.«

اليحه، نياز به چكش كاري دارد
رامين كريمي نيا، مســئول كارگروه رتبه بندي ســازمان معلمان 
ايران كه از موافقان اين اليحه اســت، مي گويد كــه برخي مواد و 
دســتورالعمل هاي  اجرايي آن بايد چكش كاري و اصالح شــود؛ 
»خواست ما اين اســت كه دســتمزد معلمان در پايه هاي برابر، 
اختالفي با اعضاي هيأت عملي دانشــگاه ها نداشــته باشد و اين 
موضوع در قانون هم آمده است يا اينكه ما به اين بحث 6سال بين 
پايه ها اعتراض كرديم. عالوه براين براي معلمان تازه استخدام شده 
در اين اليحه مدت زمان 2سال براي شروع رتبه بندي لحاظ كردند 
كه ما با اين موضوع هم مخالفيم و معتقديم معلم از بدو شروع كار، 

معلم است.«
 اما اين نظام رتبه بندي درصورت تبديل به قانون از چه تاريخي عملي 
خواهد شد؟ كريمي در پاسخ به اين پرســش هم مي گويد: »من با 
كميسيون آموزش صحبت كردم و اكثريت به اين مسئله اذعان دارند 
كه بايد از اول فروردين 1400اجرا شود. ما اميدواريم كه اين اتفاق 
بيفتد. منتظريم كه به زودي با حضور نمايندگان مجلس اين اليحه 
چكش كاري شود و در سريع ترين زمان ممكن به مرحله اجرا برسد.«
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 اگرچه كليات اليحه رتبه بندي معلمان به تصويب مجلس رسيد
 اما تا رسيدن به مرحله اجرا همچنان فاصله زياد است

پيدا و پنهان رتبه بندي معلمان
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   نتايج تحقيقات
در مقايســه بين برگزاري حضــوري يا آناليــن كالس ها براي 
دانش آموزان و دانشجويان بد نيســت به نتايج برخي تحقيقات 
نيز توجه داشته باشيم. اين نتايج نشان مي دهد كه دانش آموزان 
به طور متوسط هنگام يادگيري آنالين بين 25تا 60درصد بيشتر 
ياد مي گيرند؛ اين درحالي اســت كه اين رقم به هنگام حضور در 

كالس 8تا 10درصد است. اين مهم بيشــتر به اين دليل است كه 
دانش آموزان مي توانند به صورت آنالين ســريع تر ياد بگيرند. 
دانش آموزاني كه درگير آموزش الكترونيكي هســتند نسبت به 
حضور در كالس، 40تا 60درصد زمان كمتــري براي جذب يك 

مفهوم نياز دارند.

 همه گيــري بيمــاري 
كوويد-19باعث ايجاد فناوري

تغييراتــي در ســبك 
زندگي، كار و آموزش در دنيا شــده 
است و به نظر مي رسد با نزديك شدن 
به روزهاي پايانــي اين همه گيري در 
برخــي كشــورها، الهــام گرفتن از 
مدل هاي كار و آموزش در اين دوران 
نگرش جديــدي را در جهــان ايجاد 
كرده است. چندي پيش شركت اپل با 
توجه به كاهش ابتال به ويروس كرونا 
در آمريكا با ارسال اي ميل به كاركنان 
خــود، از آنهــا خواســته بــود تا از 
ابتداي ماه سپتامبر )دهم شهريورماه( 
3روز در هفته در محل كار خود حاضر 
باشند. به اين صورت كه كاركنان يك 
شــركت، تنها چنــد روز در هفته در 
محل كار خود حاضــر خواهند بود و 
بقيه روزها را از منزل كار خواهند كرد 
كه بــه ايــن روش مــدل هيبريدي 
مي گويند. به گفته مقامات شركت اپل، 
ايــن طــرح دســت كم تــا پايــان 
سال2021ميالدي به اجرا درخواهد 
آمد تا مورد بررسي قرار بگيرد كه آيا 
اساســا اين روش كار كردن مي تواند 
مفيد باشــد يــا خير؟ به طــور كلي، 
صرفه جويي در وقت و هزينه يكي از 
اصلي تريــن داليــل روي آوردن به 
دوركاري و كار هيبريــدي مي تواند 
باشد، اما نكته مهم ديگر كه بايد آن را 
درنظــر گرفت، موضــوع »بازدهي« 
است. طبيعتا بســياري از شركت ها، 
كارخانه ها و مراكز خدماتي نمي توانند 

چنين روش هايي را در پيش بگيرند.

فيســبوك دوركاري را ادامــه 
مي دهد

درحالي كه اپــل به دنبال پياده كردن 
روش جديدي در كار اســت، شركت 
فيســبوك به همــه كارمنداني كه 
مي تواننــد خارج از دفتــر كار كنند، 
اجازه داده است كه حتي پس از پايان 
همه گيري كوويد-19ايــن روش را 
ادامه دهند. به گزارش سي ان بي سي، 
اين شــركت به كارمندان خود گفته 

است، هر كسي كه اين توانايی را دارد 
از راه دور وظايــف خود را انجام دهد، 
مي تواند درخواســت دوركاري كند. 
مارك زاكربرگ، مديرعامل فيسبوك 
به كارمندان خود گفته است كه قصد 
دارد تا نيمــي از ســال2022را نيز 
به صورت دوركاري ســپري كنند. او 
پيش تر گفته بود كه نيمي از 60هزار 
كارمند اين شــركت مي توانند طي 
يك دهــه، كارهاي شــان را از خانه 
انجام دهند. روزنامه آيريش تايمز هم 
نوشت از اواخر  ماه جاري ميالدي، هر 
كارمندي مي تواند از اياالت متحده به 
كانادا يا از اروپــا، خاورميانه يا آفريقا 
به هرجايي در انگلســتان نقل مكان 
كند، گزينــه اي كه قبــال فقط براي 
نقش هاي فني يا كارآموزان آزاد بود. 
تا ژانويه2022، كارمندان فيسبوك 
مجاز به حركت دائمي بين 7كشــور 
ديگــر در اروپا، خاورميانــه يا آفريقا 

هستند.

برنامه هيبريدي گوگل
ً از  شــركت گــوگل نيــز اخيــرا

برنامــه بازگشــت كارمندانش در 
اياالت متحده به ســر كار خبر داده 
است. ســوندار پيچاي، مديرعامل 
گوگل در يك پســت وبالگي نوشت 
كه انتظار دارد حــدود 60درصد از 
كاركنان چنــد روز در هفته به دفتر 
بياينــد، 20درصد بــه دفاتر جديد 
منتقــل شــوند و 20درصــد ديگر 
همچنان از خانه كار كنند. او نوشت: 
»روش كاري مــا بــه كار هيبريدي 
هفتگــي تبديــل خواهد شــد كه 
بدين ترتيب اكثــر گوگلي ها تقريبا 
3روز را در دفتر و 2روز را در هر كجا 
كه مي خواهند كار كننــد. پيش از 
همه گيري، هزاران نفر در مكان هايي 
جدا از تيم اصلي خود كار مي كردند. 
من به طور كامــل انتظار دارم كه در 
ماه هاي آينده با توســعه نقش هاي 
دوركاري ازجملــه درخصــوص 
تيم هاي فرعي كامــال دوركار، اين 

تعداد افزايش پيدا كند.«

پايان آموزش سنتي
دانشگاه آيووا در حال تجزيه و تحليل 

درس هايي اســت كه از همه گيري 
بيماري كوويد-19گرفته و بســيار 
اميد  دارد كه بتوانــد بالفاصله با يك 
پروژه آزمايشــي از آن بهــره ببرد و 
به برخــي از كارمنــدان برنامه هاي 
دوركاري، هيبريــدی و انعطاف پذير 
ارائه دهد. مقامات اين دانشــگاه بر 
اين باور هســتند كه با چنين روشي 
مي توانند در هزينه ها، امكانات و زمان 
صرفه جويي كننــد. در گزارش تهيه 
شده در اين خصوص آمده است كه 
اتخاذ چنين روشــي مي تواند باعث 
ايجاد رقابت بين اســتادان شــده و 
حتي امكان استخدام اســتاداني از 
ساير كشورها به ســادگي فراهم  آيد. 
حتي برخي كارمنــدان مي توانند از 
شــهرهاي خود به صورت دوركار با 
دانشــگاه همكاري كنند. با توجه به 
انتظارات دانشجويان درحال حاضر 
برنامه ريزي هايــي در اين دانشــگاه 
شــكل گرفته اســت تــا به صورت 
آزمايشــي در پاييز مشــخص شود 
كه چه مشــاغلي مي توانند دوركار، 

هيبريد يا انعطاف پذير باشند.

آموزش آينده
آمــوزش هيبريــد يــا تركيبي يك 
مدل آموزش و يادگيري اســت كه 
نيازهــاي دانش آمــوزان، معلمان و 
كاركنان را بــا ابزارهاي يكپارچه كه 
يادگيري تركيبي، پيشرفته حرفه اي، 
پشتيباني كاركنان، يادگيري عاطفي 
اجتماعي، برنامه ريزي انعطاف پذير 
و حضور اســت، بــرآورده مي كند. 
روزنامه ايندياتودي نوشــته اســت 
كه همه گيري بيمــاري كوويد-19، 
سيستم هايي مانند آموزش، بهداشت 
و توليد را به شــدت تحت تأثير خود 
قــرار داد. بيــش از يك ميليــارد و 
200ميليون دانش آموز و دانشــجو 
در 186كشور به دليل اين همه گيري 
نتوانســتند ســر كالس هاي درس 
حاضــر شــوند؛ به هميــن دليــل 
مؤسسات آموزشي مجبور به استفاده 

از فناوري هاي آنالين شدند. 
همانطور كه جهان به ســمت شيوه 
زندگي جديد پيش مي رود، ســؤالي 
كه مطرح مي شــود اين است كه از 
اين پس مدل آموزشي چگونه خواهد 
بود؟ آيا سيستم آموزش سنتي از سر 
گرفته خواهد شــد؟ آيا كالس هاي 
آنالين با عدم پاســخگويي نيمي از 
دانش آمــوزان ادامــه خواهد يافت 
يا گزينه اي وجــود دارد كه بهترين 
مدل را از هر دو سيســتم استخراج 
كــرده و ارائــه دهــد؟ هم اكنــون 
انگيزه هــاي بســيار قــوي بــراي 
پذيرش فناوري ايجاد شــده است؛ 
به طوري كــه ســرمايه گذاري هاي 
 جهانــي در حوزه فنــاوري آموزش

edtech( در ســال2019 بــه  (
18ميليارد و 660ميليون دالر آمريكا 
رسيده و پيش بيني مي شود بازار كلي 
آموزش آنالين تا سال2025به رقمي 

بالغ بر 350ميليارد دالر برسد.
 در روش هيبريــد يــك دانش آموز 
مي تواند از خانه كار كرده، تكاليفش 
را به پايان برساند و آن را ارسال كند، 
يادگيري را به صــورت خودآزمايي 
انجام دهــد و بــراي كار در پروژه ها 
ابتكار عمل به دســت آورد. آنها براي 
انجــام كار اصلــي كامال با شــرايط 

سازگار مي شوند. 

 همه گيري بيماري كوويد-19باعث شد تا نگرش كلي جهان به مقوله كار و آموزش تا حد زيادي تغيير پيدا كند
و اكنون بسياري از كشورها به دنبال حفظ نسبي دوركاري هستند

آمـــــازون، اپـــل، 
فيســبوك و گوگل 
ممكن است مجبور 
شــوند كه در قالــب مجموعه گســترده اي از اصالحات 
ضد انحصاري كه از سوي گروهي از نمايندگان مجلس كه 
متشكل از 2حزب اصلي آمريكا هستند، اقدامات تجارتي 

خود را اصالح كنند.
به گزارش سي ان بي سي، اين بسته كه متشكل از 5طرح 
است و نسخه هاي اوليه آن در رسانه ها منتشر شده، موضوع 
ادغام پلتفرم هاي مســلط را ســخت تر و آنها را از داشتن 
كسب وكارهاي داراي تضاد منافع آشكار منع مي كند. اين 
قانون جامع ترين تالش براي اصالح قوانين ضد انحصاري 

وضع شده طي چندين دهه از قرن گذشته است.
البته اين طرح ها قبل از ارائه به كنگره بايد از سوي كميته 
قضايي تأييد شــوند و پيش از امضاي قانون به وســيله 

رئيس جمهور، در مجلس سنا تصويب شوند.
اين اقدامــات در پــي تحقيقات طوالنــي كميته فرعي 
دادگســتري مجلس در مورد انحصار 4شــركت در سال 

گذشته تكميل شده است.
هيأت تحقيــق در آن زمــان دريافت كه آمــازون، اپل، 
فيســبوك و گوگل از نوعي قدرت انحصاري برخوردارند. 
بنابراين آنها به اين نتيجه رسيدند كه قوانين ضد انحصاري 
بايد اصالح شود تا بتوان با چالش هاي منحصر به فرد رقابت 

در بازارهاي ديجيتال مقابله كرد.

درحالي كه دمكرات ها و جمهوريخواهان در مورد برخي 
از اين راه حل ها اختالف نظر داشــتند، اما در مورد آسيب 
احتمالي چنين فضاي رقابتي و ضرورت اصالحات براي 

رونق بخشيدن به بازار به توافق رسيدند.
2مورد از اين طرح هاي جديــد، كار را براي آمازون و اپل 
بسيار دشوار مي كنند. زيرا هر دو شــركت در بازارهايي 
فعاليت مي كنند كه محصوالت يا اپليكيشــن هاي خاص 
خــود را دارند و به اين شــكل با ســاير فروشــندگان يا 
توسعه دهندگان رقابت مي كنند. اين طرح ها شامل قانون 
ضد انحصار پلتفرم هاي نرم افزاري است كه به نظر مي رسد 
به »قانون آنالين انتخاب و نوآوري آمريكايي« تغيير نام 
داده و ديگري »قانون پايــان دادن به انحصار پلتفرم هاي 
نرم افزاري« است. البته گروه هاي فشار حوزه فناوري در 
اين ميان بيكار ننشسته اند. جفري مان، رئيس و بنيانگذار 
مركز بين المللي حقوق و اقتصاد مي گويد: »پذيرش مدل 
نظارتي اروپا، ابتكار عمل و رقابت شــركت هاي فناوري 
آمريكايي را در ســطح جهاني با مشــكل مواجه خواهد 
كرد.« بد نيست بدانيد كه اين گروه در گذشته، بودجه اي 
از گوگل دريافت كرده است. آدام كواچوويچ، مدير گروه 
حمايت از چپ ميانه »ســايه بان پيشرفت«، با حمايت از 
آمازون، فيسبوك و گوگل و ديگران، اوايل هفته گذشته 
پستي منتشر و اســتدالل كرد كه درصورت تصويب اين 
دو اليحه، مصرف كنندگان بيش از 10ويژگي محبوب را 
از دست مي دهند. كواچوويچ اعالم كرد كه به اين ترتيب، 
آمازون قادر به ارائه حمل ونقل رايگان پرايم براي برخي از 
محصوالت نخواهد بود و گوگل به دليل قوانين منع تبعيض 
در پلتفرم هاي خود، نمي تواند بهتريــن و محبوب ترين 
نتايج را براي معرفي مشاغل در مناطق مورد نظر كاربران 
ارائه دهد. او همچنين نوشــت كه اپل اجازه ندارد از قبل 
اپليكيشن هاي Find My را كه به كاربران كمك مي كند 
تا گجت هاي گمشده را پيدا كنند، روي ديوايس هاي خود 
نصب كند. كواچوويچ عالوه بر اين اعالم كرد كه فيسبوك 
هم به دليل مقررات تعارض منافع و عدم تبعيض نمي تواند 

اجازه ارسال متقابل به اينستاگرام را بدهد.
با وجود اين فشــارها، حمايت دوجانبه احــزاب آمريكا، 
هشداري خطرناك براي شــركت هاي فناوري محسوب 
مي شود. اين يكي از معدود مواردي است كه هم دمكرات ها 
و هم جمهوريخواهان معتقدند كه شركت هاي فناوري از 
قدرت زيادي برخوردارند و به همين دليل از سكون و ركود 

در حوزه نوآوري نگران هستند.

 مقابله با انحصار
غول های فناوری

قانونگذاران آمريكايي با محدود كردن قدرت انحصاري 
آمازون، اپل، فيسبوك و گوگل تالش مي كنند كه با 
چالش هاي رقابت در بازارهاي ديجيتال مقابله كنند

كار و آموزش هيبريدي در دنياي پساكرونا  جهان استارت آپي

دنياي رمزارز

 مركز نوآوري همشهري
در آستانه بهره برداري

 تداوم تشديد سختگيري ها
در صنعت رمزارز چين

نخستين مركز نوآوري رسانه كشور، با ابتكار مؤسسه همشهري، 
همكاري پارك علم و فناوري دانشگاه تهران و حمايت معاونت 
علمي و فناوري رياســت جمهوري در دهه اول تيرماه 1400با 
حضور شهردار تهران، برخي از مديران اكوسيستم هاي نوآوري 
و مديران مؤسسه همشهري به صورت رسمي آغاز به كار مي كند.
پس از برگزاري رويداد دموي مركز نوآوري مؤسسه همشهري در 
آذرماه سال گذشته و پذيرش تعدادي از استارت آپ ها در رويداد 

اوليه، اكنون اين مركز آماده افتتاح شده است.
از جمله اهداف اين مركز كه در حوزه رسانه فعاليت خواهد كرد، 
مي توان به برگزاري جشــنواره هاي فناوري و نوآوري رســانه، 
برگزاري دوره هاي شتابدهي حوزه رسانه و ايجاد مدرسه نوآوري 

رسانه اشاره كرد.
همچنين برگزاري استارت آپ ويكندهاي حوزه رسانه و تشكيل 
اتاق فكر رســانه، بخشــي ديگر از هدف گذاري مركز نوآوري 

مؤسسه همشهري خواهد بود.
ارائه خدمات مختلف ازجمله تعامل كارگزاران، سرمايه گذاران 
و دســت اندركاران حوزه رســانه، تدقيق طرح تحول ديجيتال 
مؤسســه همشــهري، برنامه جامع طرح توزيع همشــهري و 
مشاوره، نظارت و مديريت طرح تحول ديجيتال بخش ديگري از 

فعاليت هاي مركز نوآوري همشهري را تشكيل مي دهد.
عالوه بر اين، بخشــي ديگر از خدمات اين مركز نوآوري شامل 
برگزاري رويدادهاي نوآوري و مرتبط با رســانه همشــهري، 
تجاري ســازي واحدهاي پذيرفته شــده در مركــز، راه اندازي 
كلينيك هاي كســب وكار در همه زمينه ها و شناسايي و جذب 

نيرو و ايده ها و همچنين پذيرش و ارزيابي آنها خواهد بود.
مركز نوآوري مؤسسه همشهري در مناســب ترين نقطه براي 
شكل گيري اكوسيستم هاي مراكز نوآوري و استارت آپ ها، يعني 
در مركز شهر و در مجاورت دانشگاه تهران، با فضايي به مساحت 

1750مترمربع تاسيس شده است.
به اين ترتيــب، همه افــراد، گروه ها و تيم هايي كــه ايده هاي 
خالقانه اي در حوزه رسانه دارند، مي توانند در اين اكوسيستم، 
عالوه بر افزايش توانمندي رســانه اي خود در حوزه مورد عالقه 
خودشــان، مورد حمايت اين مركز قرار گيرند تــا ايده خود را 

تبديل به واقعيت و كسب وكار رسانه اي كنند.

مقامات اســتان چينگاي در شــمال غربي چين و منطقه اي در 
همسايه شين جيان دســتور دادند پروژه هاي استخراج ارزهاي 
ديجيتال در اين هفته بسته شوند، چراكه اكنون دولت هاي محلي 

درخواست پكن براي ممنوعيت اين صنعت را عملي كرده اند.
 

به گزارش رويتــرز، چين بيــش از نيمي از اســتخراج جهاني 
بيت كوين را به خود اختصاص داده اســت، امــا برخي از ماينرها 
پــس از محدوديت هــا و ممنوعيت هاي شــديدي كــه دولت 
 چين در ايــن خصوص وضع كــرد، به كشــورها و مناطق ديگر

كوچ كرده اند. 
الي تانگ، مديرعامل خدمات مالي در بابِل فايننس، شركت مالي 
و وام دهنده رمزارز مستقر در هنگ كنگ مي گويد: »ما در صنعت 
اســتخراج در نقطه عطفي ايســتاده ايم. برخي از ماينرها اكنون 
به طور جدي برنامه هاي عملياتي آينده خود را ارزيابي مي كنند، 
 زيرا فضــاي نظارتي فعلي براي رشــد آنهــا در مقياس تجاري

نامساعد است.« 
دفتر وزارت صنعت و فناوري اطالعات چين در استان چينگاي 
دســتور ممنوعيت پروژه هاي جديــد رمزارز در اين اســتان را 
صادر كرده و طبق اعالميه اي به پروژه هاي موجود گفته اســت 
كه كار را تعطيل كننــد. ماينرها كه پروژه هــا و مراكز داده هاي 
بزرگ راه انــدازي كرده و ابر رايانــه در اختيار دارنــد، مجازات 
مي شــوند و شــركت ها از ارائه خدمات توسعه ســايت يا منابع 
 تغذيه براي فعاليت هاي مربوط به اســتخراج ارزهاي ديجيتال

منع شده اند. 
همچنين بــه پروژه هاي رمزارز در پارك ملي توســعه اقتصادي 
و فناوري ژوندونگ در شين جيان دســتور داده شده كه تعطيل 
شوند. شين جيان بزرگ ترين مركز استخراج بيت كوين در چين 
است كه تقريبا يك سوم كل قدرت محاسباتي را به خود اختصاص 
داده است. استان چينگاي طبق اطالعات جمع آوري شده توسط 
دانشگاه كمبريج در مكان نهم اســتخراج جهان قرار دارد. عالوه 
بر اقدام شوراي دولتي، 3 نهاد صنعت خدمات مالي در چين نيز 
پرداختي ارز ديجيتال را ممنوع كرده اند. عاملي كه به طور كلي، 
يك تريليون دالر از سرمايه بازار رمزارزها را از بين مي برد. پيش تر 
دولت هاي محلي ديگر در چين اقدام به ممنوع سازي و تعطيلي 

صنعت ارزهاي ديجيتال كرده بودند.
 مغولســتان داخلي، ســومين مركز بــزرگ اســتخراج چين، 
پيش نويس قوانيني را براي ريشــه كن كردن اين تجارت منتشر 
كرده است. از سوي ديگر مقامات در سيچوان هم تحقيقاتي را در 

اين خصوص آغاز كرده اند.

 مريخ نــورد چينــي ژورونــگ 
عكس هاي جديدي از مريخ ارسال فضا

كرده كه در ميان آنها يك ســلفي 
هم وجود دارد. به گفته اندرو جونز، روزنامه نگار 
Space News، اين ســلفي جالب با قرار دادن 
يك دوربين بي ســيم كوچك روي سطح سياره 
ســرخ در فاصله 10متــري، انجام شــده  كه به 
مريخ نورد چيني اجازه داده تا از اين فاصله كم از 
خودش يك سلفي هيجان انگيز بگيرد. در ديگر 
تصاوير ارسالي توسط ژورونگ، سكوي فرودي كه 
اين كاوشــگر پس از فرود از آن پرتاب شــده، 
مشخص اســت. اين تصوير پانوراما كه به صورت 
VR نيز قابل مشاهده است، نماي وسيعي از مريخ 
و جايي كه به گفته جونز، هواپيمابر مايعات را براي 
يك فرود بي خطر خالي مي كند، نشان داده شده 
اســت. عكس ها محيط غبارآلــود مريخ نورد و 
بالشتك فرود آن را نشان مي دهد كه هر دو پرچم 
كوچك چين را روي بدنــه خارجي خود حمل 

مي كنند.
در پايان ماه گذشته، مريخ نورد چيني ژورونگ – به 
معني  خداي افســانه اي آتش- نخستين تصاوير 
خود را از مريخ به زمين مخابره كرد. آژانس فضايي 
چين)CNSA( همچنين برخي تصاوير را به شكل 

انيميشني  منتشر كرده  كه نشان مي دهد ژورونگ 
در حال حركت از كپسول فضايي به مريخ است.

ژورونگ در ژوئيه ســال گذشته به عنوان بخشي 
از ماموريت فضايــي تيانوان -1 بــه فضا پرتاب 
شــد. اين كاوشــگر در  ماه فوريه به مدار سياره 

سرخ وارد شد و ســپس 3 ماه را به مطالعه محل 
فرود برنامه ريزي شــده خود پرداخــت. با فرود 
موفقيت آميز مريخ نورد ژورونگ در اواخر  ماه مه، 
چين به سومين كشوري تبديل شد كه با موفقيت 
يك مريخ نورد را روي سطح ســياره سرخ فرود 

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار

 عمادالدين قاسمی پناه
خبر نگار

مي آورد. پيش از اين، آمريكا و روســيه موفق به سلفی مريخ نورد چينی با سياره سرخ
انجام اين كار شده بودند.

 هم اكنــون، مريخ نــورد آمريكايــي پشــتكار
)Perseverance( كــه از ســوي ناســا اوايل 
امسال به مريخ پرتاب شــد، در اين سياره حضور 
دارد و ماموريت خود را با ارســال عكس و فيلم 
و همچنان پــرواز نخســتين هلي كوپتر در جو 
مريخ، طبق برنامه انجام مي دهد. البته ژورونگ 
با ارتفاع 1.85متري، بسيار كوچك تر از مريخ نورد 
آمريكايي اســت كه با يك هلي كوپتر كوچك در 
حال كاوش در اين سياره است. ناسا انتظار دارد كه 
مريخ نورد خود نخستين نمونه هاي خاك و سطح 
سياره سرخ را در  ماه جوالي جمع آوري كند و در 

سال 2031 به زمين بازگردد.
وظيفــه مريخ نــورد ژورونــگ، بررســي خاك 
و جو سياره ســرخ است. اين وســيله پرهزينه، 
240كيلوگــرم وزن دارد و 6 ابزار علمي ازجمله 
دوربين توپوگرافي با وضوح باال همراه خود روي 
سطح مريخ حمل مي كند تا زماني كه ماموريت 
خود را بــا موفقيت بــه پايان برســاند. عالوه بر 
اين، ژورونگ به دنبال ردپــاي زندگي در مريخ و 
 به طور مشخص منطقه اي است كه تحت عنوان

Utopia Planitia شناخته مي شود. با استفاده از 
رادار به اصطالح نفوذپذير زمين، تالش مي كند در 
طول ماموريت 90روزه خود، آب و يخ زير سطح 

مريخ را پيدا كند. 
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سردرگمي، منجر به افزايش 
استرس و اضطراب مي شود

 ناآگاهــي، فضاي مبهم 
و ســردرگمي شديد در 
جامعه، وضعيتي اســت 
كــه هميشــه مي تواند 
باعث ايجاد اســترس و 
اضطــراب در بين مردم 
شــود. هم  اكنون مردم 
عالوه بر داشتن نگراني از ترس ابتال به بيماري 
كرونا بايد نگران وضعيت واكسيناســيون هم 
باشند. واقعيت اين اســت كه موضوعي مانند 
واكسيناسيون را نمي شــود مانند بسياري از 
موضوعات ديگر با وعده و وعيد و به  اصطالح با 

گفت وگو حل و فصل كرد. 
به  ويژه آنكه دوز اول واكسن براي تعداد زيادي 
از گروه سني باالي 70ســال انجام شده، اما 
هم اكنون روند آن بســيار كند و حتي شنيده 
مي شود، متوقف شده است.  بنابراين بهتر است 
مســئوالن و متوليان بخش سالمت، به جاي 
اينكه همه مسائل را به آينده اي مبهم موكول 
كنند، با شفافيت درباره شــرايط و علت بروز 

مشكالت براي مردم توضيح دهند.
 البته تأخيــر چند روزه در كشــورهاي ديگر 
هم اتفــاق مي افتد. مي توان گفــت؛ از لحاظ 
روانشــناختي آنچه بيش از هر چيز جامعه را 
كالفه مي كند، ارائــه اطالعات ضد و نقيض به 
مردم است. هم اكنون و درخصوص مشكالت 
واكسيناســيون كرونا، مردم بايد بدانند چرا و 
چطور در كشور دوز اول بدون تامين دوز دوم 
تزريق مي شود، حال آنكه تمام اين شرايط بايد 

از قبل پيش بيني مي شد. 
در شــرايطي كه اعتماد و سرمايه اجتماعي با 
افت مواجه شده، راه هاي بســيار زيادي براي 
ارائه اطالعات و افزايش ســطح آگاهي مردم 
وجود دارد كه حتما بايد به تمام آنها توجه شود. 
هر چند هنوز هم دير نشــده و اگر سياســت 
اطالع رساني و رسانه اي ستاد ملي كرونا، وزارت 
بهداشــت و همه افرادي كه به نوعي سهمي 
در اين ماجرا دارند به ســمت  شفافيت برود، 
قطعا از ميزان اســترس و اضطراب مردم هم 
كاسته مي شود؛ اين عاملي است كه مي تواند 
در ميزان سالمت ذهن و جسم افراد يك جامعه 
تأثيرگذار باشد، به ويژه در دوران شيوع كرونا 
كه تامين سالمت ذهن و مديريت افكار، نقش 
مهمي در سيســتم ايمني بدن افراد دارد؛ اما 
»سياست زدگي« در كشور ما، يكي از عواملي 
 اســت كه مانع از انجام چنين اتفاقي خواهد

 بود.  
 اطالع رســاني بموقع به افراد و جلوگيري از 
اســترس، تردد و ازدحام آنها بــراي دريافت 
واكســن، كمترين كاري بود كه مي شــد در 
شرايط سخت مواجهه با ترس از ابتال به كرونا يا 
مواجه شدن با جهش هاي جديد ويروس كرونا 

براي مردم انجام داد. 
  نمي توان از شهروندان  انتظار داشت در چنين 
شرايط سختي، خودشــان انجام همه امور را 
بدون هيچ تــرس و اضطرابي بر عهده بگيرند. 
به ويژه هم اكنون و درخصوص سالمنداني كه 
خودشان با مشكالت زيادي دست و پنجه نرم 

مي كنند. 

نگاه بيش از دو هفته است كه مراكز ســالمت با كمبود 
واكسن كرونا مواجه شده اند. هفته گذشته مسئوالن 
وزارت بهداشــت اعالم كردند، اين كمبود با واردات 
جديد برطرف مي شود، هفته جديد آمد و جز 100 
هزار دوز واكسن اســپوتنيك وي، خبري از محموله 
جديد نشــد. حاال در شــرايطي كه تكليف واردات 
مشخص نيست و گفته مي شود محموله هاي ميليوني 
در گمرك چين مانده اند، مقامات رسمي نظام سالمت 
در حال بررسي صدور مجوز مصرف اضطراري براي 
واكسن »كووبركت« هستند؛ در حالي كه كووبركت به 
تازگي فاز سوم كارآزمايي باليني را شروع كرده   است. 
هر چند كه گفته مي شود در دنيا بسياري از واكسن ها 
در فاز سوم مجوز مصرف اضطراري را دريافت كرده اند. 
معضل كمبود واكسن در شرايطي است كه بر اساس 
اعالم وزارت بهداشت، تاكنون 4 ميليون و 305 هزار 
و 242 نفر دوز اول واكســن را گرفته اند و تنها 802 
هزار و 594 نفر موفق به دريافت دوز دوم شــده اند 
كه نشــان دهنده معطل ماندن تعداد زيادي از دوز 
اولي ها بــراي دريافت دوز دوم اســت. حاال گزارش 
ميداني همشــهري، از توقف تزريق دوز اول و تزريق 
دوز دوم در مراكز بسيار محدود سالمت حكايت دارد. 
سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا روز گذشته اعالم 
كرد كه واكسيناسيون دوز دوم كرونا تا هفته آينده از 
سر گرفته مي شود. او در جلسه اخير ستاد ملي مقابله 
با كرونا، تقصير را به گردن بدعهدي  كشورهاي ديگر 
انداخت:»قرار بود محموله 3 ميليون دوزي واكسن دو 
هفته پيش به دستمان برسد كه نرسيد. اميدواريم در 
اين هفته قسمتي از آن وارد شود.« عليرضا رئيسي 
به كساني كه دوز اول واكســن را دريافت كرده اند و 
معطل دوز دوم شان هستند، اين اطمينان خاطر را داد 
كه تا هفته آينده، دوز دوم به آنها تزريق مي شود. در 
همين جلسه بود كه رئيسي، از بررسي فاز دوم يكي از 
واكسن هاي ايراني براي صدور مجوز مصرف اضطراري 
خبر داد. البته او نام اين واكسن رابه زبان نياورد.  در 
همين جلسه حسن روحاني، رئيس دولت دوازدهم هم 
در صحبت هايش به ماجراي تامين واكسن اشاره كرد و 
گفت:»  يكی گفت اگر از شرق بياوريد من نمی زنم، 
يكی گفت از غرب بياوريد من نمی زنم. يكی گفت 
اصال واكســن نمی زنم. ما گفتيم واكسن خارجی 
با قدرت وارد شــود و يك روز تاخير نشود. ما برای 
دريافت كواكس ثبت نام كرديم و 16 ميليون و800 
هزار دوز سفارش داديم و از اولين كشورها بوديم.«  
به گفته او، خريد از ساير كشــورها به سرعت آغاز 
شد، به شركت هاي خصوصي هم مجوز داده شد اما 
تهيه آن سخت بود:»بيش از 5  ميليون تزريق شده 
است و همچنان واكســن وارد می كنيم. همه توان 
خود برای توليد واكسن داخلی را ادامه می دهيم، 
توليد 2 واكسن نزديك است و اميدواريم به زودی 

وارد شود.« 

توقف ممنوع
 تعداد قابل توجهي از مراكــز كوچك و بزرگ تزريق 
واكسن در تهران و ديگر شهرهاي كشور چند روزي 
است كه با نصب بنر، نسبت به توقف واكسيناسيون 
اطالع رساني مي كنند: »در اين مركز تا اطالع ثانوي 
واكســن تزريق نخواهد شــد.« بســياري از مراكز 
سالمت ديگر خدمات واكســن كرونا ارائه نمي  دهند 
و روابط عمومي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور يكي 
پس از ديگري با صدور اطالعيه  از تعطيلي موقت مراكز 
واكسيناسيون كرونا تا اطالع ثانوي خبر مي دهند؛ اين 
وضعيتي است كه از حدود دو هفته پيش، پيش بيني 
شــده بود. با اين همــه اما آخرين گــزارش  ميداني 
همشهري از مراكز سالمت نشــان مي دهد، در چند 
مركز تجميعي غرب تهران كه براي واكسيناســيون 
كرونا راه اندازي شده است، مردم همچنان براي تزريق 
واكسن، تجمع كرده اند و منتظر دوز دوم واكسن هاي 

بررســي ها نشــان مــي دهــد واكسيناســيون دوز اول كرونا متوقــف شــده و تنها در 
تعدادي از مراكــز دوز دوم تزريق مي شــود؛  اين مراكز با مراجعه بيش از حد ســالمندان و 
 شــلوغي بســياري مواجه شــده اند در حالي كه واكســن به تعــداد كافي وجــود ندارد

گــزارش ميداني همشــهري از آخريــن وضعيت واكسيناســيون در 
مراكز ســالمت در پــي اعالم كمبــود واكســن و تاخيــر در واردات 

زديم كم مانده بود نگهبان دم در ما را بزند و اين هم 
وضعيت تزريق دوز دوم.  آيا واقعا نمي دانند كه يك 
جماعت سالمند، با مشكالت جسماني زياد، توان اين 
صف 4 ســاعته و تحمل اين همه استرس براي يك 
واكسن را ندارند.« خارج از سالن درگيري باال گرفته 
است، يكي از مسئوالن مركز مي خواهد بدون نوبت 
كسي را براي تزريق واكســن وارد كند اما ديگران با 
اعتراض مانع اين كار مي شــوند. خستگي و معطلي 

كالفه شان كرده است.

  واكسن ؛ تنها براي مبتاليان به سرطان 
نبود واكســن براي تزريق دوز اول و دوم سالمندان 
را اميرعلي فريدون فر، رئيس مركز بهداشــت شرق 
تهران هم تأييد مي كند و به همشــهري مي گويد: 
»هم اكنون واكسن تنها براي يكسري بيماران سرطاني 
موجود اســت، از قبل براي تزريق واكســن آنها در 
يك بيمارســتان هماهنگي انجام داده مي شود.« او 
تأكيد مي كند كه اطالع رساني زيادي به سالمندان 
درباره تمام شدن ذخيره واكسن و مراجعه نكردن به 
مراكز بهداشت شده است، حدود 50هزار پيام براي 
دريافت كنندگان واكســن در مراكز بهداشتي شرق 
تهران فرستاده شــده اما باز هم مراجعه مي كنند و 
اصرار دارند كه واكســن بزنند. او مي گويد: »از نظر 
ما افراد باالي 70سال با دريافت يك دوز واكسن هم 
ايمني خوبي دارند و اگر در خانه بمانند و تحمل كنند 

مشكلي براي آنها پيش نخواهد آمد.« 

سياست  نادرست
  در اين بين  معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي 
ايران سياســت محدوديت تزريق دوز اول را با هدف 
حفظ سهميه دوز دوم سالمندان اعمال كرد، به همين 
دليل هنوز در تعداد محدودي از اين مراكز همچنان 

دوز دوم تزريق مي شود.
 يكي از كارشناســان دانشــگاه علوم پزشكی ايران 
كه نخواســت نامش در گزارش بيايد به همشهري 
مي گويد: »مــا هنوز هيچ يافتــه علمي صدرصدي 
درباره افزايش فاصلــه دوز اول و دوم و از بين رفتن 
تأثير واكســن در بدن نداريم. همچنين در اولويت 
گذاشــتن دوز دومي ها اقدامی منطقــي بود كه از 
ســوي اين دانشــگاه صورت گرفت. در اين زمينه 
اطالع رســاني كاملي انجام شــد و حتي با مراجعه 
سالمندان براي دوز اول نام و شــماره تلفن آنها در 
سيستم ثبت مي شد كه به محض اختصاص سهميه 
جديد به آنها اطالع رساني شــود.« اين كارشناس 
درباره تجمع ســالمندان در مراكز بهداشــتي اين 
دانشــگاه هم مي گويد: »با توجه به اينكه در چند 
روز اخير ديگر مراكز بهداشــتي تهــران ترزيق را 
متوقف كردند، به همين دليل ازدحام و بار مراجعه 
به سمت مراكز بهداشتي ما رخ داد، اين اتفاق منجر 
به بي نظمي و شــلوغي زيادي شــد و ما نتوانستيم 
آن را كنترل كنيــم. اگر يك مركز تــا پيش از اين 
پيش بيني تزريق واكســن براي 50نفر را داشــت، 
به يكباره با مراجعــه 200، 300نفري افراد مواجه 
 شد. چرا كه مردم متوجه شده بودند واكسني وجود 
ندارد و با نگراني به مراكز مــا مراجعه مي كردند.« 
به گفته او،   از مناطق دور تهران و حتي استان هاي 
ديگر هم ســالمندان براي تزريق دوز دوم مراجعه 
كردند، اما نمي توان ســهميه افرادي كه دوز اول را 
گرفته اند، به اين افراد داد. همين مسئله سبب شد 
تا با ازدحام جمعيت، پروتكل هاي بهداشتي و فاصله 
گذاري ها رعايت نشود. او مي گويد كه اين وضعيت، 
فشــار زيادي به كاركنان وارد كرده و بي برنامه ، كار 
را سنگين تر كرده است. در كنار همه اينها استرس 
و فشار روحي به كاركنان و ســالمندان وارد شده. 
سالمندان هم به شدت گاليه دارند و مضطربند كه 

نكند واكسن به آنها نرسد. 

چيني اند. حاال خيلي  از ســالمندان كه در گروه هاي 
اولويت دارند، پس از اينكه پيامكي دريافت كرده اند، از 
راه هاي دور، خودشان را به مراكز مربوطه رسانده اند تا 
دوز دوم واكسن را بگيرند؛ غافل از اينكه واكسن ها در 
همان ســاعت هاي اوليه روز تمام مي شود. همچنان 
صف ها در برخي از مراكز پابرجاست و سالمندان به اميد 
گرفتن دوز دوم، ساعت ها معطل مي شوند. وضعيت 

در مراكز سالمت تهران، متفاوت با ساير شهرهاست.

 واكسن به همه نمي رسد
صبح ديروز در مركز بهداشت منطقه سازمان برنامه 
و بودجه، جمعيت زيادي از ســاعت هاي اوليه صبح 
ايســتاده بودند. يك نفر نزديك در ورودي اســامي 
مراجعه كنندگان را يادداشت مي كرد. ساعت 9صبح 
بود و از 280نفري كه از 6صبح ثبت نام كرده  بودند، 
تازه نوبت شماره 140رسيده بود. نگراني از تمام شدن 
واكسن، گرما و ساعت ها انتظار زير آفتاب و مقابل سوله 
تزريق واكسن، امان همه را بريده بود. يكي از ناظران 
حاضر در سالن كه پاسخگوي سؤاالت مراجعان است، 
به همشهري مي گويد: »امروز فقط سينوفارم دوز دوم 
براي 70سال به باال، براساس نوبت تزريق مي شود و از 
فردا هم واكسن نداريم. بايد صبر كنيد سهميه جديد 
برسد كه احتماال اواسط تير خواهد بود.« او در پاسخ 
به اين سؤال كه آيا بيماران خاص هم مي توانند براي 
واكسيناسيون مراجعه كنند؟ توضيح مي دهد:»ما از 
اول هم براي بيماران خاص واكســن نمي زديم، مگر 

اينكه جزو اولويت ها مي شدند.« عالوه بر ازدحام خارج 
از مركز، بيش از 100نفر داخل سالن منتظر دريافت 
واكسن بودند، و روي صندلي ها با فاصله نشسته بودند. 
اين ناظر درباره شلوغي و ازدحام جمعيت هم مي  گويد: 
»مدتي است كه واكسن در مراكز بهداشتي كوچك 
تزريق نمي شود و براســاس منطقه بندي سالمندان 
را به مراكز تجميعي هدايت مي كنند.« يك نفر كنار 
پياده رو با صداي بلند از شــرايط ايجاد شــده گاليه 
مي كند. به گفته او، صبح از مركز بهداشتي كه دوز اول 
را تزريق كرده با او تماس گرفته اند و آدرس اين مركز 
را داده اند، اما حاال مي گويند بعد از 2ساعت معطلي 

نوبت به او نرسيده است.

كالفگي، استرس و فشار رواني در نبود واكسن
در دومين مركز تجميعي منطقه 5تهران در ميدان 
پونك، تنها 140سهميه واكسن براي تزريق مانده و 
مردم براي گرفتن واكسن جمع شده اند. اينجا ورود 
براي دريافت واكسن 2مرحله  دارد. جلوي در پشت 
ميله ها ثبت نام مي كنند و بعد از ســاعت ها انتظار به 
حياط دوم مركز هدايت مي شــوند. آنجا هم داستان 
ديگري است. صندلي ها چسبيده به هم، رديف شده و 
همه كنار هم نشسته اند، نه از پروتكل ها خبري هست 
و نه فاصله اجتماعي. همه عصباني و دلخور از وضعيتي 
هستند كه ايجاد شده. به كسي اجازه ورود بدون نوبت 
داده نمي شود. يكي از ســالمندان مي گويد: »واقعا 
خسته شــده ايم،  اي كاش از اول واكسن نمي زديم. 

از ساعت 7صبح اينجا هستم و هنوز نوبتم نشده. مگر 
نمي دانستند كه ما بايد دوز دوم واكسن را بزنيم كه 
االن اينقدر بي برنامه عمــل مي كنند.« گاليه بخش 
زيادي از سالمندان از تغيير مركز واكسيناسيون است. 
زن 77 ساله ای كه با زحمت خودش را به صندلي ها 
مي رساند با صداي بلند مي گويد: »صبح ساعت 8رفتم 
مركز بهداشت جنت آباد يك كاغذ دستم داده اند كه 
بيايم اينجا. من كه سواد ندارم از 100نفر پرسيدم تا 
رسيدم. فشارم باالست و از تشــنگي هالك شده ام. 
يك ليوان آب اينجا پيدا نمي شود.« يكي از مسئوالن 
مركز بهداشــت اما در پاســخ مي گويد: »نيروي ما 
براي واكسيناسيون كم است و با وجود اينكه تعداد 
محدودي واكسن داريم اما مراجعه زياد است. چيزي 
كه ما را خســته مي كند توضيح بيش از حد به مردم 
است. تا مي فهمند كه اينجا واكسن تزريق مي شود، 
مي آيند و التماس مي كنند كه واكسن بزنند. دلمان 
مي خواهد كارشــان را راه بيندازيم اما واقعا سامانه 
اجازه چنين كاري را به ما نمي دهد. اين وضعيت براي 
خودشان هم خطرناك است.« او درباره نوع واكسن 
تزريقي هم مي گويد: »فعال تمام كساني كه مشمول 
دوز دوم شده اند ســينوفارم چيني بايد بزنند، چون 
آسترازنكا 3 ماه فاصله زماني بين دو دوز دارد و هنوز 
نوبت تزريق دوم نرسيده است.« مرد سالخورده اي كه 
پشت اتاق منتظر رسيدن نوبتش براي واكسن است، 
از نبود كرامت براي سالمندان گاليه مي كند:» ما كه 
در اين چند وقت هيچ كرامتي نديديم. دوز اول را كه 

مراكز ،خالي از واكسن 
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ضربان قلب ها در آفتاب تابستان
گرما در بروز خشونت

 تا چه اندازه تأثيرگذار است؟
»هوا گرم است و گرم تر هم خواهد شد.« اين جمله يك پيشگويي عجيب و 
غريب نيست. آن چيزي است كه هر ســال ما خواهي و نخواهي، كم و بيش 
با آن روبه رو مي شويم. اما امسال شــايد با وجود بارش هاي كمتر، كم آبي و 
عوامل زيست محيطي ديگر، سخت تر از سال هاي گذشته آن را تجربه كنيم. 
تجربه تصاويري از مردانــي با پيراهن هاي دريده، قفــل فرمان هايي كه از 
ماشين بيرون آورده مي شوند و در هوا مي چرخند و دهان هايي كه به ناسزا 
باز و بسته مي شوند؛  تصاويري تكرار شونده در تابستان هاي داغ و عصب هاي 

ضعيف مغزهاي ما. 

متهمان خاموشي و جيره بندي
آيا سوءمديريت در منابع آبي كشور و ناتواني براي جذب سرمايه براي 

صنعت برق، ما را دچار بحران كرده است؟ 
در روزگاري كه بدون بــرق حتي نمي توان از پاركينگ خانه ها خارج شــد، از يك 
سو خاموشي ميان خانه ها و شهرها تقسيم مي شــود و از سوي ديگر هشدارهاي 
جيره بندي آب مثل خــوره به گوش مي افتد. تا اينجاي كار، ســال 1400، يكي از 
كم بارش ترين سال هاي نيم قرن اخير اســت به طوري كه بارش ها در ارديبهشت 
سال جاري، نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 54درصد و نسبت به زمان مشابه 
به طور متوسط در درازمدت )52ساله( حدود 40درصد كاهش را تجربه كرده است. 
البته نيمه دوم سال 99 هم در به وجود آمدن تنش آبي كنوني مؤثر بوده؛ چرا كه ارتفاع 

بارش ها از اول مهر 99 تا پايان دي ماه همين سال، ۳۸ درصد كاهش داشته است. 

 اسلحه هاي خوراكي
 براي مقابله با گرمازدگي 

دبير انجمن تغذيه استان البرز مي گويد كه در فصل گرما
 از خوردن غذاهاي چرب، پركالري، سرخ شده و پر ادويه بپرهيزيد

با آمدن فصل گرم كه تقريبا از خرداد ماه آغاز مي شود و تا پايان مرداد ادامه 
دارد، گرما  زدگي نيز شايع مي شود. اين حالت اغلب در ماه هاي داغ سال رخ 
مي دهد و مي تواند از طيف خفيف تا شديد بروز كند و اگر كنترل نشود حتما 
باعث جدي ترين آسيب ها به فرد مي شــود؛ عارضه اي كه شايد خيلي جدي 
گرفته نشــود اما در كمترين زمان، جان فرد را تهديد مي كند و حتي باعث 

مرگ مي شود. 
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وضعيت امسال به لحاظ خشکسالي 
چه تفاوتی با سال گذشته دارد؟ 

بر اساس اعداد و ارقام موجود امسال كاهش حداقل 
40درصدي بارندگي را نسبت به متوسط بلندمدت 
داشتيم و در مقايسه با سال گذشته كاهشي بيش از 
50درصد را در قسمت هاي مختلف كشور مشاهده 
مي كنيم. اين كاهش بارش در برخي استان ها مانند 
سيستان و بلوچستان، هرمزگان و كرمان شدت پيدا 
كرده است كه مي تواند به ما دورنمايي بدهد كه در 
تابستان امســال و در اوج گرما با شدت بااليي از 

خشكسالي و گرما مواجه خواهيم بود.
این خشکســالي و گرمــا به ویژه 
در روزهاي داغ تابســتان چــه تبعاتي براي 

محيط زیست به همراه دارد؟
محيط زيست مهم ترين بخشي است كه از گرما و 
بي آبي به شدت آسيب مي بيند. افزايش دما، كاهش 
بارش، تغيير در الگــوي بارش ها و برهم كنش اين 
عوامل بر همديگر به شدت محيط زيست را دچار 
تنش مي كند و در معرض نابــودي قرار مي دهد. 
پوشش گياهي در عرصه هاي جنگلي تحت الشعاع 
قرار مي گيرد و آســيب مي بيند. گرماي ســوزان 
موجب مي شــود حريق در عرصه هاي جنگلي و 
پوشش هاي گياهي مجاور تاالب تشديد پيدا كند. 
از بين رفتن پوشــش گياهي و سطح كاهش آب 
تاالب ها و رودخانه پوشش جانوري مناطق را نيز 
در معرض خطر نابودي قرار مي دهد و  موجب كوچ 
پرندگان و بسياري از جانوران از آن منطقه خواهد 
شد. گرما شدت انتشــار ريزگردها و گردوغبار را 
افزايش مي دهد و ســكونت را بــراي بوميان اين 
مناطق بسيار مشقت بار مي كند. در تابستان امسال 
بي شك با شــرايط آب و هوايي نامساعدی روبه رو 

هســتيم كه ممكن اســت با فرونشست زمين در 
دشت ها هم مواجه شويم. همچنين سطح آب هاي 
زيرزميني به شــدت كاهش پيدا كنــد. تاالب در 
گرما بيشتر سهم خشكسالي را به خود اختصاص 
مي دهنــد. خشكســالي هاي اينچنيني همزمان 
ممكن است باعث بروز ســيالب هاي ناگهاني هم 
بشود كه مي تواند قابل توجه باشد؛ چرا كه فرسايش 
خاك را تشــديد مي كنند. دبــي رودخانه ها نيز 
به شــدت كاهش پيدا خواهد كــرد و حيات تنوع 

زيستي مان دچار مشكل مي شود.

گرماي امسال با سال هاي گذشته چه 
تفاوتي دارد؟

احتمال دارد ما به طور متوســط در برخي مقاطع 
زماني در قســمت هايي از مناطق كشور افزايش 
دماي ۸درجه اي را شاهد باشــيم كه اين موضوع 
در تابستان امسال موجب مي شود تا ميزان تبخير 
آب سرعت بيشتري به خود بگيرد، در نتيجه روند 
كاهش حجم آب هاي زير زميني سرعت مي گيرد 
و در كوتاه مدت بايد شــاهد خشك شدن خاك و 
پوشش گياهي با شدت بيشــتري باشيم. هر قدر 
تشديد دما بيشتر باشد ما شــاهد تشديد بيشتر 
خشكسالي در كشــور خواهيم بود كه شرايط را 

سخت تر و پيچيده تر مي كند.

گرما و خشکســالي چه تبعاتي را 
براي كســب وكارهایي كه رزق شان بسته به 

محيط زیست است ایجاد مي كند؟
گرما و كم آبي كاهش پوشــش مراتــع را به دنبال 
دارد كه در نتيجه آن بهره بــرداري در بخش دام 
با مشــكل روبه رو خواهد شــد. چنين وضعيتي 

ذخيــره آب ســطحي از جمله ســدها را كاهش 
مي دهد. اعداد و ارقام موجود هم نشــان مي دهد 
ذخيره ســدها 20درصد كاهش پيدا كرده است 
و 5۸درصد حجم ظرفيت عملياتي ســدها خالي 
است. اين وضعيت نشان مي دهد بخش كشاورزي 
و توليد غذا در معرض خطر است. در بخش ديگر 
از بين رفتن پوشــش گياهي و كاهش منابع آبي 
و خشك شــدن درياچه هــا و تاالب ها به شــكل 
مســتقيم و غيرمستقيم كســب وكارهاي محلي 
آن مناطق را تحت الشــعاع قرار مي دهد. بخشي 
از جوامع محلي پيرامون ايــن تاالب ها زندگي و 
از محل طبيعت گردي يا گردشگري امرار معاش 
مي كنند. وقتي تاالبــي آب ندارد يــا منطقه اي 
پوشش گياهي ســابق را ندارد در جذب گردشگر 
دچار مشكل مي شــود و قطعا درآمدزايي بومي ها 
كاهش خواهد يافت. توليد غذا هم كه يكي ديگر از 
كاركردهاي تاالب هايي مانند شادگان، هورالعظيم 
يا هامون است دچار مشكل مي شود؛ چرا كه تعداد 
قابل توجهي از صيادهــاي محلي كه از محل صيد 
ماهي ارتزاق مي كنند دچار مشكل مي شوند. وقتي 
به دليل گرما، حريق و يا بي آبي پوشــش گياهي 
مجاورت تاالب ها از دست برود، توليد صنايع دستي 
محلي هاي منطقه هم از بين خواهد رفت. تاالب ها 
معموال در پايين دســت حوضه هــاي آبخيز قرار 
مي گيرند و در ذخيره آب هاي زير زميني بســيار 
مؤثر هستند بنابراين هرگونه كم آبي در دوره هاي 
خشكســالي افت سطح ســفره هاي زيرزميني را 
به دنبال دارد از ايــن رو در كوتاه مدت و ميان مدت 
حيات بخش كشاورزي هم به خطر مي افتد. زنجيره 
بين انسان و محيط زيست آنقدر در هم تنيده است 
كه اگر انسان در حفظ و نگهداري و مديريت صحيح 

باید قبول كنيم 
ایران كشور خشکي 

است و منابع آب 
آن محدود است 

پس باید به شکل 
بهينه از آن استفاده 

كنيم. متأسفانه 
چيزي كه تا االن 
اتفاق افتاده این 

پيام را به ما منتقل 
مي كند كه انگار 

همچنان باور نداریم 
كه كشورمان به 

لحاظ اقليمي خشك 
است چون بعد از 

اینکه یکي،دوسال 
بارش هاي خوبي 
در كشور داریم 

بالفاصله مي رویم 
روي بارگذاري 

توسعه هایي كه اصال 
متناسب با ظرفيت 

زیست بوم مورد نظر 
نيست

اين منابع ارزشمند كوشا نباشد مقدمات نابودي 
خويش را در ميان مدت و بلندمدت فراهم مي كند.

تنش هــاي ایجاد شــده در بخش 
محيط زیســت چه هزینه هایي را به جوامع 

محلي پيرامون خود تحميل مي كند؟
تعديل آب و هوا به عنوان يكي از كاركردهاي تاالب ها 
در شرايط گرما و بي آبي مغفول مي ماند. در گذشته 
وقتي تاالب هامون كاركرد طبيعي خود را داشت 
مي توانســت تأثير زيادي در وضعيت آب و هوا در 
ســطح ماكرو)macro( بگذارد اما وقتي به دليل 
خشكســالي اين كاركرد مؤثر خود را از دســت 
مي دهد مطلوبيت زندگي در آن جوامع و هر جايي 
كه پوشش گياهي آن آسيب مي بيند پايين مي آيد 
در نتيجه مهاجــرت، بيكاري و گســترش فقر را 
به دنبال خواهد داشــت و مشكالت شهرنشيني با 
افزايش جمعيت بيشتر مي شود. بيش از 50درصد 
تاالب هاي ما هم اكنون پتانســيل تبديل شدن به 
كانون ريزگردها را دارند كه بــه تبع اين موضوع 
هزينه هــاي زيادي براي جوامــع محلي به لحاظ 

سالمت و ايمني دارد.

چنين خشکســالي و گرمایي كه 
با شروع تابستان شــدت خواهد گرفت، چه 

تلنگري به ما به لحاظ زیست محيطي مي زند؟ 
سال های 9۸و 99را ســال ترسالي معرفي كردند 
درحالي كه شــرايط اقليمي در كشور ما به سمت 
شــرايط اقليمي غيرنرمال در حال حركت است. 
اتفاقي كه در 2سالي كه نام بردم به لحاظ بارندگي 
رخ داد طبيعي نبــود اما گويي مــا نمي خواهيم 
بپذيريم كه اقليم كشــور يك اقليم خشك است 
و ايران در كمربند خشــك دنيا قرار دارد. لذا بايد 
مديريت ما نسبت به خشكسالي تغيير پيدا كند. 
سال هاســت كه درخصوص خشكسالي مديريت 
بحران را مطرح مي كنيم درحالي كه ما بايد خيلي 
وقت پيش به سمت مديريت ريسك خشكسالي 
مي رفتيم. در چنيــن مديريتي همه بخش ها بايد 
به يك نســبتي بار خشكســالي را  تحمل كنند. 
به طور معمول در شــبكه هاي توزيع آب شهري و 
كشاورزي مان ميزان قابل توجهي از هدررفت آب 
اتفاق مي افتد. راندمان آب در بخش كشــاورزي 
بسيار پايين است. لذا بايد قبول كنيم ايران كشور 
خشكي اســت و منابع آب آن محدود است پس 
بايد به شكل بهينه از آن استفاده كنيم. متأسفانه 
چيزي كه تا االن اتفاق افتاده اين پيام را به ما منتقل 
مي كند كه انگار همچنان باور نداريم كه كشورمان 
به لحاظ اقليمي خشك اســت چون بعد از اينكه 
يكي،دوســال بارش هاي خوبي در كشــور داريم 
بالفاصله مي رويم روي بارگذاري توسعه هايي كه 
اصال متناسب با ظرفيت زيست بوم مورد نظر نيست. 
تاكنون مديريت بهينه منابع موجود آب در كشور را 

به شكل مؤثري انجام نداده ايم.

تابستان داغ
دولت آینده را به چالش خواهد كشيد 

تابستان داغ، مشــكالتي همچون خشكسالي، 
قطع برق و... را بــراي جامعه رقم زده اســت. 
بدون شك اين مسائل از يك سو دامنگير دولت 
جديد خواهد شد و از سوي ديگر سمت و سوي مطالبات مردمي را تغيير 

خواهد داد.
با گذشت 4دهه از انقالب، سرمايه گذاري هاي زيربنايي زيادی رقم خورد و 
اقدامات بسياري در حوزه سد سازي ،  توليد برق،  صادرات برق - كه عمدتا 
بدون پشــتوانه كافی تحقيقاتي بودند- اجرا شدند. در واقع بايد گفت كه 
مشكالتي كه اكنون كشور را به دليل تغييرات آب و هوايي و افزايش دما با 
خود درگير كرده است، ماحصل سال ها تصميم گيري،  اجرا و پياده ساختن 
طرح هايي اســت كه به طور كلي بــدون درنظر گرفتن اصول توســعه، 

برنامه ريزي هاي منطقه اي و نياز آيندگان رخ داده است.
آنچه در ايران به عنوان پروژه هاي سدســازي، توليد برق و... اجرا شــدند، 
پروژه هايي بودند كه بدون درنظر گرفتن تأثيرات اجتماعي پيگيري شدند. 
به طور كلي حوزه آب و برق در دســته مواردي قرار دارند كه به شــدت در 
آنها ضعف مطالعاتي كارگزارها رويت مي شــود؛ كارگزارهايي كه قرار است 
تفكرات آنها مبناي تصميم گيري شــود؛ در واقع بايد گفت كه ما مطالعات 
خوبي در مــورد اثرات و پيش بيني در حوزه آب،  محيط زيســت و نيازهاي 
مبرم شــرايط ژئوپلتيك جامعه ايراني داريم اما متأســفانه كارگزاران در 
دولت هاي مختلف توجه چنداني به مطالعات انجام شــده ، ندارند؛ چرا كه 
شبكه وســيعي از كارگزاران براي نشــان دادن عملكرد خود در حوزه هاي 
مختلف به خصوص سدسازي، تنها به موضوع به جاي گذاشتن يك پرونده 
كاري پربار از پروژه هــاي مختلف توجه مي كنند. نبايــد فراموش كرد كه 
انجام پروژ ه هاي مرتبط با وضعيت خشكسالي تنها محدود به ايران نيست و 
كشورهاي همسايه ايران نيز پروژه هاي عظيم سدسازي را پيگيري كرده اند. 
در واقع بايد گفت كه شرايط دشوار پيش روي مردم و دولت در اين تابستان 
داغ ماحصل تمام آن نگرش هايي است كه بدون توجه به خشكسالي و آينده 
ايران شــكل گرفته اند. دولتمردان و جامعه امروز ما در حال بهره برداري از 
تمام تصميمات اشتباهي هســتند كه در دهه هاي گذشته در حوزه آب و 

محيط زيست گرفته شده بود.
براســاس اين توضيحات بايد قبول كرد كه هر دولت - فارغ از جناح بندي 
سياسي- زماني كه زمام امور را به دســت بگيرد بايد با چالش خشكسالي، 
كمبود آب و... دست و پنجه نرم كند. اين روند معيوب به صورت مقطعي و 
در كوتاه مدت قابل رفع نيستند. اگر دولتي بدون پشتوانه دانش مدار امور را 

به دست بگيرد با مشكالت گسترده تري مواجه خواهد شد.
فراتر از اين بحث بايد گفت كه ما به دليل فرهنگ رفتاري كه در جامعه ايراني 
با آن مواجه هستيم در حوزه مصرف آب جدا از ضعف ساختاري نظام مديران، 
 دچار ضعف فرهنگي نيز هستيم. هر فردي در جامعه ايراني، خود را مالك آب 
و برق مصرفي مي داند و در مسير مصرف براي خود محدوديتي قائل نيست. 
هر چند تبليغات تلويزيوني ســال ها تالش كرد تا مصرف بهينه آب و برق 

را به سبك زندگي ايراني ها اضافه كند اما اين تالش چندان اثرگذار نبود.
اســتفاده از آب و برق در جامعه ايراني با منافع شخصي گره خورده است و 
اتفاقي مانند استخراج رمز ارزها نيز شــرايط را بيش از پيش بحراني كرده 
است. در واقع اين اتفاق – استخراج رمزارزها- را بايد به فهرست بحران هاي 
مرتبط با خشكسالي و كم آبي دولت بعد اضافه كرد؛ چرا كه اين مشكل جديد 
در حوزه تأمين انرژي در فصل بهار و در زماني كه هنوز گرما به اوج نرسيده 
است، به عنوان عامل يك بحران جدي در كشور معرفي شد و بدون شك در 

تابستان داغي كه پيش رو داريم، دولت جديد را به چالش خواهد كشيد.
در اين ميان نبايد فراموش كرد كه اين تغييرات آب و هوايي تأثير مهمي در 
تغيير رفتار اجتماعي مردم به جاي خواهد گذاشت و همچنين سوء مديريت 
مســئوالن مربوطه در مســير كنترل خشكســالي، كمبود آب و برق و... 
ضربه ســهمگيني به اعتماد اجتماعي مردم وارد خواهد كرد، ممكن است 
اين ذهنيت ميــان مردم رواج پيدا كنــد كه افراد دانــا و بااطالع در مركز 

تصميم گيري قرار ندارند.
بنابراين در شــرايط فعلي بيش از هر چيزي نيازمند بــه حضور كارگزاران 
عاقل، كارآمد و بهره ور هســتيم كه انتظارات مردم در سطح نيازهاي اوليه 
مانند تأمين آب و برق را تأمين كنند و اگر اين نيازهاي اوليه تأمين نشوند، 
 بدون شــك بخش عمده اي از نارضايتي جمعي جامعه امروز روند صعودي 
به خود خواهد گرفت و شرايط براي فعاليت دولت بعدي سخت تر خواهد شد.
اگر با نگاهي واقع نگر به مشكالت تغييرات آب و هوايي ايران و افزايش دما 
بپردازيم، بايد قبول كنيم كه دولت آينده با چالش هاي جدي در اين حوزه 
مواجه خواهد بود. آنچه به عنوان نيازهــاي اوليه مردم در حوزه حامل هاي 
انرژي مطرح مي شــود، بازتاب عملكرد و نوع نگاه مديريتي دولت هاست. 
هر چند مردم در مشكالت مربوط به حامل هاي انرژي نقش مهمي برعهده 
دارند اما نبايد تمام ضعف ها و مشــكالت را بر دوش مردم قرار داد و تنها از 
آنها درخواست كرد كه با مصرف بهينه در مسير حل مشكل گام بردارند بلكه 
وظيفه اصلي بر عهده سياستگذاران و دولتمردان است كه به صورت جدي 

براي تهيه زيرساخت هاي فني و فرهنگسازي برنامه ريزي كنند.
جامعه ما آنقدر درگير زد و بندهاي سياسي است كه به مصائب ايجاد شده به 
واسطه خشكسالي و افزايش دماي بي سابقه ايران توجه چنداني نمي شود و 

حتي مطالبه گري از دولت ها در اين حوزه به حاشيه رانده شده است.

يادداشت يك

تابستانداغ
این شماره

يسك خشكسالی مديريت ر
در گرما و داغي پيش رو در تابستان چگونه باید از محيط زیست محافظت كرد؟
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از بين رفتن پوشش گياهي، بارش كم و خشکسالي، مصرف بي رویه منابع آبي، انتشار گاز دي اكسيد كربن 
به وسيله انسان و دیگر گازهاي گلخانه اي موجب شده تا سرعت باالرفتن دماي كره زمين به نسبت گذشته 
شتاب بيشتري بگيرد و ما تابستان هاي داغي را تجربه كنيم. محققان هشدار داده اند كه طي سال هاي بعد 
از 2030 ميالدي تابستان ها هر سال داغ تر شده و هر دو سال یك بار افزایش دماي جدیدي ثبت مي شود. اما این داغي در كشوري مانند ایران كه اقليمي 
خشك دارد تبعات و بحران هاي عظيمي به لحاظ زیست محيطي دربر دارد كه منشا اصلي آن به دليل نفوذ انساني بر شرایط زیست محيطي و مدیریت هاي 

ناصحيح بر منابع طبيعي است. امسال نيز بارندگي هاي بسيار كم فصل بهار و خشکسالي موجب شده تا در انتظار تابستاني 
داغ تر از سال هاي قبل باشيم كه مسئوالن محيط زیست نيز از مدت ها قبل هشدار چنين افزایش دمایي را داده اند. متوسط 
بلندمدت افزایش دما ساالنه 0.4درجه سانتي گراد بوده كه پيش بيني مي شود امسال به یك درجه سانتي گراد برسد كه این 
افزایش نسبت به متوسط افزایش بلندمدت پيامدهایي را براي محيط زیست و درآمدزایي مردم در شهرها و مناطق بومي و 
محلي به طور مستقيم و غيرمستقيم دارد. مهندس علي ارواحي، كارشناس محيط زیست در خصوص تأثيرات گرماي تابستان 

امسال بر محيط زیست و تبعاتي كه به همراه دارد با همشهري گفت وگو كرده كه ماحصل آن را مي خوانيد.

خدیجه نوروزي
روزنامه نگار

كامل دلپسند
جامعه شناس
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این شماره

ضربان قلب ها در آفتاب تابستان
گرما در بروز خشونت تا چه اندازه تأثيرگذار است؟

»هوا گرم است و گرم تر هم خواهد شد.« اين جمله يك پيشگويي عجيب و غريب نيست. آن چيزي 
است كه هر سال ما خواهي و نخواهي، كم و بيش با آن روبه رو مي شويم. اما امسال شايد با وجود 
بارش هاي كمتر، كم آبي و عوامل زيست محيطي ديگر، سخت تر از سال هاي گذشته آن را تجربه 
كنيم. تجربه تصاويري از مرداني با پيراهن هاي دريده، قفل فرمان هايي كه از ماشين بيرون آورده مي شوند و در هوا مي چرخند و دهان هايي 
كه به ناسزا باز و بسته مي شوند؛  تصاويري تكرار شونده در تابســتان هاي داغ و عصب هاي ضعيف مغزهاي ما. تصويري خشونت بار كه 
خيلي ها با توجيه گرم بودن هوا و اعصاب هاي خردشده، از كنارش به سادگي مي گذرند و چندان خود را درگيرش نمي كنند. اما آيا واقعا 
گرما تا اين اندازه آستانه تحمل افراد را پايين مي آورد؟ آيا گرما مي تواند باعث خشونت باشد يا اين تصوري عمومي از فصل تابستان و ظل 
گرماي خورشيِد سوزان است. در اين باره با مهناز اسماعيلي، روانشناس، صحبت كرده ايم. او معتقد است گرما به خودي خود نمي تواند 
خشونت ايجاد كند، بلكه تأثير آن بر مجموعه اي از عوامل است كه روان انسان ها را تحريك خواهد كرد. در اينجا از زبان او بيشتر بر تأثير 

گرما بر روان خود آشنا خواهيم شد.

گرما آســتانه تحمل افراد را 
پايين مي آورد؟

گرم شدن هوا مي تواند بر بدن و روان آدم ها 
تأثيري جدي بگذارد و حتي از يك فرد آرام 
هم انساني زودرنج و تحريك پذير بسازد. از 
اين رو با باالرفتن درجه گرما، حمالت فردي، 
قتل، تجاوز، خشونت هاي خانوادگي و ديگر انواع خشونت افزايش پيدا 
مي كند. درواقع نتايج تحقيقات متعدد نشــان مي دهد كه هر ســال 

همزمان با آغاز فصل گرما، ميزان درگيري هاي ناشــي از پرخاشگري 
حداقل 30درصد بيشتر مي شــود. همچنين دماي باالي هوا موجب 
مي شود افراد تمركز خود را از دست داده و زودتر از مواقع ديگر خسته و 
پرخاشگر شوند. دماي باالي هوا در محيط كار هم باعث كاهش بازدهي 
كارمندان و تمركز فرد مي شــود چراكه با افزايش تعريق ضربان قلب 

بيشتر شده و احساس خستگي افزايش مي يابد.
آيا گرما خود باعث خشونت است، يا اين فقط تصوري 

عمومي از فصل تابستان است؟

محققان در زمينه  ارتبــاط گرما با رفتار پرخاشــگرانه به اين نتيجه 
رسيدند كه گرما مستقيما بر رفتار انسان تأثير نمي گذارد، بلكه تأثيرات 
خود را از طريق يك ســري عوامل بر فرد اعمال مي كند. درواقع گرما 
به صورت غيرمستقيم در پرخاشگري نقش دارد. گرما عاملي مؤثر در 
تحريك عواطف منفي است. بنابراين زماني كه عواطف منفي بيشتري 
احساس شود، احتمال پرخاشگري نيز افزايش پيدا مي كند. نكته مهم 
اين است كه بدانيم گرما آنگونه كه طبيعت را تحريك مي كند و موجب 
تبخير آب و نهايتا خشكسالي مي شــود، در انسان هم همانگونه تأثير 
مي گذارد. يعني گرما بدن را تحريك به خستگي مفرط مي كند و اين 
ممكن اســت واكنش به اتفاقات را افراطي تر كند و يك عكس العمل 
ساده را به خشــونتي زياد و تند منجر ســازد. به عبارتي، گرما عامل 
تحريك كننده خشونت است و كمتر منجر به توليد خشونت مي شود.

چه دليلي مي توان در اين افزايش و كاهش پيدا كرد تا 
رابطه درست و عقالني تري شكل بگيرد؟

در فصل تابستان به دليل تعريق بيشتر و خروج كلريدسديم از بدن و 
تأثير اين فعل و انفعاالت شيميايي بر سلسله اعصاب مغز، آستانه  تحمل 
افراد پايين مي آيد. همين مســئله باعث باالرفتن آمار پرخاشــگري 
خواهد شــد. درواقع تعريق بيشــتر باعث كم آبي بدن مي شود و اين 
وضعيت مكانيســم هاي دروني بدن را مختل و دستگاه عصبي فرد را 
تحريك مي كند. گرما باعث مي شــود فرد زودرنج و حساس تر شود. 
حتي دماي باال، تمايل ما را نســبت به تعامل با ساير افرادي كه با آنها 
روبه رو مي شويم كاهش مي دهد، به ويژه وقتي گرما با شلوغي همراه 
مي شــود. از اين رو ميزان همراهي و كمك به ديگران هم كاهش پيدا 
مي كند. در گرما، ضربان قلب افزايــش يافته و گردش خون، تعريق و 
تغييرات متابوليسمي زيادي ايجاد مي شود. گرسنگي، ضعف و تشنگي 
در ارتباط با هواي گرم مي تواند سيستم عصبي سمپاتيك را تغيير دهد 

متهمان خاموشي و جيره بندي
آيا سوءمديريت در منابع آبي كشور و ناتواني براي جذب سرمايه براي صنعت برق 

ما را دچار بحران كرده است؟ 
در روزگاري كه بدون برق حتي نمي توان از پاركينگ خانه ها خارج شد، 
از يك سو خاموشــي ميان خانه ها و شهرها تقسيم مي شود و از سوي 
ديگر هشدارهاي جيره بندي آب مثل خوره به گوش مي افتد. تا اينجاي 
كار، سال 1400، يكي از كم بارش ترين سال هاي نيم قرن اخير است به طوري كه بارش ها در ارديبهشت سال جاري، 
نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 54درصد و نسبت به زمان مشابه به طور متوسط در درازمدت )52ساله( حدود 
40درصد كاهش را تجربه كرده است. البته نيمه دوم سال 99 هم در به وجود آمدن تنش آبي كنوني مؤثر بوده؛ چرا 
كه ارتفاع بارش ها از اول مهر 99 تا پايان دي ماه همين سال، ۳۸ درصد كاهش داشته است. از سوي ديگر داده هاي 
وزارت نيرو نشان مي دهد كه در بازه مورد بررسي، ميزان بارندگي ها نسبت به ميانگين بلندمدت نيز 1۶درصد كاهش 

يافته است.

روزگار برق هم بهتر از آب نيست. براساس نتايج پژوهش 
منتشر شــده در پايگاه خبري اتاق ايران در ســال جاري، 
به دليل بروز گرمــاي زودرس در فصل بهار، بارهاي فصلي 
پيش از زمان مرسوم در سال هاي گذشته به شبكه افزوده 
شــد. بررســي رابطه بين متوسط دماي نســبي كشور با 
توان مصرفي نشــان مي دهد كه به ازاي افزايش هر درجه 
سانتي گراد به متوسط وزني دماي كشــور در بازه 10الي 
19درجه سانتي گراد معادل 213مگاوات به مقدار تقاضاي 
برق افزوده مي شود؛ اين مقدار براي محدوده دمايي 20الي 
34درجه سلســيوس معادل 1542مگاوات است، لذا در 
فروردين و ارديبهشت  ماه متوسط وزني دماي كشور بيش 
از 20درجه سلســيوس بود كه نســبت به مدت مشابه در 
ســال هاي 98و 99حدود 5درجه سلسيوس افزايش پيدا 
كرده اســت. به عبارتي اين مقدار معــادل 7710مگاوات 
افزايش نسبت به سال گذشته است. از سوي ديگر، افزايش 
قابل مالحظه اســتفاده كنندگان غيرمجاز از انشعاب برق 
)براي استخراج ارزهاي ديجيتال( موجب شده كه افزايش 
ديماند مصرفي سال جاري نســبت به سال 99 به بيش از 
9هزار مگاوات برسد كه البته تنها بخشــي از اين كمبود 
مي تواند ريشه در توســعه ارزهاي مجازي داشته باشد. در 
كنار همه اينها، به دليل افت حــدود 35 درصدي نزوالت 
جوي در سال آبي 1400-1399 نســبت به مدت مشابه 
ســال قبل امكان بهره برداري از واحدهــاي نيروگاه هاي 
برقابي همچون ســال 1399 نيز ميسر نيســت. از همه 
اين عوامل مهم تر اما به نظر مي رســد مهم ترين متهم اين 
حوزه، سياســتگذاران در دولت هاي مختلف هستند كه با 
تصميم هاي كارشناسي نشــده كار را به اينجا كشانده اند. 
سوءمديريت در صنعت برق و حيف و ميل كردن منابع آبي 
ايران، تنش هاي آبي و برقي كنوني را براي ايران رقم زده و 
ميليون ها نفر را در باتالق كمبود انرژي انداخته است. در 
چنين شرايطي بايد چه كرد؟ آيا تن دادن به جيره بندي و 
بي آبي و بي برقي تنها راه چاره است؟ حميدرضا صالحي، 
رئيس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران به همشهري 
مي گويد: بارها نسبت به احتمال وقوع چنين بحراني هشدار 
داده بوديم. وقتي 9هزار مــگاوات كمبود برق وجود دارد، 
نمي توان گفت  كه علت چنين كمبودي ماينرها هستند. 
شرايط مناسب سرمايه گذاري در صنعت برق در ايران وجود 
ندارد و تا زماني كه اين مسئله اصالح نشود كشور با همين 

قسم مشكالت مواجه خواهد بود.

تحمل بي آبي و بي برقي مشكل كشور را حل نمي كند 
هركسي از ظن خود علل خاموشــي ها را تحليل مي كند. 
وزارت نيرو بر اين باور است كه مصرف برق در روزهاي اخير 
ركورد زده و نبود نيروگاه هاي برقابي موجب شده تا تأمين 
برق كشور با مشكل مواجه شود. محمدحسن متولي زاده، 
مديرعامل توانير، درباره دليــل به هم خوردن تراز توليد و 
مصرف برق گفته بود كه خشكســالي و غيرممكن شدن 
استفاده از برخي نيروگاه هاي برقابي، افزايش دما و باالرفتن 
مصرف برق، ورود زودهنگام چاه هاي كشاورزي و در نهايت 
پديده جديدي به نام رمزارزها، چهار دليل اصلي افزايش 
شــديد مصرف برق و به هم خوردن تــراز توليد و مصرف 
به شمار مي روند. براساس گزارش ايسنا و بنا بر آخرين آمار، 
سرعت رشد مصرف برق در كشور افسارگسيخته شده و در 
روزهاي اخير، شاهد ثبت پيك هاي مصرف برق به مقاديري 
هستيم كه در زمان مشابه سال هاي گذشته بي سابقه بوده 
است. براي نخســتين بار در تاريخ كشور در ارديبهشت ماه 
شاهد رسيدن ركورد مصرف برق به مرز 54 هزار مگاوات 
هســتيم. اين درحالي اســت كه صالحي مي گويد: امروز 
مسئله آب و برق اســت و زمستان هم كه مي رسد، كمبود 
گاز است كه دامن ايران را مي گيرد؛ در واقع سياست هاي 

نابخردانه و ســوءمديريت ها مهم ترين علل كاهش منابع 
طبيعي امروز در كشور اســت. با تحمل بي آبي و بي برقي 
مشكل ها و كمبودها حل نمي شود. بايد حكمراني اقتصادي 
در حوزه انرژي و آب را اصالح كنيم. اگر قرار باشــد همين 
مســير را برويم به فقر آب و فقر انرژي مي رسيم و با وجود 
بهره مندي از بزرگ ترين نيروگاه هــاي منطقه در نهايت 
مجبور مي شويم به واردات برق متوسل شويم. اين شايسته 
ايران نيست. درباره آب هم سياست هاي مديريت منابع آب 
)مثل حفر چاه هاي غيرمجاز كشاورزي، استفاده بي رويه 
از درياچه هاي زيرزميني، مصرف كنترل نشــده آب شرب 
و...( ناكارآمد بوده اند و در نهايت ما را به اينجا رســانده اند 

كه ايستاده ايم.
او بر اين باور اســت كه تدوين و انتشار جدول خاموشي يا 
جيره بندي آب، راهكار درستي نيست و سياست هاي قبلي 
بايد يك بار براي هميشه اصالح شوند. بي توجهي به اصول 
حرفه اي در اقتصاد انرژي و مسئله بهره وري باعث مي شود 

كه منابع طبيعي از بين بروند.
پايين بودن قيمــت آب و برق در ايران هــم البته يكي از 
معضل هايي است كه حل آن داراي پيچيدگي هاي بسياري 
است و به آن اشاره مي شــود. صالحي در اين باره توضيح 
مي دهد: هميشــه پايين بودن قيمت يك محصول، تمام 
صنعت را از بهره وري دور مي كند. امروز به راحتي مي بينيم 
درحالي كه آب در سراسر دنيا با وسواس مصرف مي شود در 
ايران به راحتي براي شستن ماشين از آن استفاده مي شود 
و اين همان خالي شدن »بهره وري« از معنا در حوزه منابع 

طبيعي در كشور ماست.
او مي افزايد: از سوي ديگر، تا زماني كه قدرت خريد مردم تا 
اين اندازه پايين است، نمي شود با افزايش قيمت نهاده هاي 
انرژي به اقتصاد، شــوك جديدي وارد كــرد. تنها راه اين 
اســت كه مانند برنامه سوم توســعه برنامه ريزي كرده و 
روند اصالحات ساختاري را ســرعت ببخشيم. اما صنايع 
انرژي بر،  مثل صنعت فوالد، صنعت سيمان يا پتروشيمي ها، 
صنايعي با راندمان پايين هستند و تنها چيزي كه برايشان 
اهميت ندارد، انرژي است. اين كارخانه ها برق ارزان با نرخ 
داخلي را اســتفاده مي كنند و در نهايت محصوالت شان را 
با نرخ  استاندارد خارجي مي فروشند. توازني بين ورودي و 

خروجي وجود ندارد.

حداكثر مصرف ماينرها 2هزارمگاوات است
يكي از متهمان اصلي بي برقي، دســتگاه هاي اســتخراج 
رمز ارزها در اين روزها هستند اما صالحي بر اين باور است 
كه موضوع اصلي صنعت برق كشور امروز ماينرها يا حتي 
مصارف خانگي نيســتند. طبق برنامه ششم توسعه، بايد 
ساالنه 5هزار مگاوات به ظرفيت برق كشور افزوده شود و 

وزارت نيرو خبر از كمبود 9هزارواتي برق مي دهد.
رئيس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران مي گويد: توليد 
امسال برق در كشور بايد به 94هزار مگاوات مي رسيد اما 
ظرفيت توليد برق كشــور 85هزارمگاوات است كه تنها 
56هزار مگاوات آن عملياتي اســت. ايــن اعداد به خودي 
خود گواه مشكل برق كشور هستند و به نظر مي رسد نيازي 
نيست كه براي مشكل سرمايه گذاري در صنعت برق كشور 
شــاهدين ديگري را احضار كنيم. وقتي ما به اندازه كافي 
نمي توانيم برق توليد كنيم قطعا مشــكل اصلي، كاهش 
مخازن سدها يا توســعه ماينرها كه نهايتا 2هزار مگاوات 
برق مصرف مي كنند نيست. مشكل نبود سرمايه گذار در 
اين حوزه است كه اين هم به لطف سياستگذاران دوره هاي 
مختلف رقم خورده؛ چرا كه اساســا صنعت برق به گونه اي 
اداره مي شود كه هيچ جذابيتي براي سرمايه گذاري در آن 
وجود ندارد و غالبا بيشتر سرمايه گذاران اين حوزه متضرر 

مي شوند.
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گرمترين

تاريخايـران
بررسي باالترين دماي ممكن در تابستان هاي ايران نشان مي دهد 

كه شوش گرم ترين شهر جهان در تابستان سال 99بوده است
جهان، و نه فقط ايران،  سال به سال درحال 
گرم تر شــدن اســت. براســاس گزارش 
سال 2021ســازمان بركلي ارت، سازماني 
غيرانتفاعي كه در حوزه پژوهش هاي علمي درباره آب و هواي جهاني 
فعاليت دارد و اطالعــات آب و هوايي خــود را از پايگاه هاي جهاني 
مانند سازمان جهاني هواشناسي تامين مي كند، از سال 1۸50تا سال 
2020، سال 201۶رتبه اول گر م ترين ســال جهان و سال  2020رتبه 
دوم گرم ترين سال جهان را به دست آورده اســت. سال 2020 تنها 
0.022درجه نسبت به سال 201۶خنك تر اعالم شده است. اين تحليل 
از بررسي ميانگين دماي جهاني از ســال 1۸50تا 2020به دست آمده 
است. بر اساس اين گزارش سال هاي 2019، 2017،2015،201۸،2010، 
2014،201۳،2012و2011 به ترتيب رتبه هاي سوم تا يازدهم را در ثبت 
ركورد گرماي جهاني به دست آورده اند. نگاهي اجمالي به اين آمار و 
ارقام نشــان مي دهد جهان در دهه اخير به نسبت دهه هاي پيشين 
با گرماي بيشــتري دســت و پنجه نرم مي كند و پيش بيني گزارش 
درباره وضعيت گرماي ســال 2021 هم چندان اميدواركننده نيست. 
اگرچه به دليل وقوع پديده النينا احتمال كاهش ميانگين دماي سال 
2021نسبت به 2020وجود دارد، اما سال 2021 به پيش بيني اين گزارش 
قطعا يكي از 10جايگاه گرم ترين سال هاي جهان را از آن خود خواهد 

ساخت؛ با احتمال 50درصدي كه رتبه آن از پنجم باالتر نخواهد رفت.
ايران به عنوان يكي از كشورهاي درگير خشكسالي و كم ّآبي هم در دهه 
اخير با افزايش ميانگين دما مواجه شده است و قرار است تابستان 1400 
داغ ترين تابستان اين كشور طي نيم قرن گذشته باشد. به گفته مديركل 
پيش بيني و هشدار سريع ســازمان هواشناسي كشور، قرار است در 
فاصله ميان خرداد ماه تا شــهريور ماه ميانگين دماي بخش بزرگي از 
كشور به نسبت ميانگين دماي 50سال گذشــته يك درجه افزايش 
داشته باشد. البته واضح است كه ميانگين دماي كشور فاصله بسياري 
با آنچه شهروندان در فصل تابســتان در مناطق گرم تر كشور تجربه 
مي كنند دارد؛ براي مثال در مردادماه سال 1۳9۶ميانگين دماي كشور 
۳0.۸۳درجه بوده است اما در هشتم مرداد همان سال ركورد گرم ترين 
دما در كشور در فرودگاه اهواز زده شد. دما در اين منطقه از ايران به 

سميرا رحيمی
روزنامه نگار

ميزان افزايش ميانگين دماي كشور از 

سال 1۳۳9تا به امروز
3.52c

ميانگين دماي 12 ماه سال از دهه 1۳20تا دهه كنوني
 )بر اساس داده هاي پايگاه بركلي ارت(

......................................................................................  24.69تا 25.46درجه 1۳20
...........................................................................................  24.6تا 25.2درجه 1۳40
1۳50...........................................................................................  23.2تا 24.9درجه
...............................................................................................  24.6تا 25درجه 1۳۶0
1۳70...........................................................................................  23.4تا 24.8درجه
1۳۸0............................................................................................ 25.6تا 26.2درجه
............................................................................................ 24.9تا 26.2درجه 1۳90
1۳9۸........................................................................................... 25.8تا 26.9درجه

 گرم ترين تيرماه هاي ايران
 بر اساس ميانگين دماي كل كشور

تيرماه سال 1۳94........................................................... ميانگين دما 29.9درجه
تيرماه سال 1۳90............................................................ ميانگين دما 29.7درجه
تيرماه سال 1۳9۶........................................................... ميانگين دما 29.6درجه
تيرماه سال 1۳9۸...........................................................  ميانگين دما 29.6درجه
تير ماه سال 1۳99........................................................... ميانگين دما 29.5درجه
تيرماه سال 1۳۸9........................................................... ميانگين دما 29.4درجه
تيرماه سال 1۳97........................................................... ميانگين دما 29.4درجه
تيرماه سال 1۳۸7.......................................................... ميانگين دما 29.3درجه
تيرماه سال 1۳9۳........................................................... ميانگين دما 29.2درجه
تيرماه سال 1۳۸5.......................................................... ميانگين دما 29.2درجه

بندیگرمترينماههایتابستاندرايران  رتبه 
براساسمیانگیندمایماهانهدركلكشور

 گرم ترين مردادماه هاي ايران
 بر اساس ميانگين دماي كل كشور

مردادماه سال 1۳9۸......................................................  ميانگين دما 31.6درجه
....................................................  ميانگين دما 31.5درجه مرداد ماه سال 1۳۸9
مرداد ماه سال 1۳95..........................................................  ميانگين دما 31درجه
مرداد ماه سال 1۳92.....................................................  ميانگين دما 31.2درجه
مرداد ماه سال 1۳۸4..........................................................  ميانگين دما 31درجه
مردادماه سال 1۳94.....................................................  ميانگين دما 30.9درجه
مردادماه سال 1۳99.....................................................  ميانگين دما 30.9درجه
مردادماه سال 1۳۸2.....................................................  ميانگين دما 30.8درجه
مردادماه سال 1۳9۶................................................... ميانگين دما 30.83درجه
مردادماه سال 1۳97.....................................................  ميانگين دما 31.9درجه

 گرم ترين شهريورماه هاي ايران
 بر اساس ميانگين دماي كل كشور

................................................  ميانگين دما 30.1درجه شهريور ماه سال 1۳97
شهريور ماه سال 1۳۸۸.....................................................  ميانگين دما 30درجه
شهريورماه سال 1۳9۳................................................  ميانگين دما 29.9درجه
شهريور ماه سال 1۳77................................................  ميانگين دما 29.9درجه
.................................................  ميانگين دما 29.8درجه شهريور ماه سال 1۳90
شهريورماه سال 1۳94.................................................  ميانگين دما 29.7درجه
شهريور ماه سال 1۳7۸................................................  ميانگين دما 29.7درجه
شهريور ماه سال 1۳9۸................................................  ميانگين دما 29.7درجه
شهريورماه سال 1۳۸1..................................................  ميانگين دما 29.6درجه
شهريور ماه سال 1۳۸5.................................................  ميانگين دما 29.6درجه
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تابستانداغ
این شماره

كه باعث افزايش توليد تستوسترون خواهد شد و اين عامل نيز باعث 
مي شود روند پرخاشگري افزايش يابد.

سرما هم مي تواند چنين وضعيتي ايجاد كند؟
دماي هوا زماني كــه خيلي باال و خيلي پايين بيايــد، مي تواند اثرات 

سوئي روي روان ما داشته باشــد. ميزان افسردگي در فصل هاي پاييز 
و زمستان، نسبت به فصل هاي ديگر سال دوبرابر مي شود و بيماري هاي 
رواني نيز در اين فصل ها افزايش پيدا مي كند. پرخاشگري و رفتارهاي 
تهاجمي نوعي از اعمال خشــونت بار عليه ديگران است كه مي تواند 

 اسلحه هاي خوراكي
براي مقابله با گرمازدگي 

دبير انجمن تغذيه استان البرز مي گويد كه در فصل گرما از خوردن غذاهاي چرب، 
پركالري، سرخ شده و پر ادويه بپرهيزيد

با آمدن فصل گرم كه تقريبا از خرداد ماه آغاز مي شود و تا پايان مرداد 
ادامه دارد، گرما  زدگي نيز شايع مي شود. اين حالت اغلب در ماه هاي داغ 
سال رخ مي دهد و مي تواند از طيف خفيف تا شديد بروز كند و اگر كنترل 
نشود حتما باعث جدي ترين آسيب ها به فرد مي شود؛ عارضه اي كه شايد خيلي جدي گرفته نشود اما در كمترين 
زمان، جان فرد را تهديد مي كند و حتي باعث مرگ مي شود. بدون شك با افزايش دماي هوا، نوع مواد غذايي مورد 
استفاده افراد نيز بايد تا حدودي تغيير پيدا كند. بعضي خوراكي ها هستند كه سبب كاهش دماي بدن مي شوند و 
خوردن آنها در فصل تابستان توصيه مي شود. براي اينكه با اين خوراكي ها آشنا شويم، با زهرا احدي، مشاورتغذيه 

و رژيم درماني و دبير انجمن تغذيه استان البرز به گفت وگو نشسته ايم.

چگونه  گرمازدگي 
رخ مي دهد؟

زماني كــه دماي بــدن به دليل 
باالرفتــن دمــاي هــوا، قدرت 
كنترل خود را از دست مي دهد و 
سيستم دروني كه در حال خنك 
و متعادل كردن بدن است، نمي تواند كار معمول خود را انجام 
دهد و دماي بدن از 35درجه باالتر رود، گرمازدگي خود را نشان 
مي دهد. گرمازدگي شرايطي است كه تعريق شديد و ضربان 
قلب سريع و در نتيجه گرم شدن بيش از حد بدن را در پي دارد. 
اين حالت يكي از سه سندروم مربوط به گرماست. در حقيقت 
گرمازدگي خفيف ترين و گرما گرفتگي )گرفتگي عضالت بر اثر 

گرما( شديدترين آن است.
عالئم گرمازدگي چيست؟

عالئم گرمازدگي ممكن اســت به طور ناگهاني يا با گذشــت 
زمان، به ويژه بــا دوره هاي ورزش طوالني مدت ايجاد شــود. 
قرمزشدن پوست، پوست خنك، مرطوب و مور مور شده در اثر 
گرما، تعريق شديد، ضعف، سرگيجه، خستگي، نبض ضعيف 
و سريع، فشار خون پايين هنگام ايستادن، گرفتگي عضالت، 
حالت تهوع، سردرد، افزايش ضربان قلب، كاهش ميزان ادرار 
و پررنگ تر شدن ادرار از عالئم گرما زدگي است كه بايد به آنها 
توجه كرد. درصورت درمان نشدن به موقع و سريع، گرمازدگي 
مي تواند به سكته قلبي منجر شود كه البته در بسياري از موارد 

گرمازدگي قابل پيشگيري است.
ورزش در هواي گــرم نيــز مي تواند عامل 

گرمازدگي شود؟
گرمازدگي از عوارض شــايع ورزش در هواي گرم است. اين 
عارضه اكثرا خفيف اســت ولي مي تواند موجب مرگ شود. 
گرما زدگي قابل پيشگيري است. با دانستن علل ايجاد، عالئم 
و درمان زودهنگام آن مي توان جلوي بسياري از موارد شديد 
بيماري را گرفــت. وقتي ورزش مي كنيم بدن ما به وســيله 
عرق كردن خــودش را خنك مي كند. بــا عرق كردن بدن ما 
مقادير زيادي آب و امالح را از دســت مي دهد و اگر اين آب و 
امالح را جايگزين نكنيم بدن ما ديگر آبي ندارد كه به صورت 
عرق از دست بدهد. بعد از مدتي عرق كردن متوقف مي شود و 
بدن نمي تواند خود را خنك كند. به تدريج حرارت بدن باال رفته 
و اين حرارت باال به بدن آسيب مي رساند. اين افزايش حرارت، 

گرما زدگي است.
چه افرادي بيشــتر در معرض گرمازدگي قرار 

مي گيرند؟
احتمال ابتالي كســاني كه در محيط هــاي خيلي گرم كار 
مي كنند يا در محل كار خود در معرض حرارت باال قرار دارند، 
به گرمازدگي بيشتر اســت. كارگران ساختماني، كشاورزان 
و كســاني كه به مدت طوالني در مجاورت گرمــا قرار دارند، 
آتش نشان ها و افرادي كه با اجاق هاي بزرگ سروكار دارند يا در 
فضاهاي بسته با تهويه  نامطلوب كار مي كنند، بايد بيشتر جانب 

احتياط را رعايت كنند.
عالوه بر اينها، شرايط بدني و بيماري هاي خاصي هم مي تواند 
خطر ابتال به گرمازدگي را بيشــتر كند. مثال داروهاي مربوط 
به قلب و فشارخون مثل داروهاي ادرارآور، توانايي بدن براي 
خنك كردن از طريق تعريق را كاهش مي دهند. همچنين اگر 
براي كنترل فشار خون خود، رژيم غذايي تان كم سديم است، 
ممكن است سريع تر دچار گرمازدگي شويد، بنابراين بيماران 
قلبي و عروقي و ديابتي بايد در گرما بيشــتر از خود مراقبت 
كنند. افراد مسن، كودكان، نوزادان و زنان باردار ازجمله افرادي 
هستند كه بيشتر در معرض خطر گرمازدگي قرار دارند و بايد از 
قرارگرفتن در محيط هاي باز و به شدت گرم و در معرض تابش 
مستقيم نور خورشــيد خودداري كنند. بسياري از كودكان 
ســاعت هاي طوالني در هواي گرم بدون اينكه اســتراحتي 
داشته باشند يا خودشان را خنك كنند يا آب كافي بنوشند، 
مشغول بازي كردن هستند. افراد مســن هم معموال نسبت 
به افزايش دماي محيط اطراف شــان حساس و آگاه نيستند 
و نمي توانند به  موقع به دماي باال عكس العمل نشــان بدهند، 
بنابراين ســالمنداني كه در مكان هاي خيلــي گرم زندگي 
مي كنند و در خانه شان پنكه يا كولر ندارند، ممكن است دچار 

گرمازدگي شوند.
در چه شرايطي مراجعه به پزشك الزامي است؟

اگر فكر مي كنيد دچار گرمازدگي شده ايد، تمام فعاليت هاي 
خود را متوقف كرده و اســتراحت كنيد. به مكان خنك تري 
برويد. آب خنك يا نوشيدني هاي ورزشي بنوشيد. درصورت 
وخيم شدن عالئم طي يك ساعت با پزشك خود تماس بگيريد. 
اگر با كسي هستيد كه عالئم گرمازدگي دارد، درصورت گيجي 
يا آشفتگي، از دست دادن هوشياري يا ناتواني در نوشيدن، فورا 
به پزشك مراجعه كنيد. اگر دماي مركزي بدن )اندازه گيري 
توسط دماسنج مقعدي( به 104 درجه فارنهايت )40 درجه 
سانتي گراد( يا باالتر برسد، به مراقبت هاي پزشكي فوري نياز 

خواهيد داشت.
كدام مواد غذايي گرمازدگي را تشديد مي كند؟

برخي از مواد غذايي فرد را به سوي گرمازدگي سوق مي دهند، 
بنابراين بايد از خوردن آنها پرهيز كرد. در فصل گرم و هنگام 
گرمازدگي از خوردن مــواد غذايي كافئيــن دار و ادويه دار 
بايد جلوگيري كرد. كافئين باعث دفــع زياد مايعات در بدن 
مي شود. از نوشيدن آب سرد و يخ و نوشــابه هاي گازدار، در 
زمان گرما زدگي بايد به شدت پرهيز كرد، زيرا سيستم دستگاه 

گوارش فرد را دچار مشكل مي كند.
افراد بايد ســعي كنند كه مطابق فصل غذا بخورند. در فصل 
گرما از خوردن غذاهاي چرب، پركالري، سرخ شده و پر ادويه 
بپرهيزند. خورش هاي پرچرب، مانند فسنجان و قرمه سبزي 

چرب، انواع كوكو  و كتلت را مصرف نكنند.
مصرف كدام مواد غذايي مناسب فصل گرم و 

تابستان است؟
   نوشــيدن آب، اولويت اول اســت. دقت كنيد كه مصرف 
موادغذايي اي كه آب زيادي دارند، باعث مي شود بدن بتواند 
شرايط سخت گرمايي را بهتر كنترل كند. بنابراين در فصول 
گرم سال ميوه هاي آب دار و همچنين شربت هاي خنك و تازه 

را در برنامه غذايي خود قرار دهيد.
   شربت خاكشير و تخم شــربتي با آبليمو و گالب خيلي از 

گرما زدگي پيشگيري و حتي گرمازدگي را درمان مي كند.
   عرق كاســني، خيار، آبميوه ها و سبزيجات به دليل امالح 
و الكترودي كه دارند بســيار براي بدن در مقابل گرمازدگي 

مفيد هستند.
   خوردن غذاهاي لطيف مانند انواع آش، سوپ ، آب گوشت، 
دوغ و لبنيات مناسب افراد گرمازده هستند. براي مثال بهتر 
است مرغ و سبزيجات، آش هاي آلو و گوجه سبز، آبدوغ خيار 
و ساالد شيرازي در فصل گرما بيشتر از ساير غذاهاي سنگين، 
پركالري و چرب مصرف شود. جو، باعث دفع سموم مثل اوره 
مي شود. در فصول گرم سال سعي كنيد از غذاهايي كه در آنها 

جو وجود دارد استفاده كنيد؛ مثل انواع سوپ جو.
   مي توانيد در خانه نوشــيدني »او آر اس« را با تركيب آب و 

نمك و مقداري شكر درست كنيد كه بسيار مناسب است.
   مصرف پروتئين باعث تنظيم پالسماي بدن مي شود و از 

گرمازدگي جلوگيري مي كند.
   سركه سيب، باعث حفظ منابع معدني بدن مثل پتاسيم و 
منيزيم مي شود. معموالً اين مواد معدني از طريق عرق كردن 
دفع مي شوند. مقداري از اين سركه را در آب مخلوط كنيد و 

بنوشيد.
   آب آلوئه ورا يكي از بهترين نوشــيدني ها براي گرمازدگي 
است. آلوئه ورا، سيستم ايمني بدن را تقويت كرده و گرمازدگي 

را برطرف مي كند.
    تركيب گشنيز و نعنا هنگام گرمازدگي معجزه مي كند. آب 
گشنيز را بگيريد و آن را با برگ نعنا و نمك و ليمو تركيب كنيد 
و بنوشيد. به سرعت شاهد كاهش دماي بدن خود خواهيد بود.

   آب نارگيل ويتامين هاي ضروري و مــواد معدني بدن را 
تامين مي كند و اجازه نمي دهد اين مــواد از طريق تعريق از 

بدنتان خارج شود.
   تمر هندي براي گرمازدگي بسيار مناسب است. مقداري 
از تمر هندي را در آب خيس كنيد و بنوشــيد تا شاهد تأثير 

فوق العاده آن روي بدن خود باشيد.
   هندوانه، ميوه اي فاقد چربي و بسيار آب دار است و همچنين 
آنتي اكسيدان هاي زيادي دارد. مصرف مداوم اين ميوه مي تواند 

مانع از گرمازدگي شود.
   آناناس به كاهش التهابات بدن در فصول گرم سال كمك 
مي كند. بنابراين اگر دچار گرمازدگي شــديد شديد، آناناس 

گزينه بسيار خوبي براي شماست.

زهرا احدي:
برخي از مواد 
غذايي فرد را 

به سوي گرمازدگي 
سوق مي دهند، 
بنابراين بايد از 

خوردن آنها پرهيز 
كرد. در فصل گرم 

و هنگام گرمازدگي 
از خوردن مواد 

غذايي كافئين دار 
و ادويه دار بايد 
جلوگيري كرد. 

كافئين باعث دفع 
زياد مايعات در 
بدن مي شود. از 

نوشيدن آب سرد 
و يخ و نوشابه هاي 

گازدار، در زمان 
گرما زدگي بايد 
به شدت پرهيز 

كرد، زيرا سيستم 
دستگاه گوارش 

فرد را دچار مشكل 
مي كند

تابستان
فتانه احدي 

روزنامه نگار

باعث آسيب يا صدمه به ديگران شود. علت هايي ازجمله روانشناختي، 
اجتماعي، بيولوژيك و محيطي، شــرايط آب وهوايي چون دما، فشار 
هوا، رطوبت، باد، آلودگي و... بــر روان فرد اهميت فراوان دارد. اگرچه 
براساس تئوري گرما و پرخاشگري، دماي باالي هوا، به عنوان عاملي 
براي برانگيختگي هاي رفتاري و پرخاشــگري مطرح مي شود اما ما 
انسان ها احتماال از ميان فراسنج هاي اقليمي با گرما سازگارتر هستيم تا 
با سرماي شديد. سرماي شديد محدوديت بيشتري براي هستي و بقاي 

انسان ايجاد خواهد كرد.
گرمايش مي تواند تأثيرات فيزيكي در افراد ايجاد كند 

كه برآيند رواني داشته باشد؟
گرما به تنهايــي تأثيري در عملكــرد روحي و رواني افــراد ندارد، بلكه 
مجموعــه اي از عوامل مانند خســته بودن، منتظربــودن در ترافيك، 
گرسنگي و شرايط روحي و رواني شخص و درواقع مشكالتي از اين قبيل 
موجب بروز واكنش های تند، عصبي و پرخاشــگرانه در فرد مي شــود. 
گرچه نمي توان تمام خصوصيات روانشناختي مردم را به آب و هوا نسبت 
داد اما نمي توان منكر تأثير شــگرف آب وهوا به ويژه تأثير گرما در روان 
انسان ها نيز شد. تحقيقات بين المللي نشان مي دهد كه دماي باالي هوا، 
نه تنها بر بدن تأثيرگذار است، كه روان را نيز تحت تأثير قرار مي دهد. در 
واقع گرما موجب افزايش تعريق بدن مي شــود. عرق كردن زياد، باعث 
خواهد شــد حجم مايعات و الكتروليت هاي بدن كاهــش يابد. همين 
تغييرتر الكتروليت ها موجب اختالل در عملكرد مغز مي شود و بدن ديگر 
آمادگي تحمل بسياري از موارد، حتي مسائل كوچك و كم اهميت را نيز از 
دست مي دهد. همچنين خيلي از افراد در فصل تابستان فعال تر مي شوند 
و همين باعث افزايش خستگي در آنها خواهد شد. معموال الگوي خواب 
افراد هم در اين فصل تغيير مي كند. همين قضيه بر سالمت رواني انسان 

تأثير مي گذارد و باعث اضطراب و افسردگي خواهد شد.

تاريخايـران
بررسي باالترين دماي ممكن در تابستان هاي ايران نشان مي دهد 

كه شوش گرم ترين شهر جهان در تابستان سال 99بوده است
54درجه سانتي گراد رســيد كه به عنوان باالترين دما در كل منطقه 
آسيا هم ثبت شد. يا در گرم ترين ماه تابســتان سال 1394ميانگين 
دماي كشور درحدود 30درجه ثبت شده است اما در همان سال بيشينه 
دماي مركز استان ها كه معموال در مردادماه ثبت مي شود، براي اهواز به 
50.04درجه رسيد. در سال99 هم باالترين ميانگين دماي كشور 30.9 
ثبت شده است اما در همين سال در شهر شوش دماي 51.4درجه به 

ثبت رسيد و شوش به گرم ترين شهر جهان تبديل شد.
بر اساس اطالعات مركز آمار ايران، ثبت اطالعات آب و هوايي در كشور 
از سال1320 آغاز شده است. اما آمار آب و هوايي مرتبط با سال هاي 
پيشتر از اين زمان ايران در پايگاه هاي هواشناسي بين المللي موجود 
هستند. سازمان بركلي ارت يكي از اين پايگاه هاست كه داده هاي آماري 
مربوط به دماي هوا، ميزان بارش، رطوبت و خشكســالي كشورهاي 
مختلف جهان را به صورت ساالنه گرد آوري كرده و با تحليل و مقايسه 
اين آمار با يكديگر گزارش هاي ســاالنه اي را از وضعيت آب و هوايي 
جهان پس از بازبيني دانشمندان معتبر و جهاني منتشر مي سازد. اين 
سازمان آمار مربوط به ايران را عالوه بر سازمان جهاني هواشناسي از 

94ايستگاه سنجش دما در ايران گردآوري مي كند.
بررسي آمارهاي اين سازمان درباره ايران نشان مي دهد ميانگين دماي 
ايران مانند تمامي نقاط ديگر جهان از دهه 1320به بعد )تا سال 1398( 
همواره روندي افزايشي داشته است و دهه 90 باالترين رقم ميانگين 
دما در ايران به ثبت رسيده اســت. مرداد سال 1398با ثبت ميانگين 
دماي 31.6در كشور به عنوان گرم ترين ماه در دوره مورد بررسي ثبت 
شده است. همچنين تيرماه سال 1394به نسبت ديگر ماه هاي اول فصل 
تابستان در دهه های 80و 90و شهريور سال 97 به نسبت ديگر ماه هاي 
آخر تابستان در اين دو دهه، باالترين ركورد دما را از آن خود ساخته اند. 
از آنجا كه مرداد ماه اصوال گرم ترين ماه در فصل تابستان است، مي توان 
بر اساس ميانگين دماي كل كشور ســال هاي 1389، 1394، 1397و 
1398را گرم ترين تابستان هاي كشــور طي دو دهه گذشته ناميد. 
سازمان هواشناسي هم ميانگين دماي كشور در تابستان 1399را باالتر 
از حد نرمال اعالم كرده و افزايش 1.1درجه اي در ميانگين دماي 3استان 

را پيش بيني كرده بود.

 رتبه بندي گرم ترين سال هاي كشور
 بر اساس ميانگين دماي ساالنه

سال 1389........................................................  ميانگين دماي كشور 19.8درجه
........................................................  ميانگين دماي كشور 19.7درجه سال 1397

سال 1395.................................................... ميانگين دماي كشور 19.4درجه
سال 1394............................................  ميانگين دماي كشور 19.4درجه

سال 1396........................................  ميانگين دماي كشور 19.3درجه
.....................................  ميانگين دماي كشور 19.2درجه سال 1380
...................................  ميانگين دماي كشور 19.1درجه سال 1398
سال 1392.................................. ميانگين دماي كشور 19.05درجه
سال 1385........................................  ميانگين دماي كشور 19درجه

سال 1377...........................................  ميانگين دماي كشور 19درجه

عوارض گرما براي مردم در 
پنج تابستان داغ ايران

تابستانسال1389
   6برابر شــدن آمار مراجعه كنندگان بــه اورژانس به دليل 
گرما زدگي طي 5روز، كرمانشاه باالترين آمار گرمازدگي را در 

آن سال ثبت كرد.
   وارد شدن خسارت 73ميليارد ريالي به كشاورزي شهرستان 

خدابنده و كاهش 30درصدي توليد انگور و لوبيا در خرمدره
   پنج برابر شدن مراجعان گرمازده به اورژانس پايتخت

   گرما زده شدن 48خوزستاني طي يك هفته و 18كرمانشاهي 
طي 2روز

   افزايش 15تا 30درصدي مراجعان سرپايي گرمازدگي به 
اورژانس در كل كشور 

   افزايش 30درصدي ماموريت هاي اورژانس كشور به دليل 
گرمازدگي بيشتر

   تعطيلي ادارات دولتي، نهادها و ســازمان ها در 19استان 
كشور در روزهاي 20و 21تيرماه

   افزايش قيمت گوشت مرغ در استان آذربايجان غربي به دليل 
تلف شدن 170هزار قطعه طيور با افزايش دماي هوا

تابستان1394
   هشدار سازمان هواشناسي نســبت به افزايش شديد دما و 

احتمال افزايش گرمازدگي شهروندان
   گرمازده شدن درختان خيابان وليعصر و زردي زودهنگام 

برگ درختان در اثر گرماي شديد هوا
   مراجعه بيــش از 350نفر بــه اورژانس دهلــران به دليل 
گرمازدگي و سوختن 150دستگاه كنتور برق در اين شهرستان
   تخريب 25هزار تــن از محصوالت زيتون طــارم به دليل 

گرماي شديد

تابستان1397
   خسارت 425ميليارد توماني به كشاورزي استان يزد به دليل 

گرما و خشكسالي 
    افزايش مراجعه شهروندان يزدي به اورژانس به دليل افزايش 

دماي هوا
   بروز 121مورد آتش سوزي در علفزارها و ضايعات در تيرماه 

به دليل گرماي هوا
   اعالم وضعيت اضطراري در خوزستان به دليل افزايش دماي 

استان تا مرز 50درجه
   خسارت 4.5ميليارد توماني خشكسالي و نوسانات جوي به 

كشاورزي كرمان
   از بين رفتن 20هزار تن پســته كرمان و 130هزار فرصت 

شغلي به دليل گرماي هوا

تابستانسال1398
   سه برابر شــدن مراجعه به اورژانس به خاطر گرما زدگي در 

استان چهارمحال و بختياري 
   مراجعه بيش از هزار نفر از شهروندان استان يزد به اورژانس 
به دليل گرمازدگي طي يك ماه، گرمازدگي بيش از 3200نفر 

در اين استان از ابتداي خرداد تا اوايل مرداد 1398
   مرگ يك كارگر در عسلويه در اثر گرمازدگي

   هشدار و آماده باش آذربايجان شرقي به دليل افزايش دما و 
احتمال افزايش گرمازدگي در اين استان

   مرگ كودك 6ساله در قم در اثر گرمازدگي و ماندن در خودرو

تابستانسال1399
   اعالم وضعيت آماده باش بيمارستان هاي كشور، به ويژه مراكز 
درماني استان هاي گرم تري مانند خوزستان، در پي افزايش دما 

براي مقابله با گرمازدگي 
   مرگ يك كارگر پيمانكار ماهشهري در اثر گرمازدگي

   خسارت 50درصدي محصوالت پســته رفسنجان در اثر 
گرماي شديد

   وضعيت هشدار و اعالم وضعيت آماده باش در استان لرستان 
به دليل گرماي هوا
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حشراتهمگرمازدهميشوند
یك حشره شناس در گفت و گو با همشهري

 از احتمال تأثير منفي گرماي بي سابقه بر حيات حشرات خبر داد
 

گرمايهواهمانقدركهماانسانهاراكالفه
وبامشــكالتمتعدديمواجهميكند،
باليجانحشراتنيزميشود.براساس
پژوهشيكهچندسالپيشدرنشــريه»ارتباطاتنيچر«چاپشدهبود،
دانشمندانبهايننتيجهرسيدهاندكهگرمايهواميتواندموجبكاهش
تواناييتوليدمثلحشراتنرشــود.نگرانيازكاهشتواناييتوليدمثل

وازبينرفتنحشــراتبخشيازداستانگرماو
حشراتراتشكيلميدهدچراكهبرخينسبتبه
هجومحشراتبهمزارعوشهرهادردورانتالقي
گرماوخشكسالياحســاسنگرانيميكنند.
برايبررســياينموضوعبــاعليرضانادري،

حشرهشناسوپژوهشگر،گفتوگوكرديم.

آقاينادري!گرمايبيسابقهايكهكشوررادرگيركردهاست،
چهتأثيريبرزندگيحشراتميگذارد؟

نمي توانيم به شکل مقطعي و محدود در رابطه با اكولوژي صحبت كنيم، ابتدا 
باید نيم نگاهي به گذشته داشته باشيم. زمين در گذر بيش از 2.8ميليون سال 
گذشته، 10عصر یخبندان را تجربه كرده است كه آثار بسيار عميقي را بر كره 
زمين به جاي گذاشــت. ایران نيز از آثار این عصر یخبندان بي نصيب نبود. در 
10مرتبه اي كه عصر یخبندان هاي بزرگ به وقوع پيوسته اند، نيمکره شمالي 
دچار یخ زدگي شد،  یخ هاي قطبي افزایش حجم پيدا كردند و تا سرزمين هاي 
خشکي در اروپا، شمال روسيه و شمال آمریکا پيش آمدند و سرانجام در شمال 
سيبري و مرز آمریکا و كاناداي فعلي، متوقف شدند. این یخ ها به ایران نرسيدند 
اما سرماي ناشي از این یخبندان موجب شد تا ارتفاعات كوهستاني ما با یخبندان 
و یخچال هاي وسيعي روبه رو شود. در این مقطع ایران بارش هاي خوبي داشت 
و آب و هواي كشور بسيار مناسب براي زندگي گونه هاي مختلف حشرات بود. 
به همين دليل بسياري از گونه ها به عرض هاي جغرافيایي پایين مانند ایران 

مهاجرت كردند و در كوه هاي ایران ساكن شدند.
در ميان عصر یخبندان، یعني زماني كه یخ ها از بين مي روند و هوا به گرمي تمایل 
پيدا مي كند، بســياري از گونه هاي سرمادوست منقرض مي شــوند یا به سمت 
عرض هاي جغرافيایي باال مهاجرت مي كنند و حتي ممکن است به ارتفاعات پناه 
ببرند.  در كشور ما به این دليل كه ارتفاعات كوهستاني متعددي وجود دارد، بسياري 

از گونه ها به ارتفاعات پناه بردند و برخي نيز تبدیل به گونه هاي جدید شدند.

باتوجهبهشرايطفعليآبوهوايي،بايدباچهسناريوهايي
زندگيحشراتراتحليلكرد؟

هم اكنون باید بررسي كنيم و ببينيم كه در چه دوره اي قرار داریم. در حال حاضر ما 
در ميان 2دوره یخبندان قرار داریم و كره زمين رو به گرماي بيشتر حركت مي كند 
و اگر هرازگاهي مشاهد مي كنيد كه هوا مقداري خنك مي شود و بارش هاي جوي 
افزایش پيدا مي كند به دليل تغييرات مقطعي آب و هوایي است و نباید از تغييرات 
اقليمي صحبت كرد. بدون شــك این تغييرات آب و هوایي در زندگي حشرات اثر 
مي گذارد. بسياري از موجوداتي كه در ایران یا نوار بياباني نيمکره شمالي زندگي 
مي كنند، در گذر ميليون ها سال خود را با شــرایط تطبيق داده اند، برخي از این 
حشرات در شرایط خاص جمعيت خود را كاهش دادند تا قوي ترها زنده بمانند و 
نسل بقا پيدا كند. این اتفاق هم اكنون نيز رخ مي دهد؛ یعني روند حيات این گونه ها 
به این نحو نيست كه به دليل گرماي هوا، یکباره تمام گونه ها منقرض شوند. بنابراین 
نمي توان نگاه صفر و صدي به این موضوع داشت و گمان كرد كه با گرماي یکباره 
هوا، با انقراض بخش اعظم حشرات روبه رو خواهيم شد، بعضي از حشرات خود را 
تطبيق مي دهند و با توجه به اصل بقا، حشراتي كه قوي تر هستند، زنده مي مانند تا 

در شرایط آب و هوایي بهتر نسل خود را گسترش دهند.

افزايشگرماميتواندموجبهجومحشراتبهسمتشهرها
شود؟آيااتفاقيكهدررابطهباسفيدبالكهارخدادوبهدليلگرمايهوا

شاهدهجومعجيبآنهابهشهرتهرانبوديم،امكانتكراردارد؟
امکان پيش بيني در این حوزه بسيار سخت است چراكه اكولوژي بسيار پيچيده تر از 
آن است كه با چند نشانه تفسير شود اما با شرایط كنوني سرزمين هایي مانند ایران 
یا كشورهایي كه تخریب محيط زیست داشته اند، اگر شرایط اقليمي هم تغيير كند، 

مي تواند دليل مضاعفي براي انقراض ایجاد شود.
باید بدانيم كه گرماي هوا در گذر زمان رخ مي دهد، این روند موجب مي شــود تا 
حشرات یك مهاجرت معکوس به ارتفاعات و عرض هاي جغرافيایي باال داشته باشند 
اما زماني كه سر راه حشرات با مزارع كشاورزي و شهرها سد مي شود، حشرات مجبور 
مي شوند كه از این مناطق عبور كنند و اگر شرایط مناسب باشد در این مناطق براي 

بقا، دست به افزایش جمعيت مي زنند.

دررابطهباسفيدبالكهاچهاتفاقيافتاد؟
این حشرات داستان دیگري نيز داشتند و اصال بومي ایران نبودند. هر زماني یك 
حشره غيربومي از كشوري وارد ایران شود، مي تواند یك فاجعه جدید را رقم 
بزند و كسي توان پيشگویي در این حوزه را ندارد. بنابراین باید هجوم حشرات 
غيربومي را یك مقوله جدا از بحث گرما و مهاجرت معکوس حشــرات درنظر 

گرفت.

حملهملخهانيزدرهميندستهقرارميگيرد؟
حمله ملخ ها به دليل منفي شدن نوسانات اقيانوس اطلس شمالي)NAO( بود. 
در مناطق شمال آفریقا كه بياباني است تا شبه جزیره عربستان، شاهد افزایش 
پوشش گياهي بودیم. این شرایط موجب شد تا تعداد ملخ ها -كه سال ها منتظر 
افزایش جمعيت براي بقا بودند- یکباره افزایش پيدا كند. درواقع جمعيت باالی 
ملخ ها در یك منطقه بياباني موجب شد تا غذاي كافي براي نسل جدید ملخ ها 
وجود نداشته باشد و این دسته از ملخ ها براي به دست آوردن غذا به عرض هاي 
جغرافيایي باال پناه ببرند و مهاجرت كنند.  در همين راستا برخي از این ملخ ها 
وارد ایران مي شــوند. بنابراین حضور این ملخ ها به دليل بارش ها موقتي در آن 
مناطق بود و اگر دوباره خشکسالي رخ بدهد، تعداد ملخ ها كمتر از قبل خواهد شد.

باتوجهبهروندحفظبقایحشــراتواشــارهشمابهروند
تخريبمحيطزيستدرزندگيشــهري،آياميتوانانتظارداشتكه
زندگيشهريبهدليلافزايشيكبارهدمابيشازپيشتحتتأثيرهجوم

حشراتقرارگيرد؟
پاسخ به این سؤال بسيار دشوار اســت چراكه هر لحظه اتفاقات جدیدي در كره 
زمين رخ مي دهد و ما نمي خواهيم بدون اطالعات دست به نوشتن سناریوي یك 
فيلم تخيلي بزنيم. ممکن است كه به دليل گرما جهشي رخ بدهد و حشره اي رفتار 

متفاوتي ایجاد كند و همچنين ممکن است اتفاق خاصي نيفتد.
در رابطه با ایران نيز نمي توان احتمال خاصي داد و گفــت كه به دليل گرما گونه 
خاصي از حشرات به شهرهاي كشور حمله خواهد كرد،  تنها احتمال این است كه 

بسياري از گياهان و حشرات به دليل گرما اوضاع بدي پيدا خواهند كرد.

نوراعباسي
روزنامه نگار

برگ آخر

راهنمايآبتنيدرداغترينتابستان
استخر ها و فضاهای طبيعی

 برای آب تنی پس از محدودیت های كرونایی چه وضعيتی دارند؟
قراراستتابستانداغتروركوردداغيدرروزهايپيشروشكستهشود!دراينروزهاي
خشكوخستهكننده،شنيدنايندستخبرها،آدمرابيرمقتروكالفهترميكندوبا
تصوراينكهاحتمالقطعيآبوبرقهموجوددارد،حسخفقانبهآدمدستميدهد!تا
قبلازاينكهكرونابيايد،شناوآبتنيواستفادهازتفريحاتآبيدرصدربرنامهتعطيالتتابستانيخيليهابود.اينكهوسط
يكروزداغتابستانيروانهاستخرشوي،ياباروبنديلسفرببنديوراهسواحلزيبايشمالوجنوبكشوررادرپيشبگيري،
بيبروبرگرددرفهرستتابستانيخيليازايرانيهابود.اماكروناكهآمد،بهدليلترسازبيمارشدنوهمچنينبهدنبالمنع
سفرومحدوديتتردد،استقبالازتفريحاتتابستانيوبهتبعآن،تفريحاتآبيبسياركمشد.امااحتمالانتقالويروس
كروناازطريقاينتفريحاتوآبتنيدردرياوشناكردندرمحيطاستخرچقدراست؟آيادرتابستانداغامسال،استخرهاو
تفريحاتآبيتعطيلخواهندبودوامكاناستفادهازآنهاوجودندارد؟درادامهاينسؤاالترابهصورتكوتاهبررسيكرديم.

استخرهايروباز،بازهستند
در ابتدا باید گفت تاكنون شواهدي مبني بر انتقال ویروس 
كرونا از طریق آب اســتخر و دریا به ثبت نرسيده است. در 
واقع، تحقيقات پزشکي نشــان مي دهد  كه تنها درصورتي 
 كه حجم بســيار باالیي از ویروس كرونا در آب وجود داشته 
باشد، احتمال انتقال آن وجود دارد. در مورد استخرها، اگر 
آب استخر كيفيت مناسبي داشته باشد و با كلر و برم به طور 
مرتب ضدعفوني شود، ویروس كرونا نمي تواند در آن زنده و 
فعال بماند. بنابراین، تنها درصورتي احتمال انتقال ویروس از 
طریق شناكردن وجود دارد كه تراكم افراد در استخر و ساحل 
باال باشد و فاصله فيزیکي رعایت نشود. پس شما مي توانيد 
درصورت دسترســي به اســتخر تميز و خلوت و همچنين 
درصورتي  كه محدودیت ســفر به ســمت ســواحل برقرار 
نبود، به دور از نگراني، از آب تني و شــناكردن لذت ببرید. 
توصيه مي شود از استخرهاي روباز استفاده كنيد. هم اكنون 
استخرهاي روباز به دليل گردش بســيار بهتر هوا نسبت به 
استخرهاي سرپوشيده، با مجوز ستاد ملي مقابله با كرونا باز 
هستند. براي مثال، در شهر تهران مي توان از استخر باشگاه 
انقالب، استخر ارم، استخر قصر موج و دیگر استخرهاي روباز 
استفاده كرد. این استخرها به طور مرتب اقدام به ضدعفوني و 
گندزدایي محيط مي كنند و پذیرش در آنها به گونه اي صورت 
مي گيرد كه فاصله فيزیکي رعایت شود. اگر خيلي حساس  
هستيد، پيشنهاد مي شود روزهاي وسط هفته را براي مراجعه 
به این استخرها انتخاب كنيد كه خلوت تر هستند. نکته بسيار 

مهمي كه در استفاده از اســتخر باید به آن توجه كنيد، این 
است كه اصاًل وسایل شناي خود مانند گوش گير، بيني گير، 

حوله و... را با كسي به طور مشترك استفاده نکنيد.

بهسواحلخلوتبرويد
شگفت انگيز است كه ایران خشك، 5هزار و 800كيلومتر خط 
ساحلي دارد كه 890كيلومتر در شمال و 4هزار و 900كيلومتر 
در جنوب واقع است. كسي را سراغ دارید كه دمي وقت گذراندن 
در سواحل گيسوم و چمخاله، ساحل صدف آستارا و ساحل 
چپکرود در شمال تا ساحل خيره كننده بریس و درك چابهار، 
سواحل زیباي بندرعباس، ساحل ال ك پشــت ها، جزایر ناز 
قشم، ساحل كلبه هور و مرجان كيش تا ساحل شگفت انگيز 
جزیره هرمز برایش لذتبخش نباشد؟! درست است كه كرونا 
حساب و كتاب خيلي چيزها را بر هم زده و ترس از بيمارشدن، 
خيلي ها را خانه نشين كرده است اما اگر هوس دریا به سرتان 
زد و به یك ســفر آرامش بخش احتياج داشــتيد، مي شود با 
یك برنامه ریزي درســت، به دور از پيك شلوغي، در روزهاي 
خلوتي كه محدودیت هاي كرونایي برداشته شده، راهي این 
سواحل شوید و خشکي زندگي و كالفگي گرما را با آب تني در 
دریا از تنتان بزدایيد. خاطرنشان مي شود هم اكنون وضعيت 
سواحل شمال كشور از نظر كاهش شيوع كرونا بهتر از جنوب 
 است. در رنگ بندي هاي اخير كرونایي، وضعيت استان هاي
 سيستان و بلوچســتان، هرمزگان و همچنين خوزستان به 
رنگ قرمز درآمده است، پس ســعي كنيد تا اطالع ثانوي از 

سفر به سمت سواحل جنوب خودداري كنيد تا وضعيت قرمز 
فروكش كند.

تفريحاتدرياييجزيرهكيشبرقراراست
درصورت فروكش كردن كرونا و برقراري وضعيت پایدار، كيش 
از گزینه هاي مناسب مسافرت اســت و چند روز سفر به این 
جزیره زیبا حال آدم را خوب مي كند. اسکله بزرگ تفریحي، 
ســواحل مرجان، مریم، كلبه هور و كشتي یوناني از سواحل 
بسيار تميز و زیباي ایران هستند و شما جز آب تني و شنا در 
این سواحل بي نظير، مي توانيد از انواع تفریحات مهيج دریایي 
ازجمله اسکي روي آب، غواصي، پاراسل و جت اسکي استفاده 
كنيد. مدیر روابط عمومي بزرگ ترین مركز تفریحات دریایي 
در جزیره كيش مي گوید: زمستان گذشته و عيد امسال نسبت 
به سال هاي قبل مسافران بيشتري به كيش سفر كردند. دليل 
آن، كاهش مســافرت به خارج از كشــور و مهم تر از آن، آمار 
بسيار پایين ابتال به كرونا در این جزیره بوده است. در دوران 
كرونا، همواره ميزان تاب آوري جزیره، خط قرمز مســئولين 
بوده و با اندك تغييري در آمار ابتال، ما شــاهد افزایش سطح 
قرنطينه و نظارت ها بوده ایــم. هم اكنون وضعيت قرمز اعالم 
شده است و اميدواریم با رعایت دقيق پروتکل هاي بهداشتي 
از سوي مسافران، هر چه زودتر شــاهد پایدارشدن وضعيت 
كرونا شویم. محمدرضا سعادتمند مي افزاید: با وجود تدابير 
سفت و سخت، خوشــبختانه تاكنون موردي از ابتال به كرونا 
ميان كاركنان خود نداشــته ایم. درباره مسافران نيز به دقت 

پروتکل هاي بهداشتي رعایت مي شود، براي مثال ما ظرفيت 
قایق هاي تفریحي را از 15نفر به 7نفر كاهش داده ایم تا فاصله 
فيزیکي رعایت شود. به همين ترتيب ظرفيت غواصي را نيز از 
12نفر به 4نفر رساندیم و ضمن كاهش ظرفيت، همه وسایل 
تفریحي به طور مرتب ضدعفوني مي شــوند؛ مثاًل لباس هاي 
غواصي بعد از هر بار اســتفاده با دقت ضدعفوني مي شوند و 
اگر كسي از مشتریان حساســيت زیادي داشته باشد، براي 
غواصي، دهني نو مخصوص خــودش را به او مي دهيم. مدیر 
روابط عمومي مركز غواصي كيش با بيان اینکه انواع تفریحات 
دریایي ازجمله غواصي تفریحي، تيوپ بادي بنانا، تيوپ بادي 
شاتل، جت  اسکي، پاراسل، اسکي روي آب، فالي بورد و اسکوتر 
زیردریایي در كيش وجود دارد، درباره هزینه هر كدام از این 
تفریحات هم مي گوید: غواصي تفریحي 300هزار تومان، بليت 
تيوپ بادي بنانا 90هزار تومان، تيوپ بادي شاتل 100هزار 
تومان، پاراسل 280هزار تومان، فالي بورد 400هزار تومان، 
اسکوتر زیردریایي 400هزار تومان، پدل بورد 150هزار تومان 
و غواصي ویژه كه شــامل آموزش كامل انجام غواصي است، 
850هزار تومان اســت كه درصورت رزرو آنالین، مسافران 
مي توانند از تخفيف بهره مند شــوند. افزون بــر این امکانات 
تفریحي، یکي از جاذبه هاي آبي جزیره زیباي كيش، پالژ بانوان 
است كه در مساحتي حدود 20هزار مترمربع، ظرفيت بسيار 
جذابي براي بانوان است. مراجعان به راحتي و با خيال آسوده 
مي توانند از امکانات این پالژ مجهز اســتفاده كنند و ضمن 

شناكردن، از حمام آفتاب داغ كيش لذت ببرند.

مرضيهثمرهحسيني
روزنامهنگار

آوينآزادي
روزنامه نگار

بازار خنك كننده ها در تابستان1400 چه وضعيتي دارد؟

 هزينه های خنك شدن
و تا خانه  از خودر

تابستانداغامســالاگرمجبوربهتعويضياتعمير
وسايلخنككنندهشويداحتماالباقيمتهايگزافي
مواجهخواهيدشد.باوجوداينكهتورمرسمياعالم
شدهكشورازسويمركزآمارايران36درصداست،اماقيمتخنككنندههابهطور
ميانگينازاينتابستانتاآنتابستان،50درصدافزايشپيداكردهوتهيهيكپنكه
درتابستان1400،بهاندازهيككولرآبيدرتابستان1399هزينهبرشدهاست.دراين
تابستانداغكهگرماي40درجهآنازاواسطخردادماهودربهارشروعشدهاستاما
هركدامازخنككنندههايمعمولچقدرهزينهرويدستشماخواهندگذاشت؟

  بسته به اینکه ماشين شما 
پراید باشد یا بنز، هزینه سرویس كردن 

كولر آن هم فرق مي كند.
  هزینه شارژ گاز كولر ماشين ارتباط مستقيمي با حجم 

موتور یا همان وات كولر دارد. كولرهاي با قدرت پایين تر به دليل 
حجم پایين تر مخزن گاز طبيعتا شارژ كمتري هم نياز دارند.

   كولرهاي گازي 12 و 18 هزار معموال نرخ یکسان، و كولرهاي قوي تر 
یعني 24 و 32هزار هزینه باالتري دارند.

   قيمت گاز كولر ماشين نيز روي هزینه تمام شده این كار مؤثر است. به طور 
ميانگين بين 150تا 300هزار تومان هزینه گاز كردن كولر ماشين مي شود. 
 البته براي برخي خودروها ایــن رقم تا 600هزار تومان هم ممکن اســت

 باال رود.
   اگر به طور كلي سيستم خنك كننده كولر ماشين شما مشکل داشته 

باشد ممکن اســت حتي براي تعویض قطعات اصلي آن مجبور به 
پرداخت مبالغ ميليوني شــوید. هزینه تعویض كمپرسور  

206تيپ دو براي مثال حــدود 6ميليون تومان 
برآورد مي شود.

كولر خودرو؛ از 150هزار تا شش ميليون تومان

   خبر افزایش قيمت كولرهاي 
آبي كه چند روز پيش همشــهري آن را منتشر 

كرده بود، بازدید فراواني داشت. در این گزارش آمده بود 
كه ارزان ترین كولر آبي امسال با حدود 60درصد افزایش 

قيمت، حدود یك و نيم ميليون تومان قيمت دارد.
   در بازار دست دوم ها مي توانيد با یك ميليون تومان هم براي 

خود كولر آبي دست وپا كنيد.
    امســال به طور ميانگين قيمت كولرهاي آبي داراي حجم 3هزار 
تا 3500 بين 1/5 تا 3 ميليون تومان، كولرهاي 4هزار تا 5هزار در حدود 
3تا 4ميليون تومان و قيمت كولرهاي 6 تا 7هــزار حدود 5 تا 6ميليون 
تومان اســت. كولرهاي با توان باالتر البته، تــا 12ميليون تومان هم 

قيمت گذاري شده اند.
   ســرویس كردن كولرهاي آبي هم بســته به مشکلي كه 

كولر شما دارد بين 250هزار تا یك ميليون و300تومان 
هزینه خواهد داشت؛ از پوشال تا پمپ.

كولر آبي؛ حداقل يك ميليون تومان 

اسپليت هایي كه با برند 
سامسونگ، اوجنرال و ال جي روزگاري 

با 10ميليــون تومان قابل خریــدن بودند و از 
پرچمداران بــازار كولر گازي بودند، در ســال جاري 

تا 80ميليون تومان هم قيمت گذاري شــده اند. اما این 
نوع كولرهاي گازي هم اكنــون بيانگر ميانگين قيمت بازار 

نيستند.
قيمت كولرهاي 18 هزار بي تي یو موجود در بازار، حدود 13تا 
14ميليون تومان تخمين زده مي شود كه از پرفروش ترین ها 

در این بخش اند.
همچنين خرید كولرهاي با ظرفيت 24 هزار، بين 

15تا 17ميليون تومان خرج روي دست شما 
مي گذارد.

كولر گازي؛ نرخ هاي سرسام آور 

بيشتر پنکه هاي موجود 
در بازار ایــران امروز توليــد داخل اند. 

مصرف كننده ها هم البتــه چندان به دنبال خرید 
نمونه هاي خارجي نيستند. بســته به اینکه چه پنکه اي 

مي تواند نياز شما را برطرف كند، با قيمت هاي متفاوتي هنگام 
خرید این خنك كننده مواجه خواهيد شد.

پنکه روميزي كوچك حدود 250تا 500هزار تومان قيمت دارد.
 پنکه هاي چهارپره ایراني كه براي خنك كردن فضاهاي كوچك 
)حداكثر 40متر( مناسب اند، با ریموت و توان مصرفي 60وات، به طور 
ميانگين بين یك ميليون و 200تا یك ميليــون و 500هزار تومان 

قيمت دارند. 
 پنکه هــاي مه پاش كــه براي خنك كــردن فضاهاي 

بــزرگ و اداري، كافه ها و... مناســب اند بين 14تا 
16ميليــون تومان در تابســتان 1400به 

فروش مي رسند.

خريد پنكه خانگي؛ حدود يك ميليون تومان 

تابستانداغ
این شماره
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    10از 10

    عراق
 ترسناك نيست

5نكتهدرموردپيروزيكامال
قابلپيشبينيايرانبرابركامبوج

احتياطوجديتالزماست
اماجاييبرايهراسوجودندارد
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شايد اگر هنگ كنگ با دفاع فشرده اش همت 
مي كرد و يك مساوي از عراق مي گرفت، خيلي 
چيزها در جدول عوض مي شد، اما همين خط 
دفاعي متراكم در دقايق آغازين بازي با گشودن 
دروازه خودي آمــال و آرزوهاي ما را به باد داد. 
اين مســابقه با همان تك گل به سود عراقي ها 
تمام شد تا حاال ديدار سه شنبه شب آنها با تيم 
كشــورمان، تكليف اين گروه را روشــن كند. 
هم اكنون بسياري از هواداران فوتبال در ايران 
نگران بازي پيش رو هستند و حق هم دارند. ما 
در بازي رفت برابر اين تيم شكست خورده ايم و 
اگر بدون پيروزي ميدان را ترك كنيم، ممكن 
است خيلي زود از دور رقابت هاي جام جهاني 
كنار برويم. پس در نتيجه همه بايد با احتياط 
با بازي سه شنبه برخورد كنند، اما واقعيت آن 
است كه عراق خيلي هم تيم ترسناك و عجيب 

و غريبي نيست.
عــراق بــا حداقلي ترين برد ممكــن مجموع 
امتيازاتش در جــدول رده بنــدي را به عدد 
17رســاند و باالتر از ايران 15امتياز در صدر 
جدول قرار گرفت. اين در حالي است كه آنها با 
وجود در اختيار داشتن توپ و ميدان در مقابل 
هنگ كنگ، از خلق موقعيت هاي جدي گلزني 
عاجز بودند و به ندرت ضربه اي داخل چارچوب 
شليك كردند. عراق در بازي قبلي برابر كامبوج 
هم 4بر يــك به پيروزي رســيد و اين يعني از 
تيمي در ســطح كامبوج گل دريافت كرد. اين 
تيم شرق آســيايي تنها2 بار موفق به گشودن 
دروازه رقبا شــد كه يك بــار از آن برابر عراق و 
ديگري مقابل هنگ كنگ بــود. عراق در بازي 
رفت با هنگ كنگ هم تنها موفق به ثبت برتري 
2 بر صفر شد. اين مســايل نشان مي دهد خط 
حمله حريف سه شنبه ايران چندان قدرتمند 
نيست. آنها در مسابقات مشابه با تيم كشورمان 
14گل به ثمر رسانده اند، درحالي كه تيم ايران 

33گل زده است.
از ســوي ديگر بشــار رســن، هافبك طراح و 
همه كاره عراق هم در نيمه دوم بازي با كامبوج 
مصدوم شد و به ناچار زمين مسابقه را ترك كرد. 
اگر رســن به بازي با ايران نرسد، عراق آسيب 
جدي خواهد خورد، چرا كه اصلي ترين عنصر 
ميانه ميدانش را از دست مي دهد. از سوي ديگر 
فراموش نكنيم اگرچه دوم شــدن براي ايران 
كار صعود را ســخت مي كند، امــا چون عراق 
2امتياز بيشــتر دارد، دوم شدن براي اين تيم 
هم مي تواند به معناي قطعي بودن صعود باشد. 
بنابراين آنها برابر ايران به آب و آتش نخواهند 
زد و به اندازه ما براي پيروزي شــور و اشتياق 
نخواهند داشــت. پس عراق ترسناك نيست. 
اگر در حد خودمان باشيم، انتقام بازي رفت را 

مي گيريم و تمام.

عراق ترسناك نيست
 احتياط و جديت الزم است

 اما جايي براي هراس وجود ندارد
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كابوس بي پايان يك مساوي
 اگر عراق را ببريم يا به اين تيم ببازيم كه تكليف روشن است اما اگر مساوي كنيم لبنان، ازبكستان، امارات و اردن

 4رقيب ما خواهند بود كه بايد حداقل از دو تاي آنها باالتر بايستيم

اگر ايران موفق به بردن عراق نشــود، شــانس 
صعودش به عنوان يكــي از تيم هاي دوم چقدر 
باالســت؟ شــايد در روزهاي اخير هيچ سؤال 
ديگري به اندازه اين سؤال در فوتبال ايران تكرار 
نشده باشد. پاسخ اين سؤال تا قبل از بازي هاي 
جمعه كمي اميدواركننده تر بود اما از روز جمعه 
به اين طرف شانس صعود ايران بسيار كمتر شده 
است. در روزي كه ايران كامبوج را برد )و نتيجه 
اين بازي هيچ تأثيــري در جدول تيم هاي دوم 
نداشت( ساير تيم هاي اين جدول نتايج خوبي 
گرفتند و ايران به رتبه ششم سقوط كرد. ششم 
بودن در جدولي كه 5تيــم از آن به دور نهايي 
مي رسند به اين معناست كه ايران براي صعود در 
روز آخر بايد چشم به نتايج ساير رقبا هم داشته 
باشد. البته همه اينها درصورتي است كه ايران 
نتواند عراق را شكست بدهد. اگر ما عراق را ببريم 
كال از اين جدول خارج مي شويم و به عنوان تيم 
اول صعود مي كنيــم. در آن صورت عراق هم با 
11امتياز در اين گروه شانس خيلي زيادي براي 
صعود خواهد داشت. اگر هم به عراق ببازيم در 
اين جدول 9امتيازي مي مانيم و كار صعودمان 
بيشتر گره مي خورد. اگر ببازيم بايد دعا كنيم 
اردن هم ببازد و يكي از 2 تيم ازبكستان و امارات 
هم با نتيجه اي ســنگين تر از باخت ما، ببازند. 
در اين صــورت ما با وجود شكســت يك رتبه 
صعود مي كنيم و الاقل به رتبه پنجم مي رسيم. 
اما اگر با عراق مســاوي كنيم كار ما در جدول 
تيم هاي دوم با 10امتيــاز و تفاضل گل 5+ به 
پايان مي رسد. با اين امتياز بايد حداقل از 3تيم 
ديگر باالتر بايستيم و بررسي ساير تيم هاي دوم 
نشان خواهد داد ما تا چه اندازه شانس سبقت از 

آنها را داريم.

1  عمان
تيم برانكــو ايوانكوويچ تنها تيمي اســت كه 
ايران كوچك ترين شانسي براي رسيدن به آن 
ندارد. عمــان در روز پاياني با تيم آخر گروهش 
)بنگالدش( بازي دارد كه نتيجه آن بازي تأثيري 
در اين جدول نخواهد داشت. اين تيم با 12امتياز 

قطعا باالتر از ايران 10امتيازي خواهد ايستاد.

2  چين
چين 10امتيــازي در روز آخر با ســوريه بازي 
دارد. ســوريه با صددرصد امتيازات ممكن اول 
شــده و در بازي رفت هم 2 بر يك چين را برده 
است. البته سوريه با توجه به تثبيت جايگاهش 
انگيزه تمام و كمال براي بردن چين ندارد. ضمن 
اينكه تفاضل گل چين 6گل بيشتر از ايران است 
يعني آنها بايد 6گل از سوريه بخورند تا ايران با 
يك تساوي از كنارشان عبور كند. پس يادداشت 

كنيد: رسيدن به چين هم غيرممكن است.

3  لبنان
تيم دوم گروهH كه در روز آخر با كره جنوبي بازي 
دارد. كره جنوبي فقط درصورتي اول نمي شــود 
كه با 9گل به لبنان ببازد! پس اولي كره جنوبي 
و دوم شدن لبنان قطعي اســت. در اين شرايط 
ما بايد منتظر شكست لبنان باشيم. خوبي لبنان 
اين است كه تفاضل گل كمتري نسبت به ايران 
دارد. پس اگر به كره ببازد پايين تر از ايران قرار 

مي گيرد.

4  ازبكستان
اگر روز آخر عربســتان را ببرد در گروهش اول 
مي شــود و عربســتان را به گروه تيم هاي دوم 
مي فرستد. ايران شانسي براي گرفتن عربستان 
ندارد اما ازبكستان را درصورت باختن در بازي 
آخر مي شود گرفت. اگر ازبكستان با هر نتيجه اي 
ببازد پايين تر از ايران مي ايستد اما اگر مساوي 
كند به خاطر تفاضل گل بهتر باالتر از ايران قرار 

مي گيرد.

5  امارات
شرايط امارات هم مثل ايران و ازبكستان است. 
اين 3تيم كه در جدول تيم هاي دوم 9امتيازي 
هســتند درصورت پيروزي در بازي آخر از اين 
جدول خارج مي شــوند و در صدر گروه شــان 
مي ايســتند. امارات در روز آخر با ويتنام بازي 
دارد. اگر امارات برنده شود ويتنام با 11امتياز به 
جدول تيم هاي دوم مي آيد و قطعا باالتر از ايران 
قرار مي گيرد. اما اگر امارات با هر نتيجه اي ببازد 
پايين تر از ايران 9امتيازي قرار مي گيرد. درصورت 
تســاوي هم، ايران و امارات در امتياز و تفاضل 
مساوي مي شــوند. در آن صورت مساوي ما با 
عراق بايد پرگل تر از مساوي امارات و ويتنام باشد.

6  اردن
اردن روز آخر با استراليا مسابقه مي دهد و فقط 
درصورت بردن اســتراليا مي تواند باالتر از ايران 
قرار بگيرد. اردن حتي با يك تساوي هم شانسي 
براي صعود نخواهد داشت. اگر اردن ببازد كويت 

مي تواند به جاي اين تيم دوم شود اما كويت هم 
با 8امتياز شانسي براي صعود از بين تيم هاي دوم 

نخواهد داشت.

7   قرقيزستان
قرقيزســتان حتي دومي اش هم قطعي نيست 
و مي تواند روز آخر اين عنوان را به تاجيكستان 
واگذار كند. قرقيزستان و تاجيكستان هم امتياز 
هستند و تاجيكستان كه روز آخر بازي آسان تري 
دارد از شانس بيشتري براي دوم شدن برخوردار 
اســت. اما هيچ يك از اين تيم ها درصورت دوم 
شدن نمي توانند باالتر از ايران بايستند. پس تيم 

دوم گروهF را از معادالت كنار مي گذاريم.

  از بين اين 4مسابقه، بازي لبنان و كره جنوبي 
همين امروز )يكشنبه( برگزار مي شود و 3بازي 
ديگر سه شنبه شب انجام مي شوند كه ساعت هر 
3بازي بعد از بازي ايران و عراق خواهد بود. اگر 
حداقل 2تا از 4اتفاق باال بيفتد ايران با 10امتياز 
از گروه دوم ها صعود مي كند وگرنه... لطفا عراق 
را ببريد كه نه نيازي بــه كامل كردن اين جمله 
داشته باشيم و نه احتياجي به دنبال كردن نتايج 
4تيم باال. تصورش را بكنيد اگر در بازي رفت يك 
مساوي هم از عراق مي گرفتيم حاال نيازي به اين 
حســاب و كتاب ها نبود. همان مسابقه اي كه تا 
ثانيه هاي آخر  يك - يك مساوي بود و ويلموتس 

براي تيم 10نفره ما مهاجم به زمين مي فرستاد.

نكته بازي

آماربازي

بدترين طعنه قرن

مثاًل كه چي؟

حريف 300 دالري را ببريد

قصد انتقاد از عملكرد محمد سيانكي 
را نداريــم؛ چون هــم متوجهيم 
فايده اي ندارد و هــم اينكه اصال 
گزارشــگر ديگري در تلويزيون 
باقي نمانده كه قرار باشد جاي اينها 
را بگيرد. به هر حال استاد سيانكي هم 
كه جزو خوب هاي روزگار هســتند، در بازي ايران- كامبوج 
زحمت گزارش را برعهده داشتند و طبيعي بود كه انتظار زيادي 
از ايشان نداشته باشيم. از لحن نسبتا تحقيرآميز سيانكي در 
مورد تيم حريف كه بگذريم، طعنه ابتداي بازي او به كارلوس 
كي روش واقعا نابجا بود. سيانكي با اشاره به پيروزي قبلي تيم 
ملي برابر بحرين گفت: »كاري كه اسكوچيچ كرد براي سرمربي 
سابق رئال مادريد هم آرزو بود.« حاال كاري نداريم كه كي روش 
هم6 گل به بحرين زد، اما انصافا دامن زدن به آتش تفرقه در 

اين شرايط چه سودي دارد؟

تيم ايران در حالي موفق به شكست 
كامبوج شد كه در نيمه نخست 
اين بازي سعيد عزت اللهي يك 
ضربه پنالتي را از دست داد. در 
شــرايطي كه پيش از اين ديگر 
پنالتي ايــران را عليرضا جهانبخش 
به گل تبديل كرده بود، پنالتي دوم به عزت اللهي رسيد تا 
او با يك شوت بسيار محكم و عجيب تير افقي دروازه را به 
لرزه در بياورد. معلوم نيست عزت اللهي با اين ضربه محكم 
چه چيزي را مي خواســت ثابت كند. اصال به فرض كه اين 
توپ گل مي شد؛ مثال قصد تحقير كامبوج را داشتي؟ اين 
تيم بي نوا كه اساسا ادعايي نداشت. از سوي ديگر مشخص 
نيست سازوكار تعيين پنالتي زن در تيم ملي چطور است كه 
يك ضربه را جهانبخش مي زند و ديگري را عزت اللهي. خوب 

است برابر هر حريفي نظم و اصول داشته باشيم.

بازيكنــان تيم هاي ايرانــي – اعم از 
ملي و باشگاهي- معموال از كمبود 
امكانات و رقابت نابرابر با رقبا گله مند 
هستند. خب راست هم مي گويند. 
مثال در همين ليگ قهرمانان آسيا 
گاهي يك بازيكن تيم هــاي حريف از 
كل بودجه باشــگاه ايراني بيشتر اســت. با اين همه بعضا هم 
شرايط برعكس مي شود. مثال در شرايطي تيم كشورمان با زوج 
41ميليون دالري طارمي و آزمون آماده بازي با عراق مي شود كه 
رسانه هاي اين كشور از تعيين پاداش هر نفر فقط 300 دالر براي 
عراقي ها به منظور صعود از اين مرحله خبر داده اند. اين رقم واقعا 
ناچيز است و اگر چنين وعده اي به ملي پوشان ايراني داده مي شد، 
آنها زمين و زمان را به هم مي دوختند و كلي استوري مشترك 
منتشر مي كردند. پس حاال كه روي كاغذ هم گران تر از رقيب 

هستيد، بي بهانه بازي را ببريد.

متريكا

بهروز رسايلي| تيم زحمتكش و سختكوش 
كامبوج با قبول شكست 10بر صفر برابر ايران 
به كارش در مرحله اول انتخابي جام جهاني 
پايان داد. قبول 7 شكست، كسب تنها يك 
تســاوي برابر هنگ كنگ و دريافت 42گل، 
كامبــوج را تبديل به يكــي از ضعيف ترين 
تيم هاي اين مسابقات كرد. با اين حال همين 
كه آنها اصل »رقابت« را مي پذيرند و با همه 
وجود تالش مي كنند، ارزشمند و قابل ستايش 
است. اين سمت ميدان اما پيروزي پرگل تيم 
ملي برابر عراق، هيچ كس را غافلگير نكرد. در 
مورد اين برد، در ايستگاه ماقبل پاياني مرحله 

اول چند نكته وجود دارد.

1  كاش سامان قدوس 90 دقيقه بازي نمي كرد. 
اگر فرض بر اين اســت كه دراگان اســكوچيچ 
روي پلي ميكر اصلي تيمش براي تركيب اصلي 
بازي با عراق حســاب باز كرده، بهتــر بود اين 
بازيكن برابر كامبوج به طور كامل به بازي گرفته 
نمي شد. مســابقات باشــگاهي قدوس از همه 

ديرتر تمام شــد، او در بازي با بحرين 45دقيقه 
در زمين حاضر بــود و در ديدار بــا كامبوج هم 
كيفيتش را نشــان داد. با اين حــال از تصاوير 
تلويزيوني در پايان مسابقه به وضوح پيدا بود كه 
قدوس خسته شــده و ناي نفس كشيدن ندارد. 
اين موضوع شرايط را براي او در بازي سه شنبه با 
عراق سخت خواهد كرد؛ مگر اينكه اسكوچيچ در 
ديدار پاياني روي سامان به عنوان بازيكن ذخيره 
 حســاب باز كرده باشــد كه اين امري جداگانه

 است.

2  مهــدي طارمي بهتر، بهتر و بهتر مي شــود. 
كامبوج حريفي نيست كه كيفيت خوب و بد هيچ 
بازيكني را نشــان بدهد، اما مثال گلي كه مهدي 
زد اصال ربطي به كيفيت تيم مقابل ندارد. شوت 
سرضرب او در سه كنج دروازه فرود آمد و شايد از 
دروازه بان هاي قدرتمندتر هم كاري ساخته نبود. 
پنالتي گرفتن هم كه كسب وكار طارمي است و 
انگار براي او بين مدافع يوونتوس و گلر كامبوج، 

فرق چنداني نيست!

3  مهدي قائدي با نمايشــي كــه برابر كامبوج 
ارائه داد، براي همه وينگرهــاي تيم ملي خط و 
نشان كشيد. هرچند تيم حريف كيفيت چنداني 
نداشــت و بعد از دريافت گل هاي پرشــمار فرو 
پاشيده بود، اما به هر حال از كنار تكنيك سرشار و 
فوتبال رو به بلوغ قائدي نمي توان بي تفاوت عبور 
كرد. او طي دقايقي كه در زمين حاضر بود همه 
كار كرد و يك گل زيبا هم به ثمر رساند تا نشان 
بدهد در تيم ملــي حرف هاي زيادي براي گفتن 
دارد. قائدي رسما جايگاه وينگرهاي تيم ملي مثل 
علي قلي زاده، عليرضا جهانبخش يا وحيد اميري 
را تهديد مي كند. او آينده دار اســت و درصورت 
صعود تيم ملي، در مسابقات مرحله بعد فرصت 
بيشتري براي عرضه توانايي هايش خواهد داشت. 
اين يكي از هزار دليلي است كه ثابت مي كند هر 

طور شده بايد از اين مرحله عبور كنيم.

4  ميالد محمدي كه كمي انتقــاد از او وجود 
داشت، در بازي با كامبوج نمايش خوبي ارائه داد. 
اين بازيكن روي يك گل مؤثــر بود و يك گل را 

هم خودش ساخت. درخشش ميالد از آن جهت 
حائز اهميت است كه جايگاه او در تيم ملي توسط 
احسان حاج صفي و وحيد اميري تهديد مي شود. 
اميري به دليل مصدوميت بازي با عراق را از دست 
داده و بايد ديد انتخاب نهايي اســكوچيچ براي 

پست دفاع چپ در بازي با عراق كيست.

5   فكر نمي كنيم نيازي به يادآوري باشد كه اين 
برد پرگل بدون پيروزي بر عــراق هيچ فايده اي 
ندارد. مطلقا نبايد در بــاد چنين نتايجي مقابل 
تيم هاي ضعيف آســيايي بخوابيم. دفعه قبل كه 
چنين خبطي كرديم، با2 شكســت پياپي برابر 
بحرين و عراق تنبيه شــديم. حاال اما وقت تكرار 
اشتباه نيســت. بازي با كامبوج تمام شد و رفت 
و شــايد هر 16تيم ليگ برتري يا حتي تيم هاي 
دسته يكي ايران هم مي توانســتند اين مسابقه 
را با پيروزي پشــت ســر بگذارند. حريف بعدي 
عراق است؛ تيمي كه زمين تا آسمان با كامبوج 
و هنگ كنگ فرق دارد و حتي مي تواند از بحرين 

ميزبان هم قوي تر باشد. همه به هوش لطفا!

مهدي قائدي درحالي كه فقط 35دقيقه 

مقابل كامبوج بازي كرد بهترين بازيكن 35
تيم ملي در اين مسابقه شد. قائدي كه از 
دقيقه55جايگزين علي قلي زاده شده بود 
طي 35دقيقه 6دريبل موفق انجام داد و در تمامي نبردهايش هم موفق 
بود. او يك گل زد، يك پــاس گل داد، يك پنالتي گرفت كه توســط 
انصاري فر تبديل به گل شــد و يك ضربه ايستگاهي هم پشت محوطه 
جريمه گرفت كه ضربه كاوه رضايي به تير دروازه برخورد كرد. قائدي 
عالوه بر 6دريبل موفقش 3پاس كليدي هم داد و در نهايت نمره8/73را 
از متريكا دريافت كرد. بعــد از او عليرضا جهانبخــش )8/69(، ميالد 
محمدي )8/52(، سامان قدوس )8/23( و كاوه رضايي )8/01( بهترين 

بازيكنان تيم ملي مقابل كامبوج بودند.

مهدي طارمي در مصاف با كامبوج تعداد 

بازي هاي ملي اش را به 50رساند. طارمي 24
45دقيقه در ميدان بــود و بين دو نيمه 
تعويض شــد تا براي بازي با عراق آماده 
بماند. او طي همان يك نيمه اي كه در ميدان بود يك پنالتي براي ايران 
گرفت و يك گل هم زد كه تعداد گل هاي ملي اش را به 24گل رساند. به 
اين ترتيب طارمي در جمع بازيكناني كه طي 50بازي اول خود بيشترين 
گل را براي تيم ملي ايران زده اند در رتبه چهارم قرار گرفت. علي دايي كه 
در 50بازي ابتدايي اش براي تيم ملي 39گل زده بود در صدر اين ليست 
اســت. كريم باقري در 50بازي ملي 33گل زد و سردار آزمون نيز طي 
همين تعداد بازي 32گل به ثمر رسانده بود. طارمي بعد از اين 3نفر در 

رتبه چهارم قرار دارد.

برد 10بر صفر ايــران مقابــل كامبوج، 

پنجمين برد پرگل در تاريخ بازي هاي تيم 5
ملي است. ركورد پرگل ترين پيروزي در 
تاريخ تيم ملي ايران، برد 19بر صفر مقابل 
گوام است كه در مقدماتي جام جهاني2002به دست آمد. 4سال قبل تر 
از آن، در مقدماتي جام جهاني1998كه محمد مايلي كهن سرمربي تيم 
ملي بود ايران با 17گل مالديو را شكست داد كه اين دومين برد پرگل در 
تاريخ تيم ملي است. سومين برد پرگل ايران، برتري 14بر صفر مقابل 
همين كامبوج است كه روز 18مهر 98در بازي رفت 2 تيم به دست آمد. 
پيروزي 11بر صفر مقابل ســريالنكا در مقدماتــي المپيك1980هم 
چهارمين برد پرگل تاريخ ماست. برد 10بر صفر روز جمعه مقابل كامبوج 
در رده پنجم اين ليســت قرار مي گيرد تا نام كامبوج 2بار در ميان اين 

حريفان تكرار شود.

فوتبال

 سه شنبه 2۵خرداد 1400
ايران - عراق

19:00

مقدماتي جام جهاني

يكشنبه 30 خرداد 1400
پرسپوليس- تراكتور

19:50

سوپر جام

سهشنبه 1 تير 1400
فوالد-نفت  مسجدسليمان

20:50

معوقه هفته بيست ودوم

دوشنبه 31 خرداد 1400
استقالل -پديده

19:45

معوقه هفته بيست ويكم

واليبال

سه شنبه 2۵ خرداد 1400

چهارشنبه 26 خرداد 1400

پنجشنبه 27 خرداد 1400

دوشنبه 31 خرداد 1400

سه شنبه اول تير

چهارشنبه 2 تير

ايران -استراليا

ايران - برزيل

ايران -اسلوونی

ايران -فرانسه

ايران - لهستان

ايران - آرژانتين

14:30

23:30

18:30

15:30

17:30

18:30

ليگ ملت ها

1394۵آلمان9

1294۵آمريكا10

1194۵ايتاليا11

1194۵آرژانتين12

7927كانادا13

7927بلغارستان14

4918هلند1۵

9-9-استراليا16

باختبردبازيامتيازتيمرتبه

24981برزيل1

21972لهستان2

21972فرانسه3

19972اسلوونی4

19972صربستان۵

179۵4ايران6

179۵4روسيه7

139۵4ژاپن8

جدول ليگ ملت ها هفته دوم

نتيجه گيري؛ 2تا از 4تا در جدول تيم هاي دوم، 
2تيم قطعا از ايران باالتر مي ايستند و يك تيم 
قطعا پايين تر از ايران قرار مي گيرد. مي ماند 4تيم 
ديگر كه براي صعود بايد حداقل از 2تاي آنها باالتر 

باشيم. 4تيم مورد نظر اينها هستند:
لبنان )اگر به كره جنوبي ببازد(

ازبكستان )اگر به عربستان ببازد(
 امارات )اگر ببازد يا مســاوي كم گل تري نسبت

 به ما داشته باشد(
اردن )فقط كافي است برنده نشود(

10از 10
۵ نكته در مورد پيروزي كامال قابل 

پيش بيني ايران برابر كامبوج

جدول تيم هاي دوم

امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساويبردبازيتيمرتبه

295412-64عمان1

53111321110چين2

5311106410لبنان3

212669-53ازبكستان4

210559-53امارات5

29459-53ايران6

52216158اردن7

34-511336قرفيزستان8
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فوتبال ايران

منهاي فوتبال

ديدار افتتاحيه يورو با اينكه نيمه اول كسل كننده اي 
داشت، پرگل از آب در آمد و هواداران پرشمار تيم 
ملي ايتاليا را اميدوار كــرد. هر 3 گل ايتاليا در نيمه 
دوم به دســت آمد و قفل دروازه را كسي باز كرد كه 
نيمكت نشين 2 مدافع وسط ايتاليا در يوونتوس بود. 
دميرال به خاطر اينكه زياد بازي نمي كرد، درخواست 
جدايي داده بود اما پريشب معلوم شد كه بونوچي و 
كيه ليني پابه سن گذاشته شايستگي بيشتري نسبت 
به او و حتي دليخت جــوان براي حضور در تركيب 

يووه در اين فصل داشته اند.
ايتاليا كه همواره تيمي تدافعي بوده و به ارائه سبك 
دفاعي كاتناچو شهرت داشــته، با روبرتو مانچيني 
دوست داشتني تيم ديگري است. آتزوري 28بازي 
پشت سرهم است كه نباخته  و در 9مسابقه آخر حتي 
گلي هم دريافت نكرده  است. از دفاعي بودن فوتبال 
ايتاليا گفتيم، اين را هــم درنظر بگيريد كه تاكنون 
سابقه نداشــته اين تيم در رقابت هاي يورو در يك 

ديدار 3 گل به ثمر برساند و برد 3 گله مقابل تركيه 
يك نوبرانه بوده اســت. حاال برخي  دوستداران اين 
تيم با اشاره به تعصب و فرياد بازيكنان ايتاليا هنگام 
خواندن سرود ملي كشورشــان تخمين زده اند كه 
اين تيم به خاطر هميــن تعصب و عرق به پيراهن و 
پرچم، شانس اصلي قهرماني در يوروي امسال باشد. 
اما اين را هم يادمان نرود كه آخرين باري كه چنين 
شور و شوقي هنگام خواندن سرود ملي از بازيكنان 
يك كشور ديده ايم، برمي گردد به جام جهاني2014 
كه بازيكنان تيم ملي برزيل موقع پخش سرود ملي 
كشورشان رسما گريه مي كردند اما در نيمه نهايي 
1-7 به آلمان باختند و در رده بنــدي هم 1-3 به 
هلند؛ با همان فريادها و اشك و شور و شوق. قهرماني 
در رقابت هايي اين چنيني جدا از تعصب و عشق و 
عرق، تجربه و ستاره هم مي خواهد كه البته ايتاليا تا 

حدودي اين معيارها را هم دارد.
در پايان بازي افتتاحيه اسپيناتزوال بهترين بازيكن 

زمين لقب گرفت درحالي كه بارال روي گل ها تأثير 
بيشــتري داشــت. ايموبيله در نمره گذاري سايت 
هواســكورد با نمره 8.6 بهترين بازيكن زمين لقب 
گرفت اما جايــزه بهترين بازيكن به اســپيناتزوال، 
مدافع چپ تيم برنده رســيد. دوناروماي 22ساله 
هم لقب جوان ترين دروازه بــان تاريخ ايتاليا در اين 
تورنمنت را به خود اختصاص داد و اين اولين بار پس 
از يورو2000 بود كه جي جي بوفون در ليست تيم 

ملي ايتاليا حضور نداشت.
ماشين كنترلي ابتداي مســابقه كه توپ را به داور 
تحويل داد هم دل خيلي ها را برد و توييت هاي زيادي 
درباره آن نوشته شد. داور مسابقه هم يكي از سوژه ها 
بود. شــايد اگر آتزوري اين برد پرگل را به دســت 
نمي آورد، انگشت اتهام به سمت داور مي رفت چون 
دست كم 3 صحنه مشــكوك به پنالتي در محوطه 
جريمه تركيه و يكي هم روي دروازه ايتاليا شــكل 
گرفت كه داور و كمــك داور ويدئويي در هيچ كدام 

از صحنه ها اعتقادي به پنالتي نداشتند. در صحنه 
مشكوك سوم توپ به  دست باز مدافع تركيه خورد 
درحالي  كه روي اين صحنه دستش جزئي از بدنش 
نبود و جزئي از بدن بازيكن دو ســه متر آن طرف تر 
بود! تركيه در اين ديدار برخالف مسابقات انتخابي 
كه هلند را هم موفق شــده بــود 2-4 ببرد، حرفي 
براي گفتن نداشــت و تيم دست وپابســته اي بود. 
شاگردان شنول گونش كه با اين مربي رده سومي 
جام جهاني2002 و با فاتح تريم نيمه نهايي يورو را 
هم تجربه كرده بودند، تنها 3 بار به نزديكي دروازه 
حريف رســيدند در حالي  كه ايتاليايي ها 25بار در 
موقعيت گل قرار گرفتند. به  هرحال، نخستين گل 

جام يك گل  به  خودي بود.
اين هفدهمين برد ايتاليا در ادوار يورو و جام ملت ها 
بود و تعداد بردهاي اين تيم را يكي از مســاوي ها 
باالتر برد و باخت هاي تركيــه را دو رقمي كرد و به 

10 رساند.

برنامه

جام ملت های اروپا 

20:30سوئیس- ترکیه یکشنبه 30 خرداد

23:30ايتالیا-سوئیس چهارشنبه 26 خرداد

20:30ترکیه-ولز چهارشنبه 26 خرداد

20:30ايتالیا-ولز یکشنبه 30 خرداد

A گروه

جام ملت های اروپا 

23:30روسیه-دانمارک دوشنبه 31 خرداد

20:30دانمارک-بلژيک پنجشنبه 27 خرداد

17:30فنالند-روسیه چهارشنبه 26 خرداد

23:30فنالند-بلژيک دوشنبه 31 خرداد

B گروه

جام ملت های اروپا 

20:30مقدونیه-هلند دوشنبه 31 خرداد

23:30هلند-اوکراين یکشنبه 23 خرداد

20:30اتريش-مقدونیه یکشنبه 23 خرداد

23:30هلند-اتريش پنجشنبه 27 خرداد

17:30اوکراين-مقدونیه پنجشنبه 27 خرداد

20:30اوکراين-اتريش دوشنبه 31 خرداد

C گروه

جام ملت های اروپا 

20:30اسلواکی-اسپانیا چهارشنبه 2 تير

23:30اسپانیا-سوئد دوشنبه 24 خرداد

20:30لهستان-اسلواکی دوشنبه 24 خرداد

23:30اسپانیا-لهستان شنبه 29 خرداد

17:30سوئد-اسلواکی جمعه 28 خرداد

20:30سوئد-لهستان چهارشنبه 2 تير

E گروه

جام ملت های اروپا 

23:30پرتغال-فرانسه چهارشنبه 2 تير

23:30فرانسه-آلمان سهشنبه 25 خرداد

20:30مجارستان-پرتغال سهشنبه 25 خرداد

20:30پرتغال-آلمان شنبه 29 خرداد

17:30مجارستان-فرانسه شنبه 29 خرداد

23:30آلمان-مجارستان چهارشنبه 2 تير

F گروه

جام ملت های اروپا 

23:30کرواسی-اسكاتلند سهشنبه 1 تير

17:30اسكاتلند-جمهوری چک

17:30انگلیس-کرواسی یکشنبه 23 خرداد

23:30انگلیس-اسكاتلند جمعه 28 خرداد

20:30کرواسی-جمهوری چک جمعه 28 خرداد

23:30جمهوری چک-انگلیس سهشنبه 1 تير

D گروه

دوشنبه 24 خرداد

امروز هم 3 بازي در تقویم یورو2020 گنجانده شده كه دست كم یکي از آنها جزو بازي هاي هيجان انگيز و تماشایي این رقابت ها به حساب مي آید؛ دیداري كه تکرار نيمه نهایي 
جام جهاني2018 به حساب مي آید. این در حالي است كه تا امروز دیدارها چندان حساس و بزرگ نبوده و برخي به شوخي گفته اند یوفا بازي ها را معمولي آغاز 

كرده تا مردم پرتوقع نشوند و انتظار تورنمنتي در سطح ليگ قهرمانان نداشته باشند!

درباره ایتاليا  كه نمایشش مقابل تركيه رونمايي از اولين مدعي
خودش و هوادارانش را  به جام اميدوار كرد

 رقابت هاي يورو از امشب 
هيجان بيشتري به خود مي گيرد تكرار نيمه نهايي جام جهاني

اتريش- مقدونيه شمالي
هر كار عقب افتاده اي كه دارید بذارید همزمان با این مســابقه! 
یعني ساعت 20:30 امروز تا ســاعت 23:30 را با خيال راحت 
مي توانيد به فوتبــال فکر نکنيد. بيــن كل بازیکنان دو تيم 
شــاید فقط داوید آالبا یا زابيتســر از اتریش و گوران پاندف از 
مقدونيه را بشناســيم. اگر دیدار ایران-نيجریــه در جام جهاني2014 
را كســل كننده ترین مســابقه آن دوره مي خواندند، این بازي هم احتماال 

غيرجذاب ترین مسابقه این دوره اســت. اتریش در 3 بازي آخر به هيچ تيمي گل 
نزده و با اسلواكي بدون گل مساوي كرده، به انگليس یك بر صفر و به دانمارك 

4بر صفر باخته است. اتریش در 5بازي آخر یك برد داشته؛ آن هم جلوي تيم 
نگون بخت جزایر فارو. اوضاع مقدونيه شمالي خيلي بهتر است. آنها آلمان 

را 1بر2 برده اند، 4 گل به قزاقستان زده اند و با اسلووني مساوي كرده اند. 
هر دو رویارویي قبلي بين دو تيم با نتایج 1بر4 و 1بر2 به ســود اتریش 
به پایان رسيده كه هر دو مسابقه هم در سال2019 برگزار شده است. 

دانيله اورساتو از ایتاليا قضاوت این بازي را برعهده خواهد داشت.

بازي هاي دوستانه تيم ملي فوتبال زنان در بالروس و بازي هاي 
تيم جوانان در تورنمنت كافا غيــراز برد و باخت، نكته ديگري 
هم براي آنها داشت؛ فاصله شــان از هر نظر با كشورهاي ديگر 
زياد اســت، حتي اگر اين كشــورها جزو تيم هاي سطح يك و 
دوي فوتبال زنان دنيا نباشند. تيم ملي ايران كه براي حضور در 
مسابقات مقدماتي جام  ملت هاي آسيا آماده مي شود،  2 بازي 
دوســتانه در بالروس انجام داد كه 6 بر صفر از بالروس و 5بر 
صفر از ازبكستان شكست خورد. تصاويري كه از خالصه اين دو 
بازي به اشتراك گذاشته شد، نشان مي داد كه براي بالروسي ها 
بازي دوستانه تيم زنان شــان هم اهميت دارد. كيفيت باالي 
فيلمبرداري اين بازي ها چند برابر كيفيــت تصاويري بود كه 
از ليگ برتر ايران در تلويزيون پخش مي شود. بالروس در قاره 
اروپاست و همين حضور شــايد توجيه اين توجه باشد. اما در 
تورنمنت كافا هم كه به ميزباني تاجيكســتان برگزار مي شود، 
وضعيت همين اســت. در بازي اول ايران، ميزبــان را با 3 گل 
شكست داد اما بيرون زمين تاجيك ها سرتر بودند. زنان ايراني 
بعد از سال ها آرزو به دل دارند كه يك بار تلويزيون بازي هاي آنها 
را پخش كند اما هيچ وقت اين اتفاق نيفتاده اســت. تلويزيون 
تاجيكستان نه تنها مســتقيم بازي را نشــان داد كه كيفيت 
تصاوير هم باوركردني نبود. بازي از چنــد زاويه فيلمبرداري 
شده و مشخص است كه بيش از دو ســه دوربين در استاديوم 
اســت. تنها تصاويري كه از بازي هاي 2 تيم ايراني در ســايت 
فدراسيون ديده مي شود، يك گزارش تصويري و چند ويدئوي 
كوتاه از تاجيكستان و بالروس اســت كه با گوشي هاي همراه 
ثبت شده اند. تيم ملي بعد از بازي هاي دوستانه قرار بود به ايران 
بازگردد. بازي دوستانه دوم ايران در بالروس با يك اتفاق ديگر 
همراه بود. ايراني هاي ساكن در مينسك براي تماشاي بازي به 
ورزشگاه آمدند، دختران را تشويق كردند و با آنها عكس يادگاري 
گرفتند. تيم جوانان هم فردا با افغانستان بازي دارد. قرقيزستان 

و ازبكستان 2 تيم ديگر اين مسابقات هستند.

غالمرضا محمدي، سرمربي تيم ملي كشتي آزاد ايران، يك روز 
پس از پايان تورنمنت زلكوفسكي، تركيب نهايي تيم در بازي هاي 
المپيك توكيو را معرفي كرد اما طبيعي بود كه انتخاب هاي نهايي 
او معترضاني داشته باشد. علي شعباني با تبريك معنادار به كادر 
فني اعتراضش را به تصميمات آنها نشــان داده است. شايعه ها 
مي گويند مصطفي خاني هم با انصراف از انتخابي دوباره، كادرفني 
را مجبور كرده نامش را در تركيب نهايي قرار دهند. علي شعباني، 
كشتي گير وزن 97كيلوگرم در فينال جام زيلكوفسكي لهستان 
يك-يك از محمديان شكست خورد. او كه اسمش در تيم نيست، 
به تسنيم گفته است: »حرف براي گفتن زياد است اما همه  چيز را 
مردم مي دانند. كشتي براي من تمام نمي شود، استراحت مي كنم 
و بعد به فكر جهاني هستم. من هرگز شرمنده خودم نيستم چون 
تالشــم را كردم. به كادرفني هم تبريك مي گويم و اميدوارم با 
دست پر از توكيو به تهران برگردند.«  شعباني در انتخابي تيم ملي 
براي حضور در مسابقات جهاني كه لغو شد، بار اول محمديان را 
4 بر صفر شكست داد ولي اين پيروزي كادرفني را راضي نكرد 
و مسابقه تكرار شد. شعباني در كشتي دوم 8 بر 4 محمديان را 
را برد اما باز هم انتخاب نشد. دليل تبريك شعباني به كادرفني 
شايد همين مسئله باشد؛ چراكه كادرفني با اين كشتي قانع نشد 
او به المپيك برود ولي با پيروزي يك-يك محمديان، دوبنده را 
به او دادند! كشــتي گيران ايران در وزن 74 و 125كيلوگرم در 
زيلكوفسكي با يكديگر كشتي نگرفتند. روزهاي گذشته گفته 
مي شــد كادرفني در نظر دارد براي مصطفي حســين خاني و 
يونس امامي در وزن 74كيلوگرم كشتي رودررو برگزار كند اما 
حسين خاني قبول نكرده و گفته اســت از نظر روحي براي اين 
مبارزه آماده نيست. گفته مي شود كادرفني حتي تصميم داشته 
5روز بعد از بازگشت تيم از لهســتان اين مسابقه را برگزار كند. 
با اعالم تركيب، برگزاري اين كشتي منتفي شد.  حسين خاني 
چندي پيش با انتشار استوري در صفحه شخصي اش كادرفني را 
متهم به بازي كثيف كرده بود. او گاليه داشت كه چرا كادر فني 

براي مسابقات كسب سهميه معرفي اش نكرده است .
تركيب تيم ملي كشتي آزاد در توكيو:- 57كيلوگرم: رضا 
اطري- 65كيلوگرم: مرتضي قياســي-  74كيلوگرم: مصطفي 
حســين خاني- 86كيلوگرم: حســن يزدانــي- 97كيلوگرم: 

محمدحسين محمديان- 125كيلوگرم: اميرحسين زارع

 فوتبال زنان ايران
 در حسرت امكانات تاجيكستان 

ليست المپيك بسته شد ،  اعتراض ادامه دارد
برخي از كشتي گيران 74 و 97كيلوگرم همچنان معتقدند 

جاي آنها در فهرست مسافران المپيك خالي است 

انگليس- كرواسي
تيم هاي ملي انگليس و كرواسي تا به امروز 10 بار رودرروي هم قرار گرفته اند كه حاصل آن 5 برد براي انگليس ها، 2 تساوي و 3 پيروزي براي كروات ها بوده است. یکي از 2مساوي 2 تيم در 

ضربات پنالتي و در نيمه نهایي جام جهاني2018 به سود كرواسي پایان یافت، اما در نتایج رودررو مساوي ثبت شد. در همان دور مقدماتي هم دو تيم با هم همگروه بودند و كرواسي با 
نتيجه 2بر یك انگليس را برده بود. انگليس انتقام آن دو باخت را در ليگ ملت هاي سال قبل از كرواسي گرفت و 1-2 این تيم را شکست داد تا به جمع 4 تيم پایاني برسد. انگليس در 
5بازي آخر تيم هاي اتریش، لهستان، آلباني، سن مارینو و روماني را شکست داده و حتي یك تساوي هم نداشته است. كرواسي برعکس، تنها یك برد 3بر صفر مقابل مالت ضعيف و 

یك برد خفيف مقابل قبرس درجه سومي داشته و با ارمنستان هم مساوي كرده و به بلژیك و اسلوني باخته است. پس از خداحافظي راكيتيچ و مانژوكيچ از تيم ملي، كمي از اقتدار 
كرووات ها كم شده، اما به هرحال خط هافبك قدرتمند این تيم شامل مودریچ تمام نشدني، بروزوویچ و كواچيچ در كنار دو وینگر عالي یعني ربيچ و پریشيچ هنوز در 

دسترس اند. هر دو تيم با سيستم 1-3-2-4 به ميدان مي روند. در اردوي انگليس مگوایر و ساكا همچنان مصدوم اند و احتماال به بازي ساعت 17:30 امشب نمي رسند 
و آرنولد هم كه كال به دليل آسيب دیدگي از ليست خط خورده، اما كرواسي غایبي ندارد. انگليس در كنار فرانسه و پرتغال پرستاره ترین تيم هاي جام هستند و 

ساوث گيت براي انتخاب مدافع راست و وینگرها دچار سرگيجه خواهد شد. هري كين كه در نوك حمله حضورش قطعي است، پشت سر او قاعدتا رحيم 
استرلينگ، ماونت و جك گریليش بازي خواهند كرد و شاید سانچو یا رشفورد جاي یکي از دو وینگر را بگيرند. انگليس در 3بازي آخر مقدماتي حداقل 
4گل وارد دروازه حریفان كرده و در 7بازي از 8بازي آخرش در هر دو نيمه تيم برنده زمين بوده و در مجموع در 32مسابقه از 34بازي اخير شکستي 
متحمل نشده است. كرواسي هم در 6دیدار آخر رسمي اش در دور انتخابي شکست نخورده است. این نخستين بازي درجه یك این رقابت ها خواهد بود.

هلند- اوكراين
هلند یکي از مدعيان حضور در بين4 تيم نهایي است، اما كسي این تيم را شانس 
قهرماني تلقي نمي كند. شاید همين براي هلندي ها یك امتياز باشد كه كسي از 
آنها توقع جام ندارد. ساعت 23:30 امشب هلند در سخت ترین دیدار این گروه 
نسبتا آسان به مصاف اوكراین مي رود. اوكراین تيمي است كه بنا به دالیلي كه 
فقط فيفا و یوفا از آن سردرمي آورند در سيداول قرار داشت و به عنوان 
سرگروه انتظار رقيبانش را مي كشيد و هلند نصيبش شد. اوكرایني ها 
بر سر چاپ نقشه كشورشان به انضمام جزایر كریمه كه تحت اشغال 
و الحاق به روسيه است تنش هایي را ایجاد كرده و صداي روس ها را 
درآورده اند. این تيم به مربيگري آندري شوچنکوي بزرگ عالوه بر 
اینکه انگيزه سياسي براي موفقيت دارد، واقعا تيم خوبي است. 
بعد از جدایي رونالد كومان و پيوستنش به بارسلونا نه هلند، آن 
تيم مقتدر باقي ماند و نه كومان آن مربي موفق و هر دو طرف 

زیان دیدند. هلند با فرانك دي بوئر تيم باثباتي نيست. آنها در دور مقدماتي حتي 
به همين تركيه اي كه در دیدار افتتاحيه 3 گل از ایتاليا خورد و موقعيتي به دســت 

نياورد هم 2بر 4 باخته بودند. هلندي ها در دیدار دوستانه اخيرشان با اسکاتلند 
غيرمدعي 2-2 كردند. در مقابل اوكراین در دیدارهاي انتخابي، اوضاع بهتري 
داشت و در گروهي كه فرانسه هم در آن حضور داشت نتایج خوبي گرفت. البته 

اوكرایني ها در دیدارهاي دوستانه وضعيت خوبي نداشــتند و با قزاقستان و 
بحرین خودمان هم  1-1 مســاوي كردند. شاید سرشناس ترین بازیکن این 

تيم زینچمکو، مدافع چپ منچسترسيتي باشد كه در تيم ملي در پست 
هافبك دفاعي بازي مي كند. 2 تيم پيش از این تنها 2 بار به مصاف هم 

رفته بودند كه هر دو دیدار، دوستانه بود و یکي را هلند برد و دیگري 
مساوي شد. هر دو  مربي با 3 دفاع تركيب تيم شان را مي چينند، اما 
تركيب اوكراین كمي هجومي تر است؛ 2-1-4-3 در برابر سيستم 
2-5-3. اوكراین براي این بازي مصدومي نــدارد، اما فان دبيك و 

فان دایك از هلند غایب بزرگ جام به حساب مي آیند.
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جاي خالي داوران ايراني

كار هنوز تمام نشده است

حيف شــد كه تيم ملي واليبال ايران بازي نزديــك به آلمان را 
واگذار كرد. در اين بازي از هفته سوم ليگ ملت ها، بعد از 2ساعت 
و 10دقيقه بــازي تيم ما باخت ميلي متري داشــت. ژرمن ها از 
240اقدام 107امتياز گرفتند و ايــران از 246حركت گروهي 
به 102امتياز نايل آمد. اين شكســت  ناباورانه موجب انتقاداتي 
از تيم و چهره خوبي چون ميالد عبادي پور شــد. ميالد انرژي و 
توان بازي نداشت و 14امتياز هم از دست داد اما اليق نامهرباني 
نبود. در فضاي مجازي كه فضاي بي رحمي است، هجمه اي عليه 
دريافت كننده تكنيكي تيم به راه افتاد و برخي رفقاي رسانه   اي 
نيز با اين فضا همراه شدند. نقدي اگر هست بايد متوجه سرمربي 

باشد نه بازيكنان.

حدود 16داور بين المللي درجهA در ايتاليا داوري مي كنند كه 
با 3داور ويدئو چك، در جمع 19داورند. 4داور هم زن هستند و 
يكي از آنها پروفسور پاتريشيا، رئيس كميته داوران آمريكاست. 
او دومين بازي ما در ليگ جهاني را قضاوت كرد و شانس آورد كه 
حكايت خانم سوزانا در المپيك ريودوژانيرو برايش تكرار نشد. 
دست دادن يا ندادن سوزانا با كاپيتان تيم ما براي خودش ماجرايي 
شده بود. ولي موضوع اصلي سر اين است كه چرا يك داور ايراني 
در اين ليگ نيست؟ فرهاد شاهميري، داورA ما بازنشسته شد و 

شوربختانه در داوري هم پشتوانه سازي و آينده نگري نكرده ايم.

اين هفته تيم ايــران در ليگ ملت ها با 3تيم ديگــر پيكار دارد. 
اســتراليا كه به همه باخته است و زنگ تفريح شــده اما برزيل 
با شكســت 3برصفر بر لهســتان باز قدرت  نمايي كرده اســت؛ 
سرويس هاي مردان ســرزمين قهوه مثل بمب مي ماند. حريف 
سوم ما در هفته چهارم، اسلووني است كه با شكست دادن تيم هاي 
بزرگي چون روسيه حريف مي طلبد. براي روز پنجشنبه مراقب 
اين تيم خوب غيرالمپيكي باشــيم. بعضي از بازيكنان اسلووني 
مثل كلمن سبلوچ غيرقابل مهارند. او در بازي با روسيه 32امتياز 
گرفت. باالترين امتياز در ليگ ملت ها به جيانگ چيني تعلق دارد 
كه در ليگ2018، به تنهايي 37امتياز ثبت كرد. چيني ها امسال 

انصراف داده اند.

پشت خط زن

قرارمان اين نبود!

جمشيد حميدي
كارشناس واليبال

تلكساديسلايلج
لجرتغارفذاختا
اندينديگريچخ
لبشايربهرجارو

وانامسايتالكش
ميسرتنابابوك
طسوتمسورالادر
ريناماينالفد
يصوييبمبماكان

قرزيزراعونتم
اينولبميلستيد
لحاراكنيااعدا
قسكعنملوانتل
دنويرنواهترذب
سارقادنقنگتنر
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افقي:
 1- ورم غــده بناگــوش- 

رماني نوشته فريبا وفي
2- چربي- نوعي پنير نرم و 

خامه اي دانماركي- نام
3- متــداول- نوعي فرش 

بدون پرز- بي سر و صدا
4- آب شرعي- حيـــران- 
فرزند ســياوش، پادشــاه 

كياني
5- روحانــي يهــودي- از 

خواهران برونته
6- پســر جنــگل- عالج 

كردن- ميوه
7- ماده اصلي- پســر كاوه 

آهنگر- بيابان
8- ابريشــم ناخالــص- از 
القاب حضرت فاطمه)س(- 

ظرف لباسشويي
9- بــاد بــزن برقــي- از 
حواريون عيسي مسيح)ع(- 

سخنران
10- نشانه بيماري- درونه- 

قطار برقي شهري
11- لقب پادشاهان چين و 
تركستان بود- لوله دودكش
12- از عالئــم نگارشــي- 

چهارپايان- قليل
13- گوشــه اي در دستگاه 
همايــون- نام مــادر امام 

زمان )عج(- قدرت

14- عمــارت- از درجات 
نيروي دريايــي- از الفباي 

فارسي
15- از ســياره هاي كوتوله 
منظومه شمسي- پول رايج

  
عمودي:

1- ضربــه اي در بوكــس- 
كامپيوتر قابل حمل- شهر 

ارگ
2- حالتــي در نخســتين 
ماه هاي حاملگي- بيگانگان- 

دلفريب
3- بنده- بيمــاري التهابي 

حنجره- ريزه كاه
4- شــتر تيزرو- به درستي 

كه
5- صوت شگفتي- شهري 

در ازبكستان- اولويت عبور
6- بي خبر- برجسته- راهي 

كه به آخر نمي رسد!
7- انــدازه صــداي هــر 
سيســتم صوتي- ثروتمند 
معاصر حضرت موسي)ع(- 

پسنديده
8- پرچــم- باقيمانده- در 

بيان علت به كار مي رود
9- آمــاس- جــد پــدري 
حضرت نــوح)ع(- شــب 

زنده داري
10- نشــانه مصدر جعلي- 

آرشه- راحت طلب
11- بخــش مراقبت هاي ويژه در 
بيمارســتان- منسوب به آخرت- 

بندگي
12- خلوص نيت- نرده 

وســايل حمل ونقــل  از   -13
درون شــهري- دايــه پيامبــر 

اكرم)ص(- فوري
14- باليــن- از ادويه مخصوص 

غذا- واحد پول نروژ
15- زمينه- خراب- سقف اتاق
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جواد نصرتي
 روزنامه نگار

امروز در سراسر دنيا يك روز عادي ديگر است، اما تنيس 
روز عجيبي را تجربه مي كند؛ فينال اوپن فرانســه برگزار 
مي شود اما در هيچ كدام از 2 ســمت زمين بازي، رافائل 
نادال روي خاك رس ُسر نمي خورد. اسطوره روالن گاروس، جمعه در نيمه نهايي رقابت هاي 
امسال، در مسابقه اي كه در تاريخ ماندگار خواهد شــد و از همين حاال آن را بهترين بازي 
تنيس روي خاك رس مي خوانند، مغلوب نواك جوكوويچ مرد شماره يك دنيا شد و دستش 
از چهاردهمين قهرماني در اين رقابت ها كوتاه ماند. جوكوويچ 34ساله كه رقابتي نزديك 
با نادال براي كسب بيشترين گرند اســلم هاي دنيا دارد، رقيب اسپانيايي خود را 3بر يك 
شكست داد. او در فينال بايد برابر تنيسور 22ساله يوناني، استفانوس سيتسي پاس به ميدان 
برود كه اميدوار است نخستين گرند اسلم خود را ببرد. سيتسي پاس براي رسيدن به فينال، 

 الكساندر زورف را در يك بازي سنگين و جذاب 3 بر 2 شكست داد.
بازي جوكوويچ و نادال، چنان مهيج، جذاب و زيبا بود كه همزمان با انجام آن، بسياري از 
چهره هاي دنياي تنيس آن را يكي از بهترين  رقابت هاي تاريخ اوپن فرانســه مي خواندند. 
جوكوويچ بعد از پايان بازي درباره بازي اش با نادال گفت: »اين يكي از بازي هايي است كه 
مي توانيد هميشه به ياد بياوريد. اين يكي از 3بازي برتر تمام زندگي من بود.«جوكو داليل 
زيادي هم دارد تا اين بازي را هرگز فراموش نكند. نادال در 108بازي در اوپن فرانسه، تنها 
3بار باخته  كه 2بار آن برابر جوكوويچ بوده اســت. صربيناتور، بعد از بازي درباره اين برد 

گفت: »براي بردن برابر رافا در اين زمين بايد بهترين تنيس خود را بازي كنيد و امشــب 
من بهترين تنيس خود را بازي كردم. پيدا كردن كلمــات براي توصيف كاري كه كرده ام، 

بسيار سخت است.«
نادال هم بعد از شكست، فروتنانه آن را قبول كرد و گفت: »طبعاً ناراحتم كه شكست خوردم.  
روالن گاروس براي من مهم ترين تورنمنت است، اما اين فقط يك شكست در زمين تنيس 
است... هر چه در توان داشتم را در زمين گذاشتم، چه از لحاظ ذهني و چه از لحاظ بدني. 
واقعيت اين است كه مي توانم بهتر بازي كنم... در شب، سرعت توپ كمتر است و اين شرايط 
براي ضربات من مناسب نيست... البته دنبال بهانه نيستم، چون در ورزش ما كسي كه بهتر 
خودش را با شرايط تطبيق دهد، مســتحق پيروزي است و نواك بهتر خودش را با شرايط 
تطبيق داد.«او همچنين گفت كه تصميم ندارد به اين زودي ها تسليم شود: »سال ها از پي 
هم مي گذرند و من مي دانم كه هر سال شانسم براي پيروزي كمتر مي شود. روالن گاروس 
تورنمنت بسيار مهمي براي من است، اما در عين حال به خوبي مي دانم كه نمي توان هر سال 
قهرمان شد. ســال آينده با همان رويكرد هميشگي و سختكوشي باز خواهم گشت. امروز 

مقابل يكي از بهترين بازيكنان تاريخ مسابقه دادم.«
روزنامه ماركا چاپ مادريد، ديروز در صفحه اولش، عكسي بزرگ از نادال با چشمان بسته 

منتشر كرد با تيتر: »هميشه در كنار تو هستيم رافا!«
ماركا توضيح داده كه جوكوويچ با اين پيروزي به 4سال ســلطنت نادال پايان داده است. 

اين پيروزي براي جوكوويچ بســيار حياتي بود، چون او را در مسيري قرار مي دهد كه يك 
گام ديگر خود را به نادال و راجر فدرر ديگر اسطوره دنيا نزديك كند. نادال و فدرر هر كدام 
20 گرنداسلم را برده اند و جوكوويچ با 18قهرماني در گرند اسلم ها آنها را تعقيب مي كند. 
حاال او با كسب نوزدهمين قهرماني در گرنداسلم ها و رسيدن به يك قدمي فدرر و نادال تنها 

يك بازي فاصله دارد.
اما هيچ چيز تضمين شده نيست و جواني، انرژي و انگيزه بسيار باالي سيتسي پاس مي تواند 
مانع رسيدن جوكوويچ به نوزدهمين قهرماني اش شود. سيتسي پاس كه در كنار تنيسورهاي 
ديگري ماننــد زورف، حريفش در همين نيمه نهايي پاريس، يكي از ســتاره هاي در حال 
اوج گيري دنياي تنيس است، نخستين يوناني است كه به فينال يك گرند اسلم مي رسد. 
عالوه بر آن، او براي تقويت اعتماد به نفس و همينطور جايگاهش در ميان ستاره هاي در حال 
اوج گيري، نياز شديدي به پيروزي برابر جوكوويچ دارد. او كه پيش تر در 3  نيمه نهايي در 
گرند اسلم ها شكست خورده بود، در پاريس 2 ست جلو افتاد اما بعد 2 ست به زورف داد. با 
اين حال، در ست پنجم ذهنيت يك برنده واقعي را از خود نشان داد و زورف را  ناكام گذاشت.
سيتسي پاس در فينال امروز، نياز شديدي به اين ذهنيت دارد چون جوكوويچ، نماد توانايي 
ذهني در دنياي تنيس به شمار مي رود و انگيزه هاي زيادي براي كسب يك گرند اسلم ديگر 
دارد. برنده اين مسابقه هر كه باشد،  نادال نيست و بعد از سال ها، تنيس اوپن فرانسه فاتح 

جديدي خواهد داشت.

نواك جوكوويچ پس از پيروزي فراموش نشدني برابر رافائل نادال امروز براي دومين قهرماني در روالن گاروس با سيتسي پاس بازي مي كند

پايان فرمانروايي نادال در پاريس
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  نامزدها اعضاي دولت و معاون اول خود را معرفي كنند
اگر نامزدهاي انتخابات اعضاي دولت و معاون اول خود را معرفي كنند 
مردم در انتخاب خود دست بازتري دارند زيرا انتخاب افراد اطراف آنها 

در سرنوشت كشور بسيار تأثيرگذار است.
اسكاردي از تهران

  خشكسالي و نابساماني تاالب انزلي را ناگوار كرده است
خشكسالي اخير و نيز نابساماني در برنامه هاي از پيش تعيين شده و 
نبود نظارت سبب شده تاالب انزلي در شرايط ناگواري قرار گيرد. از 

مسئوالن محيط زيست تقاضا دارم به وضعيت تاالب رسيدگي كنند.
منصور يوسفي از انزلي

  اينترنت را به روش كم فروشي گران كرده اند
به ظاهر قيمت بسته هاي اينترنت همراه تغيير چنداني نداشته است، 
اما در واقعيت قيمت اينترنت به دوبرابر سال قبل افزايش يافته است 
به اين صورت كه بسته 3 ماهه در كمتر از يك ماه تمام مي شود. واقعا 
اين وضعيت با حرف هايي كه مسئوالن وزارت ارتباطات مي زنند در 

تناقض است.
پروانه از تهران 

  قطعي آب در اصفهان زندگي ها را فلج كرده است
چند روز است آب اصفهان مدام قطع مي شــود و به قدر آب خوردن 
مي توانيم ذخيره كنيــم. مقدار زيادي ظرف و رخت نشســته روي 
دستمان مانده و ســعي مي كنيم با آب ذخيره دســتورالعمل هاي 
بهداشتي كرونا را رعايت كنيم و آب بخوريم. وقتي هم پيگير مشكل 
مي شويم از مشكالت كالن مربوط به آب برايمان مي گويند كه براي 
من به عنوان يك زن خانه دار چندان قابل درك نيست چون نه مسئول 
سد سازي  هستم و نه مسئول برداشت بي رويه آب. تا آخر تابستان چه 

بايد بكنيم با اين وضع اصفهان؟ 
اقتدايي از اصفهان 

  تبعيض كاركنان وزارت نفت سوهان روح شده است
تبعيض در بين كاركنان وزارت نفت بسيار آزاردهنده و غيرقابل باور 
است. با مدرك مهندسي مرتبط در شركت نفت فالت قاره از 3 سال 
قبل شاغلم. حقوق من حدود 6ميليون است ولي آنهايي كه به صورت 
رسمي در شغل مشابه و پست همرديف من كار مي كنند تا 20ميليون 
دريافتي دارند ضمن اينكه من به دليل شــركتي بودن از مزاياي آنها 

محرومم درحالي كه ساعت هاي كاري بيشتري هم دارم.
سينا از تهران 

  بي تعهدي نسبت به خدمات پس از فروش در خودروسازها
آبان سال 99يك دستگاه پژو 206از نمايندگي فروش در كرمانشاه 
خريدم. ماه گذشــته براي ســرويس اوليه رفتم گفتند كه بايد مبلغ 
400هزارتومان پرداخت كنيــد. درحالي كه اين خدمات بايد رايگان 
باشد يا حداقل با رقم ناچيز سرويس انجام شود. همچنين در پاسخ به 
اينكه چرا المپ مه شكن به اين زودي سوخته است گفتند براي اينكه 
قطعات اصلي استفاده نمي شود. اينها در حالي است كه خدمات پس از 
فروش امري بديهي است و تا مدت معيني بايد رايگان باشد. پيگيري از 

نمايندگي در تهران و خود شركت هم فايده نداشت.
قياسي ازكرمانشاه

  متقاضيان مسكن نگين پونك و 15سال سرگرداني 
از قوه قضاييه توقــع داريم فكري به حال متقاضيان مســكن نگين 
كوهستان در خيابان نفت پونك كنند كه مدت 1۵سال است پرونده 

آنها نزد قوه قصاييه در شعبه مرزداران بال تكليف است.
موسوي از تهران 

  محله شهيدرجايي قطب خريد وفروش پسماند شده است
محله شهيد رجايي كه در ناحيه 2 منطقه 18 واقع شده قطب خريد و 
فروش پسماند و زباله است. ماشين هاي حمل پسماند با بار ضايعات 
در بافت مسكوني محله مدام حضور دارند و گاهي به مدت چند روز در 
محلي پارك مي كنند. همين امر محله را نيز تبديل به انبار ضايعات 
كرده است. بارها شكايت كرده ايم و حتي نامه اي به سرپرست دادسراي 
37شــهرري زده و موضوع را مطرح كرديم. حكــم جمع آوري اين 
ضايعاتي ها صادر و به آنها ابالغ شــد اما هيچ اتفاقي نيفتاد و وضعيت 

هماني است كه بود.
ولي زاده از محله رجايي تهران

  پرونده كالهبردار3هزار ميلياردي و 6 ماه سرگرداني
يك كالهبردار 3هزار ميليارد توماني با هزاران مالباخته براي خودش 
زندگي مي كند و مالباختگان در به در دادگاه و دادسرا شده اند. معلوم 
نيست با وجود تعداد شاكي بسيار زياد چرا اين پرونده هيچ پيشرفتي 
نمي كند درحالي كه هر روز از ارزش پول ما كاســته مي شــود. بارها 
تجمع و اعتراض كرده و صداي خودرا به گوش مسئوالن قوه قضاييه 
رســانده ايم و اميدواريم زودتر اين كالهبردار دستگير شده و اموال 

مالباختگان جبران خسارت شود.
جمعي از مالباختگان شركت آميتيس
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كوتاه از حادثه

سؤال از شما، پيگيري از ما

  پايان 14روز اسارت 
  گروگان مشهدي

 در سيستان و بلوچستان
2مرد شرور كه دانش آموزي را با انگيزه اخاذي 
در مشهد ربوده و به سيســتان و بلوچستان 
منتقل كــرده بودند پس از 14روز دســتگير 

شدند و گروگان 12ساله شان آزاد شد.
به گزارش همشهري، اين دانش آموز 12ساله 
چند روز قبل دقايقي پس از خروج از خانه از 
سوي 2مرد شــرور ربوده شد. آنها در فرصتي 
مناســب و در محلي خلوت اين نوجوان را به 
زور سوار خودروي شــان كرده و با خود بردند. 
چند ساعت بعد وقتي اين دانش آموز به خانه 
برنگشت خانواده او نگران شدند و با پيگيري 
ماجرا پي بردند فرزندشان ربوده شده است. با 
گزارش ماجرا به پليس، مأموران موفق شدند 
مــردي را به ظن دست داشــتن در آدم ربايي 
دســتگير كنند. اين مــرد در بازجويي هاي 
مقدماتي به ربودن پسر دانش آموز با همدستي 
يك نفر ديگر اعتراف كرد و گفت همدستش 
گروگان شان را به شهرســتان فنوج واقع در 
سيســتان و بلوچســتان منتقل كرده است. 
آنطور كه او مي گفت انگيزه آنها از اين آدم ربايي 
اخاذي بوده است. در اين شرايط بود كه گروهي 
از مأموران راهي فنوج شدند و اين در حالي بود 
كه  مرد گروگانگير از دستگيرشدن همدستش 
اطالعي نداشت او كه پســر دانش آموز را در 
اسارت نگه داشته بود، خبر نداشت كه مأموران 
مخفيــگاه او را محاصره كرده اند و ســرانجام 
ســاعتي بعد مأموران در عملياتي غافلگيرانه 
توانستند مرد آدم ربا را دستگير و گروگانش را 
پس از 14روز اسارت آزاد كنند. سرهنگ محمد 
سرگزي، فرمانده انتظامي شهرستان فنوج با 
اعالم جزئيات اين پرونده گفت: با دستگيري 
دومين گروگانگير، پســر نوجوان در صحت 
و ســالمتي آزاد شــد و به آغوش خانواده اش 
بازگشــت. به گفته او آدم ربايان در بازداشت 
به سرمي برند و تحقيقات در اين باره ادامه دارد.

  مرگ 5عضو خانواده
 در تصادف پرايد و سمند

تصادف هولناك پرايد با يك سمند در اطراف 
كرمان جــان ۵عضو يك خانــواده را گرفت. 
به گزارش همشهري، اين حادثه حدود ساعت 
4۵دقيقه بامداد ديــروز در كيلومتر ۵محور 
كرمان-كوهپايه رخ داد و به دنبال آن تيم هاي 

اورژانس و آتش نشاني راهي آنجا شدند.
رئيس آتش نشــاني كرمان گفــت: با توجه 
به شــدت حادثه، بالفاصله تيم اطفاي حريق 
و امداد و نجات از ايســتگاه شــماره 6 كرمان 
راهي محل حادثه شــدند. رضا ميرزايي ادامه 
داد:  2خودروي پرايد و ســمند به شــدت با 
يكديگر برخــورد كرده بودند و سرنشــينان 
هر2 خــودرو كه در مجموع 8نفــر بودند، در 
خودروها محبوس شده بودند. در اين شرايط 
آتش نشــانان بدون اتالف وقــت تالش براي 
خارج كردن آنها از ميان بقاياي خودروها را آغاز 
كردند اما در ادامه معلوم شد كه در اين حادثه 
۵نفر جانشان را از دست داده اند و 3نفر مصدوم 
شده بودند كه پس از خروج از الشه خودروها، 
در اختيار اورژانس قرار گرفته و به بيمارستان 

انتقال يافتند.
براساس اين گزارش، سرنشينان پرايد 7نفر و 
همگي اعضاي يك خانواده بودند كه متأسفانه 
يك نوزاد، 2 پسربچه 6 و 8 ساله و 2 زن 30 و 
3۵ ساله به علت شــدت جراحات وارده در دم 
جان باختند و خودروي ســمند نيز تنها يك 
سرنشين داشت كه در اين حادثه مجروح شد.

كالهبرداري مادر و دختر براي 
تصاحب ارثيه 50 ميلياردي

وقتي پدر خانواده فوت شــد، 
مادر و دختر براي اينكه ارثيه او داخلي

را تصاحب كنند با كارمند يك 
دفترخانه همدست شدند و با استفاده از اسناد 
جعلي خانه، كارخانه و خودروي متوفي را به 

نام خود كردند.
به گزارش همشــهري، راز اين كالهبرداري 
ميلياردي زماني فاش شد كه مرد جواني راهي 
پايگاه پنجم پليس آگاهي تهران شد و گفت 
كه مادر و خواهرش، ارثيــه پدري اش را باال 
كشيده اند. وي توضيح داد: مدتي قبل پدرم 
كه صاحب كارخانــه اي در اطراف تهران بود 
فوت شد و از او ارثيه كالني به جا ماند. مدتي 
قبل، زماني كه در حال انجام كارهاي اداري 
مربوط به امالك پدرم بودم متوجه ماجراي 
عجيبي شدم. مادرم خانه پدرم در تهرانپارس 
را به نام خودش كــرده بــود و خواهرم نيز 
خودروي پــدرم را فروخته بــود و همه اين 
اتفاقات در حالي رخ داده بــود كه آنها هيچ 
مجوز و سندي براي انجام اين كار نداشتند. 
وقتي بيشتر تحقيق كردم فهميدم كه مادر و 
خواهرم با استفاده از مدارك جعلي اين كار را 
كرده اند، اما خودشان زير بار نمي رفتند و براي 

همين تصميم گرفتم از آنها شكايت كنم.
با اين شكايت تحقيقات كارآگاهان براي كشف 
راز ماجرا آغاز شد و آنها در جريان بررسي هاي 

تخصصي متوجه شــدند كه متوفي پيش از 
مرگ خود وكالتنامه اي رسمي تنظيم كرده 
بود تا همســرش برخي كارهــاي مربوط به 
امالكش را انجــام دهد. با ايــن حال پس از 
فوت او، اين وكالتنامه نيز باطل شده بود اما 
همسرش با استفاده از همين وكالتنامه باطل 
شده به سراغ كارمند يك دفتر ثبت اسناد رفته 
تا با همدستي او امالك شوهرش را تصاحب 
كند. ماموران در ادامــه دريافتند كه دختر 
متوفي نيز با تنظيم قولنامه صوري خودروي 
پدرش را فروخته است اما اين همه ماجرا نبود 
چرا كه بررسي ها معلوم كرد كه همسر متوفي 
كارخانه شوهرش را نيز با همين شگرد به نام 

خود كرده است.
ســرهنگ علي فرخ پور، رئيس پايگاه پنجم 
پليس آگاهي تهران گفــت: با اين اطالعات  
و به دســتور قاضي پرونده همســر و دختر 
متوفي و همدستان آنها  كه 2فرد ديگر بودند  
دستگير شدند و كارشناســان ارزش ريالي 
اموال كالهبرداري شده از ســوي اين افراد 
را بيش از ۵0ميليارد تومــان اعالم كردند. 
متهمان اصلي نيــز انگيزه خــود از ارتكاب 
كالهبرداري را رســيدن به اموال بيشتري 
از ماترك متوفي اعــالم كردند و پرونده آنها 
براي رسيدگي بيشتر در اختيار مرجع قضايي 

قرار گرفت.

پليس به دنبال يافتن مادر و پسري است كه به طرز عجيبي ناپديد شده اند

بازي مرگبار 
اميرعلي در پارك

اميرعلي پسربچه 6ساله اي كه به 
همراه خانواده عمويش براي بازي پيگيري

به پاركي در جنــوب تهران رفته 
بود، در حادثه اي تلخ دچار برق گرفتگي شــد و 

جانش را از دست داد.
به گزارش همشهري، شامگاه چهارشنبه گذشته 
افرادي كه براي هواخوري بــه پاركي در حوالي 
ميدان رازي رفته بودند شــاهد حادثه دردناكي 
بودند. اتفاقي كه داغي ســنگين  بردل خانواده 
پسربچه 6ســاله اي به نام اميرعلي گذاشت. آن 
شب اميرعلي در حال بازي در پارك بود و خانواده 
عمويش در چند قدمي او نشسته و مراقب او بودند. 
او ابتدا دوچرخه ســواري كرد و بعد دوچرخه را 
كنار گذاشت تا به سمت زمين بازي برود. اما اين 
آخرين تصويري بود كه همراهانش از او به خاطر 
دارند. آنها ســپس صداي فرياد او را شنيدند و 
اميرعلي را ديدند كه نيمه جان روي زمين افتاده 
است. آن شب امير علي به دليل برق گرفتگي در 
پارك جانش را از دست داد و باعث شد تا خانواده 
اين كودك به سوگ از دســت دادن عزيزشان 

بنشينند.

مرگ باورنكردني
داغي كه پدر اميرعلي ديده آنقدر سنگين است 
كه قادر به حرف زدن نيست. فقط مي گويد: » من 
آن شب سركار بودم و اميرعلي با خانواده برادرم 
به پارك رفته بود. اصال حال خوبي نداريم و هنوز 
صداي خنده پسرم در گوشم مي پيچد. نمي توانم 
باور كنم كه او فوت شده و حاال زيرخروارها خاك 

است.« 
پدر داغدار نمي تواند ادامه بدهد و تلفن را به دست 
برادرش )عموي اميرعلي( مي دهد. روح اهلل رادمان 
كه بغض راه گلويش را گرفته مي گويد:»آن شب 
براي هواخوري و اينكه بچه ها در فضاي باز بازي 
كنند به پاركي كه در نزديكي خانه مان بود رفتيم. 
برادرم سركار بود و من فرزندان او يعني امير علي 

6ساله و سارا 8ساله را به همراه بچه هاي خودم به 
پارك بردم. خودم به همــراه خانواده زيراندازي 
پهن كرده و نزديك به زمين بازي نشســتيم تا 
بچه ها را هم زيرنظر داشــته باشــيم. اين روزها 
به دليل گرم شدن هوا، جمعيت زيادي به پارك 

مي آيند و تقريبا آنجا شلوغ بود.« 
او با گريه ادامه مي دهد:» اميرعلي چند دقيقه اي 
دوچرخه بازي كرد و بعد تصميم گرفت به سمت 
زمين بازي برود. چند لحظه بعد ناگهان صداي 
فريادش را شنيديم و امير علي را ديديم كه روي 
زمين افتاده و دو نفر باالي سرش هستند. اميرعلي 
دمپايي به پاهايش نبود و شاهدي كه در حال گذر 
از آنجا بوده، ديده كه امير علي ظاهرا به دنبال يك 
بچه گربه رفته و وارد باغچه شده و لحظاتي بعد با 

فريادي بلند روي زمين افتاده است.« 
عموي اميرعلي مي گويد: امير علي آن شب وارد 
باغچه شده و نمي دانم آيا چراغ روشنايي پارك 
را لمس كرده يا نه. اصال هيچ كــس به وضوح و 
درســتي نديده كه چه اتفاقي افتاده است. فقط 
مي دانيم كه وارد باغچه شده و احتماال تيرچراغ 
برقي كه براي روشنايي پارك بوده اتصالي داشته 
و يا باغچه خيس بوده و باعث شــده كه پسر ما 
دچار برق گرفتگي شود. وقتي باالي سر او رفتيم 
امير علي نيمه جان بود و دو نفر باالي سرش در 
حال احياي او بودند. همان لحظه نوجوان 1۵يا 
16ساله اي كه متوجه ماجرا شده بود نزد ما آمد و 
گفت نگران نباشيد روز قبل هم خودش همانجا 
با گرفتن تيــر برق دچار برق گرفتگي شــده اما 
آسيب نديده بود. او مي گفت براي برداشتن توپ 
بدمينتونش به داخل باغچه رفته و با گرفتن تير 
چراغ برق روشنايي، ناگهان دچار برق گرفتگي 
شده اما به سرعتش دستش را از روي تير برداشته 

و خطري تهديدش نكرده است.
وي ادامه مي دهد: آيا كسي نبايد تيرهاي چراغ 
برق پارك را هر از گاهي بررسي كند تا مشخص 
شود اتصالي دارد يا نه؟ مگر پارك، محل رفت وآمد 
بچه ها نيست؟ چطور اين موضوع ناديده گرفته 
مي شود. پســر ما رفت و در اتفاقي باور نكردني 
مقابل چشمان ما پرپر شد اما اي كاش مسئوالن 

بيشتر به فكر باشــند تا از تكرار اين حوادث تلخ 
جلوگيري شود. امير علي پسري خوب، باهوش 
و مودب بود. همه او را دوســت داشتند. قرار بود 
امسال به پيش دبستاني برود و هميشه مي گفت 
آرزويش اين اســت كه آتش نشان شــود اما آن 
شــب وقتي به اورژانس زنگ زديم و امير علي را 
به بيمارستان انتقال دادند، پزشكان ساعتي بعد 
آب پاكي را روي دستمان ريختند و گفتند قلبش 

از تپش ايستاده و فوت كرده است. ما پيگير اين 
پرونده هســتيم و شــكايت كرديم و اميدواريم 

هرچه زودتر مقصران مرگ او شناسايي شوند.
گزارش مرگ پسربچه 6ســاله، لحظاتي پس از 
حادثه به قاضي حبيب اهلل صادقي كشيك جنايي 
پايتخت اطالع داده شــده و او دستور تحقيقات 
براي مشخص شــدن علت اين حادثه مرگبار و 

معرفي مقصران آن را صادر كرده است.

   سريال تلخ مرگ كودكان در پارك
اين روزها با گرم شدن هوا، پارك ها ميزبان خانواده هايي هستند كه براي هواخوري و تفريح به همراه فرزندانشان 
راهي آنجا مي شوند. اين موضوع زنگ خطر وقوع حوادث دردناك در پارك ها را به صدا درآورده است. حوادثي كه 

در سال هاي گذشته نيز باعث مرگ كودكان زيادي شده  است كه برخي از آنها را مرور مي كنيم.

آب نماي پارك، قاتل كودكان
آب نماها نقش زيادي در حوادث مرگبار در پارك ها داشته اند و در دو حادثه اي كه در سال 95در بوستاني در شرق 
تهران رخ داد، باعث مرگ دختري 5ساله و پسربچه اي 13ساله شد. پسربچه 13ساله مرداد آن سال به بوستاني 
در شرق تهران رفته و در حال توپ بازي بود كه توپش به داخل آبنما افتاد و او هنگامي كه براي برداشتن توپ وارد 
آبنما شده بود دچار برق گرفتگي شد و جانش را از دست داد. خرداد همان سال نيز دختربچه 5ساله اي به نام فاطمه 
به همراه خانواده اش به بوستان كوهسار مشيريه رفته بود كه به داخل حوضچه مقابل آبنما افتاد و به دليل نبود 

درپوش به داخل دستگاه تصفيه آب كشيده و به طرز هولناكي جان باخت.

خطر وسايل بازي 
وسايل بازي نيز عامل مرگ چند كودك در پارك هاي كشور بوده  اند. خرداد 97نوجواني 15ساله كه براي بازي به 
پاركي در شهرستان سنندج رفته بود هنگام سقوط از چرخ و فلك جانش را از دست داد. تيرماه همان سال كودك 
7ســاله ابهري نيز كه براي بازي به همراه خانواده اش به پارك پرديس ابهر رفته بود درحال سرسره بازي بود كه 
ناگهان تجهيزات سرسره بر سر پسربچه 7ساله آوار شد و جان او را گرفت. ارديبهشت 96پسربچه 2 ساله اي در 
شهربابك به همراه والدين خود براي بازي به پارك ولي عصر)عج( اين شهر رفته بود كه زير االكلنگ فنري كه چند 
كودك روي آن نشسته بودند رفت و براثر ضربات سنگين به سرش جان باخت. خرداد 98نيز دختربچه 4ساله اي 
كه همراه با خانواده اش به پاركي در شهر رشت رفته بود هنگام بازي با قطار و به دليل   رعايت نكردن موارد ايمني 
به بيرون از قطار پرت شد و فوت كرد. بهمن سال گذشته نيز پسربچه  7ساله اي به نام اميدرضا در روستاي شمزان 

قلعه گنج در كرمان بر اثر سقوط از سرسره فلزي پارك به كام مرگ رفت.

مرگ با برق 
اما برق گرفتگي، پيش از اين هم جان كودكاني را در پارك ها گرفته بود. مانند حادثه اي كه مرداد پارسال براي پسري 
12ساله در پارك الله تهران اتفاق افتاد. آن روز پسر نوجوان با پدرش مشغول بازي پينگ پنگ بود كه توپ به داخل 
باغچه اي افتاد كه در آن تير چراغ برقي وجود داشت. از سوي ديگر به خاطر آبياري درختان و فضاي سبز باغچه 
پر بود از آب و توپ هم روي آن شناور بود. مهدي 12ساله توپ را برداشت و دستش خيس شد و براي خارج شدن از 

باغچه تير روشنايي را گرفت اما دچار برق گرفتگي شد و جانش را از دست داد.

تعدادي از مخاطبان بعد از ابالغ آخرين دستورالعمل تبديل وضعيت 
ايثارگران، فرزندان و همسران آنها از نيروهاي شركتي و قراردادي به 
رسمي در خرداد ماه جاري، سؤاالتي درخصوص نحوه اجراي اين قانون 
در نهادها و ســازمان هاي مختلف مطرح كرده اند كه به دليل فراواني 
و تنوع در اختيار مســئول امور ايثارگران روزنامه همشــهري براي 
پاسخگويي قرار گرفته و در چند شماره در ستون ايثارگران در صفحات 

جامعه به چاپ خواهد رسيد.

شهروندان، ماهيت شهر هستند 
در نهايت بــار ديگر تأكيــد مي كنم حرف هاي  ادامه از 

مديريت شهري بدون تجهيزات و ابزار، پشتوانه صفحه اول
اجرايي نخواهد داشــت و وعده ها محقق نمي شــود و قطعا شــاهد  
بي اعتمادي مردم خواهيم بود و چه بسا اين رويكرد در سال هاي آتي 

منجر به حذف پارلمان شهري شود.

پليس به دنبال يافتن پســري 6ساله به نام اميرهومن 
اســت كه از 10روز قبل همراه مادرش كه از اختالل 
حواس رنج مي برد از خانه خارج شده و دچار سرنوشت 

نامعلومي شده است.
به گزارش همشــهري، عصر روز 12خردادماه امسال 
اميرهومن همراه مادرش فاطمه از خانه بيرون رفتند. 
قرار بود آنها از مغازه نزديك خانه شــان خريد كنند و 
زود برگردند اما ســاعتي گذشت و خبري از آنها نشد. 
وقتي هوا تاريك شد پدر اميرهومن كه نگران همسر 
و فرزندش شــده بود دنبال آنها رفت. كم كم مغازه ها 
در حال تعطيل شدن بودند و هيچ كس از اميرهومن و 
فاطمه خبر نداشت. فقط يك نفر از ساكنان محله كه 
آنها را مي شناخت گفت كه يك ساعت قبل مادر و پسر 

را ديده كه با عجله به سمت خيابان اصلي مي رفتند.
فاطمه موبايل نداشت و تماس گرفتن با او ممكن نبود. 
اما نكته اي كه دلواپســي پدر اين خانــواده 3نفري را 
بيشتر مي كرد اختالل حواس فاطمه بود. او پيش از اين 
هم چند مرتبه گم شده اما با كمك پليس پس از يكي 
دو روز پيدا شــده بود. اما اين بار اوضاع فرق داشت؛ او 
پسر 6ساله اش را هم با خود برده بود و معلوم نبود چه 

سرنوشتي در انتظار آنهاست.
آن شــب پدر اميرهومن تا ديروقت با بيشتر آشنايان 
و فاميل تماس گرفت. او اميدوار بود شــايد همســر 
و فرزندش به خانه يكي از آشــنايان رفته باشــند اما 
هيچ كس از آنها خبر نداشــت. او كه نگران سرنوشت 
عزيزانش بود و گمان مي كرد براي شان اتفاقي افتاده 

اســت راهي بيمارستان هاي مختلف شــد اما باز هم 
نتوانســت آنها را پيدا كند. به ناچار يــك روز بعد نزد 
مأموران پليس رفت و مفقودشدن همسر و فرزندش را 
گزارش كرد. در اين شرايط بود كه نام اميرهومن و مادر 
28ساله اش فاطمه در فهرست افراد گمشده قرار گرفت 

و تالش ها براي يافتن آنها آغاز شد.
همزمان با تالش هاي پليــس، پدر اميرهومن تصاوير 
او و همسرش را در شــبكه هاي اجتماعي منتشر كرد 
و از مردم براي پيداكردن آنها كمك خواســت. چند 
روز از اين ماجرا گذشــته بود كه زن ناشناسي با پدر 
اميرهومن تماس گرفت. او كــه بريده بريده صحبت 
مي كرد گفت فاطمه و اميرهومن را ديده است اما پيش 
از آنكه بگويد آنها را كجا ديده تماس تلفني قطع شد و 

ديگر جوابگو نبود. اين تماس مي توانست سرنخ خوبي 
براي پيدا كردن مادر و پســر گمشده باشد. به همين 
دليل پدر اميرهومن با پرس وجو پي برد كه اين تماس 
از مشهد برقرار شده و ممكن است عزيزانش به مشهد 
رفته باشند. همان روز بود كه او راهي مشهد شد و به 
جست وجوهايش در آنجا ادامه داد اما هرچه تالش كرد 
نتوانست ردي از آنها به دست بياورد. با گذشت حدود 
10روز از مفقود شدن اين مادر و پسر، پدر خانواده كه 
همه زندگي اش را براي پيدا كردن آنها گذاشته است 

عكس هاي آنها را براي انتشار در اختيار همشهري قرار 
داد و از شهروندان براي پيداكردن آنها درخواست كمك 
كرد. او گفت: در اين چند روزي كه آنها گم شــده اند 
خواب و خوراك ندارم و همه جا را براي پيدا كردن شان 
زير پا گذاشته ام. همه نگراني ام بخاطر شرايط روحي و 
رواني همسرم اســت. او اختالل حواس دارد. قبال هم 
چند مرتبه گم شده بود. مي ترسم او اشتباهي كند و 
باليي بر سر پسرم بيايد. به همين دليل از همه خواهش 

مي كنم براي پيدا كردن عزيزانم به من كمك كنند.

زن جوان به عنوان پرستار سالمندان يا نظافتچي وارد خانه 
افراد سالخورده مي شد و پس از بيهوش كردن آنها دست به 

سرقت اموالشان مي زد.
به گزارش همشهري، فروردين امسال مرد سالخورده اي 
راهي پايگاه ســوم پليس آگاهي تهران شــد تا از پرستار 
جواني كه دست به سرقت 600ميليون توماني از او زده بود 
شكايت كند. وي به مأموران گفت: از آنجا كه تنها زندگي 
مي كنم براي انجام كارهاي خانه و مراقبت از خودم،   دنبال 
يك پرستار سالمندان مي گشتم تا اينكه از طريق فضاي 
مجازي با خانم جواني كه درخواســت كار داده بود، آشنا 
شدم و مدتي بعد كارش را در خانه من شروع كرد. در چند 
روز اول وي توانست اعتماد كامل مرا جلب كند تا جايي كه 
براي انجام خريد، حتي رمز كارت عابربانكم را هم به او دادم. 
اما يك روز كه برايم چاي درســت كرده بود، بعد خوردن 
نخستين استكان دچار سرگيجه شــدم و از هوش رفتم. 
وقتي به هوش آمدم از خانم پرستار خبري نبود و فهميدم 
كه وي كارت عابربانك مرا كه موجودي اش 600ميليون 
تومان بود به همراه مقداري لوازم باارزش خانه   ســرقت 

كرده و به حسابم دستبرد زده است.
با ايــن شــكايت، تحقيقات مأمــوران براي شناســايي 
و دســتگيري زن سارق آغاز شــد. در بررســي تصاوير 
دوربين هاي مداربسته معلوم شد كه زن سارق تنها نبوده 
و پــس از بيهوش كــردن مالباخته، يك خــودروي پژو 
206مقابل خانه شاكي توقف كرده و جواني از آن پياده و 
وارد خانه شده است. دقايقي بعد نيز زن سارق به همراه آن 
جوان، مقداري لوازم مسروقه به داخل خودرو منتقل كرده 

و پس از آن هر دوي آنها متواري شده بودند.
با اين اطالعات، محل زندگي صاحب پژو در منطقه نواب 
شناسايي شد و مأموران پس از زيرنظر گرفتن  اين محل  

متوجه شدند كه زن سارق نيز در اين خانه  سكونت دارد. 
آنها در يك عمليات ضربتي وارد مخفيگاه متهمان شدند و 
پس از دستگيري آنها، مقداري لوازم سرقتي در آنجا كشف 
كردند. ماموران در جريان بررسي هاي بيشتر متوجه شدند 
كه برخي از اموال كشف شده در خانه متهمان، متعلق به 
شاكي نيست؛ اين يعني سارقان از افراد ديگري نيز سرقت 
كرده بودند. به گفته سرهنگ قاسم دستخال، رئيس پايگاه 
سوم پليس آگاهي تهران، ســارقان در جريان بازجويي ها 
به ارتكاب ۵سرقت با همين شگرد اعتراف كردند و گفتند 
كه  پس از جلب اعتماد طعمه ها و به دســت آوردن رمز 
كارت عابربانكشان آنها را بيهوش و نقشه سرقت را عملي 
مي كردند.  وي  ادامه داد: مأموران همچنين متوجه شدند 
كه متهمان يك همدســت ديگر هم دارند؛  زن ميانسالي 
كه بــا   كارت عابربانك مالباخته ها راهي طالفروشــي ها 
می شد و     ســكه و طال مي خريد. به گفته وي، اين زن در 
محدوده سيدخندان دستگير و معلوم شد كه اعضاي اين 
باند تا كنون موفق شده اند يك ميليارد و ۵00ميليون تومان 
با اين شگرد سرقت كنند.با تكميل تحقيقات هر 3 متهم 

راهي زندان شدند.

سرنوشت نامعلوم اميرهومن و مادرش

 الهه فراهاني
خبرنگار

برق قاتل پسربچه 6ساله در 

يكي از پارك هاي پايتخت شد

  پايان سرقت هاي سريالي 
 پرستار سالمندان 
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خاطراتيكزنروس
 رمان خاطرات براي خاطرات اثر ماريا استپانووا

 بــا وجود اعــام نام ديويــد ديوپ، 
نويسنده »شب ها همه خون ها سیاه 
است« و آنا مســچوواکیس، مترجم اين رمان، به عنوان برندگان 
جايزه بین المللي بوکر 2021، هر کدام از6رمان راه يافته به مرحله 
نهايي اين دور از جوايز پس از بررســي به طور جداگانه از ســوي 
منتقدان مورد تحسین قرار گرفتند. ازجمله کتاب هاي ستايش 
شده در فهرست نهايي توسط منتقدان، به رمان »خاطرات براي 
خاطرات« اثر ماريا استپانووا، نويسنده مطرح اهل روسیه مي توان 
اشــاره کرد. منتقدان اين کتاب را  مورد تحسین و ستايش بسیار 
قرار داده اند. از آنجايي که اين جايزه از معتبرترين جوايز ادبي سال 
محسوب مي شود و به بهترين رمان ترجمه شده خارجي به زبان 
انگلیسي تعلق مي گیرد، راه يافتن به فهرست نهايي »بوکر« باعث 
ارتقاي جايگاه هر نويسنده اي مي شود و مي تواند اعتبار او و کتابش 

را در میان مخاطبان بین المللي به طرز بي سابقه اي ارتقا دهد.
ماريا استپانووا از نويسندگان شناخته شــده اي است که آثارش 
تاکنون به زبان هاي فرانســوي، اسپانیايي و دانمارکي نیز ترجمه 
شده  اســت. رمان »خاطرات براي خاطرات« ازجمله کتاب هاي 
وي اســت که پس از ترجمه به زبان آلماني به 10زبان ديگر نیز 
ترجمه شده است. اين سومین باري است که نويسنده اي از روسیه 
در فهرست نهايي جايزه بوکر بین المللي قرار مي گیرد، ا اما اکنون 
به دلیل شیوع پاندمي کرونا و همچنین فضاي تند سیاسي روسیه، 
ماريا استپانووا در ويايي نزديك مســكو زندگي مي کند. فضاي 
بسته سیاسي در روسیه کنوني باعث شده بسیاري از اهالي فرهنگ 
در اين کشور در وياهايي در حومه مسكو و ساير شهرهاي بزرگ 
روسیه در تبعیدي خودخواسته زندگي کنند. ماريا استپانووا نیز از 
جمله اين نويسندگان است که از وياي خود، با ناشران آثارش در 
 »colta.ru« سراسر دنیا مكاتبه دارد. او همچنین بر کارهاي سايت
يكي از آخرين پلتفرم هاي خبرنگاري مستقل در روسیه، نظارت 
دارد. او سردبیر و نويسنده اين پلتفرم است. ماريا استپانووا از زمان 
نامزد شدنش براي دريافت جايزه بین المللي بوکر گفت وگوهاي 

زيادي را با اهالي رسانه انجام داده است.

ازخاطراتبرايخاطرات
کتاب »خاطرات براي خاطرات« که استپانووا چندين سال روي 
نگارش آن کار کرده ازجمله کتاب هايي اســت که در سال2017 
شور و هیجان خاصي در جامعه روسیه ايجاد کرده است. منتقدان 
ادبي نیز اين کتاب را به عنوان مهم ترين و تأثیرگذارترين کتابي که 
در دهه اخیر به زبان روسي نوشته شده مورد تحسین قرار داده اند. 
اســتپانووا در اين کتاب متفكرانه و چند اليه اي و چند سطحي 
داســتان زندگي خانواده خود را روايت کرده و به طبیعت خاطره 
به طور ويژه و تا حدي روانشناسانه نیز اشاره کرده است. منتقدان، 
کتاب وي را حاوي رشته هاي عمیق و درهم تنیده اي از داستان هاي 
عاشقانه، خاطرات سفرها و تفكرات يك خانواده روسي در 100سال 
اخیر توصیف کرده اند. به باور بخش عمده اي از منتقدان، در اين 
کتاب داستاني روايت شده که در البه الي سطور کتاب ها نمي توان 

ردي از آن يافت؛ به ويژه در کتاب هاي روسي.
ماريا اســتپانووا اما در اين کتاب نگرش خود را به وضعیت کنوني 
روسیه نیز منعكس کرده است. استپانووا معتقد است که مقامات 
روسیه هم اکنون در حال تحريف و زدودن واقعیات درباره تاريخ 

معاصر اين کشور هستند.
او در گفت وگو با دويچه وله متذکر شده است که والديمیر پوتین 
قصد دارد خود را در تاريخ، يك سیاســتمدار و رئیس جمهوري 
شكست ناپذير نشــان دهد. تاريخ مورد عاقه او تاريخي است که 
در آن به عظمت دوران روسیه تزاري، عصر پیروزمندانه استالین 
و دوران رياست جمهوري پوتین به عنوان دوره اي مملو از افتخار و 

ثبات، پرداخته شود.
به گفته استپانووا، مقامات کنوني به گونه اي تاريخ روسیه را وارونه 
جلوه مي دهند که گويي انقاب، جنگ داخلي و دوره وحشتناك 
و کشتار استالیني هیچ گاه رخ نداده است. نگاه تاريخي پوتین بر 
مبناي اين ترسیم شــده که هدف وسیله را توجیه مي کند. عاوه 
بر اين در سال هاي اخیر در روسیه قوانیني تصويب شده که راه را 

براي جعل و تحريف تاريخ هموار مي کند.

تالشبرايگفتوگووتبادلفرهنگي
ماريا استپانووا اگرچه در وهله اول يك شاعر و نويسنده است، اما 
تاش دارد با آثار و ســخنان خود راه گفت وگو میان فرهنگ ها را 
هموار کند. او از اوايل دهه 1990و زماني که همچنان در مؤسسه 
ادبي »ماکسیم گورکي« در مسكو تحصیل مي کرد تا به امروز حجم 

زيادي شعر و نمايشنامه نوشته است. 
او با حضور مكرر در جلســات شــعرخواني، بحث سیاســي يا با 
حضور در نمايشــگاه هاي مختلف کتاب، خود را به عنوان يكي از 
 چهره هاي کلیدي و تأثیر گذار در زندگي فرهنگي روسیه مطرح 

کرده است.
او ضمن تأکید بر اهمیت گفت وگوي بین فرهنگي از اين واهمه دارد 
که فرهنگ در انزواي روسیه همچنان خود را درگیر دنیاي دروني 
خود کند که اين مسئله به احتمال زياد زمینه از بین رفتن تدريجي 
ادب و فرهنگ در روسیه را فراهم خواهد کرد. او در اين باره توضیح 
مي دهد که انزواي سیاسي روســیه در زمان جنگ سرد باعث از 
دست رفتن زبان مشترك با ساير کشورها شد. او همچنین بر اين 
باور است که اکنون ديالوگ گسترده  ادبي در سطح جهان شكل 
گرفته و خیلي مهم است که مطالب نوشــتاري در روسیه از اين 

ديالوگ برکنار نماند.
او همچنین از منتقدان حكومت روسیه است و به صراحت نظر خود 
را درباره سیاست هاي دولت اين کشور بیان مي کند. ماريا استپانووا 
مي گويد به نظرم دولت راهي براي ســرکوب مــردم بدون نیاز به 

اردوگاه هاي کار اجباري و اعدام ها پیدا کرده است.

آرشنهاوندي
مترجم محمدناصراحدي

روزنامه نگار

روز جمعه بــازي تیم ملي 
فوتبال ايران برابر کامبوج در گپ

پرديس سینما آزادي و چند 
سینماي ديگر به روي پرده رفت و با وجود 
اينكه استقبالي از آن نشــد و اين مسابقه 
کم اهمیت نتوانست به گیشه سینماها رونق 
دهد، سجاد نوروزي، مدير پرديس سینما 
آزادي، از نامه فدراســیون فوتبال به اداره 
اماکن خبر داد و گفت فدراسیون خواهان 
دريافت حق پخــش از نمايش فوتبال در 
ســینماها شــده اســت. به اين ترتیب، 
سینماداران که در روزهاي اخیر به پخش 
فوتبال و رونق دادن به کسب وکارشان امید 
زيادي بســته بودند، امكان پخش ســاير 
بازي هاي تیم ملي را از دست رفته ديدند؛ 
چراکه به گفته نوروزي اگر آنها بخواهند به 
فدراســیون حق پخش بدهند، اين اقدام 
ديگر برايشان ســودي نخواهد داشت. اما 
نوروزي در گفت و گو با همشهري اعام کرد 
طبق اطاع او ظاهرا فدراسیون فوتبال از 
درخواستش کوتاه آمده و پرديس سینما 
آزادي موفــق به اخذ مجــوز پخش بازي 
حساس ايران و عراق شــده است. با مدير 
پرديس سینما آزادي درباره حواشي پخش 
فوتبال در سینما و مشكات سینماها در 

دوران کرونا گفت وگو کرده ايم.

برخيمخالفجديپخش
فوتبالدرسينماهستندومعتقدند

اينكاربهصالحسينمانيست.
من شــخصا مخالف تام وتمــام پخش هر 
چیزي جز فیلم در سینما هستم، اما وقتي 
چــاره اي نداريم تكلیف چیســت؟ وقتي 
تهیه کنندگان، با توجه به وضع ايجادشده، 
از اکران آثارشان استنكاف مي کنند، چطور 
بايد سالن هاي سینما را سر پا نگه داريم؟ 
وقتي تلويزيــون تیزر فیلم هــا را پخش 
نمي کند و مردم اطاع ندارند سینماها باز 
هستند يا وقتي دولت از سالن هاي سینما 
حمايت نمي کند، چه کاري از ما ســاخته 
اســت؟ ما انتظار داريم تعامل حداقلي با 
سینماداران وجود داشته باشد تا بتوانیم از 
پس پرداخت حقوق کارکنان و هزينه هاي 
جاري سینما برآيیم. ما اصا انتظار نداريم 
در شرايط فعلي کشــور همه حواس ها به 
نجات سالن هاي سینما معطوف باشد. هرگز 
چنین نگاه تك ســاحتي اي نداريم، ولي با 
اين وضع بايد گفت جنايتي علیه سینما در 
حال رخ دادن است که مسئوالن به آن توجه 
ندارند.   در اين وضعیت، مثل آدم بي پناهي 
شده ايم که در کوچه بن بستي گیر کرده و 

هر کس لگدي حواله اش مي کند.

فدراسيونفوتبالهمكهاز
شماحقپخشخواستهاست.

از بچگي يادم اســت که بیــن تلويزيون و 
فدراسیون فوتبال سر حق پخش مجادله 
بوده، اما فدراسیون که زورش به صداوسیما 
نمي رسد، حاال مي خواهد از درآمد ناچیز ما 
حق پخش بگیرد. ايــن درآمد ناچیز براي 
فدراسیون پولي نیســت، اما براي ما مهم 
است. البته خبر دارم که فدراسیون پا پس 
کشیده و مجوز پخش بازي ايران و عراق را 

هم گرفتم. 
برايخروجازاينوضعبه
شــيوههايجديدتوزيعوبازاريابي
نيازمنديم.كمپانيهايتوزيعفيلم
درهاليوودنبضصنعتسينمارادر
اختياردارندوازشيوههايمختلفي
برايتوزيعآثارشــاناســتفاده
ميكنند.برايمثال،درشيوه»رزرو
كور«)blindbooking(،سينمادار
حقديدنفيلمراندارديادرشيوه

،)blockbooking(»رزروگروهي«
سينماداردرازاينمايشچندفيلم
ازيككمپانيامتيازهاييبهدســت

ميآورد.
حتما به تغییر نیاز داريم. ما ســینما را در 
تمام شــئون عقب مانــده اداره مي کنیم. 
کرونا فقط به ما نشــان داد که اين پادشاه 
لخت است. جبري به اسم کرونا آمد و به ما 
ثابت کرد که بايد شیوه هاي توزيع را اصاح 
کنیم. در ايران به جز سه چهار دفتر پخش، 

دفتر پخش حرفه اي نداريم.
ما براي اصاح وضع ســینما در ايران اول 
بايد کمپاني داشته باشیم که تولید، توزيع 
و نمايش فیلــم را در دســت بگیرد. دوم، 
باشگاه مخاطبان داشته باشیم و به مخاطب 
احترام بگذاريــم و به او خدمــات دهیم. 
مثا در ازاي 4بار ســینماآمدن يك بلیت 
رايگان به او دهیم. سوم، تا وقتي در ايران 
سود فیلمسازي در تولید است و نه اکران، 

مخاطب ارزش پیدا نمي کند.
سالن سینما جايي است که سینما عینیت 
پیدا مي کند و ذهنیــت مخاطب راجع به 
سینما شــكل مي گیرد، اما سود در تولید 
باعث شده که سالن سینما بي ارزش شود. 
در دوره رکود ســینما، سالن دارها بیش از 
همه ضرر کردند، ولي فیلمســازان سراغ 
سريال سازي رفتند. وضع سینما در ايران 
شبیه بچه اي شده که مادر دارد ولي مادرش 
را از او دور کرده اند و برايش پرســتار بچه 

آورده اند.

نيميازســينماآزاديبه
شــهرداريونيمديگرشبهحوزه
هنريتعلقدارد.شماحتمادرجريان
طرحسازمانســينماييحوزهبراي
رونقاكرانهستيد.فكرميكنيداين

طرحموفقميشود؟
طــرح حــوزه هنري نخســتین بســته 
نجات ســینماي ايران اســت. در ظرف 
يك سال واندي گذشــته هیچ نهادي براي 
نجات سینما پا پیش نگذاشته. طرح حوزه 
بر سرمايه در گردش استوار است نه يارانه و 
حمايت. در اين طرح، حوزه از طريق نمايش 
فیلم ها در سالن هايش، تبلیغات در فضاي 
مجازي و بیلبوردهاي شهري  و خريد حق 
پخش شــبكه نمايش خانگــي فیلم ها به 
آنها کمك مي کند. از طــرف ديگر، حوزه 
حق پخش شــبكه نمايش خانگي فیلم ها 
را مثا به سامانه هاي ويدئوي درخواستي 
مي فروشــد و پولي را کــه از توزيع ثانويه 
فیلم ها به دســت مي آورد، صــرف اکران 
فیلم هــاي جديد مي کند. اگــر صنوف از 
اين طرح حمايت کنند، اين طرح به رونق 

سینما کمك مي کند.

بــرایبازيهــايجام
ملتهاياروپاهمبرنامهداريد؟

اين بازي ها را هم در سینما پخش مي کنیم.

فكــرميكنيدنهــادو
ســازمانيبهاينكاراعتراضكنديا

حقپخشبخواهد؟
دوست دارم غافلگیر شوم، چون هر چیزي 
ممكن است اتفاق بیفتد. شــايد يوفا از ما 

حق پخش بخواهد!

اينروزهاكهيادشــهيدمهديباكري
بهخاطريادآورينامشدرمناظرههایتلويزيون

انتخاباتيبيشــترشــده،خبرتوقف
فيلمبرداريمينيسريال»شهيدباكري«همشنيده
ميشود؛سريالجديدسيمافيلمكههاديحجازيفر
كارگردانيآنرابرعهــدهدارد،اماخبرتوقفتوليد
سريالبهگفتهروابطعموميسيمافيلمصحتنداردو
ســازندگانهمچنانمشغولســاختاينسريال
هستند.عالوهبرتوليداينسريال،رسانهمليچند
پروژهديگرراهمدردســتداردكهبرخيازآنهابه
زمانپخششاننزديكاستوبرخيهمتوليدشدر

سازمانكليدخوردهاست.

ازمتوسليانتاباكري
هادي حجازي فر، نامش براي تئاتري ها آشناست و حاال 
چند سالي اســت که در ســینما هم به عنوان يك چهره 
موفق شناخته شده اســت. آخرين کارش بازي در فیلم 
»آتاباي«  نیكي کريمي اســت که در جشنواره فیلم فجر 
تحسین برانگیز بود. فیلمي به زبان ترکي که هنوز اکران 
عمومي نشده است. اين روزها حجازي فر در مقام کارگردان 
میني سريال »شهید باکري« يا »عاشــورا لشگر31« را 
کارگرداني مي کند؛ کارگرداني که خودش عهده دار نقش 

باکري است. 
شروع رسمي تولید سريال از مهر ماه کلید خورد. آغازي 
که با گله گذاري حجازي فر در صفحه رســمي اش همراه 
بود. اينكه ارتش براي در اختیار گذاشتن موقعیت ها براي 
لوکیشن همكاري نمي کند، اما چند روزي طول نكشید که 
حجازي فر اعام کرد ارتش نهايت همكاري را با گروه داشته 
و کار رسما آغاز شده اســت.اين مجموعه هفت قسمتي 
پس از اتمام ضبط تصاوير در تهــران، تبريز و زنجان در 
خوزستان در حال تصويربرداري است. سريالي که به برهه 
خاص زماني از زندگي تا شهادت اين شهید و همراهانش 
مي پردازد؛ سريالي که در آن هر قســمت از اثر به يكي از 

همراهان شهید باکري مي پردازد. 
حجازي فر هم همچون مهدويان در »ايســتاده  در غبار« 
به دنبــال چهره هاي جديد و مســتعد مي گشــت. براي 
بازيگري در سريال، فراخوان داد و نزديك به 7هزار ويدئو 
دريافت کرد. از اين تعــداد نزديك به 2هزار نفر انتخاب و 
تســت دادند و در نهايت 40 نفر براي بازي در نقش هاي 
اصلي و فرعي سريال انتخاب شــدند. شهرام خلج، گريم 
بازيگران اين میني سريال را برعهده دارد و به نظر مي رسد 
تیم حجازي فر ترجیح مي دهد در سكوت ساخت سريال 

خود را ادامه دهد.

كارگردانگاندووساختسرياليدرباره
حضرتمعصومه

از مدت ها قبل خبر ســاخت ســريالي دربــاره »حضرت 
معصومه« شنیده مي شد؛ امروز مشخص شد سازمان، تولید 
اين سريال را به مجتبي امیني و جواد افشار سازنده »گاندو« 
واگذار کرده است. امیني از پايان نگارش فیلمنامه خبر داده 
و عنوان کرده است: هم اکنون هم وارد فاز پیش تولید صفر 
اين سريال شده ايم  و پیش بیني مي شود تا پايان سال جاري 
به پیش تولید نهايي رسیده و سپس ساخت مجموعه آغاز 

شود.« جواد افشار کارگرداني سريال را برعهده دارد.

نون.خبهفصلچهارمرسيد
سعید آقاخاني با ساخت 3 فصل »دودکش« و موفقیت هاي 
تلويزيونی به دنبال تولید اين ســريال؛ مديران ســازمان 
را ترغیب کرد تا فصل چهارم اين ســريال را کلید بزنند. 
ســريالي که برگ برنده تلويزيون اســت. مهدي فرجي، 
تهیه کننده اين سريال مي گويد درصورت هماهنگ کردن 
تیم بازيگري و عوامل پشــت صحنه اين مجموعه، کار را 

کلید مي زنیم تا اين سريال به نوروز1401 برسد.

باختشبكهسهازشبكهيك
در میان پروژه هاي سريالي تلويزيوني برخي از سريال ها نیز 
در روزهاي پاياني تولید هستند و برخي در نوبت نمايش در 
شبكه هاي تلويزيوني، اما نكته  قابل توجه تولید سريال هاي 
فصلي است. ســريال هايي که به نظر توانستند در فصل هاي 
ابتدايی تماشاگران خود را داشته باشند. يكي از اين سريال ها 
»دودکش« است. هر چند در گذشته اي نه چندان دور شبكه 
سه توانسته بود در تولید پخش سريال هاي پرمخاطب پیشتاز 
باشد، اما  مدتي است که شبكه يك گوي سبقت را از شبكه 

سه ربوده و بهترين سريال ها را از آن خودش کرده است.

دودكشيهاميآيند
با پايان پخــش »زير خاکــي« جلیل ســامان، نمايش 

»دودکش« از شبكه يك آغاز مي شود. سريال طنزي که 
محمدحسین لطیفي آن را کلید زد و برزو نیك نژاد ادامه 
داد. تصويربرداري اين ســريال تلويزيوني از بهمن ماه99 
آغاز شــد و اغلب سكانس هاي ســريال در شمال شرقي 
تهران و منطقه بلوار ارتش تصويربرداري شده است. قرار 
بود سريال رمضان امسال روي آنتن برود اما تولید سريال 

به طول انجامید.

»دركنارپروانهها«ازنيمهشهريور
تصويربرداري ســريال »در کنار پروانه ها« به کارگرداني 
داريوش ياري در شرايطي در الهیجان ادامه دارد که پخش 
آن از شبكه دو از نیمه شهريور آغاز مي شود. تصويربرداري 
سريال »در کنارپروانه ها« که چندي پیش در تهران کلید 
خورده بود، در الهیجان ادامه دارد. اين سريال که قرار بود 
در ماه محرم از شبكه دو ســیما پخش شود بنا به داليلي 
پخش آن به بعد از  ماه محرم موکول شــد و پخش آن از 

1۵شهريور ماه آغاز مي شود.

»رعدوبرق«درفراموشي؛پايان»روزگارجواني«
شبكه پنج که در همكاري با بهروز افخمي چندان موفق 
نبوده، قرار اســت روزگار جواني را روي آنتــن ببرد و با 
گذشت چندين ماه خبري از »رعد و برق« افخمي نیست.  
فصل اول »روزگار جواني« ســال1377 به تهیه کنندگي 
اصغر توسلي، کارگرداني شــاپور قريب و اصغر توسلي و 
نويســندگي اصغر فرهادي روي آنتن شــبكه پنج رفت. 
همچنیــن فصل دوم ايــن مجموعه در ســال1378 به 
تهیه کنندگي و کارگرداني اصغر توســلي و نويسندگي 
علي اکبر محلوجیــان و فرهاد نقدعلي براي اين شــبكه 

تولید شد. 
حاال فصل سوم اين سريال به روزهاي پاياني تولید رسیده 
و اصغر توسلي آن را در 30قسمت براي شبكه ۵ کارگرداني 
 مي کند. به نظــر اين ســريال از شــهريور ماه روي آنتن

خواهد رفت.

گفت وگو با مدير پرديس سینما آزادي درباره پخش فوتبال در سینما

 شايد يوفا 
از ما حق پخش بخواهد 

4روز دورهمي و 3روز خندوانه
شبكهنسيماينروزهاهممخاطبانخودرابا»دورهمي«
و»خندوانه«دارد؛دوبرنامهايكهپخشآنهازيادشده
وبارســيدنســريجديدبرنامهمهرانمديريبه
پخش،روزهايهفتهدرشبكهنسيم،ميانبرنامههاي
»خندوانه«و»دورهمي«تقسيمميشود.پخشسري
جديد»دورهمي«باســاختاريمتفــاوتودرقالب
مســابقهازجمعه)2۱خردادماه(آغازشد.رامبدجوان
دربرنامهپنجشنبهشب»خندوانه«اعالمكردكهازاين
پسروزهايشنبه،يكشــنبه،دوشنبهوجمعهبرنامه
»دورهمي«وروزهايسهشنبه،چهارشنبهوپنجشنبه

برنامه»خندوانه«ازشبكهنسيمپخشميشود.

ث
مك

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

فصل  سريال هاي  دنباله دار
 تولید میني سريال »شهید باکري« همچنان ادامه دارد
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   تشديد بحران انساني در يمن
جنگ 6ساله يمن به دليل محاصره همه جانبه اين كشــور و حجم باالي حمالت هوايي از سوي عربستان سعودي، يكي از 
شديدترين بحران هاي انساني را به دنبال داشته است. آنتوني گوترش، دبيركل سازمان ملل جنگ يمن را سياه ترين بحران 
انساني در دوران معاصر توصيف مي كند. براساس آخرين گزارش سازمان بين المللي غذا، بيش از 8ميليون شهروند يمني از 
بحران گرسنگي شديد در رنج بوده و بدون كمك هاي خارجي در زمينه غذا و دارو قادر به ادامه حيات نيستند. از سوي ديگر 
نزديك به 50درصد از زيرساخت هاي بهداشتي-درماني يمن در جريان جنگ از بين رفته و مردم اين كشور با بحراني شديد 
در زمينه تامين نيازهاي درماني اوليه دست وپنجه نرم مي كنند. تمام اينها در حالي است كه فرايند ورود كمك هاي انساني 

محدود به اين كشور در سايه اعمال فشارهاي عربستان و امارات همواره با موانع متعددي روبه رو است.

كيوسك

 روز گذشــته هيــأت ديپلمات هاي 
عماني كه براي مذاكرات آتش بس وارد گزارش

صنعا شــده بودند بــدون اعالم هيچ 
نتيجه اي اين شهر را ترك كردند. دور آخر مذاكرات 
صلح يمن با ميانجيگري دولت عمان و سازمان ملل، 
اميدهاي بســياري را در سطح رســانه ها و محافل 
سياسي نسبت به احتمال توقف جنگ و يا دست كم 
آتش بسي موقت برانگيخته بود. اما با توجه به خروج 
ناگهاني هيأت عماني از صنعا به نظر مي رسد طرفين 
بحران همچنان فاصله طوالني تا اجماع و مصالحه 
پيش رو دارند. شــبكه الجزيره عالوه بر انتشار اين 
خبر، به نقل از يك منبع آگاه در هيأت مذاكره كننده 
عمان مدعي شــد: برخالف پيش بيني هاي اوليه، 
مذاكرات يك هفته اخير بر سر بازگشايي فرودگاه 
صنعا و همچنيــن تنظيم توافــق مقدماتي براي 
آتش بس پيشرفت چشمگيري نداشت. اين شبكه 
پافشــاري جنبش انصاراهلل بر مواضع خود را علت 
شكست مذاكرات توصيف كرده است. پيش از اين 
محمد عبدالسالم، عضو شــوراي سياسي انصاراهلل 
گفته بــود بدون توقــف حمالت نظامــي و پايان 
محاصره اقتصادي، هيچ پيشنهادي براي آتش بس 

قابل ارزيابي نيست.
در مقابل، شبكه المســيره نزديك به مقاومت يمن 
نيز با تأييد خبر خروج نماينــدگان عمان از صنعا 
به نقل از يك منبع آگاه اعالم كــرد: با وجود آنكه 
هيأت عماني به طور جدي مذاكرات براي آتش بس 
را دنبال مي كند اما طرف مقابل هنوز به تصميمي 
روشن براي پايان دادن به بحران نظامي و محاصره 
اقتصادي يمن دست نيافته است. براساس گزارش 
المســيره، دولت عمان پــس از پايان ايــن دور از 
مذاكرات وعده داده شــروط مطرح شــده از سوي 

جنبش انصاراهلل را با عربستان ســعودي در ميان 
بگذارد. روزنامه العربي الجديــد در گزارش خود با 
اشــاره به شكســت اين دور از مذاكرات صلح يمن 
مي نويسد: نمايندگان عمان با پيشنهادهاي انساني 
قابل توجهي ازجمله بازگشــايي محدود فرودگاه 
صنعا، افزايش كمك هاي انســاني به مردم يمن و 
لغو بخشي از محاصره اقتصادي اين كشور، در ازاي 
توقف جنگ در استان مارب، عازم پايتخت يمن شده 
بودند، اما انصاراهلل به دليل بي اعتمادي نســبت به 
طرف مقابل تأكيد دارد هيچ يك از برنامه هاي نظامي 
اين جنبش بدون لغو كامل محاصــره اقتصادي و 
حمالت هوايي متوقف نخواهد شد. پيش از اين در 
سال2019، نمايندگان رياض و صنعا در مذاكرات 
ژنو به توافقي مقدماتي براي آتش بس دست يافته 
بودند؛ توافقي كه براســاس آن جنبــش انصاراهلل 
بخشي از تحركات نظامي خود در مرزهاي شمالي 
را متوقف كــرده بود. اما با گذشــت تنها چند روز، 
مجددا حمالت هوايي از ســوي ائتــالف عربي به 
رهبري عربستان از سر گرفته شــده و عمال توافق 

ژنو نقض شد.
هيأت عماني در جريان اين سفر 7روزه با رهبران 
عالي رتبه جنبش انصــاراهلل، ازجمله عبدالملك 

بدرالديــن الحوثي، مهــدي المشــاط و ديگر 
فرماندهان نظامي در صنعا مالقات كرد. همزمان 
با اين ســفر، احمد عوض  بن مبارك، وزير دولت 
منصور هادي نيز براي مالقات با مقامات ارشــد 
عمان عازم مسقط شــد. دولت مستعفي منصور 
هادي طي سال هاي گذشــته در رياض مستقر 
بوده و نقش پررنگي در تحوالت مرتبط با صنعا 
نداشته است. براساس گزارش خبرگزاري رسمي 
ســلطنت عمان، هيأت ديپلماتيك اين كشور 
4موضوع اساســي را در دســتور كار مذاكراتي 
خود قرار داده بود: زمينه ســازي  براي آتش بس 
سراسري، گشــايش فرودگاه صنعا، فروش نفت 
يمن از طريق بندر حديده)زيرنظر سازمان ملل( 
و ورود گســترده كمك هاي انســاني به مناطق 
تحت محاصره در اين كشور. اگرچه دولت عمان 
طي سال هاي گذشته همواره براي ميانجيگري 
بين بازيگران بحران يمن تــالش كرده اما اين، 
نخستين سفر يك هيأت رسمي عماني به مسقط 
براي بررسي شــرايط آتش بس به شمار مي رود. 
بر اين اساس بســياري گمان مي كردند با ورود 
جدي عمان به صحنه مذاكرات و حمايت آمريكا 
از توقف جنگ، مي تــوان به نتايج ايــن دور از 

گفت وگوها در صنعا خوش بين بود.

كمرنگ شدن حمايت آمريكا از آتش بس
بدون شــك يكي از مهم ترين سياست هاي دولت 
بايدن بــراي خاورميانه به پرونــده يمن و جنگ 
6ساله اين كشور مربوط مي شود. بايدن در جريان 
مناظرات انتخاباتي بارها از انفعال آمريكا نســبت 
به اين فاجعه انســاني انتقاد كــرده و وعده داده 
بود درصورت پيــروزي، برنامه جامعــي را براي 
توقف جنگ در دســتور كار دولت قــرار خواهد 
داد. اين وعده ها البته پس از پيــروزي بايدن در 
انتخابات فراموش نشد، چرا كه با نخستين فرمان 
خاورميانــه اي رئيس جمهور جديــد آمريكا، نام 
جنبش انصاراهلل از ليســت گروه هاي تروريستي 
خط خورده و زمينه براي آغــاز مجدد مذاكرات 
صلح مهيا شد. عالوه بر اين، فرمان توقف حمايت 
لجســتيك و اطالعاتي از عمليات هاي تهاجمي 
ائتالف عربي عليه يمن نيز پيام روشــني مبني بر 
اراده دولت جديد آمريكا بــراي توقف اين جنگ 
6ســاله داشــت، پيامي كه بارها از سوي آنتوني 
بلينكن، وزير خارجه دولت اين كشــور بيان شده 
است. اما در ادامه به نظر مي رسد فشارهاي آمريكا 
بر كشورهاي عربي براي توقف جنگ تا حدودي 
كمرنگ شده اســت. شــبكه الجزيره در اين باره 
گزارش مي دهد: بي نتيجه ماندن مذاكرات صنعا، 
بيانگر كاهش فشــارهاي آمريكا بر عربســتان و 
امارات براي پذيرش آتش بس است. به نظر مي رسد 
تشديد نبرد در استان مارب در تغيير اين معادله 
بي تأثير نبوده؛ اســتاني كه با توجــه به موقعيت 
جغرافيايي آن از اهميت بسيار بااليي براي رياض 

برخوردار است.

دور جديد مذاكرات آتش بس يمن با خروج 
ناگهاني هيأت عماني از صنعا بدون اعالم هيچ 

نتيجه اي خاتمه يافت

 پايان جنگ يمن
همچنان دور از دسترس

واشنگتن پســت گزارش و عكس خود را به 
اجالس گروه 7 در لنــدن اختصاص داده و 
درباره بازگشت شرايط عادي نوشته است. 
اين روزنامه نوشته اســت كه  دونالد ترامپ 
و كرونا، در ســال هاي اخير روند كاري گروه 
7 را مختل كرده بود اما حاال با مهار نســبي 
كرونا در كشــورهاي پيشرفته و جايگزيني 
ترامپ با جو بايدن، گروه7 به مســير عادي 
برگشته است. اجالس گروه7 در انگليس در 
حال برگزاري است. كرونا، اقتصاد و تغييرات 
اقليمي محورهاي اصلــي مذاكرات رهبران 

كشورهاي اين گروه است.

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

روزنامه واشنگتن پست ]آمريكا[

 انتخابات الجزاير؛ فرصتي
 براي تغيير

بازگشت به وضعيت عادي

روز گذشته نخســتين انتخابات پارلماني 
بعد از جنبش ســال2019 مردم الجزاير 
برگزار شد؛ جنبشــي كه اگرچه تكانه هاي 
مهمي در حاكميت نظاميان ايجاد كرد اما 
همچنان در تغيير كامــل آن موفق نبوده 
اســت. اين در حالي اســت كه بخشي از 
نيروهاي تحول خواه به دليل ســرخوردگي 

از تغييرات، انتخابات را تحريم كرده اند.

جهان نما

ناتو-آمريكا؛ بازگشت به روزهاي خوش

اجالس فرداي ناتو، يكي از نشست هاي تاريخي اين ائتالف غربي 
خواهد بود چون بعد از 4 ســال روزگار تلخ و نااميدكننده دونالد 
ترامپ، رئيس جمهور سابق آمريكا، جو بايدن جانشين او با پيام 
همراهي با ناتو به بروكســل خواهد رفت و ناتو بار ديگر مي تواند 

روي حمايت آمريكا حساب باز كند. 
بر خالف اجالس پيشــين كه زير سايه سنگين كرونا برگزار شد، 
امســال رهبران فضاي بازتري براي مالقات ها و مباحثات دارند 
و انتظار مي رود دوباره با هم بر ســر نحوه كار كــردن در دنياي 

جديدي كه ارتش چين در آن سر بر مي آورد مذاكره كنند. 
اهميت اجالس امسال براي تقويت مجدد روابط با آمريكا،  حتي از 
سوي دبير كل آن ينس استولتنبرگ هم به رسميت شناخته شده 
و او گفته است كه اين نشست، فرصتي بي نظير براي تقويت روابط 

دو سوي اقيانوس اطلس است. 
جيمي شي، يكي از مقامات ارشد پيشين ناتو درباره نشست امسال 
گفته است: »اولين نكته اين است كه بايدن بايد دوباره آمريكا را 
به دفاع جمعي ناتو متعهد كند.« شي در اجالس سال2018 كه 
ترامپ در آن گفته بود ممكن است آمريكا را از اين پيمان بيرون 
بكشد حاضر بوده و به خوبي مي داند اين صحبت هاي ترامپ چه 

تاثيري بر اين ائتالف داشته است. 
ترامپ كه از سال2017تا2019 در نشست هاي ناتو شركت كرده 
بود، رفتاری را كه در برنامه هاي تلويزيوني معروفش داشت، به اين 
نشست هم مي آورد و سروصداي زيادي به پا مي كرد و توجه ها را 
به خود جلب مي كرد. با اين حال رويكرد او نســبت به ناتو، كامال 
مخرب بود و با انتقادهاي تند و صحبت های عجيبش، اين اتحاد 
را تضعيف مي كرد. او به شدت از متحدان آمريكا در ناتو به خاطر 
اين كه به اندازه كافي بودجه دفاعي خــود را باال نمي برند انتقاد 
مي كرد.  بايدن تا اينجا تصميم شــوكه كننده ترامپ براي خارج 
كردن نيروهاي آمريكايي از آلمان را ملغي كرده اســت. البته او 
همچنان فشار به كشورهاي اروپايي براي بيشتر هزينه كردن در 

امور دفاعي را حفظ كرده است. 

اســتولتنبرگ گفته اســت كه متحدان اروپايي، تركيه و كانادا 
مجموعا بودجه دفاعي خود را افزايش داده اند و اين رقم در انتهاي 
سال 2021 ميالدي، 260 ميليارد دالر بيشــتر از ميزان آن در 

سال2014 خواهد بود. 
يك ديپلمات ارشد اروپايي ديگر كه در دوران ترامپ در اجالس 
ناتو شركت مي كرده هم گفته اســت: »اجالس امسال با حضور 
بايدن بايد اين پيام را به دنيا مخابره كند كه ناتو برگشته است. )در 
دوران ترامپ(  سروصدا بسيار زياد بود و ناتو زمان سختي را سپري 
مي كرد. اما حاال مي توانيم واقعا درباره چيزهايي كه مهم هستند 
صحبت كنيم و چالش هاي امنيتي دوراني كه در آن هســتيم را 

تعريف و تعيين كنيم.«
ائتالف ناتو در سال 1949 براي مقابله با تهديدهاي نظامي اتحاد 
جماهير شوروي تاسيس شده است و در سال 2017 در اجالسي 
معروف، هفتادمين سالگرد تشكيل خود را جشن گرفت. روسيه، 
تغييرات اقليمي، افغانستان و فناوري هاي نوين محورهاي اصلي 

نشست يك روزه پيش رو هستند.
استولتنبرگ درباره نشست امســال گفته است: »انتظار دارم كه 
متحدان بر ســر يك سياست دفاع ســايبري جديد براي ناتو به 
توافق برسند.« ناتو بعد از ضميمه كردن كريمه توسط روسيه در 
سال2014، تاكيد بيشتري بر هدف اوليه خود داشت اما در حين 

حال تالش مي كند جاه طلبي هاي بيشتري داشته باشد. 
قرار است در اجالس پيش رو، كشــورهاي عضو ناتو طرح اصالح 
ساختاري موسوم به ناتو 2030 را هم تصويب كنند. استولتنبرگ 
قرار است 9 حوزه براي همكاري هاي بيشتر را معرفي كند. براي 
نمونه، يكي از اين موارد اختصاص بودجه بيشــتر براي عمليات 
نظامي بيشتر است. با اين حال، فرانسه از پيش از شروع اجالس 
درباره اين طرح هشدار داده و گفته است كه اين طرح ممكن است 

به كاهش بودجه اولويت هاي نظامي ملي منجر شود. 

مالقات ويژه
با وجود حس همگرايي بيشــتر در اجالس امســال، يك ديدار 
مشخصا مي تواند حتي به شــكاف هاي بيشتر منجر شود. رجب 
طيب اردوغان، رئيس جمهــور تركيه در حالي به اين نشســت 
مي رود كه بــا بي توجهي و هشــدارهاي معنــادار بايدن مواجه 
شده است و پيش بيني مي شــود مالقات دوجانبه آنها، به جاي 
نزديك كردن مواضع 2 كشور، باعث فاصله گرفتن بيشتر آنكارا و 
واشنگتن شود. بايدن تا همين حاال نسل كشي ارامنه در تركيه را 
به رسميت شناخته و موضع سر سختانه اي نسبت به آنكارا اتخاذ 
كرده است. رسانه ها گزارش داده اند كه او در اين اجالس، احتماال 
متحدانش را ترغيب خواهد كرد كه فشار به تركيه را بيشتر كنند و 
به تركيه بگويند نمي تواند همچنان ناتو را ناديده بگيرد و به سمت 
روسيه چرخش داشته باشد. بايدن نسبت به سركوب اعتراض هاي 
داخلي هم به شدت حساس است و وزارت خارجه آمريكا به خاطر 
اين برخوردها، به خصوص ســركوب اعتراض هاي دانشجويي از 

تركيه گاليه كرده است. 
با اين حال، تركيه نســبت به مالقات اردوغان و بايدن خوش بين 
اســت. مولود چاووش اوغلو، وزير خارجه تركيه در آســتانه اين 
نشست گفته است كه 2 كشور بايد گام هاي متقابلي براي بهبود 
روابط بردارند. او گفته است: »انتظارات ما هم بايد برآورده شود. 
تا وقتي كه مشكل وجود داشته باشد، به سختي مي توانيم به فكر 
همكاري هاي بيشــتري باشــيم. ما بايد گام هاي متقابلي در هر 
حوزه برداريم. مالقات روســاي جمهوري ما انتقادي خواهد بود. 

اميدواريم نتيجه اين مالقات مثبت باشد.«
در چنين شرايطي، نقش پشتيباني تركيه در افغانستان و وعده 
اين كشــور براي محافظت از فرودگاه كابل همزمــان با خروج 
نيروهاي ناتو، مي تواند به 2 كشور زمينه اي جديد براي همكاري 

و تعامل بيشتر بدهد. 

مذاكرات وين در ايستگاه ششم 
نمايندگان ايران و آمريكا در آستانه دور جديد نشست هاي احياي برجام انتقاداتي را عليه هم رسانه اي كردند

مذاكــرات وين امروز از ســر 
گرفته مي شــود. وين اين بار ديپلماسی

ميزبان ششمين دور مذاكرات 
احياي برجام است و ديپلمات هاي 6كشور 
بــار ديگــر در گراندهتل براي نشســت 
كميسيون مشترك برجام گردهم مي آيند. 
دور قبلي مذاكرات در ميان اميدهاي زيادي 
براي حصول توافق برگزار شــد و اين دور با 
جدال هاي كالمي مقامات ايــران و آمريكا 
آغاز مي شود. هرچند كه برخي از طرف هاي 
مذاكره ازجملــه وزيرخارجه آلمــان ابراز 
اميدواري كرده اند كه دور ششم دور نهايي 
مذاكرات باشــد، اما پيش از آغاز مذاكرات 
گزارش روزنامه واشنگتن پست درباره ايران 
و روسيه واكنش هاي زيادي را برانگيخته كه 
ممكن است بر روند گفت وگوهاي وين نيز 
اثرگذار باشد. اين روزنامه آمريكايي به نقل از 
مقامات آمريكايي و آســيايي ادعا كرده كه 
 Kanopus-V روسيه قرار است يك ماهواره
به ايران دهد كه مجهز بــه دوربين هايي با 
دقت بسيار باالست و اين امكان را به ايران 
مي دهد كه به شكل مداوم تاسيسات مختلف 
از پااليشــگاه هاي نفتــي خليج فــارس و 
پايگاه هــاي نظامــي اســرائيل گرفته تا 
پادگان هاي عراقي كه نظاميان آمريكايي را 
در خود جاي داده اســت را رصد كند و به 
گردآوري اطالعــات با دقت بــاال بپردازد. 
واشنگتن پست ادعا كرده كه چنين اتفاقي 
مي توانــد بــراي آمريــكا و اســرائيل 
»دردسرســاز« باشــد. با اين همه مقامات 
رســمي آمريكا هنوز ايــن ادعــا را تأييد 
نكرده اند و والديمير پوتين، رئيس جمهور 
روســيه نيز آن را »دروغي بزرگ« دانسته 
است. از سوي ديگر، وزير امورخارجه آمريكا 
در گفت وگويي تلفني بــا يانگ جيه چي، 
رئيس كميسيون امور خارجه حزب حاكم 

كمونيســت چين درخصوص مسائل مهم 
جهان، ازجمله ايران رايزني كرده است.

ايران: تروريسم اقتصادي متوقف شود
همزمان با پيشرفت مذاكرات احياي برجام 
جمهوريخواهان در آمريكا همچنان در تالش 
بر ايجاد اخالل در روند مذاكرات هستند. آنها 
بار ديگر طرحي را مطرح كردند كه هرگونه 
توافق با ايران به منزلــه يك معاهده قلمداد 
شود كه براي اجرايي شدن نيازمند موافقت 
دوسوم ســناتورها باشــد؛ طرحي كه البته 
پيش بيني مي شود مخالفت دمكرات ها را در 
پي داشته باشد. همزمان رابرت مالي، رئيس 
هيأت مذاكره كننده آمريــكا هم در توييتي 
ادعاهايي عليه ايران مطرح كرده و خواستار 
احترام به حقوق بشر و آزادي بيان در ايران 
شده است. توييتي كه با واكنش سيدعباس 
عراقچي، معاون وزيرخارجه ايران مواجه شده 
است. رئيس تيم مذاكره كننده ايران در وين 
در اين زمينه نوشت: »ترامپ رفته است، اما 
تحريم هاي غيرقانوني و جنايت بار او همچنان 
برقرارند. نيازي به اشــك تمســاح نيست؛ 
وقتي كه تالش هاي آمريكا بــراي تحميل 

رنج و مصيبت به 82 ميليــون ايراني ادامه 
دارد. تروريسم اقتصادي، آن هم در بحبوحه 
بيماري كرونا، جنايت عليه بشريت است.« 
مجيد تخت روانچي، سفير ايران در سازمان 
ملل نيز در سخنراني خود در مجمع عمومي 
اين سازمان تأكيد كرد كه تمام تحريم هاي 
غيرانســاني بايد »اكنون« برداشته شود. به 
گزارش ايسنا،  تخت روانچي در اين سخنراني 
گفت: »اگرچه مذاكرات هسته اي جاري در 
وين نخستين گام براي ارزيابي درستي اراده 
سياسي واقعي آمريكا در بازگشت به برجام 
اســت، ولي آزمايش اصلــي و واقعي زماني 
خواهد بود كه بعد از راستي آزمايي ثابت شود 
آمريكا مســير خود را تغيير داده، سياست 
شكست خورده فشــار حداكثري اش را كنار 
گذاشته و تروريسم اقتصادي خود عليه ايران 

را متوقف كرده است.«
در چنين شــرايطي و درحالي كــه 5روز تا 
برگزاري انتخابات رياست جمهوري در ايران 
زمان مانده دور ششم مذاكرات احياي برجام 
در وين آغاز مي شــود. آيا ايــن دور نهايي 
مذاكرات خواهد بود؟ براي پاسخ اين سؤال 

بايد دست كم يك هفته اي منتظر ماند.

جنجال صالحيت ها از بهارستان تا فاطمي 
وي تصريح كــرد: وزارت كشــور بايد 
بي كم وكاست فهرستي را كه ما آماده 
مي كنيم براي ابالغ به نامزدها به فرمانداري ها ارسال كند، اما 
استنكاف اين وزارتخانه از اين كار، سبب لوث شدن مسئوليت 
ما به عنوان مقام ناظر شده است. مقام اجرايي نبايد در حوزه 
نظارت مداخله كند. آنها اگر ابهامي دارند، مي توانند ضمن 
ايفاي وظايف اجرايي خود با مكاتبه يا درخواست مورد ابهام 
را بپرسند يا مدارك آن را بخواهند، اما اينكه فهرست آماده 
شده ازسوي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات شوراها را ابالغ 

نكنند، خالف قانون است.
اين نماينــده مجلس افــزود: اين اقدام حتــي مي تواند به 
استيضاح وزيركشور منجر شود، چراكه ابالغ نكردن فهرست 
مورد تأييد ما تبعات و مســئوليت هايي دارد كه آقايان بايد 

پاسخگوي آن باشند.

چرا يك نامزد را دقيقه 90 بازگرداندند
نايب رئيس هيأت مركزي نظارت بر انتخابات ششمين دوره 
شوراهاي اسالمي شهر و روستا عنوان كرد: برخي شائبه ها كه 
در گرايش هاي سياسي و در رد صالحيت افراد تأثير داشته، 
درست نيســت. اگرچه در تركيب هيأت نظارت افرادي با 
گرايش هاي سياسي حضور دارند، اما نمي توانيم دلبستگي ها 
و گرايش هاي سياسي خود را در فرايند نظارت ها وارد كنيم، 
چراكه محدوده قانوني نظارت مشخص است و نمي توان از 

آن تخطي كرد.
ميرسليم درباره اينكه گفته مي شود يكي از اصلي ترين داليل 
اســتعفاي وي به موضوع تأييد صالحيت برخي نامزدها در 
لحظه آخر برمي گردد، ادامه داد: اين مصاديق يكي از داليل 
استعفاي من بوده است. موضوع اينجاست كه وزارت كشور 
ردصالحيت حدود 100نفر را كه ما انجام داده ايم ابالغ نكرده 
است كه اين موضوع شائبه تأييد صالحيت آنان را به وجود 
آورده است. اين موضوع براي افراد حق ايجاد مي كند؛ آنان 
گمان مي كنند كه تأييد صالحيت شده اند و به دنبال تبليغات 
مي روند و هزينه مي كنند، درحالي كه ازنظر ما ردصالحيت 

شده اند و وزارت كشور مرتكب تخلف شده است.
اين نماينده مجلس عنوان كرد: هيــأت مركزي نظارت بر 
انتخابات براساس وظايف ذاتي خود عمل كرده، حال ممكن 
است برخي پرونده ها كه در ابتدا ناقص بوده، در هيأت هاي 
اجرايی و نظارتي شهرستان و استان تأييد شده باشند و دليل 
ردصالحيت ها بعدا به دست ما رسيده باشــد، اما قانونا اين 
هيأت در هر مرحله اي مي تواند درصورت دريافت اســناد و 
مدارك متقن، نسبت به بررســي تكميلي صالحيت افراد و 

ردكردن آن اقدام كند.

دليل ردصالحيت هاي گسترده چه بود؟
وي درباره داليل ردصالحيت هاي گســترده در انتخابات 
شــوراهاي اين دوره نيز گفــت: علت اين موضــوع به اين 
برمي گردد كه متأســفانه در دوره هاي گذشــته نظارت ها 
به صورت دقيق انجام نشده و برخي افرادي كه فاقد صالحيت 
بوده اند به شوراها و بدنه اجرايي مديريت شهري راه يافته اند 
و بعضا با تخلفات بسيار، اوضاع نابساماني را در حوزه شوراها 

و شهرداري ها به وجود آورده اند.

ادامه از 
صفحه 2

 اميرمحمد حسيني
خبرنگار

ايراد قانوني ستاد انتخابات به 
بررسي صالحيت داوطلبان شوراها

ستاد انتخابات كشور با انتشار توضيحاتي درخصوص 
روند قانوني بررســي صالحيت داوطلبان انتخابات 
شــوراها تأكيد كرد كه وزارت كشــور مجري قانون 
انتخابات اســت و مجري قانــون نمي تواند مجري 
تصميمات فراقانوني باشد. اين ســتاد در واكنش به 
آنچه »تعريض بي مبنا نسبت به وزارت كشور، منتسب 
به يك عضو و همچنين رئيس هيأت مركزي نظارت بر 
انتخابات شوراهاي اسالمي شــهر و روستا« ناميد در 
8بند توضيحاتي ارائه كرد كه نخست به اين موضوع 
تأكيد دارد كه تأييد صالحيت داوطلبان و تأييد صحت 
انتخابات از اختيارات هيأت مركزي نظارت خارج شده 
و به عهده هيأت هاي نظارت شهرستان و استان قرار 
گرفته است. در بند ديگر اشاره شده كه »وظيفه اصلي 
هيأت مركزي نظارت قبل از شروع انتخابات رسيدگي 
به شكايات داوطلبان رد صالحيت شده است.« همچنين 
در توضيحات ستاد انتخابات كشور اشاره شده كه هيأت 
مركزي نظارت بر انتخابات شــوراها در آخرين روز از 
مرحله رسيدگي به شكايات داوطلبان ردصالحيت شده 
در هيأت هاي اجرايي و نظارت شهرستان ها و استان ها؛ 
برخالف تبصره ۳ ماده 6۳ قانون انتخابات شوراهاي 
اســالمي، اقدام به رد صالحيت تعدادي از داوطلباني 
كرد كه قبالً در هيأت هاي اجرايي و نظارت شهرستان ها 
تأييد شده بودند. وزارت كشــور تصريح كرده است: 
از آنجاكه رد صالحيت ايــن افراد، مغاير با تصريحات 
موازين قانوني و بديهيات حقوق شــهروندي در اين 
ارتباط است، وزارت كشور، پس از استعالم از معاونت 
حقوقي رياست جمهوري، به مسئوليت قانوني خود در 
صيانت از حقوق انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان 
عمل كرده و افراد تأييد صالحيت شده در هيأت هاي 
اجرايي و نظارت را جهت انجام مراحل قانوني بعدي به 

فرمانداري هاي ذيربط معرفي كرد.

ث
مك
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مهم ترين اركان شهرسازي معاصر سارا كريمان فضاي ســبز و پارك هاي شهري از 
هستند. رشد جمعيت و توسعه ساخت وساز نفس ساكنان را تنگ 
مي كند. هرچه شــهر بزرگ تر و پرجمعيت تر مي شود، خانه ها 
كوچك تر و تنگ تر بر هم فشرده مي شوند. نياز به تنفس روح و 
جسم الزامي بر پيش بيني بوستان هاي شهري  است. از وجوه قابل 
تامل تهران پارك هاي زيباي آن است كه هر كدام سرگذشت و 
حكايتي دارند. امــا واژه پارك در اواســط دوره قاجار به گوش 
پايتخت نشينان رسيد؛ آن هم نه به مفهوم امروزي. اروپاي قرن 
نوزدهم در شمايل صنعتي خود خدمات اجتماعي و توسعه فضاهاي 
عمومي را چاشني تالش و توليد مي دانست و ايرانيان فرنگ رفته 
 وجوه متنوع زندگي را باز تعريــف مي نمودند. علي اصغرخان 
امين الســلطان كه معماري عمارت اعياني خــود را به ميرزا 
مهدي خان شقاقي )ممتحن الدوله( سپرد باغ آن را هم متاثر از بنا 
به شمايل فرنگي انتظام بخشيد. مرحوم ناصرالدين شاه هم در 
روزنامه خاطرات مرقوم فرمود؛ پارك امين السلطان. البد فرزند 

جاه طلب شاه، مسعودميرزا ظل الســلطان هم خود را كمتر از 
چاكران پدر نمي دانست كه عنوان پارك را بر مسعوديه گذاشت. 
ايضا كامران ميرزا نايب السلطنه هم كامرانيه را پارك خود ساخت 
و قصي علي هذا. اما اين پارك ها قرق اشراف بود. مردم شهر براي 
تفرج به مزارع حاشيه شهر مي رفتند و در روز تعطيل بر لب جوي 
گذر عمر مي ديدند. بعد چندي كه گلوله عباس آقا صراف تبريزي، 
اتابك اعظم امين السلطان را راهي ديار باقي كرد، پارك اتابك هم 
رفت به راه دست به دست شدن تا عاقبت ديواركوب كنسولگري 
روسيه تكليفش را روشن كرد. از عجايب آن كه پارك مسعوديه 
ابتدا سنگر عدالت خواهان شد در انقالب مشروطه و بعدها كتابخانه 
و دفتر حفظ و احياي بناهاي تاريخي. چه كاربري متناســبي با 
روحيات شاهزاده مستبد  قاجاريه كه تاج كياني را به موزه سپردند 
بيشتر پارك ها زير چكمه نظام رفت. سلطنت آباد و اميريه و باغ شاه 
از اين قرار بودند. كريم آقا بوذرجمهري حصار ناصري و دروازه هاي 
تهران را صاف كرد لفظ دارالخالفه هم رو به فراموشي رفت. آب 
كرج )بلوار كشــاورز فعلي( تفرجگاه بي در پيكر پايتخت بود. 

نخستين پارك عمومي تهران در سال 28 روي بخش تخريب شده 
سنگلج به سياق بوستان هاي فرنگي ساخته شد. پارك هاي تهران 
از دل باغ هاي قاجاري مانند قيطريه و صاحبقرانيه سبز شدند يا 
مانند پارك ملت، بعثت و ساعي در تپه هاي شهري يا مانند پارك 

الله در محل ميدان رژه جالليه احداث شدند. 
با پيروزي انقالب كاخ هاي سلطنتي به موزه تبديل شدند و باغ 
پيرامون آنها عمومي شد. شهر كه مدام بزرگ و مرتفع مي شود به 
پارك و فضاي سبز نياز بيشتري دارد.  باغ هاي قديمي و پادگان ها 
مناسب ترين انتخاب برای تنفس شهر هســتند. پادگان 06 و 
باغ اميراحمدي و باغ اميرسليماني در همين سال ها از حصار و 
ملك طلق بودن خارج شدند تا شهر با باغ ها و تنفس گاه هايش 
به جان شهروندان بنشــيند. عمارت ارباب هرمز در دل پارك 
پليس يا عمارت وثوق الدوله را كه مردم آن را با نام خانه بزرگ آقا 
ديوان ساالر مي شناسند از آخرين بوستان هاي باز شده به روي 
عموم مردم هستند و خالصه مديران شهري باغ ها را هرچند كم و 

دير اما براي مردم اين شهر محفوظ نگه داشته اند.

بزرگ مردم چين« در جنگ با كوويد- 19بود كه در شهنام صفاجو چندي پيش موزه ملي چين ميزبان نمايشگاه »روح زيبايي 
آن 180 اثر هنري شامل مجسمه ها، آثار خوشنويسي و نقاشي آبرنگ و رنگ روغن 
به نمايش گذاشته شــد. هدف اين نمايشــگاه هم ثبت نخستين روزهاي شيوع 

ويروس كرونا در ووهان چين و پيامدهاي آن اعالم شد.
موزه ملي چين NMC دومين موزه پُربازديد جهان پس از موزه لوور فرانسه است 
و تا قبل از پاندمي كرونا، حدود 8ميليون نفر بازديد ساالنه داشت كه اين آمار در 
سال2020 به يك ميليون و 600هزار نفر رسيده است. اين موزه كه مركز تاريخ 
و هنر چيني هاست، در ضلع شرقي ميدان معروف تيان آن من در شهر بي جينگ 
(Beijing(يا همان پكن قرار دارد و فرهنگ ســنتي، انقالبي و پيشرفته چين را 

جمع آوري، تحقيق، عرضه و تفسير مي كند.
موزه ملي چين با 70هزار مترمربع زيربنا، در سال1959 افتتاح شده و شامل دو 
بخش شمالي )موزه انقالب سوسياليستي چين( و جنوبي )تاريخ چين( مي شود. 
در اين موزه مي توان شاهد بازمانده انسان يوآنمو Yuanmou Man كه متعلق 
به يك و نيم ميليون سال پيش اســت تا پايان امپراتوري آيسين جيورو پويي از 

سلسله چينگ بود.
موزه ملي چين بيش از يك ميليون و 400هزار مجموعه ديدني را درخود جاي داده 
كه شامل آثار باستاني و مدرن، كتاب هاي كمياب، ميراث فرهنگي و آثار هنري 
مي شود.از معروف ترين اشياي تاريخي اين موزه هم مي توان به يك گلدان 3 هزار 

ساله از جنس برنز اشاره كرد.
موزه ملي چين از بنياد تحقيقاتي غني و مســتحكم و پژوهشــگران بسياري در 
شاخه هاي مختلف فرهنگي و هنري برخورداراست. وانگ چون فا 58ساله، مدير 
اين موزه اســت. او كه داراي مدرك دكتري اقتصاد اســت، معاون دبير كميته 

موزه هاي حزب كمونيست چين بوده و سردبيري مجله موزه را نيز برعهده دارد.

جنگ كرونايي موزه ملي چين!

پس از اينكه گردشگر ها به كشته شدن 
يك ميمون در منطقه هارتلپول يونايتد 
)نزديك شــهر دورهام انگلســتان( 
واكنش نشان دادند، سخنگوي شوراي 
اين منطقه تصميم گرفــت در كنار 
تنديســي كه به عنوان يــادواره اين 
ميمون نصب شده است توضيحاتي به 
تابلوي زير مجسمه اضافه كند. ماجرا 
از اين قرار اســت كه در زمان جنگ 
ناپلئون اهالي اين منطقه كه تا به حال 
ميمون نديده بودند پس از مشاهده آن 
تصور كردند اين حيوان يك جاسوس 
اســت و آن را به دار آويختند. سپس 
در دهــه 1990ميــالدي زماني كه 
شركت تيسايد Teesside مسئول 
بازسازي اين شهر بود براي دلجويي از 
گردشگر هايي كه بازديد از اين منطقه 
را تحريم كرده بودند مجسمه  يادبودي 
از اين حيوان ســاختند. حاال شوراي 
شهر تصميم گرفته افزون بر وجود اين 
مجسمه توضيحات مفصلي را هم به 

تابلوي آن بيفزايد.

عذرخواهي از 
يك ميمون

تزريق نا امیدی
احتماال يكي از موضوعاتي 
كه كانديداهاي انتخابات 
از پرداختــن بــه آن منــع شــده اند، كرونا و 
واكسيناسيون اســت؛ البته حتي پيش از آنكه 
وزير محترم بهداشــت به كانديداها بگويد در 
اين موضوع دخالت نكنند هم مي شــد فهميد 
كه كرونا ازجملــه موضوعاتي اســت كه نبايد 
در آن دخالت كــرد و بايد اجــازه داد مديريت 
كامال علمي، دقيق و كارآمــد فعلي بدون هيچ 
نقدي ادامه يابد. اما از آنجا كه تاكنون كســي 
ما روزنامه نگارهــا را از پرداختن به اين موضوع 
منع نكرده و هنوز دستوري از نهادهاي ذيصالح 
نيامده- يا حداقل من از آن خبــر ندارم- پس 

مي توانيم به آن بپردازيم.
 چند روز پيــش از آغــاز تبليغــات انتخابات،

8 روزنامه در سرمقاله اي مشــترك بر »تامين 
فوري واكسن و برنامه ريزي براي توزيع شفاف و 
تزريق پرشتاب آن« تأكيد كردند؛ اما متأسفانه 
همانطور كه مي شــد حدس زد، كسي صداي 

آنها را نشــنيد و در ادامه نيز واكسيناسيون در 
ميان منازعات سياسي و متلك هاي اجرايي، گم 
شــد. وعده هايي كه درباره توليد ميليون ها دوز 
واكسن در كشور در ارديبهشت و خرداد و ورود 
ميليون ها دوز ديگر از خارج داده شده بود، همه 

بي نتيجه ماندند. 
حاال در يك ســوم پاياني خرداد ماه هســتيم و 
همچنان وعده ها بــه مردم تزريق مي شــود؛ 
وعده هايي كه زمان تحقق آنها عقب تر رفته اند 
و اميدي نيســت تا پايان دولت فعلي تغييري 
در روند موجود ايجاد شود و پس از آن هم چند 
ماهي طول مي كشــد تا دولت جديد بر كارها 

مسلط شود. 
در تامين واكســن كرونا حتما مشكالتي وجود 
دارد. مشــكالتي كــه گاهي بــه ناكارآمدي و 
تصميمات اشتباه مديران كشور مربوط مي شوند 
و گاهي مســائلي جهاني و خــارج از توان آنها 
هستند؛ اما متأسفانه در تمام ماه هاي گذشته، 
كمتر شاهد بيان شفاف مشــكالت بوده ايم. در 

عوض، مديران و ســخنگويان وزارت بهداشت 
براي مردم كــري مي خوانند! در كدام كشــور 
دنيا درحالي كــه روزانه صدها نفــر از مردم بر 
 اثر ابتال بــه كرونا از دنيا مي رونــد و هنوز حتي

5 درصــد مردم واكســينه نشــده اند، مديران 
 وزارت بهداشت، چپ و راست توييت مي كنند

»تا كور شود هر آنكه نتواند ديد«، »جوجه را آخر 
پاييز مي شمرند« و...!؟ آقايان با كدام دستاورد، 
»تحدي« مي كنند؟ با ده ها هزار نفر فوت شده 
كه به گفته خودشان بايد تعدادشان را 2.5 برابر 
كرد؟ يا با اطالعيه تمام شدن واكسن وارداتي؟ از 
نگاه يك شهروند معمولي، نحوه عملكرد دولت 
در زمينه واكسيناسيون به گونه ای است كه اميد 

چندانی به اصالح آن وجود ندارد.

شهر مكتوب

انقراض دانشمندان
همينطور كه يخ هاي اقيانوس  منجمد شمالي آب مي شوند، محمد سرابي
مرجان هاي اقيانوس ها سفيد مي شــوند و كرگدن هاي 
 ســفيد از بين مي روند؛ نشــريات قديمي هــم در حال 
محو شدن هستند. از 2دهه قبل مسير دانش و اطالعات كه 
روي كاغذ جريان داشت به سمت درياي بي كرانه اينترنت 
رفت و دكمه »سرچ« خيلي سريع تر از ورق زدن كاغذها، با 
شــتاب نور از قاره ها گذشــت. مجله دانشــمند ســال 
1342منتشــر شــد. تاريخ نيم قرن دانش و فناوري  از 
فرضيات محض فيزيك تا داستان هاي علمي- تخيلي  را 
مي توان در آرشيو آن پيدا كرد. در سال هاي رقابت شوروي 
و آمريكا كه شايعه ابزار هاي جاسوسي و جنگي پخش و 
زماني كه فناوري الكترونيك دائما پيچيده تر مي شــد و 
عصري كه علم در حال دگرگون كردن چهره جهان بود يك 
نشريه مستقل علمي؛ وسيله اطالع رساني به نسل جوان 
بود. علم خودبه خود از لوله  آزمايش به مردم كوچه و خيابان 
منتقل نمي شود. بايد مترجم هايي در ميان باشند تا تصاوير 
ميكروسكوپي و داده هاي آمار ي را به زبان روزمره تبديل 

كنند. روزنامه نــگاران مروج علم 
هميــن كار را در دانشــمند، 
دانستني ها، نجوم، كيهان علمي، 
اطالعات علمي و... انجام مي دادند. 
سال 1348 كه بشر روي ماه قدم 
گذاشت، مجله دانشمند يك نشريه 
علمي عمومي در ايران بود. حاال كه 

روبات ها روي مريخ راه مي روند، حيات مرجع هاي علمي 
قديمي به خطر افتاده اســت. از يك طرف كاغذ و چاپ و 
توزيع گران شده و از طرف ديگر هيچ ابزاري نمي تواند با 
گوشي هاي هوشمند مقابله يا حتي رقابت كند. البته مجله 
دانشمند تعطيل نشده است. شــماره خرداد 1400اين 
ماهنامه فقط به صورت پي دي اف توليد شد و از اين به بعد 
 هم به صــورت فصلنامــه درمي آيد ولــي همين خبر، 
هشداري براي سرمايه هاي فرهنگي - علمي ماست. االن 
كه شايعه  اثر آهنربايي واكســن كرونا گوشي به گوشي 
منتقل مي شود، جاي خالي يك منبع علمي مستقل معتبر 

را بيشتر حس مي كنيم.

دغدغه

تمبر زيست
چند روزي اســت كــه به مناســبت هفته محيط زيســت، 
نمايشــگاهي در ســازمان حفاظت محيط زيســت برگزار 
شده و تمبرهاي 60 ســال گذشته با محوريت محيط زيست 
در اين نمايشــگاه به نمايش درآمده اســت. اين نمايشگاه با 
مشاركت ســازمان حفاظت محيط زيست و با همكاري موزه 
ارتباطات برگزار مي شود و »هفته محيط زيست«، »روز جهاني 
محيط زيست«، »گونه هاي در حال انقراض«، »گربه هاي اهلي 
ايران«، »ماهيان آب شــور و شــيرين« و »درناي سيبري«، 
»اردك سرسفيد«، »ســياهگوش«، »جنگل هاي هيركاني 
و كوير مرنجاب« و »آبشارهاي تهران« عناوين برخي از اين 
تمبرهاست. امروز آخرين روز اين نمايشگاه است و پيشنهاد 
مي كنيم چه اهل جمع آوري كلكســيون تمبر هستيد و چه 
فعال محيط زيست، ســري به اين نمايشــگاه بزنيد و از اين 

تمبرها ديدن كنيد.
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هنر و هندسه به روایت بازار اراک
تقارن هندسی و معماری منحصر به فرد از ویژگی های بازار اراک است
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سیده زهرا عباسی
خبرنگار

بازار اراک عمری به اندازه تاریخ این شهر دارد؛ مجموعه تاریخی 
که در زمان فتحعلی شــاه قاجار به دست یوسف خان گرجی بنا 
گذاشته شــد و به نوعی هسته اولیه شهر ســلطان آباد یا همان 
اراک امروزی را در خود داشت. این مجموعه ۱۴هکتار مساحت 
دارد و به صورت ۲راســته بازار عمود برهم ساخته شده و یکی 
از نمونه های ارزشــمند معماری ایرانی و اسالمی است که همه 

جزئیات را با ظرافت و بهترین کیفیت در خود دارد.
مجموعه بازار اراک بر اســاس طرحی از پیش اندیشیده ساخته 
شده  است و بر خالف بازارهای دیگر مســیر آن به صورت آزاد 
و منحنی نیست، بلکه مســیرها منظم و دارای تقارن هندسی 
هستند. به علت معماری خاص به کار رفته در ساخت بنای بازار، 
هوای داخل آن در زمستان گرم و متبوع و در تابستان علی رغم 
سر پوشیده بودن بسیار خنک است. همین ویژگی ها و زیبایی 
خیره کننده سراها موجب شد اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری اســتان مرکزی به فکر ثبت جهانی این اثر بیافتد؛ 
اتفاقی که در حال انجام است و مســئوالن امیدوارند امسال به 

سرانجام برسد. 

مراحل پایانی تهیه پرونده ثبت جهانی
رئیس اداره میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
مرکزی در این باره به همشــهری می گوید: »هر کشوری برای 
ثبت مجموعه آثار در فهرســت جهانی محدودیت دارد و ایران 
هم ساالنه یک یا دو مورد را می تواند به ثبت برساند. با توجه به 
همین محدودیت هم ما ثبت بازار اراک را در اولویت قرار دادیم 
و بر همین اساس، کل مجموعه بنای بازار با کاروانسراها، سراها، 
راســته های اصلی و فرعی، تیمچه ها و الحاقــات را برای ثبت 
پیشنهاد دادیم.«»مصطفی مرزبان« با بیان اینکه طی یکی دو 
سال گذشــته قرارداد تهیه پرونده ثبت جهانی امضا شده است، 
می افزاید: »این پرونده مرحله تاییدیه و پایانی را سپری می کند تا 

برای وزارتخانه ارسال شود.« 
به گفتــه او، ثبت جهانی یــک بنا به عوامــل مختلفی از جمله 
معماری منحصر به فرد، حذف دخــل و تصرف هایی که اصالت 
بنا را تحت تاثیر قرار داده و مواردی از این دســت منطوط است 
که به همین دلیل هم حذف پل خیبر در محدوده بازار که منظر 

این بنای تاریخی را تحت الشعاع قرار داده در دستور کار است. 

مرمت 3 سرا با مشارکت بازاریان
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مرکزی 

با بیان اینکه جمع آوری پل خیبر به ثبت جهانی کمک می کند،  
می گوید: »میراث فرهنگی و شهرداری موافق جمع آوری این 
پل هستند. قرار بود این پل جمع آوری شود و شورای شهر هم 
موافقت کرده بود، اما فکر می کنم با توجه به مســائل ترافیکی 
شهر این موضوع تاخیر داشــته و هنوز تکلیف آن روشن نشده 

است.«
مرزبان همچنین به مرمت بازار اراک در سال های گذشته اشاره 
می کند و توضیح می دهــد: »مهم ترین بازوی میراث فرهنگی 
برای مرمت، اعتبار و بودجه است. در سال های گذشته به دلیل 
کمبود اعتبار فقط توانســتیم مرمت اضطراری بنا را برای رفع 
خطر انجام دهیم. همچنین بخشــی از کف سازی راسته های 

اصلی هم انجام شده است.«
وی با بیان اینکه با توجه به افزایش قیمت ها و حجم کار موجود 
حدود 50 میلیارد تومان اعتبار برای مرمت بازار اراک مورد نیاز 
است، اظهار می کند: »البته در یکی دو سال گذشته توانستیم 
مشارکت شهرداری را هم برای مرمت بنا جلب کنیم و تا امروز 
شــهرداری از محل اعتبار بازآفرینی شهری، سرای نبی زاده را 

مرمت کرده است.«
مرزبان با اشــاره به مشــارکت بازاریان در مرمت بازار توضیح 
می دهد: »ســرای کاشــانی با ۱50 میلیون تومــان اعتبار و 

مشــارکت ۲5-30 میلیون تومانی بازاری ها بر اساس الگوی 
سنتی مرمت شد. کف سازی سرای نبی زاده هم با 30 میلیون 
تومان اعتبار و 8 میلیون تومان کمک بازاری ها مرمت شد. برای 
مرمت سرای صندوق سازها هم مصالح مورد نیاز خریداری شده 

است و به زودی کار شروع می شود.«
این مقام مسئول تاکید می کند که نیرو، توان و تخصص برای 
مرمت بازار اراک وجود دارد و اگر بخش اندکی از اعتبار ســایر 
دستگاه ها و نهادها به میراث فرهنگی اختصاص یابد می توان 

بازار را در زمان کوتاهی مرمت کرد. 
او معتقد است هیچ بازاری در کشور با این نظم در سراها و طول 
راسته نیست و مرمت و حفاظت از آن به تعامل بین دستگاه ها و 

خود بازاریان نیاز دارد. 

نقشه برداری از کاروانسرای باغ شیخ 
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مرکزی 
در بخش دیگری از سخنان خود به سایر آثار ثبت جهانی استان 
اشاره می کند و می گوید: »پیش از این قنات ابراهیم آباد و مسجد 
جامع ساوه ثبت شده است. همچنین پرونده کاروانسرای باغ 
شیخ در ساوه هم امسال در صورت نقشه برداری و تکمیل مدارک 
به وزارتخانه و سپس برای یونسکو ارسال می شود تا در مجموعه 

کاروانسراها ثبت جهانی شود.«
به گفته مرزبان،  ثبت جهانی آثار تاریخی اهمیت بسیاری دارد، 
زیرا موجب می شود یک ردیف اعتبار جداگانه دریافت کنند و 
دست میراث فرهنگی برای مرمت و حفاظت از آن ها باز باشد. 

بنای مجموعه بزرگ بازار اراک شامل حمام، مسجد، مدرسه، 
آب انبارها، گذرها و کاراوانســراها در زمان فتحعلی شاه قاجار 
و توسط یوسف خان گرجی در ســال ۱۲۲8 هجری قمری در 
بافت مرکزی سلطان آباد )نام قدیم اراک( بنیان گذاشته شد. 
این بازار به مرکزیت چهارسوق، دارای دو مسیر شمالی، جنوبی 
و شرقی، غربی اســت که از ۴ جهت به دروازه های قدیم شهر 
متصل می شده  است و به نوعی استراتژیک ترین نقطه شهر در 

زمان های گذشته بوده.
در اسناد و کتاب های تاریخی بیان شده است که ساخت شهر 
احتماال حدود ۲0 سال طول کشیده و در این میان بنای بازار 
و ارکان آن مانند راسته ها و ســراها و داالن ها در خالل همین 
سال ها ســاخته شده است. یکی از دالیل ســاخت بازار وجود 
اقتصاد قوی در اطراف شهر سلطان آباد بود. مرغوبیت محصوالت 
کشــاورزی در منطقه عراق )اراک( و نیز شهرت جهانی فرش 
ســاروق و نیاز به ایجاد مرکزی برای فروش محصوالت، انگیزه 

اصلی ایجاد شهر و بازار آن از نظر اقتصادی بود.
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در دشت سيستان
نخل های سوخته 
این بار از بی آبی

خوزستان همه چيز دارد جز مدیریت
آب؛ مسئله مهم یزدی ها 

مقابله با محروميت پنهان در زنجان

مردم و کارشناسان از دولت سیزدهم چه می خواهند



مقابله با محرومیت پنهان در زنجان
پوپک قاسمی اســتان زنجــان در 

همسایگی با 5 استان خبرنگار
مرزی کشور قرار دارد. 
این اســتان عالوه بــر موقعیــت جغرافیایی مناســب، با وجود 
ظرفیت های معدنی، گردشــگری و کشــاورزی توسعه چندانی 
نداشته است. اهالی این استان در حال حاضر که روزهای پایانی 
دولت دوازدهم است مطالبات به جا مانده زیادی دارند و امیدوارند 

دولت سیزدهم بتواند مطالباتشان را محقق کند.

ساماندهی پسماند
شهرام مهدوی از شهروندان زنجانی در این باره اظهار می کند: ما 
زنجانی ها همیشه برای سرافرازی میهن اسالمی حضور پرشور در 
صحنه داشته ایم و انتظار داریم مســئوالن نیز به مشکالت ریز و 
درشت این استان توجه داشته باشند. وی اظهار می کند: در حال 
حاضر ساماندهی وضعیت پسماند کارخانه روی که بارها در مورد 
آن وعده داده شده از مطالبات شــهروندان زنجان است زیرا این 

معضل با سالمت و زندگی مردم ارتباط دارد.

زیرساخت های فرهنگی
سمانه اشرفی دیگر شهروند زنجانی عنوان می کند: شهر زنجان از 
نظر زیرساخت های فرهنگی نیازهای زیادی دارد که باید دولت 
آینده روی آن تمرکز داشــته باشد. وی با اشــاره به پروژه های 

نیمه تمام فرهنگی می افزاید: پروژه ساختمان کتابخانه مرکزی 
بیش از 10 سال نیمه کاره مانده اســت. در حالی که بسیاری از 
شهرستان های کوچک استان های همسایه کتابخانه مرکزی دارند.

اشرفی در ادامه می گوید: ســاختمان تئاتر شهر نیز از پروژه های 
نیمه  تمامی اســت که اهالی فرهنگ و هنر درخواست تسریع در 
اتمام این پروژه را از دولت آینده دارند. فرید امینی فر دیگر شهروند 
اهل خرمدره نیز عنــوان می کند: اقالم خوراکی مانند گوشــت 
در زنجان قیمت باالتر از میانگین کشــوری دارند و انتظار داریم 
مسئوالن دولت آینده با نظارت و مدیریت بهتر بتوانند از گرانی و 

تحمیل هزینه به خانوارهای استان بکاهند.

مطالبات زیست محیطی
رامین کالنتری از شهروندان شهرســتان ابهر نیز از نبود فضای 
ورزشی کافی گالیه می کند و می افزاید: پروژه های بزرگی مانند 
استادیوم 15 هزار نفری از سه دولت پیش شروع شده ولی تا کنون 
به پایان نرسیده اســت. این حق جوانان زنجان است تا بتوانند از 
فضای ورزشی کافی و با کیفیت استفاده کنند. خدیجه سرداری 
دیگر شــهروند زنجانی از دغدغه های زیســت محیطی زنجان 
می گوید. وی عنوان می کند: 10 سال قبل ساماندهی زنجان رود 
و تبدیل آن به مرکز تفریحی و گردشگری در جنوب شهر زنجان 
مطرح شد و در مرحله نخست مســئوالن شهری به سرعت ضلع 
غربی پل بیجار تا پل میربها را ساماندهی و ظرف سه ماه از آن بهره 

برداری کردند اما عملیات عمرانی برای ساماندهی این رودخانه 
در همین مرحله متوقف شد. به دلیل اهمیت زیست محیطی این 
رودخانه، از دولت آینده انتظا رداریم ساماندهی آن را در اولویت 
برنامه های خود قــرار دهد. وی همچنین به مشــکل بحران آب 
اشاره می کند و می افزاید: یک سوم جمعیت این استان در بافت 
روستایي قرار دارند و در حال حاضر به دلیل نبود مدیریت اصولی، 
روستاهای این استان با کم آبی روبرو هستند و دولت آینده باید 
راهکاری برای حل مشکل کم آبی روســتاها داشته باشد.  تقی 
سرافراز دیگر شــهروند زنجانی عنوان می کند: زنجان در مسیر 
عبور استان های همسایه به مرکز کشــور است و از سوی دیگر 5 
استان همسایه زنجان در مرز کشــور قرار دارند و به همین دلیل 
تامین زیر ساخت های حمل و نقل مانند دوخطه کردن ریل آهن 
قزوین- زنجان باید مورد توجه باشــد. وی می افزاید: گردشگری 
زنجان آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته است. طارم بهشت 
پنهان ایران زمین هنوز هم برای گردشــگران ناشناخته است از 

دولت آینده توجه به توسعه گردشگری زنجان را می خواهیم.

مطالبات از نظر کارشناس
ابوالحسن صادقی جهانی، پژوهشــگر و مدرس دانشگاه و از مدیران 
کل سابق استان در گفت و گو با خبرنگار همشهری درباره معضالت 
و مطالبات اســتان عنوان می کند: در مورد مطالبات از دولت آینده 

می توان به دو نگاه اشاره کرد که یکی نگاه مردم و مشکالت معیشتی 
آنهاســت که در شــرایط اقتصادی کنونی در تامین مایحتاج اولیه 
زندگی مشکل دارند و دیگری وجود مطالبات استانی مانند پروژه های 
نیمه تمام است.  وی ادامه می دهد: درست است برخی پروژه ها هنوز 
به بهره برداری نرسیده اند و تکمیل آنها می تواند تا حدودی در توسعه 
زنجان موثر باشد اما اولویت اول ســاماندهی معیشت مردم است و 
باید تمام توان بر رفع موانع اقتصادی متمرکز شود. صادقی جهانی 
می افزاید: دولت آینده باید از روز شروع تا پایان خدمت، برنامه جامع 
داشته باشد و نگاه پروژه محور نداشته باشد زیرا در نگاه پروژه محور 

چند پروژه کلنگ زنی و بهره برداری می شود اما در این شرایط رشد 
اقتصادی پایدار اتفاق نمی افتد. وی با اشــاره به اولویت اشتغال در 
استان ادامه می دهد: اســتان زنجان دارای آمار باالی تحصیل کرده 
بیکار است و باید فرصت عادالنه اشتغال بین شهروندان ایجاد شود تا 
نیروهای جوان مولد که فرصتی برای توسعه هستند به نیروی مصرف 
کننده و تهدید اقتصاد خانواده تبدیل نشوند. صادقی جهانی می گوید: 
شایسته ساالری و مبارزه با رانت می تواند مدیریت امور را در مسیر 
صحیح پیش ببرد. حدودا سهم بخش خدمات از اشتغال این استان 

33 درصد، صنعت و معدن 33 و بخش کشاورزي 34 درصداست.

اســتان یزد در فالت  سمیه گالبگیریان
مرکزی ایران از جمله خبرنگار

اســتان های وسیع و 
کویری کشور محسوب می شود که کمتر از 40 درصد آن را اراضی 
بیابانی و بیش از 60 درصد آن را مراتع که عمدتا از نوع متوسط و 
ضعیف هستند،  تشکیل می دهد. متوسط بارندگی ساالنه در این 
استان بین 50 تا 100 میلیمتر است و از این نظر جزو خشک ترین 
استان های کشور به شمار می آید. از طرفی حداکثر حرارت ثبت 
شده در این استان 55 درجه سانتیگراد باالی صفر بوده به طوری 

که ساالنه 3000 میلی متر تبخیر آب از آن گزارش شده است.
جمعیت استان بر اساس آخرین سرشماری مربوط به سال 95 
بیش از یک میلیون و 138 هزار نفر است که درصد قابل توجهی 
از آن را مهاجران غیربومی و اتباع خارجی عمدتاً از کشــورهای 
همسایه شرقی تشکیل می دهند. در حال حاضر استان یزد داراي 
10 شهرستان و حدود پنج هزار روستا اســت که تعداد 1323 
روستاي آن دایر و بقیه به جهت مهاجرت ناشی از عواملی مانند 
خشکسالی متروك شده است. یزد یکی از سرزمین های باستانی 
و دارای میراث درخشانی از فرهنگ و تمدن کهن و ادوار مختلف 

تاریخی با قدمت سه هزار سال است.
اســتان  یزد از لحاظ  کنش هاي  فرهنگي  نیز جالب  توجه  است. 
رفتارهاي  فرهنگي  مردم  کانون  گوناگوني هاست  و از یزد به عنوان 
سرزمین همزیســتی ادیان یاد می شود و مســلمان، زرتشتی، 

کلیمی و یهودی زندگی مسالمت آمیزی در کنار یکدیگر دارند.
با تمام این اوصاف چالش های متعددی سد راه توسعه پایدار این 
استان است که از مهمترین آنها می توان به مسئله آب و بحران 
خشکسالی اشــاره کرد. معضلی که دو دهه گریبانگیر مردمان 
این دیار شده است و نقشــی اساسی در فعالیت های اجتماعی و 

اقتصادی و فرهنگی و حتی سیاسی استان دارد.

استان یزد در حاشــیه کویر مرکزی ایران همواره در خط مقدم 
بی آبی قرار داشته و از بحرانی ترین استان های کشور از نظر منابع 
آب دردسترس بوده اســت. مقام معظم رهبری نیز در آخرین 
سفرشان به یزد فرمودند: » من میدانم مسئله ی مهم استان یزد، 
مسئله ی آب است.« »سیدمسعود عظیمی«  معاون هماهنگی 
امور اقتصادی اســتاندار یزد نیز یکــی از مهمترین و بزرگترین 
مشکالت توسعه صنعتی و اقتصادی اســتان را کم آبی عنوان و 
اظهار می کند: تامین آب واحدهای صنعتی، همچنان بزرگترین 
مشکل یزد به شمار می رود به طوری که دستگاه های ذی ربط به 
جای مسئولیت پذیری و مسئولیت آفرینی، متقاضی را موظف به 

پیدا کردن آب مورد نیاز می کنند.
 وی همچنین تمایل ســرمایه گذاران به اســتقرار در دشــت 
یزد _ اردکان را بزرگترین مشکل یزد پس از معضل کم آبی ذکر 
می کند و ادامه می دهد: این ظرفیت به دلیل استقرار تعداد زیاد 
صنایع همگن و غیرهمگن از نظر شــاخص هایی مانند ظرفیت 

جمعیتی، بیولوژیکی، ساختار شــهری، تعداد کارگران و سطح 
کاری تقریباً اشباع شده است. عظیمی اضافه می کند: متاسفانه 
سرمایه گذاران تمایل زیادی نسبت به سرمایه گذاری در پهنه های 
جدید نشــان نمی دهند و شــاهد تمرکز بیش از حد واحدهای 
صنعتی در این دشت هستیم. معاون استاندار تامین نشدن برق 
صنایع را هم از دیگر مشکالت در توسعه صنعتی استان عنوان و 
بیان می کند: برای مصارف ســنگین و بعضاً در برخی از واحدها 
حتی برای تامین کمتر از یک مگاوات برق مشــکل داریم. البته 
مشکل آب تنها محدود به صنایع نیســت بلکه مشکل حادتر از 
اینهاست و یزد در تامین مشکل آب آشامیدنی مردم هم با بحران 
روبرو است به طوری که »محمدمهدی جوادیان زاده« مدیر عامل 
آب منطقه ای یزد می گوید: یزد روی خط مرزی تأمین آب حرکت 
می کند. مدت ها است زنگ خطر آب در استان به صدا در آمده و به 
مرحله هشدار رسیده است.  وی ادامه می دهد: اکنون در وضعیتی 
هستیم که اگر مصرف آب افزایش یابد، از شرایط تأمین آب دور 

می شویم. تاکنون تأمین آب استان بسیار سخت بوده و با کاهش 
بارندگی ها و افزایش دما، سخت تر هم شده است. نگرانی فعلی این 
است که در آینده ای نزدیک، آب موجود با همین کیفیت  پایین و 
یا متوسط را هم نداشته باشیم. جوادیان یادآور می شود: سال ها 
است برخی مناطق یزد از آب شیرین کن ها استفاده می کنند و 
مدت ها است که مردم در حال استفاده از ایستگاه های برداشت 
آب در مناطق مختلف شهری هستند. مردم شرایط آب شهرشان 
را پذیرفته اند ولی در عین حال، منتظرند آب انتقالی به این شهر 
برسد تا مشکل کیفیت آب در استان حل شود و امید به زندگی 
افزایش یابد. عالوه بر »کمبود و بحران شدید منابع آب«، قریب 
50 عنوان چالش اساسی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان در رابطه با توسعه پایدار در این اســتان احصاء شده که 
»شیوع برخی بیماری ها مانند سرطان و مرگ و میر ناشی از آن«، 
»توسعه نامتوازن یزد و عدم توجه به علم و فناوری«، »چرایی و 
دالیل فقدان سرمایه گذاری بزرگ و کلیدی در سالیان اخیر« و 

»میراث فرهنگی و توسعه شهری توریستی« از جمله آنهاست.
»احتمال برخورد خرده فرهنگ ها خصوصا در مناطق حاشیه ای« 
نیز به دلیل اسکان مهاجران کار غیربومی و به ویژه اتباع خارجی 
از دیگر این چالش هاست که برخی شهروندان یزدی به آنها اشاره 
دارند و از دولت سیزدهم خواستار رسیدگی عاجل به آنها هستند.
محمد اسالمی یکی از شهروندان یزد مهمترین مشکل شهرش را 
کیفیت بد آب آشامیدنی عنوان می کند و به خبرنگار همشهری 
می گوید: متاسفانه سال هاست مسئوالن وعده اجرای خط دوم 
انتقال آب را می دهند ولی هر سال مشکالت تامین اعتبار را مطرح 
می کنند و خط اول انتقال آب به یزدنیز هر از گاهی مورد تعرض 
کشاورزان اســتان اصفهان قرار می گیرد و مردم یزد به ویژه در 

فصول گرم سال با کیفیت بد و فشار ضعیف آب مواجه اند.
وی یکی دیگر از مشکالتی که عزم دولتمردان برای ساماندهی 

آن را می طلبد، وجود اتباع خارجی و مهاجران غیربومی که منجر 
به بروز اختالفات خرده فرهنگی در یزد می شــود، ذکر می کند 
و می گوید: متاســفانه صنعتی بودن یزد باعث هجوم مهاجران 
متقاضی شغل به این دیار و بروز برخی آسیب های اجتماعی ناشی 
از تمایز فرهنگ ها شده است. این شهروند یزدی ساماندهی این 
موضوع را تنها با تصمیمات کالن می داند و می گوید: متاسفانه 
آســیب هایی مانند اعتیاد و بیکاری جوانــان، نزاع های درون 
محله ای، تضعیف فرهنگی و مسائلی از این قبیل نشات گرفته از 
تضادهای فرهنگی در این بخش است و علی رغم احترام یزدی ها 
به مهاجران غیربومی و مهمان نوازی آنها بعضاً شاهد بروز برخی 
مشکالت هستیم. یک فعال و کارشناس گردشگری در یزد هم به 
آسیب های ناشی از کرونا به این صنعت پاك و درآمدزا برای استان 
و کشورمان اشــاره و بیان می کند: هرچند پس از جهانی شدن 
بافت تاریخی شهر یزد شاهد بارقه های امید استقبال گردشگران 
خارجی به این دیار کهن بودیم اما بروز کرونا خســارات جبران 

ناپذیری به این صنعت وارد کرد.
وی با گالیه از تحقق نیافتن وعده های دولتمردان و حمایت نشدن 
از بخش های آسیب دیده صنعت گرشــگری، می گوید: نگران 
دوران پسا کرونا هستیم زیرا نمی توانیم نیرویی برای جبران این 

خسارت ها و ضرر و زیان داشته باشیم.
شهروند دیگری به گرانی های افسار گسیخته سال های اخیر اشاره 
و عنوان می کند: متاسفانه دولتمردان اهتمام الزم را برای مهار 

تورم ندارند و هر روز شاهد کوچکتر شدن سفره مردم هستیم. 
وی کرونا را از یک طرف و گرانی ها را از سوی دیگر باعث به تنگ 
آمدن مردم در خال تصمیمات اساســی دولتمــردان می داند و 
اظهار می کند: بسیاری از مردم نســبت به آینده زندگی خود و 
سیاست گذاری دولت آینده ناامید هســتند و الزم است دولت 

آینده برای اعتماد از دست رفته مردم تالش کند.
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تقویت گردشگری، جلوگیری از مهاجرت بی رویه به استان و توسعه متوازن در شهرها از دیگر آب؛ مسئله مهم یزدی ها 
مطالبات مردم و کارشناسان استان از دولت آینده است

بزرگترین میدان نفتی  محمود قنبري
در اهواز، قدیمی ترین خبرنگار

منطقه فــالت ایران، 
پنجمین استان پرجمعیت با آمار 4میلیون و 710هزار نفر، رتبه 
اول تولید محصوالت کشاورزی و قطب صنعت، نفت و گاز عناوینی 
است که هر کدام به تنهایی می تواند یک استان را توسعه یافته و 
ثروتمند کند، اما خوزستان با داشتن همه این عناوین چالش های 
کهنه و سختی را پیش روی خود دارد که حل آن ها اراده  و عزمی 
فرادولتی می طلبد. با این همه شهروندان و کارشناسان معتقدند 
فردی که در جایــگاه رئیس جمهوری قرار می گیــرد با انتخاب 
مدیران خود می تواند به این چالش ها دامن بزند یا مسیر حل آن ها 
را هموار کند  ؛ اتفاقی که به نظر می رسد در دولت های گذشته رخ 

نداده است. 

آب و فاضالب، مهم ترین چالش خوزستان
خوزستان 4055روستای دارای سکنه دارد که از این تعداد بیش 
از 700روستا با تنش آبی مواجه هستند؛ چالشی که مسئوالن آن 
را نتیجه پراکندگی جغرافیایی و کمبود اعتبار اعالم می کنند، اما 

مردم با وجود 5رودخانه بزرگ در استان آن را برنمی تابند. 
»حمزه مقدم« عضو شورای روســتای عوده، امام جماعت بخش 
غیزانیه و فعال اجتماعی که در ماه های گذشته مطالبه آب بخش 
غیزانیه را پیگیری کرده است به همشهری می گوید: »چالش مهم 
خوزستان آب و فاضالب است در حالی که دبی کارون هم روز به 
روز کمتر می شود. اگر این مشــکل حل نشود در سال های آینده 

استان درگیر مشکالت شدیدتری خواهد شد.«
البته او معتقد است رفع چالش های آب و فاضالب در خوزستان 
نیاز به اعتبار ملی و ویــژه دارد و بدون اعتبــار از عهده دولت به 

تنهایی برنمی آید. 

مدیریت متخصص
شهروندان خوزســتانی از جمله مقدم معتقدند این استان برای 
حل مســائل خود نیاز به مدیریت متخصــص و کارآمد دارد که 

بتواند اعتبار اختصاص یافته را در مسیر درست هدایت کند. عضو 
شورای روستای عوده با بیان اینکه همه چالش های خوزستان با 
مدیریت متخصص و صحیح قابل حل است، می گوید: »اگر افراد 
بدون تخصص روی کار بیایند، کل اســتان و منطقه را با چالش 
مواجه می کنند. نیشکر هفت تپه نمونه ای از بی مدیریتی در سطح 
خوزستان است که موجب بروز مشکالت امنیتی برای استان شد. 
دولت آینده اگر واقعا می خواهد کارآمد باشــد باید یک استاندار 
و حتی فرمانداران بومی یا غیربومی آشــنا و متخصص ســر کار 

بگذارد.«

باالترین آمار جامانده از تحصیل 
خوزســتان بعد از سیستان و بلوچســتان باالترین آمار جامانده 
از تحصیل را دارد. این در حالی اســت که به اعتقاد بســیاری از 
کارشناسان، آموزش و پرورش می تواند موجب توانمندی و توسعه 
استان شود.  یک روزنامه نگار و فعال رسانه ای به این موضوع اشاره 
می کند و می گوید: »داشتن جامعه باسواد و کوشا، دغدغه مند و 
دلسوز مثل زمینی است که باید شــخم زد، بذر پاشید و به موقع 
آبیاری کرد و نهایتا محصول را برداشــت. هرچه زمین آماده تر، 
محصول مرغوب تر. ما تا زمانی که به بســتر پروراندن بها ندهیم، 
جامعه مسئولیت پذیری نخواهیم داشت.« »معصومه عامری«  با 
بیان اینکه مدیران خوزســتان در دوره های گذشته بدون توجه 
به مباحث فرهنگی بودجه های استان را هدر داده اند، می افزاید: 
»اصلی ترین راهکار برای رسیدگی به این چالش، داشتن جامعه 
آماری واقعی، همراه و هم مســیر بودن مســئوالن استانی بدون 
حاشیه تبلیغاتی، حضور مدیران دلسوز بدون پارتی بازی، داشتن 
اتاق فکر و اعالم شــجاعانه کم کاری هاســت.« او ادامه می دهد: 
»بچه های بی سواد بیکاران و معترضان فردای جامعه هستند. یک 
کتاب از تاریخ فرانسه خوانده بودم که 100 سال پیش خانواده ها 
مجبور به آموزش و پرورش فرزندان خود بودند. شاید در آن تاریخ، 
مشکالت عدیده ای برای مسئوالن ایجاد شده بود، اما آنچه که ما 
امروز از فرانسه می دانیم، زمین تا آسمان با آن دوره فرق دارد و این 

آموزش اجباری، حاصل درخشانی داشته است.«

انتقال آب از سرشاخه ها 
»قاسم آ ل کثیر« فعال اجتماعی اما به چالش دیگری اشاره می  کند؛ 
ریزگردها که در همه ســال های گذشــته به یکی از بحران های 
خوزستان تبدیل شده است. او به همشهری می گوید: »روزگاری 
اهواز را با کارون زیبای آن می شــناختند، اما این خاطره ذهنی 
زیبا تبدیل به اهوازی با نمای ریزگرد شــده اســت. سال هاست 
دغدغه بســیاری از مردم خوزستان مســاله ریزگردهاست که 
زندگی در این استان را مختل کرده. ریزگردها تبعات بسیاری از 
جمله شیوع بیماری های خطرناك، تعطیلی بسیاری از مشاغل 
و آسیب اقتصادی به اســتان را را به همراه داشته اند.« او معتقد 
است انتقال آب کارون از سرشاخه ها و خشک شدن رود و به ویژه 
تاالب های هورالعظیم و شادگان و دیگر رودها موجب دامن زدن 
به افزایش ریزگردها شده است. آل کثیر ادامه می دهد: »آلودگی 
آب آشامیدنی در اهواز موجب شده است مردم مجبور به خرید آب 
تصفیه کن و به دلیل فشار پایین آب پمپ فشار آب شوند. بسیاری 
قدرت خرید این ابزار را ندارند. به عبارتی با قطع شــدن برق، آب 
شهروندان کالنشهر اهواز نیز قطع می شود. کم آبی حتی وضعیت 
کشاورزان خوزستانی را بحرانی کرده است به طوری که در بعضی 
از فصل ها اجازه کشت ندارند.« به گفته او، توقف طرح های انتقال 

آب، راهکار اساسی حل این مشکل است. 

غوغای بیکاری در خوزستان 
استاندار خوزســتان مدتی پیش اعالم کرده بود که نرخ رسمی 
بیکاری خوزستان 14/5 درصد اســت، اما در بسیاری از مناطق 
استان نرخ بیکاری باالتر از 45 تا 50 درصد است؛ نرخی که یکی 
از عوامل اصلی مهاجرت خوزستانی هاست و این استان را به یکي 
از مهاجرفرست ترین استان هاي کشور تبدیل کرده. »سعید« از 
جوانان آبادانی به این چالش اشــاره می کند و معتقد است دولت 
جدید باید تکلیف صنایع ، نفت، گاز و کشــاورزی خوزســتان را 
مشخص کند. نمی شود که بزرگترین میدان نفتی ایران در اهواز 
فعالیت کند، اما آمار بیکاری در این استان باال باشد. منطقه آزاد 
اروند هم قرار بود در کنار همه این ظرفیت ها به اشــتغال زایی در 

استان کمک کند و دولت سیزدهم باید تکلیف این منطقه را روشن 
و درباره آن بازنگری کند. 

چالش زیرساخت و اشتغال 
رئیس مجمع نمایندگان خوزستان چالش های این استان از نگاه 
شهروندان را رد نمی کند، اما به معضل دیگری در کنار همه این 
موارد اشــاره می کند؛ توســعه نامتوازن و نامتعادل در شهرهای 
خوزســتان. »ســید کریم حســینی« با بیان اینکه این توسعه 
نامتوازن نتیجه نبود برنامه ریزی و بی توجهی به برنامه های آمایش 
سرزمینی است به همشهری می گوید: »گذشتگان از نماینده تا 
مدیران اجرایی کارهای خودشان را انجام دادند، اما حاال وقت آن 
است که با توجهی که دولت، مجلس، قوه قضائیه و همچنین مقام 
معظم رهبری به خوزستان داشته اند، بر شیوه هزینه اعتبار های 

اختصاص داده شده به آب و فاضالب نظارت شود.«
به گفته او، اگر پروژ ه های آب و فاضالب که مهم ترین چالش استان 

هستند به پیمانکاران خوب و با تجربه سپرده و بر عملکرد آن ها 
هم نظارت شود، بسیاری از مشــکالت حل خواهد شد.  حسینی 
چالش بعدی استان را منطقه آزاد اروند می داند و توضیح می دهد: 
»یک زمانی منطقه آزاد ایجاد شد که می توانست برای خرمشهر و 
آبادان به عنوان شهرهای بندری، تجربه خوبی باشد، اما این طور 
نشــد. منطقه آزاد باید تکلیف خودش را با این دو شهر مشخص 
کند، زیرا این منطقــه می تواند ضمــن درآمدزایی فرصت های 
اشتغال خوبی برای استان و 2 شهر خرمشهر و آبادان ایجاد کند.«  
او  بی توجهی ها در گذشــته، انتقال آب، خشکسالی و رسیدگی 
نکردن به زیرساخت ها را از مهم ترین مشکالت این استان می داند 
که به معضالتی چون بیکاری و مهاجرت هم دامن زده اســت. به 
گفته حسینی، رسیدگی به مسائل زیرساختی و روبنایی از جمله 
توقف طرح های انتقال آب، توجه ویژه به خوزستان و مسائل آن 
و اختصاص اعتبار مناســب به طور هم زمان، می تواند بخشی از 

مشکالت را جبران کند. 
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 رسیدگی به وضعیت فاضالب، مدیریت آب و آبرسانی به روستاها و بازنگری در فعالیت منطقه آزاد اروند

 و صنایع برای اشتغالزایی از دیگر مطالبات مردم و کارشناسان استان از دولت آینده است

حل معضل پسماند، تکمیل زیرساخت های فرهنگی، ساماندهی زنجان رود و حل معضل بیکاری از دیگر مطالبات 
مردم و کارشناسان استان از دولت آینده است

خوزستان همه چیز دارد جز مدیریت

اولویت های 
خوزستان

از نگاه مردم
راهکارهای پیشنهادی

اولویت های 
خوزستان

از نگاه كارشناس
راهکارهای پیشنهادی

برنامه آمایش سرزمینی و توسعه نامتوازناختصاص اعتبار ویژه و ملیآب و فاضالب
برنامه ریزی کالن

بازنگری در فعالیت صنایع بیکاری
نظارت بر شیوه مصرف بودجه و آب و فاضالبو نفت

سپردن کار به پیمانکاران باتجربه

بازنگری در فعالیتمنطقه آزاد اروندفراهم کردن زمینه آموزشآموزش و پرورش

ریزگردها و انتقال آب 
رسیدگی به زیرساخت ها،  اختصاص بیکاریتوقف طرح های انتقال آبکارون

اعتبار ویژه و توجه به خوزستان

استفاده از مدیران متخصص مدیریت نادرست
توقف طرح های انتقال آبخشکسالیدر سطح استاندار و فرماندار

 چالش های یزد
 چالش های یزدراهکارهای پیشنهادی از نگاه مردم

راهکارهای پیشنهادی از نگاه كارشناسان

نبود زیرساخت ها به اجرای طرح های انتقال آبکم آبی
ویژه در حوزه آب

مساعدت دولت و تامین 
اعتبارات ملی

مهاجران و اتباع 
خارجی

 ساماندهی محل سکونت
تامین زیرساخت های توسعه توسعه نامتوازن اتباع غیرمجاز

در تمام شهرستان ها

مشکالت خرده جبران خسارات کروناگردشگری
جلوگیری از مهاجرت بی رویهفرهنگ ها

ناتوانی در جذب نظارت بر بازارگرانی و تورم
سرمایه گذاران بزرگ

تسهیل موانع 
سرمایه گذاری

 چالش های زنجان 
 چالش های زنجانراهکارهای پیشنهادیاز نگاه مردم

راهکارهای پیشنهادی از نگاه كارشناس

تکمیل پروژه های کتابخانه زیرساخت فرهنگی
مرکزی و تئاتر شهر

اقتصاد و مشکالت معیشتی 
حل مشکالت کالن اقتصادیمردم

تکمیل پروژه های ورزشی زیرساخت ورزشی
ایجاد فرصت عادالنه اشتغال اشتغالمانند استادیوم 15 هزار نفری

برای شهروندان

ساماندهی پسماند و مشکالت محیط زیستی
برنامه محور بودن به جای پروژه نبود اقتصاد پایدارزنجان رود

محوری

مبارزه با رانت خواریشایسته ساالریمدیریت در آبرسانیمشکل کم آبی روستاها
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نخلهایسوخته؛اينبارازبیآبی
 طبق آمار رسمی جهاد کشــاورزی میزان تولید خرما در سال گذشته
 1 میلیون و 320 هزار تن بود که نسبت به سال قبل تر حدود 700 تا 800 
هزار تن افزایش داشت. البته به گفته مســئوالن، کیفیت خرمای سال 
گذشته هم باال بود، زیرا بارندگی های مناسب ابتدا و انتهای سال و افزایش 

نیافتن دمای هوا شرایط را مساعد کرد. امسال اما تکلیف نخل داران هنوز 
روشن نیست. کاهش قابل توجه بارندگی به ویژه در استان های گرمسیری 
به عنوان تولیدکننده های اصلی خرما، گرمای زودهنگام و افزایش دما 
نســبت به میانگین بلندمدت، خشکســالی و کمبود آب و در کنار این 

موارد شیوع کرونا بر تولید و کیفیت محصول خرما تاثیر گذاشته است. 
برخی اســتان ها از کاهش تولید محصول خبر داده اند و در استان هایی 
 که هنوز تا زمان رســیدن محصــول وقت مانده هــم پیش بینی هایی

 در این باره وجود دارد. 

خرمای بوشهر؛ ارزآور اما بدون مشتری  

صنعت خرمای بوشهر با ۳۴هزار هکتار سطح زیرکشت و تولید ساالنه بیش از ۱۶۰هزار 
تن محصول نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار و تامین معیشت بیش از ۱۶هزار نفر به 
صورت مستقیم دارد. بوشهر با این آمار جایگاه چهارم کشور در تولید خرما را تصاحب 
کرده، اما با همه این ظرفیت ها مشکالت نخل داران استان به قوت خود باقی است. این 
در حالی است که این محصول استراتژیک در صورت حمایت بیشتر دولت و ورود بخش 

خصوصی حرف های زیادی برای گفتن دارد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی بوشهر با اشاره به وجود ۶میلیون نخل در 
استان و تولید ۱۶۴هزار تن خرما در ســال به همشهری می گوید: امسال بین ۲۵ تا ۳۰ 
هزار تن خرما به کشورهای روسیه، افغانستان، پاکستان، اوکراین، حوزه خلیج فارس و 
اروپا صادر شده است و ۵۰هزار تن هم در انبارهای ســنتی باغداران، صنایع تبدیلی و 
سردخانه ها باقی مانده.خسرو عمرانی با بیان اینکه ۶۴سردخانه با ظرفیت ۶۳هزار تن و 
۷۸واحد صنایع بسته بندی و فرآوری با ظرفیت ۸۹هزار تن در استان بوشهر فعال هستند، 
می افزاید:  شیوع کرونا، رکود اقتصادی، افزایش هزینه، کاهش مصرف، کندی صادرات و 
سختی برگشت ارز بر کاهش صادرات خرمای استان موثر بودند.به گفته وی، حمایت هایی 
که در این سال ها از صنعت خرمای استان انجام شده بیشتر شامل تسهیالت سردخانه و 

صنایع، یارانه آبیاری تحت فشار و نهال یارانه دار بوده است.
مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی بوشــهر هم در این باره می گوید: بر اساس نقشه راه 
توسعه نخیالت استان در افق ۱۴۰۴ در صورتی که ظرفیت تولید ۱۸۰هزار تن محقق 
شود، میزان صادرات به ۴۰هزار تن می رسد که در این صورت ۳۲میلیون دالر ارزآوری 

برای کشور خواهد داشت.
سمیه فرحبخش تاکید می کند که اگر طرح نخلستان در اراضی پایین دست سد شهید 
رئیسعلی دلواری واقع در شهرستان دشتستان که حدود ۱۰هزار هکتار است، اجرا شود با 
حذف نخلستان های کهنسال در چشم انداز ۲۰ساله ظرفیت تولید بوشهر به ۱۹۰هزار تن 
در سال خواهد رسید. هرچند مسئوالن از حمایت های دولتی همچون پرداخت تسهیالت 
سخن گفته اند، اما برنامه عملیاتی برای حل مشکالت واقعی باغداران و نخلداران بوشهر 
رنگ واقعیت به خود ندیده اســت و دپوی بیش از ۵۰هزار تن خرمای سال گذشته در 
انبارها و سردخانه های استان آن هم در آستانه سررسید محصول خرمای امسال، گویای 

وضعیت آشفته این محصول است.
خرید تضمینی خرما برای مصرف داخلی از ســوی دولت و تالش برای ایجاد بازارهای 
جدید خارجی از طریق صادرات با بسته بندی های استاندارد و برندسازی از سوی دیگر 

می تواند به توسعه صنعت خرما در این استان کمک کند.

افزايش هر ساله محصول خرما در يزد 

یزد به دلیل واقع شــدن در جوار کویر مرکزي ایران آب و هوای گرم و خشکي دارد و 
اقلیم برخي شهرهاي آن به نحوي است که در فصل گرم سال دماي حدود ۵۰ درجه را 
هم تجربه مي کند. به همین دلیل این استان هم مانند سیستان و بلوچستان، کرمان، 
بوشهر و خوزستان از قطب های تولید خرما در کشور به شمار می رود و تولید خرما به 

تنهایی زمینه اشتغال بسیاری را فراهم کرده است.
سطح نخلستان هاي اســتان بیش از ۱۹۴۶هکتار اســت که ۱۶۰۹ هکتار آن را بارور 
و ۳۳۶ هکتار نیز غیربارور یا نهال تشــکیل  می دهد. بیشترین وسعت نخلستان هاي 
استان یعنی ۸۵درصد مربوط به شهرســتان بافق با وسعت ۱۴۸۵ هکتار است، اما در 
سایر شهرستان هاي یزد مانند اردکان نیز شاهد پرورش نخیالت و تولید خرما هستیم.

میزان تولید خرماي سال گذشته یزد معادل ۹۳۳۶تن است و مهمترین ارقام خرمای 
استان را کبکاب، پیارم، زاهدی و بذری تشکیل می دهد.هرچند بسیاري از شهرهاي یزد 
شاهد خشکسالي بوده اند، اما این خشکسالي تاثیر چنداني بر نخیالت و تولید خرماي 
استان نداشته و پیش بیني مي شود امسال نیز میزان محصول مانند سال قبل باشد. در 
استان یزد ۸ مجوز تاسیس فرآوری خرما صادر شده که ۴مورد آن در یزد، میبد و بافق 
به بهره برداري رسیده که این واحدها در زمینه تولید محصوالت جانبی خرما از جمله 
شیره خرما، قند خرما و شیرینی های مختلف فعالیت مي کنند.هنوز یکي از مشکالت 
اصلی نخل کاران استان به ویژه در شهرستان بافق سردخانه است و فعاالن این بخش 
معتقدند در صورت ایجاد فضاهاي بیشتر نگهداري محصول، بسیاري از مشکالت این 

بخش رفع خواهد شد.
طي ســال هاي اخیر توزیع نهال خرما به ویژه در ارقام پیارم و کبکاب موجب افزایش 
سطح زیر کشت خرماي استان نسبت به قبل شده و هر ساله با افزایش درختان بارور 

شاهد رشد تولیدات در این بخش و از سوي دیگر اصالح نخیالت استان هستیم.

خشکيدگی خرماها در سيستان وبلوچستان 

تولید خرما عمده فعالیت  کشــاورزان و باغداران سیستان وبلوچســتان محسوب 
می شــود و بخش مهم گردش مالی اقتصاد کشاورزی استان وابســته به تولید و 
فروش خرماست. سطح زیرکشت محصوالت باغی سیستان و بلوچستان ۹۲هزار و 
۷۶۰هکتار اســت که ۶۱درصد آن را خرما تشکیل می دهد. سیستان و بلوچستان 
در واقع با ۵۷هزار و ۱۶۲ هکتار نخلســتان یکی از مناطق مهم و استراتژیک تولید 

خرمای کشور است. 
۷۰نوع خرما در این خطه پرورش می یابد که کشــت آن ها زمینه اشتغال بیش از ۴۰ 
هزار نفر را فراهم کرده اســت. ربی، مضافتی، هلیله، زاهــدی، پیارم، نگال و کوتومی 
ارقام خرمای تولیدی این استان است که عالوه بر صادرات داخلی به کشورهای حوزه 
خلیج فارس، اروپا و روســیه نیز صادر می شود.بیشترین نخلســتان های سیستان و 
بلوچستان در سراوان، ایرانشهر، نیکشهر و سیب و سوران واقع شده اند و خرمای مضافتی 

و ربی بیشترین سطح زیرکشت خرمای این استان را به خود اختصاص داده  است. 
با وجود ظرفیت های یاد شده اما کاهش متوالی بارندگی و تداوم خشکسالی در ۲دهه 
اخیر، سیستان و بلوچستان را با مشکل زیادی روبه رو کرده که یکی از تبعات این پدیده 

افزایش دما، خسارت به نخل های مثمر و خشکیدگی و ریزش آن هاست. 
جنوب استان نسبت به سایر مناطق از اســتعداد بالقوه بهتری برای توسعه 

نخلستان ها و تولید خرما برخوردار است و این برنامه مورد توجه 
متولیان امر نیز هســت، اما کمبود منابع آبی ناشــی از 

خشکسالی مانع اجرای این طرح شده.
در مجموع خشکســالی  تاثیر منفی بر زندگی و 

اقتصاد کشاورزان اســتان گذاشته در حالی 
که کشــاورزی منبع ارتــزاق ۷۰درصد 

مردم اســتان اســت. برای مثــال در 
شهرســتان های دلگان، ایرانشــهر و 
بزمان گرمای بیش از حد ناشــی از 
خشکســالی پی در پی موجب بروز 
عارضه خشکی خوشه خرما و کاهش 
قابل توجه تولید محصول شده است. 
برداشت خرما در سیستان بلوچستان 
حدود ۶ ماه طول می کشــد، زیرا به 

دلیل تنوع ارقام کشــت شده برخی 
خرماها زودرس هستند و برخی دیررس. 

خرمای زودرس در اواخر خرداد و دیررس 
در آبان برداشت می شــود. با وجود این باید 

دید که آیا خشکسالی مجالی به نخلستان های 
استان می دهد تا میوه های شیرینش را راهی بازارها 

کند یا نه؟ به طور میانگین بیــش از ۲۳۶ هزار تن انواع 
خرما تولید و پس از برداشت روانه بازار مصرف می شود.

کاهش 30درصدی محصول در ايالم 

خرما یکی از محصوالت مناطق گرمسیری ایالم است که در سال های اخیر کمتر مورد 
توجه قرار گرفته و تعداد نخلستان ها به علت خشکســالی هر سال کمتر از سال قبل 
می شود. اکنون سطح نخلستان های استان ۹۶/۱ هکتار و بیشتر آن ها در شهرستان  
گرمسیری مهران و برخی نیز در دهلران واقع است. مناطق گرمسیری ایالم دارای آب و 
هوا و شرایط اقلیمی مناسبی برای کاشت خرماست، اما نخلستان های جنوب ایالم که 
در روستای »سرنی« قرار دارند و از جمله نخلستان های نمونه استان هستند به دلیل 

کمبود منابع آبی در معرض خطر نابودی تدریجی قرار گرفته اند. 
بر اساس اعالم کارشناسان باغبانی سازمان جهاد کشاورزی ایالم، سال گذشته ۶۲/۸ 
تن خرما در این استان تولید شــد و پیش بینی می شود امسال ۷۰تن خرما در مهران 
برداشــت شــود. اســتعمران، زاهدی و خضراوی ۳ نوع خرمای مرغوب است که در 

نخلستان های شهرستان مرزی مهران تولید و روانه بازار مصرف می شود. 
هر سال برداشت خرما در شهرستان مهران از اواخر مرداد آغاز می شود و تا پایان شهریور 
ادامه دارد. متاسفانه ظرفیت مهم تولید خرما در ایالم به دلیل خشکسالی های اخیر 
دچار افت شده و پیش بینی می شود امسال محصول نخلستان ها کاهش ۳۰درصدی 

داشته باشد.

نخلستان های غيراقتصادی فارس

استان فارس با ســطح زیرکشــت ۳۰هزار هکتار خرما و تولید بیش از ۲۰۰هزار تن 
محصول در سال یکی از استان های عمده تولید خرما در کشور است. فارس ۱۳درصد 
از خرمای کشــور را تولید می کند که از این مقدار حدود ۱۰درصد آن به کشورهای 
حوزه خلیج فارس، هند و پاکستان صادر می شود. همچنین انواع خرما در ۱۳شهرستان 
استان تولید می شود و جهرم، کازرون، فراشبند، قیر، کارزین و داراب بیشترین سهم را 
در تولید خرمای استان دارند. تاکنون بیش از ۱۰۰رقم خرما در فارس شناسایی شده 
است، اما رقم شاهانی با ۳۳درصد بیشترین سطح زیر کشت و ارقام زاهدی و کبکاب 

رتبه های بعدی تولید خرما در استان را به خود اختصاص داده اند. 
۳۰ درصد محصول نخلســتان های فارس به صورت رطب به بازار عرضه و پیش بینی 
می شود امسال ۲۵۵ هزار تن خرما و رطب در استان تولید شود. کارشناسان نخیالت 
در استان فارس معتقدند حداقل ۳۰درصد از نخلســتان های استان از نظر اقتصادی 
وضعیت مطلوبی ندارند؛ از این رو باید در زمینه نوســازی ایــن عرصه ها از نهال های 
تجاری و بین الملی مانند مجول، پیارم و برحی اســتفاده کرد. کهولت ســن، وجود 
ارقام نامرغوب و کم بازده موجب شده است ســطح زیادی از مجموع ۳۰ هزار هکتار 
از نخلستان های فارس غیراقتصادی باشند. خشکسالی در سال های اخیر نیز موجب 
شده هزینه استحصال آب و هزینه های تولید محصوالت کشاورزی از جمله 
خرما افزایش یابد. با این حال محصول خرما نسبت به محصوالت 

دیگر مقاوم تر است و استان فارس کاهش تولید نداشته.

        نخل داران کرمان در انتظار تيرماه

تولید ساالنه  خرمای کرمان حدود ۴۰۰هزار 
تن است. در جنوب کرمان حدود ۳۱هزار 
هکتار نخلســتان و در شرق استان که 
یکی از خرماخیزتریــن مناطق ایران 
است، حدود ۴۰ هزار هکتار نخلستان 
وجود دارد و ســاالنه به طور متوسط 
۲۰۰ هزار تن خرما از آن برداشــت 
می شود. محصول غالب نخلستان های 
شرق اســتان خرمای مضافتی است. 
پیش بینی می شود اگر آفت خاصی رخ 
ندهد، تولید خرما امسال نسبت به سال 
گذشته ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش داشته باشد 
چون سال باروری نخل ها نیست و به همین 
دلیل محصول درختان خود به خود کم خواهد 
بود. از آنجایی که خرما هنور نرســیده، تعیین اینکه 
در مجموع تولید امسال چه میزان و شرایط چگونه خواهد 
بود، زود است و از اواخر تیر مشخص خواهد شد.جدی ترین نگرانی 
اما مربوط به خشکیدگی خوشه  خرما و یکی از اصلی ترین دالیل آن، گرمای 
شدید هواست که هم اکنون شرق استان را فرا گرفته. اگر این خشکیدگی که در تیر نمایان 
می شود رخ بدهد، کاهش شدید محصول حتمی اســت و اگر رخ ندهد، احتماال تا ۱۸۰ 
هزارتن خرما از نخلستان های شرق برداشت می شود.خرما و درخت خرما در برابر هوای 
گرم تا دمای ۴۴ درجه تحمل دارد و دمای بیشتر از این موجب مرگ سلول های پوست 
خرما و تبخیر آب می شود. پس از آن، پژمردگی ناگهانی میوه ها در قسمت خارک آن ها 
اتفاق می افتد و سپس این خشکیدگی به سرعت خوشه ها را فرا می گیرد. کاهش شدید 
بارندگی و افزایش دمای هوا، تاثیر مســتقیمی بر شدت گرفتن خشکیدگی خوشه های 
خرما دارد که امســال در اســتان کرمان هر دو این پدیده ها یعنی کاهش شدید باران و 
افزایش دما به وقوع پیوسته است.برای جلوگیری از خشکیدگی خرما که هر سال خسارت 
هنگفتی روی دست کشاورزان می گذارد، اقداماتی صورت گرفته از جمله اینکه در بم به  
صورت پایلوت آبیاری تاجی انجام شده است. در این روش، شیلنگ های آبیاری قطره ای 
به تاج درختان منتقل شد. گفته می شود اثرات این آبیاری بر کاهش خشکیدگی مطلوب 
بوده و حتی محصول برداشت شده براق تر، خوشــمزه تر و درشت تر شده است. راه حل 
اساسی برای جلوگیری از عارضه  خشــکیدگی اما استفاده از سیستم پاشش آب است 
مشابه کاری که در نخلستان های عربستان انجام می دهند که در حال حاضر در هیچ یک 
از نخلستان های ایران وجود ندارد. کشاورزان خرمای کرمان منتظر تیر هستند تا بدانند 

نتیجه زحمات یک ساله  آن ها در باغ های خرما چه خواهد بود.

تاثير 10درصدی خشکسالی بر خرمای هرمزگان 

سطح زیرکشت نخیالت در هرمزگان ۳۴هزار هکتار است که پیش بینی می شود امسال 
۱۴۰هزار تن خرما از این سطح برداشت شــود. این رقم نسبت به سال گذشته تغییر 
محسوسی ندارد و طبق اعالم جهاد کشاورزی استان اثرات خشکسالی در محصوالت 
آبی کمتر از ۱۰درصد است.همچنین طبق گفته مسئوالن جهاد کشاورزی هرمزگان، 
پیش بینی شده که امسال ۳۰ هزار تن خرما به ارزش ۴۰ میلیون دالر از هرمزگان به 
کشور های مختلف صادر شود.درحالی بخشی از خرمای اســتان به صورت فله ای به 
کشورهای همسایه صادر می شود که در خود هرمزگان ظرفیت های فراوانی در زمینه 
صنایع تبدیلی یا برندســازی وجود دارد. درحال حاضر حدود ۲۰ درصد از محصول 
نخلستان های اســتان صادر می شــود و ۸۰ درصد مابقی مصرف داخلی دارد. البته 
این مشکالت را می توان با اســتفاده از روش های نوین بازاریابی، تجارت الکترونیک و 

ابزارهای فضای مجازی در راستای فروش محصول خرمای استان رفع کرد. 
این را هم باید گفت که در حال حاضر در این استان ۵۵ نوع خرما تولید می  شود که ۲۰ 
نوع آن تجاری )داخلی و خارجی( است و ۳ نوع دیگر مانند پیارم، خاصویی و مضافتی به 

کشورهای استرالیا، کانادا، روسیه و کشورهای آسیای میانه صادر می شود.
برخی از محصوالت به صورت تازه خوری شــامل، آل مهتری، نغار، خاصویی، شکری، 
خنیزی، مرد زبان، مرداسنگ و زرد مصرف می شود که به  دلیل نبود دسته بندی مناسب 

و نگهداری، توان رقابت با سایر خرماها را ندارند.

شرايط بحرانی نخلستان های خوزستان

خوزستان با داشــتن حدود ۴۱ هزار هکتار سطح زیر کشت و ۱۳ درصد تولید خرمای 
کشور، دومین استان تولیدکننده خرماســت. در ۱۸ شهرستان خوزستان خرما تولید 
می شــود که عمده محصول به ترتیب مربوط به شــادگان، آبادان ، کارون، خرمشهر و 
بهبهان است. ارقام نخیالت خوزستان شامل استعمران، برحی، زاهدی، گنطار، خضراوی، 
بریم، خاصی و کبکاب است و در چند ســال اخیر نیز دو رقم تجاری مجول و پیارم به 
ارقام خرمای خوزستان اضافه شده. سال گذشــته ۲۳۰ هزار تن خارک، رطب و خرما 
از نخیالت خوزستان برداشــت و حدود ۹۰ هزار تن محصول به کشورهای قزاقستان، 
روسیه، استرالیا، ترکیه، تاجیکستان، جمهوری چک، لهستان، سنگاپور، رومانی، کانادا و 
کشورهای حوزه خلیج فارس صادر شد. با اینکه بیشتر نخلستان های خوزستان در حاشیه 
رودخانه های اروند، بهمنشیر،  شادگان، اهواز، دشت آزادگان، خرمشهر، آبادان، بهبهان 
و هویزه متمرکز هستند، اما در چند سال گذشته مشکالتی از جمله شوری آب، کم آبی و 
ریزگردها موجب کاهش محصول تولیدی نخیالت خوزستان شده است. ۲ میلیون نخل 
از مجموع ۴/۴ میلیون نخل خرما در جریان جنگ تحمیلی در این استان نابود شد و پس 
از جنگ نیز به علت خشکسالی حدود یک میلیون نخل آسیب دیدند. استاندار خوزستان 
معتقد است بعد از تامین آب آشامیدنی و بهداشت، اولویت تامین آب با نخیالت است در 
حالی که شرایط برای نخیالت اروندکنار و شادگان بحرانی شده، زیرا جزو کشت های 
دائمی هستند و در صورت کاهش و شور شدن آب شرایط سختی را متحمل خواهند شد.

کاهش 30درصدی محصول در کرمانشاه

قصرشیرین تنها شهرستان کرمانشاه است که با آب و هوای گرمسیری، نخلستان دارد. 
ارقام اشرسی، زاهدی، رطب، برهی، خضراوی و مجول در قصرشیرین کشت می شود 
که اشرســی و زاهدی ویژه قصرشیرین اســت و کیفیت و طعم بی نظیری دارد. رقم 
خرمای اشرسی در ۲نوع خشک و نرم تولید می شود و به دلیل ویژگی هایی چون درشت 
و گوشتی بودن، کیفیت باال، طعم خوب و خاصیت ماندگاری بسیار باال مشتری خاص 
خود را دارد. از ۸۰۰هکتار نخلستان های قصرشیرین بیش از ۷۰۰هکتار آن بارور است 
که سال گذشته از هر هکتار آن ها حدود ۶ و نیم تن خرما برداشت شد. امسال با توجه 
به شرایط خشکسالی پیش بینی می شود از هر هکتار نخلستان در قصرشیرین ۴ و نیم 
تن خرما برداشت شود. در واقع خشکسالی و کم بارشــی های امسال موجب کاهش 

۳۰درصدی محصول خرمای نخیالت قصرشیرین خواهد شد.
محصول خرمای قصرشــیرین به مصرف داخل می رســد و فقط ۱۰درصد آن صادر 
می شود. برداشت خرما در قصرشیرین از شهریور شروع می شود و تا اواخر آذر ادامه دارد. 
حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر به طور مستقیم مشــغول کار در نخیالت که این تعداد هنگام 
برداشت به بیش از هزار نفر می رسد. تشتک های آبیاری، الیروبی کانال های قدیمی و 
تبدیل آبیاری سنتی به مدرن از راهکارهایی است که از هدررفتن آب جلوگیری می کند 

و می تواند در مواقع خشکسالی به باغدار کمک  کند.
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امســال نزدیک به ۵۶ هزار هکتار از اراضی دشت سیستان با 
موفقیت در طرح آبرسانی زیر کشــت گندم، جو، محصوالت 
جالیزی و گیاهان دارویی رفت. به گزارش همشهری، مدیریت 
کشاورزی در دشت سیستان در دست آب اســت اما آب در دست کشاورز 
نیست. این اصطالحی رایج بین کشاورزان و مدیران جهاد کشاورزی شمال 
استان یعنی دشت سیستان است که نشان می دهد بدون تقسیم و سهمیه 

بندی آب به هیچ وجه نمی توان به کار کشت و زرع در این منطقه پرداخت.
چندسالی است که خشکسالی و کم شدن بارش ها از یک سو و کاهش حقابه  
چاه نیمه ها از سوی دیگر موجب شده تا صنعت کشاورزی منطقه با مخاطرات 
جدی روبرو شود. برهمین اساس مدیریت کشاورزی استان با برنامه ریزی  
و تهیه و تنظیم نقشه ای راهبردی، اقدام به اجرای پروژه ای کرد که در سال 

زراعی جاری نتایج مثبتی به همراه داشت.

بهرهبرداریازظرفیتچاهنیمهها
مدیرروابط عمومی جهاد کشــاورزی سیستان وبلوچســتان در گفت و گو با 
خبرنگار همشهری اظهار کرد: دشت سیســتان واقع در شمال استان دارای 
۲۰۳ هزار هکتار اراضی قابل کشت است که به دلیل نبود آب، بیشتر این اراضی 
زیر کشت نمی روند. مجتبی محرابی افزود: این اراضی در حوزه شهرهای زابل، 
هیرمند، هامون، زهک و نیم روز قرار دارند که امســال به صورت آزمایشی و 
پایلوت در طرح آب رسانی به دشت سیستان ۴۶ هزار هکتار از گستره ۲۰۳ هزار 
هکتاری، تحت پوشش سیستم آبیاری تحت فشار قرار گرفت و زیر کشت رفت. 
وی ادامه داد: ۴ چاه نیمه در شمال استان قرار دارد که حقابه آنها از رودهای 
جاری کشور افغانستان تامین می شود و طبق قراردادهای اولیه، ساالنه باید 
۸۳ میلیون متر مکعب آب از طریق همین حقابه ها وارد این چاه نیمه ها شوند. 
محرابی ادامــه داد: در زمانی که قرارداد تنظیم و امضا شــده بود هیچ آبی از 
چاه نیمه ها به زاهدان انتقال نمی یافت، اما اکنون ساالنه ۴ میلیون مترمکعب 

از آب چاه نیمه ها از طریق لوله ها به زاهدان منتقل می شود.

ضرورتتغییرالگویکشت
مدیرروابط عمومی جهاد کشــاورزی سیستان وبلوچستان اجرای طرح 

آب رسانی به دشت سیستان را حائز اهمیت دانست و اظهار کرد: در صورتی 
این طرح می تواند موفق باشد که تغییر الگوی کشت نیز در منطقه اجرا شود.

محرابی ادامه داد: کشاورزی در دنیای امروز باید به سمت کشاورزی اقتصادی 
پیش برود. دیگر نمی شود با کشــاورزی معیشتی کاری از پیش برد. اکنون 
در کنار کمبود آب و خشکسالی، مســاله تبخیر آب نیز از دیگر چالش های 

پیش روست که می طلبد کشاورزان سراغ کشت محصوالت کم آب بر بروند.

آبرسانیبهاراضیبیشتر
سرپرســت معاونت بهبــود تولیدات گیاهی ســازمان جهاد کشــاورزی 
سیستان وبلوچستان هم در گفت و گو با خبرنگار همشهری بیان کرد: قرار 
بود ۴۶ هزار هکتار به صورت پایلوت در طرح آب رســانی به دشت سیستان 
زیر کشت برود که به دلیل اجرای موفق آب رسانی، اکنون نزدیک به ۵۶ هزار 
هکتار از اراضی زیر کشت گندم، جو، محصوالت جالیزی و گیاهان دارویی 

رفته است.
امان اهلل طوقی افزود: کل شــیوه آب رســانی به صورت مدرن و تحت فشار 
است و همانطور که آب رسانی به صورت نوین اجرا می شود باید شیوه کشت 
هم تغییر کند و به سمت کشــت محصوالت کم آب بر برود که در این رابطه 
طرحی 1۰ ساله در دست اجراست. همچنین بخشی از اراضی هم زیر کشت 

محصوالت باغی خواهند رفت.
وی تصریــح کــرد: البته قابلیت کشــت 

محصــول در اراضــی بیشــتر منوط به 
بارش هــای خــوب و جاری شــدت 

سیالب هاســت کــه در این صورت 

اراضی بیشتری زیر کشت می روند.
طوقی گفت: خاک سیستان به ویژه زابل برای کشاورزی بسیار مناسب است 

و با اندکی آب می توان در آن کشت و زرع کرد.

تخصیصاعتباربهبخشآبوخاک
مدیــر آب و خــاک و امــور فنی مهندســی ســازمان جهاد کشــاورزی 
سیستان وبلوچستان هم در این باره گفت: با توجه به محدودیت منابع آبی و 
اهمیت فعالیت های آب وخاک، امسال ۸٧۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات 
استانی برای فعالیت های آب و خاک ســازمان جهادکشاورزی استان ابالغ 

شده است.
جعفر زربافتی اظهارکرد: این میزان اعتبار نسبت به ۳۸۴ میلیارد ریال سال 

گذشته، رشد بیش از ۲ برابری داشته است.
وی ادامه داد: این اعتبارات صرف عملیات اجرایی پروژه های مرمت و بازسازی 
قنوات، انتقال آب با لوله، تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی، ساخت استخر 
ذخیره آب، چاهک و کانال آبیاری عمومی، اجرای طرح های کوچک تأمین 
آب، احداث بند ســار، الیروبی انهار و جاده دسترســی به مزارع در استان 

می شود.
مدیــر آب و خــاک و امــور فنی مهندســی ســازمان جهاد کشــاورزی 
سیستان وبلوچستان گفت: تداوم خشکسالی های پی در پی 
موجب افت ســطح آب های زیرزمینی و خشک شدن 

قنات های متعدد در استان شده است.
وی بیان کــرد: با توجه به قــرار گرفتن ایران و 
به ویژه سیستان وبلوچستان در مناطق خشک 
و نیمه خشک کره خاکی و مشکل کم آبی و 
از سوی دیگر افزایش روزافزون جمعیت و 
تامین امنیت غذایی و محدود بودن منابع 
آب، باید ســعی شــود تا از آبیاری سنتی 
فاصله گرفتــه و با آبیاری مــدرن و مکانیزه، 
ضمن صرفه جویی در مصــرف آب، راندمان تولید 

را افزایش داد.

الگوی موفق کشاورزی در دشت سيستان
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سیــلزبـالـهدرزنـجـانرود
رهاسازی زباله و نخاله های ساختمانی در زنجان رود، وضعیت محیط زيستی اين رودخانه و شهر زنجان را بحرانی کرده است

رودخانه زنجان رود در شــهر 
زنجان یکــی از فرصت هایی 
است که به دلیل بی توجهی در 
ســاماندهی به تهدید تبدیل شــده است. 
وضعیــت کنونی ایــن رودخانه عــالوه بر 
آلودگی ظاهری، تهدید محیط زیستی برای 
بهداشت و سالمت شــهروندان زنجانی به 
شمار می رود. طرح ساماندهی زنجان رود از 
سال 9۰ مطرح شــده اما تا کنون به نتیجه 

نرسیده است.

آلودگیرودخانهبازباله
یکی از شهروندان زنجانی در این باره عنوان 
می کند: بستر رودخانه زنجان رود انباشته 
از نخاله و زباله اســت و این تهدیدی برای 
سالمت بهداشت شهری و شهروندان است.

سعید اشــرفی می افزاید: آزادسازی بستر 
رودخانه زنجــان رود از دســت افرادی که 
سالیان طوالنی اســت در آن کشت و زرع 
کرده یــا ابنیــه ســاخته اند از بزرگترین 

مشکالت ساماندهی آن است.
وی عنوان می کند: زنجــان رود می تواند به 
یک فرصت برای شهر زنجان تبدیل شود و با 
برنامه ریزی اصولی، فضای شهری مفرحی 

برای شهروندان فراهم کرد.

واگذاریبهپیمانکار
شهردار زنجان با عذرخواهی از شهروندان 
زنجانی به دلیل وضعیت پر از زباله زنجان رود 
می گوید: برای ساماندهی زنجان رود نیاز به 

سرمایه گذاری داریم تا بتوانیم مجموعه ای 
راه اندازی کنیم که مردم از حضور در کنار 

این رودخانه لذت ببرند.
حبیب اهلل مالیی یگانه با بیان اینکه متأسفانه 
با هربار بارندگی زباله های زیادی در اطراف 
پل میربهاءالدین انباشت می شود، می افزاید: 
قرار بود از چند ماه گذشته طرح ساماندهی 
زنجان رود که ۳ پل تاریخی شهر در مسیر 
آن قرار دارد، آغاز شود. حتی در این زمینه 
رایزنی هایی با مســئوالن یکی از بزرگترین 
شرکت های پیمانکاری کشور شده است که 

امیدواریم هرچه سریع تر به نتیجه برسد.

انباشتنخالهها
مالیــی یگانه عنــوان می کنــد: در بخش 
آزادســازی حریم رودخانه نیــز اقداماتی 
صورت گرفته است و ما سعی کردیم  نخاله ها 
و زباله های موجود را تا حد امکان پاکسازی 
کنیم اما نیاز به مشــارکت همگانی داریم و 
مردم باید با رعایت توصیه ها، نخاله های خود 

را در این مسیر رها نکنند.
شــهردار زنجان بــا بیان اینکــه آب های 
سطحی، زباله ها را وارد این رودخانه می کند، 
می افزاید: متاســفانه مردم نیز نخاله های 
ســاختمانی را در مســیر این رودخانه رها 
می کنند و امروز مســیر رودخانــه نیاز به 

الیروبی های مداوم دارد.
وی می گویــد: البتــه برای ســامان دادن 
پل های میربهاءالدین، سردار و سیدمحمد 
برنامه های مهمی داریم. یکی از این برنامه ها 
ایجــاد پیاده راهی زیبا از ســه راهی بیجار 
تا خــود این ۳ پــل تاریخی که در مســیر 
زنجان رود است تا شهروندان و گردشگران از 

این مسیر پیاده روی استفاده کنند و بتوانیم 
با ورود جمعیت این اثرهای تاریخی را احیا 

کنیم.
مالیی یگانــه تاکیــد می کند: هــر چند 
ما اقدامات زیــادی انجام دادیــم اما هنوز 
تا رســیدن به وضعیت ایده آلــی که برای 
ساماندهی این فضا در نظر داریم، فاصله زیاد 
است. امیدواریم با تخصیص اعتبار مناسب و 
مشارکت ارگان هاي مربوطه هر چه سریعتر 

این رودخانه ساماندهی شود.
وی بــا تاکید بر جلســه تشــکیل شــده 
در اســتانداری بــرای رســیدگی بــه 
این موضــوع، می گویــد: در آن جلســه 
موظفی هــای دســتگاه ها و ارگان هــای 

مختلف مشخص شــد و اســتاندار تاکید 
کرد کمیته هــای مختلف بــرای پیگیری 

ساماندهی زنجان رود تشکیل شود.

نیازبهمشارکتهمگانی
اســتاندار زنجان نیز با اشــاره به ضرورت 
ساماندهی هر چه سریع زنجان رود عنوان 
می کنــد: امیدواریم با همــکاری همگانی 
بتوانیم ایــن مطالبه مردمــی را به انجام 

برسانیم.
فتح اهلل حقیقی تاکیــد می کند: برای حل 
معضل زنجان رود باید همه پای کار باشند تا 
مشکالت در این زمینه رفع شود زیرا زنجیره 

مشکالت وابسته به هم نمی گذارد اقدامات 
دستگاه ها به نتیجه برسد.

وی با اشــاره به اینکه اقدامــات عملی در 
این زمینه شــروع شــده ولی کافی نیست 
می افزاید: باید ســرعت ساماندهی افزایش 
یابد و امیدواریم که برنامه هایی که تدوین 

شده با سرعت بیشتری اجرایی شود.
اســتاندار زنجان به پیشــنهاد شهرداری 
زنجان برای الیروبی زنجــان رود با کمک 
دســتگاه های اجرایــی تاکیــد می کند و 
می گوید: برای مســئله باال آمدگی آب در 
زنجان باید جلسه ویژه ای برگزار و پروژه ها با 

اولویت بندی مشخص اجرایی شود.

آنیلپورمجید
خبرنگار

خدمات رايگان پزشكی در اردبیل
 عكس: خبرگزاري فارس

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.
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گزارش

تهدید گرما برای ذخایر آب مازندران
کم شــدن میــزان بارندگی هــا و کاهش ۶٧ 
درصدی آب رودخانه های مازندران سبب شده 
که مسئوالن این اســتان از حاال درباره کمبودهای احتمالی آب در ماه های گرم سال هشدار 

دهند و برخی کشاورزان نیز ناچار به حذف کشت دوم شوند
به گزارش همشهری، اعداد و ارقام مربوط به کاهش بارندگی ها در مازندران به عنوان یکی از 
پرباران ترین استان های ایران همانطور که پیش بینی می شد از سالی کم آب و بروز خشکسالی 
در این استان خبر می دهند. طبق آمار مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان 
هواشناسی کشور، در ۸ ماه اخیر میزان بارندگی ها در مازندران ۴٧1 میلی متر ثبت شده که 

کاهش 1۶.۴ درصدی نسبت به دوره مشابه پیشین را نشان می دهد.
به گفته معاون امور عمرانی استاندار مازندران، میزان بارندگی در این استان طی سال زراعی 
جاری نسبت به سال زراعی گذشته حدود ۳۵ درصد کاهش یافته و در شرایط کنونی فقط با 

مدیریت مصرف آب می توان بحران خشکسالی را مدیریت کرد.

کمآبیدرشهرهاوروستاها
مهدی رازجویان از احتمال بروز مشکالت جدی کم آبی در عمده مناطق شهری و روستایی 
این اســتان طی ماه های پیش رو خبر می دهد و به همشــهری می گوید: با توجه به وضعیت 
بارندگی ها، افزایش دمای هوا، ذوب شــدن زودهنگام برف در ارتفاعات و کاهش ذخایر آبی، 
وقوع مشکالت کم آبی در مازندران دور از ذهن نیست و از حاال باید با مدیریت مصرف با این 

پدیده مقابله کنیم.
وی به ذوب شدن زودهنگام برف در ارتفاعات و کاهش چشمگیر آورده رودخانه های مازندران 
اشاره می کند و می افزاید: طبق آمار آورده رودخانه های مازندران نسبت به سال زراعی قبلی 

حدود ۶٧ درصد کمتر شده که خبر از سالی کم آب و سخت برای کشاورزان می دهد.
این مسئول یکی از راهکارهای مدیریت مصرف آب در شــرایط کنونی را پرهیز کشاورزان از 
کشت دوم می داند و اظهار می کند: تا کنون کشــاورزان از کشت دوم در حدود هزار هکتار از 
زمین های کشــاورزی مازندران صرف نظر کرده اند. اگر امسال کشاورزان در برخی از مناطق 
استان که با کم آبی بیشتری مواجه است، اقدام به کشت دوم نکنند به مدیریت بحران کم آبی 
در مازندران کمک خواهد شد. ضمن این که باید با سرعت و جدیت بیشتری برای تغییر کشت 

در مازندران گام برداشته شود.
معاون عمرانی استاندار مازندران پنهان ماندن خشکسالی زیر پوشش سبز مازندران را خطری 
جدی برای منابع آبی این استان می داند و معتقد اســت این باور که مازندران به اندازه کافی 
ذخایر آبی دارد و خشک نمی شود را باید از ذهن جامعه پاک کرد و همه مردم اعم از گردشگران 
و مشترکان خانگی و صنعتی و کشاورزی همراه با دستگاه های اجرایی استان برای مبارزه با 

خشکسالی در مسیر سازگاری با کم آبی گام بردارند.

خشکسالیشدیددرپهنهمازندران
عالوه بر این که اظهارات این مسئول اجرایی مازندران نگران کننده به نظر می رسد، مروری بر 
آمار و همچنین اظهارنظرهای کارشناسان مرتبط نیز نشان می دهد که شرایط آبی دشواری 
پیش روی مازندران قرار دارد. زیرا طبق پهنه بندی خشکســالی در مازندران، نزدیک به ۶۰ 
درصد مساحت مازندران میزانی از خشکسالی با سطوح مختلف اعم از خفیف، متوسط، شدید 
و بسیار شدید را تجربه می کند. طبق آمار مرکز ملی خشکسالی از فروردین 1۳99 تا فروردین 
1۴۰۰ حدود ۲۰ درصد از مساحت مازندران با خشکسالی شدید و بسیار شدید مواجه شده 
است. به طوری که 11 درصد از مساحت این استان خشکسالی شدید و 9 درصد خشکسالی 

بسیار شدید را تجربه می کند.
 عمده این خشکسالی های شدید و بسیار شدید نیز مربوط به مناطق شرقی و مرکزی مازندران 
است. به طوری که بخش های زیادی از شهرستان های گلوگاه بهشهر، نکا، میاندورود، جویبار، 
بابلسر، فریدونکنار، محمودآباد، آمل و نور و قسمتی از شهرستان های نوشهر در مناطق جلگه ای 
و ساحلی و ارتفاعات تنکابن و رامسر در مناطق کوهستانی و جنگلی، دچار خشکسالی شدید 

و بسیار شدید است.
طبق آمار اداره کل هواشناسی مازندران میزان بارندگی در فروردین امسال 1٧.۵ میلی متر بود 
که کاهش ۸1.۵ درصدی بارندگی نسبت به فروردین پارسال و ۳۳.۸ درصدی نسبت به دوره 
بلندمدت آماری را نشان می دهد. همچنین از اول مهر 1۳99 تا 1۰ خرداد امسال فقط در دو 
شهرستان سوادکوه شمالی و سوادکوه، افزایش مجموع بارندگی نسبت به دوره بلندمدت ثبت 
شد و در سایر نقاط استان از ۵.۲ تا ۵۲.1 درصدکاهش بارندگی ثبت شده است. همه این آمارها 

خبر از حال ناخوش منابع آبی مازندران می دهند.

اشکانجهانآرای
خبرنگار
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