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نگاهي به چند مجموعه داستان پركشش 
 براي مطالعه اين روزهاي كودكان

و نوجوانان 

 خواندني هاي
جذاب تابستاني

 تشنه ميان
2دريای آب

 گزارش همشهري از  ساكنان بخش 
دهدز استان خوزستان با 30هزار نفر 
جمعيت كه در آستانه بي آبي در بين 
سدهاي كارون 3و4 زندگي مي كنند

تابســتان با هجــوم شــديد گرما از 
راه رســيده اما چه گرما باشد چه نه، 
فرقي به حال مردم دهدز و روستاهاي 
اطراف  آن نمي كنــد؛ ديگر خبري از 
رنگ به رنگي مالوف ميوه هاي  تابستاني 
باغ هاي شان و مهماني و دورهمي هاي 
گاه و بيگاه شان نيست. آنچه در زندگي 
مردم مانده، غصه بي آبي است و جواناني 
كه حرف از رفتن مي زنند.  سال1400 
نيامده با آنها سر ناسازگاري گذاشته. 

صفحه10را بخوانيد.

10 استان؛ بدون 
جراح كودكان

جزئيات تازه از 
طرح جديد مجلس 

برای اينترنت

طبق اعــام رئيس انجمــن جراحان 
كــودكان ايــران، 10اســتان ايام، 
هرمزگان، بوشهر، اردبيل، كهگيلويه  و 
بويراحمد، كردستان، خراسان جنوبي 
و شــمالي، سيســتان و بلوچستان و 
سمنان فاقد پزشــك جراح كودكان 
هســتند.  ايران در 10رشته جراحي 
جزو كشورهاي برتر در حوزه پزشكي 
محسوب مي شود و آوازه توانمندي هاي  
جراحان كشورمان در برخي رشته ها در 

دنيا پيچيده  است. صفحه6 را بخوانيد.

درحالي كه طي روزهاي اخير بحث طرح 
»صيانت از فضاي مجازي و ساماندهي 
پيام رسان هاي اجتماعي« باعث نگراني 
عموم مردم شده بود، اكنون گزارش ها 
نشان مي دهد نمايندگان مجلس در حال 
پيش بردن نســخه ديگري از اين طرح 
هستند. طراحان اين طرح جديد، موسوم 
به »طرح حمايت از حقــوق كاربران و 
خدمات پايه كاربردي فضاي مجازي«، 
آن را بســيار مترقي و متفاوت از طرح 

قبلي مي دانند. صفحه11 را بخوانيد.
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دولــت آمريكا  تصــور مي كرد با 
امضــاي توافق صلح بــا طالبان، 
زمينه برقراري آتش بس و آرامش 
در افغانستان را فراهم خواهد كرد 
تا در مرحله بعــد، امكان خروج 
بي دردسر نيروهايش هم فراهم 
شــود. اما اين يك اشــتباه تاكتيكي بود؛ چرا كه آمريكايي ها 
در واقع با فراهم كردن زمينه مشــاركت طالبــان در قدرت، 
سنگ بناي بحراني تر شــدن اوضاع در افغانستان را گذاشتند. 
توافق ميان آمريــكا و طالبان، به اين گروه يك مشــروعيت 
سياسي و حقوقي داد و در حقيقت به قدرت گيري بيش از پيش 
طالبان منجر شــد. قرار بود طالبان ابتدا آتش بس اعام كند، 
ساح خود را كنار بگذارد و بعد به عنوان يك نيروي سياسي وارد 
فضاي انتخابات و سياست در افغانستان شود. هرچند طالبان به 
هيچ يك از تعهداتش عمل نكرد. فارغ از رويكرد آمريكا در قبال 
طالبان، دولت قطر هم با فراهم كردن امكانات براي اســتقرار 
دفتر طالبان، به مشروعيت بخشيدن به اين گروه كمك بسيار 
كرد. سياســت آمريكا، افغاني كردن جنگ افغانستان است؛ 
همچون سياستي كه اين كشور در دوره نيكسون دنبال كرد كه 

اساس اش بر ويتنامي كردن جنگ ويتنام بود. واشنگتن قصد 
دارد با كشيدن جنگ به ميان خود افغان ها، فضا را براي خارج 
كردن نيروهايش كه حدود 2دهه است درگير جنگي بي فرجام 

شده اند، فراهم كند.
در داخل افغانستان شرايط سياســي به گونه اي پيش رفته كه 
نتيجه اش تقويت موقعيت طالبان بوده است. اختافات عميق 
ميان اشرف غني و عبداهلل عبداهلل، به تشديد بي ثباتي سياسي 
در افغانستان منجر شده است. همبســتگي ملي افغان ها در 
ســايه اين اختافات به شدت خدشه دار شــده و همين باعث 
پيشــروي طالبان در جبهه هاي مختلف شده است. اختافات 
ميان گروه هاي سياســي و احزاب افغان نه تنهــا در انتخابات 
رياست جمهوري بلكه در انتخابات پارلماني نيز نمود پيدا كرد. 
فراتر از اينها، عدم مشاركت مردم در انتخابات، مشروعيت دولت 

مركزي افغانستان را با چالش جدي روبه رو كرد.
در كنار اين آشفتگي سياسي، طالبان اقدامات نظامي خود را هم 
طي ماه هاي اخير تشديد كرده است. هدف، ايجاد يك فضاي 
تبليغاتي گسترده همزمان با خروج نيروهاي نظامي خارجي از 
افغانستان است. »سقوط ولسؤالي ها در شمال« عبارتي است 
كه طي روزهاي اخير بارها و بارها از زبان رسانه ها و سياسيون 
افغان شنيده شده است. وضعيت امنيتي كنوني در افغانستان 

بحراني است اما چند واقعيت را نبايد از ياد برد.
كابل ديگر آن كابل دهه1990،  يعني ســال هاي بعد از خروج 1

نيروهاي شوروي، نيســت. جمعيت زيادي از مناطق مختلف 
افغانستان به كابل نقل مكان كرده و در پايتخت فعال هستند. 

ديدگاه
بهرام اميراحمديان ؛ استاد دانشگاه و كارشناس اوراسيا

شوي تبليغاتي طالبان

ادامه در 
صفحه23

براســاس آخرين آمار ســازمان 
تنظيــم مقــررات بيشــتر از 
94ميليــون كاربــر، مشــترك 
اينترنت پهن باند در كشور هستند 
و زندگي شان اكنون با استفاده از 
پلتفرم هاي اينترنتي، شبكه هاي 
اجتماعي و پيام رســان ها مي گذرد. گروه هايي از نمايندگان 
مجلس از حدود 3سال پيش براي آنچه ساماندهي يا صيانت 
فضاي مجازي ناميده اند، طرح هاي مختلفي رونمايي كرده اند 
كه هر كدام انتقادهــاي مختلفي را به دنبال داشــته و باعث 
نگراني عموم مردمي كه در حال زندگي و كســب وكار در اين 

فضا هستند، شده است.
به تازگي هم از طرح جديدي موســوم به »حمايت از حقوق 
كاربران و خدمات پايه كاربردي فضاي مجازي« رونمايي شده 
كه تاكنون هيچ خبري از آن در دست نبود و كسي از محتواي 
آن اطاعي نداشت. پس از آنكه افرادي نزديك به نمايندگان 
و طراحان اين طرح جديد در كاب هاوس و پلتفرم فيلترشده 
توييتر از جزئيات اين طرح جديد خبر دادند، سرانجام نسخه اي 

از آن به دست رسانه ها رسيد. آنطور كه همين افراد در بحث ها 
گفته  اند، نمايندگان پيگير طرح اين بــار برخاف طرح قبلي 
ترجيح داده اند تا چراغ خاموش طرح را پيش ببرند و آن را به 

دور از فشار افكار عمومي به تصويب برسانند.
هم اكنون ديگر اينترنت يك سرويس الكچري يا تفنني براي 
مردم جهان نيست. زندگي مردم، ارتباطات و كسب وكارشان 
از طريق اينترنت مي گذرد و هر نــوع تصميم گيري مي تواند 
روي اين زندگي سايه بيندازد. همانطور كه فيلترينگ تلگرام 
ميليون ها نفر را دچار مشكل كرد و برخاف تصور قبلي باعث 
فراگيري پيام رســان هاي بومي هم نشــد. طرح هاي كنوني 
مجلس نشــان داده كه به دور از مشــورت هاي كارشناسي و 
فني و شــنيدن نظرات همه طرف ها تهيه شده است كه پس 
از 3ســال هنوز هم در هاله اي از ابهام قرار دارند. وقتي جريان 
سياســتگذاري براي مســئله اي كه ميليون ها نفر ذي نفع در 
كشور دارد پيش مي آيد، عما حركت ها و طرح هاي شتاب زده 
نتيجه معكــوس دارند. در طرح فعلي هــم هر چند كه تاش 
شده ادبيات طرح فاخر شــود، اما عما هيچ كدام از دغدغه ها 
و نگراني هاي اين روزهاي مردم درنظر گرفته نشــده و باز هم 
مفاهيم اصلي طرح قبلي در آن با زبان ديگر تكرار شده است. 

ايــن نگراني از طرح هــاي مجلس براي اينترنــت كه يكي از 
محورهاي آنها فيلترينگ و مسدودســازي كلي سرويس هاي 

خارجــي درصورت نداشــتن نماينده 
و مجــوز در داخــل كشــور اســت، 

 اين روزهــا دغدغه اي جديــد را به ذهن مــردم اضافه كرده
 است. 

يادداشت
محمد كرباسي  ؛ دبير گروه دانش و فناوري

 سرنوشت اينترنت ملت
 در خانه ملت

ادامه در 
صفحه21

طرحتهيهاطلسروانشناختيتهرانيها
رئيس سازمان نظام روانشناسی در گفت وگو با همشهري: با غربالگري، سامت روان پايتخت نشينان در تمامي گروه هاي سني بررسي مي شود

3و8 صفحه17
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صفحه12
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دولت

میراث روحانی برای دولت بعد
دولت سيزدهم می تواند هفته ای یک پروژه افتتاح کند

دولت حسن روحاني که سال۹2 با شعار پرهيز از افتتاح پروژه هاي 
عمراني جدید تا تكميل پروژه هــاي معطل مانده دولت هاي نهم 
و دهم روي کار آمد، در پایان راه خــود از حجم باالي وعده هاي 
تحقق یافتــه و پروژه هــاي طراحي و تكميل شــده راضي به نظر 
مي رسد. حسن روحاني اخيرا گفته بود: »آنقدر طرح و پروژه براي 
سال هاي آینده آماده کرده ایم که دولت بعدی هم با تكميل آنها 
مي تواند هر پنجشــنبه یا هر روزي که بخواهد پروژه ها را افتتاح 

کند.« 
او با بيان اینكه نتيجه عمل به سياست هاي اقتصاد مقاومتي مدنظر 
مقام معظم رهبري را در سفرهاي استاني شــاهد بودیم، گفت: 
کارشناسي دقيق با نگاه آمایش ســرزميني و پرهيز از وعده هاي 
غيرعملي ویژگي هاي مهم سفرهاي استاني در دولت تدبير و اميد 
بود. براساس گزارش پایگاه اطالع رساني ریاست جمهوري، حسن 
روحاني در تشریح سياست هاي عمراني خود طي 8سال گذشته، 
گفت: اقدامات دولت در ســفرهاي اســتاني مبتني بر مطالعات 
توســعه محور، کاهش تعداد مصوبات و پرهيز جدي از مصوبات 
غيرکارشناسي شده و آني بوده است، حاصل این تصميم مهم، ایجاد 
هماهنگي در طرح ها و افزایش چشمگير ميزان تحقق وعده ها بوده 
است. حاصل این رویكرد عالوه بر جلوگيري از تضييع منابع کشور 
در طرح هاي نيمه تمام این بود که اعتماد مردم استان ها به تحقق 

وعده هاي دولت افزایش پيدا کرد.
روحاني اوایــل خردادمــاه گفته بــود »افتتاح هایــي بوده که 
سرمایه گذاري آن در دولت قبل شروع شــده بود و هزاران طرح 
و پروژه هســت که االن سرمایه گذاري شــده، 20 الي 70درصد 
انجام گرفته و بقيه اش در دولت بعدي تكميل و افتتاح مي شود.« 
او در همين راستا دیروز تصریح کرد: در این سال ها، نتيجه عمل 
به سياست هاي اقتصاد مقاومتي مدنظر مقام معظم رهبري را در 
سفرهاي استاني شاهد بودیم که کشور توانست به تنهایي در برابر 
این حجم از فشــارها مقاومت کند و اگر چه فشار و سختي زیادي 
نيز به مردم وارد شده است، اما در بدترین شرایط توانستيم حجم 
صادرات کشور را باالي 40 ميليارد دالر حفظ کنيم و ضربه اساسي 
آمریكا به درآمد ارزي کشور از صادرات نفت را به طور نسبي خنثي 

کنيم.
رئيس دولت تدبير و اميد با اشاره به اینكه اکثر مصوبات در استان ها 
عملياتي و محقق شده است که این مسئله تأثير زیادي بر ارتقاي 
سرمایه اجتماعي داشته و دارد، تصریح کرد: در ۳ سال گذشته با 
وجود همه فشارها، فعاليت هاي عمراني کشور در استان ها متوقف 
نشد و از سویي سرمایه زیرســاختي کشور در حوزه هاي مختلف 
ریل، آزادراه و ســد جهش پيدا کرد و از ســوي دیگر دسترسي 
مردم به مسكن، گاز، اینترنت و بيمارســتان با رشد بي سابقه اي 

افزایش یافت.

 تشكيل کابينه سيزدهم جدي ترین 
و مهم تریــن محک دولــت ابراهيم کابینه

رئيسي با شعار ایران قوي را رقم زده 
اســت. بالفاصله پس از پيــروزي او در انتخابات 
ریاســت جمهوري، گمانه زني  ها درباره 1۹وزیر 
کابينه او و معاونانش آغاز شد و با نزدیک شدن به 
اســتقرار دولت جدید از نيمه هــاي مرداد، البي 
گزینه هاي احتمالي وزارت شدیدتر هم شده است.

 ایــن اتفــاق در مقایســه بــا ادوار اخيــر 
ریاســت جمهوري به 2علت چشــمگيرتر بوده 
است؛ نخســت فضاي سرد و ســاکت انتخاباتي 
براي داوطلبــان انتخابات ریاســت جمهوري تا 
آخرین لحظه پرابهــام بود و همه  چيــز ازجمله 
معرفي معاونان و وزراي شــاخص کابينه نامزدها 
به مرحله بعد تأیيدصالحيت ها موکول شد؛ دوم 
به قدرت رسيدن یک دولت اصولگراي حداکثري 
با پشتيباني صددرصدي همه احزاب و تشكل هاي 
عضو این جریان پس از انقالب بود. سرمایه و عقبه 
سياســي این جریان پس از ســال هاي متمادي 
فرصت ارائه ایده هاي خود براي اداره اجرایي کشور 
را به دست آورده اســت و کارنامه عملكردي آن 
نيز در فرصت کوتاهي قضاوت افكار عمومي را به 
همراه خواهد داشت؛ نخستين نمره ها در کارنامه 
دولت ایران قوي با تأیيد شناسنامه دار احزاب این 
جریان ثبت خواهد شد و درجه خلوص و توانمندي 

مدیرانش به ارزیابي گذاشته خواهد شد.
نيروهاي مجتمع و بســيار انباشــته اصولگرایان 
در پس ســال ها نقد دولتمداري اصالح طلبان و 
اعتدالگرایــان بالفاصله پس از پيــروزي ابراهيم 
رئيسي آزاد شد و این کار رئيسي را براي تشكيل 

نخستين کابينه سخت کرده است. 
طيف بسيار گســترده اي از بدنه نيروهاي اصولگرا 
داعيه دار حضور خودشان در کابينه رئيسي هستند 
و خود را نيز آماده کرده اند. چهره ها و رجال اصولگرا 
و لجستيک شــان همه ظرفيت انساني و مالي خود 
را طي ماه هاي اخيــر در خدمت پيــروزي نامزد 
ریاست جمهوري گام دوم انقالب گذاشتند و بذل 

توجه رئيس جمهور منتخب را انتظار دارند.
 صف طوالنــي احزاب و تشــكل هاي سياســي 
جانبداري از رئيســي اکنون گوشه چشم شان به 
مناسبات و جایگاه خودشان در دولت آینده است. 
بنا به اعالم شوراي ائتالف اصولگرایان ۶8حزب و 
تشكل در پایگاه شــوراي ائتالف نيروهاي انقالب 
ثبت نام کرده بودند. 47حزب و گروه سياسي نيز 
با محوریت جامعتين و شوراي وحدت اصولگرایان 
حرکت انتخاباتي خــود را ســامان دادند. جمع 
این اعداد و ارقام گویــاي توقعات خيره کننده اي 
اســت که ایــن گروه هــاي سياســي پراکنده از 

دولت آینده دارند. براســاس آخرین برآوردها و 
اطالعات دریافتي همشــهري، ابراهيم رئيســي 
در ارزیابي هاي اوليه خود بــراي کابينه آینده به 
فهرستي 10نفره براي هرکدام از مناصب کابينه 
رســيده  و قرار اســت از ميان آنها کابينه نهایي 
خود را براي رأي اعتماد بــه مجلس معرفي کند.  
او در جریان رقابت هــاي انتخاباتي تصریح کرده 
مستقل به ميدان آمده و کابينه فراجناحي خواهد 
داشت. رئيسي در همان ایام در واکنش به برخي 
نگراني ها از حضور چهره هاي تندروي سياسي در 
ستادهاي انتخاباتي اش، گفت: ستادهاي انتخاباتي 
در واقع آیينــه دولت آینــده نيســتند و دولت 
براساس بررسي عملكرد و ســوابق و برنامه هاي 
افراد مختلف طراحي شــده و شــكل مي گيرد. 
گزارش هاي متعدد رسانه اي و محفلي، گروه هاي 
سياسي تندرو زیرمجموعه اصولگرایي را در صف 
مقــدم ســهم  خواهي از دولت آینده رئيســي به 

تصویر مي کشد. نام جبهه پایداري همانند حضور 
پرسروصدایشان در مجلس یازدهم در فرایندهاي 

تشكيل دولت سيزدهم نيز پررنگ است. 
آنها اگرچه در مقایسه با سایر احزاب و تشكل هاي 
اصولگرا دیرتر به حمایت از رئيســي پرداختند و 
گزینه اصلي شان سعيد جليلي محسوب مي شد، اما 

اکنون تالش برای ورود به کابينه را کليد زده اند .
داوطلبــان ردصالحيت شــده اصولگرایــان و 
نامزدهاي تأیيد صالحيت شده به وضوح بيشترین 
بازیگــري سياســي را در ارائه فهرســت کابينه 

پيشنهادي به رئيسي دارند .

 آزمون سخت رئیسي براي ارائه کابینه معتدل 
ســعيد جليلي پرتكرارترین نام در تسلسل این 
فهرست هاي کابينه اســت. جریان حامي او که 
شایعات درباره آراي سفيد و باطله آنها در انتخابات 
اخير گسترده تر است، قوي ترین البي را در کنار 

جبهه پایــداري براي قوام حضورشــان در بطن 
تحوالت انقالبي و حاکميتي آینده کليد زده اند. 
براي او طيف گسترده اي از مناصب از معاون اولي 
تا وزارتخانه هاي مختلف را هم در کابينه رئيسي 

درنظر گرفته اند.
گفته مي شود سفرهاي تبليغاتي برخي نامزدهاي 
همسوي رئيســي جنبه تبليغاتي بيشتري براي 
ریاست جمهوري چهاردهم داشت و این سفرها را 
نيز به نام رئيسي فاکتور زده اند! محمد مهاجري، 
فعال رسانه اي اصولگرا در همين باب به ایلنا گفته 
است: »یقين دارم جبهه پایداري و افرادي که به 
ایشان نزدیک اند، به دنبال این موضوع هستند که 
بتوانند برخي افراد تندرو را در واقع به سمت ایشان 
جذب کنند. یک آزمون بسيار سخت براي رئيسي 
در پيش است که بتواند افرادي را انتخاب کند که 

ویژگي تندروي در آنها وجود نداشته باشد.«
  رئيســي در نشســت خبــري خــود پــس از 

پيــروزي در رقابت ها گفته بــود: »همانطور که 
بارها گفتم مســتقل بــه ميدان آمــدم و براي 
تشــكيل دولت، خود را در مقابل خدا مســئول 
مي  دانــم و در مقابــل ملــت وامــدار خواهــم 
بود و براي تشــكيل دولــت بــه انقالبي بودن، 
 کار آمد بــودن و  فساد ســتيزي توجــه خواهم

 داشت. 
توصيه من به رســانه ها این اســت که گمانه زني 

نكنيد. 
سامانه اي در اختيار شــما و مردم قرار مي دهيم 
که در آن شــاخص هایي را که مدنظــر ما براي 
انتخاب مسئوالن هست، اعالم مي کنيم تا مردم 
هر کســي را که فكر مي کنند به عنوان یک مدیر 
مي تواند خدمتگزار باشــد، معرفي کنند و حتما 
پيشــنهادهاي خود را درباره افراد مختلف ارائه 
دهند و برنامه دولت مردمي، شایسته ســاالري 

خواهد بود.«

همه سهم خواهان کابینه 13
 براساس شنيده هاي همشهري در چانه زني هاي اوليه برای بستن کابينه آینده

 به ازای هر سمت 10گزینه مطرح است

چالش ايران و آژانس در آستانه دور هفتم مذاكرات
عراقچی: بعد از ۶دور گفت و گو زمان تصميم گيری فرا رسيده است

طبق شنيده ها دور هفتم مذاکرات وین 
دست کم تا هفته آینده آغاز نمي شود و دیپلماسی

جدال ایران و آژانس در حال باال گرفتن 
است. ایران به درخواســت هاي آژانس بين المللي 
انرژي اتمي براي تمدید توافق پاسخ نداده و دیروز 
رئيس مجلس هم گفته که فيلم مراکز هســته اي 

هرگز در اختيار آژانس قرار نمي گيرد. 
طبق توافق ایران با آژانس در اسفند۹۹ قرار بود که 
در صورت لغو تحریم ها تا اردیبهشــت، ایران فيلم 
دوربين هاي مداربسته مراکز هسته اي و غني سازي 
را به آژانس بدهــد. این توافق تا پایــان خرداد نيز 
تمدید شد اما حاال کاظم غریب آبادي نماینده ایران 
در ســازمان هاي بين المللــي و محمدباقر قاليباف 

مي گویند ایران توافق را تمدید نكرده است.
 در واقع نكته اینجاســت که مقامــات ایران تأکيد 
دارند که بيانيه شوراي عالي امنيت ملي درباره ادامه 
ضبط فيلم ها صرفا به تصميم داخلي و سياست ایران 
ارتباط داشته که براي نشان دادن حسن نيت درباره 
ادامه مذاکرات وین اتخاذ شده است. از سوي دیگر 
نيز مذاکرات وین در خرداد ماه نيز به نتيجه نرسيده 
و ابهام هاي زیادي درباره دور بعدي آن وجود دارد؛ 
به گزارش همشهری، به نظر مي رسد که ایران قصد 

دارد تا اهرم هاي فشار خود را حفظ کند.
 به همين دليل هم غریب آبــادي با انتقاد از مواضع 
رافائل گروســي مدیرکل آژانس گفته که »اگر یک 
اقدام داوطلبانه انجام مي شــود، نباید به عنوان یک 

اقدام تعهدآور و اجباري تلقي شود.« او تأکيد کرد که 
ایران فقط به نظارت هاي پادماني یعني نظارت هایي 
که همه کشورهاي عضو سازمان انرژي اتمي موظف 

به اجراي آن هستند متعهد است.

ایران: هنوز احیاي برجام امكان پذیر است
با این همه هنوز طرف هاي برجام موضع شــفاف و 
مشــخصي درباره توافق ایران و آژانس نگرفته اند. 
فقط نماینده روسيه نسبت به تمدید این توافق ابراز 

اميدواري کرده است. 
آنتوني بلينكن، وزیرخارجه آمریكا نيز در مصاحبه اي 
گفته که »توسعه برنامه هسته اي تهران مي تواند به 
یک مانع برطرف نشــدني در این رایزني ها تبدیل 

شود.« 
با این همه ســخنگوي وزارت امــور خارجه ایران 
در تویيتي بــدون اظهارنظر دربــاره توافق ایران با 
آژانس و موضع ایران دراین باره از اميدواري ها براي 
احياي برجام نوشت: »همچنان معتقدیم که توافق 
امكان پذیر اســت مشــروط بر آنكه ایاالت متحده 
تصميم بگيرد  ميراث شكست خورده ترامپ را کنار 

بگذارد.« 
سعيد خطيب زاده افزود: »ما به واسطه تعهد جدي 
خود به حفظ توافقي که ایاالت متحده تالش کرده 
بود آن را نابود کند، فعال ترین طرف در وین بوده ایم 
و اغلب پيش نویس ها را ما پيشنهاد داده ایم.« البته 
خطيب زاده تأکيــد کرد: »ایران مذاکــره بي پایان 

نخواهد کرد.« پيش از ایــن وزیرخارجه آمریكا از 
پيشرفت در دور ششم مذاکرات وین سخن گفته و 
همزمان اشاره کرده بود که هنوز اختالفات اساسي 
پابرجاست. بلينكن گفته که احياي برجام به تصميم 
تهران بســتگي دارد. در سوي مقابل اما سيدعباس 
عراقچــي، رئيس تيم مذاکره کننــده ایران در وین 
تأکيد کرده که واشــنگتن  باید تصميم هاي سخت 
براي احياي برجــام بگيرد. به گفتــه عراقچي این 
تصميم هاي سخت لغو همه تحریم ها و بازگشت به 

توافق هسته اي است. 
عراقچی ،مذاکره کننده ارشــد کشورمان در وین با 
اشــاره به مذاکرات با 4+1، گفت: یک سری مسائل 
باقی مانده کــه مذاکره درباره آنها بــه اندازه کافی 
صورت گرفتــه و زمــان تصميم گيری کشــورها 

فرا رسيده است.
او در گفت وگــو با خانه ملت، با اشــاره به نشســت 
دیروزش بــا اعضای کميســيون امنيــت ملی و 
سياســت خارجی افزود: جمهوری اســالمی ایران 
قبال تصميمات ســخت خود را گرفته است؛ زمانی 
که ایاالت متحده آمریكا از برجام خارج شد و ایران 
تصميم گرفت در برجام بماند، تصميم بزرگ و سخت 
ایران بود که منجر به حفظ برجام تا االن شده است. 
در حال حاضر نوبت طرف های مقابل است و با توجه 
به مذاکراتی که داشتيم باید تصميم بگيرند و در مورد 
احيای مجدد برجام به جمع بندی برسند تا توافق 

حاصل شود.
 بيم واميد هاي بســياري درباره دور هفتم مذاکرات 
وین وجود دارد. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه 
ایران در آخریــن اظهارنظر خود گفتــه که توافق 
هسته اي در دولت دوازدهم احيا مي شود. درحالي که 
سيزدهم مرداد ســيدابراهيم رئيسي، سيزدهمين 
رئيس جمهور ایران خواهد شد. رئيسي گفته که تيم 
دیپلماسي او با هيأت مذاکره کننده ایران در وین در 
تعامل اســت. با این همه سرنوشت توافق هسته اي 

همچنان مبهم است.

يك ادعا درباره احتمال لغو تحريم هاي دفتر مقام معظم رهبري
 آمریكا در حال بررسي لغو تحریم هاي مرتبط با دفتر مقام معظم رهبري است. این ادعاي شبكه آمریكایي 
ان بي سي است که به نقل از منابع مطلع خود مطرح کرده است. طبق ادعاي این شبكه، منابع مطلع مي گویند 
که رفع تحریم هاي دفتر مقام معظم رهبري بخشي از مذاکرات احیاي توافق برجام است. این تحریم ها در 
دوران ریاست جمهوري دونالد ترامپ در تیر ماه۹۸ وضع شــد. زماني که آمریكا سپاه پاسداران را هم در 

فهرست گروه هاي تروریستي قرار داد و بسیاري از نهادها و افراد حقیقي و حقوقي را تحریم کرد.

ث
مك

توصیه برای استفاده از نخبگان 
 جريان رقیب

البه الي اخباري کــه از گمانه زني هاي 
برخي از طیف هاي اصولگرا براي سهم 
خواهي از کابینه سیزدهم حكایت مي 
کند، بازار پیشنهادات به رئیس جمهور 
منتخب براي چینش کابینه هم داغ است 
، در همین فضا مجتبي توانگر ،نماینده 
تهران در مجلس به دولت سیدابراهیم 
رییسی پیشنهاد کرد نخبگان جریان 
رقیب که به گفته وی فهرست مفصلی 
از آنان وجــود دارد را در کابینه به کار 
بگیرد.او دیروز در صفحه شخصی خود 
در توییتر نوشــت: »در جهت تشكیل 
 دولت فراگیر می تــوان همه نخبگان 
]ضمن حفظ انســجام کابینــه افراد 
کارآمد، قــوی و انقالبی[ جریان رقیب 
را به کار گرفت فهرست مفصلی وجود 
 دارد: اردکانیان، ستاری،  بی طرف و...«

البته توانگر در ارایه چنین پیشنهادي 
به رئیسي تنها نیســت و دیروز بیژن 
نوباوه وطن ، نماینده تهران در مجلس 
در نطق پیش از دســتورش با تاکید بر 
اینكه نوع سهم خواهی از رئیس جمهور 
منتخب مطرود است،گفت: امروز با نگاه 
به تجربیات گذشته ادامه بازی اصولگرا 
و اصالح  طلب برای مــردم واژه ای غیر 
کاربردی به حســاب می آید، امروز از 
نظر مردم کارآمدی، پاکدستی و تعهد 
مهمترین معیار انتخاب مسئوالن برای 

خدمت به مردم است.

ث
مك

الزام مسئوالن به پاسخگویي، فوریتي شد
نمایندگان مجلس دیــروز به فوریت 

طرح »الزام دســتگاه هاي اجرایي به بهارستان
پاسخگویي تذکرات کتبي و شفاهي 
وکالي ملــت« رأي دادند. براســاس ایــن طرح، 
دستگاه ها مكلف خواهند شد که به صورت مكتوب 
به تذکرات کتبي و شفاهي نمایندگان پاسخ دهند. 

به گزارش مهر، در نشست دیروز بهارستان محمد رضا 
صباغيان، نماینده بافق و مهریز به عنوان طراح این 
طرح گفت: یكي از ابزارهــاي نظارتي نمایندگان، 

تذکرات کتبي و شفاهي است اما دستگاه هاي دولتي 
خود را مكلف به این تذکرات نمي دانند. 

موسوي الرگاني، نماینده لنجان دیگر موافق طرح 
نيز گفت: ابزارهــاي نظارتي مجلس کند شــده و 
حتي سؤال از وزرا نيز خاصيت خود را از دست داده 
زیرا آیين نامه داخلي مجلس مبني بر اینكه وزراي 
سه کارته باید استيضاح شوند، اجرایي نمي شود. در 
ادامه روند بررسي این طرح ميرتاج الدیني، نماینده 
تبریز در مخالفــت با دو فوریت ایــن طرح، گفت: 

این طرح متناقض با اصول قانون اساســي است و 
شــوراي نگهبان با کليات آن مخالفت خواهد کرد. 
محمدمهدي مفتح، نماینده رزن نيز در مخالفت با 
این طرح تأکيد کرد: این طرح مغایر با قانون اساسي 
است و شوراي نگهبان آن را تأیيد نمي کند. از سوي 
دیگر، بازبيني کل آیين نامه داخلي مجلس در دستور 
کار کميسيون آیين نامه قرار دارد و این موضوعات 
باید به دقت در کميســيون تخصصي بررسي شود. 
در پایان اظهارات موافقان و مخالفان، نمایندگان با 
1۶۶رأي موافق، ۳5رأي مخالف و 2رأي ممتنع از 
مجموع 21۹نماینده حاضر در مجلس، با دو فوریت 

این طرح موافقت کردند.
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يكي از اهداف كليدي اجراي طرح كاپ در شــهر 
تهران تفكيك زباله از مبداء اســت. تفكيك زباله از پسماند

مبداء در برخي كشــورها الزامي است، اما در ايران 
الزامي نيست و به همين منظور شهرداري تهران براي »تفكيك 
زباله از مبداء« سال هاســت كه به فرهنگسازي روي آورده. حال 
اگرچه روش هاي مختلفي براي ترغيب خانواده ها به تفكيك زباله 
از مبداء صورت گرفته ولي تاكنون به نتيجه الزم نرسيده است. در 
طرح كاپ نيز حذف مخازن پســماند از معابر و جايگزين كردن 
3مخزن در شهرك ها، مجتمع هاي مسكوني و تجاري به صورت 
پايلوت در برخي مناطق انجام شده اما سازمان مديريت پسماند 
شهرداري تهران مدتي است به اين نتيجه رسيده كه عالوه بر طرح 
كاپ، بايد بسته هاي تشويقي را هم براي شهروندان درنظر بگيرد. 
بر اين اساس، از سال گذشته ايجاد مراكز تبادل پسماند خشك با 
كاال در دستور قرار گرفته اســت. به طوري كه نخستين مركز با 
عنوان گلماند راه اندازي شد؛ مركزي كه  در برابر دريافت پسماند 
خشك به شهروندان گل و گلدان مي دهد. و اما آخرين نمونه از اين 
طرح ها، با عنوان ورزش ماند كارش را شــروع كرده كه با گرفتن 

پسماند خشك، به شهروندان لوازم ورزشي مي دهد.
حاال مراكــز هايپرپســماند،  گل مانــد، كتاب مانــد، قلم ماند، 
كارواش ماند، ورزش ماند و الكتروكاپ در برخي از مناطق22گانه 
فعاليت مي كننــد و روزبه روز بيــن اهالي محله ها شــناخته تر 
مي شوند. مديرعامل ســازمان مديريت پســماند در اين رابطه 
مي گويد: »سال گذشته در منطقه19يك هايپرماركت راه اندازي 
كرديم كه شهروندان در ازاي تحويل پسماند خشك مي توانند از 
سوپرماركت آنجا استفاده كنند. از آنجا كه اين پروژه موفقيت آميز 
بود، سعي كرديم بسته هاي تشويقي را افزايش دهيم. براي همين، 
ابتدا در منطقه18و سپس در مناطق2،7و8 گل ماند را راه اندازي 
كرديم. پس از آن بسته تشويقي الكتروكاپ را به اجرا درآورديم 
كه شهروندان مي توانند پســماند الكترونيكي مانند المپ هاي 
كم مصرف را تحويل دهند تــا چنانچه كه اگــر قابل تعمير بود، 

تعميرات انجام شود و اگر تعمير ممكن نبود، پسماند شهروندان 
خريداري شود.« 

هم اكنون مراكز گل ماند در مناطق 2، 5، 7، 8، 9، 10، 14، 15، 
17و 18 فعاليت مي كنند و مركز گل مانــد در منطقه20 نيز در 
آستانه افتتاح اســت. در مناطق2و6 هم مركز كتاب ماند فعال 
است و شهروندان در ازاي ارائه پســماند خشك، كتاب دريافت 
مي كنند. در منطقه5،6،8و9 نيز مركــز قلم ماند وجود دارد كه 
لوازم التحرير يا كتاب كودكان ارائه مي شود. همچنين در منطقه5 
مركز كارواش ماند راه اندازي شــده تا شهروندان در ازاي پسماند 
خشك، ماشين خود را در اين كارواش بشويند. به گفته مديرعامل 

سازمان مديريت پسماند شهر تهران اين پروژه هم اكنون تنها در 
منطقه 5اجرا شده و از آنجايي كه بايد در مصرف آب صرفه جويي 

شود، ترجيحا بايد از نانو استفاده كنند.
عليپور مي گويد: »هر هفته يك تا دو مركز براي تحويل پسماند 
خشك افتتاح مي شود. در تالش هستيم در مناطق 22گانه اين 
بسته هاي تشويقي را گسترش دهيم؛ چراكه گل ماند منطقه18 
ظرف چند ماه باالي 6هزار نفر اشــتراك پيدا كرده است. در اين 
بين، به خاطر بافت ورزشــي منطقه16، در كنــار مجتمع هاي 
ورزشي مركز ورزش ماند را افتتاح كرديم كه شهروندان در قبال 
تحويل پسماندهاي خشــك، لوازم ورزشي دريافت مي كنند. در 

كنار اينها، اپليكيشن هايي مانند جاروب و كاپ زي را هم داريم. 
با اين برنامه ها مي توانيم مثال اگر 5كيلوگرم پســماند خشك را 
در خانه جمع آوري كرده ايم، درخواســت خــود را ثبت كنيم تا 
ظرف 24ساعت و در ساعتي كه مشخص مي كنيم، مأموران براي 
دريافت پسماند خشــك به در خانه مراجعه كنند.« مديرعامل 
سازمان پسماند يادآور مي شــود: »در منطقه21 نيز يكسري از 
كيوسك هاي روزنامه فروشي را شهردار منطقه انتخاب كرده كه 
شهروندان پسماند خشك را جمع آوري مي كنند و به آنها مي دهند 
و در قبال آن روزنامه يا محصوالت ديگري كه در كيوســك هاي 

روزنامه فروشي وجود دارد، دريافت مي كنند.«

 آتش پااليشگاه تهران تا نزديكي مخازن 
بزرگ ال پي جي رسيده بود اما آتش نشانان گزارش

اجازه ندادند مخازن شــعله ور شــوند و 
آتش سوزي پااليشگاه به دست تواناي آتش نشانان مهار 
شد. به همين خاطر، ديروز مراسمي براي تقدير از آنها در 
سالن ايران زمين ساختمان مركزي شهرداري برگزار شد. 
شهردار تهران در مراسم تقدير از آتش نشانان عمليات 
اطفاي حريق پااليشگاه شهيد تندگويان با اشاره به اينكه 
نيروهاي آتش نشاني لحظات اوليه در محل حاضر شدند، 
گفت: »در آغاز آتش ســوزي پااليشگاه از وزارت كشور، 
اســتانداري و... با من تماس گرفتنــد و من گفتم همه 
همكاران آتش نشان با حداكثر توان در محل حادثه حضور 
دارند. اين حادثه در عين تلخ بودن، بي بديل بود. نكته حائز 

اهميت اين بود كه با مسئوالن وزارت نفت تالش كرديم تا 
مسئوالن سياسي در روند كار دخالتي نداشته باشند و كار 
را به مديران همان حوزه بسپارند.« پيروز حناچي در ادامه 
گفت: »پس از خريد تجهيزات جديد، حادثه اي به اين 
ابعاد را تجربه نكرده بوديم و شايد تمام امكانات مقابله با 
حريق به مصرف رسيد و تمام تانكرهاي آب اعزام شدند تا 
لحظات طاليي پس از حادثه را از دست ندهيم.« او با اشاره 
به حضور آتش نشاني پايتخت در حوادث خارج از شهر 
افزود: »اعتماد مردم و حسن ظن آنها بزرگ ترين سرمايه 
هر سازمان است و آتش نشاني تهران اين افتخار را دارد كه 
در سيل آق قال، آتش ســوزي زاگرس و حوادث مشابه 
خرم آباد و خوزستان حضور داشت و  اين سرمايه عظيم 

اجتماعي ما ست.«
او گفت: »هر يك دالر هزينه در بحث پيشگيری از وقوع 
حوادث معادل صد دالر هزينه بعد از وقوع حادثه است و 

اين حادثه در عين تلخ بودن تجربه بی بديلی بود.«

شهردار تهران با اشاره به همكاري ميان سازمان ها  گفت: 
»سال ها از ضرورت توسعه امداد هوايي صحبت مي كرديم. 
خريد بالگرد براي شهرداري پرهزينه بود؛ در حالی كه 
اورژانس، بالگرد در اختيار دارد اما محل كافي براي فرود 
آنها نيست و با همكاري هم توانســتيم 40پد بالگرد را 
آماده كنيم و براي رسيدن به 70پد بالگرد در تهران هم 
برنامه ريزي شده است.« حناچي در پايان صحبت هاي 
خود با اشــاره به اهميت مديريت صحنه حادثه گفت: 
»تجربه زمان طاليي رسيدگي به زلزله زدگان را در زلزله 
بم مشاهده كرديم و بايد يادي كنيم از شهيدان كاظمي 
و سليماني كه در آن حضور داشتند و 8هزار حادثه ديده را 

در روزهاي اول از طريق فرودگاه منتقل كردند.«

آتش نشاني مهارت محور است
مديرعامل سازمان آتش نشاني شــهرداري تهران هم 
در اين مراسم با بيان اينكه اگر اراده ايجاد آتش نشاني 

كارآمد براي جامعه داشته باشيم تجهيزات مورد نياز هم 
به روز خواهند شد، گفت: »در سال هاي اخير 800ميليارد 
تومان براي توسعه ايستگاه ها و تجهيزات هزينه شده 
اســت و اميدواريم اين نگاه مثبت ادامه داشته باشد و 
در ديگر شهرها هم شاهد چنين توسعه هايي باشيم.« 
به گفته مهدي داوري، اكنون در تهران 133ايســتگاه 
مشغول خدمت رساني هســتند. او ادامه داد: »اگر چه 
فرايند پاســخگويي و آماده شــدن برای اعزام حدود 
6دقيقه طول مي كشد، اما شاخص مهم، زمان رسيدن 
به محل حادثه اســت كه در تهران تا 4دقيقه و 9ثانيه 
كاهش پيدا كرده و از اين جهت در فهرســت شهرهاي 

خوب دنيا هستيم.« 
داوري عنوان كرد: »اكنون طرحي به نام ساعت طاليي 
آموزش با شعار »هر ايستگاه يك مركز آموزش« در حال 
اجرا ست و درايت فرماندهان ايستگاه ها به كسب تجربه و 
حرفه اي شدن نيروها كمك مي كند و نبايد فراموش كرد 
كه محل حرفه اي شدن هميشه محل حادثه نيست بلكه 

با تمرين و مانور مي توان به مهارت رسيد.« 
مديرعامل سازمان آتش نشاني شهرداري تهران در شرح 
حادثه آتش سوزي پااليشگاه تهران، گفت: »بعضي اوقات 
يك كانون مركزي آتش وجود دارد كه خاموش كردن آن 
ساده تر است، اما در پااليشگاه با 5ضلع عملياتي روبه رو 
بوديم كه شرايط را ســخت مي كرد و در هر طرف لوله، 
مخزن، كانال و تاسيسات گوناگون وجود داشت.« داوري 
افزود: »هماهنگي مديريت كــه در حريق هاي بزرگ 
به سختي شكل مي گيرد، در حادثه پااليشگاه تهران از 
همان ابتدا بين فرماندهــان به وجود آمد و نيروهايي از 

اسالمشهر، كرج، باقرشهر، كهريزك، فرودگاه امام)ره( 
و... اعزام شدند. همينطور آتش نشانان پااليشگاه با كمك 
نيروهاي شــهرداري به ويژه شهرداري منطقه20 مانع 

رسيدن آتش به مخازن ال پي جي شدند.« 

تهران در فهرست شهرهاي پر ريسك جهان
رئيس كميســيون سالمت، محيط زيســت و خدمات 
شهري شوراي شهر تهران هم كه در اين مراسم حضور 
داشت، با بيان اهميت همكاري ميان واحدهاي مختلف 
آتش نشاني شهرهاي اطراف و سازمان ها گفت: »نه تنها در 
وقوع حريق بلكه در هر زمينه اي بايد همكاري مديريتي 

داشته باشيم.« 
ســيدآرش حســيني ميالني افزود: »حادثه پالسكو 
باعث شــد كه تامين تجهيزات در اولويت قرار گيرد و با 
پيگيري شورا و شهرداري در پنجره زماني مناسب حدود 
420ميليارد تومان به قيمــت روز تجهيزات خريداري 
شد.« او با اشاره به اينكه تاسيسات صنعتي به دليل رشد 
شهر در نزديكي بافت مسكوني قرار گرفته است، افزود: 
»تهران در فهرست شهرهاي پر ريسك جهان قرار دارد و 
به همين دليل نيازمند آمادگي الزم براي تخليه جمعيت 
در شرايط اضطراري هستيم؛ چنان كه در سيل 2سال 
پيش هم اين موضوع مطرح شــد و پيشنهاد ما اين بود 
براي ايجاد آمادگي برنامه ريزي شود.« ميالني در پايان 
با اشاره به اينكه وزارت نفت دقيق ترين دستورالعمل ها 
در زمينه مقابله با آتش را دارد، گفت: »به هر حال ممكن 
است تاسيسات زيرساختي به دليل فرسودگي در معرض 

خطر قرار بگيرند.«

سرمايهگذاریبرایايمنیشهر شورا

پيشنهادهای محسن هاشمي به منتخبان شوراي ششم شهر تهران:
نياز پايتخت، تقويت آرامش  است

رئيس شوراي شهر تهران در جلســه پارلمان شهري با ابراز تأسف از 
درگذشت خبرنگاران و ســربازمعلمان گفت كه عامل اكثر حوادث 
جاده اي، فرســودگي ناوگان حمل ونقل عمومي كشور است و اگر در 
راستاي اجراي مصوبه سال96 شوراي اقتصاد، 19هزار دستگاه اتوبوس 
شهري و بين شهري تامين مي شد، امروز شاهد چنين حوادث ناگواري 
نبوديم. به گزارش همشهري، جلسه ديروز شوراي شهر تهران با حضور 
18نفر از اعضا برگزار شد و محسن هاشمي رفسنجاني در صحبت هاي 
پيش از دستور خود چندين بار به فرسودگي ناوگان حمل ونقل عمومي 
شهري و بين شهري اشــاره كرد و گفت: »براساس مصوبه سال96 
شوراي اقتصاد، بايد 19هزار دســتگاه اتوبوس شهري و بين شهري 
تأمين مي شد كه متأسفانه اقدامي در راستاي اجرايي شدن اين مصوبه  
صورت نگرفته است و از اين رو شاهد حوادث متعدد جاده اي هستيم.«

رئيس پارلمان شهري با بيان اينكه اميدواريم با يكدست شدن مجلس، 
شورا و دولت در اين دوره، نوسازي و توسعه سيستم حمل ونقل عمومي 
شهري و بين شهري به سرعت انجام شود، بار ديگر به منتخبان شوراي 
ششــم تبريك گفت و عنوان كرد: »انتظار افكارعمومي از منتخبان، 
حفظ دستاوردهاي مثبت دوره هاي گذشته و پركردن كمبودها و رفع 
نقاط ضعف است كه اميدواريم شوراي ششم گام روبه جلويي در مسير 

تامين حقوق شهروندان و خدمت بهتر به شهر بردارد.«
او در ادامه  عنوان كرد: »كاهش هزينه های اداره شهر ، شفاف سازی، 
صيانت از حقوق شهر و حفاظت باغات برخی از دستاوردهای شورای 
پنجم اســت.  در اين دوره شــاهد بهبود آرامش و انسان محوري در 
تهران هستيم و دستاوردهاي شــوراي پنجم مي تواند با تقويت روند 
فعاليت هاي عمراني به خصوص در حوزه حمل ونقل عمومي و تجهيز 
ناوگان اتوبوس و متروی تهران كمبودهاي مديريت شــهري را هم 

برطرف كند.« 

تكميل شهر آفتاب با ارائه تخفيف به سرمايه گذاران
 نخستين دستور جلســه ديروز شوراي شــهر تهران بررسي اليحه 
»اعطاي مجوز جهت انعقاد قــرارداد احداث و تكميــل پروژه هاي 
نمايشگاه بين المللي شهر آفتاب« بود كه شهردار تهران اين اليحه را 
در راستاي جذب سرمايه گذاران براي تكميل پروژه شهر آفتاب ارائه 
داده اســت. مجيد فراهاني در جريان ارائه گزارش اليحه گفت: »اين 
نمايشگاه عظيم در جنوب شــهر تهران با وجود اهميت اما نيمه كاره 
تحويل شوراي پنجم شد و اكنون شهرداري براي تكميل آن پيشنهاد 
اجراي پروژه ها و ســرمايه گذاري هاي مختلفي ازجمله اســتفاده از 
فضاهاي تجاري به صورت مشــاركتي و كاربري هــاي مختلف ارائه 
داده است كه قدرالسهم شهرداري زمين، مجوز و پروانه خواهد بود.«  
به گفته او سرمايه گذاران قرار است در ساخت و تكميل مراكز اقامتي 
و سالن هاي نمايشگاهي و محوطه ســازي  هاي اين پروژه مشاركت 
كنند: »براساس سند جامع ســرمايه گذاري و مشاركت شهرداري 
تهران با توجه به نوع سرمايه گذاري حدود 15تا30درصد تخفيف به 
سرمايه گذاران داده مي شود و اميدواريم با تكميل پروژه شهر آفتاب 
جذابيت الزم براي برگزاري نمايشــگاه هاي مختلف در سطح ملي و 

بين المللي فراهم شود.«

نظر موافقان و مخالفان اليحه
پس از ارائه گزارش اليحه، محسن هاشمي به عنوان نخستين مخالف 
گفت كه اين موضوع دير به شوراي شهر رسيده و شرايط اقتصادي 
نيز شرايط ركود است: »سيستم مديريتي كشور در حال تغيير است و 
درست نيست شوراي شهر در  ماه پاياني خود با اين تصميم بخشي از 
منافع شهر را ضايع كند. همچنين با تصويب اين اليحه آبروي خود را 
مي بريم، از اين رو بهتر است كه بحث اين سرمايه گذاري با اين تخفيف 
كالن به كميسيون بازگردانده شود تا در شوراي شهر بعدي درباره 
آن تصميم گيري شــود.« علي اعطا هم به عنوان مخالف دوم گفت: 
»تصويب اين اليحه عماًل چوب حراج زدن به سرمايه شهرداري است. 
همچنين به اين معناست كه شــوراي پنجم تنها به دنبال انجام يك 
كار و تحويل دادن شورا بوده است و به همين دليل تصويب اين اليحه 
به صالح شهرداري نيست.« حســن رسولي در موافقت با اين اليحه 
گفت كه سند شهر آفتاب تصويب شــده و تبديل آن به شهربازي و 
غيره منتفي است: »در 4سال گذشته فضاي راكد اقتصادي موجب 
سكون اين منطقه شده و پيشنهادهای زيادي براي استفاده از ظرفيت 
آن وجود داشــت. با اين اليحه قرار است بخش خصوصي ترغيب به 
استفاده از ظرفيت هاي شهر آفتاب شــود. هم اكنون خأل اصلي اين 
منطقه فقدان زيربناهاي الزم است و اگر اين زيربناها با سرمايه گذاري 
فراهم شوند، امكان برگزاري نمايشگاه هاي متعدد در اين فضا وجود 
خواهد داشت.« در مورد اين اليحه بحث هاي زيادي شد اما در نهايت 

با 10رأي موافق به تصويب رسيد.

محمد سرابي
خبر نگار

  محمود مواليي
خبر نگار

ركوردموفقمقابلهباحريقدرصنعتنفت
عليرضا صادق آبادي، مديرعامل شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران 

حادثه آتش  سوزي در پااليشگاه تهران ساعت 19 شروع شد و در حدود ساعت 21 تا 22شب به 
شرايطي رسيديم كه اعالم كرديم آتش كنترل شــده است، به اين معني كه حوادث ثانويه بروز 
نمي دهد و انفجار يا كشته نخواهيم داشــت. اينكه در چند ساعت آتش كنترل و در 24ساعت 

خاموش شد، يكي از ركوردهاي موفق مقابله با حريق در صنعت نفت است.
 انتقال آتش به مخازن يا واحدهاي فرايندي مانند كمپرسورها و كوره ها مي توانست آن را به طور 
كامل از كنترل خارج كند؛ چنان كه در دنيا حوادث مشابه باعث تخريب كامل پااليشگاه ها شده 
است. در ساعات اوليه شايعات بي اساسي منتشر شده بود مانند اينكه اگر مخازن ال پي جي منفجر 
شوند اثري مانند زلزله در شهر دارد. اين اتفاق از ديدگاه محاسباتي اصال امكان ندارد اما باعث 
نگراني شهروندان شده بود. خوشبختانه پس از مهار آتش، روند خنك كردن مخازن انجام و روز 

جمعه هم پااليشگاه راه اندازي شد.

ث
مك

 پسماند خشك بدهيد
لوازم ورزشي تحويل بگيريد

كمكسازمانمديريتپسماندبهآسيبديدگان
مراسم اهداي تجهيزات و ماشــين آالت به شهرستان هاي آسيب ديده 
از سيل و زلزله، امروز با حضور شــهردار تهران و استانداران استان هاي 
سيستان و بلوچستان و كهگيلويه و بويراحمد، برگزار مي شود. به گزارش 
همشهري، اين اقدام براساس مصوبه شوراي شهر تهران مبني بر صدور 
مجوز و اختصاص بودجه براي خريد ماشين آالت و ملزومات كمك رساني 
به شهرستان زلزله زده سي سخت و 11شهر سيل زده سيستان و بلوچستان، 
صورت مي گيرد. در اين راستا 15دستگاه كاميون، 13دستگاه موتوربرق و 
10هزار ليتر مواد ضدعفوني كننده توسط سازمان مديريت پسماند شهر 
تهران خريداري شده اند. مديرعامل ســازمان پسماند شهرداري تهران 
درباره علت كمك به مناطق آســيب ديده مي گويد: » فارغ از ماموريت 
ســازمان در نظافت و رفت و روب معابر، جمع آوري و انتقال پسماندها، 
نگهداشت شــهر و... يكي از ماموريت هاي ســازمان مديريت پسماند 
به عنوان استان معين، كمك رساني به هموطنان سراسر كشور در حوادث 
غيرمترقبه است. وقوع زلزله در شهرستان سي سخت و جاري شدن سيل 
در سيستان و بلوچستان منجر به خسارت زيادي به واحدهاي مسكوني، 
آموزشي، بخش هاي كشاورزي، دامداري، باغات و راه هاي ارتباطي شد و از 
اين رو ضروري بود تا شهرداري تهران به عنوان استان معين در ياري رساني 
به مناطق آسيب ديده ورود كند.« صدرالدين عليپور ادامه مي دهد: »در 
زمان وقوع اين اتفاقات تلخ با اعزام ماشــين آالت راه سازي و عمراني و 
همچنين نيروهاي متخصص به آســيب ديدگان كمك كرديم.  اكنون با 
حمايت و مصوبه شورا و تأكيد شــهردار تهران اقالم مورد نياز خريداري 
و در مراسمي تحويل شهرداري هاي شــهرهاي آسيب ديده مي شوند.« 
به گفته او قرار است اين تجهيزات به شهرستان هاي سي سخت در استان 
كهگيلويه و بويراحمد و قصر قند، فنوج، نيكشهر، چابهار، چگردك، پالن، 

نگور و زرآباد در استان سيستان و بلوچستان ارسال شوند.
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شهردار تهران در مراسم تقدير از آتش نشانان حادثه پااليشگاه:  هر يك دالر هزينه در بحث پيشگيری از وقوع حوادث 
معادل 100دالر هزينه بعد از وقوع حادثه است
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   تب داغ بازار اجاره
در سال 1400، براي دومين سال پياپي، قراردادهاي اجاره موجود براساس مصوبه ستاد مقابله با كرونا 
مشمول تمديد اجباري با ميزان افزايش قيمت 15تا 25درصدي شده؛ درنتيجه بخش قابل توجهي از 
بازار اجاره از تخليه تورم نجومي بازار مسكن در امان مانده است. بااين  وجود آمارهاي رسمي همچنان 
از تداوم رشــد ميانگين قيمت بازار اجاره در بازه هاي فراتر از مصوبه تمديد اجباري حكايت دارد؛ 
به گونه اي كه در خرداد 1400، شاخص كرايه مسكن اجاري در شهر تهران 33.9درصد و در كل مناطق 
شهري 37.6درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزايش يافته است. با توجه به گرايش بازار سنتي 
اجاره به تخليه تدريجي تورم بازار مسكن در قيمت اجاره، به نظر مي رسد پس از اتمام دوره كرونا و 
حذف تمديد اجباري، مستأجران با تخليه بخش بزرگي از تورم انباشته در اجاره بها مواجه خواهند 
شد و جلوگيري از اين مسئله نيازمند تمهيدات خاصي است كه گويا متوليان امر به آن توجهي ندارند.

   چرا تورم خردادماه زياد شد؟
داده هاي مركز آمار نشان مي دهد كه دليل اصلي رشد ماهانه نرخ تورم خرداد ماه ناشي از افزايش 
قيمت در گروه هاي حمل ونقل و سبزيجات بوده كه رشد قيمت گروه سبزيجات جايگزين رشد قيمت 
خدمات بهداشت و درمان شده است. اما در ارتباط با رشد نرخ تورم نقطه به نقطه اوضاع كمي فرق 
مي كند چرا كه در خرداد1400 نسبت به  ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه(، گروه هاي اجاره، 
حمل ونقل و گوشت قرمز و گوشت ماكيان بيشترين ضريب تأثير را در افزايش تورم نقطه به نقطه 
داشته اند و البته يادآوري اين نكته مهم كه ضريب تأثير گروه اجاره و حمل ونقل در تورم نقطه به نقطه 
خردادماه نسبت به ارديبهشت 1400تفاوتي نكرده است. آنچه بيانگر داليل اصلي باالرفتن نرخ تورم 
و فشار بر مردم شده در نرخ تورم ساالنه يا دوازده ماهه منعكس مي شود كه براساس آمارهاي رسمي 

همچنان بيشترين فشار ناشي از افزايش قيمت اجاره بها، حمل ونقل و غالت است.

گفت وگو

گفت وگو با حسن احمديان، رئيس اتحاديه 
توليدكنندگان و صادركنندگان مبلمان ايران:

صادرات صنعت مبلمان به يك چهارم رسيد
اصناف و صنايع در 3سال گذشته شــرايط ويژه اي را تجربه  
كردند؛ مشكالت ناشــي از تحريم و كرونا از يك سو توليد و 
صادرات را با دشواري مواجه كرد و از سوي ديگر شكاف رشد 
نرخ ارز مزيت هاي صادراتي را افزايش داد. با اين حال به گفته 

رئيس سابق سازمان توسعه تجارت 
در 5سال گذشــته ايران 17ميليارد 
دالر از بازارهــاي صادراتي خود را از 
دست داده كه 7 ميليارد دالر آن فقط 
مربوط به سال 99 بوده است. صنعت 
مبلمان در سال هاي اخير توانسته بود 

معادله واردات 400ميليون دالري در 10سال پيش را به صادرات 
۸0ميليون دالري تا 2 سال پيش تغيير دهد. اما پارسال دوباره 
روند تغيير كرد و رقم صادرات اين صنعت به كمتر از يك چهارم 
كاهش يافت. همشهري در گفت وگو با حسن احمديان، رئيس 
اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان مبلمان ايران نگاهي به 

وضعيت اين صنعت در سال هاي اخير داشته است.

 صنعت مبلمان به واسطه كاهش ارزش ريال در 2سال 
گذشته صاحب مزيت صادراتي شد، آيا از اين مزيت سود برديد؟ 
مجموعه اي از مشــكالت مثل تحريم، شــيوع كرونا، بي ثباتي نرخ 
ارز وجود دارد كه برايند همه اين مشــكالت تمــام صنايع ازجمله 
صنعت مبلمان را دچار مشكل كرده اســت. تأثير اين مشكالت در 
صنعت مبلمان، خود را به شكل كمبود و بي ثباتي قيمت مواداوليه 
نشــان داده و توليدكنندگان را با مشــكالت زيــادي مواجه كرده 
اســت. توليدكننده اي كه هم بايد نياز كشــور را تامين كند و هم 
برنامه ريزي براي صادرات داشــته باشــد، حاال با بي ثباتي قيمت و 
كمبود مواداوليه توليد روبه رو شده و اين تنها مشكل صنعت مبلمان 
نيست. تحريم هاي اقتصادي از يك سو باعث شده در تامين مواداوليه 
كوهي از مشكالت پيش پاي توليدكننده قرار گيرد و از سوي ديگر 
موانع زيادي در مسير صادرات براي صنوف و صنايع مختلف ازجمله 
صنعت مبلمان ايجاد شود، حتي در صادرات به كشورهاي همسايه 
و بازارهاي هدف منطقه. البته بخشــي از مشــكالت در يك سال 
اخير به شيوع كرونا بازمي گردد؛ وقتي قطر يا عمان با پروتكل هاي 
سختگيرانه، كسي را به كشورشــان راه نمي دهند طبيعتا بخشي از 
بازار هدف از دست مي رود، بخشي از بازار را هم در نتيجه اختالفات 
بين ايران و عراق بر سر مسائل تجاري و تصميم گيري هاي في البداهه 
بانك مركزي از دســت مي دهيم. به طور كلي نبــود برنامه ريزي و 
تصميم سازي نادرست دولت، مشــكالت تحريم، بي ثباتي نرخ ارز 
و كرونا، 4مشكل اساسي اصناف و صنايع در چند سال اخير به ويژه 
طي 2سال گذشــته بوده كه برايند آنها بي ثباتي فعاليت واحدهاي 
توليدي و كاهش توليد و صادرات را به دنبال داشــته است. 2سال 
پيش صادرات صنعت مبلمان به 80ميليون دالر رسيد، اما در سال 
گذشــته تا زير 20ميليون دالر كاهش يافت. در بخش داخلي هم 
موانع تامين مواداوليه تعطيلي واحدهاي توليد را به دنبال داشته و 
خود را به شكل افزايش بيكاري در اين بخش نشان داده است. بله، 
افزايش نرخ دالر براي صنعت يك فرصت صادراتي بود ولي تحريم ها، 
موضوع FATF، كرونا و نبود مديريت از سوي دولت و بانك مركزي 

اين فرصت را از بين برد.
تأثير كدام عامل را پررنگ تر مي دانيد؟

بخش زيادي از مشكالت اصناف و صنايع به دولت بازمي گردد؛ نبود 
مديريت صحيح و قوانين خلق الساعه و دستورالعمل هاي دست و پاگير 
از يك سو و سياست هاي جهاني و منطقه اي كشور و مشكالتي كه طي 
يك سال اخير به واسطه كرونا به دولت تحميل شده از سوي ديگر، 
دست و پاي صنايع را بسته است. با اين حال، متري براي اندازه گيري 
تأثير عوامل مختلف وجود ندارد؛ صنايع با برايند مشكالت مختلف 
دست و پنجه نرم مي  كنند. وقتي 2 ماه يك بار كشور تعطيل مي شود 
و تمام مراكز توليدي و توزيعي از فعاليت منع مي شوند، وقتي ارز براي 
تامين مواداوليه از ســوي بانك مركزي در اختيار توليدكننده قرار 
نمي گيرد، وقتي نوسان نرخ دالر بهانه اي مي شود براي تغيير هرروزه 
قيمت مواداوليه، همه اينها ضربه به صنعت و توليد است و هيچ كدام 
 از ديگري كم اهميت تر نيســت. در چند روز گذشته دالر بارها بين

21 تا نزديك 25 هزار تومان نوسان داشته، توليدكننده هر روز بايد 
يراق و ام دي اف و فوم و پارچه را بــا يك قيمت جديد تهيه كند. اين 
بي ثباتي همه  چيز از صادرات تا نرخ بيكاري را تحت تأثير قرار مي دهد.

صنعت مبلمان تا چه حد وابسته به واردات است؟
2گروه پارچه در صنعت مبلمان مورد اســتفاده قــرار مي گيرد كه 
تنها يك گروه در داخل كشور توليد مي شــود و گروه ديگر تا بيش 
از 80درصد وارداتي است. در يراق آالت و تجهيزات جانبي مبلمان 
تا 85درصد وابسته به وارداتيم، در زمينه چوب 80درصد نياز ما با 
واردات تامين مي شود و در ام دي اف هم تا 35درصد واردات داريم. در 
زمينه رنگ هم فقط نصف نياز صنعت در داخل كشور تامين مي شود 
و در زمينه فوم و ابر هم مواد شيميايي را بايد از خارج وارد كنيم. در 
آهن آالت و بخش هايي كه به پتروشيمي برمي گردد طبيعتا مستقل 
هســتيم و نيازي به واردات نداريم اما تركيبي از مواداوليه بسته به 
نوع مبلمان در صنعت مورد استفاده قرار مي گيرد كه باعث مي شود 
در كاالهاي مختلف بين 10 تا بيش از 80درصد وابستگي به واردات 

را داشته باشيم.
بازار صادرات صنعت مبلمان ايران كدام كشــورها 
هستند و آيا ظرفيت توســعه بازارهاي هدف در اين صنعت 

وجود دارد؟
5سال پيش با تحقيقاتي كه اتحاديه توليدكنندگان مبلمان كشور 
انجام داد، كشورهاي هدف صادراتي با توجه به شاخص هايي مثل 
روابط سياسي 2كشــور، دوري يا نزديكي، ذوق و سليقه مردم آن 
كشــور، دين و مذهب و اينكه اصوال توليدات مشابهي درآن كشور 
انجام مي شود يا خير، شناسايي و به سازمان توسعه تجارت معرفي 
شدند. بر اين اســاس بازارهاي ويژه مبلمان ايران 15كشور شامل 
كشورهاي همســايه و كشــورهاي كمي مثل عمان و قطر و حتي 
روســيه بودند كمااينكه در 5ســال اخير بخش اعظمي از صادرات 
ما به عراق انجام شد. اما در كنار اين بســترها بايد ابزارهاي توسعه 
تجارت هم مورد اســتفاده قرار مي گرفت و صنعت مبلمان حمايت 
مي شد تا آمار صادرات از 80 ميليون دالر فراتر رود؛ ابزارهايي مثل 
برگزاري نمايشگاه هاي تخصصي در كشورهاي هدف، ايجاد شعبه، 
رفع مشكالت صادراتي و توافق هاي تجاري، برنامه ما اين بود كه در 
يك دوره پنج ساله صادرات را به 500 ميليون دالر و در بلندمدت به 
يك ميليارد دالر برسانيم كه اين ميزان، يك درصد سهم جهاني ما 
از صادرات است، برسيم. صنعت مبلمان اين پتانسيل را داشت ولي 

از اين توان استفاده نشد.

تورم

مسكن

نقد خبر

آمارها از رشد 3درصدي ميانگين قيمت مسكن تهران در خردادماه حكايت دارد

رفت وبرگشت تورم در بازار مسكن
آمارهــاي رســمي از ادامه دار 
شــدن شــوك هاي تورمي در 
بازار مسكن شهر تهران و رشد 
3درصدي ميانگين قيمت در خردادماه حكايت 
دارد. اگرچه اين مسئله مي تواند بازتاب آخرين 
اثرات نقدينگي باقيمانده در بازار مسكن باشد، 
اما با توجه به ذات اين بازار كه غالباً با آينده نگري 
و براساس واقعيت هاي اقتصادي وارد مدار رشد 
قيمت مي شــود، اين احتمال وجــود دارد كه 
تحوالت اخير بازار مسكن ناشي از نااطميناني 
نسبت به مســائلي مانند كسري بودجه، رشد 
نقدينگي و برجــا ماندن تحريم ها باشــد. به 
گزارش همشهري، بازار مسكن شهر تهران از 
اواخر سال گذشته تاكنون شاهد جوي ناپايدار 
و مردد بوده و اين مســئله به نوسان قيمت در 
اين بازار دامن زده است. حاال آنگونه كه آخرين 
آمارهاي بانك مركزي از تحوالت بازار مسكن 
خردادماه حكايت دارد، در ايــن ميان دوباره 
ميانگين قيمت مسكن افزايش پيدا كرده و با 
رشد 3درصدي نسبت به ماه قبل، خود را به مرز 
30ميليون تومان رسانده است. همزمان تعداد 
معامالت مســكن در خردادمــاه 29.6درصد 

نسبت به ماه قبل افزايش نشان مي دهد.

نقشه معامالت مسكن در خرداد
براساس اطالعات منتشر شده بانك مركزي در 
خرداد 1400متوسط قيمت خريدوفروش يك 
مترمربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده از 
طريق بنگاه هاي معامالت ملكي شــهر تهران 
29ميليون و 673هزار تومان بود كه نســبت 
به  ماه قبل 3درصد و نسبت به  ماه مشابه سال 
قبل 56.6درصد افزايش نشان مي دهد. تعداد 
معامالت مسكن شــهر تهران نيز در اين  ماه با 

تغيير قابل توجهي مواجه بــوده و به 5هزار و 
102فقره رسيده كه 29.6درصد بيش از  ماه 
قبل و 52.7درصد كمتر از  ماه مشابه سال قبل 
اســت. به  عبارت  ديگر، با وجود اينكه شرايط 
بازار در مقايسه با ارديبهشت بهبود پيدا كرده، 
اما همچنان در مقايسه با رونق نسبي سال قبل 
شرايط نامساعدي را تجربه مي كند. نگراني از 
اثرات تورمي كســري بودجه و دامن زدن آن 
به رشــد نقدينگي و بي ارزش تر شدن ارزش 
ريال و همچنين باقي ماندن احتمالي ســايه 
تحريم ها بر اقتصاد ايران و تنش دوباره در نرخ 
ارز، اصلي ترين محرك هايي اســت كه باعث 
شده باوجود ركود ســنگين در همه بازارهاي 
اقتصاد ايــران، بازار مســكن همچنان درگير 
ركود تورمي باقي بماند؛ زيرا اين بازار به واسطه 
مختصاتي كه دارد، نه در دوره رشــد قيمت 
مانند بازارهاي ارز، طال و ســرمايه، با جهش 
بلند قيمت مواجه مي شــود و نه در دوره هاي 
آرامش يا ركود اقتصادي تن به اصالح قيمتي 
مي دهد؛ درنتيجه تحوالت بازار مسكن همواره 

تحت تأثير واقعيت هاي اقتصادي رخ مي دهد.

كاهش سهم نوسازها ادامه دارد
براساس آمارهاي بازار مســكن تهران، توزيع 
واحدهاي مسكوني معامله شده در خردادماه به 
تفكيك عمر بنا حاكي از آن است كه در اين ماه 
سهم واحدهاي نوســاز و تا 5سال ساخت به 
35.8درصد رسيده كه 3.1درصد كمتر از سال 
قبل است. ازجمله داليل اين مسئله، افت عرضه 
مسكن در بافت شهري به واسطه تضعيف توليد 
مسكن شهري و همچنين كاهش قدرت خريد 
متقاضيان و تمايل آنهــا به خريد واحدهاي با 
عمر باال و البته ارزان تر اســت. در خردادماه، 
در ازاي كاهش ســهم واحدهاي نوســاز و تا 
5سال ساخت، ســهم واحدهاي با قدمت باال 
در گروه هاي »6تا 10«، »11تا 15« و »بيش 

از 20سال ساخت« افزايش پيدا كرده است.

معامالت منطقه اي
بررسي ها نشان مي دهد در خردادماه امسال، 
توزيع تعداد معامالت انجام شــده برحســب 
مناطق 22گانه شــهر تهران به گونه اي بوده 
اســت كه منطقه 5همچنــان پرمعامله ترين 
منطقه تهران باقي  مانده و 13.9درصد از كل 
معامالت بازار را به خود اختصاص داده است. 
همچنين مناطق 10و 4به ترتيب با اختصاص 
ســهم هاي 9.8و 8.1درصــدي در رتبه هاي 
بعدي قرار گرفته اند. براساس آمارها، درمجموع 
71.8درصد از كل تعداد معامالت انجام شده 
در شهر تهران در اين ماه مربوط به 10منطقه 
شهر )به ترتيب بيشترين فراواني شامل مناطق 
5، 10، 4، 2، 7، 15، 14، 8، 1و 11( بــوده و 
12منطقه باقيمانده 28.2درصد از كل تعداد 

فرخنده رفائي
خبرنگار

افزايش روابط تجاري ايران و امارات به 30 ميليارد دالر
با برگزاری نمايشگاه اكسپوي2020 دوبي، حجم مراودات تجاري ايران و امارات متحده 

عربي از  15تا16ميليارد دالر كنوني به مرز 30ميليارد دالر مي رسد.
به گزارش همشهري، رئيس نمايشــگاه بين المللي ايران در نشست خبري ديروز خود با 
بيان اين مطلب گفت: در مالقاتي كه با رئيس اتاق بازرگاني امارات داشتيم پذيرفتند كه 
حجم روابط تجاري خود با اتاق بازرگاني ايران را افزايش دهند و وزير اقتصاد امارات نيز 
قول دادند تا با رفع موانع موجود حجم مراودات تجاري 15تا16ميليارد دالري كنوني دو 
كشور به مرز 30ميليارد دالر برسد. حسن زماني افزود: نمايشگاه اكسپوي دوبي با مساحت 
حدود500هكتار مي تواند در فرصت 6ماهه برگزاري نقش مهمي در توســعه اقتصادي 
كشورمان داشته باشد و تاكنون نيز پاويون ايران در اين نمايشكاه جزو 8پاويون برتر ساخته 

شده است. او  افزود: كار ســاخت اين پاويون از 16آذر ماه سال گذشته آغاز شده، تا كنون 
حدود 85درصد پيشرفت فيزيكي داشــته و تا پايان مرداد ماه سال آينده تكميل خواهد 
شد. همچنين مجموع هزينه ساخت اين پاويون 8ميليون دالر است كه تا كنون10درصد 
اين هزينه را دريافت كرده ايم. رئيس اتاق بازرگاني مشترك ايران و امارات نيز با بيان اينكه 
قرار است از اين نمايشگاه براي توسعه تعامل ها و مبادالت تجاري در سايه سند چشم انداز 
كشور اســتفاده كنيم، گفت: بهره برداري از فعاليت هاي نوين، پتانسيل هاي اقتصادي و 
مبادالت تجاري، اعزام هيأت هاي تجاري، استفاده از پتانسيل گردشگري، ارتقاي تبادالت 
اقتصادي، بازارسازي براي كاالهاي داراي مزيت نسبي از اهداف اقتصادي است كه بايد به 
آن توجه شود. فرشيد فرزانگان، افزود: قرار است در اين نمايشگاه فرصت هاي تجاري، شامل 
معرفي محصول در قالب فيلم، امكان عرضه، فروش محصول و معرفي برندها با استفاده از 

فضاي پاويون ايران فراهم شود.

نرخ تورم دست كم در تابســتان1400 هم صعودي خواهد بود و تا آبان ماه تب تند 
40درجه را تجربه خواهد كرد اما پيش بيني ها حكايت از آن دارد كه ممكن است نرخ 
تورم در نيمه دوم سال كاهش يابد و حتي از نرخ تورم 38.9درصدي فروردين امسال 
هم پايين تر بيايد. البته با خروج حسن روحاني از پاســتور و ورود سيدابراهيم رئيسي به قدرت و در 
اختيار گرفتن قدرت اجرايي كشور، مشخص خواهد شد دولت جديد چه برنامه اي براي مهار افسار 

رشد قيمت ها دارد.

مقايسه با سال92
در مقايسه با مرداد سال92 شايد بتوان نشانه هايي از فروكش كردن انتظارات تورمي همزمان با روي 
كارآمدن دولت هاي روحاني و رئيسي مشاهده كرد اما واقعيت اين است كه حسن روحاني وقتي وارد 
پاستور شد، وعده اش بهبود در سطح روابط خارجي و پايان دادن به تنش بر سر برنامه  هسته اي بود اما 
حاال كه او آماده انتقال قدرت به سيدابراهيم رئيسي مي شود، ابهام درباره آينده برجام و روابط خارجي 
ايران با دنيا وجود دارد و پيچيده تر هم به نظر مي رسد و اگر پرونده مذاكرات در وين اتريش بين تيم 
مذاكره كننده هسته اي ايران با نمايندگان آمريكا، روسيه، چين، آلمان، فرانسه و انگليس به نتيجه 

روشني نرسد، اين احتمال بسيار جدي وجود دارد كه انتظارات تورمي دوباره افزايش يابد.

قله تورم در مردادماه
به گزارش همشهري، مركز آمار و اطالعات راهبردي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در تازه ترين 
گزارش خود پيش بيني كرده كه نرخ تورم ساالنه از 43درصدي خردادماه امسال به 45درصد در پايان 
مرداد مي رسد و در روزهاي جايگزين شدن وزرا در شهريورماه  آنها به احتمال زياد نخستين نرخ تورم 
ساالنه را كه دريافت خواهند كرد، 44.7درصد است. به استثناي دولت محمد خاتمي، تمام دولت هاي 
پس از جنگ تحميلي از اكبر هاشمي رفسنجاني تا محمود احمدي نژاد و حسن روحاني زماني پاستور 
را به رئيس جمهور بعدي تحويل داده اند كه نرخ تورم را باالتر از آنچه تحويل گرفته بودند، روي ميز نفر 
بعدي قرار دادند. در اين ميان اما حسن روحاني هم نرخ تورم را باال تحويل گرفت و با برجام توانست 
نرخ تورم را براي 2سال تك رقمي كند و به زير 10درصد برساند ولي حاال او هم قرار است با نرخ تورم 

باالتر از صندلي رياست دولت وداع كند.

دستاورد از دست رفته
بررسي نرخ تورم12 ماه كل كشور در 50 ماه گذشته نشان دهنده ثبت فاصله تورمي 35.9 درصدي 
است به نحوي كه نرخ تورم در ارديبهشــت96 به ميزان 7.1 درصد و در خرداد1400 نيز 43 درصد 
است. مركز آمار ايران مي گويد: از ارديبهشت 1396 تا ارديبهشت1400، كمترين نرخ تورم ساالنه 
12 ماهه مربوط به ارديبهشت ماه 1396 با ثبت نرخ 7.1 و بيشترين نرخ تورم ساالنه 12  ماه متعلق 
به شــهريورماه1398 با ثبت نرخ 42.7درصد بوده و نرخ تورم خرداد امسال باالترين رشد را پس از 
ركورد نزديك به تورم 50درصدي در سال 1379به شمار مي رود. اين گزارش نشان مي دهد نرخ تورم 
نقطه اي كل كشور در بازه زماني ارديبهشت 1396 تا پايان خردادماه سال جاري، بيانگر روند صعودي 
از نرخ تك رقمي به محدوده 50درصد است. به گونه اي كه كمترين نرخ تورم نقطه اي كل كشور )كه 
بيانگر درصد تغيير نسبت به  ماه مشابه سال قبل است( در نخستين ماه سال 1397 با ثبت نرخ 7درصد 
و بيشترين نرخ نيز مربوط به ارديبهشت ماه 1398 با ثبت رقم 52.1 درصد بوده و در نهايت در 3 ماهه 
ابتدايي سال جاري نرخ تورم نقطه اي ماههاي فروردين، ارديبهشت و خردادماه امسال، به ترتيب به 

ارقام 49.5، 46.9 و 47.6 درصد رسيده است.

چرا تورم به دولت رو دست زد؟
نهاد پژوهشــي وزارت كار ايــران مي گويد: منفي شــدن تــورم ماهانه در ارديبهشــت، خرداد و 
شهريور1396در مناطق روستايي و نيز ارديبهشت 1396در مناطق شهري حاكي از نزديك شدن 
كشور به شرايط بســيار مطلوب از نظر تورم بود اما از ارديبهشــت 1397تورم ماهانه با جهش هاي 
فزاينده اي مواجه شده كه اصلي ترين علت آن را مي توان تأثير رواني تحريم ها دانست. تا جايي كه در 
سال1399نيز عالوه بر ادامه تحريم ها و بروز نوسانات نرخ ارز، موضوع شيوع ويروس كرونا با تأثيراتي 
كه بر عرضه و تقاضاي برخي اقالم خوراكي، شوينده و همچنين بسته شدن مرزها و به دنبال آن تغيير 
در نحوه صادرات و واردات كاالها و اقالم ايجاد كرد، سبب بروز نوسانات و جهش هاي تورمي شد. اين 
نهاد دولتي مي گويد: افزايش تورم در موج اول در سال 1387را مي توان حاصل افزايش نقدينگي در 
اقتصاد كشور دانست و موج دوم تورم در سال هاي 1390تا 1392را بايد به دور اول تحريم ها مرتبط 
دانست. نكته اينجاست كه از ابتداي دهه80 تاكنون تنها نرخ تورم براي دو سال پياپي در سال هاي 
95و 96هم در مناطق روستايي و هم مناطق شهري ايران به ثبت رسيده است. از سوي ديگر نرخ تورم 
روستايي طي سال هاي 1387تا 1392و نيز سال هاي 1395تا 1399از نرخ تورم شهري پيشي گرفته 
كه به نظر مي رسد به دليل وابسته تر شدن روستاها به شــهرها و افزايش شدت آن در شرايط تورمي 
خاص است و در هر صورت تأثير تورم در سال هاي يادشده بر خانوارهاي روستايي بيشتر بوده است. 
افزون بر اينكه در مناطق شهري، گروه »مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت ها« داراي بيشترين وزن 
بوده، درحالي كه در مناطق روستايي گروه »خوراكي ها، آشاميدني ها« بيشترين وزن در سبد خانوار 

را به خود اختصاص داده است.

طلسم اتصال ريلي شلمچه – بصره مي شكند
عبور ريل از اروند

ايران و عراق توافق اوليه براي آغاز عمليات اجرايي راه آهن شلمچه - بصره را امضا كردند؛ 
راه آهني كه اتصال ريلي خليج فارس و درياي مديترانه را برقرار مي كند و مسيری بديع، 
ارزان و استراتژيك براي تبادل مسافر و همچنين تجارت ايران با كشورهاي عراق و سوريه 
فراهم مي آورد. به گزارش همشهري، زيرساخت هاي شبكه ريلي ايران تا مرز شلمچه امتداد 
دارد و در خاك عراق نيز مسير ريلي از شــهر كربال تا بندر بصره فعال است و اتصال اين 
دو نقطه يعني شلمچه ايران و بصره عراق فقط به احداث 36.9كيلومتر مسير جديد نياز 
دارد كه يك پل 900متري با دريچه هاي كشتيراني روي رودخانه اروند نيز جزو آن است 
و 33كيلومتر از آن در داخل خاك عراق احداث خواهد شد. فعاًل 10سال از عمر اين پروژه 

مي گذرد؛ اما عمليات اجرايي آن به داليل مختلف به بن بست خورده است.

10سال معطلي
اجراي پروژه ريلي شلمچه- بصره، پس از امضاي توافق اوليه ميان ايران و عراق به شركت 
راه آهن جمهوري اسالمي سپرده شد اما در ســال98 و پس از تأكيدي كه بر لزوم اجراي 
اين پروژه به وجود آمد، دستگاه اجرايي احداث اين مسير ريلي از شركت راه آهن به شركت 
ساخت و توسعه زيربناهاي حمل ونقل كشور منتقل و مراتب امر به وزارت راه و شهرسازي 
ابالغ شد. در ادامه بنياد مســتضعفان در قراردادي با شركت ســاخت به عنوان پيمانكار 
اجراي پروژه ريلي شلمچه – بصره معرفي و مقرر شد بنياد مستضعفان اين پروژه را از محل 
منابع داخلي خود احداث كند. همچنين براساس قرارداد ميان دو كشور، قرار بر اين شد 
كه ايران، هزينه احداث اين خط آهن در كشور عراق را نيز بپردازد و در مقابل، هزينه آن را 
به تدريج از محل حق دسترسي به ريل مستهلك كند. البته اين قرارداد باوجود بازديد مكرر 
كارشناسان بنياد مستضعفان از اراضي محل ساخت پروژه به نتيجه نرسيد كه مسئوالن 
شــركت هاي راه آهن و ســاخت، دليل آن را تعلل عراقي ها در واگذار كردن زمين عنوان 
كردند. در ادامه، بار ديگر دولت پيمانكار اين پروژه را تغيير داد، براساس مصوبه جديد هيأت 
وزيران كه اســحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور در 16شهريور1399 به وزارت 
راه و شهرسازي ابالغ كرد، يك شركت غيردولتي پيمانكار مجري راه آهن شلمچه-بصره 
معرفي شد. پيمانكار جايگزين بنياد مستضعفان، شركت ارزش آفرينان فدك بود كه گويا 
در عراق نيز شركت ثبت شده دارد و توانسته اســت وزارت راه را براي اجراي پروژه ريلي 
شلمچه- بصره قانع كند. براســاس مصوبه هيأت وزيران، اين شركت كه بنا به اظهارنظر 
مسئوالن شركت ساخت، به دليل داشــتن توانايي مالي و همچنين امكان كار كردن در 
عراق، سريع تر مي تواند اين طرح را اجرايي كند، 100درصد هزينه احداث 3كيلومتر خط 
ريلي از ايستگاه شلمچه تا اروندرود، 900متر پل روي اروند همراه با دريچه هاي كشتيراني 
و 33كيلومتر خط آهن از انتهاي اروند تا ايســتگاه راه آهن بصره را به ارزش 100ميليون 

يورو تأمين خواهد كرد.

توافق جديد
در سفر امير محمود غفاري، معاون برنامه ريزي و مديريت منابع وزير راه و شهرسازي به كشور 
عراق، دو طرف در ادامه مذاكرات قبلي، براي آغاز عمليات اجرايي احداث راه آهن شلمچه- 
بصره در اسرع وقت توافق كرده اند و ناصر حسين بندر الشبلي، وزيرحمل و نقل جمهوري عراق 
نيز براي طرح و تصويب نهايي پيشنهاد ايران در هيأت وزيران آن كشور با هدف واگذاري فوري 
پروژه به شركت ايراني معرفي شده در اين زمينه قول مساعد داده است. همچنين طرفين 
موافقت كرده اند كه اقدامات تحصيل مالكيت زمين هاي پروژه از سوي طرف عراقي ادامه پيدا 
كند و عالوه بر آن، مقدمات تجهيز كارگاه و شروع اقدامات مقدماتي نظير نقشه برداري، حفر 

گمانه و... در دو طرف مرز توسط دو وزارتخانه نيز به زودي عملياتي شود.

معامالت را به خود اختصــاص داده اند. نكته 
ديگر اينكه براســاس آمارها، اختالف قيمت 
ميان بيشترين و كمترين ميانگين قيمت در 
22منطقه شــهر تهران به 5.3برابر رسيده و 
عنوان گران ترين و ارزان ترين مناطق شــهر 
تهران به ترتيب به مناطق يك و 18اختصاص 
يافته اســت؛ به گونه اي كه بيشترين متوسط 
قيمت يك مترمربع زيربناي مسكوني معامله 
شــده معادل 66ميليون و 300هــزار تومان 
به منطقه يــك و كمتريــن ميانگين قيمت 
معــادل 12ميليــون و 610هــزار تومان به 
منطقه 18تعلق داشــته كه به ترتيب 60.9 و 
41.9درصد نسبت به خرداد سال قبل بيشتر 

است.
ساير شاخص هاي مهم بازار

در معامالت خردادماهي بازار مســكن شهر 
تهران، بيشــترين ســهم از كل معامالت به 
واحدهاي مســكوني در دامنــه قيمتي 15تا 
30ميليون تومــان به ازاي هــر مترمربع بنا 
اختصاص داشــته و درمجمــوع 46.2درصد 
از كل معامــالت مربوط به اين بــازه قيمتي 
بوده است. همچنين طبق آمارها، درمجموع 
60.8درصد از كل معامالت مسكن خردادماه 
در شهر تهران به واحدهاي مسكوني با قيمتي 
كمتر از متوسط قيمت شــهر تعلق داشته و 
از اين منظر، رشــد تعداد معامالت مســكن 
نســبت به ماه قبل تا حد زيادي وامدار ورود 
ســرمايه هاي خرد و احتماالً تقاضاي مصرفي 

به بازار بوده است.
از سوي ديگر بررسي معامالت براساس سطح 
زيربناي واحد مســكوني نيز نشــان مي دهد 
در خردادماه، بيشترين ســهم از معامالت به 
واحدهاي مســكوني با زيربناي 50تا 70متر 
اختصاص داشــته و درمجمــوع 28.8درصد 
 از كل معامــالت مربــوط بــه ايــن متــراژ

 بوده است. 
براساس آمارها، در خرداد امسال 56.1درصد 
از كل معامالت به واحدهاي مسكوني با سطح 
زيربناي كمتر از 80مترمربع اختصاص دارد. 
همچنين در اين  مــاه 20.2درصد معامالت، 
مربوط بــه واحدهاي مســكوني بــا ارزش 
500ميليون تا يــك ميليارد تومــان بوده و 
درمجمــوع 53.4درصــد از كل معامالت به 
واحدهاي مسكوني با ارزش كمتر از 2 ميليارد 
تومان اختصاص داشته اســت. در مورد سهم 
واحدهاي كوچك متراژ و با ارزش پايين تر از 
ميانگين بازار نيز مي توان تقاضاي سرمايه هاي 

خرد و تقاضاي مصرفي را مؤثر دانست.

مسير رشد عمومي قيمت ها تا كجا ادامه مي يابد؟

تب تند 40درجه تورم؛ تا آبان ماه

بوروكراسي بي گناهان
خبر: وزير راه و شهرسازي درباره تعلل در نوســازي ناوگان جاده اي كشور به 
معطلي طوالني  مدت كاميون ها در گمرك اشاره كرده است. در مقابل، گمرك 
خود را حامي رفع بوروكراسي اعالم كرده و ساير دستگاه ها را به عنوان مسببان 

اين مشكل معرفي كرده است.
نقد: بعد از 2 تصادف مرگبار براي اتوبوس هاي حامل خبرنگاران محيط زيست و سرباز معلمان، 
ماجراي نوسازي ناوگان حمل ونقل عوامل مؤثر بر تعلل در اين حوزه داغ شد. در اين وضعيت 
محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي از معطل ماندن 1500كاميون وارداتي در گمرك به مدت 
يك سال خبر داد و توپ مانع تراشي براي نوسازي ناوگان حمل بار كشور به زمين گمرك افتاد. 
در مقابل، مهرداد ارونقي، معاون فني گمرك نيز در واكنش به اظهارات وزير راه و شهرسازي، 
سازمان متبوع خود را در ترخيص نشدن كاميون ها بي گناه دانست و ضمن اعالم آمادگي براي 
ترخيص فوري كاميون هاي معطل در گمرك، از وزارت راه خواست فقط طي نامه اي به گمرك 
اعالم كند كه اين سازمان »نســبت به ترخيص كاميون ها، بدون بررسي سال ساخت و ارزش 
و بدون اخذ مجوزهاي قانوني و مقرراتي اقدام كند.« البته وزير راه و شهرســازي در اظهارات 
خود به طور مســتقيم گمرك را مقصر معرفي نكرده اما از نظر نماينده گمرك، در اين دعواي 
غيررسمي، وقتي نام يك دستگاه بدون هيچ توضيح اضافه اي در مورد داليل بروز مشكل اعالم 
مي شود، معناي آن مقصر دانستن همان دستگاهي است كه از آن نام برده شده است. پيرو همين 
استدالل، معاون فني گمرك، متبوع خود را پيشتاز در حذف بوروكراسي معرفي كرده و از وزير 
راه خواسته است كمي دقيق تر به موضوعات ورود كرده و داليل مستندتري ارائه كند؛ چرا كه 
شخص وزير راه و شهرسازي مي داند گمرك تنها سازماني است كه در رفع مشكالت ترخيص 
كاميون ها پيش قدم شده و حتي پيش نويس مصوباتي كه مربوط به سازمان گمرك نمي شد 
را تنظيم و در اختيار وزارت راه گذاشته تا از بوروكراسي زائد اداري در اين خصوص جلوگيري 
شود. خارج از گود اين دعوا، از اظهارات معاون فني گمرك چنين برمي آيد كه آيين نامه اجرايي 
مربوطه ترخيص كاميون هاي وارداتي براي نوسازي ناوگان حمل ونقل، منوط به ارائه گواهي 
اسقاط بوده و به واسطه ابالغ تمام مجوزهاي صادره به گمركات اجرايي هيچ مشكلي درگمرك 
براي ماندگاري اين كاميون ها وجود ندارد؛ اما اســقاط كاميون و صدور مجوز مربوطه و ساير 
بوروكراسي هاي مراجع ذيربط، يكي از مانع هايی اســت كه از ترخيص كاال جلوگيري كرده 
و همچنين ترخيص كاميون ها منوط به مجوز سازمان محيط زيست است و اخذ اين مجوزها 
فرايند زمانبري دارد. در اين ميان برخي از صاحبان كاال نيز نســبت به اظهار كاميون با ارزش 
بسيار نازل مثاًل 5هزار دالر اقدام كرده اند كه ارزيابي مجدد را ناگزير كرده و در نهايت همه اين 
مســائل به معطلي طوالني  مدت كاميون هاي وارداتي با عمر زير 3 سال در گمرك منجر شده 
است. از نگاه ناظر بيروني، نه  تنها وزارت راه و گمرك در ماجراي تعلل در ترخيص كاميون ها و 
نوسازي ناوگان بي گناه هستند كه ساير دستگاه ها و افراد دخيل در اين موضوع نيز گناهي به 
گردن ندارند؛  چرا كه همگي براســاس قوانين متعدد و پرتفصيل موجود، اقدامات خود را بايد 
منوط به صدور مجوزها و انجام تعهدات دستگاه هاي ديگر كنند و اصلي ترين دستاورد اين دور 

باطل كه بوروكراسي خوانده مي شود، همين معطلي هاي طوالني براي يك كار كوچك است.



5 2 دوشنبه 7 تير 1400   شماره 8255 اقتصاد 3 0 2 3 6 2 1

 مســير ارزي دولــت ســيزدهم عمدتا 
تحت تأثير احياي برجام است. درصورت 
رفع تحريم ها احتمال ثبات ارزي يا كاهش 
قيمت ارز تحت تأثير سياست ارز پاشي و سركوب قيمت 
وجود دارد اما درصورتي كه برجام احيا نشود احتمال رشد 

قيمت دالر وجود دارد.
به گزارش همشهري، يك دهه از دســت رفته، ميانگين 
رشــد اقتصادي صفر درصدي در دهــه90 چالش هاي 
زيادي را پيش روي اقتصــاد ايران قــرار داده و به بروز 
ابر چالش هايي در اقتصاد ايران منجرشــده است. از اين 
منظر رفتار اقتصادي دولت ســيزدهم از اهميت زيادي 
برخوردار است. برخي كارشناسان هشدار مي دهند وقت 
آزمون و خطا به پايان رسيده و اگر دولت ابراهيم رئيسي 
به حال ابر بحران هاي اقتصاد چاره اي نينديشــد ايران با 
خسارت هاي جبران ناپذيري مواجه خواهد شد. در چنين 
شــرايطي فعاالن اقتصادي بي صبرانه منتظر تشــكيل 
كابينه و مشخص شدن تيم اقتصادي دولت جديد هستند 
تا متوجه شوند دولت بعد قرار است كدام مشي اقتصادي 
را در پيش بگيرد. فعاالن اقتصاد در انتظارند تا بدانند كه 
دولت جديد چه سياســت هايي را در زمينه توليد، تورم، 
اشتغال، نرخ بهره، صادرات، واردات، سياست هاي بخشي 
در بازار ها و همينطور قيمت ارز در پيش خواهد گرفت. در 
چنين شرايطي يكي از موضوعاتي كه اهميت زيادي دارد، 
مسير ارزي دولت جديد است. بر همين مبنا اين پرسش 
كه قيمت ارز در دولت ابراهيم رئيســي به چه ســمت و 
سويي حركت خواهد كرد، حائز اهميت شده است. قيمت 
ارز بر تورم، قيمت كاال و خدمات و همينطور روند توليد 
در اقتصاد ايران آثار عميقي دارد. به نظر مي رســد مسير 
ارزي دولت بعد عمدتا از مسير مذاكرات هسته اي در وين 
مي گذرد زيرا مي تواند به لغو يا تداوم تحريم ها و به دنبال 
آن كاهش يا افزايش درآمد هاي ارزي ايران منجرشــود. 
لغو يا تداوم تحريم ها مشــخص خواهد كرد آيا در آينده 

سركوب ارزي اتفاق خواهد افتاد يا خير؟

اثرتداومتحريمها
آن طوركه عبدالناصر همتي، رئيس كل سابق بانك مركزي 
در جريان مناظرات انتخاباتي گفــت ميزان درآمد هاي 
ارزي كشور به طور ميانگين به دليل تحريم ها به كمترين 
حد خود رسيده و اين موضوع در عين حال نقش زيادي 
در نوســان قيمت ارز داشته اســت. به گفته او ميانگين 
درآمد هاي ارزي كشــور در چند ســال گذشته به عدد 
بي سابقه 5ميليارد دالر رسيده است كه نه فقط بر قيمت 

ارز تأثير دارد بلكه بر نحوه اداره كشور هم مؤثر است. اين 
اعداد نشان مي دهد، درصورتي كه مذاكرات هسته اي در 
وين به سرانجام نرسد، نخستين بازاري كه تحت تأثير قرار 
خواهد گرفت بازار ارز خواهد بود و اين پتانســيل وجود 
دارد كه قيمت دالر به سرعت با رشــد مواجه شود، زيرا 
درصورت تداوم تحريم ها فرصــت افزايش منابع ارزي از 
بين مي رود و حتي اين احتمال وجود دارد كه منابع ارزي 

محدود تر هم شود.
اگرچه برخي كارشناسان بر اين باورند كه اثر تحريم ها از 
بين رفته و تحت تأثير هميــن موضوع قيمت ارز چند ماه 
است كه به ثبات رسيده اما مروري بر نمودار قيمت دالر 
نشــان مي دهد قيمت هر دالر آمريكا يــك روز قبل از 
برگزاري انتخابات رياست جمهوري در آمريكا در 13آبان 
پارسال به 32هزار تومان رســيده بود، بعد از اعالم نتايج 
اوليه اين انتخابات و افزايــش احتمال پيروزي جو بايدن 
قيمت دالر شروع به نزول كرد، يعني آنچه اكنون به ثبات 
قيمت دالر منجرشده عمدتا ناشــي از كاهش انتظارات 
تورمي و رفع تحريم هاست؛ بنابراين مي توان انتظارداشت، 
چنانچه برجام احيا نشــود قيمت دالر دوباره رشد كند 
و انتظارات تورمي هم بيشــتر شود. يوســف كاووسي، 
كارشناس مسائل ارزي مي گويد: هميشه مسائل سياسي 
مانند مذاكرات با اثر رواني  خود تغييراتي را در بازار ارز به 
همراه داشته است. محمد الهوتي، رئيس كنفدراسيون 
صادرات ايــران هم پيش از ايــن در كالب هاوس درباره 
اثرات احيا نشدن برجام گفته بود: اگر برجام به سرانجام 
نرسد، مديريت منابع ارزي، دولت را مجبور خواهد كرد كه 
شرايط انقباضي را ادامه دهد و شرايطي كه در سال99 در 
اوج خود بود و اقتصاد ايــران و تجارت خارجي را كوچك 

كرد، ادامه خواهد يافت.

اثرتوافق
اطالعات موجود نشــان مي دهد با انجام توافق هسته اي 
در وين، امــكان آزادســازي107ميليارد دالر از منابع 
ارزي ايران به نفع دولت ابراهيم رئيسي فراهم مي شود؛ 
اما اين فقط يك روي سكه اســت. انجام توافق هسته اي 
همچنين مي تواند به افزايش صــادرات نفتي و غيرنفتي 
ايران منجر شــود. با رفع تحريم ها از يك طرف مســير 
صادرات نفت هموار مي شــود و از طرف ديگر بسياري از 
توليد كننده هاي ايراني در بخــش صادرات مواد خام كه 
اكنون با محدوديت هاي زيادي براي صادرات مواجهند 
مي توانند به ســرعت با افزايش صادرات درآمد هاي خود 

را بيشتر كنند.

بنابراين انجام توافق هسته اي در وين مي تواند درآمد هاي 
ارزي ايران را، صرف نظر از منابع بلوكه شده ايران در ساير 
كشور ها، به بيش از 100ميليارد دالر برساند  و اين خود 
تأثير زيادي بر قيمت ارز دارد و مي تواند به ثبات يا كاهش 
شديد قيمت ارز منجر شود. علي سعدوندي، كارشناس 
اقتصاد بين الملل معتقد اســت: توافق در وين مي تواند 
باعث شود نرخ ارز به كمتر از 20هزار تومان برسد. اميرعلي 
اميرباقري يك كارشناس بازار هاي مالي هم معتقد است: 
با احياي برجام انتظار جهش ارز براي كوتاه مدت از بين 
مي رود؛ بنابراين تورم ارزي و شوك تورمي كه ناشي از نرخ 

ارز بود، حداقل در كوتاه مدت امكان پذير نيست.

سركوبنرخارز
به گزارش همشــهري،  اگرچه اغلب كارشناسان بر اين 
باورند كه با احياي برجام قيمت ارز با نزول مواجه خواهد 
شد اما به نظر مي رسد محاسبه دقيق عمق نزول قيمت ارز 
بعد از احياي برجام بستگي زيادي به رفتار اقتصادي دولت 
دارد زيرا اين امكان وجود دارد كه سياست هاي اقتصادي 
دولت بعد حتــي به نزول هاي بيشــتر قيمت دالر منجر 
شود. پرسش اين است كه آيا با افزايش درآمد هاي ارزي، 
دولت ابراهيم رئيسي دست به سركوب قيمت ارز خواهد 
زد؟يا همانند 3سال گذشــته كه بانك مركزي به دليل 
محدوديت منابع ارزي، قيمت ارز را از طريق بازارگرداني 
به دست مكانيزم هاي بازار سپرد رفتار خواهد كرد و رويه 

فعلي را ادامه خواهد داد؟

سناريويمحتمل
آن طور كه تحليل گران مي گويند اين احتمال كه با انجام 
توافق هسته اي، دولت سيزدهم دست به سركوب قيمت 
ارز بزند بيشتر از ســاير عوامل است و برخي كارشناسان 
حتي بر اين باورند كه اين يك موضوع اجتناب ناپذير است 
و دولت قطعا از طريق ارزپاشي قيمت ارز را سركوب خواهد 
كرد. در چنين شــرايطي مي توان انتظار داشــت قيمت 
ارز حتي از نرخ 20هزار توماني كــه مورد انتظار فعاالن 

اقتصادي است ارزان تر شود.
حسين اسدي نيا كارشــناس بازار هاي مالي در اين باره 
مي گويد: سياســت كلي ارزي در تمام دولت ها سياست 
شناور كنترل شده است. به اين معنا كه ريال در برابر دالر 
امكان تغيير قيمت دارد، ولي بدون كنترل نيست اما همه 
دولت ها دست به كنترل قيمت ارز مي زنند. او مي افزايد: 
متأسفانه موضوع مهم ارزپاشي اســت. ارز پاشي روشي 
اســت كه همه دولت ها در ايران براي كنترل قيمت ارز 

از آن استفاده مي كنند و اين به يك قاعده كلي در ايران 
تبديل شده است.

ميثم رادپور كارشــناس ارزي هــم در اين باره مي گويد: 
دولت چاره اي جز دخالت در بــازار ارز ندارد، زيرااين كار 
به صورت خودكار انجام مي شــود، علت هم اين است كه 
درآمدهاي ارزي ناشي از فروش نفت تحت اختيار دولت 
است. او ادامه مي دهد: وقتي تعرفه ارزي در اختيار دولت 
است، بنابراين طبيعي اســت قيمتي براي آن مشخص 
كند؛ البته اكنون نسبت به گذشته بسيار كمتر شده، اما 
اين مسئله از سياســت هاي پولي به حساب مي آيد و اگر 
انجام نشود، كسري آن بايد از بانك مركزي جبران شود كه 
اين مسئله مشكالت ديگري را به همراه دارد. او مي افزايد: 
البته درست است كه دولت مي تواند مخارج خود را كمتر 
كند، اما تا به امروز اين اتفاق رخ نداده و رويه كنوني به روال 
تبديل شده است. به گفته او چنانچه دولت دست از دخالت 
بردارد بايد بازار آزاد شروع به قيمت گذاري كند، مشروط 

بر اينكه اساسا اين بازار وجود داشته باشد.
او با بيان اينكه ســاختار بازار آزاد رقابتي نيست توضيح 
مي دهد: به دليل اينكه بــازار آزاد رقابتــي وجود ندارد 
نمي توان از دولت براي عدم دخالت انتظاري داشت. دولت 
نفت را به فروش مي رساند و بايد آن را در هر صورت  با يك 
قيمت مشخص عرضه كند، منظور اين است وقتي اندازه 
سبد ارزي دولت بزرگ مي شــود به خودي خود از حالت 

رقابتي خارج خواهد شد.

دولتچهبايدبكند
تحليلگران با تكيه بر اين موضع كه احتماال برجام احيا و 
منابع ارزي دولت افزايش خواهد يافت، پيشنهاد مي دهند 
دولت سياست هايي را به كار گيرد كه به ارزپاشي و سركوب 
قيمت ارز منجرنشود زيرا اين كار باعث  ورشكستگي برخي 
از بنگاه هاي اقتصادي و افزايش واردات خواهد شد. حسين 
اســدي نيا در اين باره مي گويد: آمارها نشان مي دهد در 

طول سال هاي گذشــته اشــتباهاتي مانند پولي كردن 
كسري بودجه و افزايش پايه پولي انجام شده اما از آقاي 

رئيسي توقع مي رود اين كارها تكرار نشود.
به گفته او درصــورت احياي برجام طبيعتــا پول زيادي 
از طريق فروش نفت وارد اقتصاد خواهد شــد؛ بنابراين 
دولت مي تواند با ارزپاشــي قيمــت ارز را كاهش دهد و 
به طور موقت اوضاع را بهبود دهد اما اگر قرار است مشكل 
به صورت ريشه اي حل شود دولت بعدي بايد 2كار انجام 
دهد. اين كارشناس بازار هاي مالي ادامه می دهد: نخستين 
كاري كه رئيس جمهور منتخب بايد مورد توجه قرار دهد، 
سرلوحه قرار دادن تنش زدايي سياسي در بين همسايگان 
و غرب اســت. انقباض بودجه اي نكته بعدي است كه در 
نتيجه آن، دولت كوچك و بخش خصوصي بزرگ مي شود 
و در مخارج بودجه تا حد ممكن صرفه جويي مي شــود. 

تصحيح اين2نكته خود آثار بزرگي دارد.
اسدي نيا درباره آزاد سازي  قيمت ارز هم گفت: چند نرخي 
بودن ارز فسادآور است و بايد آزادسازي رخ دهد زيرا نياز 
است تا قيمت واقعي ارز را مالك قرار دهيم تا بسياري از 
مسائل حل شــود. نرخ ارز 4200، نيمايي و... متأسفانه 
محفلي براي رانت شده و عايدي ديگري ندارد. زيرا مردم 

عادي همه  چيز را با نرخ ارز آزاد تهيه مي كنند.
ميثم رادپور هم با بيان اينكه دولــت نبايد قيمت ارز را 
سركوب كند زيرا اين كار تبعاتي دارد مي گويد: عملكرد 
بانك مركزي نبايد با قيمت ارز سنجيده شود زيرا قيمت 
ارز مستقل از ساير سياست هاي اقتصادي دولت نيست 
و اين موضوع بايد از ســوي بانك مركزي تشريح شود. 
اين كارشــناس ارزي تأكيد مي كند: البته چالش هايي 
هم در اين زمينه وجود دارد. چنانچه شرايط به گونه اي 
پيش برود كــه دولت نتواند در بازار ارز دخالت داشــته 
باشد، دســت به چاپ پول خواهد زد كه در اين صورت 
تورم افزايش مي يابــد و تفاوتي با مداخلــه در اين بازار 

نخواهد داشت.

قيمت ارز در دولت آينده به چه سمتي حركت خواهد كرد؟

مسير ارزي در دولت سيزدهم
نبض بازار

موجگرانيدربازارلوازمخانگيكوچك
 رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي 

در گفت وگو با همشهري: قيمت لوازم خانگي خرد 
تا 25درصد افزايش قيمت داشته است

ســير صعودي قيمت و كاهش قدرت خريد باعث ركود بی ســابقه 
بازار شده و توليد كنندگان اين كاالها پيگيری درخواست خود برای 

افزايش قيمت را متوقف كردند.
مشاهدات ميداني همشــهري، در بازار لوازم خانگي بيانگر افزايش 
رسمي و غيررســمي قيمت ها، به خصوص در لوازم خانگي خرد، در 
مراكز خرده فروشي سطح شهر و تشــديد ركود حاكم بر بازار است. 
فعاالن بازار مي گويند؛ رشــد قيمت ها اغلــب مصرف كنندگان را به 
تعمير لوازم خانگي موجود در منازل يا حتي خريد لوازم خانگي دست 
دوم به جاي محصوالت گران قيمت نو وادار كرده است. كاسبان بازار 
مي گويند؛ ميزان افزايش قيمت در لوازم خانگي خرد، به مراتب بيشتر 
از لوازم خانگي حجيم و درشت مانند يخچال فريزر، سايد باي سايد، 
ماشين لباسشويي و ظرفشويي  بوده است. توليد كنندگان لوازم خانگي 
خرد از افزايش 4تا 25درصدي قيمت اين اقالم از ابتداي امسال خبر 
مي دهند. قيمت محصوالت برخي برندهاي داخلي مانند پارس خزر 
و آبسال، به طور رسمي 10تا 25درصد افزايش يافته، برخي ديگر از 
برندهاي داخلي لوازم خانگي كوچك نيز يا در صف بررســي افزايش 
قيمت محصوالت خود در سازمان حمايت هستند يا اينكه به افزايش 
غيررسمي و چراغ خاموش قيمت محصوالتشان روي آورده اند. به گفته 
فعاالن صنفي، اگرچه هيچ كمبودي در بازار لوازم خانگي وجود ندارد 
اما هنوز هم ركود حرف نخست اين بازار است و كمتر خريداري در بازار 

ريسك خريد محصوالت گرانقيمت را مي پذيرد.

افزايش4تا25درصديقيمتلوازمخانگيخرد
دبير انجمن صنفي كارفرمايي توليدكنندگان لوازم خانگي كوچك، با 
بيان اينكه امسال به دليل افزايش هزينه هاي توليد، قيمت انواع لوازم 
خانگي كوچك نسبت به سال گذشــته 4تا 25درصد افزايش يافته 
است، گفت: با توجه به ركودي كه در بازار وجود دارد توليدكنندگان به 
افزايش قيمت تمايلي ندارند، اما به دليل افزايش قيمت تمام شده كاال ها 
در پي افزايش نرخ حمل ونقل، حقوق كارگــران، انرژي و غيره براي 
تامين حداقل سود،قيمت كاال هاي خود را افزايش مي دهند. ابوالقاسم 
شانه ساز افزود: بخش عمده اي از لوازم خانگي كوچك مورد نياز بازار، 
در داخل توليد مي شود و فقط چند مورد خاص كه توليد آنها در داخل 
توجيه اقتصادي ندارد، وارد مي شود كه ازجمله آنها مي توان به سشوار، 
اتو و تهويه هوا اشاره كرد. او گفت: ميزان لوازم خانگي خرد وارداتي عدد 
بزرگي نيست و محصوالت اصلي شامل چرخ گوشت، آبميوه گيري، 
پلوپز، جاروبرقي، پنكه و بخاري برقي به وفور در داخل توليد و عرضه 
مي شود. شانه ساز در مورد سهم قاچاق از بازار لوازم خانگي خرد گفت: 
در حوزه لوازم خانگي كوچك 80درصد نياز كشــور از طريق توليد 
داخل تامين مي شود و 20درصد ديگر كاالهاي قاچاق است كه عمدتا 
مورد تقاضاي افرادي است كه مايل به خريد برخي كاال هاي خاص با 

قيمت بسيار باال هستند.

وارداتلوازمخانگيباكانتينر
در عين حال سخنگوي انجمن صنفي توليدكنندگان لوازم خانگي از 
افزايش سهم قاچاق از بازار اين محصوالت خبر داد و گفت: شاهديم 
لوازم خانگي به صورت گســترده و با كانتينر بــدون پرداخت تعرفه 
و عوارض وارد كشــور مي شــود. حميدرضا غزنوي، افزود: با وجود 
خودكفايي 80درصدي و توان رقابت با رقباي خارجي در صنعت لوازم 
خانگي از ســرمايه گذاري خارجي در برخي قطعات مانند كمپرسور 
يخچال و موتور ماشين لباسشويي استقبال مي كنيم، اما نبايد واردات 
اين اقالم به صورت كاالي كامل آزاد باشــد زيرا توليد انبوه داخلي از 
بين رفته، كيفيت اين محصوالت كاهش و قيمت ها افزايش مي يابد. 
او گراني لوازم خانگي براي مصرف كننده و توليد كنند گان را چالش 
پيش روي اين صنعت دانســت و افزود: در اين زمينــه دولت بايد با 
پرداخت تسهيالت ارزان قيمت به مردم، مشكل ركود بازار را برطرف 
كند و عالوه بر آن با توجه به گراني مواداوليه مشكل تأمين نقدينگي 
و سرمايه در گردش توليد كنندگان را مرتفع و صنعت لوازم خانگي را 

از بالتكليفي خارج كند.

گرانيوركودتوأمدربازارلوازمخانگي
رئيس اتحاديه فروشــندگان لوازم خانگي در گفت وگو با همشهري 
با بيان اينكه ركود و گراني در بازار اين محصوالت توأم شــده است، 
گفت: مصرف كنندگان قدرت خريد لوازم خانگي گران را ندارند، اين 
امر موجب تغيير رويكرد آنها به سمت انجام تعميرات يا حتي خريد 
كاالهاي دست دوم شده است. در اين بين با وجود تشديد ركود، رشد 
هزينه تمام شده توليد موجب افزايش رســمي قيمت ها به خصوص 
در لوازم خانگي خرد شــده اســت. اكبر پازوكي در مورد ســرانجام 
درخواست افزايش رســمي قيمت لوازم خانگي در سازمان حمايت، 
افزود: پيگيري درخواست افزايش رسمي قيمت لوازم خانگي توسط 
شــركت هاي توليد كننده به دليل شيوع كرونا، تشــديد ركود بازار و 
انتخابات رياست جمهوري فعال متوقف شده است. او گفت: بازار لوازم 
خانگي خيلي خراب است، حتي برخي فروشندگان حاضر به فروش 
محصوالت خود با تخفيف هاي بيشــتر و پايين تر از قيمت عرف بازار 
هستند اما خريداري نيست. پازوكي با اشاره به افزايش رسمي قيمت 
لوازم خانگي خرد و درشــت برخي برندهاي داخلي، افزود: از ابتداي 
امسال برند آبسال قيمت محصوالت خرد و لوازم خانگي بزرگ مانند 
كولر آبي، ماشين لباسشويي و ظرفشويي را 10درصد افزايش داده، 
شــركت پارس خزر نيز افزايش 25درصدي قيمت همه محصوالت 
خرد خود را به شركت هاي فروش ابالغ كرده است. او افزود: هرچند 
برخي برندها مانند دوو، اسنوا و بوش قيمت لوازم خانگي خرد و حجيم 
قبلي خود را تغيير نداده اند اما محصوالت جديد اين برندها كه داراي 
آپشن هاي بيشتر و كيفيت باالتري هستند با قيمت هاي جديد به بازار 
عرضه مي شوند. رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي گفت: به دليل 
كاهش قدرت خريد بيشــتر مصرف كنندگان به تعمير لوازم خانگي 
موجود در منازل روي آورده انــد، درحالي كه قبال، مثال با خرابي بورد 
ماشين لباسشويي، مشتري بيشتر به تعويض تا تعمير وسيله تمايل 
داشت. او در زمينه مشــكالت تامين قطعه براي تعمير لوازم خانگي، 
افزود: قطعات لوازم خانگي برندهاي داخلي درحال تامين اســت و 
ارائه خدمات به مشــتريان ادامه دارد اما در بــازار محصوالت برخي 
شــركت هاي خارجي، متقاضيان تعمير محصوالت براي چند هفته 
در نوبت تامين قطعات اصلي مانند بورد و كمپرسور قرار مي گيرند؛ با 
وجود اين برخي از اين شركت ها كه تامين قطعات آنها زمانبر است، 
مثال يخچال جايگزين را به مشــتري ارائه مي دهند يا حتي پيشنهاد 

تعويض محصوالت نو با دست دوم را به آنها مي دهند.
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سرخه زمين ندارد

كمبود زمين براي ســاخت مســكن 
يكي از مشكالت مهم كالنشهرهاست. 
 اما شهروندان شــهر كوچك و حدود

10هزار نفري سرخه در استان سمنان، بيشتر از شهروندان بسياري 
از كالنشهرها با اين مشكل دســت وپنجه نرم مي كنند. به همين 
دليل سرخه اي ها چندسال است كه براي ساخت مسكن و توسعه 
شهر با مشكل مواجه هســتند؛  معضلي كه به اعتقاد شهروندان و 
برخي كارشناسان روند توسعه شهر را با مشــكل مواجه كرده و 
حتي مي تواند يكي از عوامل افزايش قيمت مسكن و بيشترشدن 

آمار مهاجرت باشد.

نياز به تغيير كاربري
يك شهروند ساكن سرخه به همشهري مي گويد: »كمبود زمين 
در سرخه مشكلي نيست كه مســئوالن از آن بي اطالع باشند. 
همه مي دانند شهروندان اين شــهر از كمبود زمين مورد نياز 
براي ساخت وساز رنج مي برند، اما هنوز اقدامي براي بازكردن 

گره موجود در سرخه انجام نشده است.« 
رضا حسين خاني، مي افزايد: »اين وضعيت موجب شده برخي 
شهروندان و به ويژه جوانان طي سال هاي اخير به فكر مهاجرت 
از شهر بيفتند و ادامه اين روند مي تواند موجب افزايش مهاجرت 

از اين شهر باشد.«
كاربري كشاورزي زمين هايي كه در اطراف سرخه وجود دارد، 
موجب شده است امكان ساخت وســاز در آنها وجود نداشته 
باشد. به همين دليل تا زماني كه اقدامي براي تغيير كاربري اين 
زمين ها انجام نشود، عمال مشكل كمبود زمين در سرخه حل 
نخواهد شد. نماينده سمنان، مهدي شهر و سرخه در مجلس 
يازدهم نيز اين موضوع را تأييــد مي كند و مي گويد: »موضوع 
كمبود زمين اصلي ترين چالش سرخه و شهروندان اين شهر 
محسوب مي شود كه براي رفع آن بايد هرچه زودتر نسبت به 

تغيير كاربري اقدام شود.«
عباس گلرو مي افزايد: »چند قطعه زمين براي حل اين مشكل 
تعيين شــده و منتظريم با هماهنگي دســتگاه هاي اجرايي 
مربوطه، مجوز تغييــر كاربري اين زمين ها صادر شــود. اين 
موضوع به دغدغه جدي شــهروندان ساكن ســرخه تبديل 
 شــده و اميدواريم كه پيگيري ها براي رفــع آن هرچه زودتر

نتيجه دهد.«
برخي مسئوالن و كارشناســان نيز معتقدند براي حل مشكل 
كمبود زمين در ســرخه بايد ســاخت شــهركي جدا از شهر 
به صورت مجتمع و متمركز در دســتور كار قــرار بگيرد. اما 
هم اكنون در دســترس ترين راه، تغيير كاربــري زمين هاي 
چسبيده به محدوده شهر است؛ اقدامي كه عالوه بر مسئله تغيير 
كاربري، يك مانع ديگر هم دارد و آن، چالش مالكيت زمين هاي 

اطراف شهر است.

چالش مالكيت
مديركل راه و شهرسازي ســمنان نيز به وجود همين چالش 
اشــاره مي كند و مي گويد: »يكي از مشــكالت اساسي ما در 
شهر سرخه، نبود زمين دولتي در محدوده و حتي حريم شهر 
اســت. تنها راه تأمين زمين در شهر سرخه خريد زمين است. 
پيگيري هاي متعــددي براي حل اين معضــل با خريد زمين 
در حريم و محدوده شــهر داشــتيم و تامين اعتبار هم انجام 
 شد، اما مشكل اين اســت كه زمين هاي چسبيده به محدوده 
عمدتا داراي كاربري كشاورزي هســتند و مالكان تمايلي به 

فروش ندارند.« 
حســين دهقان با بيان اينكه زمين هاي داخل محدوده شهر 
هم به همين شــكل اســت و مالكان تمايلي به فروش ندارند، 
مي افزايد: »در هر حال با همكاري فرمانداري، بخش خصوصي 
و شهرداري و پيگيري هاي انجام شــده قطعاتي را در 4نقطه 
مشــخص كرديم كه براي تأييد زمين به مركز معرفي شــد. 
همكاران ما نيز از زمين ها بازديد الزم را انجام دادند و در حال 
رايزني هستيم تا زمين خريداري شود يا بتوانيم با مالكان براي 

ساخت توافق كنيم.«
اين مســئول می گويــد: »ايــن زمين هاي انتخاب شــده در 
مساحت هاي مختلف 8هزار متر و يك هكتار هستند كه اعتبار 
مورد نياز براي خريد آنها تأمين شده و در صورتي كه با مالكان 
به توافق برسيم و راضي به فروش شوند، آماده خريداري زمين 
براي ساخت واحدهاي مسكوني هستيم. احتمال مي دهيم كه 

نهايتا تا 2 ماه آينده خريد اين زمين ها نهايي شود.«

  
برخي شهروندان و كارشناسان نيز معتقدند كه طي چندسال 
اخير و از زماني كه ســرخه به شهرستاني مستقل تبديل شد، 
بعضي اقدامات انجام شده مرتبط با مسكن در اين شهر مبتني 

بر آينده نگري نبوده است.
در هر حال همشــهريان رئيس  دولت هاي يازدهم و دوازدهم 
حاال منتظرند تا نتيجه رايزني های مســئوالن و مالكان چند 
قطعه زمين انتخاب شده براي ساخت واحدهاي مسكوني در 
سرخه به سرانجام برسد و بخشــي از مشكل كمبود زمين در 

اين شهر رفع شود. 

اشكان جهان آراي
خبرنگار

ايــران در 10رشــته جراحي جزو 
كشــورهاي برتر در حوزه پزشكي سالمت

محسوب مي شــود و آوازه جراحي 
كشورمان در رشته هاي فك وصورت، پالستيك، 
مغــز و اعصــاب، اندومتريــوز، ايمپلنتولوژي، 
كم تهاجمي، الپاراســكوپي، پوست، چشم و قوز 
قرنيه در دنيا پيچيده  اســت؛ اما همه اين آوازه در 
حوزه جراحي تخصصي كــودكان به محروميت 

بسياري از شهرها و استان ها ختم مي شود. 
طبق اعــالم رئيــس انجمن جراحــان كودكان 
ايران، 10استان ايالم، هرمزگان، بوشهر، اردبيل، 
كهگيلويه  و بويراحمد، كردستان، خراسان جنوبي 
و شمالي، سيستان و بلوچســتان و سمنان فاقد 
پزشك جراح كودكان هستند و مردم اين مناطق 
متحمل سختي هاي زيادي در اين زمينه مي شوند. 
هرچند مسئوالن اين اســتان ها اعالم مي كنند 
براي جراحي هاي عمومي از متخصصان جراحی 
بزرگســاالن كمك مي گيرند، امــا جراحي هاي 
تخصصي و فوق تخصصي كودكان به ويژه در موارد 
اورژانسي بدو تولد، كار را كمي پيچيده كرده است.

فعاليت 15روزه پزشك جراح در بوشهر
بوشهر يكي از استان هايي اســت كه طبق اعالم 
احمد خالق نژاد طبري، رئيــس انجمن جراحان 
كودك ايران پزشــك جراح كودك ندارد. رئيس 
علوم پزشكي بوشــهر هم اين موضوع را تأييد، اما 
اعالم مي كند كه يك پزشــك متخصص جراحي 
كودكان به صورت مشــترك بين اين اســتان و 
اســتان فارس فعاليت مي كند و 15روز از  ماه در 
بوشهر مستقر است. سعيد كشميري ، به همشهري 
مي گويد: »بقيــه متخصصان جراحــي كارهاي 
جراحي اطفال را انجام مي دهنــد، اما به هر حال 
وجود يك متخصص جراح اطفال براي مركز استان 
واجب اســت تا بتواند همه عمل هاي تخصصي را 
انجام دهد.« وي آنومالي كودكان، مشكالت ريوي، 
ورود محتويات شــكم از ديافراگــم وارد محوطه 
سينه در بدو تولد يا موارد مادرزادي اينچنيني را از 
عمل هاي اورژانسي كودكان مي داند كه تأخير در 

انجام آنها مي تواند حيات كودكان را تهديد كند.
كشميري البته تأكيد مي كند كه در كنار حضور 
پزشــك جراح كودكان در نيمي از ماه، تشخيص 
زودهنگام بيماري هاي مادرزادي در ايام بارداري 
هم توانسته بسياري از اين موارد را حل كند، زيرا 
در صورت شناسايي، اين مادران باردار براي زايمان 
به شهرهايي اعزام مي شوند كه پزشك متخصص 
مورد نياز را داشــته باشــد. رئيس علوم پزشكي 
بوشــهر با اشــاره به فعاليت 6تخت پي آي  سي يو 
)بخــش مراقبت هاي ويژه كــودكان( و 60تخت 
ان آي ســي يو )بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان( 
توضيح مي دهد: »پي آي ســي يو در استان بوشهر 
طي 3ســال اخير راه افتاده و بــا توجه به حجم 
مراجعان و بيماران كمبودهايي به ويژه در زمينه 
دستگاه هاي تنفسي داريم كه كم كم رفع مي شود. 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــكي در 

اين باره به ما قول مساعد داده است.«  

جراحي هاي تيمي در هرمزگان 
اســتان هرمزگان هــم در كنار بوشــهر، يكي از 
اســتان هايي  اســت كه از حضور يك متخصص 
جراح اطفــال محــروم مانده. هرچنــد به گفته 
مســئوالن دانشــگاه علوم پزشــكي اين استان، 
پزشــكان متخصص جراحي كــودكان در قالب 
گذراندن دوره طرح خود بــه هرمزگان مي آيند، 
اما هربار با تمام شــدن طرح پزشكان، مشكالت 
راه خود را باز مي كنند. ســخنگوي دانشگاه علوم 
پزشــكي هرمزگان با بيان اينكه اســتان از نظر 
تجهيزات مشــكلي ندارد، به همشهري مي گويد: 
»هرمزگان هم به تخت هاي ان آي سي ســو و هم 
پي آي سي يو مجهز است، اما مدت زمان زيادي با 
وجود تجهيزات، پزشــك جراح كودك نداشتيم 
تا اينكه مدتي است يك پزشــك طرح خود را در 
هرمزگان مي گذراند و مشكل تا حدودي حل شده. 
با وجود اين، مشــكل جراح عروق و اطفال به طور 

كلي در استان وجود دارد.«
 فاطمه نوروزيان، مي افزايد: »پيش از حضور اين 
پزشك، يكي از جراحان عمومي استان كه كارش 
خوب بــود در زمينه جراحي كــودكان هم به ما 
كمك مي كرد، امــا جراحي هاي فوق تخصصي را 
انجام نمي داد. اســتان هاي زيادي مشكلي شبيه 

ما دارند و اين مسئله محدود به چند شهر يا استان 
نيســت.« او البته به نكته جالبي اشاره مي كند و 
مي گويد: »كار بيماران اورژانسي در استان انجام 
مي شــود، اما براي جراحي هــاي فوق تخصصي 
غيراورژانسي فهرســت بيماران را تهيه و سپس 
هرچند وقت يك بار از يك تيم تخصصي جراحي 
دعوت مي كنيم بــه بندرعباس بياينــد. در اين 
سفرها هزينه تيم پزشكي را دانشگاه علوم پزشكي 
پرداخــت مي كند و جراحي هــاي فوق تخصصي 
بيماران به ويژه بيمــاران محروم به صورت رايگان 
انجام مي شود.« نوروزيان همچنين تأكيد مي كند 
كه فارس، استان معين هرمزگان براي اعزام هاي 
اورژانسي جراحي است، اما او هم مانند كشميري 
معتقد است راه حل مشكل در استقرار پزشك جراح 
متخصص كودكان به صورت دائمي در استان است. 
يكي از پيشنهادهايی كه سخنگوي دانشگاه علوم 
پزشكي هرمزگان مي دهد ايجاد بورسيه تحصيلي 

براي اين تخصص در استان است.

رفع مشكل كهگيلويه  و بويراحمد 
با اينكــه كهگيلويه و بويراحمد هم در فهرســت 
اســتان هاي فاقد جراح كودك قــرار گرفته، اما 
مدير درمان دانشــگاه علوم پزشكي ياسوج اعالم 
مي كند مدتی است مشــكل اين استان با حضور 

يك فوق تخصص جراحي اطفال حل شده است.
وحيد توانا، با بيان اينكــه كهگيلويه و بويراحمد 
مشــكلي از نظر تجهيزات مورد نياز براي جراحي 
كودكان نــدارد، به همشــهري مي گويــد: »در 
بيمارستان امام ســجاد)ع( 14تخت ان آي سي يو 
فعال است و پيش بيني تخت در بيمارستان جديد 
ياسوج هم شده. همچنين در دهدشت و گچساران 
هركدام 5تخت ان آي ســي يو فعال است و تخت 
پي  آي سي يو و اتاق عمل ويژه كودكان هم در مركز 

استان پيش بيني شده است.«
به گفته او، اين استان نيازي به اعزام كودكان براي 
جراحي به استان هاي ديگر ندارد، مگر در مواردي 

كه نياز به حضور چند متخصص مختلف باشد.

نياز به جراح جديد در اردبيل
اردبيل هم از اســتان هايي اســت كه بــه جراح 
اطفال نياز دارد. از 2ســال قبل تا كنــون يكي از 
فارغ التحصيــالن جراحي اطفال در اين اســتان 
مشــغول كار بود، اما تعهد او در حال پايان است 
و به همين دليل بايد بــراي جايگزيني يك جراح 
جديد در اين استان فكري شود. مدير درمان علوم 
پزشكي اردبيل به همشــهري مي گويد: »با اينكه 
هر استان بايد 2جراح ويژه اطفال داشته باشد در 
2سال گذشته ما يك جراح داشتيم كه 15روز در ماه 
آماده خدمت است و به همين دليل در نيمي از  ماه 
شهروندان استان مجبور بودند اطفال خود را براي 
جراحي به آذربايجان شــرقي ببرند.« روزبه مقدم 
با بيان اينكه اگر در اسرع وقت جراح اطفالي را به 
اردبيل اختصاص ندهند وضعيت اين استان دوباره 
به 2سال قبل بازمي گردد، مي افزايد: »ما اعالم نياز 
كرده و مكاتبات الزم را انجام داده ايم. با اين حال 
به اين موارد بسنده نكرده و با جراحان اطفالي كه 
به زودي فارغ التحصيل مي شوند رايزني مي كنيم 
تا در اســتان جذب شــوند.« وي ادامه مي دهد: 
»متأسفانه فارغ التحصيل جراح اطفال بومي نداريم، 
اما قرار است از سهميه استان استفاده كنيم تا يكي 
از جراحان استان كه اكنون مشغول گذراندن طرح 

است، فوق تخصص اطفال بخواند.« 
مدير درمان علوم پزشــكي اردبيل تأكيد مي كند 
كه در زمينــه امكانات، كمبودي بــراي جراحي 
اطفال در اردبيل وجود ندارد و مشــكل دستگاه 
بيهوشي مخصوص هم با خريد تجهيزات و نصب 
آنها روي يكي از دســتگاه  هاي ويژه بزرگســاالن 

حل شده است.

   
از سيستان وبلوچستان هم خبر مي رسد كه مانند 
هرمزگان گروهي از پزشكان متخصص به صورت 
پروازي در اين استان حاضر مي شوند و جراحي هاي 
تخصصي اطفال را انجام مي دهند، اما اين راه حل 
ماجرا نيست. بررسي صحبت هاي مسئوالن استاني 
نشان مي دهد استقرار دائمي پزشك جراح كودكان 
حداقل در مراكز استان ها و همچنين درنظرگرفتن 
بورســيه تحصيلي براي دانشــجويان بومي يك 
راه حل دائمي براي رفع مشكل است، اما ايجاد يك 
استان معين به مركزيت چند استان هم مي تواند 
در كوتاه مدت مشكل اســتان هاي محروم در اين 

زمينه را حل كند.  

هرچه از روزهاي ابتدايي تابستان 
دور مي شويم، گرماي هوا افزايش گزارش

مي يابد. شــهرهاي بسياري در 
نواحي جنوب ايران با گرما دســت وپنجه نرم 
مي كنند و خشكسالي و كاهش بارندگي موجب 
 شــده اســت در اســتان هايي كــه بــه 
خوش آب وهوايي شــهره هستند هم گرماي 
بي سابقه اي را شاهد باشــيم. به گزارش گروه 
ايرانشهر، اين روزها آذربايجان شرقي، گيالن، 
زنجان، ايالم و خوزستان روزهاي گرمي را پشت 
ســر مي گذارند و گرماي هوا مردم آنها را با 

مسائل گوناگوني مواجه كرده است.

   هفته آينده گرم تر مي شود 

كارشناس سازمان هواشناسي كشور درباره پيش بيني 
هوا در هفته آينده به همشهري مي گويد: هفته آينده 
در همه نقاط كشــور هوا به تدريج گرم خواهد شد، 
اما بيشتر در استان هاي خوزســتان، ايالم و مناطق 
 غرب و جنوب غرب كشــور دماي هــوا از 50درجه 

خواهد گذشت.
فريبا گودرزي بــا بيان اينكه ايــن وضعيت با كمي 
تفاوت در فــارس و كهگيلويــه و بويراحمد هم بروز 
خواهد كرد، مي افزايد: با اين حال نبايد فراموش كرد 
اين پيش بيني ها براســاس وضعيت فعلي نقشه هاي 
هواشناسي انجام شده و ممكن اســت با يك تغيير 

جوي كل جريان ها متفاوت شود.
وي ادامه مي دهد: وضعيت هواي كشــور تا آخر اين 

هفته هم گرم است، اما گرما به مرز هشدار نمي رسد.

 دماي 40درجه اي در آذربايجان شرقي

تبريــز و برخي شــهرهاي ديگر آذربايجان شــرقي 
گرم ترين روزها را درمقايســه با ســال هاي گذشته   
سپري مي كنند. تا حدود 20ســال قبل كولر براي 
مردم آذربايجان شرقي يك كاالي لوكس و تشريفاتي 
محســوب مي شــد، اغلب خانه ها نه فقط كولر كه 
پنكه هاي برقي ساده هم نداشــتند، زيرا دماي هوا 
در گرمترين روزهاي تابستان به زحمت به 30درجه 
مي رســيد. اما از حدود 5ســال قبل گرماي هوا در 
اســتان افزايش چشمگيري داشــته و امسال هم از 
نخستين روزهاي خرداد گرماي بي سابقه دما همراه 
با خشكسالي و كاهش بارندگي در استان حاكم شده 
است. بنا به گفته مسئوالن، نزوالت جوي 30درصد و 
بارندگي 25درصد كاهش پيدا كرده و بنا بر پيش بيني 
اداره كل هواشناسي هوا در روزهاي اخير باز هم گرمتر 
خواهد شد و به 40درجه مي رســد. متوسط دما در 

روزهاي اخير حدود 36درجه بوده است.

  گرماي 42درجه اي در جلفا و هادي شهر

يكي از شهروندان ساكن جلفا از گرماي بي سابقه هوا 
مي گويد و اينكه گرماي بي ســابقه موجب اسهال و 

گرمازدگي در كودكان اين منطقه شده است.
محمد اصالني ادامه مي دهد: از ساعت 9صبح گرماي 
36درجه اي حاكم است و ساعت 3بعدازظهر دما به 
42درجه مي رســد كه واقعا غيرقابل تحمل است و 
جالب اينكه هنوز در اين منطقه خيلي ها كولر ندارند. 
از طرف ديگر اين گرما موجب زودتر رسيدن ميوه هاي 

باغ هاي هادي شهر هم شده است.

    افزايش دما در ورزقان

صالح براتي از شــهروندان ورزقاني هم كه از گرماي 
امسال كالفه شده به همشــهري مي گويد: ورزقان 
سردترين شهر آذربايجان شرقي است كه اوايل پاييز 
برف و يخبندان در اين منطقه رخ مي دهد، اما امسال 
اين منطقه سردسيري هم از گرما در امان نبود و دماي 

34درجه اي را به خود ديد.

به گفته وي، امســال در ورزقان براي نخســتين بار 
 فروشــگاه هاي كولــر گازي از رونق فــروش خوبي

برخوردار بودند.

   پناه بردن مردم به ائل گلي تبريز

حامد نيازي از شــهروندان تبريزي است كه به گفته 
خودش يك هفته اي مي شود عصرها از ساعت5 تا آخر 
شب با خانواده اش در كنار استخر بزرگ ائل گلي سر 

مي كند تا هواي خنك تري را تجربه كند.
وي مي گويد: نه تنها ما كه خيلي از شــهروندان هم 
به اين پارك پناه مي آورند و ترافيك در خيابان هاي 
منتهي به ائل گلي شديد اســت. مردم به ساعت منع 
رفت و آمد هم بي توجه هستند و تا 2شب ائل گلي پر 

از جمعيت است.

   دماي 44درجه اي در طارم 

گرماي هوا در زنجان هم آزاردهنده شــده اســت، 
موضوعي كه شايد از چنين استان خوش آب وهوايي 
بعيد به نظر برسد. كارشــناس پيش بيني هواي اداره 
كل هواشناســي زنجان مي گويد: ميــزان دماي هوا 
در منطقه چورزق شهرســتان طارم در شــبانه روز 
گذشته به 44 درجه ســانتي گراد باالي صفر رسيد. 
حسين سلطاني مي افزايد: گيلوان و آب بر شهرستان 
طارم نيز دماي 43درجه سانتي گراد را داشتند و در 
شهرستان ماهنشان نيز دما به 40درجه سانتي گراد 

باالي صفر رسيد.

   گرماي بي سابقه در گيالن

گيالن هم در 3هفته اخير گرم بود و براساس گزارش 
هواشناسي تا 2روز آينده گيالني ها به ويژه در جنوب 
استان دماي 40درجه را تجربه مي كنند. اين در حالي 
است كه در مناطق ديگر استان دماي هوا بين 34تا 
36درجه در نوســان بوده و رطوبت هوا نيز بين 70تا 
90درجه است. براساس جدول پيش بيني هواشناسي 
گيالن از روز سه شنبه مردم استان شاهد روند كاهشي 
دما هستند كه در برخي مناطق حدود 5درجه خواهد 
بود، اما شرايط جوي تا پايان هفته گرم است و خبري 

هم از بارندگي نيست.

   احتمال خسارت به شاليزارها

مديركل هواشناســي گيالن به همشهري مي گويد: 
به دليل رطوبت و شــرجي بودن هواي استان ممكن 
است عوارضي همچون گرمازدگي به ويژه در شهرهاي 
مركزي و مناطق جنوبي اســتان را شــاهد باشيم. 
عالوه بر اين گرمازدگي مانع از مصرف ماسك و لوازم 
بهداشتي خواهد شــد كه بهتر اســت جز در مواقع 
ضروري، مردم در زمان گرما از منازل خود تا حد امكان 
خارج نشوند. محمد دادرس اضافه مي كند: همچنين 

در شرايط افزايش دما و گرماي بيش از حد احتمال 
خسارت به شاليزارها در اثر تنش گرمايي و همچنين 
تنش گرمايــي در واحدهاي مرغــداري، دامداري 
و گلخانه ها وجود دارد كه نياز اســت كشــاورزان و 

دامداران اقدامات الزم را تدارك ببينند.

  خاموشي هاي 2ساعته در گيالن 

اطالعيه هاي مداوم شركت توزيع برق گيالن مبني بر 
خاموشي هاي 2ساعته هم در شهرهاي استان صادر 
شده است و برخي از شهروندان به دليل خاموشي هاي 

پي درپي از اين روند گاليه مندند.
به گفتــه مديــركل توزيــع بــرق گيــالن كل بار 
مصرفي برق در اداره هاي گيالن 50مگاوات اســت 
 و وضعيت خاموشــي هاي برق در گيــالن از 15تير 

وخيم تر مي شود.
محمداســماعيل هنرمنــد مي افزايــد: طبق اعالم 
كشــوري ما بايد حداقل 550مگاوات خاموشي برق 
را در گيالن اعمال كنيم اما با مديريتي كه داشــتيم 
اجازه نداديم تا اين سقف تعيين شده در استان اتفاق 
بيفتد. به دليل كمبود بارش ها و كم آبي در كل كشور 
كاهش 3500مگاواتي توليد بــرق در نيروگاه هاي 
برقابي به  وقوع پيوسته است و افزايش زودرس دماي 
هوا نيز موجب شده سيســتم هاي سرمايشي زودتر 
از قبل وارد مدار شــوند كه افزايش مصرف برق كل 
كشور را همراه داشته است. به گفته وي، مصرف برق 
استان نسبت به سال گذشــته در استان 11درصد 
و در كل كشــور 20درصد افزايش يافتــه و از اين رو 
 مديريت مصرف انرژي برق بيش از هر زمان ديگري 

ضروري است.
هنرمند ادامه مي دهد: با تشكيل كميته جمع آوري 
مراكز غيرمجاز رمزارز در استان با حضور دستگاه هاي 
اجرايي، قضايي و امنيتي تاكنون حدود 5هزار دستگاه 
استخراج غيرمجاز رمز ارز در گيالن شناسايي شده 
اســت كه بيش از 41ميليارد تومان به صنعت برق 
خســارت وارد كرده اند.همچنيــن مديرعامل برق 
منطقه اي گيالن نيــز مي گويد: امســال با گرماي 
زودرسي مواجه هستيم كه رشد مصرف را در كشور و 
استان گيالن به همراه داشته است.بهمن داراب زاده 
عنوان كرد: وضعيت كنترل ملي ســهميه اي را براي 
اســتان پيش بيني كرده كه ما موظف هســتيم آن 
سهميه مصرف را رعايت كنيم. هم اكنون در گيالن 
به طور نسبي 2800مگاوات توليد برق داريم. پيگير 
تعمير اساسي و به موقع نيروگاه هاي استان هستيم تا 

در زمان اوج مصرف با تمام توان در مدار باشند.

  
هر يك از اســتان ها وضعيت ويژه خود را در گرماي 
تابستان دارند، اما گرما تأثير يكساني بر همه آنها دارد. 
گرماي هفته آينده مي تواند شرايط سختي را در كشور 
ايجاد كند و به همين دليل بايد براي برقرار ماندن آب 

و برق مردم در آن روزهاي گرم تدابيري انديشيد.

گرماي  بی سابقه در شمال غرب کشور
 سازمان هواشناسي خبر از موج شديد گرما طی هفته آينده مي دهد 

كه موجب بروز دماي 50درجه در ايالم و خوزستان خواهد شد

10 استان؛ بدون جراح كودكان

آرايش درختان خرما 
علي،   كشاورز 33ساله روستاي نظرآقا از توابع شهرستان دشتستان 
استان بوشهر اســت كه در فصل آرايش خوشه هاي نخيالت كه 
در زبان محلي به آن)كنه زدن( گفته مي شــود، مانند بسياري از 
كشاورزان روســتا به  دليل گرماي شرجي طاقت فرساي استان از 
صبح زود كار خود را شــروع مي كند. اين كار باعث مرتب شدن 
خوشــه هاي نخل مي شــود تا در هنگام باد شــديد شاخه اصلي 

خوشه ها شكسته نشود و برداشت محصول را آسان تر كند.
منبع:  فارس

عكس نوشت 

رئيس انجمن جراحان كودكان می گويد  استان های ايالم، هرمزگان، بوشهر، اردبيل   
كهگيلويه وبويراحمد، كردستان، خراسان جنوبي و شمالي، سيستان و بلوچستان و سمنان  

متخصص جراحی كودكان ندارند

سيده زهرا عباسي
خبرنگار
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اجالس كميته ميراث جهاني 
ميراث
يونسكو پس از يك سال وقفه جهاني

به دليل همه گيري كرونا در 
جهان اين بار به ميزباني چين، )كشوري كه 
نخستين نشانه هاي انتشار ويروس كرونا در 
جهان از آن سربرآورد( تشكيل مي شود در 
اين دوره دو پرونده نهايي شده ايران شامل 
خط راه آهن سراسري ايران و منظر فرهنگي 
اورامانات  بررســي  مي شــود تا اين دو اثر 
بتوانند رأي مثبت حاضريــن را در چهل و 
چهارمين اجالس كميته ميــراث جهاني 
يونسكو براي قرار گرفتن در فهرست ميراث 

بشر كسب كنند.
نشست كميته ميراث جهاني يونسكو كه از 
نيمه تيرماه برگزار خواهد شد و تا 9مردادماه 
ادامه دارد، در شــهر فوجوي چين و البته 

به صورت مجازي برگزار مي شود.
براســاس آنچــه آدري آزوالي، مديركل 
يونسكو اعالم كرده اســت، كميته ميراث 
جهاني قرار اســت در اين نشست عالوه بر 
بررسي ثبت جهاني آثار تاريخي كشورها و 
پرونده مسير را ه آهن سراسري ايران و منظر 
فرهنگــي اورامانات)هورامــان(، وضعيت 
حفاظت 225 اثر ثبت شــده در فهرســت 
ميراث جهاني را بررسي كند و به گزارش هاي 
مرتبط با 53 اثــر ثبت جهاني شــده و در 

معرض خطر، رسيدگي كند.

ســرزمينخورشــيددرچينجهاني
ميشود

به گزارش همشهري، اورامانات، هورامان يا 
اهورامان به نوشته برخي محققان به معناي 
ســرزمين اهورايي، جايــگاه اهورامزدا و 
ســرزمين خورشيد اســت و البته به گفته 
برخي زبان شناسان براساس آنچه در زبان 
كنوني اورامي - به عنوان تنها زبان به جا مانده 
از ايران باستان با واژه هاي پهلوي- همچنان 
تكلم مي شــود، مركب از 2 واژه هور )يعني 

ابر( و آمان )به معناي آمدن( است.
ترديــدي در باســتاني بودن ايــن منطقه 
صعب العبور و زيبا كه ورود به آن با گذشتن 
از شــهرهاي ســنندج و چند روســتاي 
تاريخي پس از آن همچون روســتاي نگل 
كه كهن تريــن قرآن خطي را نيــز در خود 
دارد، وجود نــدارد. به گفته برخي مورخان، 
اورامانات كردستان آخرين نقطه از ايران بود 
كه اعراب پس از ورود بــه آن به دليل وجود 
كوه هاي مرتفع و دره هاي عميق و پرپيچ وخم 

يونسكو رأي نهايي ثبت جهاني دو پرونده پيشنهادي ايران را در اجالس چين اعالم مي كند

اورامانات و راه آهن سراسري
 درآستانه ثبت جهاني

خبرهاي كوتاه

خيزشگردوخاكدر4استانكشور
سازمان هواشناسي نسبت به وقوع رگبار و رعد و برق همراه با وزش باد شديد 
موقتي گاهي همراه با خيزش گرد و خاك و با احتمال تگرگ در 4 استان 
هشدار داد. به گزارش ايسنا، سازمان هواشناسي با صدور هشدار زردرنگ 
اعالم كرد وقوع رگبار و رعد و برق همراه با وزش باد شــديد موقتي گاهي 
همراه با خيزش گرد و خاك و با احتمال تگرگ در مناطق مستعد امروز 7تير 
براي جنوب سيستان و بلوچستان، ارتفاعات جنوبي كرمان، شمال و شرق 
هرمزگان و شمال آذربايجان شرقي پيش بيني مي شود. در اين شرايط جوي 
احتمال جاري شدن رواناب در مسيل ها و معابر، برخورد صاعقه و باال آمدن 
ناگهاني سطح آب رودخانه هاي فصلي وجود دارد و نسبت به اجتناب از تردد و 
توقف در حاشيه رودخانه ها و مسيل ها، احتياط در صعود به ارتفاعات و چراي 
دام ها در مراتع مرتفع و تقويت سازه هاي موقتي توصيه مي  شود. هشدار زرد 
رنگ به معناي اين است كه پديده اي جوي رخ خواهد داد كه ممكن است 
در سفرها و انجام كارهاي روزمره اختالالتي را ايجاد كند. اين هشدار براي 
آگاهي مردم صادر مي شود تا بتوانند آمادگي الزم را براي مواجهه با پديده اي 
جوي داشته باشند كه از حالت معمول كمي شدت بيشتري دارد. از سوي 
ديگر، مسئوالن نيز در جريان اين هشدارها قرار مي گيرند تا اگر الزم باشد 

تمهيداتي را بينديشند.

رئيسكميسيوناصل90:بازديدازكانيسيبنمايشيبود
مجلس به موضوع حادثــه بازديد خبرنگاران از تونل كاني ســيب ورود 
مي كند و مســئوالن مربوطه بايد در اين زمينه پاسخگو باشند. نصراهلل 
پژمان فر، رئيس كميسيون اصل90مجلس شوراي اسالمي درباره پروژه 
نجات درياچه اروميه يا همان تونل كاني ســيب به مهر گفت: ســازمان 
محيط زيست و دولت اعالم كردند كه اين پروژه يكي از مباحث جدي در 
حوزه محيط زيست است اما متأسفانه با برنامه ريزي صورت گرفته از همين 
االن مشخص است نه تنها مشــكل درياچه اروميه حل نخواهد شد بلكه 
هزينه گزافي را به كشور تحميل مي كند. اساسا خط انتقال آبي كه در اين 
پروژه براي انتقال آب به درياچه اروميه پيش بيني كردند حدود 35كيلومتر 
است كه ظرفيت اسمي اي معادل 500ميليون مترمكعب دارد. بايد درنظر 
داشت كه اين عدد ظرفيت اسمي اســت و ممكن است كمتراز اين عدد 
محقق شود. به گفته رئيس كميســيون اصل90 مجلس، امروز درياچه 
اروميه بــراي اينكه بحران كم آبي اش حل شــود 15ميليارد مترمكعب 
كسر آب دارد. با اين احتساب اگر آب از طريق اين پروژه با همان ظرفيت 
اسمي منتقل شود و هيچ نوع برداشــت و تبخيري نباشد بحران درياچه 
اروميه 30سال ديگر رفع مي شود كه به نظر مي رسد كار غيرممكني است. 
هزينه اي كه براي اين پروژه نيز درنظر گرفته شده 10هزار ميليارد تومان 
است. بررسي تمام جوانب اين پروژه نشان مي دهد هيچ كار كارشناسي 
دقيقي صورت نگرفته است و دولت براي رفع بحران نتوانسته قدم مؤثري 
بردارد. لذا به نظر من اين اقدام جز يك نمايش تبليغاتي نبوده كه منتج به 
حادثه اي براي خبرنگاران و جان باختن 2خبرنگار شد. با اين حال مسئوالن 
بايد درباره اين  مسئله پاسخگو باشند. پژمان فر در پايان تأكيد كرد: اين 
پروژه براي عده اي نان خواهد داشت و براي درياچه اروميه آب ندارد. با اين 
اوصاف تمام جوانب اين پروژه در كميسيون اصل90 مجلس مورد بررسي 
قرار خواهد گرفت. گزارش هاي اوليه در حال تجميع است و قطعا به اين 

پروژه ورود جدي خواهيم داشت.

و خطرناك، قادر به فتح آن شدند.
بخشــي از اورامانات در كردستان عراق و 
بخشــي ديگر از اين منطقــه در ايران و به 
فاصله يك كوه از يكديگر قرار دارند. هورامان 
تخت منطقه اي با معماري پلكاني اســت. 
مي گويند معمــاري آن، رؤياي پله هاي رو 
به بهشت اســت. هورامان تخت در شيب 
تند كوهستان صخره اي زاگرس قرار دارد. 
مردمانش اهل تسنن  و عاشق موسيقي اند. 
ســفر به هورامان تخت آن زمان كه كمتر 
شناخته شــده بود چندان آســان به نظر 
نمي رسيد. مســير كوه هاي ســر به فلك 
كشيده و دره هاي عميق كه از ابتداي جاده 
اصلي به سمت شــهر مريوان جدا مي شد، 
تنها با خودروهاي دو ديفرانســيل پيموده 
مي شد. 4ســاعت زمان در ميان دره هاي 
عميق و ارتفاعات بلند زاگرس در جاده اي 
شوسه طي مي شد تا آنهايي كه براي انجام 
كارهاي خود به شهر رفته بودند به جايگاه 

خورشيد بازگردند.
از ويژگي هاي اين منطقه، خودبســندگي 
ساكنان اين منطقه زيبا در ارتفاعات زاگرس 
بود. آنها تا پايان دهه70 تمام نيازهاي خود 
را بدون مراجعه به شهر يا خريد از كارخانه ها 

تامين مي كردند. از پشم بزها، جوراب و گيوه 
و لباس مي بافتند. از دام هايشــان مايحتاج 
غذايي را تامين مي كردند. خانه هايشان را از 
سنگ هاي صخره اي بدون استفاده از مالت 
استوار مي كردند. پوشاك شان، تغذيه شان، 
سوخت مورد نياز و گندم نانشان را خودشان 
تهيه مي كردند و نياز به شــهر نداشــتند. 
آوازهايشــان را در وصف طبيعــت زيبا و 
كوه هاي سر به فلك كشيده مي سرودند و 
بدين ترتيب موسيقي و آواز منحصر به  خود 

را عرضه كردند.
هورامان كنوني اما به مــدد قرار گرفتن در 
فهرست روستاهاي هدف گردشگري ايران 
كه حاال به بخشي از پرونده ثبت جهاني منظر 
فرهنگي اورامان در يونســكو تبديل شده 
است با نوستالژي يك دهه قبل البته تفاوت 
دارد. جاده هاي خاكي، سنگفرش شده اند و 

گردشگران راه روستا را يافته اند.
كوچه هاي اورامان تخت كه روزي مسيرهاي 
باريك و خاكي با پله هاي سنگي طوالني به 
سمت رؤياي بهشــت بود اينك با سيمان و 
سنگ پوشانده شده و گردشگران مي توانند 
تا درون روســتا با خودروي شخصي بروند. 
رفتن به زيارت آرامگاه پيرشاليار و چله گاه 

400ســاله آن كه در دل كوه بــا معماري 
خشك چين ساخته شــده بود ديگر نيازي 
به بيرون آوردن كفش از مســيري دورتر از 

آرامگاه ندارد.
در پرونده ثبت جهاني هورامان به شــيب 
تند زمين هاي زراعي روســتا اشاره شده 
و آمده اســت كه مردم اين ديار به گويش 
هورامي يكي از شــاخه هاي زبان گوراني 
ســخن مي گويند. اين منطقه كوهستاني 
دره هاي پرپيچ و خم و عميق و چشــمه ها 
و رودبارهاي بي شمار دارد كه دو رودخانه 
سيروان و ليله را سيراب مي كنند و اين دو 
رودخانه در منطقه درولــه در مرز ايران و 

عراق يكي مي شوند.
براســاس اطالعات مندرج در پرونده ثبت 
جهاني هورامان كه ايســنا نيز آن  را منتشر 
كرده اســت، تحقيقات باستان شناســي، 
»كرتو«ها را قديمي ترين ســاكنان غرب 
ايــران و هورامــان مي دانند كــه حدود 
هزاره هشــتم قبل از ميالد مسيح در اين 
منطقه زندگي مي كردنــد و دامدار و البته 
كوچ نشــين بودند. اما در هزاره دوم قبل از 
ميالد با يكجانشين شــدن نخستين دسته 
از »كرتو«ها نخســتين شــهر در منطقه 

»آتورگه« در هورامان شكل گرفت؛ شهري 
كه 3هزار سال پيش توسط آشوريان فتح و به 
آتش كشيده شد. آتورگه نام قديمي نقطه اي 
در مجاورت شهر پاوه امروزي است كه شامل 
»حد فاصل بانوره تا روستاي زردوئي« است. 
نام روستاي زردوئي تا حدود 200سال پيش 
»آتورگه« بود كه بعدها بــه زردوئي تغيير 
نام يافت. بنابراين نخســتين يكجانشينان 

هورامان، اجداد مردم زردوئي هستند.

انتظاربرايثبــتجهانيطوالنيترين
مسيرريليجهان

تدوين پرونده ثبت جهاني مســير راه آهن 
شــمال و جنوب ايران در سال97 آغاز شد. 
ساخت مسير راه آهن سراسري ايران از بندر 
تركمن در شمال كشــور آغاز شد و به بندر 
امام خميني در جنوب كشــور منتهي شد. 
آغاز احداث راه آهن ايران در ســال1305 
شمسي به تصويب رسيد و يك سال بعد از آن 
بود كه مهندسان ايراني، آلماني و آمريكايي 
احداث اين مسير1394 كيلومتري را آغاز 
كردند. مسير راه آهن سراسري ايران نه تنها 
از حيــث تكنيك و كيفيت ســاخت، بلكه 
از بعد گردشــگري و برخورداري از مناظر 

و جاذبه هاي طبيعي ويــژه در جهان حائز 
اهميت اســت و بــه همين دليــل نيز هم 
راه آهن جمهوري اسالمي ايران و هم وزارت 
ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 
اين مسير تاريخي را براي ثبت در فهرست 
ميراث جهاني يونسكو درنظر داشتند و حاال 
قرار است يونسكو در اجالس چين رأي به 
جهاني شدن اين مسير مملو از جاذبه هاي 
طبيعي، بناهاو پل ها و ايستگاه ها و تاسيسات 

و حتي لوكوموتيوهاي تاريخي بدهد.
اگرچه پيشينه احداث و بهره برداري موفق 
نخســتين راه آهن در ايران به دوره قاجار و 
سال1227 خورشيدي)1848ميالدي( از 
رشت به بندر پيربازار و بندر انزلي بازمي گردد 
كه بقاياي آن همچنان در مســير رشت به 
پيربازار با يــك لوكوموتيو بخار در محوطه 
اداره كل بنادر استان گيالن وجود دارد اما 
تحقق كامل اين آرزوي ملي تا سال1306 
به طول انجاميد. در ســال1306، قرارداد 
نقشه برداري براي احداث خطوط راه آهن با 
كنسرسيومي متشكل از كمپاني آمريكايي 
يولن و شركت هاي آلماني فيليپ هولتسمان 
- ويوليوس برگر و زيمينــس باواونيون به 
بهاي هر كيلومتر حداكثر 368تومان بسته 

شد.
بهره برداري كامل از راه آهن سراسري ايران 
در ســال1314 آغاز شــد و علي منصور، 
وزير راه و شهرســازي وقــت، در دوازدهم 
مرداد1314 اليحه اي براي تشكيل مؤسسه 
راه آهن دولتي كشــور به تصويب مجلس 
شــوراي ملي رســاند تا از اول مهر1314 
»نگاهداري و به كار انداختــن همه اموال و 
اثاثيه و ابنيه و وسايل نقليه و ساختمان هاي 
فني متعلق به خطوط آهن و كشــتيراني 

درياچه اروميه« را به عهده بگيرد.
پرونده ثبت جهاني مسير راه آهن سراسري 
شمال - جنوب ايران در يونسكو به 8ناحيه 
با خصوصيات مشترك اقليمي در داخل هر 
ناحيه و متمايز با ســاير نواحي تقسيم شد 
و 89ايســتگاه منتخب نيز به دليل اهميت 
ارزش هاي تاريخي و كاركردي مورد مطالعه 

و مستندنگاري قرار گرفت.
اين مســير از بندر تركمن در شمالي ترين 
نقطه  آن آغــاز و به بنــدر امام خميني در 
جنوبي تريــن نقطه منتهي مي شــود و در 
ميانه راه از ايســتگاه هاي مهمی همچون 
قائمشهر، گدوك، گرمســار، تهران، اراك، 

دورود، شهبازان و انديمشك عبور مي كند.
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پالزاي عمو عباس در منطقه 20
محله نفرآباد

  امكانات: عرصه هاي عمومي، فضاي سبز و فضاهاي 
مكث و درنگ

پالزاي دريافت در منطقه 18
محله يافت آباد جنوبي

  امكانات: عرصه هاي عمومي، فضاي سبز و فضاهاي 

مكث و درنگ 
  پيشرفت فيزيكي: 50درصد

  مساحت عرصه پروژه: 1000مترمربع

پالزاي ميدان امام خميني )ره( در منطقه 12
محله  فردوسي

  امكانات:  7500مترمربع پياده راه و بام سبز 
  مساحت عرصه پروژه: 4هزار متر مربع

  پيشرفت فيزيكي: بيش از 50درصد

ميدانگاه بريانك در منطقه 10
محله بريانك

  امكانات: كاربري هاي تجاري، فرهنگي، ورزشــي و 
فضاي سبز

  مساحت عرصه پروژه: 13000مترمربع
اث  پيشرفت فيزيكي: 17درصد
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چنــد روزي مي شــود كه 
 پالزايي ديگر البته كوچك و گزارش

در انــدازه پاتوق بــه تهران 
اضافه شده است؛ جايي كه پيش تر پاتوق 
كارتن خواب ها و معتادان بود اما حاال پاتوق 
اهالي هاشــمي شــده تا هم يك آسيب 
اجتماعي از محله  جنوب غرب پايتخت رفع 
شــود و هم عرصه اي همگاني براي حضور 
امن همسايه هاي اين محدوده در كنار هم 
شكل بگيرد. با اين اوصاف، تأثير جديدي از 
وجود يك پالزا در شهر نمايان شده است. 
البته اين عرصه، هنوز خرده كارهايي دارد تا 
تمام عناصر الزم يك  پــالزا را پيدا كند و 
تكميل شــود. با وجود اين، طي شب هاي 
اخير، جايي امن براي شهروندان شده تا زير 

آسمان تابستان، بتوانند با رعايت فاصله هاي 
اجتماعي، دســته جمعي به تماشاي فيلم 
بنشينند؛ چراكه اينجا اغلب شب ها پرده اي 
ســفيد علــم مي شــود و روي آن فيلم و 
سريال هاي خانوادگي به نمايش درمي آيد. 
بنابراين جايي كه ســال ها نه مكاني براي 
گپ و گفــت اهالــي بلكه پاتوقــي براي 
كارتن خواب ها و معتادان شهر بوده، اكنون 
تبديل به فضايي عمومــي براي گذراندن 
اوقات فراغت اهالي به شيوه اي نوين شده 

است.
تهران، اين ســال ها كــه جمعيتش بيش 
از امكاناتش اســت و ازدحام در بافت هاي 
فشرده شهر بيداد مي كند تنها راه چاره اش 
ايجاد و ساخت برخي طرح هاي محلي به 
مثابه روزنــه اي براي دمي فراغت اســت. 
مانند پالزاهاي بزرگي همچون باغ فردوس، 
اميركبير، شمسه، امام حسين)ع(، وليعصر 

و ميدانــگاه هفت تيــر؛ ميدان هايــي كه 
روزگار متمادي براي خودروها بوده و حاال 
مكاني براي پياده ها بــراي اندكي درنگ 
شده. مكان هاي شســته و رفته با نمايي از 
سنگفرش هاي يكدســت، پايه چراغ هاي 
ساده، آالچيق ها و فضاي سبز محصور در 
باغچه هاي ديوار فلزي. اگرچه در برخي از 
آنها به خاطر نداشتن پيوست هاي اجتماعي، 
ترافيكي و... در اغلب ساعات روز پرنده پر 

نمي زند.
حال، مديرعامل ســازمان نوسازي شهر 
تهران مي گويد كــه در احداث ميدانگاه ها 
و پالزاهاي جديد پيوســت هاي مورد نياز 
درنظر گرفته شده اند و در مورد پالزاهاي 
در حال احــداث نيز لحاظ خواهند شــد. 
كاوه حاجي علي اكبري با بيان اينكه تا پايان 
سال 4ميدانگاه آماده استفاده شهروندان 
تهران مي شــود، مي گويــد: »در روز هاي 
اخير كار ســاخت و تكميــل پاتوق مخبر 
)هاشــمي( در منطقه 9به پايان رسيده و 
به مديريت منطقه تحويل داده شده است 
تا به صورت رسمي افتتاح شود. به جز اين، 
4ميدانگاه ديگر در مراحل مختلف ساخت 
هســتند كه با پيشــرفت مراحل احداث 
در ماه هاي آينده و نهايتا تا پايان ســال به 
بهره برداري خواهند رسيد.« او مي افزايد: 
»پروژه ميدانگاه دريافــت در منطقه 18و 
ميدانگاه بريانك در منطقــه 10هر كدام 
نزديك 50درصد پيشرفت داشته است.« 
حاجي علي اكبري دربــاره دو پروژه ديگر 
نيز مي گويد: »پروژه  اي بــه نام دژ باغ كن 

طراحي شده و در مراحل اوليه اجرايي قرار 
دارد كه تاكنون نزديك 10درصد پيشرفت 
داشته است. همچنين ميدانگاه ديگري به 
نام عمو عباس در منطقه 20 در حال ساخت 
اســت كه به 40درصد پيشــرفت رسيده 
است و اميدواريم تا انتهاي سال در اختيار 
شهروندان قرار گيرد. طرح هايي براي ايجاد 
ميدانگاه و فضاي عمومي در نقاط ديگر شهر 
نيز پيشنهاد شده است كه پس از تصويب 
و طي كردن مســير طراحي و برنامه ريزي  

زماني، به مرحله اجرا درخواهد آمد.«

تهران پالزا مي خواهد 
نمونه هاي مرجع و شاخص پالزاها در اروپا 
از قرون وسطي شــكل گرفتند و بعد از آن 
در دوره هاي رنســانس تكامل يافتند و بنا 
بر ادبيات و فرهنگ آن شهر، نامي روي آن 

گذاشته شد؛ به طوري كه در اسپانيا پالزا، 
در ايتاليا پيازا و در ادبيات ما نيز ميدانگاه 
و ميدانچه اســت. از مصاديق شاخص اين 
فضاها در سه كشور ايران، ايتاليا و اسپانيا 
 مي توان به پيــازا كامپو در ســيه نا ايتاليا 
)Piazza del Campo(، پــالزا مايور در 
مادريد اسپانيا)Plaza Mayor( و ميدان 

نقش جهان در ايران اشاره كرد.
پالزاها به ذات بايد محل تجمع باشــد اما 
اينكه تا چه اندازه در تهــران امروز كاربرد 
دارد، با يك نگاه اجمالــي مي توان به آن 
رسيد. در طول چند دهه گذشته  در تهران 
نه فقط باغ هايش، كه با ساخت بزرگراه ها 
برخي محله ها جزيره اي شده اند و هويت 
شهري خود را از دســت داده اند و مي توان 
گفت ايجاد پــالزا و ميدانچه ها در محله ها 
يك ضرورت به حساب مي آيد. در هر صورت 

با مقايسه پالزاهاي ساخته شده و موجود 
در تهران و نقشــي كه هر كدام بر حسب 
موقعيت مكاني و استفاده شهروندان دارند 
مي توان گفت پالزاهاي موفق تهران شامل 
باغ فردوس، باب همايون، ســبزه ميدان، 
هفت تير و همچنين نخستين پالزاي محلي 
با نام هاشمي)مخبر( در منطقه 9هستند. 
تجربه ثابت كرده كه در بخش هاي شلوغ 
شهر كه تردد شــهروندان باالست مانند 
حوالي راســته بازار يا مناطق مسكوني و 
محلي پالزا به معناي تعريــف واقعي اش 
نزديك تر است تا ساير مكان هايي كه تنها 
در مناسبت و رويدادي خاص بخت به آنها 
رو مي كند تا ميزبان حجم زيادي از جمعيت 
شــوند. در واقع پالزايي كه در اين شرايط 
كرونايي و تعداد جمعيــت بتواند به فرياد 

شهر برسد، موفق تر خواهد بود.

تا پايان سال 4پالزا و ميدانگاه بزرگ به شهر تهران افزوده مي شود

ميدانگاههاييبرايشبنشينيهمسايهها
عمليات اجرايي پروژه پاتوق هاشمي به اتمام رسيده و چند شب است كه ميزبان اهالي محل شده است

   مصطفي موسوي الري، شهردار منطقه ۹:
آنچه در ساخت پالزا براي شهر مهم به شمار مي رود، قدم گذاشتن در مسير شعار انسان محور 
است. بر همين اساس طي بازديدهايي كه از منطقه ۹ داشتيم فضاهايي در منطقه ديده شد كه 
پتانسيل تبديل به فضاهاي اجتماعي و پالزا را داشته است. در اين بين و در محدوده خيابان 
هاشمي ، كوچه اي به خيابان استاد معين وصل مي شد كه اين اتصال يك فضاي مثلثي شكل 
ايجاد كرده بود و به عنوان پاتوقي براي غيراز اهالي و خانواده ها تعريف شده بود و معضالت 
اجتماعي بسياري داشت. به همين خاطر با بررســي هاي الزم، يك پالزاي محلي برای اينجا 
طراحي شد و بخش زيادي از كار اجرايي نيز پيش رفته و چند مورد بسيار اندك براي تكميل 
100درصدي كار باقي مانده است. در عين حال، به خاطر مهيا بودن فضا، چند روزي است كه 
شاهد حضور اهالي منطقه در آن هستيم؛ به گونه اي كه تبديل اين فضا به مكاني براي تعامالت 
اجتماعي با استقبال اهالي و حضور آنها به خصوص در ساعات پس از غروب همراه شده است. 
بخش هايي از شهر كه جزو بافت فشرده، ريزدانه و قشر كم برخوردار جامعه هستند به چنين 
فضاهايي نياز دارند. البته پالزاي هاشمي از نظر قد و قواره كمي متفاوت با ساير پالزاهاست 
چون اكثر پالزاها فرامنطقه اي هستند اما اين تنها پالزاي محلي شهر تهران است كه به لحاظ 
كيفيت و فضا خاص است و تا پيش از افتتاح رسمي و برگزاري برنامه هاي مختلف فرهنگي، 
طي هر شبانه روز ميزبان 200نفر از اهالي بوده است. از نمونه موفق  طراحي هاي نوين شهري 
مي توان به خيابان اجتماعي اشاره كرد كه سال گذشته در منطقه افتتاح شد و اين خيابان با 
بار ترافيكي ای كه داشت تبديل به خيابان اجتماعي شد و اكنون يكي از مكان ها براي حضور 
شهروندان و برگزاري برنامه هاي شلوغ است. حاال پالزاي هاشمي به اين موقعيت اضافه شده و 
به زودي برنامه هاي متنوع فرهنگي براي برگزاري در آخر هفته و آخر شب ها چيدمان خواهد 
شد؛ برنامه هايي مانند ديدار مسئوالن، هنرمندان، چهره هاي ورزشي با شهروندان و حضور 

ون كافه ها براي تقويت زيست شبانه.

پالزا؛ محلي براي تقويت تعامالت همسايگي

مشخصات پاتوق هاشمي )مخبر(
  موقعيت مكاني: خيابان استاد معين ،منطقه 9، خيابان هاشمي 

  مساحت: 1500مترمربع 
  كاربري: فضاي جمعي، منظر شهري مناسب و فضاي سبز 

  امكانات: چادر)سايبان( به مساحت 70مترمربع، پرگوال )فضاي دورهمي 
مثل آالچيق  هاي نوين كه اغلب با چوب ســاخته مي شــوند( به مســاحت 
60مترمربع، مه پاش دور درختي با نورپردازي به همراه تاسيســات آن، شبكه 
انتقال آب به آب هاي سطحي، مسير ســنگفرش )كيوب( به منظور آرام سازي  

و استقرار ون   كافه ها

نكات مثبت و منفي چند پالزا
 پالزاي ميدان امام حسين )ع( و پياده راه 17 شهريور

  موقعيت مكاني: ميدان امام حسين)ع(
  نقاط مثبت: بازارهاي محلي و نزديك به خيابان 17شهريور، دسترسي آسان 

به  ايستگاه مترو امام حسين)ع( در خط 2
  نقاط منفي: نداشــتن پاركينگ، احداث بدون توجه به كاربري مغازه هاي 

اطراف پياده راه17 شهريور
  امكانات: يادمان شهداي گمنام و فضاي برگزاري مناسبت هاي ملي و مذهبي

  ميدانگاه اميركبير
  موقعيت مكاني: محله شكوفه و امين حضور منطقه14

  نقاط مثبت: وجود كاربري هاي مختلف تجاري، فرهنگي، ورزشي و تفريح، 
مسير دوچرخه سواري، كوشك هاي اجتماعي، دسترسي آسان به ايستگاه مترو 

اميركبير در خط 6 و مساحت 8400مترمربعي عرصه 
  نقاط منفي: كمبود پاركينگ

  پالزاي ميدان وليعصر)عج(
  موقعيت مكاني: ميدان  وليعصر در منطقه 6

  نقاط مثبت: دسترسي آســان به   خطوط 3 و 6 مترو، دسترسي آسان به 
خطوط بي آرتي اتوبوسراني به ويژه خط ميدان راه آهن، ميدان تجريش، وجود 
12مغازه در محوطه مترو و نزديكي به مراكز خريــد واقع در ميدان وليعصر و 

سينما استقالل 
  نقاط منفي: دور بودن پاركينگ )پاركينگ حافظ(، از بين رفتن هويت ميدان 

قديمي وليعصر با اجراي آن و عدم استقبال شهروندان به خاطر موقعيت مكاني

  پالزاي باغ فردوس
  موقعيت مكاني:  محله باغ فردوس در منطقه يك

  نقاط مثبت: دسترسي آسان به  خط بي آر تي اتوبوسراني پايانه تجريش، ميدان 
راه آهن، داراي كافه و رستوران غذايي و حضور كسب وكارهاي هنري، وجود موزه 

سينما، فضاي نشيمن قابل توجه و انجام اقدامات جديد با هويت تاريخي محل 
  نقاط منفي: نداشتن پاركينگ

  پالزاي ميدان هفت تير
  موقعيت مكاني:  ميدان هفت تير در منطقه 6

  نقاط مثبت: وجود كسب هاي خاص مثل صنف مانتو فروشان و فرش فروشان 
در اطراف و استراحتگاهي براي مشتريان آنها، دسترسي آسان به ايستگاه مترو، از 

بين رفتن چهره نازيباي محدوده با جمع آوري فضاي كارگاهي
  نقاط منفي: كمبود فضاي مكث و نشــيمن، نداشتن پاركينگ وسايه بان، 

عدم استقرار كسب وكارهاي خرد و خالي بودن از طرح هاي زيباي حجمي

زهرا كريمي
خبرنگار
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نگاهي به چند مجموعه داستان پركشش براي مطالعه اين روزهاي كودكان و نوجوان ها

خواندني هاي جذاب تابستاني
مرجان آقبالغي

خبر نگار تازه هاي نشر

  حزب سوسياليست و انتقال حكومت 
كتاب »حزب سوسياليســت و انتقال حكومت 
از قاجار به پهلوي« نوشــته ســيدكمال الدين 
طباطبايي را انتشــارات نگاه به تازگي منتشر 
كرده اســت. يكي از جريانات مهم كه در ايجاد 
نظام مشروطه شركت داشت، جريان سوسيال 
دمكراسی بود. اين جريان كه ملهم از تحوالت 
اروپا به خصوص روســيه بود، خواستار اصالح 

همه اركان جامعه مطابق الگوي سوسياليستي 
بود. اين جريــان، مدتي پيش از پيروزي انقالب مشــروطه، بيشــتر از 
طريق روشنفكران ايراني حاضر در باكو، در ميان اصالحگران و انقالبيان 
ايراني رسوخ يافت و اهداف و خواسته هاي آن پس از سرنگوني استبداد 
صغير، عمدتاً به وســيله كســاني كه حزب دمكرات را تشكيل دادند، 
پيگيري شــد. فصل مقدماتي كتاب با زيرعنوان »پيشينه ورود جريان 
سوسيال دمكراســي به ايران« شــامل بخش هايي با عنوان از پيدايش 
تا برپايي نهضت مشروطه ايران، سوســيال دمكرات ها در مجلس دوم 
مشروطه و جريان سوسيال دمكراســي از آغاز مجلس سوم تا كودتاي 
12۹۹شمســي اســت. فصل اول با عنوان »حزب سوسياليســت در 
يك نگاه« نيــز دربرگيرنده بخش هايي با اين عناوين اســت: چگونگي 
تأسيس حزب سوسياليست، انديشه هاي بنيادين حزب سوسياليست و 
روزنامه هاي حزب سوسياليست. فصل دوم با عنوان »حزب سوسياليست 
در عرصه مجلس شوراي ملي« نيز شــامل اين بخش هاست: كابينه اول 
قوام السلطنه، كابينه اول مشيرالدوله، كابينه دوم قوام السلطنه، كابينه 
مستوفي الممالك، كابينه دوم مشيرالدوله و روابط حزب سوسياليست 
با رضاخان در دوره چهارم مجلس شوراي ملي. »حزب سوسياليست در 
عرصه چالش هاي سياســي در دوره پنجم مجلس شوراي ملي« عنوان 
فصل ســوم و عنوان فصل چهارم »روابط حزب سوسياليســت با دولت 
شــوروي، حزب كمونيســت ايران و اتحاديه هاي كارگري« است. اين 
كتاب 260صفحه اي با شــمارگان 300نســخه به بهاي 60هزار تومان 

منتشر شده است.

  ملكوت و جنت
كتاب »ملكوت و جنت« نوشته جورجو آگامبن 
را ابراهيم رنجبر به فارسي برگردانده و به تازگي 
از سوي انتشارات نگاه منتشر شده است. وقتي 
به زندگي هر روز خود نگاه مي كنيم، تو گويي 
تمامي اين اعمال و تصميم هــا منوط به وقوع 
آينده اي روشن اســت. انگار ما تصوري آرماني 
از وضع خوب يا خوشبختي در ذهن داريم، ولي 

اين تصوير باشكوه اكنون دور از ماســت و در آينده اي دور يا نزديك به 
آن خواهيم رسيد. به همين سبب، تالش مي كنيم زندگي ما معطوف به 
همان آينده قطعي ولي نامتحقق باشد. گويي ما گذشته اي رو به آينده را 
در اكنون خود زندگي مي كنيم. كتاب ملكوت و جنت تالشي براي واكاوي 
و ساخت گشايي همين تصور اســت. آگامبن ما را با خود به عمق تاريخ 
انديشه مي برد. ملكوت و جنت در 176صفحه با شمارگان 500نسخه به 

بهاي 35هزار تومان منتشر شده است.

تابستان فرصت مناسبي است تا كودكان و نوجوانان به كتاب خواندن تشويق شوند. البته اگر 
كتاب ها جذاب و خواندني باشند، شايد عادت به مطالعه در آنها هميشگي   شود. در صفحه 
كتاب امروز، چند مجموعه خواندني و جذاب را براي اين روزهاي كودكان و نوجوانان معرفي 
كرده ايم؛ كتاب هايي كه عالوه بر داشتن نويسندگان، مترجمان و ناشران شناخته شده ، در بازار نشر ايران هم اقبال 

داشته اند و پر مخاطب بوده اند.

مجموعه جوني بي جونز
»جوني بي جونز« مجموعه اي 19جلدي نوشته »باربارا پارك« 
است كه اميرمهدي حقيقت همه كتاب هاي اين مجموعه را به 
فارسي برگردانده و از سوي نشر ماهي منتشر شده. هر جلد 

اين مجموعه، داستان هايي خواندني براي كودكان دارد.
اين كتاب ها با عنوان اصلي »Junie B.jones« نام مجموعه اي 
است كه توســط باربارا پارك در ســال199۶ نوشته شده و 
نخستين بار در آمريكا توسط انتشــارات معروف »راندوم 
هاوس« كه بزرگ ترين گروه انتشــاراتي جهان است منتشر 

شد.
باربارا لين پارك آثار مختلفي براي كودكان نوشــته است و 
مي توان وي را داستان نويس كودكان ناميد. او در سال19۴۷ در 
آمريكا به دنيا آمده است. اين نويسنده  كتاب هاي گوناگوني را 
تا به حال نوشته كه آنچه بيش از همه باعث معروفيت او شده، 
مجموعه جوني بي جونز است. آثار و نوشته هاي اين نويسنده 

آمريكايي در ميان كودكان طرفداران بسياري دارد كه از اين ميان، اين 
مجموعه دنبال كنندگان بيشتري دارد..

در هر جلد از اين مجموعه جذاب، جوني بي جونز كه شــخصيت اصلي 
داســتان و دختربچه اي زيرك با شيطنت هاي بي شمار است، دست به 
ماجراجويي هاي عجيبي مي زند كه دنبال كــردن آنها براي مخاطبان 
كودك پركشش است. در واقع جوني بي جونز همان شخصيتي است كه 
كودكان به آن عالقه زيادي دارند. جوني بي جونز تنها ۶سال سن دارد 
و بسيار باهوش و بامزه است. اتفاقات مختلف و خواندني اين كتاب ها 
به خوبي داستان اين مجموعه را پيش مي برد. جوني بي جونز شخصيتي 
است كه پس از خواندن اين كتاب حتما كودكان عاشق آن خواهند شد. 
جوني در فضولي كردن در كارها استاد است. در هر يك از كتاب هاي 
مجموعه با سرك كشيدن هاي اين شــخصيت دوست داشتني همراه 
مي شويم. جوني يك ويژگي مهم هم دارد و آن زبانش است؛ زباني كه 

هيچ وقت نمي تواند جلوي آن را بگيرد. 
در اين مجموعه، عالوه بر مطرح  شــدن موضوعات مختلف به خوبي 
مي توان مســائل اخالقي را به كودكان در قالب داستان آموزش داد. 
خواندن اين كتاب نه تنها براي كودكان، بلكه براي بزرگساالن و والدين 
هم مفيد اســت. در يكي از كتاب هاي اين مجموعه با عنوان »جوني 
بي جونز دزد نيســت«، شاهد شــيطنت هاي اين كودك هستيم كه 
مي خواهد ثابت كند دزد نيست. او در اين داستان سعي دارد با نمايش 
عكس بدريخت خود لولوي زير تخت را بترساند. او سعي مي كند نشان 

دهد كه چگونه مي تواند موهايش را كوتاه كند.
اگر دوست داريد كودكان خود را از سنين پايين به كتاب و كتابخواني 
عادت دهيد، كتابخواني آنها را با اين مجموعه دوست داشتني شروع 
كنيد. شك نداشته باشيد كه هر زمان كتابي از اين مجموعه را 
براي كودكان خود بخوانيد، كتاب به پايان نرســيده باشد 
كودك شــما منتظر خواندن كتاب بعدي از اين مجموعه 
خواهد بود. و نكته آخر درباره اين مجموعه اينكه، در دل 
داستان هاي مطرح شده در اين كتاب ها، شما به خوبي 

مي توانيد آموزه هاي اخالقي مختلفــي را به كودكان خود 
آموزش دهيد.

بچه هاي بدشانس 
مجموعه 13جلــدي ماجراهاي 
بچه هاي بدشانس نوشته »لموني 
اسنيكت« هم كه هر جلد آن را 
مترجمي به فارسي برگردانده 
و نشر ماهي آن را منتشر كرده، 
ازجمله كتاب هايي است كه به 
چاپ هاي متعدد رسيده و طي 
سال هاي اخير ضمن چندين بار 
تجديد چاپ، مخاطبان زيادي 
را به  خود جذب كرده اســت. 
رضا دهقان، نســترن پاشايي، 
زهرا زركش، محبوبه مهاجري و 
امير مهدي حقيقت، مترجمان 
اين مجموعه  خواندني هستند. 

اين كتاب ها سرگذشت خواندني بچه هايي 
بدشــانس اســت كه گرچه زيبا و باهوش 
هستند، اما زندگي شان پُر از فراز و نشيب 

است.
ماجراهــاي بچه هاي بدشــانس در رده 
داستان هاي طنز و تا حدودي درام قرن۲۰ 
ميالدي طبقه بندي شده است. همچنين در 
سال۲۰۰۴ فيلمي با همين نام از اين مجموعه 
كتاب ساخته شد. در اين فيلم جيم كري در 

نقش كنت االف بازي كرد.
شــروع ناگوار، ســالن خزندگان، پنجره 
بزرگ، كارگاه مصيبت بار، مدرسه سختگير، 
آسانسور قالبي، دهكده شوم، بيمارستان 
خطرناك، سيرك مرگبار، آبشار يخ زده، غار 
غم انگيز، خطر ماقبل آخر و پايان به ترتيب 

نام هريك از 13جلد اين مجموعه اند.
لموني اســنيكت، نام مستعاري است كه 
توســط دنيل هندلر، نويسنده مجموعه 
داســتان هاي معروف ماجراهاي بچه هاي 
بدشانس به كار مي رود. البته درباره لموني 
اســنيكت اين را بايد گفــت كه هيچ جا 
نمي شــود چيزي درباره او يافت جز خود 
كتاب ها و البته سايتش. اين سايت به زبان 
انگليسي نوشته شده و هيچ وبالگ يا سايت 
ديگري دربــاره او خبري نمي دهد. تنها 
اطالعاتي كه طي ســال هاي 
اخير درباره اين نويســنده 
منتشر شــده، در كتابش 
مجموعه ماجراهاي بچه هاي 

بدشــانس در صفحات آخر يافت 
مي شود كه آنها هم چيز زيادي درباره او نشان نمي دهند.

كارآگاه ماريال 
مجموعــه »كارآگاه ماريال« بــه  قلم و 
تصويرگري »كيت پنكهرست« را ريحانه 
جعفري براي كودكان فارسي زبان ترجمه 
و انتشارات افق آن را منتشر كرده و جلد 
هفتم اين مجموعه خواندني هم به تازگي 
از سوي افق منتشر شــده است. چاپ 
ترجمه مجموعه »ماجراهــاي كارآگاه 
ماريــال« مهرماه ســال139۷ با عرضه 
عناوين اول و دوم شــروع شد و ادامه 
پيدا كرد. »شبح ســرگردان«، »مسابقه 
بپز يا بباز«، »آشــوب در موزه« »غول 
اســپاگتي«، »فاجعه پيشي« و »آشپز 
غيب شده«، ۶كتابي هستند كه پيش تر 
ترجمه شان در قالب اين  مجموعه چاپ 

شــده  و عنوان جلد هفتم هم »سبيل اسرارآميز« 
است.

در اين مجموعه، ماريال يك دختر كارآگاه 9ســال و 
9ماهه بي نظير و ويژه اســت. او در خانه درختي ته 
خانه شــان يك مركز فرماندهي دختران مرموز را 
راه اندازي كرده و معماهاي پيچيده و مرموزي را حل 
مي كند. او براي اينكه كارآگاهي درجه يك شود، از 
كتاب راهنماي كارآگاهان ويژه جوان كمك مي گيرد. 
ماريال كه عاشق ماجراجويي اســت، در نخستين 
مأموريت مهم، پرونده شــبح ســرگردان خوكچه 
هندي را كه در تمام شهر دردسر درست كرده  و همه 

را حسابي ترسانده، حل مي كند و...
در هفتمين عنوان از مجموعه »ماجراهاي كارآگاه 
ماريال« كه به تازگي منتشــر شــده نيز داستاني 
خواندني و پركشش پيش روي مخاطب قرار مي گيرد. 
نسخه اصلي »سبيل اســرارآميز« سال۲۰1۶ چاپ 
شده اســت. در اين  كتاب از قصه هاي ماريال، بحث 
ســبيل هاي مصنوعي طاليي كارآگاه ويژه جوان 
مطرح است؛ يعني جايزه اي كه قرار است به بهترين 
كارآگاه جوان بدهند؛ يك سبيل زرق وبرق دار مثل 
طالي واقعي. شروع اين  قصه با پايان جلسه تمرين 
نهايي دختران مرموز كارآگاه ويژه جوان همراه است؛ 
زماني كه ماريال مي گويد مي تواند وقتي را كه برنده 

مسابقه مي شود، كامال تصور كند.
خانم كيت پنكهرســت، نويســنده اين مجموعه، 
داستان نويس كودكان و تصويرگر انگليسي است كه 
به دليل همين مجموعه در جهان شناخته شده است. 
او ســال۲۰۰۲ براي جايزه تصويرگري كتاب جايزه 
دوم را دريافت كرد. وي تا كنــون جوايز متعددي 

براي كتاب هايي كه نوشــته و تصويرگري كرده، دريافت 
كرده است.
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  تابستان با هجوم شديد گرما از راه رسيده اما چه گرما 
باشــد چه نه، فرقي به حال مردم دهدز و روستاهاي گزارش

اطراف  آن نمي كند؛ ديگر خبري از رنگ به رنگي مالوف 
ميوه هــاي  تابســتاني باغ هاي شــان و مهمانــي و دورهمي هاي 
گاه و بيگاه شان نيست. آنچه در زندگي مردم مانده، غصه بي آبي است 

و جواناني كه حرف از رفتن مي زنند.
 ســال1400 نيامده با آنها ســر ناســازگاري گذاشــته. امسال از 
ابتداي ارديبهشــت آب شــهر دهدز در مرز اســتان خوزستان و 
چهارمحال و بختياري و روســتاهاي اطراف آن جيره بندي شــده 
است. مردم روســتاهاي اطراف حاال پر از هراسند؛ بهار كه اينگونه 
بي آب گذشت، واي به حال هفته هاي پيش روي تابستان؛ هيچ كس 
در دهدز نمي داند كه در تابســتان چه بالهايــي انتظار خودش و 
اطرافيانش را مي كشد؟ دست كم در روزهاي بهار، چند چشمه  ا ي 
در روســتاها كه از روزهاي پرآبي دهدز به يادگار باقي مانده كفاف 
آشاميدن شان را، هر چند دست وپا شكسته، مي داد اما تا چند هفته 
ديگر كه چشمه ها هم بخشــكند، ديگرهيچ جا، هيچ خبري از آب 
نيست. آن هم در منطقه اي كه دروازه خروش كارون، به  سوي جلگه 

خوزستان است.
ميالد يكي از همين مردم است. سياهي موهاي سر و صورتش نشان 
مي دهد كه بيشتر از 25سال ندارد. اهل روستاي كليُملك است در 
شمال دهدز. حرف بي آبي تابستان كه مي شود، هراس ترك خانه و 
كاشانه به ســراغش مي آيد. »ديگه كجا مونده سي ما؟ 6 ماه از سال 

رو بايد كجا بريم«؟
نفسش و همه صدايش را از سينه بيرون مي دهد: »يو دي آوارئيه؛ 
كوچ ني )اين ديگر آوارگي است، كوچ نيست(. بريم لردگون؟ بريم 

ايذه؟ كجا بريم و بگيم كه تابستون آبادي خومون آو ناريم؟«
حاال چند ماه است كه آب روستاهاي دهدز جيره بندي شده. »خدا 
به سر شــاهده بعد دو روز هم كه آو لوله اي ميا، آو زرد رنگيه و اصال 
قابل خوردن ني. ِهشتيمش سي حموم و آو خوردن گوسفندها. ما 
هم نمي دونيم ســي چه به اين آو مي گن آو بهداشتي. مردم همه از 
ترس كرونا سه برابر خودشون رو مي شــورن اون وقت آو لوله كشي 
دهدز با زنگ آهن ميا بيرون«. ميالد جوان است و پاي رفتن دارد؛ 
اگر آب نباشد، كليُملك، روستايش را، به مقصد ايذه يا شهركرد رها 
و به هر زحمتي كه هســت چند ماه را جايي جز كاشانه خود سپري 
مي كند اما در روستاهاي دهدز هستند كسان ديگري هم كه حتي 
ياراي فرار از دژخيم آدمخوار بي آبي تابستان را ندارند. فاطمه خانم 
يكي از آنهاست. سنش به 70 مي رســد. اگر چه محض احترام هم 
كه شده همســايه ها به او آب مي رســانند اما او هم نگران روزهاي 
خشك تابستان است. دو پســر دارد كه در عسلويه مشغول كارند و 
حال خودش تنها در روستا باقي مانده است.» پسرام رفتن سي كار. 
مو تنها مونُدم هيچ كاري هم اُزم نميا. آو لوله كشي هر دو روز، يك 
ظهر تا پسين)عصر( وصل مي شه ولي مثل زهرماره. شوري و ترشي 
و شيريني همه مزه اي مي ده جز آو. تابستون كه بياد نمي دونُم بايد 

چه كُنم. پيرزن تنها ميون اين ِده تشنه. راهي نارم.«

آب نطلبيده اي كه مراد نبود
17سال پيش سد »كارون سه« در دهدز آبگيري شد، با سه ماموريت 
مشخص؛ مهار ســيالب هاي فصلي كارون، باال بردن قدرت تنظيم 
آب براي مصرف شرب و كشاورزي و توليد انرژي برق آبي. به ظاهر 
قرار بود در پوشش يك طرح ملي آبادي دهدز تضمين شود. سدي 
كه قرار بود آبادي باغســتان هاي قلعه سرد و درازده و كهرال و ديگر 
روستاهاي دهدز را هميشگي كند اما جز ويراني هيچ تحفه ديگري 
براي ساكنان دهدز از كشاورز و دامدار روستاها گرفته تا شهرنشينان 

به ارمغان نياورد.
اكنون دهدز شبيه جزيره اي شده است كه شمال و جنوب آن را دو 
درياچه سد محاصره كرده اند؛ سد كارون سه و چهار. براساس آمار 
حجم يكي از آنها دو و ديگري 3 ميليارد مترمكعب آب است. مقداري 
از آب كه بسياري مي گويند دهدز را به پرآب ترين شهر خاورميانه 
تبديل كرده است. شهري كه با توابعش 30 هزار نفر جمعيت دارد. 
30 هزار نفري كه وطن خود را چنين توصيف مي كنند: »يك جزيره 

خشك وسط دو دريا آو.«

آخرين رمق هاي زندگي در  دهدز
نواب كيانــي، دهيار روســتاي كليُملك به همشــهري مي گويد 
كه آغاز ارديبهشــت ســال 1400با جيره بندي آب ايذه مصادف 
شد.»فروردين پارســال، ميان همه گيري كرونا، روستاهاي توابع 
دهدز به مدت 14روز آب نداشتند. حدود 6 ماه پيش چاه شماره دو 
به مدار آمد اما امسال از آغاز ارديبهشت باز مشكل بي آبي گريبان 

زندگي مردم روستاها را گرفته است.«
او مي گويد: »از 4 حلقه چاهي كه حفر شــده بــود تا آب دهدز را 
تامين كنند، دو چاه كه آب روستايي را تامين مي كردند، خشكيده 
است و براساس خبرهايي كه من شنيدم، چاه سوم نيز آب چنداني 

ندارد.«
محمد داوريان، مســئول شــركت آب و فاضالب بخش دهدز نيز 
درباره وضعيت زندگي مردم در اين خشكســالي به همشــهري 
مي گويد: »شــما فكر كن مســئول تامين آب بخش دهدز مانند 
كسي است كه يك ليوان آب دارد و مي خواهد آن را به يك جمعيت 
30هزار نفري در يك شهر و 110روستا تقسيم كند. االن يك حلقه 
چاه ما جوري شده اســت كه نمي توانيم 24ساعت از آن استفاده 
كنيم و بايد دو ساعت روشن باشد و بعد خاموش كنيم تا آب جمع 
شود. اين يك حلقه چاه براي روستاهاســت. كار به جايي رسيده 
كه روستاها را جيره بندي كرديم مثال دو سه روستا را به مدت دو 
ساعت آب مي دهيم و روز بعد سه روستاي ديگر را به همين مدت 

آب شان را تامين مي كنيم.«
اوضاع شهر نيز چندان تعريفي ندارد.» دبي چاه شهر به يازده ليتر 
رســيده و آن را هم كم كم داريم جيره بندي مي كنيم و هم اكنون 
تسليم اتفاقات هســتيم اما قطعا با اين كاهش دبي كه داريم  ماه 
آينده وضع ما بدتر از اين هم مي شود و ما هيچ گونه تدبيري براي 
تخصيص آب و تامين آب فعال نداريم.« براساس پژوهش انجمن 
دوستداران طبيعت و محيط زيست، جمعيت تحت پوشش شهري 
و روستايي شــركت آبفا در دهدز كه داراي تنش آبي شديد است 
به 22هزار نفر مي رســد و هشــت هزار نفر ديگر نيز داراي تنش 
آبي شــديد هســتند اما به طور خودگردان آب را تامين مي كنند 

كه به گفته هژير كياني، نويسنده پژوهش، بيشتر كوچ نشينانند.

 مردم تشنه آب و متصديان آب تشنه غنيمت
همچنين يكي از منابع آگاه همشــهري كه نمي خواهد نامش فاش 
شــود، در اين باره مي گويد: مســئوالن محلي در محافل خصوصي 
مي گويند هزينه خريد لوله و انتقــال آب بيش از 50ميليارد تومان 
نمي شود و مسئوالن استان منتظر دريافت بودجه بيشتر و صرف آن 
در مسيري به غيراز مســير انتقال لوله آب به دهدز هستند. محال 
اســت كه 14كيلومتر لوله كشي و دو تا دســتگاه پمپاژ بين 150تا 

300ميليارد تومان هزينه بردارد.«
اما نكته اينجاست كه هنوز مسئول اجراي پروژه معلوم نشده است و 
مسئوالن سازمان آب و برق خوزستان و شركت آب و فاضالب استان 
اين كار را گردن هــم مي اندازند. صابر علي دادي، معاون آبرســاني 
سازمان آب و برق خوزستان در اين باره به همشهري مي گويد: سال 
97جلسه اي در ستاد بحران استانداري برگزار شد. ما اعالم كرديم، 
وضعيت دهدز بحراني است. در همان جلسه مشخص شد كه تامين 
آب ايذه و باغملك و توابع آنها به عهده سازمان آب و برق باشد و دهدز 

و روستاهاي آن به عهده شركت آب وفاضالب خوزستان.
او ادامه مي دهد: مســئوالن شــركت آب و فاضالب استان گفتند 
ما ايــن كار را انجــام مي دهيم و صورتجلســه آن هم هســت و از 
سال97مســئوليت انتقال آب و توزيع آب به دهدز به آبفا ســپرده 
شد. اين مســئله را بايد از آنها پرسيد و سازمان آب و برق مسئوليت 
انتقال آب به دهدز را از خود ســلب مي كند چون طبق آن جلسه به 
آبفا سپرده شــد و آنها رفتند و موافقتنامه نيز بستند و فكر مي كنم 
مقداري پول هم گرفتند. هم مسئوليت و هم موافقتنامه به آنها داده 

شده است.
در مقابل اما مسئوالن شركت آب و فاضالب چيز ديگري مي گويند. 
داوريان، مدير آبفاي دهدز به همشهري مي گويد: »تا حدود سه ماه 
پيش آبفا اعالم كرده است كه توانايي تامين مالي انتقال آب را ندارد 

و براي اين كار نياز به كمك سازمان آب و برق خوزستان است.«
از ســوي ديگر اما علي نيســي، معاون وقت توســعه روستايي آبفا 

خوزستان، به همشهري گفته بود: اگر قرار است اين اتفاق بيفتد رقم 
ريالي آن را نمي توانيم تعيين كنيم چون قيمت ها روزبه روز متفاوتند. 
از ســوي ديگر بايد اعالم كنيم كه نياز به موافقت سازمان آب و برق 

داريم كه بايد اجازه برداشت آب را بدهند. 
اوهمچنين گفته بودكه به طور قانوني انتقال آب تا خود شهر به عهده 
سازمان آب و برق است و اين سازمان بايد مشاركت كند و نمي تواند 

خودش را مبرا بداند و بگويد كه من هيچ كاره ام.
نيسي از سوي ديگر بر اين نيز انگشت تأكيد گذاشته بود كه آبفا يك 
شركت بهره بردار اســت. ما مي خواهيم آب برداشت كنيم. سازمان 
آب و برق اول بايد موافقتش را به ما اعالم كند و حفر خط انتقال نيز 

به عهده اين سازمان است.
با اين حال نتيجه جمالت نيســي يك چيز اســت؛ تامين اعتبار از 
سوي وزارت نيرو. »آبفا و سازمان آب و برق هر دو زيرنظر وزارت نيرو 
هستند و از اين بابت بايد گفت فرقي نمي كند. اگر وزارتخانه اعتبار 

تامين كند هر يك از اين دو شركت مي توانند آب را انتقال دهند.«
 هنوز معلوم نيست جلوگيري از خشــكيدن باغ ها و تامين معيشت 
مردم و مهم تر از همه آب آشــاميدني آنها معطل چيست اما نيسي 
مي گويد كه هزينه تمام طرح هاي تامين آب در اســتان خوزستان 
به 680ميليارد تومان مي رســد.» اگــر وزارت نيــرو از اين مقدار، 
120ميليارد تومان به ما اختصاص دهد، شــايد بتوانيم يك مقدار 
از كار را راه بيندازيم و حداقل در اين چند مــاه از اين بحران خارج 

شويم.«
هنوز مشخص نيست كه نتايج جلسات و تقسيم وظايف چه حاصلي 
براي تامين آب دهدز داشته است اما امر آشكار بحراني است كه مردم 
دهدز با آن گريبانگيرند و زندگي شان را مختل كرده. مطابق آخرين 
اخبار مستندي كه همشهري به دست آورده، اسناد مناقصه فاز اول 
آبرساني از محل درياچه سد كارون سه به دهدز از سوي آبفاي استان 
آماده شده است. با اين حال اما فرماندار و بخشدار در حال پيگيري 

براي تامين نقدينگي از سوي استاندار هستند. 

تشنه ميان 2 درياي آب
 گزارش همشهري از  بخش دهدز استان خوزستان با 30هزار نفر جمعيت كه در آستانه بي آبي در بين سدهاي كارون 3و4 زندگي مي كنند

اميرحسين احمدي
خبر نگار

كمبود 22هزار مترمكعب آب در دهدز
طبق پژوهش انجمن دوستداران طبيعت و محيط زيست خوزستان ، آب مورد نياز دهدز و توابعش در هر شبانه روز 25هزار مترمكعب است اما 
آب موجود از 3هزار مترمكعب تجاوز نمي كند و اين يعني 22هزار مترمكعب كمبود آب در هر 24ساعت دهدز. يافته هاي اين پژوهش نشان 
مي دهد كه هيچ يك از مردمان روستاها و شهر دهدز به طور شبانه روزي به آب دسترســي ندارند و اين 98درصد از ساكنان در دهدز از آب 
جيره بندي استفاده و دو درصد ديگر نيز از بقاياي چشمه هاي روستايي با تانكر آب دريافت مي كنند و اين درحالي است كه نتايج پژوهش ها 
خبر از اين مي دهند كه تنها تبخير آب از درياچه سد كارون 3 برابر نياز ساالنه مصرف شرب و ديگر مصارف خانگي مردم بخش است.  براساس 
پژوهش انجمن دوستداران طبيعت و محيط زيست تنها راه باقي مانده براي تامين آب شرب دهدز و روستاهاي آن، انتقال خط لوله آب از درياچه 
سد كارون سه به سوي دهدز است. اين يعني از مسير 100متري درياچه كه روستاي كهرال است تا شهر دهدز كه حدود 14كيلومتري درياچه قرار 
دارد نياز به مسير لوله است. برآوردي از هزينه هاي اين كار به طور دقيق وجود ندارد اما داوريان، مدير شركت آبفاي دهدز مي گويد: براساس 

محاسبه هايي كه سال 96شده، 50ميليارد تومان هزينه انتقال لوله آب بوده است. 

ث
مك
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 درحالي كه طي روزهاي اخير 
بحث طرح »صيانت از فضاي اينترنت

ســاماندهي  و  مجــازي 
پيام رسان هاي اجتماعي« باعث نگراني عموم 
مردم شــده بود، اكنون گزارش ها نشــان 
مي دهــد نماينــدگان مجلــس در حــال 
پيش بردن نسخه ديگري از اين طرح هستند. 
هر چند طراحان اين طرح جديد موسوم به 
»طرح حمايت از حقــوق كاربران و خدمات 
پايه كاربردي فضاي مجــازي« كه به تازگي 
پيش نويس آن در رسانه ها منتشر شده، آن را 
بسيار مترقي و متفاوت از طرح قبلي مي دانند 
اما بررســي ماده ها و تبصره هايش نشــان 
مي دهد اين طرح به صــورت بالقوه مي تواند 
باعث برخورد جدي تر و گسترده تر با تمامي 
سرويس هاي مهم خارجي شــود. در طرح 
قبلي تمركز روي پيام رسان هاي اجتماعي بود 
ولي در اين طرح تقريبا همه ســرويس هاي 
مهم ازجمله سرويس هاي نقشه)مثل نقشه 
گوگل( يا خدمــات ميزبانــي داده ملزم به 
دريافت مجوز شده اند. بررسي جزئيات اين 
طرح و خارج كــردن آن از پيچيدگي هاي 
زباني مي تواند ميليون ها كاربر اينترنت كشور 
كه زندگي شان به شبكه ارتباط جهاني وابسته 
شده است را در جريان طرح و نقشه مجلس 
براي آينده فضاي مجازي قرار دهد. هر چند 
صحبت هاي نمايندگان مجلس نشان مي دهد 
كه احتماال طرح قبلي هــم هنوز به صورت 
كامل از دور خارج نشــده و كميسيون هاي 
مجلس ازجمله كميسيون جهش توليد در 
حال ادامه بررســي آن هســتند. براساس 
گزارش هــاي منتشــر شــده نمايندگان 
امضا كننــده طــرح جديد بــراي اينترنت 
خواســتار تصويب آن تحت اصل 85 قانون 
اساسي شده اند. براســاس اين اصل مجلس 
مي تواند در موارد ضروري اختيار وضع بعضي 
از قوانين را به كميســيون هاي داخلي خود 
تفويض كند. اســتفاده از اين اصل به معناي 
تصويب اين طرح مهم براي مردم كشور بدون 
برگزاري جلســه علني مجلس و دور از ديد 

افكار عمومي و رسانه ها خواهد بود.

 همه سرويس هاي خارجي زير تيغ
فصل يك پيش نويس طــرح قانون حمايت 
از حقوق كاربران و خدمــات پايه كاربردي 
فضاي مجازي به كليات و تعريف اصطالحات 
اختصاص دارد. براســاس ايــن فصل اهم 
مصاديق خدمــات پايه كاربردي شــامل 

»پيام رسان و شبكه اجتماعي«، »زيست بوم 
جويشــگر«، »مديريت هويــت معتبر«، 
»خدمات نام و نشــان گذاري«، »خدمات 
پايه مكاني و نقشــه« و »خدمات ميزباني 
داده« مي شــود. بر اين اساس خدمات پايه 
كاربردي محدود به اين مصاديق نيســت. 
طبق اين تعريف، ايــن قانون به عنوان مثال 
مي تواند شامل بسياري از سرويس هاي مهم و 
كاربردي گوگل  از جمله سرويس جست وجو، 
نقشــه گوگل و همچنين گوگل درايو شود. 
همچنين تمام پيام رسان ها ازجمله واتساپ 
هم در اين تعريف مي گنجند. براساس اين 
فصل، خدمات پايه كاربــردي خارجي كه 
متوسط داده مصرفي يا پهناي باند يك ماهه 
آن بيش از 5درصد حداقل حجم پهناي باند 
مصرفي بين المللي باشــد يا اينكه بيشتر از 
يك درصد كاربران كشور آن را نصب كرده 
باشند خدمات پايه كاربردي اثرگذار شناخته 

مي شود.

احتمال فيلترينگ همه سرويس هاي مهم
براساس ماده11 اين طرح عرضه و فعاليت 
خدمات پايه كاربردي در كشــور مستلزم 
ثبت در درگاه خدمات پايه كاربردي كشور 

است. همچنين خدمات اثرگذار پايه خارجي 
ملــزم به دريافــت و اخذ مجوز هســتند و 
همچنين فعاليت خدمات پايــه كاربردي 
اثرگذار ملزم به معرفــي نماينده قانوني در 
كشور و پذيرش تعهدات ابالغي هستند. اين 
همان مسئله اي است كه در طرح قبلي هم 
وجود داشته اســت. براساس تبصره 2 ماده 
27 اين طرح درصورتي كــه خدمات پايه 
كاربردي اثرگذار اين شرايط يعني اخذ مجوز 

و داشتن نمايندگي را رعايت نكنند محكوم به 
فيلترينگ خدمات در كشور هستند. از آنجا 
كه براساس شــرايط تحريم كشور احتمال 
نمايندگي شركت هاي مهم فناوري در كشور 
از جمله گوگل و فيسبوك)مالك واتساپ( 
بعيد به نظر مي رسد، همه سرويس های مهم 
كاربردي خارجي به صورت بالقوه در معرض 
فيلترينگ و مسدودسازي درصورت تصويب 

اين طرح قرار دارند.

مرزباني فضاي مجازي توسط نيروهاي 
مسلح

در مــاده7 اين پيش نويــس مانند طرحي 
كه پيش از اين تدوين شــده بود، مرزباني 
فضاي مجازي جزو مسئوليت هاي نيروهاي 
مسلح تعريف شده اســت. به طوري كه در 
بخشــي از اين ماده آمده اســت: »مرزباني 
فضاي مجازي و دفاع ســايبري از كشور و 
جلوگيري از بهره برداري غيرمجاز از داده ها 
در گذرگاه هاي مرزي، با مسئوليت ستاد كل 
نيروهاي مسلح انجام مي پذيرد.« همچنين 
در اين ماده دســتگاه هاي دخيــل در اين 
طــرح، ازجمله مركز ملي فضــاي مجازي، 
وزارت ارتباطات و فنــاوري اطالعات، قوه 
قضاييه، وزارت اطالعات، صدا و سيما، سازمان 
اطالعات ســپاه، نيروي انتظامــي و چند 
دســتگاه ديگر »موظف به انجام دستورات 
ستاد كل نيروهاي مسلح در موارد موضوع 

اين ماده هستند«.

ممنوعيت در اشاعه خدمات پايه خارجي 
ماده 19پيش نويس طــرح، به طور تلويحي 
اســتفاده رســانه هاي كشــور، اصناف و 
دستگاه هاي اجرايي را از پلتفرم هاي خارجي  

ممنوع كرده است، به طوري كه در اين ماده 
تصريح شده اســت: »هرگونه تبليغ، ترويج 
و اشــاعه خدمات پايه كاربردي خارجي از 
طريق صدا و ســيما، مطبوعات، نشــريات، 
خبرگزاري ها و رسانه هاي مجازي و تبليغات 
محيطي ممنوع است«. اين در حالي است 
كه تبصره يك اين مــاده هرگونه تبليغات 
تجاري در خدمات پايــه كاربردي خارجي 
فاقد مجوز را ممنوع كرده اســت. تبصره2 
اين ماده هم دستگاه هاي اجرايي، اصناف و 
خبرگزاري هاي فعال در كشور را از »هرگونه 
دعوت يا اجبار اتباع ايراني يا ساكنان ايران به 
كاربري خدمات پايه كاربردي خارجي فاقد 

مجوز« منع كرده است.

ممنوعيت واردات با ســرويس خارجي 
بدون مجوز

در ماده 23 اين پيش نويس، پيش بيني شده 
است كه از ورود تجهيزاتي كه خدمات پايه 
كاربردي فاقد مجوز روي آنها نصب شده، 
ممانعت شــود. درواقع اگر گــوگل نتواند 
مجوزهاي الزم را به دست آورد، گوشي هاي 
اندرويــدي كه گوگل به طــور پيش فرض 
روي آنها نصب شده، نمي توانند وارد كشور 
شوند. اين ماده به صراحت عنوان مي كند: 
»واردات تجهيزات الكترونيكي و هوشمند 
كه خدمــات پايه كاربــردي خارجي فاقد 
مجوز را به صورت پيش فرض نصب نموده اند 
يا امــكان نصب پيش فــرض خدمات پايه 
كاربــردي اثرگذار داخلــي داراي مجوز را 
نداشته باشــند، ممنوع اســت و مشمول 
مقررات قاچــاق كاالهاي مجاز مشــروط 
موضوع ماده 13قانون مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز مي شود و درصورت ورود، فعال سازي 
آنها از ســوي وزارت ارتباطــات و فناوري 

اطالعات ممنوع است.« 

ممنوعيت انتشار و توزيع فيلترشكن
همچنين مــاده 31اين پيش نويس تصريح 
كرده است كه »هرگونه اقدام به توليد، تكثير، 
توزيع، فروش و انتشــار يا در دسترس قرار 
دادن غيرمجاز هر نوع نرم افزار يا ابزار رايانه اي 
الكترونيكي)نظير وي پي ان و فيلترشــكن( 
كه امكان دسترســي به خدمات غيرمجاز 
مسدود شده را به طور مستقيم يا غيرمستقيم 
فراهم كند ممنوع است«. در اين ماده براي 
مرتكبــان، مجازات حبــس و جزاي نقدي 

درجه6 درنظر گرفته شده است. 

گروهي از نمايندگان مجلس در حال پيگيري طرح جديدي هستند كه مي تواند درصورت تصويب،به صورت 
بالقوه باعث فيلترينگ همه سرويس هاي كاربردي مهم خارجي در كشور شود

جزئيات تازه از طرح جديد مجلس براي اينترنت

دنياي رمزارز

ادعاي 1۶۰هزار دالري شدن بيت كوين

اگرچه اين روزها قيمت بيت كوين همچنان در كانال 30هزار دالر معلق 
مانده است، اما برخي متخصصان صنعت ارزهاي ديجيتال خاطرنشان 
مي كنند كه چشم انداز بلندمدتي در اين حوزه وجود دارد. به گزارش 
كوين تلگراف، براي درك بهتر اين موضوع، الكس ماشينســكي، مدير 
ارشد اجرايي و مؤسس شركت سلســيوس )Celsius( در لندن كه 
يك پلتفرم براي پس انداز و سوددهي ارزهاي ديجيتال است، مي گويد: 
»بيت كوين در سال جاري ميالدي به 160هزار دالر مي رسد؛ شايد هم 
كمي پايين تر. ما براي سال2021هنوز اوجي را نديده ايم.« ماشينسكي 
همچنين گفت كه بازار ارزهاي ديجيتال پس از ثبت باالترين رقم خود 
در تاريخ كه بالغ بر 63هزار دالر بود، بايد اصالح شود: »وقتي خيلي باال 
مي رويد، خيلي سريع مجبور به اصالح هستيد. مي توانيد توييت هاي من 

را در  ماه مارس و فوريه مشاهده كنيد كه مي گويند، ما تصادف خواهيم 
كرد، ما به اصالح نياز خواهيم داشت. من رقم 30هزار دالر را پيش بيني 
كردم. بيت كوين مانند يك فنر است. ما آن را بيش از حد مي كشيم و 
بيش از حد جمع مي كنيم. بسياري از افراد حريص شده اند.« ماشينسكي 
عالوه بر بحث در مورد قيمت بيت كوين، درخصوص توييت هاي اخير 
ايالن ماســك در مورد اين ارز ديجيتال هم اظهارنظــر كرد. به گفته 
او، ماســك به جامعه رمزارزي ها كمك نمي كند، بلكه بيشتر به دنبال 
دستكاري در بازار است. به همين ترتيب، ماشينسكي خاطرنشان كرد كه 
ماسك به سادگي يك »گردشگر« در سرزمين ارزهاي ديجيتال است. 
او به تسال اشاره كرد كه پذيرش پرداخت هاي بيت كوين به درد ماسك 
مي خورد، اما مصرف كنندگان، خير: »اگر ثروتمندترين مرد جهان مايل 
است بيت كوين را با تســال عوض كند، بايد از خود بپرسيد چه كسي 
در معامله ســود مي كند؟ هر لحظه كه آن تسال را خريداري مي كنيد، 
ارزش آن كمتر از مبلغي است كه برايش پرداخته ايد، اما بيت كوين به 
افزايش ارزش خود ادامه مي دهد. بدين ترتيب اين معامله براي ايالن 
خوب است، اما براي شما خير.« روني كوهن پاون، يكي از مديران ارشد 
سلسيوس نيز گفت كه اين مؤسسه در ماه هاي آينده عمليات تجاري 
خود را از انگلستان به اياالت متحده منتقل مي كند. به گفته او، تغيير به 
سمت اياالت متحده با عدم اطمينان از قوانين اخير در انگلستان براي 

شركت هاي فعال در حوزه رمزارز شكل مي گيرد.

    كاهش قدرت دولت
براساس اين طرح، تصميم گيرنده و صادركننده مجوز براي پلتفرم ها و سرويس هاي كاربردي 
كميسيون عالي تنظيم مقررات است. بيشتر از ۲۰نهاد ازجمله رئيس سازمان صدا و سيما، رئيس 
سازمان تبليغات اسالمي، رئيس سازمان پدافند غيرعامل، رئيس ستادكل نيروهاي مسلح، 
دادستان كل كشور، فرمانده نيروي انتظامي و فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي عضو 
آن هستند. دبير اين كميسيون هم رئيس مركز ملي فضاي مجازي است. هم اكنون براساس 
قانون جرائم رايانه اي كميته تعيين مصاديق محتواي مجرمانه مسئوليت فيلترينگ و پااليش 
سايت ها را بر عهده دارد. اين كارگروه اما به رياست دادستان كل كشور مدت هاست تشكيل 
جلســه نداده و حتي نامه ۶ وزير دولت به رئيس كارگروه براي رفع فيلترينگ از 3سال قبل 
تاكنون در اين كارگروه بررسي نشده است. اين كميسيون مسئوليت دادن مجوز به پلتفرم هاي 
خدمات كاربردي پايه را براساس اين طرح دارد. اين كميسيون همچنين بايد ضوابط احراز هويت 
كاربران در فضاي مجازي را تعيين كند. اين طرح همچنين قانون وظايف و اختيارات دولت)وزارت 
ارتباطات( در فضاي مجازي را تغيير داده است و باعث كاهش اختيارات دولت به عنوان قوه مجريه 
مي شود. با جداسازي شركت زيرساخت و بي اثرسازي ســازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 

راديويي عمال اين دو معاونت مهم وزارت ارتباطات از دايره تأثيرگذاري خارج مي شوند.
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به شــهرداري، ســتاد ملي مقابله با کرونا و رياست جمهوري 
پيشــنهاد داده شــده تا با غربالگری، وضعيت ســالمت روان 
تمام گروه هاي ســني در 22 منطقه تهران بررســي شــود

رئيس سازمان نظام روانشناسی در گفت وگو با همشهري از تالش براي 
بررسي سالمت روان شهروندان تهراني در دوران شيوع کرونا مي گويد

يك سال و نيم از شيوع كرونا مي گذرد و درگيري با اين 
بيماري همچنان ادامه دارد. در كمبود واكســن و روند 
كند واكسيناسيون در كشــور، رهايي از اين بيماري، 
تبديل به رويايي دست نيافتني شده است.  با افزايش 
موارد ابتال و مرگ و درگيري گروه بيشــتري از مردم با 
كرونا و پيامدهاي آن، نگراني از وضعيت سالمت روان 
جامعه كه از همان ابتداي شيوع ويروس، توجه ها را به 
خود جلب كرده بود هم شديدتر شده است. حاال بسياري 
از خانواده ها حداقل يك قرباني كرونا داشته اند، كسب 
و كارشان كساد شده، اختالفات  شان با اطرافيان بيشتر 
شده و ... اين وضعيت، روانشناســان و روانپزشكان 
 را نســبت به آينده ســالمت روان جامعه حساس تر

 كرده است.  
رئيس  حاتمــي،  محمد 
سازمان نظام روانشناسي و 
مشاوره از طرحي سخن 
مي گويد كه قرار اســت 
ســالمت روان مردم را در 
پاندمی كرونا  و اثرات آن در 
دوران پسا كرونا را بررسي كند؛ طرحي كه از سوي اين 
سازمان به ستاد ملي مقابله با كرونا، شهرداري تهران 
و رياست  جمهوري پيشنهاد شــده و تحت عنوان 
غربالگري روان ايرانيان شناخته مي شود.  به گفته 
حاتمي، با استفاده از اين طرح و همچنين براساس 
داده هاي عيني و تحقيقات ميداني، مي توان تغييرات 
قابل توجه وضعيت ســالمت روان مردم را از زمان 
شيوع كرونا تحليل و ارزيابي كرد. رئيس سازمان نظام 
روانشناســي، در گفت وگو با همشهري توضيحات 

بيشتري دراين باره مي دهد. 

  در طرح پيشنهادي شما براي بررسي وضعيت 
سالمت روان مردم در دوران كرونا چه نكاتي 

مورد توجه قرار گرفته است؟
پيشنهاد ما به شهرداري تهران، ســتاد ملي مقابله با کرونا و 
رياست جمهوري، غربالگري سالمت روان مردم است. در همين 
زمينه هم تفاهمنامه اي با شهرداري داشته ايم و منتظر تأييد اين 
طرح هستيم. ما به آنها پيشنهاد داده ايم تا وضعيت روانشناختي 
تمام گروه هاي سني در 22منطقه تهران، بررسي شود تا بتوانيم 
براساس داده هاي موجود آن را بررسی کنيم. تحقيقات ما نشان 
داده که وضعيت روان مردم خوب نيســت و در اين زمينه هم 
داليل محكم علمي داريم. با اين حال بدون غربالگري، نمي توان 
شرايط سالمت روان مردم را به خوبي ارزيابي کرد. همه اينها در 
شرايطي است که در دوران پساکرونا، اين وضعيت شديدتر هم 
مي شود. بنابراين با توجه به آمار رسمي و ارزيابي هاي مختلف، 
مي توان قرار گرفتن در چنين وضعيتي را نوعي »ســونامي« 
اختالالت روان تعبير کرد. بر همين اساس از آنجايي که در يك 
سال و نيم گذشته، مردم به شكل هاي مختلف تحت فشار رواني 
بوده و مشكالت زيادي را هم تجربه کرده اند، بايد شرايط سالمت 
روان آنها به طور کامل بررسي و مشخص شود که کدام اختالل ها 
در اولويت اند. همه اينها نياز به غربالگري اهالي تمام 22منطقه 
تهران و مقايسه شرايط مناطق مختلف با يكديگر دارد. البته 
2هزار مرکز روانشناسي در تهران فعال اند که مي توان از طريق 

داده هاي آنها متوجه بخشي از اختالالت شد.
اين طرح قرار است به چه صورت اجرا شود؟

با توجه به امكاناتي که شــهرداري تهــران از طريق حدود 
400ســراي محله در اختيار دارد، مي تواند به طور تصادفي 
پرسش نامه هايي را که ما تهيه کرده ايم در اختيار مردم قرار 
دهد. البته ما مالك هاي ورود و خروجي هم براي انجام اين 
کار داريم. مثال زنان خانه دار، افراد شــاغل يا کساني که در 

دوران کرونا شغل شان را از دست داده اند، افرادي که بيماري 
زمينه اي داشته اند و... که براي بررسي چگونگي وضعيت روان 
هر کدام از اين افراد، تمام گروه ها بايد از هم تفكيك شوند. 
موضوع مهم ديگر اينكه، مشخص شود در دوران کرونا کدام 
اختالالت بيشتر شده تا با تمرکز برآنها، اقدامات مداخالتي و 
پيشگيري مناسب انجام شود. توجه داشته باشيم هم اکنون 
آموزش سالمت روان به مردم موضوع بسيار مهمي است 
که بايد توسط رسانه ها به آن پرداخته شود؛ موضوعي که 
مغفول مانده. مثال هنوز خانواده هاي ما نمي دانند نشانه هاي 
اختالالتي مثل وسواس، اضطراب، افسردگي يا بيش فعالي 
در کودکان چيســت. بخش ديگري که عالوه بر رسانه ها 

مي تواند به اين موضوع مهم بپردازد، شــهرداري و ســراي  
محله هاست که بايد براســاس برنامه منظم و مدون مورد 
بررسي قرار گيرد. بنابراين با تمرکز بر 3طرح افزايش ميزان 
سالمت روان مردم، غربالگري ملي و ايجاد شناسنامه سالمت 
روان براي دانش آموزان مي توان به نتيجه بهتري در اين زمينه 
رسيد. پيش بيني مي شود از اول مهر، بتوانيم اين طرح ها را 
اجرا کنيم. با عملياتي شدن آنها، مي توانيم آمادگي بيشتري 
براي ورود به دوران پساکرونا داشته باشيم. در غيراين صورت، 

در آن دوران با سونامي اختالالت روان مواجه خواهيم شد.
تاكنون بررسي هايي كه از مراكز داشته ايد، 
نشــان داده كه مردم دراين مدت درگير چه 

اختالالتي از نظر روان بوده اند؟
 هم اکنون براساس داده ها و گزارش هاي رسيده از مراکز مشاوره 
مي توان گفت؛ آمار اعتياد و پرخاشــگري رو به افزايش است. 
از حدود 100تا 150هزار مشــاوره روزانه در ايران بيشترين 
موارد مراجعــه در دوران کرونا به مشــكالت دانش آموزان و 
ارتباط آنها با والدين شــان اختصاص داشته است. با توجه به 
آموزش مجــازي در دوران کرونا، بي حوصلگي دانش آموزان، 

افت تحصيلي و نافرماني آنها، در اين دوران بيشترين سؤاالت 
و موارد مشاوره به اين موضوع اختصاص پيدا کرده است. پس 
از آن مي توان به مشكالتي مثل وسواس و افسردگي اشاره کرد. 
همچنين بررسي هاي ما نشان مي دهد، ميزان مراجعه زوج ها 
براي گرفتن مشاوره کم شــده، دليل آن هم مي تواند تمرکز 
بيشتر بر مشكالت خانواده ها با فرزندان شان و در اولويت قرار 
گرفتن اين موضوع باشد؛ چرا که با توجه به مشكالت اقتصادي، 
خانواده ها بيشتر ناراحت و نگران نافرماني فرزندان شان  هستند 
که باعث ايجاد تقابل درون خانواده شــده است. اما با بررسي 
بيشتر و اجرايي شدن اطلس روانشناختي تهران، بهتر و دقيق تر 
مي توان از بسياري از آسيب  هاي اجتماعي صحبت و از رخداد 
آن پيشگيري کرد. همچنين مي توان انجام اين بررسي ها را به 
استان هاي ديگر، روستاها و مناطق دور افتاده کشور هم تعميم 
داد. هم اکنون با توجه به اينكه مردم نياز به گفت وگو و مشاوره 
تخصصي دارند، از ستاد ملي مقابله با کرونا درخواست کرده ايم 
تا با پوشش بيمه اي خدمات مشاوره موافقت کنند؛ هر چند که 
تاکنون موافقتي صورت نگرفته، امــا بيمه ها بايد به فكر ارائه 
چنين خدماتي به ويژه براي افراد کم درآمد و در معرض خطر 

جامعه باشند.

شــما در صحبت هايتان بــه موضوع صدور 
شناسنامه ســالمت روان براي دانش آموزان 
اشاره كرديد، جزئيات اين شناسنامه چيست؟

اين طرح براي بررســي غربالگري دانش آموزان در2مقطع 
سني 6تا 12و 12تا18سال و صدور شناسنامه سالمت روان 
به آموزش و پرورش ارائه شده است. دانش آموزان، از گروه هاي 
حساس و در معرض خطر به شمار مي روند. همچنين با توجه 
به اينكه آنها آينده کشــور و ميزان نشــاط اجتماعي را رقم 
مي زنند، بنابراين وضعيت سالمت روان آنها بايد مورد سنجش 
دقيق قرار گيرد. البته سازمان نظام روانشناسي طرح ديگري 
هم دارد که براساس آن، اطالعات، تحقيقات و پژوهش هاي 
پراکنده اي که درباره کرونا در دانشگاه ها و ساير مراکز انجام 
شده در اختيار سازمان نظام روانشناسي قرار بگيرد. اما با توجه 
به اينكه اغلب اين اطالعات در قالب پايان نامه هاي تحصيلي 
گردآوري شده، زمان زيادي براي به نتيجه رسيدن آن الزم 
است. بنابراين تحت نظر سازمان نظام روانشناسي، بايد برنامه 
مدون و منسجمي در اين خصوص وجود داشته باشد، چرا که 
اين اقدام تخصصي است و بايد به صورت تيمي يعني تحت نظر 

پزشكان، روانشناسان و روانپزشكان انجام شود.
همانطور  كه به اهميت سالمت روان در دوران 
كرونا اشــاره كرديد، به نظر شما در اين مدت 
نهادهاي مربوطه ازجمله نظام سالمت، چقدر 

به طور جدي به اين موضوع پرداخته اند؟
از زمان شيوع کرونا، موضوع سالمت روان مردم در حاشيه قرار 
گرفته و ستاد ملي مقابله با کرونا هم توجه به سالمت روان مردم 
جامعه را در دستور کار خود قرار نداده است. اين در حالي است 
که پيش بينی می شود در دوران پساکرونا، مهم ترين موضوع 
»سالمت روان« مردم جامعه خواهد بود. با اينكه سازمان نظام 
روانشناسي کشــور   بودجه اي براي ورود به چنين مقوالتي 

ندارد، اما با درخواست از نهادها و ارگان هاي مختلف مثل وزارت 
بهداشت، آموزش و پرورش، شــهرداري و کميته امداد امام 
خميني)ره( توانسته نظر آنها را براي توجه به اين موضوع جلب 
کند. در اين ميان سازمان نظام روانشناسي وعده داده که با به 
کارگيري 35هزار عضو اين سازمان، بر تمام پروژه ها نظارت کند. 
اما نكته اي که وجود دارد اين است که در سطح جامعه، اهميت 
زيادي به موضوع سالمت روان داده نمي شود، درحالي که بايد 
در کنار پروتكل هاي بهداشتي که براي سالمت جسم در دوران 
کرونا تهيه مي شود، براي حفظ سالمت روان هم پروتكل هايي 
نوشته شود. براي اين کار بايد در ستاد ملي مقابله با کرونا، کميته 
ويژه اي متشكل از روانشناسان، روانپزشكان و مشاوران برجسته 
کشور تشكيل شود و براساس برنامه علمي و مدون تا حد امكان 

از بروز مشكالت پيشگيري شود.
شما به موضوع ســونامي مشكالت روان در 
دوران پساكرونا اشــاره كرديد، منظورتان 

دقيقا رخداد چه اتفاقاتي است؟
 با توجه به اطالعات و داده هاي موجود و ارزيابي هاي ســازمان 
نظام روانشناسي ايران که جايگاه و مقام رسمي دارد و همچنين 
به واسطه مشورت با روانشناساني که در حال رصدکردن وضعيت 
سالمت روان جامعه اند، مي توان پيش بيني کرد در دوران پساکرونا 
با حجم زيادي از اختالالت روان مواجه خواهيم شــد. البته در 
حال حاضر از آنجايي که همچنان در حال مقابله با کرونا هستيم، 
اين مشكالت به طور کامل خود را نشــان نداده اند. هر چند که 
همين حاال هم با افزايش اختالفات خانوادگي، اعتياد، پناه بردن 
به فضاي مجازي و فعاليت هاي ديگر که به نوعي فرار از مشكالت 
به شمار مي روند، روبه رو هستيم. اما درست مانند اختالالت پس از 
حوادث، هميشه بعد از رويدادها و مشكالتي مثل جنگ، زلزله و يا 
همين شيوع بيماري کرونا، اختالالت بيشتر خود را نشان خواهند 
داد. بنابراين وقتي افراد مدت ها تحت فشــار مشكالت، ترس و 
ابهام ناشــي از مواجهه با پاندمي کرونا و حتي سوگ پس از آن 
باشند، طبيعي است پس از پشت سر گذاشتن چنين مخاطراتي، 
مشكالت و اختالالت روان هم نمايان تر خواهد شد. به اين ترتيب 
بهتر است از قبل آمادگي رويارويي با آنها را داشته باشيم و تا حد 
امكان از طريق باال بردن سطح آگاهي و آشنايي بيشتر با مشكالت 
اين حوزه، خودمان را مجهز و آماده کنيم. فراموش نكنيم »ترس« 
منشأ بسياري از اختالالت روان است که وقتي مزمن شود قطعا 
جسم، روان، ذهن و رفتار افراد را هم تحت تأثير قرار خواهد داد. 
مي توان گفت؛ براساس اصول علمي موجود، طبيعي است در اين 
شرايط، تمام افراد به نوعي در معرض خطر اختالالت روان قرار 
بگيرند اما شيوع و نمود آن بيشتر در دوران پسا کرونا خواهد بود. 
فردي که مبتال به کرونا مي شود نگراني، تنهايي و استرس زيادي 
را تحمل مي کند و ممكن است خود و خانواده اش ماه ها درگير 
بيماري باشند. اين وضعيت ممكن است احتمال درگيري آنها را 
با افسردگي يا ساير اختالالت روان بيشتر کند، حاال اگر سوگي 
هم در ميان باشد، شغلي از دست رفته باشد و مشكل اقتصادي 
در ميان باشد، اين اختالل شديدتر هم مي شود. براساس همين 
داده ها مي توان پيش بيني کرد که ذهن و روان افراد در پاندمي 

کرونا، تحت الشعاع قرار گرفته است. 

تهيه اطلس روانشناختي 
پايتخت نشينان

يكتا فراهاني
خبرنگار

گزارش های رســيده از مراکز مشاوره نشان 
مي دهد آمار اعتياد و پرخاشگری رو به افزايش 
است از حدود 100 تا 150 هزار مشاوره روزانه 
در ايران بيشــترين موارد مراجعــه در دوران 
کرونا به مشكالت دانش آموزان و ارتباط آنها با 

والدين شان اختصاص داشته است
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ردپاي صبحانه در تعامالت روزمره
 وعده صبحانه چه اثري

 بر زندگي روزانه و تعامالت اجتماعي مي گذارد؟
زندگي بسياري از ايراني ها به خصوص ساكنان شهرهاي بزرگ روي دور تند 
قرار گرفته است و برخي خود را با توجه به سالمت روحي و جسمي با سبك 
جديد زندگي ايراني وفق داده اند. اما برخي نيز خود را در ميان چرخ دنده هاي 
فشار روزمره رها كرده اند و با حذف آداب درست زندگي در تالش هستند تا 
اندكي خود را سرپا نگه دارند. حذف وعده صبحانه در سبك زندگي شهري به 
عادت برخي تبديل شده است؛ عادتي كه نه تنها در سالمت افراد اثرات منفي 
به جاي مي گذارد بلكه مي توان ردپاي اين اثرات منفي را در تعامالت روزمره 

و روابط اجتماعي ديد.

لقمه هاي ترسناك صبحگاهي
 درباره عادت هاي اشتباه هنگام خوردن صبحانه 

كه اين وعده غذايي را زيان آور مي كنند
بيشــتر افراد در وعده صبحانه، موادي كه براي آغاز روز و ادامه فعاليت ها در 
طول روز به آن نياز دارند دريافت نمي كنند. صبحانه غني از مواد پروتئيني 
عالوه بر اينكه صبحانه اي سالم و پرانرژي است، مي تواند به كاهش وزن افراد 
هم كمك كند. تحقيقات متعدد علمي ازجمله پژوهش هاي مركز ملي كاهش 
وزن آمريكا نشان داده اند 80درصد از افرادي كه موفق به كاهش وزن شده اند، 
هر روز صبحانه هاي پروتئيني مصرف مي كنند. همزمان، داشتن عادت هاي 
نادرست حين مصرف صبحانه مي تواند افراد را به مسير افزايش وزن و انواع 

بيماري هاي وابسته به آن مانند ديابت يا بيماري هاي قلبي سوق دهد. 

صبحانه به رسم سالم ترين كشورها
 مفيدترين صبحانه ها

 در كدام نقاط كره زمين سرو مي شوند؟
فهرست سالم ترين كشورهاي جهان ســاالنه از سوي مراكز نظرسنجي و پژوهشي 
ازجمله مركز پژوهشي وال اســتريت 24/7با بررسي شاخص هاي مختلفي منتشر 
مي شود كه كشورهاي اسكانديناوي و آسيايي معموال در اين فهرست جايگاه ويژه اي 
دارند. اگرچه رژيم غذايي مديترانه اي همواره به عنوان سالم ترين نظام تغذيه در جهان 
شناخته مي شود اما تمامي كشورهاي مديترانه اي را نمي توان در فهرست سالم ترين 
كشورهاي جهان مشاهده كرد زيرا در كنار تغذيه سالم،  فاكتورهاي متنوع ديگري هم 
در حفظ سالمت تأثيرگذارند. كشورهاي قطر، نروژ، سوئيس، ژاپن، ايسلند و سنگاپور 
معموال كشورهايي هستند كه در ميان برترين كشورهاي سالم در جهان حضور دارند.
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همه ما مي دانيــم كه خوردن صبحانــه مزاياي 
بي شــماري دارد و وعــده غذايي مهمي اســت. 
صبحانه مهم ترين وعده غذايي به حساب مي آيد 
و كساني كه اين وعده غذايي را در برنامه روزانه خود مي گنجانند، از سالمت 
بيشتري در طول زندگي خود برخوردارند. اگر شما روز را با خوردن صبحانه 
كامل شروع كنيد، بيشتر احساس سرزندگي مي كنيد، انرژي بيشتري براي 
حركت و فعاليت داريد و اين يعني اينكه كالري بيشتري مي سوزانيد. خوردن 
صبحانه باعث رشد مغز و تعادل سطح قند خون مي شود. صبحانه هميشه 
به عنوان يك وعده غذايي مهم مطرح بوده زيرا مي تواند نياز روزانه شخص 
را تامين كند امــا همواره از اين وعده غذايي مهم غفلت مي شــود. باوجود 
اهميتي كه صبحانه دارد، بســياري از كودكان از خوردن صبحانه امتناع 
مي كنند و اين روند تا بزرگسالي ادامه دارد. بنابراين بزرگساالن زيادي وجود 
دارند كه صبحانه نمي خورند و معتقدند ما از كودكي چنين بوده ايم و حتي 
شايد شنيده باشيد كه بسياري از افراد براي الغرشدن و تناسب اندام بهتر 
وعده غذايي صبحانه را حذف مي كنند و در واقع اين طور فكر مي كنند كه 
با نخوردن صبحانه و خالي بودن شكم تا ظهر انرژي بيشتري مصرف شده و 
چربي بيشتري سوخت مي شود. درباره تأثير صبحانه بر عملكرد روزانه، واضح 
است كه دانش آموزاني كه از وعده صبحانه استفاده مي كنند به لحاظ رفتار 
مناسب امتياز باالتري كســب كرده و با افزودن هر نوع ماده غذايي اضافي، 
خلق آنها بيشتر بهبود پيدا مي كند. با خوردن صبحانه، وضعيت بهداشت 
رواني كودكان و نوجوانان بهبود پيدا مي كند و اين تأثير بدون درنظر گرفتن 
فاكتورهاي ديگري چون درآمد خانــواده، موقعيت اجتماعي - اقتصادي، 
ميزان تمرينات ورزشــي كودك، وزن و ســاير بخش هاي رژيم غذايي او، 
اعمال مي شود. بسياري از افراد نمي دانند كه صبحانه هميشه به عنوان يك 
وعده غذايي مهم مطرح بوده زيرا مي تواند نياز روزانه شخص را تامين كند 
اما همواره از اين وعده غذايي مهم غفلت مي شود. پس براي اينكه اين وعده 
غذايي را هميشه داشته باشيم بايد از كودكي به خوردن صبحانه عادت كنيم.

از سوي ديگر با توجه به اهميت صبحانه، بعضي از خانواده ها از هر طريقي 
كودكان خود را بــه صبحانه خوردن وادار مي كنند. ايــن همان نقطه آغاز 
اشتباه والدين و صدمه زدن به روان كودك اســت. والدين به كودك خود 
مي گويند »اگر صبحانه نخوري خنگ مي شــوي و درس را نمي فهمي« و 
در دادن صبحانه به فرزندان خود اجبار و اصــرار دارند. حتي اگر كودكان 
شب قبل دير خوابيده باشند و ظهر بيدار شده باشند، بازهم اصرار دارند يك 
وعده غذايي به عنوان صبحانه به كودك خــود بخورانند. اين اصرار و رفتار 
والدين باعث مي شود ارتباط كودك را با آن غذا خراب كنند، درست است 
كه به او مواد غذايي رسانده اند اما از لحاظ رواني به او آسيب زده اند و اقدام 

تخريب كننده اي انجام داده اند.
مهم تر از اينكه ما چه چيزي به كودك خود براي خوردن مي دهيم، اين است 
كه روان او را در چه وضعيتي قرارمي دهيم. آيا ما الگوي مناسبي هستيم و 
والديني هستيم كه صبح خود را موظف به خوردن صبحانه مي دانيم يا اينكه 
جزو والديني هستيم كه خودمان صبحانه نمي خوريم اما مي خواهيم اين 
كمبود را در فرزندانمان جبران كنيم و آنها را به كاري واداركنيم كه از ما ياد 
نگرفته و در ما نديده اند. حتي بعضي والدين، فرزندان خود را وادار به خوردن 
خوراكي هايي مي كنند كه خودشان آن را دوست ندارند، درحالي كه شايد 
بسياري از مواد غذايي ســازگار با روحيات كودك ما نيستند. بنابراين بايد 
خوردن صبحانه را براي كودكان به گونه اي برنامه ريزي كنيم كه از نظر رواني 
آنها از اين وعده غذايي فراري نباشند. سبك زندگي افراد مي تواند به سالمت 

روان آنها بسيار كمك كند.
ما بايد با آگاهي و كسب اطالعات بتوانيم نسبت به شرايط زندگي خود آن 
را بومي سازي  كنيم. بايد ببينيم صبحانه به عنوان فرصتي براي شروع روز 
چه تأثير رواني اي روي ما مي گذارد تا شرايط داخلي بدن با شرايط بيروني 
به تعادل و ســازگاري برسد. براي داشــتن يك وعده صبحانه ايده آل بايد 
تلفن همراه را كنار بگذاريم، تلويزيون را خاموش كنيم و با اعضاي خانواده 
به خوردن صبحانه بپردازيم. از كودكان خود درباره اينكه آيا ديشب خواب 
ديده اند يا در طول روز چه كاري قرار است انجام دهند، به گفت وگو بنشينيم. 
بعد از صبحانه آنها را در آغوش بگيريم و ببوسيم. درواقع صبحانه را وسيله اي 

براي برقراري ارتباط هاي بين فردي و رواني قرار دهيم.
نكته اي كه بايد در خوردن صبحانــه به آن توجه كرد اين اســت كه بايد 
زمينه اي را فراهم آوريم تا كودكان و نوجوانان در هر ســني كه قرار دارند، 
بتوانند ساعات بيولوژيك بدن خود را پيدا كنند. همه كودكان و نوجوانان 
نمي توانند صبح زود بيدار شوند و ســرحال باشند، بعضي ساعت بيولوژي 
بدنشان شب است. مسئله ديگر اينكه بايد مدام در فكر روده، معده و حس 
چشايي فرزندان باشــيم و به اين توجه كنيم كه اول صبح به خوردن كدام 
خوراكي تمايل دارند. به شيريني، مايعات گرم يا سرد، صبحانه گرم يا سرد؟ 
اين موضوعات در بدن هر فردي تفاوت دارد. پــس بايد رفتار و عملكرد ما 
به گونه اي باشــد كه ارتباط فرزندانمان با غذا بهتر شــود. اين اقدام باعث 
مي شود راحت تر مواد غذايي ســالم را به آنها برسانيم. اگر شما در آغاز روز 
ظرف رواني فرزندان را پر كنيد آنها ظرف جسم خود را به راحتي پر مي كنند.

همچنين بايد به نقش تغذيه در كاهش استرس اشاره كرد. تغذيه سالم نقش 
حياتي در افزايش توانايي بدن براي مقابله با بار استرس اضافي دارد. صبحانه 
مي تواند به عنوان نخستين وعده غذايي يكي از پيشتازان كاهش استرس 
در وعده هاي غذايي باشد. استرس و اضطراب يكي از مواردي است كه اگر 
كنترل نشود، ســالمت روان را به خطر مي اندازد زيرا استرس و اضطراب 
مي تواند سيســتم ايمني بدن را تضعيف و نياز بدن به مواد مغذي خاص را 
افزايش دهد. يك رژيم غذايي متعادل در صبحانه مي تواند در طول زمان، 
به افزايش تمركز، هوشياري، انرژي باال و كاهش استرس كمك  كند. حتي 
مي توانيم صبحانه را به گونه اي براي كودكان و اهالي خانواده آماده كنيم تا 
شروعي خوب براي آغاز روز باشد. اين وعده غذايي بايد بدون تلفن همراه و 
فضاي مجازي، در آرامش كامل، بدون سخن گفتن از اتفاقات تلخ و شرايط 
بد سپري شود تا فضاي امني براي اعضاي خانواده ايجاد شود. در مجموع، 
مصرف صبحانه به صورت معنــي دار با عالئم روانپزشــكي و روابط خوب 

خانوادگي و اجتماعي ارتباط دارد.

يادداشت يك

صبح را درياب
برنامه هاي ساده اي وجود دارد كه مي توان با انجام آنها 

يك صبح خوب و يك روز خوب را ساخت
ما چند پيشنهاد براي شما داريم
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چند پيشنهاد ساده
حس خوب بعد از دوش  گرفتــن را همه ما تجربه 
كرده ايم. حس خوشايند دوش صبحگاهي آن هم 
اگر با آب سرد باشد، بيشتر است. دوش آب سرد، 
گردش خون و متابوليسم بدن را افزايش مي دهد و 
در افزايش نشاط صبحگاهي اثر بسيار زيادي دارد. 
البته توصيه مي شود كه دماي آب را كم كم پايين 
بياوريد، چرا كه دوش ناگهاني آب ســرد ممكن 

است به انسان شوك وارد كند! 
كار ســاده ديگري كه براي شروع صبح نشاط آور 
است، گوش  دادن به موسيقي اســت. به  راستي 
كه مي شود از يك موســيقي خوب در ابتداي روز 
حظي برد كه در تمام روز جاري شــود. الكساندر 
پوشكين )شاعر روسي( مي گويد:»در ميان تمام 
لذت هاي زندگي، موســيقي فقط در برابر عشق 
عقب مي نشــيند، حال كه عشــق هم چيزي جز 
يك نغمه نيســت«. جادوي موســيقي افزون بر 
ايجاد نشاط و شادي، تحمل ناماليمات زندگي را 

راحت تر مي كند.
كار بعدي اين اســت كه همزمان با گوش دادن به 
موسيقي، يك كفش مناسب بپوشــيد و از خانه 
بيرون بزنيد و ســاعتي را پياده روي كنيد. گزينه 
بعدي، خوردن يك صبحانه خوشــمزه اســت. 
صبحانه، وعده محبوب خيلي هاســت. بعضي ها 
از خــوردن كله پاچه بــا يك دوســت در ابتداي 
صبح لــذت مي برند. بعضي ديگــر، براي صبح ها 
به  خصوص آخــر هفته ها كه اوقات فراغت شــان 
بيشتر است، برنامه ويژه اي مي چينند و با خوردن 
يك صبحانه پر و پيمان از خود پذيرايي مي كنند. 
گزينه پيشنهادي ما اين است كه صبحانه را بيرون 
از منزل ميل كنيد. شرايط امروز با گذشته خيلي 
فرق كرده است و آن زمان گذشــت كه فقط در 
رستوران ها و كافه هاي كنار راه آهن و ترمينال هاي 
مسافربري مي شد صبحانه خورد. امروز پاتوق هاي 
صبحانه بسياري در همه جاي شهر وجود دارند كه 
منوهاي متنوع و جذابي دارند؛ از املت كه همچنان 
گزينه نخست خيلي ها براي وعده صبحانه است 
تا پنكيك و انواع ســاندويچ ها را مي شود در اين 
پاتوق ها سفارش داد و نوش جان كرد. از بهترين 
اين پاتوق ها مي توان به رســتوران ها و كافه هاي 

دركه، دربند و بام تهران اشــاره كرد. اين مناطق 
هم براي كوهنوردي، هم تعيين يك قرار دوستانه 
بسيار مناســب هســتند و در منوي بيشتر آنها 
وعده خوشمزه صبحانه وجود دارد. اگر از فضاي 
رستوران و كافه لذت نمي بريد، باز در خانه نمانيد. 
خودتان دســت به كار شــويد. يك فالسك چاي 
يا قهوه و يــك لقمه نان و پنيــر برداريد و به يك 
جاي خوش آب و هــوا با منظره ســبز درختان 
برويد و لذت خوردن صبحانه در بيرون را امتحان 
كنيد. تجربه نشــان داده كه اگــر يك بار چنين 
پيشــنهادي را امتحان كنيد، بي بر و برگرد حتماً 
دلتان مي خواهد در روزهــا و هفته هاي ديگر هم 

امتحانش كنيد.

صبحانه خوری
 در بوستان های تهران

تهران بوستان هاي گوناگوني دارد كه براي فرار از 
شلوغي و ترافيك مي شــود به آنها پناه برد و دمي 
آسود. براي وعده صبحانه شــما مي توانيد راهي 
پارك خوش آب و هواي جمشــيديه شويد. ابتدا 
كمي كوهنوردي و پياده روي كنيد و بعد در گوشه 
خلوتي از اين پارك صبحانه بخوريد. آالچيق هاي 
دنج و تميز پارك ملت، فضاي بسيار مطبوع پارك 
قيطريه و سايه سار چنارهاي سر به فلك كشيده 
پارك نياوران، هم گزينــه خوبي براي پيك نيك 

صبحگاهي است.
پارك لويــزان در بخش شــميرانات با داشــتن 
سفره خانه هاي سنتي، پارك جنگلي سرخه حصار 
در شــرق پايتخت، پارك طالقاني و پل طبيعت 
كه به دليل موقعيــت قرارگيــري در ارتفاعات، 
چشم انداز بسيار زيبايي دارند، و آن  طرف، پارك 
جذاب آب و آتش با كافه  و رستوران هاي متنوع، 
پارك جنگلي پرديسان در شــمال غرب تهران، 
پارك الله، پارك قديمي شــهر، پارك هنرمندان 
و پارك بزرگ نهج البالغه نيز خانواده هاي زيادي 
را جذب مي كنند. ساكنان مناطق جنوبي تهران 
نيز مي توانند ســر صبح از فضاي بزرگ بوستان 
واليــت و امكانــات مختلف آن ازجمله پيســت 

دوچرخه سواري و پيست اسكيت استفاده كنند. 
فضاي پارك المهدي در ضلع جنوب  شرقي ميدان 
آزادي نيز هم مكان بســيار مناسبي براي ورزش 
صبحگاهي اســت و هم خانواده هــا مي توانند از 
آالچيق هاي ايــن پارك براي نشســتن و صرف 
صبحانه اســتفاده كنند. پارك چيتگر نيز كه نياز 
به معرفي ندارد. اين پارك جنگلي گزينه بســيار 
مناســبي براي گذران يك صبح دلچسب به ويژه 

در آخر هفته است.

ورزش صبحگاهی
 را فراموش نكنيد

گزينه بسيار اثربخش در افزايش نشاط صبحگاهي، 
ورزش است. ورزش اثر مستقيمي در سالمت جسم 
و تقويت روحيه دارد. اهميت ورزش زماني بيشتر 
مي شود كه كارشناسان حوزه بهداشت و سالمت 
درباره افزايش كم تحركي در بزرگســاالن و رشد 
چاقي در كودكان و نوجوانان هشــدار مي دهند؛ 
اتفاقي كه در دوران كرونا رو به وخامت گذاشــته 
اســت و خطر كاهش ســالمت عمومي جامعه و 
افزايش بيماري هاي خطرناك ازجمله بيماري هاي 
قلبي و عروقي، فشار خون و ديابت را در پي دارد. 
همچنيــن تحقيقات جديد هشــدار مي دهد كه 
فعاليت اندك بدنــي، خطر ابتال به نوع شــديد 
بيماري كرونا و حتي مرگ بر اثر آن را باال مي برد. 
از آن  طرف، ثابت شــده اســت كه كميت ورزش 
عامل اثرگذاري در ســالمتي بدن است. معناي 
اين حرف اين است كه به اندازه شدت قدم ها، زياد 
بودن تعداد قدم ها هم بر سالمتي اثر دارد. با تمام 
اين حرف ها، وقت آن است كه پياده روي و ورزش 
صبحگاهي را هم براي حفظ سالمتي و هم براي 

افزايش نشاط جدي بگيريم.
در زمينه ترويــج ورزش صبحگاهي، ســازمان 
ورزش شــهرداري تهران عملكرد خوبي داشــته 
است. اين سازمان به خصوص در سال هاي اخير، 
به ورزش شــهروندي توجه جدي داشــته است. 
هم اكنون نيز در تمام 22منطقه شهرداري تهران، 
در سطح 2هزار و 200بوستان محلي، منطقه اي 

 امیر محسني:
در يك سال گذشته 

با وجود پاندمي 
كرونا، استقبال از 

انجام ورزش در 
محیط هاي باز كه 
گردش هوا بهتر 

است، بیشتر شد 
و هم اكنون به طور 
میانگین، هر روز 

صبح حدود 500تا 
600هزار نفر در 

هزار و 200ايستگاه 
ورزشي سطح تهران 

حضور مي يابند

و فرامنطقه اي كه در پايتخت وجــود دارد، هزار 
و 200ايســتگاه ورزش صبحگاهي داير است كه 
عموم شــهروندان در محالت مختلف مي توانند 
از آن اســتفاده كنند. مديرعامل سازمان ورزش 
شــهرداري تهــران در اين باره مي گويــد: عمده 
اين ايستگاه ها در بوســتان ها داير هستند كه با 
شناسنامه و تابلوي مشخص زيرنظر مربيان مجرب 
هر صبح از ساعت 6تا 8اقدام به انجام ورزش هاي 
سبك و پرتحرك مي كنند. امير محسني استقبال 
از اين ايستگاه ها را مناسب مي داند و مي افزايد: در 
يك سال گذشته با وجود پاندمي كرونا، استقبال 
از انجام ورزش در محيط هــاي باز كه گردش هوا 
بهتر است، بيشتر شد و هم اكنون به طور ميانگين، 
هر روز صبح حدود 500تا 600هزار نفر در هزار و 
200ايستگاه ورزشي سطح تهران حضور مي يابند. 
وي استقبال بانوان را بيشــتر مي داند و مي گويد: 
700ايســتگاه مختص بانوان و 500ايستگاه نيز 

براي آقايان است.
مديرعامل سازمان ورزش 
شهرداري تهران به ديگر 
برنامه هايي كه از ســوي 
ســازمان براي افزايش 
نشــاط صبحگاهــي در 
ميان شهروندان تهراني 
تدارك ديده شده است، اشاره مي كند و مي افزايد: 
تا پيش از شيوع كرونا، برنامه خيابان هاي ورزش 
يك برنامه تفريحي، سرگرمي و ورزشي مناسب بود 
كه روزهاي پنجشنبه هر هفته با حضور خانواده ها 
و به خصوص كودكان و نوجوانان همــراه با انواع 
بازي هــاي بومي-محلي و ورزش هــاي همگاني 
ازجمله دوچرخه سواري برگزار مي شد. در دوران 
كرونا كه تجمعات ممنوع شــد، مــا برنامه هاي 
ديگري را با رعايت پروتكل هاي اجتماعي و فاصله 
فيزيكي جايگزيــن كرديم، ازجملــه ويژه برنامه 
»دوشــنبه هاي ورزشــي« كه در اين برنامه نيز 
به دنبال ارتقاي روحيه و ســالمت شــهروندان 
هستيم. دوشنبه هر هفته برنامه ورزشي در قالب 
استيج ورزشي برگزار مي شــود كه در آن ضمن 
ارائه برنامه هاي ورزشــي، در يك فضاي مفرح از 
چهره هاي شــاخص ورزش محالت و شهرونداني 
كه به صورت مســتمر در برنامه هاي صبحگاهي 
حضور مي يابند، تقدير مي شود. برنامه صبحگاهي 
بعدي سازمان ورزش شهرداري تهران، ويژه برنامه 
جمعه هاســت كه درصورت مساعد بودن شرايط 
آب و هوايي، همايش هــاي خانوادگي پياده روي 
و كوهنــوردي در همه مناطــق پايتخت برگزار 
مي شــود. از ديگر نكات بســيار خوب همه اين 
برنامه ها اين اســت كه چون در فضاي بوستان ها 
برپــا مي شــوند، پــس از ورزش، خانواده هــا و 
شــركت كنندگان مي توانند از فضاي بوســتان 
اســتفاده كنند و در كنار يكديگــر از صرف يك 

صبحانه ساده لذت ببرند.

خوردن صبحانه با عالئم 
روانپزشكي ارتباط دارد

هر صبحــي، يك صبــح تازه 
است كه هیچ  وقت دو بار تكرار 
نمي شــود. خیلي از ما سخت 
زندگي مي كنیم و بســیاري از روزها برايمان دستگرمي است و فقط 
از آنها مي گذريم تا شايد برســد آن روزي كه زندگي واقعي و خوب 
شروع بشود! حال آنكه براي خیلي هايمان قرار نیست اتفاق خاصي 
بیفتد و زندگي همین است كه اســت. چقدر براي ما سخت است كه 
صبح ها با انگیزه بیشتر و با نشاط از خواب بیدار شويم و با اين فكر به 

روز پیش رويمان نگاه كنیم كه انگار زندگي جديدي به ما بخشیده شده 
است؟ با وجود گیر و گورهاي زندگي، توقع بزرگي است كه بخواهیم 
همه صبح ها حالمان میزان باشد و بدون بداخالقي و انرژي منفي لحظه 
به لحظه روز را زندگي كنیم، اما واقعًا مي شود حساب برخي صبح ها 
به خصوص صبح هاي آخر هفته را از بقیه اوقات جدا كرد و برايش برنامه 
ويژه ساده اي چید و دمي احساس رضايت و خوشبختي كرد! اينطور 
مي توان گفت كه خیلي چیزهاي كوچك ساده وجود دارد كه مي شود 

با آنها يك صبح خوب ساخت كه در ادامه روز آدم را بسازد.

مرضیه ثمره حسیني
روزنامه نگار
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این شماره

مشخصات بهترين صبحانه 
با ذكر داليل

عادت هاي قديمي را كنار بگذاريد و با آگاهي وعده غذايي صبح 
را میل كنید

 بیايید با هم صادق باشیم. گاه صبح ها بیرون آمدن از رختخواب غیرممكن 
به نظر مي آيد. افرادي كه معموالً صبح ها احساس گیجي و كرختي دارند، 
بايد به خاطر داشته باشــند كه نوع غذايي كه صبح ها به عنوان صبحانه 
مصرف مي كنند، تأثیري باورنكردني در تامین انرژي و ايجاد انگیزه براي ادامه فعالیت در ادامه روز 
دارد. از اين رو مهم است كه براي تامین انرژي كافي مورد نیاز در طول روز،  عادت هاي قديمي كه 
بخشي از آنها ريشه در فرهنگ دارند را كنار گذاشت و با آگاهي و شناخت نسبت به مواد غذايي، 

وعده صبحانه را میل كرد.
يك صبحانه متعادل متشــكل از پروتئین، كربوهیدرات هاي آرام هضم و چربي هاي ســالم در 
كنار مقاديري میوه و ســبزيجات اســت. دلیل اهمیت گنجاندن پروتئین در صبحانه اين است 
كه پروتئین ها در ساختن و ترمیم نســوج بدن، انتقال و ذخیره سازي مواد مغذي و تامین انرژي 
بدن نقش دارند. كربوهیدرات ها اصلي ترين منبع انرژي بدن به شــمار مي روند و فیبرها نوعي از 
كربوهیدرات ها هســتند كه به هضم غذا كمك مي كنند. چربي ها هم منبع ديگر انرژي به شمار 
مي روند كه همزمان به جذب ويتامین ها هــم كمك مي كنند. البته منظــور از چربي در اينجا 
چربي هاي سالم اشباع نشــده مانند چربي هاي موجود در انواع دانه هاي روغني، آووكادو و روغن 
زيتون است. با درنظر گرفتن اين گزينه ها، بهترين صبحانه اي كه مي تواند در طول روز براي مدتي 

طوالني انرژي شما را حفظ كند از اين قرار خواهد بود.
اوت ميل )بلغور جوي دوسر پخته(- بدن غذا را براي آزاد ساختن انرژي تجزيه مي كند. غذاهاي 
پركربوهیدرات شايد ساده ترين غذاها براي تبديل شدن به انرژي باشند. اما كربوهیدرات هاي ساده اي 
مانند قند به سرعت مصرف مي شوند. اين به آن معني اســت كه مواد قندي تنها براي مدتي كوتاه 
در بدن انرژي تولید مي كنند و انرژي آنها به سرعت تحلیل مي رود. براي طوالني كردن انرژي كه از 
خوردن صبحانه به بدن مي رسد، كربوهیدرات هايي مانند جو دوسر و دانه هاي مغذي تأثیرگذارترند. 
بلغور جوي دوسر به شرطي كه به آن شكر و قند افزوده نشود، يكي از بهترين گزينه ها براي صبحانه اي 
است كه براي مدتي طوالني فرد را سیر نگه مي دارد. اين صبحانه سريع كه با جوشاندن بلغور درون 
آب يا شیر تهیه مي شود، منبعي غني از كربوهیدرات ها و فیبرها، پروتئین و چربي است و ويتامین ها 
و مواد معدني مانند منگنز، فسفر، منیزيم،  آهن، زينك و ويتامین B  را به بدن مي رساند. افزودن انواع 

میوه تازه يا خشك، آجیل،  پودر پروتئین يا كاكائو اين صبحانه را كامل تر مي سازد. 
كره بادام- بادام منبع عالي چربي، آنتي اكسیدان،  آهن،  كلسیم،  ويتامین E و مقداري پروتئین 
است و مصرف كره آن به عنوان بخشي از صبحانه مي تواند قند خون را كنترل كرده و خطر ابتال به 
بیماري قلبي را كاهش دهد. 2 قاشق غذاخوري كره بادام حاوي 3.3گرم فیبر و 6.7گرم پروتئین 
اســت كه مي تواند براي مدتي طوالني فرد را ســیر نگه دارد، به ويژه اگر كره بادام خانگي و بدون 

افزودني هاي مضر مانند قند به همراه اوت میل يا  اسموتي )میكس میوه ها( میل شود.
تخم مرغ- يكي ديگر از منابع بزرگ انرژي صبحگاهي كه تا اواســط روز مي تواند انرژي را باال 
نگه دارد،  تخم مرغ است. يك تخم مرغ حاوي 75كالري، 6گرم پروتئین و 5گرم چربي هاي سالم 
است. تخم مرغ ها يكي از سنگ بناهاي صبحانه هاي سالم و پرانرژي هستند كه انعطاف پذيري پخت 
بااليي هم دارند، يعني مي توان به شكل هاي مختلف و در تركیب با انواع مواد غذايي ديگر مانند 

سبزيجات آنها را میل كرد.
ماست يوناني- قطعا منظور اين نیست كه براي صبحانه يك كاسه ماست يوناني میل كنید. اما 
ماست يوناني يكي از بهترين منابع پروبیوتیك هاست، ريزارگانیزم هايي كه نگهبان سالمت سیستم 
گوارشي هستند. از اين رو بدحالي ناشي از ضعف در هضم صبحانه با مصرف اين ماده غذايي از بین 
خواهد رفت. نكته مهم تر درباره ماست يوناني اين است كه با تركیب آن با انواع میوه ها از خانواده 
توت ها، مغزهاي آجیلي، جودوسر، گرانوال، دانه هاي مغذي، عســل، سیب، نارگیل و انواع ديگر 

میوه ها مي توان صبحانه اي كامل و پرانرژي را فراهم كرد.
افزودني هاي مغذي- انواع توت ها، آووكادو، نارگیل، دانه چیا و تخم كتان از جمله افزودني هايي 
هستند كه در كنار صبحانه مي توانند ظرفیت جذب انرژي را در افراد باالتر ببرند. براي مثال تخم 
كتان آسیاب شده مي تواند هر صبحانه اي كه میل مي كنید را وارد سطح جديدي از انرژي رساني 
كند. كتان مملو از فیبرهاي حل شدني است كه مي توانند روند هضم را كندتر كرده و قند خون را 
پايین بیاورند. مصرف اين دانه در كنار صبحانه باعث مي شود حس گرسنگي ديرتر به سراغ تان 

بیايد. اين دانه ها را مي توان به اوت میل يا ماست يوناني يا انواع ديگر صبحانه ها افزود.
توت فرنگي، رزبري، بلوبري، تمشك و ديگر اعضاي خانواده توت ها هم به عنوان ابرغذاهايي شناخته 
مي شوند كه مملو از آنتي اكسیدان، فیبر و ويتامین C هستند و برخالف طعم عموما شیرين شان 
بسیار كم كالري هستند و به راحتي مي توان مقادير مناسبي از آنها را درون اوت میل يا اسموتي 
مصرف كرد. دانه هاي چیا افزودني ديگري است كه در سال هاي اخیر در ايران محبوبیت زيادي پیدا 
كرده  است. اين دانه ها منبع غني از فیبر هاي چسبنده هستند، يعني آب را به خوبي جذب مي كنند 
و به دلیل اينكه در مسیر هضم شدن حجم آنها به دلیل جذب آب بزرگ تر مي شود، احساس سیري 

بیشتري در فرد ايجاد مي كنند.
افزودن هريك از اين مواد غذايي، تركیب كردن آنها با يكديگر يا مصرف مقدار مشخصي از تمامي 
آنها مي تواند در يك روز پرمشغله،  انرژي كافي براي انجام فعالیت هاي روزمره را در هر فردي ايجاد 
كند. وجود دوز مناسبي از فیبر در تمامي اين مواد غذايي باعث كند هضم شدن آنها مي شود و حس 
سیري را بادوام تر مي سازد. همچنین ويتامین ها و آنتي اكسیدان ها در كنار پروتئین و چربي هاي 

سالم درون تمامي اين غذاها انرژي بیش از حد مورد نیاز فرد را در طول روز تامین مي كنند.

سبا ثروتي
روزنامه نگار

تورم  ناشتايی 
گزارشي از افزايش قیمت خوراكي هايي كه عموم مردم براي وعده صبحانه مصرف مي كنند 

صبحانه مي تواند يكي از گران ترين و البته جذاب ترين وعده هاي غذايي باشد. بعضي متخصصان 
تغذيه بر اين باورند كه صبحانه مهم ترين وعده غذايي اســت كه جايگزين يا حذف كردن آن 
توصيه نمي شود. در روزگاري كه تورم كاالهاي خوراكي از مرزهاي 60 و 70درصد گذشته است، 
تهيه يك صبحانه نسبتا پر و پيمان، مي تواند خرج بسياري روي دست شما بگذارد. براساس 
گزارش هاي مركز آمار ايران، نرخ تورم نقطه اي در ارديبهشت 1400 به عدد 46. ٩درصد رسيده 
است؛ يعني خانوارهاي كشــور به طور ميانگين 46.٩ درصد بيشتر از ارديبهشت 1٣٩٩ براي 
خريد يك »مجموعه كاالها و خدمات يكســان« هزينه كرده اند كه در اين ميان سهم تورم 

كاالهاي خوراكي قابل توجه تر است. شير، پنير، تخم مرغ، نان، چاي، مربا، عسل، خامه، كره و... 
از اجزاي اصلي صبحانه در فرهنگ ايراني به شمار مي روند. البته كم نيستند خانواده هايي كه 
كره بادام زميني، شكالت صبحانه و... هم حتما سر ميز صبحانه شان يافت مي شود. اما هركدام 
از اجزاي روتين صبحانه در يك سالي كه ميان دو ارديبهشت 1٣٩٩و 1400قرار داشت، چقدر 
گران شده اند و ميانگين قيمت امروزشان چقدر است؟ داده هاي مركز آمار ايران نشان مي دهد 
كه بيشترين افزايش قيمت در يك سال گذشت مربوط به گروه چاي و قهوه بوده است و كمترين 

افزايش قيمت را كره بادام زميني تجربه كرده است.

بادام منبع 
عالي چربي، 

آنتي اكسيدان، 
 آهن،  كلسيم، 

 ويتامين E و 
مقداري پروتئين 

است و مصرف كره 
آن به عنوان بخشي 
از صبحانه مي تواند 
قند خون را كنترل 

كرده و خطر ابتال 
به بيماري قلبي 
را كاهش دهد. 

2قاشق غذاخوري 
كره بادام حاوي 
٣.٣گرم فيبر و 

6.7گرم پروتئين 
است كه مي تواند 

براي مدتي 
طوالني فرد را 
سير نگه دارد، 
به ويژه اگر كره 
بادام خانگي و 

بدون افزودني هاي 
مضر مانند قند به 
همراه اوت ميل يا 
 اسموتي )ميكس 
ميوه ها( ميل شود

صبحانه به رسم سالم ترين كشورها
مفیدترين صبحانه ها در كدام نقاط كره زمین سرو مي شوند؟

فهرست سالم ترين كشورهاي جهان ساالنه از سوي مراكز نظرسنجي و پژوهشي 
ازجمله مركز پژوهشي وال استريت 24/7با بررسي شاخص هاي مختلفي منتشر 
مي شود كه كشورهاي اسكانديناوي و آسيايي معموال در اين فهرست جايگاه ويژه اي 
دارند. اگرچه رژيم غذايي مديترانه اي همواره به عنوان سالم ترين نظام تغذيه در جهان شناخته مي شود اما تمامي 
كشورهاي مديترانه اي را نمي توان در فهرست سالم ترين كشورهاي جهان مشاهده كرد زيرا در كنار تغذيه سالم، 
 فاكتورهاي متنوع ديگري هم در حفظ سالمت تأثيرگذارند. كشــورهاي قطر، نرو  ژ، سوئيس، ژاپن، ايسلند و 
سنگاپور معموال كشورهايي هستند كه در ميان برترين كشورهاي سالم در جهان حضور دارند. از اين رو مي توان 
اينگونه درنظر گرفت كه سالم ترين صبحانه هاي جهان در اين كشورها رايج هستند. كشورهاي يونان و لبنان هم 
به عنوان معروف ترين كشورهاي داراي رژيم غذايي مديترانه اي، صبحانه هاي كامل و سالمي دارند. صبحانه كامل، 
صبحانه اي است كه تمام گروه هاي غذايي شامل پروتئين، كربوهيدرات و چربي هاي سالم در آن وجود داشته باشد.

قطر- يكي از صبحانه هاي رايج در اين 
كشــور حــاوي حبوبــات، تخم مرغ، 
 سبزيجات و كمي نان اســت. تخم مرغ اصلي ترين ماده 
تشكیل دهنده صبحانه در قطر است كه ممكن است با آن 
غذاهايي مانند باللیط، نوعي خوراك حاوي رشته هاي 
زعفراني و تخم مرغ، يا شاك شوكا، نوعي غذا حاوي سس 
غلیظ گوجه فرنگي و تخم مرغ فراهم شود. اين صبحانه ها 
به همراه كمي لوبیاي آب پز و كمي نان به عنوان صبحانه 

صرف مي شوند.

نروژ- صبحانــه رايج در نــروژ نوعي 
ساندويچ نان تست است كه انواع كره هاي 
سالم مانند كره بادام زمیني يا ديگر كره هاي گیاهي و انواع 
مواد گوشتي مانند سالمون يا گوشت هاي دودي روي آن 
قرار مي گیرد. اين ساندويچ معموال با املت تخم مرغ، پنیر 

سفید يا قهوه اي و كمي میوه يا خیار خورده مي شود.

سوئيس- موسلي محبوب ترين صبحانه 
در اين كشور به شمار مي رود كه متشكل 
از جوي دوسر، ديگر دانه هاي روغني، میوه خشك، ماست 
و میوه تازه است. صرف نان و مربا كه البته چندان صبحانه 
سالمي نیست هم در بخش فرانسوي زبان اين كشور رايج 
است، اما نه به اندازه موسلي. نان و مربا جزو صبحانه هايي 

است كه گاه و بیگاه به عنوان تنوع مصرف مي شود.

ايسلند- صرف صبحانه در خانه، سنتي 
مهم در ايسلند به شــمار مي رود. براي 
بســیاري از ايســلندي ها صبح بدون نان تست و قهوه 
رسمیت پیدا نمي كند و بســیاري از آنها حتما بايد يك 
كاســه بزرگ اوتمیل )خوراك بلغور جو دوسر به همراه 
شــیر و میوه تازه( را پیش از خروج از خانه صرف كنند. 
بسیاري از ايســلندي ها هم هرروز مقداري مشخص از 
روغن كبد ماهي كاد را به همراه صبحانه میل مي كنند؛ 

سنتي كه براي بعضي از ايسلندي ها جنبه مقدس دارد و 
درواقع به دلیل داشتن مقادير زيادي ويتامین دي كه در 
ماه هاي تاريك در اين كشور بسیار كاربردي است، براي 

مردم اين كشور از اهمیت برخوردار است.

ژاپن- ناتو، دانه هاي تخمیرشده سويا كه 
مملــو از ويتامیــن هســتند، ترشــي 
سبزيجات، ماهي گريل شده، برنج، كاسه اي سوپ میسو و 
چاي سبز رايج ترين مجموعه اي است كه در ژاپن به عنوان 
صبحانه صرف مي شود. اما صبحانه هاي غربي مانند قهوه، 

تخم مرغ و نان تست هم در اين كشور رواج دارند.

يونان- تخم مرغ، سبزيجات و انواع میوه ها 
ركن اصلــي صبحانه در يونان به شــمار 
مي روند. يكي از محبوب ترين صبحانه ها در يونان،  غذايي 
به نام اسفوگاتو است؛  تركیبي املت مانند از تخم مرغ، انواع 
سبزيجات تازه و پنیر رنده شده، پیاز، كلم، نعنا، شويد، پنیر 
فتا، شیر، روغن زيتون،  نمك و فلفل رايج ترين تركیبات 
اين صبحانه سالمت هستند. پنیر، سبزيجات و تخم مرغ را 
تقريبا در تمامي صبحانه هاي يوناني مي توان يافت  و البته 

نبايد زيتون و روغن زيتون را هم فراموش كرد.

لبنان- مناقیش رايج ترين صبحانه در 
لبنان است. اين صبحانه ناني سبوس دار و 
گرد اســت كه معموال روي آن با روغــن زيتون، زعتر 
)تركیبي از سماق، كنجد و آويشن( پوشانده شده و در فر 
پخته مي شود. ممكن اســت از پنیر، گوشت چرخ شده، 
اســفناج يا بادمجان هم براي پوشــاندن روي اين نان 
استفاده شود. آرد سبوس دار، ادويه، مواد پروتئیني، روغن 
زيتون و انواع دانه هاي روغنــي معموال بخش بزرگي از 

صبحانه هاي لبناني را تشكیل مي دهند.

لقمه هاي ترسناك صبحگاهي
درباره عادت هاي اشتباه هنگام خوردن صبحانه كه اين وعده غذايي را زيان آور مي كنند

بيشتر افراد در وعده صبحانه، موادي كه براي آغاز روز و ادامه فعاليت ها در طول روز به آن نياز دارند دريافت 
نمي كنند. صبحانه غني از مواد پروتئيني عالوه بر اينكه صبحانه اي سالم و پرانرژي است، مي تواند به كاهش وزن 
افراد هم كمك كند. تحقيقات متعدد علمي ازجمله پژوهش هاي مركز ملي كاهش وزن آمريكا نشان داده اند 
80درصد از افرادي كه موفق به كاهش وزن شده اند، هر روز صبحانه هاي پروتئيني مصرف مي كنند. همزمان، 
داشتن عادت هاي نادرست حين مصرف صبحانه مي تواند افراد را به مسير افزايش وزن و انواع بيماري هاي 
وابسته به آن مانند ديابت يا بيماري هاي قلبي ســوق دهد. در ادامه به بدترين عادات غذايي در زمان صرف 
صبحانه كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان تغذيه مي تواند در طوالني مدت آسيب زننده باشند اشاره مي شود.

 1
صبحانه خوردن با هدف ســيري- باور 
عمومي بر اين است كه به محض بیدارشدن 
بايد صبحانه خــورد. درصورتي كه اگر پیش 
از صرف صبحانه به صــداي بدن گوش داده 
نشود، ممكن است صرف صبحانه به افزايش وزن منجر 
شود. بهتر است پیش از صرف صبحانه در بدن به دنبال 
نشــانه ها و ســیگنال هاي طبیعي گرسنگي گشت 
و تنها درصورت وجود احســاس گرسنگي صبحانه 
خورد. درعین حال نبايد صرف صبحانه را تا زماني كه 
گرسنگي شديد شده و به ضعف منجر شود به تأخیر 
انداخت زيرا اين كار باعث مي شــود افراد در انتخاب 
مواد غذايي صبحانه دچار خطا شوند يا پرخوري كنند.

 2
پرخوري كردن در وعده صبحانه- صرف 
صبحانه اي چرب، مملو از پروتئین و سديم 
تنها باعث سنگیني، خواب آلودگي، كرختي 
و بي حالي افراد در طول روز خواهد شد، اگر 
نخواهیم به تأثیر صرف چنین صبحانه اي بر افزايش 
وزن اشاره كنیم. خوردن حجم زيادي مواد پروتئیني 

فراوري شده يا چرب و يا شیرين و مقادير زيادي مواد 
قندي باعث مي شــود بدن براي هضم اين حجم مواد 
غذايي انرژي بسیاري بسوزاند و فرد در طول روز بیشتر 

احساس خستگي كند.

 ٣
مصرف بيش از اندازه مــواد فيبردار- 
زياده روي در مصرف مواد فیبردار در وعده 
صبحانه باعث نفخ شديد مي شود. مصرف 
فیبر در اين وعده غذايي اهمیت زيادي دارد 
 اما زياده روي در خوردن مواد فیبردار باعث بروز دل درد 
و نفخ شديد خواهد شد كه درصورت نوشیدن مقادير 

زياد آب مي توان مشكل را رفع كرد.

 4
بي توجهي به نوع غالت صبحانه- غالت 
صبحانه ظاهري معصــوم و بي آزار و حتي 
ســالمت دارند اما بیشــتر آنها حاوي قند 
غیرضروري هستند. بهترين غالت صبحانه 
آنهايي هستند كه روي آنها با قطعیت گزينه بدون قند 

حك شده باشد.

سميرا رحيمی
روزنامه نگار

 5
تماشاي اخبار صبحگاهي حين صرف 
صبحانه- بدترين رفتاري كه مي توان حین 
صرف هر وعده غذايي انجام داد، تماشاي 
اخبار از تلويزيون اســت و وعده صبحانه 
در اين خصوص از حساسیت باالتري برخوردار است. 
متمركزشدن بر تلويزيون حین صرف غذا آگاهي ذهن 
نسبت به خوردن غذا و لذت بردن از طعم ها و بافت غذا 
را از بین مي برد و همچنین افراد را نســبت به حجم 

غذايي كه صرف مي كنند ناآگاه خواهد ساخت.

 6
زياده روي در صرف پروتئين- يكي ديگر 
از رفتارهاي نادرست صبحگاهي، صرف بیش 
از اندازه مــواد پروتئینــي در وعده صبحانه 
است. اگرچه پروتئین يكي از مهم ترين مواد 
غذايي براي ماهیچه سازي و ايجاد احساس سیري است، 
اما مصرف بیــش از اندازه آن باعث مي شــود پروتئین 
مازاد به شــكل چربي در بدن ذخیره شــود. همچنین 
پژوهش هاي زيادي نشان داده اند كه باالبودن بیش از 
اندازه پروتئین در وعده هاي غذايي ممكن است احتمال 

ابتال به بیماري هاي قلبي را افزايش دهد.

غ شير و پنير و تخم مر
  گروه شیر، پنیر و تخم مرغ در ارديبهشت امسال،  نسبت 
به ارديبهشت سال قبل، به گواه مركز آمار ايران 75درصد 

گران  شده اند.
  در 12 ماه منتهي به  ماه ارديبهشت سال1400 اما اين 

گروه خوراكي، 75 درصد گران تر شده اند. 
  پنیر، شیر و تخم مرغ به طور میانگین نسبت به  ماه قبل، 

5درصد ارزان تر شده اند.
  امروز قیمت پنیر بین 13 تا 17هزار تومان است. 

  نرخ تخم مرغ براي هر شانه حدود 40هزار تومان برآورد 
مي شود. 

  شیر، بسته به برندي كه انتخاب مي كنید بین 8 تا 12هزار 
تومان قیمت گذاري شده است.

نان و غالت 
  براساس گزارش هاي منتشرشده از مركز آمار ايران، تورم 
در گروه نان و غالت در ارديبهشــت سال جاري، 56درصد 
برآورد مي شود و تورم ماهانه گروه نان تنها 1.9درصد است. 
  تورم ســاالنه گروه نان، در گزارش مركز آمــار ايران، 

53.4درصد اعالم مي شود. 
  نان ســنگك دانه اي 3تا 7هزار تومان است كه بسته به 

نوع آن متغیر است. 
  نان بربري بین 2تا 5هزار تومان قیمت دارد. 

شكر، مربا، عسل 
  گروه شــكر، مربا، عسل، براســاس گزارش مركز آمار 
ايران در اديبهشت امسال نسبت به ارديبهشت سال قبل، 

69درصد گران تر شده اند. 
  اين گروه از خوراكي ها نســبت به سال قبل، 3.8درصد 

افزايش قیمت را تجربه كرده اند. 
  هر بسته 900گرمي شكر، هم اكنون بین 20 تا 30هزار 

تومان قیمت دارد. 
  قیمت يك شیشــه مربا 300گرمي بین 17 تا 30هزار 
تومان است و اين در حالي است كه همین مربا سال گذشته 

بین 10 تا 19هزار تومان بوده است. 
  عسل يكي از گران ترين اجزاي صبحانه است. يك كیلو 

عسل بین 170 تا 250هزار تومان قیمت دارد.

كره بادام زمينی و شكالت صبحانه 
  بررسي هاي میداني نشان مي دهد كه كره بادام زمیني و 
شكالت صبحانه بین 50 تا 60درصد گران تر شده  اند. قیمت 
هر شیشه كوچك شكالت صبحانه از 25هزار تومان در سال 

گذشته به 55هزار تومان در سال جاري رسیده است. 
  قیمت يك شیشــه بادام زمیني خارجــي هم از حدود 
60هزار تومان به 120هزار تومان رســیده اســت و البته 
نمونه هــاي ايراني هم از میانگین 17هــزار تومان قیمتي 
در سال گذشته امسال به حدود 28هزار تومان رسیده اند. 

چای، قهوه، كاكائو
  تورم در گروه چــاي و قهــوه از همه گروه ها بیشــتر 
بوده اســت. براســاس گزارش مركز آمار اين گروه غذايي 
78.4درصد افزايش قیمت را در ارديبهشت امسال نسبت 

به ارديبهشت سال قبل، تجربه كرده اند.
  اين گروه مواد غذايي نســبت به ماه گذشته سال جاري 
4.3درصد گران شــده اند و تورم آنها در 12 ماه منتهي به 
ارديبهشت ســال جاري، 54درصد تورم را در كارنامه خود 

به ثبت رسانده اند.
  قیمت چاي، كیلويي 60تا 90هزار تومان است. 

  هر كیلوگرم قهوه ترك بین 80تا 100هزار تومان قیمت 
دارد كه البته بسته به برند قهوه مي تواند تا 150هزار تومان 

هم افزايش پیدا كند.

صبحانه گران در كافه، هتل 
  يكي از تفريح هايي كه بخشــي از جامعه پیش از شیوع 
كرونا داشــتند، صبحانه خوردن در كافه هــا و هتل ها بود. 
اگر بي توجه به شــرايط كرونايي، هنــوز به دنبال خوردن 
صبحانه هاي سلف سرويس در هتل ها باشید بايد بدانید كه 

هزينه استفاده هر نفر از اردو، 80 تا 150هزار تومان است.
  اگر اهل صبحانه خــوردن در كافه هســتید كه به طور 
میانگین هر نفر براي ديس كوچــك صبحانه در كافه بايد 

50هزار تومان هزينه كند. 

%75

%56

%69

%50

%78/4



15 2 دوشنبه 7 تیر 1400  شماره 8255 درنگ 3 0 2 3 6 3 0

صبحانه
این شماره

 رّدپاي صبحانه
در تعامالت روزمره

وعده صبحانه چه اثري بر زندگي روزانه و تعامالت اجتماعي مي گذارد؟
زندگي بسياري از ايراني ها به خصوص ساكنان شهرهاي 
بزرگ روي دور تند قرار گرفته است و برخي خود را با 
توجه به سالمت روحي و جسمي با سبك جديد زندگي 
ايراني وفق داده اند. اما برخي نيز خود را در ميان چرخ دنده هاي فشار روزمره رها كرده اند 

و با حذف آداب درست زندگي در تالش هستند تا اندكي خود را سرپا نگه دارند.
حذف وعده صبحانه در سبك زندگي شهري به عادت برخي تبديل شده است؛ عادتي 
كه نه تنها در سالمت افراد اثرات منفي به جاي مي گذارد بلكه مي توان ردپاي اين اثرات 

منفي را در تعامالت روزمره و روابط اجتماعي ديد.

علیرضا شريفي يزدي، جامعه شناس، در رابطه با اثرات وعده صبحانه 
بر تعامالت روزمره به روزنامه همشــهري مي گويد: »بســیاري از 
خلق و خوهاي مثبت و منفي مردم به نــوع تغذيه و هورمون هاي 
بدبازمي گردد. تجربه نشــان داده اســت كه اگر فردي روز خود را 
بدون میل كردن صبحانه آغاز كند، روز مشوش و پر از پرخاشي را 
پشت سر خواهد گذاشت و در تعامل با ديگران و روابط اجتماعي 

ضعیف عمل خواهد كرد«. 
او معتقد است زماني كه تغذيه مناسب داريم و صبحانه را در ابتداي روز مصرف مي كنیم، بدن 
را در شرايط مناسبي قرار داده و اجازه مي دهیم كه هورمون هاي بدن درست تنظیم شود، در 
اين صورت خلق و خوي مناسبي خواهیم داشت و اگر با مشكالت اجتماعي روبه رو شويم، اين 
قدرت را داريم كه با آرامش كامل دست به حل آن مشكل بزنیم؛ به عنوان مثال زماني كه فردي 
به ما پرخاش مي كند اگر تغذيه درستي داشــته باشیم، مي توانیم راحت تر دست به مديريت 
بحران بزنیم تا اين مشكل منتج به برون ريزي بیشتر خشم و دعوا نشود. بنابراين بايد بدون شك 
قبول كنیم كه توجه به صبحانه مي تواند منش و مرام افراد را در زندگي روزمره تحت تأثیر قرار 
دهد و افرادي كه به اين وعده توجه خاصي دارند،  به دلیل برخورداري از سالمت روان و جسم 

با ديگران برخورد مناسب تري خواهند داشت.
جامعه ايراني ما از وعده صبحانه بســیار فاصله گرفته اند اما در كشورهاي غربي بر اين وعده 
غذايي بسیار تأكید مي شود؛ نكته اي كه شــريفي يزدي در رابطه با آن توضیح مي دهد: »در 
فرهنگ قديم ايراني تنها دو وعده غذايي صبحانه و عصرانه رواج داشــت و هنوز نیز در برخي 
از مناطق جنوب و جنوب شرق اين فرهنگ رايج اســت، به عبارت ديگر بايد قبول كنیم كه 
برخالف جامعه امروز، صبحانه در جامعه ايراني بســیار محبوب و مهم بود و كمتر خانواده اي 
دست به حذف اين وعده غذايي مي زد اما با توجه به تغییراتي كه در سبك زندگي جامعه امروز 
رخ داده است، شاهداين واقعیت هستیم كه از اعتبار صبحانه كاسته شده است. عاداتي مانند 
دير خوابیدن و دير بیدارشدن موجب شده است تا صبحانه جايگاه اصیل خود را از دست بدهد. 
در واقع فرهنگ تغذيه سالم و مناسب در ايران كه صبحانه در آن نقش اصلي را برعهده داشت، 
به دست فراموشي سپرده شده است. اين اتفاق تأثیرات مهمي بر زندگي افراد به جاي خواهد 
گذاشت و بیراه نیست كه بگويیم بخشي از بي حوصلگي و خشم امروز جامعه ما مربوط به اين 

تغییر رفتار در تغذيه است«.
براساس گفته اين جامعه شــناس، برخالف مردم ايران، بسیاري از مردم كشورهاي پیشرفته 
سبك زندگي خود را مناسب با سالمت جســمي خود تنظیم مي كنند و براي وعده صبحانه 
اهمیت ويژه اي قائل هســتند چراكه مي دانند براي داشتن يك روز با كیفیت بايد روز خود را 
با وعده غذايي مناسب شــروع كنند. بنابراين ما ايراني ها بايد به اصول تغذيه اي خود با تكیه 
بر فرهنگ ايراني بازگرديم و نگذاريم سبك زندگي جديد ما را از سالمت دور كند و به منظور 
پرهیز از تنش هاي وابســته به نوع تغذيه بايد وعده غذايي صبحانــه را به جايگاه اصلي خود 

بازگردانیم.

سبك زندگي مدرن به ضرر صبحانه شد
برلیانت بزرگمهر، مشاور رئیس انجمن تغذيه ايران و مشاور تغذيه و 
رژيم درماني، نیز معتقد است كه شايد در نگاه اول نخوردن صبحانه 
تنها به عنوان حذف يك وعده غذايي به چشم بیايد اما بايد بدانیم كه 
حذف اين وعده غذايي مي تواند تمام لحظات زندگي روزمره افراد 

را تحت تأثیر قرار دهد.
براساس گفته او »سلول هاي ما نیاز به مواد غذايي دارند و اگر وعده 
صبحانه حذف شــود، يعني به سلول هايمان مواد الزم نرســانده ايم و اين اتفاق ممكن است 
مشكالت روحي و جسمي متعددي را در يك روز براي ما رقم بزند. اكثر افراد زماني كه از خواب 
بیدار مي شوند به دنبال اين هستند كه يك روز فعال كاري و شخصي را كلید بزنند و اين امر 
ممكن نیست مگر اينكه روزمان را با يك صبحانه كامل و متعادل آغاز كنیم. اگر افراد صبحانه 
میل نكنند به عادت هاي غذايي نامناسب روي مي آورند كه اين روند تأثیرات نامناسبي بر جسم 

و روح آنها خواهد گذاشت.«
اين كارشناس تغذيه نیز تغییر سبك زندگي را عامل اصلي حذف وعده غذايي صبحانه مي داند 
و معتقد است كه »سبك زندگي مردم ايران در گذر زمان تغییر كرده و متأسفانه شاهد هستیم 
كه تغییر در زمان خواب، باالرفتن ســرعت زندگي، ســاعات كاري طوالني و... موجب شده 
است تا وعده صبحانه از كمترين میزان اهمیت برخوردار باشد و بسیاري تمام هم و غم شان 
را براي وعده ناهار و شام مي گذارند. ما شاهد هستیم كه بسیاري از افراد براي آنكه سر موقع 
در محل كار خود حاضر شوند، ترجیح مي دهند وعده صبحانه را حذف كنند و اين فرهنگ در 
میان بسیاري از ايراني ها جا افتاده است و كمتر كسي به تبعات منفي اين سبك زندگي توجه 
مي كند. افزايش آگاهي نسبت به تغذيه مي تواند مانع گســترش اين الگوي غذايي نادرست 

شود«.
بزرگمهر در رابطه با تفاوت وعده غذايي صبحانه در ايران و كشورهاي غربي توضیح مي دهد: 
»نیم نگاهي به شرايط تغذيه زندگي مردم در كشــورهاي غربي اين واقعیت را نشان مي دهد 
كه آنها برخالف مردم ايران همچنان به وعده صبحانه پايبند هســتند و با وجود مشغله  هاي 
كاري، وعده صبحانه را متناسب با سبك زندگي خود پیگیري مي كنند. در كشورهاي خارجي 
صبحانه مفصل مورد توجه است و از اهمیت بیشتري برخوردار است. متأسفانه باورهاي غلطي 
در رابطه با صبحانه در ايران وجود دارد و برخي گمان مي كنند كه درصورت خوردن صبحانه 
چاق مي شوند و در طول روز میل بیشــتري به غذا پیدا مي كنند اما از اين نكته غافل هستند 
كه حذف صبحانه نه تنها سالمت زندگي آنها را با مخاطره روبه رو مي كند بلكه شرايط داشتن 
يك روز با تعامالت مناسب و كم تنش، دشوار مي سازد. در واقع بايد گفت كه اگر افراد صبحانه 
نخورند مواد غذايي مورد نیاز سیســتم عصبي را حذف مي كنند و به دلیل ضعف و بي حالي، 

قدرت تمركز و حافظه كاهش پیدا مي كند«.

نورا عباسي
روزنامه نگار

خديجه نوروزي
روزنامه نگار

كرونا و گراني چه تأثیري بر پاتوق هاي عرضه صبحانه گذاشت؟

صبحانه كساد است
مشتريان طباخي ها و رستوران هاي گران قیمت كم نشده اند اما 

قهوه خانه ها و كافي شاپ ها كاهش مشتري داشته اند و تعداد زيادي از 
پاتوق هاي صبحانه تعطیل شده اند

طباخي ها، قهوه خانه ها، سفره خانه ها، كافه باغ ها، كافي شاپ ها و رستوران هاي 
سنتي و مدرن همه و همه از پاتوق هايي هستند كه به شكل و قالب خاص خود 
صبحانه عرضه مي كنند اما بايد ديد اين روزها به خاطر كرونا و گراني بازهم اين 

پاتوق هاي صبحانه مانند سابق مشتري دارند يا خير؟

از تعداد كله پاچه خوران كم نشد
صبحانه خورهاي حرفه اي كه عاشق خوردن صبحانه بیرون از منزل 
هستند آن دسته از سحرخیزاني اند كه عاشــق خوردن كله پاچه 
هســتند و در گرگ و میش هوا از خواب بیدار مي شوند تا به وصال 
محبوب شان برسند. طباخي ها معموال اول از مشتريان خاص خود 
با كله پاچه و سیرابي همراه با نان سنگك و تافتون داغ با چند مدل 
ترشي، ساالد شیرازي، زيتون پرورده و نوشابه پذيرايي مي كنند. از 
آنجا كه معموال مشتري هاي اين پاتوق ها خاص هستند كرونا خیلي 
به تعداد مشتريان آسیب نزده است. علي قنبرنژاد، يكي از كله پزهاي 
قهار تهران مي گويد: »كله پاچه از قديم جزو صبحانه هاي گران قیمت 
و الكچري بوده و معموال افرادي كه درآمد خوبي دارند در هفته روزي 
2 تا 3بار براي سرو آن به ما مراجعه مي كنند. گراني هاي اخیر هم در 
نیامدن اين افراد تأثیري نداشته و تعداد مشتريان را كم نكرده است. 
اتقافا اين ايام مصرف بیرون بر ما بیشتر هم شده و افراد براي تقويت 

ايمني بدن و سالمتي بیشتر به خوردن اين غذا روي آورده اند«.

سفارش كم املت در قهوه خانه ها
قهوه خانه ها يكي از پررونق ترين پاتوق هاي صبحانه هســتند كه 
معموال با املت، نیمرو، سوســیس و تخم مرغ، عدسي، نان و كره و 
مربا، خامه عســل، پنیر و گردو، خیار و گوجه و سبزي صبحگاه از 
مشتريان پذيرايي مي كنند. اين پاتوق هاي صبحانه مشتريان خاص 
خود را دارند و معموال محفل گرمي براي بازاري ها، كارگرها و مردم 

رهگذر هستند. احسان عباسي، يكي از قهوه خانه داران شیخ هادي 
در گفت وگو با همشهري مي گويد: »قبل از كرونا قیمت املت به عنوان 
يكي از پرسفارش ترين غذاهاي صبحانه 5هزار تومان بود اما به خاطر 
گراني مواد غذايي االن يك پرس املت 17هزار تومان است و همین 
موضوع موجب شده تا از تعداد مشــتريان ما كاسته شود. سفارش 
املت به خاطر گراني كمتر شده و به سمت سفارش نان و پنیر و كره و 
مربا رفته است )باخنده(. به خاطر گراني ها ديگر نمي توان بوي املت 

با روغن كرمانشاهي راه انداخت«.

كاهش مشتريان جوان كافي شاپ ها
كافي شــاپ ها و كافه باغ ها هم به عنوان يكي از پاتوق هاي صبحانه 
بیشــتر مخصوص قرارها كاري و... هســتند. در منــوي صبحانه 
كافي شــاپ ها شــما قدرت انتخاب بیشــتري داريد و بستگي به 
مزاج آن روزتــان دارد كه تركیب صبحانه تان چه باشــد: صبحانه 
ايراني، انگلیسي، كوبايي، لهستاني، اسپانیايي يا مراكشي. با اينكه 
كافي شاپ ها منوي متنوعي براي عرضه يك صبحانه مقوي و مغذي 
دارند اما گراني قیمت ها و كرونا موجب شده تا مشتريان الكچري 
داشته باشند. مدير يك كافه مي گويد: »كافي شاپ ها معموال پاتوق 
قشر جوان هستند و صبح اول وقت معموال افراد زير 30سال به همراه 
دوستانشــان براي صرف صبحانه و يك نوشیدني و گپ و گفت به 
اين پاتوق ها مي آيند. گرچه كرونا مشتري تمام پاتوق هاي صبحانه 
را كم كرده اما بیش از همه، گراني ها عامل اصلي كاهش مشتريان 

بوده است، آن هم براي قشر جوان كه هنوز درآمد مستقلي ندارند 
و پول توجیبي هايشــان كفاف هزينه هاي روزمــره اين چنیني را 
نمي دهد«. صاحب يك كافه باغ هم مي گويد: »كافه ما در فضاي باز 
به مشتريان خدمات مي دهد و بیشتر جمع هاي خانوادگي و دوستانه 
اين مكان را براي صرف يك صبحانــه مطبوع و لذتبخش انتخاب 
مي كنند. كرونــا خیلي بر رونق كار ما به خاطــر بازبودن فضا تأثیر 
خاصي نگذاشته و سعي كرديم قیمت هايمان مناسب باشد و سود 
كمتري از مشتريان بگیريم. همین موضوع موجب شده تا همچنان 
كارمان رونق سابق را داشته باشد و مشتريان ثابت خود را براي سرو 

صبحانه داشته باشیم«. 

حذف گران قيمت ها از منوي صبحانه رستوران ها
رزرو میز صبحانه الكچري در رســتوران هاي لوكس و گران قیمت 
معموال براي جلســات كاري شــركت هاي بزرگ يا مهماني هاي 
خانوادگي الكچري انجام مي گیرد كه نیاز به فضاي بزرگ و شیك 
و لوكس دارد. در منوي رســتوران هاي اين چنیني عالوه بر تنوع 
باالي صبحانه ها بشقاب رولت گوساله و ســاندويچ كراسان هم به 
چشم مي خورد و قیمت بشقاب صبحانه سرد باالي 70هزار تومان 
است. يكي از اين رستوران داران مي گويد: »كرونا تغییري در میزان 
مشتري هاي ما ايجاد نكرده است و هنوز هم مانند سابق كارمان رونق 
دارد. در فضاي بزرگ رستوران، فاصله گذاري اجتماعي انجام پذير 
است و پروتكل هاي بهداشــتي به مطلوب ترين نحو ممكن انجام 
مي شود«. گرچه شايد رستوران هاي الكچري مشتريان الكچري 
خود را از دست نداده باشند، رستوران هاي زيادي به ويژه در مناطق 
جنوب و شرق هستند كه در ايام كرونا با كاهش 50درصد مشتريان 
مواجه شده اند. محمد احمدي، يكي از رستوران داران جنوب تهران 
مي گويد: »رزرو میز صبحانه در ســال هاي قبل از كرونا و برگزاري 
مهماني هاي خانوادگي انجام مي شد اما مدت هاست كه رزروهاي 
اين چنیني نداريم و مشــتريان صبحانه بیشتر رهگذران هستند. 
به خاطر باالبودن قیمت بعضي مواد غذايي مجبور شده ايم در منوي 
صبحانه تغییراتي ايجاد كرده و تعدادي از غذاهاي قابل ســرو در 
صبحانه را حذف كنیم چون خواهان ندارند. عسل هاي طبیعي محلي 
كه از زنبورداران محلي تهیه مي كرديم آن قدر گران شده كه كسي 
حاضر نیست براي خوردن يك صبحانه هزينه هاي اين چنیني صرف 
كند. سرشیر محلي هم به دلیل گراني از منو حذف شده است. حتي 
بعضي مخلفات كنار صبحانه مانند زيتون، لیموترش و قارچ حذف 

شده، مگر اينكه به سفارش مشتري باشد«. 

امسال جواز 80واحد صنفي باطل شد
دوركاري شــاغالن، به ويژه بانوان و افزايش پخت وپزهاي خانگي و 
تبلیغات منفي درخصوص حذف غذاهاي بیرون و كاهش سفارشات 
بیرون بر، افزايش فوتي ها و پیامدهاي ناشي از آن مانند بي حوصلگي ها 
و افســردگي ها، كاهش تفريحات خانوادگي و دوســتانه و حتي 
كاري، شب بیداري ها و سحرخیز نبودن بسیاري از افراد، گراني ها 
و اولويت بندي كردن در خرج و مخارج، همه و همه دست به دست 
هم داده تا پاتوق هاي صبحانه درمجموع با كاهش تعداد مشتري از 
10 تا 70درصد مواجه شوند. سیدعلي اصغر میرابراهیمي، رئیس 
اتحاديه صنف رستوران و سلف سرويس هاي تهران، در گفت وگو با 
همشهري مي گويد: »كرونا بر كسب وكار رستوران داران و پاتوق هاي 
صبحانه در بحران كرونا اثر سويي گذاشته است و تعطیلي هاي مكرر 
در ايام كرونا موجب شده تا بسیاري از اين پاتوق عالوه بر ازدست دادن 
مشتري هاي رهگذر، مشتري هاي ثابت شان را نیز از دست بدهند. 
بعضي پاتوق هــا به طور كل تعطیل و تعــدادي به خاطر درآمد كم 
مجبور به تعديل نیرو شــده اند و به صورت بیرون بر فعالیت شان را 
ادامه مي دهند. بسیاري از سالن ها هم كارگر سالن كار خود را مرخص 
كرده اند. در ســه ماه اول امسال 80، سال گذشــته 160و سال98 
حدود 200رستوران جوازشان را باطل كردند و در شغل هاي ديگري 
مشغول به فعالیت شــدند. در اين مدت قیمت مواد غذايي، حقوق 
پرسنل و اياب و ذهاب بسیار افزايش داشته است. مالیات و مالیات 
ارزش افزوده هم به شدت در اين وضعیت كسادي تنش زيادي به اين 

صنف وارد كرده است«.

كافي شاپ ها و 
كافه باغ ها هم 
به عنوان يكي 
از پاتوق هاي 

صبحانه بيشتر 
مخصوص قرارها 

كاري و... هستند. 
در منوي صبحانه 
كافي شاپ ها شما 

قدرت انتخاب 
بيشتري داريد و 
بستگي به مزاج 

آن روزتان دارد كه 
تركيب صبحانه تان 

چه باشد: صبحانه 
ايراني، انگليسي، 
كوبايي، لهستاني، 

اسپانيايي يا 
مراكشي. با اينكه 

كافي شاپ ها 
منوي متنوعي 

براي عرضه يك 
صبحانه مقوي و 
مغذي دارند اما 
گراني قيمت ها 
و كرونا موجب 

شده تا مشتريان 
الكچري داشته 

باشند

دكتر كورش 
صمدپور: اگر در 

زمان خوردن غذا 
هرگونه فعاليت 

ذهني ديگر متوقف 
شود روند هضم 

بهتر انجام مي شود. 
كساني كه هنگام 
خوردن مشغول 

انجام فعاليت 
ديگري هستند 

تمركزي ندارند كه 
چه مي خورند لذا 
همين بي توجهي 

موجب مي شود 
تا كالري زيادي 

به بدنشان وارد و 
باعث ايجاد اضافه 
وزن و چاقي شود

ميز صبحانه جاي كتاب نيست
يادداشت هايي از كارشناسان تغذيه و روانشناسي درباره مطالعه هنگام خوردن صبحانه

نظر دو كارشناس تغذيه و روانشناسي را درباره سود و زيان مطالعه هنگام خوردن صبحانه پرسيده ايم. آنها به حضور كتاب يا روزنامه 
كنار وعده صبحانه رأي منفي داده اند. داليل را در يادداشت هاي آنها مي خوانيد.

مطالعه، هضم غذا را دشوار مي كند

وقتي ما مي خواهیم صبحانه مان را انتخاب 
كنیم بايد به چه مسائلي دقت كنیم؟ شايد 
مهم ترين مسئله اين است كه صبحانه مقوي 
و بعد مغذي باشد. صبحانه بايد بتواند انرژي اول صبح ما را تامین كند از 
اين رو تأكید مي شود كه وعده صبحانه را حذف نكنید. درخصوص مغذي 
بودن هم اگر بتوانیم تمام گروه هــاي غذايي مانند لبنیات، غالت، گروه 
سبزيجات و میوه جات و پروتئین ها مانند مغزها و تخم مرغ را در صبحانه 
داشته باشیم مي توانیم بگويیم كه صبحانه ما غذايي كامل است. اما در 
بحث صبحانه فقط انتخاب نوع مواد غذايي مقوي و مغذي مطرح نیست 
بلكه بايد به رفتارها هنگام صبحانه خــوردن هم توجه كرد، چرا كه نوع 
رفتارهاي ما در مسئله هضم غذا بسیار تأثیر گذار است. بسیاري از افراد 
عادت دارند هنگام ســرو صبحانه روزنامه يا كتاب بخوانند و عده اي هم 
با گوشي به خواندن مطالب و ســرگرمي ها مي پردازند. درحالي كه غذا 
خوردن آدابي دارد كه بايد رعايت شــود. نحوه نشســتن پشت میز غذا 
براي خوردن هر وعده غذايي بسیار مهم اســت. وقتي كتاب يا گوشي 
هنگام خوردن غذا در دست باشد و نگاه به سمت آن معطوف شود فشار 
زيادي به گردن مي آيد. بايد به اين موضوع دقت داشت كه غذا خوردن 
تركیبي از عمل هاي مختلف مكانیكي، شیمیايي و بويايي است. وقتي 
لقمه داخل دهان قرار مي گیرد بايد به اندازه اي تمركز داشته باشید كه 
اين غذا خوب جويده شود. جويدن جزيي از پروسه گوارش و هضم است 
كه از دهان شروع مي شود و با بزاق مخلوط مي شود كه بايد دقیق بارها و 
بارها جويده شود تا به خوبي هضم شود. وقتي شما هنگام خوردن صبحانه 
مشغول مطالعه هستید عمل جويدن و مخلوط شدن با بزاق به خوبي انجام 
نمي شود كه اين اتفاق در هضم غذا اختالل ايجاد مي كند. البته سرعت 
هضم بیش از همه بستگي به سازوكار طبیعي بدن دارد. بعضي از افراد 
به علت هاي مختلف در هضم غذا دچار مشكل هستند اما آنچه به عنوان 
ابتدايي ترين كار مي توانیم انجام دهیم اين اســت كــه روي غذايي كه 
مي خوريم متمركز شويم. اگر در زمان خوردن غذا هرگونه فعالیت ذهني 

ديگر متوقف شود روند هضم بهتر انجام مي شود. كساني كه هنگام خوردن 
مشغول انجام فعالیت ديگري هستند تمركزي ندارند كه چه مي خورند لذا 
همین بي توجهي موجب مي شود تا كالري زيادي به بدنشان وارد و باعث 
ايجاد اضافه وزن و چاقي شود. براي داشتن بدني سالم بايد به كیفیت غذا، 
حجم و نحوه جويدن دقت كرد و از غذا خــوردن لذت برد. قطعا چنین 
كیفیتي موجب مي شود بدن بهتر از فوايد مواد مقوي و مغذي بهره ببرد.

ايجاد تعارض در فرمان هاي متنوع به مغز 

براي اينكــه بدانیم آيــا مطالعــه  هنگام 
غذاخوردن مفید اســت يا خیر بهتر است 
با مكانیســم مغز در مواجهه با مطالعه آشنا 
شويم. براساس تحقیقات انجام شده توسط دانشگاه هاي معتبر در سراسر 
دنیا و همچنین مطالعه متنوع در علوم اعصاب نشان مي دهد كه مطالعه 
فقط ذهن ما را از اطالعات بي شمار انباشته نمي كند؛ بلكه عملكرد ذهن 
انسان ها را به سوي بهتر شدن تغییر و سوق مي دهد. فعالیت مطالعه از 
طريق ترغیب ما در نگاه كردن به دنیا از چشــم انداز شخصیت هايي كه 
با ما متفاوت هســتند هوش هیجاني را افزايش مي دهد. اين تأثیرات به 
سادگي روي امواج ذهني ما وقتي كه مطالعه مي كنیم قابل مشاهده است. 
به عنوان مثال اگر در كتاب، مقاله يا روزنامه اي كه مي خوانیم شخصیتي 
در حال يك بازي فیزيكي است درست مناطقي از ذهن ما فعال مي شود 
كه اگر به طور فیزيكي در زمین بازي در حال همان بازي مي بوديد فعال 
مي شد. تحقیقات ديگر همچنین نشان مي دهند كه مطالعه عمیق، آن 
زمان كه با يك كتاب خوب، مدت زمان طوالني سپري مي كنیم توانايي ما 

را براي تمركز و قدرت درك ايده هاي پیچیده گسترش مي دهد.
اما مطالعه هنگام خوردن صبحانه مي تواند چالش هايي براي ما داشته 
باشــد كه به آن اشــاره مي كنیم. مغز ما مدام در حــال گرفتن و دادن 
دستور هاي مختلف اســت، وقتي تصمیم مي گیريم غذا بخوريم مغز را 
براي شــروع يك فرايند فعال مي كنیم و اگر همزمــان اقدام به مطالعه 
كنیم باز يك فعالیت ديگر به مغز اضافه مي شود و اتفاقات متنوع پیرامون 

دكتر كورش صمدپور
متخصص تغذيه و رژيم درماني

وحيد مهدوي معجز
روانشناس صنعتي

ما مدام اثرات مثبت و منفي خودشــان را در مغز ايجاد مي كنند. بعضي 
وقت ها به حدي درگیر موضوعات روزمره مي شويم كه متوجه تعارضات 
اين فرمان هاي متنوع در مغز نیستیم و به طور ناخواسته خود را در معرض 
فرســايش هاي ذهني و در درازمدت جســمي قرار مي دهیم. به عنوان 
مثال خواندن يك مطلب از يك حادثه در شروع يك روز هنگام خوردن 
صبحانه، ناخودآگاه سطح اســترس و اضطراب ما را افزايش مي دهد يا 
خواندن يك مطلب هیجان انگیز در روزنامه مي تواند ســطح ترشحات 
مغزي ما را تغییر دهد كه اين اتفاقــات هنگام خوردن يك وعده غذايي 
مطلوب نیست. غرق شدن در مطالعه هنگام خوردن غذا باعث مي شود 
نتوانیم مقدار وعده غذايي را كنترل كنیم كه همین عامل در درازمدت ما 

را به طور ناخواسته دچار اضافه وزن و چاقي مي كند.
بر اين اساس مطالعه هنگام خوردن صبحانه بايد براساس يك الگوي از 
پیش تعريف شده براي هر فرد باشد تا با مديريت درست ذهن باالترين 
بهره وري و آرامش ذهني را براي فرد داشته باشد. اگر من فردي با زمینه 
استرس و اضطراب هستم ترجیحا هنگام خوردن صبحانه نبايد مطالعه 
مطالب اســترس زا را داشته باشــم يا اگر فردي هیجاني هستم هنگام 
خوردن غذا نبايــد مطالعه موضوعاتي كه ســطح هیجان پذيري من را 

تحريك مي كند، داشته باشم.
پیشــنهاد مي شــود اگر افراد نمي توانند مطالعه هنگام غذاخوردن را 
كنار بگذارند، حداقل براساس شــناخت دقیق از احوال و خلق و خوي 
دروني شان به طور هدفمند مطالب را براي شروع يك صبح انتخاب كنند 
تا مطالعه اثربخش در كنار تغذيه ســالم اثرات مثبت و ماندگاري را در 

جسم و روان ايجاد كند.
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خودتان را گول نزنيد  

صبحانه پنهاني مني وقتي كه نيستيموزه غذايي لور

»صبحانه مهم ترين وعده 
غذايي است«. »صبحانه 
بخوريد چون تنظيم قند 

خون و متوازن نگه داشــتن انــرژي دريافتي روزانه با 
خوردن صبحانه ميسر مي شود«. »صبحانه بخوريد تا 
سرحال تر باشيد«. اين جمله ها را بارها شنيده ايد، اما 
چند و چون صبحانه كه مهم ترين وعده غذايي است 
و در مثل ها توصيه شده كه بايد خودمان بخوريم و به 
دوست و دشمن هم ندهيم، نكته اي است كه چندان 
به آن توجه نمي شــود. در حقيقت، صبحانه روزهاي 
معمولي تعداد زيادي از ما، سرشــار از قندهاي ساده 
و نان هاي سفيد است؛ پروتئين، فيبر و ويتامين ها، در 
تركيب غذايي صبحانه هاي خانگي معمولي جاي زيادي 
ندارد، مگر املت يا تخم مرغي در كار باشد. صبحانه هاي 
رستوراني هم كه صبحانه-ناهار هستند و مخصوص 
روزهاي تعطيل، معموال درصد بااليي از »نخورها« را 
شامل مي شود. حاال اين نخورها كدام مواد غذايي اند 
و ما با كدام صبحانه هاي ســنتي يا مدرن مي توانيم 
جايگزينشان كنيم؟ مربا، نوتال، عسل شكري، پنيرهاي 
خامه اي، نان هاي سفيد كه اين روزها درصد زيادي از 
نان هاي سنتي را شامل مي شود و به خصوص نان تست 
يا باگت سفيد، كورن فلكس هاي شكري شبيه شيرين 
گندمك ها، كيك، شيريني، بيســكوئيت، شكالت، 
آبميوه ها چه كارخانه اي و چه خانگي، شــكر، شيره 
افرا، پنكيك و وافل با آرد بدون سبوس، خامه هاي پفي 
شيرين شده، شيركاكائو و شيرهاي طعم دار، سوسيس، 
كالباس، سس ها و اســموتي ميوه. به جاي اين مواد 
غذايي مي توان به راحتي و هــر روز موارد زير را خورد 
حتي اگر تمايل مان در ابتدا اندك باشد، به مرور زمان 

لذت خوردن صبحانه سالم، عادت مي شود.
سنتي ها و قديمي ترها: لقمه هاي نان، پنير و سبزي با 
نان سبوس دار يا جو، تخم  مرغ، انواع املت سبزيجات 
از املت قارچ تا املت سنتي با تخم مرغ كه با يك قاشق 
كنجد يا دانه چيا مي توان ارزش غذايي اش را چند برابر 
كرد، گوجه فرنگي، خيار، ريحان با پنير چربي متوسط 
يا مغز هاي گياهي شبيه گردو و بادام، تخم مرغ آب پز، 
حلوا ارده شــيرين نشــده به ميزان كنترل شده )اگر 
بيماري زمينه اي نداريد(، حليم، آش هاي سنتي جنوبي 
كه حبوبات و سبزي هاي تازه دارد، خرما و تخم مرغ، 
عدســي با گلپر و روغن زيتون، كره بــادام، زيتون و 
انواع جديد يا ترند كه به واقع در راســتاي سالم سازي 
و سم زدايي برنامه هاي غذايي محبوبيت پيدا كرده اند، 
چون: اورنايت اوت ميل )جو پرك شده با مغزه ها، ميوه 
كامل، دانه چيا، شــير گياهي يا معمولي كه از شب با 
هم مي ماند(، ماســت  و جو پرك شده يا كورن فلكس 
سبوس دار با مغزها و ميوه هاي خشك يا تازه، آووكادو 
و تخم مرغ، ساندويچ سبزيجات كبابي يا پخته )گوجه 
خشــك، ريحان، كدو، بادمجان، فلفل دلمه، كاهو(، 
پنكيك سيب زميني شيرين يا اسفناج، ساندويچ موز 
و دارچين و مغز ها، كره بادام و نان سبوس دار و عسل 
طبيعي، اسموتي سبزيجات و بسياري از مواد غذايي 

تازه و سرشار از مواد مغذي.
قرار نيســت در صبحانه هاي تان همه اين خوراكي ها 
را حتما بگنجانيد، فقط خودتــان را گول نزنيد و اگر 
مي خواهيد صبحانه بخوريد از دسته سالم ها انتخاب 
كنيد، ولو اينكه هر روز يك لقمــه نان و پنير با گوجه 
و خيار يا ســبزي خوردن باشد. رســتگاري در ساده 

خوردن است.

از تنهايي غذا خوردن متنفرم، از اينكه كســي جلويم 
بنشيند و بدون اشتها غذا بخورد هم متنفرم، از اينكه به 
يكي بگويم بيا غذا بخوريم و او بگويد اشتها ندارم متنفرم. 

از اينكه صبح از خواب بيدار شوم و ببينم صبحانه نان و پنير است نيز متنفرم. حتي از 
خوردن نيمرو در صبح متنفرم. اگر بخواهم تنفرها و آداب تنفري غذايي ام را رديف كنم 
يك فهرست طوالني است، از آن طرف هم اگر بخواهم بگويم از چه چيزهايي خوشم 

مي آيد فهرست طوالني تري است.
هيچ وقت براي خوردن صبحانه ترغيب نشده ام. اينكه صبح از خواب بيدار شوم و فكر 
كنم بايد نان و پنير بخورم يا كره و مربا يا ارده و شيره يا خامه و عسل مرا ديوانه مي كند. 
اين غذاها هيچ وقت مورد عالقه ام نبوده. حتي از شب هايي كه نان و پنير جاي شام را 
مي گيرد متنفرم. به گمان من صبحانه بايد مجلل ترين وعده غذايي باشد. از خواب 
بيدار مي شويد و بعد از خواب هاي پي درپي اي كه ديده ايد ستمكاري روزگار است اگر 
صبحانه نان و پنير بخوريد. اگر بخواهم خيلي بــه نان و پنير لطف كنم او را در وعده 
عصرانه مي گذارم؛ وعده اي كه كي خورده كي نخورده است. درست مثل مهريه كه از 
قديم مي گفتند كي داده كي گرفته. اما چطور مي شود يك ميز صبحانه مجلل داشت؟

يك وقتي براي اجراي تئاتر به يكي از دانشگاه هاي آنكارا رفته بودم. آنجا منوي غذايي 
صبحانه پر بود از غذاهاي گرم كه با گوشت درست مي شد. غذاهايي كه هيچ وقت فكر 
نمي كردم مي شود آنها را در صبح خورد و افق تازه اي جلوي رويم باز شد. هميشه فكر 
مي كردم نان و پنير اصال گزينه مناسبي براي صبحانه نيست. اصال نان و پنير هيچ چيز 
نيست. اصال نان و پنير را بايد از سبد غذايي حذف كرد. آن روزها بود كه فهميدم من براي 
خوردن صبحانه به غذاهاي گرم احتياج دارم. اينكه با گوشت و مخلفات چيزهاي قشنگ 
درست كنيد و سر سفره بگذاريد. اينكه با سوسيس يا حتي لوبيا گرم يا املت هاي متنوع 
صبحانه را برگزار كنيد. با اين همه در ميان همه غذاهاي گرمي كه براي صبحانه دوست 
دارم يك غذاي محلي سرد هم دوست دارم كه مخصوص شهرم استهبان است. اسم اين 
غذا »لور«)loor( است. غذايي است متشكل از كشك تر كه داخلش بادام تلخ، پوست 
نارنج، زيره، سياه دانه و چيزهاي تلخ ديگر مي ريزند و مي گذارند يك ماه مي ماند و شيرين 
مي شود همه تلخي ها. بعد آن را خشك مي كنند و با گردو و بادام و كنجد چرخ مي كنند 
و بعد هم با ســبزي ريحان و نعناع و خيار مي خورند. شما مي توانيد همه ميز مجلل را 
براي من حذف كنيد و نه تنها صبحانه كه ناهار و شام و ميان وعده ها هم به من لور بدهيد.

صبحانه هايــي كــه 
در مــاه گذشـــــته 
خــوردم، 984هزار 

تومان خرج برداشت برايم. هزينه صبحانه را البته 
منظورم نيست؛ يعني پول پنير و نان و چايي اش 
را نمي گويم. اين عدد، چيزي بود كه توي فيش 
حقوقي ام به عنوان مبلغ كسر كار نوشته بودند. 
عادت ندارم فيــش را ببينم؛ منتها اين بار آنقدر 
رقم دريافتي ام كم بود كه شك كردم. يعني چه 
شده؟ چه خطايي از من سر زده؟ رفتم و ديدم 
كه بيش از 18ساعت در طول بيست وچند روز 
دير رسيده ام ســر كار و اين جريمه بابت تأخير 

در ورود است.
 كمرشــكن اســت خب. دســت كم بــراي ما 
روزنامه نگارهــا عددي اســت بــراي خودش. 
حدود يك ميليون تومان در معيشــت ماهانه 
ما، رقم كمي نيســت. اما چرا اين را گذاشــتم 
پاي صبحانه هايــي كه ماه پيش بــراي خودم 
ترتيب دادم؟ خب، دير هم بيدار نمي شــدم و 
اين تأخيرها از بابت سيرخوابي نيست. همكارانم 
مي توانند ناظر بر چرت هاي عصرانه، شــهادت 
بدهند كه كم مي خوابم؛ ديــر مي خوابم و زود 
بيدار مي شوم. راســتش را بخواهيد همه تأخير 
از باب ادوات و آدابي اســت كه براي چاشــت 
صبحگاهي ترتيب دادم در ارديبهشت. اول ماه، 
اين شــعر بهرام اردبيلي را براي خودم خواندم 
كه »ارديبهشت اســت/ قتال ترين ماه منظومه 
شمسي«. بعد آن شــعر رضا براهني را خواندم 
كه وسط هايش مي گويد:»صبحانه پنهاني مني 

وقتي كه نيســتي«. همزمان پرنده اي خودش 
را رسانده بود پشــت پنجره اتاق و از الي در باز 
ايوان، نسيم مناسبي مي وزيد تو. گفتم اين ماه را 
بايد طور ديگري برگزار كنم. از صبح ها شروع 
كردم. ارديبهشت، ماه چاي بهاره گيالن است 
و چه وقتي بهتر از اين و چه متاعي خوش تر از 
چاي فومنات براي آغاز اين تحول. چاي فومنات 
بهترين چاي گيالن اســت. البد مي پرســيد 
پس چاي الهيجان چــي؟ نكته ظريفي را بايد 
در تفاوت اين دو عرض كنم تا قانع شــويد. در 
الهيجان، چاي را به آب باران قناعت مي دهند. 
آب باران، رنگ سبز برگ چاي را كدر مي كند 
و در طعم نيز، اثر نامطبوعــي دارد. در فومنات 
اما چايكاران بــه آب باران بســنده نمي كنند 
و هفته اي يك بــار، برگ چاي را بــا آب دريا و 
رودخانه، از آب باران مي شــويند. اين است كه 
فومنات، بهتريــن چاي را به دســت مي دهد. 
مي دانيد كه اين چاي، دست كم 20 دقيقه بايد 
توي قوري روي كتري بخار بگيرد و دم بكشد 
تا بشود آنچه قاسم هاشمي نژاد در »اندر آداب 
چاي نوشي« از چاي خوب مدنظر داشت اينطور 
كه بايد »ســطح قوري مثل ســطح استخري 
پوشيده از نيلوفرهاي پاييزي، از پرهاي رقصان 
چاي پوشيده«  شــود. خب، اين صبر كه براي 
دم كشيدن چاي بهاره فومنات كرده بودم جمع 
زدم و ديدم كه بعله، مشخص است آن 18ساعت 
كسر كار از كجا آمده اســت. اما خب، پشيمان 
نيستم. ياد فرهاد در واپسين سكانس فيلم »در 
دنياي تو ساعت چند اســت؟« مي افتم؛ جايي 
كه پس از 20 سال انتظار، معشوقه اش را ديده و 
دلش را به دســت آورده بود و تنها در يك كلمه 

گفته بود: »مي ارزيد«.
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صبحانه اي براي روزهاي گرم
گپ و گفت با كارشناس تغذيه

 در جست و جوي بهترين صبحانه در فصل تابستان 
وعده هاي غذايي ما همــه روزه از صبحانه 
شروع شده و به شام ختم مي شود. صبحانه 
كامل وظيفه تامين تمام انرژي مورد نياز بدن 
براي آغاز فعاليت روزانه داشته و اســتفاده از منابغ غذايي مفيد و كامل تأثير 
بسيار زيادي در سالمت، شــادابي و كارايي بدن دارد. يك صبحانه عالوه بر 
اينكه بايد خوشمزه باشد بايد ارزش غذايي بااليي داشته باشد، پس بهتر است 
موادغذايي در صبحانه با توجه به فصل، انتخاب و مصرف شود. در اين زمينه با 
عسل نشاط بيني طهراني، متخصص تغذيه و رژيم درماني براي آگاهي از مزاياي 

خوردن صبحانه و به ويژه صبحانه سالم گفت وگو كرده ايم.

صبحانه چه جايگاهي در وعده هاي 
غذايي دارد و حذف آن چه آســيبي به بدن 

مي زند؟
خوردن صبحانــه به عنوان نخســتين وعده غذايي 
اصلي در روز بسيارحائز اهميت است چرا كه براساس 
مطالعات انجام شده حذف اين وعده با كاهش قدرت 
تمركز و يادگيري ارتباط دارد. همچنين با حذف صبحانه ميزان ســوخت وساز 
بدن كاهش پيدا مي كند كه اين امر احتمال چاقي و اضافه وزن را در افراد افزايش 
مي دهد. وعده صبحانه انرژي مورد نياز بدن را بعد از چندين ســاعت ناشتايي در 
طول شب فراهم مي كند بنابراين حذفش مي تواند باعث كاهش سطح انرژي بدن 

و رخوت وكسالت شود.
خوردن صبحانه در تابستان چه اهميتي دارد؟

مصرف اين وعده در روزهاي گرم تابستان اهميت بيشتري هم پيدا مي كند، چراكه 
زماني كه افت سطح قندخون در اثر مصرف نكردن صبحانه با گرماي هوا تركيب 
مي شود، مي تواند خطرگرمازدگي را در طول روز دو چندان كند. براي جلوگيري 
ازگرمازدگي در طول روز بهتر است از وعده ميوه ها و سبزي هاي تازه استفاده كنيم. 
بنابراين ميوه هايي مانند هندوانه، طالبي وخربزه به دليل دارا بودن مقادير زيادي 
آب، مي توانند گزينه هاي مناسبي باشند، ما مي توانيم آنها را همراه با نان و پنير در 

اين وعده غذايي بگنجانيم.
در تابستان ســفره صبحانه را چگونه پر كنيم تا بتوانيم مواد 

غذايي مناسب فصل را در اين وعده غذايي مصرف كنيم؟
سبزي هاي تازه و همچنين گوجه فرنگي و خيار به علت اينكه مقادير فراواني 
فيبر و آب دارند انتخاب هاي مناسبي براي صرف در صبحانه هستند. مي توانيم 
سبزي تازه، نان و پنير همراه با خيار و گوجه را در كنار هم براي اين وعده غذايي 
انتخاب كنيم. نوشيدن مايعات هم در وعده صبحانه مي تواند به جلوگيري از 
گرمازدگي كمك شاياني كند. دراين بين، نوشيدن شير و آبميوه ها و سبزي هاي 
تازه حتما توصيه مي شود. به عنوان مثال آب پرتقال اگر به شكل تازه و طبيعي 
باشــد و همينطور آبميوه هاي فصل مثل آب هندوانــه مي توانند گزينه هاي 
مناسبي باشند. در بين آب سبزي ها هم مي توانيم به آب هويج وآب كرفس اشاره 
كنيم كه مي تواند براي وعده صبحانه بسيار مناسب باشد. همچنين نوشيدني 
موهيتو هم به علت دارا بودن ليمو و نعنا مي توانــد از گرمازدگي در طول روز 
جلوگيري كند. البته بهتر است براي شيرين كردن موهيتو از عسل طبيعي در 

مقادير متعادل استفاده شود.
نقش اسموتي در وعده غذايي صبحانه چيست؟

اسموتي يكي ديگر از گزينه هاي مناســبي است كه مي توان در وعده صبحانه در 
فصل تابستان آن را مصرف كرد. اسموتي هم به علت خنك بودن و هم اينكه در مدت 
زمان كوتاهي آماده مي شود، مي تواند يك صبحانه محبوب در فصل تابستان باشد. 
براي تهيه آن، مي توانيم شير يا ماست را همراه با ميوه هاي دلخواه مان مثل توت 
فرنگي، انبه و يا هر ميوه اي كه دوست داريم را در ميكسر بريزيم و مخلوط كنيم. 
براي شيرين كردن اسموتي نيز گاهي شيريني خود ميوه مي تواند كافي باشد ولي 
اگر ميوه انتخاب شده شيريني زيادي نداشته باشد مي توانيم مقداركمي عسل يا 

مربا به آن اضافه كنيم.
مواد غذايي ممنوعه در وعده غذايي صبحانه تابستاني كدامند؟

بهتراســت كه در وعده صبحانه به ويژه در تابستان از خوردن موادغذايي چرب يا 
سنگين و تركيبات غذايي خيلي شيرين مثل آبميوه هاي صنعتي، شربت هايي كه 
در تهيه آن از مقادير زيادي شكر استفاده شده، شيريني ها به طوركلي قندوشكر 
اجتناب كرده و به جاي آن، انواع مفيد چربي را در وعده صبحانه جايگزين كنيم. 
دراين باره مي توانيم به مصرف مغزدانه ها مثل گردو اشاره كنيم. همچنين مي توانيم 

مويز و كشمش را به عنوان يك تركيب شيرين در وعده صبحانه بگنجانيم.
بهترين زمان براي صرف صبحانه چه موقع است؟

بهترين زمان براي مصرف صبحانه به طوركلي تا دوســاعت پس از بيدارشدن از 
خواب است. هرچه سعي كنيم كه درمدت زمان كوتاه تري پس از برخاستن از خواب 
صبحانه بخوريم، اثرات بهتري مي تواند روي ميزان سوخت وساز بدن داشته باشد.
يك صبحانه سالم چه تأثيري بر بدن دارد و چه خوردني هايي 

مي توانند جزو صبحانه سالم تابستاني باشند؟
يك صبحانه سالم و  بموقع مي تواند به شما انرژي بدهد، باعث تنظيم اشتها شود 
و به شما كمك كند تا در طول روز درســت تصميم بگيريد. بلغور جو دوسر، به 
 كاهش كلسترول كمك مي كند. بلغور جو دوســر همچنين غني از اسيد چرب

 امگا 3، فوليت و پتاسيم است. ماست يوناني، خامه اي و كمي تند است و مقدار 
زيادي پروتئين و كلسيم دارد. جوانه گندم هم سرشــار از ويتامين E و فوليك 
اسيد است. هيچ چيزي مثل يك موز جلوي گرسنگي در طول صبح را نمي گيرد. 
كربوهيدرات دارد و داراي پتاسيم الكتروليتي است كه به كاهش فشار خون كمك 
مي كند و چون موز مقدار زيادي پتاسيم دارد براي افرادي كه به فشار خون مبتال 
هستند انتخابي عالي است. تخم مرغ به عنوان يك منبع سالم پروتئين و مواد مغذي 
مثل ويتامين D شناخته مي شود. كره  بادام جايگزين خوبي براي لبنيات محسوب 
مي شود. اگر شير و لبنيات دوست نداريد، كره بادام مي تواند يك جايگزين عالي 
باشد. كره بادام سرشار از پروتئين و چربي غيراشباع مونو )يك نوع چربي مفيد( 
اســت. هندوانه يك منبع آبرساني عالي براي صبح اســت. اگر تخم كتان را در 
اسموتي يا پوره غالت بريزيد، صبحانه تان را به يك منبع غني از اسيدهاي چرب 
امگا 3 تبديل كرده ايد. زغال اخته، چه تازه و چه يخ زده اش سرشار از آنتي اكسيدان 
است. ميزان كالري زغال اخته بسيار كمتر از خيلي از ميوه هاست. توت فرنگي، براي 
تنظيم ضربان قلب هم مفيد است. قهوه، نه تنها شما را بيدار مي كند، احتمال ابتال 
به خيلي از بيماري ها مثل ديابت و سرطان پروستات را هم كاهش مي دهد. چاي 
سبز، يك منبع غني از نوع خاصي از آنتي اكسيدان به نام كاتچين است كه به بهبود 
سيستم دفاعي بدن كمك مي كند.گرمك، مثل هندوانه و خربزه، سرشار از آب 
است و باعث مي شود تمام طول روز سيراب بمانيد و موقع ناهار اشتهاي كمتري 
داشته باشيد. كيوي، سرشار از پتاسيم و مس است و حتي از يك موز هم بيشتر 
فيبر دارد. عصاره تازه  پرتقال حاوي ويتامين D هميشه يك نوشيدني صبحگاهي 
 ،B 2خوشمزه، عالي و سالم بوده است. پوره غالت حاوي مقدار زيادي ويتامين
فوليك اسيد و مواد مغذي ديگر است. كربوهيدرات ها بخش اصلي صبحانه سالم 
هستند اما اينكه چه نوع كربوهيدراتي انتخاب مي كنيد در سالمتي صبحانه تان 
تأثير زيادي دارد. پس هميشه به ياد داشته باشيد كه سبوس گندم و يا ساير غالتي 
كه در نان، نان تُست و مافين پيدا مي شوند فيبر و مواد مغذي بيشتري نسبت به 

نوع سفيدشان دارند.

فتانه احدي 
روزنامه نگار

برگ آخر

هميشه زنده باشی! 
مردم در نقاط مختلف ايران، چه صبحانه اي می خورند؟

غــذا و خوراكی بــرای مــا ايرانی ها نوعــی تفريح و 
خوشگذرانی اســت؛آيينی كه برای آن مناسك خاصی 
تدارک ديده ايم و همچنان پس از ســال ها از اجرای آن 
لذت می بريم. در اينجا قرار است در گردشی صبحگاهی 

در نقاط مختلف ايران، صبحانه بخوريم. 

ما شمالی ها
شهرهای شمالی ايران وعده گاه عشاق سفر است. در چنين 
ســفرهايي به جای صبحانه های معمول و هتلی، ســری به 
قهوه خانه های سنتی بزنيد و آنجا پنير واويج سفارش دهيد. 
اين وعده غذايی از پنير، كره، تخم مرغ و شويد تهيه می شود. 
اگر به ماسوله رفتيد هم می توانيد آش بخوريد. ماسوله اي ها 
چنجه را هم در وعده غذايــي صبحانه گنجانده اند. اين را به 
كسانی سفارش می كنيم كه عاشق گوشت هستند و در هيچ 
وعده ای از آن حذر نمی كنند. كنالكی هم صبحانه مقوی و 
ارزان قيمتي است كه با سبزی خرد شــده و از پنيری ميان  
خميری كه در تنور پخته مي شود، درست شده. پس می تواند 
گزينه مناســبی برای تغيير ذائقه صبحانه ای تان باشــد. از 
رودسر تا رامسر می توانيد از زنان محلی نان كوالس بخريد. 
در تركمن صحرا »پيشمه« آن نان روغنی خوشمزه را براي 
صبحانه خريداری كنيد. اين نان با تخم مرغ، ماست و شكر 

درست شده و شبيه باميه در روغن سرخ می شود. 

ما شمال غربی ها 
هوای مناطق شمال غربی كشور سرد است. اصوال تابستان ها هوا 
خنك و معتدل می شود اما معموال سرمای هوا در اين مناطق 
باعث شده مردم از خوراكی گرم و مقوی استفاده كنند تا انرژی 

كافی برای مقابله با سرما را در بدن ذخيره كرده باشند. از اين رو 
قيســاوا از صبحانه های معروف اين مناطق است؛ تركيبي از 
تخم مرغ، خرما و گردو. سرشــير قيماق يا سرشير عسل هم 
صبحانه ديگری است مخصوص سرعين. ســمت اروميه كه 
رفتيد گوزلمه بخريد. گوزلمه يعني منتظر نشــو. آماده شدن 
اين صبحانه خيلي گشنه تان نمي گذارد؛ يعني اول تخم مرغ را 
نيمرو مي كنند و بعد ماست و سير را به آن اضافه كرده و اندكی 
هم می زنند. نان ارده، تنور چره، يخاچره، تاواچره و جزالچره 
در آذربايجان غربی براي صبحانه اســت. نان سومون و ياغلی 
چورك هــم مي توانيد همانجا به فهرســت خوراكي ها اضافه 
كنيد. پنير تبريز را در آذربايجان شرقی بخريد. شير داغ محلی، 
عسل و سرشير تبريز همتا ندارد. در روستاها تركيب گردو، نان 
لواش خشك، پيازچه، خامه، خيار، دوغ، پنير و سبزی خوردن 

صبحانه خوشمزه اي مي شود كه به آن دويماج مي گويند.

ما غربی ها 
در كردســتان ســيب زمينی، تخم مــرغ، كره آب شــده، 
سبزی خوردن يا خيارشــور و گوجه در نان سنگك و لواش 
همان بابوله است كه تا ظهر ســير نگه تان مي دارد. بعضی 
خوردن كالنه را ترجيح مي دهند؛ سبزی ويژه اي پيچيده در 
خمير كه با روغن كرمانشاهی درست شده. كرمانشاهي ها 
صبحانه بژی مي خورند. بژی يعني هميشه زنده باشی! اين 
نامگذاري از آن روست كه كرمانشاهي ها در مسافرت های 
طوالنی تعدادي از اين بژی ها را در سفر توشه راه می كردند. 
نان گرده كه محبوب مردم كردســتان و كرمانشــاه است 
در همدان هم به عنوان صبحانــه طرفداراني دارد. گرده با 

سرشير، خامه و عسل خورده مي شود. 

ما جنوبی ها
جنوبي ها بحتيه يا پهتيه را كه تركيبي از شيربرنج و مرباست 

براي صبح آماده مي كنند. نان توموشی هرمزگان فراموش تان 
نشود. توموشی به ليتك و نون تاَوه هم معروف است. وقتي نان 
را به تنور می چسبانند روی آن كمي مهياوه يا سوراغ )نوعی 
سس شور قهوه  ای رنگ( و تخم  مرغ می  ريزند. نان تخم  مرغی 
يا چم  چمه هم نان شيريني است كه با پنير و دوشاب )شيره 
انگور( سر سفره صبحانه مي گذارند. بالليت با شكر و زعفران 
پخته می شود، نان پراته، نخود آب و شيرچايی هم صبحانه هاي 

ديگري هستند.

ما مركزنشين ها
مهم ترين صبحانه مركز، آش سبزی شيراز است. در جهرم، 
ماهی خشك ساردين صبحانه اي سنتی است. شله مجكی 
در كهگيلويه با بادام كوهی درســت می شود. همين است 
كه به آن آش بادام كوهی هم مي گوينــد. در كرمان قورمه 
نيمــرو مي خورند، تركيبي از گوشــت گوســفند و نيمرو. 
اصفهاني ها حليم و عدس را در وعده صبحانه  دوست دارند. 
برای درست كردن حليم و عدس اول حليم را می پزند و بعد 

عدس چرخكرده را مثل سس روی حليم می ريزند. سمنان 
صبحانه اش آرشه يا آروشه است؛ نوعي پنير كه با زردچوبه 
ســرخ می كنند. صبحانه اي كه در فيروزكوه هم مي توانيد 
بخوريد. شاهرودي ها، قورمه )گوشت گوسفندی( را سرد روی 
نان بربری می گذارند و صبحانه اش مي كنند. اراك و قزوين 

فتير درست می كنند. پس در مركز، صبح گشنه نمانيد.

ما شرق نشين ها
توگی را در خراسان جنوبی و گناباد بخوريد؛ صبحانه اي ارزن 
و شير. در خراسان شمال سنخواســت كه از ماست درست 
می شود و با سبزی تازه و نان چريشی مي خورند، براي سفره 
صبحانه بخريد. كمه هم خوب است. يا خوراكي نايين كه از 
آرد جو، پونه و شير تازه گوسفندی درست شده تا اشتهاي تان 
را باز كند. مسكه اسفراين هم از ماست چكيده و كره محلی 
درســت می شــود و آن را با گوجه يا نان خشك می خورند. 
از اين رو شــما در وعده صبحانه هرجا كه باشيد گزينه های 

فراوانی برای لذت بردن از وعده صبحگاهی تان داريد.

زهرا رستگارمقدم
روزنامهنگار

صدف كوه كن
متخصصتغذيه

بهاءالدين مرشدي
داستاننويس

صابر محمدي
شاعروروزنامهنگار

يادداشت هايي درباره تجربه هاي شخصي از خوردن يك وعده صبحانه

صبح شگفت انگيز 
صبحانه
این شماره

از هميــن كلمه اول تــا انتهاي 
متن، مي توان دربــاره بهترين 
صبحانه هاي جهان نوشت. پرونده 
»صبحانه« پر از متن هاي علمي، 
روانشناسي و اجتماعي و... درباره 
صبحانه اســت ولي اينجا قرار 
است كمي احساسي تر با موضوع 
برخورد كنيــم. بهترين صبحانه 
جهان الزاما از فهرست مقوي ها و 
مغذي ها بيرون نمي آيد. دست كم 
در نوشته هاي احساسي اينطور 
نيست. در ادامه متن، 3يادداشت 
مي خوانيد كــه در آنها بهترين 
صبحانه جهان با ديدي متفاوت 

معرفي شده است.

نگار حسينخانی
روزنامه نگار
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سليقه و حاشيه نگذرانديم. مهم تر از آنكه چه كار كرديم، »چه كارهايي نكرديم« است. در سه سال و نيم 
گذشته حتي يك ساعت وقتم را به حاشيه نگذرانده ام. ما در جهت مناقشه درون سيستم؛ چه با دولت، 
چه با فدراسيون ها و چه با وزارت ورزش حركت نكرديم. در جهت تخريب روابط با مجموعه سازمان هاي 
بين المللي، يعني كميته بين المللي المپيك، شوراي المپيك آسيا و نهادهاي مسئول حركت نكرديم. 
براي كسب هويت جديد در كميته ملي المپيك قدم هاي اساسي برداشتيم، جايگاه كميته را درسطح ملي 
بازسازي كرديم، منشور و چارچوب هايي را كه منطبق با وظايف ذاتي كميته است، در دستوركار خود قرار 

داديم و خارج از چارچوب عمل نكرديم. مهم ترين نياز ورزش ايران، تكصدايي بودن بود.

  تكصدايي به اين معني كه از ورزش يك صدا بيرون بيايد يا اينكه كسي چيزي نگويد؟نيست.
بله روشن است يعني مديريت، مديريت متمركز و هدف گذاري منسجم. از اين منظر، از روز اول تالش ما 
)كه هم براي شما و هم براي اصحاب ورزش در جامعه ايران به يك باورتبديل شده است(اين بود كه در 

حاشيه حركت نكنيم.

  در همين دوره عالوه بر افزايش بودجه، شما ساختار كميته ملي المپيك را هم تغيير داديد.
نكته مهم براي ما هويت ســازي بود. جايگاه كميته ملي المپيك در كشور مشخص نبود. مشخص نبود 
جايگاه ملي، ظرفيت ملي و نقش آن در توسعه قهرماني ملي كجاست و مرزهاي مديريتي كميته با وزارت 
ورزش و ساير نهادها كجاست؟ اين مهم را بازسازي و تبيين كرديم. اساسنامه كميته ملي المپيك را از نو 
بازنگري كرديم و طي 3سال تالش وپيگيري مستمربه تصويب مراجع ذيصالح رسانديم. كار سنگيني 
بود ولي بحمداهلل نتيجه داد و بالفاصله به سراغ زيرساخت ها رفتيم.مشكل اساسي ما منابع و بودجه بود 
خوشبختانه امروز بودجه به رقم قابل قبولي رسيده. ما از 33 ميليارد تومان به مرز ۲۰۰ ميليارد تومان 
نزديك شديم و جهش جدي داشتيم. اين بودجه اي را كه امروز دولت تامين مي كند، حداقل هاي ممكن 
براي توسعه ورزش قهرماني است. امروز در دنيا سرمايه گذاري جدي  براي توسعه ورزش قهرماني انجام 
مي شود و ما ديگر نمي توانيم با استفاده از عنصر قدرت فيزيكي و انگيزش به اهداف متعالي ورزش 
برسيم و حتما بايد سرمايه گذاري ويژه داشته باشيم. در كشورهاي پيشرفته براي يك رشته 
ســالي حداقل ۱۰ تا ٥۰ميليون دالر هزينه مي كنند اما كل بودجه المپيك ايران، كمتر از ۱۰ 
ميليون دالر است. در چنين وضعيتي، افزايش منابع بودجه و توسعه زيرساخت ها و ايجاد 
ظرفيت هاي جديد را انجام داديم. در كل در اين دوره ۱٥برنامه تعريف كرديم و امروز با جرأت 
مي توانم بگويم بيش از ۱۰برنامه اي كه روز اول تبيين كرديم، به ثمر نشسته. در پايان 4سال، 

گزارشي از اين ۱٥ برنامه مي دهيم.

 احتماالً راه اندازي موزه ورزش و تاريخ شــفاهي را هم از دستاوردهاي اين دوره 
مي دانيد. اگرچه اين كارها ممكن است منتقداني هم داشته باشد.

براي ما مهم بود كه هويت تاريخــي ورزش ايران را احيا كنيم. مــوزه ملي ورزش المپيك و 
پارالمپيك ايران را با ۲ هزار و ٥۰۰ اثر، مدال، كاپ و آثار ارزشمند ايجاد كرديم. ورزش ايران تاريخ 
و تبار دارد، اين تاريخ با يك متدلوژي علمي مكتوب و تبيين شده است. تاريخ شفاهي يكصد سال 
گذشته ورزش ايران از سال ۱3۰6تا به امروز را بنيان گذاشتيم.٥۰ پروژه تعريف كرده ايم كه حدود 
۲۰ پروژه تاكنون كليد خورده و ۲ پروژه به نتيجه رسيده است. طي ۲ماه آينده، نخستين محصوالت 
تاريخ شفاهي ورزش ايران در فوتبال و كشتي را رونمايي مي كنيم. براي همه رشته ها برنامه تعريف 
شده و كارها با جديت انجام مي شود. البته اين كار بسيار فني و حرفه اي است و با خاطره نگاري كامال 
متفاوت است. كتابي تحت عنوان »متدلوژي تدوين تاريخ شفاهي ورزش ايران« تدوين شده است كه 
يك مرجع براي استفاده محققان خواهد بود. در كنار آن، بانك اطالعاتي ايجاد كرديم. اين كار به نتيجه 
رسيده و در آينده نزديك رونمايي را انجام خواهيم داد. اين 3 اقدام موزه، تاريخ شفاهي هويت سازي 

براي تاريخ ورزش ايران بود.

 در سطح بين المللي و ديپلماسي ورزش هم از عملكرد كميته راضي هستيد؟ 
تا امروز ۱۲۰ مالقات با مقامات ارشد ورزشي جهان داشته ايم؛ در سطح كميته بين المللي المپيك، شوراي 
المپيك آسيا و فدراسيون هاي جهاني. درهمه اين ۱۲۰ مالقات، ۲ هدف را دنبال مي كرديم؛ ۱- كاهش 
تهديد نســبت به ورزش ايران زمين. ۲- توليد و افزايش فرصت. اين دو استراتژي را دائما متناسب با 

موضوع روز دنبال مي كرديم.
متأسفانه ما دچار يك آسيب جدي يعني روزمرگي بوديم. اگر از من سؤال كنيد بزرگ ترين آسيب مديريت 
ورزش چيست؟ پاسخ مي دهم: ۱- روزمرگي ۲- نظام سليقگي. اين بايد به يك نظام بلندمدت و سيستمي 
تبديل شود. ما سليقه ها را برداشته ايم. من به عنوان رئيس كميته ملي المپيك هيچ تصميمي را بدون 
تصميم سازي  اتاق فكر و بعد كسب نظر و تصويب هيأت اجرايي گرفته نمي شود. اين اتاق هاي فكر به ما 
كمك مي كنند تصميم هاي درست تري بگيريم و رويكرد اين تصميمات ميان و بلندمدت است. با هر نوع 
تصميم لحظه اي و روزمره مخالفيم. يك مدير نبايد در چرخ دنده هاي جاري تشكيالت گم و خرد شود. 
مدير بايد فاصله بين نگاه استراتژيك و نگاه عملياتي را حفظ كند؛ نيم نگاه به عمليات و نيم نگاهي هم 
به استراتژي داشته باشد. يكي از كارهاي مهم ما بازسازي ساختاري بود. ساختار كميته را از نو بازسازي 
كرديم. نظام نيروي انساني اش را بازتعريف كرديم. زيرساخت ها ي فناوري و پروژه هاي جديد بااستراتژي 
جديد تعريف كرديم.  به دليل ارتباط ما با مجموعه دولت و نظام، تالش كرديم از ظرفيت دولت براي توسعه 

ورزش قهرماني بهره ببريم. انصافا مجموعه دولت، خصوصا ســازمان برنامه 
وبودجه، شخص آقاي نوبخت و همكارانشان، مجموعه خزانه و آقاي اكرمي، 

مجموعه وزارت خارجه و آقاي ظريف و مجموعه وزارت كار وجناب آقاي شريعتمداري، همه و همه به ما 
كمك كردند تا بتوانيم موانع موجود را از ميان برداريم و در مسير توسعه حركت كنيم.

 در هيچ دولتي
 ورزش اولويت نبوده است
 رضا صالحي اميري، رئيس كميته ملي المپيك در گفت وگو با همشهري، يكي از داليل
 توسعه نيافتگي ورزش ايران را نداشتن برنامه منسجم در 40سال گذشته مي داند 

    شب فيناليست هاي جام جهاني
كرواسي يا اسپانيا؟ فرانسه يا سوئيس؟ برنده اين دو 

بازي امشب، در يك چهارم نهايي با هم روبه رو مي شوند و 
اسپانياكرواسيچه بسا يك پاي فينال هم، يكي از همين 4تيم باشد
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 گفت وگو با ثريا آقايي، نخستين دختر بدمينتون باز ايران كه سهميه المپيك گرفته است.  

او كه  مدتي پيش مصدوم شده مي  گويد موفقيت در توكيو برايش از سالمتي هم مهم تر است

   المپيك براي من
 از يك راكت هديه شروع شد

  ليلي خرسند
روزنامه نگار

ادامه 
 درصفحه  18

او را نقطه مقابل مسعود سلطاني فر مي دانند. هر اندازه كه سلطاني فر 
رسانه گريز است و ميانه اي با پاسخگويي ندارد، به همان اندازه رضا 
صالحي اميري تالش مي كند از روابطش با رسانه ها مواظبت كند. 
تقريبا ماهي يك بار روبه روي خبرنگاران مي نشيند و به پرسش هايشان پاسخ مي دهد؛ كاري كه سلطاني فر 

در 3 سال و چند ماهي كه از حضورش در وزارت ورزش گذشته، حتي يك بار هم انجامش نداده است.

  سال چهارمي است كه شما در كميته ملي المپيك هستيد. ما به عنوان رسانه، از اين دوره 
تحليلي داريم ولي مي خواهيم تحليل خود شما را هم بدانيم. وقتي به اين چند سال نگاه مي  كنيد، 

از عملكردتان راضي هستيد؟ 
ما وقتي وارد كميته ملي المپيك شــديم، بالفاصله برنامه اي را در 3 سطح تعريف كرديم. 
در مرحله اول براي نحوه تعامل و روابط با نهادهاي درون ورزش يعني وزارت ورزش، ٥۲ 
فدراسيون، پارالمپيك و با مجموعه  نهادهاي مسئول در حوزه ورزش، هدف از اين برنامه 
تحقق الگوي انسجام، همگرايي و هماهنگي درون خانواده بزرگ ورزش بود. انسجام، 
وفاق و هم افزايي، تنها استراتژي ما براي عبوراز انبوه چالش هاست. در سطح دوم 
نحوه پشتيباني و حمايت حداكثري از فدراسيون ها را در برنامه كاري خود قرار 
داديم. چالش هاي موجود در مسير ورزش قهرماني را شناسايي كرديم تا 
آنها را حل و فصل كنيم و توان فدراسيون ها را افزايش دهيم. برنامه سوم، 
گسترش تعامالت بين المللي كميته بود كه با عنايت به مجموعه تهديدها 
و فرصت هاي موجود بايد ســامان جديد پيدا مي كرد. ما براي اين سه 
حوزه، ۱٥برنامه عملياتي تعريف كرديم و از روز نخست با برنامه حركت 
كرديم و وقت و انرژي خود را با روزمرگي، 
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نكته بازي

آماربازي

عالمانبيعمل

حقيقيبازهمبهلكنميرسد؟

رفاقتطردشدگان

داستان اينطوري اســت كه يحيي 
گل محمدي و حميــد مطهري با 
طعنه به اســتقاللي ها مي گويند: 
»بهتر است تمركز هر كسي روي تيم 
خودش باشد«، بعد دقيقا در اردوي 
اســتقالل هم همين مطالب را در مورد 
حريف ديرينه مي شنويم. بعد از بازي با گل گهر، مهدي مهدي پور 
كه شب درخشاني در تركيب آبي ها داشت، در پاسخ به اين ادعاي 
كنعاني زادگان كه استقاللي ها بيشتر از پرسپوليس پول گرفته اند، 
گفت: »به دوســتان توصيه مي كنم روي تيم خودشان تمركز 
كنند.« خيلي هم خوب؛ فقط ما متوجه نشديم چطور سرخابي ها 
صبح تا شب همين توصيه را به هم مي كنند، اما باز اظهارنظرهاي 
آماتور در مورد تيم حريف ادامه مي يابد؟ آقا نكنيد از اين كارها. يك 
سر سوزن حرفه اي باشيد و به كار خودتان بپردازيد. عالم بي عمل 

نباشيد و آنچه را به زبان مي آوريد، واقعا اجرا كنيد.

عملكرد امسال عليرضا حقيقي در 
گل گهر بسيار متزلزل بوده است. 
او آنقدر اشــتباه كــرده كه امير 
قلعه نويي در چنــد مقطع ناچار 
شــده از مهــرداد بشــاگردي در 
تركيب اصلي اســتفاده كند. با وجود 
اين بشاگردي هم گلر ممتازي نيست و به همين دليل رفت و 
برگشت بين اين دو دروازه بان در تركيب اصلي ادامه دارد. دور 
رفت حقيقي آنقدر اشتباه كرد كه قلعه نويي مجبور شد در بازي 
با پرسپوليس از بشاگردي استفاده كند و البته اين دروازه بان 
هم 5 گل خورد. حاال هم بار ديگر در آستانه بازي با پرسپوليس 
عليرضا حقيقي نمايش بدي مقابل استقالل ارائه داد و بعيد 
نيست در ديدار برگشت هم نيمكت نشين شود. تقابل او با حامد 
لك از اين جهت جالب است كه حقيقي به حضور اين دروازه بان 

در پرسپوليس واكنش طنزآميزي نشان داده بود.

عادل فردوســي پور كه به ندرت در 
رسانه ها آفتابي مي شــود، بعد از 
رسيدن رونالدو به ركورد علي دايي 
حســابي از او تمجيد كرده است. 
عادل هميشــه مي گفت رابطه اش 
با دايي سينوســي است؛ گاهي خوب 
و گاهي خــراب. االن اما با هم اوكي هســتند، فقط حيف كه 
فردوسي پور برنامه ندارد تا در آن به شاهكار دايي بپردازد و به 
بهانه ركوردشكني رونالدو، از ارزش هاي اسطوره ايراني سخن 
بگويد. از قضا عادل و علي كريمي هم اين روزها رابطه خوبي با 
هم دارند. يك دوره تنش بين آنها باال گرفته بود، اما حاال رفيق 
فابريك شــده اند. روابط دايي و كريمي هم در بهترين سطح 
است؛ به پر و پاي هم نمي پيچند و اگر فرصت كنند حالي هم به 
هم مي دهند. اين داستان رفاقت طردشده ها در فوتبال ايران 

است؛ سرمايه هاي اجتماعي كه به ناحق منزوي شده اند.

متريكا

شايد مثل بازي هاي آسيايي2018 جاكارتا كه خيلي خوش شانس 
نبود و در بازي اول به نفر سوم المپيك لندن باخت و حذف شد، 
اين بار هم حضورش در مسابقات طوالني نشــود اما براي ثريا 
آقايي مثل خيلي از زنان ديگر مهم رسيدن است: »بزرگ ترين 
اتفاق زندگي ام اين است كه پايم را به المپيك مي گذارم.«آقايي 
نخستين زن و دومين ورزشكاري است كه در بدمينتون براي 
ايران سهميه المپيك گرفته. كاوه مهرابي در المپيك پكن حضور 
داشت و حاال هم آقايي به توكيو مي رود. بدمينتون براي ثريا از يك 
كادوي تولد شروع شد و به المپيك رسيد. او بعد از گرفتن سهميه 
آرزوي بزرگ تري هم دارد: »بهترين ثريابودن، آرزويم در المپيك 
است.« آقايي از طريق رنكينگ جهاني سهميه گرفته است. او كه 
در ليست ذخيره ها بود، دي ماه مصدوم شد و پايش را جراحي كرد 
و نتوانست مسابقه بدهد. با انصراف بازيكنان فنالندي و مصري از 

مسابقات انفرادي المپيك، سهميه به آقايي رسيد.

  اميدوار بوديد كه سهميه را مي گيريد؟
هيچ وقت نااميد نشدم؛ نه در لحظه هاي سختي كه برايم پيش آمد و 
نه بعد از شكست ها. خيلي جاها خسته  شدم و شك كردم كه نكند 
راهي كه دارم مي روم اشتباه است، خيلي مواقع به من گفتند كه تو 
در حدي نيستي يا ما در حدي نيستيم كه به المپيك برويم و... ولي 
رفتن به المپيك هنوز هم براي من رؤيايي بود كه به واقعيت پيوست. 
در اين مدت خيلي اتفاقات تلخ برايم افتاد ولي يك لحظه شك نكردم 
و مطمئن بودم كه خدا تالش هاي من را ديده است و بهترين اتفاق 

برايم مي افتد.

  از روزهاي قبل اين احتمال وجود داشــت كه اين 
بازيكنان انصراف بدهند يا غافلگير شديد؟ 

من 4سال مسابقه دادم كه سهميه بگيرم. فقط سال آخر 17مسابقه 
داشتم. كرونا كه آمد، زودتر از بازيكنان اروپايي مسابقات را از دست 
دادم. در اين يك ســال سخت و دلهره آور، ســعي كردم با تمرينات 
آمادگي ام را حفظ كنم. مسابقات شروع شد، در ليگ آسيب ديدم، 
كارم سخت بود، سخت تر هم شــد. بعد از جراحي، تمرين كردم و با 
اينكه مي دانستم نمي توانم مسابقه بدهم ولي چون اسمم در ليست 
ذخيره بود، اميدوار بودم. اگر به مسابقات مي رسيدم و نتيجه خوب 
مي گرفتم، خيلي  راحت تر و زودتر مي توانستم به سهميه برسم. در 
اين يك ماه آخر شب و روزم پر از دلهره و استرس بود. براي اين اتفاق 
لحظه شماري مي كردم، سهميه هم از من خيلي دور بود و هم خيلي 
نزديك. مربي اندونزيايي كه قبال مربي ما بود، خبر را بهم داد اما باورم 
نشد ولي وقتي از فدراســيون تماس گرفتند، مطمئن شدم و فقط 

اشك ريختم.

 دي ماه آســيب ديديد و در اين مدت مسابقه اي 
نداشتيد. در المپيك مي توانيد خوب بازي كنيد؟ 

بهترين ها در المپيك هستند و مسابقه ها سنگين است. حضور در 
المپيك مثل حضور در فينال المپيك برايم ارزشمند است. در چند 
سال اخير هر مســابقه اي برايم مثل يك المپيك بود، چون هر برد 
مي توانست من را به المپيك برساند. با شــرايطي كه دارم بايد كنار 
بيايم و اجازه ندهم كه در روحيه ام تأثير منفي بگذارد. المپيك برايم 

فراتر از سالمتي است.

 واقعيت بدمينتون ايران اجازه نمي دهد از شما انتظار 
پيروزي در المپيك داشته باشيم، خودتان هم همين ذهنيت را از 

المپيك و خود داريد؟
در بازي هاي آسيايي با اينكه مي دانستم بايد با نفر اول هند كه مدال 
برنز المپيك لندن را دارد، بازي كنم ولي اصال به باخت فكر نكردم. در 
المپيك هم شايد بازي اول من با نفر اول جهان باشد ولي من قطعا 

براي پيروزي به زمين مي روم.

 چه اتفاقي در المپيك بيفتد، فكر مي كنيد كار خيلي 
بزرگي كرده ايد؟

بزرگ ترين اتفاق زندگي ام اين است كه پايم را به المپيك مي گذارم. 
قطعا هر امتياز، هر برد، يك اتفاق بزرگ اســت. بهترين ثريا بودن، 
آرزويم در المپيك است. از المپيك كه حرف مي زنم، بغض گلويم را 

مي گيرد، حس عجيبي دارم. حسم را نمي توانم در كلمات بگنجانم.

 در رشته هاي ديگر فكر كردن به المپيك طبيعي 
است اما چطور يك بدمينتون باز زن اين انگيزه را پيدا كرد كه 

به المپيك برود؟ 
تولد 6 يا 7ســالگي ام بود كه خانواده ام يك راكت خيلي معمولي 
به من هديه دادنــد. با همان راكت به بدمينتون عالقه مند شــدم 
و خانواده ام اســمم را در باشگاه نوشتند. چند ســال بعد هم كار 
حرفه اي را با مربي ام خانم ســوزان جالليان شــروع كردم كه اگر 
ايشــان نبودند شــايد من االن اينجا نبودم. خيلي ضعيف بودم و 
مي باختم ولي وسواس داشتم و ادامه دادم. آدم كمال گرايي بودم 
و هر روز مي خواستم يك كم باالتر بروم. يادم هست تيم دوبل زنان 
براي رســيدن به المپيك تمرين مي كرد اما براي انفرادي كسي را 
نداشتيم. در سن كم اين براي من سؤال شد كه چرا پسرها مي توانند 
به المپيك بروند ولي دخترها نه. همان موقع رفتن به المپيك در 

ذهنم استارت خورد.

تيم تراكتور اين هفته در حالي به پديده 

باخت كه با زدن 25شــوت به ســمت 25
دروازه اين تيم بيشتر از تمام بازي هايش 
در اين فصل شوت زده بود. در اين بازي 
پديده از دقيقه بيستم با اخراج علي نعمتي 10نفره شد و 70دقيقه 
با يك بازيكن كمتر مقابل تراكتور بازي كرد. در اين شرايط تراكتور 
با مالكيت 60درصدي و 433پاس توانســت 25بار به سمت دروازه 
ميزبانش شوت بزند و در تمام اين آيتم ها برتر از حريف باشد. پديده 
40درصد مالكيت داشت و با 261پاس فقط 13شوت زد. در دقت 
پاس هم تراكتور 89به 74برتر از ميزبانش بود. اما درنهايت هر دو تيم 
6شوت داخل چارچوب داشتند و پديده با يك گل بيشتر برنده شد.

 يكي از اتفاقات مهم هفته بيست وچهارم 

پيروزي نفت آبادان مقابل سايپا بود كه 12
باالخره بعــد از 12هفتــه آباداني ها را 
صاحب يك برد كــرد. صنعت نفت در 
هفته يازدهم نساجي را در قائمشهر شكست داد و بعد از آن بازي با 
21امتيــاز در رتبه دوم جــدول قرار گرفــت. امــا از همان هفته 
بدشانسي هاي زردپوشان آغاز شد و تيم محبوب آباداني ها با 12بازي 
بدون برد و كسب فقط 5امتياز به جمع قعرنشين ها پيوست و گزينه 
سقوط شد. جدال اين هفته صنعت نفت با سايپا يك بازي 6امتيازي 
ميان قعرنشين ها بود و اگر نتايج ضعيف نفتي ها براي سيزدهمين 
هفته متوالي ادامه پيدا مي كرد اين تيم حاال پايين تر از سايپا گزينه 
جدي سقوط بود. اما تك گل طيبي و بردن بعد از 12هفته، برزيلي ها 

را تا رتبه نهم باال برد.

 برتري اين هفته استقالل مقابل گل گهر 

ســومين برد متوالي اين تيم بود و اين 03
براي نخستين بار در فصل جاري است 
كه آبي پوشان توانسته اند به 3پيروزي 
متوالي برسند. اســتقالل در 16بازي تحت هدايت محمود فكري 
هرگز به 3برد متوالي نرســيده بود و فرهاد مجيــدي هم از زمان 
بازگشت به اين تيم نتوانسته بود 3بازي متوالي را ببرد. جالب اينكه 
همزمان با استقالل، تيم  پرســپوليس هم اين هفته به سومين برد 
متوالي اش دســت يافت و در انتهاي جدول هم نســاجي توانست 
سومين برد متوالي اش را جشن بگيرد. ركورد پيروزي هاي متوالي در 
فصل جاري در اختيار پرسپوليس و ســپاهان است كه هر كدام در 

مقطعي از فصل به 6برد متوالي رسيده اند.

 هميشــه مســئوالن ورزش 
مدعي اند كه نگاه ويــژه اي به ورزش زنان 
دارند. شــما برنامه خاصي براي زنان داشتيد و كاري براي آنها 

انجام داده ايد؟ 
معتقديم به جاي اين همه شعار، ســخنراني،بنر و.. بايد در يك فضاي 
عقالني برنامه ريزي شــده در مــورد زنان فكر كنيم. مــا مي توانيم در 
يك دهه آينده به لحاظ كمــي و كيفي جايگاه زنان را بــا مردان برابر 
تعريف كنيم. اين نيازمند 3كار اســت؛ 1- باور بــه اينكه زنان نيمي از 
جامعه هســتند و مي توانند اهداف بلند ورزش قهرماني را تامين كنند. 
2- حمايت حداكثري از زنان ، مفهومش هم حمايت مالي اســت و هم 
معنوي. 3- ايجاد فرصت مناسب براي درخشش آنها. يعني زيرساخت ها 
و ظرفيت هاي الزم را در اختيارشان قرار دهيم. مثال چند وقت پيش يكي 
از دختران ما در رشته  وزنه برداري روي سكو رفت، اين سابقه نداشت. در 
نظام خلقت بين زن و مرد هيچ وجه تمايزي نيست و اين مديريت ورزش 
است كه بايد با برنامه ريزي منسجم فضا را براي برابري فراهم كند. يك 
راه حل اساسي  وجود دارد و آن تبعيض مثبت است؛ يعني ما در دوره اي 
10 ساله، حمايت مان را از حوزه زنان 2 برابر كنيم؛ هم در زيرساخت ها 
و هم در اعزام ها. اگر ايــن كار را انجام بدهيــم، 2المپيك ديگر نتيجه 
مي گيريم. نقطه آغاز اين كار هم آموزش و پرورش است. بايد روي ورزش 
دختران سرمايه گذاري بيشتر انجام بدهيم. آنها كه از نوجوانان به جوانان 
و بعد به بزرگساالن مي آيند، يك دهه مي گذرد و ما مي توانيم ظرفيت برابر 
دختر و پسر را در رويدادها داشته باشيم. ما روي اين برنامه متمركزيم و در 
كميسيون زنان روي آن بحث كرده ايم و برنامه جامع ورزش زنان نوشته 
شده است. شعارهاي احساسي و كف زدن ها و سوت زدن ها را بايد كنار 
بگذاريم. ما امروز براي اثبات انديشه امام و رهبري كه مبتني برعدالت 
جنســيتي اســت، به برنامه واقدام مديريتي نياز داريم كه آن تبعيض 
جنسيتي وجود ندارد. دركاراته دختران خوب درخشيده اند، در فوتسال 
همينطور. ما فقط بايد 3 كار انجام دهيم: 1- اصالح انديشه 2- حمايت 

حداكثري از زنان 3- فراهم كردن بسترهاي الزم براي خيزش زنان.
 برخالف دوره احمدي نژاد، در دولت روحاني، وزارت 
ورزش و كميته ملي المپيك روابط خوبي با هم داشــتند. آقاي 
سلطاني فر دوست شماســت و طبيعي است كه از ايشان دفاع 
كنيد، اما آيا واقعا فكر مي كنيد عملكرد دولت آقاي روحاني در 

ورزش قابل دفاع است؟
ما بايد رويكرد منصفانه داشــته باشــيم، نه رويكرد تقديس گرايي كه 
همه  چيز را تعريف و تمجيد كنيم و نه رويكرد تخريب گرانه كه همه  چيز 
را ناديــده بگيريم. ورزش ايران در 40 ســال گذشــته، مجموعه اي از 
متن و حاشــيه اســت. اين هنر مدير اســت كه خودش را در حاشيه 
تعريف كند يا متن. اگــر مدير روز اول اراده و عزم خــودش را بر پرهيز 
و عبور از حاشــيه بگذارد، حتما در متن حركــت مي كند و اگر مديري 
دچار تزلزل شــود، حاشيه جذاب تر از متن مي شــود، چون حاشيه هر 
روز با افكار عمومي، با فضاي رســانه و محيط اجتماعي درگير اســت 
اما متن به شــما مي گويد حاشيه تمام شدني نيســت اماحاشيه عمق 
ندارد ولي متــن مانايي دارد. به صورت نســبي و نــه مطلق مي گويم 
كه هم آقاي گــودرزي و هم آقــاي ســلطاني فر، موفــق بوده اند اما 
واقعيت اين اســت كه چالــش ورزش ايران، عميق تر از آن اســت كه 
من و شــما االن به آن مي پردازيــم. ورزش ايران در3ســطح چالش 
اساســي دارد؛ 1- فقدان برنامه اســتراتژيك، كالن و بلندمدت است. 
 يعني اگر يك برنامه 20 ســاله نداشــته باشــيم و آن را بــه 5 برنامه  
4 ساله تقسيم نكنيم و برنامه هاي 4ساله را به برنامه هاي يك ساله برش 
ندهيم، به سمت حاشيه ميل پيدا مي كنيم. قطاري را درنظر بگيريد كه 
يك لكوموتيو دارد و 52 واگن به آن پيوسته است. و وزارتخانه است، 52 
واگن فدراسيون ها هستند كه روي يك ريل با يك هدف معين حركت 
مي كنند تا به يك هدف معين ومتعالي برســند. اگر اين هدف گذاري 
در يك ريل معين و هدف معين كه نقطه  متعالي اســت، تعريف نشود 

و لكوموتيوران در مسير نرود، دچار سانحه مي شود. سانحه وقتي اتفاق 
مي افتد كه قطار از ريل خارج مي شود.

 واقعاً فكر مي كنيد ريلي هست؟ 
 اگر مديريت ورزش از ريل خارج شــود، يعني وارد حاشيه شده است و 
اين نقطه آغاز افول و سقوط اســت. من باور دارم آقاي گودرزي نهايت 
تالش را براي توســعه ورزش قهرماني انجام داد امــا حجم چالش ها و 
مشكالت موجود در ورزش قهرماني فراتر از اين بود كه ما و ايشان فكر 
مي كرديم. آقاي سلطاني فر در چند حوزه بســيار موفق بود ازجمله در 
توسعه زيرساخت ها. توسعه زيرســاخت ها در اين دوره نسبت به ادوار 
تاريخي بعد از انقالب بي نظير است. امروز اكثر روستاها و همه شهرهاي ما 
صاحب فضاي ورزشي اند. اكثر شهرهاي بزرگ صاحب استاديوم ، سالن ها 
و باشگاه ها شده اند. گســترش زيرساخت ها شكل گرفته و اين غيرقابل 
انكار و چشم پوشــي است. موفقيت ديگر آقاي ســلطاني فر اين بود كه 
توانست منابع بودجه اي وزارت ورزش را به شدت افزايش دهد اما سؤال 
اين است كه اينها با نيازهاي ورزش انطباق دارد؟ خير نكته سوم درباره 
آقاي سلطاني فر اين است كه ايشان روحيه همگرايي بسيار خوبي دارد و 
تالش اش بر اين بود كه در يك فضاي تعاملي مسائل ورزش را دنبال كند، 
نه در يك فضاي تقابلي. ما بايد انصاف داشته باشيم و عملكرد مديران را 
در مقطع زماني خودشــان تحليل كنيم. نبايد راجع به عملكرد مديران 
40 سال گذشته با شاخص هاي امروز قضاوت كرد. اگر در آينده درباره 
من قضاوت مي كنيد با اقتضاي محيطي كه در آن بودم قضاوت شوم. به 
همين خاطر از مديران گذشته با نيكي ياد مي كنم. آقاي كيومرث هاشمي، 
علي آبادي، قره خانلو، هاشمي طبا و... همه زحمت كشيدند و عملكردشان 

بايد در زمان خودشان تحليل شود.
 دولت هاي پس از انقــالب در حوزه هاي مختلف 
مثل سياست، فرهنگ و اقتصاد نگاه هاي متفاوتي داشته اند. 
مثال دولت آقاي خاتمي دنبال توســعه سياسي بوده، دولت 
آقاي هاشمي، دولت ســازندگي و توسعه اقتصادي بوده. آقاي 
احمدي نژاد شــعار عدالت خواهي و توجه به محرومان داده. 
دولت روحاني هم ترميم روابط با دنيا را در اولويت قرار داده. اما 
به نظر مي رسد همه اين دولت ها نگاه شان به ورزش تقريبا مثل 
هم بوده؛ يك نفر را به عنوان وزير ورزش يا رئيس سازمان تربيت 
بدني انتخاب كرده اند و به او گفته اند برو ورزش را اداره كن. اين 

تحليل را چقدر قبول داريد؟
جواب منصفانه بدهم؛ من تا به امروز دولتي را نديده ام كه برنامه منسجمي 
براي ورزش داشته باشد. ممكن است بوده باشد ولي من نديده ام. دليل؛ 
بعد از انقالب اولويت دولت ها ورزش نبود. اولويت اول اقتصاد، سياست، 
سياست خارجي، چالش هاي اجتماعي بود و... نه فقط در دولت روحاني 
كه در هيچ دولتي ورزش در اولويت نبود. به همين دليل ورزش توسعه 
الزم را پيدا نكرده اســت. اگر بناســت اتفاقــي در ورزش ايران بيفتد، 
الزمه اش 2 مسئله اساسي اســت؛ 1- تدوين اســتراتژي بلندمدت با 
رويكرد كالن نگري، همه جانبه نگري و آينده نگري است. 2- تخصيص 
منابع الزم متناسب با نيازهاي امروز ورزش قهرماني كه بتواند با رقباي 
بسيار قدرتمند در عرصه جهاني رقابت كند. يعني ما بايد حداقل به اندازه 
آســياي ميانه و قفقاز براي ورزش قهرماني ايران هزينه كنيم. امروز با 
اطالعي كه من از همسايگان ايران در اين منطقه دارم، حمايت آنها به 
لحاظ كمي، كيفي و زيرساختي حداقل چند برابر ايران است. قزاقستان 
كه در جايگاه چهارم و پنجم آسيا قرار گرفته و بين ما و آنها هميشه رقابت 
است، اين استراتژي را براي خودش تعريف كرده است ؛  كسب هويت و 
اقتدار بين المللي از طريق ورزش قهرماني. نوعي استراتژي جديد است  
كه ورزش قهرماني را به عنوان كسب هويت در داخل و عرصه قدرت در 

بيرون تعريف كرده اند.
 قطر هم احتمــاالً با همين نــگاه، در يكي دو دهه 

گذشته، توجهش به ورزش چند برابر شده است.
بسياري از دولت ها امروز ورزش را عرصه قدرت نرم تعريف كرده اند و در 

توليد قدرت، كنار توليد قدرت سخت، سالح، تسليحات، موشك، اقتصاد 
صنعت و خودرو، نفت و پتروشيمي و...قدرت نرمي را تعريف كرده اند كه 
ما به آن مي گوييم حوزه فرهنگــي. در دل آن، ورزش را هم قدرت نرم 
تعريف كرده اند. در آسياي ميانه و در كشورهاي همسايه ما كه در يك 
دهه اخير جهشي در حوزه ورزش قهرماني داشته اند كه عمدتا بر رويكرد 

توليد قدرت نرم است.
 ممكن است كســي بگويد اين نگاه ايراد دارد ولي 
در هر صورت نشــان مي دهد كه در اين كشورها ورزش جدي 

گرفته مي شود.
در ايران نگاهي كه ما تا به امروز در عرصه سياستگذاري داشته ايم با عنوان 
قدرت نرم از طريق ورزش مشاهده نمي شود. نقطه ثقل من اين ايده است. 
يعني ما فراتر از تغيير مديران و افراد و تغيير در فدراسيون ها و رشته ها 
و نوع نگاه مان به سكو و سكه، نياز به تغيير گفتمان در دولت ها نسبت به 
جايگاه ورزش قهرماني در كشور داريم. جايگاه ورزش قهرماني در كشور 
در اولويت گفتماني دولت ها به لحاظ استراتژي و تاكتيك بايد تغيير كند.

بايد از فضاي شعارهاي احساسي عبور كنيم. هيچ كس در عرصه مديريت 
قول هاي بي جهت و وعده هاي غيرقابل جذب ندهد و حرف هاي رمانتيك 
نزند.ما همچنان كه در موشك، هسته اي، نفت، پتروشيمي و مس، توليد 
قدرت سخت مي كنيم و همچنان كه در حوزه فرهنگي عناصر تمدني و 
فرهنگي ما، ميراث ما، تخت جمشيد، سعدي، حافظ، موالنا و ديگر بزرگان 
ما عرصه قدرت نرم هستند، ورزش قهرماني هم بايد برايمان قدرت نرم 
باشد. با تغيير گفتمان دولت ها از نگاه ابزاري به ورزش به نگاه توليد قدرت 

نرم مي توانيم در آينده شــاهد ورزش قدرتمند باشيم. تا اين نگاه 
گفتماني در دولت ها شكل نگيرد، مطمئن باشيد همين وضعيت 

ورزش را ادامه خواهيم داد. تغيير مديران تغيير خاصي را در 
ورزش ايران ايجاد نمي كند. تغيير گفتمان است كه تغيير 
بنيادي را در عمل ايجاد مي كند. اگر شما گفتمان را عوض 
كنيد مفهومش اين است كه1- بايد مديران قوي براي توليد 

قدرت نرم داشته باشيم2- بايد سرمايه گذاري حداكثري 
را براي رســيدن به اين هدف انجــام دهيم. 3- 

حمايت هاي حداكثري معنــوي و حقوقي را 
از ورزش قهرماني داشته باشيد.4- ورزش را 

بخشي از توسعه ملي تعريف كنيد.
در نتيجه اگر دولت ها گفتمان توليد قدرت 
نرم را در ورزش قهرمانــي در اولويت قرار 
دهند و در عمل، حمايت هاي حداكثري 
را براي اين گفتمان داشته باشند و بستر 
الزم براي جهش ورزش قهرماني را فراهم 
كنند، ما يك دهه تا 2دهه بعد، شاهد يك 

جهش درحــوزه ورزش قهرماني قدرتمند 
خواهيم بود. در اين فرض ايران جزو 3قدرت 

اول آسيا و 10 قدرت اول دنيا خواهد شد. اين كاري 
است كه همســايگان ما انجام داده اند. قزاقستان، 
ازبكســتان، آذربايجان، تركيه، همسايگان حوزه 
خليج فارس اين مسير را مي روند. 3قدرت اول آسيا 
چين، كره و ژاپن هستند و مي توانيم جايگزين يكي 

از اين سه قدرت شويم. در عرصه جهاني و در المپيك 
ما مي توانيم براي يك دهه آينده يكي از 10 قدرت برتر 
جهاني باشيم و مدعي شــويم كه ورزش قهرماني در 

جايگاه خودش قرار گرفته است.
 اين اولويت بندي در نگاه اول آدم را ياد 

بلوك شرق مي اندازد. اينكه ويترين خوبي از ورزش 
قهرماني داشته باشيم. البته احتماال منظور شما اين 

نيست كه به شكل گلخانه اي يك عده ورزشكار را 
پرورش بدهيم. در كشورهاي توسعه يافته اروپايي 
اينطور نيست. آنها مي گويند بستر را  آماده كنيم ، از 

دل اين بستر قهرمان بيرون مي آيد.
ورزش يكي از پازل هاي توسعه ملي هر كشور است. توسعه 
صنعتي، توســعه كشاورزي، توســعه اجتماعي، سياسي و 
فرهنگي، شاخصه هاي توســعه هستند كه در دنيا تعريف 
شده اند. من تأكيد دارم در الگوي توسعه، يك كانون توسعه 

ملي بايد ورزش قهرماني لحاظ شود كه اين مجموعه به 

مثابه پازل هايي هســتند كه اين الگو را به سمت هدف متعالي تكميل 
مي كنند.

واقعيت آشكار اين است كه مسئله كشــور هم اكنون ورزش نيست. تا 
زماني كه مسئله كشور، ورزش نشود، جز اقدامات كوچك، اتفاق ديگري 
نمي افتد. آنچه ما انجام داديم، 15 برنامه بوده است تا نسبت به وضعيت 
فعلي، در شرايط بهتري قرار گيريم اما با وضع مطلوب فاصله زيادي داريم. 
رسما اعالم مي كنم آن چيزي كه ما انجام داديم، قدم هايي براي توسعه 

ورزش قهرماني بود اما با قله هاي ورزش قهرماني فاصله زيادي داريم.
 يك ســؤال هم درباره المپيك توكيو بپرســيم. 
تحليل اين است كه شما تا جايي كه توانسته ايد از ورزشكاران، 
فدراســيون ها و... حمايت كرده ايد ولي مي  دانيد كه عملكرد 
مديريتي در حوزه كميته ملي المپيك با نتايجي كه ورزشكاران 
در المپيك مي گيرند، ارزيابي مي شــود. اين ارزيابي منصفانه 

است؟ 
من به نتيجه كاري ندارم. آن چيزي كه براي ما اهميت داشت اين بود كه 
همه حمايت هاي الزم را از ورزشكاران داشته باشيم و پيش وجدانمان 
راضي باشيم. ما براي دستيابي قهرمانان مان به سكو كم فروشي نكرديم. 
در 3سال گذشته، بودجه فدراســيون ها را حداقل بيش از 100 درصد 
افزايش داديم. در بعضي از موارد در رشته هاي المپيكي 200 درصد و در 

بعضي رشته ها تا 400 درصد بودجه را افزايش داديم.
 بودجه كدام رشته 400درصد افزايش داشته؟

بودجه كشتي را از 2 و نيم به 8ميليارد رسانده ايم. بودجه وزنه برداري، 
تكواندو، كاراته و رشــته هايي كه امكان مــدال آوري در المپيك را 
دارند، حداقل 100 تــا 200 درصد افزايــش داده ايم. حتي 
بودجــه كوهنــوردي را 380درصد افزايــش داديم، چون 
در صخره نوردي جايــگاه خوبي داريم. منابــع مالي همه 
فدراســيون ها بيش از 100درصد افزايش داشته است. در 
دستيابي آنها به امكانات و ظرفيت ها هم حداكثر حمايت را 
انجام داده ايم. مثال در اعزام  تيم  ها به مسابقات 
كسب ســهميه المپيك همه هزينه هاي 
رفت و آمــد را ما تاميــن مي كنيم. تمام 
ظرفيت آكادمي، هتل، خوابگاه ها ومركز 
سنجش را رايگان در اختيارشان قرار 
داده ايــم. كادر سرپرســتي، آقاي 
نصراهلل ســجادي و تيمش به عنوان 
مشــاوران فني همه روزه با روساي 
فدراســيون ها و مربيان نشســت 

دارند.
چيزي كه در ايــن دوره اتفاق افتاده 
اين بوده كه ما از قهرمانان حمايت ويژه 
كرده ايم و سال گذشته 2و نيم ميليارد تومان 
از اشــخاص حمايت كرديم. بــه همه آنها 
حقوق مستقل ماهي 5ميليون تومان داديم. 
به10نفر حقوق ارزي 500دالري بورسيه 
المپيك پرداخت كرديم. براي پاي سكو و 
مدال پاداش تعريف كرديم. روي يك جمله 
متمركزم؛ آنچه در توان ما و وزارت ورزش بود، 
براي موفقيت ورزش قهرماني ايران، با هدف 
درخشــش در المپيك هزينه كرديم و وقت 
گذاشتيم. شايد بگوييد اين ميزان كافي نبود اما 
پاسخ اين است كه بيش از اين در توان ورزش 
ايران نبود. مثال در فروردين، 50 درصد منابع 
بودجه فدراسيون ها را تخصيص داديم. دوستان 
ما مي گويند اين كار سابقه نداشته است. ما هيچ 
قهرماني را با دغدغه به المپيك اعزام نمي كنيم 
ولي واقعيت اين است كه چيزي را كه ما به ملت 
تعهد كرده ايم تالش حداكثري براي درخشش 
است ولي نتيجه را واگذار مي كنيم به عنايت 
حق تعالي كه حتما پشت ســر كاروان ايران 
خواهد بود. من خوش بينم و معتقدم كاروان 
ايران درتوكيو يك تا 17مــرداد كام ملت را 

شيرين خواهد كرد.

در هيچ دولتي، ورزش اولويت نبوده است
 رضا صالحي اميري، رئيس كميته ملي المپيك در گفت وگو با همشهري، يكي از داليل
 توسعه نيافتگي ورزش ايران را نداشتن برنامه منسجم در 40سال گذشته مي داند 
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 المپيك براي من از
 يك راكت هديه شروع شد

 گفت وگو با ثريا آقايي، نخستين دختر بدمينتون باز ايران كه سهميه المپيك گرفته است
 او كه مدتي پيش مصدوم شده مي  گويد موفقيت در توكيو برايش از سالمتي هم مهم تر است

ادامه از 
صفحه 17
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بازيكنان احتمالي
امشب 

تركيب احتمالي فرانسه)3-3-4(: هوگو لوريس، واران، كيمپمبه، 
لئو لوبوا، پاوار، پوگبا، كانته، ربيو، گريزمان، امباپه و كريم بنزما.

تركيب احتمالي ســوئيس)2-1-4-3(: يان زومر، الودي، شار، 
آكانجي، امبابــو، فرويلر، ژاكا، ريكاردو رودريگس، شــكيري، 

سفروويچ و امبولو.
تركيب احتمالي كرواســي)3-3-4(: ليواكوويچ، گوارديولي، 
ويدا، كالتاكار، ورساليكو، بروزوويچ، كواچيچ، مودريچ، والشيچ، 

پتكوويچ و ربيچ.
تركيب احتمالي اســپانيا)3-3-4(: اوناي ســيمون، آلبا، پائو 
تورس، الپورت، آسپليكوئتا، بوســكتس، پدري، كوكه، مورنو، 

اولمو و موراتا.

كرواسي

اسپانيا

دوشنبه - هفتم تير 1400

20:30

ورزشگاه پارك شهر كپنهاگ

فرانسه

سوئيس

دوشنبه - هفتم تير 1400

23:30

ورزشگاه ملي بخارست

جمعه - 11 تير 1400

20:30

ورزشگاه سن پترزبورگ

جمعه - 11 تير 1400

23:30

ورزشگاه آليانتس آرنا

سه شنبه - 15 تير 1400

23:30

ورزشگاه ومبلي لندن

شنبه - 12 تير 1400

23:30

ورزشگاه المپيك باكو

چهارشنبه - 16 تير 1400

23:30

ورزشگاه ومبلي لندن

شنبه - 12 تير 1400

20:30

ورزشگاه المپيك رم

يكشنبه - 20 تير 1400

ولز

دانمارك

شنبه - پنجم تير 1400

20:30

ورزشگاه يوهان كرايف آمستردام

هلند

چك

يكشنبه - ششم تير 1400

20:30

ورزشگاه پوشكاش بوداپست ورزشگاه ومبلي لندن

23:30

انگليس

آلمان

سه شنبه - هشتم تير 1400

20:30

ورزشگاه ومبلي لندن

سوئد

اوكراين

سه شنبه - هشتم تير 1400

23:30

ورزشگاه همپدن پارك گالسكو

ايتاليا

اتريش

شنبه - پنجم تير 1400

23:30

ورزشگاه ومبلي لندن

بلژيك

پرتغال

يكشنبه - ششم تير 1400

23:30

ورزشگاه كارتوخاي سويا

  رضاوند: امكانات پرسپوليس با استقالل قابل قياس نيست
  اميرحسين اعظمي

خبرنگار
استقالل با وجود مشكالت 
مختلــف مديريتي اش، 
نتيجه  همچنان خــوب 
مي گيرد. آبي پوشــان تهراني جمعه شب گل گهر را در تهران 
شكست دادند و فرهاد مجيدي، ســرمربي تيم باز خبر داد با 
هزينه شــخصي خودش دوباره به بازيكنان پاداش مي دهد. 
آرش رضاوند، هافبك استقالل كه معموال جزو بازيكنان ثابت 
مجيدي است، در گفت وگو با همشهري تأكيد مي كند همه هدف 
استقالل اين است كه در پايان اين فصل يك جام به هوادارانش 

هديه دهد.

   بازي با گل گهر چطور بود؟
بازي خوبي براي تيم ما بود و شــرايط آنطور كه مي خواستيم جلو 
رفت. ما 2گل زودهنگام زديــم و در ادامه بازي را مديريت كرديم، 
البته چند موقعيت ديگر هم داشــتيم. گل گهــر هم چند فرصت 

داشت ولي در مجموع حق تيم ما برد بود و خدا را شكر كه 3امتياز 
مهم گرفتيم.

  امير قلعه نويي از داوري گاليه دارد و مي گويد عارف 
غالمي روي آقاجانپور خطا كرده است. حرفش را قبول داري؟

هميشه مسائل داوري در همه بازي ها وجود دارد و اين چيز جديدي 
نيست. در آن صحنه فكر مي كنم توپ از جلوي بازيكن حريف رد 
شد. كارشناسان در اين خصوص بهتر نظر مي دهند. به نظر من آن 
صحنه در حدي نبود كه اينقدر در موردش حرف و حديث درست 

شود يا اعتراضي كنند.

   به نظر مي رســد با اين برد، شانس تيم شما براي 
كسب سهميه ليگ باقی مانده آسيا بيشتر شد.

هنوز 6بازي ديگــر باقي مانده و تيم هايي مثــل آلومينيوم، فوالد 
و گل گهر هم شانس خودشــان را امتحان مي كنند. چيزي قابل 

پيش بيني نيست و مهم اين است كه روند خوب خودمان را ادامه 
بدهيم و در بازي هاي بعدي هم نتيجه بگيريم.

   اگر 2برد بيشتر داشتيد، االن مدعي قهرماني ليگ 
هم بوديد. بابت اين موضوع حسرت نمي خوري؟

در بعضي بازي ها بدشانسي آورديم و اگر بخواهيم در مورد گذشته 
صحبت كنيم چيزي عوض نمي شــود. ما در ليگ دنبال بهترين 
رتبه ممكن هستيم و در جام حذفي هم به چيزي جز قهرماني فكر 
نمي كنيم. امسال بايد يك جام به هواداران هديه دهيم و اميدوارم 

فصل را به خوبي تمام كنيم.

   فرهاد مجيدي بــراي دومين بار اعالم كرد كه از 
جيبش به بازيكنان پاداش مي دهد. پرداخت پاداش از سوي 
ســرمربي اصال در يك باشــگاه حرفه اي معني ندارد. فكر 
مي كني مشكالت و حاشيه هاي مديريتي استقالل چه زماني 

تمام شود؟ 
آقا فرهاد واقعا به بازيكنان لطف دارد و كارش بسيار با ارزش است. 
به هر حال يك سري از بازيكنان مشــكل دارند و همين پاداش ها 
مي تواند كمك زيادي به تيم كند. زياد دوست ندارم درخصوص 
اين مسائل صحبت كنم ولي اميدوارم اين مشكالت هم تمام شود. 
ما چيز زيادي نمي خواهيم و فقط مي خواهيــم امكانات اوليه را 
براي باشگاهي در حد استقالل داشته باشيم. ما يك زمين تمرين 
ثابت مي خواهيم و اينكه باشگاه بدنسازي در اختيارمان باشد. اين  

خواسته ها زياد نيست.

   برخي بازيكنان شــما در مورد امكانات باشگاه 
پرســپوليس حرف زده اند كه ظاهرا ايــن موضوع به مذاق 

پرسپوليسي ها خوش نيامده است.
باور كنيد امكانات پرسپوليس با ما قابل قياس نيست. ما از خودمان 
حرف نمي زنيم و هم اكنــون بازيكن هايي داريم كــه قبال براي 
پرسپوليس بازي مي كردند و از آنها مي شنويم كه پرسپوليس چه 
امكاناتي دارد. من نمي خواهم مقايسه كنم و فقط اين انتظار را دارم 

كه استقالل هم امكانات خوبي داشته باشد.

 شب فيناليست هاي جام جهاني
كرواسي يا اسپانيا؟ فرانسه يا سوئيس؟ برنده اين 

دو بازي امشب، در يك چهارم نهايي با هم روبه رو 
مي شوند و چه بسا يك پاي فينال هم، يكي از همين 4تيم 

باشد
قهرمان و نايب قهرمان جهان ممكن است هر دو حذف شوند. قهرمان جهان كه 
در گروه مرگ دوران سختي را سپري كرد و توانست در حضور آلمان و پرتغال 
مدعي و مجارستان كه بهترين تيم حذف شده دور گروهي بود به عنوان تيم اول 
صعود كند، تنها قرعه ساده اش در اين تورنمنت را تجربه مي كند. سوئيس براي 
فرانسه حريفي تكراري در مراحل حذفي رقابت هاي مختلف است. البته فرانسه 
پرستاره اي كه ما در مرحله گروهي ديديم، نشــانه اي از مدعي نداشت. آنها 
مقابل مجارستان هم به مشكل برخوردند؛ با پرتغال 2-2 كردند و با گل به خودي 
هوملس از سد آلمان گذشــتند. براي همين ســوئيس هم ممكن است براي 

فرانسوي ها دردسرهايي درست كند.
اگر قهرمان جهان و نايب قهرمان دوره قبلي يورو از اين مرحله به سالمت عبور 
كنند، در دور بعدي حريف برنده ديگر ديدار امشــب يعني اسپانيا- كرواسي 
خواهند شد كه در هر صورت قرعه اي سخت است. تازه، برنده اين يكي هم به 

تور يكي از 3تيم ايتاليا، بلژيك يا پرتغال مي خورد تا به 
فينال برسد.

   تقريبا همه عناصر دفاعي فرانســه در خطر 
محروميت قرار دارنــد. هوگو لوريس دروازه بان، 
پاوار و لوكاس ارناندس مدافعان كناري و كيمپمبه 
كه مدافع وســط ثابت تركيب است، يك كارته 

هســتند و هر كدام در صورت دريافت كارت 
زردي ديگر و در صورت صعود فرانســه 

به مرحله يك چهارم، بازي بعدي را از 
دست مي دهند. دمبله هم كه مصدوم 
شده و براي اســتراحتي 4ماهه به 

خانه فرستاده شده است. بارسلونا 
به خاطر مصدوميت اين بازيكن 

مي توانــد 7، 8ميليون يورو از 
يوفا غرامت بگيرد.

2مدافــع چــپ فرانســه 
يعني دينيــه و ارناندس هم 

مصدوميت دارنــد و پيش بيني 

مي شود به جاي آنها، لوبوا در تركيب قرار بگيرد.
   واقعيتي كه درباره ستاره هاي فرانسه وجود دارد اين است كه آنها غير از كانته 
مثل جام جهاني سرحال نيســتند. امباپه و گريزمان سرجمع به  اندازه مارتين 
بريت ويت گل زده اند اما اوضاع كريم بنزما خوب است. او پس از 5سال دوري 
از تيم ملي موفق شد در بازي با پرتغال از زير فشار گل نزدن خارج شود. بنزما 
زننده هر دو گل فرانسه در بازي تكراري فينال يوروي قبلي بود كه در بازي آخر 

گروهF برگزار شد.
    فرانسه تا به حال كم به سوئيس نباخته است. 12باخت و 10تساوي اين تيم 
مقابل سوئيسي ها البته در كنار 16برد، نشان مي دهد كه حريف امشب خروس ها 

اصال تيم از پيش باخته اي مقابل فرانسه نيست.

    در اردوي كرواسي، پريشيچ، يكي از معدود بازيكنان كليدي و سرحال اين 
تيم كه بعد از تجربه قهرماني با بايرن مونيخ، با اينتر هم در اين فصل قهرمان ليگ 
شده و يك گل زيبا هم به چك زده بود، به دليل ابتال به كوويد-19 نمي تواند در 

ديدار امشب مقابل اسپانيا به ميدان برود.

    اسپانيايي ها بعد از ناكامي در گلزني در 2ديدار ابتدايي كه فقط يك بار گل 
زدند و بعد از خراب كردن 5پنالتي آخرشان، موفق شدند در آخرين ديدار مرحله 
گروهي با 5گل از سد اسلواكي بگذرند اما اين نشان نمي دهد كه مشكالت لوئيس 
انريكه در خط حمله برطرف شــده، چون 2تا از اين 5گل را دروازه بان و مدافع 

تيم حريف زدند.

    اسپانيا شانس زيادي براي صعود دارد اما يادمان 
نرود كه در يوروي 5ســال پيش، الروخا توسط 
همين كرواسي حذف شــد. 2تيم در يورو2016 
هم گروه بودند و كرواسي توانست با برتري 2گله 
بر اسپانيا اين تيم را در يك هشتم نهايي به مصاف 
ايتاليا بفرستد. اســپانيا در ادامه با شكست برابر 

آتزوري وداعي زودهنگام با رقابت ها داشت.

    كرواســي و اســپانيا غيراز آن 
مســابقه، ديدارهاي ديگري هم با 
هم داشته اند. 2سال بعد از آن باخت 
يورويي، اســپانيا در نخستين بازي 
تحت هدايت لوئيس انريكه توانست 
در ليگ ملت هاي اروپــا با 6گل بر 
كرواسي پيروز شــود و انتقام بگيرد. 
كرواســي در كنار آلمان و آرژانتين 
3قدرتي بودند كه در 2، 3ســال اخير 
مقابل اســپانيا تن به شكست با 6گل 

داده اند.

پدرها و پسرها
 كيه زا و اشمايكل

 به ركورد خانوادگي دست يافتند
در شب اول مرحله يك هشتم پاياني رقابت هاي يورو2020تنها 
يك تيم مدعي به ميدان رفت اما ايتالياي مدعي نشــان داد آن 
همه تمجيدهايي كه از اين تيم مي شده اغراق آميز بوده است. 
آتزوري به سختي از سد اتريش گذشت و با 2 گل كيه زا كه گلش 
داستان دارد و پسينا در برابر تك گل كاالدزيچ اتريش را در وقت 
اضافه شكست داد، درحالي كه اتريش فوتبالي سزاوارانه و نسبتا 
برتر به نمايش گذاشته بود. داســتان صعود دانمارك هم شبيه 
افسانه هاي وايكينگي اين كشور است. وايكينگ ها كه 2 بازي 
اول را تحت تأثير شوك ناشي از ايست قلبي اريكسن باخته بودند، 
با يك برد 4بريك مقابل روسيه صعود كردند و به تور ولز ضعيف 
خوردند. داستان كسپر اشمايكل هم خواندني است. ببينيم پدر و 
پسرها كه خوب با ركورد هم خلوت كرده بودند، به چه شكلي بوده:

   دقيقا 29ســال پس از قهرماني دراماتيك دانمارك در جام 
ملت هاي سال1992كه دانماركي ها با دروازه باني پيتر اشمايكل 
موفق شــده بودند آلمان را 2 بر صفر شكســت دهند و جام را 
باالي سر ببرند، اشمايكل پسر هم در شــب تاريخي اين تيم 
در يورو1+2020حضور داشت. كســپر اشمايكل در 29سالگي 
آن قهرماني، دروازه بان تيمي بــود كه 4 بر صفر ولز را خرد كرد. 
اشمايكل پدر در شب فينال خيلي سختي كشيد و چندين دقيقه 
وقت تلف كرد اما كسپر اشمايكل اصال به زحمت نيفتاد و دانمارك 
بدون دروازه بان هم ولز را 4 بر صفر مي برد. در زمان اشــمايكل 
بزرگ هنوز قانون منع استفاده از دست براي دروازه بان ها زماني 

كه به آنها پاس داده مي شود تصويب نشده بود. آن زمان تعداد 
تيم هاي حاضر در جام هم تنها 8 تيم بود كه 2 تيم اول هر گروه به 

نيمه نهايي مي رسيدند.
   فدريكــو كيه زا، وينگــر ذخيره تيم ملــي ايتاليا هم مثل 
اشــمايكل ها تاريخ ســازي كرد. او البته نه دقيقا در سالگرد 
گلزني پدرش بلكه 25ســال و 12روز پس از آنكه انريكو كيه زا 
در يورو1996به چك گل زده بود، موفق به گلزني شد. گل او به 
اتريش و گل پدرش هر دو در انگليس به ثمر رسيده؛ پدر در آنفيلد 

ليورپول و پسرك در ومبلي لندن.
    با حضور كريستنســن در بازي با ولز ثبت يك ركورد جالب 
براي باشگاه چلسي آغاز شد. او در كنار 15بازيكن ديگر، تعداد 
اعضاي چلسي كه در مرحله حذفي حضور دارند را به 16بازيكن 
رسانده اند كه اين در تاريخ يورو بي سابقه است. البته اينكه در 
سال هاي دور تنها 4 تيم به مرحله حذفي راه پيدا مي كردند و االن 
يك تيم هم بي تأثير نيست. به عبارت ديگر و به طور ميانگين يك 
بازيكن چلسي در تيم هاي حاضر در دور يك هشتم حضور دارند.

   گل ساشــا كاالدزيچ نخســتين گلي بود كه ايتاليا بعد از 
1169دقيقه دريافت كرد. آخرين گل خورده تيم ملي ايتاليا در 
يك ديدار رسمي برمي گشت به بازي با هلند در4اكتبر2020كه 
فان دبيك گل هلند را وارد دروازه اين تيم كرده بود. ضمن اينكه 
ايتالياي روبرتو مانچيني با 31بازي بدون شكست متوالي به ركورد 
بيشترين بازي بدون شكســت پياپي در تاريخ تيم ملي ايتاليا 
رسيد. آخرين باخت آتزوري با مانچيني حدود 3سال پيش مقابل 
پرتغال بود كه يك بر صفر باختند. ايتاليا به ركورد 12برد پياپي 

رسيد كه هر 11برد قبلي بدون گل خورده به دست آمده بود.
   ايتاليا عادت دارد در مراحل حذفي بازي را به وقت هاي اضافه 
بكشاند. اين هشتمين باري بود كه اين تيم در يك ديدار حذفي 
در يورو يا جام ملت ها بازي در وقت اضافه را هم تجربه مي كرد. 
ايتاليا كه تابه حال مسير آساني را پيموده، در مرحله يك چهارم 
پاياني با برنده جدال ديشب بلژيك و پرتغال روبه رو مي شود كه 

اين نخستين حريف سخت و واقعي آنها خواهد بود.
   ديدار ايتاليا و اتريش 3گل در وقت اضافه داشت؛ چنين چيزي 
براي دومين بار در تاريخ يورو اتفاق افتاد )پرتغال و فرانسه در 

يورو 1984 (.
   دانمارك نخستين تيم تاريخ ادوار مختلف يورو لقب گرفت كه 
در 2 بازي پياپي موفق به ثبت 4گل مي شود؛ برد 4بريك مقابل 
روســيه در مرحله گروهي و پيروزي 4هيچ برابر ولز در مرحله 

يك هشتم پاياني.
  دانمارك چند ركورد ديگر هم به دست آورد؛ ازجمله ركورد 
نخستين تيمي كه موفق مي شــود 3 گل خارج از محوطه 
جريمه به ثمر برساند. آنها در 2 باخت اول 43ضربه به سمت 
دروازه حريفان روانه كرده بودند كه تنها يكي شــان گل 
شده بود. حاال از 32شوتي كه به دروازه حريفان زده اند، 
8تاي آنها به گل تبديل شده. دانمارك ركورددار ضربه 
به دروازه حريفان بين همه تيم هاي حاضر در جام است.

   ولــز هــم پــس از روســيه و سـوئـيـــس در 
سال2004سومين تيمي شد كه در يك دوره 2 بازيكنش 

كارت قرمز دريافت مي كنند
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منهاي فوتبال

زماني يكي از فوت وفن هاي مربيگري امير قلعه نويي اين بود كه در ميدان هاي بزرگ 
و حساس شكست نمي خورد. يعني بلد بود بازي هاي حياتي را هر طور شده به سود 
خودش و تيمش در بياورد. تا مدت ها يكي از اسباب تفاخر هواداران ژنرال اين بود كه 
او هرگز به پرســپوليس نمي بازد، اما حاال خيلي وقت است كه آن داستان تمام شده. 

پرافتخارترين سرمربي تاريخ ليگ برتر، اين سال ها انواع و اقسام شكست هاي رنگارنگ 
را برابر پرســپوليس تجربه كرده؛ از دبل شدن در ليگ چهاردهم تا باخت هاي 3گله، 

4گله و 5گله مقابل سرخپوشان، با تيم هاي تراكتور، ذوب آهن و گل گهر سيرجان.
حكايتي مشــابه در مورد دوئل هاي او با شاگردان ســابقش هم وجود دارد. هميشه 
سخت و نادر بود كه ببينيم قلعه نويي در برابر يكي از بازيكنان قديمي خودش شكست 

مي خورد، اما حاال اين اتفاق كاماًل رايج و طبيعي شده است.
 فرهاد مجيدي در دوران كوتاه و شلخته سرمربيگري اش در استقالل 3 بار با قلعه نويي 
مواجه شــده و هر 3 بار هم برنده بوده؛ 2 بار در ليگ و حذفي، او را به عنوان سرمربي 
سپاهان در ورزشگاه آزادي شكســت داده و اين مرتبه هم نوبت به برتري فرهاد، در 

بازي استقالل و گل گهر رسيد.
صد البته بعضا ابزار قلعه نويي با رقبا قابل مقايســه نبوده و مثاًل نمي شده ذوب آهن او 
را با پرسپوليس پرستاره برانكو ايوانكوويچ مقايســه كرد. با اين حال اتفاقي كه براي 
قلعه نويي رخ داده، اين است كه به نظر مي رســد او به باخت و ناكامي در ميدان هاي 
بزرگ خو گرفته است. اين امير، ديگر آن امير شكست ناپذير ساليان گذشته نيست؛ 
آن مربي ترسناكي كه جدال با او، تن و بدن رقبا را مي لرزاند. حاال در مسابقات كليدي 
و حيثيتي، كمتر كسي از مواجهه با قلعه نويي هراس دارد. مي آيند، فوتبال خودشان را 
بازي مي كنند، خيلي از اوقات مچ او را به آساني مي خوابانند و مي روند دنبال كارشان. 
آيا اين به معناي پايان دوران يك مربي بزرگ در فوتبال ايران است؟ هنوز نمي دانيم.

  ژنرالي كه به باخت خو گرفت
فدراسیون بسکتبال  ديروز از پیراهن تیم جوانان   امير قلعه نويي حاال جدال هاي حيثيتي را راحت مي بازد

ايران برای حضور در جام جهانــی ۲۰۲۱ لتونی 
رونمايی کرد. پانزدهمین دوره جام جهانی ۱9 سال ۲۰۲۱ از 
۱۲ تا ۲۰ تیر ماه به میزبانی لتونی برگزار مي شود و ايران با 
 تیم هــای صربســتان، پورتوريکو و لتونــی هم گروه 

است.

عكس نوشت

كتك كاري در پاورليفتينگ بعد از ديپورت!

مسابقه تيم هاي هيأت بدنسازي كرمانشاه و ملي حفاري ايران در 
ليگ پاورليفتينگ، تحت الشعاع درگيري و كتك كاري قرار گرفت.

در اين مسابقه كه شــنبه شب در ســالن12 هزار نفري آزادي با 
پيروزي ملي حفاري به پايان رسيد، اعتراض سرپرست تيم هيأت 

كشتي كرمانشاه به نحوه قضاوت داور سالن را به آشوب كشيد.
درگيري با مداخلــه برگزاركننده ها و حراســت مجموعه آزادي 
خاتمه پيدا كرد اما برخي نگرانند كــه تكرار چنين اتفاقاتي ادامه 

پخش تلويزيوني اين مسابقات را به خطر بيندازد.
محرم عبدي پور، رئيس كميته انضباطي فدراســيون بدنسازي و 
پرورش اندام مي گويد:»متأســفانه در ليگ كه حساسيت بااليي 
هم داشــت و در شــرايطي كه نماينده كميته انضباطي در سالن 
مســابقات بود، تخلفي از ســوي آقاي هادي رستمي، سرپرست 
تيم هيأت كرمانشاه ســر زد. آقاي هادي رستمي با دستور موقت 
كميته انضباطي به دليل رفتار ناشايســت عليه داوران تعليق شد 
و در نخستين جلســه كميته انضباطي به تخلفات وي رسيدگي 
خواهد شــد«.اين دومين خبر جنجالي فدراسيون بدنسازي در 

يك هفته اخير است. 
2 روز پيش هم تيم پرورش اندام ايران كه به مسابقات گرندپري 
گرجستان اعزام شــده بود، بعد از معطلي 10ساعته در فرودگاه 

تفليس به كشور ديپورت شد.
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افقي:
 1- داراي خصلت هــاي 

نيكو- از ساز هاي بادي
2- خاســـتگاه- بازتابيده- 

لگن ظرفشويي
3- ناپســند- آبيار- ميل و 

خواست قلبي
4- متراكم- مغازه- پايتخت 

يونان
5- يــون منفــي- قالــب 
برشــكاري فلزات- تعجب 

زنانه
6- قبــض رســيد چاپي- 

بي ريا- آيين هاي سنتي
7- گرد آمــدن- مربــي 

شاهزادگان
8- چاره انديــش- نظــم و 

ترتيب دادن- جوهر قليا
9- قســمت هاي پايانــي- 

آلبومي با آواز ساالر عقيلي
10- حصير- عضو- آرزو

11- تكــرار حرفـــــــي- 
ســهل انگاري- نوعي قايق 

پارويي
12- تحت- ايوان- رژ لب

13- از بخش هــاي اوســتا- 
مسيحيان- كمبود آن موجب 

بيماري گواتر مي شود
14- زاپاس- برشـــــته و 

كباب شده- قوس
15- رود مهم چين- پارچه 

كت و شلواري
  

عمودي:
1- پرتابه جنگي- بزرگوار- 
طبيب مخصوص انوشيروان 

عادل
2- محبوس- قضاوت- نت 

اول
3- باران انــدك- پايتخت 
سلسله طاهريان- پســــر 

مازندراني
4- درشت هيكل و بد قواره- 

جريمه ها- حرف نوروزي
5- صندلي دندانپزشكي- 

بلند شدن
6- شماره- بيشتر نيست- 

گاري
7- ورزش آبي- شــهري در 
اندونزي - پرنده اقبال- چهره

8- از مشهور ترين شاگردان 
امام هادي)ع( كه حرمش در 

شهر ري است
9- دفاع فوتبال- برنج پخته 
نرم- بيهــوده و بي معني- 

مسطح و هموار
10- راز هــا- مقابل رفتن- 

شبيه و نظير

11- بعد از جنگ از دشمن باقي 
مي ماند- شرور

12- مهره اي در شــطرنج- همه 
وجود آدمي- برچسب

13- بي نظيــر- نخســتين دوره 
آموزشي مدرسه- درخت انگور

14- اشــاره بــه دور- درختــي 
جنگلي- خانواده اي از پرندگان

15- خوش آوازه- تپه هاي باستاني 
كاشان- فرومايه
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احيا شدگان
در مورد بازگشت بموقع 2 ستاره از ياد رفته پرسپوليس و استقالل

بهروز رسايلي| اين هفته ها در پرسپوليس و استقالل شاهد نمايش 
خوب 2 بازيكني هستيم كه مدت ها از سطح ايده آل فاصله گرفته 
بودند. مهدي عبدي و حسين حسيني، ســتاره هاي غيرمنتظره 
سرخابي در چند مســابقه اخير بوده اند؛ بازيكناني كه نشان دادند 
پتانسيل زيادي دارند و درصورت برخورداري از شرايط روحي خوب، 

مي توانند به تيم كمك كنند.

  مهدي عبدي؛ بازگشت يك قاتل
دوران شــهرت مهدي عبدي هنوز حتي به 2 فصل كامل هم نرســيده 
است. او در آخرين دقايق داربي رفت ليگ نوزدهم به شكلي غيرمنتظره 
به زمين آمد و گل پيروزي پرسپوليس را به ثمر رساند. بعد هم فوجي از 
گل هاي ديگر هم  از راه رســيد؛ از گل تثبيت قهرماني در ليگ پارسال تا 
گشــودن دروازه رقبا در نيمه نهايي و فينال ليگ قهرمانان آسيا. يكي از 
مهم ترين فرازهاي كارنامه عبدي اما درخشش عجيب او در داربي رفت 
امسال بود؛ جايي كه بارها ساختار دفاعي اســتقالل را آزار داد، يك گل 
زد و چندين حركت مؤثر ديگر هم داشت. از آن روز به بعد اما عبدي گم 
شد. او طوري رو به افول گذاشت كه هواداران حتي خواهان كنار گذاشته 
شــدن اين بازيكن شــدند. عبدي چيزي حدود 4 ماه گل نزد و تعدادي 
موقعيت گل فوق العاده را هم از دســت داد. با اين حال او طي چند هفته 
گذشته به روزهاي خوبش برگشته است. عبدي در بازي حذفي با شاهين 
بندر عامري گلزني كرد و نيز در 2 مسابقه با ذوب آهن و مس رفسنجان 
گل هاي مهم و 3 امتيازي تيمش را به ثمر رساند. آنچه مسلم است اينكه 
عبدي نشــان داده توانايي بااليي دارد و اگر به هر دليل مشكلي در بروز 
استعدادهايش پيدا شود، كادرفني بايد با حوصله و درايت آن را رفع كند. 

عبدي مهاجمي است كه اگر پرســپوليس او را از دست بدهد، شايد بعدا 
حسابي پشيمان شود.

  حسين حسيني؛ زنده با رقيب
فصل گذشته حسين حسيني كاري با استقاللي ها كرد كه بالفاصله بعد 
از باز شدن پنجره نقل وانتقاالتي، باشگاه دنبال رشيد مظاهري رفت و هر 
طور شده او را جذب كرد. استقالل براي گرفتن رشيد مرارت هاي زيادي 
تحمل كرد. گويا رقم قرارداد اين دروازه بان بســيار باالست و غيراز اين، 
شكل جدايي او از تراكتور هم مي توانســت مشكل ساز شود. با اين حال 
استقاللي ها هر طور بود مظاهري را گرفتند تا از شر اشتباهات حسيني 
راحت شوند. اوايل هم همه  چيز خوب بود و مظاهري عملكرد قابل قبولي 
داشت، اما ناگهان او رو به افول گذاشت و بيشتر تمركزش صرف حواشي 
شد. در يك مقطع محمود فكري تصميم گرفت او را نيمكت نشين كند، 
اما حسيني با گل به خودي اش برابر نفت مسجدسليمان همه  چيز را خراب 
كرد. فرهاد مجيدي هم كار را با مظاهري شروع كرد، اما او هم به تدريج به 
اين نتيجه رسيد كه بايد فضا را عوض كند. از بازي حذفي با ذوب آهن كه 
حسين حسيني فيكس شد، تا امروز رشيد نيمكت نشين مانده و عملكرد 
حسيني هم هفته به هفته بهتر شده است. حسيني 2 كلين شيت سخت و 
ارزشمند برابر پديده و گل گهر سيرجان داشت. او حاال مدتي است كه در 
قالب همان گلر ركوردشكن چند فصل پيش جا خوش كرده است. اينطور 
به نظر مي رسد كه حسيني را جادوي »رقابت« در اوج نگه مي دارد، وگرنه 
پارسال كه او با جدايي مهدي رحمتي به تنها گلر اسمي استقالل تبديل 
شد، نتوانست انتظارات را برآورده كند. اگر مي خواهيد حسيني را در فرم 

ايده آل ببينيد، هر طور شده براي او رقيب جور كنيد!
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   اتوبوس ها هميشــه قبل از حركت، بازديد فني رسمي 
شوند

 واقعه درگذشــت دو خانم خبرنگار درحادثــه واژگوني اتوبوس 
در اثر نقص فني ترمز و نيز درگذشت سربازان دوره آموزشي در 
جاده، نشان از ضرورت معاينه فني رسمي براي همه اتوبوس هاي 
برون شهري دارد. به اين صورت كه همه اتوبوس ها در مبدا پس 
از ارائه برگه بازديد فني مجوز حركت داشته باشند و براي هر سفر 
و حداقل هر چند سفر يك بار، اين موضوع اجباري باشد تا كمتر 

شاهد وقوع چنين حوادث غمباري باشيم.
كامران از شهريار

  سرقت سنگ قبرهاي قيمتي از بهشت زهرا
مدتي قبل خبري از ســرقت ســنگ هاي قيمتي روي قبرها در 
بهشت زهرا شــنيدم و بعد از چندبار پيگيري از حراست بهشت 
زهرا به من گفتند، بله مواردي اتفاق افتاده است اما نظارت بر اين 
موضوع بر عهده نيروي انتظامي اســت و بايد شكايت كنيد تا به 
موضوع رسيدگي شود. آيا اين صحيح است وقتي موضوع تخلف 
را اعالم مي كنيم دست روي دست بگذارند و منتظر بمانند تا يك 
نفر شاكي شود. پس جنبه عمومي جرم چه مي شود. يعني اموات 

هم از سرقت در امان نباشند؟
زماني از تهران

   تعاوني مسكن زمين هاي مردم زنجان را نمي دهد
در زنجان چند تعاوني مســكن به رغم دريافت ميلياردها تومان 
سرمايه مردم و گذشت ســال ها از آن، هنوز زميني واگذار نشده 
است. اين در حالي اســت كه زمين ها ســند مادر دارند و داراي 
مشكل خاصي نيستند. مسئوالن اعالم كرده اند؛ خريد و فروش 
اين زمين ها غيرقانوني است كه بايد پرسيد اگر چنين است چرا 
بارها پيشــنهاد خريد همين زمين ها به دولت داده شده است؟ 
تقاضا داريم قوه قضائيه اين مشــكل چند ده ساله را يك بار براي 

هميشه حل كند.
جمعي از اعضاي شركت هاي نورپران، ويالشهر، 
فتح ياران و خياطان 

   كاركرد پارك ها و ورزشگاه ها بايد فرق داشته باشد
كاركرد پارك با ورزشــگاه فرق دارد درحالي كه در كشور به اين 
موضوع توجهي نمي شود. در پارك شهر و بسياري از پارك ها اكثر 
پياده راه ها و مناطق ســايه دار را پر ميز تنيس و وسايل ورزش و 
پيست دوچرخه و شهربازي كرده  و هيچ جاي آرامشي براي مردم 
در نظر نگرفته اند و متأسفانه اين نقاط، محل سروصدا و دعوا در 
زمان شلوغي هستند و در بسياري از پارك ها نيمكت، جاي سايه 

و محل آرامش پيدا نمي شود.
صبوري از تهران 

   افزايش نرخ عوارض اتوبان قزوين-رشت عادالنه نيست
نرخ عوارض اول اتوبان قزوين - رشت واقع در محدوده محمودآباد 
نمونه قزوين بدون اعالم رسمي و اطالع رساني افزايش پيدا كرده 
است. آن هم افزايشي كه عادالنه نيست؛ زيرا در اين مسير دو با ر 

عوارض دريافت مي شود.
غياثي از قزوين 

   سارقان پس از دستگيري به سرعت رها نشوند
اغلب سارقان پس از سرقت و همه زحماتي كه نيروي انتظامي و 
مال باختگان براي دستگيري آنها و طي روند قانوني مي كشند، به 
سرعت رها شده و به سرقت هاي خود ادامه مي دهند. سارق منزل 
من كه با مدارك مستند ازجمله جا ماندن لباس و اثر انگشتش در 
خانه رديابي و دستگيري شده بود تنها چند روز بعد از دستگيري 
توســط نيروي انتظامي رها شد و دوباره ســرقت كرد و اين بار 
دوچرخه همسايه را دزديد. مســئوالن قضايي براي اين موضوع 

تدبيري كنند تا سارقان متنبه شوند.
گودرزي از تهران 

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

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

با مردم

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

صداهاي اميدوار كننده از زير آوار 

 دوست خانوادگي
 عامل قتل عام خانواده كرجي

 بازجويي از زن و شوهري كه به 
اتهام دست داشــتن در قتل پيگيري

زوجي جــوان همــراه دختر 
5ساله شــان در شــهرك اوج كرج دستگير 
شده اند نشان مي دهد كه مرد جوان به دليل 
اختالفات مالي، دوستش و همسر و دختر او 

را به قتل رسانده است.
به گزارش همشهري، اين جنايت كه يكي از 
هولناك ترين پرونده هاي جنايي امسال در 
استان البرز اســت روز 30خردادماه امسال 
اتفاق افتاد. زن و شــوهري كه همراه دختر 
5ساله شــان در طبقه اول خانه اي دوطبقه 
در شــهرك اوج كــرج زندگــي مي كردند 
چند ســاعتي بود كه به تماس هاي تلفني 
بستگانشان پاسخ نمي دادند. بستگان آنها كه 
نگران شــده بودند براي بررسي ماجرا راهي 

اين خانه شــدند. دِر خانه بسته بود و به نظر 
مي رسيد كسي آنجا نباشد. همه  چيز عجيب 
به نظر مي رسيد. زوج جوان به خانواده شان 
گفته بودند كه مهمان دارنــد اما حاال نه در 
را بــاز مي كردند و نه بــه تماس هاي تلفني 
جواب مي دادند و همين موضوع نگراني ها را 
بيشتر مي كرد. در اين شرايط بود كه در خانه 
گشــوده و در همان ورودي خانه جسد پدر 
خانواده مشاهده شد. شــواهد نشان مي داد 
چند ســاعتي از مرگ مرد جوان مي گذرد. 
دقايقي از برمالشدن اين جنايت مي گذشت 
كه با حضور كارآگاهــان جنايي تحقيقات 
در اين باره آغاز شــد. با وجود كشف جسد 
مرد جوان، هيچ كس از سرنوشــت همسر و 
دختر 5ســاله وي خبر نداشت و معلوم نبود 
چه باليي بر ســر آنها آمده است. با اينكه در 

اين خانه قتل اتفاق افتاد بــود اما همه  چيز 
مرتب بود و شواهدي مبني بر وقوع درگيري 
در آنجا به چشم نمي خورد. همه  چيز نشان 
مي داد اعضاي اين خانواده در انتظار مهمان 
بودند اما كســي از هويت ايــن مهمان خبر 

نداشت.
با انتقال پيكر پدر خانواده به پزشكي قانوني، 
تحقيقات براي يافتن همسر و دختر وي آغاز 
شد. از سويي كارآگاهان به دنبال شناسايي 
مهمان مرموز اين خانه بودند كه خبر رسيد 
اتفاق مهمي در پرونده افتاده است. نزديكان 
مقتول بعد از آنكه از محل جنايت بوي تعفن 
به مشام شان رسيده بود دوباره به جست وجو 
در داخل خانه پرداخته و در كمد ديواري و 
زير رختخواب ها با صحنه اي هولناك روبه رو 
شــده بودند. آنها در عين ناباوري اجســاد 

همسر و دختر 5ساله صاحب خانه را كه آنها 
نيز به قتل رسيده بودند پيدا كردند. كشفي 
كه ابعاد ايــن جنايت را گســترده تر كرد و 
معلوم شــد كه همگي اعضاي اين خانواده 
3نفري كشته شده اند. با اينكه ابتدا فرضيه 
خودكشي در پرونده مطرح شــده بود اما با 
كشف اجساد مادر خانواده و دخترش در كمد 
ديواري، بر اين فرضيه خط بطالن كشــيده 
شــد. ديگر كارآگاهان حتم داشتند كه هر 
ســه عضو اين خانواده قرباني جنايتي شوم 
شده اند. جنايتي كه به احتمال زياد از سوي 

يك آشنا رقم خورده است.
تجسس هاي افسران آگاهي در اين خصوص 
ادامه پيدا كرد تا اينكه سرانجام آنها به مردي 
كه با پدر اين خانواده رابطه دوستي داشت 
مظنون شدند. او همان مهمان مرموز بود و 

بررسي ها نشان مي داد كه روز حادثه اين مرد 
و همســرش مهمان خانه قربانيان بوده اند و 
به احتمال زياد در اين جنايت دســت دارند. 
به همين دليل هر دو نفر دســتگير شدند و 
به طور جداگانه تحت بازجويي هاي فني قرار 
گرفتند. با اينكه مرد جوان دســت داشتن 
در قتل دوستش و همسر و فرزند او را انكار 
مي كرد اما همسرش اعتراف كرد كه شوهري 
وي قاتل اعضاي اين خانواده 3نفري اســت. 
او گفت: شوهرم و دوســتش مدت ها با هم 
رفت وآمد و شــراكت كاري داشتند. اما اين 
اواخر بر ســر معامله اي دچار اختالف شده 
بودند. روز حادثه آنها ما را به خانه شان دعوت 
كرده بودند اما شوهرم بخاطر اين اختالفات 
تصميم به قتل شــان گرفته بود و در نهايت 
نيز نقشــه اش را عملي كرد و دوستش را به 
همراه همسر و فرزندش به قتل رساند. بعد 
اجساد همسر و دخترش را در كمد ديواري 
گذاشت و دو نفري از آنجا فرار كرديم. من در 
اين جنايت دخالتي نداشتم و فقط در آنجا 

حضور داشتم.
اين زن در حالي جزئيــات جنايت را بازگو 
كرد كه تحقيقات تخصصي پليس نيز نشان 
مي داد جنايت توسط همسر او رخ داده است 
اما متهم اصلي همچنان قتــل عام اعضاي 
خانواده دوستش را انكار مي كند و تحقيقات 

از او ادامه دارد.

 اختالفات مالي 2دوست 
 به قيمت جان 3عضو 
يك خانواده تمام شد

آيا مدفون شدگان آوار ميامي زنده اند؟

روابط عمومي شــركت بهره برداري مترو، پيرو چاپ پيام مردمي 
با عنوان ســاعات كاري متروي تهران افزايش يابد، در ســتون با 
مردم روز 31خرداد  ماه پاسخ داده اســت: احتراما ضمن تشكر از 
مسافرگرامي، به اطالع مي رســاند بعد از موج سوم كرونا در پاييز 
سال گذشــته كه منجر به تعطيلي هاي گسترده در سطح كشور 
شد، تصميماتي توســط كميته ملي مقابله با كرونا اتخاذ گرديد 
كه يكي از آنها طرح محدوديت تردد شــبانه بود. برهمين اساس 
مقرر شد زمان سرويس دهي خطوط متروي تهران و حومه نيز به 
ساعت 22شب محدود شود كه اين مصوبه تاكنون ادامه دارد. در 
همين راستا شــركت بهره برداري مترو آماده است پس از عبور از 
شرايط فوق، ساعات سرويس دهي خطوط مترو را به حالت گذشته 

بازگرداند.

پاسخ مسئوالن

با شكايت مردي كه مدعي است 
سكه هاي قديمي و عتيقه اش به داخلي

ارزش 11ميليارد تومان در يك 
گالري اجناس عتيقه و آنتيك به ســرقت رفته 
است، تحقيقات پليس براي دستگيري سارق 
آغاز شد. چند روز قبل مردي به دادسراي ويژه 
ســرقت تهران رفت و خبر از سرقت سكه هاي 
قديمي اش به ارزش 11ميليارد تومان داد. وي به 
بازپرس پرونده گفت: من در يكي از خيابان هاي 
تهران فروشگاه لوازم لوكس،  آنتيك و گران قيمت 
دارم. مدتي قبل مردي به نام موسي به مغازه ام 
آمد و گفت يك پيانوي عتيقه و خاص دارد كه 
مي خواهد آن را بفروشد. او مي گفت پيانو را مدتي 
قبل چندين ميليارد تومان خريده است و حاال 
تصميم گرفته آن را بفروشد.به اين ترتيب آشنايي 
ما شروع شد و چند روز بعد براي ديدن پيانو به 
خانه اش رفتم. خانه اي دو طبقه حوالي شمال 
غرب تهران. آن روز موسي  پيشنهاد شراكت داد 
و با توجه به پيانوي خاص و گران قيمتي كه در 

خانه اش بود، به او اعتماد كردم. 
مرد عتيقه فروش در ادامه گفت: موسي پيشنهاد 
داد تا طبقه اول خانه اش را تبديل به گالري كنيم. 
او گفت كه مي توانيم لوازم آنتيك و عتيقه را در 
آنجا بچينيم و بفروشيم. من هم قبول كردم و 
بخشي از تابلوهاي عتيقه كه از فرانسه و ايتاليا 
آمده بود به همراه بخشي از مجسمه هاي آنتيك 

طال، نقــره و برنز را به همــراه تابلوهايي كه اثر 
هنرمندان مشهور ايراني بود و يك گاوصندوق 
سكه هاي عتيقه و قديمي را به خانه موسي بردم 

و در طبقه اول، گالري راه انداختيم.
وي ادامــه داد: در آخريــن روز گالــري بــه 
خانه موســي رفتم كه اجنــاس باقيمانده را 
به مغــازه ام برگردانم. ارزش تمــام اين اموال 
حدود 17ميلياردتومان بود اما وقتي به همراه 
همكارم به خانه موسي رفتيم او به همراه چند 
نفر ديگر ما را به باد كتك گرفتنــد و از خانه 
بيرون انداختند. من شــكايت كردم و وقتي 
همراه مأموران به خانه وياليي رفتيم، اثري از 
موســي نبود. مأموران پي بردند كه اين خانه 
اجاره اي بوده و موسي براي اجراي نقشه سرقت 
آن را كرايه كرده بود. با اين حال مأموران موفق 
شدند محل زندگي موسي را پيدا كنند كه به 
همراه آنها و حكم دادگاه به آنجا رفتيم و وارد 
خانه شديم. مجسمه ها،  تابلوها و لوازم ديگر سر 
جايش بودند اما  گاوصندوق خالي بود و موسي 
همه سكه ها را برداشــته و متواري شده بود. 
ارزش سكه ها 11ميليارد تومان است و اين در 

حالي است كه اثري از موسي نيست.
با شكايت اين مرد، پرونده اي دراين باره تشكيل 
شده و گروهي از مأموران پليس آگاهي تهران 
تحقيقات براي دســتگيري ســارق سكه هاي 

ميلياردي را آغاز كرده اند.

 افتتاح گالري، ترفندي
دختري 16ساله كه به تازگي با پسري افغان در فضاي براي سرقت سكه هاي ميلياردي

مجازي آشنا شده بود، پس از سرقت طالهاي مادرش 
از خانه فرار كرد و به افغانســتان گريخت. به گزارش 
همشهري، تحقيقات در اين پرونده از چند روز قبل با 
شكايت زن و شوهري در دادسراي جنايي تهران شروع 
شد. آنها از پسري افغان شــكايت داشتند و مي گفتند 
كه او، دخترشان را ربوده است. مادر اين دختر نوجوان 
به بازپرس شــعبه نهم دادســرا گفت: دخترم مدتي 
قبل با پسري در فضاي مجازي آشــنا شد. چند وقت 
كه از آشنايي شان گذشــت متوجه شد كه پسر جوان 
كارگر ساختماني و اهل كشور افغانستان است. وقتي 
دخترم ماجراي اين آشنايي را با ما مطرح كرد و گفت 
مرد افغان از او خواســتگاري كرده است شوكه شديم. 

دخترم فقط 16سال دارد و من و شوهرم به شدت با اين 
ازدواج مخالفت كرديم. اما او لجبازي هايش را شــروع 
كرد. به نشــانه اعتراض غذا نمي خورد و با ما صحبت 
نمي كرد. همســرم وقتي متوجه شد كه او همچنان با 
پســر افغان ارتباط تلفني دارد گوشي موبايلش را از او 
گرفت و اجازه نمي داد تنهايي از خانه خارج شــود. زن 
جوان در ادامه گفت: اين وضعيت ادامه داشت تا اينكه 
يك شب متوجه شديم دخترم بي آنكه ما را در جريان 
قرار بدهد از خانه فرار كرده اســت. او نيمه هاي شب 
زماني كه من و همسرم خواب بوديم، وسايلش را جمع 
كرده و با برداشتن مدارك شناسايي از خانه رفته بود. 
عالوه بر اين دخترم تمام طالهايم را كه حدود 500تا 
600ميليون تومان ارزش داشت را برداشته بود و من 

مطمئنم كه جوان افغان او را فريب داده و تشويق كرده 
كه طالها را سرقت كند.

وي ادامه داد: بعد از رفتن دخترم همه جا را گشتيم تا 
اينكه دوستش حقايق تكان دهنده اي را برايمان بازگو 
كرد. او گفت كه دخترم برايش تعريف كرده كه با نقشه 
كارگر افغان قرار اســت طالهاي مرا را سرقت كند تا با 
پرداخت پول به قاچاقچيان انسان به صورت غيرقانوني 
از كشور خارج شوند. دخترم به دوستش گفته كه قرار 
است به افغانستان بروند و حاال من و همسرم به شدت 

نگران سرنوشت دخترم هستيم.
با شكايت اين زن و مرد، تحقيقات براي شناسايي ردي 
از دختر ناپديدشــده و كارگر افغان با دستور بازپرس 

شعبه نهم دادسراي جنايي تهران آغاز شده است.

فرار دختر 16ساله به افغانستان پس از سرقت طالهاي مادر

جست وجوي تيم هاي آتش نشاني 
در برج ويران شده ميامي آمريكا داخلي

براي يافتن سرنوشت 156نفري 
كه زير خروارها آوار مدفون شده اند ادامه دارد و 
روز گذشته آتش نشانان اعالم كردند صداهايي از 
زير آوار شنيده اند كه احتمال زنده ماندن برخي 
از مدفون شدگان را بيشتر كرده است. به گزارش 
همشهري به نقل از سي ان ان، از بامداد پنجشنبه 
گذشته كه بخشي از برج 12طبقه مسكوني در 
شهر ميامي آمريكا فرو ريخت و اعالم شد كه عده 
زيــادي زيــر آوار گرفتــار شــده اند، عمليات 

آتش نشــانان براي نجات اين افــراد ادامه دارد. اين در حالي اســت كه وجــود آتش  و دود در 
بخش هايي از آوار، عمليات جست  وجو را با مشكل روبه رو كرده  است. با پيدا شدن يك جسد ديگر 
در روز گذشته، تعداد اجساد پيدا شده به عدد 5رســيده و اين در حالي است كه گفته مي شود 
156نفر ديگر در جريان اين حادثه ناپديد شده اند و احتماال زير آوار مدفون هستند. روز گذشته 
عمليات جست وجو و نجات در حالي آغاز شد كه آتش نشانان اعالم كردند صداهايي از زير آوار 
شنيده اند كه احتمال دارد صداي انســان باشــد. به همين دليل فرضيه زنده ماندن برخي از 
مدفون شدگان مطرح شده است، اما هنوز مشخص نيست كه آيا اين صداها متعلق به انسان بوده 
يا نه. خانواده افراد ناپديد شــده در اين حادثه بي صبرانه در انتظار شنيدن خبري از سرنوشت 
عزيزانشان هستند و در گفت وگو با خبرنگاران از تالش آتش نشانان تشكر كرده اند، اما از روند 
كند عمليات جســت  وجو و نجات گله مند هستند. ســاختمان حادثه ديده، يك برج 12طبقه 
مسكوني اســت كه 136واحد دارد اما بامداد پنجشنبه دست كم 55واحد آن به ناگاه آوار شد و 

افراد زيادي را زير خروارها خاك و بتن مدفون كرد.

سرنوشت اينترنت ملت  در خانه ملت
زماني يك نفر به مثابه يك سياســتگذار تصميم 
مي گيرد بــا چرخش قلم خــود پيام رســاني با 
45ميليون كاربر را ببندد و روزي2اپراتور با همه خط و نشان هاي دولت 
تصميم مي گيرند كه جلوي دسترسي مردم به يك شبكه اجتماعي جديد 
را بگيرند. اكنون هم گروهي از نمايندگان به دنبال طرحي براي اينترنت 
هستند و در اتاق ها و كميسيون ها پشت درهاي بسته، بدون درنظر گرفتن 
افكار عمومي، براي آن مذاكره مي كنند.  مردم ما اين روزها كم گرفتاري 
و مشكل ندارند و هر طرحي كه بخواهد براي كسب وكار يا حتي زندگي 
و ارتباطات آنها مشكل ايجاد كند، با برخورد منفي آنها روبه رو مي شود. 
طراحي و سياستگذاري براي چنين موضوعاتي كه به زندگي ميليون ها 
ايراني گره خورده، نيازمند آن است كه در فضايي آزاد با شنيدن نظرات 
كارشناسان و رسانه ها و با درنظر گرفتن نظر مردم صورت گيرد. مجلس 
هميشــه خانه ملت بوده اســت. درباره فضاي مجازي هم مجلس بايد 
همچنان خانه صداي مردم و ملت باقي بماند و نمايندگان به جاي اتاق هاي 
دربسته، حرف هاي مردم و كارشناسان درباره اينترنت را از نزديك بشنوند 

و آن زمان به طرح و نقشه اي جديد براي فضاي مجازي برسند.

ادامه از 
صفحه اول
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بيژن اخگر نقاش اتوبوس هاست و نزديك 
 دو دهه اســت كه اتوبوس هــا را تصوير گزارش

مي كنــد؛ اتوبوس هايي كــه اغلب در 
گوشــه اي آرميده اند، پايانه اي يــا پاركينگي يا كنار 
جاده اي. او نقاشي به نقاشــي و نمايشگاه به نمايشگاه 
همراه اتوبوس  ها آمده است، از نماهاي بزرگ و گسترده 
از اتوبوس هــا و پايانه ها به جزئيــات پيكره اتوبوس ها 
رسيده اســت،  بعد كمي فاصله گرفته و دورتر شده و 
نماهاي كلي تر را تصوير كرده و بعدتر دوباره به جزئيات 
اتوبوس هــا پرداخته  و كوشــيده اســت در هر كدام 

زيبايي شناسي ويژه خود را خلق كند.
بيژن اخگر از آغازگران گرايشــي در نقاشــي  دو دهه 
اخير اســت كه به بازآفريني متروكه هــا و مكان هاي 
فراموش   شده مي پردازند؛ نقاشاني مثل ايمان افسريان، 
جواد مدرســي و طاهــر پورحيدري و ديگــران كه 
شمارشان در نقاشي سال هاي اخير رو به فزوني است. 

نقاشاني كه بيشترشان در زمره نسل نو واقع گرايان قرار 
مي گيرند و به جز واقع گرايي، ويژگي هاي مشتركي بر 
نقاشي هايشان حاكم است ازجمله استفاده از رنگ هاي 
ســير و گاه اغراق شده و تضادهاي بســيار براي خلق 
فضاهاي مكدر و... اما او برخالف آنها نقاشــي واقع گرا 
نيست. آنها كارهايشان به واقع گرايي عكس گونه پهلو 
مي زند اما نوع تصويرپردازي هــاي بيژن اخگر خيلي 
وقت ها شبيه نقاشان امپرسيونيســتي است و گاهي 
وقت ها به نوعي اكسپرسيونيسم و در نهايت در بعضي 

از نقاشي ها به انتزاع نزديك مي شود. 
زمينه نقاشي ها در آثار بيژن اخگر همواره اهميت بسيار 
داشته  است، چه وقت هايي كه صرفاً زمينه نقاشي  بوده  و 
جزئي از كليت اثر را شكل داده  است، چه وقت هايي كه 
خود در مقام متن قرار گرفته و موضوعيت يافته است. 

در نقاشــي هاي او همــواره شــاهد درهم تنيدگي و 
جابه جايي متن و زمينه و جزئيــات و كليت بوده ايم. 
اين روزها  دو نمايشگاه همزمان از بيژن اخگر داير شده 
است؛ اولي شب آباد نام دارد كه در گالري آب انبار داير 
اســت و دومي كه تجريدآباد نام دارد در گالري امكان. 

نمايشــگاه نخســت باز هم حكايت اتوبوس هاست. او 
در شــب آباد بار ديگر به اتوبوس ها نزديك تر شــده و 
جزئيات و اجزاي پيكره اتوبوس ها دســتمايه او براي 
خلق نقاشي ها شــده اند، از دماغه و چراغ تا پرده ها و 
بدنه داخلي مثل در كه همــواره آكنده از عكس هاي 

گوناگون بوده است.
نماي نزديك جزئيات اتوبوس ها زيبايي شناسي خود 
را يافته اند؛ به گونه اي كه گاهي بعضي از نقاشي ها اگر 
خارج از نمايشگاه قرار بگيرند، معلوم نيست كه نقاشي 

اجزاي اتوبوس هايند. 
 اما نقاشي هاي نمايشگاه تجريدآباد به انتزاع نزديك تر 
است. نقاشي هايي كه انگار طبيعت، خاستگاهشان بوده 
است و ربطي به نمايشگاه هاي ســال هاي اخير بيژن 
اخگر ندارد. در عين حال به نظر مي رسد مهارت نقاشانه 
او در مقايسه با كارهاي شب آباد در اين نمايشگاه كمتر 
است و هنوز در اين نقاشي ها به كمال نرسيده است. آيا 
تجريدآباد قرار اســت آغازگر دوره اي تازه در كارهاي 
بيژن اخگر باشد و قرار است او پس از چند سال دوري، 

دوباره به نقاشي هاي انتزاعي روي بياورد؟

هنربهخوديخودوجودندارد
 تئاتر دانشگاهي از نگاه مطالعات فرهنگي به مناسبت

بيست و سومين دوره تئاتر دانشجويی

نويسندگان مطالعات فرهنگي 
بــا اســتفاده از مطالعــات 
بينارشته اي، هم به نقد بيروني و 
هم به نقد دروني يك كار هنري مي پردازند. با اين روش، هر چيزي 
تبديل به متن و قابل خوانش مي شود. بر همين مبنا، اگر بخواهيم 
تئاتر دانشگاهي را تبارشناسي كنيم بايد به مخاطبان، برندگان و 
سياست هاي آن توجه كنيم. پس از آن نيز مي توان كليت اجراها 
را نشانه شناســي كنيم. مثال اگر به نشانه شناسي شيء در جامعه 

بپردازيم همه  چيز روشن مي شود. 
اتومبيل پيكان در ايران نشــانه خيلي از چيزهاست. اين خودرو 
با ظاهر بســيار عجيب خود نماد ايران صنعتي مدرن مي شود و 
كم كم ظاهر جوانانه نيز به خود مي گيرد و با رنگ قرمز و نام »پيكان 
جوانان« تبليغ مي شود. سپس وارد دوران انقالب مي شود. بسياري 

از انقالبيون سوار پيكان مي شدند. 
در ادامه هم به ميدان جنگ و دوران دفاع مقدس وارد مي شــود و 
رزمندگان را مي بينيم كه سوار آن هستند. بعدتر نيز تغيير ظاهر 
مي دهد و بــا چراغ هاي بنزي، دوباره مورد اســتفاده جوانان قرار 
مي گيرد. چنين تغييراتي را هم در تئاتر دانشگاهي و آثارش شاهد 
هستيم. در همان ابتداي شكل گيري اين جشنواره، هنرمندان و 
مســئوالن دنبال تفاوت و تمايز بودند و كار خود را با محوريت و 
كنش جوانان آغاز كردند. اين جوانان به نوعي در برابر جريان اصلي 
تئاتر و پدران قرار گرفتند و با كليدواژه هاي جسارت و خط شكني 

پيش رفتند. 
بنابراين به گفته پير بورديو، شاهد »تمايز« در اجراهاي دانشجويي 
هستيم. اين جشنواره گاهي فرماليستي شده و گاهي هم پر از ادا و 
اطوار. از نظر جامعه شناسي نيز شاهد نوعي شكل دهي هستيم. با 
جايزه هايي كه داده شده نوعي توجه ويژه  به اقتدار كارگردان شده 
كه باعث مي شود كليت اجرا و به طور ويژه متن ناديده گرفته شود. 
معموال در اين جشنواره، شعار تئاتر تجربي داده مي شود كه غلط 
اســت و بايد از اصطالح تئاتر تجربه گرا استفاده كنيم؛ زيرا به قول 
آندري تاركوفسكي، نخستين توليدكنندگان هنر بودند كه دست 
به تجربه زدند و هنرمندان جديد تــالش مي كنند وارد گفتمان 
تجربه گرايي بشوند. شكل دهي جشــنواره تئاتر دانشگاهي باعث 
شده تا بيشتر كارها از نظر تبارشناسي مثال به نظريه هاي گردون 
كرگ و آدولف آپيا نزديك بشوند كه در آن بازيگر تبديل به عروسك 
مي شود. جالب است كه كرگ مخالف اجراي آثار شكسپير بوده و 

مي گويد امروز متن هاي شكسپير را بايد خواند. 
بنابراين اكثر جوانان به ســوي تئاتريكاليته مي روند و كارگرداني 
آشكار انجام مي دهند و خود را پنهان نمي كنند. اعتقاد دارم كليت 
اجرا مهم تر است كه در آن به چيزهايي مثل ايده و ضرورت توليد 
و انتخاب متن، شيوه اجرايي كارگردان، بازنمايي جامعه، توجه به 
اكنونيت و ايرانيت، مخاطب شناســي درست و ساختار دراماتيك 

حساب شده ، انديشه مي شود. 
براي من مهم نيست كه يك متن چقدر مي تواند جسور و خط شكن 
باشد زيرا به قول ژاك رانسير هنر به خودي خود وجود ندارد و هر 
هنري از مجموعه چيزهايي شكل مي گيرد كه هنرمندان توانسته اند 
بگويند و مخاطبان هم آن را حس و فهم كرده اند. بازيگران يك اجرا 
و گروه طراحي بسيار زحمت مي كشند و از اقتدار صرف كارگردان 
دوري مي كنند. زنده ياد اكبر رادي مي گفت وقتي درباره »در انتظار 
گودو« فكر مي كنيم بيشتر ياد ساموئل بكت مي افتيم تا كارگردانان 
آن. البته بايد به اجراهاي پست مدرن هم اشاره كنيم مثال فرانسوا 
ليوتار با روايت هاي كالن مشكل داشــت و فروپاشي آنها را اعالم 
كرد ولي اجراهاي پست مدرن امروز جوانان از متن هاي شكسپير، 
مقهور متن هستند. در بيست وسومين جشنواره بين المللي تئاتر 
دانشگاهي نيز شــاهد اجراهايي هستيم كه بيشــتر غيرواقع گرا 
هستند و به سوي نوعي تئاتريكاليته و فرماليسم رفته اند. جوانان 
انتظار دارند كه اين نوع از شــيوه اجرايي با اقبال داوران جشنواره 

مواجه شود.

چترمجازيايراندرجشنوارهكن
معاون امور بين الملل بنياد سينمايي فارابي خبر داد كه با وجود تغييرات در شرايط سفر به 
فرانسه، سينماي ايران به شــكل فيزيكي در بخش بازار جشنواره كن امسال حضور نخواهد 
داشت.رائد فريدزاده گفت: معموال برنامه ريزي براي حضور در جشنواره ها از چندين ماه قبل 
صورت مي گيرد، درواقع بايد قراردادي با بخش بازار منعقد كنيد، بگوييد مايل به اجاره چه 
فضايي هستيد و پول آن را واريز كنيد تا اين امكان فراهم شود كه در آنجا حضور داشته باشيد، 
البته امسال مثل سال گذشــته امكان حضور در بازار به شكل مجازي هم فراهم است و فكر 

مي كنم شركت هاي بخش خصوصي به شكل گسترده در اين بخش حضور داشته باشند.
معاون امور بين الملل بنياد سينمايي فارابي بيان كرد: ما هم در بخش مجازي اين بازار حضور 
پيدا مي كنيم اما به شكل فيزيكي هيچ كس در اين بازار از سوي بنياد سينمايي فارابي حضور 
نخواهد داشت. فريدزاده در پايان گفت: در جشنواره جهاني فيلم فجر هم اين امكان فراهم 
شد تا از بازار به  صورت مجازي بهره گرفته شود كه اتفاق خيلي خوبي بود. ظاهرا برپايي بازار 

به شكل مجازي جزئي از فرايند تمام جشنواره ها شده و كم كم دارد جاي خود را باز مي كند.

يادداشت

خبر

همراه با اتوبوس ها از واقعيت تا انتزاع

اتوبوس در مقام قهرمان
بيژناخگردربارهنمايشــگاهبههمشهري
ميگويد:تجريدآبادگزيــدهايازكارهاي
دهه70مناست.شروعنوعيسيرانتزاعي
استكهازسال1369آغازشد.ميشودگفت
نوعيانتزاعتغزلياست.البتهنوعيگرايش
اقليميدرآنهاديدهميشــودكهشايددر
مقابلانتزاعباشد،اماكارهايانتزاعيمنتا
دهه80ادامهداشتندوپيشرفتند.دركنار
آنهامنبانقشونگارهاوخالكوبيهاكارميكردمكهمسيرديگريبوددرنقاشيمنو
درنهايتاززمينههايبدن،خالكوبيهاوخطهابهخطنستعليقرسيدم.ايندونيزبه
نوعيدرتضادباهمبودند؛يعنيخطنستعليقبهعنواننوعينمادفرهنگيرسميدر
مقابلخالكوبيكهنوعينمادفرهنگغيررسمياستوبينامونشان.دركاركردنبا
خطوطهمبهزمينههايبينخطوطرسيدموبهنوعيبهانتزاعنزديكشدم.گرايشي
كهدرسالهاياخيردرنقاشيهايمنميبينيدفيگوراتوبوسهايبنزقديمياست
كهدرحقيقتمحصولخاطرههايسالهايدانشجوييمناست؛سالهاييكهميان
كرمانشاهوتهراندررفتوآمدبودم.سالهايپرتالطموپرجنبوجوشيكهنسلما
ازسرگذرانده.اتوبوسهاونورهايقرمزيكهازآنهاساطعميشدوصدايموسيقي
وپردههاو...كهبرايهمهماتداعيگرخاطرههايبســيارياست.اتوبوسبهنوعي
بهعنوانيكشخصيت،بهعنوانيكقهرماندرنقاشيهايمنحاضربودهاست.
خوداتوبوسبهعنوانيكشيءداللتهايگوناگونيدارد.استعارهاياستازبخشي

ازجامعه.روايتمردمياستكهخودشانرسانهخودشانبودهاند.

ث
مك

اتوبوس خبرنگاران كه افتاد تداعي ها شروع شد

نمايشگاهنقاشيهايبيژناخگرازاتوبوسباواژگوني
اتوبوسخبرنگارانمحيطزيستهمزمانشدهاست.او
دربارههمزمانيايندوواقعهوتداعيهاومعانيضمني
اينهمزمانيميگويد:اينماجراهاكموبيشهست.دو
سهسالقبلوقتياتوبوسيدردانشگاهعلوموتحقيقات
واژگونشدهمخيليهانقاشياتوبوسهايمراگذاشته
بودند.االنهمهمينطور.منتاخبراتوبوسخبرنگاران
راشنيدهامبالفاصلهانبوهداللتهادرذهنمتداعيشدو
نسبتيكهنقاشيهايمنازاتوبوسهاوسرديوتيرگي
فضاينقاشيهاميتواندباچنيناتفاقيداشتهباشد.اما
ايناتفاقهابهنظرميرسدتمامينداشتهباشد.متأسفانه
هرچندوقتيكباربايدشاهدايناتفاقهاباشيم.مسئله

فراگيرترازاينحرفهاست.
ث

مك

نگاهي به دو نمايشگاه شب آباد و تجريدآباد )نقاشي هاي بيژن اخگر( كه در گالري هاي امكان و آب انبار داير است

مرتضيكاردر
روزنامه نگار

سيدحسينرسولي
روزنامه نگار
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   ريشه هاي فروپاشي اقتصادي
بدون شــك مهم ترين عامل در شكلگيري 
بحران بي ســابقه اقتصادي در لبنان، فساد 
اقتصادي گســترده اي است كه سراسر نظام 
بانكي اين كشــور را تحت الشعاع خود قرار 
داده اســت. پرونده بدهي هاي دولت لبنان 
به مؤسســه مالي يوروباند در اروپا، نماد اين 
فساد گسترده به شــمار مي رود؛ بدهي هايي 
كه نظام بانكي و دولت را تا مرز فروپاشي پيش 
برده است. براساس اين پرونده، دولت لبنان 
طي يك دهه گذشته بيش از 50ميليارد دالر 
براي توسعه زيرساخت هاي خدماتي و ملي از 
مؤسسه يوروباند، وابسته به صندوق بين المللي 
پول استقراض كرده است. اما اين منابع مالي 
انبوه در شبكه پيچيده فســاد بانكي لبنان 
مفقود شده و حاال دولت ناچار است با استفاده 
از منابع عمومي، بدهــي خود را جبران كند؛ 
امري كه منجر به انسداد حساب هاي بانكي 
تمامي شهروندان لبناني و تعيين سقف مجاز 
براي برداشت از حســاب طي 2سال گذشته 
شده است. همزمان با اين بحران، تقريبا تمام 
كمك هاي مالي خارجي به دولت لبنان، اعم از 
آمريكايي، اروپايي و عربي به دليل مخالفت 
با سياســت هاي منطقه اي حزب اهلل لغو شده 
است. سفير ســعودي در بيروت به صراحت 
اعالم كرده تا زماني كه حزب اهلل در دولت لبنان 
حضور داشته باشد، خبري از كمك هاي مالي و 
سرمايه گذاري هاي عمده عربي در اين كشور 
نيست. عالوه بر اينها، بخشي از شبكه بانكي 
لبنان نيز از سوي وزارت خزانه داري آمريكا 

به دليل ارتباط با حزب اهلل تحريم شده است.

كيوسك

باز هم شــهرهاي مختلف لبنان 
شــاهد حضــور شــهروندان گزارش

خشــمگين در خيابان هاي اين 
كشــور اســت؛ شــهرونداني كه از فشارهاي 
اقتصادي و معيشتي نظير تورم شديد، قحطي 
كاالهاي پر مصرف، قطعــي مكرر برق و اخيرا 
كمبود داروهاي اساسي در ســطح كشور به 
ستوه آمده اند. ريشه بخش عمده اين مشكالت 
به فســاد بانكي گســترده و تحريم اقتصادي 
لبنان بر مي گردد؛ تحريم هايي كه به شيوه هاي 
گوناگون توســط آمريكا و كشــورهاي عربي 
حوزه خليج فــارس عليه اقتصــاد كوچك و 
آسيب پذير لبنان اعمال شده است. براي درك 
وضعيت بحرانــي اقتصاد لبنان كافي اســت 
نگاهي به روند سقوط ارزش لير مقابل دالر طي 
2ســال گذشــته داشــته باشــيم. زمستان 
ســال2019 در حالي نخســتين جرقه هاي 
اعتراضات خياباني در بيروت زده شد كه قيمت 
دالر به تازگي از مرز 1700لير عبور كرده بود. 
هفته گذشــته اما قيمت هر دالر در بازارهاي 
لبنان به بيش از 17هزار لير افزايش يافت. اين 
در حالي اســت كه ارزش دالر طي 10ســال 
جنگ داخلي لبنان در دهه هاي80و90 نيز از 
1800لير فراتر نرفته بود. بانك جهاني راه حل 
بحران اقتصاد لبنــان را در بازيابي انســجام 
سياسي، دريافت معافيت از صندوق بين المللي 
پول و مؤسسات مالي اروپا و همچنين اجراي 
برنامه اي جامع براي رياضت اقتصادي عنوان 
كرده است. در ســوي ديگر اما هيچ نشانه اي 
براي حركت در اين مسيرهاي پيشنهادي ديده 
نمي شــود. به گونه اي كه احزاب سياســي با 
گذشــت نزديك به يك ســال از انفجار بندر 
بيروت هنوز بر سر تشــكيل كابينه به توافق 
نرســيده اند. مذاكرات دولت موقت با صندوق 
بين المللي پول بي نتيجه مانده اســت. البته 
برنامــه اي هم بــراي اصالح سياســت هاي 
اقتصادي و مبارزه با فســاد در كار نيست. در 
چنين شرايطي به نظر مي رســد همه نگاه ها 
معطوف به خارج از مرزهاي لبنان و مشخصا 
روند مذاكرات هسته اي ميان ايران و كشورهاي 
غربي در وين است. شــبكه الجديد لبنان در 
اين بــاره گزارش مي دهــد: تنهــا راه عبور از 
بن بســت كنوني، تفاهم قدرت هاي خارجي 
ذي نفوذ در لبنان بر سر كاهش تنش است، چرا 
كه با وجــود مواضــع فعلي آمريــكا، ايران و 
عربستان سعودي هيچ چشم انداز روشني براي 
كاهش تنش هاي سياسي ميان احزاب لبناني 

و در نتيجه تشكيل دولت وجود ندارد.

حركت اعتراضات از مركز به حاشيه 
طي دهه هاي پيشــين بيروت همانند ســاير 
پايتخت هاي عربي محــور تمام جنبش هاي 
مدني يا اعتراضي در كشــورهاي جهان عرب 
بوده اســت. اين قاعده »مركــز محور« براي 

نخســتين بار در برخي كشــورهاي عربي در 
جريان اعتراضات موســوم به بهار عرب تغيير 
كرد، به گونــه اي كه ديگر مناطق حاشــيه و 
مخصوصا فقيرنشين موتور پيشران اعتراضات 
مردمي عليه دولت ها بودند. مركز پژوهش هاي 
عربي اين تغيير را نشانه اي از به حاشيه رفتن 
مطالبات طبقه متوسط و افزايش نقش آفريني 
طبقات محــروم در تحوالت جهــان عرب به 
شمار آورد. اكنون به نظر مي رسد لبنان نيز در 
مدار عبور از اعتراضات مركز به ســوي حاشيه 
قرار گرفته اســت؛ چرا كه براي نخستين بار 
طي ســال هاي اخير، مناطق حاشيه اي نظير 
طرابلس در شــمال يا صور در جنوب، پيشتاز 

اعتراضات اقتصادي و معيشتي شده اند.
بر همين اســاس طي 2روز گذشته شهرهاي 
جنوبي و شــمالي لبنان و پس از آن، بيروت 
شاهد از سرگيري اعتراضات شبانه شهروندان 
عليه دولت بوده اند. اين اعتراضات مشــخصا 
در پي عبــور قيمت دالر از مــرز 17هزار لير 
و همچنين بحران كمبــود بنزين در مناطق 
مختلف كشور آغاز شــد. تجمعات خياباني، 
حمله به مراكــز دولتي و بانكــي و همچنين 
انســداد برخي مســيرهاي اصلي با به آتش 
كشــيدن تايرها ازجمله مهم تريــن اقدامات 
اعتراضي شــهروندان لبنان طي 48ســاعت 
گذشته بوده اســت. جالب آنكه برخالف ادوار 
پيشين اعتراضات، نيروهاي امنيتي و در راس 

آنها ارتش، صحنه را خالي نگذاشته و با تشكيل 
نخســتين تجمعات خياباني بــراي مقابله با 
معترضان به خيابان آمدند. به گزارش شبكه 
المياديــن در جريان درگيري هــاي صورت 
گرفته ميــان ارتــش و معترضان در شــهر 
طرابلس، دســت كم 5نيروي نظامي مجروح 
شده اند. روزنامه رأي اليوم در گزارشي با اشاره 
به اين تحوالت مي نويســد: همسويي شمال 
و جنوب لبنان به عنــوان دو قطب اصلي اهل 
سنت و شيعيان اين كشــور در اعتراض عليه 
وضع موجود، نشانه اي مهم مبني بر نارضايتي 
تمامي بخش هــاي جامعه لبنــان از عملكرد 
طبقه سياسي حاكم ، فارغ از تقسيم بندي هاي 

طايفه اي و حزبي است.

تاثير بحران اقتصادي بر سفره هاي مردم
برنامه جهاني غذا از ابتداي سال2021 نسبت 
به تأثير بحران اقتصادي لبنان بر امنيت غذايي 
مردم اين كشور هشدار داد. براساس گزارش 
اين نهاد وابسته به ســازمان ملل، 51درصد 
مردم لبنان زيــر خطر فقــر و 23درصد نيز 
در معرض فقر شــديد قرار دارنــد. اين گروه 
از شــهروندان لبناني طي يك سال گذشته 
براي تامين نيازهاي غذايي خود با مشكالتي 
بي سابقه روبه رو شــده اند؛ تا جايي كه گفته 
مي شــود نزديك به 20درصد از شهروندان 
به دليل فقــر و ناتواني اقتصــادي، وعده هاي 
غذايــي روزانه خود را كاهــش داده اند. براي 
درك بهتر فشارهاي معيشتي و تأثير بحران 
اقتصادي بر نيازهاي روزمره شهروندان لبناني 
كافي اســت بدانيم قيمت مواد غذايي نظير 
گوشــت يا مرغ تنها ظرف يك سال بيش از 
6برابر افزايــش يافته اســت. برنامه جهاني 
غذا همچنين هشــدار داده درصورت تداوم 
روند فعلــي در اداره اقتصاد لبنــان، آمار فقر 
شديد اين كشور به بيش از 40درصد خواهد 
رسيد. دولت حسان دياب، نخست وزير موقت 
لبنــان در واكنش به گــزارش برنامه جهاني 
غذا اعالم كرده بود يارانه هاي غذايي ويژه اي 
را براي دهك هاي پايين اين كشــور درنظر 
گرفته است. اما با گذشــت چندين ماه هيچ 
اقدام عملي بــراي ســاماندهي نيازمندان و 
توزيع يارانه هاي ادعايي نخست وزير صورت 
نگرفته است. تمام اينها در حالي است كه بانك 
مركزي لبنان نيز هشــدار داده ذخاير ارزي 
اين كشور رو به پايان است و درصورت  تامين 
نشــدن منابع مورد نياز بــه زودي يارانه هاي 
دولتي براي واردات مواد خوراكي قطع خواهد 
شد. پيش بيني مي شود درصورت تحقق اين 
هشدار موج تازه و گســترده اي از گراني وارد 
بازارهاي غذايي لبنان شــود. پيشــتر بانك 
مركزي لبنان در پاســخ به درخواست كمك 
فوري وزارت بهداشــت )يك  ميليارد و 300 
ميليون دالر براي جبران كمبود دارو در كشور( 
اعالم كرده بود بدون استفاده از آخرين ذخاير 
ارزي، حتي قادر به تامين ارز براي واردات دارو 

و تجهيزات پزشكي نيست. 

 با سقوط بي سابقه ارزش لير در برابر دالر،  بار ديگر معترضان خشمگين لبناني
به خيابان ها آمدند

اقتصاد لبنان در آتش تحريم و فساد

درحالي كه جست وجو براي يافتن ساكنان 
يك ساختمان مســكوني ۱2 طبقه در حومه 
ميامي در ايالت فلوريدا در جنوب شــرقي 
آمريكا براي چهارميــن روز ادامه دارد، يك 
جســد ديگر از زير آوار بيرون كشيده شد 
تا تعــداد قربانيان حادثه به 5نفر برســد. 
هنوز ۱56نفر ديگر مفقود هســتند. پي اين 
ساختمان از سال 20۱8دچار آسيب شده بود 
و هفته گذشته ناگهان فروريخت. عمر اين بنا 

4۱سال بوده است.

روزنامه 8صبح به بررســي حضور نيروهاي 
خيزش مردمي در كنــار نيروهاي امنيتي در 
جبهه مقابله با طالبان پرداخته و نوشــته كه 
جنگ در 20واليت در جريان اســت. نگراني 
اين است كه پس از پايان درگيري ها، نيروهاي 
خيزش مردمي به درســتي مديريت نشوند و 
وجود سالح در دست مردم به بحران تازه اي 
تبديل شود. بااين حال، وزارت دفاع افغانستان 
اعالم كرده كه براي مديريت نيروهاي مردمي 

برنامه منظم دارد.

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

روزنامه واشنگتن پست ]آمريكا[

روزنامه 8صبح ]افغانستان[

تشديد نارضايتي ها از تشكيالت 
خودگردان فلسطين

۱56مفقود در حادثه فلوريدا

 ورود مردم افغانستان 
به ميدان جنگ

ســركوب اعتراضات مردم فلسطين در 
رام اهلل توسط نيروهاي امنيتي تشكيالت 
خودگــردان به رهبري محمــود عباس، 
خشم گسترده مردم اين كشور را به دنبال 
داشــته اســت. مرگ يكي از معترضان 
ضد اسرائيلي به دســت نيروهاي امنيتي 
فلسطين آتش خشــم مردم را دوچندان 
كرده اســت. معترضان خواهان برگزاري 
انتخابات پارلماني بــراي نمايش مخالفت 
خود با محمود عباس و گروه هاي سياسي 

حامي او هستند.

ديدگاه

شوي تبليغاتي طالبان 

بنابراين اكنون امكان سقوط دوباره پايتخت 
به دســت نيروهاي طالبان به هيچ وجه وجود 
ندارد. طالبان هرگــز نمي تواند بــا حمله به كابــل، پايتخت را 

تحت كنترل خود در آورد.
ديگر اينكه در دوره حكومت طالبان در گذشــته، اساسا 

زيرساخت هاي ارتباطاتي در افغانســتان وجود نداشت. 2
امروز اما شــبكه گســترده تلفن ثابت و تلفن همراه و همچنين 
اينترنت پرســرعت، وضعيت اين كشــور را دگرگون كرده است. 
شبكه هاي اجتماعي به بخش تأثيرگذار جامعه افغانستان تبديل 
شده اند. نتيجه اين شرايط، افزايش آگاهي در جامعه افغانستان بوده 
است. مردم طالبان را يك نيروي ملي و فراگير نمي دانند. افغان ها 
آگاهي پيدا كرده اند و طالبان بايد بپذيرد كه با تفنگ نمي تواند به 
جنگ انديشه برود. مردم افغانستان امروز بيش از هر زمان ديگري 
به وضعيت كنوني و آينده خود آگاه هستند و اجازه نمي دهند تفكر 

طالباني بار ديگر بر اين كشور حاكم شود.
درست است كه طالبان با ادامه حمالت خود و تصرف برخي 

مناطق، اين روزها يك شــوي تبليغاتي به راه انداخته اما 3
نبايد فراموش كرد كه در سمت ديگر ماجرا، ترس از تسلط دوباره 
طالبان، مردم را در كنار هم قرار داده است. بسيج مردمي روزهاي 
اخير، اتفاقي مهم و ارزشمند است كه مي تواند آينده افغانستان را 
نجات دهد. اين نيروها در كنار 250هزار نيروي نظامي شامل ارتش 
و پليس افغانستان، مي توانند طالبان را در موضع ضعف قرار دهند.

شــهرهاي بزرگي مثل مزارشــريف، هــرات و مناطق 
ازبك نشين قدرت بسيار زيادي دارند. چهره هايي همچون 4

عطامحمد نور، محمد محقق و ژنرال دوستم قدرت بسيار دارند و 
هر كدام در شهرها و واليت هاي خود دژ محكمي در برابر پيشروي  
طالبان ايجاد كرده اند. تسلط طالبان بر اين شهرها، ديگر ممكن 

نيست.

با توجه به اين نكات بايد تأكيد كرد كه آنچه امروز در افغانستان در 
مورد »سقوط شهرها« در جريان است، بيشتر يك اتفاق تبليغاتي 
است تا عملياتي. سؤال اصلي اين است كه آيا طالبان آنقدر نيروي 
متخصص دارد كه در ادارات دولتي مســتقر كند و اداره شهرها را 
به صورت مؤثر در دست بگيرد يا مسئله كنترل طالبان بر يك شهر 
فقط در قالب حضور نظامي خالصه شده است؟ طالبان اصال چنين 
امكاناتي ندارد كه بتواند شهرهايي كه اخيرا تصرف كرده است را 
اداره كند. بسياري از شــهرها براي چند روز يا چند ساعت تحت 
كنترل طالبان بوده اند و با عمليات نيروهاي ارتش كنترل آنها از 
دست طالبان خارج شده است. در چنين شرايطي نمي توان گفت 

شهري سقوط كرده و كنترلش به دست طالبان افتاده است.
اينكه تصور كنيم طالبان بار ديگر مي تواند بر افغانستان تسلط پيدا 
كند، بيراهه رفته ايم. طالبان در افغانستان محبوبيتي ندارد. زنان 
و مردان افغانســتان خاطرات دوران حكومت طالبان را فراموش 
نخواهند كرد. در اغلب حمالت اخير، مردم شهرها را ترك كرده اند. 
معناي اين اقدام اين اســت كه مردم افغانســتان نمي خواهند با 
نيروهاي طالبان همراه شــوند. طالبان تســلط خود بر قلب هاي 
مردم را از دســت داده است. شــايد طالبان در تصرف سرزمين 
موفقيت هايي به دســت آورده باشد اما در تســخير قلوب مردم، 

ناتوان بوده است.

ضرورت توجه به مسئله افغانستان در ايران
عدم دخالت ايران در مســائل داخلي افغانســتان، درست ترين 
سياستي بوده كه همواره از سوي وزارت خارجه دنبال شده است. 
اما در كشور يك سازوكار منظم كه بتواند تحليل هاي مناسب در 
مورد افغانستان ارائه كند، وجود ندارد. اين مشكل فقط مربوط به 
ايران نيست و تمامي كشورهاي همسايه افغانستان با چنين ضعفي 

روبه رو هستند.
عدم وجود تحليل هاي عميق در نهايت به ضعف در سياستگذاري در 
زمينه تعامل كشورهاي همسايه افغانستان با معادالت پيچيده اين 
كشور منجر شده است. در ايران برخي گروه هاي مطالعاتي به صورت 
موازي روي مسائل افغانستان مطالعه مي كنند اما اين موازي كاري 
تا به امروز نتيجه مطلوبي نداشــته اســت. به يك تقسيم كار تازه 
 ميان اين مراكز نياز اســت؛ تقســيم كاري كه نتيجه اش تحليلي

)policy paper( است كه مي تواند به دستورالعمل قابل اجرا تبديل 
شود. مطالعات ايران در مورد افغانستان، نيازمند مطالعات ميداني، 
عميق و تخصصي اســت. در بحران امنيتي اخير در افغانســتان، 
سياست مشخصي از سوي ايران در قبال اين كشور دنبال نشده و 
اين به دليل عدم وجود تحليل و سناريوهاي از پيش طراحي شده 

است. ايران نيازمند شناخت بهتر همسايه شرقي خود است.

چهارمين واكســن ايراني كرونا با آغــاز فرايند 
كارآزمايي باليني انساني صبح ديروز رونمايي شد كرونا

تا همراه با 3واكســن  توليد مشــترك در داخل 
كشور، مجموع واكسن هاي داخلي در مرحله توليد و كارآزمايي 
باليني به عدد7 برسد. هم اكنون واكسن كووبركت مجوز تزريق 
اضطراري گرفته و به زودي تزريق عمومي آن آغاز مي شود. اين 
مجوز در چند روز آينده براي واكســن پاســتوكووك )توليد 
مشترك با كوبا( هم صادر مي شــود. واكسن هاي رازي، فخرا و 
اسپايكوژن )توليد مشترك با استراليا( هم در فاز دوم كارآزمايي 
باليني قرار دارند و احتماال تا پايان تير با تأييد سازمان غذا و دارو 
وارد تزريق عمومي داوطلبانه در فاز سوم مي شوند. در كنار اينها، 
روز شنبه هم از واكسن روسي اسپوتنيك وي كه فناوري توليد 

آن به ايران انتقال يافته رونمايي شد و يك روز پس از آن با آغاز 
رســمي فاز اول كارآزمايي باليني جديد ترين واكســن ايراني 

كرونا؛ نورا، مجموع واكسن هاي داخلي به عدد 7رسيد.

توليد واكسن نورا، از پاييز 
هفته پرشتاب رونمايي از واكســن هاي كرونا با واكسن نورا، 
ساخت دانشگاه علوم پزشــكي بقيه اهلل )عج( سپاه ادامه دارد 
و روز گذشته هم اين واكسن با طي كردن مراحل كارآزمايي 
باليني در فاز حيواني و كســب مجوز به طور رســمي وارد فاز 
باليني ترزيق انساني شد. غالمرضا اوالد، مدير پروژه واكسن 
كروناي نــورا درباره روند توليد اين واكســن به همشــهري 
مي گويد:»توليد واكسن نورا از اوايل فروردين 99آغاز و اسفند 
همان سال فاز پيش باليني و ميداني واكسن تمام شد. واكسن 
در بهار 1400به ســازمان غذا و داور داده و پس از بررســي و 
دفاع از آن، مجــوز كارآزمايي باليني در خرداد صادر شــد.« 

براساس اعالم اوالد، در توليد اين محصول تمام استانداردهاي 
سازمان جهاني بهداشت و وزارت بهداشت رعايت شده است: 
»از ديروز  كارآزمايي باليني واكســن نورا آغاز شــد و در اين 
مرحله طبق اســتاندارد ســازمان غذا و دارو 70نفر در مدت 
50روز مورد آزمايش قرار مي گيرند.« اين مسئول درباره سابقه 
واكسن سازي در اين دانشگاه هم توضيحاتي مي دهد: »هيچ 
دانشگاه علوم پزشكي اي در كشور سابقه توليد واكسن انساني 
را نداشته و دانشگاه بقيه اهلل)عج( تنها دانشگاهي است كه به فاز 
كارآزمايي انساني واكسن كرونا ورود كرده است. نورا واكسن 
تمام پروتئيني است و بر ضد تاژك ويروس عمل مي كند. مشابه 
مولكول اين واكسن در چين ســاخته و ايمني آن 90درصد 
اعالم شده است. ايمني زايي نورا هم براساس تحقيقات انجام 
شده باالست.« به گفته اوالد، واكسن نورا 3دوزي خواهد بود 
كه تزريق آن در روزهاي صفر، 21و 35انجام مي شــود. البته 
درصورت به دست آمدن نتايج اين واكســن هم، مانند ديگر 
واكسن ها 2دوزي تزريق خواهد شد. براساس اعالم او، با طي 
شدن موفقيت آميز كارآزمايي باليني واكسن از پاييز امسال در 

اختيار عموم قرار مي گيرد.

ايران نخستين كشور توليد كننده اسپوتنيك وي
توليد واكسن روسي اسپوتنيك وي  هم در كشور، اوايل هفته 
به صورت رسمي آغاز شد. ايران ششمين كشوري است كه 
پس از كشورهايي مثل صربســتان، ايتاليا، هند و برزيل با 
انتقال فناوري، توليد مشترك واكســن كرونا را آغاز كرده 
اســت. صندوق سرمايه گذاري مســتقيم روسيه هم اعالم 
كرده، ايران نخستين كشوري اســت كه اين واكسن را در 
خاورميانه توليد مي كند. دانش فني و فناوري اين واكسن 
از مؤسسه گاماليا كشور روســيه به ايران منتقل شده و از 
ابتداي امســال محموله بانك ســلولي براي كشت و توليد 
تحويل شركت اكتوور شــد. ظرفيت توليد اين واكسن در 
اين گروه دارويي، 2ميليون دوز در مــاه خواهد بود كه قرار 
است بعدا افزايش پيدا كند. واكسن اسپوتنيك وي در بيش 
از 60كشور جهان ازجمله ايران به ثبت رسيده و در بسياري 
از كشورهاي ديگر ازجمله آلمان، ايتاليا، اسپانيا، بالروس، 
اوكراين، صربســتان، هند، چين، كره جنوبي، قزاقســتان، 
مصر، آرژانتين و برزيل براي توليد قراردادي و تحت ليسانس 

انتخاب شده است.

7واكسن داخلي براي واكسيناسيون ايرانيان

نخستين سفر رئيس جمهور مصر 
به عراق پس از 30سال

صبح روز گذشــته عبدالفتاح سيســي، 
رئيس جمهور مصر براي شركت در نشست خاورميانه

سه جانبه ســران مصر، اردن و عراق وارد 
بغداد شد. اين نخستين سفر رئيس جمهور مصر به عراق 
پس از گذشت 3دهه به شمار مي آيد. پيش از اين، اردن 
ميزبان نشست سران 3كشور عربي در سال2020 بود. 
هدف از اين نشســت ها، تقويت همكاري هاي سياسي، 
امنيتي و اقتصادي ميان كشورهاي عربي تأثيرگذار در 
منطقه است. مصطفي الكاظمي، نخست وزير جديد عراق 
نقش مهمي در تشكيل اين نشست ها و همراه كردن ساير 
كشورها براي تشــكيل »محور عربي« در منطقه داشته 
است. سيســي در جريان ورود به فرودگاه بغداد از سوي 
برهم صالح، همتاي عراقي خود مورد استقبال قرار گرفت. 
ساعاتي پس از سيسي، ملك عبداهلل، پادشاه اردن نيز با 
اســتقبال رئيس جمهور عراق وارد بغداد شــد. ســفر 
رئيس جمهور مصر به عراق بازتاب گسترده اي در سطح 
رسانه هاي عربي داشته است. روابط اين دو كشور بزرگ 
عربي از ابتداي دهه 90 به دليل مشاركت ارتش مصر در 
ائتالف آمريكا عليه نظام صدام قطع شد. اما طي سال هاي 
اخير و مخصوصا با روي كار آمدن دولت جديد در بغداد، 
نشــانه هايي از اراده طرفين براي تقويت روابط دوجانبه 

ديده مي شود.
كشورهاي عربي نظير مصر، عراق، اردن، سوريه و حتي 
الجزاير پيش از اين طي دهه هاي 50 تا 90ميالدي نقش 
تعيين كننده اي در مناســبات منطقه اي و جهان اسالم 
داشتند؛ نقشي كه در سايه تحوالت بين المللي و افزايش 
اقبال به كشورهاي عربي حوزه خليج فارس، به تدريج از 
بين رفت. ويژگي بخش عمده اين كشــورها، در اختيار 
داشتن ارتش هاي نسبتا قدرتمند و نظام هاي ديكتاتوري 
تماميت خواه بوده است. شبكه الجزيره در اين باره گزارش 
مي دهد: شكست سنگين ارتش هاي عربي مقابل رژيم 
صهيونيستي در جريان جنگ 6روزه سال 1967، منجر 
به تضعيف نقش منطقه اي كشورهايي نظير مصر، عراق 
يا سوريه شده و راه را براي شكل گيري محور خليج فارس 
مقابل محور عربي با تكيه به درآمدهاي سرشــار نفتي 
فراهم كرد. حاال اما بار  ديگر كشــورهاي عربي به دنبال 
از ســرگيري ارتباطات و احياي نقــش تاريخي خود در 
خاورميانه هســتند. اين در حالي اســت كه كشورهاي 
نامبرده برخالف دهه هــاي 50 و 60 ديگر گرايش هاي 
ضد آمريكايي و ضد اسرائيلي پر رنگي نداشته و از روابط 
خوبي با برخي كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس، 
مخصوصا امارات برخوردار هســتند. از سوي ديگر نبايد 
فراموش كرد كه شرايط بين المللي فعلي نيز تفاوت هاي 
چشــمگيري با گذشــته دارد؛ ازجملــه مهم ترين اين 
تفاوت ها مي توان به فروپاشي اتحاديه جماهير شوروي 
و تك قطبي شدن نظام قدرت جهان اشاره كرد. بنابراين 
كشورهاي عربي كه در دهه هاي 50 و 60 براساس ميزان 
وابستگي خود به بلوك شرق شناخته مي شدند، اكنون 
همگي )به استثناي ســوريه( ازجمله پايگاه هاي غرب و 

مشخصا آمريكا در منطقه هستند.
مصــر، اردن و عــراق تا كنــون چنديــن تفاهمنامه 
در حوزه هــاي حمل ونقــل، انرژي، خدمــات و حتي 
همكاري هاي امنيتي به امضا رسانده اند. اگرچه برخي 
كارشناسان معتقدند اين 3كشــور به دليل بحران هاي 
اقتصادي اساســي و وابســتگي به كمك هاي خارجي 
در حوزه هاي مختلف، فاقد توانايي الزم براي توســعه 
چشــمگير روابط و يا فراتــر از آن، تشــكيل محوري 
منطقه اي هستند. روزنامه رأي اليوم در اين باره مي نويسد: 
مبناي تشكيل اين نشست ها، ايده مقابله با نفوذ ايران و 
تركيه در سطح جهان عرب است. اين در حالي است كه 
سران كشورهاي نامبرده، حساسيت چنداني نسبت به 
افزايش روابط عربي-اســرائيلي از خود نشان نداده  اند. 
با وجود اين، به نظر مي رســد تشــكيل محور عربي با 
نقش آفريني قاهره - امان-بغداد بيشتر مانوري رسانه اي 
و سياسي باشــد تا تهديدي براي نفوذ ايران و تركيه در 

سطح منطقه.
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زماني كه واژه »امنيت« به كار برده  مي شود، بسياري از ما به تالش ميثم قاسمي
سربازان از جان گذشته كشور در مرزها فكر مي كنيم. دور نيستند 
روزهايي كه آژير خطر به صدا در مي آمد و بمب ها و موشك هاي 
دشمن، مهمان ناخوانده خانه ها، مدارس و بيمارستان ها مي شدند؛ 
روزهايي كه بخشي از خاك ما در اشغال بيگانه بود و صدها هزار نفر 
براي تامين امنيت كشور تهديد شدند و جان خود را از دست دادند. 
ما از آن روزها عبور كرده ايم و حاال به نظر مي رسد واژه امنيت را بايد 

در معني گسترده تري به كار گيريم.
در روزهاي گذشته 2حادثه جاده اي در كشور رخ داد. در اولي، 
برخي از دوستان من مجروح شدند و بدتر آنكه 2همكار جوان 

جان خود را از دست دادند. چند ساعت بعد، تصادفي در جاده 
ابركوه به دهشير رخ داده كه 7كشته و 32مجروح به جا گذاشت. 
از نگاه انساني و به دور از آشنايي ها، من تفاوتي ميان مصدومان 
و كشته شدگان اين دوحادثه با قربانيان حوادث جاده اي در طول 
سال نمي بينم. چند روز پيش از اين حوادث، كارگران بخش هايی 
از پااليشگاه ها و پتروشيمي هاي كشــور در اعتراض به شرايط 
كاري خود اعتصاب كردند. فصل مشترك اين دو حادثه جاده اي 
و آن اعتصاب ها، موضوع امنيت است. در روزگاري كه بسياري 
از كشورهاي دنيا چندين دهه است جنگ كالسيكي نداشته اند، 
امنيت و ايمني به گونه ديگري تعريف مي شود و امنيت شغلي، 
ايمني حمل ونقل و امنيت شهري و مهم تر از همه امنيت رواني به 

مهم ترين دغدغه هاي حكومت ها تبديل شده اند. در نوع كالسيك 
امنيت، بيش از همه نيروهاي نظامي نقش آفريني مي كنند اما در 
انواع ديگر، دستگاه ها، نهادها و بخش هاي بسياري درگير كار 
هستند كه اتفاقا همين تنوع، كار را سخت تر مي كند. بارها شاهد 
بوده ايم كه در هنگام بروز حادثه اي ناگوار يا زماني كه كارگران از 
نبود امنيت شغلي گاليه مي كنند، دستگاه هاي مسئول، تقصير 
را گردن ديگران مي اندازند. اگر- خداي ناكرده- دشمن به كشور 
حمله كند، نيروهاي نظامي نمي توانند بگويند پليس راه مقصر 
است اما هنگامي كه اتوبوسي به ته دره سقوط مي كند و جان هاي 
عزيزي از دســت مي روند، دعوا ميان انبوهي از دستگاه ها آغاز 
مي شود، كميته هاي حقيقت ياب ماموريت مي گيرند و در نهايت 

يا گزارشي داده نمي شود يا مانند حادثه پالسكو، بيانيه اي منتشر 
مي شود كه در آن ابر و باد و مه و خورشيد و فلك، مقصر خوانده 
مي شوند. امنيت در معنای وســيع و غيركالسيك آن  عنصر 
گمشده اين روزهاي زندگي ماست. آدم هايي كه جرأت استفاده 
از تلفن همراه خود در خيابان را ندارند، مي ترســند از پل هاي 
عابر پياده استفاده كنند، با ترس سوار اتوبوس هاي بين شهري و 
هواپيما مي شوند و نمي دانند فردا صبح كه به محل كار مي روند، 
همچنان كار دارند يا اخراج شده اند. همه اينها و موارد بسيار ديگر، 
امنيت رواني شهروندان را به خطر مي اندازد و از آنها انسان هايي 
زخم خورده، عصبي و ناآرام مي ســازد. ما نياز به بازتعريف واژه 

امنيت و از آن مهم تر، دستگاه هاي مسئول حفظ امنيت داريم.

خبر را كمتر كسي است كه  ندانــد، دو همكار جــوان ما شاهد حالج
به خاطر نابخردي گروهي كه مســئول ناميده مي شوند اما 
كمترين مسئوليتي را قبول نمي كنند در اوج جواني به خاك 
سپرده شدند. اما موضع من در اين متن كوتاه افرادي هستند 
كه از اين نامســئوالن هم وقاحت بيشــتري دارند و با نام از 
دنيا رفتگان شروع به ســاخت صفحات متعددي در فضاي 
مجازي كرده اند تا نان در خون بزنند و مال بر مال بيفزايند. از 
صفحاتي در فضاي مجازي مي نويسم كه تعدادشان از انگشتان 
دو دســت هم تجاوز مي كند؛ افرادي كه مشــخص نيست 
كيستند و چيســتند با نام دو جان باخته اتوبوس خبرنگاران 
اروميه صفحاتي جديد گشوده اند و با اسم و رسم و توجهي كه 
اين روزها بر نــام و خدمات آنها متمركز اســت فالوئر جمع 
مي كنند تا در آينده نه چنــدان دور با تغيير نام آن پيج، براي 
تبليغ و گرفتن آگهي و كسب درآمد اقدام كنند. البته عده اي 
به اين هم بســنده نكرده اند و از هشتگ #ريحانه_ياسيني، 
#مهشــاد_ كريمي و # اتوبوس_خبرنگاران_اروميه را براي 
پســت و متن هايي كه هيچ ربطي به موضوع ندارد، استفاده 
مي كنند تا شايد بازديدي بگيرند و اليكي داشته باشند. آن دو 

عزيز و بازماندگان آن اتوبوس گام در راه اعتقادشان كه وطني 
بهتر بود گذاشته بودند. خيلي وقت بود كه اين راه را شروع كرده 
و در اين راه ثابت قدم هم بودند؛ كما اينكه جســت و جوی 
اينترنتی نام هركدام از آن بيســت و چند نفــر دليلي بر اين 
ادعاســت. اما به خاطر بي تدبيري، دو عزيز از آن جماعت در 
كمال ناباوري جانشان را از دســت دادند. شايد در راهشان 
وقفه  اي افتاده باشد اما هر آن كس كه واقعا خبرنگار است و نه 
آنكه نام خبرنگار و روزنامه نگار را يدك مي كشد ادامه دهنده اين 
راه است. دست آخر اينكه روي سخنم با افرادي است كه براي 
دانستن انديشه و راه دو عزيز از دست رفته صفحاتي كه با نام 
آنهاســت را دنبال مي كنند،  اي كاش صفحه واقعي را دنبال 
كنيد كه يافتنش با توجه به تعداد و تاريخ پست ها و نوع متوني 
كه در آن منتشر شده زياد هم ســخت نيست.  اي كاش هر 
صفحه در اينستاگرام شناسنامه اي داشت كه مشخص شود هر 
صفحه را چه زمان باز كرده اند و چه تغييرات مهمي در آن رخ 
داده است تا شايد چنين جاعالني به اهداف غيرانساني خود 
نرسند. اما حاال كه چنين امكاني فراهم نيست از تك تك شما 
خواهش مي كنم آگاه باشيد و در جهت آگاه كردن ديگران گام 

برداريد تا همه با هم وطن را جاي بهتري كنيم.

جای دعوا، فکر کنید

نان خون آلود   در اینستاگرام

كرونا تعطيل شده و خيلي ها يا در خانه ورزش مي كنند فاطمه عباسي  يك سال بيشتر است كه باشگاه هاي ورزشي به اجبار 
و يا فعال قيد ورزش كردن را زده اند تا شرايط عادي شود و كركره باشگاه ها دوباره 
باال برود. اين وسط عده اي هم هستند كه به واسطه داشتن خانه بزرگ، از موقعيت 
پيش آمده سوءاستفاده كرده و خانه شخصي شــان را تبديل به باشگاه ورزشي 
كرده اند. برخي از مديران ساختمان هم در همين فضا، طبقات زيرزميني برج ها 
را كه پيش از اين هم استخر و باشگاه بوده اما مخصوص ساكنان، اجاره داده اند يا 
خودشان دست به كار شده و تبديلش كرده اند به باشگاه عمومي. برخي خانه هاي 
قديمي با متراژ زياد هم وارد اين ماجرا شده اند و صاحبخانه با كمي مبلغ بيشتر 
خانه را براي باشگاه اجاره مي دهد و ديگر كاري ندارد كه در آن خانه قرار است چه 
اتفاقي بيفتد. از احتمال كرونا گرفتن آدم ها با رفتن به اين باشگاه ها كه بگذريم، 
قيمت اين به اصطالح »هوم جيم«  ها عجيب و نجومي است، شهريه اين باشگاه ها 
حتي چند برابر باشگاه هاي الكچري باالي شهر است. البته دليلش هم امكانات و 
دســتگاه هاي مخصوص نيســت، بلكه عدم پايبندی به قوانين جاری اســت و 
مسئوالن اين باشگاه ها با دورزدن قوانين، پول هاي هنگفتي به جيب مي زنند و 
عده اي هم نه براي ورزش كه بيشتر براي تفريح اين پول را پرداخت كرده و وارد 
اين باشگاه ها مي شوند. پيداكردن اين كسب و كارها كه سالمت جامعه را به خطر 

می اندازند چندان سخت نيست؛ چون كسب و كار خود را آگهی می كنند.

هزاران خريدار و صاحب بيت كوين در سراسر جهان خيالشان تخت بود كه رمز ارزشان 
 خيلي شــيك و مجلســي داخل كيف پول ديجيتال شــان يا همــان  كريپتو ولت 
crypto wallet شخصي شان است و كسي جيب شان را نمي زند؛ اما 2 برادر به نام هاي 
امير  كجي و رئيس كجي نشان دادند دست شان هم مثل نام خانوادگي شان كج است و 
بيت كوين هايي به ارزش 3ميليارد و 600ميليون دالر آنها را روي هوا كه نه از كيف پول 
سرمايه داران زدند و بردند و آنطور كه وكال مي گويند خوردند. به گزارش بلومبرگ، امير 
و رئيس كه گويا عرب تبار هستند در آفريقاي جنوبي خدمات رمزارز ارائه مي كردند و 
در ژوهانسبورگ اسم و رسمي به هم زده  بودند. ماجرا از آنجا آغاز شد كه سرمايه گذاران 
آفري كريپت )AfriCrypt( ايميلي دريافت كردند با اين مضمون كه »حساب و كيف 
پول شما هك شده است و سيستم در حال مسدود كردن حساب هاي شماست، اين 
مشكل را به پليس گزارش نكنيد تا روند بازگشت حساب و رمز ارز شما تسريع شود«. 
اعتماد سرمايه گذاران در پايان باعث شد 2 برادر دست كج، سرمايه ها را از حسابي از 
بانك ملي )FNB( ژوهانسبورگ خارج كنند و به انگلستان ببرند. در نتيجه همانطور كه 
دولت ها و پليس به اين رمز ارز ها دسترسي ندارند صاحبان حساب هم از اين دسترسي 
محروم شــوند و به خيل عظيم مالباخته هاي رمز ارز بپيوندند. وكالي شــركتي در 
كيپ تاون پايتخت آفريقاي جنوبي پس از همكاري با خبرگان اين حوزه دريافتند كه 
سارقان از سرويس تامبلر )Tumbler( و ميكسر )Mixer( براي غيرقابل رديابي شدن 

رمز ارز هاي سرقتي استفاده كرده اند.

باشگاه زيرزميني

افشاي ترفند بزرگ ترين سرقت بيت كوين

حرمت مهمان
»حرمت امامزاده 
متولــي اش  را 
نگه مــي دارد« مثالي مشــهور و گفتاري رايج 
در فرهنگ ايران زمين اســت و نكته اي دقيق 
كه بايد بي توجــه از آن عبور نكــرد. چند روز 
قبل خبري تلخ و غم انگيــز تمام دلتنگي هاي 
قلم ها را گريست و در روزهاي آغازين تابستان، 
هواي دل هــاي خانواده رســانه را باراني كرد. 
چه بايد گفت از درد فــراق دو خبرنگار و فعال 
رسانه كه در كمال ناباوري جان خود را از دست 
داده و داغي بزرگ را بر دل ها نشــاندند. تلخي 
خبر واژگوني خــودروي خبرنگاران و اصحاب 
رســانه آنقدر كام هر مخاطبي را تلخ كرد كه 
نيازي به آشــنايي نزديك با جان باختگان اين 
حادثه ناگوار ضرورت نداشــت و چه بايد گفت 
در انعكاس تصاويــري كه افراد پاســخگو در 
نهايت بي احترامي با حادثه ديدگان به گفت وگو 
پرداختنــد؛ خودشــيفتگي و خودبرتربيني 
مديراني كه باور نكرده اند ميز و عنوان خدمت 
خود را مديون مردمي هســتند كــه فرزند و 
همكاري را از دست داده اند و درنهايت دوري از 
هرگونه رفتار محبت آميز و دور از ادب با ديگران 
برخورد كرده اند و در واقع چند نكته مهم بايد 
در ذهن و دل مســئوالن ايران اسالمي نقش 
ببندد، تا در ازدحام هق هق كوچ همســفران 
خنده رو و پرتالش خود در سفر به آذربايجان، 

براي هميشه تكرار نشود.
اعزام اصحاب رسانه به مأموريت هاي خارج از 
استان و شهر هرچند با شــرايط فوق العاده اي 
برگــزار نمي شــود و فــرش قرمــزي براي 
استقبال شان پهن نمي شــود اما چه منصفانه 
اســت تا مديران رســم ميزباني را به درستي 
ادا كنند و به قولي خوش اســتقبال و بدبدرقه 
نباشند؛ و  اي كاش از شرايط مطلوب و حداقل 
كرامت انساني و بر اساس رفتار سازماني با اين 
گروه بي ادعا برخورد شــود. وسيله رفت وآمد و 
محل مناسب براي اقامت و تغذيه سالم در برابر 
زحمت اين گروه از سختكوشان جامعه، حداقل 
وظيفه نهاد يا ســازمان ميزبان و برگزار كننده 
برنامه هاي خبري و رسانه اي است كه چنانچه 
در پروتكل هاي اعزام اصحاب رسانه لحاظ شود، 

مشكالتي از اين دست به وجود نخواهد آمد.
انتظار زيادي نيست كه مديران رسانه و متوليان 

بخش فرهنگ و هنر و رســانه نيز براســاس 
تكريم مشــاغلي ســخت چون خبرنگاري و 
روزنامه نــگاري بتوانند نگاه مديران ارشــد و 
به تبع آن مديران مياني به اصحاب رســانه را 
از نگاه ابزاري درآورند و از هيچ تالشــي براي 
ارائه خدمات حداقلي به اين گروه دريغ نكنند؛ 
چراكه فعاالن رسانه اي ايران براي اطالع رساني 
و آگاه سازي  تمام تالش خود را انجام مي دهند 
و بدون توجه به سختي ها و ناماليمات زندگي 
در برونــداد و بازتــاب فعاليت خــود كوتاهي 

نمي كنند. 
بنابراين شايسته است تا مديران محترم رسانه 
نيز قبل از اعزام خبرنگاران و عكاسان و تيم هاي 
تصويري به مأموريت هاي داخلي و خارجي از 
ارائه خدمات در  شأن و جايگاه آنان مطلع بوده و 
ضمن تكريم و احترام به همكاران خود حرمت 
الزم را نيز حفظ كنند تا ســهم تولي گري، در 
حوزه رسانه لحاظ شده و حرمت هيچ خبرنگار 

و عكاس و فعال رسانه ا ي هرگز شكسته نشود.
انديشه اصحاب رسانه همواره افكار عمومي هر 
جامعه اي را ســروري مي كند تا هيچ گاه مردم 
عالقه مند به خاك و آب و مرزهاي ايران اسالمي 
در دهليزهاي فراموشي گرفتار نيايند، هرچند 
فضاي مجازي و رسانه هاي نوين ابزار كاربردي 
امروز رسانه اي ها شــده اند اما با قلم هاي خود، 
كاغذ هاي ســپيد روح را بــا آبي ترين خطوط 
پيوند  مي زنند، شانه به شانه كوه ها راه مي روند  
و زيباترين جلوه هاي اســتواري و شــيدايي و 
عشق و ايمان  را به تماشــا مي نشينند و روايت 
مي كنند. مسافران ابدي سفر به درياچه اروميه، 
ترانه عاشقي شــان را همــواره در گوش هاي 
پرهياهوي بســياري زمزمه مي كنند تا آيين 
ايثار و جوانمردي و وطن دوســتي را دگرباره 
به جســت وجو برخيزند. تا آب و بــاران، اگر 
ريشه هاي درياچه نمك را به آبياري آمد، صداي 
حضور مســافران اين ماموريت تلخ را يادآوري 
كند. وطن اگر شكوهمند است و سرفراز، سرود 
شهادت و جان باختن اصحاب رسانه را در كنار 
شهيدان دفاع مقدس و امنيت و مدافع سالمت 

و امنيت مرور مي كند.
نيستند، اما خاطراتشان سپيداري است كه تا 
هميشه، دشت هاي فرهنگ، هنر و رسانه  اين 

سرزمين را سايه گستر است.

دغدغه

نخستين قرعه كشــي هفتگي نيازمندي هاي همشهري با 
حضور مديرعامل شركت همشهري انجام شد.

در اين قرعه كشي كه به صورت هفتگي برگزار مي شود به 5 
نفر از شركت كنندگان و برگزيدگان در قرعه كشي جايزه يك 

ميليون توماني اهدا شد.
محسن بابايي، رعنا جمشيدي، معصومه استيري، اميرحسين 
ميرزاخاني و محمدي برندگان خوش شانس هفته اول بودند 
كه در مسابقه نيازمندي هاي همشهري شركت كرده و برنده 

جايزه يك ميليون توماني شدند.
عالقه مندان براي شــركت در اين قرعه كشــي كافي است 
وارد سايت rahnama.com شــده و روي گزينه شركت 
در قرعه كشــي كليك و كد قرعه كشــي را دريافت كنند. 
شركت كنندگان الزم اســت هرهفته نسبت به دريافت اين 
كد در سايت فوق اقدام كنند. براي شركت در قرعه كشي هر 
هفته تا ساعت 24روز جمعه فرصت ثبت نام وجود دارد. اين 
قرعه كشي هر شنبه ساعت 4بعدازظهر و به صورت سيستمي 
انجام مي شود.اســامي برندگان قرعه كشــي در ســايت و 
شبكه هاي اجتماعي ســايت راهنما، شبكه هاي اجتماعي، 
نيازمندي ها و همشهري آنالين اعالم مي شود. الزم به ذكر 
اســت كه هيچ گونه تماســي از طرف برگزاركنندگان اين 
قرعه كشي براي دريافت شــماره و اطالعات كارت يا شماره 
حساب صورت نمي گيرد و برندگان در اين زمينه اطالعات 
شــخصي خود را ارائه نــداده و اعتماد نكننــد. مبلغ قرعه 
كشــي به صورت كارت هديه يك ميليون توماني به آدرس 
افراد ارسال خواهد شــد. در جريان نخســتين قرعه كشي 
نيازمندي هاي همشــهري، ابوالحســن رياضي، مديرعامل 
شــركت همشــهري قول داد تا درصورت افزايــش تعداد 
شركت كنندگان در اين مسابقات، تعداد جوايز نيز به تناسب 
ميزان استقبال، افزايش يابد. همچنين در پايان تابستان نيز 
قرعه كشــي ويژه اي از ميان تمام شــركت كنندگان برگزار 
مي شــود و به برنده نهايي جايزه ويژه اي اهدا خواهد شــد. 
نيازمندي هاي همشهري از حدود 27ســال پيش در حال 
خدمت رساني به شــهروندان تهراني بوده و از ابتداي سال 
1399با راه اندازي نسخه جديد سايت و همچنين اپليكيشن، 
در دســترس عموم مردم در سراسر كشور قرار گرفته و وارد 

فاز جديد خدمت رساني شده است.

برگزاری قرعه كشي اپليكيشن 
نيازمندي هاي همشهري

خبر آخر

مهدي توكليان

لقمه 

شلمرود رو به دوربين

منوچهــر احترامي نامي آشــنا براي 
بچه هاي دهه شــصتي و بزرگ ترهاي 
امــروز اســت. احترامــي يكــي از 
قديمي ترين نويسندگان ادبيات كودك 
و نوجــوان بود كه مجموعــه كارهاي 
»حسني نگو يه دسته گل« او از دهه60 
تا امروز، با مجموع تيراژ چندميليوني 
همچنــان يكــي از محبوب تريــن 
كتاب هاي كودكان به  شــمار مي رود. 
به مناسبت تولد اين نويسنده و شاعر 
فقيد و به پاس شــعرهاي كودكانه او، 
بروبچه هاي ســايت »آي قصه« قصد 
دارند با مشاركت شما ويدئويي بسازند 
و آن را در فضاي مجازي انتشار دهند. 
فراخوان »حسني نگو بال بگو؛ به روايت 
شما« چند روزي است كه منتشر شده 
و همه  آنهايي كه منوچهر احترامي را 
دوست داشته اند، در هر سن و سالي، 
مي توانند به پاس شعرهاي كودكانه او 
در اين فراخوان شركت كنند. شرايط 
شــركت در اين فراخوان ساده است، 
فقط بايد بخش هايي از شعر »حسني 
نگو، بال بگو« را رو به دوربين بخوانيد 
و ويدئو را براي آي قصه ارســال كنيد. 
براي ضبط اين ويدئو هم حتما دوربين 
يا گوشي همراه خود را به  صورت افقي 
نگه داريد. اين شــعرخواني به  صورت 
تكي يا چندنفره و با هر ايده اي مي تواند 
باشد. اگر شما هم از اين شعر خاطرات 
خوبي داريد، در اين كار زيبا ســهيم 

شويد.

انجامش بده/بخوان

عمريست تا به راه غمت رو 
نهاده ايم

روي و رياي خلق به يك سو 
نهاده ايم

حافظ

گيالن؛ نوش جان
شيدا اعتماد

گيالن از آن خطه هاي جادويی ايران زمين است. 
الزم نيست گيالني باشي كه بتواني اين جادو را 
بفهمي. اين جادو بي دريغ تمام مســافران را هم 
دربرمي گيرد. هياهوي دلنشين بازار و شوخ طبعي 
فروشــنده ها، غذاهاي رنگارنــگ خوش طعم، 
طبيعت بي نظير و مردمي خوشــرو و بخشنده 

گيالن را مي سازد.
آشپزي گيالني آن بخشي اســت كه طبيعت را 
مي آورد وسط سفره. آنچنان آميخته با طبيعت 
و از طبيعت اســت كه خود غذا، قصه اش را هم 
روايت مي كنــد؛ از آن روزي كه كســي رفت به 
مزرعه كوچكش و بادمجان و گوجه فرنگي و سير 
چيد و آمد خانه و نخستين ميرزا قاسمي جهان را 
اختراع كرد يا از ســبزي ها و بادمجان و گردو كه 
در غذاهاي مختلف به شــيوه هاي مختلف با هم 
تركيب مي شوند و هر كدام هم يك جوري لذيذ 

از آب در مي آيند.
آشپزي گيالني ها، آشپزي خوش رنگ و باحوصله 
اســت. با اينكه از مواداوليه ساده و عموما گياهي 
ريشه مي گيرد اما آن دست هايي كه صبورانه گردو 
را مي كوبند و با بادمجان سرخ شده قاطي مي كنند 
يا دســت هاي ديگري كه نعناي تــازه را با نمك 

مي سايند، دست هاي معجزه گر صبوري هستند.
طبيعت بخشنده و سرســبزي بي دريغ منطقه، 
جان تازه اي در رگ هاي آشــپزي ايراني ريخته 
است. سبزي هاي خوشبو كه بدون آنها غذاها به 

كمال نمي رسند در سفره خانواده ها جا گرفته اند و 
غذاي ساده و سريعي كه كمتر جاي ديگري ديده 

مي شود، به سفره هايشان آمده اند.
برنج، كنار بيشتر غذاها بايد باشد. مهم نيست كه 
خورشي از تركيب پنير و سير و شويد درست كرده 
باشند يا ميرزا قاسمي چرب خوشمزه يا باقال قاتق 
با پاچه باقالهاي ريز كه محصول دست روستاييان 
است يا ســيراويج كه برگ سير است و تخم مرغ 
و ادويه. برنج كنار اين غذاهاي ســاده، يك وعده 
غذاي كامل مي ســازد. اگر هم برنج خور نباشيد، 
گيالن شــما را برنج خور مي كند. جادوي غذاها 
در تركيب هايي كه خــود گيالني ها مي چينند 
كامل مي شــود. پيش غذاهاي گيالني هم شبيه 
پيش غذاهــاي هيچ جاي ديگر نيســت. گردو و 
باقالي تازه و اشبل ماهي و زيتون پرورده با كره 
محلي و سير.  گيالن، پر از غذاهاي رنگين است. 
غذاهاي ساده رنگين كه مي توانند زندگي را از آن 
چيزي كه هســت، زيباتر كنند. به جهان معناي 
ديگري ببخشــند و كمي از اخم روي پيشــاني 
آدم هاي اين روزها باز كنند. گياه خوار شــدن در 
گيالن آسان است. غذاهاي گيالن بيشتر گياهي 

هستند؛ گياهي و رنگارنگ.
حتي در روزهايي هم كه هوا ابري و باراني است، 
آن فروشنده بازار روي مقوايش به جاي بادمجان 
مي نويسد »مرغ ســياه بي جان« كه عابري كه از 
كنارش عبور مي كند از طنز جانانه اش لبخندي بر 
لبش نقش ببندد و بماند. چنين جايي است گيالن 

و چنين مردماني دارد.

درياچه اروميه دلش 
نمي خواست فقط تيتر 
خبر هاي بد حوادث باشد 
و اين بار خبري خوش 
دارد. تصويري از درياچه 
اروميه برنده بخش عكس 
 Photo Of The Year سال
مسابقه عكاسي سيه ناي 
ايتاليا شد. 

عكاس: مسعود ميرزايي
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اسماپورزنگی آبادی
خبرنگار

خانه هاي روستاي صخره اي ميمند دستکند است و بدون اینکه 
با روی هم گذاشــتن مصالحی مانند خشــت و آجر ایجاد شده 
باشد، با برداشتن توده های خاک و ســنگ و با مصالحی خاص 
به نام »گچ نيم پخته« و به صــورت نيمه پلکانی در دل صخره ای 

ساخته شده است. 
معماری خاص و منظم، ســبک زندگی و کوچ  متفاوت ساکنان 
این روستا، در کنار جریان پویا و مستمر هزاران ساله  حيات در 
آن، موجب شد که تيرماه ســال 1394 کارشناسان یونسکو بر 
منحصر به فرد بودن »ميمند« در دنيا، ُمهر تایيد زده و آن را در 
فهرست آثار جهانی قرار دهند. اگرچه در محافل غيرعلمی و حتی 
گاهی علمی، قدمت آن را 12 هزار سال می دانند اما این روستای 
شــگفت انگيز و صخره ای که در فاصله حــدود 36 کيلومتری 
شمال شرق شهرستان شهربابک در اســتان کرمان واقع شده، 
قدمت 2500 ساله دارد و اوج رونق آن، به دوران ساسانی و اوایل 

اسالم بر می گردد.
در کل روستا، 400 خانه  دستکند وجود دارد که چراغ همه آن ها 
روشن نيســت و تنها در 60 تا 70 خانه، افرادی زندگی می کنند. 
پایگاه جهانی ميمند، دو سال است طی فراخوانی به همه  کسانی 
که سند مالکيت کيچه ای را در اختيار دارند، خواسته تا مراجعه و 
مشخصات خانه شان را ثبت کنند. این اتفاق اما تاکنون در کل روستا 
رخ نداده و تعداد زیادی از کيچه ها درهایشان بسته و مالکان شان 
مراجعه نکرده اند. رضا ریاحيان، مدیر پایگاه، با اشاره به اینکه بانک 
اطالعاتی کيچه ها ناقص است، می گوید که اگر می توانستيم آن را 

تکميل کنيم، ساماندهی روستا بهتر صورت می گرفت.
محمودی، دهيار روســتا نيز نگران خانه هاست و به همشهری 
می گوید که با ادامه وضعيت فعلی شاید تا 10 سال دیگر تعداد 
زیادی از کيچه ها تخریب شود. او تردد زیاد گردشگران را باعث 
نازک شــدن ســقف برخی خانه ها و تخریب آن می داند و البته 
می گوید که خالی بودن تعداد زیادی از کيچه ها نيز باعث شده 

رطوبت مدت زیادی در آن بماند و خطرآفرین شود. 
ميمند، روستایی در ميان دره اي»V« شکل با آب وهوای معتدل 

کوهستانی است که در مرز ميان دشت و کوهستان پدید آمده و 
سرزندگی خود را مرهون تعامل دیرینه انسان و طبيعت است.

بخشی از این تعامل در شيوه کوچ روی ميمندی ها نمایان شده 
که به عنوان یکی از ویژگی های خاص، منجر به ثبت جهانی منظر 
فرهنگی ميمند نيز شده است: »در ایران، دو مرحله کوچ داریم 
اما ساکنان ميمند سه مرحله کوچ انجام می دهند. چهار ماه اول 
سال را که بارش ها، علوفه  خوبی برای دام ها فراهم کرده در دشت 
ميمند ساکن هستند. تيرماه که تمام شد به آبادی های سردسير 
اطراف روستا رفته و در خانه هایی که به آن »ُگنبه« می گویند، 
ساکن می شوند. چهار ماهه سوم ســال که هوا سرد است اما به 

کيچه های دستکند روستا برمی گردند.«
ریاحيان، مدیر پایگاه جهانی ميمند با شرح این توضيحات ادامه 
می دهد: »تفاوت دیگر شيوه کوچ مردم ميمند این است که در 
همه جای ایران و دنيا، انسان به همراه محل اقامت )چادر( و دام 
خود کوچ می کند اما در ميمند، انسان و دام جابه جا شده و محل 

سکونت باقی می ماند.«
عالوه بر این، تداوم زندگی در این روســتا کــه از قرن های دور 

تاکنون ادامه داشته، از دیگر ویژگی های منحصر به فرد ميمند 
اســت و به واســطه  این اهميت بوده که پس از ثبــت جهانی، 
همواره هشدار داده شده که نگذارید روســتا از جمعيت خالی 
شود. ریاحيان اما معتقد اســت به دليل بافت اجتماعی روستا و 
تعلق خاطری که ميمندی ها به آن دارنــد، جایی برای نگرانی  
از متروک شدن روســتا وجود ندارد. در این روستا، کيچه ها نه 
در بين اهالی روســتا و نه با غریبه ها، خرید و فروش نمی شود و 
حتی کسانی که اقامت گاه بوم گردی در آن راه اندازی کرده اند، یا 

خودشان مالک بوده و یا کيچه را اجاره کرده اند.
دهيار روستا اما تاکيد می کند باید زیرساخت ها و جذابيت های 
الزم برای بازگشــت ميمندی ها به روســتا فراهم شود تا هيچ 

کيچه ای خالی نماند.
ميمند اگرچه پس از ثبت جهانی، توجه بسياری را به خود جلب 
کرد و برای گردشگران به یک مقصد جذاب تبدیل شد اما طی 
این ســال ها با چالش های دیگری نيز مواجه بوده که مهم ترین 
آن، تامين آب روستاست. با وجود اینکه روستا سکنه و دهياری 
دارد اما، زمانی که آب برای آن می آوردند، به جای اینکه هر واحد 

اعم از مسکونی و غيرمسکونی انشعاب آب مجزایی داشته باشد، 
یک کنتور مشــترک برای کل روســتا نصب کرده اند که به نام 
دهياری است. نه ميزان برداشت  هرکسی از این آب به طور دقيق 
مشخص است و نه کسی زیر بار بدهی 400، 500 ميليونی آب 
روستا می رود. زمانی که شمار گردشگران در روستا زیاد می شود، 
مشکل حاد کم آبی و بی آبی نيز پدید می آید. در دو سال اخير از 
سوی پایگاه ميمند، تالش های زیادی برای حل این مشکل انجام 
شده اما ریاحيان با بيان اینکه اراده ای از سوی آبفا برای حل این 
مشکل وجود ندارد به همشهری می گوید که حتی پاسخ مکاتبات 

ما را هم نمی دهند!
اصالح شبکه  برق و حذف تيرها و سيم های هوایی در روستا هم 
که از زمان ثبت جهانی بر آن تاکيد می شد نيز از دیگر چالش های 
روستاست. اگرچه تاکنون 60 درصد از شبکه اصالح شده ولی با 
افزایش هزینه ها، پایگاه جهانــی به تنهایی قادر به تامين اعتبار 
باقی مانده نيست و دهيار روستا نگران است که در بازدید آینده 
کارشناسان یونسکو، عدم حذف تيرها و سيم های هوایی، ثبت 

جهانی ميمند را تهدید کند.
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پيشگيری از مرگ 
تاالب انزلی

 مناقشه آب
در رودهای مرزی 

 تحول مشاغل خانگی
در استان مرکزی

هر خانه روستای 2500 ساله ميمند 
در انتهاي راهي اختصاصي قرارگرفته 

که به آن »کيچه«  مي گویند
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اردبیل از جمله اســتان های مستعد 
کشاورزی است که به دلیل نبود برنامه 
علمی و اصولی برای کشت، منابع آب و 
خــاک آن در معرض تهدیــد قرار گرفته اســت. 
کارشناسان معتقدند در طول ســالیان گذشته بار 
توسعه استان بر دوش کشــاورزی بوده اما برداشت 
بی رویــه آب و خشکســالی های متمــادی باعث 
خسارت های زیادی به استان شده است. این در حالی 
است که برنامه اصالح کشــت می تواند بسیاری از 
مشکالت محیط زیستی را حل کرده و ارزش افزوده 

اقتصادی بیشتری برای کشاورزان داشته باشد.
»سیاهدانه« و »بزرک« از جمله محصوالت اصالح 
الگوی کشت است که به عنوان گیاه دارویی با مصرف 

آب کمتر، بازار فروش بهتری نیز دارد.

نبود حمایت در گذشته
 یکی از بانوان روســتایی در این بــاره به خبرنگار 
همشــهری می گوید: در فصل های مختلف ســال 
گیاهان دارویــی خاصی در طبیعــت می روید که 
روســتاییان اعتقاد زیادی به شفابخشی این داروها 
دارند. زیرا ایــن گیاهان عوارض خاصــی ندارند و 
در مقابل هزینه کمتری هم نســبت به روند دارو و 

درمان دارند.
»فریده جوادی« کــه خود تحصیل کرده رشــته 
کشاورزی است عنوان می کند: با وجود اینکه طبیعت 
سرشــار از گیاهان دارویی است اما مردم فقط برای 

مصرف خود گیاهان را جمــع آوری می کنند. حال 
اگر حمایتی انجام شود که این گیاهان بسته بندی 
شده و پس از بازاریابی به فروش برسد، می تواند به 
درآمدزایی روستاییان اســتان کمک قابل توجهی 

داشته باشد.

استقبال از کشت بزرک و سیاهدانه 
این روزها شــاهد برداشــت محصول بــزرک در 
شهرســتان گرمی هســتیم. حمداهلل ســعیدوند 
کشاورزی از روســتای آقا حسن بیگلو با بیان اینکه 
امســال برای اولین بار این محصول را کاشــته ایم، 
می گوید: از طرف نهاد پیشــرفت شهرستان گرمی 
به ما یارانه کشت این محصول داده شد و محصول 
خوبی نیز برای برداشت داریم. این در حالی است که 
مزارع گندم به دلیل خشکســالی و کاهش نزوالت 
جوی محصول چندانی ندارند. وی درباره بازاریابی 
و فروش محصول کشــاورزان اظهار می کند: ما می 
توانیم محصول را در بازار آزاد به فروش برســانیم 
اما اعالم کرده اند اگر نتوانستیم بازاریابی کنیم نهاد 
حامی، خرید محصول را به صورت تضمینی انجام 
می دهد. این کشــاورز می گوید: سال های گذشته 
گندم می کاشــتیم که برای اصالح الگوی کشــت 
بزرک و سیاهدانه را به ما معرفی کردند. با اطالعات 
و آموزش هایی که در مورد کشــت این گیاه دادند، 
اهالی روســتا در چندین هکتار زمین خود این دو 

محصول را کاشته اند.

گرمی؛ پایلوت کشت بزرک
حسین عبازاده کارشناس اشــتغال نهاد پیشرفت 

شهرستان گرمی نیز به خبرنگار همشهری می گوید:  
از مهر ماه سال گذشته کشــت گیاهان دارویی در 
مزارع شهرستان گرمی به وسعت 151 هکتار شروع 
شده است و با محصولی که امسال به بار آمده، افزایش 
درآمد کشاورزان و رشد اقتصادی را شاهد خواهیم 
بود.وی با بیــان اینکه شهرســتان گرمی به عنوان 
پایلوت کشــت بزرک انتخاب شده است می افزاید: 
با توجه به استقبال کشــاورزان در سال های آینده 
زمین های زیرکشــت این محصول در شهرســتان 

افزایش خواهد یافت.
کارشناس اشتغال نهاد پیشرفت شهرستان گرمی 
عنوان می کند: این شهرستان از مناطق مستعد برای 
کشت انواع گیاهان دارویی است به طوری که از آن 
به عنوان بهشــت گیاهان دارویی یاد می شود اما از 
گذشته تا کنون این گیاهان دارویی به صورت خودرو 
در دشــت و کوه ها رشــد کرده اند و حاال با آموزش 
کشــاورزان می توانیم از این ظرفیــت بهره برداری 

بهینه ای داشته باشیم.
عبازاده در مورد سودآوری سیاهدانه نیز می گوید: 
کشت گیاه ســیاه دانه به طور متوسط در هر هکتار 
15 تا 25 میلیون تومان ســودآوری دارد در حالی 
که این سود در همین مقیاس سه برابر کشت برخی 

محصوالت استراتژیک است.
وی اظهار می کند: بزرگ ترین مزیت سیاهدانه این 
است که می توان با افزایش کشــت از واردات آن و 
خروج ارز جلوگیری کرد. با استقبالی که کشاورزان 
در اولین ســال از کشــت ســیاهدانه داشــته اند، 
امیدواریم  این محصول در سال های آینده سودآوری 

بیشتری برای مردم منطقه داشته باشد.

منطقه آزاد تجاری -  صنعتی ماکو در شمال 
آذربایجــان غربی واقع شــده و شــامل 
شهرستان های ماکو، شوط و پلدشت بوده و 
بیش از 220 هزار نفر جمعیت را در خود جای داده است. 
رشد اقتصادی منطقه در سال های گذشته موجب شده 
تا میزان بیکاری در آن نسبت به میانگین کشوری روند 
نزولی داشته باشــد و به زیر 8 درصد هم برسد. در حال 
حاضر بیش از 130 واحد صنعتی در این منطقه فعالیت 
می کنند و بیش از 6 هزار نفر نیز به صورت مســتقیم و 
غیرمستقیم در این منطقه مشغول به کار هستند. عالوه بر 
واحدهای صنعتی، صنوف نیز در این منطقه دارای اتاق 
بوده و فعالیت دارند و سه اتاق اصناف که هر کدام دارای 

۹ اتحادیه صنفی هستند در حوزه تسهیل و نظارت بر 
فعالیت واحدهای صنفی فعالیت دارند.  اما تمام این 
موفقیت ها در مقایسه با ظرفیت های منطقه ماکو 
چندان قابل توجه نیست زیرا این منطقه یکی از 
مناطق هفت گانه مهم کشور قلمداد می شود که با 
توجه به قــرار گرفتن در منتهی الیه شــمالغرب 
کشــور، دروازه ورود به اروپا محسوب می شود. 

داشــتن مرز زمینی بــا ترکیــه و نخجوان، 
قرارگرفتن در گلوگاه ارتباطی آسیا و اروپا و 

دسترسی سریع و امن به کل اروپا ، 
فاصله اندک منطقه آزاد ماکو از بنادر 
مرسین در دریای مدیترانه و ترابوزان 

در دریای ســیاه و دسترسی اقتصادی تر به 
بازارهای اروپا از راه زمین و دریا در مقایسه با بنادر جنوبی 
کشور در خلیج فارس، موجب شده از این منطقه به عنوان 
رقیب کانال سوئز در خشکی نام برده شود، لقبی که در 
تحقق دچار چالش های جدی است و باعث شده در 11 
سال گذشته این منطقه نتواند آنچنان به اهداف آرمانی 

تعیین شده خود برسد.

مشکل آب و فاضالب
جمال یحیوی از فعاالن صنعتی منطقه اســت که واحد 
صنعتی وی ارتباط زیــادی با موضــوع آب و فاضالب 
دارد. وی از تکمیل نشــدن پروژه های آب و فاضالب در 
این منطقه گله مند است و می گوید: چند سال است که 
مسئوالن منطقه وعده اتمام این پروژه را می دهند ولی 
خبری از اتمام آن نیست. تاخیر در اجرای این پروژه که 
یکی از زیر ساخت های اولیه منطقه است، موجب شده 
تا ماهانه زیانی 500 میلیون ریانی را شــاهد باشد و آب 
رسانی با تانکر انجام شود. همچنین فاضالب را هم باید 
با تانکرهای مخصوص به بیابان های اطراف حمل کنیم. 
وی ادامه می دهد: برخی واحدهای کوچکتر هم فاضالب 
را در اطراف منطقه رها می کنند که موجب بوی بد در این 
ناحیه می شــود و با توجه به حضور شرکت های خارجی 

برای اعتبار و آبروی منطقه مناسب نیست.

لزوم توجه به راه های دسترسی منطقه
محسن شفیعی از فعاالن منطقه اســت که روزانه برای 
رفت و آمد بیش از 50 کیلومتر از شــهر پلدشت در راه 
است. او وضعیت راه های دسترسی به منطقه را در حد و 
اندازه یک منطقه آزاد- تجاری نمی داند. وی که فروشگاه 
عرضه پوشاک دارد با بیان اینکه وضعیت نامناسب راه های 
دسترسی، حضور مشتریان از شهرهای دیگر به ماکو را 
کم رنگ کرده اســت، اظهار می کند: راه های دسترسی، 
ایمنی کافی را ندارند و با توجه بــه پیچ های خطرناک 

منطقه کوهستانی، عالئم الزم نصب نشده است.

عدم آنتن دهی تلفن همراه و اینترنت 
ساعد قمری از دیگر شهروندان ماکویی است که محل 
کار وی در منطقه آزاد تجاری ماکو قرار دارد و نبود آنتن 
دهی تلفن همراه و اینترنــت را یکی از معایب منطقه 
می داند. وی تاکید می کند: در برخــی از نقاط، عمال 
دسترسی به تلفن همراه مقدور نیست و اینترنت نیز 
وجود ندارد. قمری خاطر نشــان می کند: اپراتورهای 
کشور همسایه در این منطقه گاه وضعیت خدمات دهی 
بهتری دارند و برخــی فعاالن مجبور به اســتفاده از 

رومینگ با وجود هزینه های نسبتا باال هستند.

توجه ویژه به زیر ساخت های منطقه  
مدیرســازمان منطقه آزاد ماکو می گوید: با توجه به 
اهمیت راه های دسترسی و احداث بزرگراه ها، توسعه 
زیرســاخت های حمل و نقل جاده ای و ارتقای ایمنی 
تردد شهروندان و فعاالن اقتصادی در اولویت قرار دارد.  
محمدرضا عبدالرحیمی ادامه می دهد: در این زمینه 
در روزهای اخیر چند پــروژه مهم عمرانی کلنگ زنی 
یا به بهره برداری رســیده اســت. پروژه های عمرانی 
شامل تکمیل و آماده سازی جاده ساری سو وتعریض 

و بهسازی بزرگراه ماکو - بازرگان از محدوده روستای 
کشمش تپه تا سه راهی آواجیق و توسعه دسترسی به 
شهرک صنایع سبک مورد بهره برداری قرار گرفت. وی 
ادامه می دهد: آماده سازی و احداث شبکه های زیربنایی 
در منطقه از جمله آب و فاضالب و شــبکه های برق، 
مخابرات و اینترنت در دستور کار قرار دارد و همراهی 

مسئوالن استانی در اتمام این پروژه ها ضروری است.
عبدالرحیمی عنوان می کند: سرمایه گذاری در منطقه 
را افزایش داده ایم. به نحوی که در روزهای اخیر برای 
پروژه های عمرانی و زیرساختی اعتباری بیش از ۷ هزار 
و 382 میلیارد ریال از محل درآمدهای سازمان منطقه 

آزاد ماکو در نظر گرفته شده است.
 این مقام مسئول ادامه می دهد: تکمیل تصفیه خانه 
و شــبکه فاضالب ماکو و خط انتقال آن از جمله 
پروژه هایی اســت که اتمام آن  در دستور کار 
قرار دارد و بر این اساس برای تکمیل پروژه 
تصفیه خانه فاضــالب ماکو موافقت های 
الزم را دریافت کرده ایم. در همین راستا، 
تکمیل شــبکه و تصفیه خانه فاضالب 
ماکو با تسهیالت هزار میلیارد ریالی با 
تضمین باز پرداخت آن از سوی دولت به 
سرعت قابل انجام خواهد بود. مدیرعامل 
ســازمان منطقه آزاد ماکو خاطر نشان 
می کند: اجــرای خط انتقــال ثانویه آب 
آشــامیدنی ماکو نیز مورد تاکید اســت و 
نیاز به 3۷0 میلیــارد ریال اعتبــار دارد که 
ســازمان منطقه آزاد ماکو آماده مشارکت 30 

درصدی است.

تسریع در پروژه های نیمه تمام تا پایان دولت فعلی 
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان 
غربی نیز می گوید: یکــی از اولویت های جدی در 
استان، اتمام پروژه های نیمه تمام است که پروژه های 
اولویت دار منطقه آزاد ماکو را نیز شــامل می شودو 
باید با هماهنگی دستگاه های اجرایی صورت گیرد. 
آیدین رحمانی ادامه می دهد: تا پایان دولت فعلی 
امیدواریم بخشی از پروژه های نیمه تمام را به اتمام 
برســانیم که در روزهای اخیر نیز بخشــی از این 
پروژه ها اجرایی شــده و هماهنگی های الزم هم در 

حال انجام است.
وی خاطر نشان می کند: در جلســه ای که در همین 
زمینه با دستگاه های خدمات رســان داشته ایم مقرر 
شده هرکدام از دستگاه ها نســبت به ایفای تکالیف و 
تعهدات خود در ارتباط با پروژه  های نیمه تمام حوزه 
آب و فاضالب و راهداری و حمل و نقل جاده ای اقدام 
کنند. وی با اشاره به تخصیص اعتبارات الزم برای این 
پروژه ها عنوان می کند: سازمان برنامه و بودجه استان 
نیز باید نسبت به تقویت اعتبارات پروژه های مذکور و 
رایزنی های الزم با مسئوالن حوزه برنامه ریزی کشوری، 

اقدامات الزم را انجام دهد.

بیکاری که باشــد فقیر و غنی زمین گیر می شود. 
یکی پیر می شــود و دیگری آرامش نــدارد. اما 
خیلی ها نمی دانند اطرافشان چه گنج هایی نهفته 
است که می تواند آنها را از بیکاری نجات دهد. ممکن است وسط 
ثروت نشسته باشند و چشم شان به دوردست ها باشد. یا رویای 
پشت میزنشینی و کار در کارخانه بزرگ را در سر داشته باشند 
اما مدیریت منابع کوچک به فکرشان نیاید. طرح توسعه مشاغل 
خانگی برای همین مسأله اجرا شده است. این طرح با شعار »هر 
خانه یک محصول است« آمده تا منابع ثروت اطرافمان را به ما 

یادآوری کند و مسیر اشتغال پایدار را نشان دهد.
ویژگی بارز این طرح نسبت به سایر طرح های اشتغالزایی این 
است که عالوه بر شناسایی مزیت ها و فرصت های مشاغل خانگی 
در کانون های جمعیتی و توانمندکردن عالقه مندان، ساز و کار 
فروش محصوالت و خدمات را نیز برای پایداری شغل در نظر 
گرفته است. ســهمیه اســتان مرکزی در اجرای طرح توسعه 
مشاغل خانگی 2 هزار نفر پیش بینی شده است ولی بررسی های 
کارشناسانه حکایت از آماده بودن بسترهای افزایش این تعداد به 

بیش از 10 هزار نفر را دارد.

شناسایی فرصت های شغلی مغفول مانده
در فاز نخست این طرح که بررســی فرصت ها و ظرفیت های 
بومی برای توسعه اشتغال پایدار است، پتانسیل هایی شناسایی 
شده اند که برای مسئوالن اجرایی این طرح غیرقابل باور بود. 
»فاطمه غنی پور« مدیر اداره تجاری ســازی فناوری و اشتغال 
دانش آموختگان جهاد دانشــگاهی اســتان مرکزی، مسئول 
اجرای این طرح است که در این زمینه می گوید: ما به صورت 
میدانی به شناسایی فرصت های اشتغالزایی پرداختیم و متوجه 
شــدیم که تاکنون از ظرفیت هایی غافل بودیم که می تواند به 
رونق تولید و اقتصاد جامعه کمک کند. شــاید تصور این باشد 
که در حوزه مشاغل خرد نمی توانیم تولید بدون کارخانه داشته 
باشیم در صورتی که بررسی های ما خالف این مسأله را اثبات 

کرده است.
وی می افزاید: مجموعه رشــته های موجود در طرح توســعه 
ملی مشاغل خانگی، مشــتمل بر 350 شغل است و با توجه به 
محدودیت های ستاد برای شبکه سازی، فعالیت استان مرکزی 

در 10 رشته از جمله فرش بافی، خیاطی و لباس دوزی، صنایع 
دستی، گیاهان دارویی، معرق کاری چوب، زیورآالت سنتی و... 

مشخص شده است.
غنی پور یکی از دستاوردهای فاز اول این طرح را تکمیل بانک 
اطالعات مشاغل خانگی ذکر و اظهار می کند: پیش از اجرای این 
طرح، برآورد دقیقی از تعداد فعاالن مشاغل خانگی در استان 
مرکزی نداشتیم و نمی دانســتیم که این افراد کجا و مشغول 
چه کاری هســتند. اکنون می دانیم که 600 بافنده فرش، 60 
تولیدکننده جوراب و گیره لباس و پرده و 8500 تولیدکننده 
صنایع دســتی در اســتان مرکزی در خانه های خود فعالیت 
می کنند. 800 تولیدکننده پوشــاک در منازل داریم که یک 
کارخانه خیلی بزرگ محسوب می شود و این افراد در حال تولید 
همه مدل های لباس مردانه، لبــاس کار، لباس کودک، لباس 
بیمارستانی، لباس مجلسی و... هســتند و ما از این پتانسیل 

مهم غافل بودیم.

مدیر اداره تجاری سازی فناوری و اشــتغال دانش آموختگان 
جهاد دانشگاهی استان مرکزی می گوید: با وجود اینکه استان 
مرکزی را یکی از استان های صنعتی و کارگری می شناسند ولی 
فعاالن صنایع دستی اصفهان برای خرید محصوالت میناکاری 
سراغ هنرمندان استان مرکزی می آیند و در حال حاضر 150 
تولیدکننده میناکاری و قلم زنی در این استان فعالیت می کنند.

مسئول طرح توسعه مشــاغل خانگی اســتان مرکزی ادامه 
می دهد: در فاز اول این طرح به روســتایی مراجعه کردیم که 
جوان ها به دلیل پایین بودن درآمد شــغلی و زحمات طاقت 
فرسا، خیلی مسن تر دیده می شدند. این افراد اکنون با ذوق و 
شوق وصف ناشدنی در حال توسعه مشاغل خانگی هستند. یا 
روستای داودآباد اراک به صورت پایلوت برای میناکاری در نظر 
گرفته شد و االن تمامی بانوان این روستا با ذوق و شوق در حال 

میناکاری هستند.
وی می افزاید: در یکی از روستاهایی که از نظر گیاهان دارویی 

ظرفیت خوبی دارد، حدود ۷0 درصد خانوارها تحت پوشــش 
کمیته امداد امام خمینی)ره( هستند. منابع ثروتی که در این 
روستا وجود داشت را به اهالی آن یادآور شدیم و تعداد زیادی از 

آنها مشغول برداشت و عرضه گیاهان دارویی هستند.

ثبت نام 2400 نفر در طرح
در ظاهر این طرح شــامل 2 هزار نفر از فعاالن مشاغل خانگی 
در استان مرکزی می شود اما طبق برآورد انجام شده حدود 10 
هزار نفر از اعضای خانــواده در چرخه تولید فعالیت می کنند. 
پس از اعالم فراخوان طرح توسعه مشاغل خانگی در این استان 
2 هزار و 400 نفر وارد سایت طرح شده و ثبت نام کردند. این 
افراد پس از ارزیابی تلفنی، مشاوره عمومی و استعدادسنجی 
تحویل پیشران ها شدند تا مراحل مشاوره تخصصی را بگذرانند. 
پیشران ها افرادی خبره در فعالیت های کسب و کار هستند که 
15 ساعت در جلسات مشاوره جهاد دانشگاهی شرکت کرده اند.

غنی پور یادآور می شود: در فاز دوم این طرح که توانمندسازی 
است، دو دسته افراد نیازمند بازاریابی و بازارسازی و افراد بدون 
تخصص وجود دارند که برای هر گروه اقدامات ویژه در زمینه 
تحقق اهداف مدنظر با استفاده از مشاوره های ویژه انجام شده 

است.

اتصال 200 کارگاه به بازار
مهم ترین و حســاس ترین مرحله طرح توسعه مشاغل خانگی 
ایجاد زمینه های اتصال تولیدکنندگان به بازار است. چه بسیار 
مشاغل خانگی بودند که به دلیل نبود بازار فروش کاال تعطیل 
شده اند. اما در این طرح فرایند تبلیغات، بسته بندی، بازاریابی 
و بازارســازی محصوالت به گونه ای پیش بینی شده که انگیزه 
تولیدکنندگان را در تداوم و رونق کسب و کار افزایش می دهد.

مدیرسازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان 
جهاددانشگاهی استان مرکزی درباره دستاوردهای پیش بینی 
شــده برای این طرح می گوید: از 2 هزار نفر فعال در این طرح 
عملیات اتصال به بازار را برای 200 کارگاه انجام دادیم. ایجاد 
شبکه پوشاک در خمین، ایجاد شبکه دارویی از کشت تا فرآوری 
در خمین و محالت و خنــداب و کمیجان، ایجــاد برندهای 
شاخص، ایجاد شبکه تسهیل گران استان مرکزی، شبکه صنایع 
دستی استان به تفکیک شهرســتان، شبکه عسل در خمین و 
شازند، بانک اطالعاتی مشــاغل خانگی ویژه زنان و مردان در 
سطح شهرســتان ها و ایجاد بانک اطالعاتی سوغات از جمله 

دستاوردهای پیش بینی شده در این طرح است. 
وی می افزاید: در زمینه راه اندازی بازارمکان ها، تجارت و فروش 
الکترونیکی محصوالت، بازاریابی شــبکه ای، تهیه کاتالوگ ها 
به 20 زبان دنیا برای فراهم شدن امکان فروش محصوالت در 
کشورهای دیگر و راه اندازی گروه بازاریابی بین المللی با فعالیت 
فارغ التحصیالن رشــته های مختلف زبان خارجه نیز اقدامات 
خوبی انجام شده است. با وجود اینکه در ابتدای اجرای این طرح 

هستیم ولی حدود 20 فروشگاه اینترنتی راه اندازی کرده ایم.
طرح توسعه مشاغل خانگی از جمله طرح های اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی اســتان مرکزی است که جهاد دانشگاهی 
این استان به عنوان نهاد واسط نقش تسهیل گری و توسعه ای 
را ایفا می کند. این طرح پس از شناســایی نقاط قوت و ضعف 
طرح های اشتغالزایی تدوین و سعی شده عالوه بر رفع مسائل 
مبتالبه، با تأکید بر اتصال به بازار عملیاتی شــود. طرح توسعه 
مشــاغل خانگی در کنار ایجاد ارزش افزوده به ایجاد اشتغال 
پایدار، عدالت اجتماعی و توجه به اقشــار آسیب پذیر، کاهش 
فقر و توســعه اجتماعی کمک خواهد کرد. این طرح که یک 
نهال یک ساله است برای تنومندشدن و پربارشدن به حمایت 

دولت نیاز دارد.

 تحول
 مشاغل خانگی

در استان مرکزی

»هر خانه یک محصول« عنوان طرحی برای 

توسعه مشاغل خانگی و رسیدن به اشتغال پایدار 
در استان مرکزی است

روح اله کریمی
خبرنگار

استقبال از کشت محصوالت اقتصادی در گرمی
امسال برای اولین بار گیاهان دارویی »بزرک« و »سیاهدانه« در شهرستان گرمی) به عنوان پایلوت کشت 

این محصوالت کم آب بر( برداشت می شوند

پوپک قاسمی
خبرنگار

 پروژه های نیمه تمام حوزه آب و فاضالب، راهداری ، حمل و نقل جاده ای و شبکه های اینترنتی، منطقه آزاد ماکو را
 از رسیدن به اهداف خود بازداشته است

سید مرتضی احمدپور
خبرنگار

پروژه های ناقص 4 گانه در منطقه آزاد ماکو
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مناقشه آب در رودهای مرزی 
ایران 2۸رودخانه مرزی با طول ۱۹۱۸کیلومتر دارد که مهم ترین آن ها یعنی اروند، ارس، اترک، هیرمند و هریرود زمینه ساز مناقشاتی بین ایران و کشورهای همسایه هستند. مطابق 
بیالن های قدیم، ورودی آب به ایران حدود ۱3 میلیارد متر مکعب است که در دوران خشکسالی به کمتر از ۹ میلیارد متر مکعب می رسد و رقم خروجی آب 5 تا 6 میلیارد متر مکعب است 
که از شرق و غرب کشور خارج می شود. هیچ یک از رودخانه های مرزی کشور غیر از اروندرود و رودهای مشترک با افغانستان قرارداد، پروتکل یا توافقنامه ندارند. این در حالی است 
که کنوانسیونی درباره آب های مرزی وجود دارد که یک میثاق جهانی است و 2 اصل مهم دارد؛ بهره برداری عادالنه و رعایت انصاف درباره پایین دست و دیگری اصل عدم اضرار یا ضرر 
به پایین دست که طرفین باید در بهره برداری از آب های مرزی و مشترک مراعات کنند.طبق اصول این توافقنامه )کنوانسیون سال ۱۹۹7( طرفین باید از آب های مشترک بهره برداری 
منصفانه و منطقی داشته باشند، یعنی باالدست باید منصفانه استفاده و حق پایین دست را مراعات کند. هرچند بســیاری از کشورها به این کنوانسیون نپیوسته اند و به قوانین آن 
پایبند نیستند. از سوی دیگر، مصرف آب در سال های اخیر به علل رشد جمعیت، گسترش شهرها و توسعه کشاورزی افزایش قابل توجهی یافته و این مسأله موجب بروز بحران آب 
و منازعه بین کشورها درباره استفاده از آب رودخانه های مرزی شده است. در این گزارش به برخی از مناقشه های ایران و کشورهای همسایه درباره رودهای مرزی اشاره شده است.

خوزستان
رودخانه اروندرود در شهرستان های خرمشهر و آبادان در استان خوزستان جاری است و یکی از رودخانه های 
مرزی ایران و عراق محسوب می شــود.طول بخش مرزی رودخانه ۸۴ کیلومتر اســت. اروندرود که به آن 
شط  العرب نیز گفته می شود از تالقی رودخانه های دجله و فرات در نقطه اي به نام قرنه در ۱۱۰ کیلومتری 
شمال غربی آبادان تشکیل می شود و رو به سوی جنوب شرقی از کنار شهر بصره می گذرد و سپس به داخل 
عراق وارد می شود. پس از آن شهرستان های خرمشهر و آبادان را طی می کند و در ۸ کیلومتری جنوب اروند 
کنار به خلیج فارس می ریزد.ایران و عراق درگیری های ۴۰۰ساله ای بر سر مالکیت و حق به کارگیری از این 
رودخانه دارند. در طول این مدت قراردادهای بی شــماری برای چگونگی بهره برداری از رودخانه میان دو 
کشور به امضا رسیده  است. مهم ترین این پیمان ها پیمان ۱۹۷۵ الجزایر است که بخشی از آن به تعیین مرز 
در محل رودخانه  اختصاص یافته و تا امروز پابرجا مانده.در سفر رئیس جمهوری ایران به عراق در سال ۹۸ 
هم طرفین توافقی جدید انجام دادند؛ توافقی برای الیروبی اروندرود و خارج کردن کشتی های مغروقه که 
حدود ۱ میلیارد دالر برای طرفین هزینه دارد. با مذاکرات صورت گرفته سهم ایران از الیروبی از ۹۰ میلیون 

متر مکعب به ۱۱ میلیون متر مکعب کاهش یافت.

سیستان و بلوچستان 
هنوز خبری از حقابه ایران نیست.رود هیرمند از افغانستان سرچشمه می گیرد و در ورودی خود به مرز ایران به 2 تدوین اساسنامه پیگیری حقابه رودخانه هیرمند بهمن سال ۹۹ بین ایران و افعانستان به امضا رسید و با وجود این، 
قسمت تقسیم و بخش کمتر آن وارد منطقه سیستان می شود. این رود از خروجی های مختلف به تاالب بین المللی 
هامون می ریزد و بخش بیشتر آن نیز از رودخانه مرزی مجددا وارد خاک افغانستان می شود و در نهایت به بخشی 
هامون است. بر این اساس برای تامین آب این تاالب، معاهداتی بین ایران و افغانستان به امضا رسیده است.حدود افغانستان، مشکالتی برای منطقه سیستان در ایران به وجود آمده که مهم ترین آن کاهش حقابه و تهدید تاالب از این تاالب که در خاک افغانستان قرار دارد، می ریزد.از زمان ساخت سد کمال خان روی این رودخانه در کشور 
2۰سال قبل هم مسیر طبیعی آب مسدود و پدیده خشکسالی بر مناطق پایین دست این رودخانه در افغانستان و 
در نهایت 2 دولت به این نتیجه رسیدند با دیپلماسی مشکل پیش رو را حل و حقابه ایران را مشخص کنند.حقابه ایران غالب شد.این مساله در این سال ها به یکی از مهم ترین موضوعات بین دولت ایران و افغانستان تبدیل شده که 
در 22 اسفند ۱۳۵۱ میان دولت های وقت ایران و افغانستان در کابل به امضا رسید و بر اساس آن قرار شد در هر ایران از هیرمند به دادخواست حقوقی ایران از آب رود هیرمند در افغانستان و سیستان اشاره دارد. معاهده ای که 
وجود انعقاد قرارداد حقابه هیرمند از اواخر دهه ۱۳۷۰ و همزمان با کاهش بارش ساالنه و گسترش خشکسالی بر ثانیه 2۶ مترمکعب آب )معادل ۸۵۰ میلیون مترمکعب در سال( سهم ایران از آب سد کجکی این رودخانه باشد.با 
سیستان، میزان ورودی آب رود هیرمند به دریاچه هامون مرتب کاهش یافت.نبود دولت قدرتمند در افغانستان، 
حفر نهرها و رودهای متعدد برای انتقال آب رودخانه، نصب و به کارگیری انواع پمپ در مسیر رود هیرمند برای 
کشاورزی در افغانستان در نهایت خشک شدن تاالب هامون به عنوان هفتمین تاالب بین المللی جهان را در پی 
داشت.این موضوع موجب قطع منبع زندگی و امرار معاش حدود نیم میلیون نفر از مردم ساکن در سیستان، کاهش 
چشمگیر پرندگان بومی و مهاجر سیستان و سایر وحوش طبیعی، در معرض انقراض قرار گرفتن گاو سیستانی، 
شد.هرچند ۴۸ سال پس از امضای قرارداد حقابه ایران و افغانستان، اساسنامه پیگیری حقابه رودخانه هیرمند تنگدستی و مهاجرت گسترده سیستان ها به مناطق شمالی ایران و زوال روزافزون صنایع دستی در این منطقه 
در بهمن سال ۹۹ در ۷ بند تدوین و نقشــه برداری از حوضه آبریز این رودخانه برای جانمایی ۳ نقطه آب گیری 
آغاز شد.برای تدوین این اساسنامه، نشست های فشرده ای به مدت 2 روز با حضور 2 تیم شامل مسئوالن وزارت 
مذکور شوند.در این اساسنامه بر مواردی از جمله نقشه کشی جدید و به روز در حوضه آبریز هیرمند، حفظ امنیت افغانستانی شان در زابل برگزار و در این نشست ها اساســنامه ای تنظیم شد تا هر2 طرف متعهد به اجرای موارد نیرو، وزارت امور خارجه، فرمانداران شمال سیستان و بلوچستان و مسئوالن حوزه مرزبانی این استان با همتایان 
مهندسان نقشه برداری و همین طور تامین آب رودخانه مرزی 2 کشور تاکید شده است.دولت افغانستان هم در 
کمال خان برای ایران هیچ مشکلی به وجود نخواهد آورد، حقابه ای را که معاهده ذکر کرده به ایران می رسد و دولت امضای 2 کمیساریای آب ایران و افغانستان رسید.معاونت کمیسار آب هیرمند در این نشست ها اعالم کرد که بند آب گیری جانب ایران مطابق بندهای الف و ب ماده سوم معاهده ۱۳۵۱ آب هیرمند در نهایت موافقت نامه ای به ثابت شد.در پی نشست هیات مشترک فنی ایران و افغانستان برای نقشه برداری رودخانه هیرمند، تعیین ۳ محل با ایران یک معاهده تاریخی دارد که در سال ۱۳۵۱ صورت گرفته و مطابق معاهده آب هیرمند، حقابه کشور ایران نقشه برداران و همین طور کمک به حل مشکل موجود را پذیرا شد. دولت افغانستان در این نشست ها پذیرفت که این نشست ها انجام تعهد بین 2 کشور در موضوع رودخانه هیرمند توافق و پیشنهاد ایران مبنی بر تامین امنیت 
هستند و متاسفانه به نظر می رسد موضوع دریافت حقابه هامون به هیچ عنوان اولویت ندارد. برخی نمایندگان ایران آغاز شود.با وجود این، مردم سیستان این روزها نگران تامین آب آشامیدنی خود در آینده ای نه چندان دور از این توافق شد که همکاری های مشترک برای نقشه برداری  و جانمایی سه محل آبگیری از رودخانه هیرمند در افغانستان طبق قانون آب این کشور و قوانین بین المللی هیچ کاری را نخواهد کرد که به ضرر آب هیرمند باشد.پس 
شهرهای مختلف استان در مجلس شورای اسالمی هم معتقدند دولت افغانستان درصدد تغییر مسیر رود هیرمند 
چه اتفاقی برای تأمین آب سیستان و بلوچستان از طریق رود هیرمند بیافتد.دریاچه هامون در طول تاریخ موجب است و با این اقدام آب کمتری وارد منطقه سیستان می شود و اگر دولت این موضوع را پیگیری نکند، معلوم نیست 
رونق زندگی در اطراف خود بوده است، اما با خشک شــدن آن تعدادی از مردم این منطقه مجبور به مهاجرت 
شدند.با همه این توصیفات برخی مورخان هم معتقدند مشکل اصلی به زمان انجام معاهده اولیه برمی گردد که 

معاهدات سخت و محکم نبوده است. دولت کنونی افغانستان هم تمایلی برای انجام تعهدات خود قائل نیست.

آذربایجان شرقی
رودخانه مرزی ارس به عنوان طوالنی ترین رودخانه مرزی ایران شناخته می شود که بیش از ۱۴۷کیلومتر 
مرز مشترک آبی را میان ایران، جمهوری آذربایجان و ارمنستان به وجود آورده است. این رودخانه از کشور 
ترکیه سرچشمه می گیرد و پس از عبور از ایران و ارمنستان وارد جمهوری آذربایجان می شود و در نهایت 
به دریای خزر می ریزد. اما روندی که این رود در مســیر حرکت طی می کند همواره مورد مناقشــه بین 
کشورهای ذی نفع بوده است. ترکیه در سال های اخیر بیش از ۱۴سد و نیروگاه برقی با استفاده از آب این 
رودخانه ایجاد کرده است. موضوع برداشت بی رویه آب توسط این کشور تا حدود 2۰سال قبل که رودخانه 
پرآب بود، چندان بحث برانگیز نبود ولی در سال های اخیر با کم شدن آب رودخانه، رعایت حقابه برداشت 
آب مورد تاکید بیشتر قرار گرفته و با توجه به اینکه ایران برنامه جدی برای استفاده از آب ارس تدوین کرده 
بود، لزوم رعایت حقابه بیشتر از گذشته اهمیت یافته است؛ موضوعی که مقامات سیاسی و ارشد آذربایجان 
شرقی به عنوان استان محوری شمال غرب کشور بر آن تاکید داشته اند. نمایندگی وزارت امور خارجه در 
شمال غرب کشور که دفتر آن در تبریز قرار دارد به این موضوع ورود جدی داشته و رایزنی های زیادی با 
کنسولگری ترکیه در تبریز انجام شده است. از سوی دیگر، استقرار کنسولگری جمهوری آذربایجان در 
تبریز هم موجب شده است موضوع برداشت حقابه قانونی از این رودخانه در تبریز پیگیری و تصمیم ها به 
مقامات ارشد سیاسی در پایتخت کشورها ارجاع شود.جدی شــدن انتقال آب رودخانه ارس به تبریز که 
عالوه بر این شهر، آب آشامیدنی بیش از ۱۵۰روستا و شهرهای مرند، جلفا، صوفیان و خوی را تامین خواهد 
کرد، موجب شده است استاندار آذربایجان شرقی به عنوان عالی ترین مسئول استان پیگیری های منظمی 
درباره رعایت حقابه های برداشت از رودخانه ارس داشته باشد. از سوی دیگر اهمیت برقراری روابط سیاسی 
مسالمت آمیز با کشورهای ترکیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان  موجب شده است تا هرگونه اقدامی 
در این زمینه با هماهنگی وزارت امور خارجه و دفتر آن در شمال غرب کشور صورت بگیرد و این رودخانه 

مرزی به عنوان محور مشترک مباحث سیاسی این کشورها مطرح باشد.

خراسان رضوی 
ترکمنستان از نظر هیدرولوژیکی در پایین دست ایران قرار گرفته و دچار کم آبی است و تاکنون فقط به 
مدیریت آب های سطحی بین ایران و این کشور پرداخته شده و همکاری عمده ای در زمینه بهره برداری از 
آب های زیرزمینی مشترک بین 2کشور صورت نگرفته است. ایران و ترکمنستان در 2حوضه آبریز قره قوم 
و اترک با یکدیگر مشترک هســتند و رودخانه های هریرود و اترک 2رودخانه مشترک اصلی بین ایران، 
ترکمنستان و افغانستان محسوب می شوند که این منابع آب مشترک با ساخت سد روی رودخانه هریرود و 
تقسیم آب رودخانه اترک مدیریت شده اند. رودخانه هریرود تاثیر بسیاری بر اکوسیستم شرق ایران به ویژه 
استان خراسان رضوی دارد، اما ایران و افغانستان سال هاست بر سر این منبع آبی مشترک دچار اختالف 
هستند. اجرای برنامه های توسعه محور و افزایش جمعیت در خراسان رضوی موجب افزایش مصرف آب 
در این منطقه شده و به همین دلیل مساله حقابه خراسان رضوی از رودخانه هریرود اهمیت بیشتری پیدا 
کرده است.مسئوالن کشور افغانســتان، رودخانه های هریرود و هیرمند را یک رودخانه درون سرزمینی 
تصور می کنند که مالکیت انحصاری و حقوق آن متعلق به این کشور است. به همین دلیل موضوع تهاتر 
انرژی و معاوضه آب به  جای نفت از سوی افغانستان مطرح می شود. یکی از موضوعاتی که افغانستان تأکید 
بسیاری بر آن دارد آب در مقابل برق یا نفت است. در حال حاضر حدود ۷۰درصد برق افغانستان وارداتی 
است و فقط ۳۰درصد برق در داخل این کشور تولید می شود. به گفته برخی منابع آگاه، مقامات افغانستان 
می خواهند به ازای آب مازاد بر حقابه از ایران درخواست کنند که یک نیروگاه برق در افغانستان راه اندازی 
کند.این یک مساله ملی اســت و تصمیم گیری درباره آن به تنهایی توسط مسئوالن استانی امکان پذیر 
نیست، اما نکته مهم اینکه، تقسیم حقابه به صورت عادالنه موجب رونق کشاورزی، امنیت غذایی و کم 

شدن ریزگردها می شود.

آذربایجان غربی
رودخانه های ساری سو و قره سو در آذربایجان غربی و در مرز کشور ایران و ترکیه قرار دارند. پروتکل هایی درباره 
بهره برداری از آب آن ها بین کشور ایران و ترکیه از حدود ۷۰ سال پیش وجود دارد، اما اجرای این پروتکل ها 
همیشه محل اختالف  میان ایران و ترکیه بوده است.قره سو از چشمه  ای به نام ثریا واقع در مرز ایران و ترکیه 
سرچشمه گرفته و در نهایت به رودخانه ارس می پیوند. آب رودخانه ساری سو هم از دریاچه ای به  نام بلیگ گلو 
سرچشمه گرفته و در نزدیکی مرز بازرگان وارد ایران می شود. پروتکل استفاده از آب رودخانه های ساری  سو و 
قره  سو در سال ۱۳۳۴ امضا و بر اساس این پروتکل قرار شد آب رودخانه به صورت مساوی بین 2 کشور تقسیم 
شود و از آب رودخانه ساری  سو نیز جریانی دائمی حدود 2 متر مکعب در ثانیه به طرف ایران وجود داشته باشد. 
به گفته مسئوالن محلی مرزی و کشاورزان بومی، جریان ورودی آب از طرف کشور ترکیه در اغلب موارد چندان 
منطبق بر این پروتکل ها نیست، اما مستندهای حقوقی نیز در این زمینه تهیه نشده است.هرچند کاهش نزوالت 
جوی و به تبع آن کاهش آب رودخانه ساری سو موجب شده است تا ورود 2 متر مکعب آب در ثانیه منطبق بر 
پروتکل سال ۱۳۳۴ عمال محقق نشــود.با توجه به تاثیر مستقیم مناقشات آبی بر روابط بین الملل، مسئوالن 
سیاسی استان ترجیح می دهند موضوع احتمال برداشت بیش از مفاد پروتکل توسط کشور ترکیه را از وزارت 
امور خارجه و دفتر این وزارتخانه در تبریز پیگیری کنند و خواستار تحقیق حقوقی و مستند در این زمینه از 
سوی مسئوالن سیاسی باشند.با افزایش بحران کم آبی در سال جاری، لزوم رعایت پروتکل برداشت مساوی آب 

از رودخانه قره سو  توسط هر 2کشور بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می رسد.

رودخانه ارس-عكس: همشهري



احداث موزه در ساختمان گمرک بندرگز
کارشناسان معتقدند ساخت موزه، نخستین گام در احیای تاریخ این بندر قدیمی است

2 3 0 2 3 4 4 2

    بیمارستان 700 تختخوابی امام رضا)ع( مشهد 
بیمارستان ۷00 تختخوابی امام رضا )ع( هنوز به سرانجام نرسیده است. بیش از 40سال از 
عمر کلنگ زنی این بیمارستان می گذرد. اواخر سال گذشته بود که مسئوالن استان پس از 
40 سال معطلی و صرف میلیاردها تومان سرمایه، خواستار انهدام سازه نیمه کاره و احداث 

بیمارستان با نقشه جدید شده اند. 
مرتضوی از خراسان رضوی

 زباله ها در آناخاتون
در حومه تبریز شهری به نام »آناخاتون« وجود دارد که نه شهر محسوب می شود و نه روستا، 
نه شــورایی دارد و نه دهیار. مدیریتی برای جمع آوری زباله ها از این منطقه وجود ندارد و 

جوی های آب منظره ای بد و پر از زباله دارد. 
يک شهروند از آذربايجان شرقي

  استفاده از ظرفیت انرژی خورشیدی کوير
ظرفیت عظیم انرژی خورشیدی بالاستفاده در کویر که بی شک آرزوی هر کشوری است، 
نباید به حال خود رها شود. باید هرچه سریع تر مسئوالن برنامه ای برای استفاده از ظرفیت 

این انرژی داشته باشند.
مدنی از کرمان 

 تفاوت حقوق نیروهای رسمی و قراردادی 
در یک اداره دولتی در کهگیلویه و بویراحمد فعالیت می کنم. در سال جدید حقوق کارکنان 
رسمی افزایش یافته است، اما قراردادی ها هیچ افزایش حقوقی نداشتند. چرا بین نیروهای 

رسمی و قراردادی عدالت رعایت نمی شود؟
يک شهروند از کهگیلويه وبويراحمد

 نبود نظارت بر تغییر کاربری اراضی گلستان
در حالی که بسیاری از مسئوالن از خطر تغییر کاربری اراضی صحبت می کنند اما همچنان 
در روستاهای خوش آب و هوای گلستان شاهد تغییر کاربری اراضی و تبدیل این اراضی به 
ویال و آپارتمان های چند طبقه هستیم. این در حالی است که گلستان یک قطب کشاورزی در 
کشور محسوب می شود و با نابودی و تغییر اراضی کشاورزی تولید و اقتصاد استان و امنیت 
غذایی کشور با مشکل مواجه می شود. مســئوالن باید جدی تر به این موضوع ورود کرده و 

تدبیری برای این مشکل بیاندیشند.
حسین رمضانی از گلستان

  کمبود امکانات در روستای کرونی 
باتوجه به فاصله کم روســتای کرونی با شــهر شــیراز، متاســفانه بخشــی از این روستا 
مورد مناقشــه سازمان هاســت و باتوجه بــه معامله ایــن زمین ها در دهه های گذشــته 
و پیگیــری نکــردن مســئوالن، محلــه چشــمه قنــدی روبروی پــارس لولــه هنوز 
در طرح هــادی قرار نگرفته اســت. مردم در وضعیت بســیار بد بهداشــتی و آسایشــی 
قرار گرفتــه اند. در ســال های اخیر مردم ایــن محله به تمامــی ســازمان ها و ارگان ها 
 مراجعه کرده اند اما هیچ مســئولی پاســخگوی مشکالت مردم ســاکن این محله نبوده

 است.
علی يوسفی از فارس

بندرگــز شــهری کوچک و 
ساحلی در شمال گلستان، که 
خالف آنچه امروز در سیمای 
شهر دیده می شود، روزگار پرشکوه تاریخی 
داشته اســت. به ویژه در تاریخ معاصر، این 
بندر کوچک، نقش اقتصادی قابل توجهی در 
عصر قاجار و پهلوی ایفا کرده است. اما اکنون 
از روزگار رونق بندر، تنها چند سازه و بنا باقی 
مانده است و خاطره هایی دور در ذهن نسلی 
از اهالــی که روزگار پیــری را می گذرانند. 
قدیمي ترها هم که جهان را با همه روزهای 
و بــد خوبش ترک گفتــه  و به دیــار باقی 

رفته اند.
ساختمان نیم فروریخته گمرک بندرگز پس 
از سال ها متروک ماندن سال گذشته مورد 
مرمت قرار گرفت و این بار، خبر خوشی در 
مورد آن شنیده می شود. مدیر کل موزه ها 
و اموال منقــول وزارت میــراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی کشور اینک 
از احداث موزه در ســاختمان گمرک خبر 

می دهد. 
محمدرضا کارگر می گویــد:  گمرک بندر 
گز ساختمانی بســیار باارزش و بخشی از 
تاریخ، هویت و پیشینه منطقه است و احیای 
آن در راســتای اهداف فرهنگــی با تالش 
و پیگیری هــای اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان گلستان 
و همچنیــن مطالبه گــری مردم شــریف 

شهرستان در دستور کار قرارگرفته است.
 او ادامه می دهــد: وزارت میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی برای احیای 
ســاختمان گمرک بندرگز برنامه ریزی و 
اعتبارات را در نظر گرفته است و امیدواریم 

در ســال جاری بحث محتوایی این مکان 
با رویکرد جمع آوری اســناد و مدارک در 
راستای معرفی گذشته و افتخارات منطقه 

اجرایی شود.
کارگــر اضافه می کنــد: به مردم شــریف 
شهرســتان بندرگز قول می دهیم که تمام 
اعتبارات مورد نیاز برای جمع آوری محتوا 
و اسناد و مدارک موزه، طبق برنامه ریزی ها 
در ســال جاری تأمین و این موزه به عنوان 
اولین موزه شهرســتان قطعاً تا سال آینده 

بهره برداری شود.
باید محتوایی مناســب و قــوی برای موزه 
بندر گز جمع آوری شود تا منعکس کننده 
مستندات مربوط به گذشته و تاریخ منطقه 
باشد؛ شاید نیاز باشد تا تاریخ شفاهی منطقه 
تدوین شــده و تولید محتوای مناسب برای 

این موزه صورت گیرد.
بندرگز عالوه بر این مــوزه مجموعه هایی 
از خانه های تاریخی را در مرکز شــهر جای 
داده اســت که دارای ویژگی های منحصر 
بفردی از سیاق و سبک خانه های بی پیرایه 
ساحلی خزر است. از سویی از بنای فانوس 
دریایی مشــهور شــهر جز یک نام، چیزی 
نمانده است. ساختمان ژاندارمری سابق هم 
متروکه در بخش مرکزی رها شده است. اما 
نکته ای که شاید هر مخاطبی را شگفت زده 
کند این است که کمتر کسی از نسل جوان 
شهر، میراث معماری شهر را می شناسند. 
در کوچه پس کوچه های شهر، کمتر کسی 
را پیدا می کنید که بتواند شــما را به محل 
ساختمان گمرک یا ابنیه تاریخی راهنمایی 
کند. موضوعی که شاید با ایجاد  موزه و تاریخ 

شفاهی شهر، شرایط بهتری پیدا کند.
زینب کریمی کارشــناس مرمت و احیای 
بافت هــای تاریخی در این بــاره می گوید: 
متاســفانه تاریخ معاصر گلستان، بخشی از 
تاریخ است که پژوهشی بر آن صورت نگرفته. 
بهترین منابع ما در ایــن زمینه کتاب های 
مورخ عزیز، دکتراسداهلل معطوفی است. اما 
به نظر می رسد اداره کل میراث، هیچ اقدامی 
حتی برای شناسایی دقیق تاریخ معماری و 
تاریخ شفاهی این منطقه انجام نداده است. 

او ادامه می دهد: بندرگز نه فقط یک پایگاه 
اقتصادی، بلکه یک پایــگاه فرهنگی بود. 
می دانیم که در دوره پهلوی اول از بسیاری 
از شهرها و روســتاهای اطراف فرزندانشان 
را برای تحصیل به این شهر می فرستادند. 
شــرایط فرهنگی و اجتماعی اش به شکلی 

بود که حتی خانواده هایی که تمایل داشتند 
دخترانشان به مدرسه بروند هم آنها را نزد 
خویشــان به بندرگز می فرســتادند. جای 
تاسف اســت که امروز کمتر نشانی از این 
همه میراث فرهنگی مادی و معنوی در شهر 
باقی مانده است. امیدوارم ذیل پروژه هایی 
که در احداث موزه تعریف می شود، واکاوی 
و مطالعه عمیقی هم بر همه ابعاد میراث این 

شهر انجام شود.
کریمی همچنین می گوید: برای بندرگز باید 
نقش های زیادی در تاریخ ایران قائل شد. این 
بندر یکی از اصلی ترین مراکز تبادل با روسیه 
و حوزه قفقاز بود. چه در امور تجاری و چه 
در امور نظامی. امیدوارم همه این موارد به 
عنوان پروژه های پیوســت به طرح احداث 

موزه الحاق شود.

ستاره حجتی
خبرنگار

صدای همشهری

فرشته رضايی
خبرنگار

مســئول دبیرخانه تاالب های گیالن از تهیه طرح سیپا از سوی 
سازمان نظام مهندسی کشــاورزی گیالن به منظور بهره برداری 

خردمندانه از تاالب انزلی خبر داد.
»عباس عاشوری« در این باره به همشهری می گوید: تاالب های ساحلی نظیر 
تاالب  انزلی در معرض برداشــت های متعدد و تصرفات غیر قانونی هستند و 
هرگونه دستکاری در آنها سخت و خطرناک است. از این رو کنوانسیون رامسر 
با ارائه طرح جامع سیپا به عنوان یک برنامه آموزشــی و مشارکتی به تمامی 
کشورهای عضو، تاکید کرد در راستای حفاظت از تاالب های بین المللی خود 

این برنامه را  اجرایی کنند.
وی می افزاید: با تهیه و تدوین کتابچه سیپا به عنوان الگو و با مشارکت ذینفعان 
تاالب انزلی، یکســری اقدامات اولویت دار آموزشی و آگاهی رسانی به منظور 

ادامه حیات تاالب و جلوگیری از تصرفات غیر قانونی در آن انجام می شود.

مدیر تاالب های گیالن ادامه می دهد: سال گذشــته برنامه جامع سیپا برای 
تاالب امیر کالیه انجام شد و امسال نیز سازمان نظام مهندسی کشاورزی این 
طرح را برای تاالب انزلی اجرایی کرد. سال آینده نیز برای تاالب بوجاق برنامه 

ریزی می کنیم.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی گیالن نیز در این باره 
به همشهری می گوید: برداشت های شن و ماسه خسارت های زیادی به محیط 
زیست وارد کرده است و این کار طی 30 ســال گذشته موجب شده است که 

ذخایر آبزیان به مخاطره بیفتد.
»محمد کازرونی منفرد« می افزاید: در گذشــته به تاالب انزلی رحم نشــد و 
مورد بی مهری های فراوان قرار گرفت. بر اساس گزارش های موجود، عمق این 
تاالب در برخی از مناطق از ۱۱ متر به ۲ متر رسیده و این وضعیت برای تاالب 
انزلی نگران کننده است.وی تاکید می کند: نسل امروز درد تاالب انزلی را حس 
کرده اند و دغدغه شان این است که مشکالت تاالب هورالعظیم از تاالب انزلی 
هم دور نیست. باید به خطراتی که تاالب انزلی را تهدید می کنند به طور جدی 

توجه کنیم تا مبادا از تاالب انزلی، فقط مرداب انزلی باقی بماند.

پیشگیری از مرگ تاالب انزلی

 دوشنبه 7 تير 1400 
شماره 8255 

همگام با گسترش علوم و فناوری در زمینه های 
مختلف، توجه به مســائل ایمنی، بهداشت و 
محیط زیســت در مجامع علمی و همچنین 
صنایع و خدمــات بیش از گذشــته افزایش داشــته و در 
سال های اخیر در کشورمان دچار تحول عظیمی شده است. 
آیا تا کنون به این موضوع فکر کرده اید که علت بروز حوادث 
چیست و چگونه می توان از به وقوع پیوستن آنها جلوگیری 

کرده، یا تعداد آنها را کاهش داد؟
مدیرکل مدیریت بحران خراســان رضــوی در این زمینه 
می گوید: گســترش فرهنگ عمومی، آگاهی و آمادگی در 
زمینه ایمنی پایدار و ارتقای ســطح تــاب آوری جامعه از 

نیازهای ضروری امروز است.
محسن نجات می افزاید: در مدیریت بحران خراسان رضوی با 
توجه به پراکندگی در حوزه شهری، شعاری با عنوان »توسعه 
فرهنگ ایمنی پایدار« در استان تعریف شده است که شامل 

فرهنگ سازی در زمینه های مختلف ایمنی می شود.
وی ادامه می دهد: یکی از زیر مجموعه های شــعار »توسعه 
فرهنگ ایمنی پایدار« طراحی سند »کاهش خطرپذیری 
شهری«  است که جزو دغدغه های اصلی سازمان مدیریت 

بحران خراسان رضوی محسوب می شود.

 تاب آوری جوامع محلی
نجات درباره استراتژی کاهش آســیب اظهار می کند: دو 
نکته مهم در این  بــاره وجود دارد؛ اول تــاب آوری جوامع 
محلی و دوم چگونگی توانمندســازی جوامــع محلی که 

 پایــه  و اســاس فرهنگ ســازی در زمینه ایمنــی پایدار
 است.

 پیوست رسانه ای
مدیرکل مدیریت بحران خراسان رضوی با شاره به اینکه نبود 
پیوست رسانه ای برای پیگیری و اجرای برنامه های توسعه 
فرهنگ ایمنی یکی از خال های بزرگ در این زمینه اســت ، 
می گوید: برای رسیدن به هدف استراتژی کاهش آسیب باید 
بین دستگاه های اجرایی و رسانه ها یک همکاری و هماهنگی 

ایجاد شــود.وی ادامه می دهد: اگر قرار است که 
تاب آوری و توانمندسازی در جامعه ایجاد 

شود باید وظایف مختلف بخش های 
مسئول طراحی و تعریف بشود و 
هر شاخه خود را مقید به اجرای 
وظایف و همچنیــن تفاهم با 

دیگر دستگاه ها بکند.
نجات می افزایــد: در بعضی از 
دســتگاه های متولی مدیریت 

بحران، رسانه ورود کرده و به طور 
جــدی کار اطالع رســانی را اجرا 

می کنــد و در بعضی از ســازمان های 
اجرایی با این اتفاق روبه رو نیستیم.

 فعالیت های داوطلبانه
این مقام مسئول با بیان اینکه یکی دیگر از مباحث مهم در 
گسترش فرهنگ عمومی و ایمنی پایدار؛ تشویق شهروندان 
به فعالیت های داوطلبانه اســت، می گوید: توسعه فرهنگ 
مشارکت داوطلبانه در گرو ایجاد سهولت دسترسی به منابع 

اطالعاتی موثق در این زمینه است که باعث ایجاد آگاهی و 
تغییر نگرش شهروندان می شود.

وی ادامه می دهد: توسعه فرهنگ مشــارکت داوطلبانه و 
پیوست رسانه ای، می تواند درک باالیی نسبت به این مساله 
برای شــهروندان ایجاد کند که باعث تاب آوری و پایداری 

بیشتر جامعه در برابر بحران ها و مخاطرات می شود.

 قانون جديد مديريت بحران
نجات، درباره مشارکت و همکاری دستگاه های اجرایی در 
زمینه مدیریت بحران می گوید: قانون جدید مدیریت 
بحران در شهریور سال 99 در مجلس شورای 
اسالمی به تصویب رسید و کلیات آن به 
استان های سراسر کشور ابالغ شد. در 
حال حاضــر آیین نامه های اجرایی 
این قانون در دست بررسی و نهایی 

شدن است.
مدیرکل مدیریت بحران خراسان 
رضوی اظهار می کند: دستگاه های 
اجرایی پیش از تصویب این قانون در 
قالب کارگروه هایی مثل کارگروه امداد 
و نجات، ســیالب ، زمین لرزه و... وظایف 
خود را انجام می دادند، امــا در آیین نامه قانون 
جدید کارگروه ها جایی ندارند و دستگاه های متولی بسته به 
بحران موجود در یک مجموعه واحد، امدادرسانی می کنند.

 آموزش مديريت بحران
وی با اشــاره به اینکه دوره های عمومی امــداد و نجات و 
کمک های اولیــه از آموزش هــای ضروری  اســت که هر 

شهروندی باید با آن آشنا شــود، تاکید می کند: در هنگام 
وقوع حوادث و بحران حد فاصل زمان بروز حادثه تا رسیدن 
نیروهای امدادی و ایجــاد فرماندهی میدانی را در اصطالح 

)گلدن تایم( یا زمان طالیی می گویند.
نجات ادامه می دهد: اگــر فرهنگ خودامدادی در جامعه 
تقویت شود و شــهروندان از آموزش ها استقبال کنند در 
هنگام بروز حوادث و در زمان طالیی می توانند خسارات را 
به حداقل برسانند.این مقام مسئول بیان می کند: در سه 
سال اخیر در شهرهای تهران و مشهد دوره های آموزشی 
دوام و واکنش ســریع که جزو آموزش های عمومی ا ست 
برگزار می شود، اما در بخش آموزش های تخصصی هنوز 
کار خاصی انجام نشده که امیدواریم با ابالغ آیین نامه های 
جدید این دوره های آموزشــی نیز در سطح کشور برگزار 

شود.
وی با اشاره به اینکه خراسان رضوی در بخش آموزش ایمنی 
در مدارس، عملکرد خوبی داشــته و تعدادی از مدارس نیز 
به عنوان مدرسه آماده معرفی شده  است، می گوید: اما این 
کافی نیست و باید از ظرفیت های استان از جمله تشکل های 
مردم نهاد ، شهرداری ها و شــورای اجتماعی محالت نیز در 
بخش آموزش  اســتفاده کرد. در صــورت عملکرد صحیح، 
این  نهادهــا می توانند بازوهای توانمند ســازمان مدیریت 

بحران باشند.
نجات در پایــان می افزایــد: آموزش های عمومــی، وادار 
کردن شــهروندان به تفکر، عمل به کاهش ریسک و عدم 
ریســک  پذیری  جدید در هنگام بروز حوادث، نشان دهنده 
رشد توسعه شهری در راســتای تاب آوری  است و این باید 
رسالت اصلی ســازمان مدیریت بحران در خراسان رضوی 

و کل کشور باشد.

021-23023405    
ستون صدای همشهري براي نوشتن مشکالت شما شهروند  گرامی  است. معضالتي که منعکس مي شوند تا 
مسئوالن آنها را بخوانند و در پي یافتن راه حلي براي رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکالت خود از ساعت 

9 تا ۱۷با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.

 گازرسانی به روستاهای صعب العبور استان کردستان
عکس: ایرنا

جای تان در کنار ما خالی است. شما می توانید سهمی بزرگ در دیده شدن 
استان، شهر، روستا و محله خود داشته باشید. فقط کافی است موبایل   را 

بردارید و با ارسال یک پیام صوتی یا متن، حتی عکس و فیلم در تلگرام، ما را 
در جریان رویدادها، محرومیت ها و دیدنی های محل زندگی تان قرار دهید.

صدای شما در همشهری شنیده می شود
برایمان بگویید... برایتان می نویسیم

 #همراه »همشهری« 
در استان ها باشید

ارتباط با ادمين
  hamshahriostanha_admin

 #همشهری_ استانها
@hamshahriostanha

اینستاگرام

خط مستقيم
021-23023442
021-23023432

پيام گير 
021-23023405 Instagram.com/hamshahriostanha

   عكس: ميراث فرهنگي استان گلستان

خراسان رضوی، پیشتاز در آموزش فرهنگ ایمنی
مريم عبدلي

خبرنگار
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