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ابربدهكاران بانكی

 بازسازی صحنه 
جنايِت  خرمدين ها

همشهري واقعيت كمترديده شده 
يك ماجراي جنجالي  را 

كالبدشكافي مي كند

 عامالن هولناك ترين
 جنايت سال پايتخت 

صحنه 3قتل را بازسازي كردند

11نفــر و 95هــزار ميليــارد تومان. 
اين بخشــي از كــوه يــخ مطالبات 
معوق شــبكه بانكي اســت كه تنها 
نوك آن در مناظره ســوم نامزدهاي 
رياســت جمهوري ســيزدهم نمايان 
شــد. جايي كه رئيس كل سابق بانك 
مركــزي يك دست نوشــته شــامل 
11اسم را روي ميز رئيس قوه قضاييه 
قرار داد و از او خواســت اگر مصلحت 
مي داند، اين اســامي را اعالم كند. به 
گزارش همشهري، البته اين نام ها به 
زبان نيامد؛ حتي سيدابراهيم رئيسي 
اعتراض كرد كه چرا اين اسامي اكنون 
در اختيار او قرار مي گيرد. ساعتي بعد 
نوشته منتســب به عبدالناصر همتي 
رسانه اي شد و چند روز بعد سخنگوي 
قوه قضاييه جزئياتي از اين پرونده ها و 
روند رسيدگي قضايي و اجرايي براي 
وصول طلب بانك ها از 11شــخص را 
كه به عنوان ابربدهــكاران بانكي ياد 
مي شود، بيان كرد. صفحه4 را بخوانيد.

يك ماه پس از كشف بقاياي جسد بابك 
خرمدين، كارگردان و مدرس سينما در 
شهرك اكباتان، پدر و مادر او كه عالوه 
بر اين جنايت به قتل دختر و دامادشان 
نيز اعتراف كرده اند بــه محل ارتكاب 
جنايت منتقل شدند و در برابر بازپرس 
جنايي و كارآگاهان پليس آگاهي صحنه 
قتل ها را بازسازي و جزئيات بيشتري از 
اين حادثه هولناك را بازگو كردند. اين 
در حالي اســت كه پزشكي قانوني نيز 
اعالم كرده كه دو متهم دچار اختالالت 
رواني هستند.  از روز 26ارديبهشت ماه 
امسال وقتي اعالم شــد بقاياي جسد 
كشف شده در يكي از سطل هاي زباله 
شهرك اكباتان متعلق به بابك خرمدين، 
كارگردان و مدرس كمتر شــناخته 
شده سينماســت، نام او بيشتر بر سر 

زبان ها افتاد. صفحه21  را بخوانيد.
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كارنامه 4سال مديريت شهر 
زيرزمينی تهران

نگاه
عباس آخوندي؛ استاد دانشگاه

زيست پذيري و امكان حركت و جابه جايي در شهرها 
چالش هاي بزرگ زندگي شــهري در ايران هســتند. 
ليكن، پرسش بنيادين اين است كه ريشه اين چالش ها 
چيست؟ اين قلم بر اين باور است كه بزرگ ترين چالش 
زندگي شهري به نگاه سياستمدار به شهر بازمي گردد كه در آن نگاه كالبدي به شهر، 
بر شهر به مثابه ســازمان اجتماعي غلبه دارد. همچنين، سياستمدار باور استواري 
به استقرار حكمروايي شــهري ندارد. اين ناباوري و مداخله گسترده دولت مركزي 
در شــهرداري ها، در عمل شوراها را به واســطه اي بين دولت و مردم شهرها تقليل 
داده است. اين نگاه، ناكارآمد و گاهي مســتعد فساد است؛ چراكه از پذيرش رسمي 
حق حكمروايي شهري براي شوراها امتناع می كند. در مقابل، شوراها نيز رابطه شان 
با دولت و مردم بيشتر در مقام چانه زني و كسب امتياز است. آنچه مهم است پذيرش 
استقالل هويتي شهرها و هدايت انتخابات شوراهاي اسالمي شهرها به سمت و سوي 

حكمروايي شهري است.
رشد شهرنشيني طي 6دهه گذشته اهميت اين تغيير نگاه بنيادين را بيشتر نمايان 
مي كند. بررسي روند شهرنشيني بر مبناي سرشماري هاي عمومي نفوس و مسكن 
1395-1335 بيانگر اين رشد شتابان است. تعداد شهرهاي كشور از 200نقطه در 
سال1335 به 1245شهر در سال1395، و جمعيت شهرنشين كشور نيز از 6ميليون 

نفر در سال1335 به بيش از 59.1ميليون نفر در سال1395 رسيده است.
شهرنشيني فزاينده دركشور، با مجموعه اي از چالش هاي الينحل همراه شده است. 
ده ها مســئله چون تداوم تمركززدايي و تبديل شــدن تهران به يك مسئله شهري 
پيچيده، تنزل دائمي كيفيت زندگي و رقابت پذيري شهري، ضعف جنبه هاي كيفي 
محيط انسان ساخت، نابرابري هاي فزاينده اقتصادي و فضايي در سطح سرزمين را 
مي توان نام برد. افزون بر اينها، وقوع مهاجرت هاي ناشي از خشكسالي و دشواري هاي 
محيط زيستي، وجود شواهد بدمسكني و مسئله سكونتگاه هاي غيررسمي، تغييرات 
آب وهوايي و اقليمي، وقوع مسئله فرونشست ها و خشكسالي در پهنه هاي مختلف 
سرزمين، مسائل و مشــكالت ريزگردها در پهنه هاي جنوب و مركز، چالش هايي 
هستند كه شهرهاي ايران با آنها دست وپنجه نرم مي كنند. در چنين بستري، مسئله 
حمل ونقل و حركت سهل و روان درون شهرها يا بين شهرها، حمل ونقل عمومي و 
سبز، ضعف بهره وري از شبكه هاي ريلي سبك يا سنگين درون شهرهاي ايران، ناديده 
گرفته شدن ابعاد تاب آوري شــهري، بي توجهي به ضرورت نقش آفريني شهرها در 
فضاي فراملي و ارتقای رقابت پذيري شهري و سرانجام، تشديد آلودگي هوا، بخشي 
از صدها چالش بنيادي و محتوايي شــهرهايمان هستند كه بر هيچ يك از منتقدان 

توسعه شهري پوشيده نيست.
اما در كنار اين چالش هاي ساختاري، مجموعه اي از چالش هاي رويه اي نيز قابل طرح 
است كه هرگونه برون رفت از وضعيت موجود را بدون داشتن نقشه راهي مشخص و 
مورد اعتماد جامعه شهري غيرممكن مي نمايد. در ميان چالش هاي رويه اي شايد 
بتوان به صورت ابتدايــي موضوعاتي چون فرهنگ اقتدارگراي مديريت شــهري، 
محدوديت منابع مالي و درآمدي شهرداري ها، عدم تحول نظام اداره شهرهاي ايران 
متناسب با شرايط نوين جهاني و ملي، بي توجهي به آموزه ها و تجربه هاي برتر جهاني، 
ضعف سرمايه اجتماعي و اعتماد شهروندان، تمركز شــديد امور در كشور و سطح 

پايين شفافيت حكمروايي شهري را به صورت سياهه اي مقدماتي فهرست كرد.
به نظر مي رسد در چنين بستري، به منظور تفوق بر چالش هاي رويه اي حاكم كه رفع 
آنها  مي تواند در برطرف كردن چالش هاي رويه اي توسعه شهري نيز مؤثر افتد، توجه 
ويژه به مقوله حكمروايي از اهميت ويژه ای برخوردار است. در سطح محلي نيز توجه 

به ابعاد هنجاري مفهوم حكمروايي شهري با عنايت به  گذار 
از مديريت شهري به حكمروايي شهري و با توجه به تأكيد 

بر توسعه نهادي، به بهبود شاخص هايي چون پاسخگويي، شفافيت، قانونمداري و... 
 مي تواند به عنوان اولويتي اساسي مورد پيگيري قرار گيرد. 

شهر و حكمروايي شهري

صفحه3

ادامه 
در صفحه 21

دفاع از رأي
 در حالي كه 48ساعت تا شروع انتخابات رياست جمهوري

 و شوراهاي شهر باقي مانده، چهره ها و فعاالن سياسي و مدني
مردم را  به حضور درپاي صندوق هاي رأي دعوت كردند

پرونده ای درباره فرصت روزجمعه  
 با گفتارهايی از: زهرا شجاعی، محمد عطريانفر، تقی آزاد ارمكی، حسين كنعانی مقدم

صادق كوشكی، محمدعلی ابطحی  و سيد محمد  غرضی

رأی دادن  با رعایت پروتکل های بهداشتی
 گزارش همشهري از چگونگي رعايت پروتكل هاي بهداشتي توسط مردم 

و قوانين كرونايي   در شعبه هاي رأي گيري
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نقش فرهنگ برچهره شهر

ايران بن بست نمي شناسد
 Cتيم ملی ايران با برتــری مقابل عراق به تمام حــرف و حديث ها پايــان داد و در گروه
رقابت های مقدماتی جام جهانی2022 به مقام اول رســيد. در روز پايانی اين مسابقات و 
درحالی كه چشم خيلی ها به نتايج ساير گروه ها بود تا شانس ايران را در صورت دوم شدن در 
گروهش جست وجو كنند، تيم اسكوچيچ با تك گل سردار آزمون در دقيقه35 از صدرنشين 
گروه پيش افتاد و تا پايان بازی به خوبی از اين گل محافظت كرد و جای عراق را در صدر 
جدول گرفت. سردار قبل از اين گل يك بار ديگر هم دروازه عراق را باز كرده بود اما گل او 
در شرايط آفسايد به ثمر رسيد. او در نيمه دوم هم می توانست تعداد گل هايش را دوبرابر 
كند اما ضربه نهايی اش توسط دروازه بان عراق مهار شد. علی قلی زاده و مهدی قائدی هم 
2فرصت ديگر را از دســت دادند. ايران در پايان دور رفت 4امتياز از عراق عقب افتاده بود 
اما با پيروزی در هر 4مسابقه دور برگشت صدر جدول را از اين رقيب سنتی و قديمی پس 
گرفت. در يك دهه گذشته ما فقط يك بار آن هم در يك بازی دوستانه موفق به بردن عراق 
شده بوديم كه از قضا آن برد هم با تك گل ســردار آزمون رقم خورده بود. در پايان 8بازی 
اين مرحله ايران با 18امتياز در گروهش اول شــد و اسكوچيچ هم با 7پيروزی در 7بازی 

ابتدايی اش روی نيمكت ايران به ركورد تاريخی فرانك اوفارل در دهه70 ميالدی رسيد.

لوريس چكناواريان،محمد سرير، ابراهيم حقيقي، ابراهيم گله دارزاده، علي دهباشي و مهرداد زاهديان
 از اهميت رويكرد فرهنگی در مديريت شهری می گويند

يادداشت
مرتضی كاردر ؛ روزنامه نگار

نســبت ميان هنرمندان و حاكميــت رابطه اي 
پرنشيب و فراز بوده است. گاهي حاكميت اقبال 
بيشتري به هنرمندان داشته است و گاهي كمتر. 
گاهي وقت ها هنرمندان از موهبت هاي بيشتري برخوردار بوده اند و شرايط 
براي فعاليت هايشان فراهم بوده است و خيلي وقت ها حاكميت چندان روي 
خوشي به همه هنرمندان نشان نداده است. گاهي حاكميت و هنرمندان كنار 
هم نشسته اند و گاهي روبه روي هم ايستاده اند. با اين همه، حكومت دير زماني 
است كه دانسته اســت بايد به هنرمندان به عنوان نخبگان تأثيرگذار جامعه 
توجه كند و هنرمندان نيز دانســته اند كه، به عنوان رگ هاي زندگي بخش 
جامعه، فارغ از خوش آمدن يا خوش نيامدن حاكميت، بايد راه خود را بروند 
و كار خود را بكنند، اما بي ترديد رابطه ميان هنرمندان و مديريت شهري در 
شهري كه قرار است مردم محور باشد و مردم اعضاي شورا را انتخاب كنند، 
فرق مي كند. اگرچه ممكن است، بسياري مديريت شهري؛ از اعضاي شوراي 
شهر تا شهردار و مديران ارشــد شهرداري، را بخشــي از حاكميت بدانند، 
حقيقت اين است كه قرار بوده مديران شهري نســبت نزديك تري با مردم 
داشته باشند تا حاكميت و بســياري از آنها بيشتر از اينكه حاكميتي باشند 

مردمي محسوب شوند.
با اين همه انكارناشدني اســت كه برخورداري مديريت شهري از امكاناتي 
كه الزم است براي اداره شهر در اختيارش باشد در دوره هاي گوناگون فرق 
مي كرده است. گاهي مديران اقتدارگرا كه به حاكميت نزديك بوده اند ابزار 
و امكانات بيشــتري داشــته اند و گاهي آنها كه به مردم نزديك تر بوده اند 
ابزار و امكاناتشان كمتر بوده اســت. كم پيش نيامده است كه توجه مديران 
اقتدارگرا، به هنگام بهره مندي، به هنرمندان بيشــتر بوده و خيلي وقت ها، 
شايد براي كسب مشروعيت، دوست داشته اند با هنرمندان عكس يادگاري 
بگيرند. اما امكانات و برخورداري ها از چه طريقي فراهم آمده اســت؟ از راه 
درآمدهاي روشمند و اصولي كه همه شهرداري ها مجاز به كسب شان هستند 
يا از راه هايي كه ممكن است به ظاهر گره از مشــكالت امروز باز كند اما در 
آينده به ضرر شهروندان باشد؟ كارهايي مثل شهرفروشي و آسيب رساندن 
به زيست بومي كه نه فقط متعلق به نســل امروز بلكه امانتي براي نسل ها و 

سال ها و قرن هاي آينده است.
تجربه سال هاي دور و نزديك نشــان مي دهد كه هنرمندان همواره متوجه 
منشأ كسب درآمدهاي مديريت شــهري بوده اند. مسئله براي هنرمندان نه 
فقط آسايش و راحتي خود بلكه راحتي عموم شهروندان و توجه به آينده شهر 
بوده است. خيلي وقت ها هنرمندان متوجه برخورداري ها و عدم برخورداري 
مديران شــهري بوده اند و منفعت هاي عمومي و ضروريــات اوليه خدمات 

شهري را به اولويت هاي خود ترجيح داده اند.
گاهي وقت ها كه مديريت شهري بيش از اينكه به دسته ها و گروه هاي ويژه، 
ازجمله هنرمندان، توجه كند، متوجه عموم مردم شده است، هنرمندان نيز 
خود را بخشي از عموم مردم دانسته اند و حالشــان درپي بهبود حال عموم 

مردم بهتر شده است.
در همه اين  سال ها، هنرمندان به خوبي دانســته اند كه شنيدن صدايشان و 
همدلي با آنها و گوش ســپردن به مشكالت و مسائل شــان از سوي مديران 
شهر يا همدلي هنرمندان با مديريت شهري و تشــريك مساعي براي حل 
معضالت و مشــكالت شهر با دست هاي خالي يا كوشــش براي حفظ آنچه 
هست، بســيار بهتر از موهبت ها و برخورداري ها و ســاختن هايي است كه 
 ممكن است امروز را آباد كند و چشم ها را بگيرد اما گامي باشد براي ويراني 

آينده شهر.

 هنرمندان، حاكميت 
و شهری كه متعلق به آينده است

ضمیمه امروز همشهری استانی

دیارچوخهداران 

تسهیلدسترسیهایجادهایکهگیلویهوبویراحمد
رفعبیکاریدرچهارمینقطبصنعتیکشور

ایجادراهوصنایعاولویتخراسانشمالی

مردموکارشناسانازدولتسیزدهمچهمیخواهند

»باچوخه«کشتیبومیخراسانشمالیاست

ديدگاه
رضا زندي؛ روزنامه نگار و تحليلگر حوزه نفت و انرژي

ماجراهــاي تشــكيل و نحــوه اداره شــركت نفتي 
پتروپارس، ازجملــه جنجال هاي اواخــر دهه70 و 
اوايل دهه80 بود؛ تا جايي كــه وزير نفت وقت، تحت 
فشار »جدي« قرار گرفت. خواســتيد، تاريخ را ورق 
بزنيد و درباره اش بخوانيد. تيرماه1382، درباره اش با يكــي از كانديداهاي فعلي 
رياست جمهوري، در سمت وقتش، مصاحبه اي كردم كه با تيتر »بازرسي بازرسان« 
در روزنامه همشهري منتشر شد. 15ســال بعد، همه به وجود شركت پتروپارس 
افتخار كردند؛ شركتي كه در دوره تحريم، بار بسياري از دوش صنعت نفت برداشت. 
»به تازگي يكي از دستگاه هاي نظارتي نامه اي نوشته است كه اگر پارك نوآوري و 
فناوري صنعت نفت را راه بيندازيد شما را به دادگاه مي بريم. زود آن را متوقف كنيد.« 
اين سخنان روز دوشنبه زنگنه، وزير نفت در مراســم افتتاح پارك علم و فناوري 

صنعت نفت است. تا كي بايد تجربه ها را تجربه كنيم؟!
پارك علم و فناوري صنعت نفت موسوم به »پرديس رازي پارك«، در محل  پژوهشگاه سابق صنعت نفت )شهرري(، به منظور استقرار استارت آپ ها و 1
شتاب دهنده هاي نفتي راه اندازي شد. شركت هايي كه در اين پارك پذيرفته شوند از 
ماليات معاف اند و بــراي فعاليت اقتصادي و مالي شــان مي توانند ضمانت پارك را 
دريافت كننــد. نكته بســيار مهم در ايــن پارك، حضــور بخش تقاضــا در كنار 
استارت آپ هاست. قرار شده برخي نيازمندي هاي صنعت نفت از محل شركت هاي 
حاضر در اين پارك تامين شــود. به عبارت ديگر شركت هايي در اين پارك فناورانه 
پذيرفته مي شوند كه بالقوه مي توانند نيازي از صنعت نفت را برآورده كنند. صندوقي 
هم با ســرمايه 100ميليارد تومان )كه قرار است سرمايه اش به 500ميليارد تومان 
افزايش يابد( تشكيل شده كه خريد از شركت هايی را كه براي نخستين بار محصولي 
توليد مي كنند، تضمين كند. اكو سيستم استارت آپي، مي تواند راه خوبي براي حضور 
جوانان و بخش خصوصي در صنعت نفت از يك ســو و مسير مناســبي براي رشد 
ظرفيت هاي ملي باشد. البته اگر بدون رانت و سياســي بازي و مثل همه جاي دنيا 
حرفه اي پيش رود. شرط مهم ديگرش اين اســت كه دست دولت از آن كوتاه شود. 
راستش از تفكر دولتي، طعام دندان گيري در نخواهد آمد. اين الزامات رعايت نشود، 

آب در هاون مي كوبند.
كوچك كردن اين يارانه، در گام نخست، از طريق بهينه سازي  مصرف انرژي، 2 وزير نفت يارانه بخش انرژي كشور را 70ميليارد دالر در سال اعالم كرد. 
مثل نان شب براي كشــور الزم است. اســتارت آپ ها و واحدهاي كوچك، با ارائه 
طرح هاي نرم افزاري و ســخت افزاري زودبازده و با ارائه ايده هــاي خالقانه، واقعا 
مي توانند براي بهينه سازي  مصرف انرژي، حركتي مؤثر ايجاد كنند. سازمان عريض 
و طويل بهينه سازي  مصرف سوخت كشور كه سال هاست بودجه هاي بزرگ مي گيرد 
نتواســته حركتي شايســته نامش ايجاد كند؛ شايد جوانان اســتارت آپي بتوانند 
فرهنگش را ايجاد كنند. 70 ميليارد دالر يارانه انرژي؟! به اين عدد دقت كنيد. حتي 
در ســال هاي قبل از تحريم، اين عدد بزرگ تر از كل فــروش نفت ايران در بعضي 

سال هاست! اصالح اين رويه نياز اساسي كشور است.
تشخيص  مصلحت، سخن از رساندن توليد نفت ايران به 6.5ميليون بشكه 3 روز دوشــنبه در همان مراســم، از طرف علي آقا محمدي، عضو مجمع 
در روز )و در يك سناريو 7ميليون و 400هزار بشكه در روز( مطرح و گفته شد زمان 
زيادي براي اين كار نداريم. بســيار خــب؛ براي اين كار، ســرمايه بزرگ خارجي 
مي خواهيم. مقدمه اش روابط خوب خارجي، تعامل مناســب با كشورهاي صاحب 
تكنولوژي، حضور در سيستم مالي پذيرفته شده دنيا و نبود تحريم هاست. شما اين 
مقدمات را فراهم كنيد، همزمان آرامش فضاي اقتصادي و بستر مديريت حرفه اي 
و بدون فساد داخلي را مهيا نماييد؛ توسعه مسلما كليد خواهد خورد. آن وقت حركت 
استارت آپي نفتي كشور كه رسما متولد شــده هم جان ديگري خواهد گرفت. باور 

كنيد.

تولد رسمي استارت آپ هاي نفتي
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ايران بن بست نمي شناسد
 تيم ملی فوتبال ايران با شكست عراق مقتدرانه به مرحله نهايی انتخابی جام جهانی صعود كرد

در حالی كه تا 2هفته پيش موفقيتش دور از دسترس به نظر می رسيد
1
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با نامزدها 

  كابينه ام را از كاربلدها انتخاب مي كنم 
عبدالناصر همتي،  ديروز در نشست خبري خود درباره انتخاب اعضاي 
كابينه گفت: من تالش خواهم كرد از نخبگان و شايستگان در ميان 
اصالح طلبان و چهره هاي دانشگاهي در كابينه كمك بگيرم.   روش كار 
من اين نخواهد بود كه دونفر بيايند به اتاق من و تصميم گرفته شود كه 
فالني برود فالن جا. حتماً براساس كاربلدبودن انتخاب خواهند شد تا 

بتوانند به درد مردم بخورند و به مردم خدمت كنند./ ايلنا

  پيشنهادهای اهالي فرهنگ، منشأ تصميم گيري دولت  
ابراهيم رئيسي، اهالي فرهنگ و هنر را جريان پيشتازي معرفي كرد 
كه با هشدار بموقع نســبت به تهديدات، جامعه را از خواب رفتگي و 
خواب ماندگي نجات مي دهند. او گفت: پيشنهادهای اهالي فرهنگ 
مي تواند منشأ تصميم سازي و تصميم گيري دولت باشد و اين تعامالت 

در آينده ادامه خواهد داشت./ فارس

  رونمايي از چك يارانه اي 
محسن رضايي،  ديروز از چك يارانه 450هزار توماني با شعار »حق مردم 
در جيب مردم« رونمايي كرد. او همچنين ديروز در حساب كاربري اش 
در توييتر نوشت: ســالم بر مادران مهربان سرزمينم؛ پرداخت حقوق 

مادام العمر به شما از افتخارات دولت ما خواهد بود./ايرنا

  طرح تحول سالمت پر از ايراد بود
سعيد جليلي، با بيان اينكه هر ميزان كه بخش هاي مختلف وظيفه خود 
را نسبت به نظام سالمت انجام ندهند، بار آن به دوش كادر درمان خواهد 
بود، گفت: طرح تحول سالمت پر از ايراد بود. او افزود: مسئله سالمت 
فقط وظيفه وزارت بهداشت و درمان نيست و همه دستگاه ها بايد در اين 

زمينه نقش خود را ايفا كنند.  / ايسنا

  مردم به سختي زندگي مي كنند
محسن مهرعليزاده، با تأكيد بر اينكه معيشت و گذران زندگي مردم 
نخستين اولويت امروز مردم است، گفت: مردم خيلي به سختي زندگي 
مي كنند، اما نجابت مي كنند و حرفي به زبان نمي آورند. او تاكيد كرد 

كه   كشور ما كشوري غني از همه لحاظ است ./ ايرنا

  هدف گذاري بر تمركززدايي است
عليرضا زاكانــي، گفت: در دولت اقدام و اصالح، شهرســتان ها محور 
تحول در كشور محسوب مي شــوند. او در ديدار با مردم سمنان ادامه 
داد: هدفگذاري دولت من بر تمركززدايي و توجه ويژه به شهرستان ها از 
طريق بازيابي آمايشي در كشور و فهم درست موقعيت هاي اقتصادي، 
اجتماعي، فرهنگي و... است تا بتوانيم از معبر اين مهم شهرستان هاي 

مختلف را در يك مسابقه خدمت، رشد دهيم./ فارس

  دولتي براي مناطق محروم 
اميرحسين قاضي زاده هاشمي، گفت: دولت سالم، دولت مناطق محروم و 
مناطقي مانند استان خراسان شمالي است كه به لحاظ امكانات و اشتغال 
عقب مانده اند؛ بايد دست اســتان ها را از زير سنگ تهران برداريم. او در 
اين باره در حساب كاربري خود در توييتر نوشت:    استان خراسان شمالي با 
وجود مناطق مرزي مي تواند دريچه اي براي توسعه اقتصادي كشور باشد.

افزايشانتقادهاازروندردصالحيتها
مصلحي عقب نشيني كرد؛ شوراي نگهبان وعده بررسي داد

 بازتاب ســخنان حيدر مصلحي، وزير 
شورای 
اطالعات در دولت احمدي نژاد، او را وادار نگهبان

به عقب نشيني از موضع قبلي خود كرد. او 
با صدور بيانيه اي در تكمله اي بر سخنانش، ديروز اعالم 
كرد كه صحبت  هايش ناقص منتشر شده اند و مالك نظر 
شوراي نگهبان يك گزارش نيســت. اگرچه مصلحي 
درصدد اصالح موضع جنجالي اش بر آمده اســت، اما 
بازتاب و موج انتقادها نســبت به نگاه و نظر او در مورد 
رد صالحيــت آيــت اهلل هاشــمي در يازدهمين دوره 
انتخابــات رياســت جمهوري همچنان ادامــه دارد و 
چهره هاي سياســي يكي بعد از ديگري نسبت به اين 
عملكرد او و تأثيرش بر نگاه شوراي نگهبان ابراز گاليه 

مي كنند. 
آنچه سبب توجه وي ژه رســانه ها و چهره هاي سياسي 
به سخنان مصلحي شده اســت، عدم احراز صالحيت 
گســترده چهره هاي شناخته شــده سياسي همچون 
علي الريجاني، اسحاق جهانگيري، مسعود پزشكيان، 
عباس آخونــدي و... در انتخابات ســيزدهمين دوره 
رياست جمهوري است. حيدر مصلحي، وزير اطالعات 
دولت محمود احمدي نژاد 2روز پيش در مصاحبه اي 
گفته بود »در انتخابات رياست جمهوري1۳۹2 در جلسه 
شوراي نگهبان گزارش دادم كه در اين انتخابات آقاي 
هاشــمي رأي مي آورد. عزيزي هم در آن جلسه گفت 
يعني چه؟ آيــا بچه حزب اللهي ها مي گذارند اين اتفاق 
بيفتد؟ من گفتم كاري به بچــه حزب اللهي ها ندارم، 
دارم بحث كف خيابان را براســاس اطالعاتم به شــما 
مي گويم. اقدامي كه كردم اين بــود كه هزينه و فايده 
تأييد صالحيت و ردصالحيت ايشــان را در 2صفحه 
نوشتم. بعد هم جمع بندي كردم كه با توجه به موقعيت 
نظام و جمع بندي اي كه وجود دارد، به مصلحت نظام 

است كه ايشان ردصالحيت شود.«
  سخنان مصلحي واكنش بسياري از چهره هاي سياسي 

را برانگيخت؛ چنان كه محســن هاشــمي، پسر ارشد 
آيت اهلل هاشمي دســت به قلم شد و در نامه  اي به مقام 
معظم رهبري نســبت به اين اقدام شــوراي نگهبان 

تظلم خواهي كرد. 
جهانگيري نيز در رشته توييتي نسبت به ترويج اين نگاه 
در شوراي نگهبان ابراز گاليه كرد. او كه صالحيتش براي 
انتخابات سيزدهمين دوره رياست جمهوري از سوي 
شوراي نگهبان احراز نشد، در اين رشته توييت، با انتقاد 
از »مصلحت سنجي هاي امنيتي« درباره لطمه به كيان 
جمهوري اسالمي ابراز نگراني كرد. گاليه و تظلم خواهي 
 در كنار واكنش متعدد چهره هاي سياسي، مصلحي را 
وادار به صدور بيانيه اي كرد كه بيشتر به اصالح موضع 
او شبيه بود. او در اين بيانيه تأكيد كرد كه  شأن و منزلت 
شوراي محترم نگهبان واالتر از آن است كه بدين گونه 
در فضاي مجازي مورد هجمه قرار گيرد. در آخر با توجه 
به اطالعات دقيقــي كه دارم شــوراي نگهبان به يك 
گزارش استناد نكرده و بعد از بررسي نهايي صالحيت ها 

را اعالم مي كنند. 
اگرچه بيانيه مصلحي به عقب نشيني او در رسانه ها و 
شبكه هاي اجتماعي تعبير شــد و بازتاب گسترده اي 
يافت، اما مانع اســتمرار انتقادات عليه موضع او نشد؛ 
چنان كــه ديــروز در جديد ترين واكنش هــا به اين 
موضوع مجيد انصــاري، از چهره هاي شناخته شــده 
اصالح طلب با اشاره به اين صحبت هاي مصلحي، گفت: 
در انتخابــات1۳۹2 مردم و انقالب از آقاي هاشــمي 
محروم شــدند و در انتخابات اخير هم بــه تأييد مقام 
معظم رهبري رسيد كه به افرادي ظلم شده است. ما چه 
كار بايد كنيم؟ شوراي نگهبان براي حفظ جمهوريت 
نظام و دفاع از حق رأي مردم تأسيس شده است. ما دفاع 

مي كنيم اما نبايد اين شورا موجب تضعيف خود شود.
 او تصريح كرد: روزي كه خبر رد صالحيت آقاي هاشمي 
رفسنجاني را دادند، آسمان بر سر مردم خراب شد. البته 

آخرين وضعيت پرونده هاي مهم قضايي از زبان سخنگو
اسماعيلي: در پرونده فايل ظريف متهمان ممنوع الخروج شده اند، برخي تفهيم اتهام و جمعي با قرار تامين آزادند

سخنگوي قوه قضاييه روز گذشته در نشست 
خبري خود آخرين جزئيات پرونده انتشار قضايی

فايل صوتي محمدجواد ظريف، تبعه چيني 
و هواپيماي اوكرايني را تشريح كرد. غالمحسين اسماعيلي 
درباره پرونده انتشار فايل صوتي وزير امورخارجه گفت كه 
پرونده اي در دادسراي عمومي و انقالب تهران تشكيل شده 
و از افراد متعددي كه با پرونده مرتبط بودند به عنوان مطلع 
تحقيق شد. بعضي كه در مظان اتهام بودند ممنوع الخروج 
شدند و برخي از افراد هم   تفهيم اتهام شدند و قرار تامين 
براي آنها صادر شده و با قرار تامين آزادند. تحقيقات توسط 
دادسراي عمومي و انقالب تهران در حال انجام است و به 
محض حصول نتيجه، اطالع رساني را انجام خواهيم داد. 

سخنگوي دستگاه قضا با اشاره به آخرين وضعيت پرونده 
عيسي شريفي ادامه داد: سازمان قضايي نيروهاي مسلح 
اطالعيه رسمي داده   كه حكم صادر شده و   در ديوان عالي 
كشور تأييد شده اســت. وي در ادامه در پاسخ به سؤالي 
مربوط به پرونده هواپيماي اوكرايني گفت: در ارتباط با اين 
پرونده و آن چيزي كه از اعالم موضوع دولتمردان كشور 
اوكراين نقل شده است مجدد اعالم مي كنم كه مرجع صالح 
براي رســيدگي به اين موضوع مراجع قضايي جمهوري 
اسالمي است. اسماعيلي در پاسخ به اينكه چه برخوردي با 
تبعه چيني كه اقدام به انتشار عكس و فيلم هاي دختران 
ايراني كرده است مي شود، گفت:   قوه قضاييه با همكاري 
ناجا ورود كرد و موفق شديم اين فرد را شناسايي كنيم و 

يكي از همدســتان او را هم دســتگير كنيم، اين پرونده 
2متهم دارد و در چارچوب ضوابط قانوني در حال اجراست، 
براي اينكه اين افراد قبل از رسيدگي از كشور خارج نشوند 
- چون كه با قيد وثيقه آزاد هستند - ممنوع الخروج شدند. 
وي همچنين  گفت كه هماهنگي الزم براي اعزام صندوق 

به زندان هاي سراسر كشور انجام شده است.

آيت اهلل اعرافي تكذيب كرد
كمتــر از يك هفتــه مانده بــه روز برگــزاري انتخابات 
رياست جمهوري1400، باز هم شــايعه انتخاب آيت اهلل 
عليرضا اعرافي به عنوان جانشين احتمالي ابراهيم رئيسي، 
رئيس قوه قضاييه و كانديداي رياست جمهوري مطرح شد 
كه بار ديگر، از سوي او تكذيب شد. ديروز آيت اهلل اعرافي 
در گفت وگو با ايسنا با رد برخي شايعات مبني بر منصوب 
شدن به عنوان رئيس قوه قضاييه گفت: هيچ پيشنهاد يا 

صحبتي در اين خصوص با بنده نشده است. 

  500خبرنگارخارجي انتخابات را پوشش مي دهند
محمد خدادي، معاون مطبوعاتي و اطالع رســاني وزيــر فرهنگ گفت: به رغم 
وجود محدوديت ســفر ناشــي از كرونا بيش از 500خبرنگار از 226رســانه 
خارجي انتخابات1400 كشورمان را پوشش خواهند داد. او با اشاره اينكه ورود 
خبرنگاران خارجي به كشور فقط با تست منفي كرونا ميسر است، افزود: از اين 
تعداد ۳۳6خبرنگار خارجي مقيم تهران هســتند و براي بيش از 160خبرنگار 
هم رواديد مطبوعاتي صادر شده است. خدادی افزود: خبرنگاران خارجي ای كه 
انتخابات1400 را پوشش مي دهند از كشورهاي آمريكا، انگلستان، ايتاليا، بحرين، 
بلژيك، تركيه، نروژ، سوئد، دانمارك، چين، روسيه، ژاپن، سوئيس، فرانسه، آلمان 
و... هستند. به گفته او ژاپن با 25خبرنگار و پس از آن فرانسه، قطر، ايتاليا و آمريكا، 
به ترتيب با 24، 18، 15 و 12خبرنگار، بيشترين خبرنگاران و عوامل خبري حاضر 

در اين انتخابات را دارند./ ايرنا

  ترتيب اعالم آراي 4 انتخابات  ۲۸ خرداد 
اسماعيل موسوي، سخنگوي ستاد انتخابات كشور گفت: ستاد انتخابات كشور 
با استفاده از فناوري هاي نوين در تجميع و شمارش آرا، در تالش است نتايج را 
در ســريع ترين زمان ممكن به اطالع عموم مردم ايران برساند. او تصريح كرد: 
براي همه كشور انتخابات سراسري رياســت جمهوري و شوراي اسالمي شهر 
و روستا برگزار خواهد شــد و البته در 6اســتان انتخابات ميان دوره اي مجلس 
شوراي اسالمي و در 4اســتان انتخابات خبرگان رهبري را هم خواهيم داشت. 
سخنگوي ستاد انتخابات كشــور همچنين گفت: احزار هويت افراد به صورت 
الكترونيكي انجام خواهد شد و به خاطر شيوع كرونا فرايندهاي اخذ رأي هم با 
رعايت حداكثري پروتكل هاي بهداشتي خواهد بود. موسوي تصريح كرد: چينش 
شعبه ها با انتخابات رياســت جمهوري، ميان دوره اي خبرگان رهبري، مجلس 
شوراي اسالمي و شوراهاي اسالمي شهر و روستا خواهد بود و طبق همين فرايند 
شمارش آرا و اعالم نتايج هم به همين ترتيب خواهد بود. البته در برخي از مراكز 
استان ها به خاطر الكترونيكي بودن انتخابات، كار شمارش و اعالم نتايج سريع تر 

خواهد بود./ ايسنا

خبر كوتاه

موضع اصالح طلبان در انتخابات 
شوك و نااميدي كه بعد از رد صالحيت گسترده نامزدهاي جريان اصالحات در انتخابات رياســت جمهوري و شوراها بر پايگاه رأي و هواداران اين جريان حاكم 
شده بود اين هفته كم كم جاي خود را به تالشي دوباره براي دفاع از حق رأي داد. اعالم فهرست اجماعي نامزدهاي شوراي شهر از سوي جبهه اصالحات در تهران 
موسوم به ليست جمهور، در كنار دعوت برخي چهره هاي برجسته اين جبهه از مردم براي حضور پاي صندوق هاي رأي، اميدي دوباره در ميان هواداران و همفكران 
اين جريان ايجاد كرده است. بهزاد نبوي، رئيس جبهه اصالحات در پيامي خطاب به مردم گفته است : ما برای نجات ايران می گوييم كه در انتخابات شركت كنيد تا 
كشور دچار سرنوشتی نشود كه هيچ كدام راه برگشت نداشته باشيم و افسوس بخوريم وقتی فرصت داشتيم، جلوي خطر را نگرفتيم. اين درحالي است كه بسياري 

منتظر بودند جبهه اصالحات در حمايت از يك نامزد در انتخابات رياست جمهوري بيانيه اي صادر كند. 

ث
مك

  2روز تا سيزدهمين انتخابات رياست  جمهوري زمان 
مانده است؛ انتخاباتي كه بيش از 12 دوره قبل مسئله 
مشاركت در آن مطرح شده و تضارب آرا در آن زمينه 
بسيار زياد بوده است. آخرين نظرسنجي ايسپا نشان 
مي دهد كه تمايل به مشــاركت قطعي در انتخابات 
در مراكز اســتان ها ۳2.۹درصد، در ســاير شهرها 
42.۹درصد و در روستاها 51.۳درصد است؛ آماري 
كه در مقايسه با مشاركت 7۳درصدي دوازدهمين 

انتخابات رياست جمهوري كاهش محسوسي دارد.
با اين همه، بســياري از چهره ها و فعاالن سياســي 
در بيانيه ها و ســخنراني هايي با كليدواژه مشاركت 
حداكثري تأكيد كردند كه در هيچ شرايطي نبايد با 
صندوق رأي قهر كرد. هرچند كه بسياري از همين 
چهره ها به ردصالحيت هاي گســترده در انتخابات 
رياســت جمهوري و شوراي شــهر انتقاد داشته اند. 
محمدرضا عارف، فعال سياســي اصالح طلب كه از 
كانديداهاي بالقوه1400 محسوب مي شد، در نامه اي 
سرگشاده نوشته كه »براي آينده ايران« رأي مي دهد. 
عارف تأكيد كرده كه »حضور آگاهانه جوانان، زنان 
و همه ايرانيان  را در پاي صندوق هــاي رأي در روز 
28خرداد موجب پايداري و تداوم امنيت، يكپارچگي 
و پيشــرفت ايران« مي داند و از دست رفتن صندوق 
رأي آينده ايران را »با مخاطرات برگشــت ناپذير« 
روبه رو مي كند. البته او نامــي از هيچ يك از 2نامزد 
نزديك به جريان اصالحات نبرده است. علي مطهري، 
نماينده پيشين مجلس و از منتقدان سرسخت شوراي 
نگهبان اما در بيانيه اي مردم را به مشاركت دعوت   و 
اعالم كرده كه به دليل شــرايط اقتصادي كشور به 
»عبدالناصــر همتي« رأي خواهــد داد. بيانيه هاي 
دعوت به مشــاركت البته فقط بــه همين 2چهره 

سياسي محدود نيست.

ميدان را خالي نكنيم
مطهري در بخشي از بيانيه  خود با مطرح كردن اين 
ســؤال كه وظيفه ما در اين شرايط چيست؟ نوشت:   
»راه ديگر اين است كه ميدان را خالي نكنيم و اميد 
را از دست ندهيم و با نيروي مردم، فرصت طلبان را 
از صحنه بيرون برانيم.«  هــادي خامنه اي، دبيركل 
مجمع نيروهاي خــط امام، در نامــه اي خطاب به 
عبدالناصر همتي و محسن مهر عليزاده از كوشش هاي 
آنان در دفاع از جمهوريت و اصالحات تشــكر كرده 
و با دعوت مردم بــه رأي دادن نوشــته: »اكنون در 
تكميل اين فرايند، به نمايندگي از ســوي اقشــار 
مختلف اجتماعي كه همچنان چشــم اميد خود را 
به صندوق هاي رأي دوخته اند، از شما گراميان تقاضا 
می كنم، با يكديگر ائتالف نموده و با اتحاد ستادهای 

انتخاباتی و حضور يكی از شما 2 بزرگوار در صحنه 
رقابت، بذر اميد را در دل هــواداران، بيش از پيش 
شكوفا كنيد و بلوغ اصالح طلبی را در ساحت خدمت 

به ايران و مردم عزيز به نمايش گذاريد.« 
  ديگر چهره اي كه با حساس خواندن شرايط كشور 
دعوت به مشاركت را در دســتور كار خود قرار داد، 
مصطفي محقق داماد بود. رئيــس گروه مطالعات 
اسالمي فرهنگســتان علوم در اين زمينه نوشت: 
»حق تعيين سرنوشــت و رأي دادن در انتخابات از 
حقوق آحاد ملت شريف اســت. انتظار اينجانب آن 
است كه در اين شرايط حســاس كشور همه از اين 

حق مشروع و قانوني خود استفاده كنند به اميد آنكه 
در رفع مشكالت و بهينه شدن شرايط مؤثر باشد.«

۲۸ خرداد را به روزملی سرنوشت بدل كنيم 
علی الريجانی نيــز ديروز در بيانيــه  از مردم برای 
مشاركت در انتخابات 28 خرداد 1400دعوت كرد، 
او با تاكيد براينكه  بهتر آن اســت كه در اقدام ملی 
انتخابات، يكسره با خدا معامله كنيم. در اين بيانيه 
آورده اســت كه  گرچه برخی رفتارهای نادرســت 
داخلی و خارجی، مزاحمت هايی برای حركت ملت 

ايجاد كرده؛ اما اراده شما بسيار قوی تر از آن هاست.

فراموشي مصالح كلي نظام و نقشه دشمنان گردد.« 
آملي الريجانی  پس از اعــالم نتايج احراز صالحيت 
گفته بود »هيــچ گاه تصميمات شــورا را تا اين حد 
غيرقابل دفاع« نيافته اســت. با اين همه او در بيانيه 
خود تأكيد كرد: »براي حفظ انقالب و نظام جمهوري 

اسالمي، در انتخابات شركت مي كنيم.« 
علــي ربيعــي، ســخنگوي دولت هم در نشســت 
خبري خود از طــرف دولت مردم را به مشــاركت 
حداكثري دعوت كرد. ربيعي گفت: »اينكه عده اي 
مصلحت را نســنجيدند و درك نكرده اند باعث رفع 
مسئوليت سياسي-  اجتماعي همه ايرانيان نخواهد 
بود.   مشــاركت باال و غافلگيركننــده مردم در پاي 
صندوق هاي رأي مي تواند همه جريان هاي مخالف 
ايران را در برابر اراده شكســت ناپذير مردم تســليم 

كند.«

وزير كشور: رقابت ضعيف بود
امروز آخرين مهلــت تبليغات و البتــه بيانيه هاي 
حمايتي از نامزدهاســت. چرا كه ساعت 7صبح فردا 
يعني درست 24ساعت مانده به آغاز رأي گيري مهلت 
تبليغات به پايان مي رســد. در شــرايطي كه به نظر 
مي رسد انتخابات به داليلي همچون همه گيري كرونا 
شور و هيجان ادوار قبلي را هم نداشته و اين تفاوت 
در مناظره هاي تلويزيوني 7 نامزد نيز آشكار شد. حتي 
عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كشور نيز در نشست 
با اســتانداران رقابــت1400 را »ضعيف« توصيف 
كرده است. او گفته: »متأسفانه نامزدهاي انتخابات، 
طرفداران و احزاب اين دوره حتي در خيلي استان ها 
ستاد تشكيل ندادند و وقتي ستاد نباشد، تجمعات و 
ميتينگ نيست و همه اينها دست به دست هم داد تا 
در كنار يك رقابت تقريبا ضعيف ما با شرايطي مواجه 
شويم كه صدا وسيما، رسانه ها، استانداران و مردم در 

عمل جبران كنند.«
در چنين فضايــي اما شــوراي هماهنگي تبليغات 
اسالمي نيز در فراخواني از مردم خواسته تا »در اين 
برهه تاريخي و جهاد سياسي، بازهم برگ  زرين مايه 
مباهاتي را به كارنامه سراسر عزت، افتخار و درخشان 
خود بيفزايند.« در ايــن فراخوان خطاب به واجدين 
شــركت در انتخابات آمده كه »بار ديگــر با همان 
بصيرت، فهم، رشــادت، وظيفه شناسي و احساس 
تكليف ديني، انقالبي و ملي، با شــركت گســترده 
و پرشــور در انتخابات 28خــرداد1400، تبليغات 
شيطاني نظام سلطه، امپراتور رســانه اي استكبار و 
نااهالن و فريب خوردگان در تــالش براي نااميدي 
ملت و خودداري درعمل به تكليف شــرعي و عقلي 

را خنثي كنند.«

 شمار زيادي از چهره هاي سياسي و مسئوالن ارشد نظام
مردم را  به مشاركت  در انتخابات روز جمعه دعوت كردند

دفاع از رأي

در جريان  تحليل ها مي دانستيم يك جريان از ديد من 
نفوذ يافته سعي كرده نقطه اقتدار مردم را هدف قرار دهد 
و با اطالع رساني ناقص براي ياران امام پرونده سازي كند 
و متأسفانه نهادهايي كه بايد بيشتر توجه نشان دهند هم 
بعضا در اين دام افتادند. تو چه كسي هستي كه مصلحت 
ندانستي آقاي هاشمي رئيس جمهور شود؟! جرياني كه 

تو را فرستاد، سر در آخور كه دارد؟

 دليل ردصالحيت ها به كانديداها اعالم مي شود
نقدها به عملكرد شورای نگهبان چنان بود كه آيت اهلل 
عليرضا اعرافي، از فقهاي شــوراي نگهبان در نشست 
خبري ديروزش نسبت به اظهارات اخير حيدر مصلحي 
اعالم موضع كرد و گفت: مباحث اخير مربوط به شوراي 
نگهبان در حال بررسي اســت و سخنگو اعالم خواهد 
كرد. در آنجايي كه ردصالحيت باشــد بــه كانديداها 
اعالم مي شود. در رياست جمهوري نيز داليل عدم احراز 
صالحيت به خودشان اعالم مي شــود؛ اما براي اعالم 
عمومي جاي كار بيشتري دارد . موضع آيت اهلل اعرافي در 
حالي است كه پيش تر عباسعلي كدخدايي، سخنگوي 
شوراي نگهبان، در توييتي اظهارات مصلحي را رد كرده 
و نوشته بود او هرگز چنين مطلبي را در جلسه شورا بيان 
نكرد و نسبت به ديگر مطالب كلي ايشان نيز به شدت 

اعتراض شد.

الريجاني: دليلي به من ارائه نشده است
به هرروي، وعده آيت اهلل اعرافي براي بررســي موضع 
و اعالم عمومي آن از ســوي شوراي نگهبان نيز سبب 
خاتمه يافتن واكنش ها نشد و ســاعتي پس از انتشار 
موضع آيت اهلل اعرافي، علي الريجاني، رئيس ســابق 
مجلس كه صالحيتش در انتخابات سيزدهمين دوره 
رياست جمهوري رد شده است، در حساب شخصي اش 
در توييتر نوشت: »به استحضار ايشــان و ملت عزيز 
مي رساند: با وجود تقاضاي مكرر اينجانب و درخواست 
رسمي و كتبي، شــوراي محترم نگهبان هيچ مطلبي 
را در مــورد عدم احــراز صالحيت بــه اينجانب ارائه 

است.«  نكرده 

الريجاني كه خود از رد صالحيت شدگان سيزدهمين 
دوره انتخابات رياست جمهوري است در اين بيانيه 
تاكيد كرده  اميد است با مطالبات حق طلبانه عموم 
مردم شريف و قانون مدار و عزم مسولين مربوطه روال 
های ناصحيحی كه به اعتماد عمومی ضربه می زند 
اصالح گردد.  او خطاب به مردم ايران  با بيان اينكه 
در مشكالِت سخت تحريم، صبوری  كرديد؛ ان شاهلل 
ظفر در پيش است، در ادامه آورده   كه  روز 28 خرداد 

1400 را به روزملی سرنوشت بدل كنيم.

دعوت به مشاركت در كنار گاليه ها
 اما در كنار فعاالن سياسي، مسئوالن نيز تالش دارند 
تا با دعوت به مشاركت روز جمعه را به انتخاباتي گرم 
تبديل كنند. آيت اهلل آملي الريجاني، رئيس مجمع 
تشــخيص مصلحت و از اعضاي شوراي نگهبان در 
متن كوتاهي نوشته: »همه مستحضرند كه اركان 
اين نظام بر انتخابات استوار شده و حضور مردم در 
عرصه انتخابات، ضامن امنيت ملي، اقتدار و استحكام 
نظام است. اختالف ساليق و گاليه ها نبايد موجب 
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اگرچه در ماه هاي پاياني 
ايــن دوره مديريــت 
شــهري قرار داريم اما 
تمركز بر كارنامه عملكردي متروي تهران، تصويري روشــن براي 
سنجش و مقايســه اين دوره مديريت شهري و دوره هاي گذشته 

پيش رو قرار مي دهد.
از آبان 96تاكنون كه مديريت فعلي شــهري بر ساختارهاي مترو 
حاكم شده، البته شرايط بسيار سخت اقتصادي بر كشور حاكم بوده 
كه به گواه و اذعان كارشناســان امر، بي سابقه و حادتر از هميشه 
به نظر مي رســيد. در اين ميان مترو به عنوان يكي از اركان توسعه 
حمل ونقل عمومي، كارنامه اي از خود برجاي گذاشــته كه قضاوت 
در مورد آن را بايد به مردم سپرد و شهرونداني كه فارغ از تمايالت 
سياسي و جناحي مي توانند در مورد كارهاي انجام شده، قضاوت 

واقعي داشته باشند.
در آبان ماه ۱۳96 كادر جديد مديريت مترو براساس وضع موجود با 
اولويت بندي نيازهاي شبكه حمل ونقل ريلي پايتخت، چند هدف را 

نشانه گذاري و براساس آن عمل كرد.
رفع نقايص ايستگاه هاي افتتاح شــده خطوط مختلف و خصوصًا 
خط ۷مترو كه به لحاظ ايمني مشــكل جدي داشت و درصورت 
سهل انگاري، بازي با جان و امنيت مسافران را در برداشت ازجمله 
اين اولويت ها بود. در خــط۷ نواقصي از قبيل فقدان سيســتم 
سيگنالينگ و يا ســامانه هاي تهويه و اطفاي حريق، پله هاي فرار، 
سامانه هاي اصلي و پشــتيبان تامين برق واشكال در ريل گذاري 
وجود داشت. بر اين مبنا در وهله نخســت ايستگاه هاي خط ۷ و 
حتي برخي ايستگاه هاي خطوط ۳ و ۴ كه در حال بهره برداري بودند 
و چنين نواقصي با شدت و ضعف متفاوت در آنها احساس مي شد، 
ايمن سازي شد و به طور استاندارد در اختيار شهروندان قرار گرفت. 
نكته مهم ديگر، تكميل و ساخت ايستگاه هاي بيشتر بود. به عبارت 
ديگر به جاي احداث و حفر بي هدف تونل هاي بيشتر كه دغدغه هاي 
جاري مردم را پاسخگو نبود، بهره برداري از ايستگاه هاي نيمه تمام 
در دستور كار قرار گرفت. اين ايســتگاه ها البته در ادوار پيشين 
مديريت شهري درصدي تكميل شــده بود اما مسئله قابل توجه 
آنجاست كه بدانيم با پيشــرفت عمليات ساختماني هر ايستگاه، 
نمي توان آن را قابل بهره برداري دانست. به عنوان مثال سهم بخش 
ســاختماني ۵۵ درصد كل عمليات اجرايي احداث يك ايستگاه 
است و ۴۵درصد باقي مانده را بخش تجهيزات و تاسيسات شامل 
مي شود كه اتفاقًا هزينه هاي گزاف و كارهاي اداري خاص خود را در 
بردارد. سومين اولويت برنامه هاي مديريت شهري در حوزه عمليات 
ساخت وساز و توسعه شبكه مترو، اقدامات زيرساختي و بلندمدتي 
بوده كه ثمرات آن در سال هاي آينده به بار خواهد نشست؛ تكميل 
و ساخت پايانه هايي از قبيل آزادگان، اكباتان و كالهدوز به همراه 
تالش براي طراحي و توليد قطار ملي مترو كه عدم وابســتگي به 
شــركت هاي خارجي را دربرداشته و حل مشــكل كمبود ناوگان 
حمل ونقلي مترو را تا حدود زيادي امكان پذير مي ســازد، ازجمله 
مهم ترين اقدامات اســت. در كنار اين موارد در گام آخر، احداث 
۵ پســت برق در خطوط مختلف، اضافه كردن ۱9رام قطار، حركت 
به ســمت دســتيابي به منابع مالي جديد مانند اوراق مشاركت، 
مناسب سازي ايستگاه ها براي اســتفاده معلوالن و افراد كم توان 
جسمي و حركتي، رفع نواقص ۳۰ ايســتگاه بهره برداري شده و 
همچنين ايستگاه هاي تازه تاسيس با نصب و راه اندازي ۲۸۰ رشته 
پله برقي، 6۲دستگاه آسانسور و ۷۸ ســامانه تهويه هوا، ساخت 
۱۲ورودي جديد و اقدام براي توسعه خطوط ۳، ۴، 6 و ۷ مترو از ديگر 
تمهيداتي است كه به مرور زمان آثار و تأثيرات خود را نشان خواهد 
داد و شــبكه خطوط مترو را به حد و اندازه هاي استاندارد جهاني 
نزديك تر مي كنند. در اولويت پنجم پس از توجه اكيد به اولويت هاي 
اجرايي مذكور مــوارد متعددي همچون ارتقاي سيســتم هاي 
نرم افزاري مربوط به فعاليت هاي مترويي، راه اندازي كميته ساخت 
داخل براي بهره مندي هرچه بيشتر از توانمندي ها و ظرفيت هاي 
نيروي كار داخلي و احيای شركت مجتمع هاي ايستگاهي انجام شد. 
از همه مهم تر طراحي خطوط چهارگانه جديد براساس طرح جامع 
حمل ونقل ريلي پايتخت است كه با آغاز عمليات عمراني نخستين 
ايستگاه از خط ۱۰ در ايستگاه ميدان درياچه شهداي خليج فارس در 
منطقه ۲۲ همراه شد. اينها بخشي از تالش هاي صورت گرفته در اين 
دوره مديريتي بود كه با زحمت خانواده بزرگ متروي تهران و البته 
پيگيري ها و حمايت هاي مديران ارشــد شوراي شهر و شهرداري 

تهران حاصل شده است.

همين روزهــا چهل و پنجمين ماه مديريت 
متروي تهران تكميل مي شــود. حاال پس از 
۷6۰۰روز از افتتاح متروي پايتخت مي توان 
اين شهر زيرزميني را در ابعادي متناسب با ابرشهر بزرگ خاورميانه تماشا كرد. عمليات 
ساخت و تجهيز ۸خط مترو با همه فراز و فرودهايي كه طي سال هاي اخير رخ داده، متوقف 
نشد. تحريم هاي خارجي كه از سال 9۷به اوج خود رسيد، بحران دالر و قطع هرگونه واردات 

قطعات كه در سال9۸كليد خورد و حتي كرونايي كه سال 99، بزرگ ترين بحران فراجهاني 
را سد راه همه فعاليت هاي بشري قرار داد، هيچ يك نتوانستند ترمز قطار ساخت و تجهيز 
شهر زيرزميني تهران را بكشند و همچنان حفاري ها، تجهيزها و افتتاح ها ادامه دارد. ابتداي 
همين هفته بود كه ايستگاه شهرك آزمايش در خط 6 و باقرخان در خط ۷ تكميل شدند تا 
در فهرست ايستگاه هاي در حال افتتاح قرار بگيرند. بدين ترتيب طي ۴۵ ماه اخير فعاليت 

متروي تهران،  ۳۰ايستگاه مترو تكميل شده و در چرخه مسافرگيري قرار گرفته است.

سيد محمد فخار
روزنامه نگار

علي امام 
مديرعامل شركت متروي تهران

يادداشت

»شهرنفروشي« و ماهيت اقتصادي شهر
مصطفي بهزادفر

استاد شهرسازي دانشگاه علم و صنعت

 احقاق حقوق شهرداري 
از طرح تفصيلي

اعضاي شــوراي شــهر تهران در جلســه ديروز با يك فوريت اليحه »الحاق 
پرونده هاي توافقات فاقد پروانه ساختماني به ليست پيوست )د( مصوبه طرح شورا

تفصيلي ويژه منطقه22« مخالفت كردند، اما يك فوريت آن تصويب شد. شهردار 
تهران هم در تماس تلفني تصويب دوفوريت اين اليحه را ضروري دانست و گفت كه بررسي 
اليحه با توجه به اينكه منافع شــهرداري در گرو آن اســت، در اولويت قرار گيرد. به گزارش 
همشهري، عبدالرضا گلپايگاني، معاون شهرسازي و معماري شهردار تهران درباره اين اليحه 
توضيح داد: »متقاضياني در منطقه22 براي واگذاري ۷0درصد زمين توافقاتي كرده بودند تا 
۳0درصد زمين را خود بسازند اما منجر به صدور پروانه نشده بود. اين اقدامات كه مربوط به 

دوره قبل است حق و حقوقي براي شهروندان ايجاد كرده بود كه در راستاي احقاق حقوق آنها 
به شوراي شهرسازي اجازه دادند كارگروهي تشكيل شود.« پس از اتمام گزارش توسط معاون 
شهرسازي و معماري شــهردار تهران، بهاره آروين در مخالفت با دوفوريت اين اليحه گفت: 
»داليل مدنظر براي دو فوريت قانع كننده نيست و شهرداري فرصت كافي داشت و بايد گزارشي 
از مصوبه بدهد كه براساس چه منطقي، اين ليست كم يا زياد مي شود.« اما زهرا نژاد بهرام در 
راستاي موافقت با دوفوريت اين اليحه گفت كه كارگروه تشكيل شده مجاز است بررسي كند: 
»قرار نيست با دو فوريت اتفاق خاصي بيفتد و فقط از شهرداري مي خواهيم ليست آماده شده 
را بررسي كند.« او در ادامه به كارهايي كه بايد تا پايان اين دوره شوراي شهر انجام شود اشاره 
و عنوان كرد: »اكنون ۳0طرح )26طرح يك فوريتي و 4طرح عادي(، ۳9اليحه )9اليحه يك 
فوريتي و ۳0اليحه عادي(، يك استفساريه و 2تحقيق و تفحص، بايد در كميسيون ها بررسي 
و به نتيجه برسند. بنابراين معطل كردن اين اليحه جايز نيست.« در نهايت شهردار تهران در 
ارتباط تلفني گفت: »توافقات نيمه كاره مربوط به دوره پنجم نيست اما بايد تعيين تكليف شود. 
در حقيقت فقط اجازه مي خواهيم تا در راستاي احقاق حقوق شهرداري اين ليست را مورد 

بررسي قرار دهيم؛ چرا كه منافع شهرداري هم با اين موضوع درگير است.«

تصويب احداث پاركينگ زيرسطحي
طرح »الزام شــهرداري به ارائه برنامه عملياتي احداث پاركينگ عمومي در شــهر تهران و 
پاركينگ هاي زير سطحي با رويكرد مشاركتي« كه در جلسه روز يكشنبه مطرح و بررسي 
بيشتر آن به جلسه ديروز موكول شده بود با نظر اعضاي شوراي شهر تهران كليات آن تصويب 
شد. عبدالرضا گلپايگاني در جريان بررســي اين طرح گفت: »الگوي پاركينگ محله براي 
محالتي است كه داراي قطعات ريزدانه هستند و براي ساخت پاركينگ محلي، مهم ترين 
مسئله زمين است و به همين دليل فضاهاي زير سطحي را پيشنهاد كرديم.« در ادامه جلسه 
يك فوريت اليحه »اعطاي مجوز به شهرداري تهران جهت اجراي توافقنامه منعقد شده با 
آستان قدس رضوي درخصوص امالك موقوفه« مطرح شد اما در نهايت يك فوريت آن به 
تصويب نرسيد و قرار شد اليحه به صورت عادي بررسي شود. اعضاي شوراي شهر ديروز پس 
از بررسي اليحه »اصالح مصوبه الزام شهرداري تهران به تغيير الگو و كاهش مصرف كيسه ها 
و محصوالت يكبار مصرف پالستيكي و جايگزين كردن مواد قابل بازيافت غيرپالستيكي در 
كليه مراكز وابسته به شهرداري تهران« به اجماع نرســيدند و بررسي بيشتر اين اليحه به 

جلسه بعد موكول شد.

اهميت شهرفروشــي به انجام دادن يا ندادن 
اين اقدام نيســت؛ چراكه شهرفروشي يك 
كنش اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و فني 
غلطي است. اين كنش نه در تهران بلكه در هيچ شهري نبايد وجود داشته 
باشد، پس اينكه شوراي شهر تالش كند تا شهر نفروشد از بديهيات است 
و نيازي به استدالل ندارد. بنابراين مديريت شهري دوره پنجم تهران، در 
واقع سعي كرد تا پايتخت روي ريل و مسير اصلي قرار بگيرد و در تامين 
منابع مالي مورد نياز، از شهرفروشي فاصله معناداري داشته باشد. اما بحث 
اصلي اين است كه به دليل ســامانه ماليات غلط در كشور و معلوم نبودن 
چگونگي توزيع درآمدهاي مالياتي در حوزه هاي مختلف اجرايي به ويژه در 
حوزه شهري، مديران شهري مجبور به كسب درآمد از طريق شهرفروشي 
شدند. اين مسئله كه به شهرفروشي مصطلح شده است در واقع افزايش 
دريافت عوارض ساختماني و سود افزاينده تراكم ها بوده تا درآمدي براي 
تامين هزينه هاي شهر به وجود  آيد. با نگاهي تاريخي مي توان گفت كه اين 
مسئله از سال1۳61 و زمان اصطالحا خودكفايي شهرداري، شروع شده 
است. در اين بين بديهي است كه همه سازمان ها بايد خودكفا شوند و راه 
آن براي مثال داشتن سامانه سلســله مراتبي مالياتي با طبقه بندي ملي، 
منطقه اي و محلي اســت. با اين توضيح كه افراد ساكن در محل، در عين 
حال كه از امكانات آن محله استفاده مي كنند، ماليات آن را نيز مي پردازند 
و بايد از ماليات هاي محلي براي تامين امكانات محله اســتفاده كرد. اين 
مفهومي ساده در اقتصاد شهري است اما به اين مفهوم ساده توجه نشده و 
به شكلي شعارگونه از آنها استفاده مي شود. شهرداري در چنين شرايطي 
نمي تواند درآمد پايدار داشته باشد. درست است كه شهرداري مردم نهاد 
است اما استقالل كافي را ندارد. زماني مي تواند مستقل باشد كه سامانه 
اجرايي و حكمراني آن نيز مستقل شــوند. به اين ترتيب كه تمام نهادها 
تحت نظر شهردار بوده و اختيار وضع ماليات به شهردار محول شود اما در 
اينجا ماليات به مفهوم مصطلح آن اســتفاده نمي شود، بلكه در اصل اين 
ماليات هزينه عارضه اي است كه مردم در اثر اســتفاده از امكانات شهر 
بايد بپردازند، براي همين نيز به آن عوارض مي گويند. براي حل مسئله 
درآمد پايدار شهر، در ابتدا بايد شهر داراي نظام مالياتي درستي شود كه 
ثبات مالياتي را در پي داشته باشد. اگر امكان نظام مالياتي محلي وجود 
ندارد، در نظام ملي بايد جايگاه هزينه در سطوح محلي نيز مشخص شده 
و به شهرداري پرداخت شود. هم اكنون هزينه هاي پرداختي به شهرداري، 
كمك وزارت كشور دانسته مي شــود و اين نكته غلط و خنده دار است؛ 
چراكه اين ماليات حق مردم است و بايد براي مسائل عمراني و شهرسازي 
هزينه شود. در غيراين صورت امكان برقراري درآمد پايدار براي اداره شهر 
وجود ندارد. شعار شهرفروشي به هرصورت اشتباه محض است، اگر يك 
دوره اعضاي شوراي شــهر چنين حرفي براي تامين منابع مالي و انجام 
پروژه هاي بزرگ بزنند، در دوره بعد مطالبات مردم باالتر مي رود. كساني كه 
شعار تراكم فروشي مي دهند، احتماال ماهيت اقتصاد شهري را نمي دانند 
كه اگر مي دانستند چنين شــعاري نمي دادند. تهران بيش از اين جايي 
براي ساخت وساز ندارد و حداقل 400هزار واحد خالي در پايتخت وجود 
دارد و بيشتر آن در شمال شهر است. ذكر اين نكته مهم است كه به نظر من 
شمال پايتخت بدترين منطقه از نظر طراحي شهري است چرا كه با وجود 
قيمت باال، طي دهه هايي مشاهده مي شود كيفيت ساخت وساز شهري 
كه يكي از معيارهاي آن فواصل ميان ساختمان هاســت، بعضا از مناطق 
جنوبي شهر نيز كمتر بوده است. مردم شمال تهران پول مي دهند تا در 
خانه هاي خود محبوس شوند و اين صرفا به دليل پرستيژ كاذب اجتماعي 
و اقتصادي است. زماني كه صحبت از شمال و جنوب يك شهر مي شود، 
طراحي شهري باكيفيت باال مدنظر است. گراني قيمت در اين مناطق نيز 
اثر ارزش افزوده ناشي از پرستيژ كاذب است كه اقتصاد بيمار بدون توليد 
را در پي دارد. اين بيماري در شمال تهران به زمين تزريق مي شود، قيمت 
باال مي رود و شهرداري در گذشته در اين مرحله سراغ ساخت وساز باغات 
رفته و هزينه آن را خرج تعمير آسفالت و ديگر مسائل عمراني كرده است. 
زماني كه شوراي شهر مي گويد مي خواهيم كه شهرداري تراكم فروشي 
نكند، بايد به اين امر توجه داشت كه اگر تراكم فروشي نكند درآمدي هم 
نخواهد داشت و اقدامات عمراني در شهر نيز انجام نمي شود. شهرداري را 
نمي توان بدون درآمد گذاشت اما چنين درآمدي كه پيش تر از آن صحبت 
شد نيز حاصل فروش محيط است. تا زماني كه ما در برخورد با شهر، اصول 
اقتصاد شهري، طراحي شــهري و اصول ارتقاي كيفيت محيطي شهري 
را رعايت نكنيم به هيچ نتيجه اي نرســيده و راه به جايي نمي بريم. اينها 
شــعارهايي غيرعلمي هســتند كه به عمل درآوردن آنها به جز تخريب 
شهر كاري نخواهد كرد و شهر پايدار تا زماني كه مطالبات مردم به حدي 
غيرقابل تصور برسد، به شعار تبديل مي شود. بنابراين بايد متخصصاني پا به 
عرصه ششمين دوره مديريت شهر تهران بگذارند كه با داشتن علم كافي، 
تمام تالش شان را به كار گيرند تا منابع مالي از محل صحيح كسب شود و 

شهر بيشتر از اين به ريل صحيح اداره برگردد.
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  ديوان عدالت اداري 26سال پيش با صدور دادنامه179، پايه انعقاد قرارداد موقت براي مشاغل با ماهيت مستمر را بنيان نهاد

نقد خبر

خودپرداز يارانه ها
  خبر: اميد حاجتــي، مديرعامل هدفمندي يارانه هــا، جزئياتي از 
پرداخت يارانه ها به دستگاه هاي مختلف را منتشر كرد. به اين فهرست 

نگاه كنيد: 
1ـ وزارت نيرو بابت خريد تضميني آب اســتحصالي و تصفيه شــده 
از بخش غيردولتي و تأمين خريد برق جزايــر جنوب: 454ميليارد 
تومان. 2ـ وزارت صنعت بابت تنظيم بازار كاالهاي اساسي و ضروري: 
30ميليارد تومان 3ـ بنياد مســكن بابت كمك به مسكن محرومان 
جامعه: 600ميليارد تومان 4ـ شــركت بازرگاني دولتي ايران بابت 
يارانه نان و خريد تضميني گندم: 3000ميليــارد تومان  5- وزارت 
جهادكشــاورزي بابت يارانه نهاده ها و خريد تضميني: 250ميليارد 
تومان 6- شركت توسعه زيربناهاي حمل ونقل: 200ميليارد تومان 
7- سازمان بيمه سالمت: 2635ميليارد تومان  8- وزارت بهداشت، 

بابت پزشك خانواده: 300ميليارد تومان. 

  نقد: نظام يارانه اي ايران بيمار اســت و گرفتار دخل و خرج ريالي و 
ارزي شــده و هيچ اراده اي براي درمان اين سرطان وجود ندارد. تازه 
آنچه ســازمان هدفمندي يارانه ها در مقام خودپرداز يارانه ها منتشر 
كرده، تنها بخشي از يك واقعيت است و اضافه شدن مبلغ يارانه هاي 
نقدي و كمك هاي معيشتي هم نشان خواهد داد كه خالي كردن پول 
در حساب مردم و سازمان ها راه نجات نيست؛ زيرا درنهايت خانوارها 
شاهد ضعيف شدن اقتصاد و كوچك تر شدن سفره هايشان هستند. يك 
جاي كار مي لنگد، به نظر مي رسد اين لنگيدن در سال هاي آينده هم 
ادامه خواهد يافت. ترديد داريد؟ صبر كنيد تا شاهد چاق تر شدن اين 

اعداد و فقيرتر شدن دهك هاي درآمدي بيشتري باشيد.

گزارش

همشهري واقعيت كمترديده شده يك ماجرا را كالبدشكافي مي كند

 تاريخ تولد ابربدهكاران بانكي
11نفر و 95هزار ميليارد تومان. اين بخشــي از كــوه يخ مطالبات 
معوق شبكه بانكي است كه تنها نوك آن در مناظره سوم نامزدهاي 
رياست جمهوري سيزدهم نمايان شــد. جايي كه رئيس كل سابق 
بانك مركزي يك دست نوشــته شامل 11اســم را روي ميز رئيس 
قوه قضاييه قرار داد و از او خواست اگر به مصلحت مي داند، اين اسامي 

را اعالم كند.
به گزارش همشهري، البته اين نام ها به زبان نيامد؛ حتي سيدابراهيم 
رئيســي، اعتراض كرد كه چرا اين اســامي اكنون در اختيار او قرار 
مي گيرد. ساعتي بعد نوشته منتسب به عبدالناصر همتي، رسانه اي 
شد و چند روز بعد ســخنگوي قوه قضاييه جزئياتي از اين پرونده ها و 
روند رسيدگي قضايي و اجرايي براي وصول طلب بانك ها از 11شخص 
را كه به عنوان ابربدهكاران بانكي ياد مي شود، بيان كرد. اما اين پايان 
ماجرا نبود، هنوز كمتر كسي مي داند كه اين 11ابربدهكار بانكي به 

همراه ديگر بدهكاران عمده به بانك ها، چه زماني متولد شده اند؟

توضيح قوه قضاييه و بانك مركزي
ســخنگوي قوه قضاييه مي گويد: خوشــبختانه كارنامه قوه قضاييه 
در رســيدگي به پرونده هاي معوقات بانكي و بدهكاران عمده بانكي 
همانند بسياري از موارد ديگر درخشان است. غالمحسين اسماعيلي، 
توضيح مي دهد: اقدامات انجام شده صرفا براســاس تدابير اين قوه، 
تالش همكاران قضايي و ضابطان قوه قضاييه است نه بانك مركزي و 

سيستم بانكي كشور. 
در اين پرونده ها تاكنون نه تنها سيســتم بانكي مدعي نبوده بلكه در 
برخي از موارد مانع تراشي هم داشته اند و بانك مركزي تاكنون در مورد 
پرونده هاي رسيدگي شــده مكاتبه اي با قوه قضاييه نداشته است. در 
مقابل ديروز بانك مركزي از سخنان سخنگوي قوه قضاييه هم انتقاد 
و هم به آن اعتراض و فاش كرد: تشكيل پرونده ابربدهكاران بانكي با 
پيگيري هاي كميته فرادستگاهي در بانك مركزي بوده است. بانك 
مركزي در عين حال با اشاره به تعامل نزديك و مناسب بين مقامات 
ارشد اين بانك با قوه قضاييه، از اظهارات سخنگوي قوه قضاييه و ناديده 
انگاشتن زحمات و اقدامات شبانه روزي بانك مركزي، شبكه بانكي و 
ساير سازمان ها گاليه كرده و درخواســت داده تا تحت  تأثير فضاي 
انتخاباتي كشــور از طرح مطالبي كه با عملكرد واقعي دستگاه هاي 

مسئول تطابق ندارد، پرهيز كنند.

سال93
نكته بسيار مهم در نامه بانك مركزي خطاب به قوه قضاييه اينجاست 
كه اساســا افرادي كه از آنها به عنوان ابربدهكاران بانكي ياد مي شود، 
در دولت حسن روحاني، متولد نشده اند بلكه پرونده اخذ تسهيالت 
آنها در دولت محمود احمدي نژاد، باز شده و رسيدگي به پرونده آنها 
از زمان رياست ولي اهلل  سيف، بر بانك مركزي آغاز شده است. ديروز 
بانك مركزي با ارسال نامه اي به قوه قضاييه با اشاره به تاريخچه و علل 
تشكيل كميته فرادستگاهي فرايند طرح و بررسي پرونده ها از نقطه 
آغازين در كميته تا ارجاع آن بــه مراجع قضايي را حاصل همكاري و 
هم افزايي سازمان ها و نهادهاي عضو و نتيجه اهتمام ويژه همه اعضاي 

كميته ازجمله نمايندگان قوه قضاييه اعالم كرده است. 
نكته مهم در توضيحات بانك مركزي اينجاست كه تاريخ تولد كميته 
فرادستگاهي جهت رسيدگي به پرونده بدهكاران دانه درشت بانك ها 
سال1393 بوده؛ يعني يك ســال پس از روي كار آمدن دولت حسن 
روحاني كه رئيس وقت قوه قضاييه هم صادق آملي الريجاني بوده است. 
كميته اي با عنوان پيگيري مطالبات غيرجاري بانك ها كه نمايندگاني 
از دستگاه هاي مختلف شامل بانك مركزي، دبيرخانه ستاد هماهنگي 
مبارزه با مفاســد اقتصادي، وزارتخانه هاي اطالعات و امور اقتصادي 
و دارايي، ديوان محاسبات كشور، دادســتاني كل كشور، دادستاني 
عمومي و انقالب تهران، سازمان ثبت اسناد، نيروي انتظامي و سازمان 
اطالعات سپاه در آن عضويت داشته اند و اينگونه نبوده كه قوه قضاييه 

به تنهايي پرونده اين افراد را كشف و رسيدگي كرده باشد.

    نقاط روشن پرونده ابربدهكاران بانكي
هرچند در اظهارات سخنگوي قوه قضاييه و پاسخ بانك مركزي زواياي 
تازه اي از پرونده ابربدهكاران بانكي روشن شده، اما همچنان نام افرادي 
كه پشــت پرده اين پرونده ها بوده و در پرداخت تسهيالت و اعتبارات 
نفوذ داشته اند، فاش نشده است. 1- 11ابربدهكار بانكي محصول پرداخت 
تســهيالت و دادن اعتبار به آنها قبل از تشكيل دولت حسن روحاني و 
به طور مشخص در دولت دهم بوده است. پس تاريخ تولد آنها به قبل از 
دولت فعلي برمي گردد. 2- رســيدگي به پرونده بدهكاران دانه درشت 
بانكي از سال1393 و در سال نخســت دولت روحاني و در زمان رياست 

صادق آملي الريجاني بر قوه قضاييه آغاز شده است.

مطالبــه قديمــي كارگــران بــراي ابطــال  دستمزد
دادنامه179هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، 
اكنــون در قالــب نامه وزيــر كار بــه رئيس 
قوه قضاييه ارسال شده؛ در شرايطي كه قانونگذاران در جريان 
اصالح قانون كار حاضــر به احياي امنيت شــغلي كارگران 
نيستند، ابطال اين دادنامه تنها راهكار برگشت حق از دست 
رفته شاغالن كارهاي مستمر در اقتصاد ايران است. به گزارش 
همشهري، از 26ســال پيش كه هيأت عمومي ديوان عدالت 
اداري با صــدور دادنامــه179، راه را براي ســركوب قدرت 
چانه زني كارگران با تغيير قرارداد دائمي به موقت باز كرده تا 
امروز كه همه نامزدهاي سيزدهمين دوره رياست جمهوري، 
پاسداشــت كار و مقام كارگر را از ضروريات برمي شــمارند، 
تشكل هاي كارگري در تالش بوده اند تا به اين بازي حقوقي 
پايان دهند و امنيت شغلي نيروي كار را بازگردانند اما در هيچ 
مرحله اي، حتي با ارســال نامه بــه رئيــس قوه قضاييه در 
بهمن1398 نيز نتوانستند آب رفته را به جوي بازگردانند. حاال 
وزير كار، اين مطالبه قديمي را به همراه استدالل هاي قوي در 
مورد ناروا بودن دادنامه179 براي سيدابراهيم رئيسي، رئيس 
قوه قضاييه ارسال كرده تا شايد به واسطه شور انتخاباتي اين 

روزها، گره بزرگ كارگران ايراني باز شود.

پاتك حقوقي به امنيت شغلي كارگران
پيچيدگي مســائل حقوقي به قدري است كه حتي در اعالم 
دعواي ساده نيز، اگر كسي با اين مســائل آشنايي نداشته 
باشد، احتماال با مشــكالت بزرگ مواجه خواهد شد. همين 
مســئله باعث شــده، در هنگام تصويب و تنقيح قوانين در 
ايران، روي كلمه بــه كلمه متن بحث و دقت شــود؛ اما در 
ادامه به واســطه حواشي مطرح شــده در مورد يك قانون يا 
اختالف نظرهاي موجود ميان قانونگــذاران، گاه براي يك 
ماده قانوني چندكلمه اي، چندين تبصره  و مســتثنيات نيز 
نوشته مي شــود كه از قضا برخي از آنها حفره اي براي انجام 
يك بازي حقوقي و تغيير مفهوم قانون باز مي كنند. استناد 
به مفهوم مخالف، يكي از اين ابزارهاي حقوقي اســت كه بر 
اساس همين حفره هاي موجود در قانون، در مورد تبصره2 
ماده7 قانون كار جمهوري اســالمي ايران انجام شده و در 
26سال گذشته راه را براي موقتي سازي  قرارداد نيروي كار 

دائمي باز كرده است.
به گزارش همشهري، در  تبصره2 ماده7 قانون كار آمده است: 
»در كارهايي كه طبع آنها جنبه مستمر دارد، درصورتي كه 
مدتي در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائمي تلقي مي شود.« 
در سال1375، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با استناد 
به مفهوم مخالف اين تبصره چنين برداشــت كرده كه »در 
صورت ذكر مدت در قرارداد كار، آن قــرارداد دائمي تلقي 
نخواهد شــد«. اينگونه، امنيت شــغلي كارگران فداي يك 
بازي حقوقي مي شود و سهم قراردادهاي موقت در مشاغل با 
ماهيت مستمر از تقريبا هيچ در سال1375 به 95درصد در 

سال1400 افزايش مي يابد.

دليل اهميت ابطال دادنامه179
از زماني كه بــا صدور دادنامه179 ديــوان عدالت اداري، 

چراغ سبز قانوني جهت انعقاد قرارداد موقت براي مشاغل 
با ماهيت مستمر روشن شد، فعاالن و تشكل هاي كارگري 
نيز براي ابطال اين دادنامه به تكاپو افتادند اما در هيچ يك 
از اقدامات موفق نشــدند. حتــي در بهمن ماه1398 و در 
شــرايطي كه نزديك به يك سال از رياســت سيدابراهيم 
رئيسي در قوه قضاييه مي گذشت، اعضاي كميته حقوقي 
كانون هماهنگي شــوراهاي اسالمي كار اســتان تهران، 
در نامه اي خطاب به رئيس دســتگاه قضا خواستار ابطال 
دادنامه179 ديوان عدالت اداري شــدند؛ كــه البته اين 
تالش نيز به تحقق نتيجه مورد انتظار منجر نشد. همه اين 
تالش ها به اين خاطر بود كه از سال75 و ابالغ دادنامه179 
ديوان عدالت اداري، نوشــتن قراردادهاي موقت 5ساله، 
يك ســاله، چندماهه، يك ماهه و حتي ســفيدامضا براي 
كارگران جديد رواج پيدا كرد و همزمــان قرارداد دائمي 
كارگران قديمي نيز گاه به داليل مختلف و عمدتا در سايه 
تهديد يا اغفال از سوي كارفرمايان به قراردادهاي موقت 
تبديل شد. اين كار تا جايي پيش رفت كه عمال كارگر داراي 
قرارداد دائمي كمياب شد و در نتيجه قدرت چانه زني طبقه 
كارگر به كلي از ميان رفت. ابعاد اين واقعه تا حدي بزرگ 
است كه طبق آمار تشكل هاي كارگران، سهم قراردادهاي 
موقت به 95درصد مي رسد و عمال بخش غالب نيروي كار 
دائمي كشور از منظر قرارداد كار، نيروي موقت محسوب 
مي شود. در كنار اثرات رواني و معيشتي رواج قراردادهاي 
موقت، آنچه بيش از همه به جبهه كارگران آسيب رساند، 
حذف قدرت چانه زني آنها در مذاكرات ســه جانبه بود كه 
حتي باعث شــد در جريان مذاكرات مزد 1399، مصوبه 
شــوراي عالي كار بدون موافقت و امضاي كارگران ابالغ و 

اجرا شود.

تكرار درخواست قديمي
در شرايطي كه 26ســال تالش براي جبران بازي حقوقي 
روي تبصره2 ماده7 قانون كار بي نتيجه مانده، اين بار محمد 
شــريعتمداري، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با ارســال 
نامه اي به رئيس قوه قضاييه خواســتار ابطال دادنامه179 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شــده است. در اين نامه 
ضمن تشريح تبعات اين دادنامه براي نيروي كار و اثرات آن بر 
تضييع حقوق كارگران، داليل و برهان هاي كافي براي جلب 
نظر رئيس دستگاه قضا براي ابطال اين دادنامه نيز آورده شده 
است. تعارض استناد دادنامه179 با هدف و غرض قانونگذار، 
تعارض اين دادنامه با قياس اولويت، تعارض اســتناد ديوان 
عدالت در دادنامه179با اصل دائمي بــودن قرارداد كه در 
تبصره2 ماده7 قانون كار مورد تأكيد بوده و همچنين تعارض 
اين دادنامه و استناد آن با روح و مفاد قانون كار كه حتي در 
مورد اخراج كارگران نيز مقررات سختي تعيين كرده، همگي 
از مباحثي است كه شريعتمداري در نامه خود براي توضيح 
و تبيين درخواست ابطال دادنامه179هيأت عمومي ديوان 
عدالت اداري شرح داده تا شايد اين دادنامه به استناد ماده91 
قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ابطال 
شود. البته اين ابطال از منظر مخالفت كارفرمايان بخش هاي 

اصناف، خصوصي و تعاوني، بي هزينه نخواهد بود.

وزير كار به رئيس قوه قضاييه نامه نوشت

درخواست براي احياي  امنيت شغلي كارگران
 دادنامه نارواي 179 ديوان عدالت اداري را ابطال كنيد تا امنيت شغلي كارگران احيا شود؛ 

اين چكيده نامه وزير كار به رئيس قوه قضاييه است
دقت كنيد؛ ايران براي نخستين  گزارش
 بــار بدتريــن عملكــرد را در 
شــاخص تــاب آوري جهان 
به دســت آورده اســت؛ رتبــه128 در بين 
130كشور دنيا. عجيب نيست؟ چرا اقتصاد 
ايران تا اين اندازه كم طاقت شده و در جدول 
جهاني تنها باالتر از اقتصادهاي بحران زده اي 
مثل ونزوئال و هائيتي قرار گرفته است؟ البته 
نه اينكه در 5سال قبل از سال جاري ميالدي 
وضع ايران خيلي خوب بــوده، نه! برآوردها 
نشــان مي دهد؛ تاب آوري ايــران در برابر 
3متغير مهم اقتصادي، كيفيت ريســك و 
زنجيره تامين كاالها و خدمات آسيب ديده 

است.
 به گزارش همشــهري، خطاي سياستگذاري 
و قرار گرفتن در شــرايط انزوا  ناشي از تحريم، 
باعث شده تا تصميم گيرندگان از استانداردهاي 
بين المللي غافل شوند و در تاب آوري اقتصادي، 
ايران بــا پديده هايــي چون افت شــديد نرخ 
بهره وري، افزايش ريسك هاي سياسي، باالرفتن 
شــدت مصرف انرژي )بخوانيد: اتالف انرژي( 
و تزلزل در نرخ شهرنشــيني مواجه شــود. در 
شاخص كيفيت ريســك هم كه روشن است؛ 
ايران در معرض خطرات و بالهاي طبيعي نظير 
زلزله و سيل قرار دارد و خطرات آتش سوزي هاي 
گسترده و حمالت سايبري هم بر ضربه پذيري 
كشور در برابر ريسك ها فشار وارد كرده است. در 
ارتباط با زنجيره تامين هم ناگفته پيداست كه 
فساد وجود دارد و شفافيت اقتصادي به شدت 
افت داشته است. در چنين شرايطي كم طاقت  
شدن ايران واقعيت هشداردهنده اي است كه با 
شعارها و وعده هاي رنگارنگ نمي توان با جامعه 
تاب آور و رواداری مواجه شــد. اين هشــداري 
جدي، براي ايراني اســت كه خطر بسته شدن 
پنجره طاليــي جمعيتي را تجربــه مي كند و 
كيفيت زندگي شهروندان به دليل پديده فقر و 
شكاف درآمدها و افت ثروت مردم، هم مزيد بر 

علت هاست.

ارزيابي جهاني
يك نهاد بين المللي با ارزيابي شاخص تاب آوري 
اقتصاد كشــورهاي مختلف جهان فاش كرده؛ 
اقتصاد ايران به ويژه در برابر ريسك هاي مختلف، 
كم توان تر شده است. مؤسســه بيمه دارايي ها 
مي گويــد: امتياز ايران در شــاخص تاب آوري 
جهاني در 5سال گذشــته با فراز و نشيب هايي 
همراه بوده و پس  از آنكه در سال2020 امتياز 
21.1 را كسب كرد، در سال2021 مجددا با افت 

امتياز مواجه شد و امتياز آن به 16.1 رسيد.
براساس اين گزارش، ايران در ميان 130كشور 
و قلمروی مورد بررســي در سال2021، با افت 
3پله اي در رتبه128 قرار گرفته و ضعيف ترين 
عملكرد را طي بازه 5سال اخير به خود اختصاص 

داده اســت. همچنين در ميان 12محرك زير 
شاخص اصلي شــاخص تاب آوري، رتبه ايران 
در كيفيت ريســك بالياي طبيعــي و كيفيت 
ريسك آتش ســوزي به ترتيب در رتبه هاي 68 
و 72 قرار گرفته و بهترين عملكرد را داشــته 
اســت. اما بدترين رتبــه ايران نيــز مربوط به 
تاب آوري اقتصادي 129 با كســب امتياز2.9 
است و رتبه ريسك سياســي هم زير مجموعه 
شــاخص تاب آوري اقتصادي ايران، ضعيف و 
127 برآورد شــده و عالوه بر اينكه حكمراني 
شركت ها نيز وضعيت مناسبي در اين شاخص 
ندارد و رتبــه126 را در بين 130كشــور دنيا 
به خود اختصاص داده است. مؤسسه بين المللي 
بيمه دارايي ها مي گويد؛ در سال2021 ميالدي 
بهترين امتياز كسب شده ايران به زير شاخص 
نرخ شهرنشــيني اختصاص دارد؛ درحالي كه 
ايران در زيرشاخص هايي چون مقابله با بالهاي 
طبيعي، كنترل فساد و ريسك سياسي وضعيت 

نامطلوبي را تجربه مي كند.
ايــران در ســال2021 در ميان كشــورهاي 
همســايه، ضعيف ترين عملكرد را در شاخص 
تاب آوري به خود اختصــاص داده؛ درحالي كه 
كشــورهاي امارات متحده عربي در رتبه32، 
قطر در رتبه34، عربســتان ســعودي و تركيه 
هم به ترتيب در جايگاه 55 و 60 دنيا قرار گرفته 
است. نتيجه اينكه امتياز ايران در هر سه ركن 
اصلي شاخص تاب آوري از كشورهاي همسايه 
فوق به مراتب كمتر و حتي در سه شاخص اصلي 
اقتصاد، كيفيت ريسك و زنجيره تامين وضعيت 

ضعيف تر از تركيه را تجربه مي كند.

شاخص تاب آوري چيست؟
براساس گزارش اتاق تهران، مؤسسه بيمه دارايي ها 
مي گويد: ســال2020 بحران عميق ســالمت 
عمومي، درگيري هاي سياسي و بالياي طبيعي 
را به همراه داشت كه هر يك از اين موارد مي تواند 
تاب آوري محيط كسب وكار يك كشور را به چالش 
بكشد و با وجود چنين خطرات و نشانه ها، نياز به 
تقويت تاب آوري به شدت ذهن بسياري از مديران 

ارشد كسب وكار را درگير كرده است.
دنيا در ســال2020 ميالدي نه تنهــا با بحران 
كرونا مواجه شــده بلكه اعتراض هاي گسترده 
مدني را هم تجربه كرده و نشانه هايي جدي از 
تغيير شرايط آب و هوايي ازجمله طغيان ناشي 
از بارش هاي شديد و طغيان دريا و خشكسالي 
همراه با آتش سوزي هاي ناشي از آن، آسيب هايي 
بر بســياري از مناطق جهان وارد كرده است. از 
اين منظر شــاخص تاب آوري جهاني مؤسسه 
بيمه دارايي ها، از 12 زيرشاخص با وزن يكسان، 
تشكيل شده و براي 130كشور جهان محاسبه و 
رتبه بندي مي شود. بررسي ساختار و تغييرات 
اين شاخص به مديران كســب وكار اين امكان 
را مي دهــد تا منابــع قدرت و آســيب پذيري 

موجود در تاب آوري يك كشور را، اعم از عوامل 
مختلف اقتصاد، كيفيت ريسك و زنجيره تأمين 

شناسايي كنند.

جهان كم طاقت در برابر فشارها
مؤسســه بيمه دارايي ها در گزارش جديد خود 
وضع تاب آوري كشورهاي مختلف دنيا در برابر 
ريســك ها را برآورد كــرده و مي گويد: منطقه 
اروپاي غربي همچنان در ميان 10منطقه برتر 
در شاخص تاب آوري قرار دارد و دانمارك به دليل 
بهبود كيفيت مقابله با تهديد آتش سوزي، در 
شــاخص تاب آوري جهاني2021 از رتبه سوم 
به رتبه اول رسيده است. اين در حالي است كه 
آمريكا شاهد كاهش رتبه تاب آوري از 10 به 17 
بوده كه نشان دهنده دو تغيير بزرگ است. يكي 
كاهش 9رتبه اي در حوزه قرار گرفتن در معرض 
بالياي طبيعي و ديگري سقوط ريسك سياسي 
براي كل كشــور كه مي تواند بيانگر اختالفات 
حزبي و درگيري شديد پيرامون مسائل عدالت 

اجتماعي در اين كشور باشد.
اين گزارش نشــان مي دهد: در ســال2021 
انگلســتان همچنــان در بين 10كشــور برتر 
در شــاخص تاب آوري قرار گرفتــه و صعودي 
3پله اي داشته كه اين بهبود ناشي از كاهش خطر 
سياسي، به دليل پذيرش عمومي سياست هاي 
اصلي و تكميلي برگزيت و پايــان ابهام درباره 
خروج اين كشــور از اتحاديه اروپا بوده اســت. 
از سوي ديگر در شرق آســيا، رتبه سنگاپور در 
شاخص تاب آوري از 22در سال2020 به 12در 
سال2021 ارتقا يافته كه دليل اصلي آن كاهش 
تهديد قرار گرفتن در معرض بالياي طبيعي است 
و در ميان 130كشور دنيا در سال2021، اوكراين 
بيشترين ارتقا در رتبه شاخص تاب آوري را تجربه 
كرده و از رتبه84 به 63 رســيده است. اين در 
حالي است كه چين با كاهش 19پله اي جايگاه 
خود از حيث شدت انرژي مواجه شده كه نشان 
از آسيب پذير شدن اين كشور در برابر شوك هاي 
نفتي دارد. همچنان كــه هنگ كنگ با افزايش 
ريسك سياسي به دليل تنش هاي زياد با چين 
ريسك سياســي را تجربه كرده و در رتبه بندي 
شاخص تاب آوري سال2021، با كاهش 9پله اي 
نسبت به ســال2019 به رتبه26 تنزل داشته 
است. در آن سوي دنيا مكزيك نيز به دليل بدتر 
شدن ريسك سياسي و افزايش ريسك سايبري 
بالقوه، با گسترش دسترسي به اينترنت، 8رتبه 
در رتبه بندي كلي نسبت به سال2020 سقوط 
كرده و از رتبه67 به 75 رســيده است. مؤسسه 
بيمه دارايي ها مي گويد: درمجموع 56كشور يا 
قلمرو، تغييرات قابل توجهي، حداقل 10رتبه در 
رابطه با قرار گرفتن در معرض بالياي طبيعي، 
38كشور در شدت انرژي، 24كشور در ريسك 
سايبري بالقوه و 17كشور عامل خطر سياسي را 

در سال 2021تجربه كرده اند.

همشهري داليل كاهش رتبه تاب آوري اقتصاد را بررسي كرد

اقتصاد ايران كم طاقت شد
  با قرار گرفتن در رده 128جهان، بدترين رتبه اقتصاد ايران در شاخص تاب آوري، بين 130كشور ثبت شد

تب ساخت وساز مسكن خوابيد
از اواسط سال گذشته و در  مسكن
شــرايطي كه تقاضا براي 
ساخت مسكن در تهران 
به شدت كاهش پيدا كرده بود، آمارها از 
افزايــش رغبت ســرمايه گذاران براي 
ساخت وســاز مســكوني در ســاير 
شهرســتان ها حكايت داشت؛ اما حاال 
آمارهاي جديد حاكي از آن اســت كه 
اين افزايش رغبت بيــش از يك فصل 
دوام نداشــته و توليد مسكن در ساير 
شهرســتان ها نيز كاهش پيــدا كرده 

است.
به گزارش همشــهري، آمارهاي مربوط 
به وضعيت صدور پروانه هاي ساختماني 
در پاييز گذشــته حاكي از ايــن بود كه  
تقاضا براي صدور پروانه ســاختماني در 
شهرســتان ها برخالف تهران افزايشي 
اســت. در آن زمــان، فعــاالن صنعت 
ساختمان و انبوه ســازان در گفت وگو با 
همشــهري اعالم كرده بودند كه پايين 
بودن هزينه احداث پروژه هاي مسكوني 
در خارج از تهران باعث اين رونق شــده 
و نمي توانــد براي مــدت طوالني ادامه 

پيدا كند؛ حاال آمارهاي مربوط به صدور 
پروانه هاي ساختماني در پاييز 99حاكي 
از اين اســت كه صدور پروانه ساختماني 
در شهرستان ها نيز مانند پايتخت منفي 
شــده و تب تقاضــا براي ساخت وســاز 

خوابيده است.

عقب نشيني سازندگان مسكن
آمار صــدور پروانه هاي ســاختماني در 
شهرداري هاي كشــور حاكي از آن است 
كه تقاضا براي ساخت وســاز مســكوني 
در كل كشــور به طور ميانگين كاهشي 
بوده؛ اما در شرايطي كه تعداد واحدهاي 
مسكوني پيش بيني شده در پروانه هاي 
ساختماني شهر تهران 4.7درصد نسبت 
به فصل قبــل كمتر شــده، اين كاهش 
به طور ميانگين براي كل كشــور معادل 
17.2درصد بوده اســت. به نظر مي رسد 
تعميق ركود بازار مسكن و همچنين باال 
رفتن هزينه ســاخت در شهرستان ها از 
قوي ترين عواملي باشد كه سازندگان را 
از برنامه ريزي براي توليد مسكن جديد 

منصرف كرده است.

توليد مسكن به روايت آمار
با توجه به اينكه توليد مســكن در ايران 
يك تا دو ســال زمان مي برد، واحدهاي 
مسكوني ســاخته شــده  با پروانه هاي 
ساختماني تابستان و پاييز سال گذشته 
از چند ماه ديگر امكان ورود به بازار پيدا 
خواهند كرد. با اين حساب، كاهش صدور 
پروانه ســاختماني در پاييز سال گذشته 
روي عرضه مســكن در نيمه دوم امسال 
اثرگذار خواهد بود كه البتــه با توجه به 
تعميق ركود اين بازار، به نظر نمي رســد 
مشــكلي ايجاد كند اما بازهم به افزايش 

كسري مسكن دامن خواهد زد. 
براســاس آخرين اطالعــات مركز آمار 
ايران، در پاييز گذشته هزار و 958پروانه 
ســاختماني براي احداث بنــا در تهران 
صادر شده كه اين تعداد نسبت به فصل 
قبل 12.1درصد و نسبت به فصل مشابه 
ســال قبــل 30.3درصد كمتر اســت. 
در ايــن پروانه ها 13هــزار و 171واحد 
مسكوني پيش  بيني شــده كه نسبت به 
فصل گذشــته 4.7درصد و نســبت به 
فصل مشابه سال گذشــته 18.7درصد 

كاهش نشان مي دهد. متوسط مساحت 
زيربناي ايــن دســته از پروانه ها در اين 
فصل 1552مترمربع و متوســط تعداد 
واحد مسكوني در هر يك از اين پروانه ها 

8.2 واحد بوده است. 
باوجود اينكه آمارهای رسمي از وضعيت 
صدور پروانه ساخت وســاز مسكوني در 
نقاط شــهري كشــور از كاهش توليد 
مسكن نسبت به فصل قبل حكايت دارد، 
اما همچنان وضعيت توليد در مقايســه 
با ركود ســنگين ســال 98بهتر است. 
آمارها حاكي از اين اســت كه در پاييز 
ســال 1399، تعداد پروانه ساختماني 
صادر شده نسبت به فصل مشابه در سال 
قبل از آن 18.3درصد بيشــتر است. در 
اين تعداد پروانــه، درمجموع 113هزار 
و 816واحد مســكوني پيش بيني شده 
كه در مقايســه با فصل مشــابه ســال 
98معادل 33.8درصــد افزايش دارد. 
طبق آمار متوسط مساحت زيربنا در اين 
پروانه ها 572مترمربع و تعداد واحدهاي 
پيش بيني شــده در هر پروانه احداث، 

3.1واحد بوده است.

برترين و ضعيف ترين كشورهاي جهان در شاخص تاب آوري سال2021

نمودار1- 10 كشور برتر جهان از لحاظ امتياز شاخص 
تاب آوري در سال 2021 - حداكثر امتياز 100

نمودار 2- 10 كشور ضعيف جهان از لحاظ امتياز شاخص 
تاب آوري در سال 2021 - حداقل امتياز صفر
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با رشد هزينه ساخت و تعميق ركود بازار مسكن، تمايل به 
ساخت وساز مسكوني در شهرستان ها نيز يك فصل پس از 

تهران كاهش يافت
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   مشكالت توزيع
نبود نظارت بر توزيع و تامين تاير نيز يكي از شكايت هاي كاميون داران است كه معتقدند نابساماني در اين بخش افزايش قيمت 
الستيك را با وجود كاهش نرخ ارز به دنبال داشته است. از سال۹۷ و به دنبال اعتراض كاميون داران به نابساماني بازار الستيك، 
توزيع تاير سنگين از طريق سامانه انجام مي شود كه وزارت صمت براي بارگذاري اطالعات تايرهاي وارداتي و توليدي طراحي 
كرده است. اين سامانه تا زماني كه تفاوت بااليي در نرخ الســتيك هاي حواله اي با الستيك هاي بازار آزاد را در خود داشت، با 
استقبال مناسب رانندگان و كاميون داران مواجه شد؛ اما از ابتداي سال۹۷ كه با تصميم هيأت دولت، ارز دولتي )دالر ۴۲۰۰توماني( 
واردات الستيك حذف و ارز نيمايي جايگزين آن شد، روند صدور حواله رانندگان هم به مرور كمتر شد. سوءاستفاده تعدادي 
از واردكنندگان كه واردات الستيك را با ارز دولتي انجام داده اما آن را به اسم واردات با ارز نيمايي فروختند و همچنين افزايش 
تدريجي اختالف نرخ ارز نيمايي و دولتي سبب شد بار ديگر مشكالتي براي كاميون داران و رانندگان خودروهاي سنگين باري 

و مسافري ايجاد شود كه تنها شامل قيمت نيست و كمبود و تنوع پايين سايز و برند و محدوديت تعداد را نيز شامل مي شود.
دبير انجمن توليدكنندگان با ابراز بي اطالعي از مشكالت سيستم توزيع گفت: اطالعات توليد شركت ها و آمار خريد و فروش 
همچنان با اطالعات كامل و به صورت شفاف در سامانه بارگذاري مي شود و انجمن توليدكنندگان بيش از اين در زمينه توزيع اشراف 

و مسئوليت ندارد و در عين حال گزارشي مبني براين كه در بازار مشكالتي وجود داشته باشد هم دريافت نكرده ايم.

   تغيير نگاه به بازار
صرف نظر از موضوعات اساسي در حوزه هاي اقتصاد و ديپلماسي، تحليلگران بر اين باورند كه نوع نگاه 
دولت به بازار سرمايه هم بايد تغيير كند. دولت بايد تالش كند استقالل را به بازار سرمايه بازگرداند، قانون 
بازار اوراق بهادار را اصالح كند، دست از نگاه ابزاري به بورس بردارد، نقش بورس را در اقتصاد ملي بشناسد 
و اعتماد را به سرمايه گذاران بورس بازگرداند. فردين آقا بزرگي، كارشناس بازار سرمايه مي گويد: دولت 
بعدي بايد به بانك مركزي و سازمان بورس استقالل دهد تا اين دو نهاد اقتصادي به عنوان ابزاري براي 
اجراي سياست هاي اقتصادي دولت قرار نگيرند. البته اين به معناي آن نيست كه اين دو از كمك به اجراي 
سياســت هاي دولت دريغ كنند؛ بلكه بورس كه هم اكنون به عنوان ابزاري براي جبران كسري بودجه 
دولت وسط ميدان آمده، عمل نكند و با انتشار اوراق بسيار هنگفت، بازار را تحت الشعاع خود قرار ندهد.
به گفته فردين آقا بزرگي، كارشناس بازار سرمايه ۲ركن اصلي تصميم گير در شوراي بورس، وزير اقتصاد 
و رئيس كل بانك مركزي هستند و اين به معناي اين است كه تركيب اين شورا يك ساختار دولتي دارد در 

نتيجه بايد از طريق اصالح قانون بازار اوراق بهادار به اين شورا استقالل داد.

با نزديك شدن به زمان برگزاري  گزارش
ســيزدهمين دوره انتخابــات 
رياست جمهوري در روز جمعه 
اين موضوع مطرح است كه رويكرد اقتصادي 
دولت در مواجهه با بازارســرمايه چگونه بايد 
باشد تا منافع 50ميليون سهامدار تامين شود. 
بررسي هاي همشهري نشان مي دهد دولت بعد 
بايد مواضع خود درباره سركوب قيمت ارز، نرخ 
بهره و قيمت گذاري دستوري را مشخص كند. 
در عين حال كارشناسان بر اين باورند كه دولت 
بايد تالش كند اســتقالل را به بازار ســرمايه 
بازگرداند، قانون بــازار اوراق بهادار را اصالح 
كند، دست از نگاه ابزاري به بورس بردارد، نقش 
بورس را در اقتصاد ملي بشناسد و اعتماد را به 

بورس بازگرداند.

ابهام در سياست ها
به گزارش همشــهري، از ابتداي سال جاري 
تاكنون بــازار ســهام تحت تأثيــر 2تحول 
سياسي قرار گرفته است. در ابتداي سال آغاز 
مذاكرات هسته اي در وين براي احياي برجام 
معامالت بورس را تحت الشعاع قرار داد و حاال 
سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري 
به خروج نقدينگي و انفعال سهامداران منجر 
شده است. طبق آمار از ابتداي امسال 20هزار 
ميليارد تومان نقدينگي از بازار سهام خارج شده 
و حجم معامالت به پايين ترين حد خود در يك 
سال و نيم گذشته رســيده، زيرا بازار سهام با 
مسائلي مواجه شده كه براي سهامداران مبهم 
است. عمده ترين ابهام، سياست هاي اقتصادي و 
نوع نگرش دولت آينده به اقتصاد و بازار سرمايه 
است. عليرضا تاج بر، كارشناس بازار سرمايه با 
بيان اينكه نامزد هاي انتخابات رياست جمهوري 
برنامه مشخصي درباره بورس مطرح نكرده اند، 
مي گويد: توقــع از رئيس جمهوري آينده اين 
است كه نقش بازار سرمايه را در اقتصاد ملي به 

رسميت بشناسد.
تاج بر با اشــاره به ضرورت بازگشت اعتماد به 
بازار سرمايه تأكيد مي كند: دولت بعد بايد از 
طريق افزايش اعتماد به بــورس زمينه ورود 
دوباره سرمايه هاي مردم را به بازارسهام فراهم 
كند. او تأكيد مي كند: تــا زماني كه اعتماد به 
معامالت بورس بازنگردد و دوباره سهامداران 
خرد وارد اين بازار نشــوند، هر حمايتي باعث 

ايجاد فرصت فروش در بازار خواهد شد.

سياست ارزي
سهامداران درعين حال نمي دانند دولت بعدي 
چه سياستي در قبال ارز در پيش خواهدگرفت. 
به غيراز دولت دوازدهم كه در مواجهه با قيمت 
ارز به سياست شــناور مديريت شده نزديك 
شد، تقريبا در تمام دولت هاي قبلي در 4دهه 
گذشته، قيمت ارز ســركوب شده است و اين 
موضوع اثرات ويرانگري بر بازار سرمايه برجاي 
گذاشــته اســت. چنانچه به هردليلي دولت 

بعدي بخواهد قيمت ارز را سركوب كند، اين 
موضوع زمينه افت شديد شاخص هاي بورس را 
فراهم خواهد كرد. حسين نصيري، كارشناس 
اقتصادي مي گويد: قيمت ارز بر قيمت اسمي 
سهام و ارزش ذاتي آن اثرگذار است. او توضيح 
مي دهد: با توجــه به اينكه بخــش بزرگي از 
جريانات ارزي به صورت انحصاري در اختيار 
دولت اســت، اين امكان وجود دارد كه دولت 
آينده در كوتاه مدت نــرخ ارز را ثابت نگه دارد 
يا كاهش دهد، اين نوع نگرش اقتصادي تأثير 

زيادي بر بازار سهام مي گذارد.

موضوعاتي كه از آن سخن گفته نشد
 از طرف ديگر درباره نحوه مديريت نرخ بهره 
ترديد دارند. مطالعات و پژوهش هاي انجام شده 
نشان مي دهد به لحاظ بنيادي نرخ تورم و نرخ 
بهره تأثير زيادي بر شاخص هاي بورس دارند 
و نامزد هاي رياســت جمهوري بايد مشخص 
كنند كه آيا برنامه هايي را دنبال خواهند كرد 
كه نرخ تورم و بهره را كاهش دهند. سهامداران 
همچنين انتظار دارند دولــت بعدي يكي از 
مطالبات اصلي آنها را كه حذف قيمت گذاري 

دستوري است،  به اجرا در بياورد.
از جمله مطالبات بزرگ بازار سرمايه در 2دهه 
گذشته كه هيچ گاه به آن اهميتي داده نشده 
بحث حذف قيمت گذاري دستوري است كه 
درآمد شركت هاي بورس را به شدت تحت تأثير 
قرار داده و در بسياري از موارد حتي به تحميل 
زيان هاي سنگين به شركت هاي بورس منجر 
شده است؛ مسائل  مهمي كه اغلب نامزد هاي 

رياست جمهوري درباره آنها سخني نگفته اند.

مراوده با جهان
در كنار اين متغيرهاي اصلي اقتصادي دولت 
بعدي همچنين بايد مشخص كند چه نگاهي 
نسبت به مراودات اقتصادي با ساير كشورهاي 
دنيا دارد. چنانچه دولت بعدي زمينه رشــد 
سطح تجارت ايران با كشور هاي جهان را فراهم 
كند يا نكند، بازار سهام به سرعت تحت تأثير 

قرار خواهد گرفت.
نكته اصلي در حوزه سياست و تجارت خارجي 
اين اســت كه بايد مشــكل نقل و انتقال ارز 
براي شركت هاي بورس حل شود. حل نشدن 
اين موضوع مي تواند مشــكالت شركت هاي 
صادرات محور را در بورس بيشتر كند. ضمن 
اينكه در ســمت مقابل شــركت هاي وابسته 
بــه واردات مواداوليه و نهاده هــاي توليد هم 
دچار مشكل خواهند شــد. حسين نصيري، 
كارشــناس اقتصادي با بيان اينكه 85درصد 
اقتصــاد ايران بــه واردات نهاده هــاي توليد 
وابسته است، تأكيد مي كند: اگر نتوانيم روابط 
بين الملل را در جهت تأمين اين نهاده ها به كار 
گيريم، قطعا توليد با مشــكل مواجه مي شود 
و  درآمد شركت هاي بورس را تحت تأثير قرار 

مي دهد.

صنعت الستيك در سال هاي گذشته صنعتي  صنعت
رو به رشد بوده و اگرچه بخشي از نياز بازار 
تاير كشــور با واردات تامين مي شــود اما 
توليدات داخلي به ويژه در بخش تاير خودروهاي سواري 
ســهم عمده بازار را به خــود اختصاص داده انــد. تعرفه 
40درصدي واردات الستيك سبك از 2 سال پيش از يك سو 
و افزايش قيمت ارز از سوي ديگر، عمال فضاي زيادي براي 
رقابت و انتخاب باقي نگذاشته، زيرا معدود تايرهاي وارداتي 
با قيمت هاي بسيار بااليي به دست مصرف كننده مي رسد. 
اما در بخش الستيك ســنگين عمده بار مصرف هنوز بر 
دوش واردات است. آمارها نشــان مي دهد 80درصد تاير 
ســنگين مورد نياز كشــور با واردات تامين مي شــود و 
توليدكنندگان داخلي با وجود تالش هاي انجام شــده و 
سياست هاي حمايتي نظير افزايش مقطعي تعرفه واردات، 

هنوز در اين بخش آمارهاي قابل  توجهي نداشته اند. 
تعرفه 26درصدي واردات الســتيك سنگين در سال97 
پس از اعتراض وسيع كاميون داران مورد تجديدنظر قرار 
گرفت و دوباره به 5درصد بازگشــت و واردات همچنان با 
همين تعرفه در حال انجام است اما شرايط در اين بخش 
هنوز آرام نيست. مشكالت تامين و توزيع الستيك سنگين 
در روزهاي اخير صداي اعتراض كاميون داران را بلند كرده 
است. دبير كانون انجمن هاي صنفي كاميون داران كشور 
در گفت و گو با خبرگزاري ها از مشــكالت بازار الستيك 
گفته و به نظر مي رسد آنچه صداي اعتراض اين صنف را 
بلند كرده اين بار نه قيمت، بلكه كيفيت تايرهاي موجود 
در بازار اعم از وارداتي و توليد داخل است. احمد كريمي 
با اشاره به اينكه عمده واردات را تايرهاي چيني تشكيل 
مي دهد، اعالم كرده در 40ســال گذشته شاهد كاهش 
كيفيت الســتيك هاي توليد داخلي بوده ايم و تداوم اين 
مشــكالت امنيت جاني كاميون داران را تهديد مي كند. 
توليدكنندگان داخلي معتقدند محصوالتشان با باالترين 

استانداردهاي اروپايي توليد مي شود.

توليد با استانداردهاي اروپا
انتقاد دبير انجمن صنفي كاميون داران از كيفيت تايرهاي 
توليد داخل با واكنش انجمن توليدكنندگان تاير درباره 
كيفيت الستيك هاي توليد داخل كشور مواجه شد. دبير 
اين انجمن در گفت و گو با همشهري گفت: تايرهاي سنگين 
راديالي كه در كشور در حال توليد است با تكنولوژي تاير 
كونتينانتال آلمان توليد مي شود و كساني كه از كيفيت 
الستيك هاي توليد داخل كشور انتقاد دارند بايد بگويند 
كدام تكنولوژي از اين باالتر اســت؟ مصطفي تنها افزود: 
مشــخص نيســت منتقدان براي اين ادعا كدام معيار را 
مبناي سنجش قرار داده اند كه تاير سنگين توليد داخلي 
در آن ضعف داشته و اين ســنجش و مقايسه با كدام نوع 
از محصوالت انجام شده اســت؟ به گفته اين مقام صنفي 
توليدات داخلي عالوه بر رعايت استانداردهاي بين المللي 
و حفظ كيفيت، به لحاظ كميت نيز در حال ارتقاســت و 
درحال حاضر بيش از 30درصد تقاضاي بازار را در زمينه 
تايرهاي راديال پوشش مي دهند كه در ماه هاي آينده تا 

60درصد نيز خواهد رسيد.

در تايرهاي باياس مازاد داريم و در راديال، كمبود
هم اكنون 6 كارخانه تايرسازي شامل كيان تاير، ايران تاير، 
الســتيك پيروزي، بارز، دنــا و آرتاويل تاير، توليدكننده 
الستيك سنگين باياس )نخي( هستند. در زمينه تايرهاي 
باياس توليد به قدري زياد است كه مازاد توليد وجود دارد. 
تنها در اين زمينه گفت: توليد الســتيك هاي باياس به 
قدري زياد است كه شــركت ها در فروش محصوالتشان 
مانده اند. در اين نوع تاير هم اكنون بــه اين دليل كه بازار 
كشــش ندارد ظرفيت مازاد و معطل هــم در كارخانه ها 
وجود دارد و كارخانه ها به محض اينكه كششــي در بازار 
ببينند ظرفيت توليد خود را افزايش خواهند داد. اما توليد 
تايرهاي راديال تنها در كارخانه  بارز انجام مي شود و شركت 
آرتاويل تاير به تازگي خط توليد الستيك راديال سنگين 

را بهره برداري كرده اســت. تنها در اين زمينه گفت: تاير 
راديال تاكنون در يكي از كارخانه ها )بارز(توليد مي شد كه 
ظرفيت توليد اين كارخانه سال گذشته حدود 18درصد 
نسبت به سال98 افزايش داشــته و تاكنون 30درصد از 
تقاضاي بازار را تامين كرده است، اما خط توليد تاير راديال 
از سال گذشــته در يكي ديگر از كارخانه ها )آرتاويل تاير( 
نيز راه اندازي شد. با اين  حال استفاده از كل ظرفيت توليد 
اين كارخانه  نيز به گفته تنها، 50 تا 60درصد نياز كشور را 
تامين مي كند و بين 40 تا 50درصد تقاضاي بازار بايد با 

واردات تامين شود.

واردكنندگان: آمارهاي توليد درست نيست
واردكنندگان امــا به صحت آمار توليــد اعتقادي ندارند 
و معتقدند توليــد داخل بيش از 20درصد ســهم بازار را 
در اختيار نــدارد. دبير انجمن واردكنندگان الســتيك 
در گفت وگو با همشــهري در اين زمينه گفت: در 5سال  
اخير توليدكننــدگان همواره از افزايــش توليد گفته اند 
درحالي كه همان سهم 30درصدي اعالم شده از سوي آنها 
نيز جاي ترديد دارد. سيدمحمد ميرعابديني، ضمن انتقاد 
از سياست هاي دولت درزمينه واردات، مشكالت كنوني 
را ناشي از تصميم گيري ها و سياستگذاري هاي نادرست 
در زمينه تعيين مبناي ارز و تامين آن براي واردكنندگان 
مي داند كه قاچاق و ورود محصوالت بي كيفيت را افزايش 
داده اســت. اين مقام صنفي تحريم ها را دليل تغيير مبدا 
واردات و پر شدن بازار از تايرهاي چيني دانست و افزود: 
در شرايط تحريم خريد از كشورهاي اروپايي كه درگذشته 
مبدا واردات ما بودند امكانپذير نيست. ميرعابديني چندماه 
پيش نيز در زمينه مشــكالت تامين و همچنين افزايش 
قيمت الستيك در بازار كشور هشدار داده و اعالم كرده بود 
كه به دليل عملكرد متناقض دولت در زمينه تامين ارز و 
اعطاي ارز دولتي به برخي واردكنندگان خاص، انگيزه اي 
براي واردات در نزد بسياري از واردكنندگان وجود ندارد و 
واردات تقريبا متوقف شده است. او هشدار داده بود كه اين 
مشكل 3 تا  4  ماه ديگر خودش را با كمبود و افزايش شديد 
قيمت در بازار نشان مي دهد. به نظر مي رسد اين اظهارات 

اكنون به حقيقت پيوسته است.

همشهري بررسي مي كند

دبير انجمن توليدكنندگان تاير در پاسخ به انتقادها: با استاندارد آلمان توليد مي كنيم انتظارات فعاالن بورس 
از دولت آينده

چالش كيفيت در بازار تايرهاي سنگين دفاع از رشد بورس
رئيس سازمان بورس به منتقدان رشد حبابي بازار 

سهام پاسخ داد

رئيس سازمان بورس در مقام پاســخگويي به حمله  بورس
منتقدان رشد بورس برآمد و تأكيد كرد: شاخص بورس 
هم همسو با ديگر بازار ها حركت كرده و نمي توان از واژه 

حباب براي آن استفاده كرد.
به گزارش همشــهري، بيشتر از يك سال اســت كه به بورس حمله 
مي كنند و از رشد شــاخص هاي بازار سهام در ســال گذشته انتقاد 
مي كنند. پارسال حتي 25اقتصاددان با انتشار نامه اي مدعي شدند 
رشد شاخص بورس متناسب با واقعيت اقتصاد ايران يعني رشد واقعي 
توليد ناخالص داخلي نيست. در اين مدت اما هيچ كس درباره اينكه 
رشد قيمت كاال و خدمات و طال، ارز و مســكن با رشد واقعي توليد 
ناخالص داخلي يا رشد اســمي آن متناسب بوده سخن نگفته است. 
منتقدان حتي نپرسيده اند آيا در ارزشگذاري قيمت سهام يك شركت 
فقط تابع توليد نقش دارد يا پارامتر هاي ديگري هم در تعيين قيمت 
سهام شركت ها اثر گذار است. نگاهي به نمودار ها نشان مي دهد رشد 
بورس درست از زماني آغاز شــده كه همه بازار ها رشد كردند، اما در 
اين مدت هيچ بازاري به جز بازار ســهام مــورد تاخت و تاز منتقدان 

قرار نگرفت.

رشد بورس همسو با ساير بازارها
به دنبال افزايش انتقاد ها به عملكرد اقتصادي بازار سهام ديروز رئيس 
سازمان بورس در مقام دفاع از رشد شاخص هاي بورس برآمد و گفت: 
شاخص بورس همســو با ديگر بازار ها حركت كرده، اينكه بخواهيم 
واكنش فعاالن اقتصادي را نســبت به انتظاراتي كه از اقتصاد دارند با 

عنوان حباب تفسير كنيم، كامال اشتباه است.
محمدعلي دهقان دهنوي كه در بيســت و چهارمين نشست هيأت 
نمايندگان اتاق تهران ســخن مي گفت، افزود: در چند وقت گذشته 
به صورت مكرر صحبت از واژه حباب در شــاخص بورس شده و افراد 
زيادي از واژه تخليه حباب ياد كرده اند. از زماني كه شاخص بورس روي 
كانال 230هزار واحد قرار داشت برخي هشدار دادند كه بورس حبابي 
شده؛ درحالي كه اكنون شاخص بورس در كانال يك ميليون و200هزار 

واحد قرار دارد و 4برابر آن زمان رشد كرده است.
او با بيان اينكه يكي ديگر از استدالل هاي نادرستي كه در كنار حباب 
عنوان شده بود مقايسه رشد بورس با رشد واقعي اقتصاد است، گفت: 
اگر در يك سال رشد اقتصادي 3 درصد بود توليدكنندگان حاضر بودند 
فقط 3درصد افزايش قيمت داشته باشند يا اگر رشد اقتصادي 3 درصد 

منفي بود قيمت محصوالت خود را تا 3 درصد كاهش مي دادند؟
او افزود: زماني كه در مورد بورس و قيمت دارايي ها صحبت مي شود 
در مورد متغير اسمي صحبت مي شود؛ در نتيجه مقايسه يك متغير 
اسمي با متغير واقعي بسيار مقايسه نادرستي است، زيرا قيمت دارايي ها 
تحت تأثير عوامل زيادي قرار دارد. دهقان دهنوي ادامه داد: واقعيت 
اقتصاد اين است كه قيمت دارايي ها نسبت به تورم انتظاري و انتظاراتي 
كه فعاالن اقتصادي از آينده اقتصاد دارند شــكل مي گيرد. اين يك 
حقيقت تلخ است كه در ماه هاي ابتدايي سال گذشته انتظاراتي مبني 
بر رسيدن قيمت دالر به عدد هاي بااليي در اقتصاد شكل گرفته بود، 

زماني كه اين انتظار وجود دارد نمي توان از واژه حباب استفاده كرد.
رئيس ســازمان بورس تأكيد كرد: اين، اقدامي عقالني است. وقتي 
فردي پيش بيني مي كند قرار است قيمت دالر با افزايش و ارزش پول 
ملي با كاهش همراه شود، براي حفظ ارزش دارايي خود، سرمايه هاي 
نقد خود را به دارايي فيزيكي مانند ارز، مسكن و سهام تبديل مي كند.

رئيس سازمان بورس گفت: همه بازار ها در چند وقت گذشته با نوسان 
قيمتي همراه بودند؛ به عنوان نمونه افرادي بودند كه سكه را در قيمت 
16ميليون خريداري كردند، اما اكنون قيمت آن به 10ميليون رسيده، 
اين آمار نشان دهنده كاهش قيمت سكه است؛ بنابراين شاخص بورس 

همسو با ديگر بازار ها حركت كرده و 40درصد كاهش داشته است.

نقش نرخ بهره 
دهقان دهنوي با اشاره به اينكه عوامل مختلفي در تغيير تحوالت بورس 
دخيل بودند به عامل كاهش نرخ بهره بانكي اشاره كرد وگفت: در هر 
جاي دنيا زماني كه نرخ بهره كاهش پيدا مي كند تمايل به بازار دارايي ها 
افزايش مي يابد و پول از سمت سپرده ها به سمت بازار دارايي ها سوق 
پيدا مي كند. او اضافه كرد: جايگاهي كه امروز بازار سرمايه در كشور 
پيدا كرده، جايگاهي ويژه در اقتصاد اســت، زمانــي كه رقابت هاي 
انتخاباتي را با 4سال گذشته و ديگر سال ها مقايسه كنيم در آن زمان 
هيچ اسمي از بازار سرمايه وجود نداشت، اما اكنون جايگاه پيدا كرده 

و مطالبه مردم شده است.

صدور مجوز هاي جديد
رئيس ســازمان بورس درباره صدور مجوز هاي جديد براي تاسيس 
شركت هاي كارگزاري گفت: 15ســال بود كه مجوز كارگزاري صادر 
نشده بود، يكي از بحث هايي كه در كشور درباره انحصار مجوز ها وجود 
داشت، مجوز كارگزاري ها بود؛ اين دستورالعمل بازنگري و فراخوان 
داده شد تا در اين زمينه مجوز ارائه شود. رئيس سازمان بورس گفت: 
كاركنان كارگزاري اجازه داشتند كه فقط تا سقف 25ميليون تومان 
اقدام به خريد و فروش ســهام كنند، نتيجه آن اين بود كه بعضي از 
پرسنل با كد اشخاص ديگر در بازار معامله مي كردند، اين محدوديت 

برداشته شد، اما روي معامالت آنها نظارت خواهيم كرد.

بازنگري عرضه هاي اوليه
دهقان دهنوي از بازنگري روش عرضه هاي اوليه ها خبر داد و گفت: 
عرضه اوليه بايد به صورت صرف سهام باشد كه پول به صورت مستقيم 
وارد شركت ها شود نه اينكه سهامدار عمده از طريق فروش سهام پول 
خود را از بازار خارج كند. به گفته او دستورالعمل شركت هاي سهامي 

عام مبتني بر پروژه نيز نهايي شده و تا هفته آينده ابالغ خواهد شد.

انگور و هلو گران شد
قيمت بعضي از ميوه هاي تابستانه  تره  بار
از ميانه  هفته جــاري در ميادين 

ميوه و تره بار افزايش يافت. 
به گزارش همشــهري، نرخنامه جديد ميادين 
ميوه و تره بار شــهرداري تهران نشان مي دهد 
قيمت بعضــي از ميوه هاي پرفــروش از 2 روز 
پيش در غرفه هــاي ميــوه و تره بــار ميادين 
تــا 10درصد افزايش داشــته كه انگــور، هلو و 
توت فرنگي مهم ترين آنها هستند. انگور ياقوتي  با 
1.800تومان افزايش قيمت از 18هزار تومان به 
19.800رسيد و توت فرنگي نيز كه هفته گذشته 
28هزار تومان به فروش مي رسيد، حاال با قيمت 
31هزار تومان عرضه شده است. البته قيمت چند 

قلم از ميوه ها هم كاهش نشان مي دهد كه آلبالو 
مهم ترين آنهاست.

آلبالو هفته گذشته 29هزار تومان قيمت داشت 
ولي در نرخنامــه جديد25.500قيمت خورده 
است. كاهش قيمت موز هم همچنان ادامه دارد 
و اين ميوه كه چندماه پيش تــا 70هزار تومان 
رســيده بود، حاال 25.500فروخته مي شــود 
كه نســبت به قيمت هفته  گذشــته اين ميوه 
يك هزارتومان كاهش نشــان مي دهد. زردآلو و 
گيالس بدون تغيير قيمــت مانده اند و همچنان 
گران ترين ميوه هاي ميادين تره بار و همچنين 
مغازه هاي سطح شهر هستند. قيمت زردآلو در 
ميادين بين 32تا 45هزار تومان و قيمت گيالس 
بين 26تا 42هزار تومان تعيين شــده است. اين 
ميوه ها در مغازه هاي سطح شهر بين 60تا بيش از 

80هزار تومان قيمت دارند.

قيمت انواع ميوه در ميادين ميوه و تره بار تهران
قيمتمشخصاتنام ميوه

31.000سالم و رسيده، با رنگ قرمز تيره، بدون لهيدگيتوت فرنگي
7.400يكدست و سالم، قلمي و براق، حداكثر وزن 90گرمخيار گلخانه اي

11.000سالم، رنگ دار و درشت، بين 150تا 200گرمسيب زرد
25.500رسيده و زرد، كامال سالم، با نوك و دم سبزموز

4.800باالي 4كيلوگرم، كامال سالم و رنگدار، رسيده و قرمزهندوانه 
21.000پيوندي، يكدست، سالم و رسيده، بدون آفت و لهيدگيآلبالو

19.800سالم و رسيده، خوشه اي، فاقد لهيدگيانگور ياقوتي
45.000ممتاز، يكدست و سالم، رسيده و رنگدارزردآلو 
32.000درجه دو، رسيده و رنگدار، بدون آفت و لهيدگيزردآلو

19.000كامال سالم، رنگدار، معطر و درشتسيب گالب
42.000تكدانه و قلبي شكل، سالم و رنگدار، رسيده و درشتگيالس 

19.000يكدست و سالم، رسيده و رنگدار، بدون آفت، با طعم طبيعيهلو
21.000يكدست و كامال سالم، رنگدار و گوشت دارانواع آلو
24.000سالم و يكدست، رسيده و سياه بدون آفت و لهيدگيشاه توت

25.500يكدست و سالم، رسيده، بدون آفت و لهيدگيآلبالو رسمي
8.900 سالم و رسيده، باالي 2.5كيلوگرمخربزه مشهدي

7.300سالم و رسيده، باالي يك كيلوگرمملون
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پیگیری 

مدیریت برق در روز انتخابات
در یکی دو ماه گذشته یکی از مهم ترین مشکالت استان های مختلف 
قطعی های مکرر برق بوده است و حاال برای بسیاری از شهروندان این 
سوال به وجود آمده که در صورت قطعی برق تکلیف انتخابات روز جمعه 
چه خواهد شد. این موضوع با توجه به اینکه طبق اعالم وزارت کشور، 
انتخابات شوراهای شهر و روستا در 33شهر به صورت تمام الکترونیک 
برگزار می شد و فرآیند انتخابات ریاست جمهوری هم در بسیاری از 
شهرها نیمه الکترونیک است، اهمیت بیشتری دارد. البته وزارت کشور 
اعالم کرده است که جای هیچ نگرانی وجود ندارد و در روز انتخابات 

هیچ نقطه ای برق قطع نخواهد شد. 

دستور وزیر کشور
به گزارش همشهری، با توجه به همین مساله بود که وزیر کشور چند 
روز پیش در حاشیه نشســت هماهنگی انتخابات گفت که به وزارت 
نیرو و مخابرات اعالم شده در 24ساعت  انتخابات درهیچ نقطه از کشور 
نباید قطعی برق و تلفن داشته باشند. به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی، 
تعرفه ها نیز 10درصد بیشتر توزیع شده و کمبودی نخواهیم داشت. 
سخنگوی صنعت برق در این باره به همشهری می گوید: صنعت برق برای 
تامین برق مطمئن شعب اخذ رای در روز انتخابات ریاست جمهوری 
در روز 28خرداد آمادگی کامل دارد.  مصطفی رجبی مشهدی با بیان 
اینکه 30هزار نفر از کارکنان شرکت های برق منطقه ای و نیروگاه ها 
به صورت فوق العاده در کشیک هستند، می افزاید: این افراد در صورت 
بروز هرگونه مشکلی آن را سریع رفع می کنند تا اختاللی در تامین برق 
شعب پیش نیاید. وی ادامه می دهد: هماهنگی الزم را برای شناسایی 
مکان هایی که محل استقرار صندوق های رای هستند، انجام دادیم. 
نگرانی از این بابت وجود ندارد و نیروهای عملیاتی ما تا پایان شمارش 
آرا در آماده باش هستند. مدیر کمیته فناوری اطالعات ستاد انتخابات 
گلستان به عنوان اســتانی که انتخابات شــوراها در مرکز آن تمام 
الکترونیک برگزار می شود به همشهری می گوید: دستگاه های مورد 
نیاز در انتخابات تمام الکترونیک همه باتری دارند که این باتری ها تا 
2ساعت کار می کنند. همچنین این دستگاه ها با کابل سوسماری به 
باتری اتومبیل وصل می شوند و اگر در شرایط اضطراری باشیم و برق 
قطع شود،   می توان از این روش استفاده کرد.  فاطمه کاویانی تاکید 
می کند که درباره برق و سرویس های مشابه پیش بینی الزم صورت 
گرفته و نگرانی خاصی وجود ندارد.  او توضیح می دهد که دستگاه های 
احراز هویت ارتبــاط اینترنتی ندارند و برای اتصال به ســامانه ثبت 
احوال ســامانه های مخابراتی هم به باتری مجهز هستند و مشکلی 
وجود ندارد.  مدیر کمیته فناوری اطالعات ستاد انتخابات زنجان هم 
درباره مشکل احتمالی قطعی برق در روز برگزاری انتخابات در شعب 
رای گیری الکترونیک به همشهری می گوید: در جلساتی که با اعضای 
سازمان های زیرساختی مثل آب و برق داشتیم قرار بر این شد که در 
روز انتخابات قطعی برق نداشته باشیم. پریسا فتحعلی بیگ لو می افزاید: 
برای فرمانداری ها و بخشداری ها دســتگاه های موتور برق، ژنراتور و 
UPS در نظر گرفته ایم، زیرا سرورهای تجمیع اطالعات رای گیری 
تمام الکترونیک در این مراکز قرار دارند. این دستگاه ها می توانند تا 

زمان وصل دوباره برق دستگاه ها را روشن نگه دارند.

 کارشناســان تاریخــي، 
معتمدان محلــي و اعضاي ميراث

شوراي شــهر آشــتيان، 
۲۴مــرداد، روز تولــد »عبــاس اقبال 
آشتياني« مورخ، ادیب و بنيانگذار شيوه 
نوین علمي و تاریخ نــگاري را در تقویم 
استاني به نام روز آشتيان نام گذاري کردند؛ 
اتفاقي که رئيــس اداره ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنایع دستي آشتيان معتقد 
اســت مي تواند آینده خوبــي را براي 

گردشگري این شهرستان رقم بزند.

پيشينه آشتيان
آشــتیان، کوچک ترین و یکي از 12شهرستان 
استان مرکزي است که به ســرزمین مشاهیر 
بزرگ تاریخ ایران شهره شده. این شهرستان در 
80کیلومتري اراك قرار دارد و از شمال به تفرش 
و قم، از جنوب و جنوب شرق به شهرستان هاي 
دلیجان و اراك و از غرب به شهرســتان فراهان 
محدود مي شود. آشــتیان از شهرهاي قدیمي 
ایران است و در گذشــته در زمره مادسفلي یا 
ماد بزرگ بوده و آثار زیادي از دوره مادها در این 
خطه وجود دارد. وجود تعداد زیادي آتشــکده  
در این منطقه مانند آتشکده فردجان و فراهان 

ارتباط واژه آشــتیان را با دین زرتشــت نشان 
مي دهد.  در وجه تسمیه نام این شهرستان هم 
آمده است که کلمه آشــتیان از دو جز یشت به 
معني پرســتش، قرباني، دعا و سرود مذهبي 
 و »یان« که معــرف مکان و جایگاه تشــکیل 
شده  است. نام آشتیان به صورت هاي ابرشتیجان، 
براشتیجان، استجان، اشتیجان و سیجان آمده  
اســت. در تاریخ اراك هم آمده است که »ابر به 
معني فراز است و چون شــهر جدید بر فراز ده 
مخروبه بنا شده ابر آشتیجان نام نهاده اند« و به 

مرور مردم آشتیجان را به آشتیان تغییر دادند.

شهر مشاهير
رئیــس اداره میراث فرهنگي، گردشــگري و 
صنایع دستي آشتیان در گفت وگو با همشهري 
با بیان اینکه انتخاب روز 24مــرداد به نام روز 
آشتیان پس از بررسي هاي مختلف انجام شده 
است، مي گوید: عباس اقبال آشتیاني، بنیانگذار 
شــیوه جدید تاریخ نگاري محســوب مي شود 
که در تاریخ 24مرداد1276 در شــهر آشتیان 
متولد شد.  البته این شهرستان مشاهیر زیادي 
دارد که از آن جمله مي تــوان به محمد قریب، 
عبدالعظیم قریب، عبدالکریــم قریب، پروین 
اعتصامي، کاظمي آشــتیاني، یوسف اعتصامي 

آشــتیاني، آیــت اهلل دفتري، محمدحســین 
قریب)شمس العلما(، علي آشتیاني، محمدعلي 
مستوفي، اسماعیل آشتیاني از مشاهیر علمي، 
ادبي، فرهنگي و هنري و محمد مصدق، حسن 
مستوفي الممالک، یوسف مستوفي الممالک، 
علي آشــتیاني )امین حضور(، هدایت اهلل وزیر 
دفترآشتیاني و محمد رفیع خان معتمداالیاله 
از مهم تریــن مشــاهیر سیاســي و اجتماعي 
اشــاره کرد. علیرضا امیري همچنین از عالمه 
سیدجالل الدین آشتیاني، میرزا حسن آشتیاني، 
آیت اهلل میــرزا احمد آشــتیاني، آیت اهلل میرزا 
مرتضي آشتیاني، آیت اهلل میرزا ابوالقاسم دانش 
آشتیاني، حکیم میرزا مهدي آشتیاني از مشاهیر 

مهم دیني و مذهبي آشتیان یاد مي کند.

یك ظرفيت گردشگري
شهرســتان آشــتیان به غیراز روز آشتیان که 
به تازگي انتخاب شده است، 2رویداد مهم دیگر 
هم در طول سال دارد؛ جشــنواره پخت سمنو 
و جشــنواره  آش سنتي آشــتیان. رئیس اداره 
میراث فرهنگي، گردشــگري و صنایع دســتي 
آشــتیان با بیان اینکه این شهرستان در فصل 
تابستان و در مردادماه طبیعت زیبا و سرسبزي 
دارد، مي گوید: با نام گذاري روز 24مرداد به نام 
آشتیان و معرفي ظرفیت هاي گردشگري این 
شهرستان امیدوار هستیم بتوانیم در تابستان 

میزبان گردشگران بسیاري باشیم.

درباره شهرستان آشتيان
شهرســتان آشــتیان کوچک ترین شهرستان 
استان مرکزي اســت که با 3دهستان گرکان، 
مزرعه نو و سیاوشان و یک بخش مرکزي حدود 
25هزار نفر را در خود جاي داده است. آشتیان 
آثار و بناهاي تاریخي ارزشمندي در خود جاي 
داده و در طول تاریخ پر فراز و نشیب خود در کنار 
مشاهیر ارزنده به حیات اجتماعي خود نیز ادامه 
داده است. از آثار دیدني این شهرستان مي توان 
به قلعه مســتوفي الممالک در یک کیلومتري 
غرب شــهر اشــاره کرد. این خانه اعیان نشین 
که به عمارت مســتوفي الممالک مشهور است 
در محله درخونگاه، روزگاري براي خود اسم و 
 رسمي داشت، اما امروزه در میان آپارتمان هاي
قد و نیم قد به لوکیشن سریال و فیلم ها تبدیل 
شده است. عمارت مســتوفي الممالک متعلق 
 به اواخر ســلطنت ناصرالدین شاه قاجار یعني

حدود 110ســال پیش با سبک و سیاق خاص 
معماري آن دوره که ویژگي آن استفاده از عناصر 

و بنمایه هاي اروپایي است، ساخته شده است.
آســیاب جفتي شهرســتان آشــتیان، خانه 
معتمداالیاله، موزه آشتیان، امامزاده احمدبن 
اسماعیل محســن آباد، خانه دکتر عبدالعظیم 
قریب و منطقه شکار ممنوع کالهه از دیگر آثار 

دیدني و جاذبه هاي گردشگري آشتیان است.

روزي به نام »آشتيان« 

براســاس آمار و اطالعات سازمان 
زمين شناســي اصفهان، 10درصد گزارش

مســاحت ایــن اســتان درگير 
فرونشست زمين است. اکنون نه تنها دشت هاي 
بســياري ازجمله گلپایگان، نجف آباد، مهيار 
شمالي، مهيار جنوبي - دشت آسمان، اردستان، 
اصفهــان- برخــوار، بــادرود - خالدآبــاد، 
مورچه خورت و دامنه – داران با مشــكل جدي 
فرونشست مواجهند بلكه مناطق شهري مانند 
اصفهان، فریدن، شهرضا، برخوار، کاشان و چند 
شهر دیگر این اســتان هم در خطر فرونشست، 

تخریب خانه ها و زیرساخت ها قرار گرفته اند.
آسيب فرونشست به مناطق شهري در اصفهان 
چيز غریبي نيست. یكي دوسال قبل خبر تخریب 
بناها در فریدن به گوش همگان رســيد. گرچه 
پس از مدتي این خبر فراموش شد، اما صحبت با 
مردم مناطق مختلف استان ازجمله فریدن نشان 
مي دهد آسيب ها هر روز ادامه دارد و مردم با آن 
دســت به گریبانند. در این ميان نقش نهادهاي 
مسئول هم مبهم است زیرا برنامه هاي کالن براي 
نجات اســتاني با 5ميليون  و 1۲0هزارو850نفر 
جمعيت به کندي پيش مي رود و به آســيبي که  
این پدیده به خانــه و زندگي مردم وارد مي کند 
هم توجهي نمي شود. فرونشست به یك مسئله 
خطرآفرین براي جان مردم تبدیل شده است. 
در گذشته ممكن است خبرهایي از حفره بزرگ 
خيابان مولوي و فرونشســت خيابان ولي عصر 
)عج( تهران، از ریزش خيابان شریعتي تبریز و از 
خطر افتادن دکل هاي برق در ورامين و اشتهارد 
شنيده باشيم، اما نباید از یاد ببریم که اصفهان 
30شهر دارد که هر یك کم یا زیاد از فرونشست 
زخم دیده اند و در معرض چنين خطرهایي قرار 

دارند.

خانه هاي ترك خورده دامنه
شــهر دامنه با بیش از 7هــزار نفر جمعیــت از توابع 
شهرستان فریدن اســت که به دلیل فرونشست زمین 
آسیب دیده. مرتضي باقري شــهروند دامنه اي درباره 
وسعت مشکالت مردم این شهر به همشهري مي گوید: 

در شــرق و شــمال شــرق دامنه همه خانه ها ترك 
خورده اند. وضعیت بعضي از خانه ها به حدي خطرناك 
اســت که مردم آنها را تخلیه کرده اند. وي با بیان اینکه 
خانه هاي صدمه دیده در فرونشســت قابل بازســازي 
نیستند، ادامه مي دهد: زمین منطقه به خاطر فرونشست 
رانش دارد و این رانش ها هر ســال بیشــتر مي شوند. 
ترك ها مدام بزرگ تر مي شــوند تا اینکه خانه قابلیت 
سکونتش را از دســت مي دهد. خانه مادرم االن همین 

وضعیت را دارد، اما کاري نمي توانیم بکنیم.
باقري درباره اینکه نهادهاي مســئول چه کاري براي 
حل این مشــکل انجام داده اند، اظهــار مي کند: بنیاد 
مسکن اعالم کرده است 20میلیون تومان وام بالعوض 
و 50میلیون تومان وام با 4درصد ســود به کساني که 
خانه هایشان آسیب دیده پرداخت مي کند. مسئله این 
است که با 70میلیون نه مي شود خانه خرید نه مي توان 
خانه جدید ساخت. مردم خودشان پولي ندارند و ناچارند 
همانطور زندگي کنند یا مستأجر شوند. شکراهلل کیاني، 
مهندس نقشــه برداري ماهواره اي براي پایان نامه اش 
درباره فرونشست دامنه کار کرده است. او درباره وخامت 
وضعیت در این شهر به همشهري مي گوید: اگر شرایط 
تغییر نکند و تعادل سازي دشــت انجام نشود تا 5سال 
آینده بخش جنوب غرب دامنه آسیب جدي خواهد دید 

و تاسیسات زیربنایي شهر از بین خواهد رفت.

ساخت وساز روي قنات هاي خشك
محمد صادقي یکي از اهالي قدیمي گز برخوار اســت 
که مي گوید مشکل فرونشســت در این منطقه بیش از 
20سال سابقه دارد. او با بیان اینکه در بیابان هاي اطراف 
 زمین هاي بســیاري ترك خورده اســت به همشهري

می گوید: این منطقه در قدیم قنات زیاد داشت. قنات ها 
خشک شده اند و به همین دلیل زمین نشست مي کند. 
وي با بیان اینکه ساخت وساز در این زمین ها براي مردم 
بسیار خطرناك اســت، مي افزاید: یکي از مشکالت در 
شهر گز این است که خود دولت اجازه مي دهد مردم در 
این زمین ها خانه بسازند. حتي بنیاد مسکن 150قطعه 
زمین را کــه روي قنات هــاي خالي قــرار دارند براي 
ساخت وساز فروخته است. مردم از سابقه منطقه خبر 
ندارند و ساختن خانه در این زمین ها مي تواند برایشان 

مشکالت بسیاري ایجاد کند.

حرکت شكاف ها از بيابان به شهر
شهرســتان کاشــان از دیگر بخش هاي اصفهان است 

که خطر فرونشست در آن بســیار جدي است. به گفته 
شــهروندان بین طاهرآبــاد و یزدل زمیــن ترك هاي 
شدیدي خورده اســت که هر سال بیشــتر به مناطق 
مسکوني نزدیک مي شود. یکي از اهالي طاهرآباد درباره 
این وضعیت مي گوید: از بیمارســتان بهشتي تا زیارت 
بي بي زینب یــزدل زمین ترك خورده اســت. ترك ها 
یکي از پل هاي اتوبان سردار شــهید کریمي کاشان را 
تخریب کرده  که بســیار خطرناك است.محمدحسن 
اسماعیلي ادامه مي دهد: در 5سال گذشته این ترك ها 
بیشتر شده اند. تصور کنید اگر این ترك ها به بیمارستان 
بهشتي برســند، چه فاجعه اي ممکن است رخ دهد. از 
طرفي این گودال هاي بزرگ با دکل هاي برق فشار قوي 
منطقه حدود 50متر فاصله دارند و اگر بیشــتر شوند، 

دکل ها را سرنگون  مي کنند.

معضل ساخت وساز در مناطق بحراني
خطر اما فقط شهروندان را نگران نکرده است. به گفته 
مدیــرکل زمین شناســي مرکز اصفهان، گســترش 
شهرنشــیني و مهاجرت و افزایش قیمت مســکن در 
اصفهان باعث شده جمعیت زیادي در شمال این شهر 
مانند شهرســتان برخوار ساکن شــوند و خانه سازي 
در آنجا رشــد پیدا کند درحالي که فرونشست در این 
مناطق بیداد مي کند. رضا اســالمي به ساخت وســاز 
بي رویه در برخي از محله هاي اصفهان اشــاره مي کند 
و مي گوید: فرونشســت زمین در برخي از خیابان هاي 
»خانه اصفهان« در شــمال اصفهــان تهدیدي جدي 
است که باید مورد توجه مســئوالن شهري قرار گیرد. 
مدیرکل زمین شناســي اصفهان با بیــان اینکه پایش 
دقیق فرونشست زمین در مناطق با رشد ساخت وساز 
ضروري است، خاطرنشــان مي کند: مثال شاهین شهر 
روي رشته هاي قنات ساخته شده است. اکنون مجراهاي 
عمودي قنات ها پر شــده اند اما مجراهاي افقي، خالي 
هســتند و احتمال فرونشســت زمین در این منطقه 

زیاد است.

ترك خوردگي بيشتر ساختمان ها در برخوار
برخوار به عنوان نزدیک ترین شــهر به اصفهان یکي از 
نمونه هاي بروز فرونشســت در مناطق شهري است و 
همه مردم با آن مواجهه اند. فرماندار این شــهر درباره 
شدت آســیب فرونشســت به همشــهري مي گوید: 
برخوار 50ســال است که با خشکســالي دست وپنجه 
نرم مي کند. فرونشست به عنوان نتیجه این خشکسالي 

طوالني اکنون به بیشــتر خانه ها و ساختمان ها آسیب 
زده اســت. ترك  دیوارها با چشــم غیرمســلح دیده 
مي شــود و بعضي آن قدر بزرگ هســتند که بین شان 
فاصله چندســانتي متري ایجاد شده اســت. عبداهلل 
بنهري با اشــاره به اینکه برخوار ساالنه 14سانتي متر 
فرونشســت دارد، مي افزاید: گاه نشانه هاي فرونشست 
در ســاختمان هاي اداري هم دیده مي شود. به عنوان 
مثال ساختمان اداره فني ثبت احوال شهرستان چند 
سال قبل به حدي آســیب دید که مجبور به تخلیه آن 
شــدیم. وي ادامه مي دهد:  ما در برخوار با جلوگیري از 
حفر چاه هاي عمیق، پلمب چاه هاي غیرمجاز و استفاده 
از پساب با تصفیه ثانویه تالش مي کنیم کمتر از آب هاي 
زیرزمیني استفاده کنیم اما همچنان راه حل این مشکل 

در اصفهان احیاي زاینده رود است.

ناایمني اصفهان در برابر زلزله
اصفهان چنان از فرونشست آسیب دیده است که باید 
برایش آژیر خطر کشــید، شــهر از درون تهي شده و 
هر مشــکلي مي تواند آن را دچار صدمات جدي کند. 
معاون شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان درباره 
جدي ترین مشکالت شهر اصفهان با پدیده فرونشست 
به همشهري مي گوید: بررسي وضعیت فرونشست زمین 
در شهر نشــان مي دهد که در برخي مناطق اصفهان 
ازجمله منطقه هاي 7، 12، 11 و اخیرا در منطقه9 داراي 

فرونشست هستند. 
در برخي از این مناطق تا 19سانتي متر نیز فرونشست 
مشاهده شده اســت و البته در مناطق 12 و 11نسبت 
به سایر مناطق شــهر بیشتر هم هســت. سیداحمد 
حســیني نیا با بیان اینکه طرح جامع ریزپهنه بندي و 

مدیریت ریسک لرزه اي شــهر اصفهان در سال1391 
منعقد شده است، مي افزاید: بخش اول مطالعات تحلیل 
خطر و ریزپهنه بندي و مدیریت ریســک لرزه اي شهر 
اصفهان به موضوع فرونشست زمین اختصاص دارد که 
توسط دانشگاه اصفهان در حال تکمیل شدن است و یکي 
از نتیجه هاي آن تهیه نقشه پهنه بندي فرونشست شهر 

اصفهان خواهد بود.

توجه به ایمني ساخت وساز
مدیــرکل مدیریت بحران اســتان هم با بیــان اینکه 
احیاي زاینده رود به عنوان  یکي از برنامه هاي بلندمدت 
اســتان باید مورد توجه قرار گیــرد، مي گوید: وزارت 
نیرو باید طرحي براي احیــاي رودخانه و تامین حقابه 
زیست محیطي و کشاورزي داشــته باشد و بودجه ای 
اختصاص دهد تا بتوانیم کاري براي برون رفت از بحران 
پیدا کنیم. منصور شیشه فروش با بیان اینکه مطالعاتي 
درباره استاندارد ساخت وساز در سکونتگاه هاي استان 
انجام شده اســت، ادامه مي دهد: سازه  سکونتگاه هایي 
که در مناطق حساس به فرونشست قرار دارد باید به این 
پدیده مقاوم باشد و شبکه هاي آب و برق تاب آوري هم 

براي آن ساخته شود.

      
فرونشســت اصفهان خطري جدي اســت، اتفاقي در 
آینده نیست و همین حاال شهرهایي از این استان درگیر 
فرونشست هســتند. زلزله همیشــه در کمین است و 
ساختمان ها ممکن است تاب نیاورند. تیغ فرونشست 
نه تنها بر جان دشت هاي استان که بر گلوي مردم هم 
هست و این نشان مي دهد باید براي حل آن شتاب کرد.

فرونشست زمین در اصفهان با 30شهر و بیش از 5میلیون  نفر جمعیت از دشت و بیابان 
به مناطق مسکوني رسیده است

زنگ خطر پیشروی فرونشست در اصفهان

حميده پازوکي 
خبرنگار

مهاجرت و تامین آب اصفهان
مهدي طغياني، نماینده اصفهان در مجلس شــوراي اسالمي با بيان اینكه شــرایط اصفهان بحراني 
است به همشــهري مي گوید: یكي از مشــكالت،  مهاجرت به اصفهان است. شــهروندان بسياري از 
چهارمحال وبختياري و خوزستان راهي اصفهان هستند و تامين آب آشاميدني این جمعيت فشار زیادي را 

به منابع آبي محدود استان وارد مي کند که موجب شده فرونشست استان از مرز هشدار رد شود.

ث
مک

موضوع الحاق مناطق حاشیه اي به شهر یاسوج سال هاست دغدغه مسئوالن 
و شهروندان کهگیلویه و بویراحمد است. با وجود محرومیت هاي گسترده، شهري

آب و هواي مطلوب، کهگیلویه  و بویراحمد را به یکي از استان هاي مهاجرپذیر 
ایران در جنوب غربي کشور تبدیل کرده اســت. عالوه بر آن مهاجران بسیاري هم در 
جست وجوي کار به یاسوج مي آیند و به همین دلیل توسعه حاشیه نشیني در مرکز استان 
و فاصله روستاها تا حریم شــهر که به کمتر از 5کیلومتر رسیده، اجراي طرح الحاق را 

ضروري کرده؛ موضوعي که پس از سال ها همچنان معطل است.

رشد 80درصدي جمعيت 
براساس آنچه مشــاور طرح جامع شهر یاسوج در ســال99 اعالم کرده بود، 2منطقه 
شهر مادوان و شهرك والیت در شمال و جنوب شهر یاسوج، رشد باالي جمعیت را در 
چند سال اخیر تجربه کرده اند. براســاس پیش بیني هاي صورت گرفته در طرح الحاق 
مناطق حاشیه اي پیشنهاد شده است مساحت یاسوج از 3منطقه شهري به 5منطقه 
افزایش یابد که منطقه4 با الحاق مادوان، روستاهاي بلهزار و مهریان و منطقه5 با الحاق 
روستاهاي سرابتاوه، تل خسرو و شهرك والیت ایجاد خواهد  شد.نرخ رشد جمعیت در 

مادوان و روستاهاي اطراف 80 درصد و از نرخ رشد شهر یاسوج هم باالتر است. عالوه بر 
این، تراکم جمعیت در مناطقي نظیر شهرك والیت و تل خسرو نیز رو به افزایش است 
که نشان مي دهد عالوه بر الحاق فیزیکي، موضوع مدیریت یکپارچه شهري نیز باید مورد 
توجه قرار بگیرد تا دوباره شرایط به سمت پراکندگي و گسترش حاشیه نشیني سوق 
داده نشود. بنا بر طرح جامع در افق شهر یاسوج یعني در سال 1410 جمعیت این شهر 
به 350 هزار نفر خواهد  رسید و سرانه در برخي  شاخص ها مثل فضاي سبز در مناطق 
حاشیه اي در حد صفر است. سال 87 ستاد ملي برنامه ریزي شهري اختیار تصمیم گیري 
درباره روستاهاي حاشیه اي شهر یاسوج را به استان واگذار کرد، اما با این حال این طرح 

همچنان بالتکلیف است.

منتظر نتيجه هستيم
4سال قبل و در تیر 96، استانداري کهگیلویه و بویراحمد اعالم کرده بود که درصورت 
تصویب جزئیات و عملیاتي شدن الحاقات، از روستاي سرابتاوه تا شهر مادوان تحت مدیریتي 
واحد قرار مي گیرند و به شهر یاسوج الحاق مي شوند. اکنون اما معاون هماهنگي امور 
عمراني استانداري کهگیلویه و بویراحمد مي گوید: براي الحاق روستاهاي اطراف یاسوج 
به شهر همه کارها در استان انجام و براي تصمیم گیري نهایي به مرکز ارسال شده است. 
»کیامرث حاجي زاده« با بیان اینکه طرح الحاق مشکل استاني ندارد و اصالحات مورد 
نیاز انجام شده است، مي افزاید: این موضوع منتظر تأیید و تصویب نهایي شوراي عالي 

شهرسازي است و به زودي تعیین تکلیف مي شود. این گفته ها در حالي بیان مي شود 
که به نظر مي رسد مشکالت حاصل از معطل ماندن و اجرا نشدن این طرح نه فقط دامن 
یاسوجي ها را گرفته، بلکه گریبانگیر شهرهاي اطراف به ویژه مادوان در همسایگي یاسوج 
هم شده است. شهري که به گفته شهردار آن، تبدیل به شهري خوابگاهي بدون منابع 
درآمدي و داراي نرخ باالي رشد جمعیتي ناشي از ورود مهاجران تازه وارد از روستاها و 

مناطق اطراف شده است.

مادوان بدون امكانات 
شهردار مادوان با بیان اینکه شهر عالوه بر مشــکالت فني، خدمات رساني و اقتصادي 
دچار گسترش چالش هاي فرهنگي و اجتماعي هم شده است، توضیح مي دهد: موضوع 
الحاق روستاهاي حریم به شهر یاسوج آبان  سال 95 تصویب شد و در زمان تصویب استان 
اختیار الزم براي تصمیم گیري داشت.  داریوش جهانبخش ادامه مي دهد: منطقه سررود 
شمالي دروازه ورودي شهر یاسوج با جمعیت بیش از 60هزار نفر شامل شهر مادوان و 
روستاهاي بزرگ ازجمله مهریان، بلهزار، مادوان سفلي که در حریم و مرز مشترك با 

شهر یاسوج واقع شده در این الحاق درنظر گرفته شده بود. 
پس از گذشت 2سال طرح اجرا نشد و در سال 97 روستاي مادوان علیا در تصمیم وزارت 
کشور به شهري فاقد امکانات که امروز بیشتر کاربرد یک خوابگاه را دارد تا محلي براي 
زندگي، تبدیل شد. رئیس شوراي شهر مادوان نیز  ماه گذشته در گفت وگو با رسانه هاي 

این استان بر ضرورت الحاق مادوان به یاسوج حتي با وجود شهر شدن تأکید کرده بود. 
حاتم پیام گفته بود که با توجه به نزدیکي فضایي و مکاني این شهر، مردم خدمات مورد 
نیاز را به دلیل نبود اداره ها و نهادهاي دولتي و خدماتي مورد نیاز و نبود بستر اشتغال و 
درآمدزایي در این مناطق از شهر یاسوج دریافت مي کنند و به همین خاطر الحاق این 
مناطق جغرافیایي شامل شهر مادوان و روستاهاي اطراف ازجمله مادوان سفلي، مهریان، 

بلهزار و به شهر یاسوج مطالبه بحق مردم از دولت بوده است.

      
برآورد دقیقي از هزینه و فایده این الحاق وجود ندارد. مسئوالن اعداد دقیق را از اینکه 
استقرار دستگاه هاي دولتي و خدماتي در شهر مادوان چقدر مي تواند نسبت به الحاق 
شدن یا نشدن، هزینه ریالي ایجاد کند، ارائه نمي دهند. با این همه، شاید الحاق، راه حل 

مادوان و روستاهاي اطرافش باشد.

 الحاق روستاهاي اطراف یاسوج به شهرسرنوشتحریمشهرییاسوجدرانتظارتصویب
منتظر تأیید و تصویب نهایي شوراي عالي شهرسازي است 

ستاره حجتي 
خبرنگار
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گيراندن يك شعله به هواي 
ميراث
نوش جان كردن يك استكان طبيعي

چــاي آتشــي، مي توانــد 
نخســتين پــارك ملــي ايــران و يكي 
از50ذخيره گاه زيست محيطي كره زمين 
را كه در يونسكو ثبت شده دود كند و به هوا 
بفرستد. پارك ملي گلستان درحال حاضر 
طعمه كنجكاوي هاي افراد عبوري است. 
گاردريل هاي اين منطقه تحت حفاظت از 
بين رفتــه و مســافران از هر مســيري 
مي توانند وارد پارك شوند؛ افرادي كه غالبا 
گردشگر نيستند و هيچ گونه آموزشي در 
مورد حضور در يك منطقه حفاظت شده 
نديده انــد. براي رفع ايــن موانع، طرحي 
تحت عنوان ايجاد 5تفرجگاه در پارك ملي 
گلستان با هدف جلوگيري از توقف هاي 
غيراصولي در حريم راه و ترغيب به تالش 

حداكثري براي حفظ زيست بوم و ايجاد 
اشــتغال و درآمد پايدار براي ســاكنان 
مناطــق پيرامونــي در حال بررســي و 
اجراســت. طرحــي كــه قرار اســت، 
خسارت هاي سيل اوايل دهه80 را جبران 
وجاده عبوري پارك ملي گلستان را ترميم 
كند. ايــن طــرح مي خواهد بــا احداث 
تفرجگاه، پهنه هاي مخصوص گردشگري 
براي بازديد كننــدگان ايجــاد كند تا از 
ورودهاي غيرقانوني و غيرمجاز جلوگيري 
شود. البته از همه مهم تر عملياتي است كه 
به گفته ناظران قرار است بدون تخريب و 
احداث سازه هاي غيرمرتبط و ناهمخوان 

به سرانجام برسد.

تخريبيدركارنيست،فقطبهسازي
مزدك دربيكي، عضو شــوراي پژوهش و 
فناوري اداره كل حفاظت محيط زيســت 
استان گلســتان با بيان اينكه طرح ايجاد 
تفرجگاه عمومي در پارك ملي گلستان، 

مربوط بــه صندوق ملي محيط زيســت 
بوده كه هــدف آن بهســازي تفرجگاه و 
تدوين برنامه اقتصادي اين منطقه است، 
در شــرح جزئيات اين طرح مي گويد كه 
تفرجگاه هاي پــارك ملي گلســتان به 
لحاظ طراحي، دوباره بهسازي مي شوند.
همچنيــن برنامــه اقتصــادي جهــت 
برون ســپاري آنها به بخــش خصوصي و 
جامعه محلي تدوين مي شود. هيچ بحثي 
راجع به تفرجگاه جديد و احداث سازه هاي 
جديد در اين طرح وجود ندارد و سازگاري 

كامل با محيط زيست دارد. 
به گفته دربيگــي در اجــراي اين طرح 
هيچ گونــه جاده ســازي  و تخريبي انجام 
نمي شــود و تنها قرار اســت تفرجگاه ها 
بهسازي شوند: »مكان هايي در پارك ملي 
گلستان وجود دارد كه فنس كشيده شده 
دراين طرح، حتي اين موانع حدف خواهد 
شد و به جاي آن از موانع سازگار با محيط 

مانند درختچه ها استفاده خواهد شد.«
در بيكــي به عنــوان عضو كميســيون 
مناطق حفاظت شده اتحاديه بين المللي 
حفاظــت از طبيعــت) IUCN ( در ادامه 
مي گويد:»تفرجگاه هــاي پــارك ملــي 
گلستان از دهه50 تا به حال وجود داشته 
و تا سال 80كارنامه مديريتي قابل قبولي 
دارد. امــا بعد از ســيالب ســال80و81 
خسارت شــديدي به پارك ملي گلستان 
وارد آمد به نحوي كه يكي از تفرجگاه ها به 

كلي نابود شد.
 مسافران عبوري اين جاده به خاطر اينكه 
بعد از سيل 80، گاردريل هاي جاده تخريب 
شده و مســير هاي ورودي به پارك ايجاد 
شده، همينطور بدون هدف و صرفا از روي 
گردش موقت و استراحت وارد اين منطقه 
مي شــوند. اين اقدام خالف بــا مقررات و 

برنامه مديريت پارك هاي ملي اســت. در 
واقع گردشگران و افرادي كه قصد استفاده 
از امكانات پارك هاي ملــي را دارند فقط 
بايد وارد پهنه گردشگري ای كه براي آنها 
درنظر گرفته شده، شوند. پهنه هايي كه ما 
به عنوان تفرجگاه هاي قانوني مي شناسيم. 
البته اين نكته را هم بايد درنظر گرفت كه 
ما در پارك ملي گلستان و در تمام مناطق 
گردشگري كشورمان، گردشگر هدفمند 
نداريم و گردشــگران ما صرفا براي سفر 
به يك نقطه خاص مســافرت نمي كنند. 
اين موضوع در كنــار   عبوري بودن جاده 
پارك ملي گلستان، ميزان خسارت وارده 
به اين ذخيره گاه محيط زيستي را چندين 

برابر مي كند.«

لزوماحداثتفرجگاهدرتماممناطق
گردشگري

در بيكي با اشاره به اينكه يكي ازمشكالت 
جــدي و اصلي در پارك ملي گلســتان، 
بحــث گردشــگري بي ضابطه اســت، 
مي گويد:»هــر فردي كــه در حال عبور 

از مسير اســت وارد پارك ملي گلستان 
مي شــود.افراد مختلفي با ســليقه ها و 
رفتار هــاي متفــاوت وارد پــارك ملي 
گلستان مي شوند كه اين اتفاق مشكالت 
بسياري ايجاد مي كند مشكالتي از قبيل 
آتش ســوزي. داده ها ما نشــان مي دهد، 
90درصــد آتش ســوزي ها در مناطــق 
گردشگي منشا انســاني دارد كه آگاهانه 
و ناآگاهانه ايجاد مي شود. به همين خاطر 
ما نياز داريم در تمام مناطق گردشگري 
كشورمان، پهنه هاي گردشگري خاصي 
احــداث كنيم. بايــد براي ايــن پهنه ها 
برنامه مديريتي نوشــته شود، مكان يابي 
و جانمايي آن به صورت تخصصي و فني 
انتخاب و اجرا شــود. همچنين طراحي 
سازه، مســيرهاي دسترســي، طراحي 
هماهنگ بــا محيط و حذف ســازه هاي 
مزاحم هــم به دقت بررســي و عملياتي 
شود. در واقع طرح ايجاد تفرجگاه در پاك 
ملي گلستان نيز با رويكرد ايجاد پهنه هاي 
گردشــگري فني و تخصصي آغاز به كار 

كرده است.

 به گفته عضو كميسيون مناطق حفاظت 
شده اتحاديه بين المللي حفاظت از طبيعت 
) IUCN ( ايــن طرح براي نخســتين بار 
در ايــران و به صورت پايلوت در كشــور 
انجام مي شــود:» مشــكالت مهمي كه 
ما در مناطق گردشــگري كشــور با آن 
روبه رو هســتيم، تعريف نشدن ظرفيت 
برد گردشگري اســت. در بسياري مواقع 
در يك روز شــاهد اردوهــاي چند هزار 
نفري در مناطق گردشگري هستيم كه به 
نابودي ذخيره هاي زيست محيطي منجر 
مي شود. در طرح تفرجگاه هاي پارك ملي 
گلستان كه به صورت پايلوت در كشور اجرا 
خواهد شد اين نكته مهم نيز لحاظ شده 
كه براي هر تفرجگاه ظرفيت تعيين شود. 
در اين طرح بيشترين افرادي كه مي توانند 
در تفرجگاه ها حضور داشــته باشند و از 
امكانات آن استفاده كنند بي آنكه آسيبي 
به محيط زيست وارد آورند به صورت دقيق 
محاسبه شــده است. براســاس تعريف 
ظرفيت براي تفرجگاه ها هســت كه همه 

طراحي ها انجام مي شود. «

محمدصادقخسرويعليا
خبر نگار

ســازمان هواشناســي كشــور 
تغيير
پيش بيني روزهاي گرمتري براي اقليم

تهران و مراكز استان ها از امروز تا 
ابتداي هفته آينده دارد. صادق ضيائيان مديركل 
پيش بيني و هشدار سريع سازمان هواشناسي نيز 
در گفت وگو با همشــهري از افزايش 3درجه اي 
دماي هوا در تهران خبــر داد و گفت: روز جمعه 
گرمتريــن روز تهــران در هفته جاري اســت.  
به گزارش همشهري، نقشه پيش بيني وضعيت 
هواي شهرها نيز مشخص مي كند كه دماي هواي 
مراكز اســتان ها در هفته جاري تا ابتداي هفته 
آينــده رونــد تصاعــدي دارد و بدين ترتيــب 
بهــار1400 در ايران با گرماي بيشــتر به پايان 
مي رسد.  براساس نقشه پيش بيني وضعيت هواي 
كشور، شهر اهواز در استان خوزستان از امروز تا 
شنبه آينده ركورددار افزايش دما در كشور است. 
شدت گرما در شــهر اهواز ديروز 49درجه بود و 

امروز )چهارشنبه( 46درجه است. شدت گرما در 
اين شهر روز جمعه به 47درجه مي رسد. 

پس از اهواز شهر قم داراي باالترين شدت گرما 
در كشور اســت. دماي هوا در شــهر قم امروز 
44درجه است و اين وضعيت تا روز جمعه ادامه 
دارد. تنها روزهاي جمعه و شــنبه آينده است 
كه از شدت گرما در شــهر قم يك درجه كاسته 

مي شود.
اصفهان اما سومين شــهر مركز استان است كه 
دماي هــوا در آن از امروز تا روز شــنبه آينده 
41درجه است و شــاهد نوسان دما نخواهد بود. 
بنابراين اصفهاني ها 4روز آينــده را در گرماي 

41درجه به شب مي رسانند.
شهر يزد اما چهارمين مركز گرم استان هاي ايران 
تا پايان هفته اســت. يزد امروز را با ثبت دماي 
40درجه به پايان مي رساند و فردا يك درجه بر 
شدت گرما در اين شهر افزوده مي شود. يزدي ها 

روز چهارشــنبه را با دمــاي 41درجه اي هوا به 
شب مي رسانند. اين شــهر تا پايان هفته يعني 
روز جمعه گرماي كمتــر از 40درجه را تجربه 
نخواهد كرد. تنها شنبه آينده است كه هواي يزد 
دو درجه نســبت به روز جمعه خنك تر مي شود 

و شدت گرما در اين شهر به 38درجه مي رسد.
شيراز هم در رديف شهرهايي است كه ساكنانش 
از امروز تا روز جمعه در گرماي 40درجه به ســر 
مي برند و تنها در روز شنبه مي توانند يك درجه 
خنك تر شــدن دماي هــوا را احســاس كنند. 
كرماني ها هــم با گرماي هوا دســت و پنجه نرم 
خواهند كــرد. گرماي هــوا در اين شــهر امروز 
40درجه سانتي گراد پيش بيني شده و فردا دماي 

هوا در اين شهر به 39درجه كاهش مي يابد.
كرمانشاه و سنندج اما طي امروز و فردا گرماي 
39درجه اي را حفظ مي كنند. روز جمعه و شنبه 
آينده اما درجه گرماي هوا براســاس پيش بيني 
سازمان هواشناسي در اين دو شهر غربي كشور با 

40درجه  گرما به شب مي رسد.
تهران و سمنان نيز گويي در ثبت درجه حرارت 
و شدت گرما خواهرخوانده يكديگر هستند. هر 2 
شهر مركز استان، قرينه يكديگر در شدت گرما 
هســتند. هر 2 امروز با ثبت گرماي 39درجه و 
فردا با ثبت دماي 38درجه روزهاي گرمي پشت 
سر مي گذارند و روز جمعه و شــنبه نيز همين 
وضعيت را با ثبت 39و38درجه شــدت گرما به 

پايان مي رسانند.

كاهش40درصديبارشوآغازتنشآبي
احد وظيفه، رئيــس مركز ملي خشكســالي و 
مديريت بحران ســازمان هواشناســي نيز در 
گفت وگو با ايسنا اعالم كرده است، دماي هوا در 

خبرهاي كوتاه

متهمانآتشســوزيپاركهايملــيكرخهودز
دادگاهيميشوند

معاون محيط زيست طبيعي حفاظت محيط زيست خوزستان نسبت 
به آتش سوزي هاي روزانه در پارك هاي ملي كرخه و دز هشدار داد 
و گفت: تاكنون پنج نفر در ارتباط با اين آتش ســوزي ها به دادگاه 
معرفي شدند. سيدعادل موال به ايرنا گفت: در پارك هاي ملي كرخه 
و دز تقريبا هر روز شاهد آتش سوزي هستيم كه دليل بيشتر اين 
حوادث آتش زدن كاه و كلش مزارع كشاورزي و سرايت آن به اين 
جنگل هاي حفاظت شده است. وي افزود: روز يكشنبه هفته جاري 
2 فقره آتش سوزي در پارك هاي ملي كرخه و دز رخ داد و يك مورد 
نيز يكشنبه شب در پارك ملي كرخه اتفاق افتاد كه تا صبح خاموش 
شد. به گفته وي، وزش باد شــديد در روزهاي اخير باعث تشديد 
آتش سوزي در اين جنگل ها و   گسترش آتش شده است. موال افزود: 
وسعت مناطق درگير با آتش و ميزان خســارت آن به پارك هاي 
ملي كرخه و دز در حال بررســي است. به گفته وي، يكشنبه هفته 
جاري يك مورد آتش سوزي در مخزن شماره يك هورالعظيم رخ 
داد كه دليل آن ســرايت آتش از بخش عراقي هور بود. موال با ابراز 
نگراني از احتمال آتش سوزي در جنگل هاي زاگرسي، اضافه كرد: 
امكانات خاموش كردن آتش در اين جنگل ها كافي نيست و ستاد 
بحران بايد از هم اكنون پيش بيني الزم را براي مقابله با آتش سوزي 

احتمالي انجام دهد.

تالشبرايثبتجهانيپلهايتاريخيارسباكشور
آذربايجان

وزير ميراث  فرهنگي گفت: توســعه ديپلماسي گردشگري جزو 
اولويت هــا و برنامه هاي محوري اين مجموعه با هدف گســترش 
روابط با كشورهاي همسايه اســت. علي اصغر مونسان در بازديد 
از منطقه كليبر و پل هاي تاريخي خداآفرين در منطقه ارســباران 
اعالم كرد: مرمت و ثبت جهاني مشترك پل هاي تاريخي خداآفرين 
با جمهوري آذربايجان مورد تأكيد بوده و اين موضوع در دستور كار 
وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي قرار دارد. او افزود: 
پل هاي تاريخي خداآفرين به لحاظ قدمت و موقعيت ويژه بين كشور 
ايران و جمهوري آذربايجان بايد بيش از پيش مورد توجه قرار بگيرد. 
وي با ابراز تأســف از اينكه پل هاي تاريخي خداآفرين طي سال ها 
دچار آسيب هاي جدي شده است، يادآور شد: مرمت و اصالح اين 
آثار ارزشمند تاريخي اضطراري بوده و بايد اولويت ميراث فرهنگي 
آذربايجان شرقي باشد. مونسان گفت: رايزني با همتاي آذربايجاني 
را در دستور كار قرار خواهيم داد تا عالوه بر اقدام به مرمت و ثبت 

جهاني مشترك، ديپلماسي گردشگري دو كشور را توسعه دهيم.

طرح احداث خطوط انتقال 
محيط
آب خليــج فــارس و درياي زيست

عمان قرار اســت 7اســتان 
مركزي و خشك كشور را سيراب كند.

مگاپروژه انتقال آب درياهــاي جنوب به 
شــمال را وزارت صمت با همكاري صنايع 
و معادن در بخش خصوصي دنبال مي كند. 
اين ابرپــروژه آنچنان كــه وزارت صمت 
به دنبال اجرايي كردن آن اســت، شــامل 
4خط اصلي مي شود. زمستان سال گذشته 
بخشي از خط يك انتقال آب خليج فارس 
كه شامل عبور خط لوله از هرمزگان تا يزد 
اســت، افتتاح شــد و رئيس جمهوري در 
مراســم افتتاح آن گفت كه اين طرح بايد 

ادامه پيدا كند.
مقصود رئيس جمهوري از تداوم اين طرح، 
اجراي خط هاي 2 )آبرساني به استان هاي 
كرمان، خراســان جنوبــي و رضوي(، 3 
)آبرســاني براي يزد و اصفهان( و 4) براي 
انتقال آب درياي عمان به شمال سيستان 
و بلوچستان( است. اجراي خط هاي بعدي 
اگرچه از زبان مســئوالن اســتاني قطعي 
و حتمي اســت ولي تا زماني كــه وزارت 
نيرو اعتبــاري براي آن در نظــر نگيرد، با 

اجرايي شدن فاصله بسيار دارد.
آب دريا در 2شيوه يعني بدون نمك زدايي 
به صورت شــور و همچنين با نمك زدايي 
)تبديل آب دريا به آب شــيرين( استفاده 
مي شــود. در بخش اســتفاده از آب دريا، 
به صورت بدون نمك زدايي يعني آب شور، 
مجوز برداشــت آب به ميزان  26ميليارد 
مترمكعب در ســال صادر شده كه به گفته 
رضا اردكانيان، وزير نيــرو تاكنون از اين 
مجوز، 13ميليــارد مترمكعــب در حال 
اســتفاده اســت. 3ميليارد مترمكعب از 
آب شــور دريا براي آبزي پروري اســت و 
10ميليارد مترمكعب نيز براي خنك كردن 
تاسيســات صنعتي، برج هاي نيروگاه ها و 

نظاير آن استفاده مي شود.
خط يك انتقــال آب به كرمــان و يزد كه 
سال گذشته به بهره برداري رسيد، توسط 
شــركت تامين و انتقال آب خليج فارس و 
با ســرمايه صنايع معدني گل گهر و مس 
سرچشمه در كرمان و چادرملو در يزد براي 
برداشت 1.5ميليون مترمكعب آب در روز 

اجرايي شد.
هنوز از مطالعات ارزيابي زيســت محيطي 
اين طرح ها گزارشــي منتشــر نشــده و 
مسعود اميرزاده، عضو كميته آب و انرژي 
شبكه تشكل هاي زيســت محيطي كشور 

در گفت وگو با همشــهري مي گويد: اين 
پــروژه 2ويژگي اساســي دارد، اول اينكه 
وزارت نيــرو در اجراي آن دخيل نيســت 
و وزارت صمت مجري آن اســت؛ چراكه 
هزينه شيرين سازي آب و انتقال آن در اين 
مسيرهاي طوالني توجيه اقتصادي ندارد، 
در نتيجه مصرف كننــده آن معدن كاوان 
هســتند. گزارش زيان هــا و ارزيابي هاي 
زيست محيطي اين طرح تا اينجاي كار كه 

اجرا شده، رونمايي نشده است.
او با اشــاره به برگزاري جلســات تدوين 
پيش نويــس قانون آب مي گويــد: در اين 
جلسات، دوســتان وزارت نيرو از جزئيات 
اين طرح ها اظهــار بي اطالعي مي كردند. 
آنها از جزئيات انتقــال آب خليج فارس به 

مشهد هم بي اطالعند.
تامين آب شرب يكي از اصلي ترين وظايف 
وزارت نيروســت و عمومــا در پروژه هاي 
انتقــال آب با كمترين مخالفت ســازمان 
حفاظت محيط زيســت مواجه مي شــود. 
اما به گفته اين فعال محيط زيست اجراي 
پروژه هاي انتقال آب زمانــي قابل توجيه 
اســت كه روش هاي مديريت مصرف آب 
اجرا شــده و همچنان با كمبود آب مواجه 

باشيم. 
مســعود اميرزاده مي گويــد: انتقال آب 
براي جاهايي صــورت مي گيرد كه پيش 
از اين منابع آبي در گذشــته داشته اند. آيا 
تمام روش هــاي مديريت مصرف آب مثل 
بازچرخاني آب در استان هايي مثل سمنان، 
خراسان، سيستان و بلوچستان اعمال شده 
است؟ اثرات زيســت محيطي روي توان و 
تخريب محيط زيست، تجميعي و تصاعدي 
است، بنابراين اثرات معادن و آبي كه براي 
آن منتقل مي شود بايد دوباره مورد ارزيابي 
قرار گيرد. انتقال آب در اين حجم و مسير 
طوالنــي تأثيرات مخربي بر اكوسيســتم 
مي گذارد. در شرايطي كه كشورها به دنبال 

كاهش ســهم خود از گازهاي گلخانه اي 
هستند بايد ديد در اين پروژه ها چه ميزان 
انرژي مصرف شده و ميزان كربن توليدي 
چقدر اســت. اين گزارش ها منتشر نشده 
اســت. پروژه هاي انتقال آب خليج فارس 
و عمان به نقاط خشــك كشــور در سايه 

كلي گويي جلو مي رود.
از نظر محمدابراهيم رئيســي، كارشناس 
مطالعات اقتصاد مالــي، توجيه اقتصادي 
و مالي بــراي پروژه هاي انتقــال آب با هم 
فرق مي كند. او در توضيح مي گويد: حرف 
از توجيه اقتصادي به  معناي درنظرگرفتن 
منافــع ملي و افــراد جامعه اســت. اما در 
پروژه هاي سرمايه گذاري به خصوص در ابعاد 
انتقال آب از خليج فارس و عمان صحبت از 
توجيهات مالي اســت. يعني سرمايه گذار، 
در اينجا شــركت هاي معدني، نهاده آب را 
با حســاب كتابي مالي براي به دست آوردن 
ارزش افزوده منتقل مي كنند. شركت هاي 
معدني با توجيه كسب درآمد بيشتر، انتقال 
آب را به لحاظ مالي به صرفه مي دانند، چون 
مثال مي توانند از مبلغ 20هزار تومان براي 
يك مترمكعب آب، 50هــزار تومان ارزش 

افزوده توليد كنند. 
 محمد رئيسي با اشاره به اينكه دريا منبع 
غيرمتعارف تامين آب است، مي گويد: آب 
جديد، احتماال جايگزين 2چيز مي شــود؛ 
آبي كه اصــال وجود ندارد و يــا اگر وجود 
داشته باشد، برداشــت آن ضرر بيشتري 
به ما مي زند. مجتمع هاي صنعتي معموال 
روي چاه هاي كشاورزي براي توليد ثروت 
حســاب مي كنند واگر بخواهند توســعه 
بيشتري دهند بايد به دنبال منبع مطمئن 
ديگر باشند. توسعه صنعت مثال در منطقه 
گل گهر نياز به منبــع آب مطمئن دارد و 
قاعدتا تامين آن بايد مجوز از محيط زيست 
داشته باشد. انتقال آب براي شرب نيز بايد 

با توجيه مالي همراه باشد.

همشهري در گفت و گو با كارشناسان، پروژه انتقال آب خليج فارس به مركز كشور را بررسي كرد

5 تفرجگاه عمومي در پارك ملي گلستان احداث  و بهره برداري از آنها به مردم بومي 
واگذار مي شود

آب خليج فارس؛ سهم 7استان ايران

نسخه حفاظت براي پارك ملي گلستان
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مديركل پيش بيني و هشدار سريع سازمان هواشناسي: هواي بهاري ايران نسبت به سال گذشته  3 درجه گرمتر شده است
مركز ملي خشكسالي: دمای هوا در تابستان بيشتر از ميانگين بلندمدت است

   واگذاري تفرجگاه ها به جامعه محلي
براساسطرحتفرجگاههايپاركمليگلستان،همهتفرجگاههابهبخشخصوصيواگذارميشود
وسازمانمحيطزيستتنهابهامورمديريتيآنميپردازد.عضوشورايپژوهشوفناوريادارهكل
حفاظتمحيطزيستاستانگلستاندراينبارهاينطورتوضيحميدهد:»بخشهايخصوصيموظف
هستندتمامبرنامههاييكهبرايآنهاتدوينشدهرامانندمشاركتوآموزشافرادوگردشگرانرا
اجراكنند.پيمانكارانبايدبهتمامتعهداتدرتفرجگاههاعملكنندواولويتباپيمانكارانبومي
وتعاونيهايمحلياستچراكهازمشكالتگردشگريدرايرانبينصيببودنجامعههايمحلي
ازمنفعتگردشگرياست.دركشــورماهنگاميكهتورهايگردشگريازمبداحركتميكنند،
تماملوازمواحتياجاتراازهمانجاخريداريميكنندحتيآبمعدنيهمباخودميآورند.چنين
رويكرديدردنياكامالنادرستوغيرفنياستوبايدبخشيازسودگردشگرينصيبجامعهمحلي
وبوميشود.وقتيجامعهمحليوبوميازسودگردشگريبهرهايببردبرايآنهاانگيرهايميشودتا
برايحفاظتونگهداشتمنطقهتالشكند.اينهاروشهاييكهدرتمامدنياانجامميدهندوجواب
دادهاست.بيترديدافرادبوميهمتعلقخاطربيشــتريدارندودرمنطقهبهواسطهحضورشان
ميتواننددرحفاظتازمحيطزيستكمكشايانيكنند.«باتوجهبهصحبتهايبرخيكارشناسان
ودوستدارانمحيطزيستطرحايجادتفرجگاهدرپاركمليگلستانتااينجايكاركهرويكاغذ
استنهتنهاآسيبيبهطبيعتنميرساندبلكهبهحفاظتونگهداشتآننيزكمكميكنندامادر

مرحلهاجراوعملياتيشدنطرحاستكهبايدديدنمرهقبوليكسبخواهدكردياخير.

   خشكسالي گرماي هوا را تشديد مي كند
صادقضيائيان،مديركلپيشبينيوضعيتهوادرســازمانهواشناسيكشوربههمشهري
ميگويد:دمايهوادراينهفتهازشــرايطووضعيتمعمولاينفصلواينماهبيشــتراست.
معموالشرايطنرمالدمايهوابرايشــهرتهراندراينروزهابهطورميانگين34تا36درجه
بوداماآنچهاالناتفاقميافتدبينافزايش3درجهايگرمايهوادرمقايسهباسالهايگذشته
استوبدينترتيبتهرانازامروزتاشنبهآينده3درجهگرمترميشودكهبيشترينافزايشدما
روزجمعهرخميدهد.اوگفت:روزگذشته)سهشنبه(شهرستانفهرجدراستانكرمانباثبت
دماي49.9درجهگرمترينشهركشوروشهربابارشــانيدرشهرستانبيجاراستانكردستان
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پايانبهارتبآلودوآغازتابستانسوزان

زهرارفيعي
خبرنگار

بهار1400 حدود 2تا3 درجه بيشتر از ميانگين 
بلندمدت كشور بود.

او گفت: پيش بيني مي شــود كــه دماي هوا در 
تابستان نيز كماكان بيشتر از ميانگين بلندمدت 
باشــد. البته بي هنجاري دمايي در نيمه غربي 
ايران بيشتر خواهد بود و انتظار داريم دماي هوا 
در استان هايي مثل كردستان، آذربايجان غربي، 
آذربايجان شــرقي، زنجان و... حدود يك تا دو 
درجه سانتي گراد بيشــتر از ميانگين بلندمدت 

باشد.
وظيفه با اشاره به اينكه دماي هوا در دامنه هاي 
جنوبي البرز ازجمله تهران طي فصل تابســتان 
حدود يك تــا 1.5درجه ســانتي گراد بيش از 
حد نرمال پيش بيني مي شــود، گفت: در نيمه 
شــرقي كشــور نيز دماي هوا طي تابستان در 
محدوده نرمال و در برخــي مناطق يك درجه 
باالي نرمال خواهد بود. براين اساس دماي هوا در 
جنوب شرق ايران و سيستان و بلوچستان نيز در 
محدوده نرمال پيش بيني مي شود. به گفته رئيس 
مركز ملي خشكسالي، براساس مدل هاي اقليمي 
پيش بيني مي شــود كه بارش ها در پاييز1400 
نيز ديرتر از زمــان نرمال آغاز شــود. از اين رو 
احتمال مي رود دوره خشــك طوالني در پيش 
داشــته باشــيم كه طي 2 ماه آينده مي توان با 

قطعيت بيشتر در اين خصوص نظر داد.
به گفته احد وظيفه، از ابتداي مهرماه تاكنون در 
كشور حدود 130ميلي متر بارش داشتيم كه اين 
ميزان نسبت به ميانگين بلندمدت كشور بيش از 

40درصد كمتر است.
او افزود: درحال  حاضر بــا كاهش جدي ميزان 
بارش در اســتان هاي مختلف كشــور روبه رو 
هســتيم و در اســتان هايي ماننــد هرمزگان، 
سيستان و بلوچستان، فارس، كرمان، خراسان 
رضوي و خراسان جنوبي كمبود بارش ها بين 50 
تا 85درصد گزارش شده است. در غرب و جنوب 
غرب كشور در استان هاي كردستان، كرمانشاه، 
ايالم، لرستان و چهارمحال و بختياري نيز كاهش 

بارش ها كامال محسوس است.
رئيس مركز ملي خشكســالي و مديريت بحران 
ســازمان هواشناسي با اشــاره به اينكه كاهش 
بارش  اثــري جدي بر آورد رودخانه ها داشــت، 
تأكيد كرد: درحال  حاضر تنش آبي در بسياري 
از اســتان ها به ويژه اســتان هاي جنوبي مانند 
خوزستان محسوس اســت. بارش برف در ايران 
طي زمستان نيز بســيار كم و دماي هوا باالتر از 
حد نرمال بود. بنابراين ذخاير برف كاهش يافته 
و آورد رودخانه ها نسبت به سال گذشته كاهش 

پيدا كرده است.
رئيس مركز ملي خشكسالي همچنين به اعالم 
وزارت نيــرو درخصوص كاهــش 40درصدي 
ذخيره آب پشــت سدها در كشــور اشاره كرد 
و گفت: تاالب ها و درياچه هاي كشــور شرايط 
خوبي ندارند و نياز اســت مســئوالن از تمامي 
روش هاي مديريت منابع آبي كشــور استفاده 
كنند و كشت تابســتانه نيز در استان ها متوقف 
شود. وظيفه تأكيد كرد: مردم هم بايد بيشترين 
صرفه جويي را انجام دهند. چون آب نيست و در 
بسياري از مناطق نيز با محدوديت شديد منابع 

آبي مواجهيم.
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شهرفروشي در دوران رونق اقتصاد 
رايج شــده بود و با وجــود اينكه گزارش

هزينه ساخت وســاز هاي كالن را 
تامين كرد، عوارضي از خود بر جاي گذاشت كه 
جنبه زيست پذيري شهر را با چالش جدي روبه رو 
كرد. ساختمان هاي مسكوني بيشتر و بزرگراه ها 
طوالني تر و وسيع تر شدند، اما آلودگي، ترافيك و 
كمبود سرانه هاي خدماتي باقي  ماند و افزايش هم 
پيدا كرد. تغيير رويه رايج بــه معني صرف نظر 
كردن از منبع اصلي درآمد شهري دشوار است؛ 
مخصوصا كه مشــكالت مالي، تحريــم و كرونا 
اقتصاد شــهر را دچار ركود كرده و در عين حال 
شهرداري بايد مخارج اداره روزانه و توسعه دائمي 

را تامين كند.
مديريت شهري تهران در اين دوره اما با نگاهي به 
آينده پايتخت »شهرنفروشي« را در پيش گرفت. 
شهردار تهران بار ها تأكيد كرده است كه »با وجود 
مشــكالت مالي، تراكم نفروختيم و پرونده هاي 
تخلف ســاختماني را كاهش داديم. براي ما هم 
كاري نداشت كه تراكم بفروشيم، اما معناي آن 
كاهش كيفيت زندگي شهري، تراكم، ترافيك، 
آلودگي و تمركز بيشــتر در مركز كالنشهر بود. 

اميدواريم اين روش تثبيت شود و من مطمئن 
هستم اگر در تهران موفق شويم اين تغييرات در 
ديگر شهر ها هم امكانپذير خواهد بود. اصلي ترين 
پروژه و مي توان گفت مگاپروژه ما همين است.« 

پيروز حناچي كه خود از منتقدان روش قبلي اداره 
شهر براساس ساخت و ساز هاي بزرگ ترافيكي 
و فروش بي رويه تراكم بــراي تامين هزينه اين 
سازه ها بود، با رســيدن به سمت شهردار تهران 
روند جلوگيري از فروش تراكم را در پيش گرفت. 
از سوي ديگر، شوراي شهر نيز بر لزوم كنترل و 
اصالح مسير قبلي توافق داشــت. اين بود كه از 
افزايش طبقات و سطح اشغال و تغيير كاربري ها 
كاسته شد؛ اگرچه مشكالتي براي تامين مخارج 
شــهر به وجود آمد، اما عوارض تبديل خانه هاي 
كوچك به آپارتمان هاي بلند كمتر شد. حناچي 
در اين باره مي گويد: »ما از رويه پيشــين انتقاد 
مي كرديم و اعتقاد داشتيم كه اين روند اداره امور 
شهر ما را به بن بســت خواهد رساند. به اين معنا 
كه براي اداره شهر عارضه هاي شديدي به وجود 
مي آوريم و عمال نمي توانيم كيفيت بيافرينيم؛ زيرا 
عارضه هايي كه ايجاد مي كند، تبعات سنگيني 
دارد. آن روش مثل چرخه باطل و معنايش اين بود 
كه كيفيت زندگي در شهر دائما در حال كاهش 
است. زمان آن رسيده بود كه يك تغيير و پارادايم 

شيفت داشته باشيم.«

در نخســتين طــرح جامــع تهران در ســال 
1345موضوع تفاوت تراكم در شــهر به صورت 
رسمي مطرح شد. در آن طرح جامع، محورهايي 
در شهر با تراكم باال، جاهايي با تراكم كم و بخشي 
از شهر هم با تراكم متوســط درنظر گرفته شد 
كه براســاس آن قرار بود شهر در يك بازه زماني 
25ساله ساخته شود. اين طرح در سال 1370به 
پايان مي رسيد، اما يك دهه مانده به تاريخ پايان 
طرح، ساخت و ســاز هاي متعدد با هدف تامين 
مسكن براي اقشار محروم، اراضي زيادي را اشغال 
كرد؛ چنان كه بخشي از پروژه هاي شهري اساسا 
قابل اجرا نبود يا تنها با تخريب و عقب نشــيني 
خانه هــاي كوچك و بــزرگ ممكن مي شــد. 
جمعيت پايتخت به شدت افزايش پيدا كرده بود و 
شهرداري نيز براي تامين هزينه هاي خود نياز به 
درآمد داشت. در سال هاي دهه 70 كسب درآمد 
از محل صدور پروانه ســاختمان بــه رويه ثابت 
شهرداري تبديل شــد. در نيمه دوم سال هاي  
دهه 80 و پس از آن در ســال هاي ابتدايي دهه 
90هم اين روند با شــدت بيشــتري ادامه پيدا 
كرد و بســياري از خانه هاي دوطبقه تبديل به 
مجتمع هاي مسكوني 5طبقه شدند. معابر كشش 
ترافيك و پارك كردن خودرو ها را نداشــتند و 
حمل زباله و تامين ســرانه ها و زيرساخت ها هم 
دشوار بود. شبكه حمل ونقل توان جابه جا كردن 
مؤثر جمعيت ساكن در اين ساختمان ها را نداشت 
و خودرو هاي فرسوده بنزيني هواي شهر را آلوده 
مي كردنــد. با اين حال فروش تراكم و ســاخت 

بزرگراه ها باز هم ادامه داشت.
اينطور كه آمار نشــان مي دهد ميانگين فروش 
تراكم شــهر تهران در دهه گذشــته 8ميليون 
مترمربع در سال بوده است، اما  ميانه دهه پيش 
به 19ميليــون مترمربع وحتي بــه 25ميليون 
مترمربع هم رسيد. اين نقطه اوج زماني بود كه 
درآمد شهرداري به شــدت افزايش پيدا كرد و 
بخشي از آن صرف ســاختن بزرگراه هاي جديد 
شد، اما در سال هاي اخير شهرداري كمبود هاي 
مالــي را از محل فروش تراكم به دســت نياورد؛ 
آنقدر كه در سال 99ميزان فروش تراكم ساالنه 

كمتر از ميانگين بود.
عبدالرضــا گلپايگانــي، معاون شهرســازي و 
معماري شــهرداري تهــران مي گويد: »فروش 

ادارهشهربدونشهرفروشي
مديريت شهري پايتخت در اين دوره با وجود مشكالت مالي، درآمد حاصل از فروش تراكم را كاهش داد

كاهش شديد تراكم فروشي
ميانگين فروش تراكم در 

چند دهه گذشته 
8ميليون 
مترمربع 

فروش تراكم در سال 
۱۳۹۰

۱8 ميليون 
مترمربع

فروش تراكم در سال 
۱۳۹۹

6/8ميليون 
مترمربع

تراكم 18ميليون مترمربعي در سال 1390 داليل 
زيادي داشت؛ چون قرار بود طرح تفصيلي جديد 
در سال 91 ابالغ شود، در سال 90 موج شديدي 
به سوي صدور پروانه ايجاد شد كه البته به موازات 
آن، گشايش هاي مالي هم در اقتصاد كالن كشور 

روي داده بود.«

جريمه تخلفات
بخش ديگر شهرفروشي نه از فروش تراكم، بلكه 
از محل جريمه هاي ساخت وساز كه در كميسيون 
ماده 100مورد رســيدگي قرار مي گيرد، انجام 
مي شــود، اما اين رقم در مقايسه با درآمد ناشي 
از صدور پروانــه و فروش تراكم زياد نيســت. با 
اين حال ســهم تخلفات مــاده 100در بودجه 
سال 1400به نسبت سال هاي قبل افزايش پيدا 
كرده است. اگر متراژ پروانه هاي صادر شده هم به 
همين نسبت افزايش پيدا كرده بود، مي شد تصور 
كرد كه تخلف ها همچنــان رخ مي دهد و ميزان 
ثابتي دارد، اما كاهش يا ثابت ماندن پروانه ها و در 
مقابل افزايش جريمه هاي ماده 100نشان دهنده 
اين است كه  رســيدگي به پرونده هاي گذشته 
و پرونده هايي كه ســال ها مانده و رها شده بود، 
جدي تر تعقيب شده؛ به ويژه آنهايي كه ساخته 
شــده و اكنون در حال بهره برداري هســتند، 

جريمه ها را پرداخت مي كنند.
همزمان با كاهش درآمــد از محل صدور پروانه 

ساختمان و جريمه تخلفات، 2اليحه در مجلس 
با پيگيري جدي شــهرداري هاي كشور به ويژه 
شهرداري تهران بررسي و تصويب شد؛ يكي اليحه 
منابع مالي پايدار براي شهرداري ها و دهياري ها 
و ديگري پرداخت سهم شــهرداري ها از ماليات 
محلي كه با نام اصالح ماليات بــر ارزش افزوده 
شناخته مي شود. سهم شــهرداري از ماليات بر 
ارزش افزوده 3درصد از 9درصد ســهم ماليات 
محلي اســت. در اليحه جديد ايــن به 4درصد 
افزايش مي يابد. شهرداري اين افزايش به 4درصد 
را پيگيري كرد كه از شش ماهه دوم امسال اعمال 

مي شود.
عوارض پايدار شــامل عوارض نوســازي، بهاي 
خدمات مديريت پسماند، عوارض غيرمسكوني 
و بهاي خدمات مديريت پســماند غيرمسكوني 
و عوارض شهرســازي  است كه ســهم كمتري 
در مقايســه با پروانه ساخت وســاز دارند، اما در 
اين ســال ها بيشــتر مورد توجه قرار گرفته اند؛ 
زيرا مســتقل از ركود بازار ساخت وساز محاسبه 

مي شوند.
قسمت ديگري از اقدامات شهرداري براي تامين 
در آمد هاي پايدار دريافت عوارض از امالك عموما 
تجاري اســت. براي بهبود اين روند، شهرداري 
تهران كار مميزي امالك را از زمســتان ســال 
99در چند راسته مشخص آغاز كرد كه در سال 

1400هم ادامه داشت.

دريافت مطالبات از دولــت، نهاد هاي نظامي و 
ارگان هاي ديگر مي تواند بخشــي از زيان هاي 
شــهرداري در نتيجه ركود اقتصادي و كرونا را 
جبران كند. به گفتــه عبدالحميد امامي، معاون 
مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران، محاسبه 
مطالبات مديريت شهري از دولت، دستگاه هاي 
دولتي و ساير ارگان ها براي نخستين بار در سال 
97 به صورت منســجم و در قالب يك كارگروه 
انجام پذيرفت و در ايــن ارتباط بيش از 30 هزار 
ميليارد تومان از مطالبات احصا و شناسايي شد. 
جرايم رانندگي، طرح كاهش آلودگي هوا، بافت 
فرســوده، يارانه بليت اتوبوس و مترو بخشي از 
اين مطالبات است كه هر سال محاسبه مي شود. 
دولت و برخي ارگان  ها نيز بابت پروانه ســاخت 
بدهي هايي از گذشته دارند كه قابل وصول است. 
همچنين اوراق مشاركت كه با تصويب نهاد هاي 

مسئول و دولت به شهرداري اختصاص پيدا كرده 
است براي توســعه حمل ونقل عمومي در شهر 
مورد اســتفاده قرار مي گيرد و در سال گذشته 
بخشي از آن با طي مسير قانوني و اجراي قوانين 
بانكي، به دست شهرداري رســيد. اتمام برخي 
پروژه هاي مترو و اتوبوس با استفاده از اين اوراق 

انجام شده است.
يكي از رويكرد هاي اصلي شهرداري صرفه جويي 
در هزينه هاست تا پروژه هاي نيمه كاره به پايان 
برســند، ولي پروژه هاي بــزرگ غيرضروري و 
پرهزينه آغاز نشوند؛ ازجمله پروژه هاي نيمه كاره 
ايســتگاه هاي مترو بودند كه به مراحل پاياني 
رســيده و در ســال  99و 3 مــاه ابتداي ســال 

1400به ترتيب افتتاح شدند.
عملكرد درآمدي شهرداري تهران در سال هاي 
96 تا 99 نشان مي دهد، سهم درآمدهاي پايدار 
افزايش پيــدا كرده؛ به طوري كه مثال در ســال 
1396، از درآمد 15هزار و 500 ميليارد توماني 
شــهرداري 3هزار و 500 ميليارد تومان ســهم 
درآمدهاي پايدار بوده و اين رقم در سال 1399 با 
درنظر گرفتن درآمد 26 هزار ميليارد توماني به 

7هزار و 500 ميليارد تومان رسيده است.
شــفاف و هدفمندســاختن هزينــه، كاهش 
هزينه هاي اضافي، مقابله با فسـاد و جلوگيري 
از تضييع و حيف و ميل كــردن منابع و كاهش 
هزينه هــاي غيرضــروري از راه هــاي افزايش 
درآمدهاي پايداربوده كه در اين دوره در دستور 
كار قرار گرفت. بازگرداندن انضباط مالي و افزايش 
شفافيت و نظارت ها بر مجموعه شـهرداري هم 

بخشي از هزينه ها را كاهش داده است.

محمد سرابي
خبرنگار

كاهشهزينههايغيرضروري
محسن هاشمي رفسنجاني، رئيس شوراي شهر تهران در جريان بررسي اليحه بودجه 1400در شوراي 
شهرگفته بود، كه »مديريت شهري در اين مقطع يكي از سخت ترين دوره هاي خود را از نظر كمبود منابع 
مالي به دليل همزماني ركود اقتصادي با تورم، كرونا و كاهش ارزش پول ملي، سپري مي كند. با وجود اين 
مشكالت، تالش ما بر اين بوده تا از طريق كاهش هزينه هاي غيرضروري و چابك سازي مديريت، بدون 
شهرفروشي و واگذاري سرمايه هاي شهر، هزينه هاي اداره شهر را تأمين كنيم.« بودجه شهرداري تهران 
از رقم 7هزار و 748ميليارد تومان در سال1390به رقم 47هزار و 868ميليارد تومان در سال1400رسيد. 
بيشتر شدن هزينه ها، دستمزد ها و افزايش قيمت دالر باعث شد كه بودجه به تناسب تورم موجود در 
جامعه افزايش پيدا كند. اگر سال 9۵ را به عنوان ميانگين درنظر بگيريم، مشخص مي شود كه بودجه 
حدودا 49هزار ميليارد توماني كنوني شهرداري با حساب افزايش ناشي از تورم تنها به اندازه 14هزار 
ميليارد تومان و معادل با بودجه ســال 8۵ ارزش دارد. از طرف ديگر بودجه امسال دوسطحي است و 
شامل بودجه اصلي با رقم 47هزارو 687 ميليارد تومان و بودجه تكميلي با رقم ٢هزارو ٢74 ميليارد 
تومان مي شود. بودجه تكميلي از افزايش درآمدهاي شهري حاصل مي شود و فقط به 3٢پروژه مرتبط 
با زيرساخت هاي شهر مثل خطوط 6و 7مترو و خطوط انشــعابي مترو اختصاص خواهد يافت. فروش 
بي رويه تراكم در تهران مي توانست بخشي از درآمد هاي شــهرداري را محقق كند، اما عوارضي كه از 
امواج تراكم فروشي قبلي به جا مانده بود، اجازه اين كار را نمي داد. شهرنفروشي بخشي از چشم انداز 
جمعيت پذيري، تامين خدمات و كنترل آلودگي و ترافيك در شهر است و اگر براي مدتي طوالني تداوم 

پيدا كند، مي توان اميدوار بود كه چهره انساني شهر بهبود پيدا كند.

رسيدگي به تخلفات ساختماني منطقه يك

تعداد پرونده هاي سال
ساخت خارج از پروانه

تعداد پرونده هاي 
تخلف طبقات مازاد

۹۰7۰۹۹27
۹۱847۱24۰
صفرصفر۹۹

كاهشپروانههاوتخلفها
شــمال پايتخت براي مدتي نزديك به 
يك دهه با ساخت و ســاز هاي خارج از 
پروانه روبه رو بــود. مانند ديگر مناطق 
تهران، شورا ي معماري مناطق درباره 
پرونده هاي ساخت وساز تصميم گيري 
مي كرد كه به افزايــش طبقات منتهي 
مي شد. شهرداري هاي مناطق به بهانه 
درآمد ايــن كار را مي كردند تا بتوانند 

بودجه را محقق و برنامه هاي خود را پياده كنند، اما با رويكرد جديد، چنين كاري متوقف شد.
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 مؤسسه فيلم بريتانيا كنار 
نگهداري و ترميم فيلم هاي گزارش

مجموعــه  كالســيك 
كتاب هايي دربــاره فيلم هاي مهم تاريخ 
سينما تدوين و منتشر كرده كه انتشارات 
هرمس تعدادي از اين تك نگاري فيلم ها 
)از جمله هفت، ماجــراي نيمروز، راننده 
تاكســي و مرد مرده( را به ترجمه محمد 
شهبا منتشر كرده است و حاال چند سالي 
است انتشــارات علمي فرهنگي با عنوان 
مجموعه خوانش فيلم، راه هرمس را ادامه 
مي دهد. »خواب ابدي« نوشــته ديويد 
تامسن يكي از بهترين هاي اين مجموعه 
است. تحليلي جزئي نگر و دقيق بر فيلمي 
كه از مهم ترين فيلم هاي سازنده نامدارش 
است. خواب ابدي اقتباسي است از رمان 
ريموند چندلر كه خوشبختانه به فارسي 
هم ترجمه شــده اســت. خــواب ابدي 
نخستين رمان چندلر است كه در 1۹3۹ 
منتشر شــد و هاكس فيلمي براساسش 
كارگرداني كرد كــه در 1۹46 روي پرده 
آمــد؛ فيلمــي پرفــروش و موفــق كه 
فيلمنامه اش زيرنظر هاكس، توسط ويليام 
فاكنر، لي بركت و ژول فرثمن نوشته شد و 
هميشه درباره شيوه اقتباس و به خصوص 
باز نشــدن يكي از مهم تريــن گره هاي 
فيلم)اينكه چه كسي مرتكب جنايت شده 

اســت( بحث و نظرهايي ميــان منتقدان 
وجود داشته اســت. صحبت هاي رندانه 
هاكس هم كه در گفت وگويي اعالم كرد 
اساســا رمان چندلر را به درستي درك 
نكرده است فقط بر ابهامات ماجرا اضافه 
كرد؛ فيلمي كه از اوايل دهه 40 در دستور 
توليد قرار گرفــت و بعد از تمام شــدن 
فيلمبرداري نزديك به 2 سال پشت خط 
اكران ماند و در نهايت، هم در گيشه موفق 
شد و هم زوج بازيگرش )همفري بوگارت 
و لورن باكال( عاقبت به خير شدند و با هم 
ازدواج كردند. فيلم هــم به عنوان يكي از 
شاخص ترين آثار ســينماي گانگستري 

هميشه مورد تأكيد و توجه بوده است.

فيلمي كه مي خواهيد محو تماشايش 
شويد

شنبه اي در سال1۹61، 3سانس متوالي 
به تماشاي خواب ابدي نشستم. از سالن 
سينماي ملي كه به نخستين فصل نمايش 
فيلم هــاي هاكس اختصــاص يافته بود 
بيرون می آمدم و به صف ســانس بعدي 
مي پيوستم. گويي اين فيلم يكي از وسايل 
تفريحي مهيج شهر بازي بود. از آن زمان 
تاكنون دهه هاست كه خواب ابدي هوارد 
هاكس را فيلم محبــوب خود مي دانم. يا 
اگر اين سخن كامال درست نباشد، قطعا 
ســرگرم كننده ترين، غني ترين، متكي 
به نفس ترين و آرام بخش ترين آنها بوده 
است. فيلمي اســت كه مي خواهيد محو 

تماشايش شــويد، همانطور كه بوگارت 
و باكال در ماشين كوچكشــان صرفا به 
يكديگر مي نگرنــد و دلجويي مي كنند و 
بيرون از ماشين، موسيقي و تقدير مانند 
توفاني اوج مي گيــرد. از نظر من خواب 
ابدي به نوعي هميشــه مفرح ترين فيلم 
بوده اســت؛ در عين رهاشــدگي بسيار 
كنترل شــده است. تماشــاي آن مجال 
شعفي چون عاشق شدن را براي تماشاگر 
مهيا مي كند.« تحليل ديويد تامســن بر 
خواب ابدي با اين مقدمه شروع مي شود 
و تكليف خواننده روشــن مي شــود كه 
نويسنده شيفته فيلم هاكس است. تامسن 
از متن شــروع مي كند، به حاشيه سرك 
مي كشــد و دوباره به متن بازمي گردد؛ 
حاشيه اي كه تامســن به آن مي پردازد 
هم البته بخشــي از متن است. مجموعه 
اطالعاتي كه او از مناسبات توليد و زيست 
شخصي هاكس ارائه مي دهد در خدمت 
تحليل و واكاوي اثر و رســيدن به دركي 
عميق تر از فيلم خواب ابدي است؛ بنابراين 
آنچه نويسنده از زندگي و روابط شخصي 
هاكس به دســت مي دهد اطالعات خاله 
زنكي و زرد نيســت و ياري رسان درك 
عظمت مولفي است كه از زيست شخصي 
در خدمت اثر الهام مي گيرد و حتي نقطه 
ضعف هاي زندگي را در اثــري كه خلق 
مي كند بــه نقطه قوت تبديــل مي كند. 
كاري كه فقط از عهــده مولفي بزرگ بر 
مي آيد؛ از هوارد هاكس. براساس تحليل 
تامســن اگر برخالف رمان چندلر تصوير 
زنان پررنگ تر و جلوه گرايانه تر است اين 
از حاشيه هاي توليد و زندگي كارگردان 
مي آيد. براي هاكس رمــان چندلر فقط 
يك دستمايه بوده تا سناريست ها زيرنظر 
او نســخه اي مطلوب به لحاظ شــخصي 
و مقبول بــه لحــاظ عمومي)فيلم بايد 

بفروشد( از كار درآيد.

بوگارت و باكال، شيفته يكديگر 
فيليپ مارلــو، كارآگاه خصوصي قصد 
دارد معماي مــردي را كه قصد اخاذي 
از دختري جوان دارد كشــف كند . اين 

شروع خواب ابدي اســت  . آغازي براي 
رسيدن به موقعيت هاي دلخواه هاكسي 
و ترســيم قهرمان مرد كمي سرد و تلخ 
و خوددار و در عيــن حال واجد ظرافت 
و طنز و خلق زنــي قدرتمند و جذاب . 
نقش كارآگاه را بــوگارت و نقش زن را 
باكال بازي كرده است. زوجي كه پيش 
از خواب ابدي در »داشــتن و نداشتن« 
نقش زوج عاشــق را براي هاكس بازي 
كرده بودند. در فاصله ســاخت داشتن 
و نداشتن و خواب ابدي بوگارت و باكال 
شــيفته يكديگر شــدند و اين موضوع 
بــراي هاكس كه كاشــف بــاكال بود، 
رضايتبخش نبــود. همانطور كه ازدواج 
بوگارت و باكال با استقبال هاكي مواجه 
نشــد. تصويري كه از زن هاي محوري 
خواب ابــدي، ويوين )لــورن باكال( و 
 كارمن )مارتا ويكــرز( مي بينيم با آنچه 
تامســن از زن هاي زندگي هاكس ارائه 
مي دهد، حكم چيدن قطعات پازل براي 
يافتن معمايي را دارد كه كشفش به فيلم 
معنايي مضاعف مي بخشد. اينكه هاكس 
در زندگي شــخصي مرد قابل اعتمادي 
نبوده در فيلم ها به شــكلي پيچيده به 

مجموعه اي از موقعيت ها، ميزانســن و 
گفتارهايي هوشمندانه انجاميده و بيان 
كنايي شخصيت ها از شخصيت خالقي 
كه پشــت دوربين همه  چيــز را تحت 

كنترل داشته، حاصل مي شده است .

همچنان به هاكس، كارش و ژست هايش 
عشق مي ورزم

ديويــد تامســن در تحليــل مفصــل و 
خواندني اش به درستي توضيح مي دهد 
كه چگونه رمان چندلر، نويســنده مرد 
ســاده و اخالق مدار در دســتان هوارد 
هاكس رند، صرفا دستمايه اي است براي 
رســيدن به آنچه كارگردان مجموعه اي 
از صحنه هــاي باحال و ســرگرم كننده 
توصيفش مي كند. اينكــه اگر صحنه ها 
به اندازه كافي ســرگرم كننده و جذاب از 
كار درآيد مي شود روايت را هم زياد جدي 
نگرفت. مي شــود فيلم معمايي ساخت 
ولي معماي اصلي را در نهايت حل نكرد. 
وفادار ماندن به رمــان هم اهميتي براي 
هاكس ندارد و بعد از اكران موفقيت چنان 
گسترده اســت كه چندلر هم انتقادي از 
فيلــم نمي كند. اينكه هاكــس به لحاظ 

اخالقي مورد تأييد تامســن نيست ولي 
فيلمش شــاهكاري نوآورانه محســوب 
مي شــود هم در فــراز پايانــي كتاب با 
فصاحت تمــام و قدري عــذاب وجدان 
ذكر شده است: »حاال موضع من در قبال 
اين سرگرم كننده ترين فيلم و كارگردان 
نســبتا شــرور اما فريبنده آن چيست؟ 
من كوشيده ام مسيري را دنبال كنم كه 
طي آن خيال پــردازي، بازي هاي قدرت 
و ترفندها بر ســاخت فيلم تأثير گذاشته 
است. دليل نپرداختن من به عزت نفس 
سختگيرانه هاكس همين است. او مردي 
موذي، دروغگو، گاهي بي رحم و محدود 
به هوش ســبعانه خود بود، ولي آيا اين 
نكته واقعا از شــمايل رازگونه او به عنوان 
هنرمندي بزرگ پرده برمي دارد؟ شــايد 
فيلمســازان پيچيده تــر از اين باشــند. 
چيزهايي درباره خواب ابدي وجود دارد 
كه بايد ما را از لذت تماشاي آن شرمنده 
كند و سردرگمي من در 55سالگي بيش 
از آن چيزي اســت كه در 20ســالگي از 
من انتظار مي رفــت. با وجــود اين من 
همچنان به هاكس، كارش، ژست هايش و 
شخصيت سينمايي اش عشق مي ورزم...« 

خواب ابدي
از مجموعه خوانش فيلم
نويسنده: ديويد تامسن

مترجم: نيكا خمسي
چاپ نخست: ۱۳99

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه
ناشر: شركت انتشارات علمي و فرهنگي

قيمت: ۱۵ هزار تومان

ث
مك

تك نگاري ديويد تامسن از »خواب ابدي« تأثير زيست شخصي مؤلف بر اثرش را واكاوي مي كند
دستمايه چندلر، روايت هاكس

سعيد مروتي
روزنامه نگار و منتقد فيلم

تازه هاي نشر

  انديشه هاي سياسي سعدي
»انديشه هاي سياسي سعدي« كتابي 
از عليرضا ازغندي است كه توسط نشر 

قومس انتشار يافته است.
 اين كتاب 3 فصــل دارد كه فصل اول 
آن از 2 بخش »زندگي و زمانه سعدي« 
و »از كرامات شــيخ ما سعدي«آمده 
اســت. فصــل دوم آن از 4 بخــش 
»واقع گرايــي«،» اعتــدال در رفتار 
و كــردار«، » عقل و تدبيــر راي«و » 

عمل گرايي« را در بر مي گيرد و » شــاه 
 پارسا و نيكوسرشــت«، عدل و داد« و » رفتار حاكمان نسبت به
زير دستان« عنوان هاي فصل ســوم كتاب است. در سخن آخر 
انديشــه هاي سياسي ســعدي » ويژگي هاي جانوران از ديدگاه 

سعدي«،»كتاب شناسي« و » نمايه«  آورده شده است.
در پشــت جلد كتاب عليرضا ازغنــدي آمده: ســعدي نه تنها 
قصيده  سراي نامدار با شهرت جهاني، بلكه با كوله باري از تجارب 
فرهنگي و اجتماعي به دست آمده از مسافرت هاي چند ساله اي 
كه به اقصي نقاط جهان داشــته، مصلحي بزرگ، جامعه شناسي 
فرهيخته، تحليلگري واقع بين و منتقد مسايل اجتماعي دانست؛ 
هرچند كه سعدي در نوشته هاي خويش هم از دينداري و زندگي 
اخروي، هم از عشق و شــور و مستي و هم از انســان دوستي و 
نيكوكاري نوع بشر نيز ســخن به ميان مي آورد. اين كتاب سعي 
دارد انديشه هاي سياسي سعدي را به عنوان مردي جهان ديده و 
فرسوده روزگار و يك عالم واقع گرا و آگاه اجتماعي اصالح طلب 
مورد بررسي قرار دهد. جدا از كتاب نصايح الملوك كه بيشتر پند 
و اندرز به صاحبان قدرت و حكومت راني درست است، در هر دو 
باب اول بوستان و گلستان نيز از سيرت پادشاهان و تدبير و رفتار 
آنان نســبت به عوام و خواص صحبت شده است. سعدي در اين 
3منبع ماندگار علم سياست يعني اصول تدبير منزل، اصول تدبير 
مدينه و اصول تهذيب اخالق را به شكلي اســتادانه، زيبا و قابل 
فهم به تصوير كشيده و با دلكش ترين عبارات و متانت و شيفتگي 
بي مانندي به رشته كالم در آورده است. خالصه آنچه براي سعدي 
حائز اهميت بسيار است، اســتخراج حكمت علمي از مناسبات 

اجتماعي حاكم است.
اين كتاب با شمارگان هزار نسخه در 75صفحه به بهاي 35هزار 

تومان منتشر شده است.

  جنون جرج سوم
»جنون جرج سوم« نوشــته الن بنت 
نمايشنامه اي اســت كه مزدك بلوري 
آن را به فارســي برگردانده و نشــر ني 
به تازگي منتشرش كرده است. جهان 
نمايش نشــر ني مجموعه ای است از 
متن هايی كــه برای صحنــه   نمايش 
يا درباره   آن نوشــته شــده اند؛ انواع 
نمايش نامــه، چــه برای اجــرا و چه 
صرفاً بــرای خوانده شــدن، از جمله 

نمايش نامه هايــی با اقتباس از آثــار ادبی يا 
سينمايی و نيز متن های نظری در حوزه ی درام و نقد آثار نمايشی، 

در اين مجموعه جای می گيرند.

  عنصري
عنصري، نوشته محمد دهقان سومين 
كتاب  از مجموعه تاريخ و ادبيات ايران 
نشر ني است كه به تازگي منتشر شده 

است.
مجموعه تاريخ و ادبيــات ايران برای 
كسانی نوشته شده است كه به تاريخ 
فرهنگــی و ادبی ايــران عالقه مندند 
و می خواهند برگزيــده ای از بهترين 
شــاهكارهای ادبی ايران را همراه با 

شرح و تفســير الزم به زبانی ساده و روشن 
بخوانند و بدانند كه اين شاهكارها در كدام فضای تاريخی پديد 
آمده و متقابال چگونه بر آن تأثيــر نهاده اند. اين مجموعه صرفا 
تاريخ و ادبيات ايران پس از اسالم را در بر می گيرد و می كوشد 
تاريخ ادبی ايران را در پيوند با تاريــخ عمومی جهان ببيند و به 
تحوالت فكری و فرهنگی كشورها و اقليم هايی هم كه به نحوی 
با ايران در ارتباط بوده اند اشــاره كند و به اين ترتيب گستره ای 
روشن تر برای مقايسه تاريخ و ادبيات ايران و جهان پديد آورد. 
نخستين سلسله اين مجموعه شامل بررسی زندگی و آثار پنجاه 
شاعر و نويســنده و متفكر تا پايان قرن هفتم هجری )سيزدهم 

ميالدی( است.
در پشت جلد سومين كتاب از اين مجموعه آمده است: »گرايش 
به ايران باستان و افسانه ها و قهرمانان و آداب و رسوم آن در ميان 
شاهان و دستگاه و دربار غزنوی جريانی بســيار نيرومند بوده و 
شــاعرانی چون عنصری هم به پيروی از خواست خداوندانشان 
می كوشيده اند كه شــكوه و عظمت ايران عهد باستان و آداب و 
رسوم آن را در شعرشــان منعكس كنند و البته سالطين غزنوی 
را هم ادامه دهند ه  همان سنت پادشــاهان كهن محسوب كنند 
و ايشــان را همانند آن پادشــاهان يا حتی برتر و بزرگ تر از آنها 
بخوانند. اين را نيز نبايد ناگفته گذاشت كه تعريف و تمجيدهای 
عنصری از آداب و سنن ايران باستان را نمی توان يكسره به حساب 

ايران دوستی او گذارد...«
اين كتاب 11۹ صفحه اي با شمارگان هزار نسخه به بهاي 28 هزار 

تومان منتشر شده است.

استقبال از نمايشگاه كتاب بغداد

»طوطي« ناشر برتر 
نمايشگاه بلونيا شد

نمايشگاه كتاب بغداد كه از روز پنجشنبه 
با حضور ايران افتتاح شده با وجود ويروس 
كرونا تاكنون با اســتقبال خوبي از سوي 

شهروندان عراقي رو به رو شده است.
به گزارش همشهري به نقل از االهرام،  با 
وجود شرايط استثنايي كه ويروس كرونا بر 
جهان تحميل كرده عراقي ها در نمايشگاه 
كتاب بغــداد ثابت كرده انــد مصداق بارز 
مثل معروف »مصر مي نويسد، لبنان چاپ 

مي كند و عراق مي خواند« هستند.
بيست و دومين نمايشگاه كتاب بغداد كه 
به دليل شيوع كرونا بارها به تأخير افتاده 
بود از  چند روز گذشــته و با حضور ايران 
و مشاركت گسترده مصر با شعار »كتاب 
وطن« افتتاح شده و تاكنون شاهد حضور 
كثيري از  شــهروندان اين كشور بوده و با 
استقبال گسترده اي از سوي مردم روبه رو 

شده است.
امســال بيش از 220انتشــاراتي عراقي، 
عربي و خارجي از 14كشــور در اين دوره 
از نمايشــگاه كتاب بغداد كــه هم اكنون 

در حال برگزاري اســت شركت كرده اند. 
اين نمايشــگاه به همت اتحاديه ناشران 
عراقي و تحــت نظــارت وزارت فرهنگ 
عراقي به مــدت 10روز بــه فعاليت خود 

ادامه خواهد داد.
محمد رشاد، رئيس اتحاديه ناشران عربي 
درباره وضع ناشــران در سايه كرونا اشاره 
كرد كه ناشران عرب از زمان وقوع بحران 
كرونا بــا چالش هاي اقتصــادي فراواني 
مواجه بوده اند و نمايشگاه هاي كتاب سعي 
دارند خسارت هايي كه شيوع پاندمي زده 
را با شــركت در نمايشــگاه كتاب مصر و 
نمايشگاه هاي كتاب عربي جبران كنند و 

صنعت نشر را نجات دهند.
مديريت نمايشــگاه كتاب بغداد با اعالم 
تخفيفات گســترده هــزاران كتاب را در 
غرفه ها با قيمت بيــن 2تا5هزار دينار در 

معرض نمايش عموم گذاشته است.
ايران بــا نمايش 1200عنــوان كتاب به 
زبان هاي فارسي و عربي در بيست ودومين 

نمايشگاه كتاب بغداد حضور دارد.

مدير بخش كــودك و نوجوان انتشــارات فاطمي 
»طوطي« از انتخاب نشر طوطي به عنوان ناشر برتر 

نمايشگاه بلونيا خبر داد.
سحر ترهنده، مدير بخش كودك و نوجوان انتشارات 
فاطمي »طوطي« با اعالم خبر انتخاب نشر طوطي 
به عنــوان بهترين ناشــر كتاب كــودك جهان در 
نمايشگاه بلونيا 2021 گفت: نشــر طوطي، با رأي 
و نظر ناشــران و نهاد هاي بين  المللي به عنوان ناشر 

برتر منطقه آســيا در نمايشــگاه بين المللي كتاب 
بلونيا 2021 انتخاب شــد. نخســتين بار است كه 
 يك ناشر ايراني در نمايشــگاه بلونيا به اين موفقيت

دست پيدا مي كند.
وي با بيان اينكه فرايند داوري و اســامي نهاد هاي 
بين المللي راي دهنده مخفي است، افزود: در جريان 
داوري، طوطي در منطقه آســيا با 4ناشــر ديگر از 

كشور هاي كره جنوبي، ژاپن و چين رقابت داشت.
وي افزود: كيفيت آثار قطعا مهم ترين دليل انتخاب 
نشر طوطي به عنوان ناشــر برتر نمايشگاه بلونيا در 

منطقه آسياست.
وي با اشــاره به تــداوم حضــور نشــر طوطي در 

نمايشــگاه هاي مختلف خارجي، شــانگهاي چين، 
بلونيا و فرانكفورت با وجود همه محدوديت هاي مالي 
افزود: تالش كرديم، ضمن حضور در نمايشگاه هاي 
خارجي، فلوشيپ  هم برگزار كنيم تا ارتباط را حفظ 

و ادبيات كودك ايران را به درستي معرفي كنيم.

دريچه



جامعه10 2 چهارشنبه 26 خرداد 1400   شماره 8245  3 0 2 3 6 1 8 

سازمان مديريت بحران شهر تهران طرحي عملياتي و زودبازده 
براي بهسازي لرزه اي نسبي ساختمان هاي متداول شهر تهران 

ارائه كرد
 مقابله ساده با سقف و ستون ناپايدار

شهرداري تهران طرحي را ارائه كرده است 
كه براساس آن طبق نقشه هاي مهندسي، 
مالكان مي توانند با هزينه بســيار پاييني، 

ساختمان خود را در برابر زلزله تا حد زيادي مقاوم كنند.
با توجه به ميزان خسارات ناشي از زلزله شديد در تهران پيش بيني شده 
كه اين رويداد مي تواند شاخص توليد ناخالص ملي را دستخوش تالطم و 
افت قابل توجه قرار دهد؛ تا آنجا كه پيامدهاي اقتصادي آن به ميزاني عموم 
مردم كشور را دچار خسران كند. اين جداي از پيامدهاي زيانبار ناشي 
از تلفات جاني است. پاشنه آشيل اين آسيب پذيري، گستردگي بافت 
فرسوده است كه به بزرگ ترين تهديد و چالش كشور در زمان وقوع زلزله 
تبديل شده است. حال اگر به ضرورت راهكارهاي تأثيرگذار و عملياتي 
كردن اين راهكارها توجه نشود، در زمان وقوع زلزله شاهد وضعيت بسيار 

خطرناك و پيامدهاي فاجعه بار خواهيم بود.
بر همين اساس، طرح »بهسازي لرزه اي نسبي ساختمان هاي متداول 
شهر تهران« با هدف تسهيل فرايند بهسازي لرزه اي نسبي ساختمان هاي 
آسيب پذير شهر تهران و كاهش تلفات ناشي از زلزله احتمالي به عنوان يك 
ايده ابتكاري از سوي سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران ارائه 
شد. به اين ترتيب، چندي پيش دستورالعمل نحوه صدور مجوز بهسازي 
لرزه اي نسبي ساختمان هاي مسكوني از ســوي معاونت شهرسازي و 
معماري شهرداري تهران به شــهرداران مناطق ابالغ شد. اين طرح بر 
استفاده از دستورالعمل هاي ساده مهندسي و پرهيز از محاسبات پيچيده 
تأكيد دارد؛ طرحي كه از انهدام و فروريختن ساختمان جلوگيري مي كند.

رضا كرمي محمدي، رئيس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر 
تهران در اين رابطه مي گويد: »بخشــي از ساختمان هاي قديمي شهر 
تهران در زلزله هاي متوسط و شديد آسيب پذير هستند. اين ساختمان ها 
بعضا امكان تخريب و نوسازي به داليلي از قبيل عدم توجيه اقتصادي، 
محدوديت هاي طرح تفصيلي، مســائل حقوقي و مالكيتي، واقع شدن 
در محدوده بافت هاي تاريخي، مســاحت اندك و عدم امكان تجميع با 
پالك هاي مجاور را ندارند، اما با اعمال برخي تغييرات و مقاوم سازي  ساده 

و ارزان مي توان از تخريب كامل آنها جلوگيري كرد.«
طبق طرح، اعمال اين تغييرات ساده در ساختمان هاي قديمي بايد از 
سوي مردم انجام شود و دستورالعمل تهيه شده صرفا راهنماي فني براي 
اجراي اين شيوه مقاوم سازي است؛ بنابراين درخواست بهسازي لرزه اي 
بايد از سوي مالك به ادارات شهرسازي نواحي شهرداري تهران و معرفي 

شركت مجري ارائه شود.
البته قرار است سازمان نوسازي شــهر تهران با هدف تشويق و ترغيب 
مالكان راهكارهاي تشويقي و ترويجي نظير ارائه تخفيف در هزينه هاي 
اجراي بهسازي لرزه اي نسبي و تخصيص تسهيالت بانكي براي متقاضيان 

را پيگيري كند.

اجرا در چند فاز
رئيس ســازمان پيشگيري و مديريت بحران شــهر تهران درخصوص 
چگونگي اجراي اين دستورالعمل مي گويد: »در فاز نخست اجراي اين 
دستورالعمل، ساختمان هاي صرفاً مسكوني يا ساختمان هاي مسكوني 
داراي سطوح تجاري يا اداري در حد 20درصد مساحت عرصه و حداكثر 
50مترمربع، با لحاظ شرايطي ازجمله ساختمان هاي با اسكلت فوالدي 
تا حداكثر 4طبقه روي پي و زيربناي حداكثر 100مترمربع در هر طبقه، 
ساختمان هاي با اسكلت بتني مســلح 3و 4طبقه روي پي و زيربناي 
حداكثر 100مترمربع در هر طبقه، ساختمان هاي بتني يك و 2طبقه 
روي پي، ساختمان هاي بنايي غيرمسلح و نيم اسكلت تا حداكثر 3طبقه 

روي پي در شمول اين آيين نامه قرار دارند.«
به گفته كرمي محمدي البته داشتن پروانه ساختماني يا هرگونه گواهي 
ساختماني مشروط به نداشــتن اضافه اشكوب يا خالف تغيير كاربري 

نسبت به پروانه يا گواهي مربوطه ازجمله شرايط اين مجوز است.
او با بيان اينكه بهسازي لرزه اي نســبي در ساختمان هايي مجاز است 
كه ساير شرايط روشــن »دستورالعمل فني بهســازي لرزه اي نسبي 
ساختمان هاي متداول شهر تهران« وجود داشته باشد، مي گويد: »احراز 
اين شرايط و همچنين تشخيص ساختمان هاي با اسلكت بتني مسلح 
بر عهده شركت هاي داراي رتبه مقاوم سازي از سازمان برنامه و بودجه يا 
كارشناسان دوره ديده سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران 
است. نظارت عاليه بر حسن اجراي طرح بهسازي لرزه اي نسبي نيز برعهده 
سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران خواهد بود. اين سازمان 
گزارشي از روند اجراي آن  را در بازه هاي زماني 6ماهه در اختيار معاونت 
شهرسازي و معماري براي شناسايي نقاط ضعف و قوت دستورالعمل قرار 
مي دهد. همچنين اين سازمان نقشه هاي طرح بهسازي لرزه اي نسبي را 
با بهره گيري از خدمات مهندسين مشاور داراي صالحيت منتخب تهيه و 

آن  را به صورت رايگان در اختيار مالك و مجري قرار مي دهد.« 

زمين براي ساخت مدرسه در تهران 
نيست

رئيس هيأت مديره مجمع خيرين مدرسه ســاز اســتان تهران 
درباره مشــكل تخصيص زمين براي ساخت مدرســه در تهران 
گفت: منطقه22 منطقه محرومي است و با وجود اينكه از بهترين 
مناطق تهران است، اما برج سازها فكر مدرسه سازي نبوده اند و به 
همين خاطر حدود 50 مدرسه در اين منطقه كم داريم. اگر مدارس 
مورد نياز اين منطقه تا 3 سال آينده ساخته نشود جمعيت 500 
هزار نفري كه در برج ها ساكن مي شــوند بار مضاعفي بر مدارس 
مناطق ۹، 2 و 5 وارد مي كنند و حتي ممكن است 2 و يا 3 شيفته 
شــوند. به گزارش ايســنا، نعمت بني آدم، درباره مشكل كمبود 
مدرســه در مناطق ديگر تهران هم گفت: 60مدرسه تخريبي در 
تهران وجود داشت كه خراب و بازســازي شد و اميد است تا مهر 
1400شــمار مدارس آماده بهره برداري را به 100 برســانيم. در 
شرايط كرونايي و تحريمي خيرين به خوبي موضوع را درك كردند. 
انتظار داريم همانند دوره شــوراي پنجم و تيم مديريت شهري، 
شوراي شهر آتي نيز با ما همكاري كند كه نقصان فضاي آموزشي 
با همراهي خيران بزرگوار كاهش يابد.  رئيس هيأت مديره مجمع 
خيرين مدرسه ساز استان تهران با اشاره به وجود ساختمان هاي 
قديمي و مخروبه مدارسي كه قدمت 60 تا ۷0 ساله در تهران دارند، 
گفت: 30 تا 40 درصد مدارس تهران، تخريبي هستند و احتياج 
به بازسازي دارند. سازمان نوســازي تالش مي كند و خيرين هم 
متوجه شده اند و كمك مي كنند. بني آدم اضافه كرد: همه مناطق 
تهران بزرگ هستند و به عنوان مثال منطقه 4 تهران بيش از استان 

سمنان جمعيت دارد.

گزارش

ستاره صادقي
خبرنگار

 سرطان به قدر كافي بزرگ هست؛ آنقدر بزرگ كه وقتي 
آن را به زبان مي آوري، تمام حجم دهان را پر مي كند، چه گزارش2

رســد به اينكه با زندگي و تمام تن و جانت بياميزد. در 
كوران كرونايي كه يك روز بي خبر رسيد، جاخوش كرد، ماند و انگار 
حاال حاالها خيال رفتن ندارد، هول و واهمه بيماران مبتال به سرطان و 
ساير بيماران خاص، طبعا بيش از سايرين بود. اما با گذشت بيش از يك 
سال از شيوع آن، پزشــكان متخصص معتقدند چندان جاي نگراني 
نيست و فارغ از حضور ســنگين كرونا، روند درمان بيماران مبتال به 

سرطان، به سياق سال هاي گذشته طي خواهد شد.
»از همان روز اولي كه گفتند بيماران زمينه اي بيشتر در معرض كرونا 
قرار دارند و اين بيماري برايشــان خطرناك تر است، ته دلمان خالي 
شد«. اينها را جميله مي گويد؛ جميله مظفري، زن ميانسالي كه سال ها 
زندگي اش با سرطان گره خورده و حاال چند صباحي است كه جراحي 
كرده و روزهاي هول و هراسش گذشته است. جميله خودش، مادر و 
خواهرش هر سه از غول سرطان پســتان نجات پيدا كرده اند و بعد از 
آن به غول بي شاخ و دم ديگري رسيده اند؛ كرونا. »من، مادرم و يكي 
از خواهرانم كه هر سه بهبود يافته سرطان هستيم، چند هفته پيش، 
در يك مراسم ختم، هر ســه به كرونا مبتال شديم. به خاطر وضعيت 
خاصي كه داشتيم، خيلي خيلي ترسيده بوديم. اما مريضي ما جوري كه 
هميشه شنيده بوديم نبود و خوشبختانه وضعيت مان حاد نشد. ضمن 
اينكه فهميديم مريضي بدتر از ســرطان هم هست. سرطان ممكن 
است درمان شود و فرصت زندگي دوباره اي به عده اي از بيماران دهد، 
همينطور كه اين فرصت را به من، مــادر و خواهرم داد. اما كرونا براي 

خيلي ها اينطور نبود«.

عبور از پيك مشكالت
هول و هراس بيماران مبتال به سرطان تا همين چند ماه پيش كم نبود. 
اخباري كه عمدتا حول يك محور مي چرخيد؛ »كرونا درمان سرطان را 
هم به تعويق انداخت«. نه در ايران كه در بسياري از كشورهاي خارجي. 
تا جايي كه حتي اواخر بهمن ۹۹، باقر الريجاني، نايب رئيس كميته ملي 
پيشگيري و كنترل بيماري هاي غيرواگير كشور در صفحه توييترش 
از اختالل غربالگري و درمان سرطان در بيش از 40 درصد كشور هاي 

دنيا، طي همه گيري كوويد-1۹ خبر داد.
با اين حال به نظر مي رسد با گذشت بيش از يك سال و چهار ماه از آغاز 
همه گيري، مشكالت بيماران مبتال به سرطان به ميزان قابل توجهي 

كمتر شده است.
محمدرضا قوام نصيري، رئيس انجمن راديوانكولوژي ايران در گفت وگو 
با همشــهري در اين رابطه مي گويد:»در چند ماه اول شــيوع كرونا، 
برنامه ريزي ها و اقدامات مان در زمينه درمان سرطان تحت الشعاع قرار 

گرفته بود. اما به مرور رسيدگي به بيماران سرطاني روي روال افتاد. 
اكنون حتي در شهرهاي قرمز هم گرچه جراحي هاي الكتيو به تأخير 
افتاده، اما جراحي هاي مورد نياز بيماران مبتال به سرطان همگي انجام 
مي شود. البته در روزهاي گذشته صحبت هايي شنيديم مبني براينكه 
به دليل كم بودن تخت هاي بيمارســتاني، در برخي از بيمارستان ها 
بخش هاي زنانه و مردانه بيماران ســرطاني با همديگر تركيب شده 
و بخش زنانشــان به بيماران مبتال به كرونا اختصاص يافته است. با 
اين حال، عمل هاي جراحي اين بيماران نه در پيك سوم و نه در پيك 

چهارم به تأخير نيفتاد«.
او تعداد مبتاليان ساالنه سرطان را، حدود 120هزار نفر مي داند. گرچه 
تأكيد مي كند اين رقم حدودي است و مي تواند تا 10هزار نفر هم كمتر و 
يا بيشتر محاسبه كرد. آمار فوتي هاي سال ۹۹سرطان هم چيزي حدود 
45تا 50درصد برآورد شده و آنطور كه قوام نصيري مي گويد، اين رقم به 
نسبت سال ۹8نيز تغيير چنداني نكرده است. دليل آن هم درمان هاي 
جديدي است كه طي سال هاي اخير در درمان سرطان به كار گرفته 

شده و همين موضوع، بر ميزان مرگ ومير مؤثر بوده است.
اما يكي از موضوعات مهم در اين ميان، تأثيــر ويروس كرونا بر روند 
بيماري سرطان اســت. چنانچه اوايل بهمن ۹۹، حميدرضا دهقان 
منشادي، بازرس انجمن راديوتراپي آنكولوژي ايران در گفت و گو با ايرنا 
گفته بود كه بسياري از تخت هاي بيمارستاني مربوط به بيماران مبتال 
به سرطان خالي و جايگزين بيماران كرونايي شده بود و همين موضوع، 
موجب عقب افتادن روند درمان بيماران مبتال به سرطان شده و عوارض 

اين ماجرا در دوران پساكرونا، شديدتر خواهد شد.

شيمي درماني؛ دغدغه اكثر بيماران سرطاني
اما علي قنبري مطلق، رئيس اداره پيشگيري از سرطان وزارت بهداشت 
و درمان در همين رابطه به همشهري مي گويد: »به طور كلي در روند 
درمان بيماران سرطاني در دوره كرونا با اختاللي مواجه نبوديم. چرا كه 
بخش هاي انفولوژي، بخش هاي جداگانه اي هستند و معموال درگير 
كرونا نشده و بيمارستان ها مالحظات اينچنيني را در مورد مبتاليان به 

سرطان رعايت مي كنند«.
اما يكي از نگراني هاي بيماران مبتال به سرطان در روزگار كرونا، انجام 
مراحل شيمي درماني به عنوان يكي از راه هاي درمان سرطان است؛ 
استفاده از داروهايي كه روي سلول هاي سرطاني تأثير گذاشته و از رشد 
يا تقسيم آنها جلوگيري مي كنند. روندي كه طي آن سيستم ايمني 
بيمار تضعيف شده و طبيعتا درصورت رعايت نكردن موازين بهداشتي، 
بيش از گذشته در معرض ابتال به كرونا يا ساير ويروس هاي عفوني و 

واگيردار خواهد بود.
موضوعي كه قنبــري مطلق در رابطه بــا آن مي گويــد:»در انجام 
شيمي درماني ها مطلقا مشــكلي وجود ندارد و همگي در حال انجام 
اســت. براي چكاب هاي اين بيماران هم دستور العمل هاي الزم ارائه 
شده و در شهرهاي قرمز و نارنجي تا زماني كه وضعيت فرد حادتر نشده، 

چكاب ها كمي به تعويق خواهد افتاد«.
با اين حال، او كتمان نمي كند كه احتمال مرگ ومير بيماران سرطاني 

مبتال به كرونا طبيعتا بيشتر است؛ حدود يك و نيم تا دو برابر.

خيالمان راحت تر شده
كريمه، يكي ديگر از زنان مبتال به سرطان پستان است. از اهالي شوش 
در استان خوزستان. چهل و خرده اي ساله، ۷سال است كه درگير اين 
بيماري اســت؛ بعد از جراحي و شيمي درماني، حاال 2سالي مي شود 
كه براي انجام چكاب  هاي دوره اي راهي تهران مي شود. پيش از كرونا 
همه  چيز برايش راحت تر بوده طبيعتا، حاال گرچه هنوز هم خدمات 
مورد نيازش ارائه مي شود، اما كمي كندتر و با تأخير؛ »هر بار كه نوبت 
آزمايش و ســونوگرافي مي گيرم، چند روز معطلي دارد. به خصوص 
براي من كه از راه دور بايد به تهران بيايم و گاهي مجبورم چند روزي 
تهران بمانم. البته االن خيالمان راحت تر شده، اما پارسال همين موقع 

مي ترسيديم برويم دكتر و كرونا هم بگيريم«.

مراجعه ديرهنگام سرطان را پيشرفته مي كند
حميدرضا دهقان منشادي، متخصص پرتودرماني و بازرس انجمن 
راديو انكولوژي ازجمله كســاني اســت كه معتقد است در يك سال 
گذشــته، در دو بازه زماني وضعيت بيماران مبتال به سرطان بيش از 
گذشته نگران كننده بوده است؛ يك بار در دوره اول شيوع كرونا، يعني 
اســفند ۹8تا خرداد ۹۹و بار ديگر هم آذر و در واقع پاييز ۹۹كه كرونا 

يكباره اوج گرفت.
او معتقد است خوشبختانه اين مشكالت تا حد زيادي برطرف شد و 
در گفت وگو با همشهري از داليل اين ماجرا مي گويد: »اينها دوراني 
بودند كه همه از كرونا مي ترسيدند؛ براي همين بسياري از بيماراني كه 
در مراحل اوليه تشخيص بيماري سرطان بوده  يا كساني كه تشخيص 
بيماري در مورد آنها انجام گرفته و مراحل درمانشان تازه آغاز شده بود، 
به مراكز درماني مراجعه نكردند. در نتيجه اين افراد، با گذشت چند ماه، 
با بيماري پيشرفته و در حالت متاستاتيك مراجعه كردند. اين در حالي 

بود كه در اين زمان ها نيز، در مراكز درماني دولتي و خصوصي خدمات 
مربوط به بيماران مبتال به سرطان ارائه مي شد«.

گرچه او معتقد است كه حاال كرونا براي مردم عادي تر شده و عموما 
ديگر كسي از روي ترس، با تأخير به پزشك مراجعه نمي كند، با اين حال، 
هنوز هم درصدي براي عود بيماري در برخي از مبتاليان به سرطان 
وجود دارد؛ »جراحي هاي الكتيو به دليل فوريت نداشتن در برخي از 

بيمارستان هاي دولتي كنسل مي شود«.
جراحي هــاي الكتيــو نوعــي از جراحي هســتند كــه مي توان 
آنها را از قبــل برنامه ريزي كرده و انجام آنهــا را به تعويق انداخت، 
برخالف جراحي هاي اورژانس كه بايد فورا انجام شــوند. او تأكيد 
مي كند:»مراحل اوليه تشخيص و درمان ســرطان، تماما اضطرار 
است. اما اگر بيماري مبتال به سرطان تشخيص داده شد و صالحديد 
پزشك اين باشد كه مدتي درمان جايگزين در مورد او اعمال شود، 
مشكلي نيست. اما مثال سرطان معده با درجه بدخيمي يك و دو و در 
واقع يه تومور كوچك، در عرض 2ماه، ناگهان مي تواند به يك تومور 
متاستاتيك تبديل شود كه به كبد بيمار هم سرايت مي كند. يعني 
بيماري كه با كنترل بيماري اش سال ها مي توانست زنده بماند، در 

اين حالت قطعا از بين خواهد رفت«.
عالوه بر اين دردسرهاي معمول و البته با وجود رعايت تمام پروتكل ها، 
باز هم احتمال ابتالي بيماران مبتال به سرطان به ويروس كرونا دور 
از دهن نيست. اين آنكولوژيست، در رابطه با روند درمان اين بيماران 
مي گويد: »سعي ما بر اين است كه اگر بيمار سرطاني به كرونا مبتال شد، 
حدالمقدور تا زماني كه فاز حاد بيماري را مي گذراند، درمان معمولمان 
را به طور موقت و در حد يكي دو هفته قطع كرده و بعد به شرط بهبود 
نسبي ويروس كرونا در بيمار، آن را ادامه دهيم. همچنين بيمار سرطاني 
مبتال به كرونا در فاز حاد، به شرط رعايت پروتكل هاي بهداشتي مي تواند 
پرتو درماني را هم انجام دهد. اما چون شيمي درماني سنگين تر است، 
سعي مي كنيم در دوره فاز حاد، يك هفته تا 10 روز درمان او را عقب 
بيندازيم تا بيماري كرونا در او بهتر شود. پس از اينكه عالئمش برطرف 

شد، بيمار راحت تر شيمي درماني مي شود«.

 گزارش همشهري از اعتراض درمانگران اعتياد نسبت به مرجعيت يافتن داروخانه ها در توزيع داروهاي ترك اعتياد  و پاسخ سازمان غذا و دارو

جمعيت يك ميليونــي معتاداني كه 
زيرنظر 8هزار مركز درمان سوءمصرف گزارش

موادمخــدر در كشــور قــرار دارند، 
به تازگي با بخشنامه جديد سازمان غذا و دارو درباره 
حذف مرجع دولتي توزيع داروهاي مخدر و واگذاري 
توزيع اين داروها به داروخانه ها مواجه شدند. در ابتدا 
اين برداشت از بخشنامه ســازمان غذا و دارو ايجاد 
شــده بود كه از اين پس معتادان براي تهيه داروي 
موردنياز خود بايد به داروخانه ها مراجعه كنند. اين 
موضوع با واكنش ســتاد مبارزه با مواد مخدر مواجه 
شــد؛ به طوري كه معاون كاهش تقاضا و توســعه 
مشاركت هاي مردمي ستاد مبارزه با مواد مخدر در 
نامه اي به رئيس سازمان غذا و دارو، توزيع و عرضه 
داروهاي تحت كنترل را توســط داروخانه ها خالف 
قانون دانست و خواستار لغو سريع اين ابالغيه شد. 
عالوه بر واكنش ستاد مبارزه با مواد مخدر، به تازگي 
جمعي از درمانگران حوزه اعتياد بــا تجمع مقابل 
سازمان غذا و دارو، مخالفت خود را با تبعات واگذاري 
و توزيع داروهاي آگونيســت مخدر به داروخانه ها 

اعالم كردند.

پاي ساالنه 600ميليارد تومان سود در ميان است؟
محمدرضا جاللي، فعال صنفي و درمانگر سوءمصرف 
موادمخدر در گفت وگو با همشهري، در تشريح داليل 
مخالفت درمانگران اعتياد با بخشنامه جديد سازمان 
غذا و دارو، مي گويــد: »به نظر ما هيچ 
فلســفه اي جز منفعت هاي 
مالــي بــراي تغيير 
مرجــع توزيــع 
ي  هــا و ر ا د

تحــت 
ل  كنتــر
ه  يــژ و
ن  ا د معتا
د  جــو و
نــدارد. 

ساالنه حداقل 600ميليارد تومان ســود قانوني از 
محل فروش اين داروها عايد فروشنده مي شود؛ چون 
تفاوت 20تا 30درصدي بين قيمت پخش و فروش 
وجود دارد؛ بنابراين با تغييــر مرجع توزيع كننده از 
معاونت غذا و داروي دانشگاه ها به داروخانه ها، اين 
سود 600ميليارد توماني از جيب بيت المال درآمده 

و به جيب داروخانه ها مي رود.«
او توضيح داد: »دليل ديگر مخالفت ما با بخشــنامه 
جديد سازمان غذا و دارو اين است كه داروخانه ها و 
پخش كننده ها براساس منفعت خود با شركت هاي 
توليدكننده اي كه بيشتر به آنها امتياز مي دهند، وارد 
تعامل مي شوند تا سود بيشتري ببرند. اين خطر كه 
داروخانه ها به جاي ترجيح بيمار و درمانگر، اولويت 
را به شــرايط و ســود خود بدهند نيز وجود دارد. از 
اين جهت ممكن است توليدكننده هايي كه داروي 
باكيفيت تر توليــد مي كنند، به خاطر ســودجويي 
داروخانه ها به حاشــيه بروند و در درمان بيمار نيز 

اختالل ايجاد شود.«

هشدار درباره خيز اعتياد داروخانه اي 
»اعتياد داروخانه اي« مورد ديگري اســت كه اين 
درمانگر سوءمصرف موادمخدر از آن به عنوان يكي 
از عوارض توزيع داروهاي تحت كنترل ويژه معتادان 
توسط داروخانه ها نام مي برد و در اين باره مي گويد: 
»اين داروها خاص هستند. شما هم اكنون متادون را 
در مطب يا داروخانه نمي بينيــد. اگر اين داروها در 
قفسه هاي داروخانه و در كنار بروفن و استامينوفن 
قرار گيرد، تابوي ذهني نســبت به مصرف متادون 
و... هم شكسته مي شــود و در ادامه شاهد افزايش 
تقاضا و مصرف آنها و گســترش اعتيادهاي دارويي 

خواهيم بود.«
هشدار جاللي درباره بروز اعتياد داروخانه اي ناشي از 
توزيع داروهاي تحت كنترل مخدردار در حالي است 
كه مســئوالن وزارت بهداشت ادعا مي كنند كه اين 
داروها قرار است در يك مسير قابل رديابي به دست 
معتادان برســد و جلوي نشــتي داروها به بازار آزاد 
گرفته شود. اما اين فعال صنف درمانگران سوءمصرف 
موادمخدر گفت: »مگر قرار نبود دارويي مانند ريتالين 
فقط با نســخه فوق تخصص روانپزشك و با تشكيل 
پرونده عرضه شــود، پس چرا ريتالين در بازار آزاد 
وجود دارد؟ ترامادول هم همين وضع را دارد. وقتي 
براي يك دارو تقاضا ايجاد مي شود، راه هاي دور 
زدن قانون هم پيــدا خواهد 
شــد. بيماري را 
درنظر بگيريد 
كه دچار درد 

مزمن و سخت است و استامينوفن و ديكلوفناك ديگر 
براي تسكين او جواب نمي دهد. اين بيمار حاضر است 
پول بيشتري پرداخت كند تا متادون بگيرد. او تا كنون 
مصرف كننده نبوده، ولي وقتي زمينه افزايش تقاضا 

ايجاد مي شود، مصرف كننده خواهد شد.« 
 مجتبي غالبي، رئيس كانون سراســري درمانگران 
اعتياد كشــور هم يكي از منتقدان طرح »واگذاري 
داروهاي مخدر به داروخانه ها« اســت، او در اين باره 
به ايسنا گفته: »بيماراني كه قصد ترك اعتياد دارند 
درصورتي جــذب مراكز ترك اعتياد مي شــوند كه 
طي روند درمانــي، دارو به آنها ارائــه و از خدمات 
مشاوره اي، رفتاري و آزمايش ها نيز بهره مند شوند؛ 
حال اگر اين داروها در دسترس داروخانه ها قرار گيرد، 
بيمار با مراجعه به داروخانه ها يا مراكز غيرقانوني و 
قاچاق، دارو را دريافت مي كند و به مراكز مراجعه اي 
نمي كند؛ درنتيجه روند درماني آموزش هاي رفتاري 
و مشــاوره اي او تكميل نخواهد شد، انگيزه مراجعه 
مددجويان كاهش مي يابد، ارتباط درماني درمانگر 
با بيمار خدشه دار مي شود و كميت و كيفيت درمان 

اعتياد نيز كاهش مي يابد.«
تا قبل از بخشــنامه جديد توزيع و عرضه داروهاي 
تحت كنترل توسط داروخانه ها، روال توزيع داروهاي 
مورد مصرف معتادان اينگونه بوده كه معاونت هاي غذا 
و داروي دانشگاه هاي علوم پزشكي مرجع توزيع اين 
داروها بوده و مراكز درمان سوءمصرف مواد مخدر با 
مراجعه به آنجا نسبت به دريافت سهميه دارويي خود 
اقدام مي كردند و معتادان نيز داروي مصرفي شان را 
از مراكز MMT )مراكز درمان سوءمصرف مواد مخدر( 
مي گرفتند. براساس گفته هاي مديركل دارو و مواد 
تحت كنترل سازمان غذا و دارو، تغييري كه براساس 
بخشنامه جديد رخ مي دهد، هيچ اتفاق جديدي براي 
معتادان در زمينه شــيوه تهيه داروي موردنيازشان 
ايجاد نمي كند، بلكه صرفا مراكز درمان سوءمصرف 
مواد مخدر بــه جاي مراجعه بــه معاونت هاي غذا و 
داروي دانشگاه هاي علوم پزشكي، براي دريافت دارو 

به داروخانه هاي منتخب مراجعه خواهند كرد.

واكنش  سازمان غذا و دارو 
حيدر محمدي، مديــركل دارو و مواد تحت كنترل 
ســازمان غذا و دارو در واكنش به انتقادهاي ستاد 
مبارزه با مواد مخدر و درمانگران اعتياد نســبت به 
بخشنامه توزيع و عرضه داروهاي تحت كنترل توسط 
داروخانه ها به همشهري گفت: »يك سوءتفاهم در 
اين زمينه به وجود آمده اســت. در آيين نامه ابالغي 
مربوط به توزيع داروهاي آگونيست، عنوان توزيع و 
عرضه داروهاي تحت كنترل، داروخانه ها ذكر شده 

اســت. ســتاد مبارزه با مواد مخدر تأكيد داشت كه 
سازمان غذا و دارو اعالم كند كه منظور از عرضه اين 
نيست كه معتاد براي تهيه دارو به داروخانه برود. ما 
هم بر همين نظر هستيم و برنامه اي كه درنظر گرفته 
شده اين اســت كه معتادان همچنان با مراجعه به 
مراكز درمان سوء مصرف مواد مخدر )MMT( نسبت 
به تهيه دارو اقدام كنند؛ بنابراين بناي بخشنامه جديد 
سازمان غذا و دارو اين نيست كه معتادان شخصا به 

داروخانه ها مراجعه كنند.«

3دليل براي واگذاري توزيع داروهاي مخدر به 
داروخانه ها

محمدي در پاسخ به اين ســؤال كه تغيير مرجع 
توزيع داروهاي تحت كنترل مورد مصرف معتادان 
چه مزيت هايي ايجاد مي كند، به 3موضوع شفافيت، 
حمايت از بخش خصوصي و تقويت وجه نظارتي 
بر فرايند توزيــع اين داروها اشــاره كرد و گفت: 
»هم اكنون كه مسئوليت توزيع اين داروها برعهده 
معاونت غذا و داروي دانشگاه هاي علوم پزشكي قرار 
دارد، مجري و ناظر يكي است، اما وقتي داروخانه ها 
مجري توزيع شوند، معاونت غذا و داروي دانشگاه ها 
مي توانند به عنوان نهاد ناظــر ايفاي نقش كنند؛ 
ضمن اينكه هم اكنون به دليل اينكه معاونت هاي 
غذا و داروي دانشــگاه ها بخش دولتي هســتند، 
ثبت در ســامانه تي تك و دريافت كد IRC انجام 
نمي شود، اما وقتي توزيع دارو به داروخانه ها سپرده 
شود، شفافيت در حوزه توزيع ارتقا پيدا خواهد كرد؛ 
به اين ترتيب كه وقتي دارو در سامانه دي تك ثبت 
شود، به راحتي مي توان مسيري كه دارو از شركت 

پخش تا داروخانه و ســپس مراكــز MMT و در 
نهايت دريافت توسط بيمار معتاد را طي مي كند، 
مشاهده و رديابي كرد و به اين ترتيب از نشت دارو 
هم جلوگيري مي شود. ضمن اينكه سپردن توزيع 
داروهاي تحت كنترل مورد اســتفاده معتادان به 
داروخانه ها به نوعي كاهــش تصدي گري دولتي 

و حمايت از بخش خصوصي محسوب مي شود.« 

داروخانه هاي منتخب بايد چه شرايطي داشته 
باشند؟ 

با وجود اينكه اين بخشــنامه سر و صداي زيادي 
برپا كرده و به محل مناقشــه بين ســتاد مبارز 
با مواد مخدر، ســازمان غــذا و دارو و درمانگران 
اعتياد تبديل شده است، اما هنوز زمان اجراي آن 
مشخص نيست؛ به طوري كه مديركل دارو و مواد 
تحت كنترل ســازمان غذا و دارو تأكيد مي كند: 
»نمي توان يك دفعه اين طرح را اجرا كرد. ابتدا بايد 
زيرســاخت هاي اجرايي شدن اين موضوع فراهم 
شــده و روند توزيع دارو به تدريج از سازمان غذا و 
دارو به داروخانه ها منتقل شود؛ بنابراين قرار است 
نقش معاونت غذا و داروي دانشــگاه ها در زمينه 
توزيع اين داروها به تدريج كم شود و قطع يكباره 
اين كار امكانپذير نيســت. هم اكنــون همچنان 
اين داروهاي تحت كنترل توســط معاونت هاي 
غذا و داروي دانشــگاه ها توزيع مي شــود و قرار 
است مكانيســم توزيع به تدريج به داروخانه هاي 
حائز شــرايط منتقل شــود. در حال حاضر حتي 
داروخانه هاي منتخب براي توزيع اين داروها هنوز 

تعيين نشده اند.«

پشت پرده تغيير چرخه توزيع داروهاي ترك اعتياد
نيما شايان

خبر نگار

مريم لطفي
خبر نگار

درمان سرطان زير سايه كرونا نرفت
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با اليحه دولت و درصورت تصويب مجلس مي توان اميدوار بود كه انحصار موجود براي گسترش 
شبكه فيبر نوري برداشته شود

توليد هر واكسن كوويد-19جديد، 
اميد به پايان رسيدن اين بيماري دانش

همه گير را بيشــتر مي كند. در 
شرايطي كه بيشتر كشورهاي دنيا دسترسي 
محدودي به واكسن هاي مجاز براي مقابله با 
اين بيماري دارند، توليد واكسن هايي كه در 
سبد كوواكس قرار بگيرد و به دست كشورهاي 
كمتر توسعه يافته برسد، يك اتفاق خوشايند 
است. آمريكا به عنوان يكي از كشورهاي پيشرو 
در زمينه ساخت واكســن عليه كوويد-19، 
به تازگي اثربخشــي 90درصــدي چهارمين 
واكسن توليدي خود را تأييد كرده است. اين 
واكسن ساخت شركت كوچك بيوتكنولوژي 
نواواكس اســت كه در فاز ســوم كارآزمايي 
باليني بر پيشــگيري از بيماري عالمت دار در 
بزرگساالن مؤثر بوده اســت و به اين ترتيب 
شركت نواواكس اعالم كرده است كه يك قدم 
به استفاده جهاني نزديك شــده اند. مطالعه 
روي گــروه بزرگي از داوطلبــان آمريكايي و 
مكزيكي بالغ بر 29هزار و 960نفر، نشان داد 
كه اين واكسن به همان ميزان مشابه در برابر 
ويروس هاي كروناي جهش يافته، به ويژه نوع 
آلفا كه اكنون در اياالت متحده غالب اســت 
تا85/6درصد مؤثر اســت، امــا آزمايش هاي 
باليني فاز دوم جداگانه اي در آفريقاي جنوبي 
نشان داده است كه اين واكسن نسبت به گونه 
جديدي كه در اين كشور منتشر شده است، 

اثربخشي به مراتب كمتري داشته است.
به گفته گرگوري گلن، رئيس تحقيق و توسعه 
نواواكس، اين واكســن 2دوز با فاصله 3هفته، 
به طور كلي ايمــن بوده و به خوبي سيســتم 
ايمني را براي توليد آنتي بــادي حتي در برابر 
جهش هاي جديد، تحريك مي كند. از آنجايي 
كه منابع كافي از 3واكسن مجاز ديگر آمريكايي 
-مدرنا، فايزر و جانســون اند جانسون- وجود 
دارد، ســازمان غذا و داروي آمريكا اعالم كرده 
بهتر اســت اين شــركت براي مجــوز كامل 
درخواست كند كه البته اين روند ممكن است 

چندين ماه زمان ببرد.
اما درصورت اعطاي مجوز، اين واكسن مي تواند 
به تقويت جهانــي برنامه واكسيناســيون در 
برابر ويروس كرونا منجر شــود؛ چراكه در آن 
صورت اختالفات فزاينده اي را بين كشورهاي 
توسعه يافته و در حال توسعه از بين خواهد برد. 
شركت نواواكس اعالم كرده است درصورتي كه 
اين شركت و شــركاي توليدي آن به ظرفيت 
كامل برســند، توليد ســاالنه 2ميليارد دوز 

واكسن را انتظار دارد.
اســتنلي ارك، مديرعامل نواواكس مي گويد: 

اين واكسن ابتدا در كشورهاي در حال توسعه 
و خارج آمريــكا از طريق ســازوكار كوواكس 
احتماال تا پايان ســپتامبر در دسترس خواهد 
بود و با شركاي توليد كننده از طريق كوواكس تا 
حدود 1/1ميليارد دوز واكسن را توزيع خواهد 
كرد. اين شركت قراردادي با دولت فدرال براي 
تحويل 110ميليون دوز براي استفاده در آمريكا 
به ثبت رسانده اســت كه مشخص نيست قرار 
است اين تعداد در آمريكا به مصرف برسد يا به 

كوواكس يا كشورهاي ديگر صادر شود.
از آنجايي كه واكسن نواواكس براي نگهداري 
به دماي يخچال نياز دارد، حمل ونقل آن بسيار 
راحت تر از واكســن هايي مانند مدرنا و فايزر 
اســت كه نياز به نگهداري در دمــاي فريزي 
دارند؛ به همين دليل است كه براي صادرات و 
قرار گرفتن در سبد كوواكس محصول مناسبي 

است.
اين واكســن، چهارمين واكســن آمريكايي 
مجاز پــس از فايــزر، مدرنا، و جانســون اند 
جانسون به حســاب مي آيد. اثربخشي نهايي 
نواواكــس در مطالعاتي باليني به اثربخشــي 
94درصدي ثبت شــده در آزمايــش باليني 
بزرگسال گذشــته فايزر و مدرنا نزديك شده 
است، اما از اثربخشي 66درصدي واكسن تك 
دوز جانسون اندجانسون بسيار باالتر است. ارك 
معتقد است كه اين شركت احتماال نخستين 
مجوز خود را در كشوري ديگر به دست خواهد 
آورد. از ســويي نواواكس در بريتانيا، اتحاديه 
اروپا، هنــد و كره جنوبي نيز خواســتار تأييد 

واكسن خود خواهد شد.
پلتفرم نواواكس مبتني بر چه سازوكاري است؟

واكســن نواواكس حاوي پروتئين هايي شبيه 
پروتئين هاي ســنبله اســت كه در ســطح 
ويروس كرونا ديده مي شــود و قرار است يك 
 واكنــش ايمني به ويــروس پــس از تزريق،

 ايجاد كند. 
نواواكس پروتئين را در سلول هاي خود توليد 
مي كند. اين مكانيزم متفاوت از واكســن هاي 
فايزر و مدرناســت كه از فناوري هاي مبتني 
بر ژن و واكســن هاي جانســون اند جانسون و 
آسترازنكاســت كه از فناوري ويروس- وكتور 

استفاده مي كنند.
به گفتــه محققــان شــركت بيوتكنولــوژي 
نواواكس، شــايع ترين عوارض جانبي پس از 
واكسيناســيون، درد و حساســيت در محل 
تزريــق، احســاس كوفتگي، ســردرد و درد 
عضالني اســت. در آزمايش هاي باليني ميزان 
عوارض جانبي معموال بعــد از تزريق دوز دوم 

بيشتر بوده است. 

واكسن هاي جديد عليه جهش هاي تازه كرونا
با جهش هاي جديد كرونا شركت هاي مختلف در حال ساخت واكسن هاي بهتري عليه كوويدـ19 

هستند. واكسن نواواكس در اين مسير اكنون اثربخشي 90 درصدي نشان داده است
عمليات آزادسازي اينترنت ثابت

دنياي رمزارز

جهان استارت آپي

ورود پول به السالوادور با رسمي شدن 
بيت كوين

جشن شروع به كار مركز نوآوری 
همشهری 

اطالعات رســيده به خبرگزاري رويترز نشان مي دهد كه انتقال هاي 
كوچك بيت كوين به السالوادور در ماه مه نسبت به سال گذشته، 4برابر 
افزايش داشته است اما در مقايسه با حواله هاي ارسال دالر، هنوز هم 
مقدار كمي را نشان مي دهد. اين كشور آمريكاي مركزي هفته گذشته 
به عنوان نخستين كشــور، بيت كوين را به عنوان واحد پول قانوني به 
رسميت شناخت و نجيب ابوكيله، رئيس جمهور اين كشور، از توانايي 
ارزهاي ديجيتال به عنوان انتقال پول به داخل توسط السالوادوري هاي 
 Chainalysis خارج از كشور سخن به ميان آورد. شركت نرم افزاري
كه در حوزه ارزهــاي ديجيتال در اياالت متحــده تحقيق مي كند، 
دريافته است كه انتقال ماهانه بيت كوين به ارزش كمتر هزار دالر از 
سوي السالوادوراي هايي كه در خارج از كشورشان كار مي كنند، در ماه 
مه، بالغ بر يك ميليون و 700هزار دالر بوده است و اين تفاوت بسيار 
زيادي را با 424هزار دالري نشان مي دهد كه سال گذشته به اين كشور 
ارسال شده بود. چنين نقل و انتقاالتي در ماه مارس به اوج خود يعني 
2/5ميليون دالر رسيده بود، اگرچه مقايسه با سال قبل در دسترس 
نبود. الســالوادور به شــدت به حواله ها اعتماد مي كند. به گفته بانك 
جهاني، در سال2019، نقل و انتقاالت با استفاده از پول سنتي بالغ بر 
6ميليارد دالر - حدود يك پنجم توليد ناخالص داخلي – بود كه يكي 
از باالترين نسبت ها در جهان به حساب مي آيد. يكي از اتفاقاتي كه پس 
از رسمي شدن بيت كوين در آمريكاي مركزي رخ داده، صعود سريع 
نقل و انتقاالت مالي با ارزهاي ديجيتال اســت. اگرچه در السالوادور 
هنوز ارقام جابه جا شده با بيت كوين در مقابل پول سنتي بسيار اندك 
است، اما به نظر مي رسد كه موضوع رمزارزها با اقبال عمومي مواجه 
شده باشد. بانك جهاني در آخرين گزارش خود دريافته است كه براي 
سه ماه اول سال2021، حواله ها به السالوادور نسبت به سال گذشته 
3برابر افزايش يافته است. حدود 95درصد از آنها، السالوادوراي هايي 

هستند كه در اياالت متحده كار مي كنند.

مركز نوآوری رسانه همشــهری كه نخستين مركز نوآوری رسانه 
كشور اســت، روز يكشــنبه 30 خرداد  در محل اين مركز واقع 
در روبه روی درب اصلی دانشــگاه تهران با حضور   معاون علمی 
و فناوری رياست جمهوری و شــهردار تهران آغاز به كار خود را 

جشن می گيرد. 
»مركز نوآوری رسانه« همشــهری، با ابتكار موسسه همشهری 
و همكاری دانشــگاه تهران و معاونت علمی و فناوری رياســت 
جمهوری، به مرحله اجرايی و عملياتی رسيده است.  اين مركز برای 
برگزاری اســتارت آپ ويكندهای حوزه رسانه و تشكيل اتاق فكر 
رسانه، برگزاری جشنواره های فناوری و نوآوری رسانه، برگزاری 
دوره های شتابدهی حوزه رســانه و ايجاد مدرسه نوآوری رسانه، 
هدفگذاری شده اســت. مركز نوآوری رسانه همشهری همچنين 
خدماتی از جمله برگزاری رويدادهای نوآوری و مرتبط با رســانه 
همشهری، تجاری سازی واحدهای پذيرفته شــده در مركز، راه 
اندازی كلينيك های كســب و كار در همه زمينه ها و شناسايی و 

جذب نيرو و ايده ها و البته پذيرش و ارزيابی آنها را ارائه می كند.
عالوه بر اين، نخستين مركز نوآوری رسانه كشور از افراد و تيم هايی 
كه ايده های خالقانه ای در حوزه رسانه در سر می پرورانند حمايت 
می كند تا ايده خود را تبديل به واقعيت و كســب و كار رسانه ای 
كنند. اين مراسم با حضور مهماناني چون پيروز حناچی، شهردار 
تهران و مقام های ارشد علمی كشور از جمله سورنا ستاری، معاون 
علمی و فناوری رياست جمهوری، محمود نيلی، رئيس دانشگاه 
تهران، عباس زارعی، رئيس پارك علم و فناوری دانشگاه تهران و 

ابوالحسن رياضی، مديرعامل موسسه همشهری  برگزار مي شود.

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

چند روز پيش وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعــات، خبــر تصويــب اليحــه اينترنت

»بازپس گيــري كانال هــا، داكت ها و 
حوضچه هاي مخابراتي از مخابرات ايران« را اعالم 
كرد. اين اليحــه كه مبتني بر قانون برنامه ششــم 
توســعه اســت، پس از تصويب در مجلس شوراي 
اســالمي، مي تواند »انحصار طبيعي« مخابرات در 
زمينه زيرساخت ها را از ميان بردارد. در برنامه ششم 
توســعه، دولت مكلف به رفع انحصار شــبكه سيم 
مسي، كابل و داكت مخابراتي و بازپس گيري آن از 
شــركت مخابرات ايران شــده اســت. از آنجا كه 
ســرمايه گذاري، مالكيت و مديريت بر زيرساخت 
شبكه دسترسي ثابت ارتباطات و فناوري اطالعات 
كشــور و زيرســاخت هاي داراي قابليت استفاده 
مشــترك براي همــه اپراتورها از قبيــل كانال ها، 
حوضچه ها، داكت ها و دكل ها جزو مصاديق انحصار 
عنوان شــده، به هميــن دليل دولت مكلف شــده 
به منظور ايجاد دسترسي برابر نسبت به انتزاع آن از 
شركت مخابرات ايران و اپراتورهاي فعال، اقدام و در 
قالب شركت مســتقل دولتي با مشاركت اپراتورها، 
به نحوي عمــل كند كه امكان ايجــاد انحصار براي 
اپراتور يا اپراتورها در استفاده از شبكه هاي مذكور 
فراهم نباشد. اگرچه ممكن است در مدت باقي مانده 
از عمر دولت فعلي، اين اليحــه در مجلس تصويب 
نشود، اما با تبديل شدن اين اليحه به قانون، كاربران 
اينترنت ثابت مي توانند از كيفيت و سرعت اينترنت 

ثابت، رضايت نسبي داشته باشند.

اهميت اليحه دولت 
در مورد زيرســاخت هاي اينترنــت ثابت با 

»انحصــار طبيعــي« در مخابــرات 
روبــه رو هســتيم. بــه همين خاطر 

كارشــناس  محمد كشــوري، 
ارتباطات و فناوري اطالعات در 

گفت وگو با همشهري اهميت 
تصويب اين اليحــه را در اين 
موضوع مي داند كه مخابرات 
زيرســاختي را در اختيــار 
دارد كــه غيرقابــل تكرار و 
به اصطــالح غيرقابل كپي 

كردن است.
كشــوري بــا تأكيد بر 
اينكه از نظــر منطق 
اقتصــادي و واقعيات 

دنياي فيزيكي، امكان ايجاد دوباره چنين زيرساختي 
وجود ندارد، مي گويد: نمي توان همه خيابان ها را به 
وســعت فضايي كه در اختيار شبكه مخابرات است، 
 دوباره حفاري كرد و با ايجاد كانال و شبكه ســازی 
ســر همه كوچه ها، كابل مســي يا فيبر نوري را به 

خانه ها منتقل كرد.« 
به گفته كشــوري، »درصورتي كه بخواهيم چنين 
عملياتي را آغاز كنيم، به صدها هزار ميليارد تومان 
هزينه و سال ها زمان نياز داريم و اين در حالي است 
كه در بسياري از مناطق چنين عملياتي نمي تواند 

مقرون به صرفه باشد.«

واگذاري همراه با انتقاد
در روند خصوصي سازي  ها، شركت مخابرات در سال 
88به بخش خصوصي واگذار شــد و به اين ترتيب 
زيرســاختي هم كه در مخابرات وجود داشــت، در 

اختيار اين شركت قرار گرفت.
كشوري با اشاره به پيشــينه اين واگذاري مي گويد: 
»حتي در همان زمان بخشــي از كارشناسان بر اين 
باور بودند كه نبايد اين زيرساخت كه غيرقابل تكرار 
و غيرقابل ايجاد اســت، به اين شــكل به مخابرات 

واگذار شود.«
اين كارشــناس حوزه  آي سي تي با اشــاره به اينكه 
درواقع اين اليحه را نمي توان موضوعي بدون پيشينه 
دانســت، تصريح مي كند كه »از همان زمان، بحث 
اصالح نحوه واگذاري يا بازپس گيري زيرساخت ها 

مطرح بود«.

چه كسي مقصر است؟
كشوري با اظهار تأســف از اينكه به داليل مختلف، 
سرمايه گذاري براي توســعه اين زيرساخت انجام 
نشده است، مســئوليت اين موضوع را هم متوجه 
مخابرات مي داند و هم داليلي را عنوان مي كند كه از 

عهده مخابرات خارج بوده است.
او با تأكيد بر اينكه مخابــرات بايد اجازه مي داد كه 
شركت هاي ديگر از اين زيرساخت ها استفاده كنند، 
ادامه مي دهد: »اگر فضاي مناســبي ايجاد مي شد، 
بايد با يك ســازوكار اقتصادي، اين حق براي ساير 
اپراتورها هم ايجاد مي شد تا بتوانند فيبر نوري خود 

را از كانال ها عبور دهند«.
اين كارشناس آي ســي تي معتقد است كه »حتي 
مخابرات مي توانســت فيبر خــود را عبور دهد و از 
طريق فيبرهاي خود به اين شــركت ها با شــرايط 
قابل قبولی سرويس دهد. به عبارتي ديگر اين شرايط 
قابل قبول به اين معني اســت كه مخابرات بايد در 
همه مناطق اين امكان را تسهيل مي كرد. نه اينكه در 
يك منطقه سرويس بدهد و در منطقه اي ديگر، نه«.
كشــوري الزمه اين كار را ايجاد يك فضاي تعاملي 
مي داند كه شرايط مبتني بر قاعده برد-برد را فراهم 
مي كرد، با اين حال او مي گويد: »مخابرات اين كار 
را انجام نــداد و اگر هم انجام داده، بســيار محدود 

بوده است.«
او البته به مشــكالت مخابرات هم اشاره مي كند و 
معتقد است؛ »داليلي ازجمله مشكالت اقتصادي، 
نوسانات نرخ ارز و پايين بودن نرخ خدمات باعث شد 
كه مخابرات نتواند در توســعه زيرساخت ها، موفق 
عمل كند. با اين حال، مخابرات مي توانست از محل 
در اختيار گذاشتن اين زيرســاخت ها به اپراتورها 

بخشي از هزينه توسعه را تامين كند«.
او با اشاره به اينكه نمي توان همه مسئوليت 
توسعه نيافتن زيرساخت را معطوف به 
يك مجموعه دانســت، بر اين باور 
است كه »بايد به دنبال راهكاري 
بود كــه بقيــه اپراتورهاي 
اينترنت ثابت هم بتوانند از 
همين زيرساخت موجود 
استفاده كنند« و توصيه 
مي كند كــه بهتر بود 
»خود مخابــرات اين 
بخــش را با شــرايط 
مناســب در اختيار 
بقيه شــركت ها قرار 
مي داد تــا آنها بتوانند 
از اين امكان اســتفاده 

كنند«.
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براي برگزاري انتخابات ايمن و بي خطر، 
مســئوالن و مردم بايد با هم همكاري 
داشــته باشــند؛ يعني در درجه اول، 
مسئوالن بايد شرايطي را فراهم كنند كه 
كمترين احتمال خطر انتقال بيماري در 
اين روز براي افراد فراهم شود و از سوي 
ديگر، امكان حضور افراد در مكان هاي 
غيرمســقف حتي در دورافتاده ترين 

مناطق هم وجود داشته باشد
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تنها 2روز به برگزاري ســيزدهمين دوره انتخابات 
رياســت جمهوري مانده و در شــرايطي كه ويروس 
كرونا همچنان در حال شيوع است، 28خرداد، مردم 
بــراي راي دادن پاي صندوق ها حاضر مي شــوند و 
در اين ميان، رعايت پروتكل هاي بهداشــتي بسيار 
ضروري است. البته مســئوالن برگزاري انتخابات و 
وزارت بهداشت هم اقداماتي را درپيش گرفته  اند كه 
سالمت راي دهندگان  حفظ شــود. اما كارشناسان 
مي گويند افراد خود بايد با رعايت پروتكل ها و نكات 
بهداشتي جلوي شــروع موج جديد كرونا در كشور 
را بگيرند. آمار ابتال و مرگ هــاي كرونا همانطور كه 
پيش از اين از سوي ســخنگوي ستاد مقابله با كرونا 
اعالم شــده بود، از نيمه هاي خــرداد به پايين ترين 
ميزان خود در پيك چهارم  رسيده؛ به طوري كه روز 
گذشته تعداد فوتي هاي روزانه، 134نفر اعالم شد. با 
 اين همه همچنان نگراني از بــاال رفتن آمارها وجود 

دارد. 
با تأييد صالحيت نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري،  
دستور العمل ها برای برگزاري تجمعات انتخاباتي ايمن، 
افزايش پيدا كرد؛ هر چند همان موقع پروتكل هاي 
بهداشتي ابالغ شــد، اما در هفته هاي گذشته برخي 
از نامزدها، بي توجه به ايــن پروتكل ها، تجمع هاي 
انتخابي برگــزار و صداي اعتراض منتقــدان را بلند 
كردند. پيش از اين، وزارت بهداشت و ستاد انتخابات 
كشور، پروتكل هاي ويژه اي را براي شركت در انتخابات 
منتشر كرده  بودند تا با رعايت آنها، در هفته هاي آينده با 
افزايش موارد ابتال مواجه نشويم؛ فرستادن پيامك هاي 
آموزشي، انتشار تيزرهاي تبليغاتي در فضاي مجازي، 
ممنوعيت اجراي هرگونه مراسم استقبال از نمايندگان، 
پيش بيني صندوق هاي ســيار براي بيماران مبتال 
به كرونا، يا آنها كه در قرنطينه به ســرمي برند يا در 
بيمارستان ها بستري اند، نوشتن شعار »من ماسك 
مي زنم« در بسته هاي اطالع رســاني و تراكت هاي 
انتخاباتي، ضرورت ضدعفوني و شست وشوي قبل و 
بعد از گرفتن راي، اولويت برگزاري مراسم انتخابات 
در فضاهاي باز، لزوم رعايت فاصله حداقل 2متري براي 
شمارش آرا و جلوگيري از هرگونه تجمع و... از جمله 
اين پروتكل هاست. حاال در كنار اين نكات، متخصصان 
عفوني بيمارستان ها در گفت وگو با همشهري نكاتی را 

به رای دهندگان يادآوری و توصيه می كنند.

از رأ ي دهندگان اثر انگشت گرفته نشود
محمدرضا هاشميان، فوق تخصص مراقبت هاي ويژه 
بيمارستان مسيح  دانشوري درباره چگونگي رعايت 
پروتكل هاي بهداشــتي مقابله با كرونا براي شركت 
در انتخابات به همشهري مي گويد: »افرادي كه قرار 
است در انتخابات شــركت كنند، حتما خودشان به 
موضوع فاصله گذاري اجتماعي توجه داشته باشند. 
از ســوي ديگر، به نظر مي رســد نگرفتن اثر انگشت 
از رأي دهندگان بــا توجه به قرار گرفتــن در دوران 
كرونا مشكلي ايجاد نكند. هر شــخص بايد حتما از 
وسايل شخصي خود مثل خودكار براي نوشتن رأي 
استفاده كند.  مســئوالن حتما بايد بر رعايت نكات 
ايمني و بهداشتي راي دهندگان نظارت كافي داشته 
باشند و تا حد امكان اجازه برگزاري انتخابات در مراكز 
سرپوشيده را ندهند.«  به گفته اين استاد تمام دانشگاه 
شهيدبهشتي، بيشتر شدن تعداد شعبه هاي راي گيري 
در بعضي از شهرهاي استان هاي جنوبي و جنوب شرق 
مثل هرمزگان و سيستان و بلوچستان كه در وضعيت 
قرمز قرار دارند، كمك زيادي به كاهش تجمع افراد 
پاي صندوق هاي رأي مي كند و مانع از آن مي شود كه 
ويروس به راحتي پراكنده شود و وضع را در اين مناطق 
بدتر كند.«  هاشميان تأكيد مي كند، افرادي كه مبتال 
به كرونا هستند به هيچ وجه نبايد براي رأي دادن از 
خانه خارج شــوند. براي جلوگيري از انتقال بيماري 
از سوي اين افراد، بايد صندوق هاي رأي به خانه آنها 

متخصصان می گويندرنگ بندی شهرها مهم نيســت، رأی دهندگان 
در همه مناطــق بايــد پروتكل هــای بهداشــتی را رعايــت كنند

گزارش همشــهري از چگونگي رعايت پروتكل هاي بهداشتي ازسوي 
مردم و اعمال قوانين كرونايي از سوي مسئوالن شعبه هاي رأي گيري

نكنند. البته بقيه افراد هــم حتما بايد 2متر فاصله را 
رعايت كنند. « 

به گفته اين متخصص، ميزان خطرناك بودن برگزاري 
چنين مراسمي به رفتار افراد بستگي دارد: »ما اغلب 
شاهد رفتارهاي پرخطر مردم در سطح كشور هستيم؛ 
مثال رفتار مردم در تعطيالت نوروز منجر به رسيدن 
بيماري به پيك سنگيني شد؛ درحالي كه مي شد با 
اعمال تمهيدات از سوي مســئوالن و رعايت مردم، 
جلوي اين اتفاق گرفته شــود، اما وقتي برنامه ريزي 
درستي اعمال نمي شود، بســياري از  افراد هم خود 
را ملزم به رعايت درســت موارد پيشگيري از شيوع 
ويروس كرونا نمي دانند. در روز انتخابات هم اين تجربه 
مي تواند در حد خود آسيب زا باشد. اين درحالي است 
كه بي اعتنايي به پايبندي به پروتكل هاي بهداشتي 
مبارزه با كرونا هميشه و در تمام مكان هاي عمومي 
مي تواند خطرآفرين باشــد. بي توجهي به اين نكات 
ازجمله مواردي اســت كه باعث مي شود ريشه اين 

پاندمي در كشور خشك نشود.«
 صالحي تأكيد مي كند كه اطالع رساني و آگاهي بخشي 
به مردم براي چگونگي رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
در شــرايط خاصي مثل برگزاري انتخابات از طريق 
مطبوعات و صدا و سيما مي تواند بر كنترل بيماري 

مؤثر باشد. 

رنگ بندي شهرها مهم نيست 
در ايــن ميــان شــروين شــكوهي، فوق تخصص 
بيماري هاي عفوني و رئيس بخش عفوني بيمارستان 
لقمان هم دربــاره پروتكل هاي بهداشــتي در روز 
انتخابات توضيح هايي به همشهري مي دهد: »فرقي 
نمي كند رنگ شهرهاي مختلف كشور در روز برگزاري 
انتخابات چگونه باشــد؛ چون مردم تمام شهرها چه 
قرمز، چه زرد و نارنجــي، در چنين روزي مانند تمام 
روزهاي ديگر، بايد نكات پيشگيري از ابتال به بيماري را 
رعايت كنند؛ بنابراين بهتر است افراد تا حدامكان براي 
حضور در شــعبه هاي گرفتن راي به يكباره مراجعه 
نكنند؛ يعني در ساعت هاي شلوغ رأي ندهند، براي 
انتظار در خودروهايشان يا خارج از شعبه بايستند و 
سعي كنند در جاهاي سرپوشــيده براي دادن رأي 

حاضر نشوند.«
 به گفته او، افراد بايد هنگام قرار گرفتن در مكان هاي 
عمومي از 2ماسك اســتفاده و پس از دست زدن به 
هر چيزي در مكان هاي عمومي، حتما دست شــان 
را ضدعفوني كنند. توجه به اين موارد حتما در تمام 
شعبه ها هم لحاظ مي شود، اما خود مردم هم بايد به آن 
توجه داشته باشند. همچنين بايد هر شخص از وسايل 

خودش استفاده كند.  
به گفته شــكوهي، براي برگــزاري انتخابات ايمن و 
بي خطر، مسئوالن و مردم بايد با هم همكاري داشته 
باشند؛ يعني در درجه اول، مسئوالن بايد شرايطي را 
فراهم كنند كه كمترين احتمال خطر انتقال بيماري 
در اين روز براي افراد فراهم شــود و از ســوي ديگر، 
امكان حضور افراد در مكان هاي غيرمسقف حتي در 
دورافتاده ترين مناطق هم وجود داشته باشد. مسئوالن 
در حوزه هاي غيرسرپوشيده نبايد بيش از چند نفر را 
براي گرفتن رأي بپذيرند و با توجه به شرايط و ظرفيت 
حوزه راي گيري، بعد از خارج شــدن تعداد اشخاص 

معيني بايد به بقيه اجازه ورود داده شود.
 ضمن اينكه تمام مكان هاي را ي گيري بايد به وسايل 
تهويه و خنك كننده  مجهز باشند تا مانع از تراكم هوا 
در يك مكان شــود. شــكوهي تأكيد مي كند كه باز 
بودن در يا پنجره در اين مكان ها موضوع مهمي است 
كه نبايد ناديده گرفته شود: »توجه داشته باشيم اين 
همكاري بايد دوطرفه باشــد و خود مردم هم بايد از 
هرگونه تجمع، خودداري   و تمام نكات بهداشتي را 
كه پس از گذشت حدود 15 ماه از شيوع ويروس كرونا 

آموخته اند، رعايت كنند.« 

فرستاده شود و با ضدعفوني كامل و رعايت تمام نكات 
بهداشتي، اين كار صورت بگيرد: »حتما بايد تدابيري 
براي حضور پيدا نكردن بيماران و خانواده ها يشان در 
مراكز گرفتن راي، انديشيده شــود؛ چراكه اين افراد 
مي توانند ناقل بيماري باشــند. از همه اينها مهم تر، 
رعايت فاصله مناسب در صف هاي رأي گيري است.« 

در فضاي باز رأي دهيد
محمدرضا صالحي، فوق تخصص بيماري هاي عفوني 
بيمارستان كامكار هم به نكات ديگري اشاره مي كند. 
او به همشهري مي گويد: »در روز انتخابات تأكيد اصلي 
بايد بر رعايت همان پروتكل هــاي قبلي يعني زدن 
ماسك، ضدعفوني كردن و شستن دست ها و رعايت 
فاصله اجتماعي باشد. موضوع مهم ديگر اين است كه 
افراد ساعت هايي را براي رأي دادن انتخاب كنند كه 

خلوت تر است و شلوغي مردم ديده نمي شود. 
معموال ساعات هاي اوليه روز يا نيمه روز، زمان بهتري 
براي اين كار است. درصورتي كه هرقدر به ساعت  هاي 

مياني و پاياني روز نزديك تر مي شويم، احتمال حضور 
افراد هم بيشتر مي شود.« براساس اعالم او، احتمال 
انتقال ويروس در مكان هاي پرجمعيت بيشتر است؛ 

بنابراين بايد خيلي مراقب اين فضاها بود. صالحي به 
نكته ديگري اشاره مي كند و آن هم حضور سالمندان 
در اين مراسم است: »توجه به ســالمندان و افراد در 
گروه هاي پرخطر نكته ديگري است كه بايد از سوي 
ستادهاي برگزاري انتخابات مورد توجه قرار گيرد. بايد 

براي اين افراد صندوق هاي سيار درنظر گرفته شود. 
البته قرار است تعداد حوزه ها به اندازه اي باشد كه تمام 
افرادي كه نمي توانند در حوزه هاي گرفتن رأي حاضر 
شوند، با بردن صندوق هاي رأي به منازل شان، امكان 
رأي دادن داشته باشــند.« او خطاب به شهروندان 
مي گويد كه بهتر است به حوزه هايي مراجعه كنند كه 
امكان  راي گيري در فضاي باز وجود دارد. اين متخصص 
در ادامه صحبت هايش به برگزاري انتخابات شوراها هم 
اشاره مي كند: »بهتر است راي دهندگان از قبل، نام و 
كد افراد منتخب خود را يادداشــت كنند تا كمتر در 

حوزه ها معطل شوند. 
در مورد افراد مشكوك به بيماري كرونا هم ترجيح بر 
آن است كه شخصا به مراكز راي گيري جمعي مراجعه 

 رای دادن 
با رعایت پروتکل های بهداشتی

يكتا فراهاني
خبرنگار

 بــا اينكــه بيــش از 
18 ماه از شيوع كرونا، 
مي گــذرد و تاكنون 
بيــش از 171ميليون 
نفــر مبتــال شــده و 
نزديك بــه 4ميليون 
نفر هــم جانشــان را 
از دســت داده اند، اما هنوز هم نكات تاريك و ناشــناخته 
در اين بالي همه گيــر برجاي مانده و پزشــكان و ديگر 
دانشمندان بيولوژي، فيزيولوژي، پاتولوژي، ويروس شناسي 
و سم شناســي را با وجود تكنولوژي پيشــرفته در همه 
شاخه هاي دانش و پژوهش همچنان كم توان و سردرگم نگه 
داشته است. اگر از خاستگاه ويروس و پخش آن درجهان 
كه شــناخت آن  نياز به آگاهي، ريزبينــي، آينده نگري و 
مردم دوستي حاكمان داشته اســت چشم پوشي  كنيم، 
بايد به جست وجو و يافتن نشانه هاي ناهمگون باليني آن 
با ســاير بيماري ها بپردازيم. دوران نهفتگي بيماري 2تا 
14روز است، شمار زيادي از بيماران، دوران ابتال را بسيار 
ماليم مي گذرانند، بي آنكه نيازي به بستري در بيمارستان 
پيدا كنند. شايع ترين نشــانه ها: تب، سرفه هاي خشك، 
كم تواني و بي حالي، دردهاي عمومي يا مفصلي، گلودرد، 
سردرد، گوش درد، التهاب چشم و دهان و قسمت مياني 
گوش)گوش مياني(، كم شدن يا از بين رفتن حس بويايي 
يا چشايي يا هردو، حالت تهوع يا اسهال، اختالل هاي رواني 
يا عصبي، يا هردو، پيدايش ريزدانه هاي قرمز روي پوست، 
اختالل در رنگ انگشتان دست يا پا يا هردو. اين نشانه ها 
ممكن است با هم ايجاد شود يا هركدام به تنهايي و يا ممكن 
اســت پس از فروكش كردن دوباره بازگردند. بايد به اين 
موضوع توجه داشت كه بازگشت نشانه ها يا بدتر شدن حال 
بيماران، هريك عالمت خاص خودش را دارد، به طور خالصه 
مي توان گفت كه اين ويروس هيچ گونه قاعده و قانوني ندارد 
و تنها بايد در برابر آن هوشيار بود. با همه اين پيچيدگي ها 
با توجه به اينكه دارويي اختصاصي هم تاكنون توليد نشده 
و درمان ها بيشتر جنبه پيشگيري وسركوب حالت هاي 
بدخيم را داشته اند، مشكل مواجهه با اين بيماري، دوچندان 
شده است. در رشته پزشكي، هرجا روش هاي گوناگون براي 
درمان به كار برود، نشان دهنده نبود روشي كامال اثربخش 
و قابل قبول همگان است كه در درمان كرونا ما با اين مسئله 
مواجه هســتيم. در اين ميان اما خبر خوب اين است كه 
دانشــمندان به تازگي داروهايي را شناسايي كرده اند كه 
به طور مستقيم يا غيرمستقيم مي توانند به عنوان داروهاي 
اختصاصي ضد ويروسي بكار گرفته شوند. توضيحات بيشتر 

درباره اين 3دارو در زير آمده است:
Favipiravir-1 )فاويپيراوير(: داروي شــناخته شــده 
ضد ويروس هاي آر ان اي)RNA( كه همكاران دانشــگاه 

شهيد بهشتي نيزآن را آزموده اند.
Plitidepsin-2: بررسي ها نشان داده، اين دارو كه براي 
درمان ميلوم مولتيپل، بكارمــي رود، در درمان كرونا هم 

مؤثر است.
Molnupiravir:-3 ايــن داروي ضد ويروســي آران اي 
به صورت قرص هاي 400ميلي گرمي در اروپا وجود دارد. 
كساني كه ويروس را در حلق يا بيني دارند، با خوردن يك 
قرص در بامداد و يك قرص در پســين، به مدت 5روز، از 
حضور ويروس كامال پاك مي شوند. از اين رو هرچند گونه 
تزريقي آن روي بيماران آزمايش نشده است اما اميد فراواني 
است كه از اين دارو به صورت تزريقي براي درمان بيماران در 

آينده بهره مند باشيم.
يــادآوري: اپيدمي ها به طور كلــي، خودبه خود فروكش 
مي كنند و اميد است اين رنج جهاني به كمك واكسيناسيون 
هرچه زودتر پايان يابد و داروهاي نامبرده و داروهاي تازه تر، 

اثرات درماني قطعي داشته باشند.
 

روزنه اميد

ابوالقاسم رئيس سادات 
متخصص بيماري هاي عفوني

نگاه

 مردم چه نكاتی را 
رعايت کنند

   از را ي دهندگان اثرانگشت گرفته نشود
   فاصله اجتماعي در صف ها رعايت شود

   افراد در مكان هاي سرپوشيده تجمع 
نكنند

   از خودکار شخصي استفاده کنند
   امكان استفاده از صندوق هاي سيار 

فراهم شود
   بيماران و خانواده هايشان براي راي 

دادن به شعبه ها مراجعه نكنند
   در ساعت هاي خلوت به شعبه ها مراجعه 

کنند
   تا رسيدن زمان انداختن راي در 

صندوق، در خودرو يا مكان هاي 
غيرمسقف منتظر بمانند

   رای دهندگان از قبل، نام و کد افراد 
منتخب خود را يادداشت کنند

   پروتكل هاي بهداشتي بدون در نظر 
گرفتن رنگ شهرها، رعايت شود

   براي حضور در شعبه هاي راي گيري از 
2ماسك استفاده شود

   در مراکز حتما از تهويه مناسب استفاده 
شود و پنجره ها باز باشد



 آینده از آن ماست
دلیل بعدی شــركت در انتخابات و رأی دادن، آن هم بــا مطالعه و پژوهش الزم، 
اثرگذاری بر آینده و وضعیت كشور اســت. اگر از وضعیت فعلی كشور ناراضی 
باشــیم، چه راه هایی برای تغییر آن وجود دارد؟ در دنیای دموكراسی، مهم ترین 
راه را مشــاركت از طریق انتخابات می دانند؛ همان چیزی كه اساس جمهوریت 
نظام هم است. رهبر انقالب در دیدار با نمایندگان مجلس، ابتدای خرداد ماه جاری، 
فرمودند: »اثر نتیجه انتخابات سال ها بر زندگی مردم و كشور سایه افكن خواهد بود و 
امیدواریم انتخابات 28خرداد برخالف خواسته دشمنان مایه آبرو، عزت و سربلندی 

ایران بشود.« پس رأی دادن، نوعی اثرگذاری در آینده همین مملكت است.

 از حق نمی توان گذشت
تصور كنید كه می خواهید ماشین تان را در گوشه ای از خیابان پارك كنید و كسی 
یا كسانی به شما اجازه این كار را نمی دهند. دلیل خاصی هم وجود ندارد، فقط 
نمی خواهند چنین اجازه ای بدهند. آیا ناراحت نمی شوید؟ شما البته می توانید 
10 متر جلوتر یا عقب تر پارك كنید؛ اما اینكه عده ای حق طبیعی شــما را زیر پا 
گذاشته اند حسابی شما را آزار خواهد داد. رأی دادن یك حق طبیعی است، چرا 
باید از آن بگذریم؟ مگر از دیگر حق و حقوق خودمان می گذریم كه بخواهیم از 
این نیز بگذریم؟ رهبر انقالب بارها تأكید كرده اند كه انتخابات صرفًا یك پدیده 
سیاسی نیســت؛ »مظهر حضور مردم، مظهر احقاق حق است.... هم حق و هم 

تكلیف مردم است كه بیایند... این حق مردم است.«

هم صدا باهم سرنوشت كشورمان را رقم خواهیم زد

جشنواره ملی امید
همراه با گفتارهایی از:

زهرا شجاعی- حسین كنعانی مقدم
صادق كوشكی- محمدعلی ابطحی- تقی آزاد ارمكی

محمد عطریانفر  و سید محمد غرضی

چرا رأی می دهیم و رأی دادن چه خوبی هایی برای ما دارد؟

این »حق« مردم است
بخشی از كارهایی كه آدمی می خواهد انجام بدهد، نیاز به انگیزش دارد. اما انگیزش یعنی چه؟ یعنی چرایی 
انجام كارها. وقتی شما چرایی انجام كارها را بدانید، به راحتی می توانید با تعهدی باال و مثال زدنی، 
انجام شان بدهید. سؤال اصلی ما اینجاســت كه چرا باید رأی بدهیم و رأی دادن و شركت 
در انتخابات چه منافعی برای ما دارد؟ اگر بتوانیم به این ســؤال ها پاسخ های خوبی 
بدهیم، بعد از آن عمل به این وظیفــه اجتماعی و دینی و ملی راحت تر خواهد 
 بود. با هم نگاهی به فلســفه این امر، با عطف به نــگاه رهبر معظم انقالب 

می اندازیم.

 راهی به استقالل
از نظر اخالقی، فردی اگر اســتقالل مادی نداشته 
باشد، قادر به حفظ زندگی و كرامت خود نخواهد 
بود؛ پس كســب اســتقالل مادی واجب است. به 
همین نسبت استقالل ذهنی و فكری و... هم الزم 
اســت؛ یعنی فرد خودش تصمیم بگیــرد؛ بدون 
اثرپذیــری از دیگران. در حوزه سیاســی نیز، اگر 
كشوری استقالل نداشته باشــد، چطور می تواند 

كرامت خودش را حفظ كند؟ انتخابات، به روایت 
رهبر معظم انقالب، یكی از جنبه های عزت آفرینی 
و استقالل است. ایشان معتقدند كه »ملت ما یك 
ملت باعزت است، به استقالل، عزت و كرامت خود 
اهمیت می دهد...« همین استقالل داشتن است 
كه باعث شده تا تأثیر كشــور ما، حتی از بخشی از 
كشورهای ثروتمندتر و توسعه یافته تر بیشتر باشد.

 نمی توان منتظر دیگران نشست
برخی موارد در زندگی آدمی، مواردی هستند كه نمی توان منتظر نشست تا فقط 

دیگران انجام بدهنــد. در این صورت، اتفاقات تلخی خواهــد افتاد. در ماجرای 
شهادت امام حسین علیه السالم در كربال، غالباً مسلمانان تصور می كردند كسانی 
هستند كه او را یاری كنند، پس چه نیازی است كه ما به این كار بشتابیم؟ در 
تكلیف شناسی، باید دقت داشته باشیم تكلیف هایی كه از این دست هستند، 
كدام موارد محسوب می شوند. می توان گفت رأی دادن نیز، از مواردی است 
كه جزو این تكلیف ها محسوب می شود. اگر مدام در انتظار دیگران باشیم 
كه بیایند و این وظیفه را به دوش بكشند، ممكن است فرد نامقبولی زمام 
امور را در دست بگیرد. از همین رو رأی دادن از نگاه رهبر انقالب، یك 

»واجب عینی«  است.

 امر درست، امر همگانی
نظریه ای در حوزه فلسفه اخالق وجود دارد كه منسوب 
به كانت، فیلسوف بزرگ آلمانی است. او می گوید اگر 
می خواهید ببینید كه امری، اخالقی است یا نه، ببینید 
اگر همگان آن را انجــام داده یا آن را ترك كنند، چه 
می شود. سؤال اصلی این جاست كه تصور كنید كسی 
رأی ندهد، چه خواهد شد؟ اساساً نه انتخابی صورت 
خواهد گرفت و نه پیشرفتی در كار خواهد بود. اما اگر 

همه رأی بدهنــد و رأی آگاهانه هم بدهند، چه؟ آن 
وقت است كه هر كسی به  خودش اجازه نمی دهد كه 
هر حرفی بزند و هر طوری كه دلش خواست كار كند 
و... . از این منظر است كه رهبر انقالب در استفتائات 
اخیرشان، رأی دادن را واجب عینی دانسته اند؛ یعنی 
امری كه همه باید انجام بدهند و نباید بابت انجامش 

منتظر دیگران ماند.

 سالم به مردم
از نكته های مهم دیگری كه در این زمینه وجود دارد، حاكم شــدن 
جمهــوری و نظر و نگاه مردم بر امورات كشــور اســت. شــرط 
جریان یافتــن رزق و بركــت الهی در زندگی انســان، تالش و 
تنبلی نكردن او است و شرط تغییر مثبت هر قومی، مشاركت 
همه آنها در سرنوشت شان است. به همین نسبت است كه 
رهبر انقالب، فرموده اند: »در این كشــور و در این نظام، 
اسالم با جمهوریت همراه اســت. جمهوریت ما از اسالم 
گرفته شــده و اســالم ما اجازه نمی دهد در این كشور 
مردم ساالری نباشد. ما نخواستیم جمهوریت را از كسی 
یاد بگیریم؛ اسالم این را به ما تعلیم داد و امال كرد. این 

ملت، متمسك به اسالم و معتقد به جمهوریت است.«

وایت صندوق ها  عزت، به ر
آیا كشــوری كه شــاخصه اصلی اش كشت و تجارت 
مواد مخدر است، می تواند ســرش را مقابل دیگران 
بلند كند؟ قطعاً نه. كشوری كه اقتصاد ضعیف و فقر 
فراگیری دارد چطور؟ هرگز. عزت نفس هر كشوری، 
آبروی هر كشور، در این است كه بتواند با افتخار به 
داشته های خود، آنها را فریاد بزند. كشوری كه قشر 
باســواد و كتابخوان زیادی دارد، همیشه سربلند 
است و آبرومند. میزان مشاركت حداكثری مردمی 
نیز، از جنبه های آبروزایی برای هر كشوری است. 
چنانچه رهبری، در پیام نوروزی امسال خود، آن را 
باعث افزایش عزت و اقتدار و آبروی ایران دانسته 
و اشاره كرده اند كه ملت ایران از این طریق شكوه 

خود را می تواند به رخ دیگران بكشاند.

 یك نگاه ملی
یكی از نكته های مهم در حوزه رأی دادن و فلسفه آن، توجه به منافع ملی و كشور است. وقتی كه مشاركت 
در رویداد انتخابات باال باشد، طبیعی است كه همین امر، پیامی غیرمستقیم به دنیا مخابره می كند؛ ایران 
كشوری است كه شهروندان آن با وجود همه مشــكالت، هنوز پای كشورشان ایستاده اند. به همین دلیل 
در خرداد ماه 1392، رهبر معظم انقالب طی صحبت هایی، اشاره كردند كه »ممكن است كسی به دلیلی 
نخواهد از نظام اسالمی حمایت كند، اما از كشورش كه می خواهد حمایت كند. همه باید بیایند.« این نگاه، 

در واقع نگاهی ملی و سرزمینی و عقالنی است كه می تواند هر كسی را به مشاركت وادار كند.

 تكلیف از نوع دینی
از دیگر دالیل مهمی كه برای رأی دادن و مشاركت در انتخابات از این طریق مطرح می شود، رویكرد 
دینی به قضیه است. از نگاه دینی، بخشی از كارهایی كه باید انجام بدهیم، جزو واجبات قرار گرفته 
و تكلیف محسوب می شوند. دلیل تكلیف های دینی هم، بازســازی فردی و اجتماعی خود ماست. 
خداوند مسلمانی كه هر روز صبح وقتی از خواب بیدار می شود در اندیشه اصالح امور مسلمانان نباشد 
را دوست نمی دارد. رأی دادن به نوعی، اصالح امور مسلمانان تلقی می شود. از همین نگاه است كه 

رهبر انقالب در استفتائات اخیر خود، اشــاره كرده اند كه »شركت در انتخابات نظام جمهوری 
اسالمی برای افراد واجد شرایط، یك وظیفه شرعی، اسالمی و الهی است.«
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اگــر می خواهیــد در شــهری، 
بلندترین ســاختمان را بسازید، 
دو راه داریــد؛ یــا اینكــه همه 
ســاختمان های دیگــری را كه 
بلندتر از ساختمان شما هستند، 
ویران كنید. آیــا عاقالنه خواهد 
بــود؟ راه دیگر این اســت كه به 
جای ویران كردن ساختمان های 
دیگران، روی ساختمان خودتان 
كار كنید. بــا ویران كردن زمین 
دیگــران، محصوالت ما بیشــتر 
نخواهد شد. این، درسی است كه 
كاندیداهای انتخابات، از هر قسم و 
جنسی كه باشند، باید آویزه گوش 
داشته باشــند. حضرت روح اهلل، 
دربــاره شــركت در انتخابــات، 
معتقدند كــه »ایــن وظیفه ای 
است الهی، وظیفه ای است ملی، 
وظیفه ای است انسانی، وظیفه ای 
است كه ما باید به آن عمل بكنیم. 
همه مان باید در انتخابات شركت 
بكنیم.« )صحیفه نــور، ج 18( و 
آنگاه درباره عدم تخریب كاندیداها 
توسط یكدیگر، می فرمایند كه »از 
آقایان كاندیداها و دوســتان آنان 
انتظار دارم كه اخالق اســالمیـ  
انسانی را در تبلیغ برای كاندیدای 
خود مراعات و از هرگونه انتقاد از 
طرف مقابل كــه موجب اختالف 
و هتك حرمت باشــد خودداری 
نماینــد.« )همــان ج 12(و این 
ســفارش، از آنجا شكل می گیرد 
كه در نــگاه ایشــان، »حیثیت و 
آبروی مؤمن در اسالم از باالترین 
و واالترین مقام برخوردار اســت 
و هتك مؤمن چه رســد به مؤمن 
عالم از بزرگ ترین گناهان اســت 
و موجب ســلب عدالت اســت.« 
)انتخابــات در اندیشــه امــام 
 خمینــی)ره( تبیــان دفتر اول

 ص ۳۳4(

پیامبران الهی، موفــق به جذب 
قلب های مردم می شدند. می دانید 
چرا؟ چون عماًل، اخالق الهی را در 
رفتارشان رعایت می كردند. آنها 
بخشنامه صادر نمی كردند كه بله، 
از امروز به بعد باید قلب های مردم، 
نسبت به آنها رئوف تر و مهربان تر 
باشد. بخشنامه های آنها، اخالق 
عملی شــان بود كه باعث می شد 
دیگران، جذب شــان شــوند. در 
مورد انتخابات هــم، این اخالق 
تبلیغاتی و عملی و ســیره واقعی 
كاندیداهاســت كه جذب كننده 
دیگران اســت، »نصیحتی است 
از پدری پیر بــه تمامی نامزدها... 
سعی كنید تبلیغات انتخاباتی شما 
در چارچوب تعالیم و اخالق عالیه 
اســالم انجام شــود و از كارهایی 
كه با شئون اســالم منافات دارد، 
جلوگیری گردد. باید توجه داشت 
كه هدف از انتخابــات در نهایت 
حفظ اسالم است. اگر در انتخابات، 
حریم مسائل اسالم رعایت نشود، 
چگونــه منتخب حافظ اســالم 
می شود. باید سعی شود تا خدای 
ناكرده به كســی توهین نگردد.« 
)همان ص 1۳4(و در جایی دیگر 
نیز امام امت می فرمایند كه »من 
متواضعانه از شــما می خواهم كه 
حتی االمكان در انتخاب اشخاص 
با هم موافقت نمایید و اشخاصی 
اســالمی متعهــد غیرمنحرف از 
صراط مستقیم الهی درنظر بگیرید 
و سرنوشت اسالم و كشور خود را 
به دست كسانی دهید كه به اسالم 
و جمهوری اسالمی و قانون اساسی 
معتقد و نســبت به احكام نورانی 
الهی متعهد باشند و منفعت خود 
را بر مصلحت كشور مقدم ندارند. 

« )صحیفه امام ج 12(

 تخریب
كاندیدا ممنوع

سرنوشت 
در دستان كه؟

در یك جامعه دموكراتیك شهروندان همواره با مشاركت سیاسی به طور مستقیم یا غیرمستقیم، 
نقش مهمی در گزینش اعضای دولت و حكومت یا برنامه ها و فعالیت های آنها دارند؛ شــركت در 
انتخابات یكی از مهم ترین اشكال این مشاركت سیاسی شهروندان است. به عبارتی مشاركت مردم در 
انتخابات اثرات بسیار زیادی روی جامعه و افراد آن دارد. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، فعاالن 
حزبی دریافته  اند كه هرچه میزان مشاركت در انتخابات بیشتر باشد، فارغ از هر نتیجه و انتخابی، 
به نفع جامعه دموكراتیك است. در همین راستا سراغ ۴ تن از فعاالن احزاب رفته ایم و از آنها درباره 

نحوه افزایش مشاركت مردمی در انتخابات پیش رو پرسید ه ایم.

10وعده از هر یك از 7كاندیدای سیزدهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری

گرم كردن تنور انتخابات 
با وعده های داغ و جنجالی

یك قــدم مانده تــا انتخــاب رئیس جمهــور منتخب 
مردم و از همان نخســتین ســاعات اعالم كاندیداهای 
تأیید صالحیت شده، هر كدام از كاندیداها شروع كردند به 
اعالم برنامه های دولت خــود و دادن وعده های مختلف به 
مردم. بیشــتر این وعده ها به موضوع مشكالت اقتصادی، 
مذاكرات و اصالح وضعیت موجود اختصاص داشت. بعضی از 
وعده های كاندیداها هم با واكنش مردم و منتقدان مواجه شد 
و بسیاری این وعده ها را ناممكن یا شعاری تلقی كردند. هر 
كدام از كاندیداها وعده های جنجالی خود را جز در مناظرات 
رسمی، از صفحه های خود در شــبكه های اجتماعی هم به 
گوش مردم رساندند. از میان وعده های پرشمار كاندیداها، 
10وعده جنجالی از هر كدام از 7كاندیدا را فهرست كرده ایم.

  حذف فیلترینگ توییتر 
  تبدیل سیستان و بلوچستان به نوار و قطب اقتصادی

  توزیع سبد غذایی با 1۳قلم كاال
  تبدیل 7میلیون مرزنشین به صادركننده

  خانه دار كردن مردم با واگذاری زمین های دولتی
  جهاد بزرگ برای جهش ایران

  پشیمان كردن دشمن از تحریم
  اولویت به ورزش های ایرانی و بومی نظیر كشتی

  شفافیت اقتصادی و مالی  وایجاد بانك های اطالعاتی
  برنامه جامع نظام سالمت

سعید 
جلیلی

  ایجاد سالی یك میلیون شغل
  ساخت 4میلیون مسكن در 4سال

  اصالح نظام بانكی كشور
  تك رقمی شدن تورم

  واكسیناسیون برای همه مردم در اسرع وقت
  كاهش 50درصد از هزینه های درمان

  رایگان شدن اینترنت برای دهك های پایین جامعه
  تغییر وضع موجود به نفع مردم

  پایان روابط فسادانگیز و جریان رانت خواری
  توجه به معیشت و حقوق پزشكان و پرستاران

اهیم 
ابر

سید
رئیسی

  استفاده از زبان مادری اقوام ایرانی در مدارس
  پرداخت حقوق به زنان خانه دار

  فروش بنزین و گازوئیل به قیمت واقعی به ثروتمندان
  تغییر در مدیریت خودرو سازی  و برداشتن تعرفه خودرو

  ایجاد صندوق جبران مالباختگان در بورس
  پرداخت ماهانه یارانه 450هزار تومانی به 40میلیون ایرانی

  مقابله با شركت های جعلی برای فرار مالیاتی
  ایجاد بانك طال به عنوان پشتوانه پول ملی

  تبدیل پول ملی ایران به قوی ترین پول منطقه
  برنامه های ترویجی و تشویقی برای ازدواج جوانان

ن 
محس

ضایی
ر

و می گویند وم مشاركت مردم در انتخابات پیش ر فعاالن سیاسی از لز

وز سرنوشت ر
یك ملت

سیده زهرا شجاعی؛ ازجمله فعاالن سیاسی اجتماعی و فعال حوزه زنان

نباید با صندوق های رأی و انتخابات قهر كنیم
سیده زهرا شــجاعی عالوه بر فعالیت 
در حــوزه زنــان، از فعاالن سیاســی 
تشكیالتی است و ریاست مجمع زنان 
اصالح طلب را در كارنامــه خود دارد. 
او برای پاســخ به این سؤال كه چگونه 
می توان مــردم را برای مشــاركت در 
انتخابات ترغیب كرد؟ ابتدا از دالیل و 
مسببان نارضایتی مردم سخن به میان 
می آورد و می گوید:»تا ریشه و عوامل 

بروز این شــرایط و بی اعتمادی مشخص نشود نمی توان 
راهكار برای مشــاركت مردم ارائه كرد. متأسفانه به دلیل 
عملكرد نادرســت مجموعه نهادهای حاكمیت و نه فقط 
دولت، فضای بی اعتمادی در جامعه حاكم شده و بخشی 
از مردم تمایلی برای شركت در انتخاب ندارند. مشكالت 
اقتصادی، راكد شــدن و كسادی كســب وكار و وضعیت 
معیشــت مردم به دالیل مختلف كه مهم ترین دلیل آن 
بحث تحریم ها و به دنبال آن مسئله كرونا و عدم هماهنگی 
بر سیاست های اقتصادی كه باید بین قوای مقننه و مجریه 
باشد، وضعیتی را به وجود آورده كه محصول عملكرد چند 
ساله مجموعه نهادهای حاكم است. من می خواهم عرض 
كنم كه بی انصافی است كه ما بخواهیم مشكالت مردم را 
فقط به یك قوه )مجریه( محدود كنیم. فعال كه بازار حمله 
به دولت از ســوی همه جناح ها از طرف داخل و خارج از 
كشور داغ اســت اما ما نباید در تحلیل خود دچار اشتباه 
شویم و بی انصافی اســت كه این مشكالت را فقط متوجه 
یك قوه كنیم. من االن در مقام قضاوت در این امر نیستم اما 
می خواهم بگویم اقدامات اساسی و خوبی هم صورت گرفته 
كه نباید نادیده بگیریم. تاریخ درباره اینها قضاوت خواهد 
كرد«. او معتقد اســت حاكمیت یك مسئولیت مشترك 
است كه مجموعه نهادهای حاكمیت اعم از قوای سه گانه، 
نهادهای امنیتی و نهادهای عمومی، نهادهای اقتصادی و 
همه و همه در ایجاد چنین شرایطی مسئولیت مشترك 
دارند و می افزاید:»در یك دوره نمی توان انگشــت اتهام را 
به طرف دیگری بگیریم، فرافكنی كنیم و توجه نكنیم كه 
چهار انگشت دیگر به سمت خود ماست. این فرافكنی ها 
مشكلی را حل نمی كند. اكنون زمان خوبی است كه بررسی 
كنیم چه اقداماتی كرده ایــم؟ چه تصمیماتی گرفته  ایم و 
چه برخوردهایی داشته ایم كه مسبب ایجاد چنین فضایی 
شده است؟ مشــكل اصلی ما درحال حاضر شكاف میان 
دولت و ملت اســت كه موجب كاهش سرمایه اجتماعی 
و كاهش اعتماد مردم به یكدیگــر، به خود، به خانواده، به 
دولت و دستگاه های دولتی شده است. همین شكاف میان 
ملت و دولت موجب شــده مردم هیچ گونه رغبتی برای 
شركت در انتخابات نداشته باشــند«. نكته دوم این است 
كه احساس عمومی اغلب مردم این است كه رأی ما نقشی 
و تأثیری ندارد و گویی همه چیز از قبل هماهنگ شــده و 

به نوعی مهندسی انتخابات صورت 
گرفته است. بنابراین چه تأثیری دارد 
كه در یك انتخاباتــی كه این چنین 
مهندسی شــده شــركت كنیم كه 
مطابق نظر و میل ما نیســت. گاهی 
ممكن است در یك رقابت عادالنه و 
آزاد و مشاركت جویانه حضور داشته 
باشــیم اما میل ما محقق نشود ولی 
من احســاس می كنم كــه در یك 
رقابت عادالنه شــركت كــرده ام. اما اگر مردم احســاس 
كنند كه نتیجــه انتخابات از قبل مشخص شــده و نامزد 
ریاست جمهوری با ســناریویی از قبل تعیین شده پیش 
می رود، برای مشاركت بی رغبت خواهند بود. به هر حال 
مردم ما مردم هوشــمند و آگاهی هستند. حتی با آرایش 
نامزدها و تأیید صالحیت های آنها هم این امر برای مردم 
تقریباً محرز شد. این ســؤال برایشان مطرح است كه چه 
اتفاقی افتاده  كه رجال سیاسی و شخصیت های برجسته 
سیاسی و مذهبی در این كشــور كه یا االن مسئول اند یا 
مسئول بوده اند هم رد صالحیت شده اند؟ این نوع تأیید و 
ردصالحیت ها برای مردم منطق قابل دفاعی ندارد. عالوه بر 
اینها مصاحبه اخیر آقای حیــدر مصلحی، وزیر اطالعات 
دولت احمدی نــژاد از ردصالحیت مرحوم هاشــمی در 
ســال ۹2 هم به نوعی مصداق این مثل است كه هر دم از 
این باغ بری می رسد. ایشان در نشست تبلیغات انتخاباتی 
خود برای مجلس خبرگان با افتخار از دخالت و اعمال نظر 
خود در رأی شورای نگهبان صحبت می كند. این درحالی 
است كه تشخیص این مرحله به عهده شورای نگهبان است 
و باید شــروطی كه در قانون اساسی آمده است را بررسی 
كند. وقتی برای شــورای نگهبان اعمال نظر كردند یك 
فاجعه است! این مصاحبه فاجعه است! واقعاً چه زود  ماه 
از پشت ابر بیرون آمد و چه زود این فاجعه مشخص شد. 
همه اینها احساس یأس و سرخوردگی به مردم می دهد. 
مردم احساس می كنند سر كار گذاشته شده اند و به حساب 
نمی آیند«. رئیس مجمع زنان اصالح طلب معتقد اســت 
حاال با همه این اوصاف بایــد به فكر راهكاری برای جذب 
مشاركت مردمی باشیم و می گوید: »با توجه به همه این 
مســائل گرچه ما در زمان بعد از اعــالم نامزدهای تأیید 
صالحیت شده و با ردصالحیت نامزدهای این حزب به این 
نتیجه رسیدیم كه به علت نداشتن نامزد در این انتخابات 
مشاركت فعال نخواهیم داشت اما من به شخصه معتقدم 
كه تنها راه برون رفت از این شرایط رفتن پای صندوق های 
رأی اســت. نباید بــا صندوق هــای رأی و انتخابات قهر 
كنیم ما می توانیم با روش هایی از طریق همین صندوق 
رأی اعتراض مــان را اعالم كنیم. می توان با اســتفاده از 
مكانیسمی رأی اعتراضی داد و به عبارتی اعتراض خود را 

از طریق صندوق رأی اعالم كرد«.

سیدمحمدعلی ابطحی؛  عضو مجمع روحانیون مبارز و فعال سیاسی اصالح طلب

ما در انتخابات حاضریم اما نامزد نداریم
ســیدمحمدعلی ابطحی، عضو مجمع روحانیون 
مبارز در پاسخ به این سؤال كه برای جلب مشاركت 
مردمی در انتخابات پیــش روی چه می توان كرد؟ 
می گوید:»مشــاركت در انتخابــات یــك توصیه 
درازمدت اســت، در یك هفته مانده به انتخابات 
خیلی اقدام مهمی نمی شــود انجام داد. این همان 
نگرانی ای بود كه همه ما سال ها داشتیم، برای اینكه 
مراقب باشیم تا انتخابات به این شكل آسیب پذیر 
نباشــد و حداقلی انجام نشــود. ولی من باورم این 

بود كه بخشی از جامعه این مشــاركت حداكثری را نمی خواهند زیرا 
مشاركت حداقلی تنها راه رســیدن به قدرت برایشان است. به همین 
دلیل هم زمینه رسیدن به قدرت را با مشــاركت حداقلی برنامه ریزی 
كرده اند«. او بــا تأكید بر تالش به جذب مشــاركت مردمی می افزاید: 
»متأســفانه من فكر نمی كنم، اتفــاق مهمی در این فصــل بیفتد و 
مشاركت تكان جدی بخورد. البته ما همه تالش خودمان را می كنیم، 

اما فكر می كنم كه عكس العمل این بی اعتنایی ها، 
بی حرمتی و بی كرامتی ها بــه جامعه، در انتخابات 
نشان داده می شــود. زیرا نظر مردم در بقیه موارد 
خیلی دیده نمی شود. من هم فكر نمی كنم در این 
مدت كوتاه اتفاقی بیفتد كــه اكثریت مردم آماده 
شركت در انتخابات باشند. مناظره ها هم متأسفانه 
هم در مشاركت باالیی نبود«. این فعال سیاسی  در 
ادامه می گوید:»اگر واقعا مشاركت موضوع مهمی 
در كشور باشد باید برای دفعات بعدی بیشتر تالش 
كنند. البته هم اكنــون احزاب و گروه های سیاســی مختلفی مردم را 
برای مشاركت در انتخابات دعوت كرده اند. اما پیش بینی تأثیر گذاری 
از  این دعوت ها و مشــاركت متفاوت نمی كنم. واقعیت این اســت كه 
باید زمینه این كار از قبل بیشتر برنامه ریزی می شد«. ابطحی پیش تر 
درباره شركت در انتخابات گفته بود:»ما غایب نیستیم. ما در انتخابات 

حاضریم، اما برای ما نامزد اصالح طلب رسمی باقی نمانده«.

مشاركت در انتخابات 
یك توصیه درازمدت 

است، در یك هفته مانده 
به انتخابات خیلی اقدام 
مهمی نمی شود انجام 

داد. این همان نگرانی ای 
بود كه همه ما سال ها 
داشتیم، برای اینكه 

مراقب باشیم تا انتخابات 
به این شكل آسیب پذیر 
نباشد و حداقلی انجام 

نشود

حسین كنعانی مقدم؛ فعال سیاسی اصولگرا، دبیركل حزب سبز

نقش رسانه ها در افزایش مشاركت مردم مهم است
حضور در پــای صندوق های رأی نشــانه ای بارز از 
مقبولیت و مشــروعیت نظــام و همچنین اعتماد 
مردم به سیســتم به شــمار می رود. یعنی وقتی با 
حضور خود در تصمیم های كالن ســهیم می شوند 
و فردی را انتخاب می كنند، می توان گفت رابطه ای 
مطلوب بین جامعه و حاكمیت به وجود آمده است 
و در نتیجه مهــر تأییدی بر اصولی بــودن رفتارها 
می زند. حســین كنعانی مقــدم، فعال سیاســی 
اصولگــرا، دبیركل حزب ســبز با بیــان این نكات 

می افزاید:»باید جامعه را با اهمیت رأی دادن آشــنا كرد. متأســفانه 
گروهی در داخل، شــبانه روز در حال سمپاشی هســتند و چون فقط 
مصالح جناحــی را درنظر می گیرنــد، فضا را مخــدوش می كنند. در 
چنین موقعیتی همه دلســوزان باید مردم را نسبت به زیان های رفتار 
افراطی آگاه كنند تا بلكه تندروی ها، خللی در امر انتخابات و مســائل 
دیگر به وجود نیاورد. باالخره كشــور ما به دلیل قرار گرفتن در شرایط 
تحریم و همچنین مواجهه با ویروس همه گیر كرونا، شــرایط بســیار 
دشواری را تجربه می كند. برای افزایش مشــاركت مردم در انتخابات 
باید گفت كه همواره مردم به چند مرجع در رابطه با بحث مشــاركت 
سیاسی شــان در انتخابات توجه می كنند. نخســتین مرجع، احزاب، 
گروه ها و تشــكل های سیاسی هســتند كه به عنوان مرجع سیاسی با 
شــناخت ایجاد كردن، مردم را به حضور در انتخابات توصیه می كنند. 
دومین مرجع، مراجعی هســتند كه عمدتــا با تكیه بــر اینكه بحث 
انتخابات، تكلیف شرعی و دینی اســت، مردم را به حضور در انتخابات 

تشویق می كنند. ســومین مرجع كسانی هستند 
كه مردم به آنها اعتماد دارند و می دانند خیرخواه 
هستند، ممكن است در قالب یك تشكیالت باشند 
یا نه، به عنوان یك فرد یا شــخص باشــند، اینها 
باالخره وقتــی مردم را دعوت می كننــد، آنها هم 
حضور پیدا می كنند و مشــاركت می كنند«. این 
عضو حزب ایســتادگی در ادامه می گوید:»یكی از 
مهم ترین شخصیت ها در كشــور ما كه عمدتا در 
تمام انتخاب ها اثر گذار اســت، خــود مقام معظم 
رهبری، توصیه ها و رهنمودهای ایشــان است كه باعث می شود مردم 
از ایشــان تبعیت كنند و حضور در انتخابات را برای خودشان تكلیف 
بدانند. آخرین مرجع رسانه ها هســتند كه با شفاف سازی  و روشنگری 
و دادن اطالعات درست به مردم و تشویق مردم به حضور در انتخابات 
موجب مشاركت حداكثری در این رقابت می شوند. منتها همه اینها به 
این موضوع برمی گردد كه چقدر مردم اعتماد دارند به كســانی كه در 
انتخابات نامزد شده اند. چقدر اعتماد به این موضوع دارند كه مجریان 
انتخابات مقدمات این امر را فراهم كرده و امانتدار رأی مردم باشــند. 
اگر همه اینهــا را باهم جمع كنیم قطعا مشــاركت سیاســی افزایش 
پیدا می كند و مردم در انتخابات حضور گســترده و حماســه آفرینی 
خواهند داشــت. همچنین اگر نامزدها بتوانند در دل مردم امید ایجاد 
كنند، می توان به مشــاركت بــاال دلخوش بود. اما الزم اســت تحول 
 اساسی در ساختار سیاســی به وجود  آید تا افكار عمومی اعتماد الزم را 

داشته باشند«.

»باید جامعه را با اهمیت 
رأی دادن آشنا كرد. 
متأسفانه گروهی در 

داخل، شبانه روز در حال 
سمپاشی هستند و چون 
فقط مصالح جناحی را 
درنظر می گیرند، فضا را 
مخدوش می كنند. در 
چنین موقعیتی همه 
دلسوزان باید مردم را 

نسبت به زیان های رفتار 
افراطی آگاه كنند تا بلكه 
تندروی ها، خللی در امر 
انتخابات و مسائل دیگر 

به وجود نیاورد
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  مطابق اعالم مراكز نظرسنجی كشور، بخش قابل اعتنایی 
از مردم خودشان را بر سر دوراهی مشاركت و عدم مشاركت 
در آستانه انتخابات پیش رو می بینند. مركز افكارسنجی 
دانشجویان ایران هم از مشــاركت 38درصدی خبر داده 
است. از منظر سیاسی شكل گیری چنین فضایی را چگونه 

تحلیل می كنید؟
42ســال بعد از پیروزی انقالب نباید باورمان این باشــد كه مردم را برای 
تعیین سرنوشت خود بین زمین و هوا معلق نگه داریم. این شیوه مشاركت 
مردم در انتخابات كه از فقدان یك نظام حزبی رنج می برد، آسیبی جدی به 
روابط بین مردم و حاكمیت وارد می كند. تالش درست در عرصه سیاست، 
سازوكار خاص خودش را می طلبد. در روزگاری كه جا به جایی قدرت بین 
نخبگان جامعه، جزو ملزومات مردم ساالری است، تاسیس و راهبری نظام 
حزبی كه به مثابه مدرسه ای برای تربیت نیروی انســانی كارآمد و تولید 
برنامه های موفق قلمداد می شــود، به این فرایند كمك می كند و اینگونه 
است كه سرنوشت انتخابات درســت و قابل فهم رقم می خورد. اگر چه در 
قانون اساسی، به مقوله احزاب اشاره شده اما این اصل به طور واقعی در سپهر 
سیاسی كشور نهادینه و پدیدار نشده است. برای لمس این واقعیت، بركه ای 
را در كنار رودخانه ای درنظر بگیرید. آب بركه مدام در محدوده سرگردانی 

می چرخد اما در مسیر اصلی نیست. احزابی كه در ایران 
شكل گرفته اند كلونی هایی هستند از جنس این بركه 
سرگردان، كه خارج از روند جاری رود قرار دارند و مجالی 
برای حضور در جوش و خروش رود و به معنای واقعی 
كلمه تربیت نیروهای نخبه سیاســی پیدا نمی كنند. 
رفتارها، فردگرایانه و غیرمســئوالنه است. 13دوره از 
انتخابات ریاست جمهوری گذشته و هر رئیس جمهور 
بعد از پایان دوره اش مورد طرد و توهین قرار می گیرد. 
این جزو مخاطرات اینگونه سیاست ورزی در كشور است. 
من فكر می كنم عملكرد شورای نگهبان در مورد نحوه 
احراز صالحیت نامزدها به این آســیب دامن می زند و 
موجب بی اعتمادی مردم می شود و آنها را بر سر دوراهی 

مشاركت یا عدم مشاركت قرار می دهد.
  در چنین وضعی موافقــان و مخالفان 
مشــاركت در انتخابات نظرات متفاوتی 
دارند. مخالفان می گویند حل مشكالت 
عدیده كشور در ید و اختیار رئیس جمهور 
نیســت و موافقان هم بر این باورند كه 
عدم مشاركت در انتخابات پیش رو باعث 
تشدید تحریم ها و وخیم تر شدن اوضاع 
اقتصادی كشور خواهد شد. استدالل كدام 

طرف ماجرا به واقعیت نزدیك تر است؟
اگر چه از رفتار شورای نگهبان در مورد رد صالحیت های 
گسترده گله دارم اما به هیچ عنوان از عدم مشاركت دفاع 
نمی كنم چون عمال هیــچ آورده ای برای ملت نخواهد 
داشــت. در این انتخابات، دو نامزد منتســب به جبهه 
اصالحات در صحنه حضور دارند. اگر مردم به یكی از آنها 

اعتماد كنند و این پیام را به مدعیان سلطه طلب 
بدهند كه هنوز زنده ایم و سرنوشت را خودمان 

رقم می زنیم پاسخ محكمی است به كسانی 
كه مناصبی از قدرت ملی را از پیش برای 
خود پیشــخور كرده اند. این هشــداری 
است به دشمنان خارج نشین كه مردم 
ایران تســلیم برنامه های طراحی شده 
در پشت صحنه سیاست كه برایشان 

تدارك دیده اند، نخواهند شد.
این خود نوعــی مقاومت مدنی و به 
ادبیات رهبری، آتــش به اختیاری 

است. اگر مردم مشاركت كنند ولو اینكه 
نامزد منتســب به جبهــه اصالح طلبی با 

شكست همراه شود خود یك دستاورد خواهد 
بود و این پیام را خواهد داد كه به رغم اعمال 
همه محدودیت ها و سیاست های سلطه طلبانه 

قلیلی خودخواه، عرصــه را واگذار نكرده و دچار 
انفعال و بی تفاوتی نشده اند.

  نافرمانی مدنی نقطه مقابل مقاومت مدنی است كه شما 
مطرح می كنید. به هر حال بخشی از مردم، عدم مشاركت 
و نافرمانی مدنی را نوعی اعتراض خاموش به وضع موجود 
می دانند. به عنوان فعال سیاسی، این استراتژی را چقدر با 

واقعیت سازگار می دانید؟
نافرمانــی مدنی، صدای خاموش جامعه ای اســت كــه از رفتار حاكمیت 
گالیه مند است و باید در مشــاركت حداكثری تبلور پیدا كند. این بخش 
از مردم می تواننــد با مشــاركت در انتخابات، جریان مخالــف خود را به 
عقب نشــینی وادار كنند. در چنین فضایی می توان پیروزی قطعی رقیب 
را با تردید های جدی مواجه كرد. نافرمانی مدنی می تواند با پیروزی یكی 
از نامزدهای منتسب به جبهه اصالح طلبی محقق شــود. نافرمانی مدنی 
اساسا یك عمل سیاسی است. كسی كه رأی نمی دهد عمل سیاسی انجام 
نمی دهد. و به  اصطالح خود دوســتان تحریمی، نافرمانی مدنی و موجهی 

تحقق نمی یابد.
  مردم از ابتــدای فعالیت دولت اصالحــات عمال چنین 
رویه ای را در پیش گرفته اند. چنان كه مشــی سیاســی 
رئیس جمهورهای منتخب بیشتر برخالف میل جریان حاكم 
به قدرت رسیده است. فكر می كنید مردم در این 25سال 

پاداش مشاركت شان را گرفته اند؟
پاداش مشــاركت این بوده كه مــردم زندگی بهتری 
داشــته باشــند. مردم در دولت اصالحات از هر لحاظ 
 زندگی بهتری داشتند. چنان كه دولت آقای روحانی در
 4 سال اول، عملكرد خوبی داشت و معتقدم مردم پاداش 
مشاركت شان را گرفتند. اگر مردم این روند موردانتظار 
را رها كنند كشور در همین شــرایط تحریم و بحران و 
ناكارآمدی به سر خواهد برد. جریانی می خواهد با قدرت 
هر چه تمام تر نظریه اصالحات را از صحنه سیاست خارج 
كند تا مردم به میل و خواسته مشروع خود نرسند. ما بر 
سر »عدم« نباید توافق كنیم. تحریم انتخابات یك امر 
»عدمی« اســت درحالی كه باید در وجوه اثباتی نقش 

ایفا كنیم.
امروز حتی دوست عزیزمان مصطفی تاج زاده با همین 
افكار تحریم طلبانه، اما مشــاركت در انتخابات ورای به 
یكی از نامزدهای اصالح طلب را، مقاومت در برابر پیروزی 
قاطع جریان تمامیت خواه می داند و آن  را به عنوان یك 

حركت سیاسی و »اكت سیاسی« مطرح می كند.
  در چنین اوضاع و احوالی كه سیاستمدارها هم 
گاهی دچار تردیدهایی می شوند مناظره ها چقدر 

توانست تنور انتخابات را گرم كند؟
به معنای واقعی هیچ.

این مناظره هــا در تراز انتخابات ایران نیســت. بخش 
عمده وقت نامزدها صــرف پاســخگویی و رفع اتهام 
می شــود و به همین دلیل تصویر روشــنی از آنها در 
ذهن مــردم نمی ماند. توصیــه من بــرای آینده این 
 اســت كه این نوع مناظره ها را جمع كنند و به احزاب 

اجازه فعالیت بدهند.
  بعد از هر انتخاباتی، مردم به عنوان برنده 
معرفی می شوند. در انتخابات 1400 كدام 
طرف ماجرا برنده انتخابات خواهد بود؛ 
مردم یا جریان منتسب به حاكمیت 

یا هر دو؟
حاكمیت كــه خــود را نماینده مردم 
می داند و نمی توان مرزی بین مردم و 
حاكمیت قائل شد. اگر بتوانیم مردم 
و جریان های سیاســی را پشــت سر 
نماینده جریان اصالحات قرار بدهیم 
و انتخابات بــه دور دوم بكشــد، یك 
پیروزی بزرگ اســت. در گام بعدی چه 
بسا با اهتمام نیرومندی نماینده اصالحات و 
نماینده اكثریت مردم به قدرت برسد. اگر این 
اتفاق رخ ندهد برنده انتخابات رقیبی خواهد بود 
كه ابر و باد و مه خورشید و فلك كمك كردند تا 

قدرت را در دست بگیرد.
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نكته مهــم بعــدی در ماجرای 
انتخابات، تعدد سلیقه هاســت. 
فصل مشــترك، اعتقاد به اسالم، 
جمهوری اسالمی، قانون اساسی 
و والیت فقیه است. وقتی كسانی 
هســتند كه این فصل مشترك را 
دارند و می توانند هدف از حكومت 
اسالمی را محقق ســازند، دیگر 
اختالف ســلیقه ها چــه معنایی 
می دهد؟ یــك نفــر می خواهد 
بنگاه هــای كوچــك اقتصادی 
توسعه دهد، دیگری به فكر رونق 
بیشتر بنگاه های بزرگ اقتصادی 
است. دقت نظر در اینكه سلیقه، 
مبنای تصمیم گیری و حذف نشود 
و مسئله و محك اصلی و اساسی، 
خدمت به نظام باشد، از نكات مهم 
هر انتخاباتی است. حضرت روح اهلل 
در این باره معتقدند كه »البته دو 
تفكر هست باید هم باشد دو رأی 
هســت باید هم باشد سلیقه های 
مختلف باید باشد لكن سلیقه های 
مختلف اسباب این نمی شود كه 
انسان با هم خوب نباشد... اگر در 
یك ملتی اختالف ســلیقه نباشد 
این ناقص است. اگر در یك مجلس 
اختالف نباشد این مجلس ناقص 
است. اختالف باید باشد، اختالف 
سلیقه اختالف رأی مباحثه جار و 
جنجال اینها باید باشد لكن نتیجه 
این نباشد كه ما دو دسته بشویم 
دشمن هم، باید دو دسته باشیم، 
در عین حالی كــه اختالف داریم 
دوســت هم باشــیم.« )همان ج 
21( و با چنین نگاهی اســت كه 
انتخابات، صحنــه رقابتی جدی 
و تنگاتنگ خواهد بود اما صحنه 
دشــمنی و هتك حرمت و تفرقه، 

خیر.

حضور مردم پــای صندوق های 
رأی، به نوعــی حیثیت این نظام 
است. به همین واســطه است كه 
حضرت امــام )ره(، معتقدند كه 
مــردم، در روز انتخابــات كه روز 
تعیین سرنوشــت كشــور است، 
باید به ســمت صندوق ها هجوم 
برده و رأی دهند. از ســوی دیگر، 
شركت در انتخابات، نوعی آزمون 
وفــاداری و پایداری نیز هســت؛ 
وفاداری به راهی كــه خود ملت 
انتخابش كرده و پایداری نسبت 
به ســختی هایی كه این راه دارد. 
امام خمینی )ره( در بخش هایی 
دیگــر از صحبت های خود درباره 
انتخابــات، می فرمایند كه »الزم 
است ملت عزیز، رشد و استقامت 
و پایداری خود را در پیشگاه خالق 
و صاحب اسالم و نزد جهانیان و در 
پیش چشمان حیرت زده دشمنان 
و بدخواهان اســالم كه شما را با 
تهمت های گوناگــون هدف قرار 
داده و وفاداری شما عزیزان متعهد 
به جمهوری اسالمی را مورد سؤال 
و تردید انگاشته اند، ثابت و با شور 
هرچه بیشــتر، یكپارچه در این 
امری كه حفظ حیثیت جمهوری 
اسالمی و ملت شــریف بسته به 
آن است به ســوی صندوق های 
رأی چــون موجی خروشــان و 
دریایی مواج، با صفوفی فشــرده 
رفته رأی خود را به شــخصی كه 
متعهد به اســالم و خدمتگزار به 
ملت و كشور و حامی مستضعفان 
و دارای بصیرت در امر دین و دنیا 
و منزه از گرایش به شــرق و غرب 
و مكتب های انحرافی و دارای دید 
سیاسی است، بدهید.« )صحیفه 

نور، جلد 15(

اختالف سلیقه،آری
اختالف قلب ها ، خیر

حیثیت 
یك  ملت

شاید اغراق نباشد اگر بگوییم جمهوری اسالمی در تاریخ 42ساله اش انتخاباتی تا این حد مهم و سرنوشت ساز نداشته است. از 
وقتی شورای نگهبان اسامی نامزدهای احراز صالحیت شده را اعالم كرد تبلیغات نامزدها با وعده های بعضا عجیب شروع شده 
اما مهم ترین چالش انتخابات 1400میزان مشاركت مردم است. محمد عطریانفر، فعال سیاسی منتسب به جریان اصالح طلبی 
بر این باور است كه نظرسنجی ها از افت مشاركت مردم در مقایسه با دوره های قبل حكایت دارد و اگر این اتفاق رخ بدهد عمال 
دســتاوردی برای مخالفان وضع موجود ارائه نخواهد كرد. روزنامه نگار و چهره شاخص اصالح طلب بر این باور است كه تحریم 

انتخابات به قیمت پیروزی جریان تمامیت خواه در انتخابات 1400 تمام خواهد شد.

  استفاده از زنان در كابینه و پست های مدیریتی
  اصالح قدرت خرید مردم با كارت های اعتباری

  دیپلماسی فعال با شرق و غرب دنیا با تمركز بر كارهای اقتصادی
  نابودی فقر تا 4سال آینده
  تك رقمی شدن نرخ تورم

  رونق اقتصاد  سینما در دوره  بعد از واكسیناسیون عمومی
  كوچك كردن دولت

  توجه جدی به كارگران و مشكالت آنها
  به رسمیت شناختن استقالل بانك مركزی

  استفاده از جوانان فارغ التحصیل در اداره امور

صر 
النا

عبد
همتی

  حركت بانك ها به سمت كارفرمایی
  التماس آمریكایی ها برای برداشتن تمام تحریم ها

  شفافیت در بازار ارز و اجرای نظام ارزی شناور
  تبدیل محل های نمازجمعه به تریبون های مردمی برای اعتراضات

  تشكیل دولت جوانان فرهیخته
  مقابله با مفاسد اقتصادی و بوروكراسی افراطی
  بازبینی جدی در ماموریت های وزارت خارجه

  فعال كردن شورای ایرانیان خارج از كشور
  نداشتن مخالفتی با مذاكره

  توجه به بخش تولید و بهره مندی از ظرفیت های داخلی

ضا 
لیر

ع
كانی

زا

  500میلیون تومان وام اشتغال، ازدواج و مسكن به هر زوج
  ایجاد 485پایتخت در كشور

  حل مشكل بورس در 3روز
  گفت وگوی دولت، مردم و نخبگان برای تصمیمات اجماعی

  تشكیل صندوق رفاه جوانان
  برقراری نظام جامع شفافیت

  تهیه یك بسته غذایی ماهانه به میزان 300هزار تومان
  تبدیل شدن به صادركننده مواد غذایی تا سال 1404

  از بین بردن مافیای كنكور
  كاهش نرخ تورم به كمتر از 5درصد

ن 
میرحسی

ا
اده 

ی ز
قاض

  ایجاد ساالنه 1میلیون شغل
  حضور ماهانه یك بار میان مردم

  رشد اقتصادی 9درصدی
  به صفر رساندن وابستگی بودجه به نفت

  افزایش 5برابری یارانه 5دهك پایین درآمدی جامعه
  خشك كردن ریشه های اصلی تورم و توقف تورم

  ساختن شهرك های استاندارد برای تامین مسكن
  مدرنیزاسیون كشاورزی برای حل مشكل كمبود آب

  لغو تمام بخشنامه های مانع تولید
  تشكیل دولت شفاف و شیشه ای

محسن
اده

لیز
هرع

 م

و حمایت می كند  گفت وگو با محمد عطریانفر كه از مشاركت در انتخابات پیش ر

تحریم انتخابات دستاوردی ندارد

اگر چه از رفتار شورای 
 نگهبان در مورد

 رد صالحیت های 
گسترده گله دارم 
اما به هیچ عنوان از 
عدم مشاركت دفاع 
نمی كنم چون عمال 

هیچ آورده ای برای ملت 
نخواهد داشت

محمد صادق كوشكی، فعال اصولگرا : 

مقایسه مشاركت امسال با سال های گذشته منطقی نیست
محمد صادق كوشكی، اســتاد اصولگرای گروه 
علوم سیاسی دانشــگاه تهران از نقش رأی مردم 
درجامعه دمكراتیك می گوید: »كشــور ما نظام 
مردم پایه ای اســت كه توانمندی ما وابســته به 
مشــاركت و همراهی مردم اســت. شاید چنین 
نحوه ای از وابستگی و دمكراتیك مردم در كمتر 
نظامی در دنیا وجود داشــته باشد. یعنی هر چه 
مردم حمایت و همكاری بیشتری با نظام داشته 
باشند توانمندی نظام در داخل برای حل مشكالت 
و در خارج برای دفاع از امنیت و منافع ملی افزایش 
پیدا می كنــد. به همین خاطر هرچه مشــاركت 
بیشتر باشــد این توانمندی ها بیشتر است. البته 
بــرای افزایش مشــاركت باید ایــن مالحظه را 
داشته باشیم كه كشــور ما در 16ماه اخیر درگیر 
یك ویروس همه گیر به نام كروناست كه مسائل 
كاری، تحصیل، مســافرت و همــه فعالیت های 
اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده است. پس طبیعی 
است كه بخشی از مشاركت به واسطه كرونا كاهش 
پیدا كند. البته ناگفته نماند عوامل دیگر هم دخیل 
هستند. اما از ماه های گذشته تاكنون كشور درگیر 
كرونا شــده و اغلب شــاخص های فعالیت های 
اجتماعی و فرهنگی كاهش پیدا كرده است. بخش 
زیادی از مردم به علت وســواس و تــرس از ابتال 
به كرونا از خانه بیرون نمی آیند و می ترســند كه 
مبادا بیمار شوند. از این رو نباید میزان مشاركت 

در انتخابات امســال را با ادوار گذشــته مقایسه 
كرد. بی شــك با وجود محدودیت های اجتماعی 
ناشی از همه گیری ویروس كرونا، باید مشاركت 
50 درصدی این دوران را مشاركت 60درصدی 
دوران قبل از كرونا محســوب كــرد. احیانا نباید 
كم رای بودن انتخابات را نشــانه ای از نارضایتی 
مردم از حاكمیت و دلسردی آنها بدانیم. در واقع 
این نگاهی علمی نیســت و بیشــتر به تحركات 
ژورنالیستی ربط پیدا می كند. حساسیت نسبت به 
پرشور برگزار شدن انتخابات در دمكراسی خیلی 
معنی ندارد. در واقع ذهنیت موجود از مشاركت 
این است كه رأی دادن حق مردم است و هیچ كس 
را نمی توان به خاطر اســتفاده نكردن از حق خود 
مذمت كرد. به همین خاطــر مردم هم می توانند 

از این حق شان استفاده كنند یا استفاده نكنند«.
او از راهكارهــای جــذب مشــاركت مردمــی 
می گوید:»اما حاال ســؤال اینجاست كه چگونه 
می توان مشاركت مردم را در این انتخابات بیشتر 
كرد؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت چهره های 
سیاســی و اشــخاصی كه صاحب نفوذ هستند 
می توانند از اعتبار خود هزینه كنند و حامیانشان 
را برای مشاركت دعوت كنند. افراد زیادی چون 
چهره های ورزشی هنری و سیاسی حامیانی دارند 
كه می توانند مشوق شــوند و حامیانشان را برای 

رأی دادن تشویق كنند«.

جشنواره ملی امید برای همه ایرانیان
جمعه روزی اســت كه از طریق صندوق رأی 
می توانیــم دریچه های روشــنایی و امید را 
برای آینده خــود و فرزندانمان باز نگه داریم. 
كمبودها، كاستی ها و اشتباهات كم نبوده و 
نیستند، و من به سهم خود شرمنده سختی ها 
و ناروایی هایی هستم كه كام مردم را تلخ كرده 
اســت. اما قهر با صنــدوق رأی قطعاً راه حل 
نیست و اگر به مشكالت نیفزاید از آنها نخواهد 
كاست. ملت توسعه خواه ملتی است كه هیچ 

فرصتی را -حتی ظاهراً كوچك- برای اصالح و پیشرفت از دست 
نمی دهد. مردم ما مؤثرترین ضامن آزادی، امنیت، ســربلندی و 
پیشرفت كشورند. مشــاركت هوشمندانه و گســترده مردم -در 
داخل و خــارج- در تعیین سرنوشــت خود قدرت ملــی را رقم 
می زند، منافع ملی را در سطح جهانی پاسداری می كند و پشتوانه 
اصلی برای تعامل ســازنده بین المللی اســت. مشــاركت مردم 

نه تنها لغو تحریم ها را تسریع می كند و بنیان 
جنگ اقتصادی علیه ملت دالور ایران را درهم 
خواهد شكست، بلكه تحریم های آینده را نیز 
خنثی می كند. افزایش مشاركت به ناامیدی 
تندروهای بیرونی و درونی، صهیونیست ها و 
تروریست های اقتصادی-  كه با ایران هراسی و 
برجام ستیزی چشم طمع به شكست تعامل و 
افزایش تحریم ها دوخته اند- خواهد انجامید. 
مردم ایران همیشــه پدیده بوده اند و فرصت 
آفریده اند. امیدوارم در انتخابــات 1400 نیز مردم فرصت تازه ای 
برای حركت به سوی ایرانی آباد، آزاد و توســعه یافته خلق كنند. 
دست در دست هم، 28خرداد را به جشنواره ملی امید برای همه 

ایرانیان تبدیل كنیم.
پیام محمدجواد ظریف
وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران
خرداد 1400

هر چه مردم حمایت و 
همكاری بیشتری با نظام 
داشته باشند توانمندی 
نظام در داخل برای حل 
مشكالت و در خارج برای 
دفاع از امنیت و منافع 

ملی افزایش پیدا می كند. 
به همین خاطر هرچه 

مشاركت بیشتر باشد این 
توانمندی ها بیشتر است
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امام، شــركت در انتخابات را یك 
امر واجب تلقی می كنند؛ چرا كه 
كوتاهــی در آن، موجب پیروزی 
كسانی خواهد شد كه امكان دارد 
كشور را به قهقرا ببرند. در جایی 
دیگر نیز به صراحت می فرمایند 
كه حتــی در نظام اســامی، اگر 
ظلمی هم مشاهده شــد، باید با 
حضــور پررنگ تر در رفــع این 
ظلم كوشــید؛ چرا كــه كوتاهی 
در حضور به بهانه ســرزدن ظلم، 
موجب پررنگ تر شــدن این ظلم 
خواهد شد. ایشــان معتقدند كه 
»تكلیفی اســت كه به همه ملت 
متوجه است، به زن و مرد و به آن 
كسی كه به حد رأی دادن قانونی 
رسیده واجب اســت این مسئله 
كه در پــای صندوق های تعیین 
رئیس جمهــور حاضر بشــوند و 
رأی بدهند. اگر سســتی بكنید، 
كسانی كه می خواهند این كشور 
را به باد فنا بدهند، ممكن اســت 
پیروز بشوند... اگر مردم، اسام را، 
استقال و آزادی را، نبودن تحت 
اسارت شرق و غرب را می خواهند، 
همه در انتخابات شركت كنند و 
در صحنه حاضر باشــند... در هر 
صورت ما باید از كید این خائنین 
هیچ وقت غافل نشویم. اینها دائماً 
مشغول نقشه كشی هستند و دائماً 
مشغول توطئه هستند برای اینكه 
این سیلی ای كه از اسام خورده اند 
اینها، به ایــن زودی جبران پذیر 
نیست. اینها می خواهند و می دانند 
كه با زور نمی شود این كار را انجام 

داد...« )صحیفه نور، جلد 1۸(

كشور ما، در شرایط سختی است. 
تحریم هــا از ســویی و كم كاری 
برخی از مسئوالن از سوی دیگر، 
باعث شده تا در شــرایط ویژه ای 
باشیم. امام در این باره می فرمایند 
»مسئولیت پذیری در كشوری كه 
با محاصره ها و مشكات اقتصادی 
و سیاســی و نظامی مواجه است 
كار مشكلی است. البته روحانیون 
متعهد كشــور ما باید خودشان را 
برای فداكاری های بیشــتر آماده 
كنند...« )صحیفه نــور، ج21( و 
البته این فداكاری و گذشت و ایثار، 
خاص روحانیان نیست كه خاص 
همه مســئوالن و غیرمسئوالن 
اســت. نگرانی حضــرت روح اهلل 
از این بابت، از جایی سرچشــمه 
می گیــرد كه این سســتی ها در 
پیاده كردن احــكام زندگی بخش 
اســام، منجر بــه بدبینی مردم 
و در نتیجــه ســلب حكومت و از 
دست رفتن فرصت اجرای احكام 
اسام خواهد شــد، »نگرانی من 
از این اســت كه نكند سســتی 
كنیــم و در پیاده كردن اســام 
دقت الزم را ننماییم بعداً اشكال 
پیش بیاید. نكند مثل مشــروطه 
شــود كه آقایان تــاش كردند و 
مشروطه را بنا گذاشتند، آن وقت 
چند نفر از سیاســیون مســتبد، 
مشروطه خواه شدند و حكومت را 
گرفتند... امروز من هیچ ترســی 
ندارم، ولی ترســم از آن است كه 
مبادا ما مسائل را به صورتی محكم 
تحویل دسته بعد ندهیم... ما باید 
همه  چیز را به همان قوتی كه امروز 
دارد، تحویل دســته بعد دهیم... 
 تا پیش خــدا مقصر نباشــیم.« 

)همان مدرك، ج1۸(

همه راه حل ها 
در حضور است

شرمنده 
نباشیم

انتخابات 1400

حرف های بی پرده سیدمحمد غرضی درباره مشكالت دولت ها و فلسفه رأی دادن

مردم به مدیران 
پشت كرده اند، نه به انقالب

نه تنها مردم، كه حتی خود مسئوالن هم منكر مشكالت حاد و بحران هایی كه در مملكت ایجاد 
شده، نیستند. در بخشی از مناظره ها هم كه به این بحران ها اشاره شد و كاندیداها روی آنها تمركز 
كردند. اما هیچ كدام از اینها باعث نمی شود تا وظیفه ای به نام رأی دادن زیر سؤال برود. نقل است 
كه شهید بهشتی، قبل از انقالب با یكی از همراهان در حال عبور از خیابانی بود. نیمه شب بود و نه 
پلیسی وجود داشت و نه شلوغ بود. همراه او خواست كه از چهارراه و چراغ قرمز عبور كند كه آقای 
بهشتی پاسخ داد ما نظام را قبول نداریم، نظم را كه قبول داریم. به همین نسبت، شاید ما دولت یا 
مدیرانی را قبول نداشته باشیم و به شدت هم به عملكردشان معترض باشیم، اما رأی دادن و اساس 
جمهوریت را كه قبول داریم. بابت این بحث ها، پای صحبت های سیدمحمد غرضی نشسته ایم. 
غرضی، از مدیران اجرایی و سیاستمداران كهنه كار ایرانی است كه در دهه 60 و 70، وزارت را تجربه 
كرده و همچنین در دوره های پیش جزو كاندیداهای ریاست جمهوری بوده است. حرف های خود را 

با انتقاداتی تند و كلی از دولت ها و... آغاز می كند، اما سرانجام می گوید كه حتماً رأی خواهد داد.
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  جناب غرضی، قصد داریم درباره انتخابات 
با شما صحبت كنیم...

قبلش اجازه بدهید نكته هایی بگویم. دولت در ایران پدیده 
پیچیده ای است كه از یك طرف شامل دولت و از طرفی 
شامل مجلس و دیگر نهادهای حاكمیتی و حتی اجتماعی 
می شــود و.... متأسفانه از بعد از مشــروطه به این سوی، 
دولت هایی كه بر ســر كار آمده اند، نتوانسته اند خدمتی 
به مردم بكنند. نه تنها خدمتی نكرده اند كه غالباً بخشی 

از حقوق عامه را هم صرف حقوق خاصه 
كرده اند. حتــی در دولت های پس 
از انقاب هم مشــاهده می كنید 
كه تا بیایند و مستقر بشوند و به 
شناخت و تجربه كافی از مملكت 

برسند، وقتشان تمام شده. 

این بحث كه چرا دولت ها و نخست وزیران ایران از مشروطه 
به این سو به اضافه رئیس جمهورهای سه دهه اخیر در این 
قضیه دچار مشكل شده اند، نیاز به تبارشناسی خاصی دارد 
كه من در كتابی به این موضوع كامل اشاره كرده ام. مثًا 
امینی را درنظر بگیرید؛ با همت آمریكایی ها نخست وزیر 
شد. آمد اصاحات ارضی كند، نتیجه كلی آن شد نصف 
شدن زمین های زیركشت در شش دهه اخیر. این است كه 
می بینیم هر دولتی به نوعی خواسته یا 
ناخواسته در حق مردم اجحاف 
كــرده. همیــن دو رئیس 
دولــت آخــر، آقایان 

احمدی نژاد و روحانی را نگاه كنیــد؛ ببینید چه عاقبتی 
پیدا كردند! علتش این نیست كه این دولتمردان آدم های 

بدی بوده اند...
  پس اشــاره می كنید كه مردم واقعًا حق 
دارند از دولت های اخیر ناراضی و گالیه مند 

باشند؟
بحثم این است به جای اینكه دولت ها بار مردم را بردارند، 
بار بر دوش مردم گذاشــته و بر آنهــا تحمیل می كنند. 
چنین است كه غالباً توفیقی در خوشنامی در خدمت به 
مردم نداشــته و در این حوزه، همدیگر را متهم می كنند. 
متأسفانه دولت ها مدام با همدیگر درگیری پیدا كرده و با 
هم گرفتارند، درحالی كه نمی دانند كه این گرفتاری ها از 
خودشان است. می شود همان حكایت سعدی كه می گفت 
یك غام ســیاهی، كودكی را در آغوش گرفته بود و 
این كودك، به ســر و صورت خودش و این سیاه 
می كوبید و داد و فریاد می كرد. سعدی هم 
به او كه رسیده، گفته كه این بچه را اگر 
زمین بگذاری ساكت می شود كه 
داد و بیداد و فریادش همه از 
توست. تشكیات دولتی 
و حكومتی متأســفانه 
از یك طرف بــه مردم 
اجحــاف می كننــد، از 
طرف دیگر بدعاقبت شــده و 
از ســوی دیگر مدام همدیگر را نفی 
می كنند. االن به همین مناظره های 
اتفاق افتاده نگاه كنید؛ آدم باید با 
چنین اتفاقاتی دلسوزانه برخورد 
كند. از افرادی كه مدیریت های 
سطح كان دارند انتظار چنین 
برخوردهایــی نمــی رود. در 

انتخابات ریاست جمهوری قبلی، ســه كاندیدای اصلی 
یعنی آقایان روحانی، رئیسی و قالیباف، ببینید چطور به 
هم نقد وارد می كردند. حاال این ســه بزرگوار رئیس سه 
قوه هستند. اینها جالب نیســت و باعث ایجاد اختافات 
داخلی می شود. باید به یاد داشــته باشیم كه ملت ایران 
توان ایستادن در برابر آمریكا را دارند، ولی توان ایستادگی 

در برابر اختافات داخلی را ندارند.
  اجازه بدهید ســؤالم را مستقیم بپرسم: 

شما جمعه رأی خواهید داد؟
قطعاً رأی می دهم.

  چرا؟ االن ممكن است بعضی ها این سؤال 
را مطرح كنند كه چرا باید رأی بدهم و رأی 
من اثری ندارد و.... پاســخ شما به چنین 

گفته هایی چه می تواند باشد؟
خدمت شــما عرض خواهم كرد. من سرباز انقابم. یعنی 
جمهوری اســامی را قبول دارم. البته این تشــكیات 
جمهوری اسامی، ممكن است در مجلس و قوه قضاییه 
و دولتش ایراداتی هم باشــد؛ كه حتماً هست. اما با وجود 
چنیــن ایراداتی، چرا پــس رأی می دهم؟ بــرای اینكه 
جمهوری اســامی تنها واژه و مفهوم و كلمه ای اســت 
كه می توانــد جایگزین همه شــكل های حكومتی مثل 
شاهنشاهی و لیبرال دموكراسی و سوسیالیستی و... بشود 
و باشد. نزدیك دویست سال ملت ایران جنگیدند و مبارزه 
كردند تا به این كام رسیده اند. پس بر من واجب است كه 
به شهدا وفادار باشم؛ به همه شهدا اعم از شهیدان مشروطه 
و ســی تیر و پانزده خرداد و شــهدای جنگ تحمیلی و 
انقاب و اســام و البته جمهوریت. پس برای من واجب 
است كه این رأی را بدهم؛ چون اعتقاد دارم كه تا یكی، دو 
قرن آینده هیچ جایگزینی برای مفهوم جمهوری اسامی 
نمی تواند وجود داشــته باشــد. پس رأی من، نشانی از 

وفاداری من به عنوان یك سرباز خواهد بود.

  پاسخ شما به شهروندانی كه ممكن است 
شما را ببینند و بگویند كه رأی نمی دهیم 

چیست؟
بعضی از این عزیزان ممكن اســت بگوینــد كه من رأی 
نمی دهم؛ بســیار خب، اختیار با خودشــان اســت. من 
خوب می فهمم كــه آنها از ایرادات و مشــكات اداری و 
معیشتی و بهداشتی و... كه هســت، ناراحتند. از اینكه 
كرونا هــم وضع زندگی شــان و هم وضع كســب وكار و 
معیشــت تان را به هــم زده ناراحتند. اینهــا را من هم 
می فهمــم. اما بحث من این اســت كه این شــهروندان 
عزیز، به مدیریت ناكارآمد پشــت كرده اند. من از همان 
گذشته كه مدیر بوده ام، با مردم ارتباط داشته ام و همین 
االن هم با بیشتر رسانه ها و مردم و شبكه های اجتماعی 
 و... در ارتباطم. بــه همین دلیل متوجــه این حرف ها و 

دغدغه ها هستم.
  پس معتقدید كه منافع رأی دادن ارجحیت 

دارد بر ضررهای رأی ندادن؟
در این بحثی نیســت كه حق یا حقوقی از رأی دهندگان 
توســط دولت و... تضییع شــده. اگر جیب مردم توسط 
دولت و تشــكیات دولتی و حاكمیتی خالی شده، این 
به معنای پشــت كردن آنها به جمهوری اسامی نیست، 
به معنای پشت كردن آنها به مدیریتی است كه بد عمل 
كرده و ســوءكاركرد داشته اســت. جمله نهایی من این 
اســت كه انقاب و جمهوری اســامی ســر جای خود 
است و می بینیم كه مردم برای فرد فداكاری چون حاج 
قاسم، مشــایعت 25میلیونی راه می اندازند، درحالی كه 
االن رئیس جمهــوری بخواهد رأی 25میلیونی كســب 
كند خیلی سخت شــده. پس ملت، كشور ایران، انقاب 
و جمهوری اســامی پابرجاســت و این، مدیریت های 
ناكارآمد هســتند كه باعث پشــت كردن مردم به خود 

شده اند.

دكتر »محمدمهدی 
عرب نژاد« جامعه شناس:

حق رأی خودمان 
را به رقیبان مان 

تقدیم نكنیم
دكتر محمدمهــدی عرب نژاد 
كه دكتــری جامعه شناســی 
دارد، درباره ضرورت مشــاركت 
در انتخابــات می گویــد: »در 
هر شــرایطی باید رأی بدهیم 
و انتخــاب كنیــم؛ ولــو اگــر 
محدودیت هایی هم باشد. چون 
همه ما حــق انتخــاب داریم و 
نبایــد حق رأی خودمــان را به 
رقیبان مان تقدیم كنیم. درواقع 
رقابت تنهــا در حوزه نامزدهای 
انتخابات نیست، بلكه یك رقابت 
هم در حوزه افكار عمومی وجود 
دارد؛ قطعا بسیاری از شهروندان 
مثــل مــا فكــر نمی كننــد و 
سیاست هایشان هم با ما متفاوت 
است. بنابراین اگر ما پای صندوق 
حاضر نشویم و رأی ندهیم، آن 
رقبا شركت می كنند و گزینه و 
سیاســتی كه آنها می پسندند، 
رأی می آورد و انتخاب می شود. 
به عنــوان شــهروند ایــن حق 
را داریــم كه وقتــی می بینیم 
طیفی از جامعــه می خواهد به 
اندیشه ای رأی دهد كه از نظر ما 
می تواند مناسب نباشد، ما با رأی 
خودمان، انتخاب مــان را انجام 
دهیم. به طور قطع تفاوت هایی 
بین سیاست های نامزدهای این 
دوره از انتخابــات وجود دارد و 
ما باید بهترین سیاســت از نظر 

خودمان را اتنخاب كنیم«.

دكتر »امیرحسین زندی« 
جامعه شناس و مدرس 

دانشگاه:

تغییر از مسیر 
صندوق رأی 

امكانپذیر است
حتما این جمله را زیاد شنیده اید 
كه »تغییر از مسیر صندوق رأی 
امكانپذیر اســت«. این جمله اي 
است كه بســیاري از كارشناسان 
سیاســي آن را بارها و بارها تكرار 
كرده اند. دكتر امیرحسین زندی 
اســتاد جامعه شناسی درباره این 
موضوع می گوید: »انتخابات یكی 
از شــاخص های مهم دموكراسی 
در جهان است كه با حضور مردم 
و تعیین سرنوشت شان نمود پیدا 
می كند. حضور مردم در این دوره 
از انتخابات در دو جنبه بین المللی 
و داخلی به كشــور و نظام كمك 
خواهد كرد. در مقوله بین المللی 
به واسطه تنش های زیادی كه ما 
با كشورهای ســلطه طلب داریم، 
پشــتوانه ای بــرای دیپلماســی 
خارجی اســت كه سیاسیون ما با 
دســت پر و حمایت كامل مردم 
بــرای احقاق حقوق ملــت ایران 
بر ســر میز مذاكرات در مجامع 
جهانــی حاضر شــوند. در بحث 
داخلی هم حضور پرشــور مردم 
مایه دلگرمی دولتمردان برای حل 
مشــكات اقتصادی و اجتماعی 
كشور خواهد شد. بی شك تعیین 
سرنوشــت مردم باید با شــركت 
در انتخابات و انتخاب خودشــان 
اتفاق بیفتد و هــر تغییری فقط 
 از مســیر صنــدوق رأی میســر 

خواهد شد«.

و گفت وگو با دكتر تقی آزاد ارمكی؛ جامعه شناس و استاد دانشگاه درباره انتخابات پیش ر

فرصت انتخاب را حفظ كنیم
این روزها كه بیشتر از همیشه نزدیك به انتخابات ریاست جمهوری هستیم، حرف 
نخست همه بحث ها و دورهمی ها، انتخاب دولتمرد دولت سیزدهم است و هركسی 
در حال تحلیل این دوره از انتخابات است. فرقی نمی كند هر كدام از ما تا چه اندازه 
دانش و بینش سیاسی داشته باشــیم، موج انتخابات در ایران به ویژه انتخابات 
ریاســت جمهوری همواره همه را با خود همراه می كند و دست كم در حد حرف و 
تحلیل، هر ایرانی ای را مخاطب خودش می بیند. اما در این میان بی شك فقط یك 
جامعه شناس سیاسی می تواند بهترین تحلیل را از انتخابات پیش رو ارائه دهد. 
تحلیلی كه از میزان مشاركت در انتخابات این دوره شروع می شود و تا راهكارهای 
افزایش مشاركت مردمی در انتخابات و اساسا اینكه ضرورت رأی دادن در چیست، 
ادامه پیدا می كند. دكتر تقی آزاد ارمكی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در فاصله 

چند روز مانده به انتخابات، پاسخگوی سؤاالت ما شد كه در ادامه خواهید خواند.

  با توجه به مناسبات امروز جامعه، 
پیش بینی تان دربــاره این دوره از 

انتخابات چیست؟
من قبا پیش بینی كرده بودم كه اگر تمام شرایط 
یك مبارزه انتخاباتی متعــارف به معنای وجود 
رقیب در انتخابات وجود داشته باشد، ما به سمت 
مشاركت حداكثری خواهیم رفت. اما وقتی در 
انتخابات رقیب حذف می شود، انتخابات به دلیل 
اینكه یك اراده نظام سیاسی است، برگزار خواهد 
شد، اما با مشاركت باالیی همراه نیست. در این 
شــرایط كســانی كه مدافع یك جناح هستند، 

به طور حداكثری پای صندوق های رأی می آیند. 
اقلیتی از جامعه هم كه می خواهند دموكراسی 
و انتخابــات باقی بماند و بــرای بعد هم فرصت 
مشاركت وجود داشــته باشد، رأی خواهند داد. 
من به طور كلــی انتخابات ایــن دوره را خیلی 
پرشــور نمی بینم. مگر اینكه در ایــن یكی دو 
روز اتفاق خاصی بیفتد و با تقابــل دو كاندیدا، 
جامعه حساســیتی پیدا كرده و بخواهد بیشتر 

مشاركت كند.
  اتفاقًا جایــی از قول تان خوانده 
بودم كــه انتخابات ما بیشــتر 
هیجان محور است و در لحظه آخر 

اتفاق می افتد.
بله، االن هم چنین نظری دارم. اما این در حالی 
است كه شــرایط هیجانی برای انتخابات وجود 
داشته باشد. كســانی كه فرصت ایجاد هیجان 
را داشــتند، باید در این یكی دو ماهه منتهی به 
انتخابات كار می كردند. از شورای نگهبانی كه با 
تأیید صاحیت هایش، این كار ناصواب را انجام 
داد كه حتی رهبری هم نســبت به آن معترض 
بود بگیرید، تا برگزاری مناظره هایی كه بســیار 

ابتدایی بود و نمی توانست جریان ساز باشد.
  تا صحبــت از مناظره ها شــد، 
نظرتان را راجع به این مناظره های 
انتخاباتی هم می گویید؟ به نظرتان 
ایــن مناظره ها چقدر در مســیر 

درست قرار داشت؟
ســطح برگزاری مناظره های انتخاباتی بســیار 
ابتدایی بود. ســؤاالتی كه از كاندیداها پرسیده 

شــد، به هیچ عنوان در حد و اندازه یك مناظره 
انتخاباتی نبود. در این مناظره ها باید حرف های 
جدی زده می شــد؛ مثل رابطه ما بــا جهان، با 
آمریكا، با روسیه، با چین و...  یا مثا مسكن یك 
مسئله عمده در كشور ماست. باید روی آن بحث 
و جدل صورت می گرفت. نهایتا در این مذاكره ها 
فقط یكی دو گریز از مركز وجود داشت كه بسیار 

كم بود و نتوانست هیجان كافی را ایجاد كند.
  هم اكنون كه فضای دلسردی در 
جامعه وجــود دارد و همانطور كه 
خودتان هم اشاره كردید، جریان 
هیجان ســازی هم به وجود نیامد، 
در این فرصت كوتــاه باقی مانده 
چه كارهایی می توان انجام داد تا 
مشاركت مردم در انتخابات پیش رو 

بیشتر از پیش بینی ها شود؟
باال رفتن مشــاركت مردمی یك فرایند زمان بر 
اســت. ضمن اینكه به اعتقاد مــن كاندیداهای 
حال حاضر در یك رقابت جانانه می توانســتند 
رأی اكثریتی بیاورند و مثــا با 20میلیون رأی 
انتخاب شــوند. می دانید رئیس جمهوری كه با 
رأی اكثریتی انتخاب شــود، چه رئیس جمهور 
قدرتمندی خواهد بود؟ اما متأســفانه با حذف 
رقیب در این دوره از انتخابات، امكان مشاركت 
حداكثری گرفته شد و هم اكنون تنها راهكارهایی 
كه شاید بتواند كمی این مشــاركت را افزایش 
دهد، این است كه در همین مدت كم یكی از این 
آقایان بیاید و معترض شود كه چرا رقبای من را 
حذف كردید و بگوید كه ما نماینده همه جامعه 

نیستیم. یا شخصیت های مهم و اثرگذار جامعه 
بیایند و از مردم دعوت كنند در انتخابات شركت 
كنند؛ به عنوان مثال رهبــری در انتخابات قبل 
گفتند اگر نظام را قبول ندارید، ایران را كه قبول 
دارید؟ به خاطر ایران بیایید و مشــاركت كنید. 
این خیلی حرف مهمی است. اینكه كسانی كه 
بین مردم اثرگذاری دارند، بیایند و بگویند مردم 
بیایید مشاركت كنید و فرصت را برای بعد نگه 

دارید، شاید بتواند اثرگذار باشد.
  به عنوان آخرین ســؤال درباره 
همین فرصت انتخابات هم توضیح 
می دهیــد؟ ما اگر با هر اندیشــه 
سیاســی و جناحی كه طرفدارش 
هستیم، در این انتخابات مشاركت 
كنیم، آیا می توانیم از آن در آینده 

فرصتی بسازیم؟
بله دیگر، دقیقا به همین دلیل است كه باید در 
انتخابات شركت كنیم. من هم رأی خواهم داد. 
هم اكنون تنها نمود و نشانه دموكراسی در ایران، 
تعیین رئیس جمهور اســت كه باید آن را حفظ 
كنیم. ما در همه دعواهای سیاسی و اجتماعی كه 
در ایران داشتیم و داریم، این فرصت را داریم كه 
در انتخابات ریاست جمهوری نقد كنیم، اعتراض 
كنیم، حرف هایمان را بزنیــم و در نهایت از دل 
این انتخابات، فرصت هیجان و شادی در جامعه 
به وجود بیاوریم. به همین دلیل اســت كه من 
معتقدم حتی اگر امروز كاندیدای مورد نظر ما در 
لیست كاندیداها قرار ندارد، باز هم باید مشاركت 

كنیم و فرصت انتخاب را برای بعد نگه داریم.
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چرخه اشتباه- التماس
 

داستان هاي مديريتي در پرسپوليس خيلي بامزه است. 
به نظر مي رسد در اين باشگاه شاهد تكرار ازلي و ابدي 
چرخه اشتباه- التماس هستيم؛ يعني دوستان يك 
كار غلط انجام مي دهند و بعد به آب و آتش مي زنند 
كه اين اشــتباه را جبران كنند. مصداق مشهورش 
پستي بود كه صفحه رسمي باشــگاه در اينستاگرام 
در مورد سفر پرسپوليس به هندوستان و حضور اين 
تيم در ليگ قهرمانان آســيا منتشر كرد. پست بدي 
بود و هيچ جاي دفاعي نداشــت. هندي ها عصباني 
شدند و شكايت كردند. باشگاه پرسپوليس هزار جور 
عذرخواهي و دلجويي كرد، اما فايده اي نداشت و االن 
هم بايد جريمه نقدي بپردازد. مصداق ديگر اين چرخه 
هم نوع تعامل باشگاه با گابريل كالدرون است. در ليگ 
نوزدهم بدون هيچ دليل موجهي مربي موفق آرژانتيني 
را بيرون كردند و به هيچ نقدي هم گوش ندادند، حاال 
كه او حكم دريافت غرامتش را از فيفا گرفته، چپ و 
راست مصاحبه مي كنند و از اخالق و كماالت كالدرون 
حرف مي زنند. چرا؟ چون مي خواهند چند صباح وقت 
بيشتر از او بگيرند. كافي بود همان زمان يك تصميم 
بهتر اتخاذ شود يا الاقل قبل از جدايي مربي آرژانتيني 
با او تفاهم صورت بگيرد تــا امروز نيازي به التماس و 
دست و پا زدن نباشد، اما افسوس كه مديران ما هرگز 

فكر »فردا« را نمي كنند.

فوتبال ايران
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تب وتاب تابستاني
داغ ترين و بي سابقه ترين روزهاي فوتبال ايران در راه است

معموالً رسم بر اين بوده كه مسابقات باشگاهي در 
ايران، ارديبهشت يا خرداد به پايان برسد و مرداد و 
شهريور هم فصل جديد شروع شود. اين يعني عمال 
يك تابستان ساكت و سوت و كور داشته ايم. فصل 
جديد هم تا جا بيفتد، شكل بگيرد و برسد به مسابقات 
مهم تر كلي وقت مي برد. امســال اما متفاوت ترين 
تابســتان ممكن براي فوتبال ايران در راه اســت؛ 
روزهاي داغي كه با انواع مســابقات گرم و حساس 
همراه شده و هيجان را به خانه هواداران خواهد آورد.

  شروع با سوپرجام
تب وتاب تابســتاني براي فوتبال باشگاهي ايران به 
نوعي از 30خرداد شروع مي شود؛ روزي كه سوپرجام 
بين پرســپوليس و تراكتور برگزار خواهد شد. اين 
نفرين شده ترين جام فوتبالي در ايران است؛ طوري 
كه از 19دوره گذشته فقط 4بار بي كلك و حقه برگزار 
شده و به سرانجام رسيده است. اكثر اوقات كه سازمان 
ليگ از زير بار برگزاري اين مسابقه شانه خالي كرده و 
گاهي هم تيم ها با تاريخ آن كنار نيامده اند. امسال هم 
بعد از كلي تأخير، مي رفت كه سوپرجام لغو شود، اما 
سازمان ليگ باالخره يك جاي خالي براي آن پيدا 
كرد و قرار شد روز 30خرداد بعد از بازگشت كاروان 
تيم ملي از بحرين، شاهد برگزاري ديدار پرسپوليس 

و تراكتور باشيم.

   اوج گيري با ليگ و حذفي
در تير و مرداد اما حســاس ترين هفته هاي ليگ و 

جام حذفي در پيش است. مسابقات ليگ بيستم به 
7هفته پاياني رسيده و همه  چيز در همين بازه زماني 
مشخص خواهد شد؛ از تيم قهرمان و نايب قهرمان 
تا برندگان سهميه، ابقا شدگان در ليگ و تيم هاي 
سقوط كننده به دسته پايين تر. اوج اين رقابت بين 
پرسپوليس و سپاهان بر سر بردن جام است. هيچ يك 
از 2 تيم فرصت اشتباه كردن ندارند و اين مسئله، 
ســاده ترين بازي ها را هم حساس و سرنوشت ساز 
مي كند. بعد هم نوبت برگزاري مراحل نهايي جام 
حذفي خواهد بود؛ مسابقاتي كه به يك چهارم نهايي 
رسيده و از قضا در همين پيچ، داربي تهران را هم در 
دل دارد. قطعا اين مســابقه و سپس نيمه نهايي و 
فينال حذفي در اوج هيجان و حساســيت از سوي 

هواداران دنبال خواهد شد.

  پايان با ليگ قهرمانان
بعد از پايان يافتن مسابقات ليگ و حذفي، تيم ها 
مدت كوتاهي فرصت استراحت دارند و پس از آن 
بايد فصل جديد را شــروع كنند. با اين حال فصل 
جديد براي 3تيم پرهوادار ايراني يعني پرسپوليس، 
استقالل و تراكتور در اوج حساسيت استارت خواهد 
خورد. آنها مرحله يك هشتم نهايي ليگ قهرمانان 
آسيا را پيش رو دارند؛ مســابقاتي كه هنوز شكل 
برگزاري اش مشخص نشده، اما طبق برنامه قبلي 
قرار بود در روزهاي مياني شهريورماه باشد. اين يك 
پايان برازنده براي داغ ترين تابستان فوتبال باشگاهي 

در ايران است.

نكته بازي

آماربازي

اسرارم را لو ندهيد

مگر رئيس جمهور قرار است سوت بزند؟

منتظر بودي رادو برود؟

به نظر مي رسد قرار نيست رفتارهاي 
عجيب و غريــب اميد نورافكن به 
پايان برســد. اين بازيكن در يك 
مصاحبــه تلويزيوني در پاســخ 
به اين ســؤال كه دوســت داشت 
چــه بازيكنانــي در ســپاهان كنار او 
بازي مي كردند، از علي قلي زاده اســم برده و گفته:»البته او 
پرسپوليسي است. شايد خودش راضي نباشد كه من اين حرف 
را مي زنم، اما علي پرسپوليسي است و اگر به ايران برگردد فقط 
براي اين تيم بازي خواهد كرد.« خب االن افشاي اين راز يعني 
چه؟ خودش زبان نداشت كه بگويد؟ چرا اسرار دوستي را براي 
همگان فاش مي كنيد؟ باالخره فوتبال رو ندارد و زندگي هم 
ممكن است به هزار شكل درآيد؛ شايد فردا قلي زاده به سمت 
يكي از رقباي پرسپوليس پيچيد و از همين مصاحبه عليه اش 

استفاده شد. خب اين چه كاري است؟ 

ســطح تحليل ها و كري خواني ها در 
فوتبال ايران روزبه روز نازل تر مي شود. 
كار به جايي رسيده كه ادمين هاي 
كم سال پيشكسوتان را به آرامش 
دعــوت مي كنند! در پرســپوليس 
اسطوره اي به نام وحيد قليچ را داريم كه 
اصال قابل بحث نيست. در استقالل هم عزيزان زيادي هستند كه 
شبانه روز شگفتي مي آفرينند. به عنوان مثال رضا حسن زاده، مدافع 
اسبق آبي ها البد در طعنه به حمايت هاي دولتي از پرسپوليس 
گفته»كاش داربي حذفي در دولت بعدي برگزار مي شد.« يعني 
دولت عوض شود، فورا وضعيت استقالل زير و رو خواهد شد؟ اصال 
به فرض كه پرسپوليس از حمايت هاي دولتي سود برده؛ يك شبه 
كه همه  چيز مساوي نمي شود. مگر رئيس جمهور جديد قرار است 
داربي را سوت بزند؟ بعد هم محض اطالع، زمان استقرار دولت 

بعدي 12مرداد خواهد بود كه كمي براي مقصود شما دير است!

در طول وقفه ليگ برتر براي برگزاري 
مسابقات ملي، پرسپوليس 2بازي 
تداركاتي برگزار كــرد كه هر دو 
هم مساوي شــد؛ يكي برابر نفت 
آبادان كه به تساوي 2-2 انجاميد 
و ديگري مقابل پيــكان كه يك-يك 
شد. نكته جالب اينجاست كه حامد لك در اين دوبازي 3گل 
دريافت كرده اســت. اين اتفاق از آن جهت حائز اهميت است 
كه پرسپوليس در غياب بوژيدار رادوشوويچ به مسابقات ليگي 
برمي گردد. رادو به خاطر پولش قهر كرده و رفته و حتي شايعه 
فســخ قراردادش هم به گوش مي رســد. در اين شرايط الزم 
است حامد لك كيفيت باالتري داشته باشد، اما دريافت 3گل 
در 2بازي دوستانه كمي خطرناك است. هرچند ملي پوشان 
پرسپوليس در اين دو بازي غايب بودند و اين مسئله حتما تأثير 

خودش را گذاشته است.

متريكا

اميرحسين اعظمي| چند روز قبل يك خبرنگار پرتغالي خبر 
داد كه پيام نيازمند دروازه بان ملي پوش باشگاه سپاهان با 
قراردادي تا سال2024 و با بند فسخ 20ميليون يورويي به 
تيم فوتبال پورتيموننزه پيوسته است؛ خبري كه البته توسط 
اين دروازه بان تكذيب شد. در ابتداي فصل جاري هم بحث 
پيوستن نيازمند به يك تيم پرتغالي مطرح شده بود ولي او 
تصميم گرفت همكاري اش را با باشگاه سپاهان ادامه دهد. 
با اين حال روي تاوارس، مربي سابق دروازه بان هاي سپاهان 
كه رابطه اي صميمي با نيازمند دارد، همچنان در تالش است تا 
شرايط الزم را براي حضور اين بازيكن در فوتبال اروپا فراهم 
كند و بعيد نيست كه نيازمند در پايان فصل سپاهان را ترك 
كند. او در آخرين گفت وگويش به اين موضوع هم اشاره كرد 
كه بعد از اتمام فصل در مورد آينده تصميم خواهد گرفت و 
جدايي نيازمند هم نمي تواند اتفاق خوبي براي سپاهان باشد.

  رد پيشنهاد 12ميلياردي سپاهان
نيازمند در ابتداي ليگ هجدهم به ســپاهان پيوست و به خوبي 
توانست معضل دروازه باني در اين تيم را كه از ليگ شانزدهم ايجاد 
شده بود، برطرف كند. سپاهاني ها هم به خوبي مي دانند كه حفظ 
اين دروازه بان مي تواند تا چندسال ديگر دروازه اين تيم را بيمه كند 
ولي مسئله مهم اين است كه تيم اصفهاني هنوز با گلر ملي پوش 
خودش براي تمديد قرارداد به توافق نرسيده است. آخرين اخبار 
حاكي از آن است كه سپاهان براي فصل آينده پيشنهاد 12ميليارد 
توماني به نيازمند داده ولي اين بازيكن پيشنهاد مديران باشگاه را 
رد كرده و هنوز جواب روشني به زردپوشان اصفهاني نداده است. 
سپاهان از باشــگا ه هاي متمول فوتبال ايران است و بدون شك 
ماندن در اين تيم باعث خواهد شــد نيازمند هيچ وقت دغدغه 
دريافت حق و حقوقش را نداشته باشــد. ولي او هنوز جوابي به 
سپاهان نداده و شــايد در انتظار موقعيت هاي بهتر براي فصل 

آينده است.

   نيازمند پرسپوليسي مي شود؟
درحالي كه 7هفته به پايان مسابقات ليگ برتر باقي مانده است، 
از حاال شــايعات مختلفي درخصوص نقل وانتقاالت تابستاني 
شروع شده و نام پرسپوليس مي تواند در صدر اين شايعات قرار 
بگيرد. يحيي گل محمدي مدتي قبل در گفت وگو با همشهري 
به اين موضوع اشــاره كرد كه بايد اقدامات الزم را براي جذب 
چند بازيكن جديد آغاز كنند تا پرسپوليس تيم قوي تري براي 
فصل آينده داشته باشد. يكي از شايعاتي كه اين روزها به شكل 
جدي به گوش مي رسد، احتمال حضور نيازمند در پرسپوليس 
است. او چند سال پيش در پيكان با داوود فنايي مربي گلرهاي 
پرسپوليس كار كرده و رابطه اي بسيار صميمي با اين مربي دارد. 
از طرفي فنايي هم اعتقاد خاصي به نيازمند دارد و از گوشــه و 
كنار شنيده مي شود كه دروازه بان سپاهان در تيررس كادرفني 
پرسپوليس قرار گرفته است. اين شــايعه در حالي در محافل 
فوتبالي پيچيده كه پرســپوليس بعد از رفتن عليرضا بيرانوند، 
تصميم به جذب حامد لك گرفت و ايــن دروازه بان هم فصل 
موفقيت آميزي را در پرسپوليس پشت سر گذاشته است. لك 
بدون شــك يكي از بهترين فصول فوتبالش را در پرسپوليس 
سپري كرده ولي اگر نيازمند به پرسپوليس بيايد، شرايط براي 
اين دروازه بان تغيير خواهد كرد. اســتفاده از 2 گلِر هم سطح 
قطعا براي پرسپوليس حاشيه ايجاد خواهد كرد و اگر نيازمند 
به پرسپوليس بيايد شايد لك تصميم به جدايي بگيرد. با وجود 
اين، جذب نيازمند مي تواند يكي از اتفاقات جنجالي در فصل 
نقل وانتقاالت باشد و طبيعتا ســپاهان هم دوست ندارد ستاره 
ملي پوش خود را در تيم رقيب ببيند. دروازه بان ســپاهان در 
تابستان يكي از چهره هاي پرسروصداي فصل نقل و انتقاالت 
خواهد بود و بايد ديد شايعات در مورد حضور او در پرسپوليس 
رنگ حقيقت خواهد گرفت يا اين دروازه بان مســير ديگري را 

براي ادامه فوتبالش انتخاب خواهد كرد.

ســازمان ليگ فوتبال روز گذشته تاريخ 

24تيرماه را بــراي بازي پرســپوليس و 04
استقالل در جام حذفي ايران تعيين كرد. به 
اين ترتيب اين چهارميــن داربي تهران 
خواهد بود كــه در چهارمين ماه ســال برگزار مي شــود. در تاريخچه 
داربي هاي تهران، تيرماه يكي از خلوت ترين ماه هاي ســال اســت و از 
94بازي برگزارشده بين 2 تيم، فقط 3بازي در اين ماه انجام شده است. 
13تيرماه59ســرخابي ها در يك بازي دوستانه براي خداحافظي صفر 
ايرانپاك بدون گل مساوي شدند. 20تير76پرسپوليس با 3گل استقالل 
را برد؛ اين يك بازي رسمي از ليگ آزادگان بود اما فرشاد پيوس هم در 
همين بازي خداحافظي كرد. 20تير 78هم 2 تيم در فينال جام حذفي به 
مصاف هم رفتند كه باز هم پرسپوليس 2بريك برد و قهرمان شد. البته 
بازي سوپرجام برگزارنشده بين اين دو تيم هم قرار بود 29تير 97برگزار 

شود.

 از بين 8تيمي كه امســال براي صعود به 

نيمه نهايي جام حذفي تــالش مي كنند، 07
استقالل در دهه گذشته 7بار به نيمه نهايي 
رســيده و در اين زمينه ركورددار است. از 
سال90تا 99استقاللي  ها 7بار، پرسپوليس 5بار، سپاهان 4بار، فوالد 2بار 
و ملوان يك بار در نيمه نهايي حاضر بوده اند. استقالل در 7حضورش 4بار 
پيروز شده و به فينال رسيده تا از اين لحاظ هم ركورددار باشد. حاصل 
4فينال آبي ها در اين دهه 2مقام قهرماني است و پرسپوليس هم با 3بار 
فيناليست شــدن همين تعداد قهرماني دارد. سپاهان با 4بار حضور در 
نيمه نهايي فقط يك بار به فينال رسيده كه همان يك بار هم با برتري مقابل 
پرسپوليس )سال 92( به مقام قهرماني رسيده است. فوالد در اين دهه 
2بار در نيمه نهايي حاضر بوده اما در كل تاريخش هرگز به فينال نرسيده 

است.

تيم خيبر خرم آباد كه با خلق شگفتي در جام 

حذفي و حذف 2 تيم ليگ برتري به مرحله 35
يك چهارم نهايي رســيده است، در تاريخ 
خودش يك بار به نيمه نهايي اين جام رسيده 
اما از آن صعود تاريخي دقيقا 35سال مي گذرد. سال1365خيبر به عنوان 
تنها نماينده لرستان در جام حذفي پرسپوليس را در مرحله يك چهارم 
شكست داد و به نيمه نهايي اين رقابت ها رسيد. خيبر در آن نيمه نهايي پاس 
بوشــهر را برد و تا فينال هم پيش رفت. از قضا حريف خيبر در آن فينال 
همين ملوان بود كه امسال در يك چهارم حريف خرم آبادي ها شده است. 

آن فينال در تهران با نتيجه 2بر صفر به سود ملوان به پايان رسيد.

يكشنبه 30 خرداد 1400
پرسپوليس- تراكتور

19:50

سوپر جام

پنجشنبه 24 تير  1400

پنجشنبه 31 تير  1400

پرسپوليس -  استقالل

گل گهر سيرجان-آلومينيوم

فوالد-سپاهان

ملوان بندر انزلی -خيبر خرم آباد

19:45

20:30

21:30

20:00

جام حذفي

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

پرسپوليس- قلي زاده؛ شايد سال ها بعد
وينگر ملي پوش مشتري دارد، پرسپوليس هم جا ندارد

هميشه شايعات زيادي در مورد عاليق رنگي علي قلي زاده وجود داشت اما نهايتا اميد نورافكن 
افشــا كرد كه او هوادار پرسپوليس اســت. گويا قلي زاده گفته درصورت بازگشت به ايران فقط 
براي پرسپوليس بازي خواهد كرد اما مشخصا اين اتفاق به اين زودي ها رخ نمي دهد. از آن طرف 
قلي زاده 25ساله تازه راه فوتبالش را پيدا كرده و اين فصل جزو بهترين بازيكنان شارلروا بوده؛ 
بنابراين قاعدتا او به كارش در قاره سبز ادامه خواهد داد. در همين راستا گمانه زني هاي زيادي 
هم در مورد تيم هاي خواهان قلي زاده وجود دارد و آخرين شــايعه مربوط به نانت فرانسه بوده 
است. از اين طرف هم پرسپوليس با وحشتناك ترين ترافيك ممكن در پست وينگر مواجه است. 
اين وضعيت چنان است كه كادر فني از بازي دادن به وحيد اميري در پست دفاع چپ استقبال 
كرده و حتي بعد از بازگشت سعيد آقايي هم اين شرايط را تغيير نداد. غير از اميري، بازيكناني 
مثل مهدي ترابي، احسان پهلوان و اميد عاليشــاه هم مدعيان جدي پرسپوليس براي بازي در 
اين پست هستند و بعيد است حتي در شرايط آسان هم كادرفني و مديريتي به جذب يك ستاره 
ملي پوش ديگر در اين منطقه فكر كند. بنابراين وصال قلي زاده- پرســپوليس حتي اگر رخ هم 

بدهد، مربوط به اين زودي ها نخواهد بود.

جمعه 4 تير 1400

شنبه 5 تير 1400

يكشنبه 6 تير 1400

ماشين سازی-نساجی

مس رفسنجان-پرسپوليس

ذوب آهن-آلومينيوم

صنعت نفت آبادان-سايپا

استقالل-گل

پديده -تراكتور

پيكان-نفت  مسجدسليمان

فوالد-سپاهان

19:10

19:15

19:40

21:50

20:50

20:30

19:50

21:00

هفته  بيست و چهارم

باشگاه پرســپوليس در شــش و بش برگشتن يا 
برنگشتن بوژيدار رادوشــوويچ است و عمال كار 
جدي براي پايان اين مسئله انجام نمي دهد. به اين 
ترتيب رفته رفته به زمان ازســرگيري مسابقات 
ليگ نزديك مي شويم و حامد لك تنها مانده است. 
پرسپوليس روز 30خرداد بايد مسابقه سوپرجام را 
برابر تراكتور برگزار كند و پس از آن هم مسابقات 
فشرده ليگ و جام حذفي در راه است. با اين شرايط 
البد بايد سرخ ها دســت به دعا بردارند كه هيچ 
اتفاقي براي حامد لك رخ ندهد؛ نه مصدوم شود، 
نه كارت قرمز بگيرد، نه محروم شــود و هيچ چيز 
ديگري! لك در اين فصــل يك بار به دليل دريافت 

4 كارت زرد محروم شده و در بازگشت به ميادين، 
2 كارت زرد ديگر هم گرفته اســت. بنابراين او با 
دريافت 2 اخطار ديگر محروم خواهد شــد. حتي 
بدون اين چالش هم به هر حال ممكن است به هر 
دليلي لك قادر به بازي نباشد و در اين شرايط بدون 
رادوشوويچ دست كادرفني بســته خواهد بود. 
دروازه بان ســوم سرخپوشان در اين فصل جواني 
21ساله به نام امير محمد يوســفي است كه قبال 
سابقه حضور در تيم اميد استقالل را داشته است. 
بايد منتظر بود و ديد آيا به يوسفي بازي مي رسد؟ 
كسي چه مي داند؛ شــايد هم باالخره پول رادو را 

دادند و برگشت.

حق نداري مصدوم شوي!
شرايط سخت حامد لك در غياب رادوشوويچ

ن|
عيا

 زار
يد

سع
س|

  عك
   

نيازمند، هدف جنجالي 
پرسپوليس در تابستان؟

 دروازه بان سپاهان در زمان حضورش در پيكان شاگرد داوود فنايي بود
 و شايد اين دو نفر يك بار ديگر در پرسپوليس به هم برسند
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      باز هم مسي و باز هم شباهت به مارادونا؛ شادي گل مسي در بازي شيلي با شادي گل مارادونا  پس از باز كردن دروازه انگليس شباهت هاي زيادي دارد

   يووه اي ها در صدر گلزنان!
با گل به خودي شزني در باخت  2 بر يك لهستان مقابل 
اسلواكي، هم هر دو قل سابق چكسلواكي در يك روز در 
يورو رنگ برد را ديدند، هم بازيكنان يوونتوس در تعداد 
گل به خودي هاي اين جام در صدر جدول قرار گرفتند. 
پيش از شزني همبازي اش در يوونتوس كه مدافع تيم 
ملي تركيه است، نخســتين گل جام را به نام خودش 
ثبت كرده بود، البته به ضرر تيمش. دميرال نخستين 
گل ايتاليا را وارد دروازه تركيه كــرده بود. حاال يووه 

2 گلزن به خودي در جام دارد.

   وقت كشي با طعم تيكي تاكا

اسپانيا نخستين تيم مدعي جام بود كه نتوانست بازي 
ابتدايــي اش را ببرد. خيلي ها از عملكــرد الروخا در 
ديدار مقابل سوئد تمجيد كردند و با اشاره به 953پاس 
ردوبدل شده و 85درصد مالكيت اين تيم مدعي شدند 
كه اسپانيا خوب بازي كرده است. اما واقعيت اين است كه 
تيم لوئيس انريكه اصال بوي گل نمي دهد. موقعيت هاي 
خطرناك گل اسپانيا با آن همه ارسال و پاس و مالكيت 
تقريبا هم اندازه موقعيت هاي تيم يخي و سرد سوئد بود. 
چمن ورزشگاه سوم شهر سويل هم تعريفي نداشت. 
هواداران اسپانيا، سوئد را هو كردند اما سرمربي اين تيم 
اعتقاد دارد تيمش كار درست را انجام داده و به هدفش 
رسيده است. تعداد پاس هاي باالي اسپانيا در اين بازي 
همان چيزي است كه منتقدان تيكي تاكا به آن اشاره 
مي كنند و آن را وقت كشي مي نامند. آن همه پاس اگر 
به موقعيت زياد تبديل نشود، فايده اش چيست؟ سخت 
است با كوكه، پدري، موراتا و اولمو گل هاي زيادي زد و 
مدعي جام بود. ادامه تورنمنت درستي يا نادرستي اين 

گزاره را ثابت مي كند.

   دورترين گل تاريخ

در شب يكي مانده به آخر نخستين دور مرحله گروهي 
يورو1+2020 اتفاقات جالب ديگري هم افتاد. ازجمله 
گل عجيبي كه پاتريك شيك از وسط زمين به اسكاتلند 
زد تا چك را به برد 2بر صفر مقابل اسكاتلند برساند. هر 
2 گل اين بازي را پاتريك شيك وارد دروازه حريف كرد. 
گل دوم او از فاصله ۴5متري وارد دروازه اسكاتلند شد. 
تاكنون بازيكني نتوانسته بود از چنين فاصله اي در جام 
ملت هاي اروپا يا يورو گل بزند. ضربه او با كاتي عجيب به 
سمت دروازه هدايت شد و مارشال، دروازه بان اسكاتلند 

را به تور چسباند.

   رونالدو عليه كوكا

يك اتفاق جالب هم در كنفرانس مطبوعاتي كريستيانو 
رونالدو پيش از بازي ديشــب پرتغال با مجارستان رخ 
داد. كريستيانو كه پشــت ميكروفن قرار گرفته بود، از 
اينكه نوشــابه كوكاكوال كنار ميكروفن ها چيده شده، 
ابراز نارضايتي كرد و آنها را كنار گذاشت. همه مي دانند 
او چه سبك زندگي سالمي دارد و حتي يك بار هم عليه 
پسرش كه گاهي نوشــابه و چيپس مي خورد، مصاحبه 
كرده است. رونالدو بالفاصله پس از نشستن بطري هاي 
كوكاكوال را با خشم از جلوي چشم برداشت و فرياد زد 
كه »آب بنوشيد«. البته همين هم براي كوكاكوال خوب 
است و اين برند توانست با همين حركت كريستيانو بار 
ديگر توجه ها را به خود جلب كنــد. رونالدو در ادامه باز 
هم به جوان ترها نصيحت كرد و گفــت: »اگر بازيكني 
بخواهد سال هاي زيادي بازي كند، بايد بداند چگونه خود 
را سازگار كند و انطباق دهد و آمار خود گواه اين موضوع 
هستند. من از 18تا 36سالگي توانسته ام خودم را تطبيق 
دهم و سازگار كنم. من هميشه قادر بوده ام كه ببرم و در 
سطح گروهي نيز بخشي از تيمي باشم كه توانسته پيروز 
شود. من در دوران بازي حرفه اي خود نشان داده ام كه 
نكته مهم و كليدي اين است كه بتوانيد خود را سازگار 

كنيد و انطباق دهيد.«

يورو2020

جام ملت های اروپا 

20:30سوئیس- ترکیه يكشنبه 30 خرداد

23:30ایتالیا-سوئیس چهارشنبه 26 خرداد

20:30ترکیه-ولز چهارشنبه 26 خرداد

20:30ایتالیا-ولز يكشنبه 30 خرداد

A گروه

جام ملت های اروپا 

23:30روسیه-دانمارک دوشنبه 31 خرداد

20:30دانمارک-بلژیک پنجشنبه 27 خرداد

17:30فنالند-روسیه چهارشنبه 26 خرداد

23:30فنالند-بلژیک دوشنبه 31 خرداد

B گروه

جام ملت های اروپا 

20:30مقدونیه-هلند دوشنبه 31 خرداد

23:30هلند-اتریش پنجشنبه 27 خرداد

17:30اوکراین-مقدونیه پنجشنبه 27 خرداد

20:30اوکراین-اتریش دوشنبه 31 خرداد

C گروه

جام ملت های اروپا 

23:30پرتغال-فرانسه چهارشنبه 2 تير

20:30پرتغال-آلمان شنبه 29 خرداد

17:30مجارستان-فرانسه شنبه 29 خرداد

23:30آلمان-مجارستان چهارشنبه 2 تير

F گروه

امتياز تفاضل خورده زده باخت مساوی برد بازيتيم 

33 -3 --1 1 بلژيك 

13 -1 --1 1 فنالند 

-1 -1 -1 --1 دانمارك 

-3 -3 -1 --1 روسيه 

امتياز تفاضل خورده زده باخت مساوی برد بازيتيم 

23 1 3 --1 1 اتريش 

13 2 3 --1 1 هلند 

-1 -3 2 1 --1 اوكراين 

-2 -3 1 1 --1 مقدونيه 

امتياز تفاضل خورده زده باخت مساوی برد بازيتيم 

جمهوری 
23 -2 --1 1 چك 

13 -1 - -1 1 انگليس 

-1 -1 -1 --1 كرواسی 

- 2 -2 -1 --1 اسكاتلند 

امتياز تفاضل خورده زده باخت مساوی برد بازيتيم 

جمهوری 
23 -2 --1 1 چك 

13 -1 - -1 1 انگليس 

-1 -1 -1 --1 كرواسی 

- 2 -2 -1 --1 اسكاتلند 

امتياز تفاضل خورده  زده باخت مساوی برد بازيتيم 

33 - 3 - - 1 1 ايتاليا 

1-1 1 - 1 -1 سوئيس 

1- 1 1 - 1 - 1 ولز 

- 3 -3 - 1 - - 1 تركيه 

جام ملت های اروپا 

23:30کرواسی-اسکاتلند سهشنبه 1 تير

23:30انگلیس-اسکاتلند جمعه 28 خرداد

20:30کرواسی-جمهوری چک جمعه 28 خرداد

23:30جمهوری چک-انگلیس سهشنبه 1 تير

D گروه

جام ملت های اروپا 

20:30اسلواکی-اسپانیا چهارشنبه 2 تير

23:30اسپانیا-لهستان شنبه 29 خرداد

17:30سوئد-اسلواکی جمعه 28 خرداد

20:30سوئد-لهستان چهارشنبه 2 تير

E گروه

دور دوم يا همان هفته دوم يورو 2020امروز و امشب با برگزاري 3 ديدار پيگيري خواهد شد. فنالند كه در نخستين بازي تاريخش در يورو، دانمارك را در ديداري پر از حادثه )ايست قلبي 
اريكسن دانماركي( شكست داد، به مصاف روسيه مي رود؛ تيمي كه در باخت 3 بر صفر در بازي اولش به بلژيك حرفي براي گفتن نداشت. تركيه هم كه نخستين بازنده جام بود، با ولز ديدار 

مي كند، تيمي كه توانست يك امتياز باارزش از سوئيس بگيرد. در ديگر ديدار اين گروه هم ايتاليا و سوئيس به مصاف هم مي روند كه براي ايتالياي مدعي بازي آساني نيست.

دور دوم مرحله گروهي يورو فرصتي براي 
جبران تيم هاي ناكام روز اول است روز از نو، روزي از نو

فنالند - روسيه/ 17:30
فنالند در 2 بازي پياپي به ســوئد و ســوئيس باخته بود اما دانمارك را برد. گل 
پوهيانپالوف، نخستين گل تاريخ اين تيم در يورو و در يك تورنمنت بزرگ بود. 
روس ها پس از ميزباني در جام جهاني2018، اين بار در سن پترزبورگ ميزبان دور 
گروهي يورو هستند اما بعيد است با نسل متوسطي كه در اختيار دارند به جايي 
برسند. روسيه هر ۴ رويارويي قبلي 2 تيم را برده و تنها يك گل از فنالند در اين ۴ 
ديدار دريافت كرده است. فنالند در بازي با دانمارك نشان داد چه دفاع آهنيني 

دارد. روكا رايتاال كه در بازي قبلي مصدوم شد، احتماال به بازي با روسيه نمي رسد. در 
اردوي روس ها هم ژيركوف قطعا بازي امروز را از دست داده و ممكن است كوزيائف 
و كودرياشف به اين بازي نرســند. دني ماكلي از هلند قضاوت اين بازي را برعهده 

خواهد داشت.
تركيب احتمالي فنالند )2-5-3(: هرادسكي، اوشاگنسي، كامارا، اسپارف، آرايوري، 

وايسانن، تويويو، اورونن، رابين لود، پوهيانپالو و تيمو پوكي
تركيب احتمالي روسيه: )1-3-2-۴(: آنتون شونين، كاراوائف، ژيكيا، سمنوف، 

ماريو فرناندز، بارينوف، گولووين، چريشف، ميرانچوك، زوبنين و آرتم زيوبا

تركيه- ولز/ 20:30
تركيه براي جبران شكست 3بر صفر مقابل ايتاليا امروز در باكو به نوعي ميزبان ولز خواهد بود. ولزي ها 3 هزار مايل براي بازي در پايتخت آذربايجان سفر كرده اند و بنا به داليل 
پان تركيستي تركيه نيازي به بردن هوادارانش به باكو ندارد و مي تواند روي حمايت آذري ها حساب كند. در 6تقابل تاريخ بين 2 تيم، سهم تركيه 2 برد، يك تساوي و 3 باخت بوده 
ازجمله برد عجيب ۴-6در سال1997و مسابقات انتخابي جام جهاني. گرت بيل و آرون رمزي در بازي با سوئيس روز كم فروغي را سپري كردند و بيل تنها 39لمس توپ و 17پاس 

صحيح داشت و 3 سانتر كرد كه هيچ كدام به همبازيانش نرسيد. بيل در 5دوئل هم ناكام بود و هيچ ضربه اي به سمت دروازه حريف نزد. وضعيت تيمي ولز اما از تركيه خيلي 
بهتر بود. ترك ها مقابل ايتاليا حريفي دست وپا بسته بودند. تازه اين وضع خوب تركيه است. اگر يورو به خاطر كرونا يك سال به تعويق نمي افتاد آنها دميرال، اوزان كاباك، 

يوسف يازيچي و جنك توسون را به دليل مصدوميت در اختيار نداشتند. ولز در دوره قبلي درخشش عجيبي داشت و به نيمه نهايي رسيد و اين در حالي بود كه 5سال 
پيش آنها در رتبه نازل 116رنكينگ فيفا قرار داشتند. دو تيم براي بازي امشب هيچ غايبي ندارند. آرتور دياز از پرتغال اين بازي را قضاوت مي كند.

تركيب احتمالي تركيه )1-3-2-۴(: چاكر، مراس، دميرال، سويونجو، زكي چليك، يوكوسلو، آيهان، عرفان جان قهوه چي، چالهان اوغلو، چنگيز اوندر و بوراك ايلماز
تركيب احتمالي ولز )1-3-2-۴(: دني وارد، بن ديويس، جو رادن، مپهام، كانر رابرتس، مورل، جو آلن، رمزي، گريت بيل، دنيل جيمز و كيفر مور

ايتاليا- سوئيس/ 23:30
ايتاليا به ســبكي بازي مي كند كه به آن عادت ندارد. كسي از آتزوري انتظار ندارد با 
سيستم 3-3-۴به مصاف رقبا بروند و حمله كنند اما اين روشي است كه مانچيني براي 
تيمش برگزيده و در 28بازي پياپي رنگ شكست را نديده است. ايتاليا يك بار در جام 
جهاني1990كه ميزبان هم بود با روشي تهاجمي بازي كرد و محبوبيتي به دست آورد 
اما چون به اين سبك عادت نداشت، نتيجه نگرفت. حاال با روبرتو مانچيني كه يكي 
از بدترين ايتالياهاي تاريخ را از ونتورا تحويل گرفته و تيمي را در دست دارد كه 
در جام جهاني قبلي هم غايب بوده، يكي از مدعيان اصلي يورو محسوب مي شود. 
ايتاليا تاكنون نزديك به نيمي از بازي هاي رودررو با سوئيس را از اين تيم برده؛ 28برد 
در برابر 22مساوي و 7باخت اما از 5رويارويي آخر تنها يك برد سهم ايتاليا شده و بقيه 

با نتيجه مساوي به پايان رسيده است. وراتي احتماال به دليل آسيب ديدگي اين 
بازي را هم از دست مي دهد اما تركيب سوئيس غايبي ندارد. بازيكنان سوئيس 

كه منتخبي از باشگاه هاي بوندس ليگا و ليگ برتر هستند مي توانند نخستين 
محك جدي براي ايتالياي مدعي با مانچيني دوست داشــتني باشــند. 
فلورنتزي هم كه مصدوم بود براي اين بازي در دسترس است و احتماال 
تركيب اين تيم همان تركيب اوليه بازي با تركيه خواهد بود. اين بازي با 

قضاوت سرگئي كاراسف از روسيه برگزار خواهد شد.
تركيب احتمالي ايتاليا )3-3-۴(: دوناروما، فلورنتزي، بونوچي، كيه ليني، 

اسپيناتزوال، بارال، جورجينيو، لوكاتلي، براردي، اينسينيه و ايموبيله
تركيب احتمالي سوئيس )2-1-۴-3(: يان زومر، نيكو ال ودي، فابيان شار، آكانجي، 

امبابو، فرويلر، ژاكا، ريكاردو رودريگس، شكيري، امبولو و گاورانوويچ.

مســابقات يورو و 3بازي در روز و بازي هــاي فوتبال و 
واليبال ايران كم بود، حاال بايد اســترس كوپا آمريكا را 
هم داشته باشــيم. بامداد ديروز كوپا با توقف آرژانتين 
و پيروزي برزيل آغاز شــد. هواداران رئــال مادريد در 
چند سال اخير اين طعنه و شوخي را تكرار كرده اند كه 
براي اينكه طلسم جام نگرفتن مسي با پيراهن تيم ملي 
آرژانتين يا در كل با پيراهني غير از بارسلونا باطل شود، 
كنفدراسيون فوتبال آمريكاي جنوبي هر سال يا يك سال 
در ميان كوپا برگزار مي كند و با همه اينها باز هم آرژانتين 
با مســي قهرمان نمي شــود. اما واقعيت اين است كه 
هيچ چيز تقصير مسي نيست و اين عادت كوپا آمريكاست 
كه نامنظم برگزار شود. به طور مثال فاصله بين نخستين 
و دومين دوره اين تورنمنت از سال1916 تنها يك سال 
بود، سپس يك سال اســتراحت داده شــد و دوباره تا 
سال1929 هرساله برگزار شد. ســال1941 و 1942 
كوپا هاي پشت هم داشتيم و بعد از آن 3 سال وقفه افتاد 
و دوباره دوبار پشــت هم برنامه اين مسابقات ساالنه در 
تقويم قرار گرفت. در سال هاي اخير هم گاهي چهارسال 
يك بار و دوســال يك بار، و در مقاطعي سه سال يك بار 
اين تورنمنت انجام شده و از 2007 تا 2011، چهارسال 
فاصله افتاد و سپس در سال2015 و 2016 بدون وقفه 
شد. كوپا آمريكاي سال2016 به مناسبت صدسالگي 
اين رقابت ها بود. پس از آن باز هم سه ســال فاصله بود 
و ناگهان قرار بر اين شد كه بالفاصله بعد از كوپا2019، 
كوپا2020 برگزار شــود كه به خاطر كرونا يك سال به 
تعويق افتاد. بنابراين اگر چنين بي نظمي عجيبي در اين 
رقابت ها وجود دارد به دليل اصرار به جام كســب كردن 
مسي با تيم ملي نيست. اتفاقا همين حرف و حديث ها 
باعث شده مسي طور ديگري در تيم ملي بازي كند، انگار 
به اندازه بازي براي بارسا اعتماد به نفس ندارد و مي ترسد 
به كم كاري و تعصب نداشــتن به تيم ملي متهم شود. 
مسي مدت هاســت در جريان بازي براي تيم ملي گلي 
نزده و گلش به شيلي در جريان تساوي 1-1 بامداد ديروز 

هم از روي ضربه آزاد بود. اين پنجمين گلش به شيلي 
بود؛ هم اندازه گل هايي كه تاكنون به تيم هاي ديگر اين 
منطقه ازجمله برزيل، اروگوئــه، پاراگوئه و اكوادور زده 
است. دهمين گلش در 28بازي در اين رقابت ها هم بود 
كه اين آمار براي فردي مثل مســي اصال خوب نيست. 
او در 98بازي رسمي براي آرژانتين تنها 39گل به ثمر 
رسانده كه از ميانگين گل هاي باشگاهي اش خيلي كمتر 
است. در مجموع بازي هاي رسمي و دوستانه 73گل در 
145بازي كه تقريبا نيم گل در هر بازي است. آرژانتين از 
سال1993 به اين سو هرگز رنگ قهرماني كوپا را نديده 
اما همچنان با 14جام باالتر از برزيل 9جامه و پايين تر 
از اروگوئه )15جام( پرافتخارترين تيم اين رقابت هاست. 
مسي در آخرين مصاحبه اش آرزو كرده كه يك جام با 
تيم ملي بگيرد و حسرت خورده كه چرا پيش از اين دوبار 
و ازجمله يك جام جهاني كه خيلي به جام نزديك بوده، 
نتوانسته آن را به دست آورد. در خبرها آمده بود كه مسي 
به خاطر گل زيبايي كه از روي ضربــه آزاد زد، بهترين 
بازيكن زمين لقب گرفته اما خبر درســت اين است كه 
جايزه بهترين بازيكن زمين به ادواردو وارگاس، بازيكن 
شماره11 شيلي و زننده گل تساوي اين تيم به آرژانتين 

رسيده است.
برزيل هم در ديــداري يك طرفه با حســاب 3 بر صفر 
 تيم بحــران زده ونزوئال را بــا تعداد زيــادي مبتال به 
كوويد-19شكست داد و از همان روز اول در صدر قرار 
گرفت. نيمار هم با يك گل و يك پاس گل مقابل ونزوئال 
برترين بازيكن زمين بــود. او حاال تنها 10 گل تا ركورد 
77گل پله بــراي برزيل فاصلــه دارد. موضوع عجيب 
ديگري كه درباره اين رقابت ها وجود دارد، تعداد تيم هاي 
آن است. بدنيست بدانيد در كل 10 تيم در كوپاي اين 
دوره حضور دارند كه در دو گروه به مصاف هم مي روند و 
8تيم به يك چهارم پاياني صعود مي كنند! كنفدراسيون 
فوتبال آمريكاي جنوبي در عجيب و خنده داربودن انگار 

با همتاي آسيايي اش رقابت دارد.

آيا تقويم كوپا در خدمت مسي است؟
رقابت هاي كوپا آمريكا هيچ گاه نظم خاصي نداشته و كنفدراسيون فوتبال آمريكاي جنوبي هر وقت هوس كرده،  يك تورنمنت ترتيب داده است

كوپا از نگاه آمار و ارقام
   بيشترين قهرماني به عنوان سرمربي: استابيله؛ 

6عنوان قهرماني از 7دوره
  بيشترين حضور در ادوار: اروگوئه؛ ۴۴دوره

  بيشترين عنوان قهرماني: اروگوئه؛ 15بار
  بيشترين حضور در فينال: آرژانتين؛ 28بار
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اروگوئه؛ 35بار
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  كمترين باخت: آرژانتين؛ 33بار
  بيشترين گل زده: آرژانتين؛ ۴56گل

  بيشترين گل خورده: اكوادور؛ 312گل
  كمترين گل خورده: آرژانتين؛ 180گل

  باالترين ميانگين گلزني: آرژانتين؛ ۴1/2
  بيشترين برد در يك دوره: برزيل؛ 7برد )19۴9(

  بيشــترين گل زده در يك دوره: برزيل؛ ۴6گل 
)19۴9(

  كمترين گل خورده در يك دوره: كلمبيا؛ بدون گل 
خورده )2001(

  بيشــترين قهرماني متوالي: آرژانتين؛ 3دوره 
)19۴5 تا 19۴7(

  بيشــترين حضور متوالي در فينال: آرژانتين؛ 
7دوره )1923 تا 1937(

  بيشترين نايب قهرماني متوالي: آرژانتين؛ ۴دوره
  بيشــترين برد در ضربات پنالتي: برزيل؛ 5بار 

)1995، 200۴)دوبار(، 2007 و 2019(
  بيشترين باخت در ضربات پنالتي: آرژانتين و 

اروگوئه؛ 5بار
  بهترين گلزنان ادوار كوپــا: مندس و زيزينيو؛ 

17گل
  بهترين گلزن در يــك دوره از كوپا در فرمت 

جديد: آدريانو؛ 7گل )200۴(
  بهترين پاسور همه ادوار: مسي؛ 13پاس گل
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مدال المپيك مساوي حضور در جهاني نروژ

2برادر شانس مدال المپيك 

فدراسيون كشــتي از قهرمانان قديمي كشتي كه صاحب مدال 
المپيك و جهان هستند، دعوت كرده تا قبل از بازي هاي المپيك به 
اردو بيايند و به كشتي گيران روحيه بدهند. در بين دعوت شدگان 
نام هايي ديده مي شود كه روابط خوبي با فدراسيون فعلي ندارند 
و بعيد نيست اين دعوت بي پاسخ بماند، به خصوص برادران خادم 
كه هر دو سابقه رياست بر فدراسيون را هم دارند. محمدابراهيم 
سيف پور، ابراهيم جوادي، منصور برزگر، اميررضا خادم، رسول 
خادم، عباس جديدي، محمدحسن محبي، عسگري محمديان، 
مجيد تركان، عليرضا حيدري، عليرضا رضايي، اكبر فالح، بهروز 
ياري، مجيد خدايي، سيدمراد محمدي، كميل قاسمي، احسان 

لشگري و خيلي هاي ديگر جزو مهمانان هستند.

غالمرضا محمدي، سرمربي تيم ملي كشــتي آزاد اعالم كرده 
ملي پوشــاني كه مدال المپيك بگيرند مستقيما بدون انتخابي 
جواز حضور در مسابقات جهاني نروژ را مي گيرند. مدال المپيك 
بسيار ارزشمند است ولي المپيك و مسابقات جهاني 2 مقوله جدا 
از هم هستند كه هر كدام بايد انتخابي جداگانه اي داشته باشند. به 
فرض مرتضي قياسي در وزن 65كيلوگرم در المپيك مدال بگيرد، 
اگر او با تمام شايستگي اش به جهاني نروژ اعزام شود اجحاف در 
حق اميرمحمد يزداني يا ساير 65كيلوگرم هاي ايران نيست؟ هر 
مسابقه بايد انتخابي جداگانه اي داشته باشد تا عدالت رعايت شود 
و انگيزه بقيه از بين نرود. البته دليل سرمربي تيم ملي براي اين 

تصميم فاصله كم بين مسابقات المپيك و جهاني است.

2برادر در بازي هاي المپيك براي كشــتي فرنگي ايران روي 
تشــك مي روند. محمدعلي گرايي با 2 مــدال برنز جهاني و 
محمدرضا گرايي قهرمان اميدهاي جهان، هردو شانس مدال 
در وزن هاي 67 و 77كيلوگرم هستند. آنها گاليه دارند مسئوالن 
آنطور كه بايد بهشــان توجه ندارند. علي گرايي به همشهري 
مي گويد: »مسئوالن تا االن فقط وعده داده اند و جايزه قهرماني 
2 سال پيشمان را تازه هفته پيش گرفتيم.« برادران گرايي هفته 
گذشته 50ميليون تومان كه جايزه مدال 2 سال پيش شان بود، 
از اداره ورزش استان فارس دريافت كردند. در المپيك آتالنتا 
رسول و اميرضا خادم 2 ملي پوش ايران در كشتي آزاد بودند كه 

يكي مدال برنز گرفت ديگري مدال طال.

 شكست در برابر استراليا، تيمي كه پيش از اين در 9 بازي 9 شكست داشت، شوك بزرگي به واليبال ايران بود، حتي اگر سرمربي تيم ملي تأكيد كرده باشد
 كه نتايج ليگ  ملت ها برايش اهميت ندارد و نگاهش به المپيك است

زير يك خم 

دعوت از مفاخر كشتي

اتفاقاتي كه ديروز در بازي ايران و استراليا افتاد، برعكس چيزي بود 
كه پيش بيني شده بود و انتظار مي رفت. استراليا تا قبل از اينكه هفته 
چهارم ليگ ملت هاي واليبال را آغاز كنــد و مقابل ايران قرار بگيرد، 
نه تنها به پيروزي نرسيده بود كه از 9 بازي و 29 ست فقط 2ست برده 
داشت اما ديروز ايران يك پيروزي و 3 ست تقديم اين تيم كرد. ايران 
در پايان هفته سوم با 17 امتياز از 9  بازي در رده ششم بود، هفته قبل 
مقابل صربستان و آلمان باخته بود و پيش بيني  مي شد كه با پيروزي 
مقابل استراليا با روحيه مضاعفي براي بازي هاي سخت اين هفته آماده 
 شود. والديمير آلكنو، سرمربي تيم نگاه تداركاتي به بازي هاي ليگ دارد 
و تيم را براي المپيك آماده مي كند اما بازي با استراليا در حدي ضعيف 

بود كه كارشناسان را وادار به انتقاد كند. 
بازي با برتري ايران آغاز شد، اختالف در امتياز 19 ست اول به 7 رسيد 
و اين نويد پيروزي مي داد اما از همين امتياز اشتباهات ايران آغاز شد و 
فرصت را به استراليا داد كه بازي را در دست بگيرد. بعد از ست اول تصور 
اين بود كه ايران چون نگران پيروزي نبوده و حريف را دست كم گرفته، 
خوب بازي نكرده است اما ست دوم تكرار ست اول بود. ايران 23-25 و 
22- 25 دو ست اول را از دست داد. در ست سوم، آلكنو وقتي ديد بازي 
گره خورده است، تعويض هايش را انجام داد. برديا سعادت به جاي صابر 
كاظمي به زمين آمد، مسعود غالمي جايگزين علي اصغر مجرد شد و 
محمدرضا حضرت پور جاي آرمان صالحي را گرفت. با اين تعويض ها و 

باال رفتن تمركز بازيكنان، اشتباهات كمتر شد. 2ست بعدي 25-23 و 
25-18 به نفع ايران به پايان رسيد.

2باخت قبلي ايران در ست پنجم اتفاق افتاده بود و انتظار مي رفت آلكنو 
در سومين بازي 5  سته تيمش در اين ليگ، برنامه   متفاوتي داشته باشد، 
اما در اين بازي هم نتيجه ست سوم از دست رفت؛ 15- 12.  داوري ناصر 
شعبان مصري خيلي مطمئن نبود و هنوز ايراني ها ترديد دارند سوت 
او روي توپ برديا سعادت در ست پنجم درست بوده باشد. بعضي ها 
مي گويند اگر آن امتياز به ايران داده مي شــد، شايد حاال تيم بازنده 
نبود. اما پيروزي در اين بازي مي توانست راضي كننده باشد؟ جمشيد 
حميدي، كارشــناس واليبال مي گويد، اين پيروزي هيچ فايده اي 
نداشت: »با اين شكست اعتبار واليبال ايران زير سوال رفت. اين بدترين 
بازي ايران تا به امروز بود. ميراندا سرمربي استراليا تيم ما را به خوبي 
آناليز كرده بود. آنها مهره كليدي تيم صابر كاظمي را از كار انداختند، 
تك تك مناطق را شناسايي كرده بودند، مي دانستند مقابل كدام بازيكن 
بايد پاس كوتاه بزنند، كدام مناطق زمين ايران خالي است و... اگر داور در 
ست پنجم توپ سعادت را خطا نمي گرفت شايد ما مي توانستيم بازي را 

ببريم اما پيروزي در اين بازي ضعيف ارزشي نداشت.« 
حميدي از آلكنو انتقاد مي كند: »با اينكه بــاز هم ميالد  عبادي پور 
ضعيف بود، ولي آلكنو او را در زمين نگه داشت. دستيارانش مي گويند 
او به بازيكن اجازه بازي مي دهد تا خودش را پيدا كند اما بازيكني كه 

خسته است و چهره اش كامال خستگي را نشان مي دهد، چرا بايد به 
بازي گرفته شود؟« 

او معتقد است كه در اين بازي بايد سعيد معروف هم استراحت مي كرد 
و پاس هايش تاثيرگذار نبود:  »آنها از نظر تكنيكي مشكلي ندارند ولي 
بدنشان جواب نمي دهد و نياز به استراحت دارند. ايرادي نيست تيم 
ببازد اما با جوانان ببازد. چه ايرادي داشــت كه در اين بازي مجرد و 
اسفنديار بازي مي كردند؟ امير غفور چرا بازي نمي كند، اگر مشكلي 
دارد چرا به ايران برنمي  گردد؟  تنها كار مثبــت آلكنو بازي دادن به 
برديا بود. اگر او نبود، بازي به ســت پنجم كشــيده نمي شد. آلكنو 
به موقع به او بازي داد. برديا در كنار سيد موسوي در دفاع خيلي خوب 
بودند ولي وقتي عقب زمين مي رفتند، تيم ما روي تور حرف زيادي 
 براي گفتن نداشت.«اين دومين شكست ايران به يك تيم از منطقه

 آسيا- اقيانوسيه بود. ايران در شروع ليگ در 3 ست به ژاپن باخته بود. 
تا پيش از بازي استراليا، گفته مي شد آلكنو در حال آزمون و خطاست 
و نبايد به باخت ها ايراد گرفت اما كيفيت اين بــازي واليبال ايران را 
نگران كرده اســت. در بازي ديروز برديا سعادت با اينكه از ست سوم 
به زمين آمد اما با 16 امتيازي كه گرفــت، بهترين بازيكن ايران بود. 
اما خيلي ها سيد محمد موسوي را ستاره زمين مي دانند. در دقايقي 
كه بيشتر بازيكنان پر اشتباه بودند او هم روحيه اش را حفظ كرد و هم 
از نظر فني خوب بود. موسوي 14 امتياز گرفت. اديا ترنت با 17 امتياز 

بهترين بازيكن اين بازي بود. استراليا اين بازي را با يك اختالف امتياز 
107 بر 106 برد.

  2بازي سخت 
ايران امشب و فردا 2بازي سخت در پيش دارد؛ امشب با برزيل بازي  
مي كند و عصر فردا با اسلووني. سابقه برزيل مي گويد كه بازنده بازي 
امشب، ايران اســت. برزيل 9 قهرماني در ليگ ملت ها، 3 قهرماني در 
بازي هاي المپيك، 3 قهرماني جهاني و 3 قهرماني در جام جهاني دارد. 
تا قبل از شروع هفته چهارم ليگ، صدرنشين جدول بود و فقط يك 
شكست 3 بر صفر از فرانسه داشت. با اين شرايط مي شود به پيروزي 
ايران اميدوار بود؟ ايران و برزيل در تاريخ واليبالشان 17 بار مقابل هم 
قرار گرفته اند. در اين تعداد بازي ايران 3 بار به پيروزي رسيده  كه هر 

3 پيروزي در ليگ جهاني 2014 به دست آمده است. 
ايران و اسلووني تا پيش از اين، با هم روبه رو نشده اند اما نتايج مي گويد 
شاگردان آلكنو بازي ســختي در پيش دارند. اسلووني در دوره قبل 
مســابقات قهرماني اروپا خودش را به عنوان مدعي جديد اين قاره 
معرفي كرد. اين تيم لهستان و روسيه را از دور مسابقات حذف كرد، به 
فينال رسيد و نايب قهرمان شد. در ليگ امسال هم اسلووني بزرگاني 
چون لهستان، فرانسه و روسيه را شكست داده  و تا پيش از هفته چهارم 

در رده چهارم بود.

محسن محمود  صفري 
خبرنگار

اين ديگر زنگ خطر بود 

ركنوبكانرتساپ
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افقي:
 1- رهرو- هشــت پا- حس 

بويايي
2- بازيگــر مــرد فيلــم 
پدرخوانده- سيستم عاملي 

در كامپيوتر
3- آش- قســمت مهــم و 

اساسي- بزرگان- نشانه
4- قريه- دانه هاي خوراكي- 

از آالت موسيقي
5- قسمتي از اسلحه- مشق 

شب
6- چند كشــور با گرايش و 
منافع مشترك- ورزش يخ و 

چمن- برافراشته
7- قرار- باز شيميايي- اهل 

نيست
8- گل سرخ- از فرمانروايان 

سلسله آل بويه- طمع
9- كامل كردن- نويسنده- 

ريسمان
10- افراطي- نــام كوچك 

كاسترو- گلي آپارتماني
11- انباره- سنگيني معده 

12- ايمني و آرامش- تمدن 
قديمــي در بين النهريــن- 

نوعي پارچه نخي
13- سنگيني اجسام- آگهي 
تلويزيوني- هشتادمين سوره 

قرآن- ابر نزديك زمين
14- فاقد تجربه- از جواهرات 

ســلطنتي ايــران مربوط به 
فتحعلي شاه قاجار

15- دست عرب- تاريخ نگار و 
كتاب شناس بغدادي و مؤلف 

كتاب الفهرست- روبند
  

عمودي:
1- رشــته اي در شمشــير 
بازي- آدمي- واحد اقتصادي 
كه براي تأميــن منافع همه 

اعضا تشكيل مي شود
2- زبانه آتــش- مرتعش- 

افزوني
3- گونه- بــه پايين افتادن- 

زن خانه دار
4- عنكبوت- نام پدر حضرت 

مريم)س(- تكرار حرفي
5- قله كوه- داوري كردن- 
سياه و ســفيدش خوردني 

است
6- ضميــر اشــاره- صاحب 

ذوق- كامل شدن رشد ميوه
7- انبار كشتي- باقيمانده ها- 

محافظ مدار هاي الكتريكي
8- اســب ســركش- واحد 
اندازه گيري گرمــا- از دين 

برگشته
9- اهل رشــت- آفريدگار- 

حرف ندا
10- از تلسكوپ هاي فضايي 
معروف- نويسنده تازه كار- 

غيرعرب
11- پايتخت اتريــش- آكنده- از 

آالت موسيقي
12- رودي در فرانســه- نامربوط- 

نخستين رئيس جمهور روسيه
13- سســت و بي حال- آستانه- 

سفيد آذري
14- صبر و تحمل- ظرف دو جداره 

براي نگهداري مايعات- امانتداران
15- حج بــر او واجب اســت- از 

گناهان كبيره- شعله آتش

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3954
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

698523147
524817396
731649852
482361975
379285614
156974283
243798561
915436728
867152439

متوسط

1 9   4     
  2 5   1  6
   8    4 9
5  8     2  
         
 4     8  1
7 5    3    
2  6   7 9   
    1   5 2853967412

162584379
479312658
327196584
698453721
514728936
785641293
236879145
941235867

ساده

متوسط

193642578
482579136
675831249
568194327
321768495
947325861
759283614
216457983
834916752

سخت

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

ساده

8   9    1  
1  2  8 4 3   
4 7  3   6   
3    9  5 8  
 9  4  3  2  
 1 4  2    6
  5   1  9 3
  6 8 7  1  5
 4    5   7
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  برنامه دقيقي از نامزدهاي انتخابات ارائه نشد
با همه جنجال ها و برنامه ها و فضاي گســترده مجازي كه در اختيار 
نامزدهاي انتخاباتي اســت جز تكه پراني و حمله به يكديگر تاكنون 
مطلب قابل توجهي ارائه نشــده اســت. كاش نامزدها جز شعاردادن 
برنامه هاي قابل اجرا هم ارائــه مي كردند تا مــردم بتوانند انتخاب 

مناسب تري داشته باشند.
حسنلو از تهران

  جوان ها از دست مي روند بازهم پروتكل ها رعايت نمي شود
متأسفانه در روزهاي اخير شاهد مرگ رده ســني جوانان در استان 
هرمزگان هستيم و گاه يك جوان سالم ظرف چند روز نابود مي شود. 
با اين حال دستورات بهداشتي رعايت نمي شود و مردم، به خصوص 
شب ها در كنار ساحل به گونه اي رفتار مي كنند كه گويا كرونايي در 
كار نيست. اين روال باعث شــيوع كرونا به كل ايران مي شود و بايد 

جلوي آن را گرفت.
زرگر از بندرعباس

  كانديداهاي شوراي شهر قواعد تبليغاتي را رعايت نمي كنند
بسياري از كانديداهاي انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و روستا از ماه ها 
قبل در فضاهاي مجازي در حال تبليغ هستند و خود را به عنوان كانديدا 
معرفي كرده اند. همين افراد اكنون كه زمان تبليغات قانوني است نيز 
با برگزاري تجمع هاي بدون مجوز و بستن خيابان و كارهاي عجيب و 
غريب به كار خود ادامه مي دهند. افرادي كه از همين ابتدا خطاكارند 

چگونه بايد مورد اعتماد مردم واقع شوند.
شهبازي از همدان

  توجه به بيماران غيركرونايي بسيار كم شده است
هر چند اپيدمي كرونا مشكل شماره يك جهان و ايران است اما اين 
دليل نمي شــود بيماران غيركرونايي فراموش شوند. اين روزها بايد 
سعي كنيد كه مريض نشويد چرا كه اگر شست پايتان هم درد بگيرد 
مي گويند كروناســت و وقتي هم معلوم شــود غيركرونايي هستيد 
مي گويند برويد بعد از كرونا بياييد. برخي مواقع هم بعضا مريضي با 
تشخيص اشتباه بستري مي شود، بدون اينكه كرونا داشته باشد و بعد از 
بستري معلوم مي شود كه كرونا ندارد، درحالي كه كنار بيماران كرونايي 
بستري بوده و مبتال شده است يا اينكه بيماران با مشكالت داخلي در 

بخش كرونا بستري شده  و در معرض ويروس قرار مي گيرند.
اميدي از ياسوج 

  گياهان باالي پل سيدخندان همگي خشك شده اند
با وجود هزينه اي كه براي سرسبزي و زيباسازي باالي پل سيدخندان 
شده است به دليل عدم مراقبت كافي و آبياري نكردن همه اين گياهان 
خشك شده اند. چرا نبايد براي نگهداري گل و گياهان اين محدوده 
تالش مي شد، حتما بايد شمال شهر باشد كه همه گونه هزينه اي براي 

زيباسازي صورت گيرد؟
پروين از تهران 

  قطع برق در شهرك هاي صنعتي، فلج كردن كسب وكار است
برق شهرك هاي صنعتي هر روز حداقل 2ساعت قطع مي شود كه اين 
موضوع عالوه بر تعطيل شدن كسب وكار باعث قطع آب نيز مي شود و هر 
روز سر تانكر آب درگيري است. از طرفي تانكرهاي آب با نصف ظرفيت 
كار مي كنند چون چاه هاي آب نصف روز برق ندارند. مجموع اين اتفاقات 
باعث تعطيلي كار و نصف شدن درآمد روزانه مي شود كه با هزينه هاي 

كنوني بسيار عذاب آور است و شرمنده سر و همسر مي شويم.
 بارگاهي از شهرك صنعتي شمس آباد

  رقم ثابتي براي پول رهن مسكن اعالم شود
يكي از راه هاي كنترل قيمت ها در بخش رهن و اجاره مســكن اعالم 
رقمي ثابت براي رهن و اجاره است. كافي است اعالم كنند كه قيمت 
رهن متري فالن قدر است و براساس آن همه را موظف به انعقاد قرارداد 
براســاس آن رقم كنند. در اين صورت تا حد زيادي از نابساماني اين 

بخش جلوگيري مي شود.
عسكرآبادي از تهران 

  مشكل شماره يك كشور اقتصاد است و نه چيز ديگر
مشكل اصلي مردم اقتصاد است. برخي مسائل جانبي كه توسط برخي 
نامزدهاي انتخابات مطرح مي شــود دغدغه مردم نيســت. چنانچه 
وضعيت اقتصاد ســاماندهي شود ساير مســائل در سايه آن همگي 
قابل حل خواهند شد. نه فيلتركردن شبكه ها، نه مبارزه با گرانفروشي 
و تعزيركردن و نه مناسبات جهاني هيچ كدام اولويت اول مردم نيست.
محمدرضا از رشت

  صداوسيما هميشه مانند روزهاي انتخابات شاد و با نشاط باشد
صداوسيما مدتي است برنامه هاي شاد و مناسبي دارد. موسيقي هاي 
محلي و شــاد پخش مي كند به گونه اي كه گاهي باورمان نمي شود 
صداوسيماي خودمان است. اين رويه را بعد از انتخابات هم ادامه دهند 

و به جامعه شور و نشاط و شادي تزريق كنند.
مستوري از تهران 

شهر و حكمروايي شهري 
حكمروايي شهري، فرايندي است كه بر اساس  ادامه از 

كنش متقابل ميان سازمان ها و نهادهاي رسمي صفحه اول
اداره شــهر از يك طرف و نهادهاي غيررسمي جامعه مدني يا عرصه 
عمومي از طرف ديگر شكل مي گيرد. مشاركت نهادهاي غيررسمي و 
تقويت عرصه عمومي در اداره شــهر مي تواند به ســازگاري منافع 

گوناگون و در نتيجه به پايداري توسعه شهري منجر شود.
در شرايط كنوني، ناكارآمدي فرايندهاي حكمروايي شهري و تسري 
بي دولتي و چنددولتي به سطح محلي بر هيچ فعال شهري پوشيده 
نيست. در اين شرايط، مديريت شهري )شــهرداري و نهاد شورا( در 
مقايسه با انتظارات از آن به مجموعه اي بي اختيار و غيرپاسخگو بدل 
شده است. از سويي ديگر، دولت ملي نيز تمايلي به تمركززدايي ندارد 
و ده ها چالش در حوزه حكمروايي شهري پيش روي ما قرار دارند كه 
چاره انديشي در اين بستر را ضروري مي سازند. كاهش فساد به عنوان 
محصــول آزادي، عدالت و رقابت منصفانه، بهبــود كيفيت معاش و 
افزايش زندگي براي همه شهروندان، تحقق و حفظ دمكراسي و تعريف 
ســطح هاي جديدي از حكمروايي، ايجاد فرصت و امكان براي مردم 
به منظور نشان دادن خواسته ها و آمالشان در زندگي و اعتالي امنيت، 
برابري و پايداري، نتيجه حكمروايي خوب شهري خواهد بود كه بايد 
از مجراي انتخابات شوراهاي اسالمي شهرها بدان سمت حركت كرد.

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

 7مصدوم در آتش سوزي 
معدن پروده طبس

رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان 
طبس از مصدوميت 7نفر در حادثه آتش سوزي 
در معدن زغال سنگ پروده شهرستان طبس 

خبر داد.
محمود زارع نيا گفت: روز سه شــنبه كارگاه 
اســتخراج النگوال معدن شماره يك شركت 
زغال سنگ پروده طبس دچار آتش سوزي شد 
و دقايقي بعد اين آتش سوزي مهار شد اما در 

اين حادثه 7نفر از معدنچيان مصدوم شدند.
وي ادامه داد: مصدومان كه دچار ســوختگي 
ســطحي شــده بودند بالفاصله با 4دستگاه 
آمبوالنس از طبس، ديهوك، اصفهك و مزينو 
و اورژانس هوايي به بيمارستان طبس منتقل 
شدند كه خوشبختانه سوختگي شان سطحي 
بوده و وضعيت شان رضايت بخش گزارش شده 
است. زارع نيا درباره علت وقوع اين حادثه گفت: 
براساس بررســي هاي اوليه، اين حادثه بر اثر 
ايجاد حرارت ناشي از تزريق فوم براي پر كردن 
حفره حاصل از ريزش سقف روي داد كه باعث 
اشتعال مواد مصرفي مورد استفاده براي گرفتن 

ضربات ريزش شده است.

ادامه تحقيقات در پرونده 
متهم چيني

ســخنگوي قوه قضاييه از ادامه رسيدگي به 
پرونده متهم چيني كه مدعي بود با دختران 
ايراني رابطه برقرار كرده خبر داد و گفت كه او 

ممنوع الخروج شده است.
به گزارش همشــهري، در روزهاي گذشــته 
تصاويري در شبكه هاي اجتماعي منتشر شد 
كه در آن مردي چيني مدعي بود مدت هاست 
كــه در تهــران اقامــت دارد و بــا دختران 
ايراني رابطه برقرار كرده اســت. اين تصاوير 
حساســيت هاي زيادي را برانگيخت و حكم 
جلب اين تبعه كشــور چين صادر شد تا ابعاد 
پنهان اين ماجرا مشخص شود. بررسي ها در 
اين خصوص ادامه داشت تا اينكه اين متهم با 
حكم قضايي در عوارضي كاشان دستگير شد 
و بررسي هاي اوليه نشان داد كه او با چندين 
دختر ايرانــي ارتباط برقرار كرده اســت. روز 
گذشته سخنگوي قوه قضاييه جزئيات تازه اي 
از اين پرونده را شــرح داد و گفت قوه قضاييه 
به صورت جدي به اين پرونده رسيدگي مي كند. 
غالمحسين اســماعيلي در نشســت خود با 
خبرنگاران گفت: بعد از حادثــه اي كه اتفاق 
افتاد و فيلم هايي كه در فضاي مجازي منتشر 
شــد قوه قضاييه ورود جدي كرد. با همكاري 
نيروي انتظامي و پليس فتا موفق به شناسايي 
اين فــرد و دســتگيري وي شــديم. يكي از 
همدستان او نيز شناسايي و دستگير شد و االن 
اين پرونده 2متهم دارد. سخنگوي قوه قضاييه 
درباره آخرين وضعيت رسيدگي به اين پرونده 
گفت: پرونده در حال رسيدگي است و حتما 
اين پرونــده در چارچوب ضوابــط و مقررات 
رســيدگي و حكم مقتضي صادر خواهد شد. 
براي اينكه متهم قبل از رسيدگي هاي قضايي 
از كشور خارج نشــود، قرار ممنوع الخروجي 

صادر شد تا پرونده قضايي او رسيدگي شود.

مي خواستم براي دخترم 
جهيزيه بخرم

زن سارق در نقش پرستار سالمندان 
پليس 
ظاهر مي شد اما پس از استخدام، در آگاهس

همان روز نخســت طعمه هايش را 
بيهوش و همه اموال شان را سرقت مي كرد.

به گزارش همشهري، تحقيقات براي بازداشت زن 
سارق از 18فروردين امسال با مطرح شدن نخستين 
شكايت شــروع شد. شــاكي مردي جوان بود كه 
مي گفت مادرش را بيهوش كرده اند و طالهايش 
را دزديده اند. وي در ادامه گفت: مادرم سن بااليي 
دارد و به تنهايي زندگي مي كند. به دليل اينكه بيمار 
بود و بايد قرص هايش را سروقت مصرف مي كرد، 
تصميم گرفتيم برايش پرســتار خانگي بگيريم. 
فردي كه هم حواســش به دارو خــوردن مادرم 
باشد و هم كارهاي مربوط به نظافت خانه را انجام 
بدهد. به همين دليل در يكي از ســايت ها آگهي 
استخدام پرستار داديم. چندنفر با ما تماس گرفتند 
و درنهايت زني به نام شهرزاد شرايط ما را پذيرفت 
و استخدام شد. وي ادامه داد: او مشغول به  كار شد 
اما عصر همان روز اول وقتي به خانه برگشــتم با 
اثاثيه به هم ريخته روبه رو شــدم. هر چه مادرم را 
صدا مي زدم كســي جواب نمي داد تا اينكه ديدم 
بيهوش در يكي از اتاق ها افتاده است. وحشت كردم 
و به اورژانس زنگ زدم. مادرم به بيمارستان انتقال 
يافت و تحت درمان قرار گرفت. پزشكان مي گفتند 
كه اگر به موقع مادرم را به بيمارستان نمي رسانديم 
جانش را از دست مي داد. آنجا بود كه متوجه شدم 
پرستاري كه استخدام كردم، مادرم را بيهوش كرده 

و تمام طالهايش را دزديده است.

سرقت هاي سريالي
اين تنها سرقت پرستار قالبي نبود و در مدتي كوتاه 
چند شكايت مشابه ديگر هم پيش روي تيم تحقيق 
قرار گرفت كه نشــان مي داد زن جوان با نقشه اي 
حساب شده و به صورت ســريالي دست به سرقت 
اموال زنان و مردان سالمند مي زند. اكثر طعمه هاي 
اين زن افراد مســن و بيمار و كســاني بودند كه 
اختالل حواس داشتند. اگرچه متهم براي اينكه 
ردي از خــودش به جا نگذارد از ســيم كارت هاي 
مختلف براي شناســايي طعمه هايش و تماس با 
آنها استفاده كرده بود اما سرانجام با انجام اقدامات 
اطالعاتي پليس شناســايي شــده و در عملياتي 
غافلگيرانــه دســتگير شــد. او در بازجويي ها به 
ســرقت هاي ســريالي اقرار كرد و با قرار قانوني 
بازداشت شــد و براي انجام تحقيقات بيشتر در 
اختيار مأموران اداره پنجــم پليس آگاهي تهران 

قرار گرفت.

دام زورگيران خشن برای مسافران در ميدان آزادی

گفت وگو با زني كه به عنوان پرستار سالمندان وارد خانه ها مي شد و پس از بيهوش كردن طعمه هايش، دست به سرقت مي زد

 بازسازي صحنه 
جنايتِ  خرمدين ها

يك ماه پس از كشف بقاياي جسد 
بابك خرمدين، كارگردان و مدرس پيگيري

سينما در شــهرك اكباتان، پدر و 
مادر او كه عالوه بر اين جنايــت به قتل دختر و 
دامادشــان نيز اعتراف كرده اند به محل ارتكاب 
جنايت منتقل شدند و در برابر بازپرس جنايي و 
كارآگاهان پليس آگاهي صحنه قتل ها را بازسازي 
و جزئيات بيشتري از اين حادثه هولناك را بازگو 
كردند. اين در حالي است كه پزشكي قانوني نيز 
اعالم كرده كه دو متهم دچــار اختالالت رواني 

هستند.
به گزارش همشــهري، از روز 26ارديبهشت ماه 
امسال وقتي اعالم شد بقاياي جسد كشف شده 
در يكي از سطل هاي زباله شهرك اكباتان متعلق 
به بابــك خرمدين، كارگــردان و مدرس كمتر 
شناخته شــده سينماســت، نام او بيشتر بر سر 
زبان ها افتاد. بررســي هاي اوليه نشــان مي داد 
پدر و مادر بابك با همدســتي يكديگــر او را به 
قتل رسانده و جسد مثله شده اش را در 3سطل 
زباله در شهرك اكباتان، ميدان صنعت و ميدان 
صادقيه رها كرده اند. تنها بخشــي از جسد او در 
اكباتان كشف شد و تاكنون تالش ها براي يافتن 
ساير بخش هاي پيكر او به جايي نرسيده است. از 
همان زمان بود كه همه با كنجكاوي اخبار مربوط 
به اين جنايت هولناك را دنبال مي كنند. با اينكه 

اين خبر شوك سنگيني به جامعه وارد كرده بود 
اما چند روز بعد اين شوك سنگين تر شد؛ چرا كه 
پدر و مادر بابك اعالم كردند سال ها قبل داماد و 
يكي از دختران شان را نيز با همين شيوه به قتل 
رسانده اند. اعترافات آقا و خانم خرمدين عجيب 
به نظر مي رسيد اما همه  چيز واقعيت داشت. در 
اين شرايط بود كه بسياري در سالمت رواني آنها 
ترديد كردند و به انتظار نظريه پزشــكي قانوني 

درباره سالمت آنها نشستند. 
گزارشي كه روز گذشته در اختيار بازپرس پرونده 
قرار گرفت. در ايــن گزارش آمده اســت: اكبر 
خرمدين)پدر خانواده( دچار اختالالت رواني است 
اما اين اختالالت به حدي نيســت كه او مسئول 
اعمال و رفتارش نباشد و ميزان اختالالت رواني 
نافي مسئوليت كيفري او نيست. در اين نظريه 
همچنين درباره همسر او آمده است: اين زن نيز 
از اختالالت رواني رنج مي برد اما نوع و ميزان اين 
اختالالت در حد كندذهني است اما نه در حدي 

كه مسئول اعمال خودش نباشد.

بازگشت به صحنه جنايت
نظريه پزشكي قانوني در شرايطي در پرونده اين 
دو متهم قرار گرفت كه آنها روز دوشنبه به محل 
وقوع جنايت منتقل شده و در برابر بازپرس جنايي 
و كارآگاهان پليس آگاهي صحنه 3جنايتي كه با 

همدستي يكديگر مرتكب شــده اند را بازسازي 
كردند. عقربه هاي ساعت11 را نشان مي داد كه 
خودروهاي پليس آگاهي وارد محوطه شهرك 
اكباتان شدند. طبق دســتور بازپرس پرونده از 
پيش گروهي از مأموران راهي خانه اين زوج شده 
بودند تا همه  چيز براي بازسازي صحنه جنايت 
آماده باشد. در آن ساعت از روز هيچ كس انتظار 
حضور اين زن و شوهر خبرساز در شهرك اكباتان 
را نداشــت؛ به همين دليل بدون هيچ ازدحامي 
آنها از محوطه عبور كردند و درحالي كه دستبند 
به دست داشتند توسط مأموران سوار بر آسانسور 
شدند. وقتي متهمان به خانه شان منتقل شدند، 
همه  چيز براي بازســازي صحنه جنايت آماده 
بود. نخســتين قتلي كه آنها جزئياتش را شرح 
دادند، قتل فرامرز، داماد سابق شان بود. ابتدا اكبر 
خرمدين از اختالفاتش با فرامرز كه عالوه بر داماد، 
خواهرزاده اش نيز بود گفت و توضيح داد كه در 
يكي از روزهاي ســال90 چطور او را به خانه اش 
دعوت كرده و با خوراندن داروي بيهوشي وي را به 

قتل رسانده و مثله كرده است.
او و همســرش در ادامه جزئيات قتل دخترشان 

آرزو در سال97 را شــرح دادند و گفتند كه ابتدا 
داروي بيهوشــي در كله پاچه ريخته اند و بعد از 
آنكه آرزو غذا را خورده و بيهوش شــده وي را به 
قتل رســانده اند. در ادامه نوبت به جزئيات قتل 
بابك رســيد. آنها ابتدا از اختالفاتي كه با بابك 
داشتند صحبت كردند و ســپس نحوه قتل او را 
توضيح دادند. پدر بابك گفت:  ابتدا همســرم در 
غذاي او داروي بيهوشي ريخت و او خورد. دقايقي 
بعد او بيهوش شــد و من هم جانش را گرفتم و 
در حمام جســدش را مثله كردم. سپس همان 
شب بقاياي جسد را در چند كيسه قرار داديم و 
با آسانسور پايين برديم و داخل ماشين گذاشتيم 
و در نهايت كيسه ها را در شهرك اكباتان، ميدان 
صادقيه و ميــدان صنعت انداختيــم و به خانه 

برگشتيم اما چند ساعت بعد دستگير شديم.
بازسازي صحنه اين 3جنايت كه از ساعت11 آغاز 
شده بود تا ساعت4 بعدازظهر ادامه پيدا كرد و در 
نهايت با ثبت گفته هاي متهمان و تصويربرداري 
از بازسازي صحنه آنها در ساعت 4بعد از ظهر به 
پليس آگاهي منتقل شدند. براساس اين گزارش 

تحقيقات در اين پرونده همچنان ادامه دارد.

عامالن هولناك ترين 
جنايت سال پايتخت صحنه 

3قتل را بازسازي كردند

اشك پشيماني
زن جوان مدام اشــك مي ريزد و آرام و قرار ندارد. مي گويد چند روز ديگر عروسي دخترش است 
و او نمي داند چطور به خانواده اش ماجراي دســتگيري اش را بگويد. زن جوان مي گويد هيچ كس از 
سرقت هاي او اطالعي نداشت و تصورش را هم نمي كرد كه به اين زودي گير بيفتد. او در گفت وگو با 

همشهري درخصوص انگيزه و شگرد سرقت هايش توضيح مي دهد.

انگيزه ات از سرقت چه بود؟
هم بدهي داشتم و هم بايد رد مال مي كردم. از سوي ديگر عروسي دخترم نزديك بود و بايد پول جهيزيه او را هم 

جور مي كردم.
گفتي رد مال؟ سابقه قبلي ات چه بود؟

من قبال به جرم سرقت بازداشت شده بودم. در خانه پيرمردي كار مي كردم كه اختالل حواس داشت. يك روز در 
غذاي او قرص خواب آور ريختم و كارت عابربانكش را سرقت كردم. داخل حساب او 150ميليون تومان پول بود 
كه همه آن را خالي كردم اما مدتي بعد بچه هايش متوجه ماجرا شدند و از من شكايت كردند. وقتي بازداشت شدم 
همه پول هاي دزدي را خرج كرده بودم. براي همين وثيقه گذاشتم و تعهد دادم به زودي اين مبلغ را جور خواهم 

كرد و اينطوري بود كه آزاد شدم.
در سابقه قبلي ات از چند نفر سرقت كردي؟

همان يك شاكي بود كه گير افتادم.
هميشه از يك شگرد استفاده مي كردي؟

دفعه دوم براي اينكه گير نيفتم، روش تازه اي داشتم. روشي كه يكي از دوستانم به من آموزش داده بود. او گفت 
براي اينكه ردي از خودت به جا نگذاري بايد با يك سيم كارت ديگر به دنبال شناسايي سالمندان پولدار بروي. من 
به عنوان مسافر سوار خودروها مي شدم و با راننده ها طرح دوستي مي ريختم. به آنها مي گفتم مداركم را گم كرده ام 
و نمي توانم سيم كارت تهيه كنم. از آنها مي خواستم با مدارك شان برايم يك سيم كارت اعتباري ارزان قيمت بخرند. 
راننده ها هم براي اينكه ارتباط شــان را با من ادامه بدهند برايم سيم كارت مي خريدند. مرحله بعدي نقشه ام اين 
بود كه در يكي از سايت ها به دنبال آگهي استخدام پرستار و مراقب سالمند مي گشتم. با همان سيم كارت هايي كه 
راننده ها برايم خريده بودند به شماره ها زنگ مي زدم. بعد از اينكه بر سر قيمت توافق مي كرديم به خانه ها مي رفتم. 
از قبل داروي بيهوشي تهيه كرده و ماسك هم به چهره مي زدم تا شناسايي نشوم. معموال در همان روز نخست كاري 

اقدام به بيهوش كردن زنان و مردان سالخورده كرده و طالهايشان را مي دزديدم.
داروهاي خواب آور را چطور به طعمه هايت مي دادي؟

معموال البه الي داروهايي كه به خاطر بيماري هايشان بايد مصرف مي كردند به آنها مي دادم. زنان و مردان پير هم 
به خيال اينكه داروهايشان است همراه آب مي نوشيدند و ساعتي بعد از هوش مي رفتند. من هم در فرصتي مناسب 
پول، طال و سكه هايي كه خانه بود را پيدا كرده و سرقت مي كردم. خيلي زود هم خانه را ترك مي كردم. خيالم راحت 

بود كه هيچ ردي از خودم به جا نگذاشته ام. اما خبر نداشتم كه لو مي روم.
خانواده ات كجا هستند؟ خبر داشتند كه سرقت مي كردي؟

نه. خيلي پشيمانم. آبرويم رفته است. چند روز ديگر عروسي دخترم است و نمي دانيد با چه مشقتي برايش جهيزيه 
جور كردم. همسرم مدت هاست كه بيكار شده و من ناچار شدم نقشه دزدي بكشم. اما حاال كه دستگير شدم مي بينم 

اصال به آبروريزي و گرفتارشدنم نمي ارزيد. آنها اصال خبر نداشتند كه من يك سارق هستم.

اعضاي يك بانــد زورگيري كه با كميــن در اطراف 
ميدان آزادی مسافران را سوار خودروی خود كرده و با 
زخمي كردن آنها دست به سرقت های خونين مي زدند 

بازداشت شدند.
به گزارش همشهري، تحقيقات براي دستگيری اين 
باند از چند روز قبل و با مطرح شدن چندين شكايت در 
پليس آگاهي تهران شروع شد. همه شاكيان مسافرانی 
بودند كه در اطراف ميدان آزادی ســوار بر خودروی 
مسافركش شده بودند كه راهی مقصدشان شوند غافل 
از اينكه سرنشينان خودروی مسافركش دزدانی خشن 
بودند. سارقان كه اغلب 3 نفر بودند، پس از سوار كردن 
مسافر، از مسير منحرف شــده و به سمت جاده ساوه 
مي رفتند. آنها در جــاده خلوت و در تاريكي شــب، 

طعمه هايشان را با چاقو تهديد مي كردند تا اموالشان 
را ســرقت كنند و اگر آنها مقاومت می كردند با چاقو 

زخمی شان می كردند.

سرقت از عكاس جوان 
به دنبال ثبت چند شكايت تحقيقات برای شناسايی 
دزدان خشــن آغاز شــد تا اينكه بامداد 13 خرداد، 
محمد دلكش عكاس خبري كه براي عكاســي از يك 
برنامه خبري از تهران قصد ســفر به رامسر را داشت 
به دام زورگيران گرفتار شــد. زورگيــران با 21 ضربه 
چاقو وي را زخمي كرده و تمام اموالش مانند گوشي، 
لپ تاپ، تبلت و تجهيزات عكاســي و پول و ساعتش 
را ســرقت كردند. تعداد شــاكيان روز به روز در حال 

افزايش بود و بررسي ها نشــان مي داد كه متهمان در 
برخي مواقع چنانچه با مقاومت طعمه هايشان روبه رو 
مي شدند آنها را با چاقو زخمي كرده و با همان وضعيت 
كنار جاده رهايشان مي كردند. درحالي كه تحقيقات 
ادامه داشــت يكي از مالباخته ها سرنخي را در اختيار 
تيم تحقيق قرار داد. اين سرنخ شماره پالك خودروی 
پرايدی بود كه سارقان در اختيار داشتند اما مشخص 
شد ماشين سرقتي بوده است. در ادامه معلوم شد كه 
زورگيران در نقش مسافر سوار بر خودروی پرايد شده 
و با تهديد راننده، ماشين را ســرقت كرده بودند. در 
ادامه ماموران تحقيقات خود را روی شناسايی يكی از 
سارقان كه مشخصات خاصی داشت متمركز كردند. 
همه شاكيان مي گفتند كه يكي از سارقان گوش هايش 

شكسته و خالكوبي هفت تير روي دستانش داشت. با 
اين سرنخ بررسی ها ادامه يافت و در نهايت كارآگاهان 
موفق شدند 3 عضو اين گروه خشن را شناسايی و آنها 

را دستگير كنند. 

انكار سرقت از جوان عكاس 
متهمان در جريان بازجويی ها به ســرقت های خشن 
از مســافران در اطراف ميدان آزادی اعتراف كردند اما 
گفتند كه سرقت از عكاس جوان كار آنها نبوده و احتماال 
كار يك باند ديگر است. سركرده اين گروه در گفت و گو 
با همشهري گفت: من با همدستي دو نفر از دوستانم 
باند سرقت تشكيل دادم. خودم سابقه دارم و پيش از اين 
به اتهام سرقت در زندان بودم اما پس از آزادي مجددا 
زورگيري هاي سريالي را شروع كردم. متهم 37 ساله در 
ادامه گفت: انگيزه ام رســيدن به پول بود. چون هر چه 
تالش كردم كاری پيدا نكردم. خيلی از تحصيلكرده ها 

اين روزها بيكار هســتند چه برسد به من كه يك دزد 
سابقه دارم و برای همين پس از آزادی از زندان تصميم 
گرفتم باز هم سرقت كنم. وي ادامه داد: شگرد ما اين 
بود كه يا در نقش مسافر خودروها را سرقت مي كرديم يا 
خودروي هاي سرقتي را با قيمت پايين مي خريدم و بعد 
با اين خودروها به شكار طعمه هايمان مي رفتيم. اغلب 
در ميدان آزادي مسافر سوار مي كرديم و به سمت جاده 
ساوه مي رفتيم. در آنجا با تهديد چاقو از مسافران سرقت 
مي كرديم و چنانچه با مقاومتشان مواجه مي شديم آنها 

را به صورت سطحي با چاقو زخمي مي كرديم. 
 در حال حاضر حدود 20 نفر از اعضاي اين گروه شكايت

كرده اند و تحقيقات براي شناســايي شاكيان و كشف 
جرايم احتمالي ديگر ازسوي اين گروه ادامه دارد.
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كسانيكهدرحوزهفرهنگسرآمدهستند،براي

طبقاتمختلفشــهروندان،اهميِتزمانهاو
مكانهايخاصشهررابهطريقيآشكارميسازند.
زمانومكاندرزندگيشــهريبخشيازهويت
فرهنگيشهروســاكنانشراتشكيلميدهدو
غفلتازآنباكمرنگشدندلبستگيوتعلقخاطر
شــهروندانبهكالبدوروحشــهرهمراهاست.
هماكنون،مباحثيهمچوناهميترشداقتصاد
فرهنگ،ضرورتسياســتگذاريهايفرهنگي
بهويژهدرزمينههايتوســعهفرهنگيوميراث
فرهنگيوبهطوركليحكمرانــيفرهنگيدر
مديريتشهريمدرن-كهبهدنبالبازگرداندن
شهربهشهروندانواحيايحقشهروندانبهشهر
است-موردتوجهقراردارد.يكيديگرازمنافع
مهمناشيازمديريتفرهنگيشهرتوجهبهتوسعه
پايدارشهرياست.تعييناستراتژيهايفرهنگي

بهرشدوپوياييفعاليتهايانسانيشهردربرابر
معضالتاقتصاديناشيازتوسعهلجامگسيخته
سرمايه-كهساختمانسازيوسودناشيازآن
برايشدرمرتبهنخســتاهميتاست-كمك
ميكند.اهميتبرنامهريزيهــايفرهنگيرا
ميتواندرموضوعاتيهمچــونايجادصنايع
فرهنگيبرايعامهشهروندان،گسترشنوآوريو
خالقيتدرشهر)شهرخالق(،بهكارگيريهنردر
طراحيشهري،تاسيسمناطقفرهنگيوهنري،
توريسمفرهنگي،بهبودسالمتروانيوجسمي
شهروندان،وتنوعبخشيدنبهگزينههاياوقات
فراغتوسرگرميساكنانشهرمشاهدهكرد.با
توجهبهاهميترويكــردفرهنگيدرمديريت
شــهري،نظراتتعداديازچهرههايفرهنگي

كشوررادربارهاينموضوعجوياشدهايم.

اهالي فرهنگ از اهمیت رویكرد فرهنگي در مدیریت شهري مي گویند
بازگرداندن شهر به شهروندان از جاده فرهنگ

گروهادبوهنر

مشكالتمانعتعاملشد
تعامل میان هنرمندان و مجموعه شهرداري و مدیریت شهري در دوره اخیر بیشتر 
از گذشته بوده است. توجه شهرداري و شخص شهردار هم به هنرمندان بیشتر 
از گذشته بوده. مثاًل آقاي دکتر نجفي در ابتداي مدیریتشان به خانه هنرمندان 
آمدند و در جلسه شوراي عالي خانه هنرمندان حاضر شدند. آقاي حناچي هم به 
مناسبت نمایشگاه ها و اتفاق هاي دیگر به خانه هنرمندان آمدند و از نمایشگاه هاي 
اینجا بازدید کردند. اما من فكر مي کنم تغییرات مدیریتي و فرصت محدودي که 
هر کدام از شهرداران و مدیران شهري داشتند و مشكالتي که در یكي دو سال 
گذشته پدید آمد ازجمله کرونا سبب شد همكاري هایي که آغاز شده بود به نتیجه 
نهایي و کامل نرسد. مسائل مالي و محدود شدن درآمدها هم در عدم تحقق کامل 

همكاري  و تعامل میان هنرمندان و شهرداري بي تأثیر نبود.

توجهبهروحشهر
موضوع اهمیت رویكرد فرهنگی در مدیریت شــهری از این نظر اهمیت دارد که 
نگاهی تاریخی به وضعیت شهر داشته باشیم و ببینیم چه راهی را طی کرده ایم و 
به کجا رسیده ایم. واقعیت امر این است که ما دوره های شهرسازی و شهرنشینی 
تاریخی ای داریم که بسیار پر اهمیت هســتند. ما به گذشته شهرهایی همچون 
اصفهان و ری و حتی قبل تر از آن ســمرقند و بخارا که می نگریم، می بینیم که از 
سابقه شهرسازی و مدنیت و زندگی شهری برخوردارند و در آنها با یک هویت ایرانی 
مواجه هستیم که مجموعه ای از پارادایم ها را کنار هم گذاشته است، از معماری 
و حقوق مردم نسبت به یكدیگر گرفته تا قوانین جاری شهر و نحوه اداره و توسعه 
آن. بعد از ورود به دنیای مدرن از دوره ناصرالدین شاه، ما کمابیش با مفهومی از 
شهرسازی مواجه ایم که در قســمت های خاصی از تهران شكل می گیرد و اصوال 
مربوط به بخش های توســعه یافته تهران اســت. مناطقی مثل خیابان الله زار، 
عالءالدوله )فردوسی امروزی( و خیابان های پیرامونی شهر جزو شهرسازی مدرن 
هستند. وقتی انسجامی در مدیریت شهری با نگاهی کالن وجود دارد، با شهری 
مواجه هستیم که از هویتی برخوردار است چراکه در نگاه کالن، به ساختارها فكر 
می شود و شهر نظم و انسجام دارد. این دوره به بدنه سازی در شهر تهران انجامید 
که آثار آن تا حدودی در حال حاضر در خیابان ســعدی یا خیابان انقالب وجود 
دارد. اما به محض اینكه پای منافع عده ای خاص به میان کشیده می شود که صرفا 

قصد تضمین منافع خود شــان را دارند، آنها به قدرت سیاسی متوسل می شوند و 
نظم و انسجام تهران به هم می ریزد و همه چیز به نابودی کشیده می شود. معماری 
بی هویت، نبود چیزی به اســم شهرســازی، تعریف نشــدن هیچ طرح روشن و 
معناداری برای شهر، بی توجهی به عوارض اقلیمی تهران و شروع ساخت وسازهای 
عجیب وغریب به دلیل منافع فوق العاده ای که در آن مستتر است از ویژگی های این 
دوره است. چیزی که در این وسط غایب اســت، مدیریتی است که برای توانمند 
کردن شهروندان نگاه فرهنگی دارد. اساســا چیزی به معنای حق به شهر در این 
نوع نگاه غایب است. متاسفانه شكل امروزی شهر از هویت تهی است؛ هر بخشی از 
آن الگوبرداری از معماری نقطه ای از دنیاست؛ بناهایی در آن ساخته می شود که 
اصوال به حقوق پیرامونی شان بی توجه اند و صرفا هدف از ساخت شان رسیدن به 
منفعت است؛ ساخت وسازهایی صورت گرفته که سرمایه مهمی مثل کوهپایه های 
البرز را پوشانده؛  اصوال انگار انسان در این فضا غایب است و آنچه حكمرانی می کند 
منافع سرمایه اســت. بنابراین عمیقا نیاز داریم مدیریتی شهر را در اختیار بگیرد 
که صاحب نگاه فرهنگی باشد و به شهر به محلی برای زندگی نگاه کند؛ به خاطره 
جمعی توجه کند؛ به یادمان هایی که می تواند هویت شهری بسازد توجه کند؛ به 
گونه معماری منطبق بر اقلیم و جغرافیا و فرهنگ توجه کند؛ به روح شهر و از همه 

مهم تر به انسان فكر کند.  

ادارهشهربدونشهرفروشي
به دلیل اینكه جناب شــهردار معماري خوانده اند توجهشان به شهر و معماري 
و ساختار شهر بیشتر و بهتر از دوره هاي گذشــته بوده و اگر از منظر هنرمندانه 
بخواهیم کارنامه ایشان را ارزیابي کنیم قابل قبول تر از دوره هاي گذشته است. 
مي دانم که به رغم مشكالتي که شهرداري مثل سایر نهادها با آن دست به گریبان 
بوده به شهرفروشي روي نیاورده اند و خوشبختانه کمتر خبري از تراکم فروشي 
بوده است، درحالي که دست شــهرداري، مثل همه مردم، تنگ تر شده و میزان 

درآمدهاي پایدار بسیار کم شده.
اما یكي دو نكته هــم باید بگویم ازجمله اینكه بعضي برنامه هاي بســیار خوب 
دوره هاي گذشته در این دوره اجرا نشد، ازجمله نگارخانه اي به وسعت یک شهر و 

دیگر اینكه سمپوزیوم ها در دوره اخیر قدري کمرنگ و بي رمق شده اند.

لوریس چكناواریان، آهنگساز
تغییرات تهران در این دوره را 

سازنده مي داند
 نقش  فرهنگ 
بر چهره شهر 

دربيشترجوامعپيشرفته،هويتهرشهربابناهايفرهنگيبهيادگار
ماندهازپيشينيانگرهخوردهاستوازاينعناصرميتوانبهعنوانگفتوگو

معرفســبكزندگي،فرهنگوحتيخصوصيــاتوعادتهاي
اجتماعيساكنانآنشهريادكرد.درتهرانما،اينكهنهپايتختايرانيكهبهتعبير
بسياريحتيبايدازآنبهعنوانپايتختتاريخيوسرنوشتسازكشورنامبرد،
تعدادبناهايتاريخيارزشمندبهويژهدرمناطقمركزيكمنيستوبسياريازآنها
درغبارفراموشيازيادهارفتهبودند؛بناهاييكهمحلزندگيومهدپرورشافراد
اثرگذارزياديدرعرصههايمختلففرهنگي،سياسيوورزشينهتنهادرداخل
كهدرعرصههايبينالملليبودهاند. رويكردمديريتشهريدردورهپنجمشوراها

باشعار»تهران؛شهريبرايهمه«احيايهويتفرهنگيوتاريخيتهرانبودو
برايتحققاينخواستهسعيشــدبانگاهيتازهبهبناهايارزشمندتاريخيو
راهاندازيعرصههايعموميومحورهايفرهنگيبرايحضورشهروندان،مانند
پهنهرودكيوشهريار،ونيزبااستفادهازظرفيتهايمحليوحضورمستقيمو
بيواسطههنرمندان،شرايطبهرهمنديازبناهايفرهنگيوهويتيبرايمردم
فراهموحفظشود.امادراينميانپرسشيمطرحاست؛اجراياينطرحهاتاچه
ميزانبهاثرگذاريدرتوسعهفرهنگشهرنشينيمنجرشدهاست.دراينبارهبا
لوريسچكناواريان،آهنگساز،نويسنده،نقاش،رهبرسابقاركسترمليايرانواز

چهرههاياثرگذارفرهنگيكشورگفتوگوكردهايم.

دردورهپنجمفعاليتشوراياسالمي
شهرتهرانبيشــتربرنامههاوطرحهابانگاهبه
فرهنگشكلگرفتويكيازايناقدامات،توجه
ويژهبهاحيايبناهايارزشــمندتاريخيبود.اين
اقدامچقدرميتوانددرحفظهويتتهراناثرگذار

باشد؟
بناهاي تاریخي در هر جاي دنیا حافظ هویت و فرهنگ 
مردمان آن شهر هستند. این بناها حكم صورت و چهره 
شهر را دارند. با این اســتدالل، بدیهي است که کسي 
بي دلیل به چهره و زیبایي خود آســیب نمي رســاند. 
هویت و فرهنگ نقشــي مهم در همــه ابعاد زندگي و 
تحوالت آن دارد؛ از اتفاقات اقتصادي گرفته تا مسائل 

ساده و عادي زندگي.
در این مســیر و قبل از هر چیز مردم بایــد با تاریخ و 
هویت شهري که در آن زندگي مي کنند، آشنا شوند؛ 
اینكه چه بناهاي ارزشمندي در همسایگي شان وجود 
دارد و در ایــن بناها چــه شــخصیت هاي اثرگذاري 
زندگي مي کرده اند. درواقــع تخریب بناهاي فرهنگي 
و بي توجهي به آنها نوعي بي تفاوتي در قبال فرهنگ و 
هویتي اســت که در آن زندگي کرده  و بزرگ شده ایم. 
احیاي بناهاي تاریخي قطعا براي شهرداري هزینه هم 
به همراه دارد، اما این هزینه کــرد در درازمدت تأثیر 
عمیقي بر فرهنگ و سبک زندگي مردم مي گذارد. بر 
این اســاس، هزینه اي که براي توسعه فرهنگ صرف 

شود، بیهوده و بي نتیجه نخواهد بود.
آياتفاوتيدررويكردمديريتشهري

بهعرصهفرهنگدرايندوره،درمقايسهباادوار
گذشته،احساسكردهايد؟

خوشبختانه توجه به مسائل فرهنگي در این دوره در 
چهره شهر دیده مي شــود. این تغییرات قطعا سازنده 
و مثبت است. وقتي کار درســتي انجام مي شود، باید 
خوشحال بود و تشــویق کرد که وجهه فرهنگي شهر 
مورد  توجه قرار گرفته اســت. ادامه این روند اتفاقات 
فرهنگي خوبي را براي اهالي شــهر رقم مي زند. البته 
به نگاه اقتصادي در کارکردهاي شهر هم نباید خرده 
گرفت. فرهنگ و اقتصاد هر دو الزم و ملزوم یكدیگرند. 
نكته اي که مدیران و متولیان در برنامه ریزي شهري، 
به ویژه در حوزه فرهنگي باید به آن توجه کنند، دوري 
از نگاه کاسبكارانه اســت؛ براي مثال وقتي قرار است 
مسئولیت احیاي بناي تاریخي را به فردي دهند، باید 
این فرد دغدغه فرهنگي داشته باشد، با هنر و تاریخ آشنا 
باشــد و بداند که یک اثر با چه روش و ابزاري باید احیا 
و بهسازي شود؛ نه اینكه صرفا چون بودجه اي درنظر 
گرفته شده و باید کاري انجام داد، یک برنامه فرهنگي 
را به دست بگیرد و با ناآگاهي باعث آسیب و تخریب بنا 
شود. مدیران باید حواسشان باشد که از نگاه کاسبكارانه 
پرهیز و ســعي کنند ریش و قیچي را به افراد باسواد و 

فرهنگ دوست دهند.
بهنظرشما،ايجادواختصاصعرصههاي
عموميومحورهايفرهنگي،مانندپهنهرودكيو
شهريار،بهشهرونداندرايندورهمديريتشهري،

چقدربرتوسعهفرهنگياثرگذاراست؟

این تالش، مانند راه اندازي پهنه رودکي و شهریار، باعث 
رشد و شكوفایي فرهنگ میان شهروندان تهراني شده 
و موجب مي شــود مردم بدانند تاالر وحدت نامش در 
گذشــته رودکي بود و این تاالر براي اجراي موسیقي 
اپرا و باله طراحي شــده بود و موســیقي دانان و افراد 
برجسته اي مانند »موریس بژار« فرانسوي و چهره هاي 
مطرح موسیقي دنیا در آن برنامه اجرا کرده اند. اینكه 
تاالر رودکي چه زماني ســاخته شده و سؤاالتي از این 
دســت باعث ایجاد انگیزه میان نسل جدید مي شود. 
همین موارد، عالقه براي مطالعه و تحقیق و پژوهش در 
حوزه فرهنگ، موسیقي و تاریخ را میان بسیاري زنده 
مي کند. درواقع، مردم جایي با فرهنگ و تمدن آشنایي 
پیدا مي کنند که امكان دسترسي آساني به همه منابع 
و خاستگاه ها وجود داشته باشــد؛ این موضوع یكي از 

راه هاي توسعه فرهنگي است.
عملكردشــهردارتهرانرادراحياي

بناهايفرهنگيتهرانچطورميبينيد؟
خوشبختانه شهردار تهران در مدتي که سكان مدیریت 
شهري را در دست داشتند، اقدامات تأثیرگذاري براي 
توسعه فرهنگ شهري و هویت شــهر انجام دادند. از 
ویژگي هاي خوب شهردار تهران هنردوستي و گرفتن 
مشــورت از هنرمندان براي بســیاري از تصمیمات و 
برنامه ریزي ها بوده است. امیدواریم این روند همچنان 
ادامه داشته باشد و براي دوره بعدي هم انتخاب شوند؛ 
چراکه تا امروز هدف ها و برنامه هاي ارزشمندي را براي 

شهر تهران درنظر داشتند.

محمدسرير
آهنگساز

مهردادزاهديان
مستندساز

ابراهيمحقيقي
گرافيست

آموزششهرونديبارويكردفرهنگي
بدون تردید اتخاذ رویكرد فرهنگي در مدیریت شــهري اهمیــت وافري دارد و 
عرصه هاي بسیاري را در برمي گیرد. مسئله هویت شهري، مسئله محیط زیست، 
مســئله رابطه مردم شــهر با گذشته شــهر، مســئله وضعیت عناصر مختلف 
تشكیل دهنده شهر در جهان کنوني و بسیاري موضوعات دیگر در رویكرد فرهنگي 
مدیریت شهر جاي مي گیرد. هر چند در این زمینه کارهایي شده است اما متأسفانه 
با وجود اهمیت رویكرد و نگاه فرهنگي به شــهر از این موضوع غفلت شده است. 
درحالي که به وسیله همین رویكرد فرهنگي مي شود به شهروندان آموزش داد و 
آنها را از مسئولیت هاي شهروندي شان نسبت به جامعه خود، آگاه کرد. از طریق 
مدیریت فرهنگي شــهر مي توان با تاریخ و ادبیات و هنر رابطه برقرار کرد و نوعي 
آموزش دیداري براي جوانان و نوجوانان مهیا کرد. شــهر تهران از نظر فرهنگي و 
هنري، تاریخي مهم دارد، چه از حیث شخصیت هایي که در این شهر زیسته اند و چه 
از حیث شخصیت هایي که در هویت آن نقش داشته اند. متأسفانه هم اکنون، مردم 
شهر تهران از نظر گفتار و نوشتار دچار افت شده اند و به نظر من بهترین راه براي حل 
این مسئله، نقل نوشته هایي از بزرگان گذشته و کنوني ادبیات ایران در شهر است تا 

مردم شیوه درست نوشتن، درست فكر کردن و عمیق 
نگاه کردن به مسائل مختلف را بیاموزند.

عليدهباشي
ادبپژوه

نگاهفرهنگیشهرداریبهشهر
شهرداري تأثیرگذارترین نهادي است که مي تواند در زیستن مردم در یک شهر مهم 
باشد. هر سازه اي که در محیط زندگي شهري برای شهروندان طراحي مي شود، عوامل 
زیادي در آن نقش دارند اما مهم تر از همه اینها در هر فرایند شهري به طور حتم مبناي 
فكري و فلسفي است که در آن نهفته است. ایده اي که مبتني بر فرهنگ و هنر همان 
سرزمین است، بیشترین تأثیر خود را خواهد داشت. در شهرداري ها تمام تالش بر این 
است که شرایطي براي انسان امروز ایجاد شود تا زندگي آسوده  و راحت تري داشته 
باشند. اما همین شرایط نیز باید مبتني بر همان فرهنگي باشد که مردمان آن سرزمین 
دارند؛ فرهنگي که در اقلیم وجود دارد. کارهاي فرهنگي که معموال در یک شهر صورت 
مي گیرد تأثیر درازمدتي دارند و قرار نیست نتیجه آن را بالفاصله ببینیم. متولیان امور 
باید نتایج فعالیت هاي فرهنگي را از ابتدا ارزیابي کنند و جنبه هاي مختلف را درنظر 
بگیرند تا بتوانند یک فعالیت عمراني شهري انجام دهند. یكي از کارهایي که انجام شده 
ایجاد گذرگاه فرهنگي و همان پهنه فرهنگي است. پهنه اي که انسان امروز شهري به 
آن احتیاج دارد و متأسفانه اطراف همین پهنه فرهنگي به جاي خانه پر از مراکز و اداره 
است. براي انجام امور فرهنگي و ایجاد بسترهاي فرهنگي توسط شهرداري ها باید تمام 
جوانب امر سنجیده شود. شهر براي مردم است و فعالیت هاي فرهنگي و اجتماعي در 

عرصه ارتقاي فرهنگ شهروندي زیربناي اصلي توسعه شهري است.

ابراهيمگلهدارزاده
مديرتئاترشهر
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   تحقق رؤياي صادراتي تركيه
وزارت بازرگاني تركيــه اعالم كرده 
صادرات اين كشــور در ســال جاری 
ميالدی از مــرز 200ميليارد دالر عبور 
خواهد كرد. اگرچه اين رقم در سال2019 
به 185ميليارد دالر رســيده بود اما 
سال گذشته در ســايه بحران كرونا تا 
169ميليارد دالر كاهش يافت. ســهم 
آمريكا از صاردات خارجي تركيه بيش 
از 5درصد ارزيابي مي شــود. صنايع 
خودرو، پوشاك و محصوالت كشاورزي 
مهم ترين صادرات تركيه را تشــكيل 

مي دهند.
از سوي ديگر توسعه منطقه اي تركيه نيز 
منافع عمده اي براي افزايش صادرات 
اين كشور به دنبال داشته است. براي 
مثال دولت جديد ليبي در جريان اولين 
ســفر خارجي خود به تركيه، چندين 
قرارداد اقتصادي، از جمله تاســيس 
نيروگاه برق، توسعه فرودگاه طرابلس 
و... را به امضا رســاند. عراق، سوريه و 
اردن از ديگر مقاصــد اصلي صادرات 
منطقه اي تركيه به حساب مي آيند. تمام 
اينها در حالي است كه كاهش ارزش لير 
مقابل دالر نيز به رقابت كاالهاي تركيه 
با ساير محصوالت موجود در بازارهاي 

منطقه اي كمك كرده است.

كيوسك

روز گذشته روساي جمهور 
آمريكا و تركيه در حاشيه خاورميانه

آخرين نشســت ســران 
پيمان ناتو در بروكسل مالقات كردند. 
اين نخســتين ديدار جو بايدن و رجب 
طيب اردوغان، پــس از روي كار آمدن 
دولت جديد آمريكاســت. پيش از اين 
انتشــار يك فايل صوتــي از بايدن در 
جريــان رقابت هاي انتخاباتــي آمريكا 
حواشي گسترده اي را درباره رابطه او با 
رئيس جمهــور تركيه به پا كــرده بود. 
بايدن در اين فايل صوتي ضمن انتقاد از 
سياســت هاي اردوغــان بــه صراحت 
مي گويد: بايــد از طريق همــكاري با 
مخالفان تركيه، دولت او را ساقط كنيم! 
اما مالقات روز گذشته رهبران آمريكا و 
تركيــه در فضايي به كلــي متفاوت از 
و  فايــل صوتــي  ايــن  محتــواي 
گمانه زني هــاي بعد از آن برگزار شــد. 
بايدن در كنفرانس خبري مشترك پس 
از اين مالقات گفت: ديــدار من با آقاي 
اردوغان نتايج بسيار مثبت و كارآمدي 
به دنبــال داشــت. بــاور دارم كــه 
گفت وگوهاي مشــترك ميان دو كشور 
متحد و هم پيمان، به سود امنيت، ثبات 
و اقتصاد جهاني خواهــد بود. در مقابل 
اردوغان نيــز ضمن تشــكر از رويكرد 
صادقانه رئيس جمهور آمريكا گفت: هيچ 
مشكل اساسي پيش روي روابط برادرانه 

دو كشور وجود ندارد.
تمام اينها در حالي است كه دولت جديد 
آمريــكا تا كنون مواضع منفي نســبت 
به تركيه داشته اســت. براي مثال جو 
بايدن در پيامــي براي نخســتين بار، 
كشتار ارامنه توســط دولت عثماني در 
سال1915 را به رسميت شناخت، امري 
كه با واكنش بسيار تند آنكارا روبه رو شد. 
از سوي ديگر پنتاگون نيز رسما تركيه را 
از برنامه ساخت و توسعه جنگنده اف-
35حذف كرد. البته اين تصميم ها براي 
رســانه ها و تحليل گران غافلگيركننده 
نبود چرا كه بايدن در جريان رقابت هاي 
انتخاباتي بارها از انفعال ترامپ نسبت به 
سياست هاي نظامي و منطقه اي تركيه 
انتقاد كــرده و وعده داده بــود رويكرد 
متفاوتــي را در قبال اين كشــور پيش 
مي گيرد. اما نكته قابل توجه اين است كه 
تنش هاي ميان آمريكا و تركيه در دوران 
بايدن، دست كم تا كنون كمتر از سطح 
پيش بيني ها بوده است؛ امري كه ريشه 
در تالش هاي پشــت پرده دولت تركيه 

براي مذاكره با بايدن دارد.

تالش آنكارا براي جلوگيري از تحريم
شــبكه الجزيره در گزارشــي همزمان 
با مالقــات بايــدن- اردوغــان مدعي 
شده تركيه سياســت تعامل و مصالحه 
با آمريــكا را در دســتور كار خود قرار 
داده اســت؛ سياســتي كه هدف آن، 
جلوگيري از ايجاد بحران اقتصادي در 
اثر فشارهاي خارجي اســت. اردوغان 
يك ماه قبل و درحالي كه رســانه هاي 
اين كشــور همچنان مشــغول بازتاب 
واكنش هاي منفي نســبت به تصميم 
بايدن درباره كشتار ارامنه بودند اعالم 
كرد: حفظ و توســعه روابط همه جانبه 
با آمريكا، يكــي از اولويت هاي اصلي در 
سياست خارجي تركيه است. ما به دنبال 
افزايش سقف مبادالت تجاري دوجانبه 
با آمريكا تا بيش از 100ميليارد دالر در 
سال هستيم. شبكه الجزيره در اين باره 
گزارش مي دهد: مجموعه رهبران تركيه، 
خطــر تحريم هاي اقتصادي از ســوي 
آمريكا را تهديدي جدي براي منافع اين 
كشــور ارزيابي كرده اند و بر اين اساس، 
كاهش تنش و مصالحه با واشــنگتن را 
در دســتور كار خود قرار داده اند. يكي 
از نشانه هاي اين رويكرد، نشست اخير 
رئيس جمهور تركيه بــا مجموعه اي از 
ســرمايه گذاران و صاحبان شركت هاي 

بزرگ آمريكايي اســت؛ نشســتي كه 
تنها يك هفته پيــش از مالقات بايدن-
اردوغان در بروكسل برگزار شد. اردوغان 
در اين نشســت ضمن دعــوت از تمام 
سرمايه گذاران آمريكايي براي مشاركت 
در اقتصاد تركيه گفت: آمريكا شــريك 
تاريخي و استراتژيك ماست و مي توانيم 
همكاري هاي گســترده اي با اين كشور 
در حوزه هايي نظير انــرژي، بازرگاني و 

همكاري هاي امنيتي داشته باشيم.
براســاس اعالم وزارت بازرگاني تركيه، 
صادرات اين كشــور به آمريكا در 3 ماه 
اول سال ميالدي جاري نسبت به سال 
گذشته رشــد 36درصدي داشته و به 
بيش از 2ميليــارد و 700ميليون دالر 
رسيده است. هم اكنون حجم مبادالت 
تجاري دو كشــور ســاالنه 20ميليارد 
دالر ارزيابي مي شــود. امــا اين رقم در 
ســال2018 بيــش از 25ميليارد دالر 
بوده اســت. به نظر مي رسد ركود ناشي 
از بحران كرونــا و همچنيــن افزايش 
سطح تنش هاي سياســي ميان آنكارا و 
واشنگتن طي 2ســال اخير، مهم ترين 
داليل كاهش تراز تجاري اين دو متحد 
استراتژيك بوده اســت. روزنامه العربي 
الجديــد در اين باره مي نويســد: دولت 
تركيه با اعالم هدف 100ميليارد دالري 
براي رشد مبادالت دو كشور اصرار دارد 
تنش هــاي سياســي را از طريق منافع 

اقتصادي مهار كند. اما در مقابل روشن 
نيست كه آيا واشنگتن به سادگي دست 
از ســالح كارآمد تحريم هاي اقتصادي 

خواهد كشيد يا خير؟ 
تمام اينها در حالي اســت كــه روابط 
تركيه بــا متحدان اروپايي اين كشــور 
نيز طي سال هاي اخير شاهد تنش هاي 
بي ســابقه اي از دوران جنــگ جهاني 
تا كنون بوده اســت. محــور عمده اين 
تنش ها، اصرار تركيه بر كشف و مالكيت 
منابــع انــرژي در دريــاي مديترانه و 
همچنين توسعه نفوذ نظامي-منطقه اي 
اين كشور در ســطح منطقه خاورميانه 
اســت. ســطح اين تنش ها تا اندازه اي 
پيشروي كرده كه اتحاديه اروپا تا كنون 
چندين بار اقتصاد تركيه را تحريم كرده 
است. اما برخالف پرونده آمريكا، به نظر 
نمي رسد دولت تركيه تمايل جدي براي 
كاهش تنش نسبت به اروپايي ها داشته 
باشد. شبكه الجزيره در اين باره گزارش 
مي دهــد: از ديد تركيــه، اتحاديه اروپا 
در ابعاد نظامي و اقتصادي نســبت به 
سال هاي گذشته ضعيف شده و تهديد 
جدي براي امنيت اين كشور به حساب 
نمي آيــد. از ســوي ديگــر توافق هاي 
اقتصادي جداگانه نظيــر پيمان تبادل 
تجاري با انگليــس، موضع آنكارا مقابل 
اروپــا را بيش از گذشــته تقويت كرده 

است.

نرمش در پرونده اس-400
همزمان با تالش هاي دولت تركيه براي 
افزايش تعامل با آمريــكا در حوزه هاي 
سياسي و اقتصادي خلوصي آكار، وزير 
دفاع اين كشــور نيز اعــالم كرد امكان 
رايزني و تعامل بر سر پرونده اس-400 
وجــود دارد. او در نشســتي خبري با 
حضور نمايندگان رســانه هاي داخلي و 
خارجي تأكيد كرد: دغدغه هاي متحدان 
در پيمــان ناتو از اهميــت بااليي براي 
ما برخوردار اســت و به منظــور تعامل 
و رفع دغدغه هــاي مشــترك در اين 
زمينه آمادگي كامل داريم. تركيه طي 
سال هاي گذشــته مذاكرات متعددي 
را براي خريد ســامانه هاي دفاع هوايي 
از آمريكا، فرانســه و انگليس انجام داد؛ 
مذاكراتي كه هيچ يك نتيجه روشــني 
به دنبال نداشــت. بر اين اساس، دولت 
تركيه سرانجام در سال2018 تصميم 
گرفت سامانه دفاعي اس-400 روسي 
را خريداري كند. آمريكا و ساير اعضاي 
ناتو، ورود اين ســالح پيشرفته روسي 
به ارتش تركيه را تهديــدي در زمينه 
افشــاي اطالعات نظامي محرمانه براي 

تسليحات غربي به شمار مي آورند.

دولت تركيه تالش مي كند از طريق تقويت منافع اقتصادي دوجانبه سطح تنش هاي سياسي با آمريكا را كاهش دهد
تركيه وآمريكا، مصالحه سياسي براي منافع اقتصادي

روزنامه االخبار در گزارش نخست خود به 
شرايط نظامي-امنيتي پرداخته كه دولت 
جديد رژيم صهيونيستي به رياست نفتالي 
بنت، سياستمدار راست گراي افراطي با آن 
روبه روست. االخبار در اين باره مي نويسد: 
پس از نبرد 11روزه شمشــير قدس، ديگر 
وضعيت امنيتي غــزه و قدس از يكديگر 
جدا نيست. سران اسرائيل به خوبي درك 
كرده اند كه هرگونه اعمال فشــار عليه 
شهروندان فســلطيني با پاسخ نظامي از 

سوي غزه روبه رو مي شود.

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

روزنامه االخبار ]لبنان[

 نشست ناتو: 
تعمير داخلي خانه

 معادله غزه- قدس 
تمام نشده است

روزنامه العربي الجديد گزارش نخســت 
خود را به نشست اخير سران پيمان ناتو و 
حواشي آن اختصاص داده است. به نوشته 
اين روزنامه، نشســت بروكسل بيش از 
هر چيز، اجتماعي براي ســامان دادن به 
اختالفات و بحران هاي بي سابقه اي است 
كه پس از روي كار آمــدن دونالد ترامپ 
در آمريكا ميان اعضــاي اين پيمان غربي 

به وجود آمده بود.

جهان نما

لبنان، در آغوش بحران خاموشي
لبنان، بعد از سال ها بي توجهي به اصالحات زيرساختي پول 

كافي براي روشن نگه داشتن چراغ ها ندارد 

بخش انرژي لبنان، بار ديگر در آستانه فروپاشي كامل است و دولت 
بار ديگر، به جاي حل كردن هميشگي مشكل، به فكر بريز و بپاش 

بيشتر افتاده است.
به گزارش الجزيره، پول شــركت توليدكننــده دولتي برق لبنان 
)اي دي ال( براي خريد سوخت تمام شده و دولت هم در نامه اي به 
بانك مركزي،  خواسته است بخشي از منابع ارزي خود را در اختيار 
اين شــركت قرار دهد. يك منبع دولتي به الجزيره گفته است كه 
دولت خواستار 200ميليون دالر شده است. يارانه هاي بانك مركزي 
كه تخمين زده مي شود حدود 15ميليارد دالر باشد، به شدت در 
حال تضعيف هستند و گفته مي شود بخش توليد نيروي ناكارآمد و 

گران لبنان، عامل اصلي بروز اين وضعيت است.
در ماه مي، ريموند غجر، وزير انرژي لبنان گفته بود هدررفت بخش 
نيرو در لبنان ساالنه معادل 1.6ميليارد دالر از بودجه عمومي اين 
كشور است. برخي كارشناســان اين رقم را 2ميليارد دالر عنوان 
كرده اند. اين يعنــي 3درصد اقتصاد لبنــان و نيمي از بدهي هاي 
عمومي دولت اين كشــور. مارك ايوب، محقق انرژي در دانشگاه 
آمريكايي بيروت گفته است: »در نبود راه حل هاي سياسي، ما فقط 
وقت كشي مي كنيم. اگر 200ميليون دالر اختصاص دهيم، فقط 
2تا 3 ماه ديگر دوام مي آوريم. بعد از آن چه؟ ما نمي توانيم اينطور 

ادامه دهيم.«

اقتصاد ويران 
برخي طرح هايي كه مي توانند راهگشا باشند يا شكست خورده اند 
يا متوقف شــده اند. يكي از اينها، برنامه خدمات پزشكي در مقابل 
ســوخت با عراق بود كه قرار بود در سفر حسن دياب، نخست وزير 
موقت در  ماه آوريل به عراق نهايي شود. با اين حال به خاطر مسائل 
امنيتي، دياب به عراق نرفت و اين طرح هم امضا نشد. هفته گذشته 
سيدحسن نصراهلل، دبيركل حزب اهلل هم گفته بود كه آماده است 

براي خريد سوخت از ايران با تهران مذاكره كند.
خانواده هاي لبناني 3دهه است كه روزانه شاهد قطع برق هستند. 
در بيروت، قطع برق روزانه 3ساعت طول مي كشد، اما زمان آن در 
مناطق دوردست  بيشتر است. آنهايي كه توانايي مالي داشته باشند 
از ژنراتورهاي خصوصي براي تامين برق خود استفاده مي كنند و با 
وجود اين وضعيت اسفناك، دولت همچنان به ساختار ناكارآمد و 
فربه تامين نيرو، يارانه مي دهد. برخي كارشناسان معتقدند مشكل 

تامين نيرو، همين رويكرد دولت است.
درحالي كه شهروندان و كارشناسان به بخش ناكارآمد تامين نيرو 
حمله مي كنند، نشانه هاي آشكار و نگران كننده اي نمايان شده است 
كه نويد ناكامي لبنان براي روشن نگه داشتن چراغ ها را مي دهد. 
لبنان از يك بحران اقتصادي ويران كننده رنج مي برد، واحد پول 
ملي آن 85درصد ارزش خود را از دســت داده و قيمت غذا در اين 

كشور يكي از باالترين قيمت ها در سراسر دنياست.
امروزه، قطع برق ، حتي در بخش هاي مرفه نشين بيروت هم بيشتر 
شده است. نيروگاه ها، بدون دسترسي به سوخت، در حال تعطيل 
شدن هستند. در برخي موارد شركت نيروي دولتي نمي تواند پول 
نفتكش هايي را كه به اين كشور رسيده  و لنگر انداخته اند بپردازد. 
اخيرا، تركيه هم كه يك چهارم برق لبنان را تامين مي كرد، به خاطر 
بدقولي هاي مالي لبنان بخشي از صادرات برق را به اين كشور قطع 

كرده است.
تامين كنندگان ژنراتور هم گفته اند كه نمي توانند به كارشان ادامه 
بدهند چون هزينه ها به صورت سرســام آوري باال رفته اند. برخي 
از آنها براي ادامه كسب وكارشــان مجبور هستند كه از بازار سياه 

سوخت تهيه كنند.

وعده هاي توخالي
براي بيش از يك دهه، مقامات لبنانــي وعده داده اند كه در بخش 
نيرو اصالحات بنياديني اعمال خواهند كرد. برخي از اين وعده ها 
تنوع بخشيدن به مبدأ تامين سوخت، احداث نيروگاه هاي بيشتر 

و حتي استفاده از پنل هاي خورشيدي و مزارع بادي بوده است.
بخشي از اين وعده ها از برنامه جاه طلبانه جبران باسيل، وزير انرژي 
لبنان در سال2010 سرچشمه مي گيرد. جانشينان او از آن زمان 
معموال از همان حزب باسيل هستند و او در تمام اين سال ها براي 

عملي شدن اين وعده ها تالش كرده است.
اما اصرار لجوجانه وزارت انرژي بر اين طرح، نتيجه نداده اســت. 
يك مسئله اين است كه اجراي آن به شدت گران است. باسيل در 
آن زمان گفته بود كه طرح بــا آورده 1.55ميليارد دالري دولت، 
2.32ميليــارد دالري بخش خصوصي و كمــك 2.65ميلياردي 

جامعه جهاني قابليت اجرا دارد.
از آن زمان وضعيت لبنان به شدت بدتر شده است و در سال2018، 
دولت اين كشــور از جامعه جهاني خواستار 5.6ميليارد دالر براي 
هزينه در بخش نيرو شده بود. جامعه جهاني گفته است تنها وقتي 
كه لبنان اصالحات اقتصادي مدنظر سازمان هاي مالي بين المللي 

را اعمال كند حاضراست به اين كشور كمك كند.
اميد به انجام اين اصالحات، فعال پوچ است چون دولت موقت، عمال 
زمان و مشروعيت انجام آنها را ندارد. يك منبع دولتي در اين باره 
به الجزيره گفته اســت: »دولت موقت نمي تواند تصميمات مالي 
بگيرد. مشكل اصلي اين اســت كه يك دولت تمام عيار در لبنان 
وجود ندارد.« لبنان 10 ماه است كه دولت ندارد و تقابل بين ميشل 
عون، رئيس جمهور و سعد حريري، نخست وزير منتخب، بن بستي 
ويرانگر در اين كشور ايجاد كرده اســت. حتي تالش هاي امانوئل 
مكرون، رئيس جمهور فرانسه كه وعده داده بود كمك هاي جهاني 

را به لبنان خواهد آورد، نتوانسته اين گره را باز كند.
اما حتي اگر پول هم تزريق شود، موانع سياسي مشكل زا خواهند 
بود. نمونه آن پيشــنهاد احداث يك نيروگاه در ســال2019 بود. 
مخالفان مي گفتند كه وزير انرژي، محل ايــن نيروگاه را به خاطر 

انگيزه هاي سياسي در كنار يك شهر مسيحي احداث مي كند.
حتي خود شــركت تامين نيروي دولتي لبنان هم كامال سياسي 
است. اعضای هيأت مديره آن، سال گذشته در روندي كامال تيره 
و مبهم انتخاب شدند و طبيعتا مخالفان به انگيزه هاي سياسي در 
آن اشاره كرده اند. اين شرايط شــمارش معكوس براي خاموشي 
سراسري و هميشــگي در لبنان را آغاز كرده است. جسيكا عبيد، 
مشاور سياستگذاري هاي انرژي به الجزيره گفته است كه لبنان فقط 
يك سال مي تواند چراغ ها را روشن كند؛ »در شرايط فعلي من گمان 
مي كنم كه روبه روز در حال ضعيف تر شدن خواهيم بود و هرچه را 
كه از پول صندوق ارزي مانده است، خرج خواهيم كرد. ما با بحراني 

در حال شكل گيري مواجه هستيم.«

 ايرلند اخيرا با موضع گيري هاي تند خود 
عليه اسرائيل، گام ديپلماتيك محكمي گزارش

براي تضعيف اين رژيم برداشته است. 
اين كشور قصد دارد با اســتفاده از نفوذي كه در بين 
كشــورهاي غربي دارد، اســرائيل را تا مرز بايكوت و 
تحريم ببرد. پارلمان ايرلند هفته گذشته يعني چند 
روز بعــد از جنگ اخير غــزه كه منجر به شــهادت 
254فلســطيني شــد، با تصويب اليحه اي، »الحاق 
دوفاكتو يا عملي« زمين هاي فلسطين به اسرائيل را 
محكوم كرد. به اين ترتيب ايرلند، نخستين كشور عضو 
اتحاديه اروپاست كه دست به صدور چنين قطعنامه اي 
عليه رژيم صهيونيستي زد. ايســتادن ايرلند در كنار 
فلسطين، در شرايطي كه خيلي از كشورهاي جهان 
چشمان خود را به روي جنايت هاي اسرائيل در منطقه 
بسته اند، خوشحالي خيلي از فلسطيني ها را به دنبال 
داشت؛ تا جايي كه پرچم ايرلند در مركز شهر رام اهلل 
برافراشته شد. جان بوين، سخنگوي امور خارجه حزب 
اپوزيســيون »شــين فين« ايرلند كه ايــن اليحه را 
پيشــنهاد داد به الجزيره گفت: »اين قطعنامه نتيجه 
مستقيم اقدامات اسرائيل و نشــانه پيوند عميق بين 
ايرلند و فلسطين است.« ســايمون كاوني، وزير امور 
خارجه ايرلند نيز با حمايت از اين اليحه، آن را »نشانه 
روشني از عمق احساسات ايرلند نسبت به فلسطين« 
دانست. اما اين تمام چيزي نيست كه حزب چپ ايرلند 
به دنبال آن است. شين فين، طرفدار جنبش بايكوت، 
عدم ســرمايه گذاري و تحريــم )BDS( اســرائيل و 
همينطور خواهان اخراج سفير اين رژيم از ايرلند است؛ 
چيزي كه احزاب حاكم يعني محافظه كار »فيانا فيل« 
و راســت ميانه  »فينه گيل« تا به حــال در برابر آن 
مقاومت كرده اند. بوين گفت: »االن ديگر وقت محكوم 
كردن نيســت. بلكه بايد يك اقــدام قاطع عليه رژيم 
قانون شكني كه يك نظام آپارتايد را برقرار كرده، انجام 

داد.« اسرائيل ســتيزي پارلمان ايرلند، نخستين بار 
سال2018 توجه  جهان را به  خود جلب كرد. نمايندگان 
اين كشور در آن سال، اليحه سرزمين هاي اشغالي را به 
تصويب رساندند كه براســاس آن ورود هر نوع كاال و 
خدمات از كرانه باختري ممنوع مي شــد. اگرچه اين 
اليحه حمايت گســترده اي در بين احزاب سياسي و 
افكار عمومي داشت، اما در طول مذاكرات ائتالف بين 

2حزب محافظه كار حاكم، به بن بست خورد.

قرابت تاريخي 
شايد ايرلند و فلســطين روي نقشه 4هزار كيلومتر از 
يكديگر فاصله داشته باشند، اما از آنجا كه هر دو تجربه 
سركوب و اشغال را دارند، قرابت سياسي زيادي بين 

دوبلين و بيت المقدس وجود دارد.
خيلي از فلســطيني هاي ســاكن ايرلند معتقدند كه 
در اين كشــور برخــالف خيلي از كشــورهاي ديگر 
احساس غربت نمي كنند و شاهد حمايت گسترده اي 
از سوي مردم هســتند؛ شــرايطي كه در اواخر قرن 
نوزدهــم و اوايل قرن بيســتم، كامــال برعكس بود. 
در آن زمــان، جمهوريخواهان ايرلنــد به دليل حس 
مشترك محروميت و مورد آزار قرار گرفتن زير سلطه 
انگليســي ها، نزديكي زيادي با صهيونيست ها حس 
مي كردند. مايكل داويت، رهبــر جمهوريخواه ايرلند 
ســال1906 حمايت خود را از صهيونيسم اعالم كرد. 
دهه ها بعد، گروه هاي نظامي و شبه نظامي صهيونيست 
مانند ايرگون و ليهي، تاكتيك هــاي نظامي را كه از 
ايرلند ي ها فراگرفته بودند در جريان مبارزه با سلطه 
انگليس در فلسطين به كار بردند. حتي ييتژاك شامير، 
رهبر گروه ليهي كه بعدها نخســت وزير اسرائيل شد، 
ازآنجا كه مبارزات خود را از مايكل كولينز، رهبر ايرلند 

الهام گرفته بود، لقب مايكل گرفت.

افول روابط 
اما اين قرابت، وقتي اسرائيلي ها در سال1937 طرح 
انگليس براي اشــغال فلســطين و ايجــاد حكومت 

صهيونيستي را پذيرفتند، كم كم رو به افول گذاشت. 
ايمون دو والرا، نخســت وزير وقت ايرلند در نشست 
جامعه ملل، ايــن اقدام ناعادالنه و غيرانســاني را كه 
يادآور تقسيم ايرلند توســط انگليس در سال1922 
مي دانســت، محكوم كرد. رويكرد دوبلين نسبت به 
اســرائيل، تحت تأثير اقدامات انگليس شكل ديگري 
گرفت و وقتي صهيونيست ها به لندن متمايل شدند، 
ايرلندي ها ديگر دست از حمايت دوست قديمي خود 

برداشتند.
با اين حال همچنان تا زمان جنگ1967 بين اعراب 

و اســرائيل، اين رژيم از حمايت قابل توجهي در بين 
مردم ايرلند برخوردار بود. اما به مرور در جريان فعاليت 
خيريه ها و گروه هــاي مدافع حقوق بشــر ايرلند در 
فلسطين و انتشار اخبار جنايت هاي اسرائيل در حق 
مردم اين منطقه، وضعيت تغيير كرد. در همين حال، 
فعاليت هاي ســازمان يافته فلسطيني ها در ايرلند در 
مقايسه با ديگر كشــورهاي اروپايي مانند انگليس و 

آلمان شدت بيشتري گرفت.
درنهايت، نقش اسرائيل در جريان جنگ داخلي لبنان 
بين ســال هاي1975 تا 1990 كه 30هزار ســرباز 
ايرلندي به عنوان گروه هــاي صلح طلب در آن حضور 
داشتند، آخرين رشته پيوند بين 2طرف را پاره كرد. 
مرگ چند سرباز ايرلندي توسط اسرائيلي ها و نيروهاي 
وابسته به آنها موجب شد دوبلين تا سال1993 اجازه 
بازگشايي سفارت اسرائيل در اين كشور را ندهد. حتي 
بعد از ازسر گرفتن روابط ديپلماتيك 2طرف، اين روند 
تقابل به اشكال مختلف باز هم ادامه پيدا كرد؛ ازجمله 
در سال2006 در جريان جنگ لبنان، ايرلند به آمريكا 
اجازه نداد تا از خاك اين كشور براي انتقال مهمات به 

اسرائيل استفاده كند.
ايرلند نخستين كشور اروپا بود كه سازمان آزادي بخش 
فلسطين را در ســال1980 به رسميت شناخت. اين 
كشــور بارها در موقعيت هاي مختلف ميزبان ياســر 
عرفات، رئيس سابق اين ســازمان بود. موضوعي كه 

خشم اسرائيل را به دنبال داشت.

 ايرلند، پايگاه 
اسرائيل ستيزي در غرب

دوبلين كه سال هاست روابط پرتنشي را با اسرائيل تجربه كرده، 
قصد دارد كشورهاي غربي را وادار كند تا اين رژيم را تحريم كنند

اگرچه ايرلند تــا به حال هيچ گاه از اصول سياســت 
خارجي اروپا ســرپيچي نكرده و رســما از راهكار دو 
دولتي پيمان اسلو حمايت كرده است، اما رهبران اين 
كشور همواره سياست هاي اسرائيل، نقض حقوق بشر 
و تضعيف مذاكرات صلح توســط اين رژيم را محكوم 
كرده اند. اين رويكرد به ويــژه از زماني كه زمزمه های 
شكست راهكار دو دولتي قوت گرفت و اتحاديه اروپا 
درگير مســائل سياســت خارجي ديگر شد، تقويت 
شده اســت. نتيجه اين بوده كه دوبلين همواره روابط 

ديپلماتيك پرتنشي را با اسرائيل تجربه كرده است.
وزارت خارجه اســرائيل در واكنش بــه اليحه اخير 
پارلمان ايرلند، آن را »يكطرفه« و »بي اساس« توصيف 
كرده است. اين رژيم ســال2018 نيز تصويب اليحه 
ســرزمين هاي اشــغالي را به عنوان »تندترين قانون 

ضداسرائيل در اروپا« مورد انتقاد قرار داد.
شــايد در ظاهر اينطور به نظر برسد كه دوبلين نقش 
مهمي در صحنه روابــط بين الملل نــدارد، اما بوين 
معتقد اســت كه ايرلند مي تواند به عنوان يك كشور 
صاحب كرسي در شوراي امنيت سازمان ملل متحد 
از نفوذ خــود در اروپا و آمريكا اســتفاده كند تا ديگر 
كشــورها را متقاعد كند كه الحــاق عملي را محكوم 
و اســرائيل را وادار كند تا تاوان نقض حقوق بشر در 
فلسطين را بپردازد. به گفته او، »االن وقت آن است كه 
اروپا و ديگر كشورهاي جهان در مقابل رژيم آپارتايد 

اسرائيل بايستند.«

   حمايت مالي ايرلند از فلسطين
دوبلين در طول ســال هاي گذشته از كمك مالي به 
مردم فلسطين نيز دريغ نكرده است. وزير خارجه 
ايرلند چنــد هفته پيش اعالم كرد كه كشــورش 
1.5ميليون يورو براي كمك به مردم جنگ زده غزه 
پرداخت مي كند. از اين ميزان قرار است يك ميليون 
يورو بــه آژانس كار و امداد ســازمان ملل متحد و 

500هزار يورو به يونيسف پرداخت شود.
ايرلند ســال2019 اعالم كرد كه 8.8ميليون يورو 
براي راه اندازي نيروگاه خورشيدي در غزه اختصاص 
خواهد داد تا مردم اين منطقه به انرژي پاك دسترسي 
پيدا كنند. اين كشور همچنين در سال2018 بيش از 
13ميليون يورو براي تأمين نيازهاي اساسي مردم 

فلسطين پرداخت كرده است.
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با افتتاح 13ايســتگاه خطوط  متروي شــهر چنگدوي چين، مهدياگلمحمدي
برخي رســانه هاي جهان روي تمام اتوماتيك  بودن اين 
ايســتگاه ها تمركز كردند؛ اما برخي ديگر از رسانه ها هم 
مانند سايت پربازديد ديزاين بوم designboom )مرتبط 
با معرفي آثار برتر معماري( به نقد و بررســي طراحي و 
معماري اين ايستگاه ها پرداختند. معماري اين ايستگاه ها 
از آن رو مورد توجه قرار گرفت كه طراحان اين ايستگاه ها 
به خوبي با ســابقه، هويت و شهرت تاريخي شهر چنگدو 
)مركز استان سيچوان( آشنا بودند و همين سابقه تاريخي 
را به عنوان محور بصري براي طراحي ايستگاه هاي متروي 
مركز استان سيچوان چين انتخاب كردند. براي انتخاب 
محور بصري طراحي اين ايســتگاه ها، معمار آن ســراغ 
پيشينه تاريخي اين شهر رفته است. ذكر اين نكته جالب 

توجه است كه چنگدو بيش از 1700سال پيش نقطه آغاز 
جاده ابريشم بوده است. شبكه و مسيري بازرگاني كه به 
سبب حمل ابريشم چين تا درياي مديترانه در سده هاي 
متمادي مطرح بوده و هست. ســپس طراح سراغ بافت، 
طرح و شبكه هاي زيبايي رفته اســت كه كرم ابريشم با 
ساختاري نازك آن را مي تند و دست آخر بدل به پروانه 
مي شود. در نتيجه او هم از تنيدگي اين محور تاريخي و 
بازرگاني با شــكل و بافت پيله هاي ابريشم به ساختار و 
شــاكله اصلي طرح هايش مي رســد. در عمــل هم اين 
طرح هاي زيبا به خوبي در ايستگاه هاي متروي چنگدو اجرا 
شــدند. نتيجه راهيابي بصري جاده ابريشم به معماري 
متروي چين تحسين طراحان جهان و براي نمونه منتقدان 
هنري سايت ديزاين بوم بود. اگر تصور مي كنيد با اشاره به 
يك نمونه خارجي از شاهكار هاي طراحي و معماري جهان 

تحت تأثير مرغ همسايه قرار گرفته ايم سخت در اشتباهيد. 
زيرا طراحان و معماران ايستگاه هاي جديد متروي چنگدو، 
هموطن هاي خالق و آگاه ايراني بودند كه شــركت هاي 
چيني نتوانستند در برابر انتخاب طرح هاي بي بديل آنها 

مقاومت كنند و دست آخر كار را به كاردان سپردند.

جاده ابريشم در متروي چين

فوتبالازتهرانتاآرژانتين

از هيچ تيمي توي جام ملت هاي اروپا خوشــم نمي آيد. يعني 
طرفدار پروپاقرص هيچ كدامشــان نيســتم. ته تهش ممكن 
است به اين نتيجه برسم كه از ايتاليا يا اسپانيا بدم نمي آيد. من 
طرفدار آرژانتينم، من طرفــدار بورخس و كورتاثار و مكزيك و 
جنگل هاي آمازون و برزيل و هر چي هستم كه به آمريكاي التين 
متصل باشد.حتي مي توانم از پرو طرفداري كنم، طرفدار شيلي 
باشم و اروگوئه و آن نثر دل انگيز ادواردو گالئانو نويسنده شهير 
اين كشور در كتاب فوتبال در آفتاب و سايه. روزگاري طرفدار 
فوتبال كلمبيا به خاطر كارلوس والدراما و آن ســبك بازي اش 
هم بودم و حاال كلمبيا تنها با نام ماركز برايم واجد معناســت. 
حتي اگر بدانم ماركز و والدراما هر دو در منطقه ســانتامارا به 

دنيا آمده باشــند، باز هم كفه طرفداري ام 
به نفع صد سال تنهايي و نويسنده 
ممتازش ســنگين تر است. من 
همچنان كــه به مســابقات اين 
دوره از جام ملت هاي اروپا يا جام 
جهاني كوچك نگاه مي كنم، به ياد 
مي آورم كه شيفته آستورياس و 
گواتماال و بوئنس آيرس ام و هنوز 
هم بــا به يــادآوردن دريبل هاي 
مارادونــا، آن ذوق كودكانه و آن 
حس پرواز و شــعف در دلم زنده 

مي شود.
من كارپانتيه و كوبــا و كتاب در 
قلمــرو عالم و مــوز و دريبل هاي 
ديوانــه وار فوتباليســت هايي را 
دوست دارم كه شمايل لرزان خود 
را از توي كوچه  پــس كوچه های 
حوالي ريودوژانيرو به ورزشگاه هاي 
بزرگ رســانده اند و آنقدر مرتكب 
گناه بزرگ دريبــل زدن بازيكنان 
شــده اند كه قدم هايشان حين راه 

رفتن عادي نيز پا به پا مي شود.
ديوانه فوتبال غريزي ام، از آكادمي 
بدم مي آيد، از آفسايد بدم مي آيد، از 
دوربين خط دروازه بدم مي آيد، از 
تخمه شكستن حين فوتبال خوشم 
مي آيد و وقتي براي نخســتين بار 
راهي ورزشگاه امجديه شده بودم، 
كســي آنجا فوتبال بازي نمي كرد 
و من به تماشاي مسابقات بوكس 

رفتم. من عصبانيت مربيان فوتبال كنار زمين بازي را دوســت 
دارم، هيجان شان را دوست دارم، هوار كشيدن تماشاگران در 
ورزشگاه را دوســت دارم و از حرص خوردن بازيكنان حريف 
وقتي توپ وارد دروازه شان مي شود، خوشــم مي آيد. از اينكه 
گزارشگر فوتبال بعد از گل نيم ساعت فرياد بزند، خوشم مي آيد. 
ما همه از توي كوچه ها با توپ پالستيكي فوتبال را شروع كرديم 
و هر كدام بارها و بارها روي خاكي كوچه ها و آسفالت كوچه ها 
غلت خورده ايــم و به هم تنه زده ايم تا فكــر كنيم يكي مان در 
نقش مارادونا فرو رفته و يكي به هيبت دكتر سوكراتس دارد با 
قدم هاي محكم به سمت دروازه حريف پيش مي رود. اينها را به 
ياد مي آورم. در گوشه اي دور توي اين شهر، فرسنگ ها دورتر از 
برزيل و آرژانتين، مشغول ديدن بازي هاي جام ملت هاي اروپا 

هستم و تازه يادم افتاده از فوتبال آلمان هم بدم مي آيد.

قصه شهر
عدم احراز صالحيت سرايداري

ســعدي گفت، ميراث پدر خواهي،  علم پدر آموز. فريدون مشيري، در اميرعليعالمهزاده
شعري نقادانه، »پند« نوشت كه اي كودك من مال بيندوز، وان علم 
كه گفتند مياموز. بزرگان وقتي مي گويند، البد فكري، فلسفه اي، 

تجربه اي، چيزي پشت آن است.
 آخر عمري، اين حس المكاني اذيت كرده بود و توان اين همه اجاره 
دادن نبود. گفتيم در آستانه ورود به پنجمين دهه عمر، جاي خوبي 
بيابيم كه كمي معني زندگي و ترافيك فرق كند. اصالح امور، در 
ما، امري بسيار تدريجي است و به تدريج، بعِد 40 سال سن، گفتيم 
كار كه عار نيست؛ تازه كار جديد، تجربه و زندگي جديد است. با 
2 واسطه، وصل شــديم به مالكي كه نديده او را دوست داشتيم و 
در الهيه، خانه چند طبقه اي داشت كه سرايداري هم مي خواست. 
نامزد سرايداري شديم و پس از مذاكره فراوان و تماس هاي تلفني، 
قرار مالقات 2 باري تغيير كرد و شبي قرار شد كه آقاي مهندس، 
كه پسر خانم مالك باشند، حضور داشته باشند و مشرف شويم به 
مصاحبه. رفتيم و با انتظار مكفي دم در، خانم پايين آمدند و گفتند 
بياييد تو. همان دم در، پاي پله ها بوديم، باالي چند پله ايستادند 
و گفتند، شــما چرا آمديد، كه به صراحت در گفتار و صداقت در 

كردار، گفتيم چه و چه ها شد. 
گفتند گفته بوديــم تحصيل كرده نمي خواهيــم. گفتيم حاال 
شيش كالس ســواد بيخودي، كه تحصيل حساب نمي شود، 
كه بزرگــواري مي كنيد ما را تحصيل كرده حســاب مي كنيد.  

نديد بگيريد و درخدمتيم و اين ها. گفتند نخير، مجردي به كنار، 
ما اينجا كارگــري مي خواهيم كه كارهاي ســاختمان، نظافت و 
باغبانــي را انجام دهد و تو شــاغلي. گفتم مي توانيــم موقت كار 
كنيم و پسنديديد اگر، بيشتر در خدمت باشيم كه مقبول نيفتاد 
و تأكيد كردند، گفته بوديم تحصيل كرده نمي خواهيم و در ضمن 
6ـ5دقيقه هم وقت ما را گرفتيد. با اخالص تمام، پوزش خواستيم 
و تأكيد كرديم كه اگر باز فرد اميني مي خواستيد در خدمتيم، كه 
با خدانگهدار گفتني، ما را بدرقه و عدم احراِز صالحيِت سرايداري 
ما را شــفاهي اعالم كردند. در تماميت خواهي ناِب حِس مالكيت 
و مالحظه كاري ايشــان، خاصه در اين شــرايط حساس كنوني، 
هيچ چيز بدي نيافتم كه به كنار، بلكه از خودم ناراحت شدم كه اين 
قصه تكراري شيش كالس سواد بيخودي چه بود كه سكونت در 
الهيه، بدون اجاره و با شغل و دستمزد را از ما ستاند و در ما، نمايِش 
سواد ايجاد كرد كه اصال شيش كالس سواد بيخودي، اين حرف ها 
را ندارد. آن مالك محترم را هنوز دوســت دارم و دلم مي خواهد 
روزگار طوري شود كه مثال همشــهري بخواند، تلفن كند، بگويد 

پا شو بيا، تو آينده داري و سرايدار خوبي مي شوي.
 باالخره آخر عمري، يادمان باشــد كه هر چند كالس هم ســواد 
داشته باشي، باز ميان بُر را دوست داري و هر قدر هم فيلم ببيني 
و نقد كني، آخرش تحقق آرزوهايت از فيلمفارسي مي گذرد. هر 
چه بيشتر روايت مي كنم، آن مالك محترم خيابان الهيه را بيشتر 
دوست مي دارم و كاش از اين شيش كالس سواد غمض عين كند.

زندگي پديا

كاهش محدوديت هاي كرونايي در تبت/ عكس: گاردين اول آخر

داوودپنهاني

ملت عشق
 

موالنا خودش را خاموش مي ناميد؛ 
يعني ســاكت. هيچ به اين موضوع 
انديشيده اي كه شــاعري، آن هم 
شاعري كه آوازه اش عالمگير شده، 
انساني كه كار و بارش، هستي اش، 
چيســتي اش، حتــي هوايي كه 
تنفس مي كند چيزي نيســت جز 
كلمه ها و امضايــش را پاي بيش از 
50هزار بيت پرمعنا گذاشته، چطور 
مي شود كه خودش را »خاموش« 

بنامد؟
كائنات هم مثل ما قلبــي نازنين 
دارند و  اين قلب تپشي منظم دارد. 
سال هاست به هر جا پا گذاشته ام 
آن صدا را شــنيده ام. هر انساني را 
جواهري پنهان و امانت پروردگار 
دانســته ام و به گفته هايش گوش 
سپرده ام. شنيدن را دوست دارم؛ 

جمله ها و كلمه ها و حرف ها را...
 اما چيزي كه وادارم كرد اين كتاب 
را بنويسم سكوت محض بود. اغلب 
مفسران مثنوي بر اين نكته تأكيد 
مي كنند كه اين اثر جاودان با حرف 
»ب« شروع شــده است. نخستين 
كلمه اش »بشــنو« اســت. يعني 
مي گويي تصادفي اســت، شاعري 
كه تخلصــش »خامــوش« بوده 
ارزشمندترين اثرش را با »بشنو« 
شروع مي كند؟ راستي خاموشي را 

مي شود شنيد؟

بوك مارك

بوك مارك

ديالوگ

لئون

لوكبسون
بعــد از اينكه يكي رو مي كشــي 
ديگه هيچي مثل ســابق نمي شه، 
زندگيت بــراي هميشــه عوض 
مي شــه و بايد براي هميشه با يه 

چشم باز بخوابي.

عدد خبر

هزار تومان
افشین صدر دادرس، مدیرعامل 

اتحادیه دام سبك از كاهش 
قیمت دام سبك در بازار خبر 
داده و گفته: با توجه به افت 

چشمگیر قیمت دام، دامداران 
در حال ورشكستگی هستند؛ 
چرا كه قیمت كنونی دام كمتر 
از نرخ تمام شده تولید است. 

متوسط قیمت كنونی هر 
كیلو دام زنده ۵۰ هزار تومان 

اعالم شده اما هم اكنون قیمت 
تمام شده دام باالی ۶۳ تا ۶۴ 
هزار تومان است كه امسال 

شرایط خشكسالی، مشكالت 
دامداران را تشدید كرده است.
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هزار تومان
این مقام مسئول قیمت منطقی 

هر كیلو گوشت گوسفندی را 
۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تومان اعالم كرد و 
افزود: هم اكنون قیمت هر كیلو 
گوشت گوسفندی در شهر كمتر 
از ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان نیست، 
درحالی كه بارها اعالم كردیم كه 
اگر دست واسطه ها و دالالن 
كوتاه شود و شرایط به گونه ای 

فراهم شود تا تولیدكننده بتواند 
محصول خود را مستقیم در بازار 
عرضه كند، مصرف كننده هم 
می تواند گوشت مورد نیاز را با 
قیمت مناسب خریداری كند.
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عدد خبر
حافظ

اي دل به كوي عشق گذاري نمي كني

اسباب جمع داري و كاري نمي كني

بلندي جايگاه فرش ايران در جهان و تجليل آن، بسان  عالي ترين بافته هاي گستردني، همچنان برقرار مانده و حميدرضامحمدي
در اين عرصه، ايران را رقيبي نبوده است

آرتور آپهام پوپ، ايران شناس آمريكايي
مگر مي شود درِ خانه اي را زد و داخل شد و مفروشش نيافت. اصال سراي ايراني به فرشش 
مي نازد؛ فرش ايراني. كوچك و بزرگش فرق ندارد. رنگ و نگارش هم همينطور. مهم آن 
است كه منزل، بي فرش نباشد، از قديم اين گونه مي انديشيدند. چهارديواري اگر فرش 
نداشت، چيزي كم داشت. به مسكِن عريان مي مانست. شايد همه خانه ها مفروش بود. 
فرقي هم نداشت كوچك و بزرگش يا گبه، گليم، جاجيم، قالي  و قاليچه   بودنش. البته 
كه فرش هميشــه محل تفاخر بود. هر كه فرش خانه اش بزرگ تر، پررج تر، پرنقش تر و 
چشم نوازتر؛ حتما گران تر. افزون بر آن، فرش هرچه قديمي تر بود، احتماال خانه و خانواده 
اصيل تر بود. مخلص كالم آنكه كاشــانه اي اصيل مي بود كه بر كَفش فرش مي داشت؛ 

آن زمان كه خبري از سنگ، سراميك، پاركت و حتي موكت نبود.
داستان فرش اما داستان پار و پيرار نيســت. حكايت جزئي ا ست عجين شده با تاروپود 
زندگي ايراني و فرهنگي كه دراز دامن اســت. هم زيرانداز اســت و هم روفرشي و هم 
روي كرسي. هم در جهاز عروسان اصل اســت و هم جايي ا ست براي كفن پيچي تازه  
درگذشتگان.  خودش اما جهاني  بنشسته در گوشه  خانه كه با آدم هزارحرف مي زند از 
البه الي نقوشش؛ از اسليمي و ختايي تا مرغ و طاووس و اسب و ماهي. و اين همه از انديشه 
الگووارِ زنان خرد و كالن فرش باف روستايي و ايلياتي نشسته مقابل دار قالي منشأ و مبدأ 
مي گيرد. فرش اما پيش از آنكه مهمان خانه ايراني شود، سر از بازار درمي آورد؛ از حجره 
مردان فرش فروش كه دكاكين شان پر شده است از تخته هاي روي  هم  چيده شده تا طاق.

آن فرش بافان و فرش فروشــان اما همه جاي ايران جاي دارند. هرگوشــه ايران فرشي 
داشته - و دارد - مختص خود؛ از تبريز و قم و قزوين و سنندج و مشهد تا نائين و كرمان 
و يزد و بلوچستان و تركمن صحرا و بسيار جاي ديگر و البته اراك. اراك كه فرشش، با نام 
سلطان آباد شهره است، زيرپاي اليزابت دوم، ملكه انگليس و جاستين ترودو، نخست وزير 
كانادا رفته و عكسش اين  روزها - كه از قضا با چند روز اختالف با روز ملي فرش دستباف 
همزمان بود- همه جا پخش شد. عكسي كه بســان مدال افتخاري ا ست بر سينه هنر 
ايراني؛ نه آنكه چون سردمداران سرمايه داري رويش ايستادند، بل چون چنان شهره آفاق 
شده است كه حتي آنها با دبدبه و كبكبه شان، خوش تر مي دارند فرش ايراني، كاخ هاي 
پرزرق وبرق شان را مزين كند كه چه تزييني زيباتر از فرش ايراني. اتفاقي كه البته تازگي 

هم ندارد. پس خودمان، ارج و اجرش نهيم كه فرش، بر عرش خانه ايراني  جاي دارد.

عرشنشين

يكــي از عناصــر مهم هنــر تضاد يا 
كنتراست است؛ موردي كه بالل خالد 
هنرمند فلسطيني با شناخت آن يك 
اثر هنري قابل توجه را خلق و به دنبال 
آن توجه رســانه هاي جهان را جلب 
كرده اســت. خطاطي زيباي اشــعار 
زيباتر سميح القاسم )شاعر مقاومت( 
روي يكــي از موشــك هاي عمــل 
نكرده رژيم صهيونيستي نمونه اي از 
اين كنتراستي اســت كه در تمامي 
رشــته هاي هنر از آن بهره مي برند. 
موشــك يكــي از جنگ افزار هــاي 
مهلك و هولنــاك در كنار خطاطي 
و شــعر به عنوان يكي از لطيف ترين 
پديده هــاي ديداري و شــنيداري با 
وجود تضاد باالي آنها در كنار يكديگر 
قرار گرفته اند. نوشتن روي موشك در 
طول تاريخ جنگ هاي جهان ســابقه 
بسيار ديرينه اي دارد. چه موشك هايي 
كه براي دفــاع در برابر مهاجم حاوي 
پيام مي شدند و چه موشك هايي كه 
براي لرزه انداختن به اندام كشور مورد 
تهاجم قرار گرفته منقش به اشــكال 
و پيام ها مي شــدند هميشــه سوژه 
عكاس هاي جنگ بوده اند. اين مورد 
اخير موشك نگاري در غزه هم سوژه 

عكاس هاي جنگ شد.

موشك نگاري 
در غزه

گرينويچ

اليفشافاك)الفشفق(

عماد حجاج 
كارتونيست 

فلسطيني با اين اثر 
به بركناري نتانياهو 

اشاره كرده است.

سپيدهفاتحنعمتی



 انتخاب دولت
در استان ها

ایران رنگین کمانی از اقوام با تنوع مذهبی و فرهنگی را در خود جای داده 
است. اما مردم آن در طول تاریخ چند هزار ساله کشور همواره همزیستی 
باال و در عین کثرت، وحدت داشته اند.  برابری در قدرت، ثروت، منزلت 
و توسعه در همه مناطق کشور از دوران نهضت مشروطیت بروز بیشتری 
یافت. حال این چهار خواسته در بین اقوام مختلف ایرانی و نیز پیروان 
ادیان و مذاهب مختلف، تجلی و احســاس نیاز ملموس تری دارد. این 
بخش از ایرانیان که معمــوال در مناطق دورتر از مرکز و اســتان های 
مرزی زندگی می کنند، از حاکمیت انتظار  تحقق این برابری ها را دارند. 
قانون اساســی هم به نحو قابل قبولی این حق را برای آحاد مردم ایران 
صرف نظر از مذهب، قومیت، زبان و محل سکونت به رسمیت شناخته 
است.انتخابات ریاست جمهوری در ایران به محلی برای بروز انتظارات 
و مطالبات مردم از حاکمیت و به ابزاری برای بازتاب پیام مردم تبدیل 
شده است. بنابراین باید زبان مخصوص انتخابات و مفاهیم و نشانه های 

آن را شناخت.
اول، مردم یاد گرفته اند با حضور خود پای صندوق های رای حرف های 

خود را با زبان رای با نظام مطرح کنند.
دوم،کسانی که در حاشیه قرار گرفته اند به این طریق با حاکمیت ارتباط 
برقرار می کنند و عالوه بر بازتاب خواسته های خود، پیام های متفاوت 

را منتقل می کنند.
اما رویکرد و عملکرد اقوام ایرانی و اهل سنت و همچنین نحوه مشارکت 

و پیام آنها در انتخابات ریاست جمهوری چگونه خواهد بود؟
یکم؛ تا انتخابات ششم ریاست جمهوری، اهل سنت مشارکت حداقلی تا 
حد نیمی از مشارکت سطح ملی را داشتند. زیرا احساس می کردند نقش 

موثری در تصمیم گیری های ملی ندارند
دوم؛ همراهی در هفتمین انتخابات ریاست جمهوری

مردمان مناطق پیرامونی خصوصا اقوام اهل تسنن، ادبیات نامزد هفتمین 
دوره انتخابات را متفاوت یافتند و او را منادی تغییر دیدند. برون رفت از 
فضای بسته و رسیدن به مطالبات انباشته با شعار ایران برای همه ایرانیان 
که در برنامه های آقای خاتمی اعالم شده بود، عامل مشارکت و همراهی 
آنها در این دوره از انتخابات شــد. در انتخابات هفتم میزان مشارکت 
مناطق قومی مذهبی نسبت به انتخابات قبلی افزایش یافت و به سطح 

مشارکت کل کشور نزدیک شد.
سوم؛ رضایتمندی

مردم ســاکن در مناطق قومی مذهبی در دولت هفتم به بخش هایی از 
مطالبات خود رســیدند. به کارگیری تحصیل کرده های اهل سنت در 
مدیریت های ارشد استان ها، اختصاص ردیف بودجه توازن منطقه ای 
و تکمیل زیرســاخت های توســعه مناطق محروم، تکریم و احترام به 
مقدسات اهل سنت، رفع محدودیت ها در استخدام ها و کاهش فشارها 
از جمله این  دســتاوردها بود. لذا همراهی خود را بــا این جریان ادامه 
دادند و در انتخابات یازدهم و دوازدهم نیز رای اول خود را به سبد آقای 

روحانی ریختد.
چهارم؛ انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم

اینک در آستانه برگزاری انتخابات سیزدهم  باید دید موضوع اقوام در 
بین برنامه نامزدهای این دوره چگونه بازتاب یافته است. با اینکه دو تن از 
نامزدها روی دو قوم بزرگ ایرانی یعنی ترک و لر حساب ویژه باز کرده اند، 
اما هیچکدام از نامزدها به جز شعارهای کلی، طرح و ایده موثری برای 
تامین خواسته های برابری طلبانه اقوام و اهل سنت ارائه نداده اند. شاید 
به همین دلیل است که نخبگان این مناطق چشم انداز روشنی از تغییر 

در مناطق کمتر توسعه یافته برای خروج از بحران نمی بینند.

مروری گذرا بر چالش های محیط زیســتی ایران، ده ها محور و سرفصل 
و موضوع را یــادآوری می کند که بــرای رفع هر کدام ســال ها تالش و 
 پیگیری شد و به سرانجام مشخصی هم نرسید. حاال در آستانه انتخابات و 
روی کار آمدن دولت سیزدهم، باز هم انتظارهای دوستداران محیط زیست 
به روال مرسوم ماه های آغاز فعالیت هر دولت برجسته شده است. مطالبات 
و انتظارهایی که صرفا با چند دســتور ویژه یا تشــکیل کارگروه برآورده 
نمی شوند. رنج های محیط زیست ایران آن قدر متعدد و گسترده اند که به 
انقالبی در شکل رفتار با محیط زیست و به ویژه جدی گرفتن اجرای قوانین 

محیط زیستی نیاز است.
 از بحث پســماند و فاضالب به ویژه در استان های شــمالی که متأسفانه 
طی چند سال اخیر برجسته تر شد تا پس زدن سرمایه گذاران و صاحبان 
ایده برای حل این معضل که می توانستند بر مافیای زباله غلبه کنند، اما 
حمایت نشدند. درست اجرا شدن و ادامه یافتن طرح تنفس جنگل، نظارت 
درســت بر فعالیت های معدنی به ویژه در مناطق چهارگانه، تجدید نظر 
درباره ساخت جاده ها در عرصه های طبیعی، ساماندهی صید و شکار و در 
پیش گرفتن برخوردهای اصولی، درست اجرا شدن پروژه های حفاظتی، 
تقویت تاالب ها، احیای حقابه رودخانه ها و تاالب ها، از سرگیری فعالیت 
ستاد احیای دریاچه ارومیه، رفع چالش های دریای خزر، عزم جدی برای 
کاهش آلودگی های دریایی در شمال و جنوب، کنار گذاشتن صید ترال در 
جنوب، جدی گرفتن قانون هوای پاک و بسیاری از مسائل دیگر در ایران 
باید با جدیت پیگیری شوند. این خواســته ها بارها تکرار شدند و هنوز به 
نتیجه مطلوبی نرسیده است. دلیل برجسته و مهم این ناکامی ها نیز جدی 

نگرفتن اجرای قوانین محیط زیستی است.
در قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، موارد مختلفی پیش بینی شده 
که به خوبی همه چالش های محیط زیستی را در بر می گیرد. حتی درباره 
مسائل جدیدی مانند آفرودرها نیز به استناد ماده های 12 و 13 این قانون 
می توان عمل کرد. اما این بندهای قانونی به پشتوانه تبصره ها یا به دلیل 

بی توجهی ها، اجرا نمی شود.
طبق قانون بــرای تمام پروژه هــای عمرانــی باید پیوســت و ارزیابی 
زیست محیطی در نظر گرفته شود. اما در عمل برای صدور مجوز فعالیت 
معادن از محیط زیست استعالم نمی شود و بسیاری از پروژه ها نیز با تهیه 

الیحه و تبصره قانون را دور می زنند.
امروز مشکل اصلی محیط زیست ایران مواجه دانستن آن با اقتصاد است. 
نیاز به اشتغال در کشور باعث شده که عده ای به خودشان اجازه دهند هر 
کاری در محیط زیست کنند. مثال کشت برنج در استان هایی مانند اصفهان، 
فارس و خوزستان ممنوع است. اما برخی مسئوالن این استان ها با افتخار 

از کشت برنج و حتی کشت دوم حمایت می کنند.
واقعیت این اســت که در بازی بین اقتصاد و محیط زیســت، همیشــه 
محیط زیست بازنده بوده و اگر در دولت جدید نگرش تازه ای نباشد وضعیت 
به همین روال ادامه می یابد. مسأله اصلی محیط زیست در ایران اجرا نشدن 
قوانین است. مطمئنا راه  اصلی خروج از این وضعیت اجرای درست و دقیق 

مواد و مفاد قوانین مرتبط با محیط زیست است و بس.

بدون شک مشارکت مردم در انتخابات به ویژه انتخابات ریاست جمهوری 
با توجه به جایگاه قوه مجریه در کشــور عالوه بر ارتقــاء امنیت داخلی و 
مشروعیت بخشیدن به نظام، توطئه های استکبار و سایر دشمنان را خنثی 
می کند.مردم گالیه هایی دارند اما باید بدانند با حضورشــان می توانند به 
انتخاب اصلح کمک کنند. تاثیر حضور و مشــارکت حداکثری مردم در 
انتخابات به عنوان یک اصل سرنوشت ساز و تعیین کننده بر کسی پوشیده 
نیست. در کنار این موضوعات، بازتاب بین المللی انتخابات است. با توجه 
به شرایط کنونی کشور و مسائلی چون تحریم ، جنگ اقتصادی و برجام، 
حضور و مشارکت حداکثری در انتخابات، قدرت چانه زنی دولت آینده برای 
دفاع از حقوق مردم را در عرصه هــای بین المللی باال خواهد برد. بنابراین 
مردم نباید به آن بی توجهی کنند. ایران یک کشور در حال توسعه است. 
هرچقدر به سمت و سوی  توســعه گام برداریم، بی تردید از تعدد مناطق 
کم برخوردار و محروم کاسته خواهد شد. رســیدگی به امور اقتصادی و 
توسعه ای در استان های محروم از توسعه و کم برخوردار انتظاری است که 
مردم از دولت آینده دارند. بنابراین توسعه کشور در شاخص های مختلف 
از جمله اقتصاد باید جزو برنامه های جدی دولت آینده باشد. این امر نیز 
در قالب برنامه های افق 2۰ ساله کشور، رفع تحریم ها، تعامل با دنیا، اجرای 

قوانین  و مصوبات توسعه  اقتصادی و اجتماعی امکان پذیر است.
مشــکالت و کمبودهای مختلف اقتصادی و اجتماعی در حال حاضر در 
همه کشور وجود دارد، اما این مشکالت در مناطق مرزی و کم برخوردار 
بیشتر احساس می شود. علی رغم اینکه طی سال  های اخیر توجه ویژه ای 
به ایجاد زیرســاخت ها در این مناطق شده اســت اما محدودیت منابع 
اعتباری حاصل از تحریم ها و... اجازه نداده است که توسعه این مناطق به 
نتیجه مطلوب برسد. استان های مرزی دروازه های توسعه در هر کشوری 
محسوب می شوند. برنامه ریزی دقیق و جدی برای این استان ها با توجه 
به ظرفیت های باالی اقتصادی، می تواند مشــکالت این مناطق جا مانده 
و محروم از توسعه را حل کند. اســتان های مرزی با داشتن ظرفیت های 
تجاری، معادن و کشاورزی خوب نباید به این میزان از توسعه محروم باشند. 
این ظرفیت ها می تواند گره مشکالت و محرومیت ها را باز کند. امیدواریم 
دولت سیزدهم و در راس آن رئیس جمهور آینده با برنامه ریزی برای تحول 
و توسعه در استان های مرزی، محرومیت را از چهره این مناطق پاک کند. 
توسعه  مناطق شرق و غرب کشور با وجود اینکه مصوبه  سال 13۸۸ است 

اما به دلیل تامین نشدن اعتبارات به اهداف پیش  بینی شده نرسید. 
توسعه در مناطق مرزی با ســرمایه گذاری دقیق، مناسب و تامین اعتبار 
ممکن اســت. تصویب مناطق آزاد تجاری به عنوان یکی از ظرفیت های 
استان های مرزی نیازمند برنامه اجرایی قوی است. این مناطق  در صورت 
سرمایه گذاری می توانند سکوی پرتابی برای توسعه یافتگی استان های 
مرزی و حتی پازلی برای توسعه کشور باشند. امیدواریم دولت آینده برای 
ایجاد زیرساخت  ها و منابع توسعه ای در این استان ها گام های جدی بردارد.

وضعیت اقتصاد و صنعت ایران به ویژه در استان های صنعتی بسیار شکننده 
و حساس است. ارزیابی از این مناطق نشان می دهد که فضای کسب و کار 
برای بخش غیر دولتی بسیار دشوار شــده و بهبود این شرایط، اقدامات 

سریع حمایتی و هوشمندانه را می طلبد.
رونق تولید، کاهش تورم و افزایش اشتغال زایی، سه ضلع توسعه اقتصادی 
کشور هستند که دولت های گذشته همواره بر تحقق آن تاکید داشته اند اما 
آنچه در عمل رخ داده، عدم وصول این موارد مهم بوده است. بی اعتمادی 
به بخش خصوصی باعث شــده تا دولت ها  در عمل از این ظرفیت بزرگ 
غفلت کنند. اقدامات زیادی برای همراه شدن بخش خصوصی انجام شده 
اما در عمل اعتنایی به توانمندی های این بخش نشده و نشانه بارز آن عمل 
بر خالف توصیه های بخش خصوصی است. اعتماد به بخش خصوصی باید 
همراه با افزایش اختیارات به فعاالن عرصه های اقتصادی باشــد تا شاهد 
تحول باشیم. اما دولت ها در بسیاری از مواقع دست و پای بخش خصوصی و 
صنعت را با موانعی چون مالیات و بیمه می بندند و امروز بدهی های سنگین 

مالیاتی و بیمه ای باعث ورشکستگی عموم آنها شده است.
مردم و صنعتگران از نامزدهای فعلی انتظار دارند تا وعده های غیرمنطقی 
و تحقق ناپذیر ندهند زیرا این وعده ها شکاف بی اعتمادی بین مردم و دولت 
را عمیق تر می کند. فعاالن بخش خصوصی هم هوشمندانه این وعده ها را 
زیر نظر دارند و امکان پذیری آنها را می سنجند و به نامزدی رای می دهند 

که وعده های معقول داشته باشد.
دولت آینده به جای وعده همراهی با بخش خصوصی و تشکیل انجمن ها 
و بخش های نمایشی، همراهی بخش خصوصی را واقع گرایانه جذب کند. 
تاکنون نحوه رفتار دولت ها با بخش خصوصی کشــور نشان داده که این 

بخش را قبول ندارد.
همراه کردن بخش خصوصی باید با تامین ســود ایــن بخش در اقتصاد 
وصنعت همراه باشد و دولت تنها به فکر  حل مشکالت از طریق منابع بخش 
خصوصی نباشد زیرا در غیر اینصورت باید شاهد ضعف و نابودی اقتصاد 

بخش خصوصی باشیم.
ایران سرمایه عظیمی از نیروی انسانی و بخش غیردولتی دارد که به این 
ثروت ملی  بی توجهی شده و نتیجه آن عدم تولید، اشتغال و رفاه عمومی 
است. دولت آینده باید بتواند اعتماد، مشارکت و همراهی بخش خصوصی 

را فراهم کند تا  توسعه کشور شتاب بگیرد.
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 جايگاه استان ها 
در مناظره هاي انتخاباتی

 دولت سیزدهم
 به گوش باش

دو روز دیگر رئیس جمهور جدید انتخاب می شود و دولت سیزدهم مسئولیت امور چند سال آینده 
کشور را به عهده می گیرد. نامزدهای انتخاباتی طرح ها و برنامه های زیادی برای بهبود اوضاع مردم به 
ویژه در حوزه اقتصادی مطرح کرده اند، اما فاصله حرف تا عمل بسیار زیاد است. در هیاهوی مناظره های 
انتخاباتی و تبلیغات نامزدها، همشهری به سراغ مردم و کارشناسان و مدیران استان های مختلف رفت 
تا مطالبه های آن ها را از دولت سیزدهم بشنود. بررسی های 30 گزارش میدانی منتشر شده درباره 30 

استان )به جز پایتخت( نشان می دهد به غیر از مسائل کالن اقتصادی از جمله بیکاری، گرانی، 
تورم و کسادی کسب و کار، کمبود آب یکی از مهم ترین چالش های پیش روی استان هاست. 
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دو روز دیگر رئیس جمهور جدید انتخاب می شود و دولت سیزدهم مسئولیت امور 
چند سال آینده کشور را به عهده می گیرد. نامزدهای انتخاباتی طرح ها و برنامه های 
زیادی برای بهبود اوضاع مردم بــه ویژه در حوزه اقتصادی مطــرح کرده اند، اما 
فاصله حرف تا عمل بسیار زیاد است. در هیاهوی مناظره های انتخاباتی و تبلیغات 
نامزدها، همشهری به سراغ مردم و کارشناسان و مدیران استان های مختلف رفت تا 
مطالبه های آن ها را از دولت سیزدهم بشنود. بررسی های 30 گزارش میدانی منتشر 
شده درباره 30 استان )به جز پایتخت( نشان می دهد به غیر از مسائل کالن اقتصادی 

از جمله بیکاری، گرانی، تورم و کسادی کســب و کار، کمبود آب یکی از مهم ترین 
چالش های پیش روی استان هاســت. چالش های دیگری چون ظرفیت های مغفول 
مانده، تناسب نداشتن بین داشته ها و نداشــته های استان هم از سوی شهروندان 
مطرح شد که اغلب کارشناســان معتقدند همه آن ها نتیجه چالش هاي مدیریتي و 
جای خالی مدیران متخصص، بومی و بااخالق است. مردم امیدوارند دولت سیزدهم با 
انتخاب مدیران با تجربه و شایسته، مسیر توسعه در هر استان را با تکیه بر داشته های 

همان استان در پیش بگیرد. در ادامه چکیده مطالبات هر استان را می خوانیم.

دولت سیزدهم به گوش باش

حل معضل پســماند دغدغــه اصلی و تکمیــل پروژه های 
نیمه تمام، توسعه صنایع و گردشگری، تصویب منطقه آزاد 
و توجه به کشــاورزی از دیگر مطالبات مردم و کارشناسان 
مازندرانی  از دولت سیزدهم اســت.مازندرانی ها معتقدند 
به تناســب حضوری کــه در دوره های مختلــف انتخابات 
داشته اند، مشکالت استانشــان از سوی دولت های مختلف 
حل نشده است. در بین مطالبات مردمی برخی از دغدغه ها 
مانند مسائل محیط زیستی و معضل پسماند بومی تر است 
که سال هاست گریبان این استان را گرفته. شهروندان گالیه 
می کنند تاکنون هیــچ دولتی توجه ویژه بــه حل معضل 
پسماند در این استان نداشته است. »سید علی اکبر طاهایی« 
استاندار اسبق مازندران معتقد است دولت سیزدهم باید با 
راه اندازی نیروگاه های زباله سوز در مناطق مختلف، معضل 

پسماند مازندران را حل کند.

سیستان و بلوچســتان تشنه آب و کار اســت و داستان 
محرومیت در این استان با همه استان ها متفاوت بوده و به 
همین دلیل مردم این دیار گالیه فراوانی از عقب ماندگی ها 
دارند. شهروندان انتظارهای زیادی از دولت آینده دارند. 
شــهروندان می گویند هنوز از گاز محروم و با کمبود آب 
آشــامیدنی مواجه هســتند و زندگی برای آن ها بسیار 

دشوار است. 
محمدرضا سراوانی، مدیرکل پیشین بهزیستی سیستان 
و بلوچستان هم مانند شــهروندان معتقد است انتظار از 
رئیس جمهوری آینده برای رفع محرومیت  زیاد است، او 
پیشــنهاد می کند رئیس دولت آینده باید برنامه مدونی 
 برای رفع مشــکالت کشــور و همچنین اســتان داشته

باشد. 

شایسته ســاالری مطالبه اصلی و 
ضرورت به کارگیری مدیران توانمند، 
ارتقای فرهنگی، توسعه راه های ریلی و توجه به صنایع خرد از 
دیگر مطالبات مردم و کارشناســان آذربایجان شرقی از دولت 
سیزدهم است. جای خالی مدیران توانمند در شرایطی در این 
استان احساس می شود که آذربایجان شرقی همیشه به عنوان 
یکی از  قطب های اقتصادی و صنعتی کشور شناخته شده، اما با 
وجود همه ظرفیت ها و توانمندی ها یکی از مهاجرفرست ترین 
استان های کشور لقب گرفته است. محمدعلی نصرتی، معاون 
پیشین سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی 
معتقد است با استفاده از مدیران قوی و شایسته می توان با وجود 
تمام کمبودها و مشکالت باز هم کارهای بزرگی در استان انجام 
داد. به گفته او، در اســتفاده از مدیران نباید بر وابســتگی های 
جناحی تاکید کرد بلکه باید اصل بر شایسته ساالری و تخصص 

باشد. 

خروج چهارمحــال و بختیاری از 
بن بست یکی از مهم ترین مطالبه های 
اهالی این استان است. چهارمحال و بختیاری از نظر شاخص های 
توسعه در بین استان های کشــور در ردیف آخر قرار دارد و این 
موضوع مردم را با چالش هایی نظیر نرخ بــاالی فقر، بیکاری، 
گرانی و تورم باالتر از میانگین کشــوری درگیر کرده اســت. 
شهروندان و کارشناســان بر این عقیده هســتند تا زمانی که 
زیرساخت های توسعه در استان فراهم نشود، نمی توان به روند 
پیشرفت و تحقق توسعه یافتگی آن امیدوار شد. یزدان جاللی، 
معاون پیشین سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هم نبود 
زیرساخت ها را از مهمترین چالش های استان می داند و معتقد 
اســت هنوز یک برنامه مدون و عملیاتی برای رفع چالش ها و 
کمک به روند توسعه یافتگی اســتان تدوین نشده یا به مرحله 

اجرا نرسیده است. سیستان و بلوچستان مازندران

چهارمحال و بختیاریآذربایجان شرقی 

برندســازی محصوالت کشــاورزی اولویت خراسان جنوبی و 
جلوگیری از مهاجــرت، حل بحران کم آبــی، تکمیل راه آهن 
شرق و توجه به ظرفیت معادن اولویت های بعدی این استان از 
نگاه مردم و کارشناسان است. خراسان جنوبی با داشتن خاک 
کویری، محصوالت بی نظیر کشاورزی دارد که در سراسر جهان 
به فروش می رسند، اما نامی از خراســان جنوبی بر روی آن ها 
درج نشده است. به همین دلیل خام فروشی و عدم برندسازی، 
بزرگتریــن معضل کشــاورزی این منطقه اســت. برای مثال 
محصول عناب که یکی از بهترین انواع آن در خراسان جنوبی 
است از چین به عنوان یک محصول استراتژیک و گیاه دارویی 
به سراسر جهان صادر می شود.  »همایون نخعی نژاد« شهردار 
پیشین بیرجند و معاون عمرانی استاندار خراسان جنوبی هم 
با تاکید بر این مشکل می گوید که محصوالت زعفران، زرشک 
و عناب نیاز به ســرمایه گذاری دولت دارد تــا در نتیجه زمینه 
اشتغال و تثبیت جمعیت روستایی 

فراهم شود. 

رونق اقتصادی با احیــای ظرفیت های مرزی کرمانشــاه 
مهم ترین خواســته اهالی این استان اســت. البته نباید از 
مطالبه هایی چون توجه به گردشگری و کشاورزی، معیشت 
مرزنشینان، جلوگیری از حاشیه نشینی و تکمیل مونوریل 
و راه آهن غافل شد. کرمانشاه، اســتان ثروتمندی است اما 
راهکارهای اشتباه موجب شــده تغییری در بهبود وضعیت 
مردم ایجاد نشــود و حاال شــهروندان معتقدند دولت باید 
ظرفیت های استان از جمله مرز را بیش از پیش مورد توجه 
قرار دهد. حشمت اهلل فالحت پیشه، رئیس سابق کمیسیون 
امنیت ملی مجلس شورای اســالمی هم معتقد است که با 
وجود تمام ظرفیت های کار و تولید استان اما به دلیل کوتاهی 
از سوی مرکز، امورات مردم به تعویق می افتد.  او معتقد است 
اگر از ظرفیت مرزها استفاده شود، معضلی چون بیکاری هم 

حل خواهد شد. 

اهالی بوشــهر تاکید دارند دولت ســیزدهم باید سهم این 
استان ساحلی را از ثروت آن افزایش دهد و به فکر چاره ای 
برای حل بحران بی آبی، اشــتغال بومیان، توجه به مسائل 
زیست محیطی و آلودگی دریا توســط صنایع باشد. برای 
چنین استانی با منابع عظیم درآمدزایی برای کشور، محروم 
ماندن نمی تواند قابل قبول باشــد. محمد حسین باستی، 
معاون سابق امور عمرانی اســتانداری بوشهر با بیان این که 
سهم استان با توجه به درآمد فراوانی که دارد باید باز تعریف 
شود، می گوید که در این سال ها چشم انداز روشن و دقیقی 
از وضعیت درآمدهای استان و هزینه های انجام شده وجود 
نداشته و بنابراین ضروری اســت دولت با یک نگاه جامع و 
برنامه کاربردی، مطالبات بر زمیــن مانده و به حق مردم را 

جامه عمل بپوشاند.

کرمانی ها معتقدند استان شان بیش 
از هر چیز بــه عدالت اجتماعی و حل 
مشــکل کم آبی نیاز دارد و بعد از آن باید به سراغ بهبود فضای 
کسب وکار، پایان خام فروشــی معادن، توسعۀ فرهنگی و حل 
چالش طوفان و گردوغبار رفت. طرح های متعدد انتقال آب درون 
و برون حوضه ای برای رفع این کمبودها تعریف شده اما اغلب آنها 
با کمبود اعتبارات مواجه هســتند و پیشرفت مناسبی ندارند. 
عالوه بر آب، مغفول ماندن ظرفیت های گردشگری هم موجب 
شده است تا »عباس جبالبارزی« عضو هیات رئیسه اتاق کرمان 
برای رفع چالش ها به عدالت اجتماعی یعنی توزیع فرصت های 
برابر اشاره کند تا برای سرمایه گذاری در مناطق محروم رغبت 
ایجاد شود. او به دولت سیزدهم پیشنهاد می دهد تا به استان ها 
در سیاست گذاری های اقتصادی، استقالل و اختیاراتی بدهد که 
با تصمیم استانداران، ســرمایه گذاری در کشور توزیع و رقابت 

منطقه ای نیز ایجاد شود.

برای مردم قــم مهم ترین چالش 
استان، پروژه های نیمه تمام است و در 
کنار آن می توان به حل معضل ریزگردها، کمبود فضای ســبز، 
توسعه گردشگری و فضای کسب و کار هم اشاره کرد. بر اساس 
سند توسعه استان قم، اولویت توسعه با بخش خدمات است. از 
آنجا که قم، استانی زائرپذیر است به طور طبیعی بخش خدمات 
باید بیش از بخش های دیگر مورد توجه قرار گیرد در حالی که 
تاکنون این گونه نبوده و همواره توجه بیشتر دولت ها بر بخش 
صنعت استوار اســت. به اعتقاد آنها دولت سیزدهم باید یکی از 
اولویت هایش را در مورد قم، توسعه بخش خدمات قرار دهد و 
طرح های در نظر گرفته شــده در این خصوص را تکمیل یا راه 
اندازی کند. محسن عابدینی پور شــهردار سابق قم هم معتقد 
است ظرفیت های بزرگی در قم وجود دارد که این استان می تواند 
با شکوفاکردن آنها، پاســخگوی نیازهای شهروندان در زمینه  

اشتغال، کسب و کار و توسعه باشد.
بوشهر کرمانشاه خراسان جنوبی

قمکرمان

ســمنانی ها انتظاراتی از دولت سیزدهم دارند که به اعتقاد 
آن ها روند توســعه سمنان را پرشــتا ب تر می کند. در بین 
اولویت های مد نظر شــهروندان و کارشناسان و مسئوالن 
سمنان، چند موضوع بیشتر به چشم می آید که شامل تأمین 
آب، حمایت  از واحدهای صنعتی و ســرمایه گذاری بخش 
خصوصی برای اســتقرار صنایع، توجه به رونق گردشگری 
با توجه به ظرفیت های اســتان، افزایش زیرســاخت های 
رفاهی برای ساکنان، رونق کشاورزی با اصالح الگوی کشت 
و استفاده مناسب از ظرفیت های معدنی است. احمد همتی، 
نماینده ســمنان در مجلس دهم معتقد اســت مهم ترین 
مشکل ســمنان در حال حاضر کمبود آب است و اگر آب 
مورد نیاز برای توسعه تأمین شود سمنان چند برابر ظرفیت 

د  جو توان اشتغال زایی حتی برای استان های همجوار مو
را خواهد داشت. 

تسهیل دسترسی های جاده ای کهگیلویه و بویراحمد یکی 
از خواسته های اهالی است. مشــکل راه اما در کهگیلویه و 
بویراحمد به همین جا ختم نمی شــود. مدیریت آب ، توجه 
به ظرفیت بی نظیر گردشــگری، بهره مندی استان از سود 
نفت و گاز موجود در کنار انتخاب مدیران شایســته هم از 
دیگر خواسته های آن هاست. با وجود این بسیاری از مردم 
و کارشناسان عامل توسعه نیافتگی اســتان را نداشتن راه 
می دانند. »اشکان رحیمی زاده« از مسئوالن سابق استان و 
فعال اجتماعی هم مانند شهروندان، اولین و مهم ترین چالش 
کهگیلویه و بویراحمد را راه می داند. او معتقد است با توجه 
به سابقه تاریخی محرومیت، ســرمایه گذاری هم به استان 
نیامده و باید با شناســایی و شناساندن ظرفیت ها و کاهش 
بوروکراسی، پای سرمایه گذاران 

را به استان باز کرد.

توجه به ظرفیت های غیرصنعتی در 
قزوین مهم ترین خواسته قزوینی ها 
و تامین آب از ســد طالقان، توجه به گردشگری، بهره گیری از 
مدیران کارآمد بومی و جلوگیــری از مهاجرت بی رویه از دیگر 
مطالبات مردم و کارشناسان استان از دولت آینده است. قانون 
ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری شهر تهران 
موجب شد بسیاری از صنایع به ســوی قزوین به عنوان یکی از 
نزدیک ترین استان ها به تهران که شامل این قانون هم نمی شد، 
سرازیر شــوند. در اثر این پدیده، حوزه صنعت از اهمیت قابل 
توجهی برخوردار و به محور برنامه های توسعه استان تبدیل شد. 
پیامد این پدیده، بی توجهی به الگوی توسعه پایدار در کنار ضعف 
قوانین دستگاه های نظارتی و اجرایی در حوزه های محیط زیست 
و میراث فرهنگی است. ســیده حمیده زرآبادی نماینده سابق 
قزوین و آبیک در مجلس شورای اسالمی معتقد است مهمترین 
توصیه برای توســعه قزوین، تغییر محور برنامه های توسعه از 

صنعت محور به توریسم و گردشگری است.

استان مرکزی قطب چهارم صنعتی 
کشور محسوب می شود اما جوانان این 
اســتان از بیکاری رنج می برند. آلودگی هوا، تعطیلی کارخانه ها، 
کمبود آب، پایین بودن ســرانه تخت های بیمارســتانی، بافت 
فرسوده، ســکونت گاه های غیررســمی، ضعف زیرساخت های 
ارتباطی و... از مشکالت این استان است. شــهروندان معتقدند 
مرکزی مثل یک چشمه می ماند که شهروندان از نعمت های آن 
محروم هستند. این استان ظرفیت های صنعتی، کشاورزی، حمل 
و نقلی و... خوبی دارد اما متاســفانه از آنها برای حل مسائل مردم 
به خوبی استفاده نمی شــود. بیکاری جوانان در استانی که قطب 
صنعت است قابل توجیه نیست. »سید سعید میرنظامی« مدیرکل 
اسبق استاندارد اســتان مرکزی معتقد است اگر صنایع سنگین 
مرکزی احیا شــود می تواند در اشــتغالزایی و تولید محصوالت 
تاثیرگذار باشــد. به گفتــه او، تکمیل بانک هــای اطالعاتی در 
حوزه های مختلف باید مهم ترین اولویت مدیران جدید باشــد تا 

کارهای اجرایی با درنظر گرفتن منابع موجود آغاز شود.

کهگیلویه و بویراحمدسمنان

مرکزیقزوین

 انتخابات
1400 



3 2 3 0 2 3 4 4 2
   چهارشنبه 26خرداد 1400    شماره 8245 

حل معضل پسماند و توســعه تجاری، خواسته گیالنی ها از 
رئیس جمهوری آینده اســت و در کنار آن مطالباتی چون 
بهبود زیرســاخت ها، حــل معضل حاشیه نشــینی، اتمام 
پروژه های نیمه تمام و جذب سرمایه گذار هم مطرح می شود. 
وجود زباله در اســتان و نمونه شــاخص آن سایت سراوان، 
مهم ترین چالشــی اســت که مردم با آن مواجه هستند و 
می توان با ورود بخش خصوصی داخلی و خارجی و مدیریت 
پسماند، این معضل که تهدیدی برای محیط زیست استان 
اســت را تبدیل به فرصت کرد.  ولی اهلل داداشــی، نماینده 
پیشین آستارا در مجلس شورای اسالمی عالوه بر این ها به 
توسعه صنعت حمل و نقل ریلی در مسیر رشت، بندرانزلی 
و آستارا هم اشاره می کند که به توسعه تجارت کشور منجر 
می شود و دولت آینده باید زیرساخت های الزم را برای تحقق 

این موضوع فراهم کند. 

اهالی هرمزگان خواستار دیده شدن ظرفیت های این استان 
از سوی دولت آتی هستند. در کنار آن مسائلی چون کمبود 
آب آشــامیدنی، فضاهای آموزشــی، حل معضل فاضالب، 
بیکاری و مشــکالت معیشــتی به عنوان دغدغــه  مردم و 
کارشناســان مطرح می شــود که حل آنها از دولت آینده 
انتظار می رود. هرمــزگان بنادر و صنایــع بزرگی دارد که 
شهریار مشیری، نماینده پیشین بندرعباس در دوره هفتم 
مجلس شورای اســالمی معتقد است می توانند به ظرفیتی 
برای اشتغال جوانان تبدیل شوند. به اعتقاد او و شهروندان، 
بسیاری از مشکالتی که امروز در هرمزگان و سایر استان ها 
با آن مواجهیم برگرفته از ســوء مدیریت است که طی یکی 
دو سال نمی توان آنها را رفع کرد، اما می توان با برنامه ریزی 

ظرفیت های هرمزگان بخشــی از و توجــه به 
آن ها را جبران کرد. 

حاشیه نشینی به عنوان چالش بزرگ خراسان رضوی و در 
کنار آن موضوعاتی چون تامین آب صنایع و معادن، توجه 
به گردشگری و کشاورزی از دیگر مسائل این استان مطرح 
می شود. اهالی خراســان رضوی قیمت سرسام آور خرید یا 
اجاره مسکن را از معضالت بزرگ استان و حتی کل کشور 
می دانند. همچنین آنان معتقدند وضعیت بد اقتصادی، نبود 
اشتغال و رونق در کسب و کارها، ساکنان نقاط مرکزی شهر 
مشهد را به حاشیه شهر رانده است. محمدرحیم نوروزیان 
معاون سابق سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان 
رضوی معتقد است یکی از عوارض حاشیه نشینی بروز جرایم 
است که این آمار در مشهد به بیش از ۶۰درصد می رسد و به 
همین دلیل دولت آینده و همچنین نمایندگان استان باید 
بر این معضل تمرکز بیشتری 

داشته باشند.

راه انــدازی صنایــع و جــذب 
اهالــی  اولویــت  ســرمایه گذار 
آذربایجان غربی اســت، زیرا بــه اعتقاد مردم و کارشناســان 
آذربایجان غربــی ظرفیت های ممتــازی ماننــد بزرگترین 
معدن طالی کشــور، دریاچه ارومیه به عنوان یک اکوسیستم 
گردشــگری و خاک حاصل خیــز دارد و بایــد زمینه حضور 
ســرمایه گذاران بخش خصوصی در این اســتان فراهم شود. 
تکمیل پروژه های مهمی چون ســاخت تونل آبــی به دریاچه 
ارومیه، ایجــاد مناطق آزاد، تکمیــل آزادراه تبریز - بازرگان و 
راه آهن، احداث ســردخانه های بزرگ در 5 شــهر باغی استان 
و ایجاد واحدهای تبدیلی، رســیدگی به پایانه مرزی بازرگان، 
احداث دانشگاه بین المللی و بیمارستان 1۰۰۰تختخوابی بخش 
دیگری از مطالبه های مردم است که همه آن ها به نوعی با جذب 
ســرمایه گذار قابل اجراست.  کارشاسان اســتان هم معتقدند 
که توســعه تجارت بین الملل، افزایش ترانزیت کاال، واردات و 
صادرات، اعمال تعرفه های خاص گمرکی، معافیت های مالیاتی 
و ســایر امتیازات مخصوص مناطق ویژه می تواند زمینه جذب 

سرمایه گذار خارجی را در منطقه تسهیل کند.

رفــع مشــکالت حاشیه نشــینی و 
مدیریتی، مطالبه جدی البرزنشینان است 
که به آن می توان کمبود آب، توسعه زیرساخت ها و مراکز درمانی 
و اتمام پروژه های نیمه تمام را هم اضافــه کرد. البرز جوان ترین 
استان کشور است که به واسطه وجود 4 زندان بزرگ کشور درگیر 
چالش هایی چون مهاجرت خانواده  زندانیان به استان و افزایش 
حاشیه نشینی شده است. نتیجه این حاشیه نشینی هم افزایش 
آسیب های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. رشید جاللی، 
نماینده کرج در مجلس هفتم شورای اسالمی هم این استان را 
مهاجرپذیر می داند که ساالنه حدود ۸۰ هزار نفر به جمعیت آن 
اضافه می شود. با توجه به این مهاجرت ها، حاشیه نشینی مساله ای 
اساسی اســت زیرا زیرســاخت های البرز برای پذیرش چنین 
جمعیتی طراحی نشده. به اعتقاد او، اســتانداری که برای البرز 
انتخاب می شود باید در حد وزیر و معاون رئیس جمهوری باشد تا 

بتواند چالش های بزرگ استان را مدیریت کند. 
خراسان رضوی هرمزگان گیالن 

البرزآذربایجان غربی

لزوم توسعه گردشــگری و جلوگیری از مهاجرت در همدان از 
مهم ترین مطالبه های مردمی اســت و در کنــار آن می توان به 
انتظاراتی چون توسعه فرهنگی، زیرساختی، رونق اقتصادی و 
مبارزه با بیکاری هم اشاره کرد. بر اساس سرشماری سال 1۳۹5، 
همدان رتبه نخست رشد منفی جمعیت در کشور را دارد، اما این 
اتفاق به علت کاهش موالید نبوده، بلکه علت اصلی این کاهش 
جمعیت، مهاجرت است. مهاجرت وقتی اتفاق می افتد که مدیران 
یک اســتان نتوانند با ارائه خدمات بیشــتر و بهتر، شهروندان 
به ویژه نخبگان و نیروی کار را به ماندن در استان ترغیب کنند. 
شهروندان معتقدند صنعت نخست همدان گردشگری معرفی 
شده، اما توجهی به آن نمی شود. محمدابراهیم الهی تبار، معاون 
پیشین سیاســی امنیتی اســتاندار همدان هم تاکید می کند 
که نخستین گام برای توسعه گردشــگری همدان تبدیل  این 
امر به یک مطالبه و فرهنگ عمومی اســت تا مدیران در تمام 
تصمیم گیری های خود این موضوع 

را مدنظر قرار دهند. 

همدان 

کردستانی ها هم مانند استان همســایه یعنی کرمانشاهی ها 
معتقدند مهم ترین کاری که دولت آینده می تواند انجام دهد، 
ایجاد اشتغال با تکیه بر ظرفیت های مرز است. آن ها به مواردی 
چون اتصال به راه آهن، توجه به مسائل فرهنگی، رفع تبعیض 
و توسعه گردشگری هم اشــاره می کنند که می تواند بخشی از 
محرومیت های منطقه را جبران کند. شهروندان از دولت آینده 
انتظار دارند بــا توجه به این ظرفیت ها به ویژه مرز مشــکالت 
مختلف کوله بری و توسعه استان را حل کند. همچنین به اعتقاد 
اهالی، در اختصاص بودجه به کردســتان باید بازنگری شود. 
»عبداهلل سهرابی« نماینده پیشین مریوان در مجلس شورای 
اسالمی هم با بیان اینکه شــاخص های مختلف فقر،  بیکاری، 
گرانی و تورم در کردستان آینه تمام نمای وعده  وعیدهای عمل 
نکرده مسئوالن و دولت هاســت، تاکید می کند مرزها دروازه 
تجارت هر کشوری محسوب می شوند، اما از مرزهای 
کردستان فقط عده ای سود می برند.

کلید حل مشکالت لرستان از نگاه شهروندان و کارشناسان، 
راه اندازی صنایع مادر اســت که در کنار آن به ایجاد اشتغال، 
انتصاب مدیران دلســوز بومی، توجه به ظرفیت های طبیعی 
و جذب سرمایه گذار هم اشاره می کنند. نبود صنایع مادر در 
لرستان و تعطیلی صنایع خرد موجب شده است آمار بیکاری 
در این اســتان باال و رونق صنعتی در آن پایین باشد. اما برای 
راه اندازی صنایع مادر نباید به منابع دولتی متکی بود، بلکه با 
تسهیل روند سرمایه گذاری و ایجاد مشوق ها باید سرمایه گذار را 
ترغیب به حضور در این عرصه کرد. در چنین شرایطی می توان 
به حل مشکل بیکاری و رونق اقتصادی در لرستان امیدوار بود. 
محمدرضا صفی خانی رئیس پیشین سازمان صنعت، معدن 
و تجارت لرستان معتقد است اســتان های با رشد اقتصادی 
مناســب، عمدتا روی صنایع مادر ســرمایه گذاری کرده اند، 
اما لرســتان با مشــکل زنجیره تولید مواجه است و نتوانسته 
از تنوع صنعتی کــه در خود دارد، 

استفاده کند.

توســعه ریلی و صنعتــی، تعیین 
تکلیف منطقه ویژه اقتصادی نمین، 
استفاده از منطقه آزاد تجاری، حل بحران آب و توسعه اقتصادی 
گردشگری از جمله مطالبات مردم و کارشناسان استان از دولت 
سیزدهم است. شــهروندان اردبیلی عقیده دارند اردبیل از نظر 
صنعتی جزو استان های محروم اســت و ساماندهی واحدهای 
راکد و نیمه راکد صنعتی اســتان بایــد در اولویت دولت آینده 
باشد. همچنین با اینکه اردبیل قطب کشاورزی است، اما توسعه 
اقتصادی برای استان نداشته و موجب ضررهای زیست محیطی 
مانند تخلیه آب های زیرزمینی شده. مردم می گویند ظرفیت 
مرزی استان تا کنون بالفعل نشده است و عناوینی مانند منطقه 
آزاد، بندر خشک و اتصال به ریل آهن تا نقطه مرزی، فقط در حد 
شعار باقی مانده است. »حسن نوعی اقدم« نماینده ادوار گذشته 
استان هم عقیده دارد مسئوالن دولت آینده نباید با وعده های 

بی فرجام باعث رنجش خاطر اهالی استان شوند. 
لرستان کردستان 

اردبیلخراسان شمالی

اهالی بوشــهر تاکید دارند دولت ســیزدهم باید سهم این 
استان ساحلی را از ثروت آن افزایش دهد و به فکر چاره ای 
برای حل بحران بی آبی، اشــتغال بومیان، توجه به مسائل 
زیست محیطی و آلودگی دریا توســط صنایع باشد. برای 
چنین استانی با منابع عظیم درآمدزایی برای کشور، محروم 
ماندن نمی تواند قابل قبول باشــد. محمد حسین باستی، 
معاون سابق امور عمرانی اســتانداری بوشهر با بیان این که 
سهم استان با توجه به درآمد فراوانی که دارد باید باز تعریف 
شود، می گوید که در این سال ها چشم انداز روشن و دقیقی 
از وضعیت درآمدهای استان و هزینه های انجام شده وجود 
نداشته و بنابراین ضروری اســت دولت با یک نگاه جامع و 
برنامه کاربردی، مطالبات بر زمیــن مانده و به حق مردم را 

جامه عمل بپوشاند.

بوشهر 

اصفهانی ها از رئیس جمهوری آینــده می خواهند یک بار برای 
همیشــه درمان ریشــه ای بی آبی و خشــکی زاینده رود را در 
اولویت قرار دهد. آن هــا همچنین مطالبه هایی چون تخصیص 
اعتبار مناســب، حل معضل ترافیک و افزایش مهاجر، مبارزه با 
خشکسالی، گردوغبار و... را هم مطرح می کنند. ۳۲ درصد از کل 
مساحت این استان، بیابانی است و بروز خشکسالی های پی در پی 
و اجرا نشــدن طرح های تأمین آب موجب بــروز بحران های 
زیســت محیطی چون خشــکی رودخانه زاینــده رود و تاالب 
گاوخونی، از بین رفتن باغ ها و اراضی کشــاورزی، فرونشست 
زمین، فعال شدن کانون های گرد و غبار و طوفان شن در استان 
شده است. عمده مطالبه های مردم و مسئوالن اصفهان از دولت 
سیزدهم به حل مشکل بی آبی و  بحران خشکسالی بر می گردد 
که اگر مدیریت نشود  نتیجه ای جز تشدید بحران ندارد. »سید 
محمود حسینی« استاندار اسبق اصفهان هم یکی از مهمترین 
مسائل اصفهان را آب می داند.

اهالی ایالم، راه سازی را اولین قدم برای توسعه این استان اعالم 
و بعد از آن از اشتغالزایی، راه اندازی منطقه آزاد مهران، تکمیل 
پروژه های نیمه تمام مانند بیمارســتان، اقدامات زیرساختی 
و... یاد  می کنند. یکی دیگر از مشــکالت اصلی ایالم به گفته 
شــهروندان، نبود راه ریلی و جاده ای مناسب در استانی است 
که در ایام مختلف سال میزبان زائران عتبات عالیات می شود. 
راه آهن ایالم تاکنون ۲ بار طی 1۶ سال گذشته کلنگ زنی شده 
ولی هنوز وارد فاز اجرایی نشده اســت. »علی اکبر بسطامی« 
نماینده ایالم در مجلس شــورای اسالمی معتقد است ساخت 
راه ریلی یکی از مهم ترین اولویت های استان است که باید هر 
چه زودتر به ســرانجام برســد. او تاکید می کند که این استان 
ظرفیت های بســیاری در حوزه آب، خاک، نفت و گاز و صنایع 
پایین دستی پتروشیمی دارد، اما یکی از مواردی که این استان 
را عقب نگه داشته، بی توجهی به 

زیرساخت هاست. 

توسعه اقتصادی گلســتان برپایه 
کشاورزی و گردشــگری، مهم ترین 
خواسته مردم گلســتان و رفع بیکاری، حفاظت از منابع آبی، 
ایجاد صنایع تبدیلــی و تکمیل پروژه هــای نیمه تمام از دیگر 
مطالبات مردم و کارشناســان اســتان از دولت آینده اســت. 
همشهری در نظرسنجی از ۲۲۰۰ نفر از شهروندان گلستان به 
بررسی آنچه اصلی ترین مشکالت این جامعه از دیدگاه عمومی 
است، پرداخت. بیش از ۶5 درصد از شــرکت کنندگان در این 
نظرسنجی بیکاری و مشکالت اقتصادی ناشی از آن و همچنین 
گرانی را مشکل اصلی خود طی سال های گذشته عنوان کردند. 
زهره عبدالهی، کارشناس مدیریت منابع و اقتصاد معتقد است 
در استانی مانند گلستان باید توسعه صنایع تبدیلی در دستور کار 
قرار بگیرد، زیرا استانی که بر مدار کشاورزی است نباید بر صنایع 
بزرگ متمرکز شود. بلکه باید به منظور ایجاد زنجیره ارزش در 
بخش کشاورزی و کارآفرینی در بخش های شهری و روستایی 

متناسب با الگوی کشت، صنایع تبدیلی ایجاد کند.  

ایالماصفهان 

گلستان زنجان 

خوزستان همه چیز دارد ولي با ضعف مدیریت روبه رو است. این 
را مردم و کارشناسان خوزستانی می گویند و معتقدند در کنار 
انتخاب مدیر متخصص و آگاه، رسیدگی به وضعیت فاضالب، 
مدیریت آب و آبرسانی به روستاها و بازنگری در فعالیت منطقه 
آزاد اروند و صنایع برای اشــتغالزایی هم باید در دســتور کار 
رئیس جمهوری آینده باشد. بزرگترین میدان نفتی در اهواز، 
قدیمی ترین منطقه فالت ایران، پنجمین اســتان پرجمعیت، 
رتبه اول تولید محصوالت کشــاورزی و قطب صنعت، نفت و 
گاز عناوینی اســت 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 ســختی را پیش روی خود دارد که 
حل آن ها اراده  و عزمی فرادولتی می طلبد. با این همه شهروندان 
و کارشناســان معتقدند فردی که در جایگاه رئیس جمهوری 
قرار می گیرد با انتخاب مدیران خود می تواند به این چالش ها 
دامن بزند یا مسیر حل آن ها را 

هموار کند  . 

تکمیل انبوه پروژه های نیمه تمام در فارس مهم ترین خواسته 
اهالی استان فارس از رئیس جمهوری آینده است و در کنار آن 
به مواردی چون توجه به زیرساخت های گردشگری، توسعه 
ریلی و آزادراهی استان و حل بحران آب هم اشاره می شود. 
51۰۰ پروژه نیمه تمام در استان وجود دارد و اگر هر کدام 
از دولت ها به تعهداتشان عمل کرده بودند، این پروژه ها روی 
هم تلنبار نمی شد. ابراهیم عزیزی، نماینده شیراز در مجلس 
شورای اسالمی هم مانند مردم معتقد است تکمیل پروژه های 
نیمه تمــام به ویژه در حوزه راهســازی ماننــد آزادراهی و 
بزرگراهی و راه های ریلی یکی از مهم ترین اولویت های استان 

فارس است که دولت سیزدهم باید در نظر داشته باشد. 

آب؛ مساله مهم یزدی هاست و آن ها 
به مطالباتی چون تقویت گردشــگری، 
جلوگیری از مهاجرت بی رویه به استان و توسعه متوازن در شهرها 
هم اشاره می کنند.  متوسط بارندگی ساالنه در این یزد بین 5۰ تا 
1۰۰ 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 ســانتیگراد باالی صفر بوده به طوری که ساالنه ۳۰۰۰ 
میلی متر تبخیر آب از آن گزارش شده است. در حال حاضر استان 

یزد داراي 1۰ شهرســتان و حدود 5 هزار روستا است که 
تعداد 1۳۲۳ روســتاي آن دایر و بقیه به دلیل مهاجرت 
ناشــی از عواملی مانند خشکســالی متروک شده است. 
»سیدمســعود عظیمی« معاون هماهنگی امور اقتصادی 
اســتاندار یزد نیز یکی از مهمترین مشکالت برای توسعه 
صنعتی و اقتصادی استان را کم آبی عنوان و اظهار می کند 
که تامیــن آب واحدهای صنعتی، همچنــان بزرگترین 

مشکل یزد به شمار می رود.

خوزستان

فارس

یزد

مقابلــه بــا محرومیــت پنهان، 
حــل معضــل پســماند، تکمیل 
زیرساخت های فرهنگی، ساماندهی زنجان رود و حل معضل 
بیکاری از مطالبات مردم و کارشناسان زنجان از دولت آینده 
است. استان زنجان در همســایگی با 5 استان مرزی کشور 
قرار دارد. این استان عالوه بر موقعیت جغرافیایی مناسب، 
با وجود ظرفیت های معدنی، گردشگری و کشاورزی توسعه 
چندانی نداشته است. ابوالحسن صادقی جهانی، پژوهشگر و 
مدرس دانشگاه و از مدیران کل سابق استان تاکید می کند 
که تکمیل پروژه های نیمه تمام می تواند تا حدودی در توسعه 
زنجان موثر باشد، اما اولویت اول، ساماندهی معیشت مردم 
است و باید تمام توان بر رفع موانع اقتصادی متمرکز شود. او 
همچنین با بیان اینکه زنجان دارای آمار باالی تحصیل کرده 
بیکار اســت، می گوید که باید فرصت عادالنه اشتغال بین 
شهروندان ایجاد شود تا نیروهای جوان مولد که امکانی برای 

توسعه هستند به نیروی مصرف کننده تبدیل نشوند.

ایجــاد راه و صنایــع، مهمترین 
مطالبه مردم خراســان شمالی و 
در کنار آن، توســعه ریلی و آزادراهی، توجه به کشــاورزی 
و ظرفیت های مرزی و اتمام پروژه هــای نیمه تمام از دیگر 
مطالبات مردم و کارشناسان استان از دولت آینده است. 1۸ 
سال از جدایی خراسان شمالی به عنوان استانی مستقل از 
خراســان بزرگ می گذرد، اما با وجود این، هنوز این استان 
در مسیر توسعه قرار نگرفته اســت. کمبود زیرساخت های 
حمل و نقلی از مشــکالت دیگری اســت که مردم استان 
سال هاست با آن دســت و پنجه نرم می کنند. سید محمد 
وحیدی، نماینده بجنورد در مجلس هم معتقد است خراسان 
شمالی در بسیاری از شاخص های زیربنایی مانند آب و راه 
روستایی و همینطور در حوزه سرمایه گذاری رده پایینی در 
بین استان های دیگر دارد. به اعتقاد او، دولت آینده باید توازن 

منطقه ای و عدالت را بین استان ها برقرار کنند.

 انتخابات
1400 
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  راه اندازی پروازهای مختلف در بجنورد
وعده های مختلفی تاکنون درباره فرودگاه بجنورد داده شده است؛ از کندن کوه برای تسهیل 
نشست و برخواست هواپیما با هزینه میلیاری تا خرید سیستم ils، یا وعده بین المللی شدن 
و پرواز نجف و عشق آباد! اما اکنون فرودگاه این شهر فقط هفته ای چند پرواز به تهران دارد 
که دردی از حمل و نقل استان دوا نمی کند. راه اندازی پروازهای بیشتر می تواند به اقتصاد 

و سرمایه گذاری و همچنین به بخش گردگشری استان کمک کند. 
حبیب زیوری از خراسان شمالی

  تامین روشنایی خیابان گلشهر البرز
با توجه به سرقت های مختلف و توزیع گسترده مواد مخدر در خیابان گلشهر استان البرز 
آیا وقت آن نرسیده که مسئوالن شهری با نصب چند چراغ روشنایی در این خیابان دست 
تبهکاران را کوتاه کنند و به این چالش هزینه ساز امنیتی پایان دهند. نیروی انتظامی نیز 

توجه بیشتری به این خیابان داشته باشد. 
حنانه صفایی از البرز

  مقابله با دالالن مسکن در بندر لنگه
شهر بندر لنگه در استان هرمزگان، شهر کوچک و محرومی است با این حال قیمت مسکن در 
این شهر روز به روز بیشتر می شود و اکنون قیمت امالک در این منطقه غیر واقعی و نجومی 
شده است. از مسئوالن درخواســت داریم که با دالالن زمین و مسکن در بندرلنگه مقابله 

کنند تا شاید وضعیت مسکن در این شهر کمی ساماندهی شود.
اصغر سجادی از هرمزگان

  هوای آلوده عسلویه
میزان آلودگی هوای عسلویه، سالمتی کارگران این منطقه را در معرض تهدید جدی قرار 
داده است. در منطقه عسلویه به دلیل مجهز نبودن مشعل های بلند گازسوز به فیلترهای 
پاالیش گاز، هوای منطقه از گازهای مرگباری چون SO2 و CO2 همچنین H2S پُر شده 
است، در حالی که چنین گازهای خطرناکی نباید در منطقه مسکونی وجود داشته باشد.
چرا مسئوالن منطقه و شرکت های پاالیشگاهی اصاًل به فکر مردم و پرسنل منطقه عسلویه 

نیستند و فکری به حال این آلودگی هوا نمی کنند؟
شاهین صبری از بوشهر

  جاده مرگبار چرام در کهگیلویه و بویراحمد
جاده چرام چاسخار در شهرستان چهار فصل چرام در استان کهگیلویه و بویر احمد مسیر 
تردد گردشگران استان های جنوبی کشــور و کوچ بیش از ده ایل کوچروی استان است. 
علیرغم ترافیک باال، این جاده دارای نواقص بی شماری است که پیگیری های مردم منطقه 
تاکنون برای ترمیم آن راه به جایی نبرده است و ساالنه شــاهد مرگ مسافران این مسیر 
رویایی هستیم. همچنین سیل در سال ۹۷ پل های این مسیر را تخریب کرده و تاکنون هیچ 

مرمتی بر روی آنان صورت نگرفته است.
فرناز همتی از کهگیلویه و بویراحمد

   حمایت از زنبورداران لرستان
با توجه به وقوع خشکسالی، بسیاری از زنبوردارها در لرســتان آسیب دیده اند و نیازمند 
حمایت هســتند. علی رغم این موضوع متولیان ایــن حوزه در بحث بیمــه، کاری برای 
زنبوردارها نکرده اند و همکاری الزم را برای حمایت از زنبوردارها و رفع مشکالت آنها انجام 

نمی دهند.
حامد رضایی از لرستان

صدای همشهری

 چهارشنبه 26خرداد 1400 
شماره 8245 

جايگاه استان ها در مناظره هاي انتخاباتی

  توزیع عادالنه به شرط عمل 
توزیع ناعادالنه ثروت در کشــور یکی از دغدغه هایی 
اســت که در مناظره های انتخاباتی از ســوی نامزدها 
مطرح شد؛ موضوعی که از سال ها پیش دغدغه بسیاری 
از کارشناسان و البته شهروندان مناطق محروم است. 
توزیع ناعادالنه منابع به قدری تاثیرگذار بود که ســال 
گذشته مجلس شورای اسالمی با تصویب طرحی دولت 
را مکلف به توزیع عادالنه بودجه استان ها از محل منابع 
بودجه کرد. توزیع عادالنه بودجه استان ها از محل منابع 
بودجه عمومی، عوارض و مالیات بــر ارزش افزوده بر 
اساس شاخص های جمعیت، محرومیت، درآمد سرانه، 
نرخ بیکاری و همچنین لحاظ مساحت در توزیع اعتبار 
داخل اســتان در این ماده واحده بــرای دولت تکلیف 

شده است. 
یکی از جنبه های دیگر توزیع ناعادالنه ثروت وابستگی 
استان ها به مرکز برای تصمیم گیری است؛  نکته ای که 
به اعتقاد بسیاری از متخصصان عالوه بر کند شدن روند 
توسعه در اســتان ها به توزیع ناعادالنه ثروت هم دامن 
می زند. حاال نامزدهای انتخاباتــی در این باره طرح و 
برنامه می دهند و تاکید می کنند که توازن نداشــتن 
توســعه موجب دامن زدن به محرومیــت، مهاجرت 
سراســری، تغییر ترکیب جمعیتی و بروز آسیب های 

اجتماعی شده است. 
اســتاد دانشــگاه شــهید چمران اهواز در این باره به 
همشــهری می گوید: تمرکززدایــی از بودجه نه تنها 
امکان پذیر، بلکه برای کشور ضروری است. با توجه به 
اولویت های استانی بخش بیشتری از بودجه می تواند در 

اختیار خود استان ها قرار بگیرد. 
علی حسین حســین زاده با بیان اینکه چنین شکلی 
از تقســیم بودجه از قدیم در دنیا مرسوم است، ادامه 
می دهد: در حال حاضر بیشتر بودجه در اختیار نهادهای 
ملی و فقط10 تا 15 درصد در اختیار استان هاست. از 
طرفی وقتی اعتبار ابالغ می شود باز بخشی از آن کاهش 
می یابد و عمال چیزی باقی نمی ماند که استان ها بتوانند 

با آن کاری کنند که اثربخشی آن نمود داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه اعتبار به صورت ملی می آید و بعد 
اجرا می شود اما اثربخشی چندانی روی زندگی مردم 
ندارد، اظهار می کند: خروج اعتبــار از حالت متمرکز 
باید روال قانونی را طی کند. این کار به توســعه بیشتر 
در استان ها کمک می کند و ضمن جلوگیری از تمرکز 
اعتبار در مرکز کشــور، مناطق محروم را بیشــتر در 
بر می گیرد. به این ترتیب رضایت  عمومی در کشــور 

افزایش می یابد که اکنون بسیار ضروری است.
»ســید محمود حســینی« استاندار اســبق اصفهان 
هم در این باره به همشــهری می گوید: متمرکز بودن 
دســتگاه های اجرایی، برنامه ریزی و تصمیم گیری در 
مرکز کشور یک ضعف سیستمی است و دستگاه های 
وزارتی و سازمانی مســتقر در مرکز کشور همه چیز را 
در سیطره خود گرفته اند. در استان وقتی می خواهند 
یک پروژه کوچک اجرا کنند بایــد تهران اجازه بدهد. 
اختیارات را به اداره های استانی واگذار نمی کنند. حتی 
استاندار که مدیر ارشد است، اختیارات محدودی دارد 
در حالی که اگر اختیارات اســتانی افزایش پیدا کند، 

مدل های توسعه تغییر می کند. 

 یادی از کوله بران و سوخت بران 
نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
در مناظره هــا نامی هــم از کوله بران و ســوخت بران 
آوردند؛ هرچند هیچ کدام از نامزدها برنامه مشخصی 
برای رسیدگی به وضعیت اشــتغال مرزنشینان و رفع 
محرومیت ریشــه ای مناطق مرزی ارائــه نکردند. در 
2 استان مرزی کردســتان و کرمانشاه صنعت خاصی 
فعال نیست و بازارچه های مرزی به عنوان یکی از منابع 
درآمدی این 2 اســتان در ســال های گذشته از رونق 
افتاده  و همین کورسوی امید را هم از مناطق کردنشین 

گرفته  است.

یــک دکتــرای اقتصاد معتقد اســت 
اقتصاد منطقه کردنشــین ایران 

بر مرز استوار است و بر اساس 
مســتند های رســانه ای و 
پژوهشــی، تجارت حاصل 
از قاچاق یا کولبری نه تنها 
اندک نیست، بلکه تجارت 
رســمی مرز، هرگــز یارای 

برابری با آن را ندارد. 
علی عبداللهی تاکیــد می کند 

کــه آمــاده نبــودن ســاختارها و 
زیرساخت های اقتصادی 3 استان دارای کوله بر موجب 
شده دولت نتواند موفق باشــد. او می گوید: دولت در 
سیستان وبلوچســتان تجربه موفقی در حوزه کنترل 
قاچاق سوخت داشته و با ارائه کارت هایی مشابه آنچه 
در طرح پیله وری در جریان اســت، خروج غیررسمی 
سوخت را قطع نکرد و فقط به آن رسمیت داد و درآمد 
حاصل از آن را به شکل مســتقیم به حساب خانوارها 
واریز کــرد. الگوی سیستان و بلوچســتان می تواند به 
عنوان یک الگوی نســبتا موفق در مناطق کردنشین 

هم آزمایش شود. 
صحبت هایی عبداللهی در شرایطی مطرح می شود که 
سوخت بران در مرزهای شــرقی ایران هم با مشکالت 

مشابهی دست وپنجه نرم می کنند.
 در مناطق مــرزی سیستان وبلوچســتان هم مانند 
مرزهای غربی کارخانه و صنعت فعالی وجود ندارد و آبی 
هم برای کشاورزی نیست و به همین دلیل است که در 
این مناطق راه دیگری جز سوخت بری وجود ندارد. از 
سوی دیگر،  سوخت بران از شیوه تجارت رسمی سوخت 
رضایت ندارند و معتقدند نمی تواند معیشت شــان را 

تامین کند. 
با توجه بــه این موارد اســت که صحبــت نامزدهای 
انتخاباتی به تنهایی نمی تواند مشــکالت کوله بران و 
سوخت بران را حل کند؛ رفع این مشکالت به یک عزم 
و اراده ملی نیاز دارد که البتــه دولت آینده می تواند با 
اختصاص اعتبار برای تکمیل زیرساخت ها زمینه جذب 
سرمایه گذاران را به مناطق مرزی فراهم کند و منجر به 

اشتغال زایی شود. 
عبدالصمد ســاداتی، امام جمعه اهل ســنت سراوان 
در سیستان وبلوچســتان هم تاکید می کند که تکیه 
بر ظرفیت های مــرزی و تامین آب مــورد نیاز برای 
کشــاورزی 2راهکاری اســت که می توانــد به بهبود 
وضعیت بیکاری در این استان و سایر استان های مرزی 

منجر شود.
بازارچه های مرزی و ایجاد مناطــق آزاد هم راهکاری 
است که بارها از سوی کارشناســان برای ساماندهی 
وضعیــت مرزنشــینان و کاهــش آمــار کوله بری یا 
سوخت بری مطرح شده که دولت آینده می تواند به این 

موضوع هم توجه ویژه ای داشته باشد. 

 رونق فروش به جای رونق تولید در معادن
نامزدهای ریاســت جمهوری در نخستین 

مناظــره خــود در صداوســیما بر 
توسعه معدن و اشتغال زایی با 

آن هم تاکید بسیار داشتند. 
رئیس کمیســیون صنعت 
معدن اتــاق کرمان و عضو 
کمیسیون معادن و صنایع 
اتاق ایــران در ایــن باره به 

همشــهری می گویــد: یک 
رئیس جمهور حتما می تواند از 

ظرفیت های معدن برای شکوفایی 
اقتصاد کشور استفاده کند، اما برای چنین 

کاری تولیدکنندگان معدن باید بتوانند محصوالت خود 
را در بازار بین المللی بفروشند.

بابک اسماعیلی با بیان اینکه با انتقال پول بیش از 14 

درصد ســرمایه اولیه تولیدکننده به جیب واسطه ها 
می رود، ادامه می دهد: مــا باید توان تبادل پول 
داشته باشیم و بدون حل این مساله کاری از 

پیش نخواهد رفت.
وی با بیان اینکه کهنه بودن ماشین آالت 
یکی دیگر از مســائل تولیدکنندگان در 
معادن اســت، اظهار می کند: چیزی به 
عنوان واردات ماشــین آالت وجود ندارد 
و با قیمت کنونی دالر اساسا ما توان خرید 
یک ماشــین 2 یا 3 میلیون دالری را به عنوان 
تولیدکننده نداریم. حتی اگر برجام و مســئله ای
FATF حل شود، باز هم زمان می برد تا مسائل انتقال 
پول سامان گیرد و تولیدکننده توان خرید ماشین آالت 
پیدا کند. این رئیس جمهوری آینده است که می تواند 
امکانی برای تامین ماشین آالت سبک و سنگین مورد 
نیاز معدن داران در استان های مختلف را فراهم کند تا 

معادن همچنان بتوانند به کار خود ادمه دهند.

 توزیع نابرابر خدمات 
کمبود امکانات درمانی هم از موضوعات مطرح شــده 
در مناظره های انتخاباتی بــود؛ موضوعی که البته بعد 
از شیوع کرونا بیشتر مورد توجه قرار گرفت و در برخی 
شــهرها بهبود یافت. با وجود این طبق آمار رســمی 
معاونت توســعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی به ازای هر هزار 
نفر 1/۷ تخت بیمارســتانی در کشــور وجود دارد در 

حالی که همین آمار در چیــن 8 تخت و در کره 
جنوبی به 12 تخت هم می رســد و در 

کشورهای اروپایی هم بهتر است. 
کمبود سرانه تخت بیمارستانی 
در شــرایطی در ایــران مطرح 
است که همین ســرانه هم به 
درســتی توزیع نشده و برخی 
اســتان ها چون یــزد آماری 

باالتر از میانگین کشوری دارند 
و در کنــار آن اســتان هایی مانند 

سیستان وبلوچستان با محرومیت های 
زیادی در این حوزه دست و پنجه نرم می کنند. 

ســرانه درمانی هــم از مواردی اســت کــه در قالب 
شاخص های توسعه مطرح می شــود و تقریبا چالش 
مشترک اســتان های محروم است و محرومیت زدایی 
هم بارهــا در مناظره های انتخاباتی از ســوی نامزدها 

مطرح شده است. 
سید کریم حسینی، رئیس مجمع نمایندگان خوزستان 
به عنوان اســتانی با بهره مندی پایین از شاخص های 
توســعه در این باره می گوید: خوزســتان رتبه خوبی 
در پرداخــت مالیات، گردش مالــی، آب، برق و تولید 
کشــاورزی دارد. با توجه به همین شرایط هم هست 
که سال گذشته پیشنهاد دادیم خوزستان را در برخی 
شــاخص ها به نقطه ای برســانیم که واژه محرومیت 
روی آن نباشد. در اســتان های مشابه هم می توانیم به 
نقطه ای برســیم که واژه محرومیت را از بین ببریم و 
سیستان وبلوچستان ممکن است در برخی رتبه ها 
قابل مقایسه با خوزســتان نباشد ولی چند 
استان مثل سیســتان و بلوچستان داریم 
که محرومیت های آنها تا این اندازه زیاد 
باشد؟ قطعا استان های برخوردار بیشتر 
هستند و می شود با یک برنامه ریزی و در 
یک مقطع زمانی مشخص از ظرفیت های 
استان و کشور استفاده کرد و محرومیت را از 

چهره آن ها زدود.

بومی نبودن استانداران و فرمانداران 
ناآشنایی مرکزنشینان با مشــکالت و ظرفیت  استان 
یکی از مواردی است که همیشه به عنوان دغدغه مردم 
هم مطرح بوده. تقریبا در همه استان ها موردی از این 

چالش به چشم می خورد و در گفت وگوهای همشهری 
با شــهروندان هم بر این موضوع تاکید شده است. در 
مناظره های انتخاباتی اما نکته ای درباره مشارکت اقوام 
مطرح شد و بسیاری از کارشناسان معتقدند بومی سازی 
و مشارکت اقوام راهی برای جلب اعتماد مردم محلی به 

مشارکت در توسعه مناطق است. 
استاندار اســبق سیســتان و بلوچســتان و اصفهان 
در گفت وگو با همشــهری تاکید می کنــد که ایران، 
رنگین کمانی از اقوام، فرهنگ ها، مذاهب و گرایش های 
متفاوت اســت و با توجه به همیــن ویژگی  هم به نظر 
می رسد توسعه ایران و هرکدام از استان های آن به ویژه 
استان هایی با تعدد بیشــتر اقوام و مذاهب، مدیریت 
خاصی را می طلبد که در این زمینه نقش اســتانداران 

تعیین کننده است. 
سید محمود حسینی  معتقد است مدیریت در چنین 
استانی باید با رویکرد توسعه و استراتژیک باشد؛ مدیری 
که منطقه را خوب بشناسد و با اجرای عدالت، همدلی 

ایجاد کند. 
به گفته او، هم گرایی و وحدت همراه با مشارکت فعال 
مردم در سرنوشت شــان همان چیزی اســت که هم 
می تواند نیروهای توانمند اســتان را حفظ کند و هم 

نقش بسیار مهمی در رفع مشکالت داشته باشد. 

  فروش تولیدات کشاورزی در بورس
فروش محصوالت کشــاورزی در بورس یکی از موارد 
مطرح شــده در مناظره های انتخاباتی بود؛ موضوعی 
که ممکن است برای کشــاورزان مناطق مختلف که 
محصوالتی اســتراتژیک چون برنــج، گندم، 
زعفران یا کلزا دارند اهمیت زیادی داشته 
باشد. مشــابه این تجربه را درباره برنج 
داشتیم و معامله های گواهی سپرده 
برنج طارم مازنــدران در بورس کاال 
از 14فروردین به عنــوان راهی برای 
توســعه اقتصاد کشــاورزی و امکان 
فروش بی واســطه محصول توســط 

کشاورز آغاز شد.
رئیــس اتحادیه شــالی کوبی داران مازندران 
در این باره به همشــهری می گویــد: وقتی از فروش 
تولیدات کشــاورزی در بورس کاال صحبت می  کنیم 
باید درنظر بگیریم برای عملی کردن چنین طرحی چه 
اندازه زیرساخت وجود دارد. به نظر من رئیس جمهوری 
توانایی ایــن را دارد کــه در این رونــد تصمیم های 
سرنوشت ســاز بگیرد. ایجاد زیرساخت ها دقیقا کاری 

است که او می تواند انجام دهد.
ســیدتقی جعفریان با بیان اینکه ایجاد امکانات برای 
کنترل کیفیت تولیدات بسیار مهم است، ادامه می دهد: 
برای فروش تولیدات کشاورزی در بورس کاال به انبار، 
مراکز کنترل کیفیت و سازمان های نظارتی نیاز است 
و رئیس جمهوری قدرت تصمیم گیری برای ایجاد این 

بخش ها را دارد.
به گفته وی، فروش تولیدات کشاورزی در بورس کاال 
می تواند به حذف واسطه ها در بازار فروش محصوالت 
کمک کند و تولیدکننده هم راه درســتی برای فروش 
محصوالتش خواهد داشــت. در نهایت چنین طرحی 
موجب خواهد شد که محصوالت با قیمت کمتری به 

دست مصرف کننده برسد.

***
چالش آب، خریــد تضمینــی گندم از کشــاورزان، 
برنامه ریــزی بــرای اقتصاد روســتایی، ایجــاد انبار 
محصوالت کشاورزی، اشتغال زایی با ظرفیت دریا و مرز 
هم از دیگر مسائل مطرح شده در مناظره های انتخاباتی 
بود که ارتباط نزدیکی با سرنوشــت اســتان ها دارد. 
شهروندان منتظرند تا دولت سیزدهم روی کار بیاید، 
وعده ها و موارد مطرح شده ثبت شده است و همشهری 

هم پیگیر آن ها از دولت جدید خواهد بود. 

021-23023405    
ستون صدای همشهري براي نوشتن مشکالت شما شهروند  گرامی  است. معضالتي که منعکس مي شوند تا 
مسئوالن آنها را بخوانند و در پي یافتن راه حلي براي رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکالت خود از ساعت 

۹ تا 1۷با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.

قلعه کنت در ۹0 کیلومتری سراوان در سیستان و بلوچستان 
عکس: ایسنا

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

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

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

 #همراه »همشهری« 
در استان ها باشید

ارتباط با ادمين
  hamshahriostanha_admin

 #همشهری_ استانها
@hamshahriostanha

اینستاگرام

خط مستقيم
021-23023442
021-23023432

پيام گير 
021-23023405 Instagram.com/hamshahriostanha

7 نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری طی 2هفته گذشــته 3بار رو در روی هم نشستند تا 
درباره طرح ها و برنامه هایشــان بحث کنند؛ بحث هایی که مهم ترین وجه آن اقتصاد در ســطح کالن بود و 
گه  گاهی هم وارد جزئیاتی از چند و چون وضعیت اســتان ها می شــد. از تفویض اختیار بودجه به استانداران 
گرفته تا جلب مشارکت قومیت ها و اقلیت ها یا حتی چالش  فقر، کوله بری و سوخت بری در استان های مرزی. 
در این گزارش به برخی از مســائل مطرح شــده در مناظره های انتخاباتی با رنگ  و بوی استانی پرداخته ایم. 
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