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امشب در سوپرجام ايران، پرسپوليس بدون 

2ملي پوش مصدومش به مصاف تراكتور مي رود
صفحه11صفحه17

ياديادداشت
پيروز حناچي؛ شهردار تهرانحسين مرعشی؛ سخنگوي حزب كارگزاران

براي تحليل اين دوره از انتخابات 
و سرانجام جريان هاي سياسي 
در پي آن بايد تحليلــي از آمار 
اين دوره و ميزان مشاركت ها و 
مقايسه آن با دوره هاي پيشين 
داشته باشــيم كه در نكات زير 

آنها را به صورت اجمالي اما مجزا مورد اشاره قرار مي دهم. 
اول: ســيزدهمين دوره انتخابــات رياســت جمهوري در 
سخت ترين دوره سياسي و اجتماعي ايران برگزار شد. 3سال 
تحريم هاي ظالمانه از يك ســو و تشــديد برخي اختالفات 
داخلي ميان مسئوالن از طرف ديگر، مردم را در سخت ترين 
فشارها قرار داده بود كه با درنظر گرفتن اين موارد، اين ميزان 
شركت در انتخابات مناسب است. البته آمار قابل توجه آراي 
باطله كه مقام دوم اين انتخابات را به دســت آورد ميزاني از 
مشاركت را در بر مي گيرد كه در جاي خود معنادار است. به 
هر حال طبق آمار رسمي، مشاركت 48.8درصد بوده است. 
اگر ما نرخ متوسط 12دوره گذشته را درنظر بگيريم مي شود 
68درصد معادل40ميليون نفر كه در اين حالت 11ميليون 

نفر مشاركت نداشته اند؛ اما اگر مبنا را پيك مشاركت كه در 
سال 76 بوده در نظر بگيريم، يعني80درصد كه 47.5ميليون 
نفر بوده، در اين حالت مي شود گفت كه 18.8ميليون نفر قهر 

بوده اند و رأي نداده اند.
دوم: از ســوي ديگر در تحليل محصول اين انتخابات، آرا را 
مي توان به 3 بلوك تقسيم كرد: يكي رأي 18ميليوني آقاي 
رئيسي است كه به جناح موسوم به »جبهه انقالب« اعتماد 
كرده اند.11ميليون رأي باطله و آقايان رضايي و همتي است 
كه اين ها در انتخابات شــركت كرده اند، اما كانديداي شان 
برنده نشده است. بلوك سوم 11تا 18.5ميليون نفر كساني 
هستند كه مشاركت نداشــته و قهر بوده اند. با توجه به اين 
دسته بندي آنچه بايد از ســوي ما اصالح طلبان مورد تجزيه 
و تحليل قرار بگيرد رای 24ميليوني اســت كه در انتخابات 
گذشــته به آقاي روحاني داده شــد و اين بار بخش اعظمي 
از آن در انتخابات غايب بودند. چرا كــه اگر راي هاي باطله 
كه اعتراضي بودند و آراي آقاي همتــي را با هم جمع كنيم 
مجموعا 7ميليون مي شــود، اگر ميــزان آرا را از رأي آقاي 
روحاني يعنــي 24ميليون كم كنيم متوجه مي شــويم كه 
جمعيتي حدود 17ميليون نفر در اين انتخابات رأي نداده اند 

كه حتما براي آن بايد چاره جويي كرد.
 ســوم: اگرچه نظريه تحريم انتخابات با همه هياهويش در 

اين انتخابات عمال شكست خورد، اما 
غيبت 17ميليون رأي در انتخابات 2روز 

گذشته نكته مهمي است كه جبهه اصالحات و ميانه روهاي 
ايران بايد دليل آن را بررسي و تجزيه و تحليل كنند.

 بيســت ونهم خرداد، ســالروز 
درگذشــت دكترعلي شريعتي 
اســت. او كه از چهره هاي ادبي 
موفق انقالب بود، تأثيري عميق 
بــر روح ادبي انقالب گذاشــت. 
كتاب هــاي او پس از ســال ها 
همچنان مخاطبان خــود را دارند و انديشــه هاي انقالبي او، 
هرگز غبار زمان نگرفته اند. شهيد چمران، متأثر از درگذشت 
اين متفكر و اديب سبزواري، در مراسم خاكسپاري او، نامه اي 
خطاب به وي مي خواند كه نشان از وســعت ديد و عمق روح 
شــريعتي در زمان حياتش دارد. دكتر چمــران در اين نامه، 
از تأثيري كه شــريعتي بر روح و جهان  بيني و شخصيت وي 
گذاشته  اســت، مي گويد و مروري مي كند بر بعضي از كتب 
شــريعتي كه در اين بين »كويــر« را از محبوب ترين هايش 

مي خواند.
با گراميداشت شــهيد مصطفي چمران وياِد معلِم شهيد، اين 

نامه را مي خوانيم:
اي علي! هميشه فكر مي كردم كه تو بر مرگ من مرثيه خواهي 

گفت و چقدر متأثرم كــه اكنون من بر تــو مرثيه مي خوانم! 
 اي علي! من آمده ام كه بــر حال زار خود گريــه كنم؛ زيرا تو 
بزرگ تر از آني كه به گريه و البه ما احتياج داشته باشي! خوش 
داشتم كه وجود غم آلود خود را به سرپنجه هنرمند تو بسپارم، 
و تو ني وجودم را با هنرمندي خــود بنوازي و از البه الي زير و 
بم تار و پود وجودم، سرود عشق و آواي تنهايي و آواز بيابان و 
موسيقي آسمان بشنوي. مي خواستم كه غم هاي دلم را بر تو 
بگشايم و تو »اكسيرصفت« غم هاي كثيفم را به زيبايي مبّدل 

كني و سوزوگداز دلم را تسكين بخشي.
مي خواســتم كه پرده هاي جديــدي از ظلم وســتم را كه بر 
شيعيان علي)ع( و حســين)ع( مي گذرد، بر تو نشان دهم و 
كينه ها و حقه ها و تهمت ها و دسيســه بازي هاي كثيفي را كه 
از زمان ابوســفيان تا به امروز بر همه جا ظلمت افكنده است، 

بنمايانم.
اي علي! تو را وقتي شناختم كه كوير تو را شكافتم و در اعماق 
قلبت و روحت شنا كردم و احساسات خفته و ناگفته خود را در 
آن يافتم. قبل از آن، خود را تنها مي ديدم و حتي از احساسات 
و افكار خود خجل بودم و گاه گاهــي از غيرطبيعي بودن خود 
شرم مي كردم؛ اما هنگامي  كه با تو آشنا شدم، در دوري دور از 

تنهايي به در آمدم و با تو هم راز و همنشين شدم.
اي علي! تو مرا به خويشــتن آشــنا كردي. من از خود بيگانه 

بودم. همه ابعــاد روحي و معنوي خود 
را نمي دانستم. تو دريچه اي به سوي من 

باز كردي و مرا به ديدار اين بوستان شورانگيز بردي و زشتي ها 
و زيبايي هاي آن را به من نشان دادي.

 3 نكته قابل تأمل
در انتخاباتي كه برگزار شد

 به ياد
 2شهيد اهل معرفت

ضمیمه امروز همشهری استانی
     چشمه سورت جان گرفت

   شرق در انتظار آب

  نقش موثر زنان عشاير خراسان جنوبی در توليد ثروت

همراهي  با  رئيس جمهور منتخب
پيام رهبر معظم انقالب در پی حضور حماسی مردم در انتخابات : پیروز بزرگ انتخابات، ملت ایران  است

حسن روحاني: آقای رئيسی از 12مرداد، رئيس جمهور همه مردم هستند و همه مردم از دولت قانونی ايشان حمايت خواهند كرد

پيام های تبريک
 سران كشورهاي خارجي
 روساي قوا، شهردار تهران ،
رقباي رئيس جمهور منتخب  و...
پيروزي او را تبريك گفتند

نگاهی به وعده های  
سياسی-اقتصادی 
رئيسی
 مرور همه قول هايي
 كه رئيس جمهور منتخب
در  ايام انتخابات به مردم  داد

شگفتی آرای باطله 
درباره بيش از 3/7  ميليون نفري كه   
اسامي هيچ نامزدي را روي برگه هاي 
رأي خود ننوشتند

ايرانی ها چقدر  
پيش بينی پذير هستند

همشهري در گفت وگو با كارشناسان 
 عملكرد موسسه هاي نظرسنجي
 و دقت آنها را  در انتخابات
رياست جمهوري امسال بررسي كرد

 برجام در همين دولت 
به نتيجه مي رسد

 زنده كردن روح شهر 
با احياي خانه هاي تاريخي

 تهران خانه هاي قديمي بسياري دارد كه به جاي تخريب و نوسازي
با خالقيت مي توانند تبديل به فضاهاي زنده و درآمدزا شوند

 محمدجواد ظريف در حاشيه نشست مجمع ديپلماسی آنتاليا
از خوش بيني اش نسبت به حصول توافق در وين گفت

محمدجواد ظريف وزير امور خارجه  كشــورمان ديروز در حاشــيه نشست مجمع 
ديپلماسی آنتاليا درباره سرنوشت برجام در دولت دوازدهم  گفت: احتماالً تا قبل از 
پايان كار دولت درباره برجام به توافق می رسيم. وزير امور خارجه كشورمان توضيح 
داد كه ما اواسط مرداد كنار می رويم و فكر می كنم به احتمال زياد خيلی قبل از اين 
تاريخ بتوانيم به توافق برســيم چرا كه مذاكرات درباره برجام در جريان است. وی 
همچنين سيدابراهيم رئيســی ، رئيس  جمهوری برگزيده را سياستمداری باتدبير 

توصيف كرد. صفحه23 را بخوانيد.

 تهران حدود 2500بناي قديمي ارزشــمند دارد؛  بناهايي كه شــايد معماري خاص يا 
هويت ويژه اي نداشته باشند، اما فضايي دلنشــين دارند كه مي توانند با اندك تغييراتي و 
با خالقيت، تبديل به مكاني زنده شــوند؛ مكان هايي مثل كافه، گالري، موزه و پاتوق هاي 
فرهنگي و هنري. درســت مثل اقداماتي كه براي كارخانه آرگو، موزه پمپ بنزين، موزه 
دخانيات، هتل بوتيك، موزه فلسفه، خانه اســتاد انتظامي در منطقه يك، موزه مقدم در 
خيابان مصطفي خميني در چهارراه امام خميني )ره(، خانه موزه مينايي در خيابان وليعصر 
و كوچه لوالگر رخ داد. به همين خاطر از ميان 2500بناي ارزشمند پايتخت، طي 3سال 

گذشته تعدادي احيا شده اند. صفحه3 را بخوانيد.

جهش استارت آپي 
براي رسانه ها

مركز نوآوري رسانه همشهري امروز 
به صورت رسمي كارش را آغاز مي كند
 شركت هاي خالق و نوآور در جهان
چگونه شرايط را تغيير داده اند؟

طلسم توقف واكسيناسيون شكست
 گزارش همشهری از آغاز دوباره واكسيناسيون با ورود محموله جديد

و توليد واكسن داخلی در روزهای آينده

اولين جام 1400
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   پيام هاي تبريك سران كشورهابه هشتمين منتخب
والديمير پوتين رئيس جمهوری روســيه اولين مقام خارجي بود كه ديروزبا صدور پيامی پيروزي 
ابراهيم رئيســي درانتخابات رياســت جمهوري را به او تبريك گفت . به دنبال او بشــار اسد ، 
رئيس جمهور سوريه ، نبيه بری، رئيس پارلمان لبنان،  برهم صالح، رئيس جمهور عراق،حسن نصراهلل، 
دبير كل حزب اهلل لبنان،رجــب طيب اردوغان رئيس جمهور تركيه ،عمران خان نخســت وزير 
پاكستان،رئيس جمهوري آذربايجان ، سلطان عمان وهمچنين سران امارات از جمله مقاماتي بودند 

كه با صدور پيام هايي رياست جمهوري را به ابراهيم رئيسي تبريك گفتند.

رهبری

 رهبر معظم انقالب  : پيروز بزرگ 
انتخابات، ملت ايران  است

در پي حضور حماسي و شــورانگيز ملت بزرگ ايران در انتخابات 
28خرداد، رهبر انقالب اسالمي در پيامي خطاب به منتخبان مردم 
در مسئوليت واالي رياســت جمهوري يا عضويت شوراها گفتند: 
فرصت خدمتگزاري به كشــور و ملت را قدر بدانيد و انگيزه هاي 
خدايي را همواره مدنظر داشته باشــيد. به گزارش ايرنا از پايگاه 
اطالع رســاني دفتر مقام معظم رهبري، متن پيــام رهبر انقالب 

اسالمي به اين شرح است:
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ملت بزرگ و سربلند ايران
حضور حماسي و شورانگيز در انتخابات 28خرداد، صفحه  درخشان 
ديگري بر افتخارات شما افزود. در ميانه  عواملي كه هريك به گونه اي 
مي توانست مشاركت در انتخابات را كم رنگ كند، مناظر چشم نواز 
اجتماعات شما در مراكز رأي گيري در سراسر كشور، نشانه  آشكاري 
از عزم راســخ و دل اميدوار و ديده بيدار بود. پيروز بزرگ انتخابات 
ديروز، ملت ايران است كه يك بار ديگر در برابر تبليغات رسانه هاي 
مزدور دشمن و وسوسه  خام انديشان و بدخواهان، قد برافراشت و 
حضور خود در قلب ميدان سياسي كشور را نشــان داد. نه گاليه 
از دشواري معيشــت طبقات ضعيف، نه دلتنگي از تهديد بيماري 
فراگير، نه مخالف خواني هايي كه با انگيزه دلســرد كردن مردم از 
ماه ها پيش آغاز شــده بود و نه حتي برخــي اختالالت در جريان 
رأي گيري در ســاعاتي از روز انتخاب، هيچ يك نتوانســت بر عزم 
ملت ايران فائق  آيد و انتخابات مهم رياست جمهوري و شوراهاي 
شهر و روستا را دچار مشكل سازد. اينجانب جبهه سپاس بر خاك 
مي سايم و خداوند عليم و قدير را بر توفيقي كه به ملت ايران عطا كرد 
و نظر رحمتي كه بر ايران و جمهوري اسالمي افكند، شكر بي پايان 
مي گزارم. به ملت ايران شادباش مي گويم و به حضرات محترمي 
كه با انتخاب مردم به مسئوليت واالي رياست جمهوري يا عضويت 
شوراها در سراسر كشور دســت يافته اند، همراه با عرض تبريك، 
قدرداني از اين ملت باوفا و پايبندي كامل به وظايفي را كه در قانون 
براي آنان شمرده شده است، يادآوري مي كنم. فرصت خدمتگزاري 
به كشور و ملت را قدر بدانيد و انگيزه هاي خدايي را همواره مدنظر 
داشته باشيد.الزم مي دانم از شوراي محترم نگهبان و وزارت كشور 
و دســتگاه هاي حافظ امنيت و سالمت و رســانه  پرتالش ملي و 
نامزدهاي محترم و همه  كســاني كه به نحوي به اين آزمون بزرگ 
كمك كرده اند، تشكر كنم. به حضرت ولي اهلل االعظم ارواحنا فداه كه 
صاحب اصلي اين كشور و اين نظام است، سالم عرض مي كنم و درود 
مي فرستم، علو درجات امام عزيز كه سلسله جنبان حركت عظيم 
ملت ايران بود و شهيدان واالمقام را كه برترين افتخارات كشورند، 

از خداوند متعال مسألت مي كنم.
سيدعلي خامنه اي
۲۹خرداد ۱۴۰۰

 ســيد ابراهيــم رئيســی با
1۷ ميليون و ۹2۶ هزار و 34۵ گزارش

رأی بــه عنــوان رئيــس 
جمهــوری منتخــب ايران انتخاب شــد.

سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري  
28 خردادماه و با حضور  28 ميليون و ۹33 
هزار و 4 نفر برگزار شــد و   مشاركت 48/8 
درصدي را رغم زد. )واجدين شرايط در اين 
انتخابات  ۵۹ ميليون  و 310 هزار و 30۷ نفر 
بودند( در كنار رئيســی 3 كانديداي ديگر 
محســن رضايی ميرقائد ، 3 ميليون 412 
هــزار و ۷12 رای و عبدالناصــر همتــی، 
2ميليــون و 42۷ هــزار و 201 نفر و امير 
حسين قاضی زاده هاشمی، ۹۹۹ هزار و ۷18  
را كســب كردنــد . انتخابــات روز جمعه 
3ميليون ۷2۶ هزار و 8۷0 آراي باطله داشت 
كه   به تعبيري مقام دوم در اين رقابت ها را به 
نام خود زد كه در جاي خود قابل تامل است.

اگرچه آراي رسمي و نرخ مشاركت انتخابات 
جمعه عصر ديروز از سوي وزارت كشور اعالم 
شــد و حوالي  غروب بود كه نام رئيسي به 

عنوان رئيــس جمهور منتخب ســر تيتر 
رسانه ها شد اما  شمارش مرحله به مرحله 
آراي صندوق ها همان ظهر ديروز عيان كرد 
كه ابراهيم رئيسي با فاصله زياد از 3كانديداي 
ديگــر برنــده كارزار ســيزدهمين دوره 
رياست جمهوري شده است .  پيروزي عيان 
رئيسي درانتخابات و فاصله آراي او از ديگر 
رقبايــش فاكتوري بود كــه جنس و طعم 
پيروزي او در اين انتخابــات را با ادوار قبل 
متفاوت كــرده بود. پيــروزي در آرامش  و 
پذيرش آن از ســوي رقباي سياسي بدون 
بروز گاليه يا خشم از سوي بدنه اجتماعي 
مخالفانش مسير نشستن ابراهيم رئيسي بر 
كرسي رياست جمهوري را آرام و بي حاشيه 
نشان می دهد.  از سوی ديگر با توجه به موج 
پيام هاي تبريك رقبا، منتقدان سياســي و 
چهره هاي خارجي براي او به نظر مي رسد تا 
تنفيــذ  مراســم  كــه  12مرداد مــاه 
رياست جمهوري توسط مقام معظم رهبري 
برگزار و فرايند انتقال دولت به او تكميل شود 
مسير روی كار آمدن دولت سيزدهم آرام و 

بدون تنش باشــد.  اگرچه كه حضورحسن 
روحاني در دفتر ابراهيم رئيسي - در دفتر 
رياست قوه قضاييه - و تبريك حضوري او به 
رئيسي در اين انتقال بي هياهوي قدرت از 
يك تفكر اعتدالي- اصالح طلبانه به يك تفكر 
اصولگرا بي تأثير نبود. رونــدي كه در ادوار 
قبلي معموال با طعنه و كنايه اي سياسي در 
اين مالقات معمول و مرســوم رســانه اي 
مي شد. سخنان فراجناحي حسن روحاني در 
دفــاع از پيروزي رئيســي و رئيس جمهور 
منتخب خواندن او از يك سو و تأكيدش بر 
تجربه مديريتي رئيسي و اشراف و آگاهي او 
به مطالبات جامعه و مســائل كشــور در 
بستر ســازي  براي ايجاد اعتماد اجتماعي 
فراگير- حاميان دولت و حاميان رئيسي - 

نسبت به رئيسي بي تأثير نبود.

روحاني: در كنار رئيس جمهور منتخب 
هستم 

 روحاني ديروز بااشــاره به زمان برگزاري 
مراســم تنفيذ حكم رياســت جمهوري 
رئيس جمهور منتخب خطاب به خبرنگاران 
اعالم كرد كه از 12مردادماه آقاي رئيسي، 
رئيس جمهور همه مردم ايــران و همه ما 
خواهد بود و همه به طور كامل از او و دولت 
قانوني او حمايت خواهيم كرد. به گزارش 
ايرنا، رئيس جمهور افــزود: از امروز كامال 
آماده هســتيم تا هر لحظه و هر ساعت كه 

الزم باشــد من، وزرا و معاونان در خدمت 
ايشــان باشــيم تا دوران انتقالي به خوبي 
سپري شود و رئيس جمهور منتخب بتواند 
كابينه خــود را تا پايان وقــت مقرر آماده 
كند و از مجلــس رأي اعتماد بگيرد. وي با 
بيان اينكه دولت از امــروز تا 4۵روز ديگر 
كه بايد مسئوليت در اختيار دولت جديد 
قرار گيــرد، كامال در كنــار رئيس جمهور 
منتخب است، ادامه داد: دولت براي هرگونه 
همــكاري، همراهي و اقــدام الزم در اين 
زمينه آمادگي كامل دارد. وي اضافه كرد: 
الحمدهلل رئيس جمهــور منتخب ما امروز 
شخصيتي اســت كه در سال هاي اخير در 
مناصب مهمي به ويژه در جايگاه رياســت 
قوه قضاييه حضور داشته است و ما در همه 
جلسات مهم كشــور چه مربوط به مسائل 
فرهنگي، امنيتي، اقتصادي و ساير مسائل 
و جلسات مهم در كنار هم بوده ايم. ايشان 

كامال از اوضاع كشور با خبر است و به ويژه 
به فراز و نشــيب ها و مســائل اين روزهاي 
كشور ازجمله كرونا و تحريم واقف است و 
اميدوارم كشور به بهترين شكل اداره شود و 
اين بار سنگين مسئوليت روي دوش ايشان 
قرار گيرد و از خداوند براي ايشــان در اين 

مسئوليت طلب توفيق مي كنم.

رئيســي: از اندوخته هاي دولت كنوني 
استفاده خواهم كرد

رئيس جمهور منتخب بــا بيان اينكه حتما 
از تجربيات و اندوخته هــاي دولت كنوني 
اســتفاده خواهم كرد، تأكيد كرد: اميدوارم 
اعتمادي را كه مردم به اين طلبه خدمتگزار 
كردنــد در دوران مســئوليتم جبران كنم. 
ســيد ابراهيم رئيســي در اين ديدار گفت: 
ابتدا سپاس و تشــكر خود را به مردم عزيز، 
بزرگوار و زمان شــناس ايران ابراز مي كنم 

همراهی با  رئيس جمهور منتخب
 ابراهيم رئيسي با كسب 1۷ميليون و ۹2۶ هزار و 34۵ رأي 

پيروز سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري شد 

  اگر در انتخابات ادوار رياست جمهوري آراي باطله از 
آراي برخي نامزدهاي انتهاي فهرســت باالتر بود، اين 
دوره مجموع آراي ســفيد و باطله روي پله دوم نتايج 
انتخاباتي ايستاد.  مهم ترين حاشيه آراي مردم در اين 
دوره از انتخابات به وضوح همين ميزان باالي اســامي 
و عبارات غيرمرتبط روي تعرفه هاي رأي بوده اســت. 
بيش از 3/۷  ميليون نفر در انتخابات رياست جمهوري 
سيزدهم اسامي هيچ نامزدي را روي برگه هاي رأي خود 

ننوشتند. آنها تا پاي صندوق هاي رأي آمده بودند و در 
اصل انتخابات هم شركت كرده بودند، ولي گزينه مورد 

نظر خودشان را در ميان نامزدها پيدا نكرده بودند.
 عبدالرضا رحماني فضلي با پيش بيني اين افزايش موج 
آراي باطله همان صبح آغاز رأي گيري از مردم خواسته 
بود رأي ســفيد به صندوق نيندازند؛ چراكه انتخابات 
تبلور اراده آنهاســت. پيش بيني هاي انتخاباتي قبل از 
28خرداد در بخش قابل توجهــي از داده هاي خود با 

جمعيتي از شــركت كنندگان درنظرسنجي ها مواجه 
بود كه نمي دانستند مي خواهند به چه كسي رأي دهند. 
جمعيت اين »نمي دانم« ها به عنــوان مثال تا آخرين 
نظرسنجي ايســپا )مركز افكارســنجي دانشجويان 
ايران( نيز بعد از ســيد  ابراهيم رئيسي در جايگاه دوم 
قرار داشــت و ســاير نامزدها با اختالف آراي زياد در 
جايگاه هاي بعدي قرار مي گرفتند. عــدد آراي باطله 
براساس آخرين گزارش هاي وزارت كشور  رقمي حدود 
3/۷ ميليون معادل 14درصد كل شــركت كنندگان 
در انتخابات بود كه رقم بســيار بااليي در مقايســه با 
ادوار انتخاباتي ســابق محسوب مي شد. در 2انتخابات 

رياست جمهوري سال هاي ۹2و ۹۶آراي باطله چيزي 
حدود يك ميليون و 200هزار رأي بود كه در انتخابات 
رياست جمهوري13۹۶، 2.۹درصد مشاركت را به خود 
اختصاص مي داد. اما چرا آراي باطله در مقايسه با يك 
دوره قبل رشــد 3و نيم برابري داشته است؟ جمعيت 
»بي پاســخ« هاي انتخاباتي يا همان كساني كه قصد 
مشاركت داشتند، ولي نامزد مطلوب خود را نداشتند 
از همــان دوره اعــالم نتايج بررســي صالحيت ها در 
شوراي نگهبان عدد بسيار قابل توجهي بالغ بر ۵0درصد 
مشاركت كنندگان بود. اين رقم اگرچه به تدريج جايگاه 
اول خود را از دست داد و ابراهيم رئيسي توانست بخش 

زيادي از اين طيف خاكستري مشاركت كننده را سمت 
خود جلب كنــد، ولي همچنان ميزان بااليي داشــت 
و جايــگاه دوم خودش را درنظرســنجي ها ثابت كرد. 
ردصالحيت هاي گسترده شوراي نگهبان در انتخابات 
رياست جمهوري ســيزدهم و حذف تمامي نامزدهاي 
اصالح طلب در رقابت ها متهم نخست اين سرگرداني 
آرا ميان جمعيت مصمم به شــركت در رقابت ها بود و 
نتايج رياست جمهوري نشان داد بخش گسترده اي از 
اين افراد تا روز رأي گيري نيز نتوانستند بر ابهامات خود 
براي انتخاب ميان يكي از نامزدها فائق بيايند و درنهايت 

رأي سفيد و باطله به صندوق ها انداختند.

شگفتي آراي باطله در انتخابات ۱۴۰۰

۱۰ وعده نامزد منتخب به مردم 

رئيسي از ديروز تا امروز

ابراهيم رئيسي اكنون هشتمين فردی است 
كه بر منصب رياست جمهوری تكيه می زند. مطالبه

تنهــا فــردي از ميــان 4 كانديــداي 
رياست جمهوري كه حال بايد به فكر اجراي وعده هايش 
باشد. آن هم در وضعيتي كه جامعه  به دليل شرايط ويژه 
اقتصادي و سياسي مطالبات جدي از رئيس جمهور منتخب 
دارد و به صورت عيان در ديدار هاي مردمي كانديداها آشكار 
شد.رئيس جمهوري كه بايد پاسخگوي مطالبات بسياري 
باشد. مطالباتي كه دولت دوازدهم معتقد بود بخش بسياري 
از آنها به دليل تحريم ها روي هم انباشــته شده است، اما 
رئيســي در تبليغات انتخاباتي خود اعالم كرد كه به اين 
موضوع اعتقادي نــدارد و با توجه به همســو بودن ديگر 
نهادهاي حاكميتي مانند مجلس و... با دولت وي، بهانه اي 
براي رفع نشدن مشــكالت نخواهد داشت.اما وعده هاي 
انتخاباتي »ســيد ابراهيم رئيســي« چه بــود؟ وي در 
سخنراني ها و برنامه هاي راديويي و تلويزيوني خود مهم ترين 
وعده ها و برنامه هاي خود را بارها اعالم كرد. تأكيد او بيشتر 
بر وعده هاي اقتصادي و اجتماعي بود و حتي وعده هاي وي 
در حوزه هاي مهمي چون سياســت و سياست خارجي و 
فرهنگ هــم از منظر اقتصادي بيان شــد. بــه هر روي 
اصلي ترين وعده هاي رئيسي را مي توان موارد زير عنوان 

كرد:
1- ازدواج جوانان و مســكن؛ تأكيد بــر ازدواج از جوانان 
مسكن از ما؛ ســاخت 4ميليون مســكن در 4سال، ارائه 
تسهيالت به انبوه سازان و نيز كمك به دهك هاي پايين 

جامعه در حوزه مسكن
2- بازار و بورس؛ جلوگيري از هدايت سرمايه ها به سمت 

بازار ارز، طال و زمين و عدم  مداخله دولت در بازارها، 
ايجاد صندوق بيمه اي و جبران خســارت مردم در 

بورس
3- رفع بيكاري و ايجاد شــغل؛ ايجاد يك ميليون 
شغل به صورت ســاالنه و ســوق دادن نقدينگي 
به ســمت توليد و تعديــل ماليــات دريافتي از 

توليدكنندگان
4- سالمت و درمان؛ پرداخت هزينه درمان از 
طريق ارائه كارت سالمت براي برخي از اقشار 
جامعــه و كاهش ۵0 درصــد از هزينه هاي 

درمان
 ۵- ماليات؛ اجراي سيستم هوشمند مالياتي 
براي شفافيت روند اقتصادي، جلوگيري از 

فرار مالياتي و اجراي عدالت مالياتي
۶- مبارزه با فساد؛ پايان روابط فسادانگيز 
و جريان رانت خواري و مبارزه با فساد در 

همه بخش ها
۷- اينترنت و فضاي مجازي؛ رايگان شدن 

اينترنت براي دهك هاي پايين جامعه، رونق 
اقتصاد فضاي مجازي و تشكيل دولت هوشمند

8- سياست خارجي؛ تشكيل دولت مقتدر براي 
اجراي برجام 

۹- مديريــت اقتصادي؛ ايجــاد تيم اقتصادي 
هماهنگ اصالح نظام بانكي كشور و استفاده از 
۷0درصد ظرفيت خالي اقتصاد كشور و توسعه 

اقتصاد دريا و كاهش جدي ميزان قاچاق
10- تورم؛ تك رقمي شدن نرخ تورم

 سيد ابراهيم رئيسي بعد از 
ابوالحســن بني صــدر، نگاه

رجايــي،  محمدعلــي 
آيــت اهلل   خامنه اي، آيت اهلل هاشــمي 
 رفسنجاني، سيدمحمد خاتمي، محمود 
احمدي نژاد و حسن روحاني، هشتمين 
رئيس جمهور ايران در 42سال گذشته 

محسوب مي شود. 
او دومين رئيس جمهور ايران اســت كه 
از رياســت يك قوه به قوه ديگر مي رود؛ 
پيش از او آيت اهلل هاشــمي رفسنجاني 
در ســال13۶8 در زماني كه رياســت 
مجلــس وقــت را برعهده داشــت در 
انتخابات رياست جمهوري شركت كرده 
و از بهارستان به پاســتور رفته بود. در 
انتخابــات13۷۶ علي اكبر ناطق نوري، 
رئيس مجلس پنجم كه بــار ديگر اين 
راه را آزموده بود، اما باز به همان مجلس 
بازگشــته بود. اين بار ابراهيم رئيســي 
در قامت رئيس قوه قضاييــه اما دلگرم 

به حــدود 1۶ميليون رأيي بــود كه در 
انتخابات13۹۶ جمع كــرده بود. او در 
آن زمان توليت آســتان قدس رضوي 
را بر عهده داشت  و بازي انتخابات را به 
حسن روحاني باخته بود. رئيسي بعد از 
آيت اهلل   خامنه اي، دومين رئيس جمهور 

متولد مشهد است.
او دامــاد آيت اهلل علم الهــدي، نماينده 
ولي فقيه در مشــهد هم هست؛ وصلت 
او با جميله الســادات علم الهدي دختر 
ارشد آيت اهلل علم الهدي در سال13۶2 
سرگرفت. رئيسي 23ساله در آن زمان، 
همزمان دادستان شــهر كرج و همدان 
بود. 2ســال بعد از اين وصلت، ابراهيم 
رئيســي به عنوان جانشــين دادستان 
انقالب تهران منصوب شــد و به تهران 
آمد. بــه ايــن ترتيــب، دوره مديريت 
قضايي اش در تهران آغاز شــد. او البته 
30سال بعد )اسفند ســال13۹4( بايد 
دوباره به مشهد برمي گشــت و توليت 

آســتان قدس رضــوي را  عهــده دار 
می شد؛ جايي كه رقابت انتخاباتي براي 
رياست جمهوري را از همانجا آغاز كرد. 
در اين 30سال، ابراهيم رئيسي به يك 
قاضي شناخته شده در سيستم قضايي 

كشور تبديل شده بود.
از دادســتاني تهران گرفته تا رياســت 
ســازمان بازرسي كل كشــور به مدت 
10ســال و دادســتاني كل كشــور، 
پســت هاي بعدي ابراهيم رئيســي در 
قوه قضاييه بود. او در تمام اين ســال ها 
هــم از مرحوم آيت اهلل محمــد يزدي، 
رئيس پيشين قوه قضاييه، هم از مرحوم 
سيدمحمود شــاهرودي، رئيس اسبق 
و هم از آيت اهلل صــادق آملي الريجاني، 
رئيس ســابق قوه قضاييه حكم گرفته 
بــود؛ در عين حال در دهــه۶0 احكام 
و ماموريت هايــي از امام خمينــي)ره( 
گرفته بــود، اما وي 4حكــم اخير خود 
را از رهبر معظم انقالب گرفته اســت. 
ابراهيم رئيسي از سال۹1 با حكم رهبر 
انقالب به عنوان دادستان ويژه روحانيت 
منصوب شد. او در سال۹۶ با حكم رهبر    

معظم انقالب به عنوان توليت آســتان 
قدس رضوي و در همان سال به عنوان 
عضو مجمع تشــخيص مصلحت نظام 
منصوب شد. وي در ســال۹۷ از سوي 
رهبر معظم انقالب به عنوان رئيس قوه 

قضاييه منصوب شد. 
ســيدابراهيم رئيســي، نخســتين 
رئيس جمهور ايران خواهد بود كه مورد 
تحريم اتحاديه اروپا و آمريكا قرار گرفته 
اســت؛ در ماه مارس2011 نام ابراهيم 
رئيسي در فهرست 80مقام ايراني تحريم 
شده توســط اتحاديه اروپا قرار گرفت. 
دليل اين تحريم بيشــتر مسائل حقوق 

بشري عنوان شده است. 
در 13آبــان13۹8، وزارت خزانه داري 
ايالت متحده آمريكا ۹تن از چهره هاي 
برجسته كشــور را تحريم كرد: ازجمله 
ســيدابراهيم رئيســي. بهانه آمريكا، 
اعتراضات آبان بود و برخي پرونده هاي 
ديگر تاريخي. احتماال نخســتين اقدام 
آمريــكا و اتحاديه اروپا طبــق قوانين 
بين الملل بايد خارج كردن نام رئيسي از 

فهرست تحريم ها باشد.

و خدا را به ســبب اعتمادي كه مردم به اين 
طلبه خدمتگزار داشــته اند، شاكر هستم. 
رئيس جمهــور منتخب با تأكيــد بر اينكه 
حتما از تجربيــات و اندوخته هــاي دولت 
كنوني اســتفاده خواهم كرد، اظهار داشت: 
با همكاري اي كه روحانــي و دولت در اين 
مدت خواهند داشت از ظرفيت ها، تجربيات و 
گزارش هاي آنان استفاده خواهم كرد و با آنان 
نشست خواهم داشت.رئيسي با بيان اينكه از 
همه صاحب نظران و انديشمندان مي خواهم 
كه ما را از ديدگاه هاي ارزشمند خود بهره مند 
كنند، تصريح كــرد: در دولــت مردمي از 
همه ديدگاه هاي ارزشــمند صاحب نظران، 
كارشناســان و مردم بهره خواهيــم برد و 
اميدوارم وظيفه سنگيني را كه مردم بر دوش 

ما گذاشته اند به بهترين شكل انجام دهيم.

 نرخ مشــاركت در ادوار گذشته چقدر 
بوده است؟

 نرخ 48/8درصــدي انتخابات 28خردادماه 
پايين ترين نرخ مشــاركت در ادوار 3 1گانه 
انتخابات رياست جمهوري را به خود اختصاص 
داده است. نرخ درصد مشاركت در دولت هاي 
اول و دوم و ســوم به ترتيــب ۶۷/4، ۶4/2و 
۷4/2 درصد اعالم شده است، ۵4/۷، ۵4/۵ 
و ۵0/۶درصد نيز به ترتيب نرخ مشاركت در 
ادوارچهارم، پنجم و ششم رياست جمهوري 
است و در ادوار هفتم، هشتم و نهم - مرحله 
دوم -رياست جمهوري نرخ مشاركت ۷۹/۹، 
۶۶/۷و۵۹/۷ درصد بوده است. نرخ مشاركت 
در دوره دهــم انتخابات رياســت جمهوري 
84/8، دوره يازدهــم ۷2/۹ و دوره دوازدهم 
۷3/3 درصــد بــوده اســت. باالترين نرخ 
مشاركت در ادوار 13گانه مربوط به انتخابات 

دوره دهم بوده است.
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 پيام تبريك شهردار تهران
به رئيس جمهور منتخب

 فرصت توجه به شهرها 
 با همراهي بيشتر دولت 
و شهرداري فراهم شود

پيــروز حناچــی 
شــهردار تهــران  
در پيامــی انتخاب 
سيدابراهيم رئيسی 
به عنــوان رئيس 
جمهور ايران را تبريك گفت. متن پيام  

به شرح زير است :
جناب حجت االســام والمســلمين 
ســيد ابراهيم رئيســی، هشــتمين  
رئيس جمهورمنتخب مردم شــريف 

ايران ، با سام و احترام؛
انتخــاب رئيــس جمهــور فرصــت و 
نعمتی اســت بی بديل که مردم شريف 
ايران، بــا بهره گيری از آن، نقشــه راه 
 پيــش روی کشــور را بــر می گزينند. 
ضمن تبريك انتخــاب حضرت عالی به 
عنوان هشتمين رئيس جمهوری اسامی 
ايران، موفقيت شما را در اين مسئوليت 
سنگين که حاصل حضور شكوهمند و 
اعتماد مردم شريف ايران است از خداوند 
متعال مسئلت نموده و اميدوارم تحت 
زعامت رهبر معظم انقاب اسامی، در 
اين فصل نو فرصت توجه بيشتر به شهرها 
و نيازهای آنها در هماهنگی و همراهی 
بيشتر دولت و شهرداری ها ميسر گردد، 
و کانشــهر تهران نيز بتواند از حمايت 
 دولت بيــش از پيش برخــوردار گردد. 
آرزوی توفيق و ســربلندی برای دولت 

جنابعالی و ملت شريف ايران دارم.

خبر

 دقت در بافت قديمي شهر 
در راستاي تحول هويت  

اگــر گذرتــان بــه مناطق 
مرکزي، جنوبي، شــمالي 
و برخي محله ها در شــرق 

تهران بيفتد، معماري بافت ها تماشايي  هستند. برخي 
از اين بافت ها با مشارکت شهروندان، مالكان و مسئوالن 
بازسازي و نوسازي شــده اند و بعضي زير خروارها خاك 
مانده اند و چهره افسرده اي به آن بخش از شهر داده اند؛ 
درحالي که مشــخصه برخي از آنها باورنكردني است و 
قدمتشان مي تواند انديشه هر نسلي را تكان بدهد. اين 
نكته قابل تعمق اســت و نبايد از آن به راحتي گذشت. 
هرجايي بافت فرسوده داشته باشد، آغوشش براي آسيب 
اجتماعي باز است، اما مي توان از آن به نحو احسن و به نفع 

عموم بهره  برد. 
بسياري از شهروندان يك محله از يك گذر، خانه، خيابان، 
بازار در يك بافت قديمي و تاريخــي خاطره دارند و اين 
خاطره جمعي بايد بررسي شود تا مبادا به بهانه نوسازي، 
هويت يك بخش از شــهر را محو کنيم، چه بســا طي 
مطالعات و تحقيقات درباره داشته هاي يك بافت موجود 
در مناطق تهران، نتيجه آن شــد که الزم است محله اي 
احيا و به سبك قديم نوسازي شود.  نمونه بارز اين موضوع 
محله نفرآباد در شهرري و تكيه 400ســاله آن است و 
همينطور خانه عمو عباس؛ خانه اي که توســط يكي از 
اهالي تبديل به پاتوق محلي شــده است. بعضي از نقاط 
تهران به دليل وجود فضاهاي ارزشــمند گنجايش موزه 

شدن را دارند.
 تهران مي تواند موزه اي رويدادمحور تلقي شــود؛ چون 
خانه، خيابان و اماکن زيــادي دارد که رويدادهاي مهم 
تهران در آن فضاها تصميم گيري شده و افراد فرهيخته 
و بزرگي در آنها زندگي کرده اند و همين مي تواند سبب 
شود تا با توجه و بررسي پيشــينه اش با تعريف کاربري 
جديد به مكاني براي استفاده عموم تبديل شود و با تردد 
و رفت وآمدها حال خوشــي را براي آن بخش از منطقه 
تهران به ارمغان خواهد آورد. خانه جماران در محله شمال 
تهران، مدرسه دارالفنون در خيابان ناصرخسرو يا موزه 
جال، همه از اين دست فضاهايي هستند که در شهر احيا  

و مايه سرزندگي آن بخش از منطقه شده اند. 
خانه هايي در همين تهران بــزرگ وجود دارند که بنا به 
داليلي ديگر استفاده نمي شوند و در ميان شهر به حال 
خود رها شــده اند و جزو خانه هاي ارزشمند و فاخر هم 
نيستند. اين خانه ها فقط قديمي  بوده و موجب شده اند 
ســال ها آنجا بي رونق بماند؛ درحالي کــه مي توانيم در 
شهرسازي هاي جديد اين بناها را با کاربري جديد به کار 

بگيريم و به استفاده عموم برسانيم. 

نگاه

عبدالرضا گلپايگاني
معاون معماري و شهرسازي شهرداري تهران
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 تهران حدود 2500بناي قديمي ارزشمند 
دارد؛  بناهايي که شايد معماري خاص يا گزارش

هويت ويژه اي نداشته باشند، اما فضايي 
دلنشــين دارند که مي تواننــد با انــدك تغييراتي و با 
خاقيت، تبديل به مكاني زنده شوند؛ مكان هايي مثل 
کافه، گالري، موزه و پاتوق هاي فرهنگي و هنري. درست 
مثل اقداماتي که براي کارخانه آرگو، موزه پمپ بنزين، 
موزه دخانيات، هتل بوتيك، موزه فلســفه، خانه استاد 
انتظامي در منطقه يك، موزه مقدم در خيابان مصطفي 
خميني در چهارراه امام خميني، خانه موزه مينايي در 
خيابان وليعصر و کوچه لوالگر رخ داد. به همين خاطر از 
ميان 2500بناي ارزشمند پايتخت، طي 3سال گذشته 
تعدادي احيا شــده اند. در اين ميان، ستاد گردشگري 
شــهرداري تهران هم براي آنكه مشخصات مناسبي از 
خانه هاي قديمي ارزشمند وجود داشته باشد، اقدام به 
تهيه بانك اطاعاتي خانه هاي قديمي کرده است. اين 
بانك روزبه روز تكميل تر مي شــود. رئيس اين ســتاد  
مي گويد: »900بناي ارزشــمند تاريخي در اين بانك 
اطاعاتي ثبت شده اند و اطاعات خانه ها دائم به روزرساني 
مي شود.« به گفته مهرشاد کاظمي چنين بانكي مي تواند 
به کمك احيا و حفظ خانه هاي قديمي بيايد و آنها را از 
خطر تخريــب نجات دهــد؛ چراکه تخريــب، هويت 

محله هاي تاريخي تهران را از بين مي برد.

گنج هاي فراموش شده 
يكي از اقدامات خوب در دنيا استفاده از فضاها و اماکني از 
شهر است که افراد از آن خاطره جمعي دارند يا رويدادي 
تاريخي در آن در حال جريان است. در اين باره شهرداري 
تهران و برخي از نهادها اقدامات خوبــي انجام داده اند 
و ستاد گردشگري شــهرداري تهران نيز در حال ثبت 
هريك از اين فضاها با کاربري جديد يا ارائه اطاعات از 
تاريخچه آنهاست. به گفته مهرشاد کاظمي، رئيس ستاد 
گردشگري شهرداري تهران در يك دهه اخير شهرداري 
موفق به تملك برخي از اين بناها شده و به همين واسطه 
شاهد تحولي در اين زمينه بوده ايم. در باب همين موضوع 
الگوهاي بي شــماري از بازآفريني فضاهــاي مرده در 
شــهرهاي بزرگ و قديمي جهان به چشم مي خورد که 
با معنا بخشيدن به آن بخشــي از معبرهاي شهر را روح 
زندگي بخشيده اند. کاظمي در اين باره مي گويد: »وجود 
بناهاي فاخر و ارزشمند در تهران موجب شده تا تهران 
متمايز از ساير شهرها شود و ستاد گردشگري شهرداري 
تهران براي معرفي تاريخچه اين بناها و خانه ها اقدام به 
 )visit.tehran.ir ( ثبت آنها در سايت ويزيت تهران
کرده است. تهران حدود 350بناي تاريخي دارد که ثبت 

ملي شده اند که هر يك از بناها مالكيت خصوصي داشته 
يا زيرنظر نهاد يا سازماني دولتي هستند. همچنين در اين 
ميان شهرداري هم براي تملك ساير بناها پيشقدم شده و 
با اين اقدام شهر دچار تحول و دگرگوني از لحاظ سيماي 
بصري خواهد شد. اقدام ديگري که در اين سايت در حال 
انجام است، ثبت يكي يكي اين خانه هاست و شهروندان 
مي توانند با مراجعه به ســايت تاريخچه اين خانه ها را 
ببينند و همچنين اگر کاربري خاصي دارند با آن آشنا 
شــوند.« او ادامه مي دهد:  »جا ندادن به گنجينه هاي 
موجود در مناطق قديمي تهــران و ناديده گرفتن اين 
سرمايه ها مي تواند نقش مؤثري در بي روح شدن معابر 
داشته باشد. چنانچه گنج هاي فراموش شده شهر را به 
چشم ثروت شهري در اولويت براي بازآفريني شهر بدانيم، 
تهديدها به فرصت تبديل مي شوند. ناگفته هويداست که 
مديريت شهري دست روي دست نگذاشته و با احياي 
فضاهاي ارزشمند و مرده شــهر، مقدمات الزم را براي 

تحول و توسعه پايدار فراهم کرده است.«

 توجه به فرصت هاي خاموش شهر براي رونق آن
شهر ديدني تر مي شود درصورتي که نگاه به شهر نگاهي 
گذرا و بي تامل نباشد؛ مانند نگاهي که به خانه مينايي 
شده است. در اين باره وحيد قاسمي، مدير موزه و پايگاه 
ميراث شــهري خيابان وليعصر )عج(کــه تحقيقات و 
تجربيات زيادي از بازآفريني فضاهاي فراموش شده شهر 
دارد، مي گويد: »اگر به فضاهاي ارزشمند و غيرارزشمند 
شهر که به حال خود رها شــده اند به عنوان فرصت هاي 
خاموش توجه داشته باشيم، براي دقايق اندکي هم اجازه 
نمي دهيم تا اين فرصت ها در گوشه اي از شهر خاموش و 
با استفاده باقي بمانند. چنانچه مطالبات شهر و شهروندان 
را در عصر حاضر بدانيم، مي توانيم از فضاهاي شهري براي 
اهدافي چون نشاط اجتماعي و سرمايه هاي اجتماعي بهره 

الزم را ببريم. کافي است نگاهي به کارنامه موفق شهرهاي 
بزرگ دنيا درباره بازآفريني فضاهاي مرده داشته باشيد 
و ببينيد که آنها هم با توجه به نياز شهر و تعلق خاطري 
که شــهروندان به آن مكان دارند، فرصت را براي برخي 
از فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي غنيمت شمرده اند. 
بدون شــك براي اين تحول نياز به ايجاد شــبكه هاي 
شهري است و اين شبكه ها با خاطره سازي  و تعلق خاطر 
به آن مكان ها مي توانند پيوند برقرار کنند. خوشبختانه 
تهران در اين باره شهر ثروتمندي است؛ چون پر است از 
فضاهايي که شهروندان بسياري از آن خاطره دارند. نمونه 
بارزش بوستان اتوبان کودك در خيابان وليعصر باالتر از 
مهديه تهران. اين مكان براي بسياري از پدران و مادران 
جوان مملو از خاطره بازي است، اما متأسفانه سايه شوم 
تخريبگري، ســبزي درختان را به فرجامي نه چندان 
خوشايند ختم کرده؛ درحالي که هنوز براي احياي آن 
دير نشده و مي توان اقدام سازنده اي انجام داد.« قاسمي با 
تأکيد به تشويق شهروندان در امر مشارکت براي احياي 
فضاهاي بي روح شهر در راستاي شــهر شاد و سرزنده 
مي  گويد: »اگر صرفا راجع به عمارت ها و بناهاي رها شده 
در فضاي شهر حرف مي زنيم بايد به نكاتي توجه کنيم 
که چگونه مي توان اين بناها را به شهر اضافه کرد! سؤال 
مهمي که پاسخش هم مهم اســت؛ اينكه آيا رسيدگي 
به اين فضاها فقط بر عهده شهرداري است؟ براي پاسخ 
بايد بگويم که مي توان با ســرمايه گذاري هاي کوچك، 
چندوجهي و مشــارکتي اقدامات خوبي براي تحول و 
پويايي شهر با اين بناهاي ارزشمند انجام داد. راهكار ديگر 
آنكه مي توان براي اين فرصت ها شــبكه هاي اقتصادي 
ايجاد کرد و اگر چند نفر سهامي دارند به واسطه آن کار 
مشارکتي انجام بدهند. درواقع نبايد فراموش کنيم که 
کار مديريت شهري زمينه ساز بستر توسعه هايي از اين 
دست موضوعات است؛ البته گاهي برخي از موضوعات 

از قبيل احياي خيابان وليعصر در حوزه مديريت شهري 
است و براي آن بايد سرمايه گذاري شود و تصميم گيري 
درباره چنين موضوعاتي را نمي توان به بخش خصوصي 

واگذار کرد.«

اجازه ندهيم زندگي مدرنيته آســيبي براي كالبد 
شهر باشد 

 شــهر تهران از 4محله معروف در منطقه 12در حصار 
صفوي شكل گرفت و بازار بزرگ به اين محله ها هويت 
داد و اکنون به واسطه توسعه تهران، محله هاي نخستين 
تهران با بي توجهي به هويت کالبدي شان با تغيير کاربري 
مواجهند و متأســفانه محله هاي مســكوني قديمي به 
انبار اصناف تبديل شــده اند. درحالي که با اســتناد به 
صحبت هاي داريوش شهبازي، نويسنده و تهران شناس 
دربــاره حفظ شــهرهاي تاريخي مانند تهــران بايد از 
سياست شهرهاي تاريخي جهان بهره مند شد. شهبازي 
با شناسايي تهديدهاي شهر و استفاده از آن براي توسعه 
و تحول گفت: »براي پويايي و ســرزندگي شهر بايد هر 
آنچه براي تهــران به عنوان تهديد به شــمار مي آيد را 
بشناســيم و اجازه ندهيم زندگي مدرنيته بي محابا به 
کالبد و هسته اوليه شهر صدمه وارد کند. پكن ازجمله 
شهرهاي تاريخي جهان اســت که بناهاي قديمي آن با 
کاربري هاي مختلف بازآفريني شــده و به وضوح نشاط 
و سرزندگي در فضاها و منطقه هاي قديمي قابل رؤيت 
است. در اين شهر پياده ها به سواره ها اولويت دارند و هيچ 
ماشين يا موتورسيكلتي اجازه ورود به بافت قديمي شهر 
را ندارد و براي رفت وآمد از سه چرخه هاي قديمي استفاده 
مي کنند که اين هوشمندي است. بناها به عنوان ميراث 
گذشتگان به شمار مي آيند و بايد براي حفظ آنها از هيچ 
اقدامي دريغ نكرد. خوشبختانه اقدامات خوبي هم شده 
است، اما تهران هنوز بناي ســن و سال دار، زياد دارد که 
بي شك بستري براي تحول شهر است؛ بناهايي مانند خانه 
معين التجار بوشهري ملقب به »پدر معنوي خليج فارس« 
در خيابان سعدي جنوبي که در سال 1395به ثبت ملي 
رسيد يا خانه نيما يوشيج با شهرت »پدر شعر فارسي« 
در خيابان دزاشيب که با همه پيگيري ها به گفته اهالي 
حال خوشي ندارد و نمونه ديگر هم عمارت کاه فرنگي 
در پليس آگاهي بزرگ تهران با قدمتي قاجاري است که 
با وعده هايي براي راه اندازي موزه پليس به حال خود رها 

شده است.«
ناگفته نماند که يكي از راهكارهاي حفظ خانه هاي قديمي 
و ثبت ملي نشده، استفاده از طرح حق انتقال توسعه است؛ 
طرحي که معاونت معماري و شهرســازي ارائه کرده و 
شوراي شهر خواهان بررسي بيشتر آن است. به موجب 
اين طرح، مالكان مي توانند خانــه قديمي را براي احيا 
واگذار کنند و از امتيازات تراکمي در ساير محدوده هاي 

شهر بهره مند شوند.

زنده كردن روح شهر با احياي خانه ها و بافت تاريخي
تهران خانه هاي قديمي بسياري دارد که به جاي تخريب و نوسازي، با خاقيت و تغييراتي اندك مي توانند تبديل به فضاهاي زنده و درآمدزا شوند

زهرا كريمي
خبر نگار

 پامنار، تفتيده از آفتاب داغ خرداد ماه، زير 
صداي ماشين ها، موتورسيكلت ها و همهمه گزارش2

عابران و کاســبان، خاموش نشســته و در 
انديشه سرنوشتي که بر او رفته، نظاره گر آينده اي است که 
اين مردمان برايش رقم خواهند زد. از سنگفرش خيابان جدا 
و وارد کوچه مشيرالخلوت مي شوم، گشت کوتاه ما از اينجا 
آغاز مي شود؛ اينجا که همه  چيز بوي کهنگي و رهاشدگي 
مي دهد. از همان ابتدا قدمت بناها و معماري آنها جلب توجه 
مي کند. کوچه هاي تنگ و باريك، ساختمان هاي کم ارتفاع، 
درختان کهنسال و بناهاي تاريخي از ياد رفته که در گذر 
ســال ها جراحات عميق برداشــته اند اما همچنان سرپا 

ايســتاده اند؛ اينها که بخش بزرگي از تاريخ تهران را روي 
شــانه هاي خود حمل مي کنند مرا ياد بيتــي از خاقاني 
مي اندازند: »تن سپر کرديم پيش تيرباران جفا/ هرچه زخم  

آيد ببوسيم و ز مرهم فارغيم«
پامنار، بخشــي از محله عودالجان، يكــي از قديمي ترين 
خيابان هاي تهران و به نوعي قلِب تاريخي پايتخت که محل 
زندگي بسياري از صاحب منصبان دربار و شخصيت هاي 
سياسي مهم در طول تاريخ بوده، حال و روز خوشي ندارد. 
اين خيابان که به سال1334 در فهرست آثار ملي ايران به 
ثبت رسيده است هم اکنون به بورِس فروش فنس ، ايرانيت 
و طلق تبديل شده و بســياري از خانه هاي تاريخي آن يا 
به طور کامل تخريب شــده اند يا در حال تخريب هستند 
و از شــمار بســياري از اين خانه ها، تنها اسكلتي برجاي 
مانده که نشان از قدمت و اســتواري اين بناها دارد. ديدن 

اين بناهاي تخريب شده در کوچه پس کوچه هاي پامنار، 
غم انگيز و در عين حال شــگفت انگيز است که چه تاريخي 
در همين محله کوچك جا خوش کرده و عدم رســيدگي 
صحيح، مي تواند به زودي اين تاريخ را همينجا دفن کرده 
و برود تا پامنار را به يكي از قطب هاي تجاري پايتخت بدل 
کند اما اين بناها با همه زخم هايي که بر جانشان نشسته، 
ايستاده اند. اگر تمام تاريخ پامنار را کنار بگذاريم و از بناهاي 
مهمي مانند خانه موتمن االطبا، خانه ناصرالدين ميرزا، خانه 
سلطان بيگم شجاعي )خانه موزه بازار(، خانه سرهنگ ايرج، 
خانه آيت اهلل کاشاني، کنيسه عزرا يعقوب، مسجد آيت اهلل 
شاه آبادي، کنسولگري روسيه، امامزاده روح اهلل و بسياري 
ديگر چشم پوشي کنيم، اين منطقه را تنها بايد به اين دليل 
که در سال هاي نهضت ملي شــدن نفت، يكي از مهم ترين 

کانون هاي سياسي ايران بود محافظت کرد.

پامنار؛  قلب توريستی پايتخت
بسياري از اين بناهاي تخريب شده که به حال خود گذاشته 
شده اند، به مأمن معتادان بدل شده و تا حدي امنيت محله 

را نيز خدشه دار کرده اند.
محمدرضا زيد شــفيعي، دبير شــوراياري محلــه پامنار 

مي گويد: »متأســفانه معتادها و کارتن خواب ها به برخي 
از اين خانه ها رفت وآمد مي کنند و امنيــت اهالي را دچار 
مشــكل کرده اند. .«  او با بيان اينكه پامنــار مي تواند قلب 
توريستي پايتخت باشد، اضافه مي کند: »اگر توريست اينجا 
بيايد، چندين روز طول مي کشد تا به طور کامل اين خانه ها 
را ببيند. ما حتي اگر بتوانيم تعداد اندکي از اين خانه ها را هم 

نجات بدهيم کار بزرگي کرده ايم.«

تهران از پامنار آغاز مي شود
بي توجهي به پامنار با وجود پتانسيل هاي عظيم آن، ساليان 
سال است که ادامه دارد و مختص به يك دولت خاص نيست. 
البته برخي از اين خانه ها به همت سازمان ميراث فرهنگي 
به ثبت ملي رســيده اند اما پس از چندي و درپي شكايت 
مالكان، از فهرست خارج شــده و به حال خود رها شده اند 
تا به طور کامل تخريب شــوند. برخي از اين خانه ها هم که 
هنوز قابليت اســتفاده دارند، به انبار بدل شده اند. با ادامه 
اين روند، طولي نمي کشد که تمام خانه هاي پامنار تخريب 
و به انبارهاي بازار اضافه شوند؛ اتفاق خطرناکي که مي تواند 

بخش مهمي از تاريخ تهران را با خود به گور ببرد.
مهران تهراني يكي از اهالي پامنار است.  او درباره تاريخچه 

پامنار مي گويــد: »پامنار زيرمجموعــه اي از عودالجان 
کان اســت که االن به محله پامنار تبديل شــده است. 
اگر خيلي قاطــع بخواهيم درباره تاريــخ تهران صحبت 
کنيم، بايــد بگوييم که اصل تهران همينجاســت. تهران 
از اين محله شروع مي شود. کســاني که در دربار بودند و 
پست هاي حكومتي داشتند در همين منطقه ساکن بودند. 
کوچه هاي اين محله، به نام کساني بوده که اينجا زندگي 
مي کردند، مثل کوچه قائم مقام فراهاني، کوچه بهاءالدوله، 
امين الدوله، صديق الدوله و... ميرزاشــفيع مازندراني که 
عهدنامه فينكنشتاين را نوشته و صدراعظم فتحعلي شاه 
بوده ســاکن همين محل بوده که امروز هم اسكلت خانه 
پابرجاست و خوشبختانه بافت خانه از هم نپاشيده و مالك 
شخصي دارد. اين يكي از ده ها خانه اي است که در پامنار 
داراي تاريخچه و شناسنامه است. ما در پامنار خانه »ميرزا 
ابوطالب زنجاني« را داريم که ناصرالدين شــاه بســيار به 
ايشان مراجعه مي کرده و کارهاي فقهي اش را اينجا انجام 
مي داده. خانه ايشان هم هنوز وجود دارد.« او ادامه مي دهد: 
»آقاعلي حكيم« که پايه گذار حكمت نظري بوده  هم در 
اين محله ساکن بوده و خانه اش موجود است. »محمدتقي 
ميرزا رکــن الدوله« که صدراعظم بوده، خودش و نســل 

بعدش هم در همين خانه اي ســاکن بوده اند که امروز هم 
پابرجاست. هم اکنون مقرنس کاري، گچ کاري و آينه کاري 
خانه پابرجاست. خانه »اميرلشــكر« خوشبختانه توسط 
شهرداري خريداري شــده اما باتكليف رها شده است. تا 
بهمن ماه سال99، ستون هايي براي نگهداري اسكلت خانه 
وجود داشت اما حاال مدتي است که ستون ها را برداشته اند 
و به ضرس قاطع مي توان گفت که تا برج پنج و شش، اين 

خانه به طور کامل تخريب مي شود.
تهراني  اضافه مي کند: »وقتي ما خانه » آقا علي حكيم« را 
اطاع رساني کرديم، از يزد براي بازديد آمدند، شگفت زده 
گفتند که يزد شهر بادگيرهاست چطور در تهران خانه هاي 
بادگيردار وجود دارد؟ من 2ســال اســت که بجد درگير 
تاريخچه پامنار هستم و براي اطاع رساني تاش مي کنم.«  
او با اشــاره به يك شــخصيت مردمي در پامنار مي گويد: 
»پهلوان اکبر پامناري، يكي از شخصيت هاي مردمي پامنار 
است که ما خانه اش را پيدا کرديم اما متأسفانه تخريب شده. 
اين شخصيت زورخانه و قهوه خانه داشته و تمام درآمدش 
را به مســتمندان کمك مي کرده. متأســفانه اصا به اين 
شخصيت پرداخته نشــده و فقط يك عكس در تاريخ از او 

باقي مانده است.« 

نبض پامنار كند مي زند
 گزارشی از بناهاي يكي از قديمی ترين خيابان هاي تهران

 که نيازمند بازآفرينی و ارتقای سطح امنيت است

نوا ذاكري
خبر نگار
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گزارش نقد خبر

ركوردشكني مصرف برق ادامه دارد
مصرف برق در حال تكرار ركوردشكني هاي خطرناك است و طبق 
آخرين آمار در پنجشنبه گذشته و به اوج تقاضاي مصرف به 61هزار 
و 800مگاوات رســيد. اين اتفاق بي سابقه و البته نگران كننده در 
تاريخ صنعت برق ايران در حالي است كه وزير نيرو مي گويد: هنوز 
اوج بار مصرف را پشت سر نگذاشــته ايم و با گرماي زودرس هوا، 

روزهاي پرچالشي را پيش رو داريم.
به گزارش همشهري، اوج مصرف برق ايران در سال گذشته در 31 
تيرماه با شدت ۵8 هزار و 2۵4 مگاوات ثبت شده اما امسال، يك ماه 
است كه اين ركورد مكرر شكسته شده و ميزان مصرف تا 3هزار و 
۵00مگاوات نسبت به سال قبل رشد كرده است. سخنگوي صنعت 
برق ايران مي گويد: توان توليد نيروگاه هاي كشور ۵4هزار مگاوات 
است و برقراري پايداري شبكه با ميزان توليد و مصرف اين روزها 

فقط با اجراي برنامه هاي مديريت امكان پذير بوده است.
 براساس اظهارات مصطفي رجبي مشــهدي، 24 هزار مگاوات از 
مجموع مصرف برق در ساعت هاي گرم روز به وسايل سرمايشي 
اختصاص دارد و در كنار اين موضوع، پديده جديد استخراج هاي 
غيرمجاز نيز باعث فشار بيشتري به شبكه برق شده و همين مسئله 
پايداري توزيع برق را به مخاطره انداخته اســت. او مي گويد: طی 
چند روز گذشته در چندين نوبت، عمليات متعددي براي شناسايي 
و جمع آوري مراكز استخراج غيرمجاز رمز ارز به اجرا درآمده كه 
حاصل آن رساندن آمار دســتگاه هاي غيرمجاز استخراج رمزارز 
به 184هزار و 6۷۵دســتگاه در يك سال اخير بوده است. به گفته 
رجبي مشــهدي، مصرف برق اين دستگاه ها معادل ۵44مگاوات 

است.
وزير نيرو نيز، ضمن اينكه همراهي مشتركان خانگي و صنعتي در 
مديريت مصرف برق را در پايداري شبكه مؤثر مي داند، از فعاليت 
استخراج كنندگان غيرقانوني رمزارز گاليه مند است و از برخورد 
شــديد مراجع قانوني با اين افراد خبر داده است. رضا اردكانيان 
مي گويد: با همكاري مردم، به ويژه در مصرف برق دســتگاه هاي 
سرمايشي و تنظيم دماي برودت آن در محدوده 2۵درجه، مشكلي 
در توزيع برق ايجاد نخواهد شــد؛ با وجود اين وزارت نيرو برنامه 
خاموشي هاي احتمالي را اعالم مي كند تا اگر به ناچار خاموشي رخ 
داد، مردم از قبل براي آن آمادگي ضمني داشته باشند. پيرو اين 
برنامه ريزي ها، ديروز شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ، جدول 
زمانبندي خاموشــي هاي احتمالي برق پايتخت را از 2۹خرداد 

لغايت 3 تيرماه 1400 منتشر كرده است.
در اطالعيه اين شركت، با تأكيد بر اينكه تمام ظرفيت هاي فني و 
كارشناسي اين شركت به منظور جلوگيري از بروز هرگونه خاموشي 
به كار گرفته شده، آمده است: اين مهم جز با همكاري همه جانبه 
مشتركان، امكان پذير نيست و درصورت بروز هرگونه مشكل در 
تأمين برق پايتخت به منظور جلوگيري از بروز قطعي گســترده، 
طبق برنامه خاموشــي، نســبت به اعمال قطع برق كنترل شده 

اقدام خواهد شد.

خشكسالی گندم
  خبر: مشــاور عالي ســازمان نظام صنفي كشاورزي و 
منابع طبيعي از كاهش 21درصدي خريد تضميني گندم 
در سال جاري نسبت به پارســال خبر داده است. به عقيده 
سيدجعفر حسيني، در كنار خشكسالي، تعيين قيمت پايين 
براي خريد تضميني گندم نيز انگيزه كشاورزان را تحت تأثير 
قرار داده و به افت توليد و فروش اين محصول دامن زده است.

  نقد: آخرين آمارها حاكي از اين اســت كه ميزان خريد 
تضميني گندم تا آخر هفته گذشته به 2.6ميليون تن رسيده 
كه اين ميزان نســبت به مدت مشابه ســال قبل 21درصد 
كاهش نشان مي دهد. در شرايطي كه آمارها از ميانگين افت 
۵2درصدي بارش هاي جوي در مقايسه با سال قبل حكايت 
دارد و بخش بزرگي از كشــت گندم ايران نيز به مزارع ديم 
و وابسته به بارش باران اختصاص دارد، وقوع چنين اتفاقي 
قابل پيش بيني بود و پيش  از اين نيز در مورد آن هشدار داده 
شده، اما در كنار اين مسئله، تعيين قيمت پايين براي خريد 
تضميني گندم نيز يكي از عوامل اصلــي در كاهش انگيزه 
كشاورزان براي كشت گندم و فروش آن به سيلو هاي دولتي 
بوده و همين مسئله به افت قابل توجه ميزان خريد تضميني 

گندم كمك كرده است.
البته يكي از نكات مثبت خريد تضميني امســال اين است 
كه طبق اظهارنظــر متوليان صنف كشــاورزي، مطالبات 
گندم كاراني كه فهرســت اســامي آنها تا 1۷خردادماه به 
بانك ارسال شده، پرداخت شــده و الاقل از اين منظر راه بر 
ورود دالالن به حوزه خريد گندم بسته است، اما نكته ديگر 
اينجاست كه به دنبال تورم دو، ســه سال اخير و تبعاتي كه 
جهش نرخ ارز در اقتصــاد ايران به جاي گذاشــت، قيمت 
۵هزار تومان براي خريد تضميني يك كيلوگرم گندم، رقم 
دندان گيري محسوب نمي شــود و به همين دليل احتمال 
خروج بخشي از گندم كشاورزان به خارج از سيستم خريد 
تضميني در ازاي قيمت باالتر وجود دارد. به خصوص كه در 
شــرايط فعلي قيمت نهاده هاي دامي به شدت افزايش پيدا 
كرده و صرفه اقتصادي استفاده از گندم براي خوراك دام نيز 
افزايش يافته است. دامداران سنتي كه بخش عمده آنها همان 
كشاورزان هستند، در شرايط فعلي مجبورند براي خريد هر 
كيلوگرم كاه گندم بيش از 3هــزار تومان بپردازند و همين 
مسئله گرايش آنها به استفاده از گندم براي جبران بخشي از 
خوراك دام را افزايش مي دهد. به نظر مي رسد اگر ناسازگاري 
گندم براي خوراك دام وجود نداشت و اين محصول مانند جو 
مي توانست به وفور به استفاده حيواني برسد، بخش زيادي 
از گندم از چرخه خريد تضميني خارج مي شد و دولت بايد 
براي تأمين نياز غذايي داخل، به بهايي بســيار باالتر تن به 

واردات گندم مي داد.

كالن

مرور برنامه ها و وعده هاي دولت جديد

9 وعده رئیسی در حوزه اقتصاد
سيدابراهيم رئيسي از 12مردادماه 
رسما سكان قوه مجريه را در دست 
مي گيرد و او 4ســال فرصت دارد تا 
برنامه هاي خود براي ســامان دادن اقتصاد ايران 
را عملياتي كند. برنامه هايي كه مشــاوران او حتي 
اهداف َكّمي و زمان اجرايي شدن آن را از قبل نوشته 
و اعالم كرده اند و كابينه دولت آينده و تيم اقتصادي 
همراه رئيس جمهور آينده ايران مصمم هستند تا 
برنامه ها را اجرايي كنند. پرســش اصلي و چالش 
جدي پيش روي دولت سيدابراهيم رئيسي، البته 
تنها در دشــواري هاي بنيادين و تاريخي اقتصاد 
ايران يعني ركود توأم با تورم خالصه نمي شــود و 
برنامه هاي او نيازمند منابع مالي اســت آن هم در 
شرايطي كه دست كم در نيمه دوم امسال دولت با 
كسري بودجه شديد مواجه خواهد شد. به گزارش 
همشهري، افزايش توليد و صادرات، كاهش هزينه 
و افزايش درآمد خانواده ها، اصالح نظام ســالمت 
ايران، اصالح 3 ضلع اقتصاد ايران، شامل نظام مالي، 
نظام بودجه اي و نظام مالياتي و ســرانجام افزايش 
شفافيت و پايان دادن فســاد ازجمله محورهاي از 
پيش اعالم شــده برنامه اقتصادي رئيس جمهور 
منتخب سيدابراهيم رئيسي است. اما او و كابينه اش 
چه مســيري را براي خود تعريف كرده اند و در چه 
زماني قرار اســت مردم به ايستگاه وعده هاي داده 

شده برسند؟

بدون نفت قد مي كشيم
دولت آينــده كــه از آن به عنوان دولــت مردمي 
يادشده، قرار اســت توليد را افزايش و صادرات را 
2برابر كند، اين هدف در ســال نخست به گونه اي 
است كه در سال1401 ميانگين نرخ رشد اقتصادي 
ايران بدون نفــت و با افزايش بهــره وري به باالي 
۵درصد برسد و تمام نياز ارزي ايران در سال1402 
فقط از طريق صادرات غيرنفتي تامين شــود و در 
پايان دولت آينــده هم صــادرات غيرنفتي ايران 
از 3۵ميليــارد دالر به بيــش از ۷0ميليارد دالر و 
سهم صادرات غيرنفتي به كشورهاي همسايه هم 
دست كم 2برابر شود و از 20ميليارد دالر فعلي به 

بيش از 40ميليارد دالر برسد.

سفره ها رنگين تر مي شود
برنامه دوم رئيس دولت آينده ايران، كاهش هزينه  
خانواده هاي ايراني اســت به نحوي كه قرار است از 

آذرماه ســال جاري، زنجيره اي از تامين كاالهاي 
اساسي ايجاد شــود و نيازهاي مردم با اطمينان و 
قيمت مناسب تامين شود تا ديگر خانواده ها نگراني 
بابت كاالهاي اساسي نداشته باشند. گفته شده از 
همان آذرماه بــراي خانوارهاي ۵ دهك اول كارت 
اعتباري معيشت صادر مي شــود. به ازاي هر يك 
از اعضاي خانوار در 3 دهــك اول 200هزار تومان 
و 2 دهك بعــدي 1۵0هزار تومــان اعتبار ماهانه 
قرض الحسنه با كارمزد 2درصد تخصيص مي يابد. 
البته به خانوارهايي كه توانايي بازپرداخت اقساط 
را نداشــته باشــند، يارانه بازپرداخت اقساط داده 

خواهد شد.

پايان كابوس مسكن
گام ديگر رئيسي و كابينه اش خانه دار كردن نيمي از 
واجدان شرايط خواهد بود كه زمانبندي دقيق آن 
خرداد سال آينده روشن مي شود. اولويت با كاهش 
حاشيه نشيني، احياي بافت هاي فرسوده و نوسازي 
مسكن روستايي خواهد بود. وعده ديگر براي كاهش 
هزينه هاي خانواده ها اين است كه در سال1402 
نرخ تورم، نصف نرخ تورم سال۹۹ باشد يعني حدود 
20درصد و در ســال هاي بعد اين نرخ تك رقمي 
شود. البته گفته شده دولت تالش مي كند تا پايان 
عمر خود 4ميليون خانه بسازد. افزون بر اين قرار 
است طي 4ســال آينده دولت تقاضاي سوداگرانه 
در بازار مســكن را از ۷0درصد فعلي به 3۵درصد 
يعني نصف برساند و ســهم هزينه مسكن در سبد 
خانوار را هم به يك سوم كاهش دهد؛ يعني از حدود 

۵0درصد به حدود 30درصد برساند.

كارت سالمت به جاي طرح سالمت
برنامه ديگر كابينه آينده، اصالح ســاختار اقتصاد 
سالمت ايران است، رئيسي مي گويد: از سال آينده 
به همه مردم ايران كارت سالمت مي دهد كه با آن 
هزينه خدمات از مراكز درماني نظير بيمارستان ها، 
آزمايشگاه ها و داروخانه ها از طريق بيمه و تسهيالت 
قرض الحسنه بابت سهم بيمار پرداخت مي شود و 
مراجعه كننده ديگر پولي نخواهد داد. عالوه بر اين 
قرار است دسترسي به خدمات بهداشتي و درماني 
در سراسر ايران عادالنه شــده و پرداخت از جيب 
مردم بابت درمان از 43درصد به 20درصد در پايان 

دولت او كاهش يابد.

سپر بالي بورس و اشتغال
گام ديگر دولت آينده؛ افزايــش درآمد خانواده ها 
اعالم شده و قرار است امســال نوسان هاي بورس 
مديريت و صندوق تثبيت بازار سرمايه شارژ شود. 
عالوه بر اين اوراق بهادار براي پوشــش ريســك 
ســهامداران خرد از ســال آينده منتشر مي شود. 
افزون بر اين رئيســي قول داده تا ســال1404 و 
پايان دولتش 4ميليون فرصت شــغلي ايجاد كند 
كه فارغ التحصيالن آموزش عالي و افراد كم درآمد 
به ويژه زنان سرپرســت خانوار و مرزنشــينان در 

اولويت قرار مي گيرند.

نظام مالي را اصالح مي كنيم
وعــده ديگر رئيســي در مقــام رئيس جمهوري 
آينده اصالح نظام مالي اســت. طی امســال قرار 
اســت زمان دقيق تســويه بدهي هاي دولت به 

بانك ها اعالم شود، سال بعد سفره انواع ابزارهاي 
مالي شــبيه تأمين مالي زنجيره اي، قراردادهاي 
بازخريد و اوراق صكوك پهن خواهد شــد تا نياز 
مالي كسب وكارها را تأمين كنند و جريان منابع 
و مصــارف مالي ســامان بگيرد. از ســوي ديگر 
در ســال آينده انواع دارايي ها نظيــر قبض انبار، 
قراردادهاي فروش و ماشــين آالت ارزشگذاري 
شــده و به عنوان ضمانت قابل اســتفاده خواهد 
بود و پرداخت تســهيالت بانكي فقط براســاس 
اعتبارسنجي مشــتريان صورت مي گيرد تا هم 
جلوي فسادهاي بانكي گرفته و هم مطالبات معوق 
بانكي كاسته شود. سال1402 هم قرار است دولت 
آينده دارايي هاي منجمد و بنگاه داري بانك ها را 
نصف كند و اجازه ندهد تــا بانك هاي خصوصي، 

اختصاصي شوند.

كاهش ماليات توليد به 10درصد
دولتي كه از مرداد امسال روي كار خواهد آمد قرار 
اســت همه معامالت ماليات دهندگان با سازمان 
ماليات ســتان را يكپارچه و آناليــن كند و آن را 
شفاف سازد و در برابر فرار ماليات بايستند تا جايي 
كه از فعاليت هاي غيرمولد و سوداگرايانه ماليات 
گرفته شــود و ماليات بر توليد هــم به 10درصد 
برسد. اينها بخشي از وعده ها و جهت گيري هاي 

اصالح نظام مالياتي طي 4سال آينده است.

بودجه بدون كسري و نفت
رئيسي مي گويد: براي اصالح ساختار بودجه هم 
نقشــه دارد، بودجه ريزي عملياتــي را به صورت 
دقيق اجــرا مي كند تا جلوي اتــالف هزينه ها را 
بگيرد و عالوه بــر اينكه تــراز عملياتي بودجه را 
مثبت خواهد كرد. البته طي 4سال و وقتي دولت 
او به پايان رســيد، بودجه ايران ديگــر نيازي به 
دالرهاي نفتي نخواهد داشــت. ضمن اينكه قرار 
است منابع ناشي از بهره مالكانه نفت و گاز، صرف 

سرمايه گذاري  شود.

وعده شفافيت اقتصادي
برنامه دولت سيدابراهيم رئيســي البته افزايش 
شــفافيت در اقتصاد ايران اســت، او كه به گفته 
خودش از قوه قضاييه به قوه مجريه آمده تا جلوي 
ايجاد فســاد را بگيرد، وعده داده از همين امسال 
همه قوانين و مقــررات شــفافيت در اقتصاد را 
به طور كامل اجرا، سامانه هاي شــفافيت )مانند 
قراردادهاي دولتي و عملكرد شركت هاي دولتي( 
را تكميل و در دســترس مردم قرار دهد. برنامه 
ديگر او براي امســال هــم ايجاد ســامانه جامع 
اطالعات اقتصادي براي پيشــگيري از تخلفات و 

جرايم اقتصادي خواهد بود.
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باز شدن اقتصاد
ابراهيم رئيسي در جريان ارائه برنامه هاي اقتصادي خود بر توسعه روابط اقتصادي با جهان خارج تأكيد 
كرده، با اين حال به نظر مي رســد گفتمان اقتصادي رئيس جمهوري جديد عمدتا به سمت افزايش توان 
داخلي معطوف باشــد. اگرچه اين رويكرد فوايد مثبتي براي اقتصاد دارد اما خطر بسته تر شدن اقتصاد 
ايران را هم به دنبال دارد و مي تواند بر روند درآمد زايي شركت هاي بورس و تامين ماشين آالت و مواداوليه 
مورد نياز توليد ضربه بزند. به زعم اقتصاددانان، اقتصاد ايران به ماشين آالت خارجي و حتي تامين برخي 
مواداوليه براي توليد وابستگي زيادي دارد بنابر اين بسته شدن اقتصاد مي تواند اين موضوع را با چالش 
مواجه كند. هر نوع چالشي كه به ايجاد مانع در رفع تحريم ها منجر شود مي تواند روابط اقتصادي ايران 
را در دنيا تحت تأثير قرار دهد و اين موضوع شركت هاي بورس را از جنبه تامين مواداوليه و ماشين آالت 
با مشكل مواجه مي كند و روند درآمد زايي شركت هاي صادرات محور بورس را تحت تأثير قرار مي دهد.
اميرعلي باقري در اين باره مي گويد:از بعد خارجي رفع تحريم ها، آزاد شدن منابع ارز مسدود شده ايران 
در خارج از كشور و ورود آن به اقتصاد ايران مي تواند تا حدودي در كوتاه مدت از شوك هاي تورمي در بدنه 

اقتصاد جلوگيري كند و ثبات نسبي را به بدنه بازارها بازگرداند.
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با پايان يافتن سیزدهمین دوره انتخابات  بورس
رياســت جمهوري اكنون اين پرسش 
مطرح اســت كه دولت جديــد به بازار 
سرمايه چه نوع نگاهي دارد؟ آيا برنامه هاي اين دولت 
مي تواند به رشــد بازار سهام منجر شــود؟ نگاهي به 
رويكرد هاي اقتصادي دولت آينده نشان مي دهد اين 
احتمال وجود دارد كه شاخص هاي بورس تحت تأثیر 

فشارهاي تورمي افزايش يابد.
به گــزارش همشــهري، با پايــان يافتــن انتخابات 
رياست جمهوري بازار ســهام از بالتكلیفي خارج شد. 
از ابتداي امســال نامشــخص بودن نتايــج انتخابات 
رياست جمهوري به انفعال سهامداران و كاهش شديد 
ارزش معامالت منجر شــده بود اكنون اما با مشخص 
شدن نتايج انتخابات رياست جمهوري انتظار مي رود 

بازار سهام رفته رفته از حالت انفعال خارج شود.

آيا دولت جديد از بورس حمايت مي كند؟
ابراهیم رئیســي  كــه بیشــترين آرا را در انتخابات 
رياست جمهوري كســب كرد، تنها نامزدي بود كه در 
جريان رقابت هاي انتخاباتي در تاالر بورس حاضر شد. از 
اين منظر مي توان امیدوار بود كه سیاست هاي حمايتي 

از بازار سرمايه در دولت او به اجرا در بیايد.
او حتي درجريان بازديد از بورس تهران سیاست تامین 
كســري بودجه از بورس را مورد نقد قرار داد و تلويحا 
اعالم كرد اين نوع نگاه به بورس برخالف سیاست هاي 
حمايتي اســت. به گفته ابراهیم رئیسي سازوكارهاي 
نظارتي در بورس براي حاكــم كردن ثبات بر بازار بايد 
فعال تر شود تا از تكانه ها جلوگیري  شود. از اين منظر 
مي توان امیدوار بود نگاه دولت جديد به بازارســرمايه، 
نگاهي حمايتي باشد. با اين حال آنچه مي تواند نقش 
جدي تري در روند توسعه و معامالت بورس داشته باشد 
نگاه كالن رئیس جمهوري جديد به اقتصاد به ويژه در 
حوزه عدالت و معیشت است كه مي تواند بازار سرمايه را 

تحت تأثیر قرار دهد.

نگاه اصلي دولت جديد
شــايد بتوان گفت نوع نگاه رئیس جمهــور جديد به 
بودجه، اصلي ترين نكته اي است كه مي تواند معامالت 

بازار سرمايه را در آينده تحت تأثیر قرار دهد.
به نظر مي رسد برنامه هاي ابراهیم رئیسي عمدتا متكي 
برتوسعه معیشت و نگاه عدالت محورانه باشد. به بیان 
دقیق تر مي توان گفــت از منظر اقتصــادي گفتمان 
دولت سیدابراهیم رئیســي حول محور مبارزه با فساد 
و توســعه معیشــت بر مبناي عدالــت مي چرخد.در 
برنامه هــاي اقتصادي او همچنین تحول اساســي در 
ريل گذاري امور اجرايي و توجه به طبقات مستضعف 
و فرودست اشاره شده اســت. تجارب دولت هاي قبلي 
نشان مي دهد سیاست هايي مبتني بر توسعه عدالت و 
افزايش معیشت درايران بیشتر از آنكه متمركز بر رفع 
تورم مزمن باشد مبتني بر توزيع يارانه است.چنانچه اين 
سیاست در دولت آينده اجرا شود مي توان انتظار داشت 
سیاســت هاي ضد تورمي تحت الشعاع قرار بگیرد و به 
رشد تورم منجر شود به ويژه آنكه سال به سال كسري 
بودجه تورم زاي دولت در حال افزايش است، اين رويكرد 

مي تواند  زمینه رشد شاخص بورس را فراهم كند.

2 موضوع ديگر كه مي تواند نقش زيادي در آينده بازار 
سرمايه داشته باشــد نگاه دولت جديد به آزاد سازي  
اقتصادي و باز شــدن اقتصاد اســت. ابراهیم رئیسي 
در جريان اعالم برنامه هاي اقتصادي خود بر توســعه 
روابط اقتصادي كه مي تواند به باز تر شدن اقتصاد ايران 
منجر شود تأكید كرده اما برنامه هاي او در حوزه حذف 
قیمت گذاري دستوري و آزاد ســازي  اقتصادي مبهم 
است. اين 2 موضوع ازجمله مسايل اصلي هستند كه 
مي توانند در میزان درآمد زايي شــركت هاي بورس و 

توسعه بازار سرمايه نقش زيادي داشته باشند.

آزاد سازي  قيمت ها
يكي از موضوعــات داراي اهمیت براي بازار ســرمايه 
نگاه دولــت جديد به آزادســازي قیمت هــا و حذف 
قیمت گذاری دســتوري اســت. ابراهیم رئیســي در 
جريان اعالم برنامه هاي خود پیش از برگزاري انتخابات 
رياســت جمهوري به اين موضوع اشاره دقیقي نكرده، 
مي توان انتظار داشــت اين موضوع در روز هاي آينده 
به بروز ابهام در بازار ســرمايه منجر شــود زيرايكي از 
مطالبات اصلي فعاالن بازار سرمايه حذف قیمت گذاري 
دستوري است كه درآمد زايي شركت هاي بورس را با 

چالش مواجه كرده است.
حسین نصیری، كارشناس بازار ســرمايه در اين باره 
مي گويد: بايد مشخص شود در دولت جديد آزادي به 
معني رفع محدوديت ها در اقتصاد پیش خواهد رفت 
يا برخورد هاي سلبي و دستوري صورت مي گیرد؟ آيا 
اقتصاد دستوري تر مي شود يا به سمت رفع محدوديت ها 
و توســعه بخش خصوصي حركــت مي كند؟ به گفته 
او دولت در طول سال هاي گذشــته بزرگ شده و اين 

موضوع بايد حل شود.
امیرعلي باقري ديگر كارشناس بازار سرمايه هم معتقد 
است: بدنه دولت بدنه بزرگي است، دولت بايد نگاه خود 
را به ملت همراه با اعتمادي بیشتر پیگیري كند، از اين 
طريق ضمن ايجاد اشتغال براي بخش خصوصي شاهد 

وجود دولتي متحرك و پويا خواهیم بود.
علیرضا تــاج بر كارشــناس بازار ســرمايه در اين باره 
مي گويد: سهامداران از حمايت عملي دولت از بورس 
ناامید هســتند و صرفا به راهبــرد دولت درخصوص 
سیاست خارجه، تامین بودجه و نرخ گذاري ها چشم 
دوخته اند. انتظار مي رود با تغییر دولت تا حدي اعتماد 
عامه به بازارسرمايه ترمیم شده و شاهد ورود تدريجي 

نقدينگي به اين بازار باشیم.

وضع صنايع غذايــي را هم اكنون 
چگونه  مي بينيد؟ 

در بازار داخلي آنچه مصرف كنندگان احتیاج دارند 
به وفور وجود دارد ولي به دلیل متغیر بودن نرخ ارز، 
قیمت كاالها به قدري باال رفته كه فروش و تولید 
را تحت تأثیر قرار داده، از سوي ديگر افزايش نرخ 
ارز، سود صادرات را براي تولیدكنندگان افزايش 
داده اما در عین حال تحريم ها تجارت خارجي ما را 
دچار مشكل كرده و صادرات به نقاط خاصي از دنیا 

محدود شده است.
جايگاه صنايع غذايي در صادرات 

چگونه است؟
صنعت شیريني  و شــكالت و صنعت لبنیات رقم 
قابــل توجهي از صــادرات را به خــود اختصاص 
مي دهد؛ تخم مرغ يكي از محصوالتي است كه توان 
صادرات در آن وجود دارد و رفــع موانع صادراتي 
مي توانست با پیشــگیري از افت تولید، از تنش و 
گراني در بازار داخلي هم جلوگیري كند. صادرات 
میوه و صیفي هم سوددهي و ارزآوري بسیار بااليي 
دارد بدون اينكه كوچك ترين وابستگي به واردات 
وجود داشته باشد. كشــاورزان هر سال در تولید 
بسیاري از محصوالت دچار ضرر و زيان مي شوند و 
حتي ناچار به معدوم سازي محصول خود هستند 
درحالي كه اگر صــادرات آزاد باشــد زيان بخش 
كشــاورزي به يك صدم میزان كنوني مي رســد. 
وجود بازاري تضمین شــده فراتــر از بازار داخلي 
براي تولیدات خام يا فراوري شده كشاورزي سود 
سرشاري را براي كشــور در بر خواهد داشت. اين 

موضوع حتي در بازار داخلي هم تأثیرگذار است.
يعني صنايع غذايي صنعتي مستقل 

و بدون ارزبري است؟
هیچ صنعتي در ايــران به انــدازه صنايع غذايي 
متنوع ، به روز، پربازار و كم ريسك نیست. از سوي 
ديگر صنايعي مثل نفت و پتروشیمي هدف اولیه 
تحريم هاســت ولي صنايع غذايي در هیچ زمان و 
تحت هیچ شرايطي در هیچ كشوري هدف تحريم  يا 
تهديد نبوده است. در همین ايام كرونا مراكز تولید و 
توزيع وابسته به صنعت غذا بعد از مراكز بهداشتي و 
درماني تنها جاهايي بودند كه بدون تعطیلي فعالیت 
داشــتند. معتقدم با توجه به سودآوري باالي اين 
صنعت، چه دولت كنوني در ادامه كار و چه دولت 
آينده بايد توجه بیشــتري به اين بخش به ويژه در 

زمینه رفع موانع صادرات داشته باشد.
مزيت هاي صادراتــي صنايع غذايي 
بيشــتر در محصوالت خام بوده، در كدام زمينه 
مي توان روي بازارهاي تضميني جهاني حساب كرد؟

صنعت غذا را بايد از صنعت كشاورزي تفكیك كرد؛ 
در بخش كشاورزي و باغداري بسیاري از محصوالت 
ايران جايگاه جهاني دارند، زيره، پسته، زعفران و 
سیب، بازارهاي جهاني خود را پیدا كرده اند. عالوه بر 
محصوالت كشاورزي، ايران در زمینه مرغ، تخم مرغ 
و گوشــت هم ظرفیت هاي صادراتي بسیار خوبي 
دارد. با اين حال صنعت غذا از مزرعه تا كارخانه را در 
برمي گیرد و بايد كل زنجیره تولید مورد توجه قرار 
گیرد. در بخش محصوالت فراوري شده، لبنیات 
شرايط بسیار خوبي براي صادرات دارد. در شیريني 
و شكالت و همچنین در صنعت ماكاروني با اينكه 
صادرات داريم، ظرفیت ها بســیار بیشتر از میزان 
كنوني است. زماني حتي بازار داخلي ماكاروني در 
اختیار برندهاي تركیه اي بــود درحالي كه امروزه 
بازار بسیاري از كشورهاي آفريقايي و آسیاي میانه 
در اختیار محصوالت ايراني است. در انواع كمپوت 
و كنســرو و انواع تن ماهي هم ظرفیت هاي باالي 
صادراتي وجود دارد اما نمي توان آمار و ارقام داد؛ 
براي اينكه آمار و ارقام درســتي از توان صادراتي 
صنعت غذا داشته باشیم بايد در نقطه اي بايستیم 
كه تولیدكننده شرايط مطلوبي براي تولید داشته 
باشد و بازار از ثبات كافي برخوردار باشد. هم اكنون 
به دلیل مشــكالت مختلف ازجمله خوراك دام و 
غیره هزينه هاي تولید افزايش يافته و محاســبه 

هزينه و فايده دشوار شده است.
 عالوه بر تحريــم، صنعت غذا در 
سال هاي اخير از چه عاملي بيشترين ضربه را 

ديده است؟
تحريم ها قطعا نقش مهمي داشــته اما در داخل 
كشور بوروكراســي اداري و ســختگیري بعضي 
سازمان هاي ذيربط شــرايط بســیار بدي براي 
تولیدكننده و صادركننده ايجاد مي كند. در گمرك 
گاهي شرايط به قدري سخت مي شود كه نمي شود 
كاالي تولیدي را صادر كرد، موارد بي شماري بوده 
كه جنس آن قدر در گمرك مانده كه فاسد شده يا 
در زماني صادركننده مجوزهــاي الزم را دريافت 
كرده كه جنس درآستانه فاسد شدن بوده و كشور 

مقصد آن را نپذيرفته است.

عضو هیأت  مديره انجمن هاي صنايع غذايي: تحريم ها صادرات صنايع غذايي را همشهري زاويه نگاه دولت جديد را به بازار سرمايه بررسي مي كند
به نقاط خاصي محدود كرده است

 صنايع غذاييبرنامه دولت جديد براي بورس
معلق ميان تحريم و بوروكراسي دولتي

كاهش قيمت خيار 
قیمت خیار با افزايش عرضه پايین مي آيد. به گزارش  تره  بار
همشهري، درحالي كه طي هفته گذشته قیمت چند قلم 
از محصوالت فرنگي و صیفي در بازار و میادين افزايش 
يافته بود، رئیس اتحاديه بارفروشــان تهــران از افزايش عرضه اين 

محصوالت و كاهش قیمت خبر داد. 
مصطفي دارايي نژاد، دربــاره بعضي از میوه هاي تابســتاني به ويژه 
زردآلو و گیالس كه در مغازه هاي میوه فروشــي سطح شهر بین ۷0 
تا 100 هزار تومان به فروش مي رســد نیز دلیل گراني را سرمازدگي 
باغ هاي اين محصوالت اعالم كرد. زردآلو در میادين میوه و تره بار نیز 
چندان ارزان نیست و قیمت آن از ابتداي عرضه تاكنون به زير 4۵ هزار 
تومان نرسیده است. اما دركنار میوه ها، برخي از محصوالت سبزي و 
صیفي هم افزايش قیمت داشتند. نرخنامه میادين میوه و تره بار نشان 
مي دهد، خیار گلخانه اي، گوجه بوته رس، بادمجان و كدو نســبت به 
هفته گذشته افزايش قیمت داشته اند و بیشترين افزايش قیمت نیز 
مربوط به خیار بوده كه از ۵هــزارو۵00 تومان به ۷هزارو400 تومان 
رسیده است. به گفته رئیس اتحاديه بارفروشان تهران، تغییرات قیمت 
پیاز و سیب زمیني هم كه ناشي از اتمام محصوالت جنوب كشور بوده 
با رسیدن محصول از اصفهان و گلســتان جبران مي شود. نرخنامه 
میادين میوه و تره بار نشان مي دهد: قیمت سیب زمیني نسبت به هفته 
گذشته 4هزارو ۵00 تومان كاهش يافته است. در میادين همچنین 
سبزيجات و صیفي جات فصلي مثل بامیه، غوره و برگ مو نیز نصف 
و حتي يك سوم قیمت سطح شهر است. قیمت هر كیلو برگ مو در 
بعضي از مغازه هاي برخي مناطق تهران به يكصد هزار تومان مي رسد 

درحالي كه در میادين 1۹هزار تومان قیمت خورده است.
او گفت: سیب زمیني  گلســتان، گرگان و اصفهان به دست آمده و 
ســیب زمیني درجه يك را 4 هزار تومان و ســیب زمیني گرگاني 
را 3 هزار تومان مي فروشند و اين 3هزار تومان كیلويي 1۵00تومان 

آن افت و كرايه حمل مي شود و 1۵00تومان براي كشاورز مي ماند.

قيمت سبزي و صيفي  در ميادين ميوه و تره بار )تومان(
قيمتمشخصاتنام محصول

۶.۵۰۰سالم، تازه و رسيده، رنگدار و گوشت دارگوجه فرنگي بوته رس
۷.۴۰۰يكدست و كامال سبز و خط دار، قلمي و براقخيار گلخانه اي

۹.۲۰۰سالم و پاك شده- با پوست نازك و ظريفسيب زميني استانبولي
۵.۵۰۰سالم و يكدست، تميز و بدون گل و خاكسيب زميني نو

۵.۰۰۰سالم و خشك، بين ۱۰۰ تا۲۰۰ گرمپياز سفيد صدفي
۸.۰۰۰يكدست و سالم، تازه و سبز، حداقل ۸۰ گرمفلفل دلمه سبز

۸.۵۰۰يكدست و سالم، سبز و تازهفلفل كبابي شيرين و تند
۵.۷۰۰يكدست و كامال سالم، قلمي و سياهبادمجان

۵.۰۰۰يكدست و سالم، سبز و قلمي، بدون لهيدگيكدو مسمايي
۶.۹۰۰سالم و پاك شده، فاقد شكستگيكرفس

۱۳.۹۰۰سبز و قيطاني، كشيده و ترد و بدون دانه درشتلوبياسبز
۱۳.۷۰۰يكدست و سالم و دانه دار، با مغز دانه سبزنخودفرنگي

۱۵.۹۰۰رسيده، آبدار و درشتليموترش سنگي
۱۷.۹۰۰سالم و يكدست، ريز و پوست نازك و آبدارليموترش مينابي

۱۹.۰۰۰سبز و سالم، ظريف و تازه چينبرگ مو
۷.۵۰۰سالم و بدون شكستگي، ۱۰۰ تا۱۵۰ گرمهويج
۱۷.۰۰۰يكدست و سالم، تازه و ريزباميه
۹.۲۰۰سالم و تازه، با خوشه سبز و سالمغوره

۴.۵۰۰درشت و مغزداركاهو رسمي

صنايع غذايــي، به دليل 
غيردولتي بــودن بخش 
عمده اي از بدنه آن، از رقابت پذيري بســيار بــاال در بازار داخلي 
برخوردار است. با توجه به ويژگي هاي ممتاز ايران به لحاظ جغرافيايي 
و برخورداري از مزيت توليد در بســياري از محصوالت كشاورزي 
همواره جزو ارزآورترين صنايــع غيرنفتي در دو دهه اخير بوده اما 
در دوسال اخير اين صنعت نيز به مانند ديگر بخش هاي اقتصادي به 

واسطه  تحريم  دستخوش فرار و نشيب شده است. علي رضا مروت پور، دبير انجمن صنفي كارفرمايان 
كارخانه هاي نان صنعتي و ماشــيني و عضو هيأت  مديره انجمن هاي صنايع غذايي در گفت وگو با 

همشهري از چالش هاي اين صنعت مي گويد.

همزمان با پايــان يافتن ســیزدهمین دوره  بازارها
انتخابات رياست جمهوري و افزايش امیدواري 
براي احیاي برجام قیمــت هر دالر آمريكا در 
بازار آزاد شــروع به نزول كرد و شاخص بورس روند صعودي 

به خود گرفت.
به گزارش همشهري، قیمت هر دالر آمريكا كه از عصر جمعه 
به سمت 24هزار و ۵00تومان حركت كرده بود، در مبادالت 
روز شنبه، اگرچه در ابتداي صبح با رشد مواجه شد، اما بعد 
از آن سیر نزولي در پیش گرفت و پس از چندين روز دوباره 
به كانال 23هزار تومان بازگشــت. شاخص بورس هم بعد از 

مدت ها با يك صعود پرقدرت مواجه شد.
رشد بورس و نزول قیمت دالر درپي آن اتفاق افتاد كه ديروز 
نتايج سیزدهمین دوره انتخابات رياست جمهوري مشخص 
شــد و ســايه يك ابهام بزرگ بعد از مدت ها از ســر بازار ها 
برداشته شد. نا مشخص بودن نتايج انتخابات از مدت ها پیش 
به انفعال ســرمايه گذاران در بازار ارز و سهام منجر شده بود.  
همزمان وزير امور خارجه و رئیس هیأت مذاكره كننده ايران 

در مذاكرات وين از نزديك شدن به زمان توافق خبر دادند.
محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه ديروز گفت: مذاكرات 
برجام در جريان اســت. احتمال خوبي وجود دارد تا قبل از 
پايان دوران تصدي ما، توافق حاصل شــود. ما اواسط مرداد 
كنار مي رويم و فكر مي كنم به احتمال زياد خیلي قبل از اين 

تاريخ بتوانیم به توافق برسیم.
عباس عراقچي، رئیس هیأت مذاكره كننده ايران در مذاكرات 
وين هم يك روز قبل در مصاحبه اي گفته بود:پیشرفت خوب 
و ملموســي در موضوعات مختلف در مذاكرات وين حاصل 
كرده ايم. معتقديم بیش از هر زمان ديگري به توافق نزديك 

شده ايم.
همزمان يك مقام آمريكايي به پايگاه اكسیوس گفته؛ دولت 
جو بايدن، رئیس جمهور آمريكا مي خواهد توافق براي بازگشت 
به برجام قبل از آغاز به كار دولت جديد ايران نهايي شود. اين 
مقام آمريكايي گفته چنانچه روند مذاكرات به ماه آگوست، كه 
دوران انتقال رياست جمهوري در ايران است، كشیده شود، 

نگران كننده خواهد بود.

نزول قيمت دالر
همزمان با تعیین تكلیف دو تحول سیاســي در ايران ديروز 
قیمت هر دالر آمريكا در ساعاتي از روز به محدوده 23هزارو 
600تومان رسید كه ۹00تومان با نقطه اوج آن در روز جمعه 

فاصله داشت. 
در ســاعات عصر ديروز در معامالت فردايي، قیمت هر دالر 
آمريكا 23هزارو ۷00تومان مبادله شــد. برآورد مي شــود 
با انجام توافق هســته اي در وين، كه به نظر مي رســد تاقبل 
از انتقال قــدرت درايــران، در تیرماه انجام شــود، بیش از 
10۷میلیارد دالر از منابع ارزي ايران آزاد شــود. آزاد سازي  
اين منابع ارزي مي تواند عرضــه ارز را در بازار افزايش دهد و 
همین موضوع ازجمله داليل نزول قیمت دالر ظرف ديروز بود. 
برخي تحلیل گران انتظار دارند با احیاي دوباره برجام قیمت 
هر دالر آمريكا به زير 20هزار تومان سقوط كند. اما بسیاري 
ديگر وقوع اين اتفاق را با توجه بــه مولفه هاي اقتصاد كالن 

محتمل نمي دانند.

صعود بورس
ديروز با وجود نزول قیمت دالر شاخص بورس با افزايش مواجه 
شد. اين در حالي است كه قاعدتا شاخص بورس بايد همگام با 
نزول قیمت ارز با افت مواجه مي شد. دلیل اين رشد را مي توان 
به رفع سايه يك ابهام بزرگ، يعني انتخابات رياست جمهوري، 
از سر بازار مرتبط دانست. فعاالن بازار سرمايه مي دانند نگاه 
اقتصادي رئیس جمهوري جديد به بازار ســرمايه چیست.
در مبادالت ديروز با رفع ابهام هــاي موجود ارزش معامالت 

افزايش يافت و به سطح 6هزار میلیارد تومان رسید. 
در طول ماه هاي گذشته ارزش روزانه معامالت به 3تا ۵هزار 
میلیارد تومان كاهش يافته بود. ديروز همچنین شاخص كل 
بورس تهران تحت تأثیر اين رويداد، 14هزارو 310واحد، يعني 
معادل 1.2۵درصد، افزايش يافت و به يك میلیون و161هزار 
واحد رسید.انتظار مي رود با مشخص شدن تیم اقتصادي دولت 
ابراهیم رئیسي، ابهام هاي ديگر بورس هم برطرف شود. برخي 
برآورد ها نشان مي دهد اجراي سیاست هاي تورم زا مي تواند 

به رشد شاخص هاي بورس در نیمه دوم سال منجر شود.

فرخنده رفائي
خبرنگار

همشهري واكنش بازارهاي ارز و سهام به انتخابات را بررسي مي كند

 با مشخص شدن نتايج انتخابات رياست جمهوري و نزديك شدن 
به توافق هسته اي در وين، بازار ارز، نزولي و بورس، صعودي شد

پايان عدم قطعيت در بازارها

مستأجران مناطق شهری كه  مسكن
واجد شــرايط ذكر شده در 
مصوبه ستاد مقابله با كرونا 
هستند، می توانند تا پايان شهريورماه برای 
وام كمك وديعه مســكن ثبت نام كنند و 
بانك ها نیز مكلف هستند تا پايان آذرماه 
نســبت به تشــكیل پرونده بــرای همه 
درخواست های ارجاع شده و پرداخت وام 

به واجدان شرايط اقدام كنند.
به گزارش همشــهری، برای دومین سال، 
حمايــت از مســتأجران در قالب تمديد 
خودكار قراردادهای اجاره با نرخ ترجیحی 
و همچنین پرداخــت وام كمك وديعه به 
مستأجران واجد شــرايط در دستور كار 
قرار گرفته است. براساس آخرين خبرها، 
10هــزار میلیــارد تومان به تســهیالت 
كمك وديعه اختصاص يافتــه و البته اين 
تسهیالت به كسانی كه ســال قبل از آن 

استفاده كرده اند، پرداخت نمی شود.

3 برنامه برای حمايت از  اجاره نشينان
ســتاد ملی مقابله با كرونا در جلســه 22 
خردادماه امســال، مصوبات سال گذشته 
خود در خصوص حمايت از مســتأجران 
را تمديد كــرد و بر اســاس آن، 3 برنامه 
مهم »تمديد خــودكار قراردادهای اجاره 
مسكن«، »تعیین ســقف اجاره بها برای 
قراردادهای تمديدی در ســال جاری« و 
نیز »اعطای تســهیالت وديعه مسكن به 
خانواده های مســتأجر واجد شرايط« به 
دستگاه های ذی ربط ابالغ شد. آن گونه كه 
در مصوبه ســتاد ملی مقابله با كرونا آمده 
است، برای پرداخت وام وديعه مسكن در 
سال جاری، تا سقف مبلغ 10 هزار میلیارد 
تومان از بسته تسهیالت كرونايی، اعتبار در 

نظر گرفته شده است.
به گزارش همشهری، از اوايل سال قبل و 
در شرايطی كه تخلیه تورم مسكن در بازار 
اجاره به جهش قیمــت در اين بازار منجر 
شده بود، ستاد مقابله با كرونا برای حراست 
از خانوارهای اجاره نشین و به خصوص اقشار 
ضعیف، دست به كار شد و با هدف كنترل 
كوتاه مدت بازار، قواعدی ايجاد كرد كه از 
تمديد قراردادهای اجاره بر اســاس عرف 

بازار جلوگیری كند. 
بر اساس اين قواعد، در شرايط عادی برای 
تخلیه هیچ واحد مســكونی اســتیجاری 
حكم تخلیه صادر نمی شود و موجر مكلف 
است قرارداد مســتأجری راكه به تعهدات 
قبلی خود عمل كرده است برای يك دوره 
يك ســاله ديگر و با نرخ تعزيری 2۵، 20 
و 1۵ درصــدی )برای تهران، شــهرهای 
بزرگ و ساير شهرها( تمديد كند؛ چراكه 
هیچ يــك از مراجع قضايی و شــوراهای 
حل اختالف به جز در مــوارد خاص نظیر 
بدعهدی مســتأجر و تخلیه 3ماه پس از 
فروش رســمی واحد اســتیجاری، حكم 
تخلیه مســتأجران را صادر نخواهد كرد. 
اين موضوع توانست در شرايطی كه اجرای 
محدوديت های احتمالــی مقابله با كرونا 
به درآمد خانوارها آســیب زده بود، از بروز 
بحران در بازار اجــاره جلوگیری كند، اما 
شواهد حاكی از اين اســت كه دير يا زود 
با اتمام دوره كرونا، اين خانوارها با تخلیه 
يك باره تورم بسیار سنگینی در قراردادهای 
خود مواجه خواهند شد و متولیان امر بايد 
به فكر اساسی برای رفع اين موضوع باشند.

جزئيات و شرايط وام وديعه
براساس مصوبه جديد ستاد مقابله با كرونا، 

مهلت ثبت نــام سرپرســتان خانوارهای 
مســتأجر واجد شــرايط بــرای دريافت 
تســهیالت كمك وديعه اجاره مسكن تا 
پايان شــهريورماه 1400 تمديد می شود 
و بانك ها و مؤسســات اعتباری موظفند 
حداكثر تــا پايــان آذرماه ســال جاری 
تســهیالت مذكور را پرداخت كنند. البته 
بر اســاس ابالغ وزارت راه و شهرســازی، 
پس از ثبت نام متقاضیــان و معرفی افراد 
واجد شرايط به شعب بانكی، افراد حداكثر 
2هفته مهلت دارند نسبت به تشكیل پرونده 
در بانك اقدام كنند. طبق اعالم ستاد مقابله 
با كرونا، ســقف مبلغ اين تسهیالت برای 
شــهر تهــران ۷0 میلیون تومان، ســاير 
كالنشــهرها 40 میلیون تومان و ســاير 
شــهرها 2۵ میلیون تومان تعیین شده و 
شرايط و مقررات مربوط به اين تسهیالت 
در مصوبه سال 13۹۹، در سال جاری نیز 

به قوت خود باقی است.
همچنین خبرها حاكی از اين اســت كه 
پس از ابالغ مصوبه ســتاد كرونا به بانك 
مركزی، اين بانك نیز دستورالعمل اجرايی 
آن را به بانك های عامل ابالغ كرده، اما هنوز 
جزئیاتی در مورد آن منتشــر نشده است. 
يكی از نكاتی كه بايد در مورد مصوبه جديد 
وام وديعه مشخص شود، تكلیف پرداخت 
وام ۷0میلیون تومانی به مستأجران تهرانی 
است كه در كاركرد معمول بانك ها نیازمند 
وثیقه ملكی هســتند و برای ساده سازی 
دريافت اين مبلغ برای مستأجران، بانك 
مركزی بايد دســت به كار ابالغ آيین نامه 

جديد شود.

گزارش عملكرد وام وديعه 99
در سال گذشــته در مصوبه ستاد مقابله با 

كرونا مبنی بر تمديد خودكار قراردادهای 
اجاره سررسید شــده در دوره كرونا با نرخ 
مشــخص، پرداخت تســهیالت مرابحه 
كمك وديعه مســكن به مستأجران واجد 
شرايط در تهران، كالنشهرها و ساير مناطق 
شــهری به ترتیب با مبلــغ ۵0، 30 و 1۵ 

میلیون تومان در دستور كار قرار گرفت. 
آن گونه كه وزير راه و شهرسازی می گويد: 
میزان اجرای مصوبه ســال گذشته ستاد 
مقابله با كرونا بــرای تمديد قرارداد اجاره 
حدود 8۵ درصد بوده اســت، اما بررسی 
آمارها در مــورد پرداخت وام كمك وديعه 
مسكن نشان می دهد كه ضريب موفقیت 
اين سیاســت به داليلی كه گاه ناشــی از 
ناتوانی مستأجر در تأمین نظر بانك يا حتی 
عدم احراز شــرايط در ارائه مدارك بوده، 
به شــدت كمتر از اجــرای مصوبه تمديد 

قراردادهای اجــاره بــوده و به زحمت به 
20 درصد رسیده است. بر اساس آمارها، 
باوجــود ثبت درخواســت حــدود ۹20 
هزار سرپرســت خانوار برای دريافت وام 
كمك وديعه مسكن، نهايتاً اين تسهیالت 
به حدود 200 هزار خانوار پرداخت شده و 
مجموع ارقام پرداختی آن فراتر از 4 هزار 

میلیارد تومان نبوده است. 
بر اين اساس می توان گفت، بخش عمده 
اعتبار 10 هــزار میلیارد تومانی امســال 
نیز به دست مســتأجران نخواهد رسید؛ 
به خصوص مستأجرانی كه مشكلی برای 
دريافت اين وام نداشتند، در سال گذشته 
اين تسهیالت را گرفته  اند و امسال باوجود 
شايعاتی كه مبنی بر تالش برای پرداخت 
بخشی از وام به آنها وجود داشت، مجاز به 

دريافت دوباره وام نیستند.

جزئيات وام وديعه مسكن مشخص شد
ستاد مقابله با كرونا، 10 هزار میلیارد تومان منابع براي پرداخت وام كمك وديعه مسكن به 

مستأجران اختصاص داده و بانك ها تا پايان آذر مكلف به پرداخت اين تسهیالت هستند
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امســال هم مثل انتخابات دوره های 
گذشــته، نامزدهــا بخــش اصلی گزارش

تبلیغشان را روی آگهی های محیطی 
متمرکز کردند . تبلیغات سیزدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری از 7 خرداد و تبلیغات ششمین 
دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا از 20 خرداد 
آغاز شــد و کم کم بنرها و پوســترها به شهرها 
حال وهوای دیگری داد. جمعه شب )28خرداد( اما 
انتخابات تمام شد و شهرهایی پوشیده از پوستر 

روی دست شهرداری ها گذاشت. 
در همه شهرها پاکبانان از ساعات پایانی روز جمعه 
تا صبح شنبه مشغول تمیزکردن و شستن دیوارها 
و مبلمان شهری بودند. کار دشواری که ساعت ها 
زمان برد و در بعضی شهرها تا شنبه  شب هم ادامه 

پیدا کرد. 
امسال انتخابات شوراها در بعضی شهرها به شکل 
تمام الکترونیک برگزار شــد، یک اقدام پیشرو و 
مد روز که نشان می دهد بســیاری از فرایندهای 
کشوری را می توان بدون صرف زمان زیاد و کاغذ به 
نتیجه رساند. با نگاهی به این تجربه می توان درباره 
تبلیغات مجازی و غیر کاغذی هم فکر کرد. می شود 
بدون آسیب به دیوار شــهرها، آنچه نیاز است به 
گوش مردم رساند. هر چه باشد در دوره ای هستیم 
که فضای مجازی بسیار پررونق است و برای هرچیز 

امکانی در آن وجود دارد. 

  خسارت   به فضای عمومی کرج

 پاکســازی ديوارهــای کــرج از تبلیغــات انتخاباتی از 
جمعه شب تا شنبه صبح انجام شد . 

معاون خدمات شــهری شــهرداری کرج دربــاره اين 
موضوع بــه همشــهری می گويد: 800نیــروی پاکبان 
با 20 دســتگاه خــودروی واترجت کار شست وشــوی 
ديوارهای شــهر را انجام دادند. 95 درصد اين پاکسازی 
جمعه شــب تا صبح شنبه انجام شــد، اما 5درصد ديگر 
که به پوسترهای چسبانده  شــده با سريش روی ديوارها 
 و مبلمان شــهری اختصاص داشــت، شــب گذشــته 

پاکسازی شد.
ناصر حاجی محمــدی با بیان اينكه تبلیغات چســبانده 
شده روی در و ديوار خسارت زيادی به فضای شهری زده 
اســت، می افزايد: بخش زيادی از نمای شهری ما االن به 
رنگ آمیزی نیاز دارد و فقــط خريدن رنگ برای آن 100 
میلیون تومان هزينه می خواهــد. اگر هم بخواهیم برای 
رنگ آمیزی فضا و مبلمان شهری پیمانكار بگیريم حداقل 
بايد 500میلیون تومان هزينه کنیم که بار زيادی بر دوش 

شهرداری می گذارد. 
وی با بیان اينكه چنین بودجه ای را می شود برای کارهای 
ديگری در شــهر صرف کــرد، می افزايد: بايــد راه های 
جديدی را برای تبلیغات انتخاباتــی طراحی و از فضای 
مجازی اســتفاده کرد يا حداقل به جای پوستر از بنرها و 
آويزها استفاده کرد تا ديوار شهرها آسیب نبیند. با اينكه 
پاکسازی شهر انجام شده اما تا رنگ آمیزی دوباره مبلمان 
و ديوارهای شهر، فضا نازيباست و شــهروندان بايد اين 

آلودگی بصری را تحمل کنند. 

   ضمانت اجرایی قوانین

معاون خدمات شهری شهرداری شیراز هم با بیان اينكه 
تمام 11 منطقه شیراز جمعه شب از تبلیغات انتخاباتی 

پاک شــد به همشــهری می گويد: گرچه ابعاد و قوانین 
تبلیغات انتخاباتی در حوزه اختیارات شهرداری ها نیست 
اما زحمت پاکســازی آن بر دوش شــهرداری و به ويژه 

پاکبانان است.
محمدرضا محمدحســن پور ادامه می دهد: اين تبلیغات 
همیشه آســیب قابل توجهی به شــهرها وارد می کنند، 
معموال ديوارها با چسب پوسترها آسیب می بینند و گاهی 
فضای سبز شهر هم در بعضی نقاط از بین می رود و نیاز به 
بازسازی دارد. به نظر من بايد برای دوره های بعدی فكری 
کرد. مساله فقط وضع قوانین جديد نیست، زيرا اگر افراد 
نخواهند قانون را رعايت کنند کسی نمی تواند آنها را وادار 
کند. شايد بهتر است فكری برای ضمانت اجرايی قوانین 
کرد تا تبلیغات انتخاباتی بدون آسیب رساندن به فضای 

عمومی شهرها انجام شود.

   اهمیت فرهنگ سازی

پاکبانان زحمتكش يزد هم مثل شهرهای ديگر تبلیغات 
انتخاباتی هر 5 منطقه شهر را از جمعه شب تا شنبه صبح 
پاکسازی کرده اند. معاون خدمات شهری شهرداری يزد 
با بیان اينكه در هیچ جای جهان بدون تبلیغات فیزيكی 
فرايند انتخابات انجام نمی  شــود، اظهار می کند: مساله 
اين است که بايد کمترين آسیب به شــهرها وارد شود. 
فرهنگسازی در اين زمینه بسیار مهم است و از سوی  ديگر 
نامزدها هم بايد بیاموزند چطور به شهری که خودشان قرار 
است مسئول آن شوند احترام بگذارند و از طرف ديگر مردم 
هم آگاه باشند، تبلیغات آسیب زا را بشناسند و به نامزدی 

که به آن شیوه تبلیغ می کند، رای ندهند. 
جعفر امین مقدم با بیان اينكه در ايــن حالت همه چیز 
در جای خود قرار می گیرد و آســیب کمتری هم به شهر 
وارد می شود، می افزايد: شهرداری ها جايگاه هايی را برای 
تبلیغات در نظر می گیرند، در يزد هم ما همین کار را انجام 
داديم. خوشبختانه بسیاری از نامزدها از اين فضاها استفاده 
کردند و به همین دلیل درختان، پل ها و تاسیســات يزد 

آسیب کمی در اين دوره متحمل شدند.
وی ادامه می دهــد: نكته آخر اينكه در همــه کارها بايد 

آموزش دهیم، زيرساخت ايجاد کنیم و پس از آن انتظار 
داشته باشیم که امور به بهترين شكل انجام شود. 

   پاکسازی اصفهان

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان هم از پاکسازی 
و جمع آوری پوســترهای تبلیغاتی انتخاباتی نامزدهای 
انتخابات رياست جمهوری و شــورای شهر با تالش 15 

اکیپ در مناطق پانزده گانه شهرداری خبر می دهد.
حسین امیری به همشــهری می گويد: همزمان با اعالم 
رسمی پايان فرايند رای گیری از ســوی ستاد انتخابات 
استان، کار پاکســازی چهره شهر از پوسترها و سازه های 
تبلیغاتی آغاز شد و سحرگاه شنبه اين عملیات با تالش 
و فعالیت گسترده نیروهای کارگری به طور کامل پايان 
يافت. وی يكــی از مهم ترين دغدغه های شــهرداری در 
ايام برگزاری انتخابات را حفظ زيبايی و آراســتگی شهر 
می داند و می افزايد: به همین منظور اکیپ های خدماتی 
و بازيافت با تمام قوا و در مناطق پانزده گانه شــهرداری 
اصفهان با تجهیزات و ماشــین آالت مجهز به کارواش از 
جمله جدول شور، ديوارشور و ماشین های حمل بازيافت 
کار پاکسازی و شست وشوی جداره ديوارها و خیابان های 

شهر را انجام دادند.
معاون خدمات شهری شــهرداری اصفهان با بیان اينكه 
برای حفظ زيبايی شهر و جلوگیری از آسیب به مبلمان 
شهری، شهرداری اصفهان قبل از شروع تبلیغات تمهیدات 
الزم برای تعیین نقاط تبلیغات مجاز را انديشیده بود، ادامه 
می دهد: بیش از 10 هزار پنل تبلیغاتی در اصفهان نصب 
کرديم تا نامزدها بتوانند پوسترها و ساير اقالم تبلیغاتی 
خود را در اين محل ها نصب کنند  و فضای شهر تاريخی 

اصفهان از تبلیغات آسیب نبیند.

      
نامزدهای شوراهای شهر و روستا مسئوالن آينده محلی 
محسوب می شوند. بخشی از آنها اما خود کمتر از هر کس 
ديگری به شهرها، زيبايی و زشتی شان و کاهش هزينه های 

آنها فكر می کنند.

مردمچهمیگویند

گرچه بار پاکسازی تبلیغات انتخاباتی بر دوش شهرداری هاست اما این شهروندان هستند که هر روز آنها را 
می بینند و در شهرها با مشکالت احتمالی ناشی از آنها دست به گریبانند. 

یک شهروند اهل اراک درباره اینکه چه شیوه ای از تبلیغات را ترجیح می دهد به همشهری می گوید: به نظر 
من همان طور که ستاد انتخابات کشور تالش می کند انتخابات تمام الکترونیک را توسعه دهد، باید فکری 
هم برای تبلیغات نامزدها کند. در هر انتخاباتی کاغذ زیادی هدر می رود و چهره شهر زشت می شود. در این 
انتخابات هم همین شرایط برقرار بود و در و دیوار شهر پر از کاغذهای پاره است که پاک کردنشان دردسر 
زیادی دارد.  فاطمه علی محمدی ادامه می دهد: اگر همین تبلیغات به بســتر الکترونیک و مجازی برود، 
هزینه ای بر دوش شهرداری ها و شهر تحمیل نمی شــود و از طرفی نامزدها هم به دلیل تالش برای کاهش 

مصرف کاغذ و زیبایی شهر محبوبیت بیشتری پیدا می کنند.
یک شهروند شیرازی هم معتقد اســت نامزدهای انتخابات نباید هر جایی از شهر که می خواهند تبلیغات 
بچسبانند. پیمان صادقی با بیان اینکه شهرداری ها مکان هایی را برای تبلیغات اختصاص می دهند اما در 
روزهای گذشته همه جای شهر از تبلیغ پر شده بود، می افزاید: به نظر می رسد جایگاه های مخصوص تبلیغات 
آنقدرها که باید برای نامزدها جذاب یا بزرگ نیست. بهتر بود دست کم نامزدهای شوراهای شهر و روستا که 

قرار است نماینده مردم در شهر باشند، با دقت بیشتری تبلیغات انجام می دادند.

ث
مك

کشاورزی

عكس نوشت

خشکسالی  در باغ های لرستان   

 
با آغاز ســال آبی جديد از مهر سال 
گذشته در سراسر کشور هشدارهای 
ســالی خشــک به گوش رســید؛ 

خشكی ای که شايد در پايیز و زمستان چندان به چشم نمی آمد، 
اما اکنون با پايان بهار آثار خود را نشان می دهد. لرستان به طور 
میانگین تا اواخــر خرداد از بارش های بهــاره بهره مند بود، اما 
امسال نشانی از سخاوت ابر بهاری در کار نیست. سرمای پیش از 
آغاز سال نو، همراه با هرم گرمای بهاری که همچنان بدون آب 
رو به تابستان می رود، خسارت بزرگی به بخش کشاورزی و باغی 

اين استان وارد کرده است.
بنابر اعالم سازمان جهادکشاورزی لرستان سال گذشته نیز در 
پی خشكسالی و کاهش منابع آبی استان حدود 4400میلیارد 
تومان به بخش کشاورزی استان خسارت وارد شد و امسال نیز 

به نظر شرايط بهتر از آن نبوده است. 
اين سازمان همچنین اعالم کرده است تنش آبی، خشكسالی 
و ســرمازدگی که پیش از اين در فصل زمســتان و بهار برای 
کشاورزان پیش آمد، موجب شد میزان محصول آنها حداقل 20 

تا 25 درصد کاهش يابد.

کاهش کمیت و کیفیت محصول
مدير باغبانی جهاد کشاورزی لرســتان درباره میزان آسیب به 
باغ ها و درختان مثمر در اين استان به همشهری می گويد: در 
برخی از شهرستان های استان از جمله سلسله، دلفان، بروجرد، 
الیگودرز، دورود و ازنا به خاطر ســرمای 2روزه بهار و سرمای 

زمستانه درختان میوه خسارت شديدی ديدند.
حسن کیانی فر ادامه می دهد: اکنون و با شروع فصل تابستان 
که در مجموع در همه سال ها خشــک است نیز خسارت های 
خشكســالی را داريــم و از آنجا کــه آب چشــمه ها و قنوات 
 کم شــده اســت و کاهش بارندگــی داشــته ايم، درختان با

کم آبی مواجهند.
هر سال تا خرداد در استان بارندگی داشتیم و بسیاری از باغ ها 
تا اين ماه آبیاری نمی شدند، اما متأسفانه بارش ها کاهش يافته 
است و در پی اين کاهش بارندگی و سرمازدگی محصوالت باغی 
استان امسال حداقل 20 تا 25 درصد کاهش می يابد.عالوه بر 
اين، کاهش تنش آبی و آبیاری نشدن کافی درختان در کیفیت 
محصول نهايی نیز موثر خواهد بود؛ بنابراين اين اثر منفی هم در 

کمیت و هم در کیفیت قابل رويت است.

مقابله با خشکسالی
مدير باغبانی جهاد کشاورزی لرســتان با بیان اينكه باغ هاي 
اکثر مناطق استان در زمینه آب مشكل دارند، می گويد: وزارت 
جهاد کشاورزی و مديريت باغبانی راهكارهايی برای مبارزه با 
خشكسالی دارد که جزو دستورالعمل هاست و بايد انجام شود؛ 
بنابراين نیاز به همكاری همه جانبه کشاورزان و مسئوالن ساير 
دســتگاه های متولی در اين بخش مانند شرکت آب منطقه و 

نهادهای نظارتی داريم. 
وی يكی از اقدامات برای مقابله با خشكســالی را تغییر الگوی 
آبیاری از سنتی به قطره ای می داند و می گويد: همچنین می توان 
کشاورزان را به سمت کشــت های گلخانه ای سوق داد؛ چون 
کشــت های گلخانه ای آب کمتری نیاز دارند و استفاده از آب 

تقريبا 90 درصد کاهش می يابد.
کیانی فر، يكی ديگر از راه های مقابله با خشكسالی را هرس سبز 
باغ ها عنوان می کند و می افزايد: با اين کار میزان شاخه درختان 
کم و از سطح تعريق نیز کاسته می شــود و با توجه به شرايط 

موجود توصیه می شود گونه های با  نیاز آبی کم کشت شود.
او به باغداران توصیه می کند  ساقه و تنه درختانی که در معرض 
تابش نورآفتاب قرار دارند را رنگ کنند؛ رنگ با سموم مخلوط 
که اين کار موجب می شود آفتاب سوختگی و تنش خشكسالی 

کم شود. 
يكی از کشاورزان و باغداران لرستانی که محصول اصلی باغ او 
سیب قرمز است و ســاالنه بیش از نیمی از آن را صادر می کند 
به همشــهری می گويد:  آبیاری در مجموعه اراضی باغی ما به 
روشی کامال مكانیزه و علمی اســت و عمده خسارت ديدگان 
 در چنیــن شــرايطی کشــاورزانی هســتند کــه باغداری

 سنتی دارند.
محمدعلی براتی با بیان اينكه باغدار از يک سو با مشكالت آبی 
و از يک سو با گرانی نهاده ها، کودها و سموم  دست و پنجه نرم 
می کند، می افزايد: يكی از اصلی تريــن چالش هايی که پیش 

می آيد اين است که صورت مساله را اشتباه متوجه می شوند. 
فقط سطح زير کشت محصوالت نیست که کاهش پیدا می کند، 
بلكه کیفیت محصول نهايی برای ارائه به بازار تحت تأثیر قرار 
می گیرد؛ يعنی باغدار بدون کاهش قیمت جعبه، کارگر و غیره 
بايد محصولش را با قیمت نازلی بفروشد. با وضعیت پیش رو فكر 
می کنم امسال سال سختی برای کشــاورزان و باغداران از نظر 

معیشت خواهد بود.

      
کاهش محصوالت کشــاورزی بر اثر خشكسالی و سرمازدگی 
مانند هر ســال بخش مهمی از اخبار اقتصادی کشــور است؛ 
موضوعی که مربوط به يک استان نیســت و فقط به مقتضای 
جغرافیای کشور کم و زياد می شود. اين بار به نظر اين خشكی 
بیش از پیش در لرســتان مشكل ساز شده اســت. وقتی روال 
آســمان را نمی توان تغییر داد، شــايد زمان تغییر در رويكرد 

کشاورزی استان رسیده باشد.

ستاره حجتی
خبرنگار

گلستان؛ رتبه نخست تولید هلو
 به گفته مسئوالن سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان با توجه به تنوع اقلیمی، اين 
استان برای کشت انواع محصوالت باغی مساعد است و باغداری چند سالی است که 
رونق خاصی گرفته. در اين میان میوه هلو در 6600 هكتار از سطح باغات استان کشت 

می شود و گلستان را به رتبه نخست تولید اين محصول در کشور تبديل کرده است.
محصول هلوی گلستان از نظر کیفیت تولید در سطح مطلوبی قرار دارد و توانسته است 
میوه نوبرانه کشور را تامین کند. برداشت ارقام مختلف هلو در استان گلستان از اواخر 

ارديبهشت آغاز می شود و تا اواخر شهريور ادامه دارد.
منبع: فارس

شهرداری های سراسر کشور از جمعه  شب بعد از پايان فرايند رأی گیری انتخابات رياست جمهوری و شوراهای شهر 
و روستا، پاکسازی شهرها را از تبلیغات انتخاباتی آغاز کردند

پاکسازیچهرهشهرهاازتبلیغاتانتخاباتی

حمیده پازوکی 
خبرنگار

نامزدهای شوراهای شــهر و روستا بايد 
بیاموزند چطور به شــهری که خودشان 
قرار اســت مســئول آن شــوند احترام 
بگذارند و از طرف ديگر مــردم هم آگاه 
باشند، تبلیغات آســیب زا را بشناسند و 
 به نامزدی که به آن شیوه تبلیغ می کند،

رأی ندهند

 در اين دوره از انتخابات شورای شهر 
و روستا تكلیف اداره 1400شهر و شورا

40هزار روستا مشخص می شود، اما 
حدود 2هفته پیش وزارت کشــور اعالم کرد در 
انتخابات ششمین دوره شورا های سراسر کشور 
8شهر حدنصاب برگزاری انتخابات را ندارند و به 
صورت جانشینی اداره خواهند شد. اين مشكل 
فقط مربوط به شهرها نبود و طبق اعالم مسئوالن 
 اســتانی، تعــدادی از روســتاها هم مشــكل

مشابهی داشتند. 

استقبال خوب از انتخابات
رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 
به همشــهری می گويد:  در ســیزدهمین دوره 
انتخابات شهرها و روستاهااســتقبال خوبی در 
شوراها به وجود آمد به طوری که بیش از 51 هزار 
نفر برای انتخابات شوراهای شهر و بیش از  248 
هزار نفر برای انتخابات شوراهای روستاها داوطلب 
شدند. »مهدی جمالی نژاد« تعداد شهرهايي که 
در سراسر کشور انتخابات شــوراها در آنها انجام 
نشده اســت را 8 مورد اعالم می کند و می افزايد: 
آمار روستاهايي که انتخابات در آنها برگزار نشد 
پس از شمارش آرا و جمع بندي اطالعات توسط 

ستاد انتخابات کشور اعالم مي شود. 

جانشین شوراها
وی درباره آســیب و تبعات لغو انتخابات شوراها 
برای شــهرها و روســتاها هم تصريح می کند: 
هرچند اراده وزارت کشور، واگذاري امور محلي 
به نمايندگان مردم در شوراهاي اسالمي شهرها 
و روستاهاســت، اما در مواردي کــه به هر دلیل 
انتخابات برگزار نمي شود با توجه به ظرفیت هاي 
قانوني، پیش بیني هايی صورت گرفته اســت. بر 

اين اســاس، قائم مقام شورا مســئولیت اجراي 
وظايف شوراها را بر عهده دارد و تالش مي شود از 
ظرفیت استانداران به عنوان قائم مقام شوراي شهر 
استفاده شود و شناسايي مسائل و مشكالت و رفع 
آنها به صورت کامل و مطلوب و با دقت بیشتري 

صورت پذيرد.
به گفته رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های 
کشور، در ماده 99 قانون شوراها، پیش بیني شده 
است که قائم مقام شوراي روستا، شوراي بخش و 
قائم مقام شوراهاي شهرها، استانداران و قائم مقام 

شوراي شهر تهران، وزير کشور باشد.
وی می افزايد: در روســتاهايي هم که شــوراي 
روستا به هر دلیل در آنها تشــكیل نشده است، 
شوراي بخش که از نمايندگان شوراهاي اسالمي 
روستاها واقع در بخش هســتند، جانشین شورا 
در روستاهاي فاقد شورا مي شوند. همانگونه که 
مالحظه مي شــود قائم مقام شوراي روستا نیز از 

جنس نمايندگان روستاهاي همجوار هستند که 
با شرايط و مشكالت روستايي آشنا بوده و در مدت 
جانشیني پاســخگوي رفع مشكالت روستايیان 

خواهند بود.

جالی خالی هم افزایی 
جمالی نژاد ادامه می دهد: درباره شهرها هم تعداد 
قلیلي از شهرهاي کشور فاقد شورا خواهند بود که 
اين نقیصه نیز توسط استانداران به عنوان جانشین 
شوراي شهر پوشــش داده خواهد شد و به دلیل 
شناخت مسائل و مشكالت شهرها و ارتباط کاري 
شهرها و استانداري ها در اين زمان،  پاسخگويي 
و رفع مشكالت امكان پذير خواهد بود. وی البته 
معتقد است که حضور شــوراها در کنار مديران 
اجرايي مي توانــد هم افزايي را براي خدمتگزاري 
بیشــتر فراهم کند؛ هرچند برخی شهرها در اين 

دوره از اين فرصت محروم شدند. 

اداره 8 شهر با جانشین
سیده زهرا عباسی 

خبرنگار
هر

س: م
عك
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تحليلعملكــرددولتروحانيدر
حوزهمحيطزيســتچشماندازي
پيشرويميگذاردكهميتواندبراي
دولتبعديگرهگشاباشد؛بهشــرطاينكهنخواهدطرحهایمطالعاتي
وپروژههایاجراييفعليرانيمهكارهكنــاربگذاردوطرحهاييديگر

پيشنهادكند.
دستاوردهايدولتروحانيدرحوزهمحيطزيســتراحاالكهكارزار
انتخاباتدرايرانبهپايانرسيدهاستودولتيجديدبرسركارميآيد،
بافعاالنبخشهايمختلفمحيطزيستبررسيكردهوبهموفقيتهاو

شكستهادرحوزهمحيطزيستپرداختهايم.

كارشناسان از موفقيت ها و شكست هاي دولت در حوزه محيط زيست مي گويند 

فرازوفرودهايدولتدرحفظمحيطزيست

گردشگري

جنگل

سرگرداني37ايرانيدرفرودگاهمسكو

آمادهباشسراسريبرايمهار
آتشسوزيهايجنگلي

عليارواحي،مديرپيشــيناحيايتاالبهادرسازمانحفاظت 
محيطزيست

ازتالشهايموفقيكهدولتيازدهمودوازدهمبداندستيافت،اجرايپروژه
احيايدرياچهاروميهاست.امابهنظرميرسدكهدرياچهاروميهتاشرايطپايدار
فاصلهزياديداشتهباشدوممكناستدرياچهبهشكلپيشينخودبرگردد.
هماكنوندرياچهاروميهبهواسطهتالشهايستاداحياازحالتبحرانيخارج
شدهواينمهمباهمكاريمجلسدرتصويبقانونحفاظتتاالبهايكشور
بهدستآمدهاست.شكلگيريستادمليهماهنگيومديريتتاالبهايكشور
بهرياستمعاوناولرياستجمهوروعضويتوزارتخانههايكليديازجمله
وزارتنيرو،كشاورزي،گردشگريوسازمانبرنامهوبودجهدراينستادازجمله
تالشهايموفقدولتدرحوزهتاالبهابود.امادركناربرخيموفقيتهادراحياي
درياچهاروميه،باوجوداينكهستادمديريتوهماهنگيتاالبهادوبرنامهمفصل

وكاربرديبرايتاالبانزليوميانكالهتصويبكرد،هنوزشاهداجراييشدن
برنامههاوتخصيصاعتباربرايبخشهايمختلفدراحيايتاالبهانيستيم.
بهرغمپشتوانههايقانونيدرمجلسوبرآوردحقابهحدود30تاالبدركشور
توسطسازمانحفاظتمحيطزيست،هنوزتخصيصحقابههاآنچنانكهانتظار
ميرفتنيازتاالبهارابرطرفكندصورتنگرفتهاست.حتيدرسال98و99كه
بارشهايزياديدركشوررخداد،حقابههابهطوركاملپرداختنشد.هماكنون
درسال1400،باشرايطخشكساليموجود،اينشرايطبحرانيترشدهودرياچه
اروميهنيزباوجودمصوباتقانوني،هنوزحقابهاصليخودرادريافتنكردهاست.
تعدادتاالبهاييكهباچالشكمآبيمواجهاندهمكمنيست؛ازجملهجازموريان،
بختگان،هامونوگاوخوني.دربحثديپلماسيآبنيزآنچنانكهالزموشايسته
بودعملنشــدودرتخصيصحقابههاموندرسطحبينالملليتمهيداتالزم
رابهكارنبست.بعضامشــكلتاالبهاصرفاكمبودمنابعآبيتلقيميشود،
درحاليكهورودگونههايغيربومي)مثلتيالپيادرشادگان،سنبلآبيدرانزلي
و...(ومنابعآاليندهدرتاالبهايانزلي،زريواروميانكالههمچنانپابرجاستو

بهنظرميرسدهنوزاتفاقخوبيبرايشاننيفتادهاست.

حفاظت تاالب ها از حرف تا عمل

عليرضاشهرداري،فعالمحيطزيستدرحوزهحياتوحش 
عملكرددولتاولودومحســنروحانــيدرحوزهمحيطزيســتكامالمتفاوتاســت.دردورهاول
رياستجمهوريحسنروحاني،شرايطمحيطزيستبهطوركليبدبود،آنچنانكهدرسالهايپيشازآنبد
بود،وليبهنسبتدورهدوم،عملكرددولتبهترشد.دردورهاولشكاربهطوركليممنوعشد.دردورهدوماما
حفاظتازحياتوحشبهدرستيصورتنگرفت.درايندوره،تنهامركزبازپروريحياتوحشكامالتعطيل
شد.كاركردمراكزبازپروريتنهااحيايگونههانيست،بلكهتأثيراصليرادرفرهنگسازيايفاميكندودر
اينديدگاه،نداشتنمراكزبازپروريبراينجاتحيواناتتعجببرانگيزومنفياست.حذفيكيوزازطبيعت
براياحياينسليوزدراسارت،اشتباهديگردرموضوعحياتوحشبودكهدردولتفعليرخداد.يوزپلنگ
آسياييايرانمهمترينگونهگربهساندردنياستكهبهشدتدرمعرضانقراضاستوبهاسمحفاظت،يوز
مولدراصيدودرقفسنگهداريميكنند.بسياريازاستاداندانشگاهمخالفاينشكلازحفاظتهستند.
يوزپلنگگونهپرچمداراست.زيستگاهگونههايحياتوحشنيزبامعدنكاوي،سدسازي،جادهكشيو...در
حالتخريباست.اگرموفقيتيدربهبودزيستگاهيوزآسياييدرتورانصورتگرفتنيزناشيازكمكهاي
مردميواجرايكمپينهاييوزتاابدبودكهنتايجچندينسالهآنهابهتازگيخودرانشانميدهد.نمونههاي

موفقينيزدرمديريتپاركمليگلستانميتوانديدكهوابستهبهتالشوتوانفردياست.

حفاظت، فقط محدوديت شكار نيست

پروينفرشچي،معاونسابقمحيطزيستدريايي 
در4سالدومدولتتدبيرواميد،بيشتربرنامههايبلندمدتيكهدردورهاولمطالعهوبرنامهريزيشدهبود
كنارگذاشتهشدومديرانبرنامههايجديددردستگرفتندوهيچكسنيزآنهاراپيگيرينكرد.بهطورمثال
طرحپرچمگذاريشناگاهها،راهاندازيمركزمليغرامتهايزيســتمحيطيناشيازفعاليتكشورهاي
همسايه،تدويناستانداردهايزيستمحيطيدرزمينهآلودگيهايزيستمحيطي،پهنهبنديراهاندازي
آبشيرينكنهاو...همگيابترماندند.ايرادايناســتكهچرادردورهدومدولتتدبيرواميدبرنامههاي
مصوببهكليباتغييرمديريتكنارگذاشتهشــدند.توافقنامههايخوبيباوزارتكشوربرايضابطهمند
كردنبهداشتي،امنيتي،ايمنيمحيطزيستيسواحلامضاشدهبودكهاجراييشدنآنهابهجايينرسيد.
برنامهمشتركتوسعهدرياييوتوسعهگردشگريدرياييباحضورهمهارگانهايدريايينوشتهشد،وليآن
همبهجايينرسيد.حتيبسياريازكنوانسيونهاييكهايرانمبتكرآنهابودبينتيجهرهاشد.كنوانسيون
مربوطبهمديريتگردوغباروكنوانســيونمربوطبهتوسعهگردشگريدرياييازجملهابتكاراتايرانبود
كهبهنتيجهنرســيد.اماازجملهكارهايخوبيكهدرآندولتصورتگرفت،تهيهشناسنامهمحيطزيست
55جزيرهمتعلقبهايرانبودكهآنهمبهخاطرنداشتنبودجهپيگيرينشد؛درحاليكهدردورهدومبودجه
سازمانحفاظتمحيطزيستافزايشداشتوسازمانبرايتاالبهابهخصوصاروميهوتاالبهايساحلي

بودجهزياديصرفكرد.

مدير جديد، برنامه جديد

اميدسجاديان،رئيسشبكهتشكلهايمحيطزيستيكهگيلويهوبويراحمد 
شايدتصورشودميزانآتشسوزيهادرزاگرسدرسالهاياخيربيشترشدهاست.ايناحساسناشي
ازاطالعرسانيگستردهآتشسوزيجنگلهايزاگرســيدرشبكههايمجازيوحساسيتبااليمردم
است.ازاتفاقاتخوبيكهدريكيدوســالاخيردرحوزهمحيطزيسترخداد،تالشدولتبراياجراي
برنامههايمشاركتيوتسهيلگريبود.سازمانحفاظتمحيطزيستتالشكردازگروههايمردميبراي
بهبودشــرايطكمكبگيرد،وليهنوزدرگفتوگوناموفقاست.ازسويديگر،دولتبرايبرطرفكردن
داليلبروززمينخواريوبرداشتچوببرايتهيهزغالو...درمناطقزاگرسنشينكارينكرد.اگرمردم
زمينخواريميكننددليلشفقروعدمآموزشاســتودولتبهجايبرخوردهايقهريبايددرزمينه
اطالعرسانيكارميكرد.آتشسوزيهادرزاگرسكه95درصدآنعاملانسانياست،بيشترازسالهاي
قبلنبود.بلكهتوجهمردمدررسانههابهاينمسئلهزيادشدهاست.فشارافكارعموميباعثشدهدولتدر
بخشهاييدستبهكارشود.البتهحضوردولتدراينزمينهبسياركمرنگبودودرحدوعدهخريدبالگرد
اطفايحريقبرايجنگلهايزاگرسماند.يكيازعواملآتشسوزيهادرزاگرس،آتشزدنكاهوكلش
توسطكشاورزانوآتشافروزيبرايتوســعهزمينديماست.بااينحالوزارتجهادكشاورزيطياين
سالهابرايپيشگيريازاينمسائلبرنامهنداشتونتوانســتازظرفيتكارشناسانترويجكشاورزي

خوداستفادهكند.

تالش براي جلوگيري از حريق در جنگل ها

زهرارفيعي
خبرنگار

سيدمحمدفخار
خبر نگار

 تهديد منابع طبيعي كشور هر ساله 
منابع
دامنه اي وسيع تر از گذشته مي يابند. طبيعي

قاچاق چوب، خشكسالي، آتش، آفات 
و انواع دست اندازي ها سال به سال بيشتر مي شوند 
و به تناســب آن بايد برنامه هــا و بودجه هاي الزم 
اختصــاص يابد تــا عرصه هاي طبيعي كشــور با 

حفاظت و حمايتي بيش از پيش مديريت شوند.
براي اطــاع از چند و چــون برنامه هــا و منابع 
اختصاص يافته براي حفاظــت و حمايت از منابع 
طبيعي كشــور، ســراغي از مديركل برنامه ريزي 
و بودجه ســازمان جنگل هــا، منابــع طبيعي و 
آبخيزداري كشــور گرفتيم. فرشــاد محمدي در 
گفت وگو با همشــهري مهم ترين رئــوس قانون 
بودجه 1400مديريت عرصه هاي طبيعي كشــور 

را تشريح مي كند. 
به گفته محمــدي، بودجه امســال در بخش هاي 
حياتي آبخيزداري، كنترل كانون ريزگرد، اطفاي 
حريــق جنگل ها و اجــراي طرح تنفــس حدود 
800ميليارد تومان نسبت به ســال گذشته رشد 
داشــته و عدد 1542ميليارد تومان سال گذشته، 
امســال به 2300ميليارد تومان رسيده است. اين 

يعني 34درصد افزايش نسبت به سال 99.
او مي گويــد: آنچه در حوزه برنامه ريزي ســازمان 
رخ مي دهد، با رويكردهاي برنامه ششــم توســعه 
كشــور پي ريزي مي شود. سال گذشــته از جمله 
اقدامات شاخص، در آبخيزداري از بند »ه« تبصره 
4صندوق توسعه حدود هزار ميليارد تومان اعتبار 
اختصاص داده شــد، 800هزار هكتــار عمليات 
آبخيزداري انجام شد كه اين اقدامات از فروردين 
99 در 11استان ســيل خيز انجام شد كه توانست 
حوزه هايي كه قبا خسارات بســيار ديده بود را با 
عمليات مذكور حمايت كند. در بحث ريزگرد نيز 
از صندوق 180ميليارد تومان اعتبار داده شــد كه 
براي مقابله با اين پديده، اقدامات الزم در خوزستان 

و چند استان ريزگرد خيز صورت گرفت.

برنامهغنيسازيزاگرس
يكــي از نگراني هــاي اصلي در عرصــه مديريت 
جنگل هاي كشور اين است كه طبق گزارش هاي 
جهاني، هر 20ثانيه مســاحتي انــدازه يك زمين 
فوتبال از جنگل هاي ايران تخريب مي شود  و با اين 
سرعت ساالنه 103هزار هكتار از سطح جنگل هاي 
نيمه انبوه كشور كاسته مي شود . براساس گزارش  
نهادهاي ناظر جنگل در كشور، طي 16سال اخير 
ســطح جنگل هاي ايران چند ان تغيير نكرد ه ولي 
تراكم پوشش جنگل ها آســيب جد ي د يد ه است. 
يعني بخش وســيعي از جنگل هــاي نيمه انبوه با 
تراكم پوشــش 25 تا  50 درصد  نابــود  و اراضي 

3روز است كه 37 ايراني كه به قصد تماشاي فوتبال جام ملت هاي اروپا 
در قالب گردشگران ورزشي به روسيه سفر كرده اند، در فرودگاه مسكو 
سرگردان شده اند و روس ها اجازه خروج آنها از فرودگاه را نمي دهند.

همين چند هفته قبل بود كه توافقنامه لغو رواديد گروهي بين ايران 
و روســيه به امضاي وزير ميراث فرهنگي و گردشگري ايران و وزير 
گردشگري روسيه رسيد و به شــركت هاي خدمات مسافرتي اباغ 
شد. حاال گروهي از ايراني ها كه با مجوز توريستي به فرودگاه مسكو 
رسيده اند، در فرودگاه سرگردان شده و روســيه اجازه خروج آنها از 
فرودگاه را نمي دهد، چون بر اساس آنچه ســفارت ايران در روسيه 
اعام كرده، برخي شركت هاي خدمات مســافرتي در ايران اقدام به 

رفتار غيرقانوني و غير حرفه اي كرده اند. 
اين گروه از ايراني ها كه حتي كودك خردسال نيز به همراه دارند از 
شهرهای مختلف كشور با هواپيمايي روسيه به مسكو رفته اند و حتي 
»Fan ID« براي تماشای مسابقات جام ملت های اروپا را در اختيار 

دارند اما از 27 خردادماه تاكنون در فرودگاه   باتكليف باقي مانده اند.
حرمت اهلل رفيعی، رئيس انجمن دفاتر خدمات مســافرت هوايی و 
جهانگردی ايران به خبرگزاري مهر گفته است: هركدام از اين افراد 
سهميه بليت تماشای بازی ها را دارند و فن آيدی گرفته شده توسط 
آنها هم قانونی است. يكی از پروازهای ايرانی توانست پس از 6 ساعت 
معطلی، 170 مســافر را از فرودگاه رد كند اما اين 37 نفر كه با پرواز 
روسی به مسكو رفته اند، هنوز در فرودگاه معطل هستند. اگر قرار بود 
مشكلی در ويزا يا Fan Id آنها باشــد، معموال ايرالين در مبدأ اجازه 

ورود مسافر به هواپيما را نمی داد.
وی درباره اينكه شايد مسئوالن امنيتی روسيه احتمال پناهنده شدن 
اين افراد را داده اند، گفت: مگر اين احتمال وجود ندارد كه هر كسی 
به هر كشــور ديگری كه می رود، پناهنده شــود؟ شايد آنها درست 
بگويند اما در تمام مرزها اين موضوع كنترل می شــود. با اين وجود 
نبايد مسافران ايرانی در فرودگاه با چنين وضعيتی معطل می ماندند. 
همراه آنها، كودكانی حضور داشــتند كه برايشــان شيرخشك هم 
وجود نداشت چه برسد به آب و غذا برای مسافران. من اين موضوع 
را با وزير ميراث فرهنگی در ميان گذاشــتم. او هم به سفير ايران در 
روسيه اطاع داد؛ هنوز هيچ كدام دليل مشخصی را بيان نكرده اند و 
نمی دانيم كه اين مسافران تا چه زمانی بايد در فرودگاه مسكو معطل 
بمانند. با اين حال معتقديم هر كسی كوتاهی كرده كه باعث تضييع 
حقوق شهروندان ايرانی شــده، بايد پاسخگو باشد. سفارت ايران در 
مسكو نيز پس از رسانه اي شدن حبس مســافران ايراني در فرودگاه 
مسكو با صدور اطاعيه اي اعام كرد: برخی آژانس های مسافرتی در 
چند وقت گذشته مبادرت به فروش غيرقانونی بليت و فن آيدی برای 
تماشای مسابقات جام ملت های اروپا در سنت پترزبورگ به برخی از 
شهروندان ايرانی كرده اند. مرزبانی فرودگاه های روسيه نيز با ادعای 
جعلی بودن فن آيدی و اختصاص يك بليت به چند نفر، مانع حضور 
اين عده از شهروندان به مسكو شده اند؛ اين امر با شيوع بيشتر ويروس 
كرونا در فدراسيون روســيه و اقدام غيرقانونی چند ايرانی در هفته 
گذشته جهت عبور از مرز روسيه به ســمت اروپا همزمان شده و در 
نتيجه مرزبانی فرودگاه های مسكو، سختگيری های خود برای ورود 
مسافران ايرانی به روسيه را افزايش داده و در صدد بازگرداندن آنها به 
كشورمان شده اند. سفارت جمهوري اسامي ايران در روسيه به محض 
اطاع از اين موضوع و با پيگيری های مستمر، مانع از بازگرداندن آنها 
شده، ولی مشكل به طور كامل حل نشده و هنوز افرادی در فرودگاه 
باتكليف باقی مانده و با احتمال بازگشــت به كشور مواجه هستند. 
سفارت ايران در فدراسيون روسيه به شهروندان ايرانی كه قصد سفر 
به روسيه را دارند، توصيه مي كند برای اجتناب از معطلی و اخراج از 
روسيه پس از اخذ رواديد و مجوز ورود به روسيه )صادر شده از سوی 
ستاد مبارزه با كرونا در روسيه( و اطمينان از صحت اسناد و مدارك، 

مبادرت به سفر كنند.«

رئيس گروه برنامه ريزي و پشتيباني تجهيزات مناطق حفاظت شده 
ســازمان حفاظت محيط زيست از هوشمند ســازي  بخشي از پارك 
گلستان خبر داد و گفت: تمام استان ها براي پيشگيري از آتش سوزي و 
مهار آتش درصورت وقوع در آماده باش هستند. رضا حسن هراتي درباره 
اقدامات صورت گرفته براي مهار آتش درصورت وقوع آتش سوزي در 
مناطق 4گانه، افزود: در سال هاي گذشته هر سال با پديده آتش سوزي 
مواجه بوديم، از سال 1390 تا كنون آمار آتش سوزي ها نشان مي دهد 
كه هر ساله از ارديبهشــت ماه به بعد آتش ســوزي داريم. به گزارش 
سازمان حفاظت محيط زيست، او گفت: در جنوب و جنوب غرب كشور 
در مناطق زاگرسي مانند خوزســتان، ايام، كهگيلويه و بوير احمد، 
كردستان، چهارمحال وبختياري و بوشهر با آتش سوزي مواجه ايم كه 
معموال از اوايل ارديبهشت ماه تا اواخر آبان ماه در اين مناطق رخ مي دهد. 
رئيس گروه برنامه ريزي و پشتيباني تجهيزات مناطق حفاظت شده 
سازمان حفاظت محيط زيست ادامه داد: بخش ديگري از آتش سوزي ها 
مربوط به شمال كشور اســت كه در اواخر خرداد ماه و اوايل تير شروع 

مي شود و تا اوايل دي ماه احتمال وقوع آتش سوزي وجود دارد.
هراتي تصريح كرد: به دليل زياد بودن رطوبت هوا در شــمال كشــور 

آتش سوزي در اين مناطق با تأخير شروع مي شود.
وي با تأكيد بر اينكه نقاط بحراني را شناسايي كرديم، گفت: هر سال 
با توجه به شرايط آب و هوايي كشور وضعيت را مي سنجيم و از اواخر 
اسفندماه برنامه پيشگيري را شروع مي كنيم. در اسفندماه گذشته نيز 

به همه استان ها اباغ كرديم كه چه كارهايي بايد انجام شود.
رئيس گروه برنامه ريزي و پشتيباني تجهيزات مناطق حفاظت شده 
سازمان حفاظت محيط زيست، مهم ترين اقدام در برخورد با آتش سوزي 
را آماده باش  تيم هاي واكنش ســريع دانست و تأكيد كرد: اين تيم ها 
شناسايي و كارها برنامه ريزي شده است بنابراين براساس دستورالعمل 

اقدام مي كنند، در هر شهرستان يك فرمانده آتش تعيين شده است.
هراتي با تأكيد بر اينكه همه آمادگي كامل دارند و با دستگاه هاي مرتبط 
مانند سازمان جنگل ها، آتش نشاني، هال احمر و راهنمايي و رانندگي، 
هماهنگ هستند، گفت: با وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح نيز 
هماهنگ هستيم تا هر لحظه نياز به بالگرد باشد، بالگرد براي اطفاي 
حريق اعزام شود. يكي از مشكات ما مربوط به بسكت )مخزن( آب بود 
كه در سال جاري پيش بيني شده تا با تامين اعتبار، تعداد زيادي بسكت 
خريداري شود. وي با اشاره به آتش سوزي هاي رخ داده در سال جاري 
گفت: آخرين آمار از حريق تا اول خرداد در مناطق 4گانه تحت مديريت 
سازمان حفاظت محيط زيست بيانگر وقوع آتش سوزي در 1270 هكتار 
اراضي اســت كه 1200 هكتار از آن مربوط به استان فارس و مابقي 
به ترتيب خوزستان و كهگيلويه و بويراحمد مي شود. وقتي آتش سوزي 

صورت مي گيرد 2 هفته حداقل زمان براي كنترل آتش نياز دارد.

محورهايبودجهسازمانجنگلهادر2سالاخير
تغييربودجه 1400بودجه 1399محور

+571ميليارد تومان1696ميليارد تومان1125ميليارد تومانآبخيزداري
+20ميليارد تومان200ميليارد تومان180ميليارد تومانكنترل كانون ريزگرد
+145ميليارد تومان207ميليارد تومان62ميليارد توماناطفاي حريق جنگل ها
+75ميليارد تومان250ميليارد تومان175ميليارد توماناجراي طرح تنفس 

 افزايش 800 ميليارد توماني بودجه آبخيزداري
 كنترل ريزگرد و مديريت جنگل ها

 مديركل برنامه ريزي و بودجه سازمان جنگل ها: آزادي عمل به مديران داده شده 
كه اگر آتش جنگلي رخ داد، دستشان براي هزينه كرد فوري، باز باشد

جنگلي با تراكم پوشــش يك تا 5د رصد  جايگزين 
شــد ه اند . محمدي درباره برنامه اي كه ســازمان 
جنگل ها براي بحران كاهش تراكم درختان به كار 
گرفته مي گويد: بحث هاي بهبود سطح جنگل در 
2بخش صورت مي گيرد. يكي بحث توسعه اي است 
و يكي بحث احيا و غني ســازي . در بخش توسعه، 
بخش های به طور كامل از بين رفته يا فاقد درخت 
را با كاشــت نهال و بذر، به سطح زيركاشت تبديل 
مي كنيم اما اگر بحث كاهش تراكم صورت گيرد، 
بايد برنامه احيا و غني ســازي براي افزايش تراكم 

نهال در هكتار به كار گرفته شود. اين كاهش تراكم 
بيشــتر هم در منطق زاگــرس رخ مي دهد؛ چون 
زادآوري احيا و رطوبت كم است و بايد با اين روش 
جبران شــود. در اين بخش طي ســال هاي اخير 
37هزار هكتار عمليات احيا و غني ســازي صورت 

گرفته است.

كنترلكانونريزگرد
طي 3ســال اخير محل تامين بودجه كانون هاي 
بحران، تثبيت شــن و ريزگرد و كنترل ســيل به 

صندق توسعه واگذار شده است. پرسش اينجاست 
كه چرا ايــن اقدامات مهم نبايــد در قالب جداول 
بودجه ســاالنه، رقم خود را دريافــت كنند و چرا 
صندوق توســعه، محل تامين اين بودجه ها شده 
اســت؟ مديركل برنامه ريزي و بودجه ســازمان 
جنگل ها در اين باره مي گويد: ما در سال هاي اخير 
همواره عمليات كنترل ســيل و ريزگــرد را انجام 
مي داديم. در ايــن زمينه در قالــب تملك دارايي 
سرمايه)بودجه عمراني( رديف بودجه وجود داشته 
و منابع استاني و ملي تخصيص يافته است. اما در 

پي رخدادهاي پيش آمده در خوزستان و سيستان 
و بلوچستان، كارگروه ملي مقابله با ريزگرد تاش 
كرده تا منابع تقويت شــده صندوق را براي مقابله 
با ريزگرد فراهم كنــد. بنابراين نگراني بابت منابع 
دائم آن در بودجه سنواتي كشور وجود ندارد. البته 
عوامل ايجاد كانون هاي ريزگرد نيز طي سال هاي 
اخير افزايش يافته اســت. هم اكنون خشك شدن 
تاالب ها، شور شــدن ســفره هاي آب زيرزميني، 
رهاشــدن نخاله هــاي ســاختماني و زمين هاي 
كشاورزي به كانون هاي انتشــار گردوغبار تبديل 
شــده اند و بايد براي هر يك اقدام و نگاهي جدي 

صورت گيرد.

تغييراتبودجهآبخيزداري
در ســال 99، از صندوق توســعه 1125ميليارد 
تومان بــه عمليات آبخيزداري و كنترل ســياب 
اختصاص يافت و در بخــش كنترل كانون ريزگرد 
نيــز 180ميليارد تومــان نيز از صندوق رســيد. 
مجموع اين اعداد در اليحه بودجه 1400از محل 
پيوست بودجه 909ميليارد تومان بود كه 87درصد 
رشــد داشــت. اما در قانون مصوب مجلس، اين 
رديف ها حذف و بخش ديگري جايگزين آن شــد. 
در اين قانون براي ســال 1400، دو رديف متفرقه 
اختصاص يافته كه 1696ميليارد تومان در بخش 
كنترل سياب و در بخش ريزگرد نيز 200ميليارد 
تومان به عنــوان جايگزين ارقــام اختصاص يافته 
صندوق خواهد رســيد. بدين ترتيــب در مجموع 
درآمدها، 73درصد رشد بودجه اي نسبت به سال 

99داشته ايم.

نحوههزينهبراياطفايحريق
يكي از معضاتي كه طي 3سال اخير در عرصه هاي 
جنگلي بحران ايجاد كرده، حريق بوده كه به واسطه 
علل مختلف موجب ســوختن عرصه ها و درختان 

شده است. 
محمدي درباره بودجه ها و رويكرد ســازمان براي 
كنترل حريق مي گويد: در ســال 99، ســرجمع 
اعتبار مصوب اطفاي حريق 62ميليارد تومان بود 
اما در سال 1400عدد به 207ميليارد تومان رسيد 
كه 200درصد رشد محسوب مي شود. البته در اين 
قانون طرح تامين تجهيزات يگان حفاظت جنگل ها 
از سال 88در حال اجراســت و معموال يك رديف 
هزينه پيشــگيري نيز داريم اما در ســال 1400با 
افزايش اعتبارات، طبق مــاده 18قانون مديريت 
بحران كشور، يك آزادي عمل به مديران داده شده 
كه اگر بحراني در كشــور پيش آمد،  مدير دستش 
براي هزينه كرد باز باشد و بعد از آن در محل مقتضي 
جبران شود. اين به همه اســتان هاي كشور اباغ 
شده و در جريان هستند كه در موارد آتش سوزي 
جنگل ها و مراتع مي توانند از اين محل هزينه كنند 

و نيازی به نامه نگاري و معطلي نداشته باشد.
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فرهادتوكلهمداني
رئيس اداره سياستگذاري مركز تهران هوشمند

شــهر هوشــمند درحقيقت يك مسير 
تكاملي بــراي افزايــش كيفيت زندگي 
شــهروندان و افزايش بهره وري مديريت 

شهري است كه به آن مسير تكاملي »هوشمندسازي« گفته مي شود. 
اين هوشمند ســازي از يكســري ابزار ها و خدمات ديجيتال استفاده 

مي كند كه به نوعي پيشران اين مسير هستند.
چيزي كه به عنوان يكي از عالئم جدي نشان مي دهد در مسير تكاملي 
شهر هوشمند درست حركت مي كنيم، تصميم گيري هاي داده محور، 
نوآورانه و پايدار اســت. مديران شهري و مســئوالني كه دستگاه هاي 
اجرايي اثرگذار را اداره مي كنند، هرقدر تصميم گيري هايي بر مبناي 
»داده« انجام دهند، به نوآوري توجه كنند و تصميم ها و نتايج آنها پايدار 
باشد، بيشتر در مسير شهرهوشمند هستند. پايداري هم اهميت زيادي 
دارد و در ابعاد جهاني از شهر هاي هوشمند پايدار نام برده مي شود. در 
جريان انتشار ويروس كرونا مشــخص شد كه خيلي از شهر ها هنوز به 
اندازه كافي تاب آور نيستند و توان روبه رو شــدن با تغييرات سريع را 
ندارند. به همين نسبت هيچ شهري هم در دنيا نمي تواند ادعا كند كه 
كامال هوشمند شده است. مسير شهر هوشــمند مي تواند پر از ابهام و 
عدم قطعيت باشد و از فناوري هاي ساختارشــكن )در معناي مثبت( 
براي تغيير مدل هاي تجاري، قواعد كسب وكار و همينطور سبك زندگي 
استفاده كند. شهر هوشمند مي تواند هزينه هاي اداره شهر را به شكل 
قابل توجهي كاهش دهد. اين هزينه ها هم لزوما همه مشهود نيستند 
و ممكن است نامشهود باشند؛ مثال مي تواند شــهر را از وقوع خطري 
نجات دهد. يك مثال در اين زمينه، مانيتورينگ گسترش حريق است. 
شهري هوشمند است كه بتواند تصميم گيري داده محور، نوآور و پايدار 
انجام دهد. داده يك منبع بي نهايت اســت كه توسط شهروندان هم 
توليد مي شود. از ثبت اطالعات مكاني تا فعاليت هايي كه در شبكه هاي 
اجتماعي انجام مي شود همه شامل توليد داده است. حتي از شهروندان 
به عنوان »حسگر« هم نام برده شده است. خيلي از كشور ها از مشاركت 
مردم به عنوان جايگزين يا مكمل بخشي از حسگر ها استفاده مي كنند؛ 
مثال اگر مشكل زيست محيطي يا آلودگي وجود دارد با عكس گرفتن و 
ثبت مكان در يك سامانه اين كار انجام مي شود. در سامانه تهران من و 
در بخش 137هم اين امكان وجود دارد و شهروندان مي توانند همين كار 
را انجام دهند. اكنون مفهومي با عنوان »شهر هاي هوشمندتر« مطرح 
شده است كه در آن اســتفاده و تحليل داده خيلي بيشتر از شهر هاي 
 5G هوشــمند اســت. فناوري هايي مثل هوش مصنوعي و اينترنت
مي توانند شهر ها را واقعا هوشمندتر كنند. در اين ميان، مهم ترين نكته 
و شايد بتوان گفت مهم ترين خطر در زمينه فعاليت شهر هاي هوشمند 
»حكمروايي شهري« است. من تصور مي كنم شهري هوشمند است 
كه مديريت شهري آن تصميم هاي صحيحي در مسير هوشمند سازي  
بگيرد و سياستگذاري و مقرراتي را تدوين يا حذف كند كه باعث توسعه 

و نوآوري شود. 

يادداشت

هوشمندسازي،مسيرتكاملشهراست

تمركز امكانات درماني، علمي، خدماتي، 
اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي در گزارش

شــهرهاي بزرگي چون تهران ســبب 
افزايش مهاجرت و جمعيت در پايتخت شده است و از 
اين رو براي ايجــاد تعادل ميان امكانــات و جمعيت و 
همچنين خدمت رساني به شهروندان كه صاحبان اصلي 
شهر هستند، چاره اي نيســت جز اينكه تهران به شهر 
هوشمند تبديل شود. كاري كه در شهرهاي بزرگ دنيا 
مانند لندن، دانمارك، مادريد و... انجام و نتيجه خوبي 
حاصل شده است و امروز به عنوان الگو از تجارب آنها براي 
ايجاد تحول در ساير شهرها و افزايش تعداد شهرهاي 
هوشمند استفاده می شود. در شهرهاي هوشمند عالوه 
بر الكترونيكي شدن خدمات شهري، اقدامات سبب بهبود 
كيفيت زندگي شهروندان و افزايش حس تعلق مردم 
مي شود. به گفته مديرعامل 
سازمان فناوري اطالعات و 
ارتباطات شهرداري تهران 
كه مديريت پــروژه تهران 
هوشــمند را به عهده دارد، 
تهران هوشمند يك برنامه 
جامعي اســت كــه حوزه هــاي خدمــات ديجيتال، 
حمل ونقل، نوآوري، محيط زيســت، ايمنــي و... را در 
برمي گيرد و قرار است با اجرايي شدن اين پروژه، پايتخت 
به شهري زيست پذيرتر، سالم تر و شاد تر تبديل شود كه 
رفت وآمــد در چنيــن شــهري روان خواهــد بود و 
زيرساخت هاي يكپارچه در آن فراهم شده است. محمد 
فرجود، هوشمند سازي  را يك جريان مي داند و مي گويد: 
»هوشمندسازي نقطه پاياني ندارد و مسير حركت به 
سمت شهر هوشمند يك جريان است و مباحث مربوط 
به تهران هوشمند سال ها مطرح و اقداماتي هم در اين 

زمينه صورت گرفته بــود اما جريان جــدي و برنامه 
زمانبندي مشخص براي پروژه وجود نداشت و اين اتفاق 
به طور جدي در مديريت شهري پنجم رقم خورده است.« 
به گفته او اقدامات تهران هوشمند از سال97 شروع و فاز 
اول كه توســعه كاربردها بود ســال99 اجرايي شد و 
برنامه ريزي براي فازهاي بعدي هم از سال1401تا1404 
انجام مي شــود. آنچه از سرفصل هاي نوشته شده براي 
تهران هوشمند مي توان استنباط كرد اين است كه در 
چنين شهري، شهروندان محور تمام برنامه ها هستند و 
هرآنچه انجام مي شود در راستاي خدمت رساني به مردم 
است و متوليان پروژه قصد دارند از طريق مشاركت هاي 
شهروندي زمينه را براي تحقق اهداف تهران هوشمند 
فراهم كنند. پروژه تهران هوشــمند داراي 54پروژه، 
12طرح و 5محور است و در اين پروژه 12دانشگاه برتر 
كشــور، 79نفر از اعضاي هيأت علمي و دانشــجويان 
همكاري دارند و از 14پروژه تحقيقاتي، سياستگذاري و 

مشاوره اي هم استفاده شده است.

بوميسازيپروژه
برنامه تهران هوشمند، بومي سازي  شده و به گفته فرجود 
براي اين كار از اسناد باالدستي و تجربه شهرهاي بزرگ 
دنيا استفاده شده اســت. نتيجه اين بررسي ها تدوين 
برنامه با 3اليه است كه 5محور اصلي)تحول ديجيتال 
شهرداري تهران، توسعه خدمات ايمني، انرژي و محيط 
هوشمند، مديريت هوشمند حمل ونقل درون شهري، 
تهران نوآور و شهروند هوشــمند و خدمات ديجيتال( 
در اين اليه ها قرار گرفته اند. مديرعامل ســازمان فاوا 
شهرداري تهران در تشريح اليه ها مي گويد: »اليه اول يا 
همان هسته مركزي مربوط به سياستگذاري و شوراي 
راهبردي اســت. اليه دوم اهرم هاي هوشمند ســازي  
هستند كه اين كار با اســتفاده از خدمات ديجيتال و 
نوآوري محقق مي شود و در اليه ســوم هم حوزه هاي 
عملياتي پيش بيني شــده اند كه مديريت هوشــمند 

حمل ونقل درون شهري، توسعه خدمات ايمني، انرژي 
و محيط هوشمند و تحول ديجيتال شهرداري تهران در 

آن قرار دارند.«
 

حوزههايخدمترسان
مهم ترين اقدامات انجام شده در راستاي تهران هوشمند، 
مربوط به مشاركت شــهروندان، شفافيت، شهرسازي، 
حمل ونقل و خدمات شهري بوده است. به گفته فرجود 
مشاركت شهروندان در پروژه تهران هوشمند از طريق 
اجراي طرح »باهم« يا همان رويكــرد محله  محوري 
محقق شده است. او در ادامه عنوان مي كند: »در حوزه 
شهرسازي تا جايي كه امكان داشــت سعي كرديم از 
طريق ايجاد كارتابل شهروندي و ارائه خدمات الكترونيك 
مهندسان، پايان كار و مفاصاحســاب نوسازي، زمينه 
دريافت خدمات غيرحضوري را براي شهروندان فراهم 
كنيم. در بخش حمل ونقل هم خريد الكترونيكي بليت، 
رزرو معاينه فني خودرو، پارك حاشــيه اي و خدمات 
مربوط به طرح ترافيك، غيرحضوري شده اند. همچنين 
حوزه خدمات شهري و جمع آوري پسماندها و دسترسي 
به ميادين ميوه وتره بار و كســب اطالعــات مربوط به 
ســازمان بهشــت زهرا)س( هم اقداماتي انجام شده 
است.« دسترسي به نقشه جامع شهري اقدام مهم ديگر 
سازمان فاوا در راستاي تهران هوشمند است كه براساس 
گفته هاي مدير پروژه تهران هوشمند طي 3سال گذشته 
دانلود اين نقشه 2برابر شده است: »عالوه بر مشخصات 
محدوده و حريم شهر تهران، پروژه هاي محله ها هم روي 
اين نقشه قابل مشاهده هستند. همچنين در راستاي 
حفاظت از حريم تهران با استفاده از پهپاد به طور مستمر 
تصويربرداري انجام مي شود و درصورت ثبت تخلف به 
معاونت مربوطه اطالع و با متخلفان برخورد مي شــود. 
در حقيقت در تهران هوشــمند به صيانت از حريم هم 
توجه شده است و از تعرض به محدوده حريم جلوگيري 
مي شــود.« مهم ترين دســتاورد اين پروژه كه راهبرد 

اصلي محسوب مي شود، يكپارچه سازي و ارائه خدمات 
از طريق اپليكيشــن يا پنجره واحد ارائه سرويس هاي 
شهروندي »تهران من« اســت كه با هدف دسترسي 
شهروندان به خدمات مختلف شــهري راه اندازي شده 
و مديرعامل ســازمان اطالعات و ارتباطات شهرداري 
تهران مي گويد: »اكنون بيش از 40ســامانه به تهران 
من متصل شده اند و اين سامانه بيش از 3ميليون كاربر 
دارد و جزو بهترين سيســتم دولتي در خدمت رساني 

محسوب مي شود.« 

يكپارچهسازياطالعات
ســازمان ميادين ميــوه و تره بار، معاونــت معماري 
و شهرســازي، معاونــت خدمــات شــهري و 
سامانه هاي137و1888، تا حدود زيادي هوشمند سازي  
شده اند و به گفته اين مقام مسئول، وضعيت تهران خوب 
اســت اما هنوز بايد كارهايي ازجمله يكپارچه ســازي  
اطالعات انجام شــود. او مي گويد: »نكته قابل تامل در 
شهرهاي هوشمند، توجه به تاب آوري است كه با استفاده 
از يكپارچه ســازي  اطالعات محقق مي شود. به عنوان 

مثال در مواقع بحراني چون زلزله قطعا نياز به اطالعات 
شــبكه هاي آب و برق، گاز، مخابرات و ساير تاسيسات 
زيرســطحي اســت كه اگر همه اين اطالعات در يك 
سامانه وجود داشته باشند، مديريت بحران درست انجام 
مي شود. در اين راستا كارهايي انجام شده اما اطالعات 
به طور كامل يكپارچه نشده اند كه در اين مورد نيازمند 

كمك دولت هستيم و مكاتباتي هم انجام شده است.« 

چالشهادرمسيرفناوري
اســتفاده از فناوري در بخش هاي مختلف قطعا نياز به 
فرهنگســازي  و همراهي مــردم دارد. در پروژه تهران 
هوشمند هم اين موضوع صدق مي كند و به گفته محمد 
فرجود، بزرگ ترين چالش در اين پروژه مقاومت مردم و 
برخي از مسئوالن در برابر آن است. او مي گويد: »پذيرش 
اهداف برنامه شهر هوشــمند و اعتماد به فناوري هاي 
هوشمند براي توسعه خدمات از سوي مردم، مديران، 
صاحبان كسب وكارها و... به سختي انجام مي شود و از 
اين رو روند كار كند پيش مي رود. هرچند در اين ميان 

تحريم ها و نبود سرمايه گذاران هم بي تأثير نيستند.«

تشريح ابعاد مختلف »تهران هوشمند« توسط مديرعامل سازمان فاوا شهرداري

تهرانهوشمندبامشاركتشهروندانممكنميشود
زينبزينالزاده

خبر نگار

1398: پروژه هاي اوليه و پايلوت
1399تا1400: توسعه كاربردها

1401تا1404: توسعه افقي و مقياس پذيري

مسير توسعه برنامه 
هوشمند سازي

1  تحول ديجيتال شهرداري تهران
2  توسعه خدمات ايمني، انرژي و محيط هوشمند

3  تهران نوآور
4  شهروند هوشمند و خدمات ديجيتالي 

5  مديريت هوشمند حمل ونقل درون شهري

5 محور اصلي تهران هوشمند

  خودرو )معاينه فني، طرح ترافيك، پارك 
حاشيه اي، جرائم رانندگي(

 شهر)كارت بليت، خدمات سفر شهري، مالقات 
مردمي، تهران بليت، كيفيت هوا(

 ملك)قبوض خدماتي، صدور پروانه، پرداخت 
عوارض كميسيون ماده100(

3حوزه اصلي خدمات هوشمند

محله محوري و مشاركت شهروندي)باهم(
پلتفرم خدمات شهروندي)تهران من(

مراكز و پهنه هاي شهري هوشمند
پلتفرم بازار نوآوري شهري

حمل ونقل پاك
خدمات جابه جايي هوشمند

ارتقای ايمني و هشدار سريع بحران هاي شهري
مديريت هوشمند پسماند، انرژي و محيط زيست

هوشمند سازي  خدمات شهرسازي
توسعه زيرساخت هاي شهر هوشمند

راهكارها و خدمات هوشمند درون شهري
داده هاي باز و اشتراكي

12طرح تهران هوشمند
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۴۱۰ اثر، اتود، عكس و سند 

»صد ســال گرافيك در تهران« نوشــته معراج قنبري پس از بررسي مختصر 
موضوع در روزگار قاجار، بر طراحي گرافيك يك قرن گذشــته در شهر تهران 
تأكيد كرده است. در فصل نخست، تحت عنوان تاريخ گرافيك، به موضوع ها و 
آثاري توجه شده كه شهر يا نام تهران از منظرهاي گوناگون در آنها قابل بررسي 
است؛ همچون نخستين آتليه ها و كانون هاي آگهي در تهران، آموزش گرافيك 
در تهران، جريان ها و مكان هاي مرتبط با گرافيك، نمايشگاه ها و دوساالنه ها، 

تحول هاي صنفي و... در فصل دوم نيز شناخت نامه  100 طراح گرافيك در تهران نوشته شده 
است؛ طراحاني كه يا متولد تهران هستند يا تهران صحنه  رشد و بالندگي آنها بوده است. در اين كتاب 
410 اثر، اتود، عكس و سند آورده شده كه قديمي ترين آن متعلق به 183 سال پيش است. اين كتاب در 

360 صفحه با شمارگان ۵00 نسخه، به بهاي 20۵ هزار تومان منتشر شده است.

مجموعه اي از چشم اندازهاي تهران در قرن اخير 

»صد سال عكاسي مناظر شــهري در تهران«كتابي است كه توسط مهدي 
وثوق نيا گردآوري شده و شــامل 100عكس ديدني از مناظر شهري تهران 
از 100 عكاس اســت كه معرفي مختصري از آنها و فعاليت هايشان نيز در 

كتاب آمده.
تهران امروز كالنشهري چندپاره است كه با جمعيتي ميليوني، فرهنگ ها و 
خرده فرهنگ هاي بسياري را در خود جاي داده است. بخشي از آنچه را در 
صد سال اخير بر تهران رفته است مي توان در عكس هاي اين شهر جست وجو 
كرد. در عكاسي مناظر شهري تهران با تمركز بر كالبد شهر مي توان عالوه بر 

نماياندن تغييرات شكلي شهر و اماكن و چهره آن، تغييرات جمعيتي، گرايش ها و 
دگرگوني هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي را نيز تصور كرد. با وجود توجه عكاسان به اين شاخه از 
عكاسي تاكنون در كتاب هاي عكس غلبه با بازنمايي زيبايي ها و جنبه هاي توريستي شهر بوده است.

از اين رو »صد سال عكاسي مناظر شهري در تهران« مجموعه عكسي از چشم اندازهاي شهري تهران در 
قرن اخير است كه از ميان آثار 100عكاس ايراني گردآوري شده است و مي كوشد تا با كنار هم گذاشتن 
بخشي از تصاوير شهري تهران، به روايتي نو در اين آثار دست يابد. در اين مسير آشنايي مختصر با پيشينه 

عكاسان و پيگيري نگاه عيني و گاه بازنمايي هاي ذهني آنان نيز مدنظر بوده است.
در ميان عكاساني كه در اين كتاب نامشان آمده، اسامي آشنايي چون سيف اهلل صمديان، كاوه گلستان، 
عباس كوثري و پيمان هوشــمندزاده ديده مي شود. در فصل مربوط به كاوه گلســتان مي خوانيم: »از 
پيشتازان عكاسي مستند ايران اســت، تجارب او در عكاسي تأثير بســزايي در آگاهي نسل هاي بعدي 
هنرمندان ايراني داشته است. او عالوه بر انجام تعداد زيادي پروژه هاي اجتماعي تأثيرگذار چون روسپي ها، 
كارگر و مجنون در دهه ۵0، گستره بزرگي از اتقافات تاريخي مهم نظير ناآرامي هاي ايرلند شمالي، انقالب 
ايران و جنگ ايران و عراق را ثبت كرده است. چاپ آثار او در بسياري از مطبوعات معتبر دنيا او را به عكاسي 
نام آشنا در فضاي بين المللي بدل كرد و در سال 13۵8 برنده مدال طالي رابرت كاپا شد. او در ثبت حقيقت 
در ايران مي گويد:»مي خواهم صحنه هايي را به تو نشان دهم كه مثل سيلي به صورتت بخورد و امنيت تو 
را خدشه دار كند و به خطر بيندازد. مي تواني نگاه نكني، مي تواني خاموش كني، مي تواني هويت خود را 

پنهان كني، مثل قاتل ها، اما نمي تواني جلوي حقيقت را بگيري، هيچ كس نمي تواند.« 
اين كتاب براي متخصصان و دانشجويان هنر عكاســي و همينطور عالقه مندان به اين هنر جالب توجه 
خواهد بود؛ از طرفي ديگر پژوهشگران حوزه شهرشناســي و جامعه شناسي نيز با ديدن اين عكس ها و 

عكس هايي از اين دست مي توانند گام مؤثري در امور پژوهشي بردارند.
»صد سال عكاسي مناظر شهري در تهران« در 20۹ صفحه با شمارگان ۵00 نسخه به بهاي 136هزار 

تومان منتشر شده است.

نمايش چهره تهران با جامعيتي درخور تأمل 
»صد سال نقاشي در تهران« نوشته سيدامير ســقراطي به هنر نقاشي در 
تهران از قاجار تا دوران معاصر مي پردازد. نويسنده در مقدمه كتاب اشاره اي 
به ســال 1400 مي كند و اينكه اين زمان »بازخوانــي رخدادها، جريانات 
و بزنگاه هاي هنرهاي تجســمي را در 100 ســال اخير الزامي مي نمايد. 
مخاطب با تورق اين كتاب، درمي يابد كه نخســتين تصاويــر تهران، نه با 
دوربين عكاسي، كه در نقاشي ثبت شــده اند؛»برخي از اين تصاوير در آثار 
شرق شناسان يا بازرگانان و سفيران دولت هاي غربي گرد آمده   اند.« نويسنده 
كتاب تالش كرده چهره تهران را تا حد امكان با جامعيتي درخور تأمل نشان 

دهد؛ چه مناظر و طبيعت تهران، چه منظره ساختمان ها و گذرها 
و چه ابزار و اشياء. برخي از اين نقاشــي ها كه روايتگر تهران است 
اطالعاتي ارزشمند درباره خلق وخوي مردم، پوشش مردم و مشاغل 
آنها در اختيار ذهن وقاد مخاطب قرار مي دهد؛ همچنين عزاداري 
و تعزيه، طبيعت و مناظر شهري، مراسم  سنتي و ملي، زيارتگاه ها و 
گورستان ها و بسياري از نكات زندگي روزمره مردم كوچه و خيابان 
در اين نقاشي ها ثبت شده است. 100 سال نقاشي در تهران 2فصل 
دارد: فصل اول؛ پايتختــي تهران، پيش از ورود عكاســي و فصل 

دوم؛ هنرمندان نام دارد. در فصل اول نويسنده به مباحثي چون »سيماي 
تهران در نقاشي هاي سفرنامه نويسان غربي«، »تصوير تهران در نقشه هاي 

اروپاييان«، »چاپ سنگي، مطبوعات، كتاب و تصوير تهران«، 
»شهر و مردم در آثار نقاشان زبردست قاجاري«، »نوگرايي 
و هنرمندان نوگرا« و … پرداخته است.  در فصل دوم كه به 
هنرمندان اختصاص دارد كمتر شاهد توضيح و متن هستيم 
و بيشتر صفحات كتاب به نقاشــي هاي هنرمندان مختلف 
اختصاص دارد. اين كتاب با طرح ها و نقاشــي هاي فراوان 
عالوه بر اينكه براي پژوهشگران هنر نقاشي مناسب و مفيد 
است، براي مخاطبان غيرحرفه اي هم كه از هنر لذت مي برند 
خالي از لطف و فايده نخواهد بود. اين كتاب در 228 صفحه، با شــمارگان 

۵00نسخه به بهاي 146هزار تومان منتشر شده است.

دريچهدرنگي بر 3كتاب درباره تهران

كتاب عرفان در اديان جهان، چنان كه از 
عنوانش پيداســت، پديده »عرفان« را در 
ادياِن مختلف بررســي مي كند. نويسنده 
كتاب سيدني اسپنســر معتقد است كه 
كلي گويــي دربــاره عرفــان راه به جايي 
نمي بــرد؛ از اين رو بــه مطالعه مصداقي 
عرفان در اديــان و فرهنگ هاي گوناگون 
روي آورده است. كتاب از ۹فصل تشكيل 
شده اســت و نويســنده با توجه به سير 
تاريخي، مطالعه خــود را از قديمي ترين 
شــواهد موجود آغاز مي كند تــا به اديان 
و ســنت هاي متأخرتر مي رسد. اسپنسر 
ردپــاي آيين ها و باورهــاي عرفاني را در 
فرهنگ هاي بــدوي و اديان نخســتين 
جســت وجو مي كند، ســپس به مطالعه 

سنت هــــــايي 
ن  همچــــــــو
هندويي، بودايي، 
مسيحيت، اسالم 
و... مي پــردازد. 
در هر مــورد نيز 
عالوه بــر معرفي 
عارفان شهير در 

اين سنت ها به آثار و گفته هاي آنان استناد 
مي كند. ســرانجام در فصل۹ ســخنان 
عارفان فرهنگ هاي مختلف را مقايســه 
كرده و اصول مشتركي را براي سنت هاي 
گوناگون عرفاني ذكر مي كند. كتاب عرفان 
در اديــان جهان به تازگي به همت نشــر 

هرمس منتشرشده است.
نشست نقد و بررســي كتاب »عرفان در 
اديان جهان« نوشته ســيدني اسپنسر 
با ترجمــه محمدرضــا عدلــي در روز 
سه شنبه اول تير ساعت11 صبح با حضور 
انشــاهلل رحمتي، پرويز عباســي داكاني 
و محمدرضــا عدلي به صــورت مجازي 

برگزار مي شود.
عالقه منــدان مي توانند اين نشســت را از 
اينســتاگرام مركز فرهنگي شهركتاب به 
نشــاني ketabofarhang، كانال تلگرام 
bookcitycc و صفحه اين مركز در سايت 

آپارات پيگيري كنند.

عرفان در اديان جهان هنرهاي ماندگار پايتخت
تازه هاي نشر

  در باب زندگي مينيماليستي
»در باب زندگي مينيماليســتي« با زير عنوان 
خداحافظ وسايل اضافي، نوشته فوميو ساساكي 
را شــبنم ســميعيان به فارســي برگردانده و 
به تازگي از سوي انتشارات ققنوس منتشر شده 
است. فوميو ساساكي، نويسنده  سي وپنج ساله 
و ويراستار يك انتشارات با 3 پيراهن، 4جفت 
جوراب و متعلقات مادي بسيار اندك در سوئيتي 

بيست وچندمتري در توكيو زندگي مي كند. او كه پيش تر زندگي 
ماكسيمال را تجربه كرده و رفته رفته به سمت مينيماليسم رفته است، 
فلسفه اين سبك زندگي را از دوران بوديســم ِذن تا استيو جابز بررسي 
مي كند. نويســنده اثرش را پيش از مقدمه با ۵ نمونه زندگي مينيمال، 
 همراه عكس آغاز مي كند كه نخســتين آنها تصاويري از زندگي قبلي و 
فعلي خود اوست. او معتقد است با دور ريختن چيزهايي كه ساليان زيادي 
با خود داشته امروز روحيه شادتري دارد و خرسندتر از زماني است كه خود 
را »محتكر طبيعي خرت و پرت ها« مي دانست و فكر مي كرد اين وسايل 
از او آدم جالب تري مي سازند. در بخشي از مقدمه اين كتاب آمده است: 
»مينيماليسم يك سبك زندگي است كه در آن متعلقات مادي تان را به 
حداقل هاي مورد نيازتان كاهش مي دهيــد. زندگي كردن به عنوان يك 
مينيماليســت با ملزومات اوليه نه تنها باعث ايجاد مزيت هايي ظاهري 
مثل برخورداري از لذت يك اتاق تميز يا سهولت در تميز كردن مي شود، 
بلكه به تغييري پايه اي هم منجر مي شود.«انتشارات ققنوس اين كتاب 
22۹صفحه اي را با شــمارگان هزار و 100نسخه به بهاي 4۵هزار تومان 

منتشر كرده است.

  اعتراف باز
»اعتراف بــاز« كتابي 184صفحه اي، نوشــته 
شهال زرلكي است. اين كتاب يكي از نمونه هاي 
فارسي از جنس كتاب هايي با محتواي اعترافات 
است كه نويســنده در آن كوشيده تا جايي كه 
محدوديت هاي عرفي، اخالقي و قوانين نشــر 
اجازه مي دهد، به زواياي پنهان زندگي خصوصي 
خود بپردازد. كتاب از 18فصل تشكيل شده كه 
نويســنده هر فصل را به صورت مستقل روايت 

كرده اســت؛ اما تمام بخش ها با يكديگر ارتباط دارند. 
زرلكي در ابتداي كتاب نوشته است كه اعتراف باز شوخي كوچكي است 
با گونه ادبي مهجور و محبوبم؛ ادبيات اعترافي. در بخش اول اين كتاب با 
عنوان دفاعيه اول آمده است: اعتراف مي كنم من يك اعتراف بازم! يعني 
دلم مي خواهد با كلمه اعتــراف بازي كنم. زرلكــي در كتاب اعتراف باز 
خواننده كتــاب را مخاطب قرار داده و از زندگي شــخصي و ويژگي هاي 
رفتاري و شخصيتي خود حرف مي زند و روايت هايي از زندگي شخصي 
و خانوادگي خود را براي مخاطب به تصوير مي كشد. در واقع هدف راوي 
بيان بي پرده خصوصيات و پنهاني هايي  است كه در زندگي روزمره همه ما 
هست اما شايد بيان آن به زبان ساده و صريح براي هر كسي آسان نباشد. 
انتشــارات ققنوس اعتراف باز را با شمارگان 770نسخه به بهاي 3۵هزار 

تومان منتشر كرده است.

 »صد سال گرافيك در تهران«، »صد سال نقاشي در تهران« و »صد 
سال عكاسي مناظر شــهري در تهران«؛ 3عنوان كتاب جديدي 
هستند كه انتشارات علمي و فرهنگي با مشاركت شــهرداري تهران آنها را منتشر كرده 
است. كتاب هايي ارزشمند و خواندني كه عالوه بر مخاطبان خاص و عالقه مندان به هنرهاي 
گرافيك، نقاشي و عكاسي، مخاطبان معمولي تر را هم جذب مي كند. به ويژه آنكه هر 3كتاب 
تصاويري زيبا، جذاب و خاطره انگيز دارند. از طرح هاي منتشر شده در كتاب صدسال گرافيك 
در تهران گرفته كه طرح هايي از پفك نمكي و طرح جلد نخستين ترجمه از رمان بيگانه نوشته 
آلبر كامو است تا عكس هايي از عكاساني چون بهمن جاللي، كاوه گلستان و كامران شيردل 
در صد سال عكاسي منظر شهري و همچنين نقاشي هايي به واقع ديدني از محمد زمان زماني، 
كامران كاتوزيان، ايرج ميرزا عليخاني و... در كتاب صد سال نقاشي در تهران. در ادامه نگاهي 

انداخته ايم به اين 3 اثر تازه منتشر شده.

مرجان آقبالغي
خبر نگار
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 اگرچه تا پيش از ســال۹6 و 
انتخابات رياست جمهوري آن گزارش

سال، انتشار نتايج نظرسنجي 
در منازعات و فضاي سياســي ايران نقشي 
نداشت اما از اين سال، افكارسنجي و انتشار 
نتايج نظرسنجي چه در اخبار رسمي و چه 
در ستادهاي تبليغاتي نامزدها نقش مهمي 
يافت و اين روند در سال هاي بعد هم ادامه 
پيدا كرد؛ امســال و در تنور انتخاباتي بازار 
نظرسنجي البته داغ بود و حاال به نظر مي آيد 
نتايج دســت كم يكي دو مؤسســه معتبر 
افكارســنجي با آنچــه در عمــل رخ داد، 
نزديكي فراواني دارد. فارغ از نتايج انتخابات 
امسال و مقايسه آن با نتايج نظرسنجي ها، 
اين پرسش پيش مي آيد كه سنجش افكار 
و كمك گرفتن از علم آمار و پژوهشگري در 
حوزه افكارعمومي، تا چــه اندازه در ايران 
نقش و جايگاه دارد و نهال نوپاي نظرسنجي 
چه جايگاهي در تصميم گيري هاي كالن و 
مهم كشور اســت؟ عالوه براين پيش تر و از 
زبــان گروه هــا و چهره هاي سرشــناس 
حوزه های مختلف زياد شــنيده مي شد كه 
ايرانيان پيش بيني ناپذيرند كه البته انتشار 
نتايــج چنديــن نظرســنجي و همچنين 
خروجي چنديــن رويداد سياســي حاال 
موضوع ديگري را نشان مي دهد؛ واقعا علم 
آمار و افكارســنجي تا چه اندازه مي تواند 
رفتار و كنش هاي ايرانيــان را پيش بيني 

كند؟ 

از نگاه و نگــرش كلــي ايرانيان چه 
مي دانيم؟ 

پيش از پرداختــن به اهميــت و جايگاه 
نظرســنجي در ايران، بد نيســت به نتايج 
چندين پيمايش ملــي دربــاره ايرانيان 

بپردازيــم. در گام اول، چندين پيمايش 
و نظرســنجي معتبر مي گويــد كه حدود 
40درصد مــردم اصال اخبــار انتخابات را 
پيگيــري نمي كنند. به عنــوان مثال موج 
ســوم پيمايــش ارزش هــا و نگرش هاي 
ايرانيان)13۹۵( مي گويــد: 30/4درصد 
مردم زيــاد و خيلي زياد اخبار سياســي 
را پيگيــري مي كننــد. پيمايش فرهنگ 
سياســي هم كه نگرش ها در اين حوزه را 
در دو موج بررسي كرده نشان مي دهد كه 
در ســال1384 ميانگين آگاهي سياسي 
مردم 32/۵بــوده و در ســال13۹۷ نيز با 
تغييري اندك، 30/2 است. آگاهي در اين 
پيمايش همان »دانســتني هاي سياسي« 
است. عالوه براين نتايج »طرح ملي سنجش 
فرهنگ سياسي مردم ايران« كه سال۹۷ 
در سراسر كشــور و با جامعه آماري حدود 
۵هزار نفر انجام شــد، نشــان مي دهد كه 
»آگاهــي سياســي در بين مــردم ايران 
زياد نيســت«. اين تحليل از نتايج چنين 
پيمايشــي، جمع بندي چندين مؤسســه 
افكارســنجي معتبر ازجمله ايسپاســت 
كه در همان ســال هم محل بحث جدي 
جامعه شناســان و تحليلگران سياسي هم 
قرار گرفت. عالوه براين، اين جمله »ايرانيان 
قابــل پيش بيني نيســتند« هــم يكي از 
بحث هاي جدي در اين حوزه است.  درباره 
اين موضوع محمد آقاسي، جامعه شناس و 
پژوهشگر حوزه افكارعمومي به همشهري 
مي گويــد: »مــا در مركز افكارســنجي 
دانشجويان ايران )ايسپا( هم در سال84، 
هم در  سال88 و هم ۹2، نظرسنجي درباره 
انتخابات رياســت جمهوري داشــتيم. در 
هــر 3 انتخابات هــم پيش بيني ها نزديك 
به واقعيت بود اما آن موقع نتايج منتشــر 

نمي شد.« 
آقاســي كه نزديك بــه ۷ســال مديريت 
مهم ترين مركز افكارسنجي ايران را برعهده 

داشــته، در اين باره توضيــح داد: »االن با 
قاطعيت بااليــي مي توان گفت كــه افكار 
عمومي در ايران قابل ســنجش است. بله، 
قبال زياد شــنيده مي شد و حتي يك نظريه 
خيلي جدي وجود داشــت كه مردم ايران 
قابل  پيش بيني نيستند و كنش هاي مردم 
ايران هيجاني و احساســاتي است يا گفته 
مي شد كه ايرانيان پيچيده و متفاوت از ساير 
مردمان هســتند، اما امروزه با اين كاري كه 
نظرســنجي ها مي كنند، مي توانيم بگوييم 
كه اينها كامال قابل  پيش بيني هستند و افكار 
عمومي ايرانيان سنجش پذير است. اما اينكه 
افكار عمومي چطور بايد شناخته شود، فقط از 
طريق نظرسنجي نيست و حول محور آن بايد 
مواردي ديگر را نيز درنظر گرفت.  تحليلگران 
و جامعه شناســان ديگري در يكي دوسال 
گذشــته و در تحليل نتايج نظرســنجي ها 

هم چنين عقيده اي دارند.

تحليلگر براي بررسي نتايج نظرسنجي 
نداريم 

ســميه توحيدلو، جامعه شــناس و معاون 
پيشين پژوهش سازمان اسناد و كتابخانه 
ملي ايــران هم معتقد اســت كــه مراكز 
نظرســنجي در ايران به پتانســيل و توان 
علمي و عملي بااليی دســت پيدا كرده اند 
كه بايد از آن اســتفاده كــرد. توحيدلو در 
اين باره به همشــهري مي گويد: »امســال 
تنها چندين مؤسســه معتبر نتايج خود را 
منتشــر مي كردند كه تقريبا نتايج مشابه 
و دست كم  شــبيه يكديگر بودند؛ اختالف 
درصدها بــاال بود ولي روندهــا همديگر را 
تأييد مي كرد. بنابراين نظرسنجي ها امسال 
قابل اتكا بودند.« او در اين باره ادامه مي دهد: 
»من قائل به اين نيستم كه نظرسنجي ها را 
كنار بگذاريم و بگوييم غلط اســت )كاري 
كه برخي ستادها در شب قبل از انتخابات 
انجام دادند(، چون خواسته و نتيجه مدنظر 

ما از آن برداشت نمي شــود. تقريبا نتيجه 
انتخابــات هميــن را نشــان مي دهد كه 
نظرسنجي ها درست بود اما اتفاق بد ديگري 
كه در جامعــه رخ داد، اين بــود كه افراد و 
كنشگران سياســي و اجتماعي ما به جاي 
انجام كنش، منتظر بودند كه نظرســنجي  
چه مي گويد تــا مطابق بــا آن رفتار كنند 
كه اين ايراد دارد، درحالي كه بايد برعكس 
اين عمــل مي كردنــد. در ايــن انتخابات 
فضايي كــه براي انتخاب و انتخاب شــدن 
الزم بود خيلي شــكل نگرفت  بنابراين با 
مرددين دائمي و مصمم هاي دائمي روبه رو 
بوديم؛ يعني افرادي كه تصميم نداشــتند 
رأي دهند، افرادي كه مي خواســتند رأي 
دهند و افــرادي كه مردد بودنــد و تقريبا 
اين روند هــم  جز درصــدي ناچيز تغيير 
نمي كرد. اين فضا قابليت تحليل داشــت و 
بســياري از بزرگان هم اين فضا را براساس 
نظرسنجي ها پيش بيني كردند كه درست 
هم از آب درآمد.« اين جامعه شــناس در 
ادامــه و در نقد فضاي شــكل گرفته كه به 
مراكز نظرسنجي حمله مي شد و نتايج آنها 
را نظرسازي مي دانســت هم مي گويد: »از 
آنجا كه در اين دوره نظرسنجي معيار عمل 
افراد شــده بود، از اين منظر بعضي شروع 
به نقد نظرســنجي ها كردنــد، درحالي كه 
نظرســنجي ها رونــد را نشــان مي دهد. 
نظرسنجي ها ممكن است نتيجه كنش هاي 
ما را نشان دهد اما نشان دهنده راه نيست، 

نمي توان راه را از نتايج نظرسنجي به دست 
آورد.«  توحيدلو درباره نقاط قوت اين دوره 
نظرســنجي ها هم مي گويد: »فكر مي كنم 
يكي از نقاط قوت اين انتخابات، انتشار اين 
نظرســنجي ها بود؛ اينكه باالخره نهادهاي 
عمومي تــري كــه نظرســنجي مي كنند 
اين جســارت را پيدا كردند كه كارشان را 
به صورت عمومي و نه فقــط براي نخبگان 
منتشر كنند و همين امر امكان رصد دقيق تر 
مردم از اين نظرسنجي ها را فراهم مي كند.
مهم نيســت كه در زمان نظرســنجي چه 
بحث هايي شكل مي گيرد و مهم آن است كه 
اين فرايندهاي نظرسنجي و پيش بيني هاي 
علمي بتواند جاي خود را باز كند و نهادهاي 
مستقلي شكل بگيرد كه امكان نظرسنجي 
درباره موضوع هاي مختلف مانند انتخابات و 
فراتر از انتخابات را داشته باشند. طبيعتا اگر 
ما گروه هاي مختلف داشته باشيم، مي توانيم 
درباره مســائل متفاوتي نظرســنجي هاي 
گوناگوني داشته باشــيم. همين انتخابات 
هم نشان داد كســاني كه از نظرسنجي ها 
تحليل درست داشته باشند، نداريم يا خيلي 
كم داريم.« او ادامه می دهد: »نظرسنجي ها 
بايد دقيق باشد و پرسشگر هم بايد مشخص 
باشــد تا تحليلگر بتواند بر همين اســاس 
تحليل دقيقي ارائه دهد. اگــر ما تحليلگر 
دقيق و درست داشتيم، شــايد كمتر اين 
اختالف ها پيش  مي آمد و بهتر مي توانستيم 

از اين فضاها استفاده كنيم.«

همشهري در گفت وگو با كارشناسان، عملكرد موسسه هاي نظرسنجي و دقت آنها را  
در انتخابات رياست جمهوري امسال بررسي كرد

 ايراني ها چقدر  پيش بيني پذير هستند
 محمدباقرزاده

خبر نگار

جاي خالي افكارسنجي در موضوعات 
بحث برانگيز جامعه 

شــايد يكی از تنها نقاط مشــترك ستادهای 
4 نامزد باقيمانده در انتخابات رياست جمهوری 
امسال، آن هم در شب پيش از انتخابات، انتقاد 
از نتايج آخرين نظرســنجی های منتشرشده 
بود. اين انتقادها به حدی شديد بود كه نزديكان 
چند نامزد انتخابات، رســما نتايج نظرسنجی 
را »نظرســازی« خواندند و از هــواداران خود 
خواستند كه اعتنايی به اين نتايج نداشته باشند. 
اما اين انتقادها از مراكز نظرسنجی تا چه اندازه 
درســت بود و نتايج انتخابات چــه رابطه ای با 
نظرسنجی ها دارد؟ مهدی رفيعی، جامعه شناس 
و رئيس مركز افكارســنجی دانشجويان ايران 
در اين باره به همشــهری می گويد: »من فكر 
می كنم نظرســنجی ها در ايــن دوره عملكرد 
موفقی داشــتند؛ البته نتايج يكی دو موسسه 
مرتبط و به طور رســمی منتشر می شد، كه در 
مجموع با آنچه رخ داد همخوانی نزديكي داشت. 
در ايســپا، درباره نرخ مشاركت تالش كرده ايم 
روندی از شهريور۹۹ تا 2روز مانده به انتخابات 
ارائه دهيــم كه اين زمــان طوالنی كمك كرد 
كه نتايج نظرســنجی به واقعيت نزديكي شود. 
آخرين نظرسنجی حضوری ما چهارشنبه قبل 
از انتخابات انجام شد و پنجشــنبه قبل از روز 
انتخابات هم نظرسنجی تلفنی داشتيم. روندها 
نشــان می داد كه مشــاركت روبه رشد است و 
از چهارشنبه تا پنجشــنبه دست كم 2درصد 
مشاركت افزايشی بود و اين موج در روز انتخابات 

بيشتر هم شد.«
رفيعی توضيح داد: »نظرســنجی ، نتايج همان 
لحظه را نشان می دهد و با نتايج و نظر مردم در 
دو روز ديگر متفاوت اســت. مثال درباره همين 
انتخابات در روزی رای گيری يك موج ايجاد شد 
و اين باعث اختــالف 3-2درصدی آرای برخی 
كانديداها شد. نتيجه اينكه درباره نظرسنجی 
بايد به روندها توجه كرد و نه به اعداد.« اما يكی از 
بحث های خبرساز درباره انتخابات ايران، ميزان 
و نرخ مشاركت اســت كه در اين انتخابات هم 

محل بحث جدی بود.
 رئيس مركز افكارســنجی دانشجويان ايران، 
درباره اهميت نظرسنجی درانتخابات پيش رو و 
همچنين پتانسيل اين موسسات در پيش بينی 
نوع نگاه و خواست ايرانيان هم می گويد: »من 

تصورم بر اين اســت كه اگر در ايران به مراكز 
نظرسنجی اهميت داده شــود، خيلی خوب و 
حرفه ای رشد خواهند كرد كه اين پتانسيل را 
دارند. نتايج نظرســنجی های ما در مقايسه با 
نتايج برخی مراكز نظرسنجی در آمريكا نشان 
می دهد كه ميزان دقت ما نسبت به برخی موارد 
بهتر و دقيق تر اســت. مثال نرخ مشاركت اصال 
در اروپا و امريكا آنقدر مورد بحث نيست اما در 
ايران مهم اســت و تعيين اين شاخص هم كار 
دشواری است كه ما در همين دوره با دقت خوبی 
آن را پيش بينی كرديــم.« آن طور كه رفيعی 
می گويد اين موج نظرسنجی ها در ايران نشان 
داد سنجش افكار می تواند تا چه اندازه دقيق و 
درست باشد و چقدر ضرورت دارد درباره ديگر 
مســائل مهم از آن كمك گرفت؛ »جمع بندی 
اين فضا و مقايسه نتايج نظرسنجی با واقعيت 
به خوبی پتانسيل اين مراكز را نشان می دهد؛ 
وقتی درباره چنين پديده پيچيده ای كه مردم 
امروزشان با فردايشان متفاوت است، می شود 
آنقدر دقيق پيش بينی كــرد، پس درباره بقيه 
موارد هم می توان بهتر و دقيق تر سنجش انجام 
داد. اين نكته مهمی است و بايد در ديگر مسائل 
هم مورد استفاده قرار گيرد. مسئوالن بايد پيش 
از آغاز كار مهمي، حين كار و پس از انجام آن از 

اين ابزار مهم استفاده كنند.«
او افزود: »موسســات نظرســنجی ما در حال 
بلوغ و رشد هستند كه دست كمی از موسسات 
اروپايی و آمريكايی ندارند اگــر امكانات و ابزار 
الزم را داشته باشند. در روزهای انتخابات مردم 
و كانديداها نيازمند نظرســنجی اند تا ببينند 
خودشان، تيم شــان و گروه شان چه مقدار رای 
دارند و براساس آن برنامه ريزي كنند. در واقع 
انتقاد ما هم همين است كه چرا در بقيه موارد 
از اين قدرت و پتانسيل استفاده نمی شود. چرا 
سراغ اين ابزار در طول سال نياييم. اگر ما از ابزار 
نظرسنجی برای اجرای سياست ها استفاده كنيم 
به دموكراسی و تحقق آن كمك می كنيم؛ اينكه 
ما رای مردم را بگيريم و برويم 4سال بعد دوباره 
سراغ آنها بياييم ايراد دارد؛ يعنی در اين 4سال 
بايد برای سياســت های مهم هم از رای مردم 
استفاده  كنيم و براساس آن تصميم بگيريم كه 

معنای ديگر آن تحقق دموكراسی است.«
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جهان با سرعت خيره كننده اي 
به سمت توســعه در حركت استارتآپ

اســت و در اين ميان يكي از 
مهم تريــن اركان اين توســعه بــر دوش 
اســتارت آپ ها قرار دارد. همه روزه شــاهد 
راه اندازي اســتارت آپ هاي جديد در نقاط 
مختلف جهان هستيم كه با هدف توسعه در 
يك كسب وكار جديد كارشان را با سرمايه اي 
اندك آغاز مي كنند و توسعه دهندگان براي 
پيشبرد اهداف استارت آپ در حالي مشغول 
كار و برنامه نويسي هستند كه مديران نيز در 
پي جذب منابع مالي در جلسه هاي مختلف 
شــركت مي كنند. اما امروز، نخستين مركز 
نوآوري رســانه كشــور، با ابتكار مؤسسه 
همشــهري، همكاري پارك علم و فناوري 
دانشــگاه تهران و حمايت معاونت علمي و 
فناوري رياست جمهوري به صورت رسمي 
آغاز به كار مي كند. اين مركز تحولي ديجيتال 
در رسانه هاي كشــور به شمار مي آيد كه در 
دنيا نمونه هاي مشابهي نيز داشته است. در 
اينجا به بررسي چند اســتارت آپ خارجي 
فعــال در حوزه هــاي مختلــف رســانه 

مي پردازيم.

روزنامهنــگاريبااســتفادهازهوش
مصنوعي

اســتارت آپ انگليسي 
 C o n t e n t y z e
راه حل هاي توليد زبان 
طبيعــي )NLG( را با 

كاربردهايي در صنايع مختلف توسعه 
مي دهد. نويســنده مبتني بر هوش 
مصنوعي اين اســتارت آپ بــا ارائه 
پيشنهادهاي كلمه اي در زمان واقعي و 

متن اصلي كامال توليد شده توسط هوش 
مصنوعي، اتوماسيون محتوا را امكانپذير 
مي كند. عالوه بر اين، نويسنده مبتني بر 
هوش مصنوعي امــكان توليد محتواي 
بســيار مقياس پذير و ســريع را فراهم 
مي كند. محصول دوم اين اســتارت آپ، 
روزنامه نگاري مبتني بر هوش مصنوعي 
اســت كــه بــه روزنامه نــگاران و 
توسعه دهندگان محتوا كمك مي كند تا 
تعداد زيادي از مطالب روزمره را خودكار 
كننــد. ايــن شــامل خودكارســازي و 
به روزرساني هاي مربوط به بورس در زمان 
واقعي، اخبار محلي براي چند مخاطب، 
خالصه بازي هاي ورزشي و تفسير آنها و 
همچنين ارسال پســت هاي وبالگ و... 

است.

تجزيهوتحليلآگهيها
يكي از مهم ترين موارد 
براي حمايــت مالي و 
اثربخش  تبليغــات، 
بودن آن است. درواقع 
كســي كه مي خواهد 
يــك آگهــي را در رســانه اي ديجيتال 
ســفارش دهد، بايد بداند كه تا چه اندازه 
ديده مي شود. استارت آپ Wiser كه دفتر 
مركزي آن در لس آنجلس واقع شده است 
از فنــاوري بينايــي رايانــه اي جهــت 
اندازه گيري اثربخشي حمايت مالي براي 

برندهــا، خبرگزاري هــا، صفحه هــاي 
شبكه هاي اجتماعي و همچنين تيم هاي 
ورزشــي اســتفاده مي كنــد. مجموعه 
راه حل هاي تجزيه و تحليل اين استارت آپ 
شــامل ارزيابي پســت ها در شبكه هاي 
اجتماعي، محك زنــي )بنچ ماركتينگ( 
كمپين، اندازه گيري ورزش و مشــاركت 
اســتوديوي ديجيتال است. اين پلت فرم 
تجزيه و تحليل داده ها را از سيستم هاي 
بينايي رايانه اي مانند اندازه، ديد، موقعيت 
و برجســته بودن لوگو و قرار گرفتن در 
رسانه هاي اجتماعي، پخش در تلويزيون و 

جريان آنالين مي گيرد.

تبليغاتخودكار
يــك   Datasys
استارت آپ آمريكايي 
اســت كه يك بستر 
تبليغاتــي و ارســال 
اي ميل خودكار را ارائه 
مي دهد كه كاربرد آســاني دارد. پلتفرم  
Datasys360 با صرفه جويي به كاربران 
امكان دسترسي به بيش از 280ميليون 
پروفايل مصرف كنندگان را ارائه مي دهد و 
بــا برنامه ريــزي ســاده يــك كمپين، 

گزارش هاي دقيقي را ارسال مي كند. رابط 
كاربري آســان آن، بيش از 250ســبك 
زندگي منحصر به فرد و رفتارهاي مختلف 
هزينه كرد مصرف كنندگان را پوشــش 
مي دهــد. راه حلDatasys360بــه 
مؤسســات رســانه اي و برندهــا اجازه 
مي دهد، كانال هاي قوي ارتباط با مشتري 
را ايجــاد كننــد. در اصل با اســتفاده از 
پلتفرم هــاي ارائه شــده توســط ايــن 
اســتارت آپ و بــا شــناختن رفتارهاي 
مشتري و ســبك زندگي آنها، تبليغات 

مناسب براي شان ارسال مي شود.

همهگزارشگرهستند
اســتارت آپ »فرسكو 
 )Fresco ( نيــوز« 
ي  ت هـــــا ر قـــد
نـــي  د نكــر ر و بــا
دســتگاه هاي تلفــن 
همراه را با نيازهاي محتوايي رسانه هاي 
خبري جهاني تركيب مي كند. بسياري از 
كاربران در اينجا مي توانند اخبار خود را به 
اشتراك بگذارند. درواقع مي توان اينگونه 
بيان كرد كه ماموريت استارت آپ فرسكو 
اين اســت كه اجازه دهد همه گزارشگر 

مركز نوآوري رسانه همشهري امروز به صورت 
رسمي كارش را آغاز مي كند، اما در جهان 
شركت هاي خالق و نوآور چطور شرايط را 

تغيير داده اند؟

جهش استارت آپي 
براي رسانه ها

به سوي آينده

عملكردبهتركامپيوترهاباويندوز11

قرار است به زودي مايكروسافت به صورت رسمي ويندوز11 را به عنوان 
جديدترين نســخه اين سيستم عامل مشــهور معرفي كند. نسخه 
غيررسمي اين سيستم عامل اما اين روزها دست به دست مي شود و 
حرف و حديث هاي زيادي درباره آن وجود دارد. به گزارش سي نت، 
كساني كه اين نسخه را آزمايش كرده اند مي گويند عملكرد سيستم ها 

بدون تغيير سخت افزاري با اين نسخه جديد بهتر شده است.
در آزمايش صورت گرفته با ويندوز11 روي سيســتمي با پردازنده 
 اينتــل Core i7-10875H و كارت گرافيــك انويديــا جي فورس

 RTX 2070Super زمان بوت كامل سيستم از 16به13ثانيه كاهش 
 GPU پيدا كرد. در تست صورت گرفته روي همين سيستم در بخش
امتياز از 6، 92۷ به ۷، 426 و در بخــش CPU از 6، 5۷3 به 8، 886 
افزايش پيدا كرده است. در ويندوز 10 اين سيستم توانسته در بخش 
تك  هسته اي و چند هسته اي به ترتيب امتيازهاي 1، 138 و 6، 284 
را به دست آورد كه در ويندوز11 به ترتيب به 1،251 و ۷،444 افزايش 

يافته است.

تغييرات زيادي در ويندوز11 اتفاق افتاده اســت. يكي از مهم ترين 
تغييرات ظاهري ويندوز11 مربوط به منوي اســتارت آن است. در 
نســخه هاي مختلف ويندوز آيكون مربوط به اين منو در سمت چپ 

تسك بار قرار داشت اما حاال به بخش مياني راه پيدا كرده است.
در ويندوز10 در حالت پيش فرض بخش جست وجو فضاي قابل توجهي 
از فضاي تسك بار را اشغال كرده است اما در ويندوز11 تمام آيكون هاي 
در بخش مركزي كنار يكديگر قرار گرفته اند و فضاي اشــغال شــده 
توسط آنها هم تفاوتي با يكديگر ندارد. به همين خاطر حتي در حالت 
پيش فرض هم كاربران در تسك بار به فضاي بيشتري دسترسي دارند. 
در تسك بار ويندوز11 اثري از كورتانا ديده نمي شود، اما در عوض يك 
عضو جديد به نام »ويجت ها« )Widgets( به اين بخش اضافه شــده 
است. اگر از ويندوز10 اســتفاده مي كنيد، به احتمال زياد مي توانيد 
ويندوز11 را مانند يك آپديت نرم افزاري نصب كنيد. طبق بررسي هاي 
صورت گرفته، حتي داده هاي موجود در سيســتم هــم بعد از نصب 
ويندوز11 در جاي خود باقي مي مانند و آنها را از دست نخواهيد داد. اگر 
ويندوز10 شما داراي اليسنس معتبر است، به صورت رايگان مي توانيد 
ويندوز11 را نصب كنيد. اگر هم كاربر ويندوز۷ يا ويندوز8.1 هستيد، 

در اين صورت هم به سادگي نصب ويندوز11 امكان پذير خواهد بود.

دولــت ايــاالت متحــده 
آمريكا سال گذشــته بالغ 
بر 18ميليــارد دالر بودجه 
براي توليد واكسن    كوويد-19 به توليدكنندگان دارو 
اختصاص داد، تالشي كه منجر به توليد حداقل 4واكسن 
مؤثر عليه اين بيماري همه گير شد. اما حاال خبر رسيده 
اســت اين دولت بيش از 3ميليارد دالر روي يك مورد 
فراموش شده هزينه كرده است: توليد قرص كوويد-19. 
مبارزه با ويروس كرونا در اوايــل دوره عفونت، به طور 
بالقوه جان بسياري از افراد را در سال هاي آينده نجات 
مي دهد. به گزارش نيويورك تايمــز، اين برنامه جديد 
كه به تازگي از سوي وزارت بهداشت و خدمات انساني 
اعالم شد، آزمايش های باليني چند داروي كانديد شده 
را تسريع مي كند. اگر همه  چيز خوب پيش برود، برخي 
از اين قرص ها مي توانند تا پايان سال آماده ورود به بازار 
شوند. برنامه ضد ويروســي براي بيماري هاي همه گير 
از تحقيقــات در مورد داروهاي جديــد - نه فقط براي 
ويروس كرونا، بلكه براي ويروس هايي كه مي توانند باعث 
همه گيري هاي آينده شوند- نيز پشتيباني خواهد كرد.

با وجود بيش از يك سال تحقيق، همچنان هيچ قرص 
مخصوصي براي درمان مبتاليان به كرونا وجود ندارد. 
برنامــه Operation Warp Speed، برنامــه دولت 
ترامپ براي تسريع در تحقيقات كوويد-19 بود. هدف 
اين برنامه ســرمايه گذاري در توليد واكســن ها بسيار 
بيشتر از درمان هاي دارويي بود، شكافي كه برنامه جديد 

سعي در پر كردن آن دارد.
دكتر آنتونــي فائوچي، مدير انســتيتوي ملي آلرژي و 
بيماري هاي عفوني و پشــتيبان اصلي برنامه، مي گويد 
منتظر زماني اســت كه بيماران كوويد-19 بتوانند به 
محض مثبت بــودن آزمايــش، از داروخانه قرص هاي 
ضد ويروســي تهيه كنند. حمايت فائوچي از تحقيقات 

در مورد قرص هاي ضد ويروســي ناشي از تجربيات وي 
در مبارزه با ايدز در سه دهه پيش است. در دهه1990 
مؤسسه وابســته به او، تحقيقاتي را انجام داد كه منجر 
 HIV به ايجاد نخســتين قرص هاي ضد ويروسي براي
با مهاركننده هاي پروتئاز شــد كه پروتئين ويروســي 
ضروري را مسدود مي كند و مي تواند ويروس را براي يك 

عمر دور نگه دارد.
در اوايل ســال2000، محققــان دريافتنــد كه يك 
ضد ويروس به نــام sofosbuvir مي تواند هپاتيتC را 
تقريبا 100درصد از بين ببــرد. در ابتداي همه گيري، 
محققان آزمايش ضد ويروس هاي موجود را در افرادي كه 
با كوويد-19 شديد بستري بودند آغاز كردند. اما بسياري 
از اين آزمايش ها نتوانستند از داروهاي ضد ويروسي سود 
ببرند. دانشمندان اكنون مي دانند كه بهترين زمان براي 
جلوگيري از پيشــروي ويروس كرونا در چند روز اول 
بيماري است، زماني كه ويروس به سرعت در حال تكثير 
است و سيســتم ايمني هنوز دفاعي ايجاد نكرده است. 
بسياري از افراد مبتال، عفونت خود را شكست می دهند 
و بهبود مي يابند، اما در برخي ديگر، سيستم ايمني بدن 
به هم مي خورد و به جاي ويروس ها، به بافت هاي بدن 
آسيب مي رساند. اين همان آسيبي است كه بسياري از 
افراد مبتال را راهي بيمارستان مي كند. بنابراين دارويي 
كه در اوايل عفونت مانع از تكثير مي شود، از اين آسيب 

جلوگيري مي كند.
تاكنون، فقط يك ضد ويروس با مزيت واضح براي افراد 
در بيمارســتان ها به طور قطعي تجويز مي شود: آمپول 
رمديسيوير. اين دارو به طور جدي به عنوان يك درمان 
بالقوه براي ابوال مورد بررسي قرار گرفت، به نظر مي رسد 
اين دارو درصورت تزريــق وريدي به بيمــاران، دوره 
كوويــد-19 را كوتاه مي كند. در  مــاه اكتبر، اين اولين 
و تا كنون، تنها داروي ضد ويروســي براي تأييد كامل 

سازمان غذا و دارو جهت درمان اين بيماري بود.
محققان از سراسر جهان در حال آزمايش ساير داروهاي 
ضد ويروســي هســتند كه از قبل شــناخته شده اند و 
به صورت قرص كار مي كنند. يكــي از اين تركيبات به 
نام مولنوپيراوير، در سال2003 توسط محققان دانشگاه 
Emory ساخته شد و روي ويروس هايي ازجمله آنفلوآنزا 
و دنگ آزمايش شده است. داريا هازودا، معاون تحقيقات 
بيماري هاي عفوني و واكسن در مؤسسه دارويي مرك 
مي گويد: ما فكر مي كرديم اين مولكول واقعا شگفت انگيز 
است. با اين حال به نظر مي رسيد كه در آزمايش بيماران 
بســتري در بيمارســتان هيچ تأثيري بر اين بيماري 
مشاهده نشده  و در  ماه آوريل، شركت ها اعالم كردند كه 

اين كارآزمايي را منتفي مي كنند.
اما وزارت بهداشــت و خدمات انســاني اعالم كرد كه 
1.۷ميليون دوز مولنوپيراوير را بــا هزينه 1.2ميليارد 
دالر از مرك خريداري خواهد كرد، مشــروط بر اينكه 
آزمايش فعلي منجر به مجوز از سازمان غذا و دارو شود. 
به گفته دكتر ديويد كســلر، مدير ارشــد علوم كميته 
مقابلــه با كوويــد-19، دولت ممكن اســت معامالت 
مشابهي را براي دو ضد ويروس ديگر دنبال كند. كسلر 
در مصاحبه اي گفت: اميدواريم تــا پايان پاييز بتوانيم 
يك داروي ضد ويروس به دســت آوريم كه به ما كمك 
كند تا اين فصل از اپيدمي را ببنديم. يكي از داروهايي 
كه دولت در حال بررســي آن است، AT-527 است كه 
توسط داروسازي Atea ساخته شده است. اين تركيب 
هم اكنون به عنوان درماني براي هپاتيتC ايمن و مؤثر 
شناخته شده اســت و مطالعات اوليه نشان مي دهد كه 
ممكن اســت عليه كوويد-19 نيز مؤثر باشد. از سوي 
شركت سازنده هم اكنون يك آزمايش باليني در مراحل 
آخر انجام مي شود. كسلر تأكيد دارد استفاده از چنين 
قرص هايي براي پايين آوردن ميزان موارد بســتري در 
بيمارســتان و مرگ ناشــي از كوويد-19 چالش هايي 
خواهد داشــت چرا كــه افراد به محض مثبت شــدن 

آزمايش بايد به داروها دسترسي پيدا كنند.

باشند و واقعا از طريق كانال هايي كه قبال 
در دسترس افراد عادي نبوده است، موارد 
مهم را به اشتراك بگذارند. اين استارت آپ 
كه دفتر مركزي آن در شهر نيويورك واقع 
شــده، در فوريه سال2014شروع به كار 
كرده و هم اكنــون ســرمايه آن بيش از 

6ميليون و 500هزار دالر است.

تبليغــاتمؤثردرشــبكههاي
اجتماعي

 )Hallam( »هاالم«
يك آژانس نوين در 
رسانه هاي اجتماعي 
است كه دفتر آن در 
شهرهاي ناتينگهام و 
لندن قرار دارد و به رونق مشاغل انگلستان 
در دنياي ديجيتال كمــك مي كند. آنها 
به عنوان يك آژانس رسانه اجتماعي كه 
برنده جايزه هم شده اند، مشاوره و مديريت 
استراتژيك را در همه حوزه هاي مرتبط با 
رســانه هاي اجتماعي به منظور تجارت و 
درآمدزايــي ارائه مي دهنــد. آنها تجربه 
بسياري در همه سيستم عامل هاي بزرگ 
ازجمله فيســبوك، لينكدين، توييتر و 
اينستاگرام داشته و به خوبي مي دانند كه 
چگونه شــما را در مقابل افراد مهم قرار 
دهند. اگر كسي تصميم بگيرد كه با هاالم 
به عنوان آژانــس بازاريابي شــبكه هاي 
اجتماعــي كار كند، مي توانــد از طريق 
وب سايت شــان به راحتي بــا آنها تماس 

بگيرد.

ارائهاخبارهواشناسيدقيق
پ  ت آ ر ســــــتا ا
 C l i m a v i s i o n
رويكرد فوق العاده اي 
را در زمينــه فناوري 
اقليمي با راه حل هاي 
مربوط به آب و هوا ارائــه مي دهد كه به 
كاهش خطرات اقتصادي تغيير اقليم براي 
شــركت ها، دولت ها و جوامــع گوناگون 
كمك مي كنــد. آنها قدرت يــك رادار 
هواشناسي و شــبكه ماهواره اي با وضوح 
باال، با مدل سازي پيشرفته پيش بيني هوا 
و چندين دهه تخصص صنعت را گردهم 
آورده اند. با تركيب ارتفاع كمتر، داده هاي 
اختصاصي با يادگيري ماشيني پيشرفته 
و فناوري هــوش مصنوعي، پيشــنهاد 

منحصر به فردشان، 10برابر وضوح باالتر و 
پيش بيني دقيق تر را فراهــم مي كند تا 
شــكاف هاي پوشــش مهم باقي مانده از 
شبكه هاي راداري موجود در اياالت متحده 
برطرف شــود و درنتيجه بهبــود دقت 
پيش بيني وضعيت آب و هوا شكل بگيرد.

اخبارهوشمندانه
بحث به كارگيري هوش 
مصنوعي در توليد خبر 
به يكــي از مهم ترين 
ي  مه هـــــا نــا بـر
خبــرگـــــزاري ها، 
روزنامه ها و مؤسسات رسانه اي در جهان 
 تبديــل شــده اســت. اســمارت نيوز
)Smart News( يك استارت آپ ژاپني 
است كه چندين جايزه را فتح كرده است و 
با اســتفاده از يادگيري ماشــين به ارائه 
محتــواي خبــري ويــژه مي پــردازد. 
اســمارت نيوز كه در سال2012شــكل 
گرفته اســت، بيش از 40ميليون كاربر از 
سرتاسر جهان دارد و طبق آخرين آمارها، 
تعــداد ماهانه كاربران فعال شــان از مرز 
10ميليون گذشته است. اين استارت آپ 
فعال در حوزه رســانه به غير از توكيو در 
شهرهاي سان فرانسيسكو و نيويورك هم 
دفتر دارد. اين اســتارت آپ براي هر دو 
سيستم عامل اندرويد و iOS در تلفن هاي 

همراه اپليكيشن دارد.

پخشآنالين
اســتارت آپ »ميــن 
 » يمينگ ســـــتر ا
 )MainStreaming(
كه دفتر مركزي آن در 
شهر ميالن ايتاليا قرار 
دارد، شبكه هاي مختلف تلويزيوني و ساير 
رسانه هايي از اين دست را قادر مي سازد تا 
پخش آنالين خود را در سطحي جهاني به 
مخاطبان ارائه دهند. اين استارت آپ كه در 
صف اول توزيع ويدئوي آنالين قرار دارد، 
يك پلتفرم مبتني بــر ابــر نوآورانه ارائه 
مي دهد كــه محتواي ويدئويي تــازه را با 
كيفيت باال، حداكثر سرعت و امنيت قوي در 
هر نقطه از جهان ارائــه مي دهد؛ بنابراين 
مي توان گفت كه اين استارت آپ ايتاليايي 
روش نويني در پخش آنالين ايجاد كرده 

است.

سرمايهگذاريبرايقرصكروناپسازواكسن
زهراخلجي

خبر نگار

ساسانشادمانمنفرد
خبر نگار
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با ورود محموله جديد و توزيع آن در مراکز تجمیعی، 
از امروز، تزريق دوز دوم واکســن  کرونا  برای افراد 
باالی 70ســال از سر گرفته می شــود. سخنگوی 
ستاد ملی مقابله با کرونا با اعالم اين خبر گفت که 
افراد جامانده از واکســن در گروه های سنی باالتر 
هم در اين مرحله می توانند تزريق واکســن داشته 
باشند. پنجشــنبه هفته گذشــته بود که محموله 
يك میلیون دوزی واکســن اســپوتنیك وی وارد 
ايران شــد و چند روز قبل از آن واکسن کووبرکت 
مربوط به ستاد فرمان اجرايی امام  هم مجوز مصرف 
اضطــراری داوطلبانه گرفت. همــان موقع اينطور 
گفته شــد که تولید انبــوه اين واکســن از تیرماه 
شروع می شــود. هم اکنون، فاز دوم واکسیناسیون 
که برای ســالمندان اســت، با اولويت افراد باالی 
70سال يعنی متولدان 1330به باال، در حال انجام 
اســت که به دلیل کمبود واکســن، در هفته های 
اخیر متوقف شــده يا با روند بســیار کندی آن هم 
برای دوز دوم، انجام می شــد. بر اين اساس با ورود 
محمولــه جديــد و احتمــال واردات در روزهای 
 آينده، افراد می توانند از طريق ثبت نام در ســامانه

 SALAMAT.GOV.IR نســبت بــه پیگیــری 
وضعیت شــان اقدام کنند. حاال با نزديك شــدن 
به زمان تولید واکســن ايرانی، کیانوش جهانپور، 
ســخنگوی ســازمان غذا و دارو روز گذشته اعالم 
کرد که با توزيع واکسن برکت و ورود محموله های 
واکســن وارداتی، واکسیناسیون عمومی با اولويت 
گروه  های ســنی 65 ســال به باال از اين هفته آغاز 
می شود. براســاس آخرين اعالم وزارت بهداشت، 
تاکنون بیش از 6 میلیون و 800 هزار دوز واکســن 
وارد کشور شده و مجموع واکسن های تزريق شده 
هم 5  میلیون و 281 هزار و 275 دوز است. در تهران 
هم با افزايش مراکز تجمیعی براساس اعالم معاون 
درمان ستاد کرونای پايتخت ظرفیت تزريق روزانه 

70 هزار دوز واکسن فراهم شده است.

سند واكسیناسیون تغییر نمی كند 
نادر توکلی، معاون درمان ستاد مديريت کرونای تهران 
درباره از سرگیری دوباره واکسیناسیون به همشهری 
توضیحاتی می دهد: »واکسیناسیون همچنان برای 
سالمندان باالی 70سال ادامه خواهد داشت؛ چرا که 
هنوز افرادی از اين گروه، واکسن تزريق نكرده اند. اين 
SALAMAT.GOV. افراد می توانند از طريق سامانه

IR اقدام به ثبت نام کنند. البتــه با تكمیل اين گروه 
به زودی واکسیناسیون سالمندان باالی 65سال اعالم 
می شود.« توکلی در پاســخ به اين سؤال که با تولید 
واکســن ايرانی، روند واکسیناسیون در کشور تغییر 
خواهد کرد، گفت: »اولويت بندی سند واکسیناسیون 
همانی است که از ابتدا تدوين شده است. هم اکنون 
در فاز 2، پس از کادر درمان، سالمندان باالی 60سال 
قرار دارند که حتی با شــروع تزريق واکســن ايرانی 
هم اين گروه در اولويت هســتند. پس از آن با اتمام 
واکسیناســیون بیماران خاص، بیماران زمینه ای در 
اولويت واکســن قرار می گیرند و سپس تزريق برای 
گروه های ســنی پايین تر اعالم خواهد شد. ظرفیت 
واکســن ايرانی  هم اکنون بیشــتر از دو، سه میلیون 
دوز در  ماه نیســت و بعد از تكمیل واکسیناســیون  
گروه های هدف و افزايش تولید به واکسیناســیون 
عمومی خواهیم رسید.« معاون درمان ستاد کرونای 
تهران، متنوع بودن سبد واکسن در کشور را منوط به 
تحقق وعده واردات عنوان می کند و می گويد: »قطعا 
اگر واکسن داشته باشیم انحصار ايجاد نخواهد شد. 
هر قدر واکسن در سبد ما وجود داشته باشد، براساس 
موجودی به تمام مراجعان پیشــنهاد خواهد شــد، 
ايرانی و چینی و روسی هم ندارد. ترزيق واکسن ايرانی 
هم مانند ديگر واکسن هايی که تاکنون تزريق شده ، 
اجباری نیست. در وضعیت کنونی تنها کسانی واکسن 
دريافت می کنند که خودشــان داوطلبانه ثبت نام و 
مراجعه می کنند. درباره ايمنی واکســن ايرانی هم 
تاکنون از میان کســانی که تزريق داشته اند عوارض 

 مســئوالن بــه ابهامــات دربــاره »مجــوز مصــرف اضطــراری داوطلبانــه« 
»زمان آغــاز واکسیناســیون بــرای افراد بــاالی 60ســال« و »نحــوه پیگیری 
ســالمندان دوز دومــی و جا مانــده از واکســن بــرای تزريــق« پاســخ دادنــد

گــزارش همشــهری از آغــاز دوبــاره واکسیناســیون بــا ورود 
محمولــه جديــد و تولیــد واکســن داخلــی در روزهــای آينــده

راه اندازی خط تولید جديد، تولید ماهانه واکسن 
به 11میلیون دوز يا همان هفته ای حدود 3میلیون 
دوز خواهد رسید. از اين پس اين واکسن به صورت 
مستمر پس از تولید و قرنطینه 14روزه برای تزريق 
عمومی در اختیار وزارت بهداشت قرار می گیرد.« 
به گفته او، تولید هفتگی واکسن کووايران برکت 
در مرداد امســال به حدود 4میلیون دوز در هفته 
و همچنین در شهريور به هفته ای حدود 7میلیون 

دوز خواهد رسید.

»فخرا« احتماال تیرماه مجوز می گیرد
در کنار اينها، پیش بینی می شود، واکسن فخرا هم 
که در فاز دوم مطالعات قــرار دارد، تا تیرماه مجوز 
مصرف اضطراری را دريافت کند. محمد کريمی نیا، 
معاون قرارگاه پدافند زيســتی کشور با اعالم اين 
موضوع به همشــهری می گويد: »بیش از 10روز 
است که کارآزمايی بالینی فاز2 آغاز شده و استقبال 
داوطلبانه خوبی هم برای تزريق واکســن داريم. 
در حال طی اين مســیر هســتیم که در فرايندی 
که ســازمان غذا و دارو تعريف کرده، به ســرعت 
خودمان را برای اتمــام فاز 2و ورود به فاز ســوم 
برســانیم.« به گفته کريمی نیا، واکسن فخرا هم 
جزو واکسن هايی است که با توجه به نتايج به دست 
آمده و پلتفرم های مشابه مورد استفاده در کشور 
)مرتبط با واکسن های سینوفارم، بهارات از خارج 
کشــور و کووبرکت در داخل کشــور( درخواست 
صدور و تزريق اضطراری بعــد از پايان نتايج فاز را 
به وزارت بهداشت خواهد داد. محمدحسن فالح 
مهرآبــادی، معاون تحقیقات و فناوری مؤسســه 
تحقیقات واکسن و سرم ســازی رازی هم با تأکید 
بر اينكه از شهريور امسال ماهانه يك میلیون دوز 
واکســن کوو پارس تولید خواهد شــد، می گويد: 
»به احتمال زياد، تا مرداد امسال، ايمنی زايی و مؤثر 
بودن اين واکسن تأيید می شود و پس از آن تولید 
انبوه خواهیم داشت.« فالح همچنین درباره اتمام 
مرحله دوم تست انسانی واکسن رازی کووپارس هم 
توضیح می دهد: »براساس برنامه ريزی های انجام 
شــده تمام داوطلبان مرحله دوم تست انسانی در 
2 هفته آينده تزريق اول خود را دريافت می کنند 
تا اين مرحله پايان يابــد. تزريق دوم هم بالفاصله 
آغاز می شــود تا اين طرح مطالعاتی روند مطلوبی 

داشته باشد.«

واردات 3میلیون دوز واكســن از سوی بخش 
خصوصی

حاال در اين شــرايط، روند واردات واکسن براساس 
آنچه مقامات هالل احمر عنوان می کنند، همچنان 
ادامه دارد. محمدحسن قوسیان مقدم، سخنگوی 
جمعیــت هالل احمــر با اعــالم اينكــه، تاکنون 
4.5میلیون دوز واکسن کرونا از سوی اين سازمان 
وارد کشور شده اســت، می گويد: »میزان واردات و 
ادامه روند آن، به میزان تولید داخلی بستگی دارد. 
تا زمانی که الزم باشــد ما به دنبال واردات واکسن 
هستیم.« در کنار اينها، بخش خصوصی هم همچنان 
برای واردات واکسن در تالش است. گفته می شود، 
برای ورود يك میلیون دوز واکســن آســترازنكا از 
يك شــرکت هندی، توافقاتی از سوی اين بخش 
صورت گرفته است. ناصر رياحی، عضو هیأت رئیسه 
اتاق تهران در اين باره گفته: » ماه گذشــته قرار بود 
واردات 6میلیون واکسن از سوی بخش خصوصی 
محقق شود که به نتیجه نرســید، اما اکنون برای 
واردات6میلیون دوز واکسن ديگر اقدام کرده ايم و 
قرار است 3میلیون دوز واکسن آسترازنكا وارد کنیم 
که به طور مستقیم با شرکت سازنده واکسن کرونا 
قرارداد بسته ايم.« به گفته رياحی، يك میلیون دوز 
از اين واکسن ها در انبار شرکت سازنده آماده است 
و به زودی وارد خواهد شد و 3میلیون دوز بعدی هم 
واکسن ســینوفارم چینی خواهد بود که رزرو آن 

انجام شده است.

حاد و نگران کننده گزارش نشــده اســت. بنابراين 
واکسن های ايرانی هم کامال ايمن هستند و با شروع 
تزريق عمومی آنها مردم با خیــال راحت می توانند 

نسبت به تزريق اقدام کنند.«
 به گفته او، مجوز مصرف اضطــراری داوطلبانه به 
معنای واکسیناســیون برای افــراد اولويت دار در 
فازهای تعیین شده است. البته اين تزريق به صورت 
کامال اختیــاری و درصورت تمايــل افراد صورت 
می گیرد. در اين میان صادق تبريزی، رئیس مرکز 
مديريت شــبكه وزارت بهداشــت به همشــهری 
می گويد: »با توزيع واکســن های جديد و تسريع 
واکسیناسیون، به زودی زمان تزريق واکسن برای 
افراد باالی 60ســال هم اعالم می شــود.« در فاز 
دوم واکسیناســیون کرونا قرار اســت 8میلیون و 
300هزار سالمند کشور واکسینه شوند و براساس 
اعالم سخنگوی سازمان غذا و دارو، اغلب سالمندان 
باالی 70 سال که مايل به دريافت واکسن بودند و در 
سامانه ثبت نام کرده اند، دوز اول را گرفته  اند و تزريق 

دوز دوم آنها هم در حال انجام است.

واكســن ایرانی - كوبایی هنوز مجوز مصرف 
اضطراری نگرفته است

هفته گذشته بود که وزارت بهداشت از صدور مجوز 

مصرف اضطراری بــرای واکســن کووبرکت خبر 
داد. حاال هم براساس اعالم ســخنگوی ستاد ملی 
مقابله با کرونا، درصورت تأيیــد کمیته اخالق در 
پژوهش وزارت بهداشت، واکسن انستیتوپاستور که 
ايرانی - کوبايی است هم مجوز مصرف اضطراری را 
در اين هفته يا اوايل هفتــه آينده دريافت می کند. 
حاال در کنار اينها واکســن فخرا و کوو پارس رازی 
هم در مرحله دوم آزمايش بالینی به ســر می برند. 
اين در حالی اســت که روز گذشــته رئیس دولت 
دوازدهم، اعالم کرد که 2واکسن ايرانی مجوز مصرف 
اضطراری دريافت کرده اند. احتماال اشــاره حسن 
روحانی به واکسن انستیتوپاستور است، اما براساس 
اعالم سازمان غذا و دارو، هنوز به اين واکسن مجوز 
مصرف اضطراری داده نشده اســت. در اين میان، 
احسان مصطفوی، مدير پروژه فاز سوم کارآزمايی 
بالینی واکسن کرونای تولید مشترك ايران و کوبا، 
به همشــهری می گويد کــه تزريــق دوز دوم اين 
واکسن روز گذشته تمام شده است: »تولید واکسن 
پاستوکووك همزمان با کارآزمايی بالینی آغاز شده 
اســت، الزمه ورود آن برای واکسیناسیون عمومی 
بررسی نتايج مطالعات انجام شده از سوی سازمان 
غذا و دارو و ساير مراجع ذی صالح است تا اثربخشی 
و بی خطری واکسن تأيید شــود. بعد از اينكه اين 

سازمان براساس مســتندات ارائه شده، واکسن را 
اثربخش و بی خطر تشــخیص داد، واکسیناسیون 
عمومی با اين واکسن آغاز می شود.« به گفته او، در 
اواخر مرداد و اوايل شــهريور، تحلیل اولیه بررسی 
اثربخشی اين واکسن انجام می شود و نتايج آن در 
اختیار سازمان غذا و دارو قرار می گیرد. البته تحلیل 
نهايی بررسی اثربخشی اين واکسن برای شهرهايی 
که 2دوز تزريق واکســن را داشــته اند، احتماال در 

مهرماه ارائه می شود.
هم اکنون 5 نوع واکسن ايرانی در مراحل مختلف 
مطالعــه و تولید قــرار گرفته که يك واکســن 
)کووايران برکت( مجوز استفاده اضطراری دريافت 
کرده، يكی از واکســن ها )انستیتوپاستور( در فاز 
ســوم قرار دارد و 3واکســن ديگر )فخرا، رازی و 
ســیناژن( هم در فازهای يك و دو قرار دارند که 
تامین واکســن مورد نیاز برای سال های آينده را 
هم تضمین خواهد کرد؛ هر چند که در وهله اول 
مجوزهای صادر شده برای واکسن های ايرانی برای 
تزريق داوطلبانه خواهد بود و واکسیناسیون هم 
براساس همان ســند اولیه صورت خواهد گرفت. 
 رضا مظهری، مدير اجرايی طرح واکسن کووايران 
برکت با اشاره به تولید 3میلیون واکسن تعهد شده 
در خرداد به همشهری می گويد: »در تیرماه هم با 

طلسم توقف 
واكسیناسیون شكست

آیا پیک پنجم با توجه به تجمعات اخیر می تواند شروع شود؟
در روزها و هفته های اخیر، نكاتی كه می توانست منجر به كاهش شیوع 
كرونا در كشور شود، اعمال نشد، درحالی كه می توانستند از قبل در 
این زمینه چاره اندیشی داشته باشند و به مردم، توصیه های جدی تری 
می كردند. در هر صورت، حاال كل دنیا با واریانت هندی یا دلتا مواجهند. 

تحقیقات نشان می دهد میزان سرایت این جهش، 40تا 60درصد بیشتر 
از واریانت انگلیسی است. كشورهایی كه پوشش باالی واكسیناسیون 
داشته اند هم با مواردی از شیوع این واریانت مواجه شده اند. این در حالی 
است كه ما در ایران هنوز به پوشش مناسبی از واكسیناسیون نرسیده ایم 
و شیوع این واریانت می تواند بســیار خطرناك باشد. ما باید به دنبال 

برنامه ای دقیق برای جلوگیری از شیوع این جهش باشیم.
چه اقداماتی فوری باید انجام شود؟

باید سرعت واكسیناسیون افزایش داده شــود، بیماران به سرعت 
شناسایی شــوند و آنهایی كه نیاز به درمان یا قرنطینه دارند سریعا 
ایزوله شــوند. این اقدامات می تواند منجر به كنترل وضعیت شیوع 
شود. واریانت دلتا، چیزی نیست كه بگوییم، شیوع زیادی پیدا نمی كند. 
استان های جنوبی به اذعان مســئوالن وزارت بهداشت، با تغییر در 
رنگ بندی ها مواجه شده اند و این نشان دهنده انتشار ویروس در این 
مناطق است. به هر حال جمعیت از این استان ها به مناطق دیگر، در 
حال جابه جایی اند و ویروس را هم با خود منتقل می كنند. همه اینها 
در شرایطی است كه ما محدودیت خاصی هم برای پیشگیری از شیوع 
درنظر نگرفته ایم. بنابراین احتمال پخش ویروس هندی در تمام كشور 
بسیار باالســت. به همین دلیل باید از بسیاری از تجمعات جلوگیری 

می شد.
موضوعی كه در ارتباط با ویروس هندی مطرح می شــود، دوره 
نهفتگی باالی آن است، به همین دلیل گفته می شود باید رعایت پروتكل ها 
خیلی بیشتر از اینها باشد. این واریانت چقدر با جهش های قبلی متفاوت است؟
انتقال باالی آن، ویژگی بارز آن است. این جهش ویروسی، چسبندگی 
باالیی به سلول دارد و میزان   آن هم زیاد است. به همین دلیل خیلی 
سریع می تواند منتقل شود. ویژگی دیگر آن هم مقاومت به ایمنی است. 
چه این ایمنی طبیعی باشد و چه با واكسن ایجاد شده باشد. البته كه 
واكسن می تواند جلوی مرگ ها را بگیرد و تأثیر زیادی در كنترل بیماری 
داشته باشــد، اما واریانت هندی، مقاومت بیشتری به واكسن دارد. 
به اصطالح گفته می شود فرار از واكسن دارد. این موضوع باید خیلی 
جدی گرفته شود. اینكه ادعا كنیم با رعایت پروتكل های بهداشتی 
می توانیم مانع از پخش ویروس شویم، كافی نیست، چرا كه تا چند هفته 
دیگر، تمام زحمت ها به گردن كادر سالمت می افتد و آمار مرگ و ابتال 

باال می رود.
هم اكنون گفته می شود این ویروس در استان های جنوبی وجود 

دارد. به اعتقاد شما به تهران هم خواهد رســید؟ یعنی شیوع گسترده ای 
خواهد داشت؟

همین حاال ما روزانه بیش از 10هزار مورد ابتال به كرونا داریم. البته این 
آمارها واقعی نیست و تنها موارد شناسایی شده است. آمار ابتال بیش 
از اینهاست. همین اعداد نشان می دهد كه گردش ویروس در كشور 
همچنان خیلی باالست. بنابراین می توان انتظار داشت تا دو هفته آینده، 
موارد ابتال باال برود. اما همه اینها باید براساس اطالعات جمع آوری شده 

باشد.
به اعتقاد شــما در این دو هفته باال رفتن میزان واكسیناسیون 

می تواند جلوی این اتفاق را بگیرد؟
واكسیناســیون در این دو هفته خیلی نمی تواند بــه ما كمک كند، 
واكسینه كردن مردم در این مدت آن هم با تعداد واكسنی كه در اختیار 
است، معجزه نمی كند. ما باید در كوتاه مدت، بیشترین میزان تزریق 
را داشته باشیم. رفتارهای ما می تواند روی آغاز سریع تر پیک تأثیر 
داشته باشد. زنجیره انتقال تنها با واكسن قطع می شود. البته كه در كنار 
آن،   پروتكل های بهداشتی ازجمله فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از 
ماسک و دوری از تجمع، می تواند نقش زیادی داشته باشد. تا زمانی كه 
كنترل بیماری و پیشگیری از ابتال را نتوانیم اجرا كنیم، نمی توان گفت كه 
زنجیره قطع شده است. ما در ماه های اخیر، در موارد ابتال و مرگ، باال و 
پایین های زیادی داشتیم اما هیچ وقت این زنجیره قطع نشد. ما همچنان 

در پیک شیوع قرار داریم. 
اعمال محدودیت های سختگیرانه تر در استان های زرد و نارنجی 

می تواند به قطع زنجیره كمک كند؟
به طور كلی ما از ابتدای شیوع كرونا، جز یک دوره بسیار كوتاه، هیچ وقت 
قرنطینه كامل و خوبی نداشتیم، اینكه از حاال به بعد باید چه تصمیمی 
گرفته شود، نیاز به اطالعات درست و دقیق دارد تا بتوان برآوردهای 
درستی هم داشت. ما هر بار كه محدودیتی را اعمال كردیم، نتوانستیم 
نتیجه خوبی از آن بگیریم. به هر حال آمار همیشه گویای نتایج اعمال 

محدودیت ها و سیاستگذاری هاست.

رئیس مركز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه شهید بهشتی در گفت وگو با همشهری، اعالم كرد

وس هندی در كشور احتمال شیوع گسترده ویر
 

گردش ویروس در كشور همچنان بسیار باالست. می توان انتظار داشت تا 2 هفته آینده، موارد ابتال باال برود

مریم سرخوش 
خبرنگار

پیک چهارم كرونا، فروكش كرده است؛ آمار 
ابتال و مرگ های روزانه، بر این موضوع صحه 
می گذارد. ویروس شناســان می گویند این 
ویژگی ویروســی مثل كروناست كه شروع، 
اوج و پایانی دارد. پیش از این سخنگوی ستاد 
ملی مقابله با كرونا، پیش بینی كرده بود كه 
از نیمه های خرداد، آمارها پایین بیاید و این 
اتفاق هم افتاد. نكته اما اینجاست كه به فاصله 
كمی از پایان یک پیک، پیک دیگری متولد 
می شــود كه معموال از پیک قبلی شدیدتر 
است و ســرایت باالتری دارد. پیک فعلی یا 
چهارم با شیوع جهش انگلیسی كرونا همراه 
بوده است و حاال گفته می شود پیک پنجم، با 
شدت گرفتن میزان ابتال به ویروس هندی كه 
انتقال باالتر و مقاومت بیشتری در برابر داروها 
و واكســن دارد، همراه خواهد شد؛ جهشی 
كه در اســتان های جنوبی و شرقی با شیوع 

باالتری مواجه است و به گفته سخنگوی ستاد 
ملی مقابله با كرونا، اســتان های هرمزگان، 
بوشهر، كرمان و سیســتان و بلوچستان كه 
در همسایگی استان های پرخطر قرار دارند، 
باید مراقبت بیشتری داشته باشند. آخرین 
بررسی ها نشان می دهد هم اكنون، 22شهر 
وضعیت قرمز، 175شــهر وضعیت نارنجی و 
251شهر هم وضعیت زرد را تجربه می كنند؛ 
شهرهای قرمز در استان های بوشهر، سیستان 
و بلوچســتان، كرمان و هرمزگان، متمركز 
شده اند. متخصصان عفونی و ویروس شناسان 
می گویند، در این شــرایط، باید از هرگونه 
تجمعی خودداری كرد. این در حالی اســت 
كــه دو روز پیش انتخابات برگزار شــد و با 
اینكه سخنگوی ســتاد ملی مقابله با كرونا، 
یک روز پس از برگزاری انتخابات، از رعایت 
پروتكل هــا در این مراســم، اعالم رضایت 

كرد، اما كارشناســانی مثل علیرضا ناجی 
كه رئیس مركز تحقیقات ویروس شناســی 
دانشگاه شهید بهشتی و عضو كمیته علمی 
كووید- 19 اســت، از كاهش میزان رعایت 
پروتكل ها در برخی از شعبه های رای گیری، 
اعالم نگرانی می كنند. آنها می گویند تصاویر و 
فیلم های منتشر شده از انتخابات روز گذشته 
در برخی از شــعبه ها، از بی توجهی مردم به 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی و اســتفاده 
نادرست از ماسک، حكایت داشت. آنها نگران 
شیوع جهش های جدید كرونا در كشورند كه 
می تواند خسارت های زیادی وارد كند. رئیس 
مركز تحقیقات ویروس شناســی دانشگاه 
شهید بهشتی در گفت وگو با همشهری درباره 
احتمال باالرفتن ابتال و مرگ طی 2هفته آینده 
و شیوع واریانت هندی در ایران، توضیحات 

بیشتری داد.

واکسیناسیون افراد 12 تا 18 سال 
در دست بررسي است

مجري مطالعات بالیني واکســن ايراني کرونا از بررسي 
واکسیناسیون افراد 12 تا 18 سال خبر داد. محمدرضا 
صالحي  در توضیح بیشتر به ايلنا گفت: »فعال افراد پايین تر 
از 18 سال نمي توانند از اين واکسن استفاده کنند، اما در 
حال ترتیب دادن برنامه هايي هســتیم تا در سن 12 تا 
18 سال هم اين بررسي را انجام دهیم که اگر نتايج آن هم 
منطبق با بي ضرري و اثر بخشي قابل توجه واکسن باشد، 
شايد در آينده واکسیناسیون افراد 12 تا 18 سال کشوري 
را هم داشته باشــیم.« او ادامه داد: »در ارتباط با شرايط 
بالیني واکسن بايد بگويم که ما فاز يك را با موفقیت پشت 
سر گذاشتیم و نتايج ابتدايي و تكمیلي فاز يك، منطبق با 
ايمني زايي قابل توجه، يعني ۹0 درصد با عوارض بسیار کم 
بوده است. به همین دلیل، وارد فاز دوم شديم، در فاز دوم 
هم نتايج به سازمان غذا و دارو تحويل داده شد که به نظر 
مي رسد حدود 84 تا 85 درصد قدرت اثربخشي دارد.« 
به گفته صالحي ، همچنین بي ضرري قابل توجه دارد، از 
اين جهت که عوارض جدي در آن ديده نشده و عوارض 
اغلب خفیف و در حد يك تا 2روز بوده است: »با توجه به 
اين روندي که طي شد به نظر مي رسد فاز سوم خوبي را هم 
بتوانیم پشت سر بگذاريم و نتايج خوبي را ارائه دهیم، البته 
دوز اول دو سوم داوطلبان در فاز سوم تزريق شده که بالغ 
بر 15 هزار نفر مي شوند و مابقي هم به تدريج در حال تزريق 
واکسن هستند.« او با اشــاره به واکسیناسیون بیماران 
خاص و زنان باردار و شیرده هم گفت: »در رابطه با بیماران 
خاص بايد بگويم که بیماران متعددي را شامل مي شوند 
و طبق پروتكل کشوري توصیه هاي الزم براي آنها انجام 
شده است و واکسن برکت هم از اين مقوله خارج نیست  
و اين واکسن براي بیشــتر بیماران خاص قابل استفاده 
است. براي مادران باردار و شیرده هم هنوز اطالعات ما 
کامل نیست و به محض اينكه اطالعاتمان کامل شود، 

اظهارنظر مي کنیم.«

 آ مريكا، هند و برزيل
رکوردداران کرونا در دنیا

شــمار مبتاليان به بیماری »کوويد-1۹« ناشــی از 
کروناويروس جديد در جهان تاکنون به 178 میلیون 
و 603 هزار و 683 نفر رسیده و مرگ  3میلیون و 866 
هزار و ۹67 نفر هم بر اثر ابتال به اين بیماری تأيید شده 
است. به گزارش پايگاه اطالع رسانی»ورلدمیتر« ، آمريكا 
با بیش از 34.3 میلیون مبتال و بیش از 616 هزار قربانی، 
هند با بیــش از 2۹.8 میلیون مبتــال و برزيل با  17.8 
میلیون مبتال، در صدر جدول شیوع کرونا در جهان قرار 
دارند. بر اساس اين گزارش، پس از آمريكا، کشورهای 
برزيل با بیش از 4۹8 هــزار و هند با بیش از 385 هزار 
جانباخته باالترين آمار قربانیــان کوويد 1۹ را در اين 
فهرســت جهانی گزارش داده اند. پس از اين 3 کشور،  
فرانســه با پنج میلیون و 752 هزار و 872 مبتال، 110 
هزار و 702 قربانی، ترکیه با پنج میلیون و 35۹ هزار و 
728 مبتال، 4۹ هزار و 71 قربانی،  روسیه با پنج میلیون 
و 281 هزار و 30۹ مبتال، 128 هــزار و 445 قربانی،  
انگلیس با 4 میلیون و 610 هــزار و 8۹3 مبتال، 127 
هزار و ۹56 قربانی، ايتالیا با 4 میلیون و 250 هزار و ۹02 
مبتال، 127 هزار و 225 قربانی، آرژانتین با 4 میلیون و 
242 هزار و 763 مبتال، 88 هزار و 247 قربانی و کلمبیا 
با 3 میلیون و 888 هزار و 614 مبتال، ۹8 هزار و 746 
قربانی قرار مي گیرند. پس از کلمبیا، کشورهاي اسپانیا، 
آلمان، ايران، لهستان، مكزيك، اوکراين، پرو، اندونزی، 
آفريقای جنوبی، هلند، جمهوری چك، شیلی، کانادا، 
فیلیپین،عراق، سوئد، رومانی و بلژيك هم  بیش از يك 

میلیون مبتال را ثبت کرده اند.
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 سّيد  تو از همه ما 
آدم تر بودی!   

بررسي اعتياد در فيلم ها و بازي نقش  معتاد در سينماي ايران، از نگاه 
10منتقد سينما و روزنامه نگار

از جوانمردي تا استيصال، ســينماي ايران در اين سال ها توانسته، شمايلي نسبتا 
كامل از تصوير معتاد را در فيلم هاي سينمايي به تصوير بكشد؛ تصاويري كه گاه براي 
ما آشنا و گاه غريبه مي نمايند. در اين گزارش قصد كرده ايم ماناترين تصاوير را در 
سينما و بهترين نقش آفريني ها را در همه آن فيلم هايي كه در اين چند دهه، خوراك 
تصويري ما بوده اند، از نظر بگذرانيم. از اين رو، 10 تن از روزنامه نگاران و منتقدان 
سينما درباره به يادماندني ترين فيلم ها با موضوع اعتياد و نقش آفرينان آن، نوشته اند. 

  سقوط آزاد، ممنوع
به تدريج ترك كنيد

احتمال موفقيت در ترك تدريجي بسيار باالست و در بيشتر موارد 
درماني بدون بازگشت است

ترك اعتياد روش هاي زيادي دارد كه بســته به نــوع مخدر مصرفي مي تواند 
متفاوت باشد. اينكه فرد بيمار سخت ترين يا ساده ترين روش را انتخاب كند مهم 
نيست؛ بلكه هدف اصلي،  انتخاب بهترين روش ترك اعتياد بدون بازگشت است 
تا بيمار پس از گذراندن اين دوره سخت دوباره به وضعيت اوليه خود بازنگردد. 
بنابراين بهتر است روشي انتخاب شود كه عالوه بر سم زدايي و پاكسازي بدن 

موجب كاهش درد و خماري در فرد معتاد شود. 

راز مگوي ميزان توليد متادون در ايران 
را فاش كنيد

آيا توزيع داروي ترك اعتياد در داروخانه ها به روند كاهش اعتياد در 
جامعه لطمه وارد مي كند؟ 

»پخش متادون در داروخانه ها را متوقف كنيد.«؛ اين پالكارد دست عده اي از معترضان 
بود كه نوزدهم خرداد روبه روي سازمان غذا و دارو تجمع كرده بودند. اين نخستين باري 
نيست كه طرح توزيع متادون در داروخانه ها، حاشيه ساز مي شود. اين بار هم معترضان 
كه عموما از درمانگــران اعتياد بودند، اين مصوبه را به ضــرر معتادان و كلينيك ها 
دانستند چراكه به عقيده آنها درصورت اجراي كامل اين مصوبه، درصد قابل توجهي 

از معتاداني كه تحت پوشش مراكز درمان اعتيادند از دوره درمان خارج خواهند شد.
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چترحمایتي خانواده؛ حلقه مغفول 
مسير درمان اعتياد 

اعتياد به مواد مخدر مهم ترين مشكل بهداشتي، 
درماني، اجتماعي، سياسي و امنيتي در ايران و 
جهان است. در اين راستا شــناخت روش هاي درماني مناسب، آشنايي 
با مراكز مجاز و فرهنگســازي درمان به جاي ترك از مسائل مهم درمان 
اعتياد در كشور است. متأسفانه در ايران بيشتر توجه گروه هاي تخصصي 
و درمانگــران ازجمله كمپ ها، مراكز ترك اعتيــاد MMT و... روي ترك 
اعتياد است نه درمان اعتياد؛ نكته اي كه مسير حذف مواد مخدر از زندگي 
معتادان را با موانع متعددي همراه مي كند. در روند ترك اعتياد شــاهد 
هستيم كه فرد معتاد و درمانگر تنها تالش مي كنند كه فرد معتاد از نظر 
جسمي ســموم را از بدن خود خارج كند و از اين طريق ميان او و اعتياد 
فاصله اي هر چند شكننده ايجاد كنند، درصورتي كه بيشترين مشكل فرد 
معتاد مشكل جسمي نيست بلكه درمان مشكالت روحي و رواني، پذيرش 
از سوي خانواده و جامعه مهم ترين مشكالت معتاد است و متأسفانه در اين 
نوع درمان كمتر به اين نكات توجه مي شود. درمان مشكالت روحي، رواني 
و خانوادگي زمان بر و پرهزينه است و شايد به اين دليل بسياري از مراكز 
به سمت ترويج شيوه هاي درمان مبتني بر اين نگاه نمي روند.  يكي ديگر از 
مشكالت درمان اعتياد در مراكز درماني نگاه يك شكل و يك الگوي خاص 
براي درمان است درصورتي كه تفاوت هاي فردي مهم ترين عامل در روند 
درمان است؛ چرا كه هر فرد با توجه به شرايط اجتماعي، خانوادگي و روحي 
از ويژگي هاي رفتاري منحصربه فرد برخوردار است و نمي توان با يك نسخه 
ثابت انتظار درمان تمام بيماران را داشت. متأسفانه در مسير درمان اعتياد 
در ايران به اين نكته توجه نشده است، در واقع اين تفاوت ها به ما مي گويد 
كه هر فرد معتاد، متناسب با شــرايط خود به نوعي خاص از درمان پاسخ 
مي دهد و نبايد يك روش درماني را به تمام افراد معتاد براي ترك اعتياد 
تحميل كرد. مشــكل ديگر در برخي از مراكز درماني، نگاه اقتصادي به 
درمان است. قاچاق مواد مخدر درآمدي معادل ۴00ميليارد در سال ايجاد 
مي كند كه دومين فعاليت پرســود اقتصادي پس از اسلحه سازي  است و 
به تناسب قاچاق مواد مخدر درمان اعتياد نيز با نگاه اقتصادي و كسب در 
آمد مورد توجه قرار گرفته اســت. تا زماني كه اين نگاه در درمان اعتياد 
مورد توجه برخي از درمانگران اســت، 
بايد قبول كرد كه درمــان قطعي براي 
فرد معتــاد رخ نمي دهد چرا كه مراجعه 
فرد معتاد براي درمانگر ســودمند بوده 
و اين ســيكل معيوب موجب مي شود تا 
معتاد براي ســال ها در اين مراكز پرسه 
بزنند. به عنوان مثــال در درمان اعتياد 
به روش متــادون - به عنوان يك درمان 
نگه دارنده كه محاســن بي شماري نظير 
 پرسه نزدن معتاد در مكان هاي پرخطر و 
بازگشت كارايي فرد را شامل مي شود - 
نگاه اقتصادي درمانگران باعث شده است 
تا فرد معتاد سال ها به اين مراكز مراجعه 
كنند. در اين ميان نبايد فراموش كرد كه 
سود مراكز درماني، درمان خودسرانه و 
تهيه متادون از ســوي عطاري ها داراي 
مضراتي نظير كاهش ميل جنسي است و 
نارسايي كبدي در مصرف طوالني مدت 

را به همراه دارد.
طبق مطالعات متعــدد صورت گرفته در 
كشــور در حوزه تعداد معتادان تا ســال 
1۴10رقمي معادل ۶تــا ۸ميليون فرد 
معتاد در كشور وجود خواهند داشت كه اگر هر فرد معتاد به طور مستقيم، 
تنها پدر و مادرش را درگير اعتياد خود كند، نزديك به ۲/۲۷درصد جمعيت 
كشور به صورت مستقيم درگير پديده اعتياد خواهند بود. مطالعات ميداني 
در حوزه آسيب هاي اجتماعي در استان هاي مختلف نشان مي دهد كه بين 
۵۵ تا ۷۵درصد زندانيان در استان هاي مختلف با جرائم مختلف، به نوعي 
مصرف كننده مواد مخدر هستند. اين تحليل ها و آمارها نشان مي دهند كه 
كشور ما چه در حوزه پيشگيري و چه در حوزه درمان روش هاي درستي 
را طي نكرده است و نيازمند يك بازنگري اساسي در درمان و پيشگيري از 
مواد مخدر هستيم. بايد قبول كرد كه استفاده از متوليان مختلف در حوزه 
درمان و پيشگيري يكي از معايب اصلي درمان اعتياد در ايران است و به اين 
ترتيب هر روز بر تعداد افراد معتاد و سوداگري مواد مخدر افزوده مي شود. 
درمان اعتياد يكي از دشوار ترين و پيچيده ترين موارد درمان در علم پزشكي 
است. موفقيت درمان با آميزه اي از علم، تجربه، هنر، عشق، صبر و تعهد كادر 
درماني در قالب يك كارگروه منســجم به دست خواهد آمد. در اين مسير 
هر كدام از موارد ذكر شده نقش مهمي را ايفا مي كنند و هيچ درمانگر در 
گروه فرد برتر نيست. كوتاهي يك عضو مسير، درمان را به بيراهه خواهد برد 
و متأسفانه تاكنون نگاه اقتصادي به مقوله درمان اعتياد و تك محور بودن 
باعث شده درمان پايدار كمتر مورد توجه قرار بگيرد و انجام شود. درمان 

اعتياد از بخش هاي مهمي تشكيل شده است:
1- درمان جســمي كه در اين بخش پزشك و روانپزشك مهم ترين نقش 

را ايفا مي كنند.
 ۲- درمان روحي، رواني و ذهني كه روانپزشك، روانشناس و مشاور با ارائه 

راهكار هاي متنوع نقش بي بديلي را برعهده مي گيرند.
۳- هماهنگي بين خانواده و جامعه و پذيرش فرد معتاد نيز بخش مهمي از 
روند درمان را تشكيل مي دهد. در اين بخش يك مددكار اجتماعي مجرب 
با شناخت از مشكالت فرد در خانواده و همراه ساختن خانواده  وايجاد حس 
اعتماد در خانواده و جامعه نسبت به فرد معتاد شرايط را براي بازگشت فرد 

بيمار آماده مي كند.
۴- استفاده درســت و بموقع از افرادي كه در گذشته مصرف كننده مواد 
بودند، به صورت فــردي يا كارگاه هاي گروهي نظيــر NA و ديگر گروه ها 

مي تواند مسير درمان را هموارتر كند.

يادداشت يك

جهان َ  كنار گذاشتن
مروري بر شيوه هاي ترك اعتياد در ساير كشورهاي جهان 

و مقايسه آن با درمان اعتياد در ايران

اعتياد به مواد مخــدر بحراني جهاني 
اســت. تقریبا هيچ كشوري در جهان 
وجود ندارد كه با این بحران دست به 
گریبان نباشد. دولت هاي مختلف براي كمك به معتادان، از بين بردن 
داغ ننگي كه جوامع بر پيشــاني معتادان مي زننــد و مهار بازارهاي 

سياه مواد مخدر كه قشر آسيب پذیر جامعه را قرباني خود مي سازند 
راهکارهاي متعددي در پيش مي گيرنــد؛ راهکارهایي كه گاه چنان 
قهري و خشن هستند كه به وخامت اوضاع دامن مي زنند و گاه به واسطه 
كارشناسي دقيق، ساختارشکني و تخصيص انرژي و منابع كافي، به 

خوبي به مهار بحران اعتياد كمك مي كنند.

سميرا مصطفي ن ژاد
روزنامه نگار

رویکرد هاي خصمانه به ترك اعتياد
كشورهاي آســيايي به اعتقاد بسياري از كارشناسان 
حوزه اعتياد، بدترين كشورهاي جهان براي معتادشدن 
و ترك اعتياد هستند. براي مثال در سنگاپور يا مالزي 
مجازات قاچاق مواد مخدر اعدام است و تحت قوانين 
مالزي، به همراه داشتن 1۵گرم از هر نوع مواد مخدر، 
 از هروئين گرفتــه تا ماري جوآنــا، از مصاديق قاچاق 
مواد مخدر است. افرادي كه تســت اعتياد آنها مثبت 
مي شود هم در اين كشور به صورت خودكار به يك سال 
درمان اجباري اعتياد محكوم مي شوند. همراه داشتن 
مقدار ناچيزي مواد مخدر از هر نوع مي تواند در اين دو 
كشور تا 10سال حبس و ده ها هزار دالر جريمه نقدي 
به دنبال داشته باشد. شيوه درمان اعتياد در ويتنام هم 
بسيار عجيب و غيرانساني است. افرادي كه اعتياد آنها 
اثبات شــود يا در حال حمل مقادير ناچيز مواد مخدر 
دســتگير شــوند، به مراكز بازيابي و درمان فرستاده 
مي شوند، كه البته اين نام نوعي ُحسن تعبير براي كار 

اجباري و گرسنگي كشيدن تا سرحد مرگ است.

رویکرد  انساني درماني در كشورهاي توسعه یافته
شــيوه برخورد با معضل اعتياد و افراد مبتال به آن در 
كشورهاي توسعه يافته اما تلطيف شده تر و انساني تر 
است. براي مثال كشورهاي انگلســتان و پرتغال در 
ســال ها و دهه هاي اخيــر موفقيت هــاي زيادي در 
مواجهه با اين بحران به دست آورده اند. پرتغال از سال 
۲001 به بعد برخورد قهري بــا جامعه معتاد را كنار 
گذاشت. دست از بازداشــت، زنداني و مجازات كردن 
افراد معتاد برداشــت و اين بهترين تصميمي بود كه 
تاكنون در اروپا براي مقابله با اعتياد گرفته شده بود. 
پرتغال درواقع نخستين كشــور اروپايي است كه از 
حمل شخصي تمامي انواع مواد مخدر،  از ماري جوآنا 
گرفته تا هروئين،  كوكائين يا متامفتامين جرم زدايي 
كرد. اين اقدام در واكنش به معضل فرسايشي اعتياد 
در پرتغال انجام شــد. شــدت اعتياد در پرتغال در 
حدي بود كــه در پايان دهــه90 ميالدي يك درصد 
از شــهروندان اين كشــور معتاد به هروئين بودند. از 
ســال۲001 به بعد دولت پرتغال پس از جرم زدايي 
از حمل مواد مخدر )درحد مصرف شــخصي(، گروه 
اقدام ويژه اي متشكل از پزشكان، مشاوران حقوقي، 
روانشناسان و مددكاران اجتماعي ايجاد كرد. همچنين 
سياست ها و برنامه هايي جديد براي درمان معتادان و 
آماده سازي آنها براي بازگشت به جامعه تدوين شد. 
اين گروه اقــدام ويژه با بيمــاري درنظر گرفتن ذات 
اعتياد، دوره هاي روان درماني وي ژه افراد معتاد را تدوين 
كردند تا معتادان به جاي زندان تحت روان درماني قرار 

گيرند زيرا ترس از زندان همان چيزي است كه معتادان 
را به زير زمين، فقر بيشتر و بيماري مي كشاند. براساس 
اين برنامه جديد،  افرادي كه متهم به حمل مواد مخدر 
)درحد مصرف 10روز( شده بودند، تحت نظر هيأتي 
متشكل از يك روانشناس، يك مددكار اجتماعي و يك 
مشاور حقوقي قرار مي گرفتند. اين افراد حق نپذيرفتن 
تصميمات اين هيأت را هم داشتند و زندان تحت هيچ 
شرايطي بخشي از برنامه درماني نبود. نتيجه اجراي 
اين برنامه كاهش ميزان مصرف مواد مخدر در ميان 
نوجوانان، كاهش شيوع ايدز و افزايش تعداد معتاداني 
بود كــه به دنبال درمان اعتياد بودنــد. به اين ترتيب 
برنامه درمان اعتياد پرتغال كه در ابتدا با مخالفت هاي 
بسياري مواجه بود، درنهايت به يك موفقيت بي چون  

و چرا تبديل شد.

تزریق درماني در انگلستان
انگلستان دومين كشور اروپايي است كه سياست هاي 
درمان اعتياد خود را بازنگري كرد. در سال۲009  اين 
كشور آزمايشي چهارســاله را آغاز كرد كه طي آن به 
معتادان به هروئين به عنوان بخشــي از روند درمان 
تدريجي اعتياد، دوزي تعيين شده از هروئين تزريق 
مي شــد. نتايج اوليه حاكي از كاهش ميزان مصرف 
مواد مخدر و كاهش جرائم وابســته به مواد مخدر در 
ميان شركت كنندگان بود. در پي انگلستان، كشورهاي 
ســوئيس، هلند، دانمارك و آلمان هم كلينيك هاي 
هروئيــن را در قالب طــرح درمان تدريجــي اعتياد 
راه انــدازي كردند. اين مراكز دائمي كــه بودجه آنها 
توسط دولت تامين مي شــود، به خوبي از پس درمان 
ســخت ترين نوع اعتياد ها كه اعتياد به هروئين است 
برمي آيند. نتايج بررسي هاي نهايي روي آزمايش اوليه 
نشان داد اين تكنيك اگرچه مي توانست خطراتي براي 
افراد معتاد در پي داشته باشــد اما در كاهش ميزان 
مصرف هروئين و افزايش اشــتياق به درمان درميان 
افرادي كه اعتياد سنگين داشــتند مؤثر بوده است. 
همچنين در سال۲01۵ روانشناسان رويال كالج اعالم 
كردند درمان به شيوه تزريق كنترل شده تأثير بااليي 
در كاهش اعتياد به ماده مخــدر درميان افرادي دارد 
كه شيوه هاي ديگر ترك اعتياد در مورد آنها اثرگذار 
نبوده اســت. افرادي كه در اين برنامه ها تحت درمان 
قرار مي گيرند از مشاوره هاي رواني وكمك هزينه هايي 

براي گذران زندگي هم بهره مي برند.

چين و مراكز متعدد ترك اعتياد
چين بــراي رهايــي دادن شــهروندانش از اعتياد 
تكنيك هاي متنوعي را به كار مي بنــدد. براي مثال 

وزارت بهداشت چين مراكز ســم زدايي را راه اندازي 
كرده است كه افراد داوطلبانه براي ترك اعتياد به آنها 
مراجعه مي كنند. همچنين مراكز ترك اعتياد اجباري 
تحت نظــارت امنيت اجتماعي چيــن و مراكز ترك 
مبتني بر كار تحت نظارت وزارت دادگستري در اين 
كشور فعاليت دارند. از سال۲00۶ به بعد اجباري بودن 
مراجعه افراد معتاد به كمپ هاي ترك اعتياد توسط 
قانون حذف شــد و به تازگي گرايش به رفتاردرماني 
براي درمان اعتياد در اين كشــور رواج يافته اســت. 
درمان اعتياد در چين هم رويكرد دارويي و غيردارويي 
دارد. شيوه هاي غيردارويي شامل حضور در گروه هاي 
خوددرماني يا اجتماع درماني و دريافت حمايت هاي 

رواني و اجتماعي است.

ضعف مدیریت و نگاه قهري؛ بــاي جان درمان 
اعتياد در ایران

ايران، جزو كشــورهايي 
اســت كه عموما معتادان 
در آن با برخوردهاي قهري 
و مجازات مواجه مي شوند 
و به گفته سعيد صفاتيان، 
پژوهشــگر و تحليلگــر 
اعتياد، مديران متخصص بر رونــد درمان اعتياد در 
كشور نظارت ندارند. به گفته او اصلي ترين اقدامي كه در 
حوزه حمايت از معتادان در جهان رخ مي دهد، درمان 
است كه خود به قسمت درمان دارويي و غيردارويي 
تقسيم مي شود. نگاه پزشكان،  متخصصان و مديران 
حوزه درمان اعتياد در جهان بر درمان هاي غيردارويي، 
برنامه هاي روانشناسي و مددكاري متمركز است. اين 
به آن معني اســت كه خانواده فرد معتاد هم درگير 
برنامه هاي درماني مي شوند: پدر،  مادر، همسر، فرزندان 
و ديگر افراد نزديك به فرد مبتــال هم بايد دوره هاي 
آموزشي يا درماني بگذرانند. صفاتيان مي گويد: اين 
دوره ها ممكن است تا پنج ســال ادامه داشته باشد. 
حتي بعضي از ســازمان هاي مردم نهــاد و بعضي از 
گروه هاي خودياري دوره هاي درماني هميشگي دارند. 
به گفته اين پژوهشــگر، جز درمان هاي غيردارويي، 
حمايت هاي اجتماعــي كه مبتاليان بــه اعتياد در 
كشورهاي مختلف جهان دريافت مي كنند از اهميت 
بسياري برخوردار اســت و حمايت هاي اجتماعي را 
دولت ها تعيين مي كنند. دولت قوانيني را براي حمايت 
از مبتاليان به اعتياد براي كسب وكارها و جامعه وضع 
مي كند. براي مثال به شــركت ها مي گويد اگر فردي 
مبتال به اعتياد را اســتخدام كنيد مشمول تخفيف 
مالياتي خواهيد شــد. يا در اداره ها و شــركت ها اگر 

ایران، جزو 
كشورهایي است كه 

عموما معتادان در 
آن با برخوردهاي 
قهري و مجازات 
مواجه مي شوند 
و به گفته سعيد 

صفاتيان، پژوهشگر 
و تحليلگر اعتياد، 

مدیران متخصص بر 
روند درمان اعتياد 

در كشور نظارت 
ندارند. به گفته او 

اصلي ترین اقدامي 
كه در حوزه حمایت 
از معتادان در جهان 

 رخ مي دهد
درمان است كه 
خود به قسمت 

درمان دارویي و 
غيردارویي تقسيم 

مي شود

كارمندي درگير اعتياد شود، به جاي تهديد و تنبيه، 
به او مرخصي باحقوق داده مي شود تا به دنبال درمان 
مشــكل خود برود بدون اينكه به مشكل مالي و فقر 
بربخورد. در ايران رويكرد متفاوت است،  افراد معتاد 
معموال از محل كار خود رانده مي شــوند و درصورت 
درمان نشدن برخوردهاي شــديدتري با آنها خواهد 
شــد و معموال توجهي به وضعيت معيشتي اين افراد 
نمي شــود. صفاتيان مي گويد: در قوانين بسياري از 
كشورهاي جهان برخوردهاي قهري و مجازات هاي 
قضايي برچيده شــده اســت زيرا به زندان انداختن 
معتادان فايده اي ندارد. در عوض برنامه هاي حمايتي و 
 حرفه آموزي براي افراد معتاد درنظر گرفته مي شود تا 
حين و پس از ترك اعتياد قادر به گذران زندگي باشند. 
توجه به معيشت معتادان موضوعي بسيار كليدي است 
زيرا عموما مسائل اقتصادي بر روند افزايش اعتياد اثر 
بااليي دارد. هر جاي جهان كه دچار بحران اقتصادي 

است، مانند ايران، آمار اعتياد در آن باال مي رود.
به گفته صفاتيان  برخالف ايــران كه برنامه هاي كالن 
درمان اعتياد معموال كوتاه مدت و به اندازه عمر مديريت 
يكي از مديران ستاد مبارزه با مواد مخدر است، در دنيا 
برنامه هاي درمان اعتياد معموال دســت كم پنج ساله 
هستند. اين برنامه ها به دست مديران متخصص اجرا 
مي شوند. به اعتقاد مديرعامل مؤسسه دانش اعتياد و 
روانشناسي »ايرسا«، يكي از اصلي ترين تفاوت هايي كه 
درمان اعتياد در كشور ما با ديگر كشورها دارد، ضعف 
مديريتي سنگين است. به گفته او اساسا در ايران ديگر 
جايگاهي به نام ستاد مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد و 
امروز ستاد از آن جايگاه برنامه ريزي و هماهنگ كنندگي 
كالن به سطح بسيار پاييني رسيده است. نكته ديگر اين 
است كه مديران اين ستاد در تمامي سال هاي گذشته 
تقريبا هميشــه مديراني انتظامي يا امنيتي بوده اند و 
همين موضوع باعث شده تا نگاه نسبت به درمان اعتياد 
در كشور از پيشگيري، درمان و حمايت به سمت مقابله 
و برخورد قهري برود. اين نگاه امنيتي و انتظامي مديران 
و مسئوالن مبارزه با مواد مخدر و اعتياد، ضعف مديريت 
و نداشتن برنامه هاي بلندمدت آفت جان روند درمان 
اعتياد در كشور است. در كشورهاي ديگر متخصصان 
حوزه روانشناســي يا جامعه شناســي براي مديريت 
در اين حوزه انتخاب مي شــوند و عملكرد خوبي هم 
دارند. كشورهايي مانند استراليا، هلند، ايتاليا، فرانسه، 
اســپانيا،  دانمارك،  اتريش، ژاپــن و كره جنوبي جزو 
كشورهايي هستند كه به واسطه اســتفاده از مديران 
متخصص، كمك گرفتن از برنامه هاي كارشناسي شده 
و بلند مدت، استفاده از نظر كارشناسان، بخش خصوصي 
و سازمان هاي مردم نهاد در اجراي برنامه هاي ترك و 
درمان اعتياد موفق عمل مي كنند. صفاتيان همچنين 
به بودجه نامناسب مراكز درمان اعتياد در كشور انتقاد 
دارد و مي گويد: نهاد ها و ســازمان هايي كه موظف به 
همكاري با مراكز درمان اعتياد شده اند هيچ همكاري اي 
نمي كننــد و دولت  هم كمك ناچيزي بــه اين مراكز 
مي كند؛ براي مثال 10درصد ســرنگ هاي مورد نياز 

مراكز گذري را تامين مي كند.

طبق مطالعات متعدد 
صورت گرفته در كشور 
در حوزه تعداد معتادان 

تا سال 1410رقمي معادل 
6تا 8ميليون فرد معتاد 
در كشور وجود خواهند 

داشت كه اگر هر فرد 
معتاد به طور مستقيم، 

تنها پدر و مادرش را 
درگير اعتياد خود كند، 
نزدیك به 2/2۷درصد 

جمعيت كشور به صورت 
مستقيم درگير پدیده 

اعتياد خواهند بود

ترک اعتياد
این شماره

اكبر محسني
مديركلينيك مددكاري اجتماعي ساحل 

و كارشناس اعتياد
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ترک اعتياد

این شماره

كمك به رهايي
چگونه مركز ترك اعتياد راه بيندازیم؟ 

ثبت مؤسســه ترك اعتياد از مواردي است كه به 
 دليل حساســيت موضوع الزم است تا به مرجعي 
خاص براي كسب مجوز مراجعه شود. شرايط ويژه اي 
براي مؤسسان، كادر درماني و محل مؤسسه درنظر گرفته مي شود. متقاضيان 
تاسيس مراكز ترك اعتياد، مي توانند برحسب نوع فعاليتي كه مي خواهند 
آغاز كنند با ارائه درخواست رسمي، نسبت به اخذ مجوز از سازمان بهزيستي، 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشــكي، وزارت كشور و نيروي انتظامي 
اقدام كنند. شرايط تاسيس مراكز ترك اعتياد مشابه تاسيس درمانگاه بوده 
با اين تفاوت كه دوره هاي آموزشي خاصي را نيز به متقاضيان ارائه مي دهند. 
مركز درمان سوء مصرف مواد معتادان به مركزي اطالق مي شود كه امكان ارائه 
خدمات درماني سم زدايي و خدمات پيشگيري از عود و درمان هاي غيردارويي 
و درصورت اخذ مجوز، درمان هاي دارويي را داشته باشد. خدمات ارائه شده در 
اين مراكز بايد منطبق با پروتكل درمان سوء مصرف مواد مخدر باشد كه توسط 

معاونت سالمت وزارت بهداشت ابالغ مي شود.

شرايط تاسيس كلينيك ترك اعتياد
متقاضيان تاســيس كمپ ترك و درمان معتادان مي توانند برحسب نوع فعاليتي 
كه مي خواهند در مركز خود داشــته باشند، درخواســتي ارائه كرده و درصورت 
واجد شرایط بودن مجوز تاسيس كلينيك ترك اعتياد خود را از سازمان بهزیستي، 
وزارت بهداشت، وزارت كشور و نيروي انتظامي دریافت كنند. مراكز مختلف مانند 
مركز سرپایي، مركز ســوءمصرف مواد مخدر، مراكز اقامتي ميان مدت و بلندمدت 
)TC(، مراكز درمان با داروهاي اگونيست )متادون و بوپرنورفين(، مراكز بستري و 
كلينيك هاي مثلثي آموزش هاي )HIV، AIDS( مراكزي هستند كه افراد با توجه به 
توانایي و عالقه مندي مي توانند براي درخواست مجوز اقدام كنند. مجوز كلينيك هاي 
مثلثي و مراكز بستري توسط وزارت بهداشت و مجوز براي سایر مراكز ترك اعتياد 

توسط سازمان بهزیستي صادر مي شود.

شرايط نيروي انساني كلينيك ترك اعتياد 
هر پزشك مي تواند به تنهایي متقاضي تاسيس مركز ترك اعتياد باشد اما در مورد 
ســایر متقاضيان مطابق آیين نامه تاســيس درمانگاه ها رفتار خواهد شد. مسئول 
فني و سایر پزشکاني كه در مراكز ترك اعتياد كار مي كنند باید دوره هاي آموزشي 
روانشناسي باليني و مشاوره را سپري كنند. عالوه بر این مسئول فني كلينيك ترك 
اعتياد باید متخصص روانپزشکي یا پزشك دوره دیده نيز باشد. پرسنل درماني مركز 
به ازاي هر نوبت كاري باید حداقل 3نفر باشند. روانپزشك یا روانشناس دوره دیده، 
حداقل یك نفر روانشناس باليني یا مشاوره دوره دیده، حداقل یك نفر پرستار یا بهيار 

و حداقل یك نفر مددكار اجتماعي كه الزامي نيست.

گذراندن دوره هاي آموزشي براي روانشناس باليني يا مشاوره 
دوره آموزشي كارگاهي نظري )6ساعت( طبق برنامه مدون آموزشي معاونت آموزشي 
و امور دانشــجویي، دوره آموزشي كارگاهي عملي )8ســاعت( طبق برنامه مدون 
آموزشي معاونت آموزشي و امور دانشجویي و درصورت نداشتن روانپزشك دائمي، 
مي توان جهت مشاوره از روانپزشك قراردادي استفاده كرد. روانشناسي و مشاوره 
ازجمله رشته هایي است كه مي توان ردپاي آن را در اكثر مشاغل و در قالب آموزش 
دوره هاي كوتاه مدت مشاهده كرد. افرادي كه خود دانش آموخته رشته روانشناسي 
هســتند و در مراكز ترك اعتياد نيز كار مي كنند درصورتي كه موفق به قبولي در 

آزمون نظام روانشناسي شوند مي توانند كلينيك روانشناسي خود را تاسيس كنند.

شرايط ساختماني كلينيك ترك اعتياد
شرایط ســاختماني و تاسيســاتي مراكز ترك اعتياد مطابق با آیين نامه تاسيس 
درمانگاه ها بوده ولي حداقل ســطح كلي زیربنا باید 70مترمربع باشد. اتاق معاینه 
پزشك حداقل 8متر، اتاق روانشناس یا مشاوره حداقل 8متر، اتاق دارو حداقل 8متر، 
اتاق مراقبت هاي پرستاري و احيا حداقل 10متر و اتاق انتظار با قابليت استفاده جهت 
گروه درماني حداقل 16متر، از مواردي است كه باید ایجاد شود. اعتبار مجوز مركز 
ترك اعتياد مطابق آیين نامه تاسيس درمانگاه ها یکساله بوده و تمدید آن بستگي 

به اجراي پروتکل هاي درمان وابستگي به مواد افيوني با داروهاي اگونيست دارد.

درآمد كلينيك ترك اعتياد چقدر است؟
درآمد كلينيك ترك اعتياد به دليل شایع شــدن این معضل اجتماعي و باالرفتن 
تعداد مخاطبان قابل توجه است. البته هزینه هاي فعاليت آن نيز باالست و نياز به 
تهيه محل مشخص و پرسنل بخصوصي دارد. البته تمامي هزینه هاي جاري آن به 
درآمد كلينيك ترك اعتياد مي ارزد. اینکه مخاطبان زیادي داشته باشيد مستلزم 
داشتن شرایط مناسب است. هرقدر سابقه بهتر یا امکانات بهتري داشته باشيد به 

نفع شما و درآمدتان است.

تاسيس مؤسسه ترك اعتياد چقدر زمان مي برد؟
چقدر باید زمان بگذرد تا بتوانيم به یك مؤسسه كه ثبت اش نهایي شده است دست 
یابيم؟ فرضي وجود دارد كه امور شما چقدر سریع انجام مي پذیرد. آیا با حوصله و 
فاصله زماني مراحل را طي مي كنيد یا با  ســرعت عمل مدارك و مراحل را تکميل 
مي كنيد؟ درصورتي كه امور ثبت مؤسســه ترك اعتياد را به وكيل ثبتي و مشاور 
حقوقي بسپارید نه تنها امور شما با سرعت بيشتري انجام مي شود، بلکه امکان اشتباه 
و زمانبرشــدن و افزایش هزینه ها را كاهش مي دهد. بنابراین اگر مجوز را دریافت 

كرده اید، مي توان گفت كه ظرف 3هفته كاري مؤسسه خود را ثبت كنيد.

واگذاري مراكز ترك اعتياد
یکي از اقداماتي كه در طول حيات مؤسســه مي تواند واقع شــود، واگذاري مراكز 
ترك اعتياد است. جداي از مراحل فني كه باید انتقال گيرنده داراي شرایط مساعد 
براي مالکيت مجوز باشــد، باید نزد اداره ثبت، مالکيت جدید به ثبت برســد. طي 
صورتجلسه اي اعضاي جدید مؤسسه وارد شركت شــده و سمت هاي مورد نظر را 
برعهده مي گيرند. باید این تغيير به آگهي ثبتي منتهي شــده و روزنامه رسمي و 
كثيراالنتشار براي آن منتشر شود تا واگذاري مراكز ترك اعتياد رسميت یابد. البته 

اداره ثبت شركت ها به تأیيدیه مرجع صدور مجوز نياز خواهد داشت.

هزينه ساخت و تاسيس مركز ترك اعتياد
ساخت مركز ترك اعتياد و تاسيس مركز اعتياد براساس مکان مورد نظر هزینه ها 
متفاوتي دارد اما با توجه به شــرایط اقتصادي اكنون حداقل2 تا 3ميليارد تومان 
سرمایه براي ایجاد و تجهيز یك مركز ترك اعتياد نياز است. البته این رقم تقریبي و 

براساس زمان و مکان و شرایط اقتصادي حاكم متغير است.

باران پناهي 
روزنامه نگار

شرايط ساختماني 
و تاسيساتي مراكز 
ترك اعتياد مطابق 
با آيين نامه تاسيس 

درمانگاه ها بوده 
ولي حداقل سطح 

كلي زيربنا بايد 
70مترمربع باشد. 

اتاق معاينه پزشك 
حداقل 8متر، 

اتاق روانشناس 
يا مشاوره حداقل 

8متر، اتاق دارو 
حداقل 8متر، 

اتاق مراقبت هاي 
پرستاري و احيا 

حداقل 10متر و اتاق 
انتظار با قابليت 

استفاده جهت گروه 
درماني حداقل 

16متر، از مواردي 
است كه بايد ايجاد 

شود

بهناز آذرپيشه: 
بايد اين را بدانيم 

كه در تعريف 
اعتياد و مواد مخدر 

محرك، چيزي به 
نام »كنترل« وجود 

ندارد و مسئله 
»سوء مصرف و 

اعتياد« است كه 
در مقابل افراد قرار 
مي گيرد. اين مسير 

پيش رو، برخي 
را خيلي زودتر و 

بعضي را خيلي 
ديرتر به سوي 
اعتياد كامل يا 
كارتن خوابي 

مي كشاند

خديجه نوروزي
روزنامه نگار

ترك اعتياد به چه روش هایي انجام مي شود و هر كدام چه مزایا و معایبي دارند؟

 سقوط آزاد، ممنوع
به تدريج ترك كنيد

احتمال موفقيت در ترك تدریجي بسيار باالست و در 
بيشتر موارد، درماني بدون بازگشت است

ترك اعتياد روش هاي زيادي دارد كه بسته به نوع مخدر مصرفي 
مي تواند متفاوت باشد. اينكه فرد بيمار سخت ترين يا ساده ترين 
روش را انتخاب كند مهم نيست؛ بلكه هدف اصلي انتخاب بهترين 
روش ترك اعتياد بدون بازگشت است تا بيمار پس از گذراندن اين دوره سخت دوباره به وضعيت اوليه 
خود بازنگردد. بنابراين بهتر است روشي انتخاب شود كه عالوه بر سم زدايي و پاكسازي بدن موجب كاهش 
درد و خماري در فرد معتاد شود. در ادامه به انواع روش هاي ترك اعتياد و اثرات مخرب يا كمك كننده 

آن كه هم اكنون وجود دارد، اشاره مي كنيم.

همه ما در برابر اعتياد ضعيف هستيم
گفت وگو با بهناز آذرپيشه، روانشناس باليني درباره چالش هاي ترك موادمخدر

اعتياد مشكلي جهاني است. براي مقابله با اين معضل، رويكرد درمان 
اثربخش بســيار حائز اهميت اســت. درمان مؤثر اعتياد چالش هاي 
زيادي به همراه دارد كه بايد با دانستن آنها و با استفاده از راهكارهاي 
مناسب به ترك كامل دست يافت. خانواده ها نيز نقش مهمي در دوران ترك فرد مبتال ايفا مي كنند. خانواده بايد 
آموزش هاي الزم را جهت همراهي بيمار ببيند تا در مواقع لزوم اقدامات درست را انجام دهد. براي اينكه از روند 
ترك مواد مخدر و چالش هاي آن مطلع شويم ،  با بهناز آذرپيشه، روانشناس باليني كه تجربيات بي شماري در 

درمان ترك مواد مخدر داشته است به گفت وگو مي نشينيم.

چه چالش هايي در 
دوران ترك مواد مخدر پيش 

روي معتادان وجود دارد؟
یکــي از مهم تریــن باورهاي 
غلط كه درباره ایــن بيماري 
به خصــوص در بيــن جوان ها 
وجود دارد، این اســت كه مي گویند »من معتاد نيستم و 
مواد مخدر را كنترل شده استعمال مي كنم. خانواده حامي 
دارم، تحصيل كرده هســتم و دوز باال مصرف نمي كنم و 
مي توانم مثل آنها نشوم.« به عقيده این افراد، فرد مبتال به 
اعتياد، فقير و كارتن خواب است و بيماري است كه خانواده 
از او حمایت نمي كند، شــکل ظاهري و نوع حرف زدنش 
گویاي حال درونش اســت. درصورتي كــه همين طرز 
تفکر باعث مي شــود بســياري از اینها رفته رفته در دام 
اعتياد گرفتار شــوند. این افراد نمي خواهند بپذیرند كه 
كارتن خواب ها از ابتدا كارتن خواب نبوده اند، مســيري 
را طي كرده و در این مســير كنترل از دستشــان خارج 
شده و به این شرایط رســيده اند و دیگر نمي توانند براي 
خود كاري انجام دهند. بسياري از افرادي كه اكنون جزو 
كارتن خواب هاي جامعه محسوب مي شوند، داراي شغل 

خوب، خانواده خوب و شــرایط اجتماعي خوب بوده اند 
اما دچار وضعيت اســفناكي شــده اند. متأسفانه گاهي 
بين نوجوانان و جوانان اصطالح »ما مدیریت مي كنيم« 

زندگي شان را به سوي تباهي سوق مي دهد.
باورهاي غلط چقدر مي تواند فرد را مبتال تر 

و روند ترك را دچار اختالل كند؟ 
باید این را بدانيم كه در تعریف اعتياد و مواد مخدر محرك، 
چيزي به نام »كنترل« وجود ندارد و مسئله »سوء مصرف 
و اعتياد« اســت كه در مقابل افراد قــرار مي گيرد. این 
مســير پيش رو، برخي را خيلي زودتر و بعضي را خيلي 
دیرتر به ســوي اعتياد كامل یا كارتن خوابي مي كشاند. 
شاید برخي از افراد تصویرسازي هایي را كه در رسانه ها، 
فيلم ها، تلویزیــون، والدین و كتاب ها وجــود دارد، باور 
دارند و معتقدند كه اعتياد را مي شود یك شبه ترك كرد. 
درصورتي كه ترك اعتياد به دوره اي بلندمدت نياز دارد. 
همه ما در برابر اعتياد ضعيف هستيم و براي بيرون آمدن 

از اعتياد باید تاوان سختي را بپردازیم.
باورها و واكنش هاي اشتباه چه چالش هايي 

ايجاد مي كند؟
بهتر اســت در این راه از متخصصان كمــك بگيریم و با 

روش هاي بهتر و امکان پذیرتر ترك مواد مخدر را آغاز كنيم. 
برخي از خانواده ها واكنش هاي شــدید نشان مي دهند، 
اقدام هاي عجيبي مانند حبس كردن و طناب پيچ كردن 
انجام مي دهند. در این روش هاي هيجاني، بيمار تا فرصتي 
پيدا كند دوباره به مصرف مواد مخدر روي مي آورد. گاهي 
نيز با روش هاي بسيار نادرست فرد بيمار را به كمپ انتقال 
مي دهند كه فــرد نه تنها از لحاظ روحــي بلکه از لحاظ 
رواني نيز آسيب مي بيند و در واقع عمل ترك نيز صورت 

نمي گيرد.
بهتريــن روش براي تــرك موادمخدر 

چيست؟ 
دارو درماني یکي از روش هایي است كه زیرنظر روانپزشك 
و متخصص نتایــج بهتري خواهد داشــت. در این روش 
به مرور دوز مصرف كم مي شود و به صفر مي رسد، كه این 
روش نياز به زمان بيشتري دارد، سخت تر است اما با تالش 

و پشتکار فرد بيمار، مي تواند به نتيجه دلخواه برسد.
اما بهترین روش ترك اعتياد، روان درماني است. استفاده 
از روان درماني به همراه روش هاي مؤثر در ترك، به ویژه 
زیرنظر مركز ترك اعتياد به همراه یك تيم درماني، نتيجه 

بهتري دارد.
در روش روان درماني بعد از ریشه یابي مشکالت، جنبه هاي 
مختلف شخصيتي و دالیل اصلي اعتياد بررسي مي شود. 
جلســات مشــاوره اي به صورت فردي و گروهي زیرنظر 
روانپزشك و پزشك متخصص برگزار مي شود. این روش، 
درمان را به صورت اصولي و قطعي انجام مي دهد و خطرات 

و مشکالتي كه فرد با آن درگير است را كاهش مي دهد.
روان درماني چه موقع بايد انجام شود؟ 

جلسات مشاوره اي باید بعد از درمان فيزیکي و قطع مصرف 
مواد مخدر برگزار شود تا از مصرف دوباره جلوگيري شود. 
در این جلسات روي اعتماد به نفس بيمار كار مي شود. این 
اقدام به بهبودي كمك بيشتري مي كند، این روش نيز نياز 
به زمان دارد اما درصد باالیي از افراد اینگونه درمان شده و 

دیگر به  سوي مصرف مواد مخدر نرفته اند.

حضور و حمايت خانواده در طول درمان و در 
ترك مواد مخدر چه اهميتي دارد؟

خانــواده مي تواند بهتریــن نقش را در تــرك اعتياد در 
روان درماني و دارو درماني ایفا كند. خانواده باید مشاوره 
شــوند و آموزش هاي الزم را ببينند، سطح آگاهي خود 
نسبت به بيمار را باال ببرند، روش هاي حمایتي را یاد بگيرند 
و بدانند كه در شرایط مختلف چه حمایت هایي را انجام 

دهند. افراد درجه یك بيمار نقش مهمي در ترك دارند.
متأســفانه یکي از رایج ترین اشــتباهات خانواده ها انکار و 
پنهان كاري اســت. با این روش فرد معتاد نه تنها معالجه 
نمي شــود بلکه بيشــتر در باتالق اعتياد فرو مي رود. افراد 
خانواده باید در نقش حمایتگر ظاهر شوند و از بي توجهي، 
توهين، تخریب شخصيت، سرزنش و پرخاش اجتناب كنند.

ترك چه بيماراني سخت تر و غيرممكن تر 
است؟

دســته اول، بيماراني كه از بيماري خود اطالع ندارند و 
همواره آن را انکار مي كنند. این افراد بر این باورند كه به 
موادمخدر اصال وابسته نيستند، هر وقت بخواهند و اراده 
كنند مي توانند ترك كننــد. در واقع این افراد چون انکار 

مي كنند سخت تر نيز ترك مي كنند.
دسته دیگر، افرادي هستند كه این بيماري را قبول دارند 
و كامال آن را مي پذیرند و به دنبال راه رهایي از این بيماري 
هستند اما چندبار ترك كرده و به دالیل مختلف دوباره 

به این بيماري پناه برده اند و دوباره آن را تکرار كرده اند.
اصلي ترين دليل شكست چيست؟ 

اصلي ترین دليل شکست ترك اعتياد نادیده گرفتن جنبه 
رواني این بيماري است. وقتي فردي به مصرف یك یا چند 
مواد مخدر وابسته مي شود عالوه بر وابستگي جسماني از 
نظر رواني نيز به مصرف مواد مخدر وابسته مي شود. اكثر 
افرادي كه دچار بيماري اعتياد مي شــوند حداقل به یك 
یا چند بيماري اختالل روان یا شــخصيت دچار هستند. 
بهترین روش براي ترك اعتياد درنظر گرفتن جنبه رواني 

آن و درمان علمي و اصولي براساس مسائل رواني است.

فتانه احدي 
روزنامه نگار

روان درماني
گرایش به اعتياد علل رواني بســياري 
دارد و وقتي فرد معتاد مي شود بسياري 
از اختالالت رواني مانند افســردگي، 
اضطــراب و پریشــاني، عصبانيــت، 
بي طاقتي و... در او به صورت مزمن خود 
را نشان مي دهد. لذا یك معتاد باید به 
باور قلبي برسد كه تصميم قطعي براي 
ترك دارد و كمك گرفتن از روانشناســان، روانپزشکان و متخصصان 
علوم اعصاب شناختي بهترین راهکار است تا او براي ترك آماده شود. 
كلينيك هاي ترك اعتياد در استفاده از این روش بهترین گزینه است 
چرا كه در كنار اقدامات الزم براي ترك از مشــاوره و روان درماني هم 
اســتفاده مي كنند. آنها به بيمار آموزش مي دهند كه چگونه مي تواند 
بعد از ترك، وسوســه هاي مصرف مجدد را مدیریت كند تا به شرایط 

قبل بازنگردد.

ترك تدريجي
احتمال موفقيت در ترك تدريجي بسيار باالست و درماني بدون بازگشت در بيشتر 
موارد اســت. در اين روش كنار گذاشــتن مواد به تدريج و زيرنظر پزشك و افراد 
متخصص انجام مي شــود و دوز مخدرهاي دريافتي به مرور كاهش يافته، از ميزان 

آن كم مي شود.

سم  زدايي فوق سريع
در ترك به روش URD یا ســم  زدایي فوق ســریع كه چند سال پيش 
خيلي مرسوم شده بود فرد معتاد به وسيله متخصصان بيهوشي، براي 
حدود ۵ تا 6 ساعت بيهوش مي شد و در آن ساعت داروي ضد مواد مخدر 
نالتروكسان به وي تزریق مي كردند و فرد خماري را در عرض ۵ ساعت 
بيهوشي مي گذراند و بدنش پاك مي شد. اما به مرور در تجربه ها مشاهده 
كردند ممکن است بدن به این مواد دیگر احتياج نداشته باشد اما به شکل 
رواني هنوز احتياج داشته و به دنبال نئشه شدن باشد. لذا افراد بازهم به 
سراغ مصرف مي رفتند، بعد از مصرف زیاد اوردوز مي كردند و مسموم مي شدند كه ممکن بود برایشان 
خطر جاني داشته باشد. مواد مخدر مسموميت هم ایجاد مي كنند. به عنوان مثال بزرگ ترین مسموميت 
تریاك، توقف تنفسي است. مركز تنفس در ساقه مغز قرار دارد وقتي فرد با مصرف مواد مخدر اوردوز كند 

قادر به تنفس نيست و ایست قلبي رخ مي دهد. ترك از این طریق اكنون كمتر شده است.

ترك با داروهاي شيميايي
در برخي موارد براي ترك اعتياد از داروهایي كه اثرات شبيه مواد افيوني 
دارند، استفاده مي شود. داروهایي كه در زمينه مواد محرك وجود دارند 
داروهاي نورولپتيك مانند كوینتياكس و هالوپریدول هســتند كه اگر 
شخص افسرده باشد ضد افسردگي ها را برایش تجویز مي كنند یا داروهاي 
كنترل كننده خشم براي آنهایي كه عصبي مي شوند. وقتي این داروها 
تجویز مي شوند كه فرد معتاد عالئمي رواني شبيه اسکيزوفرني، مانيا و 
افسردگي داشته باشــد. اما در مورد مواد تخدیركننده متادون بيشتر 
تجویز مي شود كه باید دوز مصرف براي بيمار مشخص شود كه چقدر نياز دارد. شربت و قرص متادون و 
تریاك و بوپرنورفين یا B2 هم تجویز مي شود كه البته مصرف این داروها باید زیرنظر پزشك باشد چرا كه 
اگر شخص مراقبت نکند ممکن است به این داروها معتاد شود. باید شخص معتاد  هنگام ترك این داروها 
را تا حدي مصرف كند كه خود را از مواد مخدر بازگيري كند و بعد مصرف این داروها را نيز كنار بگذارد.

ترك با قرص هاي گياهي
گاهي عطاري ها با نام قرص هاي گياهي سوءاستفاده هایي انجام مي دهند 
و كپسول هایي را با نام ضد مواد مخدر به مشتریان مي فروشند كه تركيبات 
آن از داروهاي شيميایي مانند انواع قرص هاي ضد افسردگي سه حلقه اي، 
بنزودیازپين، ترامادول، قرص دیفنوكســيالت و استامينوفين كدئين 
ساخته مي شود كه علمي نيست و خوردن آن به كساني كه قصد ترك 
دارند توصيه نمي شود. به عنوان مثال اگر قرص دیفنوكسيالت یا شربت 
اپيوم به مقدار زیاد خورده شود گرچه عالئم خماري تخدیركننده ها و نه 
محرك را كم مي كند اما خود اعتيادآور است و عوارض دارد. این كپسول ها كه معروف ترین آنها دوغي 
یا فلفلي هستند و تقریبا در همه عطاري ها یافت مي شود، از مواد مختلفي ساخته مي شوند كه تركيبات 
آن گاهي حتي براي سازنده اش نيز به درستي مشخص نيست، اما تجزیه و آزمایش آنها نشان داده كه 
هيچ یك از آنها صددر صد گياهي نيستند و الاقل یك داروي محرك و ضد اسهال در همه آنها وجود دارد. 
فلفل قرمز، زنجبيل، بابا آدم، زنيان، پودر برگ و كاسه شقایق و خشخاش از ميان گياهان و استامينوفن 
كدئين، ترامادول، دیازپام، اگزازپام، آمي تریپتيلين، نورتریپتيلين، متادون و دیفنوكســيالت از ميان 
داروهاي شيميایي عمده ترین مواداوليه براي توليد این كپسول ها هستند. این كپسول ها باید با چند 
ليوان دوغ، شير یا آب مصرف شوند؛ به خصوص استفاده از دوغ و لبنيات همراه با آن در عطاري ها توصيه 
مي شود و اگر سودي هم نداشته باشد، الاقل باعث مي شود كه فلفل، معده را سوراخ نکند. بازار شربت و 

كپسول هاي ترك اعتياد عطاري هاي سنتي و ماهواره اي هم داغ است.

تغذيه مناسب هنگام ترك
تغذيه مناسب هنگام ترك مواد مخدر مي تواند تا حدودي زيادي بيمار 
را كمك كند لذا در كنار مصــرف مولتي ويتامين ها و مكمل ها مصرف 
سبزيجات، امگا 3، مايعات فراوان و ويتامين هاي گروه ب، مصرف مواد 
مغذي همچون فروكتوزها، آمينواسيدها و مواد معدني به شدت توصيه 
مي شود. مصرف عسل، تخم مرغ، سوپ ميســو و سوشي، آب نارگيل، 
آب طبيعي ســيب، چاي زنجبيل يا نعناع و جوي دو سر هم براي كاهش 
درد خماري مؤثر است. در اين دوره بهتر است از خوردن غذاهاي چرب، 
نوشيدني هاي گازدار، مركبات ترش، الكل و مواد قندي پرهيز شود چون 

ممكن است عالئم خماري را تشديد كنند.

 روش ناگهاني
يا سقوط آزاد

در اين روش ترك كه 
بيشتر در گذشته مرسوم 

بود فرد بيمار را به تخت 
مي بستند تا ترك كند 

اما االن زياد مرسوم 
نيست. قطع ناگهاني 

مواد مخدر به هيچ عنوان 
روش مطلوبي نيست و 

در مواردي حتي موجب 
مرگ فرد معتاد مي شود. 
با ترك دادن از اين طريق 

معموال فرد در نخستين 
فرصت بعد از رهايي 
از اين شرايط دوباره 

به مصرف مخدر روي 
مي آورد و بيماري درمان 

نمي شود.
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ترک اعتياد
این شماره

»پخش متادون در داروخانه هــا را متوقف كنيد« اين پالكارد 
دســت عده اي از معترضان بود كه نوزدهم خرداد روبه روي 
سازمان غذا و دارو تجمع كرده بودند. اين نخستين باري نيست 
كه طرح توزيع متادون در داروخانه ها، حاشيه ساز مي شود. اين بار هم معترضان كه عموما از درمانگران 
اعتياد بودند، اين مصوبه را به ضرر معتادان و كلينيك ها دانســتند چراكه به عقيده آنها درصورت 
اجراي كامل اين مصوبه، درصد قابل توجهي از معتاداني كه تحت پوشــش مراكز درمان اعتيادند از 
دوره درمان خارج خواهند شد و اين رويه برخالف سياست هاي ششم توسعه قلمداد مي شود. متادون، 
يكي از اصلي ترين داروهاي ترك اعتياد است كه توسط كلينيك هاي درمان اعتياد در اختيار بيماران 
قرار مي گيردو آمار شفافي از ميزان توليد آن در كشور هرگز وجود ندارد. از سوي ديگر، اين داروي 
حاشيه ساز، به راحتي در عطاري ها پيدا مي شود و هركس بخواهد مي تواند آن را به شكل غيرمجاز از اين 
واحدهاي صنفي تهيه كند. بعضي از فعاالن صنعت دارو، معتقدند وفور متادون در عطاري ها ريشه در 
سوداگري كلينيك هاي درمان اعتياد دارد اما تحليل گران اين حوزه در پاسخ به اين مسئله مي گويند 
سازمان غذا و دارو اگر واقعا دغدغه اي از اين جنس دارد بايد آمار شفاف، مدون و مستندي ارائه كند و 
درصورت نياز شيوه توزيع متادون را تغيير دهد. عباس ديلمي زاده، كنشگر اجتماعي حوزه اعتياد، در 
اين باره به همشهري مي گويد: به عنوان يك فعال اجتماعي فكر مي كنم در شرايط فعلي نبايد داروي 
متادون در داروخانه توزيع شود. تا زماني كه سازمان غذا و دارو راز نهفته ميزان توليد متادون در كشور 
را برمال نكرده و آمار اين حوزه را به صورت شفاف اعالم نكند، ستاد مبارزه با مواد مخدر نمي تواند بر 
آن رصد داشته باشد و درنتيجه به هيچ عنوان امكانپذير نيست كه بتوانيم قضاوت كنيم دارويي كه در 
بازار آزاد به فروش مي رود توسط كدام يك از بخش هاي مختلف دارويي در بازار آزاد پخش مي شود و 

براي مثال در اختيار عطاري ها قرار مي گيرد.

درمان هاي غيردارويي نبايد از ســيكل ترك 
اعتياد حذف شوند 

توزیع متادون در داروخانه ها اما  با توجه به اینکه این 
دارو به راحتي از عطاري قابل تهيه است، چه مزایا و 

معایبي براي معتادان خواهد داشت؟ 
دیلمي زاده در این باره مي گوید: براي تحليل موضوع 
باید در ابتدا به این سؤال پاســخ دهيم: آیا داروي 
متادون در شرایط فعلي كشور، كه 8هزار كلينيك 
نسبتا باســابقه فعاليت دارند باید توسط داروخانه 
توزیع شود یا كلينيك ها؟ ببينيد! اینکه بگویيم دارو 
را دانشگاه تحویل كلينيك بدهد یا داروخانه؛ بحث 
جنبي و انحرافي خواهد بود. نهایتا دارو باید تحویل 
بيمار شود. من فکر مي كنم درآمد اصلي داروخانه ها 
از وسایل بهداشتي و آرایشي است نه داروها. بنابراین 
فکر مي كنم و حدس مي زنم كه خود داروخانه ها هم 
راغب نيستند مستقيما در ارتباط با جامعه معتادان 

قرار بگيرند.
مسئله دیگر كه در این ميان مغفول مانده این است 
كه هم اكنون و در سيستم كنوني درمان اعتياد،  تنها 
از طریق دارو مي توانيم بيمــار را جذب برنامه هاي 
غيردارویي كنيم. مردم ما به اشتباه گمان كرده اند كه 
درمان اعتياد، یعني درمان دارویي اما درمان اعتياد 

جنبه هاي رواني هــم دارد. هم اكنون مخاطبان این 
حوزه به ناچار براي دریافت دارو، وارد سيستم ترك 
اعتياد در كلينيك ها شده و ناگزیر به دریافت درمان 
غيردارویــي در كنار درمان دارویي مي شــوند. باید 
براساس واقعيت ها فکر و عمل كنيم. باید ذي نفعان 

مختلف را مدنظر قرار داده و بعد تصميم بگيریم.

آمار توليد متادون بايد به صورت شفاف اعالم 
شود 

وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو به نظر مي رسد 
بر ایــن باورند كه مقصر پيداشــدن متــادون در 
عطاري ها و امکان خرید آن به راحتي توسط افراد، 
سودجویي و سوداگري كلينيك هایي است كه این 
دارو را به راحتي تهيه مي كنند و با قيمت هاي گزاف 
مي فروشند تا سودي كســب كنند. دیلمي زاده اما 
صریحا مخالفت خود را با این نقــد اعالم مي كند: 
انگشت اتهام اتفاقا به سوي خود این سازمان هاست. 
مثال ســازمان غذا و دارو باید آمار دقيقي از توليد 
متادون در كشــور منتشر كند. این ســازمان باید 
به صورت شــفاف و قانوني ميزان توليد متادون در 
كشور و ميزان توزیع متادون در كلينيك ها را اعالم 
كند و بگوید ميزان توليد توســط شركت هاي دارو 

با ميزان توزیع متــادون در كلينيك ها چه تفاوتي 
دارد؟ چند درصد بيشتر است؟ اصال بيشتر است؟ 
اگر این آمار اعالم شد و مشــخص شد مشکلي در 
این آمار وجود دارد حاال باید روند ردیابي داروهاي 
گمشده آغاز شود. اگر این سؤال هنوز بعد از سال ها 
بدون پاسخ شفاف مانده است، انگشت اتهام چطور 
مي تواند به سوي كلينيك ها باشد. این عدد مثل یك 
راز در كشور مي ماند. اگر این راز هویدا شود مشخص 
مي شود كجا و چه كساني ذي نفع توزیع غيرقانوني 

متادون در عطاري ها هستند.

چه كسي دوســت دارد داروي ترك اعتياد در 
داروخانه ها باشد؟ 

به نظر مي رســد جــز توليدكننــدگان دارو، فعال 
هيچ كدام از رأس هاي این ماجرا از توزیع رســمي 
متادون در داروخانه ها، سودي نمي برند. دیلمي زاده 
مي گوید: من به عنوان یك فعال اجتماعي در حوزه 
ترك اعتياد، فکــر مي كنم در شــرایط فعلي بهتر 
است به جاي توزیع دارو در داروخانه ها، باید نظارت 
بــر كلينيك هــا را افزایش دهيــم و روش هایي را 
پياده كنيم كه به واســطه این روش ها درمان هاي 
غيردارویي در این مراكز برجســته تر شود. منافع 
بيمار، هم در حوزه اقتصادي و هم در حوزه اجتماعي 
باید در اولویت قــرار گيرد. بيمار، هــم باید بتواند 
دارو را ارزان تهيه كند و هم بتواند در سيکل ترك، 
درمان هاي اجتماعــي و روانــي را در كنار درمان 

دارویي كسب كند.
این كنشــگر اجتماعي توضيح مي دهد: در شرایط 
فعلي كشــور كه برنامه هاي دارویي در كلينيك ها 
محوریت اصلي پيدا كرده انــد، پيداكردن منفعت 
معتاد كمي ســخت و پيچيده اســت. متخصصان 
مختلفي باید این مســئله را تحليل كنند. اگر قرار 
اســت تغييري در رویه ایجاد كنيم باید طرح ها و 
برنامه هاي مختلفي را به شکل پایلوت اجرا كنيم، 

بعد به نتيجه برسيم.
در این ميان اما ســؤالي بي پاســخ باقي مي ماند. 
چه كســي ذي نفع توزیع دارو در داروخانه هاست؟ 
دیلمي زاده بر این باور است كه شركت هاي دارویي 
پاسخ این ســؤال اند چراكه این شــركت ها نياز به 
نقدینگي باالیي دارند. روند از این قرار است كه هر 
شركت دارویي با یك شركت پخش مرتبط است و 
شركت پخش هم با یك داروخانه ارتباط دارد. آن 
داروخانه هم دارو را به مشتري مي فروشد و مشتري 
از طریق بيمه انــگار حق خریــد دارو را پرداخت 
مي كند. شركت هاي دارویي تا زماني كه پولشان را از 
طریق سازمان تامين اجتماعي نقد كنند باید زمان 
زیادي در انتظار باشند اما متادون داروي نقد در بازار 
است. فکر مي كنم تمام این هياهوها براي باالبردن 
نقدینگي توسط متادون براي شركت هاي دارویي 
است. سازمان غذا و دارو به نظر مي رسد مي خواهد 
از این طریق نقدینگي این شركت ها را باال ببرد، كه 

فکر مي كنم شيوه غلطي است.

درمان هاي سنتي؛ مكمل ترك اعتياد
گپ وگفت با متخصص طب سنتي ایراني درباره راهکارهاي 

سنتي و اثربخشي گياهان دارویي بر ترك اعتياد

با توجه به مخفي بودن پديده اعتياد 
در ايران به دليــل غيرقانوني بودن و 
ضــد ارزش بودن آن، آمار روشــن و 
دقيقي از جمعيت افراد درگير اعتياد وجود ندارد، اما كاهش سن مصرف 
دخانيات به 12ســال، زنگ خطر بزرگي براي خانواده ها و جامعه است. 
اميرعلي متولد سال1380 است كه تاكنون 3بار براي ترك اعتياد به كمپ 
رفته است. هفته پيش بعد از 28روز، از كمپ مرخص شده است. مي گويد 
قليان پاي ثابت تفريحات خانوادگي شــان بوده و او هم از سن كم قليان 
مي كشيده! اعتياد پدر و معاشــرت با دوستان ناباب، دامنش را مي گيرد 
و دوسال پيش، مصرف ُگل را شروع مي كند و معتادش مي شود. در مدت 
كوتاهي به مصرف ترياك گرايش پيدا مي كند. خانواده اش بعد از اطالع از 
موضوع، او را به زور به كمپ ترك اعتياد مي برند. اما 21روز فايده ندارد و 
محيط نامناسب خانه و دسترسي راحت به مواد، باعث مي شود او به فاصله 
تنها چند روز بعد از آمدن از كمپ، باز به مصــرف مواد مخدر رو بياورد. 
اين بار هروئين را امتحان مي كند. مي گويد: امروز مواد مخدر از هر نوعي 
كه بخواهي، خيلي راحت گير مي آيد! بسياري از رفقاي من االن شيشه 
مصرف مي كنند اما براي من بس بود و تصميم گرفتم ترك كنم. چشمان 
پسرك برق مي زند. مي گويد: نگاه كردم و ديدم هنوز بخش خوبي از زندگي  
پيش رويم است و حيف است كه با دست خودم، عمرم را تباه كنم. برنامه  
اميرعلي اين است كه پيگير خدمت سربازي اش شود و اميد بسيار دارد 

كه ديگر هرگز سمت مواد نرود.

تجويز داروهاي گياهي براي تسكين بدن
ترك قطعي اعتياد سخت اســت. آمار نشان مي دهد 
كه در حالــت خوش بينانه تنها حــدود 20درصد از 
معتــادان، دیگر بــه ســمت مصــرف مواد مخدر 
بازنمي گردند. كارشناســان اجماع نظــر دارند كه 
نخســتين گام براي ترك كامل و برنگشتن به سمت 
مصرف دوباره مواد مخدر این اســت كه فرد خودش 
بخواهد و نه با ضرب و زور، بلکه داوطلبانه اقدام به ترك كند. در مرحله بعد از 
ترك اعتياد، فرد باید از دسترسي به مواد مخدر و محيط ناسالم دور بماند و تحت 
حمایت كامل خانواده و دوســتانش قرار گيرد. دكتر حسن اكبري، متخصص 
آسيب شناسي سلولي و طب سنتي ایراني معتقد است كه خانواده ها مي توانند با 
نسخه هاي گياهي از فردي كه به تازگي ترك كرده، حمایت كنند و ميل گرایش 
او به مواد مخدر را از بين  ببرند. البته تأكيد دكتر اكبري این اســت كه در طب 
سنتي، داروهاي گياهي بيشــتر براي كمك كردن به ترك اعتياد و تسکين و 

آرام كردن بدن هنگام ترك استفاده مي شوند.

مصرف غذاهاي خانگي
اصالح تغذیه و تغذیه خوب، راهکار دیگري اســت كه متخصص طب سنتي 
ایراني باور دارد در ترك قطعي اعتياد افراد اثرگــذار خواهد بود. دكتر اكبري 
مي گوید: خوشبختانه بيشتر غذاهاي سنتي ایراني مانند آبگوشت، خورشت 
قيمه، قورمه سبزي و فســنجان ازجمله غذاهاي گرم و  تر محسوب مي شوند 
كه در سالمت گوارش و معده و كاهش سردي بدن و مغز مؤثرند. موادي مانند 
كشمش و شــيره انگور نيز خوراكي هاي سالم و مفيدي هســتند. تأكيد این 
متخصص طب سنتي این اســت كه خانواده ها مصرف فست فود را كه پایه آن 
گوشت گاو است، حذف كنند چون كه موادي مانند پنير پيتزا و گوشت گاو كه 

سرد هستند، باعث سردي مغز و تمایل به مصرف مواد مخدر مي شوند.

پرهيز از نوشيدني هاي سرد و صنعتي
متخصص طب سنتي معتقد است كه چند روز جداكردن فرد درگير اعتياد از 
مواد مخدر و ِصرف رفتن به كمپ ترك اعتياد منجر به پاكي كامل فرد نمي شود 
چون زمينه اوليه اعتيــاد در او از بين نرفته و زماني كــه دوباره به مواد مخدر 
دسترسي پيدا كند، خيلي راحت ترك را مي شکند. راه قطعي ترك اعتياد این 
اســت كه عوامل زمينه اي، یعني خورد و خوراك و برنامه روتين زندگي او هم 
اصالح شــود. توصيه دیگر دكتر اكبري كه براي فصل گرما نيز مناسب است، 
مصرف تخم شربتي و شربت هاي سنتي مانند شــربت بيدمشك، بهارنارنج و 
شربت زعفران است كه بدن را متعادل مي كنند. وي مي گوید: مصرف آب سرد 
و یخ براي بدن بيماري زاست و باعث سردي بدن و مغز مي شود. مصرف بستني 
و ماء الشعيرها و آبميوه هاي صنعتي نيز اصاًل براي جواني كه تازه اعتياد را ترك 

كرده است، مناسب نيست.

اهميت خواب سر وقت و ورزش مستمر
به موقع خوابيدن از اصول مهم طب سنتي اســت كه باعث تقویت قواي مغز 
مي شود. متخصص طب سنتي مي گوید: مزاج خواب گرم است و باعث گرمي 
مغز مي شود. دكتر اكبري مي افزاید: آخرین مقاالت علمي نشانگر این است كه 
براي ترشح بهتر هورمون مالتونين و هورمون رشد باید ساعت 10شب به بعد به 
رختخواب بروید. برعکس این حالت، كم خوابي و دیرخوابي باعث افت عملکرد 
مغز و غلبه سردي در مغز و بروز افسردگي مي شود. خواب درست به جواني كه 
در مرحله ترك اعتياد است، در ترميم سلول هاي مغزي  و بافت هاي بدنش كه بر 
اثر مصرف مواد مخدر آسيب جدي مي بينند، كمك مؤثري مي كند. ورزش نيز 
نه تنها هيچ عارضه اي ندارد، بلکه حركات ورزشي، مغز را به خوبي گرم مي كنند 

و نشاط آور هم هستند.

مرضيه ثمره حسيني
روزنامه نگار

ترك قطعي اعتياد 
سخت است. آمار 

نشان مي دهد كه در 
حالت خوش بينانه 

تنها حدود 20درصد 
از معتادان، ديگر 
به سمت مصرف 

مواد مخدر 
بازنمي گردند. 

كارشناسان 
اجماع نظر دارند 
كه نخستين گام 
براي ترك كامل 

و برنگشتن به 
سمت مصرف 

دوباره مواد مخدر 
اين است كه فرد 

خودش بخواهد و 
نه با ضرب و زور، 
بلكه داوطلبانه 

اقدام به ترك كند. 
در مرحله بعد از 

ترك اعتياد، فرد 
بايد از دسترسي به 
مواد مخدر و محيط 
ناسالم دور بماند و 

تحت حمايت كامل 
خانواده و دوستانش 

قرار گيرد

مائده اميني
روزنامه نگار

گزارش همشهري از ميزان تخميني درآمد كمپ هاي ترك اعتياد خصوصي و دولتي 

هر معتاد، حداقل 19ميليون تومان 
كمپ هاي خصوصي ترك اعتياد براي هر شب بستري بيمار، به طور ميانگين یك ميليون تومان 

درخواست مي كنند 
تورم، هزینه هاي ترك اعتياد را هم تبدیل به 
هزینه هاي سرسام آور كرده است. ترك اعتياد 
اگرچه قطعا از مصرف مســتمر مواد، هزینه 
كمتري روي دست معتادها و خانواده هایشان مي گذارد اما در نهایت امري 
هزینه بر است. مراكز ترك اعتياد درآمد قابل توجهي براي پاك كردن بدن 
افراد از مواد مخدر مي گيرند و نمونه هاي خصوصي این مراكز براســاس 

بررسي هاي همشهري درآمدهاي نجومي و ميليوني كسب مي كنند.
اگر 30معتاد به شيشه، در اول خرداد ســال جاري به یکي از مراكز ترك 
اعتياد واقع در خيابان ظفر مراجعه مي كردنــد، تقریبا بدن همه آنها در 
بيســتم خرداد پاك بود؛ درآمد این مركز خصوصي از این پاكســازي اما 
750ميليون تومان براي 20روز فعاليت برآورد مي شــود. یعني اگر این 
مركز با 100درصد ظرفيت خود كار كند و براساس نرخي كه مشاورانش 
به همشــهري مي گویند و از همه مراجعه كنندگان بــراي اقامت در این 
مركز، شبي یك ميليون و 250هزار تومان درخواست كند، در پایان خرداد 
درآمد ناخالص این مركز، بيش از یك ميليارد و 100ميليون تومان برآورد 
مي شود. البته هزینه هاي این مراكز در این گزارش تخمين زده نشده اما 
به طور ميانگين اگر هر معتاد، قرار باشد همين نرخ را پرداخت كند، براي 

یك مركز خصوصي در 15روز، حدود 19ميليون تومان درآمد مي سازد. 
احتماال براي همين است كه چندسالي مي شود كه آگهي كلينيك هاي 

ترك اعتياد با اتاق هاي وي آي پي در و دیوار شهر را پر كرده است.
تيرماه ســال گذشــته، حميد جمعه پور، مدیركل درمان و حمایت هاي 
اجتماعي ســتاد مبارزه با مواد مخدر، گفته است 1270مركز كمپ ترك 
اعتياد در كشــور وجود دارد. بررسي ها نشــان مي دهد كه ظرفيت این 
مراكز عموما بين 30تا 100نفر است و مراكز خصوصي معموال 30تا نهایتا 
40معتاد را تحت درمان مي گيرند اما مراكز دولتي كه زیرنظر ســازمان 
بهزیستي اداره مي شــوند چندان به چنين محدودیتي پایبند نيستند و 
البته نرخ ارائه خدمات در آنها یك بيستم نرخ ارائه خدمات در نمونه هاي 

خصوصي این مراكز است.

داستان خصوصي هاي الكچري 
كلينيك هاي خصوصي دوســت ندارند آنها را »كمپ« خطاب كنيد! این 
مراكز براي بســتري كردن معتاد یا بيمار براي هر شب بين یك ميليون 
تا یك ميليون و 500هزار تومان طلب مي كنند كــه البته این نرخ براي 
اتاق هاي عمومي این مراكز اســت و نرخ اتاق هاي خصوصي گاهي از مرز 
2ميليون تومان رد مي شــود. یك كلينيك در خيابان ميرداماد براي هر 

شــب بســتري، یك ميليون و 400هزار و كلينيك دیگر در خيابان ظفر 
براي هر شب بســتري یك ميليون و 250هزار تومان به متقاضيان خود، 
قيمت مي دهند. در این كلينيك ها حضور مداوم بهترین روانشناس ها و 
پزشــکان، مراقبت از روحيه بيمار و وعده هاي غذایي سالم و كامل علت 
نرخ هاي نجومي اعالم مي شوند. كلينيك هاي خصوصي در تهران براساس 
برآوردهاي همشــهري حداقل یك ميليارد تومان در ماه درآمد ناخالص 
كسب مي كنند و به نظر مي رسد كرونا هم از حجم فعاليت آنها كم نکرده 
چرا كه با این شعار كه ما در ابتدا از همه تست مي گيریم تمامي این مراكز 

با حداكثر ظرفيت خود به كار مشغولند.

وابستگي به بهزيستي؛ كاهش هزينه تا 10برابر 
ماجراي مراكز ترك اعتيادي كه به بهزیســتي وابســته اند و شاید بتوان 
آنها را دولتي ناميد، متفاوت اســت. این مراكز نرخ هاي مشخص و تعریف 
شده اي دارند و چندان نمي توانند از تعرفه هاي ابالغي تخطي كنند. تماس 
خبرنگار همشــهري با مراكز مختلف ذیل این تعریف نشان مي دهد كه 
این مراكز براي یك دوره درمــان 28روزه، بين 900هزار تا یك ميليون و 
300هزار تومان دریافت مي كنند. یعني هزینه یك ماه بستري در یك مركز 
ترك اعتياد دولتي، مي تواند با یك روز بستري در یك مركز ترك اعتياد 
خصوصي برابري كند. بررسي هاي همشهري نشان مي دهد ظرفيت این 
مراكز بين 40تا 100نفر اســت و دوره درمان در مراكز دولتي عموما بين 
20تا 30روز است. در نتيجه اگر یك مركز ترك اعتياد، با 50نفر ظرفيت، 
20روز كار كند و از هر كــدام از بيماران به طــور ميانگين یك ميليون و 
200هزار تومان هزینه بستري براي كل دوره دریافت كند؛ درآمد ناخالص 
این مركز براي یك ماه، 60ميليون تومان در 20روز خواهد بود. كه این رقم 

یك بيستم یك مركز ترك اعتياد خصوصي خواهد بود.

ترك اعتياد به كدام مواد سخت تر است؟

مورفين و ترياك در تعقيب هروئين
دكتر اوحدي، روانپزشك و متخصص اعصاب و روان: ترك مواد تخدیركننده 

به مراتب سخت تر از مواد محرك و توهم زاست
بعضي هايشان مي گويند هر زمان بخواهند مي توانند ترك كنند اما حتي همين افراد 
هم مي دانند كه بازگشت سالمتي، پاك شدن بدن از سموم و ايجاد تغييرات مثبت در 
زندگي كه به وسيله اعتياد براي خود و اطرافيانشان رقم زده اند كاري سخت و دشوار 
است. چرا كه مصرف مكرر مواد اعتيادآور در يك بازه زماني طوالني تغييراتي را در مغز ايجاد كرده كه فرد را 
نه از روي لذت بلكه به اجبار مجبور به مصرف مي كند. از كار افتادن عملكرد مغز در طوالني مدت به فرد اجازه 
نمي دهد تصميم هاي عاقالنه درباره زندگي خود بگيرد و به درستي فكر كند. متخصصان و كارشناسان پزشكي 
در حوزه اعتياد با بررسي عملكرد تأثيرات انواع مواد مخدر روي مغز معتقدند ترك برخي از مواد مخدر به علت 
تأثيراتي كه روي هورمون هاي مغزي مي گذارد سخت تر است. نوع ماده مصرفي، مدت زمان مصرف، ميزان دوز، 
بيماري هاي زمينه اي و پنهان در فرد، وضعيت خانوادگي، مالي و حمايتي ازجمله عواملي است كه در رهايي 

معتادان از اعتياد و بازنگشت شان به آن در كوتاه مدت يا درازمدت نقش مهمي دارد.

مواد مخدر تخديري، محرك 
و توهم زا

دكتر محمد ابراهيم اوحدي، 
متخصــص  و  روانپزشــك 
اعصاب و روان در گفت وگو با 
همشهري به انواع مواد مخدر 

اشــاره مي كنــد و مي گوید:»مواد مخدر یــا تخدیري 
هستند یا محرك و توهم زا. مواد مخدر تخدیري شامل 
هروئين، مورفين، تریاك، شــيره، متادون، ترامادول، 
بوپرونورفين یا b2و...، مواد محرك شــامل كوكائين و 
شيشــه)مت آمفتامين(، مواد توهم زا شامل Thc، ال 
اس دي و قارچ یا ماشــروم، كانبيس ها شــامل گل یا 

ماري جوانا، علف یا گراس، حشيش و...هستند«.

ترك سخت مواد تخديري
دكتر اوحدي درخصوص اینکــه ترك كردن كدام یك 
از این مواد مخدر سخت تر است، مي گوید:»ترك كردن 
مواد تخدیركننده مانند هر وئين و تریاك سخت تر از مواد 
محرك و توهم زایي مانند ماري جوآناست. مواد محرك 
و توهم زا به لحاظ رواني فرد معتاد را درگير مي كند اما 
مواد تخدیري عالوه بر تخریب روان، جسم را هم درگير 

مي كند«.
در بدن یك فرد سالم 2ماده شيميایي به نام اندورفين و 
آنکفالين در ناحيه غده هيپوتاالموس ترشح مي شود تا 
وي بتواند در زندگي عادي درد كششي عضالت را تحمل 
كند و قادر به ادامه حيات باشد. اما وقتي فرد ماده مخدر 
تخدیري اســتفاده مي كند مراكز ترشــح این دو ماده 
شيميایي متوقف مي شود در نتيجه عالئم خماري مانند 
لرزش، درد بدن، كشش عضالني و خميازه هاي شدید 
در بدن فرد معتاد ایجاد مي شود. لذا ترك این مواد خواه 
ناخواه سخت تر و ادامه ندادن مصرف را براي فرد بسيار 

طاقت فرسا و غيرقابل تحمل مي كند.
این روانپزشــك و متخصص اعصــاب و روان در ادامه 
مي افزایــد:» البته ترك مــواد محــرك و توهم زا نيز 
به راحتي نيســت. تركيبات مت آمفتامين و حشيش 
نوروترانسميترهاي مغزي را تحریك مي كند كه بسيار 

خطرناك است و بيماري هاي زمينه اي در افراد مستعد 
را شــعله ور مي كند. این افراد ممکن اســت با مصرف 
مواد به یك بيمار اســکيزوفرني تبدیل شوند. بيماران 
مستعد باي پوالر )اختالالت دو قطبي( اگر در معرض 
مواد محــرك و توهم زا مانند ماري جوانا، حشــيش یا 
مت آمفتامين)شيشه( قرار بگيرند بيماري شان شکوفا 
مي شود كه بســيار خطرناك اســت و در برخي از این 
افراد گاهي ممکن است منجر به مرگ شود. مواد مخدر 
محرك فرد را از لحاظ رواني معتاد و وابســته مي كند. 
مثال كسي كه به شيشه اعتياد دارد درصورت نرسيدن 
مواد به بدنش و مصرف نکردن شدیدا دپرس، افسرده 
و خواب آلوده مي شــود طوري كه به خوبي قادر به فکر 

كردن نيست«.
به گفته دكتر اوحدي، بســته به شــرایط زندگي فرد 
بازگشــت به مصرف مجدد مواد تخدیري و چه محرك 
ممکن است در كوتاه مدت رخ دهد و همه  چيز بسته به 

ویژگي هاي فردي، اجتماعي و خانوادگي فرد دارد.
آنچه مهم است این است كه دوره درماني باید زیرنظر 
روانپزشــکان و در كلينيك هاي ترك اعتياد طي شود. 
چون در این محيط هيچ گونه ماده مخدري در دسترس 
بيماران نيست، در نتيجه وسوسه مصرف مواد كاماًل از 
بين مي رود. همچنين پزشکان متعدد با تخصص هاي 
مختلف فرایند ترك بيماران را تحت نظر دارند و عالئم 

خماري را مدیریت مي كنند.

راز مگوي ميزان توليد متادون در ايران را فاش كنيد 
آیا توزیع داروي ترك اعتياد در داروخانه ها به روند كاهش اعتياد در جامعه لطمه وارد مي كند؟ 

آوين آزادي
روزنامه نگار

شيوا نوروزی
روزنامه نگار



نورا عباسي  
روزنامه نگار
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تاريخ مبارزه با اعتياد
مبارزه با مواد مخدر با نخستين قانون در سال 1289 آغاز شد و تا به امروز 

ادامه دارد

نگاه مسئوالن ایران به اعتياد و مواد مخدر 
در گذر دهه ها با تغييرات متعددي روبه رو 
شده است و رد این تغيير نگاه را مي توان 
در قوانين مربوط به موادمخدر و معتادان رصد كرد، هر چند در ابتداي مسير 
قانونگذاري مجازات سنگيني براي فرد معتاد درنظر گرفته شده بود اما تغيير 
نگاه به افراد معتاد موجب شد تا در دهه اخير شاهد ایجاد درمان بيمه اعتياد 

معتادان باشيم.
پيش از سال1289 نگاه سلبي نسبت به استفاده از تریاك – به عنوان تنها ماده 
مخدر رایج در ایران- وجود نداشت، استفاده از این مخدر آزاد بود و دولت ها 
در مسير فروش، توزیع و حتي واردات تریاك اعمال نظر نمي كردند اما از زمان 
تصویب نخستين قانون مربوط به ممنوعيت مصرف مواد مخدر در سال 1289 

نگاه حکمرانان و مسئوالن با تغييرات همراه شد.
در مطلب پيش رو تالش شده است تا با استفاده از اطالعات به دست آمده از 
گزارش  مركز پژوهش هاي مجلس در سال 77، پژوهش منتشر شده در مجله 
تاریخ ایران و... مروري تاریخي بر روند قانونگذاري و نگاه مســئوالن به بحث 

اعتياد و مواد مخدر داشته باشيم:
  سال1289: »قانون تحدید تریاك« نخستين قانوني بود كه براي ممنوعيت 
مصرف مواد مخدر در این سال از سوي مجلس شوراي ملي به تصویب رسيد. این 
قانون بر دریافت عواید مالياتي و تخصيص حق الزحمه در ازاي تسليم سوخته 
تریاك و اعمال ضوابط مربوطه تأكيد داشت. براي هر مثقال تریاك ماليده شده 
300دینار ماليات درنظر گرفته شد و همين موضوع باعث شد تا براي سال هاي 
طوالني ماليات به دست آمده از تریاك وارد بودجه دولت شود. همچنين طبق این 
قانون، مصرف »سوخته« ممنوع شد و شهروندان موظف شدند تا سوخته هاي 

خود را تحویل مقامات دولتي دهند.
  سال 129۷: مصرف تریاك بدون نسخه پزشك، به صورت كلي ممنوع شد.

  سال 1294: سه شاهي حق الزحمه تحویل سوخته تریاك از جانب افراد 
معتاد به مأموران دارایي كاهش یافت و به یك شاهي تبدیل شد.

* سال 1301: قانون منع واردات مواد مخدر به ایران تصویب و وظيفه نظارت 
و اجراي قانون بر عهده مأموران گمرك و شهرباني گذاشته شد.

  سال 1304: مجلس شوراي ملي در پنجمين دوره فعاليت خود، قانوني 
را تصویب كرد كه براي نخســتين بار اســتعمال علني تریاك، الکل و سایر 

مواد مخدر جرم شناخته شد.
  سال 1305: 8درصد درآمد دولت از راه فروش شيره به اشخاص معتاد و 
مصرف كنندگان تریاك تأمين شد چرا كه در آن سال ها وزارت دارایي به تریاك 

به عنوان یك منبع جدید درآمد نگاه مي كرد.
  سال 130۷: در دوره پهلوي دوم قانون»انحصار دولتي تریاك« تصویب 
شد، بر این اساس كليه امور مربوط به معامالت، نگهداري، آماده سازي ،  انبار 
و... در انحصار دولت قرار گرفت. شــهروندان باید كاشت گياه خشخاش را با 
اجازه دولت انجام و تریاك خود را به دولت و »مؤسسه انحصار تریاك« تحویل 
مي دادند. همچنين در این سال مقرر شد كه نگهداري از مواد مخدر یا در اختيار 
داشتن ابزار توليد و توزیع تریاك با مجازاتي شامل جریمه نقدي و حبس همراه 

شود البته در این قانون، مصرف مواد مخدر منع نشده بود.
  سال 1334: قانون»منع كشت خشخاش و استعمال تریاك« به معتادان 
این اولتيماتوم را داد كه ظرف 6 ماه خود را بــه مراكز درماني معرفي كنند و 
همچنين كارمنداني كه معتاد به مواد مخدر بودنــد از خدمت دولتي بركنار 
شوند. در همين سال »سازمان مبارزه با تریاك« در وزارت بهداشت تشکيل 

شد تا اهداف این قانون براي مبارزه با مواد مخدر را پيگيري كند.
  سال 1338: براســاس مصوبه قانوني، »حشيش« جزو مواد مخدر شناخته 
و مجازاتي براي مراكز مصرف و همچنين خرید و فروش موادمخدر تعيين شــد. 
براســاس ماده 4 »قانون مربوط به اصالح قانون منع كشت خشخاش و استعمال 
تریاك« مجازات سازنده یا واردكننده هر یك از مواد مخدره مذكور در ماده یك، 
حبس موقت با اعمال شاقه از ۵ســال تا 1۵  سال و پرداخت جریمه  نقدي معادل 
مبلغ ۵00ریال براي هر گرم از مواد افيوني و 3 هزار ریال براي هر گرم از سایر ادویه 

مخدر بود و درصورت تکرار، مجازات مرتکب  عالوه بر جزاي نقدي اعدام بود.
  سال 134۷: قانوني در این سال تصویب شد كه براساس آن، افراد معتاد 
با مجازات هایي همچون لغو عضویت بازرگانان و صاحبان صنایع در اتاق هاي 
بازرگاني، محروميت از مزایاي قانون كار و قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران 

روبه رو شدند.
  سال 1349: تحت شرایط خاص، توليد و فروش مواد مخدر به منظور كمك 
به درمان معتادان مجاز و در همين راســتا فروش قانوني تریاك به »بيماران 
معتاد« كه ســهميه تریاك و كارت كوپن داشــتند، پيگيري شد. »سازمان 
معامالت تریاك« در این سال تأسيس شــد و رساندن تریاك توليد داخل به 
معتادان و تالش براي ناخالص ســازي  تدریجي مواد به منظور ترك معتادان، 

جزو وظایف اصلي این سازمان بود.
  ســال 1359: مجازات هایي همچون اعدام و حبس هاي طوالني مدت 
براي قاچاقچيان و فروشندگان مواد مخدر از جانب شوراي انقالب تعيين و در 

كنارش برنامه هایي براي درمان معتادان درنظر گرفته شد.
  سال 1360: »ســازمان معامالت تریاك« منحل و فروش مواد مخدر به 

معتادان از سوي سازمان هاي دولتي غيرقانوني اعالم شد.
  سال 1362: جمع آوري معتادان متجاهر، جایگزین جزاي نقدي، تنبيه 
بدني به جاي حبس و همچنين سپردن افراد معتاد به سازمان هاي بازپروري 
جزو اقدامات قانوني این سال بودند كه براساس نظر قوه قضایيه پيگيري شد.

  سال 136۷: »قانون مبارزه با مواد مخدر« تصویب شد، از طریق این قانون 
نه تنها ســتاد مبارزه با مواد مخدر فعاليت خود را آغاز كرد بلکه مجازات هایي 

همچون حبس، شالق و اعدام مجرمان تحت شرایط خاص اجرایي شد.
  سال13۷6: بخش هایي از قانون مصوب سال 67 در این سال اصالح شد و 
بر این اساس بندهایي مانند مجازات افراد معتادي كه پس از بازپروري، دوباره 
به اعتياد روي مي آوردند و همچنين مجازات افرادي كه موجب اعتياد دیگران 

مي شدند، حذف شد.
  سال 1385: »سياست هاي كلي مبارزه با مواد مخدر« با نگاهي دوجانبه به 
مجازات گســترش دهندگان مصرف مواد مخدر و بحث درمان مصرف كنندگان 

ابالغ شد.
  سال 1390: تغيير نگرش و قبول اعتيــاد به عنوان یك آسيب اجتماعي 
موجب شد تا رویکردهاي پيشگيرانه  مورد توجه قرار بگيرد، در همين راستا 
»سند جامع پيشگيري اوليه از اعتياد« به عنوان نقشه راه فعاليت هاي فرهنگي 

و پيشگيري تدوین شد.
  سال 1394: مبارزه  همه جانبه با مواد مخدر و روانگردان ها با هدف كاهش 
2۵ درصدي اعتياد تا پایان برنامه ششم به عنوان یك سياست كلي اعالم شد.

  سال 1396:  براســاس مصوبه مجلس، مجازات اعــدام درباره برخي از 
قاچاقچيان مواد مخدر حذف و مقرر شد كه این افراد به حبس درجه یك تا 30 

سال و جریمه محکوم شوند.
  سال 1400: طبق گفته مدیركل درمــان و حمایت هاي اجتماعي ستاد 
مبارزه با مواد مخدر ميزان اعتبار بيمه درمان اعتياد براي ســال 1400، 7۵ 

ميليارد تومان درنظر گرفته شد.

برگ آخر

بررسي اعتياد در فيلم ها و بازي نقش  معتاد در سينماي ایران 
از نگاه 10منتقد سينما و روزنامه نگار

سّيد، تو از همه ما 
آدم تر بودی! *

نگار حسينخاني 
روزنامه نگار

از جوانمردي تا استيصال، ســينماي ايران در اين 
سال ها توانسته، شمايلي نسبتا كامل از تصوير معتاد 
را در فيلم هاي سينمايي به تصوير بكشد؛ تصاويري كه گاه براي ما آشنا و گاه غريبه مي نمايند. در اين 
گزارش قصد كرده ايم ماناترين تصاوير را در سينما و بهترين نقش آفريني ها را در همه آن فيلم هايي كه 
در اين چند دهه، خوراك تصويري ما بوده اند، از نظر بگذرانيم. از اين رو، 10 نفر از روزنامه نگاران و منتقدان 
سينما درباره به يادماندني ترين فيلم ها با موضوع اعتياد و نقش آفرينان آن، نوشته اند. هرچند نظرات گاه 
با يكديگر بسيار متفاوت بود، اما آنچه پس از سال ها همچنان اتفاق نظري جمعي درباره آن وجود داشت، 
فيلم »گوزن ها«ي مسعود كيميايي با نقش آفريني بهروز وثوقي بود؛ تصويري كه ماناترين شمايل معتاد 

را در ذهن مخاطب ايراني بر جا گذاشته است.

نتایج نظرسنجی

بهترين ايفاگر نقش معتاد
   بهروز وثوقي

  نوید محمدزاده و باران كوثري 
پارسا پيروزفر، حامد بهداد، طناز طباطبایي، 

بهرام رادان، فریماه فرجامي و سعيد پورصميمي

بهترين فيلم در ترسيم سيمای اعتياد
 »گوزن ها«

 »خون بازي«، »سنتوري« و »ابد و یك روز« 
 »مرهم« و »آرایش غليظ«

* در فيلم »گوزن ها«، قدرت )فرامرز قريبيان( كه بابت گرفتاري سيد)بهروز وثوقي( به اعتياد ناراحت است، خطاب به او، اين جمله را مي گويد و يادآوري مي كند كه چه گذشته اي داشته و حاال تباه شده است؛ حاال، بهروز وثوقي، رتبه اول را درنظرسنجي ما كسب كرده است.

گوزن ها با همه ابعاد تاريخی و اجتماعی اش 

گوزن ها به خاطر همه ابعاد تاریخي، اجتماعي و تأثيرگذارش بر جامعه. این فيلم یکي از 
برترین هاي تاریخ سينماي ایران است؛ فيلمي كالت كه همه بر سر خوب بودن و جذاب 
بودنش توافق نظر دارند. »ابد و یك روز« نيز به خاطر نگاه مهربانانه اي كه به معتادان 
دارد و به نقش خانواده در حفظ و حراست از معتادان. »سنتوري« به دليل شکنندگي 
هنرمندان كه در معرض اعتياد قرار مي گيرند و سير سقوط آنها كه در تاریخ فرهنگ و 
هنر این مملکت كم نبوده اند و »خون بازي« به دليل نسل جواني كه اكنون بر اثر عوارض 
اجتماعي و جنبه هاي رواني دچار اهریمن اعتياد مي شوند و متأسفانه پناهگاهي ندارند.

بازيگران: بهروز وثوقي، نويد محمدزاده، باران كوثري
بهروز وثوقي، هنوز هيچ كس نتوانسته نقش معتاد در سينما را در حد و اندازه  او بازي كند؛ حتي نويد 
محمدزاده كه نفر دوم اين ليست است. باران كوثري به عنوان نقش دختر جوان معتادي كه تا آن زمان 

بازي نشده بود و در سينما شايد نخستين بار يا الاقل برجسته ترين شكل آن را تصوير كرده است.

فيلم  :  گوزن ها،ابدويكروز،سنتوري،خونبازي

درگير كليشه ها و الگوهای ثابت

اعتياد در ســينماي ایران تقریبا از همان ابتداي نمایش درگير كليشه ها و الگوهاي 
ثابتي بود كه هنوز بخش عمده اي از آن را حفظ كرده است. بيش از آنکه بازیگر در این 
زمينه بتواند كاري انجام دهد، بحث بر سر شخصيت پردازي و فاصله راوي از بازیگر و 
درونيات اوست. در ســال هایي كه تنوع مواد مخدر و روانگردان بسيار بيش از گذشته 
شده است و جدا از تأثيري كه هر كدام بر شيوه و عادات زندگي فرد مي گذارند، بر مغز 
و شيوه ادراك او نيز اثرگذار است. همه اینها هم وجوه مشترك بيروني دارد و هم وجوه 
شخصي و فردي. اعتياد هر كس با توجه به ویژگي هاي فردي، ذهني، بدني و شيوه رشد 
و ژنتيك منحصر به فرد است. این موضوعي اســت كه اغلب در سينماي ایران نادیده 
گرفته مي شود و در نهایت سبب مي شود كه در بيشتر موارد معتادهاي سينماي ایران، 

به نحوي دائم ما را یاد همدیگر بيندازند.

بازيگران: باران كوثري، نويد محمدزاده، پارسا پيروزفر
باران كوثري »خون بازي«، نويد محمدزاده در »ابد و يك روز« و پارســا پيروزفر »مهمان مامان« 
بيش از ســايرين در ارائه تصويري شــخصي از معتاد موفق بوده اند كه قاعدتا تا حدودي متاثر از 

شخصيت پردازي همه جانبه  آنها در فيلمنامه است.

فيلم  :  ......

آن لولی وش مغموم 

بازيگران: سعيد پورصميمي  به نقش فرتي در »عشق طاهر«
تنها سعيد پورصميمي مي توانست، صحنه هايي آشفته و نه چندان پرقوام در 
»عشق طاهر« محمدعلي نجفي را با بازي پركرشمه اش به سكانسي طاليي 
تبديل كند؛ او در مجلسي جاهلي كه پيشكار سابق و ارباب فعلي اش، طاهر 
راه انداخته، معركه كوچكي به پا مي كند و با هماهنگي بازي اش با ساز مطربان 
مجلس و قر و قميش ناشي از حال خراب خوش و عوض كردن مدام پاهايش 
به عنوان تكيه گاه و بازي مناسب با قوطي كبريت و سيگار، طي حديث نفسي از 
اينكه چه شد از جايگاه مهندس مينايي، به مقام معتادي ته خط رسيده به اسم 
فرتي تنزل پيدا كرد، براي حاضران مي گويد. اينكه چطور بعد از پريدن عشق و همسر خواننده اش 
فيروزه و نامه هاي بي جوابش، كارش به رفقاي ناباب و زغال خوب و زرورق برق دار رسيد و زندگي اش 

را گذاشت روي وافور و هي دود كرد و آخرش هم توي همون دودها گم و گور شد.
موفقيت پورصميمي در اين است كه با درك درســت نقش و اجرايي جذاب و نمايشي، سير سقوط 
يك آدم بر اثر اعتياد را در كمترين زمان ممكن به تصوير مي كشــد و در چشــم به هم زدني، آن 

شادي و شنگولي اوليه، جايش را به حسرتي تلخ و هپروتي در پايان مي دهد.

فيلم  :  عشق طاهر

سيدرسول چه در حضيض ذلت  و چه در به پاخاستن

بی گزافه گويی، شعارزدگی يا نصيحت پردازی

همه ابعاد يك رفاقت تمام عيار

سيد مرتضی

اعتياد   گونه ای   مناسكسه فيلم، سه بازيگر

علي عمادي 
روزنامهنگار

سعيد مروتي 
روزنامهنگار

بازيگران: طناز طباطبايي
سيد »گوزن ها« آنچنان نقش معتاد را جا انداخت كه 
قريب به اتفاق چنين نقش هايي در سينما و تلويزيون 
ايران، آن را به گونه اي تكرار كردند. در بين فيلمسازان 
هم، حميد نعمت اهلل اعتياد را نه به عنوان مسئله اصلي 
كه در شمايل يك وجه از ابعاد شخصيت كاراكترهايش 
مي گنجاند؛ كامل ترين آن را هم مي توان در نقش فريد 
)امين حيايي( در »شعله ور« يافت. با اين حال اگر قرار 
به يك انتخاب باشد، دوســت دارم به دو دليل مريم 

»مرهم« را برگزينم. نخست آنكه طناز طباطبايي بدون اغراق هاي معمول، نقش را باورپذير مي سازد و 
ديگر آنكه عليرضا داوودنژاد بي گزافه گويي، شعارزدگي  يا نصيحت پردازي، راه درمان را نشان مي  دهد. 
 عطوفت و عشق مادربزرگ به نوه، رئاليسم فيلم جمع و جور و خانوادگي داوودنژاد را اعتال مي بخشد و

ماندگارش مي سازد.

تصویري دقيق و اسنادي از اعتياد در دهه ۵0 كه موفقيتش باعث بازتوليد ایده هایش به عنوان الگویي محبوب شد. آن هم 
درحالي كه »گوزن ها« در طول ساليان بيش از آنکه فيلمي درباره اعتياد ناميده شود، اثري در ستایش رفاقت و مشي مسلحانه 
جنبش چریکي خوانده شده است. در واقع اعتياد مسئله اصلي یا الاقل مهم ترین دستمایه فيلم قلمداد نشده است. فيلم از 
طریق نمایش یکه بزن جوانمرد دهه 40كه در دهه ۵0هروئيني شده، به بازنمایي پروژه اي امنيتي در آن سال ها مي پردازد. 
پروژه معتاد كردن لوطي ها و گردن كشان كه ارجاعي به آن در سکانس معروف نانوایي فيلم »رضا موتوري« مسعود كيميایي 

هم به چشم مي خورد.
بازيگران: بهروز وثوقي

جلوه اي تابناك از ايفاي نقش مرد معتاد كه بارها و در طول ساليان توسط چند نسل از بازيگران مورد تقليد 
قرار گرفت و نتيجه هم اغلب شكست بود. بهترين ستاره- بازيگر سينماي قبل از انقالب در بهترين دوران 
حرفه اي اش اوجي را رقم زد و قله اي را فتح كرد كه هنوز و همچنان دست نيافتني به نظر مي رسد. اجرايي 
درخشان و درك شده از شخصيت »سيد« كه از سوي نويسنده، كارگردانش به درستي و با اشراف كامل طراحي 
و هدايت شده و مقابل دوربين هم بازيگري حضور داشته كه از همه آورده هايش از سال ها حضور در سطح اول 
سينماي ايران و قريحه و استعدادش بهره برده و نقش را با وجود زندگي كرده است. سيد فيلم گوزن ها با آن 
درك شهودي و بامزگي ذاتي اش، به شدت نسبت به وضعيت خويشتن خودآگاه است: »به امام حسين، من 
باالمم مي دونم. پايينمم مي دونم. غصه برم داشته...« و سيد در هجوم عصيان و عاطفه نشان مي دهد كه اگر 
»تنش ضايع شده، رفاقتش جايي نرفته«. كه »با گوله مردن بهتر از زير پل توو جوب مردنه.« سمپاتيك تر و 

ملموس تر از او معتادي در اين سينما نداشته ايم.

بازيگران: بهروز وثوقي   و نويد محمدزاده
همين 2كلمه در تيتر كافي است براي اينكه مهم ترين بازيگران فرورفته در 
نقش معتاد در قالي سينماي ايران به گل برسند. خيلي ها نقش معتاد بازي كردند 
و خيلي ها براي همين ايفاي نقش  به جايزه و اعتبار رسيدند، اما بي ترديد بهروز 
وثوقي در »گوزن ها« با كاراكتر سيد در آن اوج خماري هنرمندانه ايستاده  است 
و در سال هاي بعد بي  ترديد نويد محمدزاده با كاراكتر مرتضي در فيلم »ابد و يك 
روز« من را با بازي در نقش يك معتاد، نشئه كرد. اين دو انتخاب در واقع تركيب 
بازيگر يك نقش از دو نسل سينماي ايران هستند، تركيب سنتي و صنعتي... .

بازيگران: بهروز وثوقي  و باران 
كوثري، بهرام رادان

اعتياد را در مقام گونه اي مناسك در زندگي 
معتاد تصویر كرده.

بازيگران: حامد بهداد  
آشــنايي زدايي، به شــكلي عامدانه 
اغراق آميز، از تصوير تثبيت شده  معتاد. 

او به شكلي غيرعادي بيش فعال است.

فيلم  :  گوزن هاودرمرحلهبعدتيغوابريشم،خونبازي،سنتوري،ابدويكروز،متريشيشونيموآرايشغليظ

فيلم  :  مرهم

فيلم  :  گوزن ها

فيلم  : 
 گوزن ها

وابدويكروز

فيلم  : 
 گوزن هاوخونبازي،سنتوري

فيلم  :  آرايش غليظ

جواد طوسي 
منتقدسينما

بازيگران: بهروز وثوقي  و پس از او فريماه فرجامي و اكبر معززي، باران كوثري، بهرام رادان، نويد محمدزاده و 
بهرام رادان

يك بازي و نقش متفاوت و ماندگار از شمايل بازيگري در سينماي ايران. يك  نمونه استثنايي از شخصيت 
خاكستري با ديالوگ نويسي و ادبيات خاص خودش كه فراتر از حوزه سينما و »سينه فيلي«ها، در فرهنگ 
كوچه و بازار و نظريات جامعه شناختي، جايگاه رفيع و انكارناپذيري دارد. سيدرسول »گوزن ها«، چه در 
حضيض ذلت  و چه در زمان به پاخاستن)با موج مثبت عاطفي گرفتن از رفيق قديمي اش قدرت(، ديدگاه 
و جهان بيني دارد. سيد»گوزن ها«، سمپاتيك ترين، هويت مندترين و مرگ آگاه ترين شخصيت معتاد 
تاريخ سينماي ايران است كه انگار هيچ گاه رنگ و بوي كهنگي به خود نمي گيرد. بدون ترديد دوام و 
استحكام و جاذبه هاي همچنان بكر، چنين نقش پركشش و تأثيرگذار و پرحس و حالي، جدا از قابليت هاي بازيگري وثوقي، 

مديون خالق اصلي اش مسعود كيميايي است.

هر فيلم  از زاويه ای

شاهين شجري كهن 
منتقدسينما

هر یك از این فيلم ها از زاویه اي به موضوع اعتياد نزدیك شده اند. در این ميان فيلم »گوزن ها« با بازي بهروز وثوقي 
در نقشي سنگين و بي سابقه معتاد را بتوان به نوعي آركي تایپ و شمایل الگویي همه معتادان پس از خودش انگاشت. 
به همين دليل قطعا گوزن ها جایگاه تاریخي ویژه اي داشته و تا سال ها پس از خود هر آن كس كه نقش معتاد را ایفا 
كند، با وثوقي مقایسه مي شود. اما فيلم هایي چون »تيغ و ابریشم«، »ابد و یك روز« و »متري شيش و نيم« كه نگاه 
مدرن تري به مسئله اعتياد و خرید و فروش مواد مخدر در جامعه امروزي كرده اند؛ این فيلم ها نيز توانسته اند الگوي 
تازه تري از اعتياد ارائه كنند. فيلم »خون بازي« و »ســنتوري« كه هر دو ویراني فرد را پيش چشم مخاطب تصویر 
كرده اند. از این رو رویکردها با یکدیگر متفاوت اســت و نمي توان گفت یکي از این فيلم ها در نشان دادن سویه هاي 

مواد مخدر و اعتياد موفق تر از دیگري است. هر چند در مواردي این مورد محوریت بيشتري دارد.
 مثاًل در »زیر پوست شهر« مواد مخدر محوریت قطعي و پررنگي ندارد، خالف گوزن ها كه موضوع و دستمایه اصلي 

فيلم است و جنبه فرعي و تکميلي نيست.
بازيگران: بهروز وثوقي و بهرام رادان، باران كوثري، نويد محمدزاده و فريماه فرجامي

بهرام رادان در سنتوري، باران كوثري در خون بازي، نويد محمدزاده در ابد و يك روز كه تصويري از معتاد 
امروزي كه به شيشه و مخدرهاي جديد معتاد است و اوضاع خراب تري از معتادان ثبت شده در فيلم هاي 
گذشته ارائه مي كند، نمونه هاي موفق سال هاي اخير محسوب مي شوند. فريماه فرجامي نيز در »تيغ و ابريشم« 
در زمان خود بسيار ساختارشكن، چهره متفاوتي را از خود ارائه كرد. در واقع سينماي ايران فرازهاي متفاوتي 

در اين باره تدارك ديده و كارنامه پرباري تهيه كرده است.

فيلم  :  گوزن ها
 و تيغ و ابريشم

مسعود مير 
روزنامهنگار

بهزاد عشقي 
منتقدسينما

محمد خلفي 
تدوينگرومنتقد

نيوشا صدر 
منتقدسينما

علي رستگار 
روزنامهنگار

ترک اعتياد
اين شماره

احمد طالبي نژاد 
منتقدسينما



سوپرجام ســال99 فوتبال ايران باالخره 
بعد از مدت ها تأخير امشــب در ورزشگاه 
آزادي تهران برگزار خواهد شد. پرسپوليس 
به عنوان قهرمان ليــگ 99-98 و تراكتور 
به عنوان قهرمان جــام حذفي همان فصل 
بايد در ابتداي فصل 1400-1399 به مصاف 
هم مي رفتند كه اين بازي به روزهاي پاياني 
خردادماه1400 موكول شــده است. بعد از 
برگزاري بازي هاي تيم ملي در بحرين و پايان 
وقفه اي كه در مسابقات باشگاهي پيش آمد، 
مسابقه سوپرجام امشب پيش درآمدي براي 
شروع مجدد ليگ بيستم و جام حذفي ايران 
خواهد بود. براي ميزباني اين بازي قرعه كشي 
انجام شده و پرسپوليس به حكم قرعه ميزبان 

بازي سوپرجام اســت كه از ساعت19:50 
امشب در ورزشگاه آزادي آغاز خواهد شد.

2تيم پرســپوليس و تراكتور يك بار در اين 
فصل به مصــاف هم رفته اند كــه با برتري 
پرســپوليس در زمين تراكتور همراه بوده 
است. بازي رفت اين دو تيم در ليگ بيستم، 
روز 16بهمن ماه 99 در تبريز انجام شــد كه 
پرســپوليس با تك گل سيدجالل حسيني 
ميزبانش را شكســت داد. جالــب اينكه 
پرسپوليس در آن مسابقه برتري قابل توجهي 
مقابل حريف داشــت و اگر در نيمه دوم از 
فرصت هايش استفاده مي كرد، مي توانست به 
يك برد پرگل و تاريخي برسد. بازي برگشت 
2تيم در تهران هم هنــوز باقي مانده كه در 

هفته بيست ونهم يعني هفته ماقبل آخر ليگ 
برگزار خواهد شد. پرسپوليس كه بيشترين 
بازيكن را در تيم ملي داشت، بعد از بازگشت 
ملي پوشان از بحرين 2بازيكن خود را مصدوم 
تحويل گرفت. كمــال كاميابي نيا قطعا بازي 
امشب سوپرجام را از دســت داده و وحيد 
اميري هم بعــد از مصدوميت مقابل بحرين 
شرايط نامشخصي براي اين بازي دارد. البته 
مربي پرسپوليس هم روز گذشته تأييد كرد  
كه اميري در مقابل تراكتور غايب خواهد بود 
و در نشست مطبوعاتي قبل از بازي نيز غيبت 
هر دو بازيكن را قطعي اعالم كرد. برنده بازي 
امشب، نخستين جام داخلي سال1400 را به 

خانه خواهد برد.
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   قاتلي
 به نام ترديد

اشتباه دوران  برانكو را  در مورد 
اسكوچيچ تكرار نكنيد

محمدعلي گرايي و برادرش محمدرضا در المپيك كشتي مي گيرند محمد علي 
مي گويد رنگ مدال آنها خوشرنگ تر از مدال برادران خادم مي شود  18 20

     احسان حدادي به دنبال 
ركورد ساعي و خادم

   من و برادرم در توكيو
 تاريخ ساز مي شويم

   فدراسيون پزشكي  ورزشي اعالم كرده است كه حدادي با فيزيوتراپي
 مي تواند به المپيك برود  اين چهارمين المپيك او خواهد بود 

تركيهولز سوئيس ايتاليا

19

1819

   بي رزومه ها به تيم ملي دعوت 
شدند اما شانسي به من داده نشد

   شام آخر
   پرسپوليس هميشه

 مشكل مالي داشته است

 علي عليپور، مهاجم ايراني ماريتيموي پرتغال اعتقاد دارد در نخستين فصل حضورش 
در اروپا تجربيات خوبي به دست آورده است

احمد نوراللهي ،هافبك ملي پوش پرسپوليس بعد از يك سال بازي  بدون وقفه احساس خستگي 
مي كند اما مي گويد همچنان به قهرماني در ليگ و بردن استقالل در جام حذفي اميدوار است

دور سوم مرحله گروهي يورو از امشب 
با بازي هاي همزمان آغاز مي شود  تا 
تكليف تيم هاي صعود كننده و نخستين 

تيم حذف شده مشخص شود

20:3020:30

يك جام و 2انگيزه
پرسپوليس و تراكتور امروز در حالي مسابقه سوپرجام ايران را برگزار مي كنند كه هر كدام 

انگيزه هاي متفاوتي براي پيروزي در اين بازي دارند.

     يحيي به دنبال استارت خوب
با اتمام مسابقات تيم ملي، مقطع پاياني فصل باشگاهي در حالي براي پرسپوليس آغاز 
مي شود كه اين تيم در يك بازه كوتاه و كمتر از دوماهه، شــانس گرفتن 3 جام را دارد. 
نخستين آنها همين سوپرجام است، اما 2 رقابت مهم تر در ليگ و جام حذفي باقي مانده كه 
سرخپوشان پايتخت در هر دو مدعي جدي هستند. داستان ليگ كه با رقابت سايه به سايه 
پرسپوليس و سپاهان حسابي جذاب شده، در جام حذفي هم سرخپوشان دوئل حساس 
با استقالل را پيش رو دارند. با اين تفاسير موفقيت در سوپرجام عالوه بر اينكه آسان ترين 
قهرماني فصل را براي شاگردان يحيي گل محمدي به همراه مي آورد، باعث خواهد شد آنها 
با روحيه باالتري در 2 جام ديگر به ميدان بروند. در نقطه مقابل اما شكست احتمالي در اين 

مسابقه مي تواند روحيه تيم را به هم بريزد و تبعات منفي زيادي داشته باشد.

   تراكتور و آخرين اميدش
در آن سوي ميدان اما تراكتور به اين بازي به چشــم آخرين اميدش براي دست خالي 
نماندن در اين فصل نگاه مي كند. سرخپوشان تبريزي در ليگ برتر قهرمان نخواهند شد و 
حتي كسب سهميه هم براي آنها دشوار است. در جام حذفي هم تراكتور متحمل شكست 
سنگين برابر آلومينيوم اراك شد و از دور رقابت ها كنار رفت. آنها البته در ليگ قهرمانان 
آسيا به مرحله يك هشتم نهايي رسيده اند، اما در فصل جاري در مسابقات داخلي تنها 
سوپرجام براي شان باقي مانده است. اگرچه در طول اين چند روز توجه كمي به تراكتور 
شد، اما قطعا اين تيم انگيزه بســيار زيادي براي كسب پيروزي مقابل پرسپوليس دارد. 
تراكتور بازي رفت ليگي را هم در خانه با يك گل به پرسپوليس باخته و براي اين مسابقه 

انگيزه هاي انتقامي دارد.

20

امشبدرسوپرجامايران،پرسپوليسبدون2مليپوشمصدومشبهمصافتراكتورميرود

اولين جام 1400
تراكتور19:50 پرسپوليس
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بهروز رسايلي| دست كم تا لحظه تنظيم اين مطلب فدراسيون 
فوتبال هنوز نمي داند تصميمش در مورد ادامه همكاري با دراگان 
اسكوچيچ چيست. قرارداد مربي كروات به پايان رسيده و او در 
فاز اول همكاري اش با فدراسيون عملكرد خوبي داشته است. 
اسكوچيچ كه در شرايطي كامال بحراني هدايت تيم كشورمان 
را به دست گرفت، در ادامه توانست گره كور صعود از مرحله اول 
انتخابي را باز كند و تيم را باال ببرد. پس از آن بود كه فدراسيون 
فوتبال با لحني ترديدآميز در مورد ادامه حضور اسكوچيچ حرف 
زد. بين ملي پوشان چند نفري به دفاع از مربي كروات برخاستند، 
اما يكي هم مثل مهدي طارمي ضمن تمجيد از كارلوس كي روش 
مدعي شد فدراســيون بايد در مورد آينده نيمكت تيم ملي 
تصميم بگيرد. همه اينها يعني در فاصله كمتر از3 ماه به آغاز دور 
بعدي مسابقات انتخابي، هنوز تكليف اسكوچيچ روشن نيست 

و اين مي تواند يك »سم« براي تيم ملي باشد.

  بازخواني يك ماجراي تاريخي
درست عين شرايطي كه امروز براي اسكوچيچ پيش آمده، 16سال پيش 
براي هموطن او يعني برانكو ايوانكوويچ رخ داد. آن زمان برانكو برخالف 
تصور افكار عمومي سرمربي تيم ملي شد و توانست ايران را به مرحله 
نهايي جام جهاني 2006 ببرد. با اين همه درست از روزي كه ما بحرين را 
برديم و مسافر آلمان شديم، اين تحليل مطرح شد كه تيم ملي در مرحله 
نهايي جام جهاني نياز به يك مربي بزرگ تر از برانكو دارد. شــايد االن 
باورتان نشود، اما آرشيو رسانه ها گواه اين داستان است كه فدراسيون 
محمد دادكان تا پاي پرواز تيم ملي هم نمي دانست برانكو قطعا مي ماند 

يا نه! آن زمان حتي مباحثي در مورد سپردن تيم به علي پروين و مرحوم 
ناصر حجازي هم وجود داشت؛ يعني تشتت آرا در چنين سطحي بود. از 
يك طرف فدراسيون فوتبال تصور مي كرد در جام جهاني نياز به يك مربي 
بزرگ تر داريم و از طرف ديگر عزل برانكو بعد از بردن ايران به جام جهاني، 
رفتاري ناجوانمردانه جلوه مي كرد. اين كشمكش مدت ها ادامه يافت و 
سرانجام برانكو سر جاي خودش باقي ماند، اما ديگر پشمي به كالهش 
نمانده بود. همه فهميدند فدراسيون او را با اكراه نگه داشته و همين كافي 

بود تا بازيكنان از مربي كروات فرمان نبرند.

  هر كاري مي كنيد »قاطع« باشيد
مقصود اين مطلب اصال اين نيست كه اسكوچيچ را نگه داريد يا عوض 
كنيد. در اين مورد فدراســيون فوتبال تصميم گيرنده اســت و بابت 
اختيارش، فردا مكلف به پاســخگويي نزد افكار عمومي خواهد بود؛ 
همانطور كه امثال تاج و ساكت هنوز به خاطر قرارداد مارك ويلموتس 
زير سؤال هستند. با اين همه بنا به تجارب تاريخي توصيه مي كنيم هر 
رويه اي در پيش گرفتيد، در آن قرص و محكم باشيد. اگر اسكوچيچ را 
مي خواهيد، آنقدر قاطع اعالم كنيد كه بازيكن بداند هيچ راه دومي وجود 
ندارد و بايد با اين مربي كار كند، اگر هم دنبال فرد ديگري هستيد، ساده 
و صميمي از مربي كروات تقدير و با او خداحافظي كنيد. بزرگ ترين آفت 
در چنين ماجرايي، ترديد و دودلي است. همين شك و بي اعتبار كردن 
سرمربي باعث شد شخصيت برانكو در جام جهاني آلمان آنطور لگدمال 
شود، در تيم ملي باند درست كنند و ستاره تيم بعد از تعويض، به ساك 

پزشكي لگد بزند.

نكته بازي

آماربازي

كار، بهترين وكيل آدم است

البته ما چيز ديگري ديديم

پولش را داريد

هيچ چيــز مثــل كار و عملكــرد 
موفقيت آميــز نمي تواند از آدم ها 
دفاع كنــد. تازه تريــن مصداق 
اين ادعا هم دراگان اســكوچيچ، 
سرمربي تيم ملي است؛ كسي كه 
انتخابش براي اين ســمت از روز اول 
»به درستي« زير سؤال بود. ابهامات زيادي در مورد اسكوچيچ 
وجود داشت كه هنوز هم خيلي از آنها پابرجاست. در اين ميان 
برخي انتخاب هاي آقاي مربي هــم به ترديدها دامن مي زند. 
در نهايت اما عملكرد اســكوچيچ طــوري از او دفاع كرد كه 
حاال خودش خاموش است و مدافعان به حمايت از اين مربي 
مشغول اند. اســكوچيچ از 7 بازي، 7 پيروزي به دست آورد. 
هرقدر هم توصيه كنند بردن عراق و بحرين را بزرگ نكنيد، 
اتفاقا اين 2 پيــروزي به اندازه كافي بــزرگ بودند. پس حاال 

طبيعي است كه نگاه ها به او تغيير كرده باشد.

سعيد عزت اللهي و عليرضا جهانبخش 
دو بازيكني بودنــد كه دوره حضور 
ويلموتــس در ايران بــه تيم ملي 
دعوت نمي شــدند، اما اسكوچيچ 
آنها را دعوت كرد و مورد استفاده هم 
قرار داد. بعد از عملكرد موفقيت آميز تيم 
ملي، حاال عزت اللهي مصاحبه كرده و گفته: »معلوم شد غيبت 
من و جهانبخش در تيم ملي فني نبوده و داليل ديگري داشته 
است.« ويلموتس با فاصله لقب بدترين سرمربي تاريخ تيم ملي را 
به خودش اختصاص داد، اما انصافا از تصميمش در مورد شما دو 
نفر نمي توان خرده گرفت! البته ما به عزت اللهي و جهانبخش عزيز 
احترام مي گذاريم، اما در همين بازي هاي منامه هم اگر قرار به 
انتخاب 10 بازيكن برتر تيم ملي بود، نوبت به آنها نمي رسيد. شايد 
نفراتي مثل طارمي، آزمون، نوراللهي، اميري، قائدي، قدوس، 

كنعاني زادگان، قلي زاده و... در اولويت بودند.

وسط دعوا بر ســر اينكه اسكوچيچ 
بايد روي نيمكت تيم ملي بماند يا 
نه، شايعه شده فدراسيون فوتبال 
به دنبــال بازگردانــدن كارلوس 
كي روش به تيم ملي ايران اســت. 
كي روش بعد از جدايــي از تيم ملي، 
يكي از بدترين تجارب كارنامه اش را در كلمبيا پشــت ســر 
گذاشــت و با اخراج از اين تيم، مدت هاســت كه بيكار شده. 
در شرايطي كه از عراق و آفريقاي جنوبي به عنوان مشتريان 
احتمالي كي روش ياد مي شد، حاال ايران هم به اين فهرست 
اضافه شده اســت. كاري به خوب يا بد بودن چنين انتخابي 
نداريم، اما مســئله مالي فعال در اولويت اســت. يادتان باشد 
كي روش اصال مربي ارزاني نيست و فدراسيون هم درصورت 
تأييد رأي ويلموتس، بايد آماده پرداخت شش ميليون يورو به 
او باشد. واقعا چنين پول هايي در خيابان سئول پيدا مي شود؟

متريكا

محمد زارعي| احمــد نوراللهي هافبك كم حرف و كم حاشــيه 
پرســپوليس در جريان بازي هاي تيم ملــي در بحرين يكي از 
مهره هاي كليدي تيم اسكوچيچ محسوب مي شد. بعد از بازگشت 
تيم ملي به ايــران، نوراللهي دوباره در تركيب پرســپوليس به 
رقابت هاي باشگاهي برگشته و امشب در سوپرجام مقابل تراكتور 
قرار مي گيرد. هافبك تأثيرگذار پرسپوليس و تيم ملي به سؤاالت 

همشهري پاسخ داده است.

  همراه با تيم ملي در بحرين 4برد شــيرين به  دست 
آورديد. از اين مسابقات برايمان بگو.

با توجه به نتايجي كه در دور رفت گرفته بوديم، واقعا شــرايط خيلي 
سخت بود. ميزباني بحرين، آن هم با آب وهواي بدي كه در آنجا وجود 
داشت، كار را دشوارتر مي كرد. ولي خدا را شاكريم كه توانستيم 4بازي 
را با پيروزي پشت سر بگذاريم. اميدوارم در مرحله بعد هم بتوانيم موفق 
باشيم و به جام جهاني صعود كنيم. موفقيتي كه به دست آمد حاصل 
تالش همه بازيكنان بود. همه در زمين دويديم و تالش كرديم تا اين 

موفقيت ها به دست بيايد.

  در مورد مرحله بعدي كه بازي ها به مراتب ســخت تر 
خواهد بود، پيش بيني ات چيست؟

ســواي ژاپن كه با آنها همگروه نخواهيم شــد، در مرحله بعد بايد با 
تيم هاي قدرتمندي بازي كنيم. كره جنوبي، استراليا، عربستان، عراق 

و حتي عمان؛ همه تيم هايي كه به مرحله بعد مي آيند تيم هاي خوب 
و قابل احترامي هستند. قطعا قبل از شروع مسابقات بايد آماده سازي 
خوبي داشته باشيم تا پرقدرت تر ظاهر شــويم و به جام جهاني صعود 

كنيم.

  در هر 4بازي اين مسابقات فيكس بازي كردي و موفق 
هم بودي.

قطعا همه بازيكنــان تيم ملي كيفيت فوق العــاده اي دارند. بايد براي 
بازي كردن تالش كنيم، چراكه كيفيت بازيكنان خيلي به هم نزديك 
اســت. ما تيم ملي فوق العاده اي داريم، بچه هاي فوق العاده اي داريم و 
اميدوارم بتوانند از اين پتانسيل بچه ها استفاده كنند تا خيلي راحت به 

جام جهاني صعود كنيم. ولي قطعا كار خيلي سختي است.

  به نظرت ما مي توانيم به جام جهاني برويم؟
قطعا كار خيلي سختي است. اميدوارم همه دست به دست هم بدهند 
و به تيم ملي كمك كنند. مردم ايران كه هميشــه به تيم ملي انرژي 
مثبت دادند، باز هم حمايت كنند تا بتوانيم به جام جهاني صعود كنيم.

  بالفاصله بعد از بازگشت تيم ملي، بايد در رقابت هاي 
باشگاهي شركت كنيد. در اين ارتباط برايمان بگو.

بله، به فاصله 3روز از بازگشــت تيم ملي بايد با تراكتور در سوپركاپ 
بازي كنيم و ليگ مان هم هنوز ادامــه دارد. اگرچه اكثر ليگ ها تمام 

شــده اند ولي ما يك سال واندي اســت مرتب داريم تمرين مي كنيم، 
بازي مي كنيم و اردو مي رويم اما هنوز ليگ مان تمام نشده است. واقعا 
بي وقفه در تمرينات و بازي ها بوديم و هيچ استراحتي نداشتيم. با اين 
حال اميدوارم ليگ هم براي پرســپوليس با خير و خوشي تمام شود 
و بتوانيم در آســيا نماينده خوبي براي كشــورمان باشيم. همينطور 
نمايندگان ديگر كشــورمان هم كه در آســيا حضور دارنــد بتوانند 

درخشان ظاهر شوند.

  پرسپوليس با كيفيت خوبي كه از لحاظ فني دارد، در 
ليگ شانس اول قهرماني است. نظر خودت چيست؟

قطعا پرســپوليس در اين چندســاله فوق العاده ظاهر شده و انسجام 
خيلي خوبي داشته اســت. البته از لحاظ مالي نمي شود گفت شرايط 
خوب بوده، چراكه پرسپوليس هميشه درگير مسائل مالي بوده است. 
اما بازيكنان و كادرفني همه به خاطر هواداران از جان مايه گذاشتند و 
اميدوارم بتوانيم در آخر فصل هواداران پرسپوليس را خوشحال كنيم.

  در قرعه كشــي جام حذفي هم به استقالل برخورد 
كرديد. درباره اين داربي چه نظري داري؟

بله 24تير دوباره داربي است. استقالل هم قطعا تيم خيلي خوبي است. 
اميدوارم بازي جذابي را شاهد باشيم كه هواداران دو تيم از تماشاي آن 
لذت ببرند. اميدوارم يك بازي جوانمردانه و باكيفيت داشته باشيم و در 
نهايت با كسب پيروزي بتوانيم به مرحله بعدي جام حذفي صعود كنيم.

5روز بعد از پايان مسابقات مقدماتي جام 

جهاني در مرحله دوم، بررسي فني و آناليز 7/92
بازي هاي تيم ملي ايــران همچنان ادامه 
دارد. در همين زمينه گروه متريكا آمارهايي 
از بازيكنان تيم ملي در اين رقابت ها منتشر كرده كه نشان مي دهد مهدي 
طارمي باالتر از وحيد اميري و سردار آزمون بهترين بازيكن ايران در 4بازي 
اخير بوده است. طي 4مســابقه اي كه به 4پيروزي پياپي و صعود ايران 
انجاميد، مهدي طارمي با ميانگين نمره فني 7/92 از 10، بهترين بازيكن 
ايران در اين رقابت ها بود. وحيد اميري كه فقط در 2بازي توانست ايران را 
همراهي كند و مقابل بحرين مصدوم شد، ميانگين نمره 7/66 را از متريكا 
دريافت كرده و ســردار آزمون بهترين گلزن تيم ملي هم با نمره 7/59 

سومين بازيكن برتر تيم اسكوچيچ بوده است.

 طي 4بازي ايران در بحرين، احمد نوراللهي 

با 387لمس توپ بيشترين مشاركت را در 387
بازي هاي تيم ملي داشــته است. بعد از او 
صادق محرمي با 376لمس توپ )11بار 
كمتر از نوراللهي( در رتبه دوم قرار گرفته اســت. اين در حالي است كه 
محرمي 45دقيقه بيشتر از نوراللهي بازي كرد اما باز هم به آمار لمس توپ 
او نرسيد. محرمي در هر 4بازي ايران حاضر بود و هرگز تعويض نشد تا تنها 
بازيكني باشد كه هر 360دقيقه را به طور كامل بازي كرده است. نوراللهي 
هم در هر 4بازي حاضر بود اما مقابل كامبوج بين دو نيمه تعويض شد و با 
315دقيقه بازي بعد از محرمي در رتبه دوم قرار گرفت. شجاع خليل زاده 
هم دقيقا به اندازه نوراللهي بازي كرد و 323 لمس توپ داشــت و از اين 

لحاظ در رتبه سوم قرار گرفت.

 مهدي طارمي كه برترين بازيكن ايران در 

اين رقابت ها بود، بيشترين تعداد شوت و 13
بيشــترين شــوت در چارچــوب را هم 
به خودش اختصاص داد. طارمي مجموعا 
13شوت زد و احمد نوراللهي )10شــوت( و آزمون و قدوس )9شوت( 
پايين تر از او قرار گرفتند. تعداد شوت هاي داخل چارچوب مهدي هم 8 
بود و سردار و قلي زاده با 5شوت در چارچوب پشت سر او قرار گرفتند. در 
بخش دفاعي شجاع خليل زاده با 24عملكرد دفاعي باالتر از نوراللهي )22( 
و كنعاني زادگان )15( قرار گرفت. در زمينه دقت پاس هم آمارهاي جالبي 
به دســت آمد و ســعيد عزت اللهي باالتر از همه قرار گرفت. دقت پاس 
عزت اللهي 94/1درصد بود كه او را باالتر از نوراللهي )92/5( و شــجاع 
)92/4( قرار داد. همانطور كه مي بينيــد نوراللهي در اغلب آيتم ها جزو 

بهترين ها بوده است.

درج پرچم قطــر در بخش بيوگرافی صفحه اينســتاگرام رامين 
رضاييان حاشيه ساز شد و اين شايعه را در ابعادی وسيع به وجود 
آورد كه مدافع راست پيشين پرسپوليس و تيم ملی، درصدد تغيير 
مليت خود است. قطر ميزبان جام جهانی 2022 است و با توجه به 
اين كه رامين رضاييان مدت هاســت جايی در فهرست تيم ملی 
ندارد، رفتار او اين فرضيه را به وجــود آورد كه رضاييان به دنبال 
اخذ تابعيت قطر و حضور در جام جهانی با پيراهن اين كشور است. 
منطق اين شايعه از جهات مختلف زير سوال بود؛ از نظر حرفه ای 
بعيد به نظر می رسد كشوری كه رضاييان را از الدوحيل به السيليه 
پاس داده و آنجا هم در ليست مازاد قرار داده دنبال گرفتن تابعيت 
برای اين بازيكن باشد، از نظر قانونی هم گويا عملی كردن چنين 
ايده ای برای رامين ناممكن است. در نتيجه بايد از خودش پرسيد 
هدفش از درج پرچم قطر چه بوده است. شايد هم به قصد »جلب 
توجه« اين كار را كرده كه اگر اينطور بوده به او تبريك می گوييم، 
چون به هدفش رسيد و مطالبی مثل همين كه شما می خوانيد در 

موردش نوشته شد!
نمی دانيم پس ذهن رضاييان چــه می گذرد، اما چيزی كه او بايد 
عوض كند مليتش نيست، شخصيتش اســت. رامين از نظر فنی 
يكی از بهترين مدافعان كناری در فوتبال ايران و حتی آسيا به شمار 
می آيد. خيلی كم داريم يكی مثل او را كه هم تند و تيز باشد، هم 
خوب سانتر كند، هم سريع برگردد و هم كاشته بزند و شم گلزنی 
بااليی داشته باشد. رامين همه اينها را دارد، اما البد اين وسط يك 
چيزی كم است كه برانكو با او نساخت، از تيم ملی طرد شد، در اروپا 
شكست خورد و در تيم های باشگاهی آسيايی هم به حقش نرسيد. 
حتما يك جای كار ايراد دارد كه از رضاييان حتی يك عكس با جام 
قهرمانی در پرسپوليس وجود ندارد و ليگ شانزدهم بعد از اخراج 
دوباره اين بازيكن، برانكو حتی حاضر نشد او به عنوان ميهمان در 
جشن شركت كند. اگر رضاييان 31 ساله خوب به اين مسايل دقت 
كند، شايد در چند سال آخر فوتبالش شرايط برای او بهتر شود يا 
الاقل بعدتر به پيشكسوت و مربی آبرومندتری تبديل شود در غير 

اين صورت ايجاد شايعاتی مثل تغيير مليت و... افاقه نخواهد كرد.

تغيير شخصيت به جای تغيير مليت
 كاری كه رامين رضاييان بايد انجام بدهد 

اين است

ن|
عيا

 زار
يد

 سع
س|

  عك
   

66 12 16 ايتاليا 9

66 12 16 ژاپن 10

57 12 18 ايران 11

48 12 13 كانادا 12

48 12 13 آلمان 13

210 12 7 هلند 14

210 12 7 بلغارستان 15

111 12 2 استراليا 16

باختبردبازيامتيازتيمرتبه

111 12 32 برزيل 1

102 12 30 لهستان 2

93 12 26 اسلوونی 3

84 12 26 روسيه 4

84 12 26 فرانسه 5

4 8 12 22 صربستان 6

66 12 17 آمريكا 7

66 12 17 آرژانتين 8

جدول ليگ ملت ها هفته چهارم

فوتبال

يكشنبه 30 خرداد 1400
پرسپوليس- تراكتور

19:50

سوپر جام

سهشنبه 1 تير 1400
فوالد-نفت  مسجدسليمان

20:50

معوقه هفته بيست ودوم

دوشنبه 31 خرداد 1400
استقالل -پديده

19:45

معوقه هفته بيست ويكم

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 گهر

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

پرسپوليس هميشه 
مشكل مالي داشته است

 احمد نوراللهي، هافبك ملي پوش پرسپوليس بعد از يك سال بازي
  بدون وقفه احساس خستگي مي كند اما مي گويد همچنان به قهرماني

در ليگ و بردن استقالل در جام حذفي اميدوار است

پرسپوليس امروز در حالي در بازي سوپرجام به مصاف 
تراكتور مي رود كه غيبت وحيد اميري و كمال كاميابي نيا 
در اين ديدار قطعي شده است. هر دو بازيكن در اردوي 
اخير تيم ملي آسيب ديدند و حاال يحيي گل محمدي 
نمي تواند از آنها استفاده كند. در اين ميان اما نكته جالب 
به هت تريــك غيبت هاي اميري در مســابقات نهايي 

مربوط مي شود. سوپرجام اگرچه تك بازي است، اما چون 
در آن »قهرمان« مشخص مي شود و به تيم برنده جام 
مي دهند، طبيعتا حكم فينال را دارد. اميري در حالي 
بازي امروز را به دليل مصدوميت از دست داده كه او در هر 
دو فينال تاريخي پرسپوليس در ليگ قهرمانان آسيا هم 
غايب بود. اميري هنگام برگزاري فينال اول برابر كاشيما 

آنتلرز، از پرسپوليس جدا شده بود و در ليگ تركيه توپ 
مي زد. اميري فينال دوم مقابل اولسان هيونداي را هم 
به دليل محروميت از دست داد. پرسپوليس در هر دوي 
اين مسابقات مغلوب شد و جاي خالي وحيد هم به چشم 
آمد. صد البته سوپركاپ ايران از حيث اهميت و اعتبار 
قابل مقايسه با فينال ليگ قهرمانان آسيا نيست، اما به هر 
حال اميري آلرژي اش به فينال را حفظ كرد و اين بازي 
را از دست داد! البته يحيي با توجه به حضور بازيكناني 
همچون مهدي ترابي، احسان پهلوان و اميد عاليشاه، 

احتماال مشكلي بابت غيبت اميري نخواهد داشت.

سومين  غيبت، پاي جام!
وحيد اميري و از دست دادن يك فينال ديگر

واليبال

دوشنبه 31 خرداد 1400

سه شنبه اول تير

چهارشنبه 2 تير

ايران -فرانسه

ايران - لهستان

ايران - آرژانتين

15:30

17:30

18:30

ليگ ملت ها

قاتلي به نام ترديد
اشتباه دوران برانكو را در مورد 

اسكوچيچ تكرار نكنيد
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درخشش چند ســاله علي 
عليپور با پيراهن پرسپوليس، 
باعث شد تا پاي اين بازيكن 
هم به ليگ پرتغال باز شود. او ابتداي فصل پيش در شرايطي به 
ماريتيمو پيوست كه تمرينات پيش فصل را از دست داده بود و به 
همين خاطر شروع خوبي در اين تيم نداشت. با وجود اين عليپور 
رفته رفته خودش را پيدا كرد و توانست فصل را به بهترين شكل 
ممكن تمام كند. حاال در پايان نخستين فصل حضور عليپور در 

پرتغال با او گفت و گويي اختصاصي داشته ايم.

   از نخستين فصل حضورت در پرتغال شروع كنيم. 
اوضاع چطور بود؟

وقتي با ماريتيمو قرارداد بســتم دير به تيم اضافه شــدم و تمرينات 
پيش فصل را هم از دســت داده بودم. من قبل از بــازي با پورتو با 

ماريتيمو قرارداد امضا كردم و آن زمان هم تمام هدفم اين بود 
كه بتوانم خيلي زود خودم را در تيم جا بيندازم. در آن زمان 
تيم شرايط خوبي داشــت و مهاجمان هم عملكرد خوبي از 
خودشان نشان داده بودند، با اين حال تالشم را بيشتر كردم 
و دقايقي كوتاه بازي مي كردم. بعد از چند هفته كه نتيجه 

نگرفتيم در هفته نهم سرمربي عوض شد و مربي جديد كه آمد 
فيكس بازي كردم، در يك بازي كه بازيكن ثابت بودم 

با يك گل برنده شديم و در بازي بعدي كه در جام 
حذفي برگزار شد، سرمربي قصد داشت به من 

استراحت بدهد ولي در نيمه دوم بازي كردم 
كه مصدوم شدم و همين موضوع باعث شد 

تا يك ماه و نيم از ميادين دور باشم.

   ايــن مصدوميت در 
آن مقطع بدشانسي بزرگي بود، 

درست است؟
بله، همينطور اســت و اگر مصدوم 

نمي شدم قطعا شــرايط بهتر مي شد. 
بعد از يك ماه و نيم با درد تمرين مي كردم و سخت 
در تالش بودم تا جايم را از دست ندهم. البته باز هم 

مربي ما بركنار شد و يك مربي ديگر آمد و تمام اين اتفاقات در شرايطي 
رخ داد كه مصدوميتم خوب شــده بود. البتــه درد من به پاي ديگرم 
انتقال پيدا كرد چون فقط به پايي كه مصدوم شده بود توجه مي كردم. 
خوشبختانه سرمربي جديد به من اعتقاد داشت و چندبار با من صحبت 
كرد. من 2 گل 3 امتيازي زدم و يك پاس گل 3 امتيازي هم دادم كه اين 
اتفاقات در ماندن تيم در ليگ خيلي نقش داشت. خدا را شكر مي كنم 

كه فصل براي من به خوبي تمام شد.

  در مجموع فكر مي كني فصل خوبي را پشت ســر 
گذاشتي؟

اگر تمرينات پيش فصل را از دســت نمي دادم قطعا شــرايط فرق 
مي كرد و از طرفي مصدوميت هم كارم را ســخت تر كرد. من ديگر 
اتفاقات فصل گذشته را فراموش كرده ام. مسئله مهم اين بود كه در 
نخستين فصل حضورم در ليگ پرتغال تجربيات بسيار خوبي 

را به دست آوردم.

چه زماني به پرتغال برمي گردي؟
پنجم تيرماه. البته در ايران هم تمرين مي كنم تا آمادگي 
بدني ام حفظ شود. من با سختي به اينجا رسيدم و حاال هم 
دوست دارم بيشتر پيشــرفت كنم و مي دانم كه بايد خيلي 
زحمت بكشــم. طبيعتا هدف مهم مــن در فصل بعد اين 
اســت كه از لحاظ آماري و گلزني عملكرد بهتري 

داشته باشم.

فكر مي كني ماريتيمو براي 
فصل آينده قوي تر شود؟

اين موضوع بســتگي به مديريت باشگاه و 
ديدگاه آنها براي فصل آينده دارد، اينكه 
بخواهند تيم را در چه شرايطي و چه 
منطقه اي حفظ كنند. شرايط اينجا با 
فوتبال ايران فــرق دارد و همه  چيز از 
قبل برنامه ريزي مي شود. فكر مي كنم 
هدف باشگاه بســتن يك تيم خوب براي 

گرفتن سهميه اروپا باشد.

 در فهرست تيم ملي نامي از تو ديده نشد. توقع اين را 
داشتي كه دعوت شوي؟

ابتدا بايد صعود تيم ملي به مرحله بعدي مسابقات مقدماتي جام جهاني 
را تبريك بگويم. بابت اين اتفاق خيلي خوشحال شدم. قطعا صعود تيم 
ملي به جام جهاني مي تواند يك راه خوب را جلوي پاي بازيكنان ايراني 
بگذارد، حتي براي آنهايي كه االن در تيم ملي نيستند. اميدوارم تيم 
ملي در مرحله بعد هم موفق باشد و درنهايت راهي جام جهاني شود. در 
مورد سؤال شما هم بايد بگويم كه مربيگري سليقه اي است و من هم 
به تفكرات سرمربي تيم ملي احترام مي گذارم. من حتي اعتراضي هم 

نكردم و حرفي هم نزدم كه حاشيه اي درست شود.

  ولي اين طبيعي است كه در اين چند سال از عدم دعوت 
به تيم ملي، احساس خوبي نداشته باشي. درست است؟

من در پرســپوليس آقاي گل شــدم، كفش طال گرفتم و از ديدگاه 
هواداران بهترين بازيكن فصل هم شــدم ولــي نمي دانم چرا به تيم 
ملي دعوت نشدم، واقع دليلش را نمي دانم. برخي از بازيكنان با اينكه 
فوتباليست هاي خوبي هستند ولي رزومه و عملكرد خوبي نداشتند 
به تيم ملي دعوت شدند اما من دعوت نشــدم. در تيم ملي به چنين 
بازيكناني بها داده شــد ولي براي من شانسي قائل نشدند تا خودم را 
نشان دهم. من عملكرد خوبي در چند سال گذشته داشتم ولي باز هم 
به تصميم سرمربي احترام مي گذارم. شما خودتان آمار من را بررسي 

كنيد، آيا اين حقم نبود كه جزو دعوت شده ها باشم؟

   حاال از حضــور در اردوهاي بعد دلســرد يا نااميد 
نيستي؟

خير، من نااميد نيستم و تالش مي كنم تا درنهايت به تيم ملي هم برسم.

   بازي هاي ليگ ايران را دنبال مي كني؟
در پرتغال بيشتر درگير تمرينات هستم ولي گاهي اوقات فرصت مي كنم 
و بازي هاي پرسپوليس را مي بينم. جدا از تمرين، روي يادگيري زبان 

انگليسي هم تمرين مي كنم و اين موضوع هم زمان را مي گيرد.

   فكر مي كني پرسپوليس قهرمان شود؟
دوست دارم به خاطر هواداران پرسپوليس قهرمان شود.

بي رزومه ها به تيم ملي دعوت شدند اما شانسي به من داده نشد
علي عليپور، مهاجم ايراني ماريتيموي پرتغال اعتقاد دارد در نخستين فصل حضورش در اروپا تجربيات خوبي به دست آورده است

جام ملت های اروپا 

20:30سوئیس- ترکیه يكشنبه 30 خرداد

20:30ايتالیا-ولز يكشنبه 30 خرداد

A گروه

جام ملت های اروپا 

23:30روسیه-دانمارک دوشنبه 31 خرداد

23:30فنالند-بلژيک دوشنبه 31 خرداد

B گروه

جام ملت های اروپا 

20:30مقدونیه-هلند دوشنبه 31 خرداد

20:30اوکراين-اتريش دوشنبه 31 خرداد

C گروه

جام ملت های اروپا 

23:30پرتغال-فرانسه چهارشنبه 2 تير

23:30آلمان-مجارستان چهارشنبه 2 تير

F گروه

امتياز تفاضل خورده زده باخت مساوی برد بازيتيم 

46 1 5 --2 2 بلژيک 

3-1 1 1 - 1 2 فنالند 

23 -3 1 1 -1 2 روسيه 

-2 -3 1 2 --2 دانمارک 

امتياز تفاضل خورده زده باخت مساوی برد بازيتيم 

66 -6 --2 2 ايتاليا 

24 1 3 -1 1 2 ولز 

31 -4 1 1 1 -2 سوئيس 

-5 -5 -2 --2 تركيه 

امتياز تفاضل خورده زده باخت مساوی برد بازيتيم 

36 2 5 --2 2 هلند 

3- 4 4 1 -1 2 اوكراين 

3-3 3 1 -1 2 اتريش 

-3 -5 2 2 -- 2 مقدونيه 

امتياز تفاضل خورده زده باخت مساوی برد بازيتيم 

جمهوری 
24 1 3 -1 1 2 چک 

14 -1 -1 1 2 انگليس 

11 -2 1 1 1 - 2 كرواسی 

21 -2 - 1 1 - 2 اسكاتلند 

جام ملت های اروپا 

23:30کرواسی-اسكاتلند سهشنبه 1 تير

23:30جمهوری چک-انگلیس سهشنبه 1 تير

D گروه

جام ملت های اروپا 

20:30اسلواکی-اسپانیا چهارشنبه 2 تير

20:30سوئد-لهستان چهارشنبه 2 تير

E گروه

برنامه

دورسوممرحلهگروهييوروازامشببابازيهايهمزمانآغازميشود
تاتكليفتيمهايصعودكنندهونخستينتيمحذفشدهمشخصشود شامآخر

ايتاليا-ولز
ايتاليا يكي از كشورهاي بزرگ اقتصادي و از اعضاي گروه8، از روز اول يورو خودش را 
در جمع 8 مدعي قهرماني جام قرار داده و نشان داده در كنار فرانسه، پرتغال، انگليس، 
اسپانيا، هلند، آلمان و بلژيک از شانس بااليي براي قهرماني برخوردار است. ايتاليا با 
2 برد پياپي 3بر صفر پا به مسابقه سوم مي گذارد و ولز با يک تساوي يک-يک مقابل 
سوئيس و يک برد جالب 2 بر صفر بر تركيه. ايتاليا براي صدرنشيني در اين گروه 
فقط به يک امتياز احتياج دارد و ولز هم براي اينكه به جدول بهترين تيم هاي 
سوم نرود بايد همين يک امتياز را بگيرد. البته ولزي ها اين شانس را هم 
دارند با پيروزي در اين بازي به عنوان تيم اول راهي مرحله بعد شــوند. 
مانچيني تيمي يک دست و متحد را رو كرده، درحالي كه فوتبال ايتاليا 
حتي از حضور در آخرين جام جهاني هم بي نصيب بوده اســت. لوكاتلي، 
بارال و اسپيناتزوال در اين دو بازي حسابي درخشيده اند و 2 نفر اول از اين جمع مورد 

توجه رئال مادريد قرار گرفته اند. در ولز هم گرت بيل پس از نمايش ضعيف در ديدار 
اول، در بازي دوم حسابي درخشيد و پايه گذار پيروزي تيمش شد اما پديده امسال 
آنها كيفر مور، مهاجم بلندقد و سرزن تيم كارديف است كه احتماال به زودي به تيمي 
بزرگ تر مي رود. در 9بار تقابل بين 2تيم، هرگز نتيجه تساوي رقم نخورده و ايتاليا 7بار 
و ولز 2 بار پيروز بوده اند. آخرين رويارويي آنها به سال2003 برمي گردد كه ايتاليا 4بر 
صفر برنده شد. ايتاليا 29بازي پياپي رنگ شكست را نديده و اين ركورد ممكن است 

امشب به 30مسابقه برسد. وراتي هنوز مصدوم است و احتماال به اين بازي هم نمي رسد؛ 
كيه ليني هم در بازي قبلي مصدوم شد و اين مسابقه را از دست داد. در اردوي اژدهايان 

اما غايب و مصدومي وجود ندارد.
تركيب احتمالــی ايتاليــا)3-3-4(: دوناروما، فلورنتــزي، بونوچي، آچربي، 

اسپيناتزوال، جورجينيو، بارال، لوكاتلي، براردي، اينسينيه و ايموبيله.
تركيب احتمال ولز)1-3-2-4(: دني وارد، بن ديويس، جو رادن، كريس مفام، كانر 

رابرتس، مورل، جو آلن، رمزي، گرت بيل، دنيل جيمز و كيفر مور.

تركيه-سوئيس
ترک ها با آن همه ستاره در 2 بازي ابتدايي هيچ حرفي براي گفتن نداشته اند و با تفاضل گل منفي 5شانس كمي براي صعود دارند. 2 بازي پرانتقاد از تيم شنول گونش 

آنها را به عنوان يكي از ضعيف ترين تيم هاي جام معرفي كرده، تيمي كه برنامه اي براي حمله به دروازه حريفان ندارد و حتي به تيم درجه سومي ولز هم بارها موقعيت 
گل مي دهد. سوئيس اما كمي بدشانس تر بود. ياران ژاكا و شكيري مي توانستند بازي اول را از ولز ببرند. آنها ايتاليا را هم كمي اذيت كردند اما دوندگي شان براي 
متوقف كردن آتزوري كافي نبود. برد سوئيس در ديدار امشب مي تواند اين تيم را تا آستانه صعود پيش ببرد اما روي كاغذ تركيه هم اندک شانسي براي صعود 
دارد. 2تيم تابه حال 15بار روبه روي هم قرار گرفته اند كه تركيه دو برابر سوئيس به برتري دست يافته؛ 8برد مقابل 4باخت و 3تساوي. در آخرين رويارويي  

هم ترک ها در سال2008 با 2گل توران و سن تورک در برابر تک گل هاكان ياكين سوئيس را شكست دادند. 2تيم براي اين بازي هيچ غايبي ندارند.
تركيب احتمالي تركيه)1-4-1-4(: چاكر، مرت مولدور، دميرال، سويونجو، ريدوان ييلماز، اوكاي يوكوشلو، چنگيز اوندر، چالهان اوغلو، قهوه چي، 

يازيچي، بوراک ايلماز.
تركيب احتمالي سوئيس)2-1-4-3(: يان زومر، نيكول الودي، فابين شار، آكانجي، امبابو، دنيس زكريا، ژاكا، ريكاردو رودريگس، شكيري، گاورانوويچ و امبولو.ِ

پرونده گروه اول يورو 2020امشب با برگزاري 2 بازي همزمان بسته مي شود. در پايان بازي هاي امشب 2 تيم راهي مرحله بعد خواهند شد، يک تيم به جدول تيم هاي سوم مي رود و براي مشخص شدن 
تكليف صعودش تا پايان دور سوم منتظر مي ماند و يک تيم هم لقب نخستين تيم حذف شده جام را به خود اختصاص مي دهد.

سرود ملي و فوتبال
مروري بر خاص ترين داستان هاي خواندن سرود 

ملي در فوتبال

درباره تعصب بازيكنان ايتاليا هنگام خواندن سرود ملي كشورشان 
حماسه ها ســروده شده است. بعضي ها با اســتناد به همين تصاوير 
پيش بيني مي كنند كه ايتاليا قهرمان جام خواهد شد. ولي آيا تعصب 
خالي براي قهرماني كافي است؟ شــايد مروري بر داستان هاي خاص 

سرودهاي ملي در سال هاي اخير اين موضوع را بهتر نشان دهد.

   تصوير گريه بازيكنان برزيل هنگام خواندن ســرود ملي در جام 
جهاني2014پيش از بازي با آلمان را يادتان هســت؟ سرود ملي هر 
كشوري براي مردمش مقدس اســت اما آخرين باري كه يک تيم سر 
سرود ملي احساسات شان سرريز شد، مربوط به اين بازي بود كه برزيل 
7بريک به آلمان باخت. سرود ملي را از ته دل بخوان، احسنت؛ ولي چرا 
حاال گريه مي كني؟ اگر چيز گريه داري هست، بگوييد ما هم گريه كنيم! 
   كريستيانو رونالدو هميشــه موقع خواندن سرود ملي پرتغال رو 
به پرچم كشورش مي ايســتد. پيدا كردن پرچم بين آن همه شلوغي 
ورزشگاه كمي سخت است اما شدني اســت. اگر كريستيانو بازيكن 
ژاپن بود، كارش راحت تر بود، چون به هر حال يک تكه پارچه سفيد با 
يک دايره قرمز در مركز آن كارش را راه مي انداخت ولي پرچم پرتغال 

خيلي سخت است.
   بعضي ها هم سرود ملي تيم حريف كه پخش مي شود ايجاد سروصدا 
مي كنند؛ نمي خواهيم اسم ببريم ولي همين بحرين! باشد، شما خوبيد با 

آن سبک فوتبال بحرين بازي تان.
    حتي لبناني ها هم يک بار سر مسابقه بسكتبال مقابل ايران به سرود 
ملي ما توهين كردند و سوت زدند كه در زمين مسابقه جواب شان را 

داديم.
   يک بار هم 2 سال پيش قبل از شروع بازي فرانسه- آلباني از بلندگو 
سرود ملي آندورا پخش شد كه البته يک اشتباه سهوي بود ولي گوينده 
ورزشگاه وقتي فهميد سوتي داده، به جاي اينكه از آلباني ها عذرخواهي 

كند، از مردم ارمنستان عذرخواهي كرد.
   هواداران ليورپول هم عادت دارند كه وقتي وسط سرود ملي انگليس 

مي گويد »خدانگهدار ملكه باشد«، شروع به هو كردن مي كنند.
    اين هم جالب بود؛ جيمي جامپ ديدار واليبال ايران-روسيه كه پيش 
از شروع بازي در كنار سعيد معروف ايستاد و سرود ملي ايران را خواند!

    يک عده هم هستند كه ســرود ملي را از بر نيستند؛ مثال؟ ميالد 
محمدي كه بخشي از سرود را اشتباه خواند اما بعدها عليرضا بيرانوند 
در كامنت زير يكي از پست هاي رامين رضاييان افشا كرد كه آن سوتي 

كار ميالد نبوده و زير سر رامين بوده.
   نمونه ديگري از سرودهاي ملي ورزشكاران مخصوص بازيكنان تيم 
ملي راگبي آمريكاست كه در اعتراض به ترامپ هنگام پخش سرود ملي 
كشورشان زانو مي زدند. بعدا در جريان رقابت هاي بسكتبال NBA هم 

تمام بازيكنان و اعضاي تيم ها در هنگام سرود ملي آمريكا زانو زدند.
    بازيكنان بارسلونا عمدتا ســرود ملي اسپانيا را در بازي هاي ملي 
نمي خوانند يا قيافه مي گيرند چون اعتقاد به جدايي كاتالونيا از اين 

كشور دارند.
    پس از جام جهاني2014وقتي هواداران تيم ملي آلمان با مســوت 
اوزيل به مشكل خوردند و با اشاره به حضور او در كارزار تبليغاتي رجب 
طيب اردوغان اين بازيكن ترک تبار را به بي تعصبي نسبت به تيم ملي 
آلمان متهم كردند، به واكنش هاي سرد او هنگام پخش سرود ملي اين 
كشور در بازي هاي مختلف هم بند كردند. او وقتي به فنرباغچه رفت، 
سرود ملي تركيه را در يكي از بازي ها خواند و خشم آلماني هاي اولترا 

ناسيوناليست را دوباره برانگيخت.
    اين را هم بدانيد كه ورزشكاران روسي حاضر در هر رقابت جهاني 
طي 2 سال آينده اجازه اســتفاده از پرچم، نام و سرود ملي روسيه 
را ندارند. روســيه به دليل دســتكاري اطالعات مربوط به دوپينگ 
ورزشكارانش از حضور در المپيک توكيو، المپيک زمستاني پكن و جام 

جهاني قطر محروم شد.

يورو2020

    متخصص بازي بدون گل

انگليس با آن همه ستاره نتوانســت در بازي حيثيتي با 
اســكاتلند حرفي براي گفتن داشته باشــد. اين دومين 
بازي بدون گل يورو 2020پس از تساوي بدون گل اسپانيا و 
اوكراين بود و بقيه بازي ها همگي گل داشتند. انگليس حاال 
ركورددار بيشترين تساوي بدون گل در تاريخ تورنمنت هاي 
بزرگ است. آنها در ادوار جام هاي جهاني و جام ملت ها و 
يورو 17بار به تســاوي بدون گل دست يافته اند كه از همه 

تيم ها بيشتر است.

    دونده ترين پيرمرد فوتبال
با 3 گله شدن پاتريک شــيک پس از گلزني به كرواسي، 
رقابت در جدول گلزنان داغ تر شد. بدون احتساب 3 بازي 
ديروز چندين 2 گله در جدول وجود داشــت. در تساوي 
يک-يک كرواسي مقابل چک اين كروات ها بودند كه ضرر 
كردند. حاال ياران مودريچ كه 2 بازي پياپي جايزه بهترين 
بازيكن زمين را دريافت كــرده اما تيمش تنها يک امتياز 
دارد، براي صعود بايد تيم چغر اسكاتلند را با نتيجه اي پرگل 
ببرند و چشم به ديدار انگليس و چک و نتايج ساير گروه ها 
داشته باشند. مودريچ يا همان لوكيتا ي 36ساله در 2بازي 
كه در يورو 2020انجام داده مجموعا 18كيلومتر دوندگي 

داشته است.

    پريشيچ در كنار رونالدو
پريشــيچ هم با گلزني مقابل چک در كنار رونالدو و 
لوكاكو به تنها بازيكني تبديل شــد كه در هر دو جام 
جهاني و هر دو يوروي اخير موفق به گلزني شده اند؛ 
يعني در جام جهاني2014، يورو2016، جام جهاني2018 

و يوروي امسال.

اميرحسين اعظمي
روزنامه نگار
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يك بام و 2 هوا

... و اما تيم ملي زنان

تيم ملي واليبال به ايستگاه پاياني ليگ ملت ها رسيده است و از 
سه شنبه هفته جاري آخرين پيكارها را با 3 قدرت مطرح اروپا 
و آمريكاي التين برگزار مي كند. فرانسه، لهستان و آرژانتين 
سنگ محك هاي محكم تري هستند تا آلكنو، سرمربي تيم ما 
دريابد بازيكنانش در چه شرايطي به سرمي برند، هرچند به نظر 
مي رسد او تركيب اصلي تيم  ملي را براي المپيك انتخاب كرده 
است و اصرار بيش از حدش بر اســتفاده از ميالد عبادي پور 
به خاطر همين است. در بين جوانان هم اسفنديار جاي ترديدي 
براي ابراز شايستگي باقي نگذاشته و حق اين است كه به محمد 
جواد معنوي نژاد هم كه پيش از سفر تيم به ايتاليا آسيب ديد، 

فرصتي دوباره داده شود.

تيم ملي بدون جواد كريمي و جواد معنوي نژاد به ريميني 
رفت. كريمي اضافه وزن داشت و معنوي نژاد مصدوم بود اما 
امير غفور مصدوم همراه تيم به ايتاليا اعزام شد. او در 4هفته 
گذشته درهيچ بازي به ميدان نرفته ولي درريميني مانده 
است. هفته هاي پيش كريمي به ايتاليا فراخوانده شد ولي 
بهتر بود به جاي غفور هم جوان ديگري كه مي توانســت 
در ليگ ملت ها بــازي كند، به ريمينــي مي رفت. غفور از 
افتخارات واليبال ايران است و در ليگ معتبر ايتاليا بازي 
كرده ولي يك بام و 2هوا نمي شــود، اگر فرصتي هســت 
بايد نصيب همه بازيكنان جوان شــود. دوستان اگر خط 
مي دهيد، لطفا درست و بنا بر مصلحت ملي عنايت فرماييد.

از ما نشنيده بگيريد ولي بدانيد محمد وكيلي و فرهاد ظريف بر 
تمرينات تيم ملي زنان نظارت دارند و به اعضاي كادر فني اين 
تيم مشــاوره مي دهند. ظريف زماني بهترين ليبروي جهان 
بود و وكيلي هم با تيم نوجوانان ايــران قهرماني جهان دارد. 
بايد ديد هنر اين آقايان مي تواند باعث شكوفايي واليبال زنان 
شود. منتظر مي مانيم تا آنها بازيكنان تراز اول پرورش دهند 
و ما برايشان هورا بكشيم. البته سرمربي تيم ملي زنان سركار 
خانم فريبا صادقي اســت و چند دستيار و مشاور هم دارد اما 
بايد قبول كنيم كه واليبال زنان ما خيلي عقب اســت و براي 

رشد به دانش مربيان مرد نياز دارد.

پشت خط زن

تيم ملي و ليگ ملت ها

محسن محمود  صفري 
روزنامه نگار

جمشيد حميدي
كارشناس واليبال

احســان حدادي به بازي هاي المپيك توكيو اعزام مي شود با اين 
هدف كه ركورد جديدي را در ورزش ايران ثبت كند و نخســتين 
ورزشكاري باشــد كه چهارمين المپيك را تجربه مي كند. ديروز 
غالمرضا نوروزي، رئيس فدراســيون پزشكي ورزشي اعالم كرد 
كه حدادي با فيزيوتراپي مي تواند به المپيك برود اما صحبت هاي 
هاشم صيامي، رئيس فدراسيون نشان مي دهد كه نبايد از حدادي 

انتظار نتيجه داشت.
 احسان حدادي، پرتابگر ديســك ايران چندي پيش اعالم كرد 
مهره هاي كمرش آســيب ديده اســت. اين خبر شــوك بزرگي 

براي ورزش ايران و به خصوص دووميداني بود. در اين چند ســال 
بيشترين بودجه دووميداني ايران براي حدادي هزينه شد تا يك 
مدال ديگر المپيكي در اين رشته به دســت بيايد. حدادي كه تا 
هفته پيش در آمريكا تمرين مي كرد، با مدارك پزشــكي به ايران 
بازگشت. گفته مي شد وضعيت كمر او حاد است و نياز به جراحي 
دارد. فدراســيون دووميداني تصميم گيري درباره وضعيت او را 
به عهده فدراسيون پزشكي ورزشي گذاشت. اعضاي كميسيوني كه 
با حضور پزشكان اين فدراسيون تشكيل شده بود، وضعيت حدادي 
را بررسي كردند و نوروزي ديروز نظر كميسيون را رسانه اي كرد: 

»حدادي تمرين خود را پيگيري مي كند. او بايد جراحي شود اما 
به خاطر المپيك قرار شد با فيزيوتراپي كارش را ادامه دهد.« 
صيامي، رئيس فدراســيون هم به فارس گفته اســت كمر 
حدادي به جراحي نياز دارد اما به خاطر المپيك فعال اين كار 
را انجام نمي دهد: »فدراسيون پزشكي  ورزشي با حضور چند 

تن از متخصصان ارتوپد و فيزيوتراپي جلسه برگزار 
كرد و به اين نتيجه رســيد كه حدادي مي تواند 

با فيزيوتراپي به المپيك برســد. آنها معتقد 
بودند اگر حدادي بخواهد جراحي كند قطعا 

به المپيك نمي رسد. او تا شروع المپيك 
زيرنظر پزشــكان فيزيوتراپي مي كند و 
بعد از آن اگر نياز بود عمل جراحي انجام 
مي دهد.«صيامي هفته پيش گفته بود 
كه حدادي به خاطــر وضعيت كمرش 

پرتاب بلندي نداشته است. قبل از اين مصدوميت هم پرتاب هاي او 
در حد مدال المپيك نبود. در اين شرايط چه ضرورتي دارد كه 
او به المپيك برود؟ پاسخ صيامي: »حدادي 
دوست دارد در المپيك شركت كند و ما 
هم نمي توانيم بگوييم كه نرود. او در اين 
دوره چهارميــن المپيكش را تجربه 
مي كند.«پيش از اين اميررضا خادم 
و هادي ساعي با حضور در 3 المپيك 
ركورددار بودنــد. اهميت اين ركورد را 
نخستين بار اميررضا خادم مطرح كرد. او بعد از حضور 
در المپيك بارســلونا، آتالنتا، سيدني درنظر داشت در 
المپيك آتن چهارمين حضورش را ثبت كند كه نشــد. 
حدادي در بازي هاي پكن، لندن و ريودوژانيرو حضور 

داشت و در لندن مدال نقره گرفت.

  احسان حدادي به دنبال ركورد ساعي و خادم
   فدراسيون پزشكي  ورزشي اعالم كرده است كه حدادي با فيزيوتراپي مي تواند به المپيك برود 

اين چهارمين المپيك او خواهد بود 

وتناگدنامهاررد
هصخشمورردمنمن
وريسنستلاحيج

قفوموتوقتايا
زشنيبلاقندرف
ارچكلمتلافكر
قافناقاذمرينم
سكانسيايساخا
تدوجسدقتتقايل
ااينتايراهلي
نرقديدسيمسرت
شفنبلمجتريژه

سييهارهملسما
ندماقحلارانلگ
ناخمكلمازريمهچ
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منوبرادرمدرتوكيوتاريخسازميشويم
محمدعلي گرايي و برادرش محمدرضا در المپيك كشتي مي گيرند. محمد علي مي گويد رنگ مدال آنها خوشرنگ تر از مدال برادران خادم مي شود 

برادران گرايي اين 
فرصت را دارند تا 
خاطرات برادران 
خادم و مدال هاي المپيكي شان را تكرار كنند. محمدعلي 
گرايي با 2مدال برنز جهان و برادر كوچك ترش محمدرضا 
كه قهرماني مسابقات اميدهاي جهان را دارد، ملي پوشان 
كشتي فرنگي ايران در بازي هاي المپيك توكيو هستند و 
در وزن هاي 67 و 77كيلوگرم روي تشك مي روند. اميررضا و 
رسول خادم آخرين برادران كشتي ايران در المپيك بودند كه 
هر دو در آتالنتا مدال گرفتند. محمدعلي گرايي در گفت وگو 

با همشهري از شرايطش پيش از المپيك صحبت مي كند.

   بعد از تعويق يكساله المپيك چقدر اميد داشتي 
اين بازي ها برگزار شود؟

شرايط سختي بود. سهميه المپيك را در مسابقات جهاني 2019 
كسب كردم و حاال در سال 2021 قرار است در بازي هاي المپيك 
كشتي بگيرم. اگر شرايط عادي پيش رفته بود، االن بايد خودم را 
براي مسابقات جهاني نروژ آماده مي كردم. البته خوب شد المپيك 
برگزار مي شود وگرنه نتيجه همه زحماتمان هدر مي رفت. اگر اين 
باز ي  ها برگزار نمي شد، وقفه 8ساله مي افتاد و اصال معلوم نبود در 

اين مدت چه پيش مي آمد، ما در ورزش بوديم يا نه. باز خدا را شكر 
كه با تأخير برگزار  مي شود.

  در قزاقستان سوم شــدي و هميشه كساني 
كه سال قبل المپيك روي سكو مي روند، شانس زيادي در 
المپيك دارند. نتيجه را در المپيك چطور پيش بيني مي كني؟

ســال 2017 و 2019 كه مدال برنز جهان را گرفتم، يك اشتباه 
كوچك باعث شد به فينال نرسم و هنوز دارم حسرت مي خورم. 
تالش مي كنم بدون اشتباه كشتي بگيرم و اين دفعه مسابقات با 
حسرت برايم به پايان نرسد. البته مسائل ديگري هم هست كه 
دست ما نيست. اميدوارم روز مسابقه روز من باشد تا بهترين نتيجه 
را بگيرم. اينكه كساني كه سال قبل از المپيك در مسابقات جهاني 
مدال گرفته اند، حتما درالمپيك روي سكو مي روند، صد درصد 
نيست ولي معموال آنها شانس زيادي براي كسب مدال دارند ولي 
من با اين چيزها كاري ندارم و فقط تالش مي كنم در هر كشتي  

بدون اشتباه باشم.

 برادران خــادم در كشــتي آزاد در المپيك 
آتالنتا 1996با يك مدال طال و برنز به كشــور بازگشتند، 

برادران گرايي مي توانند اين موفقيت را تكرار كنند؟
محمدرضا شرايط خوبي دارد و همانطور كه ديديد، در مسابقات 

كسب سهميه تمام حريفانش را با امتياز عالي و بدون اينكه يك 
امتياز  از دست بدهد، شكست داد و به نظرم مي تواند در توكيو هم 
بدرخشد. شرايط خودم هم بد نيست. مردم دعا كنند مي توانيم 
تاريخ ساز شويم و اين بار رنگ هر دو مدال برادران در كاروان ايران 

طاليي باشد.

 2 برادر شــيرازي در تركيب كاروان ايران در 
المپيك توكيو حضور دارند. مســئوالن استان فارس چه 

برخوردي داشته اند؟
)باخنده( اينجا طوري رفتار مي كنند كه انگار هر دوره شــيراز 
2ملي پوش برادر در كاروان دارد. فقط وعده داده اند. من كامال با 
اين شرايط قبل از هر مسابقه آشنا هستم. جايزه 2سال پيش مان 
را اداره كل ورزش هفته پيش داد و اينقدر هم مانور خبري دادند 
كه خودم يادم رفت اين جايزه 2سال پيش است. صحبت درباره 
اين مسائل فقط تمركزم را به هم مي زند. با 2مدال جهاني، 3مدال 
قهرماني آسيا و مدال طالي بازي هاي آسيايي، بيكار هستم و اين 
توجه مسئوالن اســتان به ورزش قهرماني را نشان مي دهد. اين 
چيزها برايم مهم نيست و فقط به كســب مدال در المپيك فكر 
مي كنم. مسئوالن ورزش اســتان هم حتما كارهاي مهم تري از 

پيگيري شرايط ورزشكاران دارند.
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  تعامل با جهان خواسته ما از منتخب مردم است
هركسي كه سمت رئيس جمهوري را به دست مي گيرد بايد بتواند با 
تدبير و برنامه ريزي با همه جهان تعامل داشته باشد و روابط بين المللي 
ايران محدود به چند كشور خاص نشــود، بلكه رابطه اي گسترده و 
فراگير باشد تا بســياری از سدها نابود شــوند و چرخ هاي مملكت با 

اصطكاك كمتري بچرخد.
ربي از اهواز 

  مسئوالن صداي گراني را بشنوند
دوران رياســت جمهوري فعلي با همه فراز و نشــيب هايش به پايان 
مي رســد و دولت جديدي روي كار خواهد آمد كه قطعا نخســتين 
اقدامش بايد گراني زدايي و كمك به وضع اقتصادي باشد تا خوني به 

رگ هاي جامعه بدود و بتوانند در ادامه مسير همراه مسئوالن باشند.
اميري از تهران 

  پياده روهاي رشت در تصرف ميوه فروش ها
در رشــت اكثر ميوه فروش ها نصف پياده رو ها را تصــرف كرده اند و 
جداي از اين، فاصله فيزيكي كرونــا را هم رعايت نمي كنند. چندين 
بار به 137شــكايت كرده ايم، مي گويند شكايت شما براي بررسي به 
كميسيون رفته است و چند  ماه زمان نياز دارد. آيا توقع زيادي است كه 
بخواهيم پياده روهاي شهر باز باشند؟ چرا خواسته بديهي من نيازمند 

چند ماه زمان است تا پاسخ بگيرد؟
محمدرضا از رشت

   قطع چند روزه آب در شهرك متخصصان
ساكن شهرك متخصصان در بلوار فرهيختگان خيابان ژاندارمري در 
پرديس كرمانشاه هستم و چند روز است كه قطعي هاي چند ساعته، 
آن هم چند نوبت در روز داريم. در گرماي هوا و شرايط كرونايي نبودن 

آب، بسيار سخت و آسيب زاست.
پاليزي از كرمانشاه 

  يخچال ايراني خريديم كه يك ماه هم كار نكرد
از يك برند ايراني با هزار اميد و آرزو براي جهازم يخچال خريديم. 3 روز 
بعد از راه اندازي و نصب، يخچال مشكل پيدا كرد. تعميركار شركت 
آمد و خازن آن را عوض كرد. 2 روز بعد دوباره مشكل پيدا كرد و اين بار 
كليد داخل يخچال را رفع عيب كردند. اكنون نيز فريزر به جاي فريز 
كردن يخ مي زند. به چه كسي بگويم كه پدرم از حقوق دو ميليوني اش، 
ماهي يك ميليون بايد قســط اين يخچال را بدهد كه هيچ كس هم 
مسئوليتش را نمي پذيرد. هيچ اشكالي در خريد كاالي ايراني نمي بينم 

به شرط كيفيت.
نراقي از تهران

 
  شركت عمران پرديس زمين هاي اصطلك را به مالكان بازگرداند

هزاران نفر از مالكان زمين هاي فاز 6پرديس مشهور به »اصطلك« در 
سال هاي گذشته از طريق قانوني و پس از استعالمات الزم و اطمينان 
از اصالت اسناد و اعتماد به صدور سند تك برگ رسمي و هولوگرام دار 
از سوي سازمان ثبت اسناد و امالك كه زيرمجموعه قوه قضاييه است، 
اقدام به خريد زمين كرده اند؛ در اين مدت مشــكالت بسياري بر سر 
راه اين مالكان كه همگي هم سند مالكيت در دست دارند ايجاد شده 
و چندين حكم قضايي صادر شده است. اين زمين ها در سال 68 جزو 
زمين شهري و در محدوده پرديس بوده و بعد از آن در سنوات مختلف 
به  ترتيب حكم موات و اراضي سازمان مسكن و شهرسازي پيدا كرده 
و بعدتر سازمان مسكن آن را به شركت عمران واگذار كرد، اما دو بار در 
دهه80 و نيز در سال 91با شكايت مالكان اوليه اين احكام باطل شد 
و زمين ها به مالكان بازگشت. اما شركت عمران در شهريور 98دوباره 
زمين ها را به نام خود بازگردانده است. برخي از اين زمين ها چندين بار 
و به چند نفر همزمان فروخته شده اند؛ درحالي كه مالكان اصلي سند 

در دست بدون زمين و بالتكليف مانده اند.
جمعي از مالكان زمين هاي فاز 6پرديس، اصطلك

  خرابي آسفالت در اتوبان ياسيني
خرابي آســفالت در اتوبان ياسيني مسير شــمال به جنوب موجب 
تغيير مســير ناگهاني رانندگان و ايجاد تصادف مي شود. از وزارت راه 

درخواست ترميم آسفالت اين اتوبان را داريم.
لقمان نظيري از تهران

  مسئوالن مسكن مهر هشتگرد پاسخگو نيستند
مسئوالن مسكن مهر هشتگرد در زمان مراجعه براي تحويل مسكن 
جواب سرباال مي دهند و اغلب اگر مهربان باشند مي گويند نمي دانيم. 
چرا نبايد پاسخ ما را بدهند كه دارو ندار اندكمان را براي مسكن مهر 

گذاشته ايم. تكليف ما چيست؟
دادخواه از تهران 

  جاده آستارا نياز به عريض سازي  و نصب عالئم دارد
جاده مهم و ترانزيتي آستارا به اردبيل با مناطق بسيار زيبا و سرسبز 
بين راهي و جاذبه هاي گردشــگري و توريستي منحصر به فرد خود، 
به خصوص در منطقه سرســبِز َســرعين و گرَدنه معروف اين جاده 
پُررفت وآمد، نياز به عريض سازي  به صورت بزرگراه عريض تر و دوبانده 
با تجهيزات الزم امدادي و نصِب دوربين هاي نظارتي كافي و عالئم و 
چراغ و اســتراحتگاه هاي مجهز با امكانات رفاهي بيشتر و بين راهي 

مجهز تر دارد.
محمود از اردبيل

3نكته قابل تأمل در انتخاباتي كه برگزار شد 
اين امر منوط به اين اســت كه شخصيت هاي  ادامه از 

سياسي اصالح طلب متحد تر شوند و جبهه هاي صفحه اول
سياسي تجديد ساختار كنند و تقويت شوند و روابط خود با مردم را از 
نو باز تعريف كننــد. من به پايان جريان سياســي اصالحات معتقد 
نيستم؛ اما حقيقت آن است كه اين جريان تضعيف شده و بايد خود را 
باز تعريف كند. به هرحال مــا با 25ميليون رأي و پتانســيل قوي 
اجتماعي روبه رو هستيم كه مي توان با تغيير ســاختار و برنامه ها و 
توسعه دادن سازمان هاي اصالح طلب آنها را در آينده دوباره جذب 
كرد. من معتقدم ما اصالح طلبان با سازوكارها و سازمان هاي كنوني 
نمي توانيم ايــن 25ميليــون رأي را با خود همراه كنيــم و بايد در 

ساختارهاي خود تجديد نظر كنيم.

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

  نوجوان 14ساله 
 قرباني درگيري در پارك

جوان 25ساله كه در جريان درگيري در پاركي 
در شهر كرمان، نوجوان 14ساله اي را به قتل 
رسانده بود در كمتر از 24ساعت پس از جنايت 

دستگير شد.
به گزارش همشــهري، اواخر هفته گذشــته 
درگيــري خونيني در پارك رياضيات شــهر 
كرمان رخ داد كه در جريان آن پسري 14ساله 
با ضربات چاقو مجروح و به بيمارستان منتقل 
شــد اما تالش پزشــكان براي نجــات جان 
وي بي نتيجه مانــد و او روز بعــد روي تخت 

بيمارستان جان باخت.
به  دنبال مرگ او، تيمي از كارآگاهان جنايي 
كرمان وارد عمل شدند و تحقيقات براي كشف 
راز اين جنايت آغاز شــد. مأمــوران با حضور 
در پارك و تحقيق از شــاهدان متوجه شدند 
همه  چيز از يك متلك گويي و ايجاد مزاحمت 
آغاز شده است. آن روز جواني 25ساله به همراه 
دوستش در پارك بودند كه چند پسر كه يكي از 
آنها نوجواني 14ساله بود وارد پارك شدند. آنها 
هنگام عبور از كنار جوان 25ساله و دوستش، 
اقدام به متلك پراني و ايجاد مزاحمت كردند و 
همين باعث درگيري ميان آنها شد. هر چند 
اين درگيري در ابتدا با مشاجره لفظي همراه 
بود اما وقتي چند نفر ديگر از دوســتان جوان 
25ساله سر رسيدند تا از او حمايت كنند، زد و 

خورد سختي ميان آنها درگرفت.
تحقيقات كارآگاهان نشان داد كه در جريان 
اين زد و خورد، نوجوان 14ســاله چاقويي از 
جيبش بيرون كشيده و قصد داشت با آن طرف 
مقابل خود را تهديد كند اما در همين هنگام 
جوان 25ساله چاقو را از دســت او قاپيد و با 
استفاده از آن چند ضربه به وي زد. وقتي پيكر 
غرق در خون پســر نوجوان روي زمين افتاد، 
ضارب و دوســتانش پا به فرار گذاشــتند و از 
پارك خارج شدند و با حضور اورژانس در محل، 
پسر مجروح به بيمارستان انتقال يافت اما در 

نهايت جانش را از دست داد.
با اين اطالعات، تحقيقات براي شناســايي و 
دســتگيري عامل جنايت آغاز شــد و طولي 
نكشيد كه كارآگاهان موفق شدند هويت وي 

را شناسايي كنند.
سرهنگ مهدي پورامينايي، فرمانده انتظامي 
شهر كرمان گفت: محل تردد اين فرد در شهر 
كرمان شناسايي شد و در كمتر از 24ساعت 
پس از جنايت، قاتل 25ســاله پيش از اينكه 
موفق به فرار از كرمان شود، دستگير شد. متهم 
پس از انتقال به اداره پليــس به قتل نوجوان 
14ســاله اعتراف كرد و براي انجام تحقيقات 

تكميلي راهي بازداشتگاه شد.

حوادث انتخاباتي جان 3نفر را گرفت

 دعواي دزدان
راز آنها را فاش كرد

زن جوان با سوءاستفاده از معتادها 
از آنها بــراي ســرقت از خانه ها پيگيري

استفاده مي كرد. اعضاي اين باند 
زماني لــو رفتند كه يكــي از آنها متوجه شــد 
سردسته باند آنها را فريب داده و از اموال مسروقه 

سهم ناچيزي به بقيه اعضاي باند داده است.
به گزارش همشهري، از چند وقت قبل مأموران 
پليس پايتخت در جريان سرقت سريالي از خانه ها 
در نقاط شمال، شرق و غرب تهران قرار گرفتند 
و تحقيقات براي شناسايي و دستگيري دزدان را 
آغاز كردند. يكي از مالباخته ها مي گفت كه آخر 
هفته به ويالي شخصي خود در اطراف تهران رفته 
و وقتي برگشــته با خانه اي به هم ريخته مواجه 
شده است. به گفته وي دزدان به خانه اش دستبرد 
زده و از داخل يكي از كمد ها، مقدار زيادي طال 
و جواهر ســرقت كرده بودند. او مي گفت كه در 
خانه اش 15شــمش يك كيلويي طال داشته كه 

همه آنها به سرقت رفته است.
ماموران در جريان بررســي ها متوجه شدند كه 
خانه اين مرد مجهز به در ضد ســرقت بوده، اما 
دزدان خــود را به بالكن رســانده، در را تخريب 

كرده، وارد خانه شده و دست به سرقت زده اند.

سارقان حرفه اي
در بررسي تصاوير دوربين هاي مداربسته مشخص 
شد كه سارقان 4نفر بوده و همگي چند ماسك 
به صورتشــان زده بودند كه شناســايي نشوند. 
عالوه بر اين پالك ماشيني كه سوار بر آن بودند 
مخدوش و قابل شناسايي نبود. آنطور كه تصاوير 
نشان مي داد يكي از اعضاي گروه از ديوار باال رفته 
و وارد بالكن طبقه سوم شده بود. پس از آن قفل 
در بالكن را تخريب كــرده و اعضاي ديگر گروه 
توانسته بودند وارد خانه شوند و نقشه دزدي را سر 

فرصت و در نبود صاحبخانه اجرا كنند.
 به گفته شاكي به جز طال و جواهر، دزدان اموال 
قيمتي ديگر وي مانند گوشــي، تبلت، لپ تاپ 
و تابلو فرش هاي كوچــك و گران قيمت وي را 
هم ســرقت كرده بودند. در اين شرايط اقدامات 
اطالعاتي براي شناسايي دزدان حرفه اي آغاز شد 
و درحالي كه هنوز ردي از آنها به دست نيامده بود، 
مأموران در جريان سرقت هاي مشابه ديگري هم 
قرار گرفتند. سرقت هايي كه همه آنها از سوي يك 

باند صورت گرفته و در حال افزايش بود.
در برخي از سرقت ها، دزدان زماني وارد خانه ها 

شــده بودند كه صاحبخانــه در خــواب بوده. 
مالباخته ها مي گفتند كه به محض ديدن سارقان 
باالي سرشان با آنها درگير شــده بودند، اما در 
نهايت دزدان دســت و پا و دهانشــان را بسته و 

دست به سرقت زده بودند. 
يكي از شــاكيان به پليس گفت: بيمار بودم و در 
خانه ام استراحت مي كردم. به دليل حال بدي كه 
داشــتم قرص خورده بودم و چون داروها خواب 
آور بود، در خواب عميقي بودم كه نيمه هاي شب 
سر و صدايي شنيدم. از خواب پريدم و به سمت 
ســالن پذيرايي رفتم كه ناگهان با 3مرد غريبه 
مواجه شدم. آنها به شدت مرا كتك زدند دهانم را 
با چسب بستند و پس از سرقت نيز مرا با آن وضع 

رها كردند و متواري شدند.

درگيري درون گروهي 
درحالي كه تحقيقات كارآگاهان براي شناسايي 
و بازداشت دزدان حرفه اي و خشن ادامه داشت، 
چند روز قبل يكي از اعضاي گروه با سركرده باند 
درگير شد و همين اتفاق باعث شد تا اسرار اين 

گروه خالفكار فاش شود.
آن روز پســر جوان براي شكايت از سركرده باند 
راهي يكي از كالنتري ها شد و به مأموران گفت كه 
مي خواهد راز زني به نام شهره را كه سركرده يك 
باند سرقت است فاش كند. او توضيح داد: چند 
وقت پيش يكي از دوستانم شهره را به من معرفي 
كرد. او رئيس باند ســرقت بود و به خاطر پول و 
اعتيادم به مواد مخدر جذب اين باند شدم. شهره 
به ما دستور سرقت مي داد و ما در قالب يك گروه 
4نفري به خانه ها دستبرد مي زديم. من فقط در 2 
سرقت با اين گروه فعاليت داشتم، اما متوجه شدم 

كه شهره سر بچه ها كاله مي گذارد.
سارق جوان ادامه داد:  آخرين سرقت ما دستبرد 
به خانه اي بود كه چند قطعه مجسمه كوچك از 
آنجا دزديديم. كامال واضح بود كه عتيقه هستند. 
بعد از سرقت، اموال مسروقه را طبق روالي كه اين 
باند داشت تحويل شهره داديم تا او سهم بچه ها 
را بدهد. شهره سهم كمي به من داد. به او گفتم 
عتيقه ها چه شد؟ اما شهره گفت مجسمه ها عتيقه 
نبوده و ارزش نداشته اند. مطمئن بودم كه دروغ 
مي گويد و سرمان را كاله گذاشته است. كنجكاوي 
من باعث شــد تا به پرس و جوي بيشتر بپردازم 
تا اينكه متوجه شدم شــهره به ما دروغ گفته و 
فريبمان داده است. او عتيقه ها را به مبلغ هنگفتي 

فروخته بود و وقتي متوجه اين راز شدم سراغش 
رفتم، اما او زيربار نرفت. آن شــب با هم درگير 
شديم و تهديد كردم كه اگر سهم مرا ندهد او را 
لو مي دهم. اما او مرا از گروه اخراج كرد و تصميم 
گرفتم مجازات دو سرقتي را كه انجام داده بودم 

به جان بخرم، اما او را لو بدهم.

پايان سرقت هاي باند مخوف
گفته هاي اين سارق تازه كار باعث شد تا مأموران، 
شهره و 6سارقي را كه با او همدست بودند دستگير 
كنند. اعضاي اين گروه به ســرقت هاي سريالي 
اقرار كردند و تحقيقات تكميلي براي كشف ديگر 

جرايم آنها ادامه دارد.

   عنكبوت سارق
يكي از اعضاي باند سرقت پسري 25ساله معروف به عنكبوت است. او در ورزش پاركور تبحر دارد و از زماني كه به 

مواد روانگردان معتاد شده، وارد باند شهره شده است.

چطور با شهره آشنا شدي؟
حدود يك سال قبل شايد هم بيشتر با او آشنا شدم. آن روز از باشگاه بيرون آمدم و سوار ماشينم شدم كه به خانه بروم. در بين راه 
شهره كه پشت فرمان ماشينش بود با من تصادف كرد. عمدا اين كار را كرد، يك تصادف صوري بود تا مرا به دام بيندازد. او يك 
خالفكار حرفه اي بود كه از قبل مرا شناسايي كرده و دامش را پهن كرده بود. آن روز تصادف صوري باعث آشنايي من و شهره شد. 
از آن پس تماس هايش شروع شد و تمامي نداشت. مي گفت از همسرش جدا شده و به تنهايي زندگي مي كند. مي گفت مدير يك 

شركت است، اما همه اينها دروغ بود.
چطور متوجه شدي كه دروغ مي گويد؟

زماني كه شهره باعث شد معتاد به گل و شيشه شده و براي تهيه مواد محتاج او شوم. من يك ورزشكار و پاركوركار بودم، اما شهره 
زندگي مرا نابود كرد. يك روز به من گفت كه فقط درصورتي حاضر است پول موادم را بدهد كه برايش كار كنم. آنجا بود كه فهميدم 

او سردسته يك باند سرقت است و من هم وارد باندش شدم.
چرا او را لو ندادي؟

مي ترسيدم پول موادم را ندهد. معتاد شده بودم. از سوي ديگر من عاشق شهره بودم و نمي توانستم بدون او زندگي كنم! انگار 
جادويم كرده بود.

چرا به عنكبوت شهرت داري؟
صدايم مي زدند »سهيل عنكبوت«. چون مي توانستم ظرف 3دقيقه از ديوار صاف باال بروم.

هر شب سرقت مي كرديد؟
نه. معموال هفته اي 3شب براي سرقت مي رفتيم. همه اينها را شهره تعيين مي كرد. پس از دزدي هم هرچه بود تحويل شهره مي داديم.

مي دانستي كه فريب تان مي دهد؟
نه. همه ما 6نفري كه با او كار مي كرديم معتاد بوديم. پس از هر سرقت، اموال مسروقه را تحويلش مي داديم و او روز بعد سهم ما 
را مي داد. ما كسي را نداشتيم كه اموال مســروقه بخرد و مجبور بوديم به او اعتماد كنيم. او هم به جاي پول، مواد در اختيارمان 
مي گذاشت. اما وقتي يك عضو جديد وارد گروهمان شد و باعث شد لو برويم، فهميديم كه در همه اين مدت شهره ما را فريب مي داده.

چند نفري راهي سرقت مي شديد؟
در قالب يك گروه 4نفره. يك نفر زاغ زن بود، من از ديوار باال مي رفتم و در را براي ورود بقيه باز مي كردم. 2نفر ديگر هم وارد خانه 

مي شدند و سرقت مي كردند.
چرا برخي از شاكيان را كتك زديد؟

كار من نبود. بچه ها در بعضي از سرقت ها با ديدن صاحبخانه مجبور می شدند او را كتك بزنند كه لو نروند.
چند سرقت انجام داديد؟

تعدادش را به خاطر ندارم. ده ها سرقت بود. همه اينها را شــهره مي داند چون يك دفترچه مخصوص دارد كه سرقت ها را داخل 
آن يادداشت مي كرد.

سركرده باند سرقت از خانه ها 

زني جوان بود كه همدستانش 

را هم فريب مي داد

نقص در ترن هوايي يكي از شهربازي هاي اصفهان باعث 
گرفتار شدن 4نفر در ارتفاع شد. با اين حال آتش نشانان 
در عمليات نفس گيري كه 80دقيقه طول كشيد موفق 
شدند افراد گرفتار شده را كه دچار ترس و وحشت شده 

بودند به سالمت پايين بياورند.
به گزارش همشهري، شــامگاه جمعه، 28خرداد ماه 
امسال خانواده هاي زيادي به شهربازي شهرروياهاي 
اصفهان رفته بودند تا آخرين جمعــه خرداد ماه را با 
هيجان بگذرانند. هر كس ســعي مي كــرد با يكي از 
وســايل بازي خودش را ســرگرم كند و ترن هوايي 
هم طرفداران زيادي داشــت. در اين بين 4زن و مرد 
جوان اشتياق زيادي براي ســوار شدن به ترن هوايي 
داشتند و بعد از دقايقي انتظار، نوبت شان شد. آنها در 
ترن هوايي نشستند و كمربندهايشان بسته شد و ترن 

حركت كرد. ترن بخش زيادي از مســير پرپيچ وخم و 
هيجان انگيزش را طي كرد اما درحالي كه به باالترين 
ارتفاع خود رســيده بود ناگهان همان جا متوقف شد. 
4سرنشين آن ابتدا فكر مي كردند اين توقف هم بخشي 
از برنامه ترن هوايي براي هيجان بيشتر آنهاست و قرار 
است تا چند لحظه ديگر به طور ناگهاني به مسير ادامه 
دهد اما اين طور نبود. متصدي دستگاه كه از اين توقف 
تعجب كرده بود تالش كرد دوبــاره ترن را به حركت 
درآورد اما تــرن از جاي خود تــكان نمي خورد. گويا 
دستگاه دچار نقص فني شده بود. متصدي دستگاه باز 
هم تالش كرد تا شايد بتواند دستگاه را راه بيندازد اما 
تالش هايش فايده اي نداشت. اين در حالي بود كه 4زن 
و مرد جوان ديگر متوجه شده بودند توقف ترن بخشي 
از بازي نيست و آنها در ارتفاع گرفتار شده اند. به همين 

دليل ترس همه وجودشان را فرا گرفته بود. در چنين 
شرايطي بود كه ماجرا به آتش نشاني اصفهان گزارش 
شد و دقايقي بعد نخستين گروه از نجات گران خود را 

به شهربازي رساندند.
با اينكه ارتفاع ترن هوايي چندان زياد نبود و نردبان هاي 
مخصوص آتش نشاني آماده بودند اما پيچ در پيچ بودن 
مسير ترن هوايي باعث مي شد كه آنها نتوانند از نردبان 
استفاده كنند و تنها راه ايجاد كارگاه در آنجا و استفاده 
از طناب و تجهيزات صخره نــوردي بود. ايجاد كارگاه 
نيز زمان بر بود و 4زن و مرد گرفتارشــده بايد بيشتر 
شرايط ترسناكي را كه در آن قرار گرفته بودند، تحمل 
مي كردند. گروهي از نجات گران آتش نشاني كه تبحر 
زيادي در عمليات امداد و نجات كوهســتان داشتند، 
تالش هاي خود را با ايجــاد كارگاه در ترن هوايي آغاز 

كردند. همزمان تعدادي ديگر مشــغول ايمن سازي  
محل حادثه شــدند و به 4 فرد حادثه ديده اطمينان 
دادند كه به زودي نجات پيدا خواهند كرد. آنها وقتي 
توانســتند خود را به ترن برســانند با مشكل ديگري 
مواجه شدند. كمربندهاي محافظ آن طوري بود كه در 
صورت توقف ترن به طور اتوماتيك قفل مي شد و راهي 
براي باز كردن آن وجود نداشــت. خالص كردن 4نفر 

از اين كمربندها، آن هم در ارتفاع كار دشــواري بود. 80دقيقه ترس و وحشت در ترن هوايي شهربازي اصفهان
با اين حال نجات گران دقت را فداي سرعت نكردند و 
يك به يك آنها را خالص كرده و با استفاده از تجهيزات 
ويژه آنها را به پايين منتقل كردند. با اينكه اين عمليات 
حدود 80دقيقه طول كشيد اما سرانجام هر 4نفر آنها 

به پايين منتقل شدند.
در همين حــال فرهــاد كاوه آهنگران، ســخنگوي 
آتش نشــاني اصفهان درباره اين حادثه به همشهري 
گفــت: ايــن حادثــه ســاعت22:43دقيقه جمعه 
به آتش نشــاني اصفهان گزارش شــد و همكارانم از 
ايستگاه هاي 15 و 23 همراه با نردبان نجات راهي محل 
حادثه شدند و در جريان عملياتي سخت و نفس گير 
موفق شدند 4نفر را كه شــامل 2مرد 36 و 37ساله و 
2زن 32ساله بودند از دستگاه ترن هوايي نجات دهند. 
به گفته وي در اين حادثه به هيچ كس آسيبي نرسيد 
و دليل وقوع اين حادثه از ســوي مسئوالن شهربازي 

دردست بررسي است.

حوادثي كه در روزهاي گذشته در حاشيه برگزاري 
انتخابات در نقاط مختلف كشور رخ داد جان 3نفر را داخلي

گرفت و باعث دستگيري 2سارق تحت تعقيب شد.
به گزارش همشــهري، نخســتين حادثه كه در پايتخت رخ داد، 
ماجراي جالب دستگيري 2سارق ســابقه دار بود. اين دو متهم از 
مدت ها قبل و با استفاده از يك خودروي پيكان وانت سفيدرنگ 
در محله هاي مختلف مســعوديه مي گشــتند و اقدام به سرقت 
درپوش هاي چدني فاضالب يــا درها و دريچه هــای كنتور آب 
مي كردند و سرقت هاي ســريالي آنها خطرات زيادي را نيز براي 
شهروندان در اين مناطق به وجود آورده بود. به همين دليل تيمي 
از مأموران كالنتري 157مســعوديه براي شناسايي و دستگيري 
سارقان وارد عمل شــده بودند، اما اطالعات زيادي از آنها وجود 
نداشت. مهم ترين سرنخي كه مأموران از سارقان سريالي به دست 
آورده بودند، فيلمي بود كه دوربين مداربسته اي در نزديكي يكي 
از محل هاي سرقت از آنها ضبط كرده بود. مأموران پليس چندين 
بار اين فيلم را مشاهده كرده بودند تا شايد ردي از سارقان به دست 
بياورند و به همين دليل چهره  آنها به خوبي در خاطرشان مانده بود 

تا اينكه در روز انتخابات اتفاق عجيبي رخ داد.
آن روز بسياري از مأموران كالنتري براي حفظ امنيت در شعبه هاي 
اخذ رأي راهي اين شعبات شده بودند. يكي از اين شعبه ها در محله  
مســگرآباد بود. يكي از مأموران كالنتري مقابل شعبه ايستاده و 
مشغول انجام وظيفه بود كه حوالي بعدازظهر يك خودروي پيكان 
وانت سفيد رنگ از مقابلش عبور كرد. مأمور كالنتري براي لحظه اي 
چشــمش به مرداني افتاد كه داخل وانت پيكان نشسته بودند. او 

بالفاصله آنها را شناخت. اين افراد همان  سارقان دريچه هاي چدني 
بودند كه از مدتي قبل تحت تعقيــب پليس بودند. مأمور جوان با 
مشاهده آنها و با كمك ديگر همكارانش، خودروي وانت را متوقف 
و هر دو سرنشين آن را دستگير كردند. متهمان اما مدعي بودند 
كه اشتباهي دستگير شده اند و هيچ جرمي مرتكب نشده اند. با اين 
حال هر دوي آنها به كالنتري منتقل شــدند و وقتي فيلم يكي از 
سرقت هايشان برايشان پخش شد، چاره اي جز بيان حقيقت نديده 

و به سرقت هاي سريالي اعتراف كردند.
به گفته سرهنگ ايرج ارسالني، رئيس كالنتري 157مسعوديه، اين 
افراد به سرقت حدود 100 فقره دريچه فاضالب، پل جلوي منازل 
و درپوش كنتور در محله هاي مسعوديه و افسريه اعتراف كردند 

و پس از صدور قرار قانوني در اختيار مرجع قضايي قرار گرفتند.

سقوط مرگبار بالگرد
دومين حادثه انتخاباتي مربوط به سقوط يك فروند بالگرد حامل 
صندوق هاي اخذ رأي در شهرستان دزفول بود كه متأسفانه باعث 
مرگ يك نفر و مجروح شدن عده اي ديگر شد. استاندار خوزستان 
در تشريح جزئيات اين حادثه به ايرنا گفت: اين بالگرد كه از منطقه 
صعب العبور احمدفداله عازم شــهر دزفول بود در نزديكي دزفول 

دچار حادثه شده و فرود اضطراري كرد.
قاســم ســليماني دشــتكي ادامه داد:  در اين حادثه يك نفر از 
سرنشينان بالگرد كه گفته مي شود از مأموران انتظامي حفاظت 
صندوق بوده جان باخت و تعداد ديگري مصدوم شدند. به گفته وي 
تمامي افراد مصدوم حادثه به بيمارستان منتقل شدند، ولي حال 

برخي از آنها وخيم اعالم شده و هم اكنون علت دقيق اين حادثه 
در دست بررسي است، اما ظاهرا اين حادثه به علت افت فشار موتور 
بالگرد رخ داده و به دنبال آن بالگرد با مهــارت خلبان در منطقه 
صعب العبور فرود اضطراري كرده، اما متأســفانه در لحظات آخر 
اين حادثه رخ داده اســت. در همين حال مديرعامل هالل احمر 
خوزســتان نيز گفت: در جريان اين حادثه يك نفر كشته و 9 نفر 
زخمي شــدند و تيم امداد هوايي به همراه بالگرد جمعيت هالل 
احمر، تيم هاي كوهستان و عملياتي جمعيت هالل احمر به حالت 

آماده باش درآمدند تا درصورت نياز براي امدادرساني اقدام كنند.

مرگ سرباز جوان 
سومين حادثه كه با مرگ دردناك ســربازي جوان همراه بود در 
ديواندره استان كردستان رخ داد. فرماندار اين شهر در تشريح ماجرا 

گفت: ميني بوس حامل صندوق سيار و عوامل اخذ رأي انتخابات 
در يكي از مسيرهاي روستايي ديواندره در حركت بود كه ناگهان 
واژگون شد و متأسفانه يك نفر در اين حادثه جان خود را از دست 
داد و 6 نفر زخمي شــدند. اين ميني بوس حامل 16 نفر از عوامل 
اجرايي انتخابات بود كه به دليل سهل انگاري راننده، هنگام عبور از 
جاده روستايي از مسير خارج و ناگهان واژگون شد. در اين سانحه 
ســربازي كه به عنوان مســئول برقراري نظم و امنيت در خودرو 
حضور داشت، در دم جان باخت و 6نفر زخمي هم به بيمارستان 

امام خميني)ره( ديواندره منتقل شدند.

مرگ به خاطر استرس 
آخرين حادثه اما اتفاقي عجيب در روســتاي برزوهندان از توابع 
شهرستان شفت در استان گيالن بود و باعث مرگ يكي از نامزدهاي 
انتخابات شوراي روستا شــد. ماجرا از اين قرار بود كه روز حادثه، 
درگيري شديدي ميان 5نفر از اهالي روستا رخ داد و نامزد شوراي 
روســتا با ديدن اين درگيري وارد ماجرا شد تا با وساطت به غائله 
خاتمه دهد. سرهنگ مجيد رســول زاده، معاون اجتماعي پليس 
استان گيالن گفت: اين نامزد انتخابات، يكي از اعضاي شوراي فعلي 
روستا نيز بود كه براي دور جديد كانديدا و وارد رقابت انتخاباتي 
شده بود. او براي وساطت بين 5 تن از اهالي روستا كه با هم دچار 
درگيري و مشاجره شده بودند وارد درگيري شد، اما حين درگيري 
دچار اســترس و اضطراب شــده و ناگهان روي زمين افتاد. وي 
بالفاصله جهت درمان به بيمارستان امام رضاي شفت منتقل شد، 
اما متأسفانه فوت كرد. سرهنگ رسول زاده با بيان اينكه علت دقيق 
فوت اين فرد توسط پزشكي قانوني در دست بررسي است، گفت: 5 
نفری كه در روستا با هم درگير شده بودند توسط نيروي انتظامي 

شفت دستگير شده اند و تحقيقات در اين حادثه ادامه دارد.
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در تمام ايامي كه كرونا باعث تعطيلي و 
از رونق افتادن كسب وكار سينماها شده، گزارش

يكي از گزينه هايي كه براي گذر از اين 
وضعيت روي ميز بوده، حمايــت دولتي از فيلم ها و 
ســينماداران بوده اســت. برخي ها معتقدند كه در 
وضعيتي كه تهيه كنندگان فيلم ها، به دليل بي رغبتي 
مردم به سينمارفتن، عالقه اي به اكران آثارشان ندارند 
و سينماداران هم تاكنون متحمل ضرر و زيان فراواني 
شــده اند، تنها راه ترغيب تهيه كننــدگان به اكران 

فيلم هايشان حمايت دولت از آنهاست. 
البتــه ســينماداران هم كــه از روشــن نبودن افق 
پيش روي شــان به تنگ آمده اند و نمي دانند تا كي 
بايد منتظر بمانند تا فيلمي به دستشان برسد كه شور 
و شوق سينمارفتن را در مردم زنده كند، در طول يك 
سال و اندي گذشته همواره اميدوار بوده اند كه باالخره 
سازمان ســينمايي به دادشان برســد و با اختصاص 
بودجه اي به حمايت از آنها بپردازد. در سال گذشته، 
سازمان سينمايي پس از اينكه جشنواره هاي »فيلم 
كوتاه تهران«، »سينما حقيقت«، »جشنواره ملي فيلم 
فجر« را برگزار كرد و بودجه هايي را به اين جشنواره ها 
اختصاص داد، باالخره از فيلم هــاي اكران نوروزي و 
سالن هاي سينما هم حمايت كرد. اواخر سال1399 
بود كه در كارگروه بررسي آسيب هاي كرونا در سينما 
به رياست حسين انتظامي، رئيس سازمان سينمايي، 
حمايت از اكران فيلم هاي نوروز مصوب شــد. حاال 
جدول حمايت هاي مصوب كارگروه آسيب هاي كرونا 
در ســينما در ماه هاي فروردين و ارديبهشت منتشر 
شده و اينطور كه اعداد نشان مي دهد با اين حمايت ها 
نه تهيه كنندگان حاضر به قرباني كردن فيلم هايشان 
هستند و نه سينماداران مي توانند براي مدت زيادي 

چراغ سالن هايشان را روشن نگه دارند.

اولجشنواره،بعداكران
جشنواره ملي فيلم فجر سال گذشته كه برگزار شد 
اين سؤال پيش آمد كه مسئوالن سازمان سينمايي 
چه اصراري به برگزاري جشنواره حضوري در روزگار 
شــيوع و وفور كرونا دارند، آن هم  وقتي كه بسياري 
از جشنواره هاي ســينمايي معتبر بين المللي برگزار 
نشدند يا به صورت آنالين و بسيار محدود برگزار شدند. 
يكي از جواب هاي احتمالي به اين ســؤال به بودجه 

مصوبي برمي گردد كه بايد فقط و فقط صرف برگزاري 
جشنواره هاي سينمايي شود و درصورت برگزار نشدن 
هر يك از اين جشنواره ها اين بودجه را نمي توان صرف 
امور ديگري مثل حمايت از فيلم هاي در حال اكران يا 
سالن هاي سينما كرد. باالخره بعد از برگزاري جشنواره 
ملي فيلم فجر، سازمان سينمايي سرش خلوت شد و 
به عنوان متولي سينما در ايران تصميم گرفت نگاهي 

هم به حال و روز اكران بيندازد.
در جلسه اي كه در اواخر اسفند سال پيش به رياست 
حسين انتظامي، رئيس سازمان سينمايي، برگزار شد 
مصوبه جلســه قبلي اين كارگروه در ۷بهمن1399 
مبني بر كمك هزينه اكران )سينما و فيلم( بر مبناي 
قيمت خالص بليت هر سينما براي سينماي يك و دو 
سالن معادل 2درصد ســالن هاي فعال، سينماهاي 
سه و چهار ســالن معادل 3درصد سالن هاي فعال و 
سينماهاي پنج سالن معادل ۵درصد سالن هاي فعال 
)حداكثر ۵سالن( تا پايان ارديبهشت ماه1400 تمديد 
شــد. در اين مصوبه آمده بود كه درصورت تعطيلي 
سينماها نيز اين حمايت مشمول 3فيلم ويژه اكران 
نوروزي خواهد شد؛ اتفاقي كه افتاد سينماها فقط بعد 
از چند روز اكران فيلم هاي نوروزي به دليل قرمز شدن 

شهر تهران دوباره تعطيل شدند.
همچنين 6ميليارد ريال به عنوان كمك هزينه تبليغات 
يكپارچه اكران نوروز1400 اختصــاص پيدا كرد و 
در اين جلسه مقرر شد 3فيلم ويژه نوروزي زماني از 
تسهيالت اكران برخوردار مي شوند كه حداقل 4هفته 
از نمايش آنها سپري شــود. فيلم هاي اكران نوروزي 
از اواخر ســال گذشــته تا امروز روي پرده اند و هيچ 
اتفاق مهمي نه براي اين فيلم ها و نه براي سينماهاي 

نمايش دهنده آنها نيفتاده است. 
ميزان اســتقبال از اين فيلم ها به قــدري پايين بود 
كه جواد نوروزبيگي، تهيه كننده فيلم »خون شــد« 
ساخته مســعود كيميايي، از اين ميزان استقبال كم 
تماشاگران از فيلمش ابراز تعجب كرد. حتي به رغم 
اينكه چند بــاري خبرهايي مبني بــر اكران آنالين 
اين فيلم ها منتشر شــد، اما مسائلي مثل سود بسيار 
كم اكران آنالين، انتشــار نســخه قاچاق فيلم ها به 
فاصله كوتاهي از اكران آناليــن، برگزاري انتخابات 
رياســت جمهوري و بي ميلي مردم به فيلم ديدن و... 
باعث شد حتي اين فيلم ها به اكران آنالين هم نرسند. 
با اين تفاصيل، آيا ميزان حمايتي كه دريافت كرده اند 
آنقدر وسوسه كننده بوده كه ساير تهيه كنندگان هم 

به اكران فيلمشان رغبت پيدا كنند؟

 مسكنهايبياثر
انتشار جدول حمايت هاي مصوب كارگروه آسيب هاي 
كرونا در ســينما در ماه هاي فروردين و ارديبهشــت 
مي تواند توضيح دهد  كه چرا اغلب تهيه كنندگاني كه 
به فروش فيلم شــان در جدول اميدوار هستند، براي 
آثارشان و بهره مندي از حمايت هاي دولتي ترديد دارند. 
در فروردين ماه مبلغي حدود 3ميلياردو۵60ميليون 
تومان حمايــت درنظــر گرفته شــده كــه حدود 
يك ميلياردو438ميليون تومان آن سهم 13۷سينماي 
نشان دهنده فيلم هاي نوروزي و 2ميلياردو122ميليون 
سهم ۵فيلم اكران نوروزي است كه فعال هم پرداخت 
نشده و تا پايان تيرماه پرداخت خواهد شد. همچنين در 
ارديبهشت ماه، تقريبا 2ميليارد و 13۵ميليون تومان 
شامل ۷60ميليون و333هزار تومان سهم 102سينما 
و يك ميلياردو3۷۵ميليون تومان سهم ۵فيلم اكران 
نوروزي اســت كه تا هفته آينده به حسابشــان واريز 

مي شود.
همين رقم ها گوياي بسياری از چيزهاست. فيلم هايي 
كه هركدام در شرايط عادي اميدوارند چندين و چند 
ميليارد تومان در گيشــه فروش كنند، حاال نه تنها در 
گيشه فروش نكرده اند بلكه حمايت سازمان سينمايي از 
آنها از چند ميليون تومان فراتر نرفته است. چندي پيش 
 محمدرضا صابري، دبير و سخنگوي انجمن سينماداران 
كشور، اعالم كرد  كه نامه اي به رئيس سازمان سينمايي 
نوشته و در آن از تعطيلي يك سوم سينماهاي سراسر 
كشور خبر داده و خواستار حمايت مالي حداقلي از پنج 
فيلم ديناميت )مســعود اطيابي(، چپ راست )حامد 
محمدي(، درخت گردو )محمدحســين مهدويان(، 
انفرادي )مســعود اطيابي( و عروســي مردم )مجيد 
توكلي( شده تا تهيه كنندگان اين آثار راضي به نمايش 
فيلم هايشان در اين شرايط شوند. صابري رقم حمايت 
را حدود 2ميليارد تومان عنوان كرده و مدعي شــده 
بود  كه در اين وضعيت كسي به دنبال سود نيست. اما 
بعدا سيدابراهيم عامريان، تهيه كننده فيلم سينمايي 
ديناميت، اعالم كرد كه  چ را بايد به خاطر 3-2 ميليارد 
تومان به اكــران فيلمش رضايت دهــد درحالي كه 
فيلمش در حالت عادي قابليــت فروش چندين برابر 
اين رقم در گيشه  را دارد. انتشار جدول حمايت هاي 
مصوب كارگروه آسيب هاي كرونا در سينما در ماه هاي 
فروردين و ارديبهشت نشان مي دهد كه سينمايي كه 
به رقم هاي درشت با منشــأ نامعلوم عادت كرده و به 
ويروس بي برنامگي مديريتي دچار است، امراضش با 

اين مسكن هاي كوچك هرگز درمان نمي شود.

حمايت دولتي از فيلم هاي نوروزي و سينماهاي نمايش دهنده آنها چقدر بوده 
تنفس مصنوعي

ياوريگانه
روزنامه نگار

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

آرشنهاونديمستند
 مترجم 

پرتره كامل نويسنده بزرگ آمريكايي در يك  سريال مستند 
سالمارنست،خداحافظهمينگوي

  »كن برنز« و » لين نوويك«  با ساخت سريالي مستند درباره زندگي 
 ارنســت همينگوي، توجه به زندگي اين اســطوره ادبيات آمريكا را 
افزايش داده اند. در اين مجموعه 6قسمتي روايت زندگي همينگوي 
با بخش هايي از آثار داستاني، غيرداســتاني  و نامه هاي شخصي وي 
در هم آميخته شده. ســبك و ساختاري كه در ســاخت اين سريال 
به كار رفته، در زمان نگارش نيز بســيار مورد پسند همينگوي بود و 
خود وي با چنين سبك و نگاهي و با پيمودن روندي مشابه تجربيات 
شخصي اش از زندگي را تبديل به اثري داستاني جذاب و پر مخاطب 
مي كرد. داستان زندگي همينگوي در اين سريال مستند با استفاده 
از مصاحبه هاي انجام گرفته با استادان  ادبيات و نويسندگان بزرگ و 
مشــهوري همچون »ادنا اوبراين«، »ماريو وارگاس يوسا«، »آبراهام 
ورگسه«، »توبياس وولف« و »پاتريك« فرزند همينگوي، روايت و به 

تصوير كشيده شده است.
 كن برنز  و  لين نوويك  كه پيش تر با پروژه هايي نظير»بيسبال«، »جنگ 
ويتنام« و »جنگ داخلي« در زمينه تاريخ آمريكا آثار در خوري ساخته 
بودند، اين بار با يك سريال 3قسمتي با موضوع زندگي و ميراث ارنست 
همينگوي، يكي از مهم ترين و معتبرترين نويســندگان قرن بيستم 
دوباره به »سيستم پخش عمومي«)PBS( بازگشتند. به نوشته  راجر 
ابرت، از منتقدان مطرح ســينما،  كن برنز  و  لين نوويك، كارگردانان 
مجموعه مستند همينگوي، در اين سريال نيز از سبك ساخت ساير 
آثارشان تبعيت كرده و از گفت وگو با متخصصان و كارشناسان، تصاوير 
آرشــيوي و به طور ويژه در اين مورد از نوشــته هاي خود همينگوي 
بهره گرفته اند. در طول اين سريال 6ساعته،  برنز ،  نوويك  و  جئوفري 
سي وارد، نويسنده اين مستند )برنده ۵جايزه امي به دليل همكاري در 
پروژه هاي كن برنز(، تنها به ارائه يك زندگينامه به ترتيب وقايع تاريخي 
بسنده نكرده  اند و به طور عميق به نقاط قوت و ضعف همينگوي در مقام 
يك نويسنده و يك انسان پرداخته اند.  كن برنز  و  لين نوويك  شجاعانه 
به مباحث تاريك زندگي همينگوي و بررسي ادعاها درباره زن ستيز و 
نژاد پرست بودن وي نيز وارد شده اند. نتيجه اين شده كه آنها توانسته اند 

يك تصوير كامل و سه بعدي از اين اسطوره قرن بيستم ارائه دهند.

عواملموفقيتسريالهمينگوي
مهم ترين عامل موفقيت مجموعه »همينگوي« در اين نهفته است 
كه سازندگان اين مجموعه صرفا در برابر استعداد نويسندگي و برخي 
از نوشته هاي نفسگير وي ســر فرود نياورده  اند و از كارشناسان براي 
توضيح اين مسئله كه چگونه همينگوي قواعد »كتاب ادبيات« را دوباره 
بازنويسي كرد، بهره گرفته اند.  كن برنز  و  لين نوويك  همچنين با تجزيه 
و تحليل ماهرانه آثار همينگوي و اينكه چگونه زندگي شخصي و شيوه 
نگاه وي به دنيا، الهام بخش اين آثار بوده، از زاويه اي نو ويژگي هاي اين 
اسطوره دنياي ادبيات را مورد بررسي قرار داده اند. سازندگان همينگوي 
همچنين براي خوانش نوشته ها و نامه هاي همينگوي در اين سريال از 
صداي استعدادهاي بزرگي نظير  مريل استريپ  و  جف دنيلز ، به نحوي 
استفاده كرده اند كه گويي اين نوشــته ها و نامه ها دوباره حياتي تازه 
پيدا كرده اند. به نظر راجر ابرت، مستند همينگوي يكي از معدود آثار 
تلويزيوني است كه بيننده با ديدن آن به خريد كتاب هاي همينگوي 

عالقه مند مي شود.

جزئياتنادانستهاززندگياسطورهدرهمينگوي
ســريال »همينگوي« در 3فصل بــا عنوان هاي »يك نويســنده«، 
»اسطوره« و »صفحه سفيد«، داستان زندگي همينگوي، اين نويسنده 
مشــهور آمريكايي را روايت مي كند. در نخستين قسمت اين سريال 
اطالعاتي از دوران كودكي همينگوي ارائه و به تصوير كشــيده شده 
كه شايد برخي  منتقدان ادبي و سينمايي نيز از آن مطلع نبوده اند. در 
اين قسمت به سال هاي نوجواني و نخستين نوشته هاي وي پرداخته 
مي شود و به اينكه همينگوي از همان سال هاي اوليه زندگي چگونه با 
نوشته هايش برخالف جريان »قواعد فرم« حركت مي كرده نيز اشاره 
مي شود. همينگوي اغلب به اين متهم شده كه در آثارش با توصيف 
و شــرح وقايع زندگي و ماجراهاي شــكارچيان مرد كه بسيار كارها 
و حركاتشان مردانه بود، درصدد اسطوره ســازي  از مردان برآمده و 
باعث افزايش تمايالت زن ستيزانه در جامعه زمان خود شده است. اما 
آنگونه كه در اين سريال نيز به آن پرداخته شده، بعدها مشخص شده 
كه همينگوي همزمان با تحسين قهرمانان مرد در آثارش، اغلب نيز 

درصدد قداست زدايي از شمايل اسطوره اي آنان برآمده است.

 گروه هاي نمايشي جوان 
در بحبوحه روزهاي سياسي، بازار تئاتر تهران را گرم كرده اند 

تابستان 1۴۰۰با۴۰نمايش
درهياهويانتخاباتوصحبتازسياستوآمدنهاورفتنها،
اينروزهاگروههاينمايشيبااجرايتوليداتتئاتريخودشان
چراغتماشاخانههايپايتختراروشننگهداشتهاند؛گروههايجوانيكهريسكاجراينمايش
رادراينروزهايكروناييپذيرفتندوباتوجهبهتعطيليهايپشتسرهمدرماههايگذشته
اميدواربهحضورتماشاگرانتئاترهستند. درروزهايپايانيبهار،هرروزبيشاز۳۰نمايش
اجراميشودكهايناجراهاازاولتيرماهبيشترميشود.تماشاخانههايخصوصيكهبدون
هيچپشتوانهايازمرحلهسختتعطيليهاگذركردندوبرخيهمدراينماههاتعطيلشدند،

بيشتريناجراهارانسبتبهتماشاخانههايدولتيدارند.

آقايهاشميدرسنگلج
سنگلج  اين روزها ميزبان نمايش »خانواده آقاي هاشمي« نوشته و كار علي هاشمي است. اين نمايش 
كمدي كه به تازگي اجراي خود را در اين تماشاخانه قديمي آغاز كرده، هر روز راس ساعت 19:1۵ 
روي صحنه مي رود. در تئاترشهر هم 2نمايش اجراي خود را ادامه مي دهند؛ »ِمرفي« به كارگرداني 
نگين ضيايي ساعت 18:4۵ با مدت زمان 60 دقيقه و قيمت بليت 30 هزار تومان در تاالر سايه اين 
مجموعه روي صحنه مي رود و نمايش »كنسرت مرگ گرم« به كارگرداني محمدرضا عطايي فر نيز 
ساعت 18 به مدت زمان 120دقيقه و قيمت بليت 40هزار تومان اجراي خود را در تاالر قشقايي ادامه 
مي دهد. در تاالر چهارسو، نمايش- موزيكال »جنگ و صلح« به كارگرداني ميثم يوسفي تا دوشنبه 

31خرداد روي صحنه مي رود.

اسطرالبدرايرانشهر
2ســالن ايرانشــهر هم پذيراي اجراي نمايش هاي »هار« و »سگك« اســت و از اول تابستان هم 
»اسطرالب« را روي صحنه خواهد داشت. »هار« به كارگرداني حسين پورياني فر كه اين روزها با 
استقبال تماشاگران در سالن سمندريان تماشــاخانه ايرانشهر روبه رو شده هر روز ساعت 18 اجرا 
مي شود و اجرايش تمديد شده است. در همين سالن نمايش »سگك« به كارگرداني رضا بهرامي هم 
ساعت 20 روي صحنه مي رود. سالن ناظرزاده كرماني نيز از اول تيرماه ميزبان نمايش »اسطرالب« 
به كارگرداني صدار صباحي خواهد بود كه ساعت 20 و به مدت زمان ۷0 دقيقه اجرا مي شود. »پس 
از برخورد جسم سخت به سر« عنوان نمايشي است به كارگرداني سجاد داغستاني كه هر روز ساعت 
20 به مدت زمان يك ساعت در تاالر استاد انتظامي خانه هنرمندان ايران روي صحنه مي رود. تاالر 

محراب هم ميزبان نمايش »بابا كرم« به كارگرداني وحيد شاهيني است. 
اين نمايش هر روز ســاعت 18:30 اجرا مي شود. ســالن كوچك تئاتر مولوي هم ميزبان نمايش 
»قوي تر« به كارگرداني محسن حاج نوروزي است كه هر روز ساعت 19 روي صحنه مي رود. تاالر 
هنر اين روزها ميزبان نمايش »تراژدي زمين و دلقك ها« به كارگرداني جمال رنجبرزاده است كه هر 

روز ساعت 18 و 30و به مدت زمان ۵0 دقيقه اجرا دارد.

اجراهايجديددرشهرزاد
از پنجم تير ماه نمايش »خير نبيني ســعيده« به كارگرداني عليرضا احمدي اجراي خودش را در 
سالن صنوبر شهرزاد شروع مي كند. همچنين »بازي هاي كشــتار همگاني« به كارگرداني بهروز 
سروعليشاهي نمايش تازه اي است كه از اول تيرماه اجراي خود را در همين سالن شهرزاد خواهد 
داشت. اين سالن تا پايان خرداد ميزبان »نفس كشيدن« به كارگرداني سپهر حيدري نژاد است كه 
هر شب راس ساعت 20 اجرا مي شود.»پنج ثانيه برف« ديگر نمايشي است كه در همين سالن روي 
صحنه است. »خاك سفيد« به كارگرداني محمود احدي نيا نمايش تازه اي است كه اجراي خود را 
در سالن گاليل »شهرزاد« شروع مي كند. اين نمايش ساعت 19:30 روي صحنه مي رود. در همين 

سالن »باالخره اين زندگي مال كيه« به كارگرداني سعيد حشمتي روي صحنه است.

ملكههايفرانسهدرمهرگان
تماشاخانه مهرگان هم در نخستين روزهاي تابستان ميزبان »ملكه هاي فرانسه« به كارگرداني زهرا 
كتيرايي است كه هر روز راس ساعت 20:30 روي صحنه مي رود. در همين تماشاخانه نمايش ديگري 
با عنوان »توحش« به كارگرداني حسن اناري روي صحنه است. »مردگان« به كارگرداني اميرحسين 
انصاري هم ساعت 19 در سالن شماره يك مهرگان روي صحنه مي رود. در كنار اين نمايش اثر ديگري 
با نام »شمعداني ها« به كارگرداني مهدي رضايي اجراي خود را دارد. تماشاخانه »سپند« نيز تا ششم 
تير ماه ميزبان نمايش »او زيباست« به كارگرداني پوريا گلستاني است. اين اثر نمايشي هر روز ساعت 
19 و به مدت ۵۵ دقيقه اجرا مي شود. »ننه دالور« عنوان نمايش است به كارگرداني سيدحميدرضا 
حسيني كه اين روزها در تماشاخانه »ديوار چهارم« روي صحنه است. ساعت اجراي اين نمايش 19 
و مدت زمان آن يك ساعت و 1۵ دقيقه است. از نهم تيرماه هم تماشاخانه ملك ميزبان »مشاهير« به 
كارگرداني افشين واعظي خواهد بود. در تماشاخانه استاد مشايخي هم »بالفيگورا« به كارگرداني 

شاهين چگيني روي صحنه است.
 اين نمايش ساعت 19 روي صحنه مي رود. »هيپنوتيزم« عنوان نمايشي است به كارگرداني هيال 
رضاييان كه هر روز ساعت 19 و 30دقيقه در تماشــاخانه اهورا اجرا دارد. در همين سالن نمايش 
ديگري با نام »تيركمون شــاه« به كارگرداني علي درزي روي صحنه مي رود كه ساعت اجراي آن 
1۷ است. تماشاخانه مهر حوزه هنري از هفته سوم خرداد ساعت 18پذيراي نمايش »اطلسي« به 

نويسندگي، طراحي و كارگرداني مهتاب عسكري است.

بهياد2شهيداهلمعرفت
اي علي! شــايد تعجب كني اگر  ادامهاز

بگويم كه همين هفته گذشته كه صفحهاول
به محور جنگ »بنت جبيل« رفته بودم و چند روزي 
را در ســنگرهاي متقــّدم »تل مســعود« در ميان 
جنگندگان »امل« گذراندم، فقط يك كتاب با خودم 
بردم و آن »كوير« تو بود؛ كوير كه يك عالم معنا و غنا 
داشت و مرا به آســمان ها مي برد و ازليت و ابديت را 
متصل مي كــرد؛ كويري كــه در آن نــداي عدم را 
مي شــنيدم، از فشــار وجود مي آرميدم، به ملكوت 
آسمان ها پرواز مي كردم و در دنياي تنهايي به درجه 
وحدت مي رسيدم؛ كويري كه گوهر وجود مرا، لخت و 
عريان، در برابر آفتاب ســوزان حقيقــت قرار داده، 
مي گداخت و همــه ناخالصي ها را دود و خاكســتر 
مي كرد و مرا در قربانگاه عشق، فداي پروردگار عالم 

مي نمود.
اي علي! همراه تو به كوير مي روم؛ كوير تنهايي، زير آتش 
سوزان عشق، در توفان هاي سهمگين تاريخ كه امواج 
ظلم و ستم، در درياي بي انتهاي محروميت و شكنجه، بر 

پيكر كشتي شكسته حيات وجود ما مي تازد.
اي علي! همراه تو به حج مي روم؛ در ميان شور و شوق، 
در مقابل ابّهت و جالل، محو مي شوم؛ اندامم مي لرزد 
و خدا را از دريچه چشم تو مي بينم و همراه روح بلند 
 تو به پرواز در مي آيم و با خدا به درجه وحدت مي رسم.

 اي علي! همراه تو به قلب تاريخ فرو مي روم، راه و رسم 
عشق بازي را مي آموزم و به علي بزرگ آن قدر عشق 

مي ورزم كه از سر تا به پا مي سوزم.
اي علي! همراه تو به ديدار اتاق كوچك فاطمه مي روم؛ 
اتاقي كه با همــه كوچكي اش، از دنيــا و همه تاريخ 
بزرگ تر است؛ اتاقي كه يك در به مسجدالنبي دارد و 
پيغمبر بزرگ، آن را با نبّوت خود مبارك كرده است. 
اتاق كوچكي كه علــي)ع(، فاطمه)س(، زينب)س(، 
حسن)ع( و حسين)ع( را يك جا در خود جمع نموده 
است؛ اتاق كوچكي كه مظهر عشق، فداكاري، ايمان، 

استقامت و شهادت است.
راستي چقدر دل انگيز است آنجا كه فاطمه كوچك 
را نشان مي دهي كه صورت خاك آلود پدر بزرگوارش 
را با دست هاي بسيار كوچكش نوازش مي دهد و زير 
بغل او را كه بي هوش بر زمين افتاده است، مي گيرد 

و بلند مي كند!
اي علي! تو »ابــوذر غفاري« را به من شناســاندي، 
مبارزات بي امانش را عليه ظلم و ســتم نشان دادي؛ 
شــجاعت، صراحت، پاكي و ايمانش را نمودي و اين 

پيرمرد آهنين اراده را چه زيبا تصوير كردي؛ وقتي كه 
استخوان پاره اي را به دست گرفته، بر فرق »ابن كعب« 
مي كوبد و خون به راه مي اندازد! من فرياد ضجه آساي 
ابوذر را از حلقوم تو مي شنوم و در برق چشمانت خشم 
او را مي بينم. در سوز و گداز تو، بيابان سوزان ربذه را 
مي يابم كه ابوذر قهرمان، بر شــن هاي داغ افتاده، در 

تنهايي و فقر جان مي دهد.
 اي علي! تو در دنياي معاصر، با شيطان ها و طاغوت ها 
به جنگ پرداختي، بــا زر و زور و تزويــر درافتادي؛ 
با تكفير روحاني نمايان، با دشــمني غرب زدگان، با 
تحريف تاريخ، با خدعه علم، با جادوگري هنر روبه رو 
شدي، همه آنها عليه تو به جنگ پرداختند؛ اما تو با 
معجزه حق و ايمان و روح، بر آنها چيره شدي، با تكيه 
به ايمان به خدا و صبر و تحمل دريا و ايستادگي كوه 
و بّرندگي شــهادت، به مبارزه خداوندان »زر و زور و 

تزوير« برخاستي و همه را به زانو در آوردي.
اي علي! دينداران متعّصب و جاهــل، تو را به حربه 
تكفير كوفتند و از هيچ دشــمني و تهمت فروگذار 
نكردنــد و غربــزدگان نيز كه خــود را بــه دروغ، 
»روشــنفكر« مي ناميدنــد، تو را به تهمــت ارتجاع 
كوبيدنــد و اهانت هــا كردنــد. رژيم شــاه نيز كه 
نمي توانســت وجود تو را تحّمل كند و روشنگري تو 
را مخالف مصالح خود مي ديد، تو را به زنجير كشيد و 

باالخره... »شهيد« كرد.

ت.
اس
ان
كر
قا

رون
ی
ها
يد
زام

یا
يك
كه
ت

اس
پ،ر

یچ
ماي

سين
م
فيل
از
ی
ماي

ن

ياد



23 2 يكشنبه 30 خرداد 1400   شماره 8248 جهان 3 0 2 3 6 4 0

كيوسك

روزنامه وال اســتريت ژورنال به نقل از 
چندين مقام عالي رتبه در وزارت دفاع گزارش

آمريكا )پنتاگون( گــزارش داده كه 
عمليات خروج سامانه هاي پدافندي »پاتريوت« در 
منطقه خاورميانه به زودي آغاز مي شود. دولت ترامپ 
طي سال هاي 2019و 2020حجم اين سامانه ها را 
به دليل تشــديد تنش هاي امنيتي با ايران در نقاط 
متعددي از خاورميانه افزايش داده بود اما حاال برنامه 
متفاوتي در دستور كار دولت جديد آمريكا قرار گرفته 
اســت. پيش از اين جســيكا مك نالتي، سخنگوي 
پنتاگون نيز از فرمان لويد آستين، وزير دفاع جديد 
آمريكا براي خروج »بخشــي از نيروها و تجهيزات 
نظامي« اين كشور از سطح منطقه خاورميانه خبر 

داده بود. 
به گفته مك نالتي، اين فرايند از تابستان سال جاري 
آغاز شده و به طور عمده نيروها و تجهيزات مرتبط 
با پدافند را شــامل مي شــود. براســاس گزارش 
وال استريت ژورنال، بخشي از تجهيزات موردنظر كه 
به طور جدي نيازمند تعميرات هستند به واشنگتن 
بازگشته و بخشــي ديگر نيز براي استقرار در ساير 

مناطق ارسال خواهند شد.
بســياري از رســانه ها و تحليلگران اين تصميم را 
بخشي از راهبرد جامع تر آمريكا براي كاهش تمركز 
بر خاورميانه و افزايش حضور در شرق آسيا و مشخصا 
جبهه مقابله با چين به حساب مي آورند. بر اين اساس، 
پيش بيني مي شــود بخشــي از نيروها و تجهيزات 
پدافندي آمريكايي مستقر در خاورميانه در آينده اي 
نزديك عازم مناطق مشرف به اقيانوس هاي هند و 
آرام شوند. با وجود اين منابع رسمي پنتاگون تا كنون 
هيچ جزئياتي دربــاره مقاصد جديد ســامانه هاي 
پدافنــدي پاترويت اعالم نكرده اند. از ســوي ديگر 

برخي از رســانه هاي عربي اين تصميم را نشانه اي 
مبني بر كاهش حمايت هاي آمريكا از متحدين خود 
در خاورميانه به شمار آورده اند. براي مثال، روزنامه 
رأي اليوم در اين باره مي نويســد: دولت ترامپ در 
مقابل حمالت مكرر به عمق خاك مهم ترين متحد 
خود در جهان عرب، يعني عربستان سعودي، فقط 
به ارسال مقادير بيشتري از سامانه هاي پدافندي به 
اين كشور بسنده كرد؛ سامانه هايي كه در اكثر موارد 
مقابل حمالت پهپادي يا موشكي جنبش انصاراهلل 
در يمن ناكارآمد بود. اما دولت جديد آمريكا حتي در 
اين سطح نيز به متحدين عربي خود وفادار نمانده و 
فرايند خروج تجهيزات استراتژيك نظامي را پيش از 

پايان جنگ يمن آغاز كرده است. 
با اين حال ســخنگوي پنتاگون مي گويد: تصميم 
براي خروج سامانه هاي پاتريوت پس از مشورت هاي 
اساسي با كشورهاي ميزبان و با چشم اندازي واضح 
از قدرت و تعهدات امنيتي آمريكا نسبت به متحدان 
اين كشور اتخاذ شده اســت. اگرچه منابع رسمي 
پنتاگون مدعي هستند كه خروج تجهيزات پدافندي 
از تابستان آغاز خواهد شد اما گزارش هاي رسانه اي 
نشــان مي دهد كه اين فرايند عمال طي هفته هاي 

اخير آغاز شده است.
وال استريت ژورنال در اين باره مي نويسد: در ابتداي 
 ماه ميالدي جاري 8ســامانه پاتريوت از كشورهاي 
عراق، كويت، اردن و عربســتان خارج شــده است. 
عالوه بر اين، سپر موشكي »تاد« آمريكايي كه پس از 
تشديد حمالت انصارهلل در نقاط استراتژيك عربستان 
مستقر شــده بود نيز از اين كشور عربي خارج شده 
است. وال اســتريت ژورنال همچنين مدعي است 
وزير دفاع آمريكا در جريان مكالمه تلفني با محمد 
بن سلمان، وليعهد ســعودي، در ماه گذشته او را از 
جزئيات اين تصميم مطلع كرده است. پيش از اين 
ها برخي منابع نزديك به مخالفان دولت ســعودي 
گزارش هايي را مبني بر كاهش حمايت هاي نظامي 

آمريكا از اين كشــور در دوران بايدن منتشر كرده 
بودند؛ گزارش هايي كه البته از سوي مقامات سعودي 

تكذيب شده بود.

خروج گسترده نيروي انساني 
محور اصلي گزارش وال اســتريت ژورنال و ســاير 
منابعي كه درباره خروج نظامــي آمريكا از منطقه 
خاورميانه خبر داده اند، تجهيزات پيشرفته نظامي 
و مشخصا سامانه هاي پاترويت است. اما بايد توجه 
داشت كه اين سامانه ها براي راه اندازي و فعاليت به 

حضور صدها نيروهاي انساني متخصص نياز دارند.
براســاس گزارش رويترز، تنها در جريان ارســال 
سامانه هاي پدافندي جديد به منطقه طي سال هاي 
2019و 2020)پس از ترور شــهيد قاسم سليماني 
و تشــديد تنش هاي نظامي(، بيش از هزار نيروي 
نظامي متخصص در حوزه پدافنــد وارد خاورميانه 
شده اند. عالوه بر اين، سپر موشــكي تاد كه پس از 
حمالت آرامكو وارد عربستان شد نيز صدها نيروي 
متخصص با خود به همراه داشته است. بر اين اساس 
مي توان گفت: خروج سامانه هاي پدافندي به معناي 
موج تازه اي از خــروج نيروهاي نظامــي آمريكا از 
منطقه خاورميانه خواهد بود. اين در حالي اســت 
كه طي يك سال گذشته، تعداد سربازان آمريكايي 
حاضر در عراق و افغانستان نيز كاهش چشمگيري 

داشته است.
سخنگوي پنتاگون هفته گذشته در پاسخ به سؤالي 
مبني بر نگراني هاي ناشي از خروج گسترده نيروهاي 
نظامي اين كشور از منطقه گفت: اتخاذ تصميمات 
جديد به معناي تخليه پايگاه هــاي نظامي آمريكا 
در خاورميانه نيســت، ما متناســب با تهديدهاي 
موجود تعداد قابل توجهي از نيروهــاي خود را در 
اين منطقــه حفظ مي كنيــم. مك نالتي همچنين 
تأكيد كرد: از وجود سازوكارهاي الزم براي بازگشت 
 فوري نيروهــاي آمريكا به منطقــه درصورت لزوم

اطمينان داريم. وب سايت شبكه الجزيره در گزارشي 
نوشته است كه در سال 2018بيش از 90هزار نيروي 
آمريكايي در كشــورهاي عربي خليج فارس حضور 
داشته اند؛ آماري كه تا اواخر سال 2019با فشارهاي 
ترامپ به 50هزار نيرو كاهش يافت. گفته مي شود 
دولت بايدن قصد دارد تعــداد نيروهاي آمريكايي 
حاضر در منطقه خليج فارس را به كمتر از 20هزار 

نفر برساند.

پيام خروج نظامي آمريكا براي منطقه چيست؟
اگرچه بخشي از رسانه هاي عربي در تفسير پيام هاي 
اين تصميم بــر عدم  وفــاداري آمريكا نســبت به 
متحدانش در طول تاريخ تأكيد دارند اما در ســوي 
ديگر، نشــانه هايي از حركت جدي تر واشــنگتن 
به سوي استفاده از ديپلماســي به جاي تهديدهاي 
نظامي نيز ديده مي شود. روزنامه العربي الجديد در 
اين باره مي نويسد: خروج سامانه هايي كه اصوال براي 
مقابله با حمالت احتمالي از ســوي ايران يا يمن در 
كشورهاي عربي مستقر شده بودند پيام روشني دارد؛ 
فصل جديدي از شيوه تعامل با ايران و متحدانش در 
منطقه آغاز شده اســت، فصلي كه بيش از هر چيز 

براساس ديپلماسي تعريف مي شود.

پنتاگون خروج سامانه هاي پاتريوت به عنوان مهم ترين سالح 
پدافندي آمريكا را از كشورهاي عربي آغاز كرده است

 صداي پاي خروج آمريكا
از خاورميانه

ديپلماسی

تنفس 2 هفته اي در مذاكرات  وين
مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا  خواستار تعهد ايران به 

برجام پس از انتخابات رياست جمهوری شد

ششمين دور مذاكرات وين طبق 
گزارش ها فردا به پايان می رسد. 
البته هنــوز ديپلمات ها زمان بندی ای برای ايــن دور از مذاكرات اعالم 
نكرده اند، اما گمانه زنی ها از پايان ايــن دور از مذاكرات در يك يا 2روز 
آينده خبر می دهد. دور ششم مذاكرات مثل دور پنجم با اميدواری های 
زياد آغاز نشد و همان ابتدا سيدعباس عراقچی، رئيس تيم مذاكره كننده 
ايران اعالم كرد كه بعيد اســت در اين دور توافق حاصل شود؛ هرچند 
كه او و طرفين مذاكره همگی بر پيشــرفت مذاكرات و سازنده بودن آن 
تاكيد كردند و گفتند كه نبايد زمان را برای احيای برجام از دســت داد. 
انتخابات رياست جمهوری در ايران نيز به پايان رسيده و نتيجه انتخابات 
ممكن است حاكی از تغيير نگرش دولت نسبت به برجام و مذاكرات وين 
باشــد؛ موضوعی كه از آغاز مذاكرات نيز يكی از عوامل موثر بر تحليل و 
مواضع طرف های برجام به ويژه كشورهای غربی بود و اكنون نيز مسئول 
سياست خارجی اتحاديه اروپا به آن واكنش نشان داده و خواستار تعهد 
ايران به برجام شده اســت. از ســوی ديگر هر چند تاكنون جزئياتی از 
زمان بندی مذاكرات اعالم نشده اما يكی از خبرنگاران روزنامه  وال استريت 
ژورنال مدعی شده كه مذاكرات پس از پايان دور ششم بار ديگر اواسط 
تيرماه از سر گرفته می شــود. اين خبرنگار حتی از ميخائيل اوليانوف، 
نماينده روسيه در وين پرســيده كه احتمال توافق در ششمين سالگرد 
توافق هسته ای يعنی 24 تيرماه چقدر است؟ اوليانوف نيز در پاسخ به اين 
سوال گفته: »موقعيت شغلی من اجازه شرط بندی نمی دهد، اما اين ايده 
را دوســت دارم كه روز 15 ژوئيه به عنوان يك تاريخ هدف باشد؛ روزی 
كه ششمين سالگرد شكل گيری برجام است.« طبق گزارش وال استريت 
ژورنال به نقل از منابع آگاه مذاكرات همچنان به كندی پيش  می رود، اما 

شكاف ها در حال كمترشدن است. 

وقفه ای سازنده يا اخالل گر؟
وقفه احتمالی در مذاكرات وين می  تواند متأثر از عوامل مختلفی باشد كه 
يكی از آ نها انتخابات رياست جمهوری است. از سوی ديگر ايران بايد درباره 
تمديد يا عدم تمديد توافق با آژانس بين المللی انرژی اتمی كه موعد آن 
پايان خردادماه است، تصميم گيری كند. اين تصميم ها به گفته مقامات 
در شورای عالی امنيت ملی گرفته می شود و رئيس دفتر رئيس جمهوری 
نيز به تازگی تأكيــد كرده كه مذاكرات وين در مســير مورد تاييد نظام 
انجام می شــود. عباس عراقچی گفته بود كه اميدوار است با پايان دور 
ششم كشورها به جمع بندی برسند تا بتوان براساس آن در پايتخت ها 
تصميم گيری كرد. اتحاديه اروپا نيز در همين زمينه پس از ديدار جوزب 
بورل، مســئول سياســت خارجی اين اتحاديه با محمدجــواد ظريف، 
وزيرخارجه ايران بيانيه ای صادر كرد. به گزارش ايسنا، در اين بيانيه آمده: 
»مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا، به عنوان هماهنگ كننده اجرای 
برجام از پيشرفت های به دست آمده طی هفته های گذشته درخصوص 
بازگشــت آمريكا به برجام و چگونگی تضمين اجرای كامل و موثر اين 
توافق از سوی تمام طرف ها استقبال كرده است.« طبق اين بيانيه، بورل 
خواستار انعطاف پذيری طرف ها شــده و  خواسته تا باتوجه به برگزاری 

انتخابات رياست جمهوری تعهد به برجام را ادامه دهند. 

چه خواهد شد؟
مســئول سياســت خارجی اتحاديه اروپــا در توييتی نيز نوشــته كه 
»تصميمات سخت« همچنان باقی مانده است؛ كليدواژه ای كه سيدعباس 
عراقچی نيز بارها از آن اســتفاده كرده و گفته كه احيای برجام مستلزم 
تصميم های ســخت واشــنگتن برای لغو همه تحريم ها و بازگشت به 
توافق است. گفته شــده كه ترتيب اجرای تعهدات و تضمين ايران برای 
راستی آزمايی آن از مهم ترين چالش های دور ششم مذاكرات وين بوده 
است. بر اين اساس ايران خواستار لغو يك باره همه تحريم و راستی آزمايی 
است. از سوی ديگر اما آمريكا برای لغو تحريم های مغاير با برجام اعالم 
آمادگی كرده و معتقد اســت كه بازگشــت ايران به تعهدات برجامی 
پيچيدگی هاي زيادی دارد و زمان بر است. ايران به دليل خروج يك جانبه 
آمريكا از برجام در سال 9۷ خواستار تضمينی برای عدم تكرار اين اتفاق 
نيز شده است؛ تضمينی كه طبق شنيده ها آمريكا تاكنون آن را نپذيرفته 
است. در چنين شرايطی مذاكرات دور ششم در آستانه پايان يافتن است 

و مشخص نيست كه برجام در دور هفتم زنده خواهد شد يا نه.

ظريف :برجام در همين دولت به نتيجه می رسد
محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه  كشورمان ديروز در 
حاشيه نشست مجمع ديپلماسی آنتاليا درباره سرنوشت 
برجام در دولت دوازدهم  گفت: احتماالً تا قبل از پايان كار 
دولت درباره برجام به توافق می رسيم. وزير امور خارجه 
كشورمان توضيح داد كه ما اواسط مرداد كنار می رويم 
و فكر می كنم به احتمال زيــاد خيلی قبل از اين تاريخ 
بتوانيم به توافق برسيم چرا كه مذاكرات درباره برجام در 
جريان است. وی همچنين   سيدابراهيم رئيسی ، رئيس  
جمهوری برگزيده را سياستمداری باتدبير توصيف كرد و 
افزود: او كشور را به خوبی اداره خواهد كرد. امروز حمايت 
از رئيسی وظيفه همه اســت و قطعا كارها بايد با ايشان 
هماهنگ شود.  به گزارش ايسنا،ظريف همچنين در پاسخ 
به سوالي كه به نرخ مشاركت انتخابات جمعه اشاره داشت 
گفت : باور دارم بخشی از كاهش نرخ مشاركت  به خاطر 
مسائل داخلی در ۸ سال گذشته است و بخشی از آن به 
خاطر اين است كه برخی حتی دستاوردهای ديپلماتيک 
ما را در برجام به عنوان يک شكست ملی نشان دادند. اين 
به بی توجهی مردم منتهی می شود.  وي ادامه داد: اگرچه 
اين روند به شما می گويد كه ما مباحثات فعاالنه سياسی 
در ايران داريم كه متاسفانه در هيچ جای ديگر منطقه پيدا 
نمی شود. بنابراين، ما از بسياری ديگر از كشورها از نظر 
داشتن مباحثات فعاالنه سياسی جلو هستيم و اميدوارم 
اين به گونه ای ســازنده در دوره آقای رئيسی به عنوان 

رئيس جمهور بعدی ايران ادامه بيابد. 

   حاضرم به عربستان سفير بفرستم 
ظريف همچنين در اين نشســت درباره روابط ايران با 
عربســتان گفت: من حاضرم همين فردا به عربستان 
سعودی سفير بفرســتم اما به خودشان بستگی دارد. 
هيچ دليلی وجود ندارد كه ما نتوانيم اختالفاتمان را با 
سعودی ها حل و فصل كنيم.  ظريف كه از روز پنجشنبه 
برای شــركت در اين مجمع به تركيه رفتــه، با فواد 
حسين، وزير امورخارجه عراق، عبداهلل عبداهلل، رئيس 
شورای عالی مصالحه افغانســتان و صالح الدين ربانی، 
وزير خارجه اسبق افغانستان و از رهبران جمعيت اسالمی 
اين كشور ديدار كرده است. ظريف ديروز هم با جوزپ 
بورل، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا، خورخه 
ارئاســا ، وزير امورخارجه ونزوئال، رادمان، وزيرخارجه 
كرواسی و حنيف اتمر، وزير امور خارجه افغانستان ديدار 

و گفت وگو كرد.

ث
مك

افزايش نقاط بحراني جهان طي سال 
گذشــته ميالدي، به افزايش شمار گزارش 2

آوارگان منجر شــده اســت. از آغاز 
درگيري هاي داخلي در شمال موزامبيك، منطقه 
ســاحل در غرب آفريقا و منطقه تيگراي در شمال 
اتيوپي گرفته تا ادامه جنگ هاي كهنه يمن، سوريه، 
افغانستان و سومالي، همه به آوارگي انسان ها منتهی 
شده است تا اكنون تقريبا از هر 100نفر در جهان، 

يك نفر آواره باشد.
ســازمان ملل همزمان بــا روز جهانــي آوارگان 
)30خرداد( اعالم كرده كه تعداد افرادي كه به دليل 
جنگ و درگيري، آزار و اذيت و نقض حقوق بشــر 
مجبور به ترك خانه خود شده اند براي نهمين سال 
متوالي رشد داشته و تعداد آوارگان جهان در پايان 
ســال2020 به 82ميليون و 400هزار نفر رسيده 
اســت؛ افرادي كه اگر گرد هم آيند، جمعيتي برابر 
با جمعيت ايران را شــكل مي دهند. در اين ميان، 
42درصد از آوارگان، كودكان و نوجوانان زير 18سال 
هستند. آمار سازمان ملل همچنين نشان مي دهد 
بين سال هاي2018تا2020، دست كم يك ميليون 
كودك در شــرايط آوارگي به دنيا آمده اند. رشــد 
4درصدي تعداد آوارگان جهان در سال2020 نسبت 
به سال قبل از آن، نشان مي دهد جمعيت اين گروه 
در طول يك دهه، دو برابر شده است. سازمان ملل 
همچنين نگران احتمال آوارگي بيشتر غيرنظاميان 
افغانستان و عراق پس از خروج نيروهاي بين المللي 

از اين كشورهاست. 
براســاس گــزارش ســاالنه آژانــس پناهندگان 
ســازمان ملــل متحــد )UNHCR(، تقريبــا 
۷0درصد از آســيب ديــدگان، فقط از 5كشــور 
 ســوريه، ونزوئال، افغانســتان، ســودان جنوبي و

ميانمار هستند.
فيليپو گراندي، كميســارياي عالــي پناهندگان 
سازمان ملل به رويترز گفته است: »در سال كرونا، 
در ســالي كه به علت قرنطينه ســفر براي اكثر ما 
عمال غيرممكــن بود 3ميليون نفــر ديگر به اجبار 
آواره شده اند. اينكه تصور كنيم تنها راه براي توقف 

پناهجويي آوارگان، ساختن ديوار يا پس زدن مردم 
به درياســت از نظر اخالقي درست نيست زيرا اين 
افراد انســانند و فارغ از انگيزه مهاجرت، مانند هر 
انسان ديگري سزاوار برخوردي با كرامت هستند. «

فقر، جنگ و زندگي سخت آوارگان
سال گذشته جهان نه تنها شاهد شدت گرفتن بحران 
كرونا بــود، بلكه تعداد افرادي كــه مجبور به ترك 
خانه هاي خود شدند نيز به اوج رسيد. حتي شيوع 
ويروس كرونا هم نتوانست مانع درگيري ها در سطح 
جهان شود. همزمان، يافتن پناه هم براي آوارگان 

دشوارتر شده است. 
كميســارياي عالــي پناهندگان اعــالم كرده كه 
همه گيــري كرونا منجر بــه كاهش قابــل توجه 
درخواست هاي پناهندگي و مهاجرت به طور كلي 
شده است. در ســال2020 فقط 34400پناهنده 
به طور رسمي در ســطح جهان اسكان داده شدند؛ 
عددي كه يك ســوم ســال قبل و كمترين ميزان 
در 2دهه گذشــته اســت. 85درصد از آوارگان در 

كشورهاي در حال توسعه پناه داده شده اند.
از ســوي ديگر، بيش از نيمي از تعداد كل آوارگان، 
يعني حدود 48ميليون نفر، در داخل كشــورهاي 
خود آواره شــده اند و محدوديت هاي ســفر باعث 
مي شود امكان عبور از مرزهاي بين المللي را نداشته 
باشند. اين عدد باالترين رقم ثبت شده و 2ميليون 
و 300هزار نفر بيشــتر از سال 2019است. تشديد 
بحران هاي اتيوپــي، ســودان، موزامبيك، يمن، 
افغانستان و كلمبيا بر تعداد آوارگان در سال 2020 

افزوده است.
ســازمان ملل متحد اعالم كرده كــه انتظار دارد 
در ســال 2021و بــا كاهــش محدوديت هــاي 
ويــروس كرونــا، درگيــري و جنــگ  در جهان 
تشــديد شــود. ايــن ســازمان هشــدار داد كه 
بحران هــاي غذايــي، طوالني شــدن جنگ ها، 
 معضالت آب و هوايي و همه گيري باعث تشــديد 

كمبودها شود.
طبق اعالم اين سازمان، سودان جنوبي، جمهوري 
آفريقــاي مركزي و ســوريه در معــرض قحطي 
هســتند. در همين حال پيش بيني مي شــود كه 
در نتيجه شــيوع كرونا، تعداد افــرادي كه با فقر 

شــديد دســت و پنجه نرم مي كنند در سرتاســر 
 جهان بــه 119ميليــون تــا 124ميليــون نفر

افزايش يابد.
بررسي ها نشان مي دهد رشد آمار آوارگي در جهان 
در ســال2020 به دليل افزايش شمار افرادي است 
كه از خانه و شــهرهاي خود به داليل مختلف آواره 
شــده اند. طبق آمارهاي ســازمان ملل، تقريباً سه 
چهارم كل آوارگان جهان، خارج از مرزهاي كشور 

خود و در كشورهاي همسايه ميزباني مي شوند.

آوارگي زير سايه كرونا
شــيوع كرونــا در جهــان، باعث مــرگ بيش از 
3ميليون و 800هزار نفر شــده اســت و ويروس 
همچنان در بســياري از نقاط جهان بيداد مي كند. 
اين بحران براي افرادي كه در جوامع حاشــيه اي 
زندگي مي كننــد، ازجمله پناهجويــان، آوارگان 
 و افراد بدون تابعيت كه هيچ هويــت ملي ندارند، 

ويرانگر است.
 بحران كرونا شغل و پس انداز افراد زيادي را از بين 
برده، منجر به گسترش گرسنگي شده و بسياري از 

كودكان پناهنده را مجبور به ترك مدرســه -شايد 
براي هميشه- كرده است. بســياري از خانواده ها 
گزارش داده اند كه فرزندان خود را به جاي مدرسه به 
فعاليت براي تأمين هزينه هاي زندگي وا داشته اند. 
برخي از دختــران پناهنده بــا ازدواج زودهنگام و 
اجباري در معرض خطر خشونت جنسي و جنسيتي 
قرار گرفته اند. از ديگر سو، قرنطينه هاي طوالني و 
متوالي براي آن دســته از پناهندگاني كه سعي در 
حفظ سالمت روان خود و بازسازي روابط اجتماعي 
در محيط كشور مقصد داشتند، مخل بوده است. در 

اوج شيوع كرونا در سال گذشته، بيش از 160كشور 
مرزهاي خود را بسته بودند و از اين بين، 99كشور 
براي افرادي كه به دنبال حمايت بين المللي هستند، 
هيچ استثنايي قائل نشدند. برخي كشورها همچنين 
تعداد اردوگاه هاي اســكان خود را كاهش دادند. با 
وجود اين برخي كشورها، مانند اوگاندا، درحالي كه 
به قبول پناهندگي ادامه مي دهنــد، از غربالگري 
پزشــكي، قرنطينه هاي موقت، مصاحبه از راه دور 
و ساير اقدامات براي محافظت از بهداشت عمومي 

استفاده مي كنند.

۸2ميليون آواره، روي دست جهان
 طبق اعالم سازمان ملل، دوسوم آوارگان جهان ازكشورهاي سوريه  

ونزوئال، افغانستان، سودان جنوبي و ميانمار هستند
فاطمه عباسي

روزنامه نگار

   ميهمان موشكي خليج فارس

پاتريوت يكي از پيشــرفته ترين ســامانه هاي 
پدافندي جهان براي مهار و انهدام موشک هاي 

بالستيک است. 
جالب آنكه پيشــينه اين ســامانه بــا منطقه 
خاورميانه گره خورده؛ به گونه اي كه اين سامانه 
براي نخستين بار در دهه 1990و در جريان جنگ 
خليج فارس براي دفاع از حريم هوايي اسرائيل و 
عربستان سعودي به كار گرفته شده و پس از آن 
نيز به طور كلي جايگزين سامانه قديمي »هاوك« 

در ارتش آمريكا شد.
تا كنون ارتش هاي آلمان، يونان، اسرائيل، ژاپن، 
كويت، هلند، عربستان ســعودي، مصر، اردن، 
اسپانيا و تايوان به اين ســامانه مجهز شده اند و 
دولت قطر نيز قــراردادي براي خريد آن به امضا 
رسانده است. پاتريوت همچنين مهم ترين رقيب 

سامانه اس-400روسي به شمار مي رود.
 دولت تركيه پس از بي نتيجــه ماندن مذاكرات 
چندين ســاله براي خريد پاتريوت، قراردادي 
را براي خريد اس-400به امضا رســاند؛ امري كه 
واكنش شديد كشورهاي غربي و در نهايت تحريم 
تركيه را به دنبال داشت. تمام اينها در حالي است 
كه ناكامي هاي متعــدد پاتريوت در جنگ يمن، 
تأثير بســيار منفي بر موقعيت بين المللي اين 

سامانه پدافندي داشته است. سياوش فالح پور
روزنامه نگار

   آوارگي از زبان اعداد

   بيــش از دوســوم آوارگان جهــان از 5كشــور آمده انــد: ســوريه)6.7ميليون(، ونزوئال)4.0ميليون(، 
افغانستان)2.6ميليون(، سودان جنوبي)2.2ميليون( و ميانمار)1.1ميليون(. بيشتر آنها به كشورهاي همسايه پناه 
برده اند. اين بدان معناست كه كشورهايي با درآمد كم و متوسط همچنان بيشترين تعداد پناهجو را ميزباني مي كنند.

   براي هفتمين سال متوالي، تركيه ميزبان بيشترين تعداد پناهنده )3.7ميليون( است و پس از آن كلمبيا)1.7ميليون 
نفر(، پاكستان)1.4ميليون(، اوگاندا)1.4ميليون( و آلمان)1.2ميليون( قرار دارند.

نتايــج آزمايش هاي باليني واكســن آلماني 
كيوروك از اثرگــذاري 47درصدي آن حكايت 
دارد؛ موضوعي كه بسيار دور از انتظار بود و باعث 

سقوط ارزش سهام اين شركت شده است.
 اداره دارو و غذاي آمريكا )FDA( حداقل كارايي 
يک واكسن موفق عليه كرونا را 50درصد اعالم 
كرده است.  سازمان بهداشت جهاني نيز اعالم 
كرده كه حداقل كارايي بايد 70درصد باشــد. 
وزارت بهداشــت آلمان اين واكسن را از برنامه  
آينده خود براي واكسيناسيون عمومي حذف 

كرده است.

روزنامه وال استريت ژورنال ]آمريكا[

روزنامه فايننشال تايمز ]انگليس[

چين به دنبال لغو محدوديت هاي 
فرزندآوري

 ضرر هنگفت 
واكسن كيوروك

دولت چين در حال تهيه برنامه  اي براي لغو تمامي 
محدوديت هاي مربوط به فرزندآوري است. قرار 
است اين برنامه تا پايان سال 2025 اجرايي شود. 
اين تصميم در حالي اتخاذ شــده كه طبق آمار، 
رشد اقتصادي چين ُكند شده و جمعيت آن رو 
به پيري رفته است. حزب كمونيست چين  ماه 
گذشته اعالم كرد كه سياست دوفرزندي را پايان 
مي دهد و زوج هاي چيني مي توانند تا 3فرزند 

داشته باشند.

 اميرمحمد حسيني 
روزنامه نگار
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همه ما روزانه پيامك هاي  مختلف و زيادي دريافت فاطمه عباسي
مي كنيم كه زيباترين شان پيامك واريز پول و حقوق 
است، اما در اين بين برخي از پيامك ها چه تبليغاتي و 
چه غيرتبليغاتي، گاهي جعلي و غيرواقعي است كه از 
سوي افراد ناشناس ارسال مي شود. پيامك هايي تحت 
عنوان »شما در قرعه كشــي برنده جايزه شده ايد« يا 
پيامك هايي براي اســتخدام در برخــي ارگان ها، يا 
ثبت نام براي دريافت برخي تسهيالت و حتي پيام هايي 
درباره سفر ارزان كه به راحتي بعضي از مردم را فريب 
داده و باعث خالي شــدن حساب بانكي شان مي شود. 
افراد كالهبردار و ســودجو پس از برقراري نخستين 
تماس با فرد موردنظــر با شــماره تلفن هايي كه در 
پيامك هاي ارسالي مشخص شده است با به كارگيري 
ترفندهايي اقدام به گرفتن شماره كارت بانكي يا شماره 
حســاب به همــراه رمزهــاي اول و دوم كارت هاي 

اشخاص كرده، سپس مبالغ هنگفتي را از حساب هاي 
بانكي افراد برداشت مي كنند.

 اين افراد در آخرين اقدام خــود پيامك هايي جعلي 
در مورد ميزان سهميه ســوخت و يا راه هاي افزايش 
سهميه، دريافت كارت سوخت بيشتر و پيامك هايي 
با محتواهاي مشــابه به مالكان خودروهاي شخصي 
ارســال مي كنند. طبيعي اســت كه نيت اين افراد و 
پيامك هايشــان خالي كردن كارت بانكي افراد است 
اما معلوم نيست چرا هنوز عده اي به اين راحتي گول 
مي خورند. پليس فتا در اين زمينه هشــدار داده كه 
كاربران از ارائه هرگونه اطالعات شــخصي و بانكي، 
ارســال پيامك و نيز پرداخت وجه بــه آدرس هاي 
نامعتبر و جعلي خودداري كننــد. با اينكه پليس فتا 
حواسش به همه  چيز هست، اما شما هم براي اينكه 
فرق بين پيامك هــاي جعلي و واقعي را تشــخيص 
دهيد، بايد بدانيد پيامك هايي كه از ســمت نهادها 

و ارگان هاي دولتي اســت، در قالب ماســك بوده يا 
با نام سازمان مربوطه ارسال مي شــوند؛ يعني شما 
هيچ شــماره تلفني مشــاهده نمي كنيد و در باالي 
صفحه پيامك اسم نهاد ارســال كننده پيامك ديده 
مي شــود. ضمن اينكه عالوه بر شــماره پيامك هاي 
رسمي سازمان ها، اخبار واقعي نيز از طريق روزنامه ها، 
خبرگزاري ها و راديو و تلويزيون اعالم مي شود و اگر 
پيامكي دريافت كرديد كه خبري درباره آن نديده يا 
نخوانده ايد، به جعلي بودن آن شك كنيد. اگر هم گول 
خورديد حتما به پليس فتا شكايت كنيد چرا كه ثبت 
شكايت براي پول از دســت رفته از طريق فيشينگ 
گاهي اوقات مي تواند يك باند كالهبرداري اينترنتي 
را لو بدهد و كمك بزرگي به ديگران باشد، پس با اين 
ذهنيت كه شايد پول ما هيچ وقت به دستمان نرسد، 
از ثبت شــكايت خودداري نكنيد. خالصه حواستان 

باشد گول نخوريد...

گول نخوريد ديگر...

كميسر مولدوان در سينما آسيا 

نمايش فيلم »كميســر متهم مي كنــد« در يك عصر جمعه 
مالل آور نيمه اول دهه 60 )روزگاري كه تلويزيون در هفته كال 
دو فيلم سينمايي پخش مي كرد( شور و شوق عجيبي به پا كرد. 
صبح شنبه بچه مدرسه اي ها در همان صف مراسم صبحگاه، 
بحث درباره فيلم و قهرمان جذابش كميســر مولدوان را آغاز 
كردند. در عصر برهوت ســرگرمي، هر فيلم يا سريال و حتي 
قطعه نمايشي مي توانســت تبديل به خاطره اي جمعي شود. 
»كميسر متهم مي كند« يكي از همين  خاطره هاي جمعي بود 
كه همه با لذت درباره اش حرف مي زدند. يكي دو سالي از ماجرا 
گذشت و تلويزيون هم به واســطه استقبال ملت و تلفن هاي 
فراواني كه به ســازمان براي بازپخش فيلم مي شد، كميسر 
متهم مي كند را چندبار ديگر روي آنتن برد. كميسر مولدوان 
كه تيپي شبيه به همفري بوگارت داشت و بعدها متوجه شديم 
به بوگارت سينماي روماني شهرت دارد، در مبارزه اي نفسگير 
با گروه تبهكاران كه گارد آهنين ناميده مي شدند، توفاني به 
پا مي كرد و آخر فيلم هم گلوله باران مي شــد . سال1365 در 

ميانه هاي فوتبال گل كوچك بــا بچه محل ها، رفيقي از 
اكران قسمت دوم فيلم كميســر متهم مي كند با نام 
»انتقام« خبر داد. با توجه به كشــته شدن كميسر 
مولدوان در انتهاي فيلم، نفس ساخته شدن دنباله اي 
بر آن عجيــب بود ولي نگاه به جدول ســينماهاي 
روزنامه نشــان داد كه حق با آن دوست است. قرار 
با همان دوســت براي روز بعد مقابل سينما آسيا 
گذاشته شد. سينماي بزرگي در خيابان جمهوري 
تقاطع وليعصر كه در ســالن انتظــارش تابلوي 
معروف جعفر تجارتچي چشم ها را خيره مي كرد. 
داخل ســينما كه رفتيم باز ما بوديــم و تابلوي 
نقاشــي اي كه آداب فيلم ديدن ايراني ها را در 
ســال هاي دور نمايان مي كرد. سالن سينمايي 
در تهــران اوايل قرن، با تماشــاگراني كه فقط 
فيلم نمي ديدند، بچه شان را سرپا مي گرفتند، 
به چراغ خوراك پزي همسايه شان سر مي زدند 
تا غذا ته نگيرد. دو نفر دســت به يقه شده اند. 
فردي كه احتماال چوپان است گوسفندش را 
به صندلي بسته است. روي پرده چاپلين در 
حال هنرنمايي است و پشت پرده نوازنده ها 
موسيقي متن را به صورت زنده اجرا مي كنند. 
بيشتر تماشــاگران هم بي توجه به انبوهي 
حاشيه و داستان در اطرافشان با لبخندي 
بر لب به تصوير روي پرده خيره شــده اند. 
تا روزي كه اين تابلو در سينما آسيا نصب 

شــده بود هر باري كه پا به اين سينما گذاشتم چند دقيقه اي 
را صرف تماشــاي مكررش مي كردم و وقتي هم كه اين تابلو 
خريداري شد و جايش را عكس هاي فيلم هاي ايراني گرفت، 
زماني بود كه ديگر خيلي به اين سينماي بزرگ و در دسترس 
نمي رفتم. در آن روز بهاري سال1365،  با آن رفيق همراه وارد 
سينما شديم تا ببينيم كميسر مولدوان چگونه از آن گلوله باران 
انتهاي كميسر متهم مي كند جان سالم به در برده است. وقتي 
رئيس گارد آهنين قبر كميسر را شــكافت و در تابوت با كاله 
مولدوان و تعدادي آجر مواجه شديم، ماجرايي تازه با هيجاني 
بيشتر از كميسر متهم مي كند شروع شد با كلي آرتيست بازي 
و تعقيب و گريز كه در آن سن و سال مفرح ذات بود. بعد از آن 
چندبار ديگر در هم در سينما آسيا فيلم ديديم ولي روشن ترين 
خاطره همين تماشاي انتقام بود. سينما آسيا در آن سال ها جزو 
سالن هاي پرمخاطب تهران بود. دهه 60 كه تمام شد، به مرور 
صندلي هاي خالي اش بيشتر و بيشتر شد تا اينكه به سرنوشت 
بقيه سينماهاي قديمي خيابان جمهوري دچار شد و قصه اش 
به سر رسيد. آن تابلوي جعفر تجارتچي هم بعدها رفت روي 
جلد يكي از چاپ هاي مكرر تاريخ سينماي ايران آقاي مسعود 

مهرابي كه او هم متأسفانه دستش از دنيا كوتاه شده است.

مكاني در آفتاب

در حرکت باش، توقف ممنوع است...- عکس :همشهری/ منا عادل اول آخر

سعيد مروتي

مهسا جزيني

باغ هاي کندلوس

 ايرج كريمي
زنا زود پيــر مي شــن، مي دوني چرا؟ 
چون عروسك بازي شــونم جديه، رو 
عمرشون حساب مي شــه. از 2سالگي 
مادرن. بعد مادر برادرشــون مي شن. 
بعد مادر شوهرشــون مي شن. باباشون 
كه پا به ســن مي ذاره ازشون پرستاري 
يه مادرو مي خواد. گاهي وقتا حتي مادر 
مادرشونم مي شن. من شوهر نكردم. ولي 
مادر مادرم بودم، مادر پدرم بودم، مادر 
برادرم بودم، تــازه به همه اينا بچه هاي 
به دنيا نياورده رو هــم اضافه كن، مادر 

اونا هم بودم.

شب هاي تهران

غزاله عليزاده
بهزاد نشست، و سنگ سرد پوشيده از 
شبنم را با انگشــت هايش لمس كرد. 
متواضع و محجوب بود، انگار كه آسيه 
را از مــادر او خواســتگاري مي كرد.در 
تصورش با زن مرده حرف مي زد: ظاهر 
و باطن همينم، نــه خيلي خوب نه بد، 
نه خيلي ثروتمند نــه آس و پاس، توي 
همين شــهر درس خوانده ام، با شــما 
بيگانه نيســتم، رنج و مشقت هايتان را 
درك مي كنم... با ســرافرازي مرگ را 
پذيرفته ايد. دختر شما را خيلي دوست 
دارم، مثل نيمه اي از وجودم، خودتان كه 
آگاهيد. سعي مي كنم، او را خوشبخت 
كنم، مثل سايه خودش همراهش باشم. 

اي مادر گرامي ما را به هم نزديك كن.

ديالوگ

بوك مارك

بايسيکل ران

يكي از چيزهايي كه لذت دوچرخه ســواري را براي شما چندبرابر 
مي كند، گوش كردن پادكســت هنگام ركاب زدن است. خيلي ها 
موزيك گوش مي كنند اما تجربه من مي گويــد كه يكي از بهترين 
زمان ها براي شنيدن پادكست كه اين روزها خيلي هم طرفدار پيدا 
كرده؛ هنگام دوچرخه سواري يا رانندگي است. من قبال عادت داشتم 
موزيك گوش كنم امــا آهنگ ها بعد از مدتي تكراري مي شــوند و 

چيزي هم دستت را نمي گيرد.
پادكست اما متفاوت است.چون آغاز و پايان دارد، روايت دارد. مثل 
خواندن يك كتاب.براي همين فهرست بلندي از پادكست هاي مورد 
عالقه ام را در زمينه هاي مختلف تهيه كــرده ام كه به ترتيب آنها را 
گوش بدهم. اين را هم بگويم كه من اصوال اهل شــنيدن پادكست 
نبودم اما بين دوچرخه سواري و پادكست شنيدن يك پيوندي ايجاد 
كرده ام كه انگار تنها زماني كه شــنيدنش مي چسبد و ممكن است 
موقع ركاب زدن است. يعني انجام 2كار همزمان. مثال نمي توانم در 
وضعيت ســكون، هنگام خوابيدن يا نشستن پادكست گوش كنم.

حوصله ام ســر مي رود. البته اين نكته را درنظر داشــته باشيد كه 
معموال توصيه مي شود هنگام ركاب زدن از هدفون استفاده نكنيد، 
چيزي گوش نكنيد تا حواستان پرت نشود. حتي در برخي كشورها 

جريمه هايي هم درنظر گرفته شده است. 
البته بيشترين نگراني بابت اين است كه شــايد استفاده از هدفون 
حين دوچرخه سواري باعث شود صداهاي اطراف، شامل موتورها، 
ماشين ها، جيغ، بوق و خالصه اخطارهاي محيطي را متوجه نشويد. 
حرف درستي است. اين به خودتان هم بستگي دارد. براي من برعكس 
است.معموال وقتي پادكست گوش مي كنم حواسم جمع تر است تا 
وقتي چيزي گوش نمي كنم و خطر غرق شدن در خياالت وافكارم 
وجود دارد. يك توصيه هم دارم و آن هم اينكه ســعي كنيد صداي 
چيزي كه گوش مي كنيد را به شكلي تنظيم كنيد كه مانع از شنيدن 

صداهاي محيط نشود. 
نكته ديگر اينكه اگر نگرانيد هشــدارهاي محيطي را متوجه نشويد 
سعي كنيد مســيرهاي ايمن و خلوت مثل طبيعت يا پارك را براي 
گوش كردن موزيك يا پادكست انتخاب كنيد. حتي گفته مي شود 
كه هدفون هايي كه نويزگير دارند خطرناكند و براي دوچرخه سواري 

هندزفري با صداي متوسط خوب است.

ركاب زدن با پادكست

تونل زمان در ليتواني

 136000
مخاطب

5 فیلم »خورشید«، »الله«، 
»هفته ای یك بار آدم باش«، 
»تك خال« و »خون شد« 

از اواخر اسفند در نوبت نوروز 
اكران شدند و در یك موقعیتی 
خاص و احتماالً تكرار نشدنی 
پس از 3 ماه همچنان بی رقیب 

در حال اكران هستند. این 
5 فیلم در روزهای پایانی 

بهار و در تاریخ ۲۹ خرداد )تا 
لحظه انتشار این گزارش( 
به رقم بیش از ۲ میلیارد و  

۹۰۰ میلیون تومان به فروش 
رسیده و تاكنون بیش از ۱3۶ 
هزار مخاطب هم داشته اند.

46500
مخاطب

در این مدت 3 ماه فیلم 
»هفته ای یك بار آدم باش« 

به كارگردانی شهرام شاه 
حسینی با بیش از ۴۶ هزار و 

5۰۰ نفر مخاطب از ۲۷ اسفند 
سال ۱3۹۹ ركورددار باالترین 

فروش در میان فیلم های 
نوروزی با رقم حدود یك 

میلیارد تومان است.

عدد خبر

میلیارد تومان
میزان فروش فیلم های اكران 
نوروزی سال ۱۴۰۰ كه در پایان 
تعطیالت عید نوروز به حدود 
5۰۰ میلیون تومان رسیده 

بود، در آستانه فصل تابستان 
به حدود 3 میلیارد تومان 

نزدیك شده است.

3
عدد خبر

حافظ

مزن بر دل ز نوك غمزه تيرم
که پيش چشم بيمارت بميرم

ميان مبلمان شــهري 2 كشــور آينه هايــي را در مهديا گل محمدی ليتواني و لهستان طي يك همكاري براي پل زدن 
شهرهاي خود نصب كرده اند كه به نوعي مانند تونل زمان عمل مي كند. چنانچه 
شهروندان شهرهاي اين 2 كشــور در مقابل اين تونل زمان بايستند مي توانند 

تصويري واضح از نماي زنده آن سوي تونل در شهر ديگر را ببينند. 
دوربين ها و نمايشگرهاي اين مبلمان جديد شهري به قدري با كيفيت است كه 
برخي از رهگذرهايي كه از چند و چون آن خبــر ندارند تالش مي كنند پا به آن 
سوي تونل زمان بگذارند. اين طرح كه در فضاي مجازي توجه بسياري از كاربرها 
را به خود جلب كرده توسط طراح مشهور بنديكتگيليس طراحي شده و به وسيله 

متخصصان دانشگاه ويلنيوس ليتواني ساخته شده است. 
اين طرح براي طرفدارهاي فيلم هاي جنگ ستارگان و باقي فيلم ها و داستان هاي 
علمي- تخيلي كه تونل سفر در زمان را نمايش مي دهد بسيار جذاب است. سفر 
در زمان به ايده حركت بين لحظه هاي مختلف در زمان گفته مي شود كه مشابه 
حركت بين مكان هاي مختلف در فضا صورت مي گيرد، و در آن امكان ارســال 

اشياء )و در بعضي حالت ها فقط اطالعات( به زمان گذشته و آينده وجود دارد.
با اينكه از قرن نوزدهم، سفر در زمان با استناد به پديده پارادوكس زماني مبتني 
بر سرعت در تئوري نسبيت خاص )كه در پارادوكس هاي دوقلو تشريح شده است( 
و نيز پارادوكس زماني جاذبه اي در نسبيت عام، تقريباً امكان پذير است، اما هنوز 
اينكه قوانين فيزيك امكان بازگشت به زمان گذشــته را مي دهنديا نه مجهول 

مانده است.
اين نظريه توسط آلبرت اينشتين مطرح شده و گفته بود كه اگر جسمي بتواند 

بيشتر از سرعت نور حركت كند به سفر در زمان مي پردازد.

موزه هــا و كتابخانه هاي بريتانيا قصد 
دارندتا با جمع آوري هزينه مورد نياز از 
خريداري دست نوشته هاي »آستن« 
و »برونتــه« توســط مجموعه داران 

خصوصي جلوگيري كنند.
به گزارش گاردين، پس از آنكه حراجي 
»ساتبيز« از برنامه حراج آثار كتابخانه 
»هانرزفيلد« در تابستان پيش رو خبر 
داد، در اقدامي بي ســابقه ائتالفي از 
كتابخانه ها و موزه ها با حضور كتابخانه 
بريتانيا و موزه »برونته« شكل گرفته 
اســت تا 15ميليون پوند هزينه الزم 
براي خريــداري آثار ارزشــمند اين 
حراجي جمع آوري شــود. مؤسســه 
خيريــه »دوســتان كتابخانه هــاي 
ملي« وظيفه نظارت بــر جمع آوري 
هزينه مورد نياز بــراي جلوگيري از 
به فروش رســيدن آثار ارزشمند اين 
حراجي به مجموعه داران خصوصي را 
برعهده خواهد داشت. از آثار كتابخانه 
هانرزفيلــد به دست نوشــته هايي از 
خواهران »برونته«، »جين آســتن«، 
»والتــر اســكات« و »رابــرت برنز« 
مي توان اشاره كرد. ســاتبيز پيش تر 
شعرهاي دست نوشته  »اميلي برونته« 
را فوق العــاده نادر توصيــف و ارزش 
تقريبي اين مجموعه را بين 800هزار 

تا 1/2ميليون پوند برآورد كرده بود.
اخيرا مشــخص شــده كه مجموعه 
كتابخانــه »هانرزفيلــد« عــالوه بر 
شــعرهاي  از  دست نوشــته هايي 
برونته كــه پيش تر گمــان مي رفت 
گم شده باشند، 2 نامه مهم از آستن 
به خواهرش را نيز شــامل مي شــود. 
درحالي كــه ايــن خيريه مشــغول 
جمــع آوري هزينه مورد نيــاز براي 
خريداري اين آثار اســت، فروشنده 
و حراجي ســاتبيز نيز با بــه تعويق 
انداختــن تاريــخ مزايده ايــن آثار 
موافقت كردند تا امكان حفظ آثار در 

مجموعه هاي ملي فراهم شود.

گلريزان انگليسي

گرينويچ



چشمه سورت جان گرفت
 چشمه سورت مازندران پس از چند دهه بی توجهی و قرار گرفتن در آستانه نابودی،
 با اجرای طرح های حفاظتی توسط بهره بردار یک بار دیگر احیا شده است
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اشكان جهان آرای 
خبرنگار

چشــمه کم نظیر پلکانی و گوگردی باداب سورت مازندران در 
ارتفاعات ساری که تا سه سال پیش در مسیر نابودی و تخریب 
کامل قرار گرفته بود، این روزها شرایط مناسبی دارد و بسیاری از 
حوضچه های آن به دلیل محافظت مناسب از سوی سرمایه گذار و 
بهره بردار بخش خصوصی، احیا شده است. چشمه سورت از نگاه 
برخی کارشناسان زمین شناسی، بین نمونه های معدود این نوع 
چشمه در دنیا که تعدادشان از انگشتان دو دست کمتر است، به 
دلیل برخی ویژگی ها، متفاوت ترین نمونه چشمه های گوگردی 
پلکانی دنیا محسوب می شــود. اما با این که از سال 1387 نام 
چشمه سورت به عنوان دومین اثر طبیعی ایران پس از دماوند 
در فهرست آثار ملی ثبت شد، حال و روزش به دلیل بی توجهی 
و ورود گردشگران به حوضچه ها، خوب نبود. حتی بخش زیادی 
از چشمه به طور کامل خشک شد و مقدار باقیمانده هم در حال 
نابودی بود. ولی حاال بازدید کنندگان از این چشمه با سیمایی 

متفاوت و احیا شده از آن مواجه خواهند شد.

حال خوش حوضچه ها
»مهدی یوسفی« شهروند ساکن ســاری که چند روز پیش به 
چشمه سورت رفته بود به همشــهری می گوید: من یک سال 
پیش هم به چشمه رفتم. وضعیت چندان مساعدی نداشت. اما 
اکنون شرایط کامال متفاوت است. چشمه ها و حوضچه ها کامال 

احیا شده و کسی هم وارد حوضچه ها نمی شود.

 این تفاوت را شهروندان و مســافران دیگر که اخیرا به سورت 
رفته باشــند هم دریافته اند. »فریبا خدیور« نیز یکی دیگر از 
گردشگرانی است که در ماه جاری چشمه سورت را برای سفر 
انتخاب کرده و ضمن ابراز خوشــحالی از وضعیت این جاذبه 
طبیعی، می گوید: کاش 10 سال پیش این اقدامات برای چشمه 
سورت انجام می شد تا آن همه خسارت به این جاذبه زیبا وارد 
نمی شد. من قبال هم آمده بودم. زحمات زیادی برای حفظ این 

میراث طبیعی خاص کشیده شده که خوشحال کننده است.
تفاوتی که در چشمه ســورت امروزی نسبت به چشمه سورت 
تا یک سال پیش دیده می شــود، حاصل واگذاری این جاذبه 
طبیعی به بخــش خصوصی برای ایجــاد مدیریت یکپارچه و 
خارج کردن آن از بالتکلیفی مدیریتــی بین میراث فرهنگی، 
منابع طبیعی و آب منطقه ای اســت. از 20 فروردین پارسال 
چشمه ســورت با تعیین دســتورالعمل و کتابچه طرح احیا و 
توسعه، به مدت 15 سال در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت 
و سرمایه گذار نیز به سرعت فعالیت های احیاگرانه خود را زیر 
نظر کارشناسان نهادهای متولی به ویژه میراث فرهنگی و منابع 

طبیعی آغاز کرد.

آغاز فرآيند احیا
»عرفان خشته« سرمایه گذار اهل همین منطقه طی یک سال 
اخیر با وجود همه ســنگ اندازی ها و موانعی که پیش پای او 
ایجاد شده بود، توانست اقدامات مناســبی را برای احیای این 
اثر کم نظیر طبیعی جهان انجام دهد. او به همشهری می گوید: 
نخستین اولویت ما ممنوعیت ورود خودرو به محدوده چشمه 
و داخل شــدن مســافران به حوضچه ها بود. قبال مسافران با 

وانت نیســان و تراکتور محلی ها و پرداخت کرایه به چشــمه 
می آمدند. اما برای جلوگیری از آسیبی که تردد این خودروها به 
حوضچه ها وارد می کرد، این روند متوقف شد و اکنون مسافران 
با خودروی خود تا فاصله 700 متری چشــمه می آیند و بقیه 

مسیر را پیاده طی می کنند.
وی احیاء حوضچه ها طی یک ســال اخیر را اتفاقی مهم برای 
گردشــگری منطقه می داند و می افزاید: چشــمه سورت یک 
ظرفیت بین المللی در گردشگری اســت که رو به نابودی بود. 
مزیت مهم این چشمه همین حوضچه هاســت که اگر از بین 
می رفت یــک جاذبه مهــم بین المللی را از دســت می دادیم. 
پس از در اختیار گرفتن چشــمه بالفاصله کار احیا را زیر نظر 
کارشناسان با بازسازی آبراهه ها و هدایت آب چشمه به سمت 

حوضچه ها آغاز کردیم.
یکی از اتفاقات مهم که در چشمه سورت دیده می شود نیز وارد 
نشدن مسافران به حوضچه هاست. بهره بردار چشمه خاطرنشان 
می کند: با محصور کردن حوضچه ها به وسیله زنجیر و استقرار 
نیروهای حفاظت از ورود افراد به حوضچه ها جلوگیری شــد. 
خوشبختانه اکنون هیچ کســی وارد حوضچه ها نمی شود. با 
فنس کشــی محوطه از ورود دام نیز به محوطه جلوگیری شد. 
این اقدامات در کنار هدایت آب چشمه به سمت حوضچه های 
خشک شده، چشمه  را در مســیر احیا قرار داد و حتی در ضلع 

غربی بر تعداد پلکان ها نیز اضافه شد.

نیاز به زيرساخت ها
البته برخی گردشگران نیز از نبود سرویس بهداشتی و برخی 
زیرســاخت های رفاهی در ایــن محوطه گالیه هایــی دارند. 

موضوعی که به گفته بهره بردار و مدیر مجموعه چشمه سورت 
ریشــه در برخی مشــکالت کتابچه طرح بهره بــرداری دارد. 
خشــته می گوید: از ابتدای تحویل گرفتن محوطه چشــمه 
پیگیری های زیادی برای ایجاد برخی زیرساخت ها مانند کافه 
و سرویس بهداشتی کردم. اما هنوز مجوز این اقدام صادر نشد. 
با رایزنی هایی که انجام شد قرار است به زودی این مجوز صادر 
شود. البته در این مدت اقداماتی مانند محصور کردن محوطه، 
پوشــش اینترنت 4G، تأمین ژنراتور برق برای محوطه بدون 
اتصال به شبکه برق سراسری و حتی تأمین آب شیرین انجام 
شد. اما زیرساخت هایی مانند سرویس بهداشتی و کافه نیز برای 
مسافری که کیلومترها مسیر را برای رسیدن به چشمه سورت 

طی می کند ضروری است.
خشته در عین حال که از حمایت مســئوالن میراث فرهنگی و 
منابع طبیعی و برخی مدیران شهرســتانی و منطقه ای قدردانی 
می کند، گالیه هایی هم از برخی دستگاه ها دارد. او تصریح می کند: 
طبق کتابچه طرح، بهره بردار موظف به احیای محوطه چشــمه 
اســت و ارائه خدماتی مانند آب، برق، گاز و ایجاد راه دسترسی 
مناسب توسط بخش دولتی باید انجام شود. اما این موارد تا کنون 
محقق نشد. با این حال تالش کردم که جلوتر از برنامه زمان بندی 

در احیای این چشمه و ایجاد زیرساخت ها عمل کنم.

در مسیر ثبت جهانی
صرف نظر از اهمیت طبیعی و محیط زیستی اقدام انجام شده 
برای ســورت، نکته مهمی که احیای این مجموعه می تواند به 
دنبال داشته باشد، هموارسازی مســیر ثبت جهانی آن است. 
پرونده ثبت جهانی چشمه ســورت به عنوان یکی از چهار اثر 

طبیعی مازندران که نامزد ثبت جهانی هستند از حدود چهار 
سال پیش باز شد. اما شرایط نابســامان این چشمه تا پارسال 
سبب شده بود که امیدی به پذیرش این اثر منحصربه فرد وجود 
نداشته باشد. حاال با این اقدامات انجام شده می توان امیدوار بود 
که چشمه سورت یک بار دیگر شانس ثبت جهانی داشته باشد.

معاون میراث فرهنگی مازندران با بیــان این که ثبت جهانی 
توسط خود وزارتخانه پیگیری می شــود به همشهری اظهار 
می کند: ثبــت جهانی فرآیندی طوالنی اســت که معیارهای 
مختلفی دارد. اقداماتی در این چشــمه توســط بهره بردار و 
با نظارت کارشناســان انجام شده که ســبب احیای آن شد. 
سرمایه گذار هنوز به درآمد نرســیده، اما هزینه زیادی کرده و 
اقدامات خوبی انجام داده است. با اســتمرار این روند به ثبت 
جهانی چشمه سورت کامال امیدوار هستیم که نقش زیادی در 

تحول گردشگری منطقه خواهد داشت.
»مهدی ایزدی« می افزاید: چشمه سورت طی سال های اخیر 
موقعیت طبیعی خود را از دست داده بود. اما پروژه احیاء آن یکی 
از تجربه های موفق واگذاری به بخش خصوصی در حوزه میراث 

طبیعی محسوب می شود.
با توجه بــه احتمال عادی شــدن شــرایط جامعــه پس از 
واکسیناســیون سراســری و همچنین در پیش بودن رویداد 
بین المللی ســاری 2022 و میزبانی از گردشگران کشورهای 
عضو اکو در ســال آتی میالدی، این امکان وجود دارد که طی 
دو سال آینده چشمه ســورت به عنوان یک جاذبه بین المللی 
در منطقه مطرح شود. مشروط بر این که حمایت از بهره بردار 
چشمه سورت با تأمین زیرساخت های مورد نیاز مانند آب، برق، 

راه و حتی گاز به درستی انجام شود.
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سرخ به درياچه 
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استان های آذربایجان غربی و شــرقی در 7 سال گذشته 
صحنه آزمون و خطا بــرای برنامه های احیای بزرگترین 
دریاچه شور جهان بوده اند، این دریاچه برای هر دو استان 
اهمیت زیادی دارد و نزدیک بــه 60 درصد حوضه آبریز 
آذربایجان غربی و حدود 30 درصد حوزه آبریز آذربایجان 
شــرقی متعلق به این دریاچه اســت. برنامه هایی که در 
سال های گذشته برای بازگشت وضعیت قابل قبول به  این 
دریاچه انجام شد، اکنون در حال نزدیک شدن به سرخط 
اســت و شــرایط دریاچه ارومیه هر روز نگران کننده تر 
می شــود. این روزها با کاهش مجدد آب دریاچه ارومیه، 

بار دیگر رنگ این نگین فیروزه ای، سرخ به نظر می رسد.

توقف باغداری و زراعت در اطراف دریاچه 
مسلم عظیمی از باغداران وایقانی است که اقدام به فروش 
باغ خود با نازل ترین قیمت کرده است، قیمتی که تناسبی 
با باغ های شــهرهای دیگر از جمله صوفیان ندارد. وی در 
این باره به خبرنگار همشــهری می گوید: دیگر آبی برای 
باغداری نداریم و درخت ها در حال خشک شدن هستند. 
آبی که تا ســال قبل از عمق 100 متری به دست می آمد 

اکنون در عمق 150 تا 200 متری قابل دسترس است.
وی ادامه می دهد: جهاد کشــاورزی با کاشتن درختانی 
مانند هلو که آب زیادی مصرف می کنند، مخالف اســت 
و الگوهای کشت دیگری مانند پسته را پیشنهاد می کند 
که اوال زمان بر است و حداقل 8 سال زمان نیاز دارد تا به 

کاشت پسته پیوندی محصول برسیم و از طرف دیگر 
مهارت خاصی می خواهد.

کاهش جذابیت گردشگری تابستانی
مدیر یکی از آژانس های گردشگری ارومیه هم با بیان اینکه 
امســال و با کاهش آب دریاچه ارومیه، گردشگران کمی 
مایل به آب تنی در این دریاچه هستند، می گوید: امسال 
حجم دریاچه کمتر شده و ارتفاع آب کمتر از نیم متر است 

و عمال آب تنی مفرحی نمی توان انجام داد.
مصطفی روزبه بیان می کند: سال گذشته وضعیت بسیار 
بهتر بود و گردشگران با پارک خودرو در کنار گذر شهید 
کالنتری می توانستند وارد دریاچه شوند و از زیبائی های 
آن بهره ببرند اما اکنون با خشــک شدن بیشتر دریاچه، 
چیزی جــز گرد و خــاک نمکی در انتظار گردشــگران 

ساحلی نیست.
وی به خبرنگار همشهری می گوید: در روزهای پنچ شنبه 
و جمعه هم خبری از گردشــگران اســتان های همجوار 
نیست و کسب و کار بسیاری از اهالی اطراف دریاچه که 
به گردشگران نمک و اقالم دیگر می فروختند هم کساد 

شده است.

وضعیت نامناسب هوا در بندر شرفخانه 
غالم هادیان از شهروندان بندر شــرفخانه که روزگاری 
کشتی ها در آن پهلو می گرفتند، اظهار می کند: چند سالی 
است که به دلیل کاهش عمق آب خبری از کشتی نیست 
ولی در سال های گذشته قایق های تفریحی به این بندر 

برگشته بودند که امسال دیگر خبری از آنها هم نیست.
وی ادامه می دهد: از ســوی دیگر با وجود خشکسالی و 
کاهش بارندگی، وضعیت هــوا در این بندر به ویژه بعد از 
ظهرها تا اواخر شب نامناسب است و گرد و خاک نمکی در 
اغلب نقاط شهر وجود دارد. این وضعیت نه تنها بر کشت 
گیاهان در اطراف بندر تاثیر منفی گذاشته بلکه زندگی 

عادی مردم را هم مختل کرده است.
این شهروند که به شغل طبابت نیز مشغول است از افزایش 
بیماری های تنفســی در این بندر خبر می دهد و 
می گویــد: هرچند که 

این مشکالت تنفسی با کرونا همراه شده اما عالئم بیماری 
متفاوت با کرونا اســت. بیمارانی که مشکالت قبلی هم 

داشتند با این گرد و غبار وضعیت بدتری پیدا کرده اند.
.

تهیه برنامه جامع اشتغال و معیشت جایگزین
نماینده اســتانی ســتاد احیــای دریاچــه ارومیه در 
آذربایجان غربــی اما با بیان اینکــه برنامه های چندگانه 
برای احیای دریاچه ارومیه در نظر گرفته شــده عنوان 
می کند: مجموع این برنامه ها موجب شــد تا دریاچه در 
مرحله نخست به تثبیت برســد و سپس برنامه احیا آغاز 

و اجرایی شود.
»فرهاد سرخوش« با اشــاره به طرح های ملی و زیست 
محیطی اجرا شــده برای نجات دریاچه ارومیه می گوید: 
در این راستا ضمن اجرای طرح های انتقال سریع آب بر 
پیکره اصلی دریاچه ارومیه، طرح تونل انتقال آب از حوضه 

گالس به دریاچه نیز اجرا شد.
وی می افزاید: همچنین پســاب تصفیه خانه های حوضه 
آبریــز دریاچه ارومیــه و کنترل و کاهــش مصرف آب 
کشاورزی از طریق کاهش 40 درصدی 

حقابه های ســطحی صورت گرفت و برنامه های افزایش 
بهره وری نیز تهیه و اجرا شد.

نماینــده اســتانی ســتاد احیــای دریاچــه ارومیه در 
آذربایجان غربی با اذعان به کاهش تراز، وســعت و حجم 
دریاچه، خاطر نشــان می کند:  تراز دریاچه بیش از نیم 
متر به نسبت سال گذشته کاهش داشته و ما به مسئوالن 
کشوری و استانی نسبت به آزادسازی منابع آبی به سمت 

دریاچه ارومیه تذکرهای الزم را داده ایم.
سرخوش با تایید اینکه سالمت مردم و معیشت آنان در 
حوزه دریاچه ارومیه با خطر مواجه شده، تصریح می کند: 
تهیه نقشه کاداستر اراضی و شناسایی کانون های تولید 
ریزگرد و تثبیت آنها و تهیه برنامه جامع اشتغال و معیشت 
جایگزین از جمله اقدامات برای نجــات دریاچه ارومیه 

است.

۴۵۰ میلیارد تومان برای پروژه احیا 
وضعیت فعلی دریاچه ارومیه طی روزهای گذشته مورد 
نقد برخی کاندیداهای ریاســت جمهوری قرار گرفت که 
موضع گیری مسئوالن کشوری و استانی را در پی داشت. 
واکنش هایی که بیشــتر در فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی ابراز شد و به دنبال این واکنش ها، رئیس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی از تخصیص450 
میلیارد تومان به پروژه احیای دریاچه ارومیه در روزهای 

آینده خبر داد.
»داود بهبودی« در این زمینــه می گوید: احیای دریاچه 
ارومیه به صورت مدون از اولویت های دولت در 7 ســال 
گذشته بوده و امسال هم با شــروع بحران کم آبی، دولت 
مصمم است تا از برگشــت دریاچه به وضعیت نامناسب 
ســال های قبل جلوگیری کند. این مقام مســئول ادامه 
می دهد: تسریع عملیات اجرایی تونل انتقال آب زاب به 
عنوان یک طرح اولویت دار دنبال می شــود تا حجم قابل 

توجهی از آب این رودخانه وارد دریاچه شود.
به گفته بهبودی، دیگر برنامه های مدون از ســوی جهاد 
کشاورزی استان های حاشیه دریاچه ارومیه و دستگاه های 

دیگر با بودجه های مصوب قبلی ادامه پیدا خواهد کرد.

تا ســال ۹7 حدود 125 کیلومتر از مســیر 
دوچرخه ســواری در شــهر مشــهد بــه 
بهره برداری رســید و از ســال ۹7 تاکنون 
بــا بودجه هایی که برای تکمیــل این طرح 
اختصاص یافــت، 135کیلومتر دیگر نیز به 
این مسیر اضافه شد. در مجموع 260کیلومتر 
مســیر دوچرخه ســواری با 40 ایستگاه در 

مشهد به بهره برداری رسیده است.

تکمیل مسیرهای مصوب 
مدیر روابط عمومی معاونت عمران حمل ونقل 
و ترافیک شهرداری مشــهد در گفت وگو با 
همشــهری اظهار می کند: در مرحله اول با 
مطالعات جامع حمل ونقل پاک بر اســاس 
ظرفیت های مشــهد، 260 کیلومتر مسیر 
دوچرخه ســواری برای این شهر پیش بینی 
شده بود که این طرح به طور کامل در ابتدای 
سال 1400 تکمیل شــد و به بهره برداری 
رسید. »مجید بخت آزما« با اعالم اینکه یکی 
از اهداف شهرداری مشهد پیوستگی در مسیر 
دوچرخه سواری بوده است، ادامه می دهد: تا 
جایی که برای شــهرداری مقدور بود، این 
مسیرها را از معابر عبور داد و در مکان هایی 

که در معابر امکان ادامه نبود، مســیر را به 
شکلی تغییر داد که پیوستگی آن حفظ شود.

کاهش آلودگی هوا
بخت آزما با بیان اینکه دوچرخه سواری یک 
نوع ســبک جدید در حمل ونقل  محسوب 
می شــود، می افزاید: در بعضی از شــهرها 
دوچرخه ســواری یک ســبک تفریحی و 
بعضی دیگر سبک ورزشی دارد، اما در مشهد 
عالوه بر این ها در کنار توســعه  مسیرهای 
دوچرخه به تسهیل در رفت وآمد نیز توجه 
ویژه ای شــده اســت. این مقام مسئول با 
اشاره به اینکه خط یک قطار شهری مشهد، 
مسیر شرق به غرب شــهر را طی می کند، 
می گوید: مســیر دوچرخه ســواری طوری 
طراحی شده است که بعضی از ایستگاه های 
دوچرخه به ایســتگاه های این خط ریلی و 
دیگر وســایل حمل ونقــل عمومی منتهی 
می شــود. دوچرخه های بای دو که در این 
مسیرها اســتفاده می شــود، کامال ساخت 
کارخانه های داخلی هستند و همچنین تمام 
تجهیزات و نرم افزار اینترنتی استفاده از این 
دوچرخه ها نیز بومی ساز است. مردم مشهد از 

دوچرخه های اشتراکی استقبال بسیار خوبی 
دارند به طوری کــه روزانه 300 تراکنش در 
این زمینه انجام می شــود. بخت آزما با بیان 
اینکه بهار ســال1400 نوعی شــکوفایی و 
بهار دوچرخه سواری نیز در مشهد محسوب 
می شود، ادامه می دهد: در ساعت 8 یا ۹ شب 

در بلوارهای وکیل آبــاد و ملک آباد بیش از 
۹5 درصد ترددها توســط دوچرخه انجام و 
به ندرت اتومبیل یا حتی عابر پیاده در این 

مسیرها دیده می شود.
وی با بیان اینکه طبق اطالعات و آماری که از 
سایت های خرید و فروش در فضای مجازی 

تهیه شد در فروردین سال ۹۹ بیشترین آمار 
خرید و فروش دوچرخه کشور در شهر مشهد 
به ثبت رسیده است، می افزاید: کالنشهرها 
در فصل زمستان با پدیده وارونگی که دلیل 
اصلی آلودگی هواســت، مواجه می شوند. 
در زمستان پارســال و از ابتدای امسال در 

مشهد روزهای آلوده بسیار کم تری نسبت به 
سال های پیش ثبت شده که یکی از دالیل 

آن گسترش استفاده از دوچرخه است.

توسعه دوچرخه سواری در مشهد
رئیس هیات دوچرخه سواری خراسان رضوی 
هم بــا بیــان اینکــه در چند ســال اخیر 
دوچرخه ســواری همگانی در شهر مشهد 
توسعه و پیشــرفت زیادی داشــته است، 
می گوید: هــر روز بــه تعــداد دوچرخه و 

دوچرخه سوارها اضافه می شود.
مهدی روزبهانه بــا بیان اینکه در کشــور 
ما دوچرخــه را به عنــوان وســیله نقلیه 
نمی شناســند و به دوچرخه به عنوان یک 
وســیله تفریحی نگاه می کنند، می افزاید: 
دوچرخه هنوز در قوانین راهنمایی و رانندگی 
جایگاه ویــژه ای ندارد، امــا در هنگام بروز 
تصادف در گزارش پلیس به عنوان وســیله 
نقلیه معرفی می شود. اگر دوچرخه وسیله 
نقلیه محســوب می شــود، باید امکانات و 
قوانین وسیله نقلیه نیز برایش اجرا و رعایت 
شــود. به گفته وی، بعضی از مســئوالن با 
دوچرخه ســواری بانوان در مأل عام مخالف 

هســتند و این مساله نیز توســط ستاد امر 
 به معروف و نهــی از منکر اســتان کنترل 
می شــود. روزبهانه توضیــح می دهد: این 
محدودیت ها به خاطر رعایت نکردن صحیح 
حجاب و اســتفاده از لباس های نامناســب 
تعداد معدودی از دوچرخه سواران به وجود 
آمد. کسانی که این موازین را رعایت کنند 
 هیچگونه منعــی برای دوچرخه ســواری 

ندارند.

 آسیب قطع برق به صنعت پرورش مرغ و ماهی
 در چهار محال و بختیاری

این روزها همه صنایع کوچک و بزرگ کشــور و واحدهای تولیدی با مشکل قطعی 
برق روبه رو هستند و این معضل در چهار محال و بختیاری نیز صنعت پرورش مرغ 
و ماهی را تهدید می کند. به گزارش همشــهری، قطعی برق در یکی دو ماه گذشته 
موجب شده مشکالت زیادی برای بخش های مختلف جامعه به وجود آید و حتی در 
مواردی خسارت بار باشد که متاسفانه آماری از این خسارت ها وجود ندارد. با این وجود 
اما صدای بسیاری از تولیدکنندگان از خسارت هایی که قطعی برق به تولیدی های 
آنها وارد کرده در آمده اســت. چهارمحال و بختیاری مزارع پرورش ماهی سردآبی 
و مرغداری های متعددی دارد که قطعی برق مشــکالت و خسارات فراوانی را برای 

صاحبان آنها به همراه داشته است.

نگرانی های دو سویه
مدیر شــیالت جهاد کشــاورزی چهار محال و بختیاری در این زمینه به خبرنگار 
همشهری گفت: قطعی برق از مهم ترین تهدیدات جدی حال حاضر صنعت پرورش 
ماهی در استان است که اگر برنامه و مدیریتی برای این معضل وجود نداشته باشد، 

می تواند خسارت سنگینی به این صنعت استان وارد کند.
محمد کریمی ادامه داد: عمده ماهی قابل پرورش در این اســتان سردآبی است. به 
همین دلیل مدام باید آب در اســتخرهای پرورش ماهی پمپاژ شود. پمپاژ آب هم 
نیازمند برق است و اگر برق قطع شود، پمپاژ آب قطع خواهد شد که باعث افت میزان 

اکسیژن در آب و در نهایت خفگی ماهی ها می شود که خسارت آن سنگین است.
 وی افزود: برخی از مزارع پرورش ماهی استان به صورت ثقلی هستند. به این معنی 
که آب از چشمه ها و نهرهای باالتر وارد اســتخرها و از خروجی آنها خارج می شود 
که در این رابطه نیازی به پمپاژ نیست، اما امسال به دلیل خشکسالی و کمبود آب، 
استخرهای ثقلی هم نیازمند پمپاژ آب هستند که قطعی برق این مزارع را هم تهدید 

می کند.

اعالم زمان قطع برق
مدیر شیالت جهاد کشاورزی چهار محال و بختیاری با بیان اینکه اغلب مزارع پرورش 
ماهی مجهز به ژنراتور هستند بیان کرد: خوشــبختانه تا کنون گزارشی از تحمیل 
خسارت در استان نداشتیم اما قطعی برق همچنان تهدیدی جدی برای این صنعت 

پردرآمد استان است.
کریمی افزود: مدیریت و تامین برق مزارع پرورش ماهی زیر نظر آب منطقه ای استان 
است. به همین دلیل برای اینکه جلوی هرگونه خسارت را بگیریم هم با آب منطقه ای 
و هم با شرکت توزیع برق نامه نگاری کرده ایم تا زمان و میزان ساعت قطعی برق را به 

مدیران مزارع پرورش ماهی استان اطالع رسانی کنند.
با وجود این، وی درباره اینکه آیا قطعی برق در استان براساس اطالع رسانی صورت 

می گیرد یا خیر، اظهار بی اطالعی کرد.

وضعیت مشابه برای مرغداری ها
معاون امور دام جهاد کشاورزی اســتان چهار محال و بختیاری نیز در گفت و گو با 
خبرنگار همشهری اظهار کرد: قطع شدن برق باعث مختل شدن کار پرورش مرغ در 
هر واحد مرغداری می شــود، زیرا تهویه دائمی هوای مرغداری ها امری الزامی و این 
مساله نیازمند برق است. اگر این سیستم از کار بیفتد خسارت سنگینی به مرغداری ها 
وارد خواهد ساخت. سام مردانی بیان کرد: طبق دستورالعمل دولت، شرکت توزیع 
برق باید برای قطعی برق زمان بندی  مشخصی را تدوین کند و آن را در اختیار صاحبان 
صنایع قرار دهد تا صاحبان صنایع و واحدهای تولیــدی مانند مرغداری ها بتوانند 
ساعات قطعی برق را مدیریت کنند. وی ادامه داد: همه مرغداری های استان مجهز 
به ژنراتور هستند و در موارد قطعی برق، این مولدها را روشن می کنند تا کار پرورش 
مرغ با مشکل مواجه نشود. مردانی گفت: به هرحال قطعی برق یک تهدید جدی برای 

صنایع است و حتما این مشکل باید رفع شود.
وی نیز درباره اینکه آیا شرکت توزیع برق طبق دستورالعمل دولت با اطالع قبلی برق 

واحدها را قطع می کند یا نه، اظهار بی اطالعی کرد.

گزارش بازگشت روزهای سرخ به دریاچه ارومیه
سرعت تبخیر آب دریاچه ارومیه با کاهش نزوالت جوی و افزایش دما بیشتر شده است

سید مرتضی احمدپور 
خبرنگار

سال گذشته وضعیت بسیار بهتر بود 
و گردشگران با پارک خودرو در کنار 
گذر شهید کالنتری می توانستند وارد 
دریاچه شوند و از زیبائی های آن بهره 
ببرند اما اکنون با خشک شدن بیشتر 
دریاچه، چیزی جز گرد و خاک نمکی 

در انتظار گردشگران ساحلی نیست

دوچرخه سواری در مشهد

در ســاعت 8 یــا ۹ شــب در 
بلوارهای وکیل آباد و ملک آباد 
بیــش از ۹5 درصــد ترددها 
توسط دوچرخه انجام و به ندرت 
اتومبیل یا حتــی عابر پیاده در 

این مسیرها دیده می شود
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 انتقال آب دریای عمان در انتظار اعتبار
چند ســالی اســت طرح انتقال آب دریای عمان به سیستان و 
بلوچستان مطرح شده و با همه نیازمندی های استان به منابع آب 
شیرین، کند پیش می رود. همه مطالعات طرح انتقال آب دریای 
عمان به استان انجام شده، کلنگ طرح به زمین خورده و در حال 

حاضر در مرحله تحویل زمین، تامین اعتبار و شروع قرار دارد.
این طرح و اجرای آن در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و هدف اصلی آن هم تامین آب صنایع اســت و در طول مسیر، 
سهمی هم برای تامین آب آشــامیدنی در نظر گرفته شده. بر 
اساس مطالعات و تصمیمات گرفته شده قرار است بعد از اجرای 
طرح، ساالنه ۳۰میلیون مترمکعب آب از دریای عمان استحصال 

و به سراسر سیستان و بلوچستان منتقل شود.
اگر همه برنامه ها به درستی انجام و اعتبار به  صورت کامل تامین 
شود، پروژه طی ۳سال به بهره برداری خواهد رسید. برای اجرای 
پروژه نیاز به چند پیمانکار است و هر قطعه از طرح  به پیمانکاری 
مجزا سپرده می شــود تا کار در زمان مشخص و بدون تاخیر به 

پایان برسد.
منابع فعلی آب سیستان وبلوچستان کامال معلوم و محدود است و 
به همین دلیل نمی توان روی ذخایر و منابع آبی فعلی استان برای 
شرایط پایدار برنامه ریزی کرد. این در حالی است که طرح انتقال 
آب از دریای عمان یک منبع پایدار آب تلقی می شود و می تواند 

بخشی از مشکالت را حل کند. 
۴۸درصد از برداشت  آب برای شــهرها و روستاهای سیستان 
و بلوچستان وابســته به منابع زیرزمینی اســت. سال گذشته 
سیســتان و بلوچســتان با ۵ میلی متر بارندگی کم بارش ترین 
استان کشور اعالم شد و بدترین سال زراعی را تجربه کرد که این 

شرایط حاکی از تابستانی سخت و پرتنش است.
حداکثر ظرفیت منابع آب اســتان ۲۱۸میلیــون متر مکعب 
در سال اســت که ۴۲ درصد از این میزان یعنی  معادل 6۲/9 
میلیون مترمکعب آب در سال از منابع سطحی و ۸۴/۵ میلیون 
مترمکعب در ســال از منابع زیرزمینی یعنی از  ۱۷6 چاه آب، 

تامین می شود.
در حال حاضر ۵۰ شهر استان به شبکه آب رسانی متصل هستند. 
همچنین استان ۵۵9۴روستای دارای سکنه دارد که از این میان 
۳۰۴9روستا دارای تاسیسات بهداشتی آب آشامیدنی هستند و 
آب آشامیدنی ۲۵۴۵ روستا فاقد تاسیسات مذکور است. درصد 
بهره مندی آب آشامیدنی بهداشتی روستای استان ۷۰/۵ و این 

آمار در کل کشور ۸۲درصد است.
روزانه ۱۱۳تانکر برای 9۳۰ روستا آب رسانی سیار انجام و به هر 
خانوار 9۰ لیتر آب آشامیدنی و بهداشتی تحویل می دهند. ۲۳۵ 
هزار نفر یعنی ۱6درصد جمعیت روستایی استان آب آشامیدنی 
مورد نیاز خود را به صورت سیار تامین می کنند و ساالنه 6۰۰ 
میلیارد ریال برای تامین آب آشامیدنی سیار 
روستایی هزینه می شود. برخی 

از روستاها هم آب مورد نیاز خود را از منابع محلی مانند چشمه ها 
و چاه های اختصاصی تامین می کنند. 

با توجه به این شــرایط، اجرای طرح انتقــال آب دریای عمان 
اهمیت زیادی برای سیستان وبلوچستان دارد. 

رهایی منابع زیرزمینی از برداشت بی رویه
بــرای جلوگیــری از حفر چاه هــای عمیق و حفــظ آب های 

زیرزمینی، آب آشامیدنی، کشاورزی و گلخانه های شهرها 
و روستاهایی که در مسیر خط لوله انتقال آب قرار 

دارند، از این خط لوله تامین خواهد شد.
مدیرکل مدیریت بحران خراسان رضوی 

با اعالم ایــن مطلب گفــت: میزان 
پوشش شــهروندان توسط شبکه 
آب رسانی به میزان بارندگی و آب 
موجود در مخازن بســتگی دارد. 
آخریــن آمار میــزان بارندگی در 
خراســان رضوی 9۵/9میلی متر 

اعــالم شــده کــه در مقایســه با 
۲۷۰میلی متر بارندگی ســال پیش، 

این استان با کاهش 6۰درصدی روبه رو 
شــده اســت. میزان آب مخازن استان نیز 

امسال ۳9درصد و ســال پیش ۷۰درصد بود که 
نشان از کمبود آب و خشکسالی در استان دارد.

 خلیج فارس ناجی صنعت و کشاورزی خراسان رضوی 
خط دوم انتقال آب خلیج فارس پس از عبور از کرمان ، بیرجند و 

شهر خواف به خراسان رضوی می رسد.
مدیرکل مدیریت بحران خراسان رضوی ظرفیت شیرین سازی 
خط دوم انتقال آب خلیج فارس  را ۲۳۰میلیون مترمکعب عنوان 
کرد و به همشهری گفت: از این مقدار ۱۲۰میلیون مترمکعب 

برای خراسان رضوی در نظر گرفته شده است.
محسن نجات با بیان اینکه طبق پیش بینی ها طول این خط تا 
خراسان رضوی ۱۵۵۰کیلومتر به همراه ۱۸ ایستگاه پمپاژ آب 
خواهد بود، افزود: زمان تکمیل و بهره برداری از این طرح ۴ سال 

پیش بینی شده است.
به گفته مدیرکل مدیریت بحران خراســان رضوی، با تکمیل و 
راه اندازی ۱۸ ایستگاه های پمپاژ مشــکل آب رسانی به صنایع 
رفع می شود. همچنین اجرای ۴ساله طرح انتقال آب خلیج فارس 

برای ۳۰هزار نفر اشتغال ایجاد می کند.

آب رسانی سیار به روستاها
نجات با اعالم اینکه ۲۷درصد از جمعیت روســتایی اســتان با 
مشکل تامین آب با پوشش شبکه آب رســانی مواجه هستند، 
گفت: ۲6۵روستا در جنوب و شرق خراسان رضوی با تانکرهای 
سیار آب رسانی می شــوند، همچنین در شرایط اضطراری ۴۵ 
 روستای دیگر نیز به این شــبکه آب رسانی سیار اضافه

 می شوند.

این مقام مســئول با بیان اینکه با همکاری استانداری خراسان 
رضوی و مطالعاتی که در دانشــگاه فردوسی مشهد انجام شده 
برنامه ای با عنوان »سند سازگاری با کم آبی« تدوین شده است، 
افزود: شیرین سازی پساب  صنایع، ایجاد ظرفیت جدید در بخش 
آب آشامیدنی و استفاده این آب در بخش های کشاورزی و فضای 

سبز بخش هایی از این برنامه هستند.
به گفته وی، با توجه به خشکسالی ها در سال های اخیر یکی از 
دغدغه های استان در بخش کشاورزی، شیرین سازی آب 

برای استفاده در بخش دامداری است.

 مزایای انتقال آب برای محیط زیست
کارشــناس محیط زیست خراسان 
رضوی هم با بیان اینکه طرح انتقال 
آب از خلیج فارس به اســتان های 
شرقی کشــور راهی برای رهایی 
از مشکالت خشکسالی و کم آبی 
در این مناطق است به همشهری 
گفت: همچنین این طرح می تواند 
به افزایش اشتغال، توسعه، آبادانی و 
افزایش تولید و رونق صنایع کمک کند.

حســین قابل با بیــان اینکــه انتقال آب 
خلیج فــارس به اســتان با ۲ هــدف تامین آب 
آشامیدنی و آب صنایع انجام می شود، افزود: گزارش های 
به دست آمده در ۳دهه اخیر نشان می دهد با  وجود بارندگی های 
مقطعی در کالنشهر مشهد و سایر شــهرها و روستاهای استان 
با افت سطح آب های زیر زمینی و بیشترین فرونشست روبه رو 
هستیم و در حال حاضر دشت طوس به عنوان نخستین دشت 

ممنوعه در وضعیت بحرانی قرار دارد.
این کارشناس محیط زیست بزرگ ترین مزیت انتقال آب خلیج 
فارس به استان را کم کردن فشــار به منابع آبی در دشت های 
ممنوعه دانست و اظهار کرد: برداشت بیش از اندازه از سفره های 
آب  زیرزمینی اکثر دشت های خراسان رضوی را به دشت های 
ممنوعه تبدیل و با معضل بزرگ فرونشست زمین مواجه کرده 
است. انتقال آب خلیج فارس می تواند موجب احیای این دشت ها 

شود.
قابل  با توجه به اینکه یکی از مقاصد اجرای این طرح تامین آب 
برای صنایع اســت، اظهار کرد: صنایع فوالد از صنایع  پرآب بر 
است. آبی که توســط این صنایع استفاده می شــود بعد از این 
مرحله به پساب تبدیل می شود که قابل تصفیه است. از این پساب 
تصفیه  شده می توان در بخش های متفاوتی از جمله کشاورزی و 

ایجاد فضای سبز شهری نیز استفاده کرد.
وی یکی دیگر از فواید انتقال آب خلیج فارس به استان را تامین 
آب برای اجرای طرح های بیابان زدایی دانست و ادامه داد: پدیده 
گرد و غبار از معضالت 6 منطقه در شهرســتان های ســبزوار، 
گناباد، بجستان، رشتخوار، خواف و تایباد است که با تامین آب 

و اجرای طرح های بیابان زدایی این مشکل نیز رفع خواهد شد.

 چشم امید صنایع خراسان جنوبی به خلیج فارس
تا سال گذشــته طبق طرح »کریدور شــرق« موضوع 
انتقال آب از دریــای عمان مطرح بود که 

سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی را در 
بر می گرفت، اما با تغییر سیاســت ها و در فاز دوم طرح، آب از 
خلیج فارس به شهر سیرجان و بعد به خراسان جنوبی و رضوی 

انتقال خواهد یافت.
سرپرســت آب منطقه ای خراســان جنوبی با بیان اینکه طرح 
انتقال آب از هرمزگان آغاز و در مسیر کرمان و خراسان جنوبی 
به خراسان رضوی انتقال خواهد یافت، گفت: اجرای این طرح 
می تواند واحدهای صنعتی و معدنی بزرگ و گلخانه های صنعتی 
استان ها را توسعه دهد. آب استحصال شده در این پروژه از نظر 
قیمتی در مقایسه با کشورهای حاشیه خلیج فارس ۲۰ درصد 

ارزان تر است.
سعید سروری با بیان اینکه خراسان جنوبی در چند سال اخیر با 
خشکسالی کم سابقه روبه رو بوده است، اظهار کرد: اگر استفاده از 
سفره های زیزمینی و دیگر منابع آبی موجود در استان به همین 

نحو پیش برود با مشکالت بسیاری روبه رو خواهیم شد.
وی درباره رفع معضل خشکســالی در اســتان اظهار کرد: 

بهترین راه حل و جایگزین بــرای جبران معضل 
خشکسالی، طرح انتقال آب دریا به مناطق 

خشک کشــور از جمله خراسان جنوبی 
است که موجب توسعه صنایع، ایجاد 
اشــتغال و حتی مهاجرت معکوس 

خواهد بود.
این مقام مســئول با بیان اینکه در 
مجموع ۳۲۰میلیــون متر مکعب 
در این طرح به اســتان های شرقی 

کشور آب رســانی خواهد شد، گفت: 
ســهم خراســان جنوبــی از ظرفیت 

شیرین ســازی خــط دوم انتقــال آب 
خلیج فارس 6۰میلیون متر معکب خواهد بود 

که برای مصارف صنعتی در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکــه در حال حاضر ســهمیه آب مصرفی صنایع 
متمرکز در خراسان جنوبی حدود ۳۰میلیون مترمکعب است که 
از منابع آبی استان تامین می شود، افزود: با اجرای طرح انتقال 
آب دریا به استان ســهمیه آب مصرفی صنایع تا ۳برابر افزایش 
خواهد یافت و منابع آبی اســتان نیز برای مصارف آشامیدنی و 

کشاورزی به کار خواهد رفت.

 آب رسانی به روستاها تا پایان 1400
معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفای خراسان جنوبی 
با بیان اینکه ۱۴6روستای خراسان جنوبی از سال 9۲ تاکنون با 
اعتبار ۱6۸ میلیارد تومانی از آب رسانی پایدار برخوردار شده اند، 
گفت: این مساله عالوه بر تامین آب سالم و بهداشتی مورد نیاز 
روستاییان نقش موثری در ماندگاری جمعیت و شکل گیری روند 

مهاجرت معکوس داشته است.
به گفته منوچهر ساالری، بر اســاس برنامه ریزی انجام شده تا 
پایان سال ۱۴۰۰ همه روســتاهای پرجمعیت استان با اولویت 
مناطق مرزی و محروم از آب آشامیدنی سالم برخوردار خواهند 

شد.
وی با بیان اینکه آب مصرفی ۷۵/6درصد جمعیت روستایی در 
خراسان جنوبی با شبکه آب رســانی تامین می شود و در بخش 

شهری استان نیز 99/۸درصد مشترکان تحت 

پوشش شبکه آب رســانی هســتند، اظهار کرد: ۳۸۰روستای 
خراسان جنوبی فاقد شــبکه آب رسانی هستند و در طول سال 
توسط ناوگان تانکرهای سیار آب رسانی می شوند. در فصول گرم 

سال و پیک مصرف این تعداد به ۴۳۰ روستا نیز می رسد.

 امضای سند سازگاری با کم آبی
مدیرکل محیط زیست خراسان جنوبی اما با بیان اینکه انتقال آب از 
دریا به استان های خشک مرکزی و شرقی به عنوان آخرین گزینه 
برای جبران کم آبی قابل قبول است و می تواند بعضی از مصارف 
خاص را پوشش بدهد، گفت: مهم ترین مشکلی که اجرای طرح 
انتقال آب دریا در کشور ایجاد می کند، تحت تاثیر گذاشتن شیوه 
مدیریت مصرف آب استان های کم آب است که آنها را دچار یک 

آینده نگری کاذب می کند.
حســن اکبری با اشــاره به اینکه تبلیغات برای اجرای طرح این 
ذهنیت را ایجاد می کند که به منبع بی پایان آب متصل شده ایم، 
افزود: اگر مدیریت مصرف بهینه آب اجرا نشده باشد، انتقال 

آب دریا نمی تواند کمبود آب را جبران کند.
مدیرکل محیط زیست خراســان جنوبی با 
اشاره به اینکه »سند سازگاری با کم آبی« 
در خراسان جنوبی به تصویب رسیده 
است، افزود: اساس این طرح استفاده 
بهینه و مدیریت مصرف آب اســت 
با این شرایط ســرمایه گذاری برای 
تامین  آب از طریــق انتقال آب دریا 
توجیه پذیر خواهد بــود در غیر این 
صورت همچنان معضل کم آبی ادامه 
خواهد داشــت.  اکبری در پایان اظهار 
کرد: انتقال آب به مراکز جمعیتی اصلی و 
مناطق صنعتی استان انجام می شود و کاربری 
این آب رسانی صنعتی است در حالی که همه پهنه 

استان با مساله کم آبی روبه روست. 

 حذف خراسان شمالی از فهرست انتقال 
تفاهم نامه انتقال آب دریای عمان به شرق کشور آذر 9۸ امضا 
شــد و قرار بود این انتقال آب به منطقه ۵ کشور انجام شود، اما 
نامی از خراسان شمالی از استان های منطقه در این تفاهم نامه 
نبود. استاندار خراسان شــمالی با انتقاد شدید از نادیده گرفته 
شدن این استان در طرح انتقال آب دریای عمان به استان های 
شرق کشــور گفته بود که باید خراسان شــمالی نیز سهمی از 
این آب داشته و ســهم آن از این خط لوله انتقال آب مشخص 
شود و وقتی 6 استان در قالب یک منطقه لحاظ شده اند به این 
معناســت که باید در تصمیم گیری ها کل این منطقه را در نظر 

داشته باشیم. 
انتقاد اســتاندار و پیگیری های نمایندگان مجلس اسفند سال 
گذشته به ثمر نشســت و نام خراسان شــمالی نیز به فهرست 

دریافت کنندگان آب دریای عمان اضافه شد. 
هنوز چند روزی از گنجانده شــدن خراسان شمالی به عنوان 
یکی از استان های هدف طرح انتقال آب دریای عمان به شمال 
شرق کشــور نگذشــته بود که این طرح بار دیگر دستخوش 
تغییر قرار گرفت و قرار شد آب دریای عمان فقط به سیستان 
و بلوچستان منتقل شود و خراسان رضوی و خراسان جنوبی 
نیز در طرح انتقال آب خلیج فارس قــرار گرفتند. با تصویب 
طرح جدید انتقال آب خلیج فارس، بار دیگر خراسان شمالی 
که با تنش های آبی زیادی مواجه اســت در این طرح نادیده 

گرفته شد.

در انتظار 
طرح انتقال آب دریای عمان ابتدا قرار بود با محوریت خراســان رضوی و خراســان جنوبی اجرا شود و در مسیر ایجاد خط لوله انتقال آب ســهمی هم برای سیستان و بلوچستان 
 در نظر گرفته شــده بود، اما با تغییر برنامه خراســان رضوی و جنوبی، این پروژه به صورت مجزا و فقط برای سیســتان و بلوچســتان اجرا می شود و خراســان رضوی و جنوبی
 در فهرست انتقال آب خلیج فارس گنجانده شده اند.  به گزارش همشهری، هنوز سهم خراسان شمالی از طرح های انتقال آب روشن نیست و فعال این استان از فهرست حذف شده است. 
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گزارش

مسکن روستایی سيستان و بلوچستان در انتظار وام
ســاخت مســكن روســتایی 
در سيســتان و بلوچســتان از 
ماموریت های ویــژه اداره کل 
بنياد مســكن این استان است 
و ساخت این واحدها با تصویب 
اعطای وام ۱۰۰ ميليون تومانی 

سرعت بيشتری می گيرد.
به گزارش همشهری، سيستان 
و بلوچســتان از محروم ترین 
اســتان های کشــور در همه 
حوزه ها به ویژه مسكن است 

و به همين دليل، اداره کل بنياد 
مسكن اقدامات ویژه ای برای تامين مسكن و رفع محروميت از این استان کرده.

وام 100میلیون تومانی
مدیرکل بنياد مسكن سيســتان وبلوچستان در گفت وگو با همشــهری اظهار کرد: افزایش وام 
مسكن روستایی از ســوی هيات دولت تصویب و این مصوبه به اســحاق جهانگيری، معاون اول 
رئيس جمهوری ابالغ شده  است. در این مصوبه، وام مذکور ۱۰۰ ميليون تومان اعالم شده است که 

در حال حاضر مراحل اداری آن طی می شود.
خليل منبتی با بيان اینكه این مصوبه باید از سوی معاون رئيس جمهوری به بانک مرکزی ابالغ 
شود و پس از آن دســتور اعطای وام از بانک مرکزی به بانک های استان ابالغ خواهد شد، گفت: 
انتظار داریم هرچه سریع تر این مراحل طی شود تا کارها برای ساخت مسكن روستایی با سرعت 

بيشتری پيش رود.
وی تاکيد کرد طوالنی شــدن فرآیند اداری ابالغيه اعطای وام، مشكالتی برای دست اندرکاران 

ساخت مسكن به وجود می آورد و موجب می شود پروژه  پرهزینه تر و زمان برتر شود.
مدیرکل بنياد مسكن سيستان و بلوچستان با بيان اینكه ســال گذشته ساخت هر متر مسكن 
روســتایی بين یک  ميليون  و ۳۰۰ تا یک  ميليون  و  ۵۰۰ هزار تومان هزینه در برداشت، گفت: در 
حال حاضر این قيمت به ۴ ميليون تومان رسيده  است. افزایش قيمت ها به هيچ وجه قابل پيش بينی 
نيست و به همين دليل انتظار داریم مراحل اداری اعطای وام هرچه سریع تر طی شود تا دوباره به 
مشكل افزایش قيمت مصالح و دیگر ملزومات برنخوریم. بانک ها باید در این باره همكاری الزم را 

داشته باشند تا ارزش وام با افزایش قيمت ها کاهش پيدا نكند.

بازپرداخت ۲0 ساله وام ها
مدیرکل بنياد مســكن انقالب اســالمی سيســتان و بلوچســتان با بيان اینكه بازپرداخت وام 
۱۰۰ميليون تومانی ۲۰ساله اســت، اضافه کرد: پيش از این مصوبه، سقف وام بهسازی مسكن 
روستایی ۵۰ ميليون تومان بود که با پيشنهاد بنياد مسكن و تصویب هيات دولت به ۱۰۰ ميليون 
تومان افزایش یافت.منبتی با بيان اینكه کارمزد این وام ۵ درصد و ميزان قسط ماهانه وام ۱۰۰ 
ميليون تومانی ۶۵۹ هزار تومان است، گفت: در مجموع سود این وام ۵۸  ميليون  و ۳۸۰ هزار تومان 
خواهد بود. متقاضيان دریافت وام از حدود ۲۰روز دیگر می تواننــد با مراجعه به اداره های بنياد 

مسكن استانی تشكيل پرونده دهند.
منبتی با اشاره به اینكه توزیع بانكی و استانی این وام با همكاری بانک مرکزی است، تصریح کرد: 
۶۰ هزار واحد مسكن روستایی در دست ساخت است و استان به ۱۰۰ واحد دیگر نياز دارد که باید 

زمينه ساخت این واحدها نيز فراهم شود.

حل مشکالت دریافت وام
مدیرکل بنياد مسكن سيستان و بلوچستان به رفع مشكل دریافت وام و همراهی نكردن متقاضيان 
برای گرفتن تسهيالت بانكی اشاره کرد و گفت: قبل از امضای تفاهم نامه با نماینده ولی فقيه در 
استان و حوزه علميه مســجد مكی، متقاضی چندانی برای دریافت تســهيالت در استان وجود 

نداشت و افراد از گرفتن وام خودداری می کردند. 
وی ادامه داد: پس از گفت و گوها و امضای تفاهم نامه شــاهد رشد تقاضا برای گرفتن وام مسكن 
هستيم که این مساله در افزایش ساخت مســكن تاثيرگذار بوده است. حدود ۶۰ هزار مسكن با 

دریافت این تسهيالت در حال ساخت هستند.

مشکالت تاخیر پرداخت وام
مدیرکل بنياد مسكن استان اظهار کرد: تاخير پرداخت وام موجب می شود با مشكل تورم مواجه 
شویم و سرمایه موجود برای تداوم کار کافی نباشد. این وضعيت حتی می تواند موجب تعطيلی 

کارگاه های ساخت و بيكاری کارگران شود. 
منبتی با بيان اینكه هر پروژه عمرانی موجب اشــتغال ۳۰۰ نفر به صورت مستقيم و ۳هزار نفر 
غيرمستقيم می شــود، افزود: ۲ هزار گروه کاری در این حوزه در سيستان و بلوچستان در حال 

فعاليت هستند و به همين دليل تسریع در پرداخت وام در رفع بيكاری موثر است.

ارائه خدمات ویژه بنیاد مسکن
مدیرکل بنياد مسكن سيستان وبلوچستان همچنين درباره ارائه خدمات ویژه این نهاد به متقاضيان 
گفت: برای ایجاد هر واحد، تشكيل پرونده ضروری  است. برای اینكه متقاضيان به مشكل برنخورند، 
نمایندگان ما به مناطق فرستاده می شوند و در همانجا پرونده های مورد نياز را تشكيل می دهند 

و دهداری ها هم کمک می کنند.
منبتی با بيان اینكه در حاشيه شهر زاهدان یک سوله اجاره و در آن ميز خدمت ایجاد شده است، 
افزود: در این ســوله فضایی ایجاد کرده ایم تا متقاضيان برای تشكيل پرونده در شهر سرگردان 
نشوند. به همين منظور همه اداره ها و سازمان ها مانند آب، برق، گاز، مخابرات، شهرداری و حتی 

بانک ها در این سوله نماینده دارند تا کارها هرچه سریع تر پيش برود.

چالش هاي پيش روي صنايع قزوين

قزوین شهر تاریخی و هنری ایران 
است؛ شهری که ۴۴مورد از آثار و 
صنایع دستی آن ثبت ملی شده و 
حاال در انتظار ثبت ملی روستای صنایع دستی 
اندج است. موج بافی، زره بافی، پن بافی، هنر و 
فن چهل تكه دوزی، تكنيــک و فن صحافی 
ســنتی، مقرنس و مس گری، نقاشــی پشت 
شيشه به همراه مهارت ســاخت چنگ ایران 
باســتان از صنایع و هنرهای دســتی استان 
محسوب می شــود. هفته صنایع دستی بهانه 
خوبی بود تا به مشكالت هنرمندان این حوزه در 
قزوین بپردازیم؛ دغدغه هایی که الزم است رفع 
و منجر به افزایش اشــتغال، رونق اقتصادی و 

صادرات غيرنفتی استان شود.

بوروکراسی تسهیالت
یكــی از هنرمنــدان صنایع دســتی قزوین 
بوروکراسی اداری را از مهم ترین موانع این حوزه 

می داند و به همشهری می گوید: می خواهم در 
یک روستا کارگاه صنایع دستی ایجاد کنم، اما 
برای دریافت وام و تسهيالت مشكل دارم. این 

مسائل موجب خستگی هنرمندان می شود.
اعظم علی اکبری که دبير هنر هم هســت به 
مشــكل دیگری اشــاره می کند و می افزاید: 
متاسفانه در ایران تخصصی برخورد نمی شود 

و صفر تا صد کار بر عهده خود هنرمند است. 
هنرمند باید فعاليــت، ایده پردازی و بازاریابی 
کند و این ۳موضــوع را نمی تــوان هم زمان 
پيش برد، زیرا این کار موجــب افت کيفيت 
کار خواهد شد.این هنرمند همچنين معتقد 
اســت در ایام کرونا اگر هنرمنــد در بازاریابی 
محصول مشكلی نداشــته و بازار فروش مهيا 
 باشــد، بهتر می تواند فعاليت خــود را تداوم

 ببخشد.او درباره تسهيالت کرونایی هم توضيح 
می دهد: بيمه صنایع دستی نيستم و به همين 
دليل از مزایای تســهيالت ميــراث فرهنگی 
در ایام کرونا برخوردار نشــدم. البته نمی دانم 
هنرمندان چقدر و چطور تسهيالت گرفتند، اما 

به نظر می رسد رقم ناچيزی بوده.

موانع اداری
یک هنرمند صنایع دستی قزوین که در حوزه 
قلم زنی فعاليــت می کند هم به همشــهری 
می گوید: تالش کردم در ســال های اخير یک 
رشته تخصصی مثل قلم زنی را پيگيری کنم. 
مدتی است قصد تاســيس یک کارگاه را دارم 
و زمين آن را هم تهيه کردم، اما فرآیند ایجاد 
کارگاه ســخت اســت. مثال اگر بخواهيم وام 
بگيریم باید روند بسيار طوالنی را سپری کنيم. 
البته در کل کشــور این معضل وجود دارد در 
حالی که ســخت شدن مســير دسترسی به 

تسهيالت، انگيزه هنرمندان را کم می کند. 
علــی کاظمی دربــاره صادرات هــم توضيح 
می دهد: هنر ایرانی ظرفيت های بسياری دارد 
چنانچه هنر قلم زنی را بومی سازی کرده ایم تا 
کار خاص و بدون کپی ارائه شود. با وجود این 
تالش ها الزم است ســازمان ميراث فرهنگی 
بخش بازرگانی و بازاریابی صنایع دستی را مهيا 
کند چون این آثار در خارج از کشــور با اقبال 
زیادی مواجه است و نباید این انتظار از هنرمند 

وجود داشته باشد که مارکتينگ هم بلد باشد.

چالش صادرات
مدیرکل ميــراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی قزوین با بيان اینكه برخی از 
صنایع دستی این استان به طور خاص دارای 
برند هســتند به همشــهری می گوید: سال 
گذشــته ۸/۴ ميليون دالر فروش چمدانی 
صنایع دستی داشتيم و بيش از ۴۸ميليارد 
ریال تسهيالت به هنرمندان آسيب دیده از 
کرونا پرداخت شد. تا پيش از کرونا صادرات 
چمدانــی اســتان ۵/۷ميليــون دالر بود و 
اميدوارم بعد از پایان کرونــا دوباره این رقم 

را تجربه کنيم.
عليرضا خزائلی یكی از مزیت های صادرات را 
رشد قيمت دالر و باالتر بودن قيمت نسبت به 
توليد محصول می داند و می افزاید: صادرات 
همواره توجيه اقتصادی مناسبی داشته است 
و به همين دليل اميــدوارم هر کارگاه و خانه 
روستایی قزوین ســهمی در صادرات صنایع 

دستی داشته باشد.
وی عمــده چالش صادرات صنایع دســتی 
را این گونــه عنوان می کند: صنایع دســتی 
نســبت به دیگر محصوالت معافيت مالياتی 
بيشتری دارد، اما سيستم بوروکراسی چه برای 
هنرمندان و چه برای بخش صادرات همچنان 
محدودکننده اســت. در حال حاضر خروج 
گمرکی صنایع دستی به صورت چمدانی آزاد 
است و بر این اساس اميدواریم محدودیت های 
صادرات این کاالها در بعد کالن و کانتينری 
هم کم شود تا شاهد توسعه تجارت غيرنفتی 
استان باشيم و هنرمندان با سهولت بيشتری 

به بازاریابی توليدات خود بپردازند.

حمایت های کرونایی
مدیرکل ميراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی قزوین در بخش دیگری از سخنان خود 
با بيان اینكه ســال گذشــته ۳۸۰ صنعتگر و 
هنرمند صنایع دستی استان برای بهره مندی از 
مزایای بيمه به صندوق بيمه اجتماعی معرفی 
شدند، می گوید: در این شرایط تالش می کنيم 
با حمایت های الزم از فعاالن بار دیگر شــاهد 

رونق بازار این حوزه باشيم. 
خزائلی بــه اعطــای ۷۸۸ مجــوز در حوزه 
صنایع دســتی به هنرمندان و آموزش بيش از 
۹۰۰ هنرجوی صنایع دستی طی سال گذشته 

هم اشاره می کند.

تالش برای ثبت ملی
وی درباره ثبت روستای ملی صنایع دستی در 
قزوین هم توضيح می دهد: سال گذشته تالش 
کردیم مدارک الزم را برای ثبت روستای ملی 
صنایع دســتی اندج الموت به وزارت ميراث 
فرهنگی بفرســتيم و اميدواریم امســال این 

اتفاق بيافتد.
به گفته خزائلی، پيشنهاد ثبت روستای اندج 
توسط کارشناسان حوزه معاونت صنایع دستی 
و هنرهای سنتی اســتان با همكاری بخشدار 
و دهيار روســتا به شــورای راهبردی انتخاب 
شهرها و روســتاهای ملی صنایع دستی ارائه 
شده است و روستا پس از تایيد شورا به عنوان 
نخستين روستای ملی صنایع دستی استان به 
ثبت خواهد رســيد.مدیرکل ميراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی قزوین با بيان 
اینكه فرآیند ملی شدن شهرها و روستاها در 
راستای برندســازی، معرفی و ارتقای جایگاه 
صنایع دستی شــهرها و روستاهای مختلف و 
هنرمندان رشته های گوناگون انجام می شود، 
می افزایــد: اميدواریــم با تعامــل و همراهی 
نمایندگان مجلس، مجموعه مدیران استان و 
دستگاه های اجرایی ذیربط و تامين اعتبار الزم 
بتوانيم روستاها و شهرهای بيشتری را در سطح 
استان به ثبت برســانيم و برای ارتقای جایگاه 
صنایع دستی استان گام های بيشتری برداریم.

برنامه های هفته صنایع دستی
مدیــرکل ميــراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی قزوین درباره برنامه های هفته 
صنایع دستی هم به همشهری می گوید: ایجاد 
تفاهم نامه بين اتاق بازرگانــی قزوین و البرز 
برای ایجاد نمایشگاه های گردشگری و فروش 
صنایع دستی، ورکشاپ صنایع دستی در سرای 
سعدالسلطنه، ساخت تيزر آینه کاری در بناهای 
تاریخی و آســتان مبارک امامزادگان، برپایی 
اولين تریلی کاروان صنایع دستی در قزوین، 
ورکشاپ و نمایشــگاه نقاشی پشت شيشه در 
مجموعه حوزه هنری، برنامه وبينار درباره رشد 
و رونق صنایع دستی در فضای مجازی و فروش 
آنالین محصوالت صنایع دســتی در ســرای 
سعدالسلطنه از برنامه های هفته صنایع دستی 

در قزوین بود.
به گزارش همشــهری، اســتان قزوین دارای 

۷۵۰۰ هنرمند صنایع دستی است.

مســئول امور زنــان اداره کل امور عشــایر 
خراســان جنوبی در گفت وگو بــا خبرنگار 
همشــهری اظهار کرد: بيش از ۴۰ هزار زن 
غيرتمند عشایر، عالوه بر انجام وظایف مادری، همسری و 
خانه داری به اموری مانند دامداری، بافت صنایع دســتی 
داری و غيرداری، توليد محصوالت لبنی، پرورش شترمرغ، 

بوقلمون و... مشغول هستند.
زهرا جمال مهموئی با بيان اینكه براساس سرشماری سال 
۱۳۸۷ مرکز آمار ایران، جمعيت عشــایر استان خراسان 
جنوبی ۸۱ هزار نفربوده که ۴۹ درصــد این جمعيت را 
زنان عشایر تشكيل می دهند، افزود: اداره کل امور عشایر 
استان با هدف توانمندســازی محالت عشایری از طریق 
ایجاد بستری مناسب برای مشارکت جمعی زنان و ارتقاء 
مهارت های فردی و اجتماعی آنان، اقدام به تشــكيل و 
راه اندازی صندوق های اعتبارات خــرد زنان در مناطق 

عشایری کرده است.
وی افزود: صندوق هــای خرد زنان عشــایری از ابتدای 
تاســيس به دليل بنيه مالی ضعيف عشــایر و با توجه به 
خشكسالی های چندین ساله حاکم بر منطقه، تحت فشار 
بوده اند و برای تقویت و کمک به این صندوق ها، از محل 
اعتبارات ملی، مبلغ ۱۱۰ ميليون تومان کمک بالعوض 

به آنها تخصيص داده شده است.
 این مقام مســئول اظهار کرد: تاکنون ۵۳ صندوق خرد 
زنان عشــایری با ۱۷۵۳ نفر عضو و بيش از ۸۰۰ ميليون 
تومان ســرمایه داخلی اعضاء در سطح مناطق عشایری 

استان تشكيل شده است.
مســئول امور زنان اداره کل امور عشایر خراسان جنوبی 
ادامه داد: از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی نيز تاکنون 

بيش از یک ميليــارد و ۸۰۰ ميليون تومان تســهيالت 
قرض الحسنه ۴ درصد پنج ساله و همچنين از سوی بانک 
رسالت، ۱۰۰ ميليون تومان تسهيالت برای این صندوق ها 

اختصاص داده شده است.
زهرا جمال مهموئی گفت: از محل صندوق کارآفرینی اميد 
نيز پرونده ای برای اخذ بيش از یک ميليارد و ۱۳۰ ميليون 
تومان تسهيالت تشــكيل و تاکنون ۵۳۰ ميليون تومان 

توسط صندوق ها جذب شده است.
وی ادامه داد: این تســهيالت در مشــاغل خانگی مانند 
پرورش قارچ خوراکی، پرورش زالو، کاشت گياهان دارویی، 
صنایع دستی، فرآوری شــير و محصوالت لبنی و... مورد 

استفاده قرار گرفته است.

زهرا جمال مهموئی افزود: اداره کل امور عشایر خراسان 
جنوبی به منظور ارتقاء مهارت و عملكرد بهتر زنان عشایر، 
اقدام به برگزاری دوره های آموزشــی بسياری در زمينه 
کارآفرینی، کسب و کار، حسابداری، آموزش صنایع دستی 
و دامداری برای اعضای صندوق ها و سایر زنان و دختران 

عشایر کرده که بازخورد قابل توجهی داشته است.
مسئول امور زنان اداره کل امور عشایر خراسان جنوبی با 
اشاره به اینكه پيش بينی های الزم برای معرفی محصوالت 

زنان عشایر در سایت اداره کل و در یک سایت 

معتبر فروش کاال انجام شده اســت، گفت: این خود گام 
بلندی برای معرفی توانمندی زنان مولد و ســخت کوش 
عشایر استان است. تاکنون ۲ صندوق خرد در استان عضو 
سایت شده اند و محصوالت خود را به فروش می رسانند و 

پيگيری برای عضویــت مابقی صندوق ها نيز 
ادامه دارد.

پيش بينی های الزم برای معرفی محصوالت زنان عشایر در سایت اداره کل امور عشایر خراسان جنوبی و در یک سایت معتبر فروش کاال انجام شده است

تاکنون ۴۴ مورد از آثار و صنایع دستي قزوین ثبت ملي شده است

نقش موثر زنان عشاير خراسان جنوبی در توليد ثروت

كنا
س: ر

عك

محمد بلبلی
خبرنگار

   مقرنس كاري

   موج بافی   زره بافی   مس گري

فرشته رضایی
خبرنگار
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