
بازگشت همه به سوي اوست
بانهایت تاسف و تاثردرگذشت کارشناس  و مدیر با تجربه 
شادروان سیدجعفر موسوی را به دوستان و همکاران 

عزیزتسلیت و تعزیت عرض می کنم . 
 آن مرحوم با انگیزه ، عالقمندی و دلسوزی ، تمامی تجربه،  
دانش وعمر خــود را برای اعتال ، تقویت و پیشــبرد امور 
مدیریت شــهری و شــهرداری ها و نظام شورایی به ویژه 
کالنشــهرها به خدمت گرفت و با آشــنایی ، شــناخت 
وتســلطی که نســبت به قوانین و امور مدیریت شهری 

داشتند دراین راه کوشش فراوان  کرده و خدمات شایسته ای به شهرداری های کشور 
ارائه کرده است که شایسته تقدیر ، قدرشناسی و تجلیل آبرومندانه و عزتمند است.

از خداوندمنــان برای آن عزیز ســفرکرده علودرجات و رحمت واســعه الهی و برای 
بازماندگان و خانواده بزرگوار ایشان صبر و بردباری مسئلت می نمایم . 
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یادداشت
سيدمحمد فخار ؛  روزنامه نگار

امروز درست یك سال از شروع تمرکز رسانه اي بر موضوع 
»آقمشهد« مي گذرد؛ گرهي که نه با دست و نه حتي با 
دندان باز نمي شد. سابقه شکایت هاي قضایي در جریان 
این پرونده از 20سال فراتر رفته بود. صدها زونکن براي 
رسیدگي به آن تشکیل شده بود و همه تا همین یك ماه پیش بازمانده بود. اما 12ماه 
مطالبه گري رسانه اي توانست آن را به نتیجه اي برساند که مردم مي خواستند. حاال از 
پرونده وقف 5600هکتار منابع طبیعي جنگل هاي هیرکاني، 92درصد به اموال عمومي 
بازگشته و 8درصد به مردم زحمتکش روستا مي رسد. نهاد وقف صحیح نیز تقویت شده 

تا با دقت بیشتري جاري و ساري شود؛ این یعني قدرت رسانه.
اکنون بزرگ ترین پرونده منابع طبیعي تاریخ جمهوري اسالمي به نفع مردم مختومه 
شده است؛ پرونده اي که اثرگذاري آن به اذعان مقامات سازمان جنگل ها معادل صدها 
پرونده مشابه در عرصه هاي طبیعي کشور است. این موفقیت اگرچه دستاورد مستقیمي 

جز رسیدن منافع آن به مردم ندارد، اما افقي نو را رو به فعالیت هاي رسانه اي مي گشاید.
افکار عمومي کشور پس از گسترش فضاي مجازي،این سال ها، رسانه هاي عمومي را 
کم اثرتر از قبل تلقي مي کنند. اگرچه در این مسیر کم کاري برخي رسانه ها نیز مزید 
بر علت بوده، اما اثرگذاري هاي عمومي نیز در موارد مختلف ثابت شده است. رسانه ها 
به عنوان بازوي دمکراسي باید دیده باني، فرهنگسازي، مطالبه گري و اعتراض عمومي 
را در قالب هاي مطبوعاتي ارائه کنند و این همان مسیري بوده که در پرونده آقمشهد به 
انجام رسیده است. به عنوان یکي از سربازان دفاع از منابع طبیعي کشور، طي سال اخیر با 
انواعي از تهدید، تطمیع، فحاشي و شکایت روبه رو شدم، اما نتیجه چنان اهمیت داشت 
که سنگ هاي پیش پا را خرده شن مي کرد. حال که این پرونده به نتیجه رسیده، فصلي 

نو پیش روي همه رسانه هاي عمومي کشور قرار گرفته است.
نگاهي به شرایط موجود نشان مي دهد عرصه هاي مطالبه گري محیط زیستي براي پیگیري 
در ادامه راه کم نیست. آلودگي هوا، ریزگردها، خشکسالي، سدسازي ها، حریق جنگل ها، 
قاچاق خاك و چوب و ده ها معضل دیگر در مسیر حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعي 
کشور وجود دارد که ظرفیت رسانه اي براي احقاق این حقوق پایمال شده عمومي مي تواند 
فعال باشد. هر سال آالینده هاي جوي در شهرهاي بزرگ گسترده تر مي شوند و منابع ثابت 
و متحرك آسمان را بیش از پیش خاکستري مي کنند. در بخش ریزگردها، کانون هاي 
تولید گردوغبار به واسطه کاهش شدید بارندگي ها، وسعت بیشتري مي گیرند. خشکسالي 
پس از 21سال هنوز قصد رفتن ندارد. سدهاي غیرکارشناسي، تنش هاي آبي در مناطق 
خشك و نیمه خشك را کلید زده اند. 3ســال اخیر، بحراني ترین دوره وقوع حریق هاي 
جنگلي در ایران بوده و 50هزار هکتار جنگل را ســوزانده است. در بخش قاچاق چوب 
و خاك نیز پس از 4سال اجراي طرح تنفس جنگل ها، هنوز سوداگران فعالند و بیش از 
پیش جنگل ها را مي تراشند. این بدنه نحیف قطعا و حتما به حمایتي فراتر از آنچه تاکنون 
بوده نیاز دارد و اگر فریاد رسانه به عنوان رصدکننده و بلندگوي محیط زیست کشور 
خاموش شود، عرصه هاي طبیعي کشور به سرعت رو به زوال مي روند. افق پیش رو 

همانقدر که مخاطره انگیز است، براي رسانه ها امیدساز است.

افقي كه آقمشهد گشود

نگاه
حميد سوري ؛ رئیس کمیته کشوري اپیدمیولوژي کووید-19

جهش هاي جدید کرونا، ابتدا در کشورهاي دیگر دیده 
مي شــود و کم کم به ایران مي رســد. البته تنها ایران 
نیســت که با پیك هاي متعددي مواجه مي شود، در 
کشــورهاي دیگر هم وضعیت به همین شکل است و 
آنها زودتر از ما یك جهش را تجربه مي کنند. از روز جمعه تهران، وارد وضعیت قرمز 
شده است، هر چند هنوز وضعیت خیلي وخیم گزارش نشده، اما به هر حال تهران، 
یکي از کانون هاي اصلي تردد به شمار مي رود و هیچ نظارتي بر رفت وآمدها نمي شود. 
مسافران در ورود و خروج از این استان، مورد ارزیابي قرار نمي گیرند و همین مسئله 
سبب مي شــود تا ناقالن به راحتي ویروس را خارج یا وارد کنند. طبیعي است که 
میزان شیوع بیماري در تهران شدیدتر باشد. حاال هم که تهران وارد وضعیت قرمز 
شده، به این معني نیست که طغیاني رخ داده، آنچه براي ما مهم است رخداد اپیدمي 
به شکل خوشه اي است. اما نکته اي که وجود دارد، احتمال وقوع پیك پنجم است، 
بررسي ها نشان مي دهد، یکي از دالیل وقوع پیك هاي متعدد، کمبود نیروست، چه 
در بخش نظارت و چه در بخش اجرا. مسئله مهم این است که، تصمیم گیري  درست 
نیاز به اجراي درست هم دارد، اگر این اتفاق نیفتد، باید منتظر معجزه ماند. ما در این 
مدت، مقررات سختگیرانه اي نداشــته ایم و از آن طرف، روند واکسیناسیون بسیار 
کند پیش مي رود. همین مسئله به ایجاد پیك، کمك مي کند. زماني که شرایط حاد 
مي شود، باید اقدامات اجرایي مناسب و مؤثري هم اعمال شود. بخشي از این اقدامات 
به عهده نظام سالمت است، مابقي به سایر بخش ها ازجمله قوه قضاییه برمي گردد. 
اپیدمي کرونا، به دلیل تهدیدکنندگي آن، موضوعي حاکمیتي است. بنابراین تمام 
سازمان ها باید درگیر شوند. یك سال و نیم از شیوع کرونا مي گذرد، اما ما همچنان 
صف مرغ و نانوایي و ســفر و تردد در جاده ها داریم. اینها دیگر جزو وظایف وزارت 
بهداشت به شمار نمي رود. بنابراین نمي توان انتظار داشت که شیوع، اوج نگیرد. من 

معترض وضعیت مدیریت اپیدمي در کشور هستم. 
استانداران، فرمانداران، ائمه جمعه و... در هر استان باید به این موضوع بپردازند. در 
کنار همه اینها، پوشش واکسیناســیون در ایران به اندازه اي نیست که بتوان روي 
ایمني جمعي حســاب باز کرد و آن را عامل کنترل بیماري دانست. همه اینها در 
شرایطي است که وضعیت با شیوع کروناي هندي یا همان دلتا وخیم تر شده است. ما 
با این جهش از اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت مواجه بودیم، البته موارد تك گیر 
بود. اما از آنجایي که این واریانت قدرت بیماري زایي باالیي دارد، به شدت گسترش 
پیدا کرد. در این میان البته جابه جایي جمعیت به ویژه در مناطق جنوبي کشــور 
هم در سرعت این انتقال تأثیر داشته است، چرا که خیلي از این مناطق اقتصادي 
هستند و تردد زیاد در آنها، منجر به شدت گرفتن انتقال ویروس نسبت به مناطقي 
شد که تردد در آنها کمتر است. هم اکنون کانون طغیان واریانت هندي، سیستان و 
بلوچستان است و ما نگران گسترش اپیدمي در سایر قسمت هاي شمالي این استان 
و کرمان و استان هاي جنوبي هستیم و شرایط براي طغیان ویروس در این مناطق 

مهیاتر است. 

چرا وارد پيك پنجم شديم

اعزام بيمارستان سيار و دستگاه اكسيژن ساز 
به سيستان و بلوچستان

رئیس ستاد اجرایي فرمان امام خبر داد:

در سال هاي گذشته جمعيت گسترده اي از استان هاي جنوبي به شهرهاي شمالي مهاجرت كرده  و محله هاي خود را ساخته اند؛ محله  زابلي ها در گرگان، اصفهاني ها در رشت و...

ضـميمه امروز  روزنامه هـمشهرى
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آموزش و پرورش منطقه ٦ طرح 
«گام به گام تا سوادآموزی» را اجرا می کند

 به سوی محو کامل بی سوادی
برگزاری پويش جمع آوری 

فيلترهای سيگار در محله راه آهن 
مادران اميريه در خدمت محيط زيست  مطالب خواندنی ديگر

در پي افزایش چشــمگیر ابتال به ویروس کرونا در استان سیستان و 
بلوچستان، محموله ویژه امدادي ستاد اجرایي فرمان امام به این استان سالمت

اعزام شد. محمد مخبر ، رئیس ستاد اجرایي فرمان امام گفت: به دنبال 
فراخوان وزارت بهداشت و اعالم نیاز براي تجهیزات در مناطقي از استان سیستان و 
بلوچستان، محموله بسیار ویژه اي به ارزش حدودي 20میلیارد تومان را به این مناطق 
ارسال کردیم. این محموله شامل 2میلیون ماسك، 50هزار کیت تشخیص،  یك عدد 
اکسیژن ساز بیمارستاني، 3هزار دوز داروي ضدکروناي رمدیسیور  و... است. او ادامه 
داد: بزرگ ترین و مجهزترین بیمارستان سیار کشور نیز که توسط ستاد اجرایي فرمان 
امام ساخته شده با امکاناتي نظیر اتاق عمل، بســتري بیمار، داروخانه، آزمایشگاه، 
رادیولوژي و تجهیزات دوراپزشــکي و قســمت مختص بیماران تنفسي و کرونایي  

یکشنبه به سیستان و بلوچستان اعزام مي شود.

ضربه  پنجم
 رئیس اتاق اصناف تهران: با آغاز دور پنجم همه گیری کرونا

  فقط مشاغل گروه یك و بخشی از  مشاغل گروه 2 با یك سوم ظرفیت
مجاز به فعالیت بوده و مشاغل گروه 3 و 4 تعطیل است

عوامل وقوع پیک های متعدد کرونا در ایران
 کروناي هندي در تمام نقاط کشور گزارش شده است؛ استان هاي جنوبي، شرقي و جنوب شرقي

درگیري بیشتري دارند. متخصصان دلیل پیك هاي متعدد را اتخاذ سیاست هاي نادرست  مي دانند

گرماي باالي 50درجه در جهان
صفحه23

صفحه هاي  5و 12

صفحه17

گزارش كاهش 
 نيروی انسانی
 در شهرداری

مجازات كيفری 
 كودكان و نوجوانان 

 كاهش می يابد

2مسافر   المپيک
و جام جهانی

حامد مظاهریان، معاون شهردار 
تهران مي گوید تعداد نیروي انساني 
شهرداري از 68 هزار نفر به کمتر از 

58 هزارنفر کاهش یافته است

معاونت زنان ریاست جمهوري در 
الیحه اي خواستار اصالح ماده 91 
قانون مجازات اسالمي و کاهش و 
تغییر مجازات کیفري کودکان و 

نوجوانان مجرم شد

گفت وگو  با  پريسا جهانفكريان  که نخستین 
سهمیه المپیك را براي وزنه برداري ایران به دست 

 آورده و گالره ناظمي که قرار است براي اولین بار
در جام جهاني فوتسال مردان سوت بزند

کاهش نیرو و چابك سازي منابع انساني 
جــزو اولویت هاي مدیریت شــهري در 
دوره پنجــم بوده و از همیــن رو اعضاي 
شــوراي پنجم در برنامه 5ســاله سوم 
شهرداري به این موضوع به صورت ویژه 
توجه کردند. حامــد مظاهریان ،معاون 
برنامه ریزي، توسعه سرمایه انساني و امور 
شورای شهرداري تهران   گفت: »فرایند 
به کارگیــري نیروي انســاني جدید در 
واحدهاي تابعه شهرداري تهران نیازمند 
گرفتن مجوز از باالترین مقام مسئول در 
شــهرداري تهران و طي مراحل مربوطه 
است.« اعضاي شوراي پنجم )فعلي(، در 
یکي از سرفصل هاي برنامه 5ساله سوم 
شهرداري، ماده اي را به تصویب رساندند 
که براساس آن ساالنه باید 6درصد نیروهاي 
شهرداري کاهش یابد و در مقابل 3درصد 

نیرو جذب کند. صفحه3 را بخوانید.

ماجراي مجازات هاي سالب حیات یا 
همان اعدام براي کودکان زیر 18سال، 
یکــي از مهم تریــن و در عین حــال 
پرمناقشــه ترین موضوعات اجتماعي 
در سالیان اخیربوده است. اما حاال در 
روزهاي گذشته، خبر رسید که معاونت 
زنان ریاست جمهوري اصالحاتي را در 
مورد ماده  91قانون مجازات اسالمي 
که به اعدام کودکان اشاره داشت اعمال 
کرده و الیحه »اصالح مقررات ناظر بر 
مســئولیت کیفري اطفال و نوجوانان 
در قانون مجازات اسالمي« را به دولت 
ارسال کرده است؛ الیحه اي که مي تواند 
نویدبخش حذف اعدام کودکان مجرم 

باشد. صفحه10 را بخوانید.

معاون اجتماعی و فرهنگی  شهردار تهران در گفت و گو با همشهری ابعاد  الیحه »تعیین تکلیف 
امالك  و اموال غیرمنقول واگذار شده شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی« را شرح داد

شفافيت، مانع تاراج امالک شهر
صفحه 3

 محله هايی به نام مهاجران
 بسیاري از اهالي استان هاي جنوبي و مرکزي به دلیل خشکسالي و بیکاري

براي ساختن یك زندگي بهتر به استان هاي خوش  آب و هوا مهاجرت مي کنند
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روی خط خبر

  تندروها و چالش سياسي دولت سيزدهم 
حسين مرعشــي، سخنگوي حزب کارگزاران ســازندگي درباره 
بزرگ ترين چالش سياسي دولت رئيسي به خبر آنالين گفت: من 
خواسته هاي غيرمنطقي افراطيوني را که به او رأي دادند، مي دانم. 
ايشان اگر بخواهد عاقالنه کشور را اداره کند به همان سرنوشتي 
مواجه مي شود که پيشينيانش شدند؛ يعني اين افراد تندرو عليه 

وي مي شوند. 
وي افزود: اگر آقاي رئيســي خودش را به آنها بسپارد، با مشكل 
مواجه مي شود. همه هم دچار اين مشكل شدند. به هر حال آقاي 
خاتمي هم دچار اين مشكل شــد و نگاه آقاي خاتمي اين بود که 
افراد تندرويي که در ســتادش بودند و برايش رأي جمع کردند و 
از چپ هاي ريشه دار بودند، رنجيده خاطر نشوند وگرنه حرف هاي 
آنها با حرف هاي کشورداري سازگار نبود. او ادامه داد: اين به نظر 
من شكاف بين اردوگاه آقاي رئيسي است؛ اگر بخواهد ماليم اداره 
کند تندروها قانع نمي شوند و اگر بخواهد با تندروها همراهي کند، 

کشور را گرفتار مي کند.

  گلباران محل شهادت مسافران هواپيماي ايرباس ۶۵۵ 
مراســم گراميداشت شــهادت مظلومانه مســافران هواپيماي 
مســافربري ايرباس 6۵۵ که با حمله ناجوانمردانه ناوگان دريايي 
آمريكا به شهادت رســيدند، در منطقه يكم نيروي دريايي ارتش 

برگزار شد. 
به گزارش ايسنا، در اين مراسم با گلباران محل شهادت مسافران 
هواپيماي ايرباس 6۵۵ توسط بالگردهاي هوادرياي نيروي دريايي 
ارتش و تعدادي از يگان هاي شــناور منطقه يكم امامت نداجا، به 
مقام شامخ شهداي اين حادثه اداي احترام شد. صبحگاه 12 تيرماه 
136۷؛ ويليام راجرز، ناخداي ناو وينســنس در حالي با شــليك 
2موشك، هواپيماي مسافربري ايران با 2۹8 خدمه و مسافر را در 
آب هاي خليج فارس مورد هدف قرار داد و موجب شهادت تمامي 
سرنشينان آن شد که در  آن هواپيما 66 کودك زير 13 سال و ۵3 

زن حضور داشتند.

  اعتراض نماينده سقز
بهزاد رحيمي، نماينده سقز و بانه، از کشته شدن 4کولبر طي 2هفته 
اخير خبر داد. رحيمي به شفقنا گفت: اين کولبران با ميانگين سني 

30سال، شهروندان مريوان، بانه، سردشت و جوانرود بودند.
او تأکيد کرد: کشته شدن اين کولبران در حالي است که قول هايي 

مبني بر عدم شليك به کولبران داده شده بود. 
وي افزود: ســربازان هنگ مرزي اساسا منكر کشــتن کولبران 
مي شــوند و مي گويند که اين کولبران به قصد خرابكاري آمدند 
و ضدانقالب هســتند.  اما کولبران مشخص هســتند زيرا اسلحه 
ندارند، لباس محلي تنشان هست و کارشان هم معلوم است. افراد 
غيرکولبر هم بين آنها تردد نمي کنند اما بعضا توجيه هم مي کنند 
که چون شــب بود فكر کرديم که اينها دشمن هستند لذا به آنها 

شليك کرديم.

آخرين گمانه زني ها درباره كابينه سيزدهم
جمعی از  نمايندگان و مديران سابق دولت هاي نهم و دهم به فكر حضور در دولت افتاده اند

4رويكرد پيشنهادي مركزپ ژوهش ها در قبال طالبان 

انتخاب ابراهيم رئيســي 
هشــتمين كابينه به عنــوان 

رئيس جمهور ايران با اقبال 
حداکثري اصولگرايان از کانديداتوري او 
سبب شده اســت گمانه زني ها در مورد 
جنــس و ســبك کابينه او متفــاوت از 
دولت هاي قبلي باشد؛ چراکه او برخالف 
ديگــر گزينه هاي مطرح جناح راســت 
انتخاب اول، آخر و مطلق تمامي احزاب و 
تشكل هاي سياسي شناسنامه دار اصولگرا 
تا روز اعالم نتيجه انتخابات بود؛ حمايتي 
همه جانبه که حاال روند بستن و انتخاب و 
گزينش کابينه را بــراي او متفاوت تر از 
روساي جمهور قبلي کرده است. اگرچه 
رئيسي در نخستين نشست خبري خود 
به عنوان رئيس جمهور منتخب گفته بود: 
»دولت مربوط به جناح خاصي نخواهد بود 
و کســاني هســتند که وطن دوستند و 
دغدغه انقالب و رفع مشــكالت مردم را 
دارند.« اما اخبار غيررســمي که درباره 
چينش کابينه او منتشر مي شود، حكايت 
از تعلق سياسي اين کابينه به جريان راست 
دارد و سهم اعتدالگرايان و اصالح طلبان 
ناچيزتر از آن خواهد بود که در تراز هيأت 
دولت او ديده شــود. در اين بين تحرك 
برخي نمايندگان فعلي مجلس و مديران 

اسبق دولت هاي نهم و دهم بيشتر از هر 
جمع ديگري به چشم مي آيد؛ تحرکي که 
در بزنگاه انتخابات هم در قالب گروه هاي 
حمايتي از رئيســي هويدا شــده بود. با 
افزايش نگراني ها نســبت به کوچ دوباره 
جريان فكري دولت هــاي نهم و دهم به 
پاســتور از جايگاه نمايندگــي، برخي 
چهره هاي دولت محمود  احمدي نژاد نيز 
به تدريج ايــن شــائبه را دور مي کنند. 
محمدرضا ميرتاج الديني، نماينده مجلس 
و معــاون پارلماني دولــت احمدي نژاد 
درخصوص جابه جايي ها ميان مجلس و 
دولت در گفت وگو با برنــا تصريح کرده 
است: »نمايندگان جايگاه تعريف شده و 
رفيعي در قانون اساســي دارند و اينكه 
به دنبال آن باشــند که از اين جايگاه به 
دولــت بروند،   مطلوب نيســت. جايگاه 
نماينده جايگاهي است که همانجا بايد 
براي خدمت متمرکز شود و اين از همه 
نمايندگان انتظار مي رود.« او در عين حال 
گفته: »اينكه دولت يا شخص آقاي رئيسي 
و مجموعه افراد به اين جمع بندي برسند 
که برخي را از مجلس انتخاب کنند و به 
کابينه ببرند،   مرسوم اســت و در اغلب 
دولت هاي گذشته بوده و مي تواند تعامل و 
همــكاري في مابين دولــت و مجلس را 

افزايش بدهد. در کل منعي وجود ندارد که 
از نمايندگان انتخابي صورت بگيرد، ولي 
اينكه ما داوطلب اين کار باشيم نه اينطور 

نيست و نمايندگان داوطلب نيستند.«

نمايندگان به پاستور نروند 
عباس اميري فر، رئيس شوراي فرهنگي 
نهــاد رياســت جمهوري در دولــت 
احمدي نژاد نيز درباره حضور احتمالي 
نمايندگان مجلس در کابينه سيدابراهيم 
رئيســي، به ويژه احتمال انتصاب علي 
نيكزاد به عنوان معــاون اول گفت: اگر 
خاطرتان باشــد حضــرت آقا صحبتي 
داشتند و فرمودند که نمايندگان نبايد 

با توجه به اينكه مجلس تازه تشــكيل 
شــده، به دولت بروند؛ لذا حتي االمكان 
بايد تالش صورت گيرد تا اين نظر رهبري 
اعمال شــود و دوســتان از نمايندگي 
مجلس به دولــت نرونــد و در مجلس 
فعاليت کنند. به گــزارش خبرآنالين، 
او تصريح کرد: نظر من همان نظر مقام 
معظم رهبري اســت که نمايندگان در 
مجلس خدمت خــود را ادامــه دهند. 
الحمدهلل قحط الرجال هــم نداريم، به 
اندازه کافي افراد هستند که بتوانند در 
دولت خدمت کنند؛ به ويژه در اين دوره 
اگر قرار بر جوانگرايي باشد، اجازه دهند 

جوان ها وارد دولت شوند.

 همزمــان بــا افزايــش نگراني ها از 
قدرت گرفتن طالبان در افغانســتان، مجلس

مرکــز پژوهش هاي مجلس شــوراي 
اسالمي با انتشار گزارشي پيشــنهاد کرده است که 
ايران با اتخــاذ تدابيري مانع از تعميق و گســترش 

درگيري ميان طالبان و دولت افغانستان شود.
در بخشي از اين گزارش، مرکز پژوهش هاي مجلس 
به تشــريح پيامد هاي به قدرت رســيدن طالبان در 
افغانستان براي جمهوري اســالمي ايران پرداخته و 
آورده است که با توجه به مقاومت هاي شديد داخلي 
در برابر به قدرت رسيدن طالبان، احتمال بروز ناامني 
درصورت غلبه اين گروه بر افغانســتان زياد است و 
درصورتي که چنين اتفاقي بيفتد، جنگ هاي داخلي 

و ناامني در افغانستان آغاز خواهد شد.
اين مرکز در ادامه هشدار داده است غلبه طالبان بر 
افغانستان مي تواند اين کشور را به پناهگاه گروه هاي 
تروريستي و بستري براي رشــد گروه هاي نوظهور 
افراطي تبديل کند و بروز تهديدهاي تروريستي در 

محيط پيراموني ايران امنيــت داخلي را تحت تأثير 
قرار خواهد داد. در نهايت اين گزارش مي افزايد نكته 
مهم آن اســت که فرصت چنداني براي حل وفصل 
سياسي اين بحران وجود ندارد و اين احتمال وجود 
دارد که درصــورت عدم تســريع در گفت وگوهاي 
بين االفغاني از شــهريورماه درگيري هاي نظامي در 
افغانستان تشديد شده و سرنوشت کابل در وضعيت 
خطرناکي قرار گيرد. با توجه به اينكه رويكرد آمريكا 
براي تعيين آينده سياسي افغانستان تحميلي بوده و 
احتمال تحقق آن باال نيست، جمهوري اسالمي ايران 
بايد  اهتمام بيشــتري براي آغاز روند گفت وگوهاي 
بين االفغاني تحت نظارت کشورهاي منطقه داشته 
باشــد. اين گزارش پيشنهاد کرده اســت که طرح 
ايران براي حل وفصل سياســي اين بحران مي تواند 
شامل اين 4ماده اصلي باشــد: »کاهش خشونت و 
آتش بس فوري، آغاز گفت وگو ميان دولت افغانستان 
و طالبان، برگــزاري انتخابات زودهنگام، تشــكيل 
دولت فراگيرملي«. مرکز پژوهش ها در اين گزارش 

تأکيد کرده اســت که عالوه بر اين، به دليل احتمال 
خروج وضعيت افغانستان از حالت قابل کنترل بايد 
با درنظر داشــتن جانب احتياط و براي جلوگيري از 
ناامني مرزي و تســري بحران به داخل کشور منافع 
حياتي و خط قرمزهاي ايران به طرف هاي منازعه در 
افغانستان تذکر داده شود و نيروهاي نظامي ايران در 
مناطق شرقي هوشيار باشند. اين گزارش مي افزايد 
که ازاين رو، جمهوري اسالمي ايران براي جلوگيري 
از پيامدهاي ناگوار اين بحــران بايد نقش فعال تري 
ايفا کند. با توجه به عدم قطعيت درباره آينده تنش ها 
در افغانستان و ابهام درباره ماهيت طالبان مهم ترين 
اولويت ايران آغاز روند گفت وگوهاي بين االفغاني و 
خاتمه درگيري هاست. در کنار تعيين سريع نماينده 
ويژه ايران براي ايجاد هماهنگي داخلي و تالش براي 
حل سياسي اين بحران بايد از فرصت اندك باقيمانده 
براي آمادگي کامل در برابر ســناريوهاي بدبينانه اي 
که امكان تحقــق آن در آينده نزديــك وجود دارد، 

استفاده کرد.

 هنوز خبري از آغاز دوباره 
مذاکرات وين نيست. هنوز ديپلماسی

تصميم هــاي نهايي گرفته 
نشــده و گويا ديگر طرف هاي مذاکرات 
احياي برجام در انتظــار مواضع تهران و 
واشنگتن هستند. وزيرخارجه چين بار 
ديگر از آمريكا خواســته تا هرچه زودتر 
تصميم خود را براي بازگشــت به توافق 
هسته اي بگيرد؛ چرا که به گفته وانگ اي، 
ريشــه اصلي وضعيت کنونــي برجام به 
خروج يكجانبــه آمريكا و اعمال فشــار 
حداکثري بر ايران برمي گردد. وزيرخارجه 
روسيه هم گفته که غربي ها مي خواهند 
تعهدات بيشــتري را با احياي برجام به 
ايران تحميل کنند؛ تعهداتي که به گفته 
ســرگئي الوروف در متن برجام وجود 
ندارد و البته ارتباطي هم با توافق هسته اي 
پيدا نمي کند. البته ايران نيز بارها تأکيد 
کرده که فقــط درباره احيــاي برجام و 
تعهدات براساس قطعنامه 2231 مذاکره 
مي کند و حاضر به گفت وگو درباره برنامه 
موشــكي و مســائل منطقه اي با غرب 

نيست.
در چنين شــرايطي آمريــكا هرچند از 

يك ســو بــا خارج کــردن 3 ايراني از 
فهرســت تحريم ها سيگنال هاي مثبتي 
فرستاده، اما از ســوي ديگر نماينده اين 
کشور در ســازمان ملل ادعاهايي درباره 
 نقــش منطقــه اي ايران مطــرح کرده

 است.  
نماينده آمريكا در سازمان ملل در توجيه 
حمالت هوايي بــه گروه های  نظامی در  
عراق و سوريه در نامه اي به شوراي امنيت 
سازمان ملل ادعا کرد که حمالت هوايي 
اخير آمريكا عليه  گروه هاي نظامي عراق 
و ســوريه به دليل جلوگيري از حمالت 
 شبه نظاميان عليه  اهداف آمريكا انجام 
شده است. در مقابل مجيد تخت روانچي، 
نماينده ايــران در ســازمان ملل نيز در 
نامه اي به ادعاهاي آمريكا پاســخ داده و 

آن را رد کرده است.
 اين البته تنها چالش آغاز دوباره مذاکرات 
نيســت و موضوع تمديد توافق ايران با 
آژانــس بين المللــي انــرژي اتمي نيز 
همچنان حل نشده باقي مانده است. يكي 
از خبرنگاران روزنامه وال استريت ژورنال 
خبر داده که هفته آينده معاون مديرکل 
آژانس براي رايزني در اين زمينه به ايران 
سفر مي کند. اما گزارش شبكه سي ان ان 
اطالعات متفاوتي از موضع ايران درباره 

اين توافق مطرح کرده است.

توافق با آژانس؛ اهرم فشــار ايران يا 
چالش مذاكرات؟

ســي ان ان به نقل از يك مقام ارشد ايراني 
نوشته که ايران تا زمان احياي برجام اجازه 
دسترسي به داده هاي تاسيسات هسته  اي 
را به بازرســان آژانــس بين المللي انرژي 
اتمي نمي دهد. اين مقام ايراني به سي ان ان 
گفته که اگر مذاکــرات وين موفقيت آميز 
باشد، ايران داده ها را در اختيار آژانس قرار 
مي دهد. براســاس توافق ايــران و آژانس 
در اســفند ۹۹ درصورت لغــو تحريم ها تا 
پايان ارديبهشت، ايران داده هاي مرتبط با 
فيلم هاي مراکز هسته اي را در اختيار آژانس 
قرار مي داد. اما تحريم ها حتي پس از تمديد 
اين توافق تا خرداد ماه نيز لغو نشــد و حاال 
طبق گفته هاي سخنگوي وزارت خارجه 
 ايران هنوز تصميمــي در اين باره نگرفته

 است.  البته گفته هاي مقام ارشد ايراني با 
مواضع محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس 
تناقض دارد؛ چراکه قاليباف گفته که مهلت 
توافق ايران با آژانس به اتمام رسيده و ايران 
هرگز فيلم دوربين هاي مداربســته مراکز 
هسته اي را در اختيار آژانس قرار نمي دهد. 
از سوي ديگر، آمريكا از منقضي شدن اين 
توافق ابراز نگراني کرده و از ايران خواسته تا 
به همكاري با آژانس ادامه دهد. با اين همه، 
ايران تالش دارد تا اهرم هاي فشار بيشتري 

براي رايزنــي در دور هفتــم مذاکرات در 
دست داشته باشد و تأکيد دارد که فقط در 
چارچوب نظارت پادماني با آژانس همكاري 

مي کند.

جدال بر سر نقش منطقه اي ايران
حمالت آمريكا به مواضعي در ســوريه و 
عراق و متهم کردن ايران به  دست داشتن 
در طراحــي حمله به مراکــز آمريكايي 
در اين کشــورها محل مجادله ديگري 
بين 2کشور به وجود آورده است. مجيد 

تخت روانچي، نماينده ايران در سازمان 
ملل درباره ايــن ادعاهــا در نامه اي به 
رئيس ســازمان ملل نوشته: »جمهوري 
اسالمي ايران در هيچ حمله مسلحانه اي 
از سوي هيچ نهاد يا فردي عليه کارکنان 
يا تأسيســات آمريكا در عــراق، دخالت 
مستقيم يا غيرمســتقيم نداشته است.« 
تخت  روانچي تأکيد کرد که هرگونه تالش 
براي نســبت دادن تصريحي يا تلويحي 
چنين اتهامي به ايران، نادرســت و فاقد 
حتي بديهي ترين اطالعات قابل اطمينان 

براي اثبات بوده و کامال بي اساس است و 
به همين خاطر ايــران با قاطعيت چنين 
ادعاهايــي را رد مي کند و از نظر حقوقي 
آنها را باطل و فاقد هرگونه اثري مي داند. 
اين در حالي است که آمريكا اعتقاد دارد 
براساس ماده ۵1 منشور ســازمان ملل 
متحد به دليل حملــه عليه مواضعش در 
عراق و سوريه با حمله هوايي از خود دفاع 
کرده است. به اين ترتيب مجادله 2کشور 
در اين زمينه نيز بر مذاکرات وين بي تأثير 

نخواهد بود.

وقفه دنباله دار در مسير وين
چالش هاي مذاکرات احياي برجام ادامه دارد

اميرمحمد حسيني
خبرنگار

تغيير روابط ايران و عربستان نقطه عطفي در مناسبات منطقه 
محسوب مي شود و اين موضوعي است که حاال مقامات عربستان 
هم به آن اشاره مي کنند. وزيرخارجه اين کشور در مصاحبه با 
روزنامه ايتاليايي الريپوبليكا گفته که کشورش از گفت وگو با 
تهران استقبال مي کند. البته شرط گفت وگوهاي تهران-رياض 
از نظر فيصل بن فرحان اين اســت که ايران امنيت و ثبات در 
منطقه را تضمين کند. بن فرحان حتي گفت وگوهاي 2کشور 
در عراق را هم مثبــت ارزيابي کرده و گفتــه »اميدوارم اين 
گفت وگوها صفحه جديدي با ايران باز کند.«  به نظر مي رســد 
که تغيير دولت در آمريكا راهبرد عربستان در منطقه و رابطه 

با ايران را تغيير داده است. چراکه در دوران رياست جمهوري 
دونالد ترامپ مقامات اين کشور هرگز سخني از گفت وگو با ايران 
به ميان نمي آوردند. اما محمد بن سلمان وليعهد اين کشور که 
نفوذ بسياري در سطوح مختلف قدرت در عربستان دارد پس از 
آغاز مذاکرات احياي برجام در وين از راهبرد جديد اين کشور 
پرده برداشــت. او گفت که کشــورش خواهان روابط »ويژه و 

ممتاز« با ايران است.
با اين همه عربستاني ها در سياست خود همچنان يك بام ودوهوا 
هستند و خبرهايي غيررسمي از نامه نگاري وليعهد اين کشور 
با نخست وزير جديد اسرائيل نيز شنيده شده است. به گزارش 
ايسنا، وزيرخارجه عربستان هم در ديدار با همتاي آمريكايي اش 
در حاشيه نشست گروه20 درباره آنچه »دخالت هاي تخريبي 

ايران در منطقه« خواندند، صحبت کردنــد. اما تفاوت اصلي 
راهبرد عربستان با گذشته اينجاست که به نظر مي رسد اين بار 
عربستان نمي خواهد همه تخم مرغ هاي خود را در سبد آمريكا 

و اسرائيل بگذارد. 
در شــرايطي که جنگ با يمن هم پس از شــش ســال براي 
عربستان و متحدان او شكل فرسايشــي به خود گرفته است. 
تاجايي که گفته مي شــود محور رايزني هاي دو هيأت امنيتي 
از تهران و رياض در عراق جنگ يمن و البته ســاير اختالفات 
منطقه اي بوده است. در اين رايزني ها از ايران هيأتي متشكل از 
نمايندگان نظامی و امنيتي به رياست نماينده دبير شوراي عالي 
امنيت ملي حضور داشته و رياست هيأت عربستان را هم رئيس 
سازمان اطالعات بر عهده داشته است. البته 2کشور تمايلي به 

رسانه اي شدن اين مذاکرات نداشــتند و نخستين بار خبر آن 
را روزنامه فايننشال تايمز منتشــر کرد. پس از آن نيز روزنامه 
االخبار چــاپ بيروت به نقــل از منابع مطلع نوشــت که اين 
مذاکرات نتايج مثبتي داشته است. سپس وزارت خارجه ايران 
بار ديگر از گفت وگو با عربستان اســتقبال کرد و علي ربيعي، 
سخنگوي دولت گفت که گفت وگوها تا زمان رسيدن به نتيجه 

ادامه دارد. 
هرچند تاکنون اطالعات بيشتري از دورهاي جديد مذاکرات و 
کم وکيف آن درز نكرده است، اما  بسياري از تحليلگران معتقدند 
که احياي برجام و ازسرگيري گفت وگوها و روابط ديپلماتيك 
ميان ايران و عربســتان معادالت بســياري را به نفع صلح در 

منطقه تغيير خواهد داد.

تهران-رياض در مسير ديپلماسي 

تكذيب يك نقل قول جنجالي 
دفتر آيت اهلل حسين نوري همداني از مراجع عظام تقليد در اطالعيه اي 

اعالم کرد:در پي انتشــار مطلبي در فضاي مجــازي مبني بر اينكه خبر
حضرت آيت اهلل العظمي نوري همداني »دامت برکاته« اخيراً در درس 
خارج فقه يا در يكي از مالقات هــا، فرمودند: علت موج جديد و همه گيري بيماري 
کرونا در استان سيستان و بلوچســتان به جهت کفاره گناهان اهالي )برادران اهل 
سنت( آن استان اســت؛ ضمن تكذيب اين خبر چند نكته را متذکر مي شويم. به 
گزارش ايلنا اين بيانيه مي افزايد که بي ترديد اينگونه اخبار کذب از سوي شبكه هاي 
معاند و دشمنان نظام و انقالب و روحانيت خصوصاً مرجعيت شيعه و مردم چه شيعه 
و چه برادران اهل سنت منتشر می شود تا بتوانند از اين مسير به وحدت حاکم در بين 
شيعه و سني ضربه وارد کنند. بازنشر اينگونه اخبار که کذب بودنش به خوبي روشن 
است خالف تقوا و اخالق است، الزم به ذکر است که درس خارج معظم له از ابتداي 
بيماري کرونــا تعطيل بوده و در 10 روز اخير که متأســفانه منطقه سيســتان و 
بلوچستان و تا حدودي کل کشور دچار فراگيري پيك جديد بيماري منحوس کرونا 

گرديد ايشان هيچ گونه مالقات يا سخنراني و مصاحبه اي نداشته اند.
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گزارش2

گزارش كاهش نيروي انساني در شهرداري
حامد مظاهريان، معاون شهردار تهران مي گويد تعداد نيروي انساني 
شهرداري از 68 هزار نفر به كمتر از 58 هزارنفر كاهش يافته است 

كاهش نيرو و چابك سازي منابع انساني 
جزو اولويت هاي مديريت شــهري در 
دوره پنجم بــوده و از همين رو اعضاي 
شــوراي پنجم در برنامه 5ســاله سوم 
شهرداري به اين موضوع به صورت ويژه 
توجه كردند. حامــد مظاهريان، معاون 
برنامه ريزي، توسعه سرمايه انســاني و امور شورای شهرداري تهران   
گفت: »فرايند به كارگيري نيروي انســاني جديد در واحدهاي تابعه 
شــهرداري تهران نيازمند گرفتن مجوز از باالترين مقام مسئول در 

شهرداري تهران و طي مراحل مربوطه است. «

ماجرا تبديل وضعيت است
اعضاي شــوراي پنجم )فعلي( شــهر تهران زماني كه برنامه 5ساله 
سوم شــهرداري را مصوب مي كردند، در يكي از سرفصل ها، ماده اي 
را به تصويب رساندند كه براســاس آن ساالنه بايد 6درصد نيروهاي 
شــهرداري كاهش يابد و در مقابل 3درصد نيرو جذب كند. همين 
موضوع باعث شده طي 3سال اخير نزديك به 10هزار نفر از نيروهاي 
شهرداري با طرح هاي انگيزشي يا بهره وري مديريت منابع انساني، 
كاهش يابد. البتــه ميزان نيروهاي انســاني اين نهــاد در دو دهه 
گذشته)پيش از مديريت دور پنجم( آنقدر افزايش يافته و شهرداري 
آنقدر از اين لحاظ فربه شــده است كه چابك ســازي تنها با كاهش 
10هزار نيرو رقــم نمي خورد. به هر ترتيب اينطــور كه مظاهريان، 
معاون شهردار اعالم كرد در اين دوره مديريت شهري انضباط در وجوه 
مختلف بها پيدا كرد و تعداد نيروي انساني از 68هزار نفر به كمتر از 

58هزار نفر تقليل يافته است.
او درباره مجوز سازمان اداري و استخدامي كشور براي تبديل وضعيت 
2100نيرو به شــرايط ثابت در شــهرداري تهران گفت: »مطابق با 
آيين نامه استخدامي شهرداري تهران مصوب سال 1358 و 135۹ 
شوراي انقالب، در ادوار مديريت شهري شهرداري تهران؛ كارمندان 
طرف قرارداد شركت خدمات اداري شهر، شاغل در مشاغل كارمندي 
شهرداري تهران طبق مجوزهاي وزارت كشور، شوراي اسالمي شهر 
تهران و سازمان اداري و اســتخدامي كشور براي تصدي پست هاي 
ســازماني بالتصدي در آزمــون داخلي و دريك فضــاي رقابتي به 
كارمند ثابت شهرداري تهران تبديل وضعيت يافته اند. آخرين آزمون 
انجام شده نيز در سال13۹5 بوده اســت.« مظاهريان گفت: »با اين 
توضيح و براي توجه به درخواســت هاي همكاران، مديريت شهري 
نيز به دنبال فراهم كردن فضاي مناسب براي برگزاري آزمون داخلي 
همانند ادوار گذشته بوده كه با پيگيري هاي متمادي از سازمان اداري 
و استخدامي كشــور، مجوز الزم دريافت و با تصويب شوراي اداري 
شــهرداري تهران، مقدمات اجراي امر فوق مهيا شــده و همكاران 
قراردادي موصوف شــهرداري تهران به زودي از اين اقدام بهره مند 

خواهند شد.« 
او در همين خصوص گفت: »در اوضاع اقتصادي فعلي، بحران اشتغال 
و نبود امنيت و ثبات شغلي، اين اقدام شهرداري تهران مي تواند حداقل 
گره گشاي وضع اين تعداد از همكاران معزز در چارچوب و سقف مجوز 
گرفته شده باشد و قطعا مابقي همكاران كه شرايط الزم براي تبديل 
وضع را در آزمون داخلي احراز نمي كنند، به همان ترتيب فعلي، ادامه 
خدمت خواهند داشت.« به عبارتي مي توان از صحبت هاي مظاهريان 
اين برداشت را داشت كه تنها تغيير وضعيت شغلي در دستور كار قرار 
گرفته و نه جذب تعداد نيروي جديد. سال گذشته نيز بر اساس موارد 
قانوني و برنامه سوم شهرداري براي جذب دستياران متخصص اقدام 
شد؛ موضوعي كه از طريق فراخوان عمومي و برگزاري آزمون صورت 
گرفت و درنهايت 265نفر به عنوان دستياران متخصص مديران عالي 

به كار گرفته شدند. 
محسن هاشمي رفسنجاني، رئيس شوراي شــهر تهران نيز در اين 
رابطه مي گويد: »از زمان شروع به كار شوراي پنجم تعداد نيروها در 
شهرداري تهران كاهش يافته و ما براساس مصوبه برنامه 5ساله سوم 
عمل كرده ايم. بر همين اساس ســاالنه 6درصد نيروهاي شهرداري 
كاهش يافته و در مقابل، حداكثر 3درصد نيرو جذب شده است. يعني 
به ازاي هر دونفري كه از شهرداري رفته اند، يك نفر آن هم با داشتن 
شرايطي مثل جواني، تحصيالت مرتبط و داشتن تخصص كافي در 
پست هاي مورد نياز جذب شده  است.  مي توان گفت كه با اين روند 
افزايش و كاهش به صورت متوسط ساالنه 3 تا 4درصد نيروها كمتر 
شده اند و تا پايان برنامه سوم يعني پايان سال1401 بايد اين برنامه 
ادامه يابد. به همين خاطر هم اكنون كمتر از 60هزار نيرو در شهرداري 
فعال هستند؛ اين در حالي است كه پيش از آغاز فعاليت شوراي پنجم 

تعداد نيروها نزديك به۷0هزار نفر بود.

تجهيز تمام شهرك ها و برج هاي پايتخت به مخازن پسماند خشك و ترافتتاح 7پايگاه جديد مديريت بحران تهران تا پايان شهريور
رئيس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران 

مديريت 
از فراهم شــدن امكان افتتاح ۷پايگاه جديد مديريت بحران

بحران در پايتخت تا پايان شهريور   خبر داد.  به گزارش 
همشــهري، رضا كرمي محمدي بــا اعالم اين خبر گفــت: بيش از 
80درصد از عمليات عمراني اين پايگاه ها با همكاري سازمان عمراني 
مناطق و شركت يادمان سازه انجام شده است و در صورت تخصيص 
بودجه و تأمين نقدينگي تا پايان شهريورماه اين پايگاه ها تكميل و به 
بهره برداري مي رسد و به اين ترتيب شمار پايگاه هاي مديريت بحران 
پايتخت به 111مجموعه خواهد رسيد.كرمي محمدي درخصوص 
پراكندگي جغرافيايي پايگاه هاي جديد پشتيباني مديريت بحران 
افزود: 2پايگاه »اراج« و »ياران« منطقه يك، »مسعوديه« منطقه15، 
»نعمت آباد« منطقه18، »بوســتان واليت« منطقه1۹، »كارخانه 

سيمان« منطقه20 و »شهرك چشمه« منطقه22، ۷پايگاه جديد 
هستند كه احداث شده اند و به زودي به بهره برداري كامل مي رسند.

رئيس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران با بيان اينكه 
پايگاه هاي پشتيباني مديريت بحران ظرفيت و توان مديريت بحران 
تهران محسوب مي شوند، تصريح كرد: همچنين شناسايي و تأمين 
زمين مناســب براي احداث پايگاه هاي جديد با همكاري شهرداري 
مناطق در دستوركار قرار دارد.رئيس سازمان پيشگيري و مديريت 
بحران شهر تهران با بيان اينكه هدف از تاسيس اين پايگاه ها كمك به 
امر مديريت بحران و ايجاد حس آســايش در شــهروندان در مواقع 
بحران اســت، افزود: پايگاه هاي پشــتيباني مديريت بحران بايد در 
خدمت اهداف مديريت بحران باشــد و تمام پايگاه هاي موجود بايد 

همواره در راستاي اين هدف آماده باشند.

مديرعامل سازمان پسماند شهرداري تهران از تجهيز 
كامل آپارتمان ها، شــهرك ها و برج هاي پايتخت به پسماند

مخازن پســماند خشــك و  تر خبر داد. به گزارش 
همشهري، صدرالدين عليپور درخصوص انتقال مخازن جمع آوري 
پسماند به داخل شــهرك ها و برج هاي پايتخت در راستاي اجراي 
طرح كاپ گفت: اجراي طرح كاپ)الگوي نوين كاهش پســماند( 
به عنوان طرحي جامع و نوآورانه كه از 2سال پيش تاكنون آغاز شده، 
مسير خود را گام به گام طي كرده و با هدف كاهش توليد پسماند، 
كاهش يا حذف پديده مذموم زباله گردي و تشــويق شهروندان به 
آبگيري پســماند، در نحوه جمع آوري و انتقال هم تغييراتي ايجاد 
كرده است. او افزود: با توجه به مشاهده رفتارهاي نادرست از قبيل 
ريختــن پســماندهاي حجيم ماننــد كارتن، مقوا يــا نخاله هاي 

ساختماني به مخازن سطح شهر و همچنين تخليه پسماندهاي  تر 
آبگيري نشده به همراه پسماندهاي خشك در ساعات مختلف روز، 
بخشــي از مخازن پســماند 1100ليتري واقع در ســطح شــهر 
جمع آوري و به روشــي جديــد و در ابعاد مختلــف 120، 240 و 
360ليتري به داخل منازل و برج ها منتقل مي شود. عليپورافزود: 
هم اكنون با توجه به تعداد افراد ساكن در برج ها و شهرك هاي واقع 
در سطح مناطق 22گانه، مخازن پسماند پالستيكي و كارتن پالست 
پس از عقد تفاهمنامه همكاري به مدير برج ها و آپارتمان ها تحويل 
داده شده است.به گزارش همشهري، هم اكنون بيش از ۷1مجتمع 
مسكوني بلندمرتبه به صورت صددرصد تحت پوشش طرح كاپ قرار 
گرفته اند و تعداد 58مخزن غيرقابل استفاده پسماند  تر 1100ليتري 

نيز از سطح معابر حذف شده اند.

 شهرداري تهران اليحه تعيين تكليف 
گزارش

 
تعــدادي از امالكــش را بــا هدف 
شفاف سازي و طي شدن روند قانوني به 
شورا ارائه كرده اســت. كليات اين اليحه در جلسه 
پيشين شورا به تصويب رسيد و بررسي جزئيات آن به 
جلسات بعد موكول شــد؛ اگرچه در اين بين، ارائه 
چنين اليحه مهمي در واپسين روزهاي فعاليت دوره 
پنجم شوراي شهر تهران، جدا از واكنش هاي برخي از 
منتخبين شوراي ششم، واكنش تعدادي از اعضاي 
شوراي فعلي را نيز به همراه داشته است. بهاره آروين، 
يكي از اين اعضاي شوراي شهر است كه در مخالفت 
با اليحه گفته: »چرا بايد در مــاه آخر تصميماتي با 
پيامدهاي مالي براي 4سال بعد گرفته شود؟« پرويز 
ســروري، منتخب شوراي ششــم هم به اين اليحه 
واكنش نشان داده و عنوان كرده است: »شهروندان در 
4سال گذشته مطالبات زيادي در حوزه هاي مختلف 
داشته اند كه بخش اعظم آنها هنوز محقق نشده است. 
حاال اما بايد ديد در يك ماه باقيمانده، مديريت شهري 
كنوني به اقداماتي مانند واگذاري هاي دقيقه نودي و 
چوب حراج به اموال شــهر ادامه مي دهد يا به دنبال 
تحقق مطالبات شهروندان در روزهاي پاياني خواهد 
بــود؟« درپي هميــن واكنش هــا و در راســتاي 

شفاف ســازي  اليحه جنجالي ارائه شــده به شورا با 
محمدرضا جوادي يگانه، معاون اجتماعي و فرهنگي 
شهرداري تهران گفت وگو كرده ايم كه او ابعاد مختلف 
اليحه »تعييــن تكليف امالك و امــوال غيرمنقول 
واگذارشده شهرداري به اشخاص حقيقي و حقوقي« 

را تشريح كرد.

اصل ماجراي اليحه تعيين تكليف امالك شهرداري
اليحه اي كه امروز هم در 
شــورا مطرح مي شود 
ادامــه بررســي اليحه 
تعيين تكليف امالك و 
غيرمنقــول  امــوال 
شــهرداري است كه به 
غيرواگذار يا پيشنهاد واگذاري آنها مطرح شده است و 
شوراي شــهر تهران بايد در مورد آنها تصميم گيري 
كند. اين اليحه براساس مصوبه مهرماه سال۹6 شورا 
و نتيجه حدود 3ســال بررســي وضعيــت امالك 
شــهرداري اســت. در حقيقت در گذشته، به شكل 
بي نظم، بدون روال مشــخص، بدون طي تشريفات 
قانوني و بدون وجود داشتن مرجع مشخصي، امالك 
و فضاها به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار مي شد. 

بخشــي از اين واگذاري ها در حــوزه عام المنفعه و 
فعاليت هاي اجتماعي و.. انجام مي شد و بخشي ديگر 
هم خير. بنابراين بي نظمي هايي در اين حوزه پيش 
آمده بود و شورا براســاس مصوبه سال۹6 خواستار 

ساماندهي اين وضعيت بود.

شناسايي بيش از 2هزار پالك
ســال۹6 وقتي شــوراي شــهر تهران مصوبه داد و 
شهرداري را ملزم به شناسايي و تعيين تكليف امالك 
كرد، بررسي ها انجام شــده و در ابتدا حدود 2هزار 
پالك شناسايي شــد كه در ســال هاي قبل واگذار 
شده اند و تشريفات قانوني و روالي كه بايد انجام بگيرد 
و مستندات قانوني رعايت نشده است. براساس بند6 
ماده55 قانون شــهرداري ها اين اجازه به شهرداري 
تهران داده مي شود كه فضاهايي را براي فعاليت هاي 
عام المنفعه واگذار كند امــا برخي واگذاري ها با روح 
اين قانون مغايرت داشت و همچنين واگذاري ها بايد 

با مجوز شوراي شهر انجام مي شد.

تأخير به دليل گستردگي كار
تعداد امالكي كــه در اين اليحه موضوع بررســي 
است 2هزار پالك است كه با احتســاب واحدها به 

بيش از 3هزار ملك مي رســد. بيش از هزار ملك به 
مجموعه هايي كــه در حوزه اجتماعــي و فرهنگي 
زيرنظر خود شــهرداري فعاليــت مي كردند واگذار 
شده اند و نياز به ساماندهي و بهبود فرايند و.. داشتند 
كه در 2سال اخير اين كار انجام شد. بخش ديگري 
از امالك بدون تشــريفات آيين نامه اي معامالت در 
اختيار اشــخاص قرار داشــتند كه عمدتا مسكوني 
و تجاري بودنــد و چون خالف قانون شــهرداري ها 
بــود از موضوعيت واگذاري خــارج و بازپس گرفته 
شدند و مواردي هم هســتند كه اقدام حقوقي براي 
بازپس گيري آنها يا تبديل به شرايط فروش و اجاره 
تحت روال قانوني انجام شــده اســت. در بررسي ها 
مشخص شــد بخشــي از امالك واگذار شده داراي 
انحراف و اشكال هستند و كاربري عام المنفعه ندارند. 
همين گستردگي امالك از يك ســو و در دسترس 

نبودن اطالعات مشــخص و جامع روند جمع آوري 
اطالعات را طوالني كرد و اليحه در 15 مهرماه سال۹۹ 
به شورا داده شد و فهرســت پيوست هم بهمن سال 
گذشته تكميل شد تا اينكه نهايتا امسال به مرحله اي 

رسيد كه اين اليحه در صحن قرار گيرد.

طوالني شدن فرايند بررسي در كميسيون ها
فوريت اليحه ســال۹۹ تصويب شــده بود اما فرايند 
بررسي در كميسيون هاي شورا طول كشيد و شهرداري 
هم منتقد طوالني شــدن اين كار بــود. در حقيقت 
كميسيون فرهنگي و اجتماعي و كميسيون برنامه و 
بودجه روي آيين نامه اي كه رويه واگذاري ها را از اين 
پس مشخص خواهد كرد، اختالف نظر داشتند كه در 
نهايت اين موضوع رفع شــد و اليحه به صحن رسيد. 
اليحه بسيار كامل و جامع اســت و شايد بتوان گفت 
اقدام بي ســابقه اي در بلديه تهران همين ساماندهي 

موضوع واگذاري امالك شهرداري تهران است.

شفاف سازي  امالك شهرداري با ارائه دو متن
چيزي كه االن در شورا در حال بررسي است دو متن 
است؛ يكي متن اصالح شــده 3تا 4 اليحه شهرداري 
اســت كه به واســطه آن همه موارد تعيين تكليف 
مي شوند و يك اصالح نهادي است كه مي تواند ماندگار 
شود و به نظر مي رسد براي دوره بعد يا دوران بعد كفايت 
الزم را دارد. در حقيقت مبناي قانوني و مصوباتي كامال 
مشخص شده است و رويه ها هم اصالح شده اند. متن 
دوم هم جدول پيوستي شامل ليست حدود 160ملك 
است كه شهرداري براي ادامه فعاليت يا واگذاري آنها 
قصد دارد از شورا مجوز دريافت كند. حدود بيست و 
چند مورد ملك از اين تعداد درخواست جديد مربوط 
به اين دوره مديريت شهري هســتند و حدود صد و 
سي و چند مورد هم واگذاري دوره هاي قبلي هستند 
كه مشخص شده اســت كه واگذاري آنها به صرفه و 
صالح شهرداري و مردم اســت. به طور كلي تا پايان 
تابستان1400 تمام اطالعات امالك شهرداري تجميع 
می شود و درصورت تصويب اين اليحه در صحن شورا 
اطالعات روي سامانه شفافيت قرار مي گيرد. همچنين 
اســامي كســاني هم كه متصرف امالك شهرداري 
هستند و آنها را پس نمي دهند، يك ماه پس از اخطار 

در سامانه شفافيت بارگذاري مي شود.

اصالحات زيرساختي و غيرقابل برگشت
اقدامات انجام شده در راستاي شفاف سازي  امالك 
شهرداري براساس مصوبات و مستندات باالدستي 
انجام شده است و برگشــت پذير نخواهند بود. اين 
اصالحات زيرساختي و نهادي و البته به دور از هرگونه 
نگاه سياســي هســتند و جزئيات آنها روشن است. 
همچنين با تصويب اين اليحه روند واگذاری به صورت 
مكتوب و با مجوز شوراي شهر انجام مي شود، و نه با 

مجوزهاي داخلي شهرداري. 

  معاون اجتماعي و فرهنگي شهردار تهران در گفت وگو با همشهري ابعاد مختلف اليحه
 »تعيين تكليف امالك و اموال غيرمنقول واگذارشده شهرداري به اشخاص حقيقي و حقوقي« را تشريح كرد
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   حفظ شفافيت در دوره ششم
جوادي يگانه مي گويد: اميدواريم در دوره ششم كساني كه اداره شهر را براي مدت 4سال به دست مي گيرند 
با نگاه غيرجناحي به امالك شهرداري، حراست از اموال شهرداري و شفافيت در برابر شهروندان را ادامه 
دهند و رويكردشان همين باشد. در دوره پنجم، شهر برمبناي صداقت، شفافيت و منافع عمومي مردم 

اداره شد و اميدواريم كه دوره ششم هم، چنين باشد.
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   تكليف دولت با صنعت پوشاك روشن نيست
مجيد افتخاري، عضو هيأت مديره اتحاديه توليدكنندگان و فروشندگان پوشاك در گفت وگو با همشهري ضمن انتقاد از برخي 
سياست هاي دولت در حوزه صنعت پوشاك، ممنوعيت واردات را تنها به دليل محدوديت منابع ارزي مي داند و مي گويد: سال 
۹۷ هيأت دولت مجوز ورود 305ميليون دالر پوشاك به مناطق آزاد را صادر كرد. اگر حمايت از توليد داخل مدنظر بود اين 
واردات با چه توجيهي صورت گرفت؛ درحالي كه وارد شدن اين كاالها به داخل كشور قطعي بود؟ به اعتقاد اين فعال صنفي، 
محدوديت واردات، تاحدودي توسعه در صنعت پوشاك را به دنبال داشت، اما نبود چشم انداز روشن براي اين صنعت سبب 
شد ميزان توسعه با ظرفيت هاي اين صنعت فاصله داشته باشد. افتخاري معتقد است حاكميت هنوز تكليف خود را با صنعت 

پوشاك مشخص نكرده و معلوم نيست كه اين صنعت قرار است تنها در حد رفع نياز داخلي فعاليت كند يا صنعتي ارزآور و اشتغال زا باشد. به اعتقاد او، ابهام 
در نگاه و شيوه رفتار دولت با صنعت پوشاك، جلوي توسعه در اين صنعت را گرفته و در چنين فضاي غيرشفافي كمتر كسي حاضر به سرمايه گذاري در اين 
حوزه است. او فعاليت در چنين فضاي پرابهامي را منجر به هدر رفتن توان توليد و تمركز روي كاهش هزينه مي داند و مي افزايد: برند هاي ايراني هم اكنون 
نمي دانند با توافق برجام، واردات آزاد مي شود يا خير؟ فعاليت برندهاي خارجي قانوني مي شود يا نه؟ فعاليت در صنعتي كه يك درصد واردات آن قانوني 
است، يعني نبرد نابرابر؛ يك سوي ميدان توليدكننده اي است كه مواداوليه را قانوني وارد مي كند و در سوي ديگر افرادي قرار دارند كه در عين داشتن مجوز 
فعاليت و تابلوي قانوني، جنس را به صورت قاچاق وارد مي كنند. چنين شرايطي باعث مي شود انرژي توليدكننده به جاي توسعه، تنها بر كاهش هزينه توليد 
و قيمت كاال صرف شود تا بتواند با جنس قاچاق رقابت كند. افتخاري، كاهش شديد سرمايه در گردش و بحران نقدينگي به واسطه افت ارزش پول ملي را 
نيز يكي از داليل مهمي مي داند كه مسيرهاي توسعه را دچار اخالل كرد و باعث شد شركت هاي ايراني نتوانند آنچنان كه بايد در مسير توسعه گام بردارند.

حمل و نقل

تهديد خوشايند ايرالين ها
قطع پرواز ايرالين هاي گرانفــروش، آخرين تنبيهي اســت كه براي 
گرانفروشي بليت هواپيما درنظر گرفته شده است؛ اما ايرالين ها قطع پرواز 
را موجب كاهش زيان مي دانند رئيس سازمان هواپيمايي، ايرالين ها را 
تهديد كرده اســت كه در صورت كاهش ندادن قيمت بليت، پروازهاي 
آنها را قطع خواهد كرد؛ اين در حالي اســت كه شركت هاي هواپيمايي 
مدعي هستند پرواز در شــرايط فعلي منجر به افزايش زيان آنها شده و 
پرواز نكردن برايشان بهتر از پرواز كردن است. به گزارش همشهري، از 
2هفته پيش قيمت بليت هواپيما در مسيرهاي پرمسافر افزايش پيدا 
كرده و تاكنون نه وعده و وعيد دولت و نه خط و نشان كشيدن متوليان 
صنعت هوايي نتوانسته است قيمت ها را به حالت قبل برگرداند؛ اما حاال، 
رئيس سازمان هواپيمايي، ضمن متهم كردن ايرالين ها به بدقولي، آنها 
را تهديد به قطع شدن پروازها كرده است كه البته اين تهديد طبق گفته 
يك منبع آگاه، براي ايرالين ها سبب خير است و از منظر سود و زيان، 

به نفع آنهاست.

چرا بليت هواپيما گران شد؟
بيش از يك سال از چانه زني بي سرانجام شركت هاي هواپيمايي و دولت 
براي افزايش نرخ بليت يا دريافت حمايت هاي دولتي در ازاي آسيب هاي 
جهش نرخ ارز و محدوديت هاي كرونا مي گذرد اما خبرها حاكي از اين 
است كه با وجود رايزني هاي متعدد 2طرف، هنوز هيچ تمهيدي براي 
جبران زيان هاي ناشــي از قيمت گذاري دستوري و تعزيري در صنعت 
حمل ونقل هوايي انديشيده نشده است. چندي پيش، براساس يك توافق 
مشروط ميان انجمن شركت هاي هواپيمايي و وزارت راه و شهرسازي 
مقرر شــده بود ايرالين ها قيمت بليت هواپيما را از سقف مصوبه آبان 
گذشته باالتر نبرند و در عوض دولت اقداماتي براي جبران زيان شركت ها 
براساس گزارش هاي صورت  مالي آنها در 6ماهه دوم1399 و مقايسه آن 
با صورت هاي مالي قبل از كرونا يعني 6ماهه دوم1398، انجام دهد. در آن 
زمان انجمن شركت هاي هواپيمايي مدعي بود كه تحت تأثير افزايش نرخ 
ارز و همچنين محدوديت 60درصدي براي سوار كردن مسافر به هواپيما، 
عمال شــركت هاي هواپيمايي متحمل زيان ســنگين شده اند و حتي 
نمي توانند هزينه هاي جاري خود نظير دستمزد نيروي كار را بپردازند. 
در ادامه، با بي ثمر شدن اين توافق، از 2هفته  پيش شركت هاي هواپيمايي 
دست به كار افزايش قيمت بليت هواپيما شدند و با وجود همه تهديد ها 
و وعده هاي سازمان هواپيمايي كشوري و وزارت راه و شهرسازي براي 
برخورد با گرانفروشي بليت و كاهش قيمت آن، همچنان بليت مسيرهاي 

هوايي با قيمت جديد به دست مسافران مي رسد.

قطع پرواز؛ بهاي گراني بليت
طي 2هفته اي كــه از افزايش قيمت بليت هواپيمــا مي گذرد، مواضع 
متوليان حمل ونقل هوايي همواره بر لزوم بازگشت قيمت بليت به سابق 
بوده و هرگونه افزايش قيمت را غيرقانوني و مستحق تنبيه دانسته اند. 
ديروز نيز رئيس سازمان هواپيمايي تهديد كرد كه اگر ايرالين ها قيمت 
بليت را كاهش ندهند، پروازهاي آنها را قطع خواهد كرد. تورج دهقان 
زنگنه، با اشاره به اينكه افزايش قيمت بليت پروازهاي داخلي غيرقانوني 
بوده، به ايسنا گفته است: اين كار تنها از سوي چند شركت هواپيمايي 
انجام شده كه البته پس از پيگيري و هشدار، اعالم كردند كه قيمت ها را به 
نرخ سابق بازمي گردانند؛ اما اينكه برخي از ايرالين ها قيمت بليت هواپيما 
را با وجود وعده ها و قول هاي مكرر به نرخ مصوب آبان ماه سال گذشته 
بازنگردانده اند تخلفي آشكار و محرز است و سازمان هواپيمايي كشوري 
قطعا آنها را به دســتگاه قضايي و ديگر ناظران مانند سازمان تعزيرات 
حكومتي معرفي خواهد كرد. رئيس سازمان هواپيمايي كشوري اظهار 
كرده است كه اين سازمان در جريان قيمت گذاري بليت هواپيما نيست 
اما اگر اجحافي به مردم وارد شود جلوي آن مي ايستد و اجازه نمي دهد كه 
برخي ايرالين ها هر كاري كه مي خواهند انجام دهند. پيگيري همشهري 
از انجمن شركت هاي هواپيمايي براي دريافت اطالعات در مورد مواضع 
اين انجمن در قبال افزايش قيمت بليت و همچنين واكنش اين انجمن 
در مقابل تهديد رئيس سازمان هواپيمايي كشوري بي نتيجه بود؛ اما يك 
منبع آگاه نزديك به شــركت هاي هواپيمايي به همشهري مي گويد: از 
منظر سود و زيان، ايرالين ها از اين تهديد استقبال مي كنند؛ چراكه در 
يك سال اخير، فقط كاهش پروازها توانسته است زيان آنها را كم كند و 
از پرواز چيزي جز زيان عايدشان نشده است. البته اين منبع آگاه معتقد 
است متوقف كردن پروازها به واســطه اخاللي كه در امور جامعه ايجاد 
مي كند، به هيچ وجه مورد پسند شركت هاي هواپيمايي نيست؛ اما اينكه 
مسئوالن سازمان هواپيمايي كشوري در برابر تقاضاي ايرالين ها براي 

كاهش زيان، اينگونه تهديدي را مطرح مي كنند جاي تأمل دارد.

 از كرايه تاكسي تا قيمت بليت هواپيما
در جريان اجراي طرح فاصله گــذاري اجتماعي به منظور قطع زنجيره 
كرونا، ناوگان تاكسيراني شهري مكلف شد تعداد مسافران در هر سفر 
را از 4نفر به 3نفر كاهش دهد و همزمان براي جبران زيان ناشي از اين 
محدوديت، بخشــي از كرايه نفر چهارم به كرايه 3نفر ديگر اضافه شد؛ 
اين در حالي اســت كه در صنعت حمل ونقل هوايي، بــا وجود اجراي 
محدوديت 60درصدي در استفاده از ظرفيت هواپيما، مجوز هيچ گونه 
افزايش قيمتي براي فروش بليت صادر نشد و شركت هاي هواپيمايي 
مكلف شدند با همان قيمت ها سابق نســبت به فعاليت در مسيرهاي 
هوايي اقدام كنند. منبع آگاه نزديك به شركت هاي هواپيمايي با اشاره 
به اين موضوع، به همشهري مي گويد: افزايش قيمت تاكسي در مقابل 
محدوديت كاهش مسافرپذيري راهكار درست براي حمايت از فعاالن اين 
صنف بوده است درحالي كه بخش عمده شهروندان به خصوص در اقشار 
ضعيف و متوسط از تاكسي استفاده مي كنند؛ اما همزمان با وجود اينكه 
بخش اندكي از جمعيت كشور از حمل ونقل هوايي استفاده مي كنند و 
بخش قابل توجهي از آنها را شهروندان داراي بنيه مالي مساعد تشكيل 
مي دهند، دولت اصرار دارد كه از جيب ايرالين ها به اين بخش بليت ارزان 
بفروشد و حتي تا ورشكستگي ايرالين ها نيز از اين سياست كوتاه نمي آيد. 
او با اشاره به اينكه همه مردم حق دارند از همه شقوق حمل ونقل استفاده 
كنند، به متوليان حوزه حمل ونقل و مســئوالن دولتي پيشنهاد كرد، 
به جاي ارزان سازي بليت هواپيما براي همه دهك هاي درآمدي، سازوكار 
ديگري را براي يارانه  دادن به اقشار كم درآمد و متوسط پيش بگيرند و با 
افزايش معقول قيمت بليت هواپيما، مانع ورشكستگي و زمينگير شدن 

شركت هاي هواپيمايي شوند.

ايران مي گويد: به محض اينكه 
تحريم ها عليــه صنعت نفت 
برداشته شــود، توليد خود را 
افزايش مي دهد و نفــت ايران در كوتاه ترين 
زمان ممكن به بــازار برمي گردد. اين موضع 
رسمي وزير نفت است كه تأكيد مي كند: در 
نشســت اوپك پالس كه روز دوشنبه برگزار 
خواهد شد، تصميم رسمي ايران به ديگر اعضا 

اعالم خواهد شد.
 به گزارش همشــهري، به ايــن ترتيب اگر 
كشــورهاي نفتي عضو توافــق اوپك پالس 
مي خواهند براي هر كشــور سهميه  درنظر 
بگيرنــد، نبايد براي ايران ســهميه خاصي 
درنظر بگيرند، چراكه ســال ها كشــورمان 
به واســطه تحريم ها نفت كمتري فروخته 
و ديگران بيشــتر فروخته و ســهم ايران را 
مال خود كرده اند. عربســتان و روســيه دو 
كشوري هستند كه در زمان غيبت طوالني 
نفت ايران در بازارهاي جهاني به ويژه پس از 
خروج آمريكا از برجام در ارديبهشت1397 
جاي ايــران را گرفتند و نفت خودشــان را 
فروختند. حاال اما سياســت رسمي ايران به 
اوپك پالسي ها توســط بيژن نامدار زنگنه 
ابالغ شــده و حتي تغيير دولــت در دوماه 
آينده هم تغييري در موضع رســمي دولت 

ايران ايجاد نخواهد كرد. وزير نفت در پايان 
نشست ديرهنگام هجدهمين نشست وزراي 
عضو اوپك پالس اعالم كــرد: هر تصميمي 
در اين نشست اتخاذ شــود، تأثيري بر اراده 
ما ندارد. اين تصميم رســمي ماست كه هر 
زمان تحريم ها برداشته شود، در حداقل زمان 
ممكن و با توليدي حداقل به مقدار پيش از 

تحريم به بازار برمي گرديم. 
تأكيد زنگنه، بر برگردانــدن توليد نفت به 
ميزان حداقل قبل از تحريم ها، نشان مي دهد 
كه ايران از پيش اعــالم آمادگي كرده كه با 
برداشته شــدن تحريم ها ممكن است نفت 
بيشتري توليد كند اما بازپس گيري مشتريان 
قديمي، چالش جدي وزير نفت آينده ايران 
خواهد بود و بايد ديد جانشــين زنگنه قادر 
به بازپس گرفتن سهم ايران و مشتريان نفت 
كشورمان خواهد بود يا خير. روشن است كه 
بدون رفع تحريم ها ممكن نيست كه ايران 
بتواند نفــت زيادي صادر كند و دســت كم 
صادرات خود را به روزي 2.8ميليون بشكه 
برساند. بودجه سال1400 ايران هم براساس 
فروش روزانه 2.3ميليون بشــكه نفت بسته 
شده و دردســر جدي دولت آينده اين است 
كه اگر اين تحريم ها رفع نشود و ايران نتواند 
نفت مورد نيازش را بفروشد، با كسري بودجه 

چه خواهد كرد؟ گزينه نخست و سخت پيش 
روي دولت سيدابراهيم رئيسي، دست كم در 
همين نيمه دوم امســال مواجه شدن با يك 
واقعيت مسلم است كه اگر تحريم ها برداشته 
نشود، بايد او در گام نخست خود اليحه اي به 
مجلس بفرستد تا بودجه را اصالح كنند.پيش 
از اين در هشــتم تيرماه امسال بيژن زنگنه 
با رئيس جمهور بعدي ايــران ديدار كرده و 
براساس خبر كوتاهي كه از اين نشست بيرون 
آمد، او گزارشــي از اقدامات اين وزارتخانه و 
مسائل و چالش هاي مهم حوزه نفت و انرژي 
ارائه داده كــه به نظر يكــي از اين چالش ها 
چگونگي بازپس گيري بازار ازدست رفته نفت 

ايران در دوران تحريم ها بوده است.

نياز 340هزار ميليارد توماني
بودجه سال1400 ايران به صورت دوسقفي 
بسته شــده و ابالغ و هزينه كردن 340هزار 
ميليارد تومان آن از نيمه دوم ســال و صرفا 
پس از اطمينان از تحقق منابع و متناسب با 
روند واريزي به خزانه كشور در نيمه نخست 
ممكن خواهد بود. روشن است كه اين تحقق 
منابــع به معناي اطمينان از فــروش روزانه 
2.3ميليون بشــكه نفت با قيمت هر بشكه 
50دالر با فرض برداشته شدن تحريم هاست 

و اگر تحريم ها برداشته نشود، بودجه امسال 
با يك شوك 340هزار ميليارد توماني هم در 

نيمه دوم امسال مواجه خواهد شد.
البته بخشي از اين شوك ممكن است از محل 
افزايش بهاي نفت جبران شود و ايران بتواند 
نفت را با قيمت باالتر از قيمت تعيين شده در 
بودجه بفروشد، با اين حال مشكل است كه 
بتواند حتي به ميزاني نفت بفروشد كه با آن، 
بودجه به شدت ناتراز1400 را باالنس كند. از 
اين جهت شــايد گزينه نخست و ناخواسته 
پيــش روي رئيس جمهور و دولــت آينده 
درصورت باقي ماندن تحريم ها، اصالح فوري 
اليحه بودجه جهت جايگزيني منبع جديد 

درآمدي به جاي دالرهاي نفتي باشد.

رؤيا يا كابوس نفت 100دالري
همشــهري پيش تر در گزارشــي با عنوان 
نفت 100دالري هديه به دولت ســيزدهم، 
يادآوري كرده بود كه قيمــت جهاني نفت 

در سال نخســت دولت سيدابراهيم رئيسي 
ممكن اســت به 100دالر برســد تا بتواند 
بخشي از كســري بودجه دولت را جبران و 
دست رئيس جمهور را براي خرج كردن بازتر 
كند. افزون بر اينكه درصورت نهايي شــدن 
مذاكرات هســته اي در وين اتريش و احياي 
برجام، اين احتمال هم مطرح است كه ايران 
بتواند به بخش زيادي از دالرهاي حبس شده 
به واســطه تحريم هاي بانكي و نفتي ايران 
توسط آمريكا دست پيدا كند و به اين صورت 
انتظار مي رود كه دولت رئيســي دست كم 
در دو ســال نخســت، زياد نگران پول براي 

خرج كردن نباشد. 

اما اين خوشحالي زودگذر است
فعال كــه قرار اســت اوپك پالســي ها روز 
دوشــنبه اين هفته تصميم نهايي خود را 
درباره ميزان عرضه نفت بــه دنيا بگيرند، 
اما خبر بد براي كشورهايي كه روي قيمت 

برخورد نفت ايران با صخره تحريم ها
همشهري احتماالت نفتي و فرضيه اصالح بودجه1400 را كالبدشكافي مي كند

زنگنه: ايران پس از تحريم در كوتاه ترين زمان ممكن به بازار برمي گردد

انرژی

بازار نرخ هاي سرسام آور در بازار پوشاك، لباس را براي بخش 
زيادي از مردم به كااليي لوكس تبديل كرده و توان مالي 
بسياري از خانواده ها پايين تر از چيزي است كه بتوانند 
خريدهاي فصلي داشته باشند. براي خانوارهايي با يك درآمد، وضع 
به مراتب بدتر از خانوارهايي است كه زن و مرد هر دو شاغل هستند و 
براي خانوارهاي بچه دار شرايط سخت تر از زوج هاي بدون فرزند است. 
پاساژها و مراكز خريد به جايي براي گشت و گذار تبديل شده و كسي 
خريدار نيست. فروشندگان از كاهش بيش از 50درصدي مشتري ها 
مي گويند و آنها كه توانســته اند در آشفته بازار قيمت ها دوام بياورند، 
دليل سرپا ماندنشان را مالكيت فروشگاه يا داشتن مشتري هاي خاص 
و ثابت مي دانند؛ مشــتري هايي از طبقه پردرآمد كه گرچه به لحاظ 
آماري اندك هستند، اما سهم بااليي از خريد را در بازار پوشاك به خود 
اختصاص مي دهند. برخي بوتيك داران پوشــاك از مشــتري هايي 
مي گويند كه هر هفته خريد جديــد دارند و در هــر خريد كمتر از 
4-3ميليون تومان هزينه نمي كنند. اين آمار البته براي همه مناطق 
تهران صدق نمي كنــد. در مناطق متوســط و پايين شــهر بعضي 
فروشندگان از روزهايي مي گويند كه به قول معروف حتي دشت هم 

نكرده اند.

سهم ۹ دهك درآمدي از بازار پوشاك زير 10 درصد است
نگاهي به ميانگين درآمد ماهانه سال 99 و 1400 دهك هاي جامعه 
و مقايســه آن با قيمت هاي موجود در بازار پوشــاك نشان مي دهد 
دست كم سهم 7 دهك جامعه از اين بازار چيزي نزديك به صفر است. 
ميانگين درآمد دهك اول جامعه در سال 99 حدود 1.6ميليون تومان 
برآورد شد و اين ميانگين براي دهك هفتم جامعه 5.1 ميليون تومان 
تخمين زده شــد. افزايش حقوق و درآمد در سال 1400، ارقام مورد 
اشاره را از محدوده 2.5 تا 5.6 ميليون تومان فراتر نمي برد و اين درحالي 
اســت كه نزديك به 50 درصد از سبد مصرفي گروه هاي كم درآمد را 
خوراكي ها و آشاميدني ها تشكيل مي دهد كه تورم و افزايش قيمت اين 
كاالها بخش اعظمي از درآمد اين اقشار را مي بلعد. ديگر هزينه هاي 
ضروري ازجمله مسكن، كمتر جايي براي كاالهاي مصرفي مثل لباس 
در سبد خريد اين دهك هاي درآمدي باقي مي گذارد و اين درحالي 

است كه قيمت ها در بازار پوشاك به معناي واقعي سرسام آور است.

در بازار پوشاك چه خبر است؟
آنچه در بازار پوشاك عرضه مي شــود، اعم از وارداتي و توليد داخل 
در يك نقطه اشــتراك دارند و آن قيمت بسيار باالست. اگر تا همين 
پارسال، گذر از فصل سرما و رسيدن به فصل پوشاك سبك قيمت ها را 
كمتر مي كرد و امكان خريد براي اقشار بيشتري فراهم مي شد، امروز 
ديگر اينچنين نيست. گشتي در پاساژهاي تهران نشان مي دهد قيمت 
لباس هاي معمولي و پرمصرف مثل مانتو، شــال و روسري و شلوار و 
تي شرت مردانه نسبت به پارسال بين 40 تا 80 درصد افزايش داشته 
و محدوده قيمت هركدام از اين اقالم بين 100 تا 400 هزار تومان به 
سمت قيمت هاي باالتر جابه جا شده است. اتفاق ديگري كه سال قبل 
در بازار پوشاك افتاد، انتقال بخش قابل توجهي از حجم دادوستد به 
فضاي مجازي بود؛ اتفاقي كه در شرايط عادي به دليل حذف بخشي 
از هزينه عرضه مي توانست به كاهش قيمت و عرضه انواع پوشاك با 
قيمت هايي بسيار كمتر از بازار فيزيكي منجر شود، اما با داليلي مثل 
افزايش نرخ ارز، افزايش قيمت مواداوليه، كرونا و تعطيلي بازارها و در 
نتيجه رشد تقاضا، نه تنها اين اتفاق نيفتاد، بلكه در فضاي مجازي هم 

قيمت ها به شكل عجيبي افزايش يافت.

مانتو
مانتوهاي سبك تابستانه از هر جنس و با هر طرحي در بازارهاي تهران 
زير 300 هزار تومان قيمت ندارند. بازه قيمت براي اين لباس پركاربرد 
و مصرفي بين 300 تا 700 هزار تومان است كه البته بستگي زيادي به 
منطقه شهري و محل عرضه دارد. در بعضي پاساژهاي پايتخت قيمت 
از اين هم فراتر مــي رود و در بازارهاي برخي مناطق تهران مانتوهاي 
200 هزار توماني كه براي فريب چشــمي مشتري 195 هزار تومان 
قيمت مي خورند هم پيدا مي شود، اما به هيچ عنوان كمتر از اين قيمت 
را نمي توان يافت. در بازارهاي مجازي اينستاگرام، واتساپ و تلگرام هم 
قيمت  همين است و اين در شرايطي است كه بسياري از اين لباس ها از 
كيفيت پاييني برخوردارند. شال و روسري هم به هيچ عنوان از 70 هزار 
تومان ارزان تر نيست و اين تازه قيمت ساده ترين ها و آنهايي است كه 
نه در مغازه ها بلكه توسط دســتفروش ها عرضه مي شود. در مغازه ها 
محدوده قيمت 90 تا 150 هزار تومان اســت و قيمت شال هايي كه 
پارچه هاي خاص يا تزئينات ويژه اي دارند تا 200 هزار تومان هم باال 
مي رود. شلوارهاي زنانه هم بسته به جنس پارچه و كيفيت دوخت بين 
200 تا 400 هزار تومان براي پارچه اي ها و كمي بيشتر براي آنهايي كه 

وارداتي و ترك معرفي مي شوند، متغير است.

لباس هاي مردانه و بچگانه 
قيمت لباس مردانه از زنانه هم بيشــتر شده اســت و در بوتيك هاي 
پاســاژها كمتر كااليي را زيــر 300 هزار تومان مي تــوان پيدا كرد؛ 
حتي لباس هاي راحتي. قيمت تي شرت هاي معمولي و غيربرند بين 
400 تا 800 هزار تومان است، شــلوارهاي پارچه اي بسته به جنس 
پارچه و كيفيت دوخت بين 200 تــا 600 هزار تومان قيمت دارند و 
ارزان ترين شلوار جين 400 هزار تومان فروخته مي شود. هزينه خريد 
براي كودكان از بزرگساالن هم بيشتر است. در فروشگاه هاي پوشاك 
كودكان حتي يك جفت جوراب باكيفيت را كمتر از 50 هزار تومان 
نمي توان خريد. قيمت يك دست لباس راحتي بچگانه شامل تي شرت 
و شلوار يا حتي تاپ و شلوارك تا 250 هزار تومان باال رفته و كف قيمت 
لباس هاي مجلسي يا لباس هاي مناسب براي بيرون از منزل 500 هزار 
تومان است. برندهاي ايراني در سال هاي اخير به ويژه در زمينه توليد 
لباس كودكان بسيار موفق عمل كرده اند، اما قيمت توليدات داخلي 

هم كمتر از اين نيست.

قاچاق؛ بزرگ ترين آسيب صنعت پوشاك
صنعت پوشاك ايران با وجود تمام شايستگي هايي كه در نيم قرن اخير 
از خود نشان داده، به دليل مشكالت و موانع بلند توليد و تجارت فرصت 
بروز تمام ظرفيت هاي خود را نيافته و امروز از آنچه مي توانست باشد، 
فاصله دارد. اندك برندهاي ايراني كه توانسته بودند با اعتمادسازي نزد 
مخاطبان سهمي مطمئن از بازار را تصاحب كنند طي 3دهه گذشته 
در رقابتي نابرابر با برندهاي خارجي كمتر فرصت پيشرفت يافتند و در 

بهترين شرايط توانستند مشتريان ثابت خود را حفظ كنند. 
بازار پوشاك ايران از 3دهه گذشته در قرق واردات بوده و سياست هاي 
ناكارآمد دولت در اين حوزه عرصه را بر توليدكنندگان ايراني تنگ كرده 
است. با اين حال فعاالن حوزه توليد پوشاك همواره بر اين امر تأكيد 
داشته اند كه آنچه به صنعت پوشاك ايران لطمه زده و توان رقابت را از 
توليدكننده ايراني گرفته، نه واردات رسمي، بلكه واردات غيررسمي 
بوده است. حجم قاچاق پوشــاك در ســال هاي 94 و 95 بالغ بر 5 
ميليارد دالر برآورد مي شد؛ يعني چيزي حدود 50درصد از ظرفيت 
بازار پوشاك. البته منبع رسمي اعالم آمار قاچاق يعني ستاد مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز 3 تا 3.5 ميليارد دالر از اين آمار را تأييد كرد، اما با 
اين حال نگاهي به آمار واردات رسمي پوشاك در همين سال  كه تنها 
60 و به روايتي ديگر 64 ميليون دالر بوده، از شكاف عميق ميان رقم 

سهم ناچيز ۹ دهك درآمدي از بازار پوشاك
 نگاهي به ميانگين درآمد ماهانه سال 99 و 1400 دهك هاي جامعه و مقايسه آن 

با قيمت هاي موجود در بازار پوشاك نشان مي دهد دست كم سهم 7 دهك جامعه  از اين بازار 
چيزي نزديك به صفر و مجموع سهم 9 دهك اول زير 10 درصد است

فرخنده رفائي
خبرنگار

باالي نفت حساب ويژه باز كرده اند اين است 
كه دوباره ســرمايه گذاري روي نفت  شيل 
افزايش پيدا كرده و رقيــب جديدي وارد 

بازار شده است.
شركت خدمات حفاري بيكرهيوز ديروز اعالم 
كرد كه شمار دكل هاي نفت و گاز آمريكا براي 
ســومين هفته پياپي با افزايش روبه رو بوده 
است. به گزارش رويترز، شركت هاي انرژي 
آمريكا با رســيدن قيمت نفــت به باالترين 
سطح از سال2018 شمار دكل هاي حفاري 
نفت و گاز را براي سومين هفته پياپي افزايش 
دادند و مجموع دكل هاي حفاري آمريكا در 
اين هفته نسبت به هفته پيش از آن 5دستگاه 
افزايش يافت و به 475دستگاه رسيده كه اين 

تعداد باالترين رقم از  ماه آوريل2020 است.

دردسرهاي نفت ايراني
چه نفت 100دالر شود چه صفر دالر؛ نظير 
آنچه براي يك روز در اوج شــرايط شــيوع 
كرونا در بازار طالي سياه دنيا مشاهده شد، 
مشخص است كه دردسرهاي بازگشت نفت 
ايران به جايگاه قبل از تحريم ها زياد اســت. 
از يك طرف افزايش سقف توليد و استمرار 
روند آن براي يك بازه زماني طوالني مدت، 
از طرف ديگر تالش براي بازپس گيري بازار 
ازدســت رفته به ويژه بازارهاي اروپايي؛ اما 
دردسر اصلي اين است كه در گام نخست، هم 
تحريم ها عليه صنعت نفت ايران برداشته شود 
و هم اينكه بتوان از دالرهاي نفتي استفاده 
كرد، بدون هزينه اضافه و مزاحم. آيا وزير نفت 
آينده در دولت ابراهيم رئيســي با معامالت 
به شدت پيچيده دنياي نفت آشنايي كافي و 

تجربه بين المللي خواهد داشت؟

در مراسم بهره برداري از نخستين گروه ناوگان ريلي توليد داخل، تفاهمنامه  خبر
طراحي، ســاخت و تأمين مالي پروژه برقي ســازي  راه آهن حومه اي تهران- 

گرمسار توسط بخش خصوصي نيز به امضا رسيد. 
به گزارش همشهري، اين تفاهمنامه در 10ماده ميان راه آهن جمهوري اسالمي ايران با يك 
شركت پيمانكار عمومي احداث نيروگاه  و يكي از زيرمجموعه هاي يكي از خودروسازان كشور 

به امضا رسيده است كه ازجمله اهداف اين تفاهمنامه، جذب مشاركت بخش غيردولتي در 
سرمايه گذاري و تأمين مالي پروژه هاي ريلي، اســتفاده از حداكثر توان داخلي در ساخت و 
توسعه و بومي سازي فناوري هاي حمل ونقل ريلي، افزايش سهم راه آهن از كل بازار حمل ونقل 

عنوان شده است.
همچنين در اين مراسم 169دستگاه ناوگان ريلي توليد داخل شامل انواع واگن باري مسافري 
و لوكوموتيو به ارزش 352ميليارد تومان به بهره برداري رسيد كه بنا بر اعالم شركت راه آهن 
صرفه جويي ارزي 5.8ميليون يورويي به دنبال دارد. در نخستين مرحله توسعه ناوگان ريلي 

توليد داخل، درمجموع 156واگن باري نو، 3دســتگاه لوكوموتيو )يك دستگاه لوكوموتيو 
باري و 2دستگاه لوكوموتيو مسافري( و 10واگن مسافري باسازي شده به ارزش 352ميليارد 
تومان توسط 6شركت سازنده داخلي وارد شــبكه ريلي كشور شد. محمد اسالمي، وزير راه 
و شهرســازي در اين مراسم با اشــاره به اينكه به لحاظ كمي و عددي بهره برداري از ناوگان 
ريلي نسبت به سال98 رشد قابل مالحظه اي نداشت اســت، گفت: ويژگي ناوگان فعلي آن 
است كه تكيه بر توانمندي هاي داخل به يك جريان تبديل شده و امروز سازندگان داخلي به 
اين باور رسيده اند كه مي توانند ظرفيت هايشان را بدون وابستگي به خارج از كشور با تكيه بر 

ظرفيت هاي دانش بنيان توليد كنند و در اين راه از خالقيت، نوآوري و پژوهش استفاده كنند. 
وزير راه و شهرسازي با تأكيد بر اينكه وابستگي به خارج از كشور در زمينه اقالم و تجهيزات 
كاهش يافته و گام ها در مسير خودكفايي است، گفت: با توسعه زيرساخت و ناوگان ريلي با اتكا 
به توان داخل، هدف گذاري جابه جايي 100ميليون تن بار در سال در راه آهن شدني است و ما 
بايد با يك حركت جهشي با گسترش شبكه با نفوذ در مراكز بار، ايجاد مراكز لجستيكي با ايجاد 
تنظيمات و هماهنگي و تعامل بين المللي به ويژه تعامل منطقه اي بتوانيم ترانزيت و جابه جايي 

بار را در قالب حمل ونقل تركيبي تسهيل كنيم.

راه آهن تهران- گرمسار برقي مي شود

واردات رسمي و قاچاق حكايت مي كند؛ به اين معنا كه تقريبا 99درصد 
پوشاك خارجي موجود در بازار كشور در ســال هاي مياني دهه90 
به صورت قاچاق وارد كشور مي شد. ممنوعيت واردات پوشاك و طرح 
جامع مبارزه با پوشاك قاچاق كه از سال 97 كليد خورد، 2اقدامي بود 
كه اجراي آنها از سوي دولت مي توانست فرصت مناسبي براي رشد 
و افزايش سهم بازار توليدات ايراني فراهم كند، اما شرايط به گونه اي 

پيش رفت كه اين دو طرح به اهداف موردنظر دست نيافت.

طرح هاي ناتمام و ادامه واردات رسمي و غيررسمي 
ممنوعيت واردات بســياري از كاالهاي داراي مشابه داخلي از سال 
97 و 98 گرچه با شعار حمايت از توليد داخلي صورت گرفت، اما در 
حقيقت راه ناگريزي بود كه دولت به واسطه تحريم هاي اقتصادي و 
محدوديت منابع ارزي ناچار به قدم گذاشتن در آن بود. واردات پوشاك 
از ارديبهشــت 98 به طور كلي ممنوع شد و نمايندگي هاي برندهاي 
خارجي كه پس از برقراري دوباره تحريم ها شرايط را براي حضور در 
ايران مناسب نمي ديدند با سرعت بيشتري يكي پس از ديگري بازار 
پرسود ايران را ترك كردند. اجراي سياست ممنوعيت واردات، انگيزه 
را براي فعاليت بسياري از صنايع افزايش داد و صنايعي كه كمتر وابسته 
به واردات مواداوليه بودند، توانستند از فرصت ايجاد شده سود ببرند، اما 
جهش چندين برابري نرخ ارز از يك سو و برخي تصميمات دولت كه به 
اعتقاد فعاالن صنفي و صنعتي، غيركارشناسي بود از سوي ديگر كار را 

براي برخي صنايع دشوار كرد.
امروز با گذشت 2سال از تصويب طرح هايي كه گمان مي رفت مي تواند 
بازار پوشاك كشور را از چنگ وارداتي ها درآورد، نگاهي به پاساژها و 
فروشــگاه هاي لباس تهران و ديگر استان ها نشان مي دهد همچنان 
لباس هاي خارجي حضور بســيار پررنگي در بازار دارند و تقاضا نيز 
براي آنها كاهش نيافته اســت. بررســي آمارهاي گمرك و سازمان 
توسعه تجارت نشان مي دهد سال گذشته 12.7 ميليون دالر و سال 
پيش از آن يعني سال 98 رقمي بالغ بر 5.9 ميليون دالر انواع پوشاك 
به طور رسمي و عمدتا از مســير مناطق آزاد وارد كشور شده است. 
در همين حال ســتاد مبارزه با قاچــاق كاال و ارز به تازگي از كاهش 
آمار قاچاق پوشــاك به 500 ميليون دالر خبر داده است؛ رقمي كه 
فعاالن حوزه توليد پوشاك نســبت به صحت آن ترديد دارند و رقم 
واقعي را بسيار بيشتر از آنچه اعالم شــده است، مي دانند. رها شدن 
طرح مبارزه با پوشاك قاچاق در ابتداي راه و ناهماهنگي ها در مسير 
طرح ممنوعيت واردات، امروز بازار پوشاك را در شرايطي قرار داده كه 
به اعتقاد كارشناسان، آسان ترين و به صرفه ترين كار در بازار پوشاك، 

قاچاق است.
 

توليدكنندگان: آمار اعالم شده براي قاچاق منطقي نيست
عضو هيأت مديره اتحاديه توليدكنندگان و فروشــندگان پوشــاك 
در گفت وگو با همشــهري درباره آمار 500ميليــون دالري قاچاق 
پوشــاك كه به تازگي از سوي ســتاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز اعالم 
شده، مي گويد: ســتاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز تنها نهادي است كه 
از لحاظ قانوني مي تواند آمار قاچاق را اعــالم كند، اما آخرين آماري 
كه از سوي ستاد اعالم شــد همه را متعجب كرد. مجيد افتخاري، با 
غيركارشناسي خواندن اين آمار، مي افزايد: هر زمان كه ستاد عددي را 

به عنوان ميزان قاچاق كااليي عنوان مي كند، ممكن است يك سري از 
بخش هاي كارشناسي روي رقم اعالم شده اختالف نظر داشته باشند، 
اما درباره رقم جديد اعالم شــده براي قاچاق پوشاك، اينكه يكباره 
ظرف يك سال حجم ورود پوشاك قاچاق از 1.7ميليارد دالر به 500 
ميليون دالر كاهش يافته باشد به اعتقاد من غيركارشناسي است و 
اصوال مدل محاسبه ميزان قاچاق از سوي ستاد كه بر مبناي شكاف 

عرضه و تقاضاست، قابل قبول نيست.

توليد پوشاك در ايران توجيه رقابتي ندارد
روند اتفاقاتي كه طي يك سال گذشته در حوزه توليد پوشاك رخ داده، 
شرايط متفاوتي را براي اين صنعت رقم زده است. افتخاري با تأكيد بر 
اينكه برايند رخدادهاي يك سال اخير در جهت افزايش قاچاق بوده 
است در توضيح اين اتفاقات مي گويد: سال گذشته وزارت صمت در 
زمينه بخشــي از مواداوليه توليد محدوديت هايي ايجاد كرد كه به 
واســطه اين محدوديت ها بهاي مواداوليه صنعت پوشاك در داخل 
كشور به شــدت افزايش يافت. كارخانجات نســاجي با توجه به اين 
محدوديت  هاي غيركارشناسي قيمت توليدات خود را افزايش دادند 
و اين باعث شد هزينه توليد پوشاك در ايران از هزينه توليد بسياري 
از كشورهاي مطرح باالتر برود و نه تنها توجيه اقتصادي براي رقابت 
در توليد وجود نداشته باشد، بلكه امروز به دليل ارزان تر بودن توليدات 
ديگر كشورها تمايل به قاچاق افزايش يافته است. گرچه بعدا مفاد اين 
تصميم غيركارشناسي تغييرات اندكي كرد، اما هم اين تغييرات كافي 

نبود و هم تأثير تصميم اوليه در بازار مواداوليه ماندگار شد.
با اين حال اين تنها دليل افزايش گرايش به قاچاق نبود. عامل ديگري 
كه سال گذشــته در روند تجارت در تمام دنيا تغييرات مهمي ايجاد 
كرد، كرونا بود. عضو هيأت مديره اتحاديه توليدكنندگان در توضيح 
چگونگي تأثير كرونا بر بازار پوشاك ايران مي گويد: ركود تجارت در 
سال كرونا بيشتر سفارش هاي شركت هاي مختلف دنيا را كنسل كرد 
و هم اكنون پوشاك توليد شده از برندهاي مختلف در چين و بنگالدش 
به صورت كيلويي و تناژي آماده ورود به بازار كشورهاي مختلف است. 
اين عامل در كنار قيمت باالي توليدات داخلي، شرايط را براي واردات 
فراهم كرده و چون واردات قانوني نداريم، قاچاق افزايش پيدا مي كند. 
به اعتقاد اين اســتاد دانشــگاه و فعال عرصه توليد پوشاك، قاچاق 
همچنان بزرگ ترين آسيب صنعت پوشاك كشور است و ميزان آن از 

ارقام اعالم شده بسيار بيشتر است.

با واردات قانوني مشكلي نداريم
افتخاري واردات قانوني را در تضاد با توليد داخلي نمي داند. او مي گويد: 
اگر واردات به شكل قانوني انجام شود، توليدكننده داخلي مي تواند در 
فضايي برابر رقابت كند؛ چون استاندارد مشخصي براي قيمت وجود 
دارد و اين به افزايش كيفيت توليد هم منجر خواهد شد؛ به طور مثال 
اگر قيمت پالتوي وارداتي قانوني 2.5 ميليون تومان باشد، توليدكننده 
ايراني مي تواند با قيمت 2 ميليون تومان كاالي باكيفيت عرضه كند؛ 
درحالي كه همان پالتو به صورت قاچاق در بــازار 1.2 ميليون تومان 
فروخته مي شــود و توليدكننده ايراني براي اينكه بتواند با آن رقابت 
كند، ناچار است كيفيت مواداوليه را كاهش دهد تا بتواند توليدش را 

يك ميليون تومان عرضه كند.
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   تعطیلی مشاغل از 2 تا 4
رئيس اتاق اصناف تهران با بيان اينكه در دور پنجم همه گيري كرونا فقط مشاغل مشمول 
گروه يك شغلي و برخي از مشاغل مشمول گروه 2 مجاز به فعاليت بوده و مشاغل مشمول 
گروه 3و 4 شغلي تعطيل خواهند بود، گفت: براي اجراي صحيح مصوبات ستاد ملي مقابله با 
كرونا به بازرسي و نظارت اصناف دستور برخورد با تخلفات احتمالي در اجراي اين مصوبات 
را داده شده است و عالوه بر اين از امروز )يكشــنبه( بازرسان اصناف در قالب گشت هاي 

مشترك با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشــكي نحوه فعاليت مشاغل و اجراي اين ضوابط را رصد مي كنند. نوده 
فراهاني با تأكيد بر اينكه بايد همه مردم با رعايت پروتكل هاي بهداشتي زمينه مقابله با شيوع كرونا را فراهم كنند، چرا 
كه نمي توان براي نزديك به 300هزار واحد صنفي بازرس و گشت نظارتي گذاشت و دستورالعمل ها و ضوابط جديد براي 
فعاليت مشاغل نيز در چارچوب مصوبات ستاد ملي مقابله با كرونا ابالغ شده است. او افزود: در مشاغل گروه 2 تعدادي از 
رستوران ها فعال خواهند بود كه بايد صرفا به صورت بيرون بر و با رعايت دقيق ضوابط و پروتكل هاي ابالغي فعاليت كنند. 
رئيس اتاق اصناف تهران، افزود: مشاغل گروه يك شغلي مانند خواربارفروشي ها، نانوايي، ميوه فروشي، مراكز بهداشتي 
و درماني، اورژانس، آتش نشاني و... كه مايحتاج يا خدمات ضروري مورد نياز مردم را تامين كنند همچنان مجاز به فعاليت 
خواهند بود اما كسب وكارهاي مشمول گروه 3 و 4 شغلي تعطيل است. نوده فراهاني در مورد مدت زمان اجراي تعطيلي 
مشاغل، افزود: اين تعطيلي ها تا هر زماني كه ستاد ملي با بررسي وضعيت همه گيري كرونا و بر مبناي شمار مبتاليان و افراد 

متوفي تشخيص دهد كه شرايط كاهش همه گيري كرونا بهبود يافته يا خير، ادامه خواهد يافت.

   متقاضیان صندوق
مدير نظارت بر نهاد هاي مالي سازمان بورس در پاسخ به اين پرسش كه آيا سرمايه گذاران از تاسيس صندق هاي امالك و 
مستغالت استقبال خواهند كرد يا خير گفت: برآورد ما اين است كه استقبال خوبي از اين صندوق ها شود چرا كه همين حاال 
متقاضيان زيادي براي تاسيس اين صندوق ها وجود دارد كه درخواستشان را به سازمان بورس ارائه كرده اند. به طور مثال برخي 
بانك ها ازجمله بانك مسكن متقاضي تاسيس صندوق هاي امالك و مستغالت هستند. او درباره آينده اين صندوق ها گفت: 
به دو دليل برآورد ما اين است كه استقبال خوبي از اين صندوق ها انجام شود؛ اول اين است كه مردم ايران عالقه زيادي براي 
سرمايه گذاري در حوزه مسكن و بازار اجاره دارند و دوم اينكه براساس قانون ماليات بر عايدي سرمايه، وقتي يك ملك زياد 
مبادله مي شود بايد براي اين مبادالت ماليات پرداخت شود اما در صندوق هاي امالك و مستغالت، ملكي كه توسط صندوق 

خريداري مي شود ثابت است و از اين جهت مي تواند جذابيت مالياتي داشته باشد.

در دور پنجم همه گيری کرونا، گرچه 
با مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا 
به جز مشــاغل گروه يک و برخی از 
مشاغل گروه2 با حداقل ظرفيت بايد 
فعاليت بقيه مشاغل مشمول گروه 
2 تا 4 ممنوع شود اما هنوز تعطيلی 
کامل اين مشاغل اجرايی نشده است

با قرار گرفتن تهران در فهرست شهرهاي  كسب وكار
قرمز با موج جديد شيوع ويروس کرونا، 
از ديروز)شنبه( محدوديت هاي تازه اي 
براي فعاليت مشاغل و کسب وکارها در اين کالنشهر 
وضع شده که براساس آن فقط مشــاغل گروه يک و 
مشاغل گروه 2 با يک ســوم ظرفيت مجاز به فعاليت 
خواهند بود و فعاليت مشاغل گروه 3و4 شغلي ممنوع 

است.
به گزارش همشــهري، براســاس آخريــن تغييرات 
در نقشــه رنگ بنــدي شهرســتان هاي کشــور تا 
ديروز 12تير مــاه ۹2شهرســتان در وضعيت قرمز، 
183شهرستان نارنجي و 1۷3شهرستان در وضعيت 
زرد هســتند. همچنين تعداد شهرســتان هاي آبي 
همچنان صفر اســت و تهران نيز در موج پنجم شيوع 
کرونا به جمع شهرهاي قرمز پيوسته است. با اين روند 
براساس مصوبات قبلي و تازه ستاد ملي مقابله با کرونا 
در مورد کم و کيف فعاليت مشــاغل و کسب وکارها 
در شــهرهاي قرمز، فعاليت بســياري از مشــاغل و 
کســب وکارها تا فروکش کردن مــوج اپيدمي کرونا 

ممنوع شده است. 
در دور اول تا سوم کرونا با قرار گرفتن شهرها در وضعيت 
قرمز جز مشاغل و کسب وکارهاي مشمول گروه يک 
شغلي فعاليت بقيه مشاغل ممنوع اعالم و واحدهاي 
صنفي متخلف مشمول جريمه و برخوردهاي تعزيراتي 
شدند. اما طوالني شدن موج اپيدمي کرونا و به تبع آن 
تعطيلي مشاغل و کسب وکارها و از سوي ديگر محقق 
نشدن بســته هاي حمايتي و ناکارآمدي حمايت هاي 
حداقلي از کسبه موجب شــده تا در دور پنجم شيوع 

کرونا، محدوديت هاي تعطيلي مشاغل و کسب وکارها 
به جديت سابق اجرايي نشود. فشار اقتصادي ناشي از 
تعطيلي طوالني مدت کســب وکارها موجب مقاومت 
برخي کسبه براي تعطيلي واحد صنفي با وجود تشديد 
برخوردهاي نظارتي شده است شايد بر اين اساس ستاد 
ملي مقابله با کرونا در دور پنجم شيوع پاندمي کرونا 
عالوه بر مشاغل گروه يک برخي مشاغل گروه2 شغلي 
را نيز مجاز به فعاليت کرده است. اما فعاليت اين مشاغل 
و کسب وکارها تابع رعايت جدي تر ضوابط ابالغي اين 
ستاد و اتاق اصناف خواهد بود و به گفته فعاالن صنفي 
در اين دوره نظارت هاي بازرسي اصناف و گشت هاي 
مشــترك وزارت بهداشــت بر اجراي اين پروتكل ها 

جدي تر خواهد بود.

تهران نيمه تعطيل شد
با توجه به ديدگاه هاي مسئوالن صنفي و مصوبات ستاد 
ملي مقابله با کرونا جز مشاغل مشمول گروه يک شغلي 
که کاالها و خدمات ضروري و مورد نياز مردم را تامين 
مي کنند و بخشي از مشاغل مشمول گروه 2 با يک سوم 
ظرفيت مانند رستوران ها، اغذيه فروشي ها به صورت 
بيرون بر، فعاليت ساير مشاغل و کسب وکارهاي مشمول 
گروه 2تا 4 تا اطالع ثانــوي تعطيل خواهد بود، گرچه 
برخي از تعطيلي 10روزه اينگونه مشــاغل )از 10تا 
22تيرماه جاري( خبر مي دهند اما با توجه به وضعيت 
مبهم شــيوع و کم و کيف مبتاليان و متوفيان کرونا، 
تشــكل هاي صنفي، هرگونه تغيير اين فهرســت يا 
بازگشايي مشاغل مشمول گروه 2تا 4 شغلي را منوط 
به مصوبات تازه ســتاد ملي مقابله بــا کرونا در مورد 

فروکش کردن تب شيوع کرونا مي دانند.
با اين روند از ديروز تمامي بوستان ها، مراکز تفريحي، 
بازارها، مراکز شــماره گذاري خودرو، آرايشــگاه ها، 
باشگاه هاي بدنسازي و مراکز خريد در تهران تعطيل 
شده و با توجه به اينكه فعاليت کسبه بازاربزرگ تهران 
نيز در زمره مشــاغل گروه 2 و 3 محســوب مي شود، 
فعاليت اين بازار نيز از ديروز تعطيل شده است. روابط 
عمومي تئاتر شهر نيز از تعطيلي فعاليت اين مجموعه 
از 12 تيرماه خبر داده و کليه ورزشگاه ها و فعاليت هاي 
ورزشي در تهران تعطيل شده است با وجود اين به نظر 
نمي رسد که هنوز همانند دوره هاي قبلي شيوع کرونا، 
تهران با تعطيلي کامل مواجه شده باشد و مي توان گفت 

اين کالنشهر به حالت نيمه تعطيل درآمده است.

فهرست مشاغل مشمول تعطيلي 
بررسي مشــاغل مشــمول گروه 2 تا 4 شغلي نشان 
مي دهد که اکثريت مشاغلي که در موج پنجم شيوع 
کرونا تعطيل خواهند شد همان مشاغلي هستند که 
در 4موج قبلي شــيوع اين بيماري يا کسب وکارشان 
به صورت مقطعي آغاز و يا اينكه همانند مشاغل گروه 4 
از قبيل تاالرهاي پذيرايي فعاليت نيم بند و کوتاه مدت 
آنها مشمول ضوابط و مقررات سختگيرانه اي بوده که 
موجب گرايش مشتريان به استفاده از مشاغل مشابه 
آنها مانند برپايي مراسم جشــن در باغ ها و تاالرهاي 
غيرمجاز شده است. براســاس گروه بندي اعالم شده، 
مشاغل گروه دوم شامل بوستان ها و مراکز تفريحي، 
بازارها و نمايشــگاه هاي فروش انواع خــودرو، مراکز 
شماره گذاري خودرو، باشگاه هاي ورزشي، سالن هاي 
بدنسازي، آرايشــگاه هاي مردانه، مراکز فروش لوازم 
آرايشــي و بهداشــتي، مراکز فروش فرش و موکت، 
لوازم خانگي، پارچه، پرده، مبلمان، تزيينات داخلي، 
مراکز فروش کادويي، اســباب بــازي، لوازم التحرير، 
مراکز فروش انواع پوشــاك، کيــف و کفش، خرازي، 
خياطي، آتليه و عكاسي، آژانس مشاور امالك، خدمات 
چاپ ديجيتال، مراکــز تهيه و طبخ غــذا با پذيرش 
مشتري، قنادي و شــيريني پزي  تر و خشک، آبميوه 
و بستني فروشــي و مشاغل مشــابه است. همچنين 
مشاغل گروه سوم را پاساژهاي سرپوشيده، مدارس، 

دانشــگاه ها، حوزه هاي علميه، آموزشــگاه هاي فني 
و حرفه اي، زبان ســراها، آموزشــگاه ها و کتابخانه ها، 
مهدهاي کودك، استخرهاي سرپوشيده، سينما و تئاتر، 
موزه ها و باغ موزه ها، تاالرهاي پذيرايي، آرايشگاه هاي 
زنانه و ســالن هاي زيبايي دربرمي گيرد و در فهرست 
مشــاغل گروه 4 برپايي همايش ها، مراسم اجتماعي، 
فرهنگي و مذهبي، مدارس شبانه روزي، باشگاه هاي 
ورزشــي مربوط به ورزش هاي پربرخــورد، ازجمله 
کشتي، کاراته و جودو، کافه ها، چايخانه ها و قهوه خانه ها 

رئيس اتاق اصناف تهران در گفت و گو با همشهری: بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با شيوع کرونا با قرار گرفتن تهران در فهرست شهرهای قرمز فقط 
مشاغل گروه يک و بخشی از  مشاغل گروه 2 با يک سوم ظرفيت و رعايت ضوابط و پروتكل های ابالغی مجاز به فعاليت بوده و مشاغل گروه 3 و 4 تعطيل است

دور پنجم محدودیت و تعطیلی مشاغل آغاز شد كاهش قيمت برخي ميوه هاي فصلي
با افزايش توزيع انواع ميوه هاي فصل تابســتان قيمت  تره  بار

برخي از اين ميوه ها در ميادين کاهش يافت. 
به گزارش همشهري، در کنار کاهش قيمت ميوه هاي 
خارج از فصل مثل ســيب و پرتقال، انواع ميوه هاي تابســتانه نيز در 
هفته گذشته کمي ارزان تر شد که سيب گالب با 2هزار تومان کاهش 
قيمت ازجمله آنها بود. در ميــان ميوه هاي فصلي قيمت گيالس در 
هفته گذشته در ميادين افزايش داشت و هرکيلو از اين ميوه از 3۵هزار 
تومان به 3۷هزار تومان تغيير قيمت داد. هم اکنــون انواع انگور هر 
کيلوگرم 1۹هزارو800 تومان، آلبالو هر کيلوگــرم 23هزار تومان، 
انواع آلو هر کيلوگرم 22هزارو۵00 تومان، انواع پرتقال هر کيلوگرم 
۵هزارو800  تومان، توت فرنگي هر کيلوگرم 31هزار تومان، خربزه 
مشــهدي هر کيلوگرم  ۹هزارو200 تومان، انــواع خربزه و ملون هر 
کيلوگرم ۷هزارو300 تومان، زردآلوي ممتاز هر کيلوگرم 3۹هزارو800 
تومان، سيب زرد هر کيلوگرم 11هزار تومان، سيب قرمز هر کيلوگرم 
4هزارو۵00 تومان، ســيب گالب هر کيلوگرم 1۷هزارو۵00 تومان، 
شليل و شــبرنگ هر کيلوگرم 21هزار تومان، انواع طالبي و گرمک 
هر کيلوگرم 8هزارو100تومان، گيالس تک دانه و ممتاز هر کيلوگرم 
3۷هزار تومان، موز هر کيلوگرم 23هزارو۹00 تومان، هلو هر کيلوگرم 
21هزار تومان و هندوانه هر کيلوگرم ۵هــزارو۵00 تومان به فروش 
می رسد. براساس گزارش سازمان ميادين شهرداري تهران که هفته 
گذشته منتشر شــد انبه، زردآلوي ممتاز و گيالس تک دانه و ممتاز 
گران ترين و سيب قرمز، هندوانه و پرتقال ارزان ترين ميوه هاي عرضه 

شده در ميادين ميوه و تره بار محسوب مي شوند.

ميزان اختالف قيمت انواع ميوه در ميادين ميوه و تره بار و ميانگين سطح شهر
اختالف قيمت )درصد(در سطح شهردر مياديننام ميوه

۴۲ ٪۱۱.۰۰۰۱۹.۰۰۰سيب زرد
۳۷ ٪۱۷.۵۰۰۲۸.۰۰۰سيب گالب

۵۷ ٪۵.۸۰۰۱۳.۵۰۰پرتقال
۱۰ ٪۳۷.۰۰۰۴۱.۰۰۰گيالس

۳۵.۵ ٪۲۱.۰۰۰۳۲.۵۰۰هلو
۳۸ ٪۱۹.۸۰۰۳۲.۰۰۰انگور

۳۲.۵ ٪۸.۱۰۰۱۲.۰۰۰طالبي و گرمك
۳۴ ٪۹.۲۰۰۱۴.۰۰۰خربزه

۱۵.۵ ٪۵.۵۰۰۶.۵۰۰هندوانه
۱۰ ٪۲۳.۹۰۰۲۶.۵۰۰موز
۲۹.۵ ٪۱۵۸.۸۰۰۲۲۵.۰۰۰جمع

ميزان اختالف قيمت سبزي و صيفي  در ميادين ميوه و تره بار و ميانگين سطح شهر
اختالف قيمت )درصد(در سطح شهردر مياديننام محصول

۳۲ ٪۷.۵۰۰۱۱.۰۰۰خيار گلخانه اي
۳۱ ٪۶.۹۰۰۱۰.۰۰۰خيار رسمي
۲۱ ٪۶.۳۰۰۸.۰۰۰گوجه فرنگي

۴۱ ٪۵.۹۰۰۱۰.۰۰۰بادمجان
۴۰ ٪۵.۴۰۰۹.۰۰۰كدو

۲۹.۵ ٪۵.۳۰۰۷.۵۰۰سيب زميني
۳۰.۵ ٪۵.۲۰۰۷.۵۰۰پياز سفيد
۳۰ ٪۴.۲۰۰۶.۰۰۰پياز زرد

۳۱.۵ ٪۶.۵۰۰۹.۵۰۰انواع سبزي
۲۳ ٪۱۳.۹۰۰۱۸.۰۰۰لوبيا سبز

۳۰.۵ ٪۶۷.۱۰۰۹۶.۵۰۰جمع

مدير نظارت بر نهاد هاي مالي ســازمان  كالن
بــورس از آغــاز بــه کار صندوق هــاي 
ســرمايه گذاري امــالك و مســتغالت 
به عنوان يک ابزار مالي اجاره داري در نيمه دوم سال خبر 
داد. برآورد مي شــود تاســيس اين صندوق ها به ايجاد 

تعادل در بازار اجاره کمک کند.
به گزارش همشــهري، افزايش شــديد قيمت مسكن 
در چند سال گذشته منجر به رشــد قيمت ها در بازار 
اجاره هم شده است به طوري که آمار ها نشان مي دهد 
اجاره نشين ها شرايط سختي را سپري مي کنند. به زعم 
تحليلگران برخي از داليل اين موضوع صرف نظر از رشد 
قيمت مسكن تحت مشكالتي است که در بخش عرضه 
مســكن وجود دارد. در چنين شرايطي ابزارهاي مدرن 
مالي مي توانند به ايجاد تعادل در بازار ســاخت مسكن 
کمک کنند. يكي از اين ابزار هــا صندوق هاي زمين و 
ساختمان هســتند که مي توانند روند توليد مسكن را 
در کشور افزايش دهند و به افزايش عرضه کمک کنند. 
در کنار آن نوع جديدي از صندوق ها با نام صندوق هاي 
امالك و مستغالت وجود دارند که در حوزه اجاره فعاليت 
مي کنند و مي توانند با افزايش عرضه به ايجاد تعادل در 

بازار کمک کنند.
ايــن صندوق ها که ســاختاري مشــابه صندوق هاي 
سرمايه گذاري در سهام دارند، اين اجازه رابه آنها مي دهد 
که وارد حوزه اجاره داري شوند و از اين طريق بازار اجاره را 
گسترده تر کنند. همچنين افرادي که در اين صندوق ها 
سرمايه گذاري مي کنند اين فرصت را پيدا مي کنند تا در 
سبدي متنوع از امالك سرمايه گذاري کنند و از مديريت 
حرفه اي سبد امالك و مستغالت بهره مند شوند. عالوه 
بر اين صندوق هاي سرمايه گذاري امالك و مستغالت 
عموماً معاف از مالياتند و قسمت عمده سود خود را در 
ميان سرمايه گذاران تقسيم مي کنند. با توجه به شرايط 
اقتصادي ايران برآورد مي شــود اين صندوق ها بتوانند 
به کنترل حجــم نقدينگي و هدايت منابع به ســمت 
فعاليت هاي اقتصادي مولد ازجمله ســاخت مســكن 

کمک کنند.
آن طور که سازمان بورس اعالم کرده قرار است از نيمه 
دوم ســال  جاري فعاليت اين صندوق ها به عنوان ابزار 
جديد اجاره داري آغاز شــود. برآورد مي شــود به دليل 
جذابيت موجود در اين صندوق ها، منابع مالي مطلوبي 
به اين صندوق ها تزريق شــود و از ايــن طريق به بازار 

مسكن کمک شود.

نحوه فعاليت صندوق هاي امالك و مستغالت 
مدير نظارت بر نهاد هاي مالي سازمان بورس با بيان اينكه 
بازار مسكن هميشــه يک بازار جذاب براي مردم بوده 
اســت، در مورد آغاز به کار صندوق هاي سرمايه گذاري 
امالك و مســتغالت به همشــهري گفت: به طور کلي 
تاکنون دو نوع صندوق سرمايه گذاري براي فعاليت در 
بازار مسكن از سوي سازمان بورس طراحي شده است 
که نمونه نخســت آن صندوق هاي زمين و ساختمان 
هستند که در بخش ســاخت مسكن فعاليت مي کنند. 
به اين معني که با تجهيز منابع خرد يا جمع آوري منابع 
مالي مردم زمين الزم براي احداث ساختمان را تامين 

می کنند و ملک مورد نظر خود را مي سازند.
ميثم فدايي با بيــان اينكه نوع دومــي از صندوق هاي 
سرمايه گذاري در حوزه مسكن با نام صندوق هاي امالك 
و مستغالت تعريف شده است که در بازار اجاره فعاليت 
مي کنند افزود: صندوق هاي زمين و ساختمان تا مرحله 
بهره برداري از پروژه هاي ساختماني فعاليت مي کردند و 
مدلي براي مرحله بعد از بهره برداري وجود نداشت اما 
اکنون با تهيه اميدنامه و اساسنامه صندوق هاي امالك 
و مســتغالت اين امكان فراهم شده اســت که فعاليت 
صندوق هاي سرمايه گذاري به بعد ازمرحله بهره برداري 

گسترش يابد.
او درباره سازوکار فعاليت اين صندوق ها توضيح داد: روش 
کار به اين صورت است که پس از تاسيس يک صندوق 
امالك و مستغالت، پذيره نويسي يا فروش يونيت هاي آن 
صندوق آغاز مي شود و مردم مي توانند يونيت هاي اين 
صندوق ها را خريداري کنند. بعد از پايان پذيره نويسي 
يونيت هاي صندوق، اين صنــدوق مي تواند منابع مالي 
جمع آوري شده را صرف خريد و سپس اجاره يک ملک 

مثال يک مال تجاري يا مجتمع مسكوني کند.
او با بيان اينكه اين صندوق ها امكان تجهيز منابع خرد 
و مشــارکت افرادي را در بازار اجاره فراهم مي کنند که 
توانايي کامــل خريد و اجاره يک ملــک را ندارند ادامه 
داد: مثال ممكن است شما قصد داشته باشيد يک ملک 
تجاري يا مغازه را در يكي از مناطــق تهران خريداري 
کنيد اما توانايي مالي کامل بــراي خريد کل آن ملک 
را نداريد در چنين شــرايطي بهتر است که واحد هاي 
صندوق هاي امالك و مستغالت را خريداري کنيد چرا 
که اين صندوق ها قادرند با دريافت منابع مالي تعدادي 
از سرمايه گذاران، ملک يا امالك مورد نظر را خريداري 
کرده و سرمايه گذاراني که در اين صندوق سرمايه گذاري 

کرده اند به اندازه ســهم الشــراکه خود مالک آن ملک 
مي شوند.

منافع سرمايه گذاران كجاست؟
مدير نظارت بر نهاد هاي مالي سازمان بورس در پاسخ به 
اين پرسش که منافع سرمايه گذاراني که يونيت هاي اين 
صندوق را مي خرند از کجا تامين مي شود گفت: بعداز 
خريد ملک مورد نظر، صندوق بايــد آن ملک را اجاره 
بدهد و ســرمايه گذاران را در منافع آن شريک کند. به 
اين معنا که اجاره بهاي دريافت شده از مجتمع مسكوني 
يا مال تجاري که توســط صندوق خريداري شده است 
در قالب سود هاي دوره اي به ســرمايه گذاران پرداخت 

مي شود و سرمايه گذاران از اين محل منتفع مي شوند.
فدايي با بيان اينكه منافع سرمايه گذاران فقط به اينجا 
ختم نمي شود توضيح داد: سرمايه گذاران همچنين از 
محل افزايش قيمت ملكي که توسط صندوق خريداري 
شده است هم سود مي کنند. به اين معنا که هرچه قيمت 
آن مجتمع مســكوني يا مال تجاري رشد کند قيمت 
يونيت هاي آن صندوق هم که توســط سرمايه گذاران 

خريداري شده است افزايش مي يابد.
او تأکيدکــرد: به طــور دقيق تــر افرادي که ســهام يا 
يونيت هاي صندوق هاي امالك و مستغالت را مي خرند 
از دو محل ســود مي کنند يكي از محل اجاره بها که در 
قالب سود توســط صندوق تقسيم مي شــود و ديگر از 
محل افزايش قيمت ملک که منجــر به افزايش ارزش 

يونيت هاي آن صندوق مي شود.
او در پاســخ به اين پرسش که ســود حاصل از دريافت 
اجاره بها در چه دوره هايي به ســرمايه گذاران پرداخت 
مي شود، گفت: بســتگي به اين دارد که در اساسنامه يا 
اميدنامه صندوق مدت زمان پرداخت ســود ماهانه يا 
فصلي تعيين شود. به گفته فدايي اساسنامه و اميدنامه 
اين صندوق ها تهيه شده است و اگر در هفته جاري هيأت 
مديره سازمان بورس آن را تصويب کند اين اميدواري 
وجود دارد که تا ۵ ماه آينده يعني نيمه دوم سال جاري 

اين صندوق ها تاسيس شوند.

آغاز به كار ابزار مالي اجاره داري در نيمه دوم سال
فعاليت صندوق هاي امالك و مستغالت در حوزه اجاره داري از نيمه دوم سال آغاز مي شود

با عرضه مواد دخاني، باغ وحش ها، تاالرهاي پذيرايي، 
شهربازي ها و برخي ديگر از مراکز مشابه قرار گرفته اند.

الزم االجرا بودن مصوبات ستاد ملي مقابله با كرونا 
 رئيس اتاق اصناف تهران در گفت وگو با همشــهري 
با بيان اينكه با وجود شــرايط بد اقتصادي واحدهاي 
صنفي، به دليل شيوع بيماري کرونا و براي حفظ جان 
مردم، اجراي مصوبات ستاد ملي مقابله با کرونا در مورد 
نحوه فعاليت مشاغل و کسب وکارها الزم االجراست، 
گفت: پيش از اين ســتاد ملي مقابله با کرونا شرايط، 
ضوابط و گروه بندي مشاغل و کسب وکارها را براساس 
رنگ بندي شهرها از نظر شيوع بيماري کرونا ابالغ کرده 
که اکنون با ورود کالنشهر تهران به فهرست شهرهاي 

قرمز، رعايت اين ضوابط الزامي است.
قاسم نوده فراهاني با بيان اينكه بر مبناي دستورالعملي 
که پيرو مصوبات قبلي ستاد به اصناف ابالغ شده با قرمز 
شدن وضعيت شهرها عالوه بر مشاغل گروه يک برخي 
از مشاغل گروه 2 نيز تنها با يک سوم ظرفيت و براساس 
ضوابط و مقرراتي که ابالغ شــده، مجــاز به فعاليت 
خواهند بود، افزود: اتــاق اصناف تهران ديروز )12تير 
ماه( اين مصوبات و دســتورالعمل ها را به تشكل هاي 
صنفي ابالغ کرده است. با وجود اين با توجه به وضعيتي 
که مسئوالن ستاد ملي مقابله با کرونا مبني بر سرايت 
ويروس جديد کرونا از شرق به ساير نقاط کشور اعالم 
کرده همه مردم بايد مراقب باشند تا به دليل حاد شدن 
وضعيت اين بيماري کشــور دچار مشــكالت بعدي 
نشوند. نوده فراهاني با تأکيد بر اينكه صرف رعايت اين 
ضوابط در مشاغل و کسب وکارها تضميني براي کاهش 
موج همه گيري کرونا نيســت، افزود: ديروز )شنبه( 
دستورالعمل ها و ضوابط مربوط به فاصله گذاري پرسنل 
و کم و کيف فعاليت مشاغل به واحدهاي صنفي ابالغ 
شده که در آن مثال تعداد رستوران هايي که بايد صرفا 

به صورت بيرون بر فعاليت کنند، ذکر شده است.



2 يكشنبه 13 تير 1400   شماره 8260 6 3 0 2 3 4 4 2 ايرانشهر

پيشگيري از كرونا را تنها به مردم واگذار نکنيد
يك پزشك اهل زاهدان معتقد است؛ مسئوالن درماني استان بايد به جاي 

مقصر نشان دادن مردم، بيماريابي گسترده انجام دهند
 

در روزهــاي گذشــته وضعيت بحرانــي كرونا در 
سيستان وبلوچستان بارها در صدر اخبار قرار گرفت 
و درباره آن صحبت شد. متأسفانه آمار فوت در اين 
استان به شكلي فاجعه بار در حال افزايش است، به طوری كه شبانه روز گذشته 23نفر 
ديگر از شهروندان استان به دليل ابتال به كرونا جان خود را از دست دادند. بحران كرونا 
در سيستان وبلوچستان مي توانست به اينجا نرسد و با آگاه كردن مردم و افزايش تست و 
واكسيناسيون از آن جلوگيري  شود؛ موضوعي كه مصطفي جهان تيغ، پزشك عمومي 

اهل زاهدان در گفت وگو با همشهري بر آن تأكيد مي كند.
اين پزشك عمومي با بيان اينكه الگوي ابتالي مردم استان 
به بيماري شبيه به هندوستان اســت، مي گويد: كروناي 
هندي اوايل ارديبهشــت  در هند فاجعه آفريد زيرا مردم 
درگير انتخابات و مراســم مذهبي بودنــد. در هفته هاي 
گذشته سيستان وبلوچستان دقيقا همين وضعيت را داشت، 
تجمع هاي انتخاباتي شوراي شــهر بين طوايف به شكلي 

پرتعداد برگزار شد و اكنون بيماري در آن به اوج خود رسيده است.
جهان تيغ با بيان اينكه وضعيت امكانات در شــهرهاي استان بســيار بد است، اظهار 
مي كند: فقط به اين توجه كنيد كه سرانه تخت بيمارستاني در شهري مثل چابهار به 
ازاي هر هزار نفر 0/7تخت اســت. ضعف هاي اينچنيني شيوع ويروس را در استان به 

فاجعه تبديل كرده است.
وي با اشــاره به اينكه آمار ابتال و فوتي به دليل وخامت اوضاع اســتان در نيمه خرداد 
به اندازه موج آذر سال قبل رســيد، ادامه مي دهد: در همان روزهاي نيمه خرداد بايد 

محدوديت ايجاد مي شد.
اين پزشك با گاليه از اقدامات دانشگاه علوم پزشكي زاهدان مي گويد: دانشگاه به جاي 
هر كاري مردم را مقصر جلوه مي دهد درحالي كه مردم سيستان وبلوچســتان بسيار 
محروم هستند، فشار كاري بســياري را تحمل مي كنند، تعداد افراد متعلق به طبقه 
متوسط در استان بسيار كم است، عموم مردم كارگر هستند و سواد اندكي هم دارند. آنها 
نمي توانند كارشان را تعطيل كنند و از سوي ديگر دسترسي شان به مراكز تست كرونا 
هم بسيار كم است. مدت ها آمار ابتال در استان بسيار پايين اعالم مي شد درحالي كه 

كسي توجه نمي كرد كه تستي از مردم سيستان وبلوچستان گرفته نشده است.
جهان تيغ با بيان اينكه در همه گيري ها 3اليه مهار پيشــگيري، شناســايي و درمان 
وجود دارد، توضيح مي دهد: در استان پيشگيري را به مردم واگذار و بيشتر توانشان را 
به بيمارستان ها محدود كرده اند. در مرحله شناسايي هم كار جدي انجام نشده است. 
به عنوان پزشك وقتي به مردمي كه نمي توانند تست بدهند مي گويم كرونا دارند، حرفم 
را نمي پذيرند. مردم باور نمي كنند بيمارند، مي گويند سرما خورده ايم. اين افراد ناقل 

هستند و همين موجب گسترش بيماري تا اين اندازه شده است.
وي با بيان اينكه مردم اســتان از واكسيناسيون اســتقبال نمي كنند، مي  گويد: نبود 
استقبال از سوي مردم را علوم پزشكي بايد حل كند. آگاهي رساني براي مردم سالمند 
و كم سواد استان بايد با جديت انجام شود. اينكه بگوييم خودشان واكسن نمي زنند، 
چيزي را درست نمي كند. مردم پس از تزريق يك دوز تب مي كنند به هم مي گويند 

واكسن نزن مريض مي شوي، كسي بايد باشد كه اين موضوع را برايشان توضيح دهد.
جهان تيغ درباره تأثير افزايش واكسيناســيون بر وضعيت كنوني اســتان نيز اظهار 
مي كند: در استان بيشــتر افراد فقط يك دوز واكســن دريافت  كرده اند، با اين شكل 
واكسيناســيون گرچه تأثيري در ميزان ابتال به وجود نمي آيد اما خطر و كشــندگي 
بيماري كاهش مي يابد. همين نشان مي دهد واكسيناسيون در هر حدي باعث كاهش 
نرخ مرگ ومير مي شود و همين بسيار ارزشمند است. االن هم دير نشده است و مي توان 

اين كار را انجام داد.
اين پزشــك عمومي از تأثير مكمل درماني در كاهش ابتال بــه بيماري ياد می كند و 
مي افزايد: در بسياري از كشورها بعضي مكمل ها مانند ويتامين دي كه ثابت شده در 
كاهش نرخ كروناي وخيم مؤثر است، رايگان به مردم تزريق مي شود. اين موضوع اثبات 

شده اما متأسفانه در كشور ما اجرا نشده است.
جهان تيغ معتقد است كه سيستان وبلوچســتان قرباني محروميت شده است و بايد 
زودتر زيرساخت هاي درماني آن تقويت مي شد تا چنين فاجعه اي رخ ندهد. رويكردي 
جهادي الزم است كه هم اكنون امكانات درماني و پزشك براي مردم استان تامين شود 

تا مردم نجات يابند.

  آيين امضــاي تفاهمنامــه خواهرخواندگي 
اصفهان و سمرقند توسط شهرداران 2شهر در خبر روز 

حضور ســفير جمهوري اســالمي ايــران در 
ازبكستان به صورت برخط، انجام شد.

به گزارش همشــهري، با امضاي اين تفاهمنامه، ســمرقند 
رسما چهاردهمين خواهرخوانده اصفهان شد. پورتو پرتغال 
و حيدرآباد هند هم 2شهر ديگري هســتند كه اصفهان در 

آستانه امضاي تفاهمنامه خواهرخواندگي با آنها قرار دارد.
شــهردار اصفهان در اين آييــن ضمن ابراز خرســندي از 
امضــاي تفاهمنامه اظهار كــرد: ســمرقند و اصفهان هر 2 
عضو اكو هســتند كه اين موضوع مي توانــد الگوي موفقي 
از چندجانبه  گرايي بيناشــهري را شــكل دهــد و منجر به 

موفقيت هاي بزرگ و همكاري هاي چندجانبه شود.
قدرت اهلل نوروزي، با بيان اينكه از امروز و با امضاي تفاهمنامه 

خواهرخواندگــي اين 2شــهر تاريخي محــور فعاليت هاي 
فرهنگي، گردشگري، اقتصادي و... براي كشورهاي ازبكستان 
و ايران هستند، گفت: اين تفاهمنامه فقط براي همكاري بين 
2شهرداري نيست، بلكه تفاهمنامه اي است كه همه نهادهاي 
مربوطه مانند اتاق بازرگاني، دانشگاه و... را نيز درگير مي كند 
تا در سايه اين رابطه دوستي و تعامل به عنوان همتاي يكديگر 
براي آغاز همكاري اقدام كنند. شــهردار سمرقند نيز در اين 
آيين اظهار كرد: امضاي سند تفاهمنامه خواهرخواندگي ميان 
2شهر اصفهان و سمرقند يك پايه گذاري براي برقراري روابط 

دوستانه و همكاري ميان 2 شهر قديمي و برادر است.

بابر ميرزا آبالقل اف، تصريح كرد: همكاري و دوستي بين 2شهر 
هم دين و داراي جهان بيني مشترك، موجب توسعه روابط 

ميان ملل 2كشور مي شود.
سفير جمهوري اسالمي ايران در ازبكستان نيز در اين آيين، 
اظهار كرد: امضاي اين تفاهمنامه مي تواند زمينه ساز اتفاقات 
و همكاري هاي بعدي در زمينه هاي فرهنگي، گردشگري و 
اقتصادي باشد. حميد نيرآبادي،  تصريح كرد: شهر اصفهان 
و ســمرقند داراي ظرفيت هاي متعدد و بسياري هستند كه 
مي توانند با استفاده از اين ظرفيت روابط خود را هر چه بيشتر 

توسعه دهند.

خواهرخواندگي اصفهان و سمرقند 

52 درصد جمعيت كشــور 
در آذربــايجــــان غربي و  
شــرقي،  اردبيــل، البــرز  
تهران،خراســان رضوي و 
شــمالي، زنجــان، قزوين 
 گلستان،گيالن و مازندران
 )با 21درصد مساحت كشور(

زندگي مي كنند

هم اكنون خوزستان با بيش از 5ميليون نفر جمعيت با 
مشكالت زيرساختي مواجه است؛ زيرساخت هايي كه 
براي جمعيت بسيار كمتر از اين ايجاد شده و توسعه 

نيافته است

گپ

حميده پازوكي 
خبرنگار

 محله هایی به نام مهاجران
بسياري از اهالي استان هاي جنوبي و مركزي به دليل خشكسالي، بيكاري و محروميت براي ساختن يك 

زندگي بهتر به استان هاي شمالي و خوش  آب و هواي كشور مهاجرت مي كنند

فاجعه های اقليمی،بسياری از اهالی 
خوزستان، سيستان وبلوچستان، گزارش 

یزد، كرمان و اصفهــان را راهی 
استان های شمالی، تهران و البرز كرده است؛ بر 
اساس بررسی جمعيتی اســتان های واقع در 
یک سوم شمالی كشور كه شــرایط اقليمی 

بهتری دارنــد، 52درصــد جمعيت )طبق 
سرشماری ســال95( در آذربایجان غربی و 
شرقی، اردبيل، البرز، تهران، خراسان رضوی و 
شمالی، زنجان، قزوین، گلســتان، گيالن و 
مازندران)21درصد مســاحت كشور( زندگی 
می كنند؛ آماری كه طی ســال های85تا95 با 
شــروع روند فزاینده مهاجرت ها افزایش هم 
یافته است. طبق سرشماری سال85، 44درصد 
جمعيت در یک ســوم شمالی كشــور و این 

استان های خوش  آب و هوا زندگی می كردند. 
نگاهی به وضعيت 5استان مهاجرفرست یعنی 
خوزستان، سيستان وبلوچستان، یزد، كرمان و 
اصفهان هم گویای آن است كه مهم ترین چالش 
آنها  آب و خشکسالی بوده و حاال با مهاجرت 
افراد زیادی از اســتان های در معرض تنش به 
دامنه های شمالی البرز و افزایش جمعيت در 
نيمه شمالی، آینده خوبی برای مقصد مهاجران 

در انتظار نيست.

سيده زهرا عباسي
خبرنگار

زابلی ها در گرگان یک نمونه از مواردی است كه مهاجران اقليمی در مقصد، محله یا روستاهایی را شکل  داده اند    عکس: همشهری/ حامد بارچيان

   زابلی ها، اصفهانی ها و... 

مهاجرت های اقليمی از آن رو كه اغلب زنجيــروار اتفاق می افتند، جمعيت زيادی 
از استان های مبدا را راهی مقصد می كنند. ميل به همسايگی با افرادی از قوم خود 
هم موجب شــكل گيری محله يا روستاهايی شده اســت كه نام و يادگاری از ديار 
مادری را بر پيشانی دارند. »سيستانی  محله« گرگان و »كوهسنگي )زابلی ها(« در 
راميان، محله »آبادانی ها« همدان، »يزدی ها«  و »اصفهانی ها« كرج، »اصفهانی ها« 
و »شيرازی ها« ماسال و... مشــتی نمونه خروار از شكل گيری كانون های جمعيتی 
مهاجران در شهرهای مبدا هســتند. برخی از اين كانون های جمعيتی عمرشان با 
عمر مهاجرت ساكنان گره خورده است و به طور مثال، »كوهسنگي« در شهرستان 
راميان استان گلستان، روستايي با 50 سال قدمت محل سكونت بلوچ هاي مهاجر از 

سيستان وبلوچستان بوده و با مهاجرت بلوچ ها شكل  گرفته است. 

   تاثير غيرمستقيم اقليم

اقليم حتی اگر به طور مستقيم عامل مهاجرت داخلی نباشد، به طور غيرمستقيم و 
به واسطه اشتغال، به آن دامن می زند. اطالعات منتشرشده از سوی مركز آمار ايران 
هم نشان می دهد سال98، خوزستان در رتبه دوم مهاجرفرستی نيروی كار بعد از 
تهران قرار داشته است. رتبه دوم تا پنجم فهرست مهاجرفرستی در ميان استان های 
كشور به  ترتيب به خوزستان با 16هزار نفر معادل 6/3درصد از كل مهاجران در سن 
كار، كرمانشــاه با 15/8هزار نفر معادل 6/1درصد، آذربايجان شرقی با 14هزار نفر 
معادل 5/3درصد و مازندران با 12هزار نفر معادل 4/6درصد از كل مهاجران در سن 

كار اختصاص يافته است.

   خوزستان و مهاجرفرستی

خوزســتان نه فقط در ســال98 كه در دهه های گذشته 
مهاجرفرست ترين استان كشور شناخته شده و عالوه بر 
مهاجرفرستی، رده نخست آلودگی هوا، آمار آسم 2برابر 
كشور، رده دوم حاشيه نشينی با 850هزار حاشيه نشين، 
رده دوم بيكاری، رده ســوم جمعيت زير خطر فقر و رده 

نخست قطع برق با ساالنه 700دقيقه در اهواز را دارد.
رئيس مجمع نمايندگان خوزســتان مهاجرفرستی اين 
اســتان را نتيجه جريان تاريخی محروميت می داند و به 
همشهری می گويد: »خوزستان زمانی فرصت اشتغال و 
مهاجرپذيری داشــت، اما جنگ و بعد هم نبود سازندگی 
و كم لطفی مســئوالن كار را به جايی رســاند كه دچار 

مهاجرفرستی و تبعات اجتماعی حاصل از آن شود.«
سيدكريم حسينی، مانند بســياری از مردم و مسئوالن 
معتقد است رسيدگی نكردن به اين استان استراتژيك و 
مهم موجب بروز تنش های آبی ناشی از انتقال آب كارون و 

مشكالت محيط زيستی شده كه نتيجه آن خشكسالی و از دست رفتن فرصت های 
متعدد شغلی در سرزمينی است كه روزگاری جلگه ای پهناور با 5رود بزرگ بود.

او می افزايد: »كل دنيا با يك موج افزايش جمعيت مواجه شد و خوزستان هم از اين 
قاعده مستثنا نيست. در حال حاضر خوزســتان با بيش از 5ميليون نفر جمعيت با 
مشكالت زيرساختی مواجه است؛ زيرساخت هايی كه برای جمعيت بسيار كمتر از 
اين ايجاد شده و توسعه نيافته.« نكته ديگری كه كريمی به آن اشاره می كند، شكل 
گرفتن دافعه ای برای سرمايه گذاری در استان جنگ زده خوزستان است؛ حاال هرچند 
اين مشكل سال هاست حل شده، اما خروجی همه تنش های خوزستان جمعيتی از 
بيكاران را روی دست اين استان گذاشته. اين همه در حالی است كه نه فرصت های 
جديد شغلی در خوزستان ايجاد شده و نه فرصت های شغلی موجود در اختيار افراد 
بومی قرار گرفته. در اين شرايط خوزستان با وجود داشتن نفت، صنعت و كشاورزی 

با توسعه نامتوازن، يك استان بحران زده است كه آمار بيكاری آن برخالف آمارهای 
رسمی به بيش از 25درصد و در برخی شهرها بيش از 45درصد هم می رسد.

    رودهایی كه منشا زندگی بودند

خشكســالی آن قدر داغ بزرگی بر دل خوزســتانی ها گذاشــته كه ابتــدا و انتهای 
مشكالت شان با نام كارون گره خورده است. شهرهای جنوبی خوزستان در امتداد 
رودخانه ها شكل گرفته اند؛ رودخانه هايی كه با آورد آبی باال به كشاورزی و دامداری 
اهالی رونق داده بودند به طوری كه فرصت های شغلی يكی بعد از ديگری مهاجرانی 
را به اين ديار می كشاند. حاال از اين شهرها و آبادانی شان يك حسرت به جا مانده؛ 

حسرتی كه استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز هم به آن اشاره می كند. 
علی حسين حســين زاده، كه پيش از اين معاون سياسی اســتاندار خوزستان بود 
به همشــهری می گويد: »رودهای كارون، كرخه، مارون، دز و ...منشا شكل گيری 
شهرهای خوزستان هستند، اما 40-30 ســال است كه اليروبی نشده اند، فاضالب 
مستقيم به آنها می ريزد، در بستر آن ها ســاخت و ساز و آب شان هم به مناطق دور 
منتقل می شود و جالب اينكه همه اين كارها را دولت می كند و هيچ كس هم پيگير 
ماجرا نيست.« وی خشك شدن رودخانه ها را يكی از عوامل محيط زيستی تاثيرگذار 
بر مهاجرت جمعيت خوزســتان می داند و می افزايد: »گرما هم عامل مهمی است. 
شايد بگوييد گرما يك مساله طبيعی است، اما همين مساله طبيعی در سال های اخير 
تبعاتی با خود به همراه دارد. هزينه انرژی و وسايل سرمايشی باالست و بار اضافی 
روی دوش خانوار می گذارد. با اين شرايط برای معلمی كه می تواند در يك استان با 
آب و هوای مناسب و هزينه های پايين تر زندگی كند و همان حقوق معلمی اش را 
بگيرد زندگی در خوزستان به صرفه تر است يا در استانی ديگر؟ جواب مشخص است. 
هر كولر 30 ميليون تومان است، قيمت برق روی سبد هزينه خانوار می آيد، يك معلم 

5ميليون تومان حقوق می گيرد، بهتر نيست به يك شهر خوش آب و هوا برود؟«

   همه عوامل مهاجرفرستی خوزستان

اين استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز خوزستان را نحيف و 
رنجور می داند و ادامه می دهد: »در كشور هميشه می گويند 
خوزستان باالترين اعتبار را دريافت می كند، حرف درستی 
است اما بخش عمده اين اعتبار به كارهايی اختصاص داده 
می شود كه سودش برای كل كشور است. مثال اعتباری برای 
پتروشيمی اختصاص می يابد، اما گردش مالی پتروشيمی 
در تهران است. از سوی ديگر شاخص های رفاهی از جمله 
مدرسه، حمل و نقل، راه و...  در اين استان در رتبه های پايين 
قرار دارد كه همه اين موارد می تواند در مهاجرفرستی نقش 
داشته باشد.«  حســين زاده با بيان اينكه افراد متخصص و 
نخبه اولين گروه مهاجران هستند، اظهار می كند: »آن جايی 
كه اين مهاجران را می پذيرد، ســود می برد و آنجايی كه 
افرادش را از دست می دهد خود به خود دچار زيان و ضرر 
می شوند. اين مهم ترين پيامد است، اما به جای پيامد بايد 

به دنبال عوامل مهاجرت باشيم و برای ماندگاری جمعيت تالش كنيم.«

   بار مهاجران روی دوش مقصد

مهاجرت های داخلی گرچــه تبعات كمتری از مهاجرت های خارجــی دارند، اما در 
نهايت آسيب های زيادی را به شهرهای مبدا می زنند؛ از نگاه كارشناسان استان های 
درگير خشكسالی، اولين گروه مهاجران قشر فرهيخته و تحصيل كرده يا سرمايه دار 
هستند كه مهاجرت شان مبدا را از سرمايه های اجتماعی خالی می كند و جمعيت را 
رو به ســالمندی می برد. اما اين، همه روی مهاجرت های اقليمی نيست. شهرهايی 
خوش آب و هوا و سرســبزی كه معموال به عنوان مقصد مهاجران اقليمی شناخته 
می شــوند از ديد ديگری به آســيب های مهاجرت نگاه می كنند؛ زيست بومی كه با 

افزايش جمعيت در معرض تهديد قرار می گيرد.  اين را عضو هيأت علمی پژوهشكده 
گيالن شناسی می گويد و توضيح می دهد كه از نيمه اول دهه 80 مهاجرت به گيالن 
به چند دليل شــكل گرفت؛ مهاجــرت در نتيجه تغييرات آب و هوايــی و ريزگرد و 
خشكسالی از استان های مركزی و جنوبی به استان های شمالی، نرخ پايين تر زمين 
نسبت به استان های همســايه مثل مازندران، كاهش ارزش پول ملی و تمايل مردم 
برای حفظ پول و ســرمايه با خريد ارز و طال و دالر يا زمين و همچنين ســهل گيری 
دستگاه های منابع طبيعی و جهاد كشاورزی نسبت به غيربومی ها. رضا عليزاده، با بيان 
اينكه بسياری از مهاجران گيالن زمين های يك بخش را به صورت فاميلی خريداری 
كرده اند به همشهری می گويد: »غيربومی ها نســبت به بومی ها راحت تر می توانند 
زمين ها را تغيير كاربری دهند و  خانه سازی كنند. آماری وجود دارد كه 25-20 درصد 
زمين های كشــاورزی كاهش يافته و اين، نتيجه همين مهاجرت هاست كه به تغيير 
كاربری زمين های كشاورزی منجر شــده.« اين استاد دانشگاه و پژوهشگر از بررسی 
40روستا می گويد كه در نتيجه آن مشخص شد مثال جمعيت روستا طبق سرشماری 
سال95، 200نفر بوده است در حالی كه حدود 500-400 نفر ساكن روستا هستند 
و اين آمار اضافه مربوط به افرادی اســت كه گيالن را به عنوان خانه دوم و ســكونت 
موقت برگزيده اند.  عليزاده می افزايد: »آمار افرادی كه سكونت موقت دارند در مبدا 
يعنی تهران، اصفهان، مركزی يا شهرهای جنوبی محاسبه می شود، اما در واقع محل 
زندگی شان اينجاست و از امكانات، زيرســاخت ها و فضای شهری و روستايی گيالن 
استفاده می كنند  در حالی كه امكانات و اعتبار اســتان بر مبنای جمعيت ذكر شده 
سرشماری است.« عضو هيأت علمی پژوهشــكده گيالن شناسی به پژوهشی ديگر 
اشاره می كند و توضيح می دهد: »شنبه تا چهارشنبه مصرف برق باالست، زيرا اداره ها 
باز هستند، اما جالب اينكه 2سال است مصرف برق روزهای تعطيل و عادی برابر شده 
و اين دقيقا مربوط به ساكنان موقت است كه بدون پرداخت عوارض يا ماليات يا بدون 

اينكه در بودجه گيالن محاسبه شوند، از امكانات استان استفاده می كنند.«

   تکرار سرنوشت، این بار در شمال

عضو هيأت علمی پژوهشكده گيالن شناسی با تاكيد بر اينكه مهاجرت در همه دنيا 
عادی است، اما قوانينی دارد،  ادامه می دهد: »مهاجرت های بی رويه ابعاد ديگری هم 
دارد. در گيالن اغلب افراد بازنشسته ساكن می شوند و همين روی نسبت جمعيتی 
استان تاثير گذاشــته و گيالن حاال سالمندترين استان كشــور است. آگهی های 
زمين و خانه را ببينيــد، روی آن ها تبليغ واحد يا محله هايی اســت كه گيالنی در 
آن ساكن نيســت و اين توهين آميز اســت. نگاه از باال به پايين مهاجران نسبت به 
بومی ها و روستاييان به دليل قدرت خريد بيشتر هم در درازمدت تبعات زيادی بر 
جای می گذارد. اين روزها بسياری از محله هايی كه با حضور مهاجران شكل گرفته 
ادعاهايی برای داشتن نماينده در شورای شــهر هم دارند و می توان در آينده ای نه 

چندان دور شاهد غالب شدن جمعيت مهاجر نسبت به بوميان بود.«
ابعاد زيست محيطی مهاجرت هم از نگاه عليزاده قابل تامل است. او تصريح می كند: 
»شهرهای شمالی با وجود همه داشــته های طبيعی ظرف محدودی برای پذيرش 
جمعيت دارند. اصفهان از ابتــدا كوير و بيابان نبود يا شــهرهای جنوبی با ريزگرد 
مواجه نبودند و انفجار جمعيت در شهرهای شمالی می تواند تكه سبز شمال را هم به 
سرنوشت شهرهای جنوبی دچار كند. در دو سه سال اخير ريزگرد در گيالن ايجاد و 
روزهای آلوده زياد شده و بافت جنگلی هم در حال از بين رفتن است و با اين شرايط 

از گيالن هم چيزی نمی ماند.«

     مهاجرت بدون برنامه ریزی

زنگ هشدار آسيب مهاجرت  در حالی به صدا درآمده كه برخی استان ها سال هاست با 
مشكالت اين چنينی روبه رو هستند؛ گلستان يكی از استان های مهاجرپذيری است 
كه بيش از همه جمعيتی از سيستان وبلوچستان را در دل خود جای داده؛ جمعيتی 
كه نه تنها محله، روســتا و منطقه ای به نام خود دارند، بلكه در گروه های شبكه های 
اجتماعی با نام هايی چون »سيستانی های گلستان« شناخته می شوند.  معاون سياسی، 
اجتماعی و امنيتی استاندار گلستان هرچند معتقد است همه شهروندان حق دارند در 
هرجايی كه می خواهند زندگی كنند، اما تاكيد می كند مهاجرت بدون برنامه ريزی در 
مبدا و مقصد شرايط را سخت كرده است.  احسان مكتبی از تدوين نشدن قانونی برای 
مهاجرت گاليه دارد و به همشهری می گويد: »بزرگ ترين آسيب مهاجرت اين است 
كه جمعيت استان مقصد، بيشتر می شود و امكان برنامه ريزی سريع هم برای آن وجود 
ندارد و در نتيجه توازن مقصد بر هم می خورد.« او با بيان اينكه عموما مهاجرت ها نتيجه 
كاستی ها در مبدا است، می افزايد: »اين كاستی ها با جابه جايی جمعيتی به مقصد هم 
منتقل می شوند. انسان ها در نبود كار به عنوان مهم ترين نتيجه خشكسالی، مهاجرت 
می كنند و به خيل بيكاران اســتان مقصد می افزايند. عموما اين گروه سرمايه دار هم 
نيســتند و در نتيجه فقر و عقب ماندگی  از امكانات چون پيوست اجباری مهاجرت 
منتقل خواهد شد.« به گفته مكتبی، اما اين مهاجرت را نمی توان به گردن اقليم و آب 
و هوا انداخت، مگر ژاپن يا كره جنوبی اقليم خوبی دارند؟ مشكل اصلی اينجاست كه 
برنامه ريزی دقيقی برای حل بحران ها وجود ندارد و مشكالت دومينو وار در مناطق 
مختلف كشور پخش می شوند.  معاون سياسی، اجتماعی و امنيتی استاندار گلستان 
با بيان اينكه برنامه ريزی توسعه مبتنی بر عدالت می تواند عقب ماندگی ها را كنار بزند، 
تصريح می كند: »در ســطح كالن آماری دقيق و حساب شده از مهاجرت ها در دست 
نيست ولی در نقاطی مثل گلســتان، مازندران و گيالن تغيير بافت جمعيت در يك 
دهه گذشته و افزايش آسيب های اجتماعی به خوبی گويای تبعات مهاجرپذيری اين 
استان هاست.« او با اشاره به بحران آب در فالت ايران و خشكسالی های پی در پی تاكيد 
می كند كه ديگر وقت زندگی علمی رسيده است تا جلوی تبعات بيشتر خشكسالی 
گرفته شود؛ اين در حالی است كه به نظر می رسد اشتباه عامدانه و منافع زودگذر در 
مديريت آب دست به دست هم داده كه در آينده تبعات زيادی به دنبال خواهد داشت.

   
مهاجرت های اقليمی و داخلی  بنابر گزارش های سازمان امدادی »آكسفام« ساالنه 
20ميليون انسان را در جهان مجبور به ترك خانه شان می كند تا به جای ديگری در 
درون مرزهای كشور محل  زندگی شان مهاجرت كنند. كميساريای عالی پناهندگان 
وابسته به ســازمان ملل متحد هم امسال به مناســبت روز جهانی آب هشدار داد 
كمبود آب، دسترسی نداشتن به آب آشاميدنی سالم، خشكسالی، فرسايش خاك و 

بيابان زايی از عوامل مؤثر در تشديد مهاجرت هستند.  
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گزارش همشهري از مصائب زيست محيطي يك ماه اخير ايران

 ماه پرداغ 
محيط زيست

خبرهاي كوتاه

تداومآتشسوزیجنگليدرنوارمرزيمريوان
رئيس اداره منابع طبيعی و آبخيزداری شهرســتان مريوان اعالم  
كرد: آتش سوزی در منطقه دوالبی و دره وران مريوان با وجود تالش 
نيروهای منابع طبيعی، انجمن های مردمی و مردم همچنان ادامه 
دارد. آزاد نامداری با بيان اينكه مساحت دقيق جنگل های سوخته به 
دليل ادامه آتش سوزی قابل ارزيابي نيست عصر ديروز به ايسنا گفت: 
آتش سوزی منطقه دره وران چهارمين روز خود را پشت سر می گذارد 
و هرچند آتش مهار شد، اما پس از مدتی به دليل وزش باد و انتقال 
تكه های زغال دوباره آتش شعله ور شد. وی افزود: آتش سوزی  منطقه 
دوالبی سومين روز خود را پشت ســر می گذارد كه در منطقه صفر 
مرزی و در محدوده ميدان مين و مناطق پاكسازی نشده واقع شده 
اســت اما با اين وجود عمليات اطفاي حريق ادامه دارد. رئيس اداره 
منابع طبيعی و آبخيزداری شهرســتان مريوان تصريح كرد: حدود 
30 تن از نيروهای اداره منابع طبيعی از مريوان و ســنندج درحال 
جدال با آتش سوزی هستند و نيروهای مردمی و انجمن های محيط 
زيستی نيز همراه با محيطبانان در امر مهار آتش جنگل های مريوان 

مشاركت دارند.

تأمينحقابههورالعظيممطالبهفعاالنمحيطزيست
فعاالن محيط زيست در خوزستان با حضور در برابر ساختمان سازمان 
آب و برق خوزستان در اهواز، خواستار تأمين حقابه هورالعظيم شدند. 
به گزارش مهر، در پي كاهش شديد آورده رودخانه كرخه و خشكي 
پهنه هورالعظيم و مرگ هزاران قطعه ماهي نادر، مهاجرت گونه هاي 
بومي پرندگان و اتالف گاوميش ها، جمعي از فعاالن محيط زيست 
خوزستان با تجمع در مقابل ساختمان سازمان آب و برق خوزستان، 
خواستار رهاســازي حقابه تاالب هورالعظيم و پايان سياست هاي 
مخرب وزارت نيرو در حوزه منابع آبي شدند. معاون مطالعات جامع 
آب سازمان آب و برق خوزستان نيز اعالم كرد حوضه آبريز كرخه با 
شديدترين خشكسالي دوران خود روبه رو شده به طوري كه ميزان 
ورودي آب به ســد كرخه حدود ۵0درصد نســبت به مدت مشابه 
پارسال كاهش يافته است. به همين دليل از خردادماه، برنامه مديريت 
خشكسالي با محوريت استانداري خوزستان آغاز شده است. به گفته 
او، مشكالت اخير هورالعظيم ناشي از تعارض منابع با مصارف است 
كه از روز ششم تيرماه رهاسازي موجي آب به سمت تاالب انجام شد.

استفادهازپالستيكيكبارمصرفدراروپاممنوعشد
فروش و استفاده از ظروف يك بار مصرف پالستيكي براساس قانون 
مصوب ســال 201۹ در اروپا از صبح ديروز در تمامي اين اتحاديه 
ممنوع شد. اين قانون شامل ني  نوشــيدني و گوش پاك كن ها نيز 
مي شود. به گزارش ايسنا، 2۷ كشور عضو اتحاديه اروپا از صبح ديروز 
توليد پالستيك يك بار مصرف را متوقف كردند. بدين ترتيب توليد 
و مصرف قاشق و چنگال و بشقاب پالســتيكي، ليوان پالستيكي، 
ني نوشــيدني، گوش پاك كن و چوب هاي پالســتيكي متصل به 
بادكنك ها به همراه قطعات پالستيكي نگهداشــتن ليوان قهوه و 
ليوان هاي نوشيدني كه از پليمرهاي مصنوعي تهيه شده اند از صبح 

ديروز در تمامي اتحاديه اروپا ممنوع شد.

شايد با عبارت »روز اضافه برداشت از زمين« 
يا »روز تخطی از زمين« آشنا باشيد. اين روز دريچه

در تقويم محيط زيستی به رويدادی اشاره 
دارد كه مصرف منابع زيستی زمين از ظرفيت تجديد پذيری 
آن پيشــی می گيرد. تاريخ اين رويداد بســته به عوامل 
مختلفی چون سبك زندگی بشر، منابع طبيعی و اقتصاد 
متغيير است. سال 2018، تاريخ اين رويداد از 22 آگوست 
به اول آگوست )10 مرداد(، ســال 201۹ به 2۹ جوالی 
)۷مرداد( و ســپس با همه گيری كرونا در سال 2020 به 
22آگوست )31 مرداد( تغيير كرد. سال جاری ميالدی نيز 

زمان اين رويداد 2۹ جوالی تعيين شد. 
تعيين تاريخ دقيق روز اضافه برداشــت از زمين محاسبه 
 پيچيده ای دارد و توسط نهاد مستقل شبكه ردپای جهانی 
)Global Footprint Network( بر مبنای2شــاخص 
كارآمد »ردپای اكولوژيك« و »ظرفيت زيستی« صورت 
می گيرد.  اينگونه كه تعداد روزهای يك ســال معين كه 
ظرفيت زيستی زمين بتواند پاسخگوی ردپای اكولوژيك 
بشر باشد، محاسبه می شــود. »ماتيز واكرناگل«،  معرف 
اين مفهوم، روز اضافه برداشــت از زمين را به خرج كردن 
بودجه يك ســال، پيش از موعد مقرر تشبيه كرد. بودجه 

منابع زيستی »تجديدپذير« زمين برای 36۵ روز تعريف 
شده اما بشر ممكن است آن را در 234مين روز سال به طور 
كامل مصرف  كنــد و اگر در روزهــای باقی مانده، مصرف 
به همان روند قبل باشــد، زمين فرصــت احيای منابع را 
نخواهد داشــت. اين دقيقا اتفاقی است كه رخ داده و بشر 
اصل سرمايه زيست كره را بدون توجه به قابليت بازتوليد، 
استفاده كرده و با كســری اكولوژيك روبه روست. آثار اين 
اضافه برداشــت همين حاال به صورت فرســايش خاك، 
خشكسالی، بيابان زايی، جنگل زدايی، كاهش حاصلخيزی 
زمين های زراعی، بيداد پسماند و آلودگی پالستيكی، چرا و 
صيد بی رويه، انقراض گسترده گونه های گياهی و جانوری 
و گرمايش جهانی مشهود است. مفهوم اضافه برداشت از 
منابع زيست كره تصوير روشن و اجمالی از  مصرف گرايي 
 ارائه می كند. به همين دليل است كه  »روز اضافه برداشت 
از منابع طبيعی كشورها« مورد توجه قرار گرفت. از 1۹۵ 
كشور جهان، 134 كشور روز اضافه برداشت دارند. قطر و 
لوكزامبورگ زودتر از ديگر كشورهای جهان در دومين ماه از 
سال جاری ميالدی تمامی بودجه منابع زيستی تجديد پذير 
خود را خــرج كردند امــارات، كويت، آمريكا، اســتراليا، 
دانمارك و بلژيك در جايگاه بعدی و ســومين ماه از سال 
2021 اصل سرمايه زيستی كشورشان را استفاده كرده اند.
طبيعت اما تا جايی توانايی برآورده كردن نيازهای بشر را 
دارد كه مصرف، با ظرفيت قابــل تحمل زمين و ظرفيت 

تجديدپذيری زيست كره همخوان باشد. اگر سبك زندگی يا 
ميزان مصرف گرايی انسان  به اندازه يك شهروند آمريكايی يا 
اماراتی بود به 4كره زمين ديگر برای تامين تقاضای بشر نياز 
بود. اكنون ۷۵كشور در نيمه اول  و ۵۹ كشور در نيمه دوم 
سال جاری بودجه خود از سرمايه زيستي را خرج می كنند. 
ايران لب مرز است  و در روز 30ام ازششمين ماه سال جاري 
ميالدی، منابع طبيعی تجديدپذيــر را به تمامی مصرف 
كرده است. در مقايسه با سال 2020، روز اضافه برداشت از 
منابع زيستی ايران نيز ۵ روز جلوتر افتاد. برآورد می شود 
ايران 3 برابر بيش از منابع تجديدپذير زيستی موجود خود 
طی يك سال استفاده می كند كه به معنای ناپايداری در 
اكوسيستم های آبی و خشكی اســت. اما پايداری منابع 
زيســتی تحت تاثير الگوهای فكری و سياست های اتخاذ 
شده در ســطوح مختلف جهانی، منطقه ای، ملی و فردی 
قرار دارد. ردپای اكولوژيــك ايران در بخش های مختلف 
اقتصادی از نيمه قرن به بعد روندی صعودی داشت در حالی 
كه ظرفيت تجديدپذيری منابع طبيعی و ظرفيت زيستی 
كاهش يافته است. افزايش ميزان كربن و وضعيت منابع آب 
زيرزمينی بارزترين نمونه هستند. براساس مطالعات علمی، 
سرانه ظرفيت زيستی ايران در پهنه  آبی 0.06 است و  اين 
رقم برای قاره آسيا 0.0۹ و در مقياس جهانی 0.16 است. به 
گفته كارشناسان راه حل بهبود اين وضعيت در بهينه كردن 
الگوی توليد و مصرف انرژی، مديريت پســماند، بازيافت 
و بازچرخانــی آب، به كارگيری تكنولوژی روز، نوســازی 
زيرســاخت ها و افزايش بهره وری است كه مستلزم تغيير 

چارچوب فكری در سطوح مختلف جامعه است. 

روزاضافهبرداشتازمنابعزيستيايران
آيلينجوادي

پژوهشگر محيط زيست

محيطزيســتايرانخبرهايتلخبسياردارد
ودرماههاياخيراينخبرهافراوانيبيشتري
پيداكردهاست.ازتلخترينشانكهازدسترفتن2خبرنگارجواندرميانه
يكبازديداستانيبودتادستدرازيشكارچيانغيرمجازبهحياتوحش
سرگرداندرجســتوجويآب.مرورخبرهايمحيطزيستدراينمدت
نشانميدهد،طبيعتايراندرحالازدستدادنداراييهايياستكههيچ

جايگزينيبرايشاننيست.

روز دوم تيرماه، گروهي  از خبرنگاران براي بازديد از پروژه تونل انتقال آب زاب به درياچه اروميه 
راهي سفري مرگبار شــدند. اتوبوس حامل خبرنگاراني از تهران و استان آذربايجان غربي بود 
كه به دعوت ستاد احياي درياچه اروميه و سازمان حفاظت محيط زيست به منطقه اعزام شده 
بودند. تمام مسير فرودگاه تا محل مخزن سد كاني ســيب و سازه تونل كه در باالدست سد قرار 
داشت، اتوبوس با سرعت پايين حركت مي كرد، اما در مسير برگشت از تونل مسئوالن برگزاري 
اين بازديد تصميم مي گيرند حوالي ساعت ۵بعدازظهر به جاي جاده اصلي از جاده اي روستايي، 
كوهستاني و پر پيچ وخم به محل غذاخوري بروند. راننده اتوبوس سربااليي هاي مسير را كه تمام 
مي كند و به سراشيبی جاده مي رسد، ديگر آهسته و با دنده سنگين رانندگي نمي كند و به ناگهان 
به زبان تركي فرياد مي زند كه ترمز ندارد. چندين بار اتوبوس را به گاردريل مي زند تا بلكه سرعت 
اتوبوس كم شود، ولي سمت گاردريل دره اي كم عمق اســت كه سقوط در آن باعث مرگ همه 
مي شود. كمك راننده به ميانه اتوبوس مي آيد و مي گويد كمربند ها را ببنديد ولي بيشتر صندلي ها 
كمربند ندارند. در كسري از ثانيه كسي از ميان اتوبوس التماس مي كند كه اتوبوس را به كوه بزند 
و مي زند و در دم 2 خبرنگار جوان جانشان را از دست مي دهند و چند خبرنگار با استخوان هاي 
شكسته بيرون آورده مي شوند. پليس راهور عدم  مهارت راننده در كنترل خودرو و عدم  تامين 
وسيله نقليه متناسب با جغرافياي منطقه را عامل تصادف اعالم كرد. ولي هنوز دادگاهي براي اين 
حادثه برگزار نشده و مشاهدات خبرنگاران اخذ نشده است. در اين مدت هيچ كس مسئوليت اين 

فاجعه را برعهده نگرفته است.

ارابهمرگبرايخبرنگارانمحيطزيست

مؤسسه تحقيقاتي اينتل لب كه يك گروه بين المللي مشــاوره اطالعاتي است، با انتشار چند تصوير 
ماهواره اي، فرونشست زمين در اطراف تهران را »بمب ساعتي بي صدا« توصيف كرد و آن را تهديدي براي 
13 ميليون جمعيت ساكن در اين مناطق دانست. استخراج بيش از حد آب هاي زيرزميني باعث شده كه 
ساالنه 2۵سانتي متر از زمين در استان تهران نشست كند و خسارات زيادي به تاسيسات شهري و خانه ها 
وارد كند. ساالنه 1۵0ميليون مترمكعب از آب هاي زيرزميني در تهران از دست مي رود. برداشت بي رويه 
از آب هاي زيرزميني فقط محدود به تهران نيست. سازمان هواشناسي نيز  ماه پيش اعالم كرد كه از مهر 
13۹۹ تا خرداد 1400 بيش از ۹2 درصد مساحت ايران درگير خشكسالي بوده كه آبي هم جايگزين 
برداشت هاي بي رويه از سفره هاي آب زيرزميني نشده است. مجله نيچر نيز خردادماه امسال اعالم كرد: 
يك چهارم جمعيت ايران در جايي زندگي مي كنند كه در 10 سال اخير يك متر فرونشست داشته است 
و در استان هاي غربي ميزان فرونشست باالتر از مناطق ديگر بود. سال ۹8ميزان فرونشست كه مقدمه 

فرسايش خاك و نابودي مراتع است، به طور ميانگين در كل كشور 18سانتي متر بود.

تهران،آرامبلعيدهميشود

۹تيرماه امســال موافقت شــوراي عالي معماري و شهرسازي كشور براي ســاخت تله كابين در 
جنگل هاي بكر ناهارخوران پارك ملي گلستان، اخذ شد. اين طرح ۷سال با مخالفت متخصصان 
و فعاالن حوزه محيط زيست متوقف مانده بود. هم اكنون هزاران نفر در كارزاري به مخالفت با اين 
پروژه پرداخته اند. متخصصان معتقدند كه مجريان اين پروژه با كوچك جلوه دادن تبعات مخرب 
زيست محيطي و اثرات ترافيكي شديد در اين منطقه به دنبال اجراي آن هستند. چون آن  را عامل قلع 
و قمع درختان ارزشمند ممرز و بلوط مي دانند. مسعود سليماني، معاون حقوق عامه استان گلستان 
از مخالفان اين طرح اســت كه به عنوان مدعي العموم به اين پرونده ورود مي كند. او معتقد است 

تله كابين بايد به جايي ديگر برده شود كه در آن تخريب جنگل ، كوه و خاك وجود نداشته باشد.

ناهارخورانوچالشتلهكابين

آفتي كه 6سال پيش به جنگل هاي شمال كشور آمد، حاال نرم و آهسته خود را به اراضي جنگلي 
گلستان مي رساند. »كرم ابريشم باف ناجور« كه اغلب از درختان برگ بلوط تغذيه مي كند در حال 
پيشروي از حاشيه به جنگل هاي باالدست است. مبارزه با اين آفات به دليل مسائل زيست محيطي 
و حفظ حشرات مفيد جنگل كه از آفات تغذيه مي كنند و زنبورهاي عسل موجود در جنگل ها، 
مرسوم نيست. به همين خاطر براي مبارزه با آفت كرم ابريشم ناجور فقط بايد مبارزه مكانيكي 
و بيولوژيك صورت بگيرد. مرحله خسارت زايي اين آفت مربوط به الروهاي آن است. الروها از 
برگ درختان ميزبان تغذيه كرده و آنها را عاري از برگ مي كنند. منابع طبيعي استان گلستان از 
طريق جمع آوري شفيره ها درصدد كاهش جمعيت اين آفت است تا در سال هاي آينده خسارت 
زيادي به جنگل هاي اين استان وارد نشود. ابريشم باف ناجور مي تواند ۵00نوع گياه را آلوده و 
جنگل را به صورت يكدست از بين ببرد. مسئوالن مرتبط با حفظ محيط زيست و منابع طبيعي 
نيز ديروز جنگل ارسباران را به روي گردشگران بستند تا ابريشم باف ناجور به اين رويشگاه طبيعي 
نرسد و درصورت آلودگي بخشي از ارسباران به اين آفت گردشگران مناطق ديگر را آلوده نكنند.

هجومابريشمبافناجوربهجنگلهايشمال

11تيرماه فيلمي از مرگ صدها هزار ماهي در حوالي روســتاي شط علي منتهي به هورالعظيم 
منتشر شد. بيشترين حقابه اين تاالب از رودخانه كرخه و دجله و فرات تامين مي شود. سال هاست 
كه داكت هاي مرزي بين ايران و عراق و داكت هايي كه دور تاسيســات نفتي احداث شده، مانع 
از پرآب شدن هورالعظيم مي شود. مسئوالن محيط زيست خوزستان اين بار اعالم كرده اند كه 
ماهي ها براي فرار از آتش ســوزي گسترده اي كه هفته هاســت تاالب را مي سوزاند در قسمت 
عراقي تاالب يكجا جمع شــده اند و در اثر تبخير باالي آب تاالب تلف شده اند. در روزهاي اخير 
تصاويري غيرمعمول و در ِگل مانده از گاوميش هاي خوزستان هم منتشر شد كه حيات شان به 
پرآبي رودخانه ها و تاالب ها بســتگي دارد. كاهش بارندگي و عدم پرداخت حقابه هاي زيستي 
مرگ ماهي ها، گاوميش ها و ... را در تاالب بين المللي هورالعظيم رقم زده است. سال هاست كه 
حقابه تاالب ها به درستي پرداخت نمي شود و در اين ميان حيات  وحش و گياهان بدون توجه 
به مرزها تلف مي شوند. روز گذشته تشكل هاي غيردولتي محيط زيستي به تامين نشدن حقابه 

هورالعظيم اعتراض كردند.

حياتوحشمرزنميشناسد

خشكسالي، حيات وحش تشنه را از مناطق امن و حفاظت شــده دوردست به نزديكي شهر ها 
كشانده اســت. امنيت نســبي مناطق حفاظت شــده و صعب العبور، عموما باعث حفظ جان 
حيات وحش مي شود. امسال اما خشكسالي باعث پناه آوردن گونه هاي جانوري به مناطقي خارج 
از زيستگاه اصلي حيات وحش شده است. اين كوچ اجباري دست شكارچيان را نيز براي شكار 
گونه ها بازتر كرده است. خروج حيات وحش از پارك هاي ملي موته و كاله قاضي نيز نگراني هاي 
محيط زيستي را دامن زده. سرهنگ جمشيد محبت خاني، فرمانده يگان حفاظت محيط زيست 
اعالم كرد؛ مناطق آزاد و حفاظت شده از نظر ممنوعيت شكار، فرقي با هم ندارند و با متخلفان 
شكار به شدت برخورد خواهد شد. او از مردم خواست مانند محيط بانان، از حيات وحش پناه آورده 

به مناطق شهري، براي تامين آب و غذا، مراقبت و حفاظت كنند.

كوچاجباريحياتوحش

مرگ آبزيان و دام هاي عشاير و روستاييان مسجد سليمان از اسفند سال گذشته شروع شد و پس از 
3 ماه علت مرگ آنها از سوي اداره محيط زيست مسجدسليمان»رهاسازي پساب صنعتي پتروشيمي 
اين شهر در رودخانه« اعالم شد. اين موضوع در ابتدا به اختالف روستاييان با پتروشيمي تقليل داده 
شد. ولي آزمايش  آب چشمه ها و رودهاي اطراف نشان داد كه عامل اصلي پساب تصفيه نشده است. 
پتروشيمي مسجدســليمان بايد براي دفع اصولي پســاب، حوضچه تبخير احداث كند كه تاكنون 
20درصد پيشرفت فيزيكي داشته است. اداره كل حفاظت محيط زيست استان خوزستان، هم اكنون 

از پتروشيمي مسجدسليمان به مراجع قضايي شكايت برده است.

آبشخوريازپسابصنعتي

فصل گرما امسال زودتر از معمول شروع شد. آتش سوزي هايي كه ۹۵درصد آنها در اثر خطاي 
انساني شروع مي شود پوشــش گياهي خشــك شــده از گرما را در مناطق مختلف و وسيع 
نابود كرده  است. از ابتداي ســال تاكنون 12بار در ميانكاله آتش ســوزي رخ داده كه آخرين 
آن ششــم تيرماه آغاز شــده اســت. تاكنون 100هكتار از جنگل هاي بكر ميانكاله در آتش 
 سوخته است. يگان حفاظت مازندران با دســت خالي اين آتش ها را خاموش كرده و همچنان 

در آماده باش است.
 امسال ۷0درصد از گونه گياهي سازيل و 40درصد انارهاي وحشي ميانكاله از بين رفته است. 
بخش هاي زيادي از جنگل هاي بلوط در مناطق كوهســتاني زاگرس نيز در سال جاري دچار 
حريق شد. آخرين آتش زاگرس را كوهستان هاي مريوان به دامن كشيد. آتش بدون هيچ مانعي 

260هكتار از  جنگل هاي بلوط مريوان را سوزاند. 

آتشدرجانطبيعت

زهرارفيعي
خبرنگار
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فاز نخست باغ راه حضرت فاطمه)س( اواخر تابستان به بهره برداري مي رسد.   عكس: همشهري/  امير رستمي

اكنون تقريباً تمام پروژه هاي نيمه كاره اي كه 
از دوره هاي گذشته در حوزه فني وعمراني گزارش

شــهر تهران باقي مانده بود به اتمام رسيده 
اســت، ولي همچنان 46 پروژه بزرگ عمراني در ســطح 
معاونت فني و عمراني در دست اجراست؛ پروژه هايي كه 
برخي از آنها به زودي به بهره برداري مي رسند، اما تعدادي 
ديگر به دليــل محدوديت هاي منابــع در دوران كرونا  از 
برنامه هاي زمانبندي عقب هستند و عمليات تكميل آنها 
بايد سرعت بيشتري بگيرد.به گزارش همشهري، بيش از 
30پل، بزرگراه، تونل و راه و باند طي 4سال گذشته در شهر 
تهران اجرا شده و 11پروژه ساخت و بازسازي ساختمان و 
محوطه  تاريخي به پايان رسيده است. در ابتداي دوره پنجم 
مديريت شهري و با توجه به مشــكالت مالي و اقتصادي 
پروژه هاي عمراني با نگاه جديد ارزيابي شد و بخشي از آنها 
كه پيشرفت بيشتري داشــت و منجر به استفاده عمومي 
مي شد در اولويت قرار گرفت. همزمان پروژه هاي عمراني 
كالن نيز ادامه پيدا كرد كه بخشي از آنها تا پايان شهريور ماه 
يا تا  آخر سال به بهره برداري  مي رسد. البته چند پروژه اي 
هم  وجود دارد كه آخــر همين ماه به بهره برداري خواهند 

رسيد.

خيابان 35متري افتخاري
بزرگراه امام علــي حــدود 35كيلومتر طــول دارد و از 
شمال شرق پايتخت يعني بلوار ارتش در دارآباد شروع شده 

و در نقطه جنوبي يعني بزرگراه تندگويان به پايان مي رسد. 
تملك و تخريب امالك معارض و ساخت بزرگراه امام علي 
چنددهه قبل آغاز و قسمت هايي از آن ساخته شد، اما هيچ 
يك از بخش ها به هم پيوسته نبودند كه در سال 92با اتصال 
اين قسمت ها در مناطق1، 7، 8، 13، 14، 15و20به اتمام 
رسيد، اما يك قسمت در بخش شمالي اين بزرگراه شامل 
اتصال به خيابان 35متري افتخــاري همچنان نيمه كاره 
باقي مانده است. كامل نشدن اين بخش از پازل سبب ايجاد 
ترافيك در خيابان هاي محله دارآباد شده و از اين رو يكي از 
مطالبات مردم رفع اين مشكل و دسترسي آنها به بزرگراه 
امام علي است؛ بنابراين قرار شــد از طريق اتصال خيابان 
35متري افتخاري مشكل موجود رفع شود و سال 95هم 
كلنگ اين كار به زمين زده شــد، اما وجود موانعي چون 
معارضان توقف پروژه را در پي داشــت. حال تنها عمليات 
نهايي مثل زيباسازي و خط كشي باقي مانده و گفته مي شود 

كه پروژه اواخر تيرماه به بهره برداري مي رسد.

باغ راه حضرت فاطمه زهرا)س(
75درصد از عمليات اجرايي فاز نخســت پــروژه احداث 
باغ راه حضرت فاطمه زهرا)س( تا پايان تير به ســرانجام 
مي رسد. فاز نخســت پروژه احداث باغ راه حضرت فاطمه 
زهرا)س( شامل 2مقطع اجرايي در مناطق 17و 18هريك 
به طول حدود 3كيلومتر اســت. مقطع اجرايي موجود در 
منطقه 17در فاصله ميدان شهداي مدافع حرم تا بزرگراه 
آيت اهلل سعيدي قرار دارد، مقطع اجرايي موجود در منطقه 
18نيز در بخــش حدفاصل بزرگراه آيت اهلل ســعيدي تا 
خيابان الغدير واقع است و مساحت هر يك از اين مقاطع 

اجرايي به 15000مترمربع مي رسد. مسير پياده روي براي 
هدايت شهروندان كم بينا و نابينا و مسير ويژه دوچرخه و 
فضاي سبز از مهم ترين فضاهاي شهري در حال اجرا در فاز 
نخست باغ راه حضرت فاطمه زهرا)س( است. تاكنون بيش 
از 2100متر طول مسير پياده روي و بيش از 2600متر طول 
مسير دوچرخه سواري در اين فاز از پروژه به اجرا درآمده و 
نوار درنظر گرفته شده براي توسعه فضاي سبز نيز متناسب 

با مسيرهاي مذكور به مرحله اجرا رسيده است.
پروژه احداث باغ راه حضرت فاطمه زهرا)س( كه در ابتدا 
شــارباغ نام داشــت، پس از انتقال خط راه آهن تهران- 
تبريز به زيرزمين در ســال 1392، روي بام اين تونل در 
محدوده اي به طول تقريبي 9كيلومتر و عرض متوســط 

30متر با وسعت حدود 27هكتار تعريف شده است.

بزرگراه شهيد بروجردي
كاهش حجم ترافيكي منطقه 18چند ســالي مي شــود 
كه باعث شــده تا احداث پــروژه بزرگي به نــام بزرگراه 
شهيدبروجردي كليد بخورد. به همين منظور با توجه به 
نقاط جاذب ســفر به ويژه در محدوده بازار آهن و تسهيل 
تردد ســاكنان منطقه و براساس اســناد باالدستي طرح 
بزرگراه 76متري شهيدبروجردي به طول تقريبي 5كيلومتر 
و 6 تقاطع غيرهمسطح در دســتور كار قرار گرفته است. 
اين پروژه  در بخش هايي همپــاي برنامه و در بخش هايي 
عقب تر از پيش بيني ها در حال انجام است. اقدام اصلي در 
اين پروژه احداث تقاطع هاي غيرهمسطح و اتصال ترافيكي 
برون شهري از جنوب به شــمال و غرب و مركز شهر و در 
نتيجه كاهش زمان سفر است. جمع آوري آب هاي سطحي 

روزشمار براي پايان 46پروژه پايتخت
بررسي مهم ترين پروژه هاي بزرگراهي و خياباني شهر تهران كه به زودي تعدادي از آنها به بهره برداري مي رسند

محمد سرابي
خبرنگار

از جــاده قديم كرج تا ســعيد آباد به مســيل كن، تامين 
دسترســي كاربري از طريق كوتاه ترين مسير به فرودگاه 
امام خميني )ره( و ارتقاي دسترســي هاي اصلي و فرعي 
در منطقه 18هم از ديگر اهداف اين پروژه اســت. ساخت 
بزرگراه شــهيدبروجردي در مجموع 69درصد پيشرفت 
فيزيكي دارد و بخشي از آن امسال به بهره برداري مي رسد. 
در اين بين عمليات عمراني در فاز نخست بزرگراه شهيد 
بروجردي در تمام مقاطعي كه با معــارض ملكي مواجه 
نيست، ادامه دارد و اقداماتي از قبيل زيرسازي و روسازي و 
نيز اجراي شبكه جمع آوري و هدايت آب هاي سطحي طبق 
برنامه پيش مي رود. گفته مي شود ساخت اين بزرگراه حد 
فاصل خيابان شهيد مهتدي تا ميدان جانبازان 71درصد 
 پيشــرفت دارد و تا مرداد براي اســتفاده شــهروندان به 

بهره برداري مي رسد.

فاز 2تقاطع غيرهمسطح باقرشهر
تقاطع غيرهمســطح بلوار عالمه عســگري با جاده قديم 
قم، عالوه بــر يك پل روگذر جنوب به غرب، شــامل يك 
 زيرگذر رفت و برگشت )شــرق به غرب و غرب به شرق( و
2 دوربرگردان جنوب به جنوب و شمال به شمال است. آنچه 
در سال هاي گذشته افتتاح شد شامل پل روگذر جنوب به 
غرب و پل كندروي شمال به جنوب تقاطع )سقف زيرگذر( 
بود. حال با توجه به عبور جاده قديم تهران- قم از مركز شهر 
باقرشهر، اجراي فاز 2تقاطع غيرهمسطح هم در دستور كار 
قرار گرفته تا ضمن بهبود وضعيت ترافيكي شهر باقرشهر، 
باعث افزايش ايمني وسايل نقليه اي شود كه از محور جاده 
قديم قم به عنوان شاهراه ارتباطي شهر تهران با شهرهاي 
مركز و جنوب كشور عبور مي كنند. اهداف پروژه كه تا كنون 
در مجموع نزديك به 90درصد پيشرفت فيزيكي داشته، 
شامل حذف سه راه همسطح باقرشهر و چراغ هاي راهنمايي 

مربوط به آن، تسهيل در ترافيك عبوري جاده قديم تهران - 
قم و جلوگيري از تداخل ترافيك مراجعين بهشت زهرا)س( 
در محل سه راه باقرشهر با مسير تهران - قم است. پيشرفت 
عمليات اجرايي فاز دوم پروژه احداث بلوار عالمه عسگري 

با جاده قديم قم از مرز 83 درصد فراتر رفته است.

2فاز بزرگراه شهيد نجفي رستگار
بزرگراه شهيد نجفي رســتگار، بزرگراهي قديمي به قدمت 
12 سال است كه در 3دوره مختلف مديريت شهري دست 
به دست شد تا درنهايت فاز نخســت آن در سال 1398 به 
بهره برداري برسد. هم اكنون فاز نخســت و دوم اين پروژه 
تكميل شده و 2فاز ديگر )ســوم و چهار( باقي مانده است. 
اين پروژه از 4فاز تشكيل شده كه فاز نخست به طول حدود 
2كيلومتر از حدفاصل بزرگراه آزادگان تا پل شهيد مزيناني، 
فاز دوم به طول 4كيلومتر و 700 متر از حد فاصل بزرگراه امام 
علي)ع( تا امام رضا)ع(، فاز سوم شامل ساخت 2پل در انتهاي 
شرقي بزرگراه و فاز چهارم شامل مسيرهاي كندروي شمالي 
و جنوبي پروژه است. پس از روي كارآمدن مديريت شهري 
پنجم، براي راه اندازي كامل پــروژه بايد بيش از هزار و 200 
پالك ثبتي كه بيشتر آنها امالك مسكوني هستند، خريداري 
مي شد. نيمي از اين امالك در گذشــته خريداري شده اما 
خريداري  پالك ثبتي ها به صورت هدفمند نبوده اســت و 
طي 2سال و نيم گذشــته برنامه   دقيق تري براي خريداري 
اين امالك در دســتور كار قرار گرفت كه نتيجه آن تكميل 
فاز نخست بود. در نتيجه مسيرهاي تندرو به انضمام مسير 
كندروي جنوبي در فاصله تقاطع بزرگراه آزادگان تا خيابان 
شهيدمزيناني در آذر سال 1398 در اختيار شهروندان قرار 
گرفت. فاز دوم پروژه  نيز در زمستان 1399 افتتاح شد. اين 
پروژه در مجموع 53درصد پيشرفت فيزيكي دارد و شهروندان 

در انتظار بهره برداري از فازهاي سوم و چهارم آن هستند.

تقاطع غيرهمسطح ثامن
تقاطع ثامن كه در محل تالقي بزرگراه هاي امام رضا)ع( 
و شهيد نجفي رستگار قرار دارد، داراي 5پل روگذر و يك 
مسير زيرگذر است. پل دوربرگردان غرب به غرب بزرگراه 
امام رضا)ع( تنها پل اين تقاطع غيرهمســطح است كه 
زير بار ترافيك رفته اســت. از ميان 3دستگاه پل طراحي 
شده براي تامين دسترسي شرق بزرگراه امام رضا)ع( به 
جنوب بزرگراه شهيد نجفي رســتگار، يك دستگاه پل به 
طول 225 متر در سال هاي گذشته اجرا شده بود. اكنون 
يك پل 3دهانه به طول 110 متــر در مرحله قالب بندي 
و آرماتور بندي قرار دارد و بتن ريــزي يك پل تك دهانه 
به طول 60 متر نيز در حال اجراســت. پيشرفت عمليات 
اجرايي تقاطع غيرهمســطح ثامن به 88 درصد رسيده 
اســت و در صورتي كه اين تقاطع راهگشاي ترافيكي تا 
پايان تابستان امسال به بهره برداري برسد، ارتباط بزرگراه 
امام رضا)ع( با بزرگراه هاي شهيد نجفي رستگار و آزادگان 

برقرار مي شود.

پل سبز زندگي )گيشا(
عمليات ساخت پروژه »پل سبز زندگي« پس از يك سال 
تعويق، با هزينه كلي 140 ميليــارد توماني، ادامه خواهد 
يافت. تابستان 1398 پل قديمي گيشا در محله كوي نصر 
برچيده شد تا پروژه اي متشكل از 3فاز آغاز شود. قرار بر اين 
بود كه ساخت پل از خردادماه 1399 آغاز شود، اما به علت 
كاهش درآمدهاي شهرداري تهران به دنبال كرونا و كاهش 
بودجه هاي عمراني به تعويق افتاد. از سوي ديگر براساس 
ايده اوليه قرار بود كه قسمت هايي از پل قديمي »گيشا« 
پس از تقويت، مجددا نصب شود، اما با توجه به بررسي هاي 
انجام شده، پل ديگري به منظور جايگزين كردن ايده اوليه 
پل ســبز زندگي طراحي و ســاخته و در اين محل نصب 
مي شود كه احتماال در آن از تعدادي از قطعات پل قديمي 
گيشا استفاده مي شود. طبق اليحه بودجه 1400 اين پروژه 
بايد امسال آغاز شود و تا سال 1402 به اتمام برسد. برآورد 
مبلغ مشاركت در سال 1400 برابر با 40 ميليارد تومان و 

برآورد كل مبلغ مشاركت 140 ميليارد تومان است.

   ارتباط ميان شريان هاي ترافيكي
جدا از پروژه هاي عمراني بزرگ، برخي از پروژه هاي 
عمراني شهر تهران كه بيشتر شامل اتصاالت ترافيكي 
بين شريان هاي بزرگ شهر هستند، در مراحل اجرايي 
قرار دارند. پل تقاطع بزرگراه امام علي)ع( با خيابان 
خاوران، زيرگذر تقاطع بزرگراه هاي شــهيد نواب با 
شهيد تندگويان و همينطور پل تقاطع غيرهمسطح 
بزرگراه شــهيد باقري با خيابان فرجام از اين دست 
پروژه ها هســتند. طرح هايي مانند توسعه و اصالح 
بخشي از كانال فرحزاد در محدوده مرزداران و ديگر 
پروژه هايي كه با انتقال آب هاي سطحي ارتباط پيدا 
مي كنند نيز همچنان دنبال مي شوند. تعداد زيادي 
پروژه جمع آوري آب هاي سطحي  ديگر هم در حال 

اجراست كه اميد مي رود تا پايان سال تكميل شوند.

معاون فني و عمراني شهرداري تهران با اشــاره به تكميل برخي پروژه هاي عمراني 
ازجمله پالزاي ميدان امام خميني و ميدان جانبازان تا پايان شــهريور ماه گفت: در 
فرصت باقيمانده مهم ترين برنامه ما تكميل پروژه هاي عمراني نيمه تمام و تحويل آن 
به شهروندان است. صفا صبوري ديلمي با اشاره به مهم ترين اقدامات پيش روي معاونت 
فني در ماه هاي باقيمانده از مديريت شهري دوره پنجم گفت: براساس برنامه ريزي هاي 
انجام شده، شــماري از پروژه هاي نيمه تمام را تا پايان شهريور تكميل خواهيم كرد. 
پروژه زيرگذر گلوبندك يكي از مواردي است كه بايد تا پيش از پايان اين دوره آن را به 
بهره برداري برسانيم؛ البته اين پروژه زودتر از شهريور تكميل خواهد شد. معاون شهردار 
تهران با اشاره به ديگر پروژه  ها توضيح داد: پروژه ميدان جانبازان نيز تا پايان اين دوره 
تكميل مي شــود. تقاطع ميدان جانبازان ازجمله تقاطع هاي غيرهمسطح فاز نخست 
بزرگراه شهيد بروجردي است و پل اصلي ميدان جانبازان به طول 3۶ متر و عرض 3۴ متر 
با هدف برقراري ارتباط شمال و جنوب بلوار اجرا مي شود. او عنوان كرد: به عالوه پروژه 
پالزاي ميدان امام خميني كه در احياي بافت تاريخي نقش مؤثري دارد، نيز تا شهريور ماه 

تكميل مي شود. پاركينگ اميركبير و بخشي از پروژه باغ راه حضرت فاطمه زهرا)س( هم 
تا پيش از پايان اين دوره به بهره برداري خواهد رسيد.
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 عصر پنجشــنبه دهم تيرماه ســال 
يك هزار و چهارصد، ششصد و دهمين گزارش

شب از مجموعه شب هاي مجله بخارا 
با همراهي انتشارات كتاب خورشيد به شب »چگونه 
مي نويسم« اختصاص يافت. اين مراسم در شرايطي 
به صورت مجازي برگزار شــد كه دور پنجم شــيوع 
ويروس كرونا با تركيبي خطرناك تر از گذشــته در 
تهران و بسياري ديگر از شهرها آغاز شده است. امروز 
كمتر خانواده اي را مي شناســيم كه تجربه تلخ اين 
بيماري را در خود نداشته باشــد. تنها توصيه ما به 
يكديگر رعايت بيشتر موازين بهداشتي است؛ شايد ما 
را در گذر از اين بختك سياه قرن ياري دهد. بنابراين 
در اين شب كه به مناسبت انتشار جلد هشتم كتاب 
چگونه مي نويســم به صورت مجازي برگزار شــد، 
ســخنرانان: بهروز بهزادي، عباس عبدي، علي اكبر 
زين العابدين، فريبا خاني، كاظم رهبر و علي دهباشي 

به سخنراني پرداختند.

شب هاي بخارا با موضوع نوشتن
 علي دهباشي سردبير بخارا و برگزار كننده شب هاي 
بخارا گفت: »ششصد و دهمين شب از شب هاي بخارا 
به مناسبت انتشار جلد هشتم از مجموعه كتاب هاي 
چگونه مي نويسم است كه انتشارات كتاب خورشيد، 
به طرز شايسته اي هفته پيش آن را منتشر كرده و ما 
اين مراسم را به اين مناسبت برگزار مي كنيم. ما در 
شب هاي بخارا نسبت به مســئله نوشتن و خالقيِت 
در نوشتن پيش از اين شــب هاي متفاوتي را برگزار 
كرده ايم: شب »تجربه هاي نوشــتن خالق«، شب 
»از انشا به نويسندگي«، شــب »قلم« و اينك شب 
»چگونه مي نويسم«. امشب چند تن از ده ها نويسنده 
مجموعه 8جلدي اين كتاب هــا خانم فريبا خاني و 
آقايان بهروز بهزادي، عباس عبدي، اكبر زين العابدين 
و كاظم رهبر دبير و سرپرست اين مجموعه سخنراني 
خواهند كرد و وجوه متفــاوت اين كتاب ها را يك به 

يك در حد وقت مقرر بررسي مي كنند«.

فراز و نشيب انتشار كتاب چگونه مي نويسم
كاظــم رهبر دربــاره مجموعه كتاب هــاي چگونه 
مي نويســم گفــت: » مجموعه كتاب هــاي چگونه 
مي نويسم كه تاكنون هفت جلد از آنها منتشر شده 

و جلد هشتم آن هم در دســت تهيه است، حاصل 
21سال مطالعه و تحقيق است. شروع اين مجموعه 
از روزنامه آفتاب امروز در سال1378 بود. به سردبير 
روزنامه پيشــنهاد كردم تا صفحــه جديدي ايجاد 
كنيم و در مورد تازه هاي كتــاب و ادبيات در ايران 
و جهان مطالب متنوع و به روز داشــته باشــيم. از 
اين ايده استقبال شــد و براي آن صفحه بخش ها و 
ستون هاي مختلفي طراحي شد. يكي از ستون هاي 
اين صفحه ســتوني با عنوان چگونه مي نويسم بود. 
اين ستون هر بار شــامل مطلبي از يك نويسنده اي 
بود كه مي گفت هر روز چگونه مي نويسد و در مورد 
مسائل و مشكالتش صحبت مي كرد. پس از انتشار 
اين مطالب و استقبالي كه از آنها شد، تصميم گرفتم 
تا براي عالقه منداني كه اين مطالــب را در روزنامه 
نخوانده بودند، همه را گــردآوري و به صورت كتاب 

منتشر كنم«. 

اهميت مطالعه مجموعه كتاب چگونه مي نويسم 
براي نويسندگان 

بهروز بهزادي، روزنامه نگار گفت: » شما وقتي سفرنامه 
مي نويسيد اين نوشته تان قطعاً مثل گزارش نمي شود. 
گزارش چيز ديگري است و سفرنامه چيز ديگري. به 
همين دليل اول كار پيشــنهاد مي كنم كساني كه 

صحبت مرا مي شنوند اگر بخواهند در هر كدام از اين 
زمينه ها يا در بخش هاي ديگر به نوشتن روي آورند، 
اين كتاب ها خيلي كمكشان مي كند و باعث مي شود 
كه حداقل در نوشتن دست بازي داشته باشند. يكي 
مثاًل مي خواهد سناريو بنويسد، خب سناريونويسي 
اصول و فضاسازي خود را دارد. نويسنده مثل همين 
فيلم ســينمايي بايد طوري رفتار كند كه خواننده 
بتواند اين فضا را درك كند. مثاًل در همين اتاقي كه 
نشسته ايم شما نمي دانيد چه شكلي است و من اگر 
اين را برايتان تعريف كنم، آن چيزي كه در ذهنتان 
مي آيد شبيه همان فيلمي اســت كه خواهيد ديد. 
حاال با تمام اين اوصاف به آخرين كتاب آقاي رهبر 
بپردازيم كه در مورد سفرنامه نويســي معاصر است. 
آثاري از عيســي اميدوار و عبداهلل اميدوار )برادران 
اميدوار(، دكتر محمود زند مقدم، منصور ضابطيان، 
رضا اميرخاني، مهدي حجواني، دان جورج و.... اينها 
نشان مي دهد كه كاظم رهبر با انتخابش آدم هايي را 

وارد كار كرده است كه اين كاره هستند«. 

راهنماي مناسب براي نوشتن
عباس عبدي، روزنامه نگار و فعال سياسي نيز در شب 
بخارا گفت: » فكر مي كنم كــه انتقال اين تجربيات 
براي تمام كساني كه عالقه به نوشتن دارند اهميت 
دارد و از اين نظر بايد از كاظم رهبر هم تشــكر كرد 
كه فقط به مسئله روزنامه نگاران بسنده نكردند و تا 
به حال تعداد زيادي كتاب از سبك نوشتن و زندگي 
نويسنده اعم از نويســندگان داخلي و خارجي در 
حوزه هاي مختلف نوشتاري را عرضه كرده اند و فكر 
مي كنم كه حتماً براي كساني كه مي خواهند به اين 
حوزه وارد شــوند يا آنهايي كه وارد شده اند، مفيد 

خواهد بود«.
او گفت: » به نظر من نوشــته و كتابت بســيار بسيار 
كار سختي است و در عين حال ســاده. يعني يكي 
ازموضوعات ســهل و ممتنع، نوشــتن است. براي 
خيلي ها يك صفحه مطلب نوشتن بسيار بسيار كار 
سختي است اما تعدادي هم هستند كه اگر ننويسند 
اصاًل امور عاديشان نمي گذرد، نه به خاطر بخش مادي 
بلكه حيات و زندگي شان دچار كم و كسري مي شود. 
نوشتن بازتاب چيزي است كه فكر و زندگي كرده اند 

و روي كاغذ آوردن و ماندگار كردن آن«.

نيازمان به نوشتن بيشتر شده
 علي اكبر زين العابدين نيز در اين نشســت مجازي 
گفت: » امروزه نيازمان به نوشتن بيشتر شده است. 
از صبح كه بيدار مي شويم در شبكه هاي اجتماعي، 
در پيام رسان ها مي نويسيم و پاسخ مي گيريم و پاسخ 
مي دهيم و برخالف گذشته كه بيشتر ارتباطاتمان با 
تلفن و رو دررو بود، اما امروز تبديل به نوشــتن شده 
است. امروزه هر كسي در شبكه اجتماعي صفحه اي 
دارد كه نياز به نوشتن دارد. هر چند اين كتاب براي 
كساني كه اســت كه مي خواهند نويسنده حرفه اي 
شوند اما من مقاله اي را در ماهنامه مديريت ارتباطات 
نوشتم درباره اينكه از وقتي شبكه هاي اجتماعي پديد 
آمدند ناخواسته دو مهارت در جوامع گسترش پيدا 

كرد: يك عكاسي و ديگري نوشتن«.

ناداستان در ادبيات ايران و جهان
 از ديگر سخنرانان اين شب، فريبا خاني، روزنامه نگار 
بود كــه درباره ناداســتان و خاطره داســتان گفت: 
»ناداستان چيســت؟ قبل از اينكه بگوييم ناداستان 
چيست، ياد جمله اي از شــاعر و نويسنده اسپانيايي 
كاميلو خوزه ســالمي مي افتم. او مي گويد كه ادبيات 
در همه حال در حال فريبكاري اســت. اما ناداستان 
نمي تواند، چون گونه اي از نوشــتار مســتند است و 
نويســنده بايد در مقابل اطالعاتي كه به مخاطبش 
مي دهد پاسخگو و همه  چيز واقعي باشد. پس نمي تواند 
فريبكاري كنــد. بنابرايــن در گزارش هايي كه ما در 
مطبوعات مي خوانيم نبايد خيال پردازي باشد. عنصري 
كه در داستان خيلي ارزش دارد و مهم است ديگر اينجا 
جايگاهي ندارد. ناداستان به نوشتار و روايت هايي گفته 
مي شود و از شخصيت ها و رخدادهايي حرف مي زند 

كه وجود دارند و همه آن اتفاق ها رخ داده است«.

دريچه»چگونه مي نويسم« ششصد و دهمين شب از مجموعه شب هاي بخارا

نشســت هفتگي شــهركتاب، سه شــنبه 
پانزدهم تير ساعت 11 صبح به »ياسپرس، 
روان پزشك فيلســوف« اختصاص دارد كه 
با ســخنراني فربد فدائي به صورت مجازي 
برگزار مي شود. به گزارش همشهري، عمده 
شهرت كارل ياسپرس به فلسفه اوست. در 
عين حال وي را بزرگ ترين روان پزشــك 
قرن بيســتم خوانده اند. بــراي آنان كه به 
ياسپرس فيلســوف توجه دارند بايد گفت 
كه نيــل به شــناخت فلســفه او از طريق 
خواندن آثار روان پزشكي و روانشناسي او و 
به ويژه كتاب عظيم »روان - آسيب شناسي 
عمومي« ميسر است. كتاب آشنايي با روان 
- آسيب شناسي عمومي، كوششي است براي 
معرفي ياسپرس، روان پزشك و تلخيصي از 
كتاب روان - آسيب شناســي عمومي او كه 
نه تنها براي پزشــكان و روانشناسان، بلكه 
براي فيلسوفان، حقوقدانان و نويسندگاني 
كــه مايل به دانســتن چگونگــي دريافت 
واقعيت هاي درون و پيرامون توسط دستگاه 
عصبي - رواني انسان هستند، مفيد است. 
به ويژه آگاهي از روانشناســي ارتباط هاي 
معني دار و فهم شــهودي براي شــاعران، 
داستان ســرايان، نمايشنامه نويسان مفيد 
است؛ زيرا آنان واكنش هاي روان شناختي 
شــخصيت هاي خيالي خــود را به صورتي 
تصوير مي كنند كه براي خواننده اين تأثير 
موجه نما را فراهم كند كه مي توانيم آنچه را 
در اذهان شخصيت ها مي گذرد و چگونگي 
واكنش آنان را به تجاربشــان دنبال كنيم. 
اگر نويسنده يا شاعر از اين دانايي و توانايي 
بهره مند نباشد، نخواهد توانست با خواننده 
ارتباط برقــرار كند. آگاهــي و كاربرد فهم 
شــهودي روان - تكويني براي هركس كه 
مي خواهد جهان ذهني فرد ديگر را دريابد 
يا منظور خود را به او برساند، ضروري است.

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

آپارات پيگيري كنند.

ياسپرس، روان پزشك 
فيلسوف نوشتن به مثابه فكر و زندگي

تازه های نشر

  آهسته آهسته برايم بخوان
»آهســته آهســته برايم بخوان« نوشته مريم 
منوچهري رماني اســت كه به تازگي از ســوي 
نشر ثالث منتشر شــده است. اين رمان داستان 
خانواده اي نسبتاً بزرگ و ريشه دار خرمشهري 
را در مواجهه با جنگ دنبــال مي كند. ماجراها 
و اتفاقات كتاب از ذهن زنــان درگير با تبعات 
جنگ بيان مي شــود. نويسنده به درستي نشان 

مي دهد كه آسيب ها و خسارات جنگ با ويراني ها، فقدان ها و شهادت ها 
و زخمي شــدن ها پايان نمي يابد. جنگ تا ســال ها و نســل ها در ذهن 
آسيب ديدگان ادامه خواهد يافت. داســتان در دل خود روايت دختري 
به نام بركت را هم دارد كه قرباني تعصبات خانوادگي اســت و اين ماجرا 
رمان را خواندني كرده اســت. زبان رمان پالوده و نثر آن روان است. اين 
كتاب 158صفحه اي با شمارگان هزار و 100نسخه به بهاي 32هزار تومان 

منتشر شده است.

  ما مردم...
»ما مردم...« نوشته تيموتي گارتون  اُش را فروغ 

پورياوري به فارسي برگردانده است.
اما پس از جنگ جهانــي دوم و باال گرفتن تنش 
ميان شوروي و كشورهاي غربي، كشورهاي بلوك 
شرق وابسته به شــوروي، ازجمله آلمان شرقي، 
چكســلواكي، مجارستان و لهســتان، اختناق و 
سركوب را به سرحدات رساندند. اين حكومت ها 

در ســاختن حكومت هايي تماما امنيتي و پليســي، از پدر معنوي شان 
شــوروي هم پيش افتاده بودند. با اين همه، اين حكومت هاي پليسي – 
امنيتي با آن حجم از خشونت، شكنجه، تبعيد و اعدام، از زمان شكل گيري 
تا فروپاشي، هيچ كدام بيش از 40ســال دوام نداشتند. تيموتي گارتون  
 اُش، مورخ، روزنامه نگار و نويسنده بريتانيايي، در كتاب ما مردم... روايت 
شخصي اش از فروپاشي اين حكومت هاي پساتوتاليتر را شرح داده است. 
اين كتاب 176صفحه اي با شمارگان 770نسخه به بهاي 38هزار تومان 

منتشر شده است.

  قلب يخي او
»قلب يخي او « داستان موازي 2زن از ساكنان 
عمارتي اربابي در انگلستان است كه با اختالفي 
70ســاله از يكديگر زندگي مي كنند و خود را 
ســعادتمند مي پندارند اما ناگهان درمي يابند 
كه در احاطه رازها و دروغ هايند. در اوج داستان 
بسيار مهيج لولو تيلور از زندگي اين 2زن سؤالي 
مطرح مي شود؛ آيا بهتر نيست بخش هاي تاريك 
زندگي به حال خود رها شوند؟ بهتر نيست برخي 

واقعيت ها هرگز برمال نشوند. قلب يخي او نوشته لولو تيلور را مريم مفتاحي 
به فارسي برگردانده و نشــر ثالث اين رمان خواندني را در 556صفحه با 

شمارگان 550نسخه به بهاي 88هزار تومان منتشر كرده است.
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ماجراي مجازات هاي ســالب حيات يا 
همان اعدام براي كودكان زير 18سال، گزارش

يكــي از مهم تريــن و در عين حــال 
پرمناقشه ترين موضوعات اجتماعي در ساليان اخيربوده 
است. اما حاال در روزهاي گذشته، خبر رسيد كه معاونت 
زنان رياســت جمهوري اصالحاتي را در مــورد ماده  
91قانون مجازات اسالمي كه به اعدام كودكان اشاره 
داشــت اعمال كرده و اليحه »اصالح مقررات ناظر بر 
مسئوليت كيفري اطفال و نوجوانان در قانون مجازات 
اسالمي« را به دولت ارســال كرده است؛ اليحه اي كه 

مي تواند نويدبخش حذف اعدام كودكان مجرم باشد.

يك ماده و تفسيرهاي متفاوت قضات از آن
ايران در ســال1372 به كنوانســيون جهاني حقوق 
كودك پيوست. البته براساس ماده واحده  اي به شرط 
نداشتن مغايرت مفاد آن سند با موازين شرعي و حقوق 
داخلي. مونيكا نادي، حقوقدان و فعال حقوق كودك 
در مورد روند اعدام كودكان در ســال هاي گذشــته 
به همشهري مي گويد: »براساس شــرع دختران در 
9سالگي و پسران در 15ســالگي بالغ مي شوند و اين 
سن تا سن كودكي كه 18سال تعيين شده فاصله  دارد. 
تا پيش از سال92 اگر كودكان در سنين بلوغ مرتكب 
عملي مي شدند كه مجازات آن سالب حيات بود، مانند 
ساير افراد محاكمه مي شدند. درواقع زير سن بلوغ فاقد 

محكوميت كيفري بود و باالي آن مسئوليت كيفري 
كامل داشت.«

او به تغييرات مهم قانوني كه از سال92 در اين باره رخ 
داد هم اشاره مي كند: »از سال92 طبق ماد ه91 قانون 
مجازات اسالمي تغييراتي ايجاد شد. به اين شكل كه 
هرگاه افراد بالغ كمتر از 18سال ماهيت و حرمت جرم 
انجام شده را درك نكنند يا در رشد و كمال عقل آنها 
شبهه وجود داشته باشــد، اعدام نمي شوند و به ساير 
مجازات ها محكوم مي شــوند. دادگاه ها هم براساس 
تبصره همين ماده اين اختيار را دارند كه براي تشخيص 
رشد و كمال عقلي اين افراد، از پزشكي قانوني كمك 

بگيرند.«
نادي معتقد است با اين حال، در عمل مراجع قضايي 
از ظرفيت هايي كه ماده 91پيش بيني كرده اســت، 
به شيوه هاي متفاوتي استفاده مي كنند؛ »چيزي كه 
مطلوب بود و هنوز هم هســت، اين است كه با توجه 
به فقدان رشــد عقلي و درك كــودك كه يك اصل و 
قاعده است، كال مجازات هاي ســالب حيات را براي 
كودكان محدود كنيم. ماده91 مي خواست كاري كند 
كه محدوديت هاي بيشــتري ايجاد شود، اما در عمل 
شاهديم مشكالتي در اجراي اين قانون وجود دارد؛ مثال 
برخي از پرونده ها به پزشكي قانوني ارجاع مي شوند و 

برخي ديگر نه.«
نادي مي گويــد: »دادگاه ها هم روندهــاي متفاوتي 
دارند. برخي دادگاه ها خودشــان از فرد متهم به قتل 
سؤال مي كنند كه آيا مي دانستي قتل كار بدي است؟ 
طبعا در اين دوره و زمانه حتي كودكان كم سن و سال 

هم مي دانند قتل كار بدي است. اما مهم اين است كه 
كودك در چه شــرايطي مرتكب اين كار شده است؛ 
بنابراين حسب مورد بسته به اينكه پرونده اين افراد به 
كدام شعبه ارجاع شود، مي تواند نتيجه بسيار متفاوتي 

داشته باشد.«
او معتقد اســت كه در قانون روي جزئيات كار نشده 
است؛ »متأســفانه كودكان زير 18ســالي داريم كه 
مرتكب عمل مجرمانه  زير 18سالگي شده اند و حتي 
با وجود اعمال مقررات ماده91 باز هم ممكن است به 
مجازات هاي سالب حيات محكوم شوند و تنها اجراي 
حكم تا رسيدن به 18سال كامل در مورد آنها متوقف 
مي شود. بيشــتر كودكاني كه مرتكب قتل مي شوند، 
اغلب تحت تأثير خشم آني هستند و بدون برنامه ريزي 
مرتكب آن مي شوند. بهتر است مجازاتي كه براي اين 
افراد درنظر گرفته مي شود، مجازاتي باشد كه هم درد 
خانواده زيان ديده يا قرباني را كاهش دهد و هم حسب 

شرايط اين كودك تعيين شود.«

احتمال حذف اعدام
چند روز پيش بود كه اشــرف گرامي زادگان، مشاور 
حقوقــي و پارلماني معاونــت امور زنــان و خانواده 
رئيس جمهوري در نشست مشــاوران وزرا و مديران 
كل امور زنان استان ها از تنظيم و ارسال اليحه »اصالح 
مقررات ناظر بر مسئوليت كيفري اطفال و نوجوانان در 

قانون مجازات اسالمي« به دولت خبر داد.
او در توضيحاتي گفت: »در اين اليحه ماده88،89و91 
قانون مجازات اسالمي اصالح شده است. براي اصالح 
ماده88 ، 2تفــاوت قائل شــديم؛ يكي بــراي افراد 
9تا12سال و ديگري براي افراد 15تا18سال؛ به ويژه 
براي نوجوانان 9تا12سال تدابير امنيتي ويژه اي درنظر 
گرفته ايم؛ براي مثال خانواده را متعهد به انجام اموري 
نظير كنترل كردن رفت وآمد كودك و نوجوان كرديم 
تا بتوانيم به نقطه خوبي از تعليم و تربيت برسيم يا اينكه 
6تا180 ساعت خدمات عمومي براي اين نوجوانان قرار 

داده ايم.«
اما موضوع بحث برانگيز در ايــن ميان، ماده91 قانون 
مجازات اسالمي اســت كه با وجود اصالحاتي كه در 
مورد آن اعمال شــده، بنا به گفته هاي نادي همچنان 
محل بحث و ظن است. گرامي زادگان با توجه به اليحه 
»اصالح مقررات ناظر بر مســئوليت كيفري اطفال و 
نوجوانان در قانون مجازات اســالمي« در مورد ماده 

91گفته اســت: »اين اليحه حدود قصــاص اعدام و 
قصاص را برداشته و اگر فرد زير 18 سال مرتكب جرائم 
حدود و قصاص شود، برحسب مورد و با توجه به سن 
مي توان تدابير امنيتي ماده88و89 را برايش قرار داد«؛ 

خبري كه اميدوارانه به نظر مي رسد.
 مونيكا نادي نيز با توجه توضيحات گرامي زادگان به 
همشهري مي گويد: »فعال متن اين اليحه در دسترس 
نيست، اما مجازات سالب حيات با توجه به شرايط سني 
و عقلي كودك مجازات متناسبي تلقي نمي شود و از 
اين جهت بهتر اســت قاعده و اصل در ماده91 تغيير 
كند. فعال هم نمي دانيم كه اصالحيه اي كه در معاونت 
زنان رياست جمهوري براي اين ماده تنظيم شده است 
چه سرنوشتي پيدا مي كند، اما مي دانيم كه در شرايط 

فعلي، اصالح اين ماده ضروري به نظر مي رسد.«

ضرورت تعريف مجازات هاي جايگزين
سيدحسن موســوي چلك، رئيس انجمن مددكاران 
اجتماعي نيز اعــدام كودكان زير 18ســال را يكي از 
موضوعات حساســيت برانگيز مي دانــد و دراين باره 
به همشــهري مي گويد: »در نظام قانونگذاري ايران، 
براي مرتكبان جرائم زير 18ســال، سازوكار تاميني 
متفاوتي پيش بيني شده است كه همان كانون اصالح 
و تربيت به جاي زندان بزرگســاالن اســت. حتي در 
صندوق حمايت از بزه ديدگان هــم قانونگذار فضايي 
براي حمايت از كودكاني كه به هر دليلي مرتكب بزهي 
مي شدند، پيش بيني كرده بود. البته در اينجا بخشي 
از حمايت ها مالي بود، اما بازنگري قانون با اين هدف 
كه اعدام كودكان زير 18سال در هر شرايطي ممنوع 
شود، اقدامي ضروري است. اين تصميم هم حمايت هاي 
مردم و گروه هاي مرتبط ازجملــه انجمن مددكاران 
اجتماعي ايران را به دنبال خواهد داشت و هم ايراداتي 
كه گاه در سطح جهاني از ما گرفته مي شود را برطرف 

خواهد كرد.«
موســوي چلك در ادامه تأكيد مي كند: »اســتفاده از 
مجازات  هاي جايگزين، بهترين اقــدام در اين زمينه 
خواهد بود، اما متأسفانه در ايران موضوع مجازات هاي 
جايگزين چندان نهادينه نشده است. مجازات جايگزين 
حبس در قانون مجازات اسالمي تعريف شده است و 
مددكاران اجتماعي در اين زمينه محوري ترين نقش 
را بر عهده دارند. حتي در چند ماده قانوني مددكاران 
اجتماعي محور اجرا و نظارت مجازات جايگزين حبس 

هستند.«
موسوي چلك در اين باره انتقاداتي هم دارد: »ممكن 
اســت برخي از قضات از ظرفيت مجــازات جايگزين 
حبس استفاده كنند، اما نياز است تا قوه قضاييه براي 
اجرايي شــدن اين موضوع توجــه و هماهنگي هاي 
بيشتري انجام دهد. محل هايي كه مجازات جايگزين 
حبس در آنها اعمال مي شــود، بيشــتر سازمان هاي 
اجتماعي و خدمــات عمومي هســتند. اين موضوع 
مستلزم اين است كه قوه قضاييه بتواند تعامل خوبي 
با اين ســازمان ها داشــته باشــد تا هم ظرفيت هاي 
سازمان هاي مرتبط را شناســايي كند و هم اگر نياز 
بود كمك كند تا ظرفيت هاي جديدي ايجاد شــود. 
يك بخشــي از اين موضــع به اعتماد ســازمان هاي 
اجتماعي و ارائه دهنده خدمات عمومي به حوزه قضايي 

برمي گردد.«
رئيس انجمن مددكاران اجتماعي ايران، خواسته اي هم 
از رئيس جديد قوه قضاييه دارد: »يكي از خواسته هاي 
ما از رئيس جديد قوه قضاييه اين اســت كه موضوع 
مجازات جايگزين حبس و همچنين كاهش عناوين 
مجرمانه را در اولويت رســيدگي قــرار دهد. موضوع 
كاهش عناوين مجرمانه هم مي تواند اين نگراني ها را 
كمتر كند؛ حتي در حوزه كودكان هم در اين مورد به 

بازنگري نياز داريم.«

   پرونده اميد را براي كودكان نبنديم
ناصر قاسم زاده، دبير انجمن حمايت از سالمت و بهداشت روان جامعه، آموزش رفتار بازدارنده در جامعه را ضروري مي داند 
و به همشهري مي گويد: »رفتار بازدارنده يعني اينكه افراد متناسب با ســن و سال و شرايط رشدي كه در آن قرار دارند، 
متوجه شوند هر رفتاري كه به ديگري آسيب بزند و حقوقي را از شهروندان ضايع كند، مورد تنبيه واقع مي شود. تنبيه هم به 
معناي بازدارندگي است.« او وضعيت سالمت روان كودكان مجرمي را كه در انتظار اعدام به سر مي برند، شرح مي دهد: »اين 
كودكان شرايط بسيار بدي را تجربه مي كنند. انسان به اميد زنده است. اما وقتي كودكي زير 18سال، مرتكب جرائم سنگيني 
مي شود، ما پرونده اميدواري به آينده را در ذهن اين فرد مي بنديم. او مدام در انتظار روزي است كه قرار است مجازات شود. 
همه به صورت عادي يك روز مي ميريم، اما اگر تاريخ مرگمان را از پيش به ما اعالم كنند، زندگي برايمان تيره و تار مي شود. 
حاال درنظر بگيريد به فردي در كودكي يا نوجواني اعالم  شود كه چندسال ديگر قرار است اعدام شود. طبيعتا او به اختالالت 
روحي، عاطفي و عصبي قابل توجهي دچار مي شود.« او پيشنهاد مي كند كه به جاي مجازات اعدام، امتيازهايي از كودك 
مجرم سلب شود: »مثال در بازه هاي زماني 5ساله فرد مورد نظارت قرار بگيرد و مثال در يك دوره 10ساله به تدريج به شرايط 
يك شهروند عادي در جامعه بازگردد. در جامعه به اقدامات ترميمي و تنبيهي صحيحي نياز داريم تا از بروز فراواني جرايم 
سنگين توسط كودكان زير 18سال بكاهيم. بايد با تصميماتي كه اتخاذ مي كنيم شرايط ايجاد جامعه سالم، با نشاط و به دور 

از آسيب هاي اجتماعي را به وجود بياوريم.«

معاونت زنان رياست جمهوري در اليحه اي خواستار اصالح ماده 91 قانون مجازات اسالمي و كاهش 
و تغيير مجازات كيفري كودكان و نوجوانان شد

 مجازات كيفري كودكان و نوجوانان مجرم كاهش مي يابد

 مريم لطفي
خبر نگار

خبر

واكنش كانون هاي وكالي ايران 
به آيين نامه جديد وكالت

اتحاديه سراسري كانون هاي وكالي دادگستري ايران)اسكودا( 
درباره آيين نامه اجرايي اليحه استقالل كانون وكالي دادگستري 

كه اخيرا به تصويب قوه قضاييه رسيده است واكنش نشان داد.
به گزارش ايســنا، هيأت عمومي اتحاديه سراســري كانون هاي 
وكالي دادگستري ايران در مورد آيين نامه اجرايي اليحه قانوني 
اســتقالل كانون وكالي دادگســتري بيانيه اي صادر كرد كه در 

بخشي از آن آمده است: 
»از آنجا كه اســتقالل، جوهر ذاتي حرفه وكالت و الزمه تضمين 
حق دفاع شهروندي است و طبعا اين استقالل حاصل نمي شود 
مگر با استحكام و در چارچوب كانون وكالي دادگستري مستقل 
و با عنايت به اينكه ماده يك اليحه قانوني استقالل كانون وكالي 
دادگستري مصوب1333 با ســابقه 70سال به عنوان يك قانون 
پيشرو، استقالل نهاد وكالت را در قالب يك اصل مسلم پذيرفته 
و صيانت از اين امر به عنوان يك ميراث ملي و دستاورد بزرگ در 
راستاي تضمين حق دفاع ملت و به رسميت شناختن اين مهم در 
اصل35 قانون اساسي، برعهده نظام حاكم، مديران و گردانندگان 
نهاد وكالت گذارده شده است. لذا آيين نامه اجرايي اليحه قانوني 
اســتقالل كانون وكال مصوب1400/4/2 با نسخ كامل آيين نامه 
اليحه قانوني مصوب سال1334 از مسير اصالح خارج و آيين نامه 
جديدي را بنيان گذارده است كه مغاير با ماده22 اليحه استقالل 
و خارج از اراده كانون هاي وكالي دادگســتري سراسر ايران در 
تعامالت فيمابين بــا قوه محترم قضاييه بــوده، مع ذلك موادي 
از آيين نامــه اخيرالتصويب به صراحت در تعارض با اســتقالل 
كانون هاي وكالي دادگســتري و در مــواردي ناقض حق دفاع 
شــهروندان گرامي و در تعارض با اليحه قانوني استقالل كانون 
وكال به عنوان قانون حاكم بر آيين نامه اســت كــه در زمره متن 
مرجع تنظيم كننده )كانون هاي وكال( نبوده و همين امر قابليت 
اجراي اين آيين نامه را از كانون هاي وكال سلب مي كند. در بخش 
ديگري از بيانيه نوشته شده:» لذا هيأت عمومي اتحاديه سراسري 
كانون هاي وكالي دادگســتري ايران ضمن استقبال از رويكرد 
به روزرساني آيين نامه اليحه قانوني استقالل كانون  وكال و موادي 
از آيين نامه كه باعث بهبود اداره نهاد مســتقل وكالت مي شود؛ 
مخالفت صريح خويش را با وضعيت موجود آيين نامه كه ناقض و 
تحديد كننده استقالل كانون وكالست اعالم داشته و خاطرنشان 
مي سازد كه نهاد مستقل وكالت به عنوان نهادي قانونمدار، مجوزي 
براي اجراي مقرره مخالف با قانون نداشــته و انتظار دارد با يك 
رويكرد تعاملي نســبت به اصالح اين موارد در اسرع وقت با نظر 
كانون هاي وكال اقدام الزم صورت گيرد تا مآال آيين نامه قانوني، 

توسط كانون هاي وكالي دادگستري قابليت اجرا پيدا كند.«
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تحقيقاتبرايآزمايشوبهينهسازيواكسنها
دكتر آمش آدالجا، محقق ارشد مركز امنيت بهداشت دانشگاه جان هاپكينز مي گويد: 
ايده استفاده از 2واكسن مختلف براي دوزهاي اول و دوم مدت هاست كه مورد بررسي 
قرار گرفته اســت؛ حتي قبل از شــيوع ويروس كرونا. به اين مفهوم »واكسيناسيون 
تقويت اوليه ناهمگن« گفته مي شود. آدلجا معتقد است در گذشته مطالعاتي در مورد 
ويروس هاي آنفلوآنزاي مرغي با استفاده از تقويت اوليه ناهمگن انجام شده بود و اين 
بخشي از يك برنامه تحقيقاتي براي آزمايش و بهينه سازي  واكسن هاست. واكنش هاي 
ايمني با واكسن هاي مختلف متفاوت است. سيستم ايمني بدن به روش هاي مختلفي به 

فناوري هاي متفاوت واكسن پاسخ مي دهد.

مدافعان طرح جنجالي مجلس 
بــراي اينترنــت كشــور كه اينترنت

مدتهاســت باعــث نگرانــي 
عمومي مردم شده است طي روزهاي گذشته 
در مقابل انتقادها درباره تالش براي استفاده 
از اصل8۵ قانون اساسي و تصويب اين طرح 
در كميســيون به جاي صحن علني اعالم 
كرده اند كه دنبال اجراي آزمايشي اين طرح 

هستند.
از جملــه ســيدمصطفي ميرســليم، عضو 
كميسيون اصل90 مجلس در مصاحبه اي 
با اعالم اينكــه جريان هاي مالــي كثيف و 
مشكوك مخالف جدي قانونگذاري در اين 
زمينه هســتند گفته اســت: طرح فوق در 
نهايت پس از ســپري شدن دوران آزمايش 
بايد با توجه به تجربه اي كه به دســت آمده 
براي دائمي شدن به تصويب مجلس برسد.  
اين در حالي اســت كه اين طرح درصورت 
تصويب و اجراي آزمايشــي براي چند سال 
روي زندگي ميليون ها كاربر اينترنت كشور 
تأثير مستقيم مي گذارد. براساس اين طرح 
همه پلتفرم هاي خارجي بــراي فعاليت در 
كشور بايد مجوز دريافت كنند و در غيراين 

صورت فيلتر خواهند شد.
اصل8۵ قانون اساســي در بخش اول متن، 
تصريح مي كند كه »سمت نمايندگي قائم 
به شخص اســت و قابل واگذاري به ديگري 
نيست. مجلس نمي تواند اختيار قانونگذاري 
را به شــخص يا هيأتي واگذار كند، ولي در 
موارد ضروري مي تواند اختيار وضع بعضي 
از قوانين را با رعايت اصــل هفتاد و دوم به 
كميسيون هاي داخلي خود تفويض كند، در 
اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس 

تعيين مي كنــد به صورت آزمايشــي اجرا 
مي شــود و تصويب نهايي آنهــا با مجلس 

خواهد بود.«
 برخي كارشناسان معتقدند كه تجربه هاي 
پيشين نشان داده است كه اجراي آزمايشي 
قانون و تمديدهاي مكرر آن، در نهايت منجر 
به دائمي شدن آن مي شــود. اين در حالي 
است كه منتقدان اجراي آزمايشي همچنين 
بر اين نكته تأكيد مي كنند كه آزمون و خطا 
در اجراي آزمايشــي قانوني كه با زندگي و 
معاش عامه مردم در ارتباط است، منطقي 
و معقول به نظر نمي رســد و با واقعيت هاي 

جامعه مغايرت دارد.

مشكالت اجراي آزمايشی
نعمت احمــدي، حقوقــدان و وكيل پايه 
يك دادگستري در گفت وگو با همشهري، 
اظهاراتــي از قبيل اينكــه مجلس فرصت 
رســيدگي به طرح را ندارد و اين طرح بايد 
در كميســيون براســاس اصل8۵ بررسي 
شود را مردود مي داند و معتقد است: »اين 
استدالل بي معني است، چراكه كار مجلس 
قانونگذاري است و بايد براي اين طرح هم 
كه حجم بااليي ندارد، در صحن علني وقت 
گذاشته شود. اصل8۵ فقط بايد در شرايط 
اضطرار مورد استفاده قرار گيرد.« احمدي 
تأكيد مي كند هم خود طرح و هم اصل8۵ 
گريزگاهــي بــراي دور زدن صحن علني 
و عدم اطــالع مردم و نماينــدگان ديگر، از 
كيفيت قانونگذاري اســت. به گفته او »در 
آزمايشــي اجرا شــدن يك طرح به عنوان 
مثال، ۵ســال آن را اجرا مي كنند. پس از 
پايان اين زمان، ۵ســال ديگر آن را تمديد 
مي كنند و اين فرايند به همين ترتيب تكرار 

مي شود.«
احمدي روند اجراي آزمايشــي يك قانون 

را منطبق بــا روح قانونگــذاري نمي داند و 
تأكيد مي كند: »قانونگذاري معني و مفهوم 

مشخصي دارد كه بايد به آن توجه شود.«

قابليت اجراي قانون 
احمدي همچنين با اشاره به اينكه ما اكنون 
در عصر اطالعات و عصــر ديجيتال زندگي 
مي كنيم، يادآوري مي كند: »در دوره اي به 
همراه داشتن نوار كاســت و ويدئو ممنوع 
بود. هنوز قانوني داريم به نام منع اســتفاده 
از تجهيزات ماهواره ای كــه اكنون كارايي 

ندارد.«
احمدي با اشــاره به اينكه اين قانون ديگر 
قابليــت اجــرا نــدارد، مي گويــد: »امروز 
با گوشــي هاي هوشــمند مي توان به همه 

شبكه هاي ماهواره اي دسترسي داشت.« 
اين حقوقــدان تأكيد مي كنــد كه »يك 
قانون بايد قــدرت اعمال و اجرا داشــته 
باشد. نمي توان قانوني نوشت و از زاكربرگ 
خواســت كه در ايران نمايندگي تاسيس 
كند. در دنياي امروز مرزهــا از بين رفته 
و همه دنيا در تســخير امواج ماهواره اي 
اســت. طي چند ماه آينده، كل دنيا تحت 
پوشــش اينترنت ماهواره اي قرار خواهد 
گرفــت. بنابراين با ناديــده گرفتن علم و 
فناوري، چه تحت پوشش اصل8۵ و چه در 
صحن علني، هــدف طراحان طرح تامين 

نمي شود.«

اين حقوقدان سرنوشــت طــرح حمايت از 
حقوق كاربــران و خدمات پايــه كاربردي 
فضاي مجازي را هم شبيه سرنوشت قانون 
منع استفاده از تجهيزات ماهواره اي مي داند 
و معتقد است كه »نمي توان با يك قانون كه 
از واقعيات جامعه فاصله دارد، ده ها ميليون 
شهروند را تبديل به متخلف و مجرم كرد.« 

اليحه به جاي طرح
احمدي هم اساســا با ارائه طرح از ســوي 
نماينــدگان، در موارد تخصصي و دشــوار 
مخالف است و مي گويد: »در اين موارد بايد 
اليحه از سوي دولت ارائه شود، چراكه دولت 
فرصت و تخصص الزم براي كار كارشناسي 

را دارد.«
 احمدي تأكيد مي كند كــه »مجلس بايد 
قانونگذاري كند و نه قانون نويســي، چراكه 

قانون نويسي نياز به تخصص دارد.«
وكيل پايه يك دادگستري با توجه به انسداد 
احتمالي پيام رســان هاي خارجي براساس 
بند11 اين طرح معتقد است: »برابر اصل نهم 
قانون اساسي، هيچ مقام مسئولي نمي تواند 
حتي با قانونگذاري، آزادي هاي مشروع مردم 
را محدود و تحديد كند. اين يك اصل كلي 
است. همچنين بر اصول ديگر در فصل سوم، 
ازجمله اصل آزادي بيــان، آزادي انتخاب 
شــغل، جريان آزاد اطالعات و امثالهم، در 

قانون اساسي تأكيد و تصريح شده است.« 

نعمت احمدي، حقوقدان در گفت وگو با همشهري می گويد در 
قوانينی كه روي زندگی عامه مردم تأثير دارد نبايد از اصل8۵ 

به عنوان گريزگاهی براي دور زدن صحن علنی استفاده كرد

اســتفاده از دوزهــاي 
مختلط واكســن براي دانش

تقويت اثربخشي در برابر 
گونه هاي جديد كوويد-19، در برخي از 
كشــورها ازجمله آلمــان، انگليس، 
جمهوري دومينيكن و كانادا در دستور 
كار قرار گرفته است. مقامات بهداشتي 
اين كشورها اعالم كرده اند استفاده از 
2نوع واكســن متفاوت براي واكسينه 

كردن افراد، ايمني را افزايش مي دهد.
به گزارش ســي ان ان، اما آيا اين روش 
واقعا الزم اســت و بهتــر از جان مردم 
محافظت مي كنــد؟ از نظــر علمي، 
همچنان بين دانشمندان نظر قطعي 
وجــود نــدارد و همچنــان در حال 
كارآزمايي باليني هســتند. هم اكنون 
مطالعات بــراي درك بهتر خطرات و 
مزايــاي مخلوط كردن واكســن هاي 
ويروس كرونا در حال انجام اســت كه 
ممكن است مشكالت لجستيكي برنامه 
واكسيناسيون در برخي از كشورها را 
كاهش دهد، اما تحقيقات بيشتري الزم 
است تا ببينيم آيا برنامه هاي مخلوط 
كردن واكسن در دنياي واقعي كارايي 
دارد يا خير. نگراني از سويه دلتا بيشتر 
از هر چيزي محققان را درباره اثربخشي 

واكسن ها حساس كرده است.
چند روز پيش، آلمان قوي ترين توصيه 
خود براي مخلوط كردن واكسن هاي 
ويروس كرونــا را صادر كــرد. كميته 
دائمي واكسيناسيون آلمان اعالم كرد، 
افرادي كه از واكسن آسترازنكا به عنوان 
نخستين دوز اســتفاده كرده اند بايد 
براي دوز دوم يكي از واكسن هايي كه 
مبتني بر پلتفرم mRNA ساخته شده 
است را دريافت كنند. واكسن هاي فايزر 
و مدرنا از فناوري mRNA اســتفاده 

مي كنند؛ درحالي كه واكسن آسترازنكا 
از ويروسي به نام آدنو ويروس ساخته 
شده تا دستورالعمل هاي توليد ايمني 
را به بدن برســاند. آلماني ها مي گويند 
نتايج مطالعه فعلي نشان مي دهد پاسخ 
ايمني ايجاد شده پس از واكسيناسيون 
با دوز مختلط به وضوح برتر اســت. در 
جمهوري دومينيكن نيــز تزريق دوز 
سوم واكســن به عنوان تقويت كننده 
به پزشكان براي مقابله با ويروس هاي 
مختلف كرونا كمك كرده است. مقامات 
بهداشتي اين كشــور مي گويند افراد 
بايد نوع متفاوتي از دوزهاي اول و دوم 
واكســن را براي تقويت دريافت كنند. 
اين كشور از 3واكسن مختلف استفاده 
كرده اســت: آســترازنكا، سينووك و 
فايزر. همچنين در  مــاه ژوئن، كميته 
مشاوره ملي ايمن سازي  كانادا توصيه 
ضعيفي درباره استفاده از يك واكسن 
mRNA به عنوان دوز دوم براي افرادي 
كه دوز اول آســترازنكا دريافت كرده 
بودند، داشــت، اما حاال با اســتناد به 
شواهد آشكار از پاسخ ايمني بالقوه بهتر 
از برنامه واكسن هاي مخلوط، پيشنهاد 
خود را تقويت كرده اســت. تحقيقات 
در انگليس نشــان داده است تركيب 
واكسن هاي آسترازنكا و فايزر، همگي 
پاسخ هاي ايمني قوي را ايجاد مي كنند. 
در يك مطالعه جداگانــه، افرادي كه 
دوزهاي مختلفي از واكسن هاي كرونا 
ويــروس را دريافت كرده انــد، به نظر 
مي رســد كه احتماال عوارض جانبي 
خفيفــي مانند تــب، لرز، خســتگي 
يا ســردرد را تجربه مي كنند، اما اين 
عوارض جانبي پس از واكسيناســيون 
تركيبــي هيچ نگراني ديگــري ايجاد 

نكرده است. 

تركيب واكسن ها؛ راهكار جديد مقابله با كرونا  آزمايشطرحاينترنت
رویميليونهاكاربر

عمادالدين قاسمی پناه
خبر نگار

به سوي آينده

 حمله سنگين سايبري
به 200شركت آمريكايي

شركت »هانترس لب« )Huntress Labs( اعالم كرد كه جمعه شب 
يك حمله سايبري گسترده به بيش از 200شركت در آمريكا صورت 
گرفته اســت. به گزارش خبرگزاري رويترز، اين حمله سايبري ابتدا 
به يك شركت فناوري به نام »كاسه يا« كه دفتر مركزي آن در ايالت 
فلوريدا قرار دارد، انجام شده اســت و هكرها پس از آن با شبكه هاي 
سازماني كاسه يا، حمله شان را به مشتريان و شركت هاي استفاده كننده 
از نرم افزار كاسه يا تداوم بخشيده اند. شــركت كاسه يا در وب سايت 
خود اعالم كرده اســت كه در حال تحقيق درباره حمله احتمالي به 
VSA است كه توســط متخصصان فناوري اطالعات براي مديريت 
سرورها، دسكتاپ ها، دستگاه هاي شبكه و چاپگرها استفاده مي شود. 
اين شركت همچنين اعالم كرد كه در پاســخ به اين حمله، برخي از 

 VSA زيرساخت هاي خود را خاموش كرده است و از مشترياني كه از
در محل كار خود استفاده مي كنند خواسته خيلي سريع سرورهاي 
خود را خاموش كنند. جان هاموند، محقق ارشد امنيتي هانترس در 
نامه اي با اشاره به يك روش هكر كه ربودن يك قطعه از نرم افزار بوده 
تا همزمان صدها يا هزاران كاربر را به خطر بيندازد، در ايميلي نوشت: 
»اين يك حمله زنجيره تامين عظيم و ويران كننده اســت.« هاموند 
مي افزايد از آنجا كه كاسه يا به شــركت هاي بزرگ و كوچك متصل 
بوده است، اين قابليت را دارد كه حمله سايبري در هر اندازه و مقياس 
تجاري گســترش پيدا كرده باشــد. به گفته كارشناسان، بسياري از 
ارائه دهندگان خدمات مديريت شده از VSA استفاده مي كنند، گرچه 
ممكن است مشتريان متوجه آن نباشند. يك مدير امنيتي خصوصي 
در اين رابطه گفت كه باج خواهي همراه با رمزگذاري، از چند هزار تا 
۵ميليون دالر يا بيشتر مي تواند متغير باشد. در بيانيه آژانس امنيت 
سايبري و زيرساخت هاي اياالت متحده در اين خصوص آمده است: 
»در حال اقدام براي درك و رفع حمله اخير باج افزارهاي زنجيره تامين 
عليه محصول VSA شركت كاسه يا هســتيم.« اين شركت فناوري، 
40هزار مشتري براي محصوالت خود دارد، اما بايد به اين نكته اشاره 
كرد كه همه از VSA استفاده نمي كنند. برخي گمانه زني ها، انگشت 
اتهام را به ســوي هكرهاي روسي نشــانه رفته اند. با اين حال شواهد 

خاصي در اين خصوص ارائه نشده است.
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بررسي ها حكايت از ديده شدن کروناي هندي در تمام نقاط کشور دارد؛ استان هاي 
جنوبي، شرقي و جنوب شرقي، درگيري بيشــتري دارند. متخصصان مي گويند 
سياست هاي نادرســت و بي تدبيري ها منجر به وقوع پيك هاي متعدد شده است

گــزارش همشــهري از داليلي که کشــور را بــا اوج گيري 
پــي درپــي شــيوع کوويــد 19 مواجــه کــرده اســت

با ورود رسمي پايتخت به وضعيت قرمز، گمانه زني ها براي 
آغاز پيك پنجم کرونا، واقعي تر شده است؛ پيكي که اين 
بار با جهش  خطرناك هندي يا همان دلتا مواجه اســت 
و حاال در بيش از 100کشور دنيا شايع شده، به طوري که 
دبيرکل سازمان جهاني بهداشت، هشدار داده اين جهش، 
به سرعت در حال تبديل شدن به گونه غالب در بسياري از 
کشورهاست؛ »اين سويه از ويروس به سرعت در کشورهايي 
با ميزان واکسيناسيون گسترده و محدود گسترش پيدا 
کرده اســت.« متخصصان نظام سالمت تأکيد مي کنند 
که حرکت خزنده پيك پنجم از هفته گذشــته اين بار با 
شيوع کروناي دلتا، شروع شده است. تغيير رنگ شهرهاي 
نارنجي به قرمز و افزايش تعداد مبتاليان، بر شدت گرفتن 
تدريجي کرونا، صحه مي گذارد. جليل کوهپايه زاده، رئيس 
دانشگاه علوم پزشكي ايران روز گذشته با تأييد افزايش 
ميزان مراجعه کننده ها به بيمارستان ها و مراکز بهداشتي 
در دهه اول تير، گفت که ميانگين ابتال در گروه ســني 
10تا17سال به نسبت گذشته بيشــتر شده است. پيام 
طبرسي، رئيس بخش عفوني بيمارستان مسيح دانشوري 
هم، نسبت به وضعيت نگران کننده بيمارستان ها در هفته 
آينده هشدار داد. به گفته او، مراکز درماني از هفته آينده 
پر از بيمار کرونايي مي شوند و به همين دليل چاره اي جز 
تعطيلي واقعي وجود ندارد. او نسبت به محقق نشدن وعده 
واکسيناسيون براي افراد بيشتر هم انتقاد کرد. از آن طرف، 
عليرضا رئيسي، سخنگوي ستاد ملي مقابله با کرونا به خطر 
شيوع گسترده کروناي دلتا تأکيد کرد. به گفته او، ويروس 
دلتا، در تمام نقاط کشور ديده شــده است. استان هاي 
جنوبي ، شرقي و جنوب شرقي درگيري بيشتري دارند؛ 
» اين ويروس مي تواند ميزان همه گيري را افزايش دهد 
و آمار بستري و مبتال را بيشتر کند.« کروناي هندي در 

شــرايطي در حال شيوع اســت که روند واکسيناسيون 
به شدت کند است.

وضعيت فعلي پيش بيني شده بود، اما كسي توجه نكرد
ماجرا تنها به روند واکسيناســيون محدود نمي شــود، 
متخصصان نظام سالمت تأکيد مي کنند که همسو نبودن 
تصميم گيري هاي ســتاد مقابله با کرونا با سياست هاي 
وزارت بهداشــت، بي تدبيري در رفــع محدوديت  هاي 
شــهرهاي آبي  و زرد، تحميل يكطرفه کنترل و مقابله 

کرونا بــه وزارت بهداشــت و کادر 
درمان و همچنيــن مديريت بحران 
بــه جــاي پيشــگيري، در توالي 
پيك ها تأثير گذار بوده اســت. يكي 
از اين متخصصــان، عليرضا ناجي، 
عضو کميته اپيدميولوژي و واکنش 
سريع وزارت بهداشــت است که به 
همشــهري مي گويد: » حداقل در 
2پيك آخر، تصميمات ستاد براساس 
مواردي گرفته شده که به هيچ وجه، 
کمكي به کنترل کرونا نكرده و باعث 
شيوع بيماري شــده است. ما حتي 
در تقويت بهداشــت اجتماعي هم 
مشكل داريم و مردم تاب آوري خود 
در برابر کوويد- 19 را از دست داده اند. 
ستاد به عنوان متولي کنترل اپيدمي، 

توجه خاصي نسبت به اين وضعيت ندارد و به توصيه هاي 
وزارت بهداشت توجهي نمي کند.« به گفته رئيس مرکز 
تحقيقات ويروس شناسي مسيح دانشــوري، زمستان 
سال گذشته زماني که خوزستان با واريانت آلفا يا همان 

بريتانيايي  مواجه شد، قرنطينه اي اعمال نشد و در نهايت 
اغلب نقاط کشور در وضعيت قرمز کرونايي قرار گرفتند. 
حاال همان سناريو از اســتان هاي جنوبي در پيك پنجم 
رخ داده است؛ »مي دانستيم که واريانت دلتا يا هندي وارد 
کشور شده اما باز هم هيچ محدوديت و قرنطينه اي صورت 
نگرفت. اجازه داديم تعداد شهرهاي قرمز از 12به92 برسد 
و حاال اين ويروس در کشور پخش شده و تا هفته آينده 
بخش بيشتري از استان ها را درگير خواهد کرد. اين نتيجه 
بي عملي ما در مقابل کرونايي است که شيوه هاي مقابله با 
آن کامال مشــخص است.« او تأکيد 
مي کند کــه در پيك پنجم احتماال 
شرايط سخت تري نسبت به گذشته 
ايجاد مي شود، چرا که سياست هاي 
کشور در مقابل کوويد-19 پيشگيرانه 
نيست. ناجي نسبت به سياست هاي 
وزارت بهداشت براي مديريت اپيدمي 
هم انتقاداتي وارد مي کند؛ »وزارت 
بهداشت ايرادات زيادي دارد اما تمام 
آن چيزي که بــراي کنترل بيماري 
مي خواهد هم اجرا نمي شــود، مثل 
شــرايطي که در پيك چهــارم رخ 
داد؛ متوليان بهداشــت درخواست 
جلوگيري از ســفرها را داشتند يا بر 
قرنطينه کردن خوزســتان پس از 
شيوع ويروس انگليسي تأکيد کردند. 
اما اتفاقي نيفتاد. تصميم  گيرنده نهادي ديگر است. آنها 
با توجه به آنچه اعالم مي شود تصميم گيري نمي کنند و 
به نوعي تماشاچي آنچه در اين پيك ها رخ داده هستند.« 
ناجي با اشــاره به هشــدار قبلي درباره آغاز پيك پنجم 

مي گويــد: »واقعيت هاي علمي را نمي تــوان انكار کرد. 
ويروسي که وارد کشور مي شــود نگاه ويژه اي به ما ندارد 
که با توجه به وضعيت اقتصادي و اجتماعي شرايط ابتال 
و مرگ ومير را کمتر کند. هم اکنون الزم است بيماريابي 
گسترده تر شود و افراد آلوده به سرعت قرنطينه شوند.« 
به  گفته ناجي ايران تنها کشوري است که که در دنيا هنوز 
در موج اول قرار دارد و پيك هاي متعدد را تجربه مي کند. 
کشورهاي ديگر موج ســوم را تجربه مي کنند يعني در 
دوره هاي زماني متعدد، بيماري را کامال کنترل کرده اند؛ » 
ما هيچ وقت نتوانستيم اپيدمي را در کشور کنترل کنيم.«

 4عامل وقوع پيك هاي متعدد كرونا در ايران
انتقادها بــه وضعيت مديريت کرونا فراوان اســت و حاال 
حسين کرمانپور، مدير روابط عمومي سازمان نظام پزشكي 
کشور و مدير اورژانس بيمارستان سينا، توضيحاتي دراين 
باره به همشــهري مي دهد. به گفته او، به جاي کنترل و 
مديريت کرونا، کشور وارد سيكل معيوبي از توالي پيك ها 
شده اســت؛ اتفاقي که هم مردم و هم مســئوالن در آن 
تقصير دارند. براســاس اعالم کرمانپور، 4عامل منجر به 
تكرار پيك هاي کرونا شده اســت؛ اول نبود يكپارچگي 
در تصميم گيری ها از سوی مسئوالن، دوم سياست هاي 
اشتباه با فروکش کردن کوتاه مدت و مقطعي کرونا، سوم 
همراهي نكردن مردم در اعمال پروتكل ها و چهارم روند 
کند واکسيناســيون: »نيروهاي امنيتي و انتظامي، قوه 
قضاييه، مجلس و شوراها و ديگر ساختارهاي حاکميتي بايد 
در کنار وزارت بهداشت قرار بگيرند تا از شيوع بيشتر ويروس 
جلوگيري کرد، اگر در بهترين شرايط سهم وزارت بهداشت 
براي کنترل کرونا را 20درصد درنظر بگيريم قطعا به تنهايي 
قادر به مديريت وضعيت موجود نيست. از سوي ديگر، وقتي 

وضعيت کرونايي شهرها از قرمز و نارنجي به زرد و آبي تغيير 
مي کند، بالفاصله، رعايت پروتكل ها کاهش پيدا مي کند و 
وضعيت به حالت عادي برمي گردد. درحالي که کرونا ثابت 
کرده وقتي منطقه اي زرد يا آبي مي شود بايد کنترل ها در آن 
ادامه داشته باشد.« به گفته او، تمام اطالعات موجود حكايت 
از برقرار بودن تجمعات دارد، سويه دلتاي کرونا هم ثابت 
کرده اگر 2نفر حتي براي دقايقي کوتاه هم کنارهم باشند 
و محيط آلوده باشد قطعا انتقال صورت مي گيرد. کرمانپور 
درباره روند کند واکسيناسيون هم به نكات ديگري اشاره 
مي کند: »واکسيناسيون ما هنوز به 7و 8درصد هم نرسيده 
و اين شرايط با واکسن نزدن هيچ فرقي نمي کند. تنها اتفاق 
خوبی که رخ داده اين اســت که حداقل بخش زيادي از 
سالمندان باالي 70ســال و کادر درماني واکسيناسيون 
شــده اند اما براي مؤثر واقع شــدن واکسيناسيون نياز 
داريم آمارها به بيش از 60تا 70درصد جمعيت در مدت 
زمان کوتاه به 4تا 8 ماه برســد. طوالني تر شدن اين زمان 
باز هم يك وقفه براي واکسيناسيون مجدد افرادي است 
که در ابتدا واکسن زده اند. با توجه به وضعيت کشور، نبود 
منابع مالي و مشكالت انتقاالت ارزي، موفق نشدن بخش 
خصوصي در واردات واکسن به هر دليلي، ناتواني دولت در 
خريد واکسن، بدقولي کشورها در تحويل واکسن به ايران 
بايد اين مســئله را درنظر بگيريم تا رسيدن به وضعيت 
مطلوب واکسيناســيون بايد به اين موضوع توجه کرد.« 
مدير اورژانس بيمارستان سينا، بر غلبه کروناي هندي در 
کشور تأکيد مي کند و مي گويد که در ايران ويروس بومي 
کرونا هم وجود دارد: »آنچه اکنون اولويت دارد درمان است. 
اما در خالل آن بايد تدبير الزم را داشته باشيم که ديگر پيك 
ششمي در کشور ما رخ ندهد. ايران جزو معدود کشورهايي 
است که با پيك چهارم و پنجم روبه رو شده. در هندوستان 

در پيك دوم چنين وضعيتي رقم خورده و اصال به پيك سوم 
نرسيده اند. با اين وضعيت ما در مهرماه پيك ششم را هم 
تجربه خواهيم کرد مگر آنكه در دولت جديد وحدت نظر و 
يكپارچگي براي مديريت کرونا از کنترل تا درمان به وجود 
بيايد.« او درباره عالئم جديد شيوع کروناي دلتا هم توضيح 
مي دهد که هم اکنون، گلودرد و آبريزش بيني همراه با عالئم 
قبلي ازجمله سرفه، تب و بدن درد، بيشتر ديده مي شود. به 
همين دليل هرکسي با اين عالئم مواجه شد بهتر است براي 

تست مراجعه کند.

امكان توقف پيك پنجم وجود دارد 
البته همسو نبودن تصميمات ستاد ملي کرونا با وزارت 
بهداشت مورد تأييد اعضاي اين ستاد نيست. آنها مي گويند 
در بيش از 16 ماه گذشته، اوضاع مي توانست بغرنج تر از 
حاال باشد. حسين قاسمي، دبير کميته امنيتي و اجتماعي 
انتظامي ستاد ملي مبارزه با کرونا،  به همشهري مي گويد: 
»با ويروســي مواجه ايم که رفتار ثابتي ندارد و و راهكار 
مؤثري هم به شكل درمان براي آن وجود ندارد. در ستاد 
ملي مقابله با کرونا براي مديريت اين شــرايط متناسب 
با زيرســاخت ها، امكانات کشــور و تاب آوري اجتماعي 
تصميم گيري مي شود. کشــور عالوه بر ويروس کرونا با 
ويروس تحريم هم مواجه است و منابع درآمدي محدودي 
دارد. به همين دليل، اعمال قرنطينه هاي کامل با توجه به 
ضرورت تامين مايحتاج دوران قرنطينه به راحتي امكانپذير 
نيست.« به تأکيد قاسمي اين درست است که اشكاالتي در 
روند مديريت کرونا در کشور وجود داشته اما توفيقات هم 
کم نبوده و بايد به اين مســئله هم توجه کرد که با وجود 
تأکيد برخي متخصصان هنوز با آغاز پيك پنجم در کشور 
مواجه نشده ايم و مي توان با توجه جمعي مانع از بحراني 
شدن گونه دلتا در کشور شــد: »ما هرچه الزم باشد چه 
در قالب طرح هوشمند مديريت ها و طرح هاي جديدي 
که از سوي وزارت بهداشت و ستاد ملي تصميم گيري و 
اتخاذ شود را درنظر گرفته ايم و نتايج آن در 2هفته آينده 
مشخص مي شود.« اين مسئول در پاسخ به اين سؤال که 
آيا در مواجهه با پيك پنجم ضرورتي بر افزايش نظارت ها و 
سختگيري  رعايت پروتكل ها وجود دارد، توضيح مي دهد: 
»ما 7هزار کادر بهداشت محيط در کشور داريم، اما با اين 
تعداد نيرو چقدر مي توان بر تمام اصناف و مشاغل خرد 
نظارت داشت؟ در اين شرايط بهتر است مردم خودشان 
ناظران اول براي گــزارش هرگونه خل رعايت پروتكل ها 
باشند. از سوي ديگر رســانه ها هم وظيفه اطالع رساني 
براي رقم نخوردن عادي انگاري از سوي مردم را برعهده 
دارند.« به گفته قاسمي هم اکنون از ميان 450شهر کشور 
تنها 92شهر قرمز شده و هنوز با پيك پنجم فاصله وجود 
دارد. اگر بهداشت فردي، استفاده از ماسك، فاصله گذاري 
اجتماعي و نظارت هاي مردمي، افزايش پيدا کند و در کنار 
آن، سفرهاي غيرضروري و دورهمي ها حذف شود، قطعا 

مي توان پيك پنجم را مديريت کرد.

 عوامل وقوع
پیک های متعدد کرونا در ایران

مريم سرخوش 
خبرنگار

  4 عامــل منجر بــه تكرار 
پيك هــاي کرونــا شــده 
اســت؛ نبود يكپارچگي در 
تصميم گيری ها از ســوی 
مســئوالن، سياست هاي 
اشــتباه با فروکش کردن 
کوتاه مدت و مقطعي کرونا، 
همراهي نكــردن مردم در 
اعمال پروتكل ها و روند کند 

واکسيناسيون
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 تغيير در جامعه
 راحت اتفاق نمي افتد

کرونا چه تاثیری بر شیوه گذران وقت  مردم داشته است؟
کرونا در تمام روزهاي 2سال اخیر، کشته داده و انسان هاي بسیاري بر اثر ابتال 
به اين بیماري جان خود را ازدست داده اند. پاندمي کرونا جداي از گرفتن جان 
انسان ها، با خود تغییراتي در بخش هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي 
جوامع به  دنبال داشته است. در حوزه اجتماعي، در پي اعمال فاصله گذاري 
فیزيكي و تعطیلي مراکز محل تجمع مانند مدارس و دانشگاه ها، سالن هاي 
سینما، باشگاه هاي ورزشي و... مناسبات جمعي انسان ها کاهش پیدا کرد و 
در اين مدت تقريباً همه افراد مجبور به ايجاد تغییراتي در روابط اجتماعي و 

در سطح زندگي روزمره خود شدند. 

 خوانش ناگفته هاي جامعه ايراني
  از ميان آمار و ارقام 

افراد با سواد و بي سواد   چطور زمان خود را سپري مي کنند؟ 
آمار گذران وقت ايراني ها، وضعیت هاي مختلفي را مورد بررسي قرار مي دهد از میان 
دسته بندي هاي مختلف، آمار مربوط به افراد بي سواد  و با سواد قابل توجه است و هر يك 
از اين آمار ناگفته هاي بسیاري را از جامعه ايراني بیان مي کنند. حسین ايماني جاجرمي 
در گفت وگو با همشهري هر يك از موارد مربوط به گذران وقت در میان ايراني هاي با سواد 
و بي سواد  را مورد بررسي قرار داد. بر اساس گفته او  هر چند جامعه شهري در اين بررسي 
مورد توجه قرار گرفته است اما بايد قبول کنیم که جامعه شهري در استان هاي مختلف 
از وضعیت فرهنگي و مالي متفاوتي برخوردار هستند و حتي در يك شهر نیز مردم در 

شرايطي متفاوت نسبت به موضوعات مختلف با هم زندگي مي کنند. 

تفكيك جنسيتي زمان
تفاوت گذران وقت میان مردان و زنان چیست؟

نتايج طرح آمارگیري از گذران وقت سال۹۹-۱۳۹۸ نشان مي دهد در بین مردان، 
بعد از فعالیت »رسیدگي و خود مراقبتي«، متوسط بیشترين زمان صرف شده در 
شبانه روز به ترتیب مربوط به گروه فعالیت »فرهنگ، فراغت، رسانه هاي گروهي، 
تمرين هاي ورزشي« با ٤ساعت و٥٤ دقیقه، »اشتغال و فعالیت هاي مرتبط براي 
مزد« با ٤ساعت و٤٦ دقیقه و »معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعي و آداب ورسوم 
ديني« با يك ساعت و۳۹ دقیقه بوده است. در مقابل طرح آمارگیري از اين گذران 
وقت در بین زنان نشان مي دهد متوسط بیشترين زمان صرف شده بعد از رسیدگي 
و خودمراقبتي، به ترتیب مربوط به گروه فعالیت »خدمات خانگي بدون مزد براي 
اعضاي خانوار و خانواده« با ٥ ســاعت و٦ دقیقه و »فرهنگ، فراغت، رســانه هاي 

گروهي، تمرين هاي ورزشي« با ٤ساعت و٥٠ دقیقه در رتبه بعدي قرار دارد. 
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براي بهبود وضعیت بهداشــت رواني جامعه بايد 
افزايش نشاط اجتماعي، ارتقاي عزت نفس افراد 
و سطح آگاهي مردم درخصوص اهمیت سالمت 
روان بیشتر مورد توجه قرار گیرد. مردم در جامعه بسته به موقعیت هايي که 
در آن قرار گرفته اند، وقت خود را به شــیوه هاي مختلف مي گذرانند. اغلب 
افراد با توجه به نیازهاي رواني و در بســیاري مواقع نیز از روي ناچاري و در 
پاره اي از موارد نیز به دلخواه و آنطور کــه مي خواهند وقت خود را به طرق 
مختلف مي گذرانند. حال بايد ديد اين گذران وقت در چه زمینه هايي صورت 
مي گیرد و آيا مي تواند از لحاظ تامین رواني کارساز باشد و روان اجتماعي را 

به سوي شادي و نشاط پیش ببرد.
اکنون در جامعه ما گذران وقت را مي توان به دو گروه اوقات اجباري و اوقات 
فراغت تقسیم کرد. اوقاتي اجباري همان وقت هاي پر از مسئولیت و تكلیف 
و از روي اجبار و براي بقاست. اوقات فراغت نیز در زماني که از هر نوع تكلیف 
و فراغتي فارغ هســتیم پیش مي آيد که اين اوقات حتما روي روان فردي 
و گروهي جامعه تأثیرگذار است. رســیدگي و خود مراقبتي، فعالیت هاي 
فرهنگي، انجــام فعالیت در رســانه هاي گروهي، تمرين هاي ورزشــي، 
معاشرت هاي دوستانه و کاري، مشارکت اجتماعي، يادگیري در عرصه هاي 
مختلف، رفتارهايي برخاســته از آداب و رســوم ديني، انجام امور خانه و 
فعالیت هاي بي شمار که بسیاري را مشغول خود کرده اند، مي توانند در اوقات 
فراغت و اوقات مسئولیت انجام شوند. نحوه گذراندن اوقات فراغت مي تواند 
بخشي از جنبه رواني جامعه را دربر بگیرد و ويژگي هاي فرهنگي جامعه اي 
باشد که فرد در آن زندگي مي کند. بهره گیري از ساعات و ايام فراغت نقش 
مهمي در پیشگیري از تأثیرات نامطلوب رواني دارد. تامین بهداشت روان 

مي تواند تأثیر زيادي بر روح و روان جامعه داشته باشد.
منظور از اوقات فراغت، فرصت و زماني است که هر انسان مسئولیت پذيري، 
همه مســئولیت ها و تكالیف و وظايفي که برعهده دارد را کنار گذاشــته و 
زماني را در اختیار خود بگذارد تا با میل و انگیزه شخصي خود کاري انجام 
دهد. اوقات فراغت سبب سازندگي روح و روان مي شود، استفاده نكردن از 
اين فرصت مي تواند مسائل و مشكالتي مانند کسالت، سستي و افسردگي را 
به همراه داشته باشد. البته در گروه هاي سني مختلف اوقات فراغت مفاهیم 

گوناگوني دارد.
بسیاري برنامه هاي خودمراقبتي دارند، مانند اينكه زندگي سالمي داشته 
باشند و از سالمت جسمي و رواني خود محافظت کنند. گروهي مي خواهند 
نیازهاي اجتماعي خود را برآورده کنند که اين اتفاق به صورت جسمي، رواني 
و عاطفي رخ مي دهد. بسیاري با توجه به وضعیت سالمت روان خود در جهت 
کاهش اضطراب، تمريناتي انجام مي دهند، از نظــر عاطفي ارتباط برقرار 

مي کنند، مهرباني مي کنند و اقداماتي اينگونه انجام مي دهند.
افرادي نیز خانه را کانوني براي انجام فعالیت ها و گذران وقت خود مي دانند. 
اين افراد که بیشــتر شامل زنان خانه دارهســتند، در اين نوع زندگي غرق 
مي شــوند و همه فعالیت هاي مختص به خانواده را انجام مي دهند، بدون 
هیچ اوقات فراغتي که البته باعث مي شود بعد از مدتي دچار نارضايتي از اين 

وضعیت شوند و احساس بطالت کنند.
بیشتر افراد جامعه مشغولیت هاي خاصي مثل استفاده از فعالیت هاي مجازي 
دارند که در بلندمدت از نظر رواني مي تواند خانواده را دچار آســیب کند. 
راهكار براي پیشگیري يا پايان دادن به چنین بحران هايي، رفت وآمدهاي 

خانوادگي و فعالیت هاي ورزشي و يادگیري کارهاي هنري است.
خیلي از مردم نیز با کار، درس و انجام مسئولیت هاي مختلف و بدون داشتن 
اوقات فراغت، وقت گذراني مي کنند. در جامعه به تعداد افراد مي توان به تنوع 
گذران وقت رسید اما آيا روان اجتماعي يكدستي در جامعه وجود دارد که 

بتوان جامعه را نمودي از آن رفتار اجتماعي دانست؟
از لحاظ آسیب شناســي، جامعه اي که نتواند در گذران وقت و حتي اوقات 
فراغت به درستي عمل کند، بسیاري از اعضاي آن دچار آسیب هاي اجتماعي 
مي شوند. در واقع اين آســیب پذيري مســائلي را ايجاد مي کند که باعث 

به وجود آمدن مشكالت خاصي بین افراد جامعه مي شود.
با همه اين تفاصیل نتايج و بررسي ها نشان مي دهد بسیاري در آرزوي اوقات 
فراغت بي دغدغه هستند و بسیاري از داشتن مسئولیت هايي که اکنون بر 
دوش آنهاست خسته شده اند. جامعه دچار خستگي و نارضايتي است و البته 
بايد اين نكته را درنظر گرفت که مســائل اقتصادي و معیشتي نیز در نحوه 
گذران وقت تعیین کننده هستند. داشتن احساس آرامش، امنیت درون و 
دور بودن از اضطراب، افسردگي و تعارض هاي مزمن رواني، به عبارت ديگر، 
بهداشت رواني يعني بهره مندي از سالمت ذهن، انديشه و تفكر. اين مقوله 
موارد مربوط به ســالمت عاطفي را در برمي گیرد، به گونه اي که فرد بتواند 
مشكالت را به آرامي پشت سرگذارد. به شرط آنكه بداند چگونه از فشارهاي 
رواني و نگراني پیشگیري کند. براي هر جامعه اي استانداردهايي درخصوص 
بهداشت روان درنظر گرفته مي شــود که در جامعه ما در اين زمینه ظاهرا 

وضعیت چندان مطلوبي وجود ندارد.
در واقع داشــتن مهارت هاي زندگي براي گذران درســت وقت، داشــتن 
راهكارهاي مناســب براي مقابلــه مؤثر با مســائل و چالش هاي زندگي و 
داشتن يك سبك زندگي مناسب در زمره عوامل فردي قرار مي گیرند که 
مي توانند بهداشت رواني افراد را برآورده کنند و در کنار آن مجموعه اي از 
عوامل محیطي و عوامل اجتماعي هم هســتند که بر بهداشت رواني افراد 
تأثیرگذار هستند. موضوع عوامل اجتماعي مؤثر بر بهداشت روان موضوعي 
است که مي تواند حوزه وسیعي را به خود اختصاص دهد. از دايره ارتباطاتي 
که فرد بــا اطرافیانش برقرار مي کند تا عوامــل اجتماعي اي مثل وضعیت 
سیاسي، اجتماعي، اقتصادي و... مسائلي هستند که عوامل جامعه شناختي 
به حســاب مي آيند و مي توانند بهداشت روان انســان ها را تحت تأثیر قرار 
دهند. جامعه ما از نظر بهداشت روان در وضعیت مطلوبي قرار ندارد. با وجود 
اينكه خدمات روان شناختي و بهداشت رواني در سطح جامعه شروع شده 
و ارائه هم مي شود، اما میزان آن کافي نیست و نیاز جامعه ما خیلي بیشتر 
از اينهاســت و ضرورت دارد نه تنها رســانه ها روي اين حوزه بیشتر تمرکز 
کنند، بلكه خود مردم هم بايد توجه بیشتري به اين موضوع داشته باشند. 
بايد حتما به گونه اي براي گذران وقت برنامه ريزي کرد که نه تنها از داشتن 
روان سالم دور نشويم، بلكه براي احیا و داشتن روان سالم که الزمه بقاست، 

برنامه ريزي کنیم.

يادداشت يك

ويی ويار 24ساعت ر
ایران از نظر بودجه بندي زمان  چه شباهت ها و تفاوت هایي با كشورهاي پیشرفته جهان دارد؟
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آخرين وضعيت
 گذران وقت در ايران

مرکز آمــار ايــران در دوره هــاي مختلف طرح 
گذران وقت شهرنشــینان ايراني ۱٥سال به باال 
را با دســته بندي بین المللــي فعالیت هاي روزانه 
به ۹گروه مختلف مورد بررســي قرار داده اســت. 
دسته بندي ها شــامل فعالیت هاي تولیدي مانند 
»اشــتغال و فعالیت مرتبط با مزد«، »تولید کاال 
براي اســتفاده نهايي خود«، فعالیت غیرتولیدي 
غیرشــخصي مانند »خدمات خانگــي بدون مزد 
براي اعضاي خانوار«، » خدمات مراقبتي بدون مزد 
براي اعضاي خانــوار«، »کار داوطلبانه بدون مزد، 
کارآموزي و ســاير کارهاي بدون مزد« و فعالیت 
غیرتولیدي شخصي مانند»يادگیري«، »معاشرت، 
 ارتباط،  مشارکت اجتماعي و آداب و رسوم ديني«، 
»فرهنگ،  فراغت، رسانه هاي گروهي و ورزش«و 
»رسیدگي و خودمراقبتي« اســت. بررسي هاي 
انجام شده از الگوي گذران زمان در سال ۹۹-۹۸در 
شهرهاي ايران نشان مي دهد متوسط مدت زمان 
صرف شــده براي فعالیت هاي تولیــدي )بامزد( 
۳ساعت و٥٠دقیقه، براي فعالیت هاي غیرتولیدي 
غیرشخصي ۳ساعت و ۱۸دقیقه و براي فعالیت هاي 
شخصي ۱7ساعت و ٥2دقیقه بوده است. بخشي از 
اين ســاعت صرف خواب، بخشي صرف خوردن و 
آشامیدن، و بخشــي صرف اوقات فراغت مي شود. 
همچنین میان میــزان صرف زمان بــراي انجام 
فعالیت هــاي تولیدي بین مــردان و زنان تفاوت 
مشــخصي وجود دارد،  همانطور که اين تفاوت را 
در مورد فعالیت هاي غیرتولیدي غیرشخصي هم 
مي توان ديد. مردان در طول روز ٥ساعت و2دقیقه 
را صرف فعالیت تولیدي، يك ســاعت و7دقیقه را 
صرف فعالیت هــاي غیرتولیدي غیرشــخصي و 
۱7ساعت و٥٠دقیقه را صرف فعالیت هاي شخصي 
مي کنند. درحالي که در مورد زنان ٤۳دقیقه براي 
فعالیت هــاي تولیدي، ٥ســاعت و2٦دقیقه براي 
فعالیت هاي غیرتولیدي و ۱7ســاعت و٥۱دقیقه 
براي فعالیت هاي شــخصي برآورد شده است.جز 
بخش فعالیت هاي شخصي، ارقام ثبت شده نشان از 
٤ساعت و۱۹دقیقه فعالیت بیشتر مردان در بخش 
تولیدي و ٤ساعت و۱۹دقیقه فعالیت بیشتر زنان در 
بخش فعالیت هاي غیرتولیدي و غیرشخصي دارند.

وضعيت گذران وقت
 در كشورهای ديگر جهان

در کشورهاي ديگر جهان نسبت هاي متفاوتي میان 
تقسیم بندي گذران زمان بین مردم وجود دارد؛ براي 
مثال مردم ژاپن به طور متوسط ٥ساعت و٤۳دقیقه از 
زمان روز خود را صرف فعالیت هاي تولیدي مي کنند. 
اين مدت در لتونی ٥ساعت و2۸دقیقه است و در چین 
٥ساعت و2٥دقیقه. در آن سوي فهرست کشورهاي 
ايتالیا، فرانسه، اســپانیا، يونان، بلژيك و فنالند قرار 
دارند که به ترتیب 2ســاعت و ٤۸دقیقه، 2ساعت و 
٥٠دقیقه، 2ســاعت و٥٦دقیقه، ۳ساعت و۱۱دقیقه، 
۳ساعت و2۳دقیقه و۳ساعت و۳۳دقیقه از زمان روز 
خود را صرف فعالیت هاي تولیدي مي کنند. استرالیا 
با ۳ســاعت و٥٠دقیقه زماني که از 2٤ساعت صرف 
فعالیت هاي تولیدي مي کند،  نزديك ترين کشور به 
ايران محسوب مي شــود. الگوي واضحي که درمورد 
ســاعات کار يا فعالیت تولیدي در میان کشورهاي 
جهان وجود دارد اين اســت که مردم کشــورهاي 
ثروتمند تر کمتر از مردم کشورهايي کار مي کنند که 
وضعیت اقتصادي ضعیف تري دارند. بررسي ساعات 
کاري روزانه و مقايسه تولید ناخالص داخلي کشورها 
اين الگو را اثبات مي کند؛ براي مثال کامبوج يا میانمار 
از پايین ترين تولید ناخالص داخلي برخوردار است اما 
همزمان باالترين میزان ســاعات کار ساالنه را دارد، 
 درحدي که مجموع ساعات کار روزانه در اين کشور 
۹٠٠ساعت بیشــتر از مجموع ساعات کار ساالنه در 
سوئیس، يكي از ثروتمند ترين کشورهاي جهان است. 
بررسي سیر تكامل کشــورها در زمینه بهبود تولید 
ناخالص داخلي هم اين ادعــا را تأيید مي کند؛ براي 
مثال از سال ۱۹٥٠تا به امروز تولید ناخالص داخلي 
آلمان بیش از ۱٠برابر شــده است و همزمان ساعات 
کاري در اين کشور در اين دوران تقريبا به نیم، يعني 
از سالي 2٤27ساعت به ۱۳٥٤ساعت رسیده است. 
نكته مهم ديگر در توضیح اين ارتباط میزان مولد بودن 
کشورهاست؛ يعني عالوه بر ثروتمند بودن کشورها، 
هرچه میزان مولد و پربار بودن کشورها بیشتر باشد، 
و هرچه کارآمدي اقتصاد و نیروهاي کار باالتر باشد، 
نیاز به کار در ساعات طوالني کاهش پیدا خواهد کرد.

تفاوت هايي مانند ساختار جمعیت، تحصیالت و رونق 
اقتصادي کشورها مي تواند بر اين نابرابري ها تأثیرگذار 
باشــد اما تفاوت هايي هم در میان اين اعــداد و ارقام 

وجود دارند که نمي توان آنها را به خوبي به واسطه اين 
شاخص ها توضیح داد؛ براي مثال مردم انگلستان بیشتر 
از فرانسه زمان خود را به کار کردن اختصاص مي دهند 
اما اوقات فراغت يــك اندازه اي را ســپري مي کنند. 
تفاوت هاي فرهنگي در چنین وضعیت هايي نقش ايفا 
مي کنند؛ براي مثال فرانسوي ها زمان بیشتري به نسبت 
انگلیسي ها صرف غذا خوردن مي کنند و در اين حوزه 
خاص، آمارها با ذهنیتي که درباره فرهنگ غذا وجود 
دارد همخواني کاملي نشان مي دهد. مردم در فرانسه، 
يونان، ايتالیا و اســپانیا نســبت به مردم بیشتر ديگر 
کشورهاي اروپايي زمان بیشــتري را صرف خوردن و 
آشامیدن مي کنند. مردم آمريكا کمترين مدت زمان 
را در میان کشورهاي OECD به صرف غذا اختصاص 
مي دهند. نكته قابل توجه ديگر درباره کشورهاي جهان، 
 همانطور که در مورد ايران هم مشــاهده شد، تفاوت 
جنسیتي در گذران زمان روز است. اما برخالف ايران، 
در میان کشورهاي OECD اين اختالف جنسیتي در 
بخش اوقات فراغت به چشم مي خورد. متوسط زماني 
که مردان در کشــورهاي اروپايي و آمريكايي صرف 
اوقات فراغت خــود مي کنند باالتر از زنان اســت. در 
کشوري مانند نروژ اين اختالف بسیار ناچیز است اما در 
پرتغال مردان ٥٠درصد اوقات فراغت بیشتري نسبت 
به زنان دارند. آنچه به اين اختالف دامن مي زند، فاصله 
جنسیتي است که در حوزه فعالیت هاي غیرتولیدي 
غیرشــخصي، مانند نگهداري از اعضــاي خانواده و 
رســیدگي به امور خانه وجود دارد. زنان در بیشــتر 
کشورها مسئولیت انجام بخش بزرگي از فعالیت هاي 
بدون مزد را در طول روز بر عهده دارند، در نتیجه زمان 

کمتري براي گذراندن اوقات فراغت خواهند داشت.

ارتباط  بودجه بندی  زمان
 و رضايت از زندگی

دانســتن اين موضوع که مردم در کشورهاي مختلف 
جهان چگونه از 2٤ســاعت يــك روز خود اســتفاده 
مي کنند از آن بابت اهمیت دارد که مي توان براســاس 
آن فعالیت هايي که بیشترين میزان رضايت از زندگي 
را در افراد ايجاد مي کنند تشــخیص داد و با رتبه بندي 
آنها و تعمیم دادن اين تفاوت ها به تقسیم گذران وقت 
در کشورهاي مختلف، میزان رضايت افراد از زندگي در 
کشورهاي مختلف را تشخیص داد. درحقیقت الگويي 

بسیار واضح و قابل پیش بیني در لذت بردن از فعالیت ها 
وجود دارد که نشــان مي دهد تفاوت در شكل گذران 
زمان در کشورهاي مختلف چشــم اندازي معني دار را 
از وضعیت زندگي و فرصت هــاي اقتصادي به نمايش 
مي گذارد. در کشــورهايي که مردم زمان بیشــتري را 
صرف فعالیت هاي تولیدي و غیرتولیدي بامزد و بي مزد 
مي کنند، زمان کمتري براي فراغت و رسیدگي به امور 
شخصي باقي مي ماند،  در نتیجه سطح شادي و رضايت 
از زندگي در اين کشــورها کاهش پیدا خواهد کرد. در 
مقابل کشــورهايي که زمان کمتري از روز را براي کار 
کردن با مزد يــا فعالیت هاي غیرتولیــدي و بدون مزد 
اختصاص مي دهند، رضايت باالتــري از زندگي از خود 
نشــان مي دهند. در نتیجه با بازگشت به آنچه پیش تر 
عنوان شد، شهروندان کشورهايي که از قدرت اقتصادي 
باالتري برخوردارند، مدت زمان کمتري از روز را صرف 
کار با مزد مي کنند و در نتیجه میزان رضايتمندي آنها از 
زندگي باالتر از کشورهايي است که مردمان آن به دلیل 
ضعف اقتصادي ناچار به صرف زمان بیشتري براي کار با 

مزد هستند.

تفاوت های جهان و ايران
کشــورهاي آلمان، دانمارك، نروژ، هلند، فرانســه، 
بلژيك و لوکزامبورگ جزو کشــورهاي برتر جهان 
هستند که از ســرانه تولید ناخالص باال و پايین ترين 

نرخ ساعت کار ساالنه برخوردارند. 
شاغالن ۱٥ســال به باال در اين کشورها به ترتیب در 

طول 2٤ساعت: 
 4ساعت و13دقیقه

3ساعت و33دقیقه، 3ساعت و35دقیقه
4ساعت و3دقیقه، 2ساعت و50دقیقه

3ساعت و23دقیقه
 4ساعت و11دقیقه 

را به فعالیت هاي تولیدي براي دريافت مزد اختصاص 
مي دهند. مقايســه اين ارقام با متوسط زماني که در 
ايران صرف فعالیت هــاي تولیدي مي شــود، يعني 
۳ساعت و٥٠دقیقه، نشان مي دهد ايران اگرچه از نظر 
ســرانه تولید ناخالص داخلي تفاوت معنا داري با اين 
کشورها دارد، اما از نظر زمان صرف شده در روز براي 
پرداختن به فعالیت هاي تولیدي تفاوت چنداني با اين 
کشورها ندارد و تنها فرانسه است که اختالفي يك ساعته 
با ايران دارد. براي مقايسه بهتر نرخ سرانه تولید ناخالص 
داخلي اين کشورها را مشاهده مي کنید: آلمان بیش از 
٤٥هزار دالر، دانمارك بیش از ٦٠هزار دالر، نروژ بیش 
از ٦7هــزار دالر، هلند بیش از ٥2هزار دالر، فرانســه 
بیش از ۳۸هــزار دالر، بلژيك بیــش از ٤٤هزار دالر، 
لوکزامبورگ بیش از ۱۱٦هــزار دالر و ايران بیش از 
7هزار دالر. اين مقايســه نشــان مي دهد ايران با اين 
اختالف قابل توجه سرانه تولید ناخالص داخلي نسبت به 
کشورهاي آلمان، هلند و لوکزامبورگ ساعات کمتري از 

روز را به  کار با مزد اختصاص داده است.

كشورهایي كه 
زمان كمتري از روز 
را براي كار كردن با 
مزد یا فعالیت هاي 

غیرتولیدي و بدون 
مزد اختصاص 

مي دهند، رضایت 
باالتري از زندگي 

از خود نشان 
مي دهند. شهروندان 

كشورهایي كه از 
قدرت اقتصادي 

باالتري برخوردارند، 
مدت زمان كمتري از 

روز را صرف كار با مزد 
مي كنند و در نتیجه 
میزان رضایتمندي 

آنها از زندگي باالتر از 
كشورهایي است كه 
مردمان آن به دلیل 

ضعف اقتصادي 
ناچار به صرف زمان 
بیشتري براي كار با 

مزد هستند

گذران وقت در ایران مطلوب نیست

مردم در گوشه و كنار جهان به شیوه هاي 
نسبتا یکساني وقت گذراني مي كنند. 
همه انسان ها مي خوابند، كار مي كنند و 
از اوقات فراغتشان لذت مي برند. اما در آزادي عملي كه افراد براي صرف 
وقت خود براي كارهایي كه برایشان ارزشمند است دارند،  تفاوت هایي 
میان كشورهاي مختلف وجود دارد. بررسي شیوه هاي گذران وقت در 
كشورهاي جهان چشم اندازي پراهمیت از وضعیت زندگي، فرصت هاي 

اقتصادي و رفاه عمومي افراد به دســت مي دهد. همچنین مقایسه این 
آمارها با آمارهاي موجود در ایران نشان دهنده تفاوت هاي قابل توجهي 
است كه میان سبك زندگي ایراني ها و دیگر كشورهاي جهان وجود دارد؛ 
براي مثال ایراني ها روزانه كمي بیش از 4ســاعت از زمان خود را صرف 
اوقات فراغت مي كنند،  درحالي كه مردم جهان به صورت متوسط كمي 
بیش از 5ساعت از زمان خود را براي لذت بردن از اوقات فراغت اختصاص 

مي دهند.

بهناز آذرپیشه
روانشناس بالیني

سمیرا مصطفی نژاد
روزنامه نگار
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این شماره

تفاوت گذران وقت میان مردان و زنان چیست؟

تفكیك جنسیتی زمان
زنان نسبت به مردان در یك شبانه روز 3 ساعت و۵3 دقیقه وقت بیشتری به خدمات 
خانگی بدون مزد و بیش از 4 ساعت زمان كمتری به اشتغال و فعالیت های مرتبط 

برای مزد اختصاص می دهند
نتایج طرح آمارگیری از گذران وقت ســال۹۹-1۳۹۸ نشان می دهد در بین 
مردان، بعد از فعالیت »رسیدگی و خود مراقبتی«، متوسط بیشترین زمان صرف 
شده در شبانه روز به ترتیب مربوط به گروه فعالیت »فرهنگ، فراغت، رسانه های 
گروهی، تمرین های ورزشی« با 4ساعت و٥4 دقیقه، »اشتغال و فعالیت های مرتبط برای مزد« با 4ساعت و4٦ دقیقه و 
»معاشرت، ارتباط، مشاركت اجتماعی و آداب ورسوم دینی« با یك ساعت و۳۹ دقیقه بوده است. در مقابل طرح آمارگیری 
از این گذران وقت در بین زنان نشان می دهد متوسط بیشترین زمان صرف شده بعد از رسیدگی و خودمراقبتی، به ترتیب 
مربوط به گروه فعالیت »خدمات خانگی بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده« با ٥ ساعت و٦ دقیقه و »فرهنگ، فراغت، 
رسانه های گروهی، تمرین های ورزشی« با 4ساعت و٥٠ دقیقه در رتبه بعدی قرار دارد. مقایسه الگوی گذران وقت بین 
مردان و زنان گویای این مطلب است كه زنان نسبت به مردان در یك شبانه روز ۳ ساعت و٥۳ دقیقه وقت بیشتری به 
خدمات خانگی بدون مزد و بیش از 4 ساعت زمان كمتری به اشتغال و فعالیت های مرتبط برای مزد اختصاص می دهند.

تحمیل شرایط به بانوان
دكتر علیرضا شریفی، روانشناس 
اجتماعــی در گفت وگــو بــا 
همشــهری درخصــوص این 
تفاوت آماری بین زنان و مردان 
می گوید: »باید دید آمار و ارقام 
اعالم شده از ســوی مركز آمار 
كشور بر چه اساسی بوده و اطالعات چگونه جمع آوری شده 
است. چرا كه تفاوت گذر زمان بین مردان و زنان ساكن در 
كالنشهرها، شهرهای متوسط و شــهرهای كوچك بسیار 
متفاوت است و اگر بخواهیم باز بین شهرها و مناطق روستایی 
آمارگیری كنیم رقم ها خیلی متفاوت تر هم خواهد بود. این 
اعداد ارائه شده قطعا بر اســاس ۷ قطب فرهنگی كه وزارت 
ارشاد تقسیم بندی كرده است نمی تواند ثابت و یكسان باشد. 
ولی اگر اعداد را دقیق  بگیریم و فرض بر این باشد كه درست 
هستند چند نكته درخصوص این تفاوت معنادار در گذر زمان 

بین مردان و زنان وجود دارد«.
وی ادامه می دهد: »خدمات خانگی بدون مزد برای اعضای 
خانوار و خانواده زمان زیادی و گاه در بعضی موارد تمام وقت 
یك شبانه روز را از بانوان می گیرد؛ چرا كه جامعه ما انجام این 
خدمات را به نوعی به آنها تحمیل كرده است. به طور سنتی در 
جامعه ما خدماتی كه بانوان در منزل انجام می دهند كه بدون 
مزد هم هست همیشه وجود داشته. در تاریخ زنان همیشه 
شاغل و مولد بودند به ویژه در مناطق عشایری و روستایی. 
معموال هــم در طول تاریخ همــواره مراقبــت از فرزندان، 
پرداختن به كار داخل خانه، پخت وپز نان و غذا به طور سنتی 
بر عهده زنان بوده است. طبیعتا این سنت به این زودی ها از 
بین نخواهد رفت حتی اگر زنان شاغل باشند و در بیرون از 
خانه هم فعالیت كنند بازهم انجــام وظایف داخل منزل بر 
عهده آنهاست. براســاس آمارهای رسمی 14درصد بانوان 
اشتغال ندارند البته اگر كار خانه را كار محسوب نكنیم. ولی 
در بین همین گروه هم به دلیل همان سنت هایی كه وجود 
دارد بیشــترین میزان كار خانه با وجود كار بیرون بر عهده 

خانم هاست كه این دلیل كامال جامع شناختی دارد«.

زنانه - مردانه كردن فعالیت ها
بخشی از دالیل اینكه حجم سنگین كارهای منزل بر عهده 
بانوان اســت و موجب می شــود تا زمان كمتری اشتغال و 
فعالیت های مرتبط به مزد داشته باشند به همان بحث سنت ها 
و فرهنگ های جامعه برمی گردد. مطالعات انسان شناســی 
)آنتروپولوژی( هم نشان می دهد تا جایی كه تاریخ بشر قابلیت 
رصد شــدن دارد گویی این كارها بر عهده خانم ها بوده است. 
دكتر یزدی می گوید:»اینكه خانم ها هم بیرون كار می كنند 
و هم در منزل و آقایــان وقتی بیرون كار می كنند بیشــتر 
وقتشان را و گذران اوقات فراغت شان را برای فرهنگ و ورزش 
صرف می كنند، ناشی از این داستان است كه ما یك تعریف 
جنسیتی روی جنس زن داریم. معنی این حرف این است كه 
ما بعضی كارها را به صورت زنانــه و مردانه كرده ایم؛ به عنوان 
مثال ظرف شستن را وظیفه بانوان تعریف كردیم تا جایی كه 
اگر مردی این كار را انجام دهد گویی در حق همسرش محبت 
می كند درحالی كه او لطفی نمی كنــد و وظیفه عادی اش را 
انجام می دهد. اینها در حقیقت بارگذاری مسائل فرهنگی و 
ارزش گذاری روی جنسی خاص است. بنابراین آمار اشاره شده 
بسیاری طبیعی اســت كه بر گرفته از یك برداشت ناصحیح 

فرهنگی است كه برای ما به ارث مانده است«.

به رسمیت نشناختن سبك های مختلف زندگی 
ما در دوران گذار به ســر می بریم و داریم از ســنتی بودن به 
سمت یك جامعه مدرن حركت می كنیم كه در همین راستا 
خوشبختانه تغییراتی حاصل شــده. مردها به نسبت قبل در 
انجام امور خانه مشاركت بیشتری دارند و نگاه مثبت تری به این 
قضیه پیدا كردند. در قدیم وقتی مردی این كار را انجام می داد 
عناوینی مانند زن ذلیلی را به او نسبت می دادند كه برخاسته از 

یك تفكر مردساالرانه بود كه وجود داشت و هنوز هم كم و بیش 
وجود دارد. این روانشناس اجتماعی علت اینكه هنوز ما به یك 
تعادل نسبتی در این موضوع نرسیده ایم را به رسمیت نشناختن 
سبك های مختلف زندگی در خانواده های ایرانی توسط كسانی 
می داند كه دســتی در قدرت و توان قانون گذاری و اعمال آن 
را دارند. می گوید:»می دانیم كه فاصله سنگینی  بین قوانین 
جاری قوه قضاییه و چیزی كه در عالم واقع و در جامعه در حال 
رخداد است، وجود دارد. این فاصله موجب شده تا سبك های 
مختلف زندگی به وجود بیاید امــا به نظر می آید دولتمردان و 
قانونگذاران تمایل دارند فقط یك سبك خاصی را به رسمیت 
بشناسند. بســیاری از بانوان از طریق فضای مجازی مشغول  
كسب وكار هســتند اما در آمار رسمی جزو شاغالن محسوب 
نمی شوند درحالی كه درآمدزایی می كنند. وقتی دولتمردان 
سبك های مختلف زندگی را به رسمیت نمی شناسند و سبك 
به رسمیت شناخته شده موید و تأییدكننده این است كه زن در 
منزل باید كار بی مزد انجام دهد و جزو وظایف وی است طبیعتا 

رسیدن به یك آمار متعادل بین مرد و زن زمان بر است«.

شیوه تربیت خانواده ها و آموزش ها
شیوه تربیت خانواده ها هم در این مسئله بسیار نقش دارد. 
یعنی وقتی كه اطرافیان می خواهنــد از یك دختر خانمی 
تعریف كنند بیشــتر از اینكه بگویند انسان فرهیخته، اهل 
مطالعه و ورزش و تحصیل كرده ای اســت داشتن هنرهایی 
مانند آشپزی، خیاطی، گل آرایی و چیزهایی شبیه به این را 
برای او امتیاز می دانند و رویش متمركز می شوند. عمدتا توقع 
جامعه از خانم ها در چنین قالب هایی قرار می گیرد و تفكیك 
شغل و نقش ها از همان اوان كودكی در فكر، ذهن و مغزشان 
چیده می شــود. طبیعتا وقتی بزرگ می شــوند به صورت 
اتوماتیك وار انجام كارهای این چنینی را جزو وظایف خود 
می پندارند و در چنین شرایطی اصال نیاز نیست كسی چیزی 

به آنها تحمیل كند چون این امر عمال درونی شده است.
دكتر یزدی آموزشــی كه در مدارس داده می شــود را هم 
بســیار اثرگذار می داند و می افزاید: »در كتاب های درسی 
نوع آموزش هایی كه در زمینه حرفه و فن داده می شود از نوع 
تفكیك جنسیتی است. حتی بسیاری از كتاب های داستانی 
كه از كودكی برای بچه ها خوانده می شــود، قصه گویی ها و 
حتی نوع اسباب هایی كه برای دختربچه ها خریداری می شود 
همه و همه با نگاه جنسیتی است. خانم ها از كودكی اینگونه 
تربیت و پرورش داده می شــوند. نظام ارزشی و هنجارهای 
اجتماعی ما هم با كمال تأسف یك سری واژه ها به كار می برد 
كه انجام وظایف این چنینی را به خانم ها تحمیل می كند. 
جمالت و واژه هایی مانند مادر فداكار؛ كسی كه اصال نیازهای 
خود را نمی بیند و به خواســته های خــود توجهی ندارد و 
تمام قد و شش دانگ در خدمت بقیه اعضای خانواده است. 
مجموعه این آموزش ها زمینه هــا را طوری فراهم كرده كه 
گذر زمان با فاصله برای بانوان بسیار متفاوت از آقایان باشد«.

این شیوه تربیتی و تفكرات جنســیتی آنچنان در تار و پود 
خانواده ها ریشه دوانده كه به این زودی ها قابل حل نیست. 
البته شرایط به نسبت قبل بهبود پیدا كرده و اكنون خانم ها 
زمانی برای مطالعه و تماشــای فیلم و سریال و پرداختن به 
تفریحات را برای خود انجام می دهند ولی حجم ســنگین 
كار بی مزد در خانه با توجه به تلقینات درون خانواده، نظام 
آموزشی، ارزش ها و هنجارهای اجتماعی، تولیدات فرهنگی 
مانند كتاب ها و انواع فیلم های سفارشــی و سیستم مسلط 
قاعده و قانون )رسمی و غیررسمی( مرتب بازتولید می شود. 
زمان نیاز دارد كه بتوانیم هر یــك از این منابع را در جهت 
واقع گرایانه آن حركت دهیم و آموزش دهیم كه خانم های ما 
كاری كه در خانه انجام می دهند دارای ارزش افزوده است. 
انجام حجم سنگین از سوی یك نفر نه به لحاظ انسان شناسی 
و جامع شناختی و نه به لحاظ روانشناسی درست نیست بلكه 
كارها باید بین اعضای خانواده تقســیم شود تا همه فرصت 
كافی برای پرداختن به امور شخصی و اشتغال با مزد داشته 

باشند و با فراغ بال كارهایشان را انجام دهند.

دكتر علیرضا 
شریفی:  خدمات 
خانگی بدون مزد 

برای اعضای خانوار 
و خانواده زمان 
زیادی و گاه در 

بعضی موارد تمام 
وقت یك شبانه روز 

را از بانوان 
می گیرد؛ چرا كه 

جامعه ما انجام این 
خدمات را به نوعی 

به آنها تحمیل 
كرده است. به طور 
سنتی در جامعه ما 
خدماتی كه بانوان 

در منزل انجام 
می دهند كه بدون 

مزد هم هست 
همیشه وجود 

داشته است

شیوه تربیت 
خانواده ها هم 

در پذیرش كار 
بي مزد زنان در 

منزل بسیار نقش 
دارد؛ یعنی وقتی 

كه اطرافیان 
می خواهند از 

یك دختر خانمی 
تعریف كنند 

بیشتر از اینكه 
بگویند انسان 
فرهیخته، اهل 

مطالعه و ورزش و 
تحصیل كرده ای 

است داشتن 
هنرهایی مانند 

آشپزی، خیاطی، 
گل آرایی و 

چیزهایی شبیه به 
این را برای او امتیاز 

می دانند و رویش 
متمركز می شوند

خدیجه نوروزی
روزنامه نگار

زمـان
در گذر زمان

وزی 41دقیقه   ر
مطالعه 

وزی دوساعت   ر
رسانه گردی

زمان، همه آن چیزی اســت كه در اختیار ماســت. 
می توانیم ســاعت ها و دقیقه هایی را كــه در اختیار 
داریم، بســوزانیم و به بطالت بگذرانیم و می توانیم 
پای كاغذهای كتاب ها باشیم. می توانیم زمان بیشتری در اختیار آرامش خود 
بگذاریم و می توانیم تمام روز را به كار كردن اختصاص دهیم. آمارهای مختلفی 
از گذران وقت در بین ایرانی ها در تمام این سال ها منتشر شده است. بسته به 
سن، تحصیالت، طبقه اجتماعی و... افراد جامعه برنامه ریزی های متفاوتی برای 
گذران زمان خود دارند اما حقیقت غیرقابل انكار این است كه كتابخوانی از برنامه 
زمانبندی روزانه ایرانی ها، خارج شده است. براساس آمارهای منتشر شده، در 
دهه ۸٠ زمان های بیشتری به خواندن كتاب می گذشت و امروز بیشترین زمان 
غالب افراد جامعه پای تلفن های همراه و گشت و گذار در شبكه های اجتماعی 
می گذرد. مركز آمار در گزارشی در سال۹7، اعالم كرده آمارهای فرهنگ رفتاری 
خانوارهای ایرانی نشانگر آن است كه ایرانیان كمتر از 1٠دقیقه در روز كتاب های 
غیردرسی و غیرمذهبی و كمتر از ۳ دقیقه روزنامه می خوانند. این در حالی است 
كه نتایج پژوهش ها در سال۸1 حكایت از آن دارد كه ایرانی ها در آن زمان به طور 
میانگین روزی 41دقیقه كتاب می خوانده اند؛ زمان مطالعه ایرانی ها با گذشت 
حدود 1۸سال، 7٥درصد كاهش پیدا كرده است. همچنین اگر بخواهیم سایر 
پیمایش ها را مدنظر قرار دهیم، نتایج نظرسنجی »اوقات فراغت در دوران كرونا« 
كه به همت پژوهشــگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات انجام شده و در اردیبهشت 
سال جاری منتشر شــده، نشــان می دهد هم اكنون، حدود 7۳درصد مردم، 
بیننده تلویزیون داخلی هستند و ۲۹درصد از جمعیت كشور هم ماهواره تماشا 
می كنند. گفتنی است افراد بدون تحصیالت دانشگاهی، نسبت به پاسخگویانی 
كه تحصیالت دانشگاهی دارند، بیشتر اعالم كرده  اند میزان تماشای برنامه های 
تلویزیون برای آنان در قیاس با قبل از شیوع كرونا افزایش یافته است. ساكنان 
روستاها نیز در قیاس با شهرنشینان، بیشتر برنامه های تلویزیون ایران را نسبت 
به قبل از شیوع كرونا می بینند. نتایج این پژوهش حكایت از آن دارد كه با افزایش 
سن، تحصیالت، منزلت شغلی و پایگاه اقتصادی افراد، استفاده از شبكه های 
ماهواره ای نیز بیشتر می شود. بیكاران بیشترین و افراد دارای درآمد بدون كار 

كمترین استفاده را در مقایسه با دیگر گروه های فعالیت دارند.

آوین آزادی 
روزنامه نگار

سال81

سال88

براســاس گزارش مركز آمار كه در 
ســال81، منتشــر شــده، بررسی 
فعالیت های انجام شده در اوقات فراغت نشان 
می دهد كه به طور میانگین هر ایرانی در طول 
هفته 4.8ساعت كتاب می خوانده است كه این 

یعنی سهم هر روز،  41دقیقه بوده. 

متوســط تعداد ســاعت تماشــای 
برنامه های شبكه های داخلی سیمای 
جمهوری اســالمی ایــران در بین جمعیت 
ده ساله و بیشــتر طی ۷روز قبل از آمارگیری 
حدود 18ساعت برای هر یك از بینندگان بوده 
است؛ هر نفر در روز 2.۵ساعت از وقت خود را 
برای دیدن تلویزیون ایران در سال 81 صرف 

می كرده است.

میزان مطالعه روزنامه، مجله و نشریات 
در ســال مورد بحث 3.4ساعت در روز 
بــوده؛ یعنــی در آن روزگار هــر ایرانی حدود 

29دقیقه روزنامه می خوانده است. 

در سال۸1، همچنین فراوانی نسبت مردان ده ساله و بیشتر كه در فعالیت های ورزشی یا آموزش های وابسته به آن طی یك سال قبل از آمارگیری مشاركت 
داشتند ۳٠درصد بوده است، این نسبت در بین زنان 1۲درصد اعالم شده است.

 با 
گذر زمان جنس 

بررسی ها و سازوكار 
آمارگیری مركز آمار 

ایران هم تغییر 
كرده است. 

یافته های 
مركز آمار در سال۸۸ 

نشان می دهد، هر فرد 1٥ساله 
و بیشتر در یك شبانه روز به طور 

متوسط 1۹دقیقه به انجام فعالیت های 
ورزشی و 1۹دقیقه را به فعالیت های 

تفریحی، فرهنگی اختصاص داده  است. 
فعالیت های ذكر شده برای مردان 

هر كدام ۲٥ دقیقه و برای زنان 
به ترتیب 1۳ و 14 دقیقه 

است.

كار و 
فعالیت های شغلی 
۲ ساعت و 41دقیقه 
زمان روزانه افراد را 

به خود اختصاص داده 
است. 

فعالیت خانه داری 
3 ساعت و 10 دقیقه، 

در روز از افراد وقت گرفته 
است. 

هر فرد روزانه 
یك ساعت و ۵8دقیقه 

از رسانه های جمعی استفاده 
می كند. 

افراد 1۵ ساله و بیشتر 
در یك شبانه روز 

به طور متوسط بیشترین زمان 
خود را به ترتیب به فعالیت های 
نگهداری و مراقبت شخصی با 

13 ساعت و 1۷ دقیقه، 
اختصاص داده اند. 

شیوه گذران وقت افراد 1۵ساله و بیشتر به 
تفكیك روزهــای تعطیــل و غیرتعطیل 
گویای آن  اســت كه این افراد در روزهای تعطیل 
به طور متوسط 2 ساعت و در روزهای غیرتعطیل 2 
ســاعت و ۵4 دقیقه به  كار و فعالیت های شــغلی 

پرداخته اند.

شیوه گذران وقت افراد شاغل 1۵ ساله و 
بیشتر گویای آن است كه این افراد به طور 
متوسط 6ســاعت و 4۷ دقیقه در یك شبانه روز 

به كار و فعالیت های شغلی اختصاص داده اند.

بررسی فعالیت های آموزشی افراد باسواد 
براساس سطوح تحصیلی، گویای آ ن است 
كه افراد دارای تحصیالت لیسانس، بیشتر از سایر 
افراد به فعالیت های آموزشی پرداخته اند. این افراد 
در یك شــبانه روز به طور متوســط 2 ســاعت و 

28دقیقه صرف فعالیت های آموزشی كرده اند.

همچنین افــراد دارای تحصیالت پیش 
دانشگاهی نیز 2 ساعت و 19 دقیقه را به 

فعالیت های آموزشی اختصاص داده اند.

بررسی فعالیت های مشــاركت اجتماعی افراد براساس وضع سواد نشان می دهد افراد 
دارای تحصیالت دكتری تخصصی به طور متوسط یك ساعت و ۵4 دقیقه و افراد بی سواد 

یك ساعت و 1۵دقیقه در یك شبانه روز را به فعالیت های مشاركت اجتماعی اختصاص داده اند.

 
متوسط كمترین 
زمان صرف شده 

درشبانه روز مربوط به 
فعالیت های داوطلبانه 

و خیریه با ۳ دقیقه 
بوده است.
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این شماره

تغییردرجامعهراحتاتفاقنمیافتد
از مصطفی مهرآیین، جامعه شناس پرسیدیم با استناد به نظرسنجی های مربوط به شیوه 

گذران وقت مردم در دوران كرونا، چقدر می شود به تأثیر كرونا بر سبك زندگی مردم پی برد؟
كرونا در تمام روزهای 2سال اخیر، كشته داده و انسان های بسیاری بر اثر ابتال به این 
بیماری جان خود را ازدست داده اند. پاندمی كرونا جدای از گرفتن جان انسان ها، با خود 
تغییراتی در بخش های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع به  دنبال داشته 
است. در حوزه اجتماعی، در پی اعمال فاصله گذاری فیزیكی و تعطیلی مراكز محل تجمع مانند مدارس و دانشگاه ها، 
سالن های سینما، باشگاه های ورزشی و... مناسبات جمعی انسان ها كاهش پیدا كرد و در این مدت تقریباً همه افراد مجبور 
به ایجاد تغییراتی در روابط اجتماعی و در سطح زندگی روزمره خود شدند. برخی معتقدند تغییرات كرونا در سطح جوامع 
عمیق بوده و در این دوران، سبك زندگی جدیدی شكل گرفته كه متفاوت از زندگی پیش از كروناست! برای سنجش 
تأثیرات و تغییرات كرونا در سطح جامعه، در مرحله نخست به شیوه گذران زندگی روزمره در دوران شیوع این بیماری 
توجه می شود. با بررسی زندگی روزمره مردم یك جامعه می توان دركی از مناسبات فرهنگی و اجتماعی آن جامعه پیدا كرد.

در ایران، در این زمینه، تاكنون مراكزی مانند مركز آمار ایران، 
مركز افكارسنجی دانشجویان ایران )ایســپا(، و پژوهشگاه 
فرهنگ، هنر و ارتباطــات اقدام به انجام نظرســنجی های 
دوره ای از یك جامعه آماری تصادفی كرده اند؛ برای مثال، از 
نمونه های اخیر، نظرسنجی بهمن ماه 99 گروه افكارسنجی 
دفتر طرح های ملی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات است. 
جامعه آماری این نظرسنجی با 2هزار و103نفر، شهروندان 
باالی 18ســال و باالتر ساكن در شــهر و روستاهای كشور 
بوده اند. در نظرســنجی باال 41درصد از پاسخگویان اظهار 
كرده اند كــه در دوران كرونا،اوقات فراغت خود را بیشــتر از 
طریق فعالیت در شــبكه های اجتماعی مجازی پر كرده اند، 
40.1درصد با تماشای تلویزیون، 32.9درصد با گفت وگو با 
اعضای خانواده، 23.8درصد با سرگرمی و بازی با فرزندان یا 
دیگر اعضای خانواده،19.3درصد با مطالعه كتاب، 10.4درصد 
با تماشای فیلم سینمایی، 8.5درصد فعالیت های ورزشی و 
4.5درصد نیز با تماشای ماهواره اوقات خود را سپری كرده اند. 
در نتیجه گیری این نظرسنجی آمده كه تماشای تلویزیون، 
سرگرمی و بازی با فرزندان، مطالعه كتاب، تماشای فیلم های 
ســینمایی، فعالیت های هنری و برنامه هــای ماهواره ای در 
بهمن ماه 99 نسبت به فروردین99 كاهش یافته، و به جای 
آن گفت وگو با اعضای خانواده، تماس تلفنی با دوســتان و 
آشنایان، انجام كارهای عقب مانده، گوش دادن به موسیقی 
و ورزش كردن بیشتر شده است. اما چقدر می شود با اعتنا به 
چنین نظرسنجی هایی گفت كه كرونا بر سبك زندگی افراد 
جامعه اثر گذاشته و حتی با استناد به آن، صحبت از شكل گیری 
ســبك جدید زندگی كرد؟ اگر حرف از تغییرات اســت، آیا 
تغییرات كرونا، مثبــت و درجهت ارتقــای كیفیت زندگی 
بوده اســت؟ در این زمینه نظر دكتر »مصطفی مهرآیین«، 

جامعه شناس فرهنگی را جویا شدیم.

بازتعریف مفاهیم در دوران كرونا
مهرآیین در ابتدا از اهمیت مفهوم 
زندگی روزمره در بررســی های 
جامعه شناســی می گویــد. وی 
معتقد اســت كه مفهوم زندگی 
روزمره، بزرگ تریــن حقیقت و 
مهم ترین منبع معنابخشــی در 
زندگی اجتماعی است، تا آنجا كه فالسفه بزرگی چون هایدگر 
)فیلسوف شهیر آلمانی( گفته اند اگر زندگی روزمره )مجموعه 
كارهایی ماننــد خوابیدن، خوردن و آشــامیدن، كاركردن، 
ازدواج كردن و...( را از انســان بگیرند، حقیقت زندگی را از او 
گرفته اند! این جامعه شــناس می افزاید: با وجود آنكه عمده 
فیلســوفان و متفكران، منتقد این هستند كه گذران بیشتر 
وقت زندگی  در روزمرگی، انسان را از توجه به حوزه های دیگر 
بازمی دارد، باز اما زندگی روزمــره در نگاه آنها نه تنها بی معنا 
نیست و شــكل طبیعی زندگی در همه جای دنیاست، بلكه 

بزرگ ترین سطح بودن انسان در جهان است.
درباره اثرات پدیده ای مانند شــیوع ویروس كرونا بر زندگی 
روزمره، اعتقــاد این جامعه شــناس این اســت كه چنین 
پدیده هایی، از نظم خطی زندگی روزمره تبعیت نمی كنند و 
به نحوی، نوعی گسست در زندگی اجتماعی به حساب می آیند. 
وی توضیح می دهد: شكل گیری یك جنبش اجتماعی، انقالب، 
وقوع سیل و طوفان و نیز شیوع كرونا جزو نقاط عطف در زندگی 
بشر محسوب می شوند. درواقع، در حالت عادی كه ما به صورت 
روزمره زندگی می كنیم، مطابق یك ســری الگوهای ذهنی 
كالن بر جامعه وقت خود را سپری می كنیم، اما در زمان بروز 
عوامل گسست، جامعه به ناچار به سمت بازتعریف این الگوها 
می رود و دو پرسش »هدف چیســت؟« و »وسیله تحقق آن 
چیست؟« بازیابی می شوند؛ برای مثال، با شیوع كرونا، هدف 
حفظ سالمتی برجسته شد. وسیله تحقق آن نیز اینگونه تعریف 
شد كه افراد جامعه از طریق تغییر الگوهای رفتاری و توجه به 
توصیه های پزشكی و بهداشتی، سالمت خود را تضمین كنند. 
بدین ترتیب، از سوی نهادهای مســئول برقراری نظم كالن 
در جامعه، قرنطینه برقرار شد، بر رعایت بهداشت شخصی، 
استفاده از ماسك، شستن مداوم دست ها و دوری از تجمعات 
تأكید شد و مردم نیز ملزم به رعایت این الگوهای جدید شدند.

دكتر مهرآیین به تغییر تعریف انسان موجود و انسان مطلوب 

در دوران كرونا اشاره می كند و می گوید: تا پیش از كرونا، انسان 
مطلوب، فردی بود كه بیشترین زمان خود را بیرون از منزل و 
مشــغول كار و تالش می بود. در دوران كرونا اما فهم كنشگر 
مطلوب تغییر كرد! تغییر دیگر، تغییر نگرش انسان به خودش و 
اعضای بدنش بود. امروز دست ها و صورت، اندام هایی محسوب 
می شوند كه ممكن است بیماری را به فرد منتقل كرده و حتی 
باعث مرگ او شوند! درواقع، بیماری كرونا هم موجب تغییراتی 
در رابطه انسان با خودش و هم رابطه اش با دیگران و حتی تغییر 
نگرش اش نسبت به جهان شد. ازجمله تغییراتی كه كرونا در 
رابطه با دیگران پیش آورد، این بوده كه در شــرایط كنونی، 
ارتباطات در درجه اول با رعایت اصل سالمت صورت گیرد؛ 
یعنی چنانچه فردی احساس كند كه در ارتباط با دیگران بیمار 
خواهد شد و یا خود او به دیگران آسیب خواهد زد، ارتباطات 
توصیه نمی شود. در ارتباط با جهان نیز تغییرات عمیقی ایجاد 
شده است. اگر كاركرد جهان، پیش از كرونا، مبتنی بر 3 اصل 
سكونتگاه، منبع دریافت انرژی و محل دفع مواد زائد و زباله 
تعریف می شد، بعد از شــیوع كرونا تعاریف عوض شد. امروز 
جهان در كنار نقش سكونتگاهی، محل مرگ انسان نیز هست! 
از طرف دیگر، جهانی كه اصوالً  منبع انرژی تعریف می شــد، 
امروز منبع خطر و محل رشد ویروس كروناست. به این ترتیب، 

كرونا منجر به تغییر تعاریف رایج در جوامع انسانی شد.

اتفاقات سطحی منجر به تغییر نمی شوند
برخی بر این باورند كه تغییرات كرونــا ماندگار خواهند بود 
و برگشــت به زندگی عادی پیش از كرونا ناممكن اســت و 
جهان پســاكرونا، جهانی متفاوت است. مهرآیین در این باره 
معتقد اســت كه گرچه جامعه در دوره های گسست ممكن 
اســت رفتارهای متفاوتی را تجربه كنــد، اما همچنان میل 
عجیبی به برگشــت به زندگی عادی دارد! بــر این مبنا، وی 
معتقد است زمانی می شود از تغییرات اساسی و تغییر سبك 
زندگی صحبت كرد كه نگاه مردمان جامعه به سخن، زبان و 
اندیشه تغییر كند. از نظر این جامعه شناس، از نظرسنجی ها 
و پیمایش هایی كه تاكنون در سطح كشور انجام شده چندان 
نمی توان برآوردی از تغییرات ایجادشده داشت چه برسد به 

آنكه بشود براساس آنها، صحبت از تغییر جامعه كرد! 
این جامعه شــناس می گوید: زندگی روزمره مردم ایران بین 
3ساحت ایرانی، اسالمی و غربی تفكیك شده كه براساس آن 
حتی می توان گفت ایرانیان زندگی روزمره متفاوتی با بقیه دنیا 
دارند! این در حالی است كه نظرسنجی ها عمدتاً معطوف به یك 
نوع الگوی زندگی ایرانی هاست كه مبتنی بر ایدئولوژی است، و 
آن هم با تعدادی سؤال مشخص انجام می شود؛ بنابراین، چنین 
پیمایش هایی قابل تعمیم به كل جامعه نیست! وی می افزاید: 
برای مثال، اگر گفته می شود كه در دوران كرونا، به دلیل در 
قرنطینه ماندن مردم، میزان مطالعه و فروش كتاب افزایش 
یافته اســت، باید گفت این رفتار، عجیب نیست و تأثیری در 
تغییر الگوی زندگی جامعه ندارد. یا اگر گفته می شود اقبال 
مردم به شبكه های اجتماعی بیشتر شــده، این نیز موضوع 

عجیبی نیست و در سطح جهانی در حال رخداد است.
مهرآیین با تأكید بر اینكه تحقیقات كّمی و توصیفی كه در میان 
تعداد معدودی آن هم با رویكردی مشــخص انجام می شود، 
نمی توانند حقیقت زندگی روزمره مردم ایران را نشان دهند، 
می افزاید: تنها می توان به پیمایشــی كه با دقــت و در ابعاد 
وسیعی با لحاظ حوزه های مختلف انجام می شود، استناد كرد 
و بر اساس آن به سنجش الگوهای رفتاری و تغییرات ایجادشده 
در جامعــه پرداخت؛ برای مثال، تحقیقات جامعه شناســی 
نشانگر آن است كه در دوران كرونا، میزان مصرف دخانیات، 
مصرف الكل و خشــونت های خانگی نیز افزایش یافته است! 
پس صرف صحبت از رشــد خرید و فروش كتاب، چیزی را 
به ما نشان نمی دهد و نمی شــود برآوردی از الگوی رفتاری 
جامعه داشت! این جامعه شناس فرهنگی در پایان می گوید: 
مطابق تئوری های فرهنگ چندان اهمیتی ندارد كه چنین 
رفتارهایی كه جزو زندگی روزمره مردم هستند، تغییر كنند. 
تغییراتی كه منجر به تغییر سبك رفتاری یك جامعه شود در 
الیه های عمیق تری باید رخ دهند؛ درواقع، حتی تغییر در الیه 
ایدئولوژی نیز اثر چندانی در تغییرات كالن ندارد، بلكه با تغییر 
نظم اخالقی و فرهنگی یك جامعه است كه می شود صحبت 

از تغییر مردم كرد.

مصطفی مهرآیین: 
با وجود آنكه 

عمده فیلسوفان 
و متفكران، منتقد 

این هستند كه 
گذران بیشتر 

وقت زندگی  در 
روزمرگی، انسان 

را از توجه به 
حوزه های دیگر 

بازمی دارد، باز اما 
زندگی روزمره در 

نگاه آنها نه تنها 
بی معنا نیست 

و شكل طبیعی 
زندگی در همه 
جای دنیاست، 

بلكه بزرگ ترین 
سطح بودن انسان 

در جهان است

برخی بر این باورند 
كه تغییرات كرونا 
ماندگار خواهند 
بود و برگشت به 

زندگی عادی پیش 
از كرونا ناممكن 

است و جهان 
پساكرونا، جهانی 

متفاوت است. 
مصطفي مهرآیین 

در این باره 
معتقد است كه 
گرچه جامعه در 

دوره های گسست 
ممكن است 

رفتارهای متفاوتی 
را تجربه كند، 

اما همچنان میل 
عجیبی به برگشت 

به زندگی عادی 
دارد! 

مرضیه ثمره حسینی
روزنامه نگار

13.8دقیقه
برای یادگیری

نتایج یك پژوهش كه توسط پژوهشگاه فرهنگ، 
هنر و ارتباطات در سال1399 منتشر شده است، 
نشان می دهد كه میانگین تماشــای تلویزیون ایران در 

شبانه روز 2.98 ساعت است.

همچنین با كاهش ســن، افزایش تحصیالت، 
منزلت شــغلی و پایگاه اقتصــادی مدت زمان 

استفاده از تلویزیون ایران كمتر می شود.

زنان بیشــتر از مردان، خانه دارها بیشتر از دیگر 
گروه های فعالیت و متقاباًل افراد در حال تحصیل 
و شاغالن، كمتر از دیگران زمان برای تماشای تلویزیون 

ایران صرف می كنند.

براســاس نتایج پژوهش منتشر شــده در این 
پژوهشگاه، 3.6درصد تا نیم ساعت، 15.3 درصد تا 
یك ســاعت، 28.۷ درصد تــا 2 ســاعت، 21.9 درصد تا 
3ساعت، 21.4 درصد 3 تا 5ساعت و 9.1 درصد نیز بیش از 

5ساعت در شبانه روز تلویزیون ایران را تماشا می كنند.

مركز آمار ایران هم در سال مورد بحث اعالم كرده 
است كه هر فرد روزانه 11ساعت و 34 دقیقه از 
وقت خود را صرف رسیدگی و خودمراقبتی می كند، این در 
حالی اســت كه این عدد در ســال93، به طور میانگین 
13ســاعت و 22دقیقه بوده و این یعنی با گذر زمان افراد 

زمان كمتری برای مراقبت از خود داشته اند.

هر فرد به طور میانگین در سال99، حدود 2ساعت 
كمتر برای رســیدگی به  خود نسبت به سال93 

اختصاص داده است. 

فرهنگ، فراغت،  رسانه های گروهی، تمرین های 
ورزشی، 4ساعت و 19دقیقه در یك روز از هر فرد 
به طور میانگین زمان می گیرد كه البته این عدد با توجه به 

سن، تحصیالت و... می تواند متفاوت باشد.

هر فرد به طور میانگین، 2ساعت و 46دقیقه در 
روز را به اشــتغال و فعالیت هــای مرتبط برای 

دریافت مزد اختصاص می دهد.

زمانی كه به طور میانگیــن صرف امور مربوط به 
خانه داری می شود، 2ساعت و 51دقیقه است. 

معاشرت با افراد و حفظ ارتباطات به طور میانگین 
یك ساعت و 36دقیقه از افراد زمان می گیرد. 

به گواه مركز آمار تنها 13.8دقیقه در روز برای هر 
فرد به امر یادگیری اختصاص پیدا می كند. 

مركز آمار ایران می گویــد زنان 8.4برابر مردان، 
زمان خــود به انجــام خدمات خانگــی و امور 
خانه داری اختصاص می دهند؛ به طور میانگین هر زن در 
روز، 4.46ســاعت از وقت خود و هر مرد تنها 50دقیقه از 

وقت خود را به انجام چنین اموری اختصاص می دهد. 

امور مربوط به خانــه داری در روزهای تعطیل و 
غیرتعطیل به یــك میــزان در روز از افراد - كه 
غالبا- خانم ها هستند وقت می گیرد، این در حالی است كه 
میزان زمانی كه امور مربوط به كار و اشتغال می گیرد در 

روزهای غیرتعطیل، 1.۷برابر روزهای تعطیل است. 

نتایج پژوهش ها نشان می دهد كه افراد شاغل، 
به طور میانگین روزانه 2ساعت كمتر از افراد بیكار 

به امور رسیدگی و خود مراقبتی اختصاص می دهند. 

سرانه مطالعه ایرانی ها با گذشت 18سال 
75درصد كاهش پیدا كرده است

وقت زنان 8.4 برابر مردان به امور خانه داری 
اختصاص داده می شود

%75
8/4

سال99

 سهم فعالیت های خانه داری 
وز  بیش از سه ساعت در ر

بیشترین زمان در سال مورد بحث در یك روز با 13ساعت و 23دقیقه، به امور مربوط به مراقبت 
و رسیدگی به  خود، اختصاص پیدا كرده است. 

افراد 15ساله و بیشتر به طور میانگین روزانه 2ساعت و ۷دقیقه زمان خود را به گواه مركز آمار، به 
استفاده از رسانه های جمعی در سال93 تا 94 اختصاص داده اند. 

كار و فعالیت های شغلی با 2ساعت و 48دقیقه در روز سومین گروه فعالیتی است كه زمان افراد 
را طی روز در سال مورد بحث به خود اختصاص داده است. 

در سال93 تا 94، به طور میانگین هر فرد، یك ساعت و 3دقیقه را به مشاركت های اجتماعی در 
روز اختصاص داده است. 

همچنین بررسی فعالیت های آموزشی و فراگیری افراد باسواد براساس سطوح تحصیلی، گویای 
آن است كه افراد دارای تحصیالت فوق و دكتری حرفه ای با صرف زمان یك ساعت و 3۷دقیقه و 
پس از آن افراد دارای تحصیالت لیسانس با صرف متوسط زمان یك ساعت و 32دقیقه بیشتر از سایر افراد 

به فعالیت های آموزشی و فراگیری پرداخته اند.

افراد شــاغل براســاس گزارش های مركز آمار ایران، روزانه تنها یك دقیقــه از وقت خود را به 
فعالیت های داوطلبانه اختصاص داده اند. 

نتایج تحقیقات مركز آمار در سال 93 گویای آن است كه افراد به طور میانگین 3ساعت و 12دقیقه 
از وقت خود را در روز، به امور مربوط به اعضای خانواده اختصاص می دهند.

در سال93، افراد بی سواد روزانه 40دقیقه بیشتر از افراد با سواد زمان خود را به امور خانه داری 
اختصاص داده اند. 

بررسی شــیوه گذران وقت افراد در روزهای تعطیل و غیرتعطیل نشــان می دهد، در روزهای 
غیرتعطیل كار و فعالیت های شغلی به طور متوسط 2ساعت و 59دقیقه و فعالیت های آموزشی 

49دقیقه و خانه داری 3ساعت و 21دقیقه، از افراد وقت گرفته كه بیشتر از روزهای تعطیل است. 

از ســوی دیگر، در روزهای تعطیل نگهداری و مراقبت شخصی، مشاركت اجتماعی )ارتباطات 
اجتماعی( به طور متوسط یك ساعت و 21دقیقه و اســتفاده از رسانه های جمعی با 2ساعت و 

19دقیقه و تفریح و سرگرمی 23دقیقه، از افراد زمان گرفته است. 

زمانی كه افراد برای ورزش در سال93 اختصاص داده اند در روزهای تعطیل و غیرتعطیل تقریبا 
برابر بوده است. 

سال93

فعالیت های خانه داری 
روزانه 3ساعت و 21دقیقه 

از وقت افراد را به خود 
اختصاص داده است. 

میزان استفاده از 
رسانه های جمعی برای 
افراد بی سواد و باسواد 
تقریبا برابر بوده است. 
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ليال شريف 
روزنامه نگار

افراد   با سواد   و   بی سواد   چطور زمان خود را سپری می كنند؟

خوانشناگفتههای
جامعهايرانیازميانآماروارقام

حسين ايماني جاجرمي، جامعه شناس معتقد است كه آمار پايين كار داوطلبانه و 
مشاركت اجتماعي در افراد باسواد و بی سواد زنگ خطر را براي جامعه ايراني به صدا درآورده است

آمار گذران وقت ايراني ها، وضعيت هاي 
مختلفي را مورد بررسي قرار مي دهد 
از ميان دسته بندي هاي مختلف، آمار 
مربوط به افراد بی سواد  و با سواد قابل توجه است و هر يك از اين آمار ناگفته هاي 
بســياري را از جامعه ايراني بيان مي كنند. حسين ايماني جاجرمي در گفت وگو 
با همشــهري هر يك از موارد مربوط به گذران وقت در ميان ايراني هاي با سواد 
و بی سواد  را مورد بررســي قرار داد. بر اساس گفته او »هر چند جامعه شهري در 
اين بررسي مورد توجه قرار گرفته اســت اما بايد قبول كنيم كه جامعه شهري 
در اســتان هاي مختلف از وضعيت فرهنگي و مالي متفاوتي برخوردار هستند و 
حتي در يك شهر نيز مردم در شرايطي متفاوت نسبت به موضوعات مختلف با 
هم زندگي مي كنند. تصويري كه از گذران وقت به دست مي آيد، بسيار مناسب 
اســت. فعاليت هاي گذران وقت به تمامي فعاليت هايي اطالق مي شود كه يك 
فرد به طور معمول در طول شــبانه روز انجام مي دهد. بر اساس اين تعريف بايد 
فعاليت هاي گذران وقت با فعاليت هاي اوقات فراغت )اوقات غيركاري( را متفاوت 

دانست. چنين آماري يك تصوير كلي به ما ارائه مي دهد اما اين تصوير براي كامل 
شدن به جزئيات نيز نياز دارد، بخشي از جزئيات نيز به محله اي وابسته است كه 
افراد در آن ساكن هستند؛ چرا كه در شــهرها نيز ميزان دسترسي به امكانات 
متفاوت است؛ به عنوان مثال در تهران محالت جنوب شهر با كمبود امكانات مواجه 
هستند. بنابراين در تحليل اين قبيل آمارها بايد به دسترسي امكانات نيز توجه 
شود تا به يك تصوير ملي دست پيدا كنيم.« در اين گزارش تالش شده است تا هر 
يك از موارد مورد اشاره در گزارش مركز آمار كه مرتبط به دسته بندي ايراني هاي 
با سواد و بی سواد  اســت را از ديد ايماني جاجرمي، جامعه شناس تحليل كنيم.  

براساس آخرين تعريف »يونسكو« از سواد، شخصی 
باسواد تلقی می شود كه بتواند با استفاده از خوانده ها و 
آموخته های خود، تغييری در زندگی خود ايجاد كند.

محوريت خانواده، پايين بودن زمان كارهاي داوطلبانه 
و مشاركت اجتماعي از جمله نكاتي بودند كه جاجرمی 

در تحليل آمار پيش رو به آنها اشاره كرد.

فعاليتهایفرهنگی،رسانههایگروهیوتمرينهایورزشی
 باسواد:  به طور ميانگين روزانه 4ساعت 

 بی سواد:  4ساعت و۳۵ دقيقه

در این دســته بندي ذكر شــده اســت كه منظور از 
فرهنگ، فراغت، رســانه هاي گروهــي، تمرین هاي 
ورزشي فعالیت هاي زیر اســت: »حضور در یا بازدید 
از رویدادها و مکان هاي فرهنگي، تفریحي و ورزشي، 
استفاده از رســانه هاي گروهي، مشاركت فرهنگي و 
ســرگرمي، فعالیت مرتبط با فکر كردن و استراحت 
كردن، ســفر مرتبط با فرهنگ، فراغت و تمرین هاي 
ورزشي و...«. نکته قابل توجه در این آمار این است كه 
افراد بی سواد  زمان بیشتري را براي فعالیت فرهنگي، 
رسانه هاي گروهي و ورزشي صرف مي كنند اما تفکیك 
نشده است كه فعالیت بیشــتر در كدام حوزه خالصه 
مي شود، به همین دلیل باید به خاطر داشته باشیم كه 
سبك زندگي افراد با سواد در شهرهاي بزرگ به گونه اي 
است كه زمان كمتري را صرف خود مي كنند و بیشتر 

زمان خود را در مســیر آموزش و كار صرف مي كنند؛ 
نکته اي كه در آیتم اشــتغال و فعالیت هاي مرتبط با 
مزد شاهد هستیم و مي بینم كه افراد با سواد 3ساعت و 
بی سواد ها یك ساعت از شبانه روز زمان صرف مي كنند؛ 
بنابراین زمان پرداختن به خود براي باســوادها به نظر 
مي رسد كه كمتر باشد و به همین دلیل در این آیتم 
شاهد هستیم كه افراد بی سواد  35دقیقه وقت بیشتري 
براي فعالیت هاي فرهنگي، رسانه هاي گروهي و تمرین 
ورزشي صرف مي كنند. البته ناگفته نماند كه باید دید 
پرسش هاي مطرح شــده در این بررسي آماري تا چه 
حد دقیق بوده اســت و افراد از فعالیت هاي ذكر شده 
برداشت یکســاني دارند یا خیر؟ چرا كه تجربه هاي 
شخصي ما نشان مي دهد افراد با  ســواد پایین، زمان 
بیشتري را در رسانه هاي اجتماعي مي گذرانند. یك 

تفاوت دیگر میان باســوادها و بی سوادها در این آیتم 
باید مورد توجه قرار بگیرد، اینکه انتظار افراد با ســواد 
و بی سواد  در این حوزه متفاوت است؛ به عبارت دیگر 
افراد با سواد كیفیت باالتري را مدنظر دارند اما یك فرد 
بی سواد  ممکن است كه نشستن در پارك را به عنوان به 
یك تفریح محاسبه كند اما یك فرد با سواد ممکن است 
كه مسافرت خارج از كشور را به عنوان فعالیت تفریحي 
نام ببرد. بنابراین مسئله طبقه اجتماعي افراد در دید 
آنها نسبت به تفریح و فعالیت فرهنگي اثر مي گذارد. از 
آنجا كه افراد بی سواد  به طور عمده متشکل از طبقات 
پایین جامعه و افراد با ســواد نیز در طبقه متوسط یا 
طبقات باالیي جامعه ساكن هستند، بنابراین سبك 
زندگي این افراد با هم متفاوت اســت و این تفاوت در 

آمار نیز خود را نشان مي دهد.

معاشرت،ارتباط،مشاركتاجتماعیوآدابورسومدينی
 باسواد:  يك ساعت و۲4دقيقه 
 بی سواد:  ۲ساعت و۲۲دقيقه

این گروه شامل فعالیت هاي زیر است: معاشرت و ارتباط، شركت 
در رویدادهاي اجتماعي و فرهنگي، نقش داشتن در مسئولیت هاي 
مربوط به شهروندي، ســفر مرتبط با معاشرت،ارتباط، مشاركت 

اجتماعي و آداب و رسوم دیني و... .
صرف نظر از اینکه افراد با ســواد و بی ســواد  به چه میزان در این 
موضوع زمان مي گذارند، باید به سهم پایین ارتباطات و مشاركت 
پایین در زندگي افراد شــهري توجه كــرد. مزیت جامعه همین 
ارتباطات اجتماعي اســت. در واقع باید گفت كه توسعه فردي و 
اجتماعي زماني امکان پذیر است كه عالوه بر مسئله مهارت آموزي 
و كســب دانش به عنوان یك كنشــگر اجتماعــي فعالیت هاي 
متعددي داشته باشــیم. در واقع هوش اجتماعي امکان تعامل با 
افراد در گروه هاي فرهنگي و اجتماعي را به ما مي دهد و زماني این 
هوش اجتماعي به دست مي آید كه بستر ارتباطات مهیا باشد. از 
نظر من مسئله مهم با تکیه بر آمار این است كه »چرا مردم ایران 
وقت كمي را صرف مشــاركت اجتماعي مي كنند؟« این فرایند 
اجتماعي شدن مي تواند نقش مهمي در حوزه هاي خانواده، كار و 

ارتباطات محله اي داشته باشد.
ناگفته نماند كه معاشرت و ارتباط تنها مشکل كشورهایي مانند 
ایران نیســت و این به یك معضل جهاني تبدیل شــده؛ چرا كه 
فردگرایي در اكثر جوامع تشــدید شده است و بیشتر مردم براي 
موفقیت اقتصادي خود زمان مي گذارنــد و این حوزه هاي مهم 

زندگي در این جریان قرباني مي شوند.
بر این اســاس باید گفت كه اگر جامعه ایراني نیز این روند را طي 
كند و زماني كه براي معاشرت، ارتباط و آداب و رسوم دیني صرف 

مي كند در همین حد باقي بماند، باید احساس نگراني كرد؛ چرا 
كه جامعه ایراني یك جامعه جمع گرا بود و اگر این روال ادامه پیدا 
كند، زنگ خطر تبدیل جامعه ایراني به یك جامعه فردگرا به صدا 
درخواهد آمد. این فردگرایي مي تواند آسیب هاي متعددي را به 
جامعه وارد كند و دیگر موضوع همکاري و مراقبت در جامعه ایراني 
جایگاهي نخواهد داشت، مسئله تنهایي به خصوص در سنین باال 
بروز خواهد كرد، انسان ها تنهاتر از قبل خواهند شد و جامعه در 
مقابل بحران هایي مانند تغییرات اقلیمي، اپیدمي ها و... عملکرد 

مطلوبي از خود نشان نخواهد داد.
در بخشــي از كتاب»كاخ هایي براي مردم« به این موضوع اشاره 
شده است كه شهر شیکاگو در برهه اي با موج شدید گرما روبه رو 
شــد و حدود 800نفر به دلیل گرما جان خود را از دست دادند. 
اریك كالیننبرگ نویسنده این كتاب مي گوید زماني كه دست به 
بررسي آمار كشته شده ها زد، متوجه شد كه بیشتر كشته شده ها 
را افراد مسن و تنها در مناطق فقیرنشــین تشکیل مي دادند اما 
برخي از محالت فقیرنشــین عملکرد خوبي از خود نشان دادند 
و میزان مرگ ومیر این محالت شــبیه محالت ثروتمندنشــین 
بود. این نویســنده پس از بررســي دقیق متوجه شد كه در این 
محالت فقیرنشین با آمار پایین كشته شده ها، ارتباطات اجتماعي 
قدرتمندي برقرار بود و همین معاشــرت و ارتباطات اجتماعي 
موجب نجات جان افراد شد. این اتفاق تا حدي نیز در دوره كرونا 
در ایران رخ داد اما شدت آن در شهرها بسیار ضعیف تر از روستاها 
و شهرهاي كوچك است؛ چرا كه ارتباطات اجتماعي در محله های 

جدید شهري و شهرهاي بزرگ بسیار ضعیف است.

يادگيریدرعرصههایمختلف
 با سواد: ۸4 دقيقه در روز 

 بی سواد:  ۳ ثانيه در روز

این گروه شــامل این فعالیت هاست: ســفر مرتبط با یادگیري، 
مطالعه اضافي، كالس ها و دوره هاي غیررسمي و... .

این آمار، نقطه مثبت سواد را نشان مي دهد؛ یعني فرد با سواد یاد 
مي گیرد كه به دنبال تکامل نفس باشد و سعي كند كه موضوعات 
جدیدي را فرابگیرد و از فرصت ها اســتفاده كند. افراد با ســواد 

اطالعات خوبي دارند و این اطالعات بــه آنها كمك مي كند كه 
در حوزه هاي مختلف دانش و مهارت الزم را كسب كنند اما فرد 
بی سواد از روند محروم اســت. این آیتم تأثیر سواد را بر زندگي 
روزمره افراد نشــان مي دهد و به ما مي گوید كه داشــتن سواد 

دریچه هاي جدیدي را پیش روی افراد با سواد مي گشاید.

خدماتخانگیبدونمزدبرایاعضایخانواده
 باسواد: ۲ساعت و۳۷ دقيقه 

 بی سواد:  ۳ساعت و ۱۹دقيقه

این بخش شــامل فعالیت هایي مانند تهیه و آماده كردن غذا، تمیز 
كردن خانه، خرید كردن، نگهداري از گل و گیاه و حیوان خانگي و... 
بدون مزد براي اعضاي خانواده مي شــود. هر دو دسته افراد با سواد 
و بی سواد  زمان مناســبي را براي فعالیت بدون مزد خانواده صرف 

مي كنند و این زمان نشان دهنده این واقعیت است كه جامعه ما هر 
چند در تعامالت اجتماعي در حال تغییر وضعیت است اما یك جامعه 
خانواده گراست، همچنان خانواده به عنوان مهم ترین نهاد اجتماعي 

در ایران شناخته مي شود و این آمار چندان دور از انتظار نیست.

اشتغالوفعاليتهایمرتبطبرایمزد
 با سواد:  ۳ساعت   از شبانه روز 

 بی سواد: يك ساعت از شبانه روز

فعالیت هایي همچون اشتغال در شركت ها، نهادهاي دولتي و 
مؤسسات غیرانتفاعي، اشــتغال در بنگاه هاي اقتصادي خانگي 
تولید كاال، اشتغال در خانوارها و بنگاه هاي اقتصادي خانگي ارائه 
خدمات و... براي مزد مي شود. این آمار نیز مانند بحث یادگیري 
به ما مي گوید كه افراد با سواد از گزینه هاي بیشتري براي اشتغال 
برخوردار هستند به همین دلیل زمان بیشتري را در روز صرف 

فعالیت هاي مختلف براي دریافت مزد مي كنند.

كارداوطلبانهبدونمزد)كارآموزیوسايركارهایبدونمزد(
 باسواد: ۲دقيقه 

 بي سواد:  يك دقيقه

 این گروه شامل فعالیت هاي زیر است: كار داوطلبانه بي واسطه بدون مزد براي سایر 
خانوارها، كار داوطلبانه بدون مزد انجمن محور و سازمان محور، كارآموزي بدون 

مزد، سفر مرتبط با كار داوطلبانه بدون مزد، سایر فعالیت هاي كاري بدون مزد.
این آمار به ما نشان مي دهد متأسفانه آمار كار داوطلبانه در كشور ما بسیار پایین 
است و این قبیل فعالیت ها، جایگاهي در زندگي ما ایراني ها ندارد، درحالي كه به نظر 
مي رسد فعالیت داوطلبانه در كشورهاي توسعه یافته تعریف شده و براي افراد مهم 

است كه در زندگي روزمره شان زماني را براي كار داوطلبانه صرف كنند.
این اتفاق ریشه در دالیل مختلفي دارد و بخشــي از آن به مفهوم جامعه در ایران 
بازمي گردد. هر چقدر یك كشور توسعه یافته تر باشد، مفهوم جامعه در آن كشور 
قابل فهم تر است، در چنین كشورهایي از شــهروندان انتظار مي رود كه به دلیل 
عضویت در جامعه، خدماتي را براي جامعه انجام دهند، بخشــي از این خدمات 
در قالب كارهاي داوطلبانه اجرایي مي شود. متأســفانه هنوز در كشور ما، مفهوم 
جامعه به درستي تعریف نشده اســت و به عبارت دیگر بیش از آنکه مردم ایران، 
خود را عضوي از یك جامعه بزرگ تر بدانند، متعلق به گروه هاي خویشــاوندي و 
خوني مي دانند و این نگاه حتي در دسته بندي هاي سیاسي و روزهاي انتخابات نیز 
به شدت عیان مي شود. از سوي دیگر در دستگاه هاي مختلف كه قابلیت استفاده 

از كار داوطلبانه را دارند، بســتري براي انجــام چنین كارهایي 
تعریف نشده است. بنابراین ورود ســازمان هاي دولتي و عمومي 

به  كار داوطلبانه با مشکل روبه رو مي شود. با توجه به سبك و سیاق 
زندگي امروز نیاز است كه كارهاي داوطلبانه در حوزه هاي مختلفي 

پیگیري شوند، به خصوص در حوزه هاي شهري، اقداماتي مانند 
زمان گذاشتن براي سالمندان، بهبود فضاي سبز، نگهداري از 
كودكان و... مي توانند به عنوان كار داوطلبانه تعریف شوند و 
فضا را براي زندگي بهتر شهري و نزدیك شدن شهروندان مهیا 
كند اما متأسفانه در ایران كار داوطلبانه تعریف نشده است و 
با تکیه بر این آمار باید پرسید كه »چرا سهم كار داوطلبانه در 
ایران تا به این حد پایین است؟« در پاسخ به این سؤال مي توان 

گفت كه نبود تعریف درســت از جامعه و نبود فرهنگســازي 
مناسب مانع از این شده اســت كه مردم ایران عالقه اي به كار 

داوطلبانه داشته باشند. از سوي دیگر نباید فراموش كرد كه در 
ایران بستر حقوقي و اداري براي كار داوطلبانه مهیا نیست و همین نکته 

عامل بازدارنده براي فعالیت هاي این چنیني مي شود.

رسيدگیوخودمراقبتی
 باسواد:  ۱۱ساعت از شبانه روز 
  بی سواد :  ۲۱ساعت و۱۷دقيقه

رسیدگي و خودمراقبتي این گروه شامل فعالیت هاي زیر است: خواب و فعالیت هاي 
مرتبط، خوردن و آشامیدن، بهداشت )پاكیزگي( و مراقبت هاي شخصي، مربوط به خود 
و توسط خود، دریافت مراقبت هاي شخصي و بهداشتي)تندرستي(، پزشکي مربوط به 
 خود از دیگران، سفر مرتبط با فعالیت هاي رسیدگي و خودمراقبتي و... . در این آیتم نیز 
شاهد هستیم كه میان با سواد و بی سواد  تفاوت چشمگیري وجود ندارد اما همین میزان 
تفاوت نیز  واقعیتي را گوشزد مي كند كه زندگي افراد با سواد از نظم بیشتري برخوردار 
است و افراد با سواد به دلیل مشغولیت هاي كاري مجبور هستند كه در یك زمان مشخص 
از خواب بیدار شده و به كارها و مسئولیت هاي روزمره خود برسند. در واقع باید گفت 
كه به دلیل مشغولیت هایي كه افراد با سواد در زندگي به آنها دچار هستند، شاهد فاصله 
زماني- هر چند اندك- میان باسوادها و بی سوادها در این آیتم هستیم. نزدیك بودن این 
فاصله زماني نشان دهنده این واقعیت است كه در جامعه امروز ایران، موضوع سالمت و 

خودمراقبتي جایگاه مهمي در زندگي افراد پیدا كرده است.

توليدكاالبرایاستفادهنهايیخود
 باسواد:  4دقيقه 

  بی سواد:  ۵دقيقه

این گروه شامل فعالیت هاي زیر است: كشاورزي، جنگل داري، ماهیگیري، 
استخراج معدن، تولید و فرآوري كاالها، فعالیت 

ساخت و ساز، تأمین آب و سوخت و... براي 
استفاده نهایي خود. نیم نگاهي به این 

آیتم به ما مي گوید كه مردم شهر بیشتر 
به مصرف كننده كاال و خدمات زندگي 

روزمره شان تبدیل شده اند و در این میان 
تفاوتي میان فرد با سواد و بی سواد  وجود 
ندارد. بر اساس آماري كه اسفند سال96 

منتشر شد، یك خانوار شهري در تهران به طور 
متوسط ساالنه 13میلیون تومان خرج كاالهاي 

مصرفي مي كند.

زمان
در ایران

اين شماره



قرار است براي نخستين بار يك زن ايراني در جام جهاني فوتسال مردان قضاوت كند
 گالره ناظمي مي گويد به يك دليل مشخص دوست ندارد بازي فينال را سوت بزند 

 دوست دارم داور
 بازي برزيل باشم
19

شجاع خليل زاده ، مدافع ايراني الريان قطر در گفت و گو با 
همشهري از مربي سابق تيم ملي گفته،  مربي ای كه بدترين 
اتفاق زندگي او را رقم زده اما اعتراضي نكرده است

ترابي ، ستاره پرسپوليس مقابل گل گهر در 
گفت و گو با همشهري  از كورس قهرماني و 
گروه تيم ملي مي گويد

  پرسپوليس
 امسال هم قهرمان است

 حق نداريم  حريفان
 تيم ملي را  دست كم بگيريم 

18 18

پريسا جهانفكريان كه نخستين سهميه المپيك را براي وزنه برداري ايران گرفته است
 يك هفته قبل سرشانه اش را جراحي كرده. امروز پزشكان مي گويند

 او مي تواند به المپيك برود يا نه 
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به المپيك مي روم  حتي  اگر سبك وزنه  بزنم
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پايان استراحت پولساز
استراماچونيغرامتكاملشراازاستقاللميگيردوروينيمكتالغرافهمينشيند

دقيقا2سالبعدازنخستينجلســهتمرينيآندرااستراماچونيبا
استقالل،اوبهطوررسميبهعنوانسرمربيالغرافهقطرمعرفيشد.
مربيايتالياييابتدايليگنوزدهمهدايتآبيپوشــانپايتخترا
برعهدهگرفتوعملكردنسبتاموفقيتآميزيهمداشت،اماپيشاز
پاياننيمفصلنخست،بهبهانهعدمدريافتمطالباتشبافسخيكطرفه
قراردادراهيايتالياشد.ازآنجاكهقرارداداستراماچونيبااستقالل

2سالهبود،اوتوانستتمامطولاينمدترادرخانهاستراحتكند
وپولشراباســوداضافهازباشگاهاســتقاللبگيرد.درمورداينكه
طلباستراازاستقاللچقدراســت،اخبارمتناقضيوجوددارد،اما
فرهادمجيديدريكيازمصاحبههاياخيرشگفتهبودباشگاهبايد
60ميلياردتومانبهاينمربيبپردازد!اگراستراماچونيدرطوليك
سالونيمگذشتههدايتتيميديگررابرعهدهميگرفت،استقالل

ازپرداختبخشــيازاينغرامتمعافميشد.اواماتصميمگرفت
بهجاياينكهكاركندوپولبگيرد،درخانهبنشــيندواينمبلغرا
دريافتكند.امروزهمباپايانآنقرارداد،استراماچونيحضوردرقطر
رابرگزيدهاستكهطبعاسوديبراياستقاللندارد.اودرتمامطول
مدتيكهدرخانهنشستهبود،پيشنهادبازگشتبهايرانوازسرگيري

هدايتاستقاللراهمردكردتابسياريازمسايلروشنشود.

حق نداريم حريفان تيم ملي را دست كم بگيريم 
ستارهپرسپوليسمقابلگلگهردرگفتوگوباهمشهريازكورسقهرمانيوگروهتيممليميگويد

نكتهبازي

آماربازي

ماميرويم،آرفيميماند

قابلقبولنيستآقاينكونام!

حرمتنانونمكرانگهدار

بعدازتغييراترخدادهدرآكادمي
باشــگاهپرســپوليس،اشپيتيم
آرفيبهعنوانسرمربيجديدتيم
نونهاالنانتخابشد.اينانتخاب
باعثانتقادبرخيپيشكســوتان
مثلسهرابانتظاريبودهاست.آنهابه
سابقهاندكآرفيدرپرسپوليسوالبدخارجيبودنشايراد
ميگيرند.ايندرحالياســتكهبرايانتخابمربي،چنين
مسائليدراولويتنيستوتيمنونهاالنوبزرگساالنهمندارد.
هركسيباهركارنامهايهركجامؤثرباشدبايدازاواستفاده
كرد.ماكهازسطحتواناييهايآرفياطالعنداريم،امااگرواقعا
كاريازدستشبرميآيدميشوداينانتخابرابهفالنيك
گرفت.درموردايرانينبودنهمجاينگرانينيســت.آرفي
ولنكنترينخارجيتاريخايراناست.حتياگريكروزهمه

ماازاينكشوربرويم،اوهمچنانماندگاراست.

فوالدهمچنانبدنتيجهميگيردو
جوادنكونامهمچنانحرفهايي
ميزندكهقابلقبولنيست.يكبار
شاهداعتراضاوبهداوريهستيم،
مرتبهبعديازتقويممسابقاتايراد
ميگيرد،بعديادپنجرههايبســته
باشگاهميافتد،يكروزهمپزاينراميدهدكهرقباازكسب
تساويبرابرفوالدخوشحالميشوند.خبببخشيد؛ميگوييم
ازاينبهبعدناراحتباشندكهامتيازگرفتهاند!فوالددربازيبا
مسرفسنجانهمدروقتهايتلفشده2گلخوردوپيروزي
راازدستداد.بعدنكونامليستبلندبااليغايبانتيمشرامرور
كردهوگفته:»حتيبرايتعويضهمنفرنداشتم.«بله؛فوالد
غايبانپرشماريداشــت،امامگرتيممسرفسنجانازچه
نفراتيتشكيلشده؟ستارهآنهاكيستكهاينطوربعدازباخت

بهانهميآوريد؟بهانههايشماقانعكنندهنيست.

اينكهيــكبازيكنشناختهشــده
فوتبالبهخــودشاجازهميدهد
درموردباشــگاهرقيبشباالفاظ
زشتوزنندهحرفبزنديكغم
بزرگاست.دردناكترازآنامااين
اســتكهبهيادبياوريمآقايبازيكن،
زمانينانونمكهمانباشگاهراخوردهوبخشيازپولجاري
درزندگياشازجيبآنتيمتامينشدهاست.محمدحسين
كنعانــيزادگانكهفيلماظهارنظرعجيبشعليهاســتقالل
دستبهدستميشود،بعدازملوانحاضرنشدبهپرسپوليس
برگردد،بامديرانوقتاينباشگاهبدرفتاريكردونهايتاهمبا
چندبرابرقيمتسرازاستقاللدرآورد.اواتفاقاباقلبهايآبي
دراينستاگرامكليهمدلبريميكرد،اماحاالبهاينتيمبدو
بيراهميگويد.شعورحرفهايهيچ؛الاقلحرمتنانونمكرا

نگهداردوستعزيز!

متريكا

بهترينبازيكناينهفتهليگبرترهمان

مدافعجوانيبودكهدرپرسپوليساصال8.5
بازيبهاونميرســيدودرنيمفصل
بهعنوانبازيكنمازادبهپديدهرفت.
احسانحســينيكهچندساليدراردويپرســپوليسبودوبازي

نميكرد،درنيمفصلاولامسالفقطيكباربهخاطرمصدوميتهمزمان
سيدجاللحسينيوكنعانيزادگاندربازيباآلومينيوماراكبهبازي
گرفتهشدكهتنهاشكستفصلپرسپوليسدرهمانمسابقهرقمخورد
واحسانهمديگربرايسرخپوشانبازينكردوبهمشهدرفت.اوكهبراي
پديده6بازيانجامداده،اينهفتهبادريافتنمره8/50ازمتريكابهترين
بازيكنهفتهشد.حسينيدرمقابلسايپاگلزدوبدوناينكهخطاييكند
اصالدريبلنخورد.اوبيشترينقطعپاسراهمبينهمهبازيكنانداشت.

درهفتهايكهپرسپوليسوسپاهانهردو

پيروزشدند،سرخپوشاننمرهفنيبهتري7.6
نســبتبهرقيبزردپوشخودگرفتند.
پرســپوليسدرروزبرتري3بريكمقابل
گلگهرنمره7/4راازمتريكادريافتكردوحريفسيرجانيهمنمره6/8
از10راگرفت.ســپاهاندرروزيكهبايكگلقعرنشينجدولرابرد
نمره7/1گرفتوميانگيننمراتاينفصلشبه7/32رســيد.سپاهان
همچنانبهترينميانگينراداردوپرسپوليسباميانگيننمره7/31به
اينتيمنزديكترشدهاست.استقاللهمباميانگين7/09دررتبهسوم
است.امابهتريننمرهاينهفتهنصيبپديدهشدكهبانتيجه2بريك

سايپارادرتهرانشكستدادوازمتريكانمره7/6گرفت.پديدهباايننمره
بهترينتيمهفتهشدودرجدولهمبهرتبههشتمرسيد.

اميدعاليشاهبايكصعودعاليدرجدول

بازيكنان،خودشرابهجمع3چهرهبرتر7.5
ليگبيستمرساند.عاليشاهتايكيدوهفته
قبلدررتبهنهماينجدولقرارداشتو
حتيدرپرسپوليسهمرتبهاشپايينترازسيامكنعمتيبود.اواينهفته
مقابلگلگهرنمره7/5گرفتوميانگيننمراتشتا7/29باالرفت.بااين
ميانگين،عاليشاهبعدازسجادشــهباززاده)7/40(وامينقاسمينژاد
)7/37(سومينبازيكنبرترليگتااينلحظهاست.البتهيكهفتهديگر،
مهديترابيتماماينمعادالترابههمخواهدريخت.اوبانمره7/46از
تماميبازيكنانليگنمرهبهتريدارداماچوندرنيمفصلواردليگبرتر
شدههنوزبهحدنصابحضوردريكسومبازيهانرسيدهكههفتهآينده

خواهدرسيد.

اگرهنوزدراستقالل
بودچهميگفت؟

يكسؤالازپرسپوليسيهاي
حاميكنعانيزادگان

انتشارويدئويتوهينمحمدحسينكنعانيزادگان
بههواداراناستقاللبازتابزياديدرفضايمجازي
داشتهاست.باشگاهاستقاللشكايتكردهواحتمال
محروميتاينبازيكنوجوددارد.درچنينفضايي
اما،گروهــيازهوادارانپرســپوليسبهحمايتاز
مدافعخطاكارتيمشــانبرخاســتهاند.درحاليكه
توهينكنعانيبســيارركيكوغيرقابلباوراست،
برخيطرفدارانتيماوميكوشــندآقايمدافعرااز
اينبرزخبرهانند.تالشآنهاتــاجاييكهمعطوف
بهمحرومنشــدنكنعانيزادگاندراينهفتههاي
حساسباشد،شايدقابلتوجيهبهنظربرسد،اماوضع
زمانيبدترميشودكهآنهاحتياصلكاركنعانيرا
همفاقداشكالميدانند!شايدباوركردنينباشد،اما
فضايكريخوانيدرفوتبالايرانطوريشــدهكه
گروهيحاضرندحتيتوهينجنسيتيشديدراهم
موجهجلوهبدهند،فقطبراياينكهسرشانمقابلتيم

حريفپاييننباشد.
آنچهاينروزهاميبينيمقابلباورنيســتوبهنظر
ميرســدبهتدريــجمبتذلتريــننــوعفرهنگ
اينستاگراميدرحالرواجيافتندرسطوحرسمي
وعمومياســت.بااينهمهامــا،درمصداقخاص
كنعانيزادگانخوباســتآندســتهازهواداران
پرســپوليسكهازاوحمايتميكنند،فقطبهيك
ســؤالجواببدهند؛اينكهاگركنعانيهنوزبراي
استقاللبازيميكرد،درموقعيتمشابهممكنبود
چهجملهايبهزبانبياورد؟كنعانيكهسابقهحضوردر
پرسپوليسراداشت،برايگذراندنخدمتسربازي
راهيملوانشد.آنجاكارلوسكيروشاوراپسنديدو
برچسب»مليپوش«روياينبازيكنخورد.بههمين
دليلهمكنعانيبرايبازگشتبهپرسپوليستوقعات
ماليعجيبوغريبيپيداكردكهمديرانوقتباشگاه
باآنموافقتنكردند.درنتيجهاوراهياستقاللشد
وگفتازبچگيهواداراينتيمبودهاست؛بههمين

سادگي!
حاالبياييدفرضكنيمكنعانيدراستقاللرباطپاره
نميكردوهمانجاميماند،بعددرخيابانيكهوادار
پرسپوليسيبراياوكريميخواند؛دراينصورت
اينبازيكنچهجوابيمــيداد؟واينجوابچقدر
ميتوانستخوشايندپرسپوليسيهاباشد؟چرافكر
ميكنيدكسيكههوادارانرقيبراشايستهچنين
توهينيميداند،درلباستيميديگرممكناست
تغييررفتاربدهد؟متأســفانهبهجاياينكهشاهد
محكومشدنقاطعانهاينرويكردباشيم،ميبينيم
كهبرخيپرسپوليسيهاپشتكنعانيايستادهاند.با
اينشرايطمنتظراصالحفضايفوتبالايراننباشيد.

اميرحسيناعظمی
خبرنگار

شجاع: پرسپوليس امسال هم قهرمان است
مدافعايرانيالريانقطردرگفتوگوباهمشهريازمربيسابقتيممليگفته؛مربيایكهبدتريناتفاقزندگي

اورارقمزدهامااعتراضينكردهاست

محمدزارعي|شجاعخليلزادهمدافع
باســابقهفوتبالايرانكهفصل
قبلرادرليگقطرسپريكرد،
دربازيهايتيممليدربحرين
يكيازمهرههايتأثيرگذاردرخط
دفاعيتيممليبودوتوانستجايگاه
خودشراتثبيتكند؛بازيكنيكهشايداگر
مصاحبهانتقادياشعليــهكارلوسكيروش
نبود،ســالهاقبلبهتيممليدعوتميشدو
بازيميكرد.شجاعدراينمصاحبهبهسؤاالت

همشهريپاسخدادهاست.

بازيهايمقدماتيجامجهانيكهدر
بحرينبرگزارشد،چطوربود؟

باوجوداينكهبهماخيليجفاشــدهبودوبازدوبند
ميزبانيراازمــاگرفتند،خوشــبختانهبابازيهاي
منطقيودعايخيرمردمتوانستيمباتدابيركادرفني
همهبازيهــاراببريمودلمردمراشــادكنيم.گام

محكميرابرداشتيموبهمرحلهبعدرفتيم.

باتوجهبهشرايطموجود،كمتركسي
فكرميكردكهتيممليدرهر4بازيپيروزشود.
بهخصوصبردمقابلبحريندرخانهوعراقبعد
ازســالهااتفاقميافتاد.نظرخودتدراينباره

چيست؟
خداراشــكربردهايتيممليباايننسلازبازيكنان
اتفاقافتاد.باتوجهبهاتفاقــاتدوررفتوامتيازاتي
كهازدســتدادهبوديم،درتمامبازيهامحكومبه
بردبوديموبرايهمينهماســترسداشتيم
وليتمركزگذاشــتيموبا4برداز
4بازيبهكشوربرگشتيمومردم

همخوشحالشدند.

خودتهمبازيهايخوبيداشتي.از
عملكردخودتراضيبودي؟

بازيكردنمــنياهربازيكنديگريمهمنيســت.
مهمعملكردموفقتيمملياســت.منهروقتبه
زمينميرومتابرايتيممليبازيكنمباجانودل

ميخواهمبهترينعملكردراداشتهباشم.

نظرتدرموردماندناســكوچيچ
چيست؟

واقعاخوشحالماسكوچيچماند،چونحقشبود.او
همهبازيهاراهمراهتيممليبردهاســتوكمترين
حقشتمديدقراردادبود.منبسياراميدوارمدرمرحله
بعديمقدماتيجامجهانيبااونتايجخوبيبگيريمو

بهجامجهانيراهپيداكنيم.

بهنظرتميتوانيمبهاينهدفمهم
برسيم؟

شرايطسختاستاماباهمدليكهدرمرحلهقبلياز
بازيكنانومجموعهتيممليديديم،حتماميتوانيم
بهجامجهانيصعودكردهودلمردمراشــادكنيم.
مهمترينمسئلههمينشــادكردندلمردماست.
ملتمافوتبالرادوستدارندوباموفقيتتيمملي

خوشحالميشوند.

درجريانبازيهايتيممليدربحرين
اخباريبهگوشميرسيدكهبرخيازبازيكنان
بهخاطربازينكردناعتراضدارندوواكنشهايي
همنشاندادهاند.خودتبهعنوانكسيكهسالها
پشتخطتيممليماندهبودي،دراينارتباطچه

نظريداري؟
درهرصورتفوتباليســتاگربــازينكندناراحت
ميشود.مندرچهارپنجسالگذشتهكمترينحقم

دعوتبهتيممليبودامامربــيقبليبدتريناتفاق
زندگيامرارقمزد.باوجوداينمناعتراضينكردمو
هموارهازتيممليحمايتهمكردم،چوناعتقاددارم
چهباشمچهنباشم،مهمموفقيتتيمملياست.من
چنينچيزيرادربحريننديدمكهبازيكنيبهدليل
بازينكردناعتراضكند.البتــهگفتماگربازيكني
نيمكتنشــينباشدناراحتميشــودامانبايداين
ناراحتيرابهتيمانتقالدهد.اميدوارمهربازيكنيكه

حقشاستدرتيممليبازيكند.

قرعهكشــيمرحلهبعديمقدماتي
جامجهانيهمبرگزارشد.خودتدوستداشتي

باچهتيمهاييهمگروهشويم؟
برايمنمهمنبودباچهتيمهاييهمگروهشــويم،
چونماايرانهستيموبقيهتيمهابايدبترسندكهبا
ماهمگروهشوند.خداراشكربهترينهادرتيمملي
هستندومقابلتمامتيمهايآســياييتوانستهايم
بهتريننتايجرابگيريم.درمرحلهبعديهمســعي
خواهيمكردمثلمسابقاتبحرينباكسببهترين

نتايج،مقتدرانهبهجامجهانيبرويم.

بحثهايزياديدربارهبازگشتتوبه
پرسپوليسمطرحبوداماظاهرافصلبعدهمدر

قطربازيخواهيكرد.
بله،منفصلبعدهمدرقطرهستموبرايپرسپوليس

كهقلبادوستشدارمآرزويموفقيتميكنم.

پرســپوليسهمچنانصدرنشين
اســتودر5هفتهماندهبهپايانليگ،شانس
اولقهرمانياست.بهنظرتبازهمپرسپوليس

قهرمانميشود؟
بله،پرسپوليسقهرماناست.

مهديترابي،هافبكمليپوشپرســپوليس
درخشــشقابلتوجهيدربــازيباگلگهر
داشــتتانشــاندهدكههمچنانيكياز
بازيكنانمهموتأثيرگذارپرســپوليسمحسوبميشــود.اواميدواراستكه
درپاياناينفصليــكقهرمانيديگرراباسرخپوشــانتهرانــيتجربهكند.
ترابيتأكيدميكندكهاگرپرسپوليسموفقبهشكســتدادنفوالدخوزستان
شــود،۸۰درصدازراهقهرمانيراطــيخواهدكرد.ترابيدرخصوصشــرايط
پرســپوليسومســائلمختلفديگربهســؤاالتهمشــهريورزشيپاسخ

ميدهد.

بازيباگلگهرچطوربود؟
بازيسختيبودوميدانســتيمكهباحريفپرقدرتيروبهروميشــويم.ماباتمركزباال
واردزمينشديموخوشــبختانهدرهماننيمهاول2گلزديم.البتهيكگلرويضربه
ايستگاهيخورديموليهيچخطاييدرآنصحنهرخنداد.آنگلباعثشدكهبهتيمما
فشاربيايدوليخوشبختانهدرنيمهدومهمجريانبازيرادردستداشتيموتوانستيم
3امتيازبگيريمكهاينبردقطعاميتواندبهپرســپوليسبرايرسيدنبهقهرمانيكمك

كند.

درمورداعتراضگلگهرچهصحبتيداري،چونآنهامعتقدندكهيك
پنالتيبرايشانگرفتهنشد؟

آنهاقبلازاينكهبخواهنددراينموردصحبتكنند،بهتراســتدرموردگليكهزدند
نيزحرفبزنند.مااگربانتيجه2برصفربهرختكنميرفتيم،قطعاشــرايطبهتريبراي
آغازنيمهدومداشتيموحتيميتوانستيماختالفگلرابيشتركنيم.برخيصحبتها
نبايدازرويبيانصافيباشدوشماديديدكهدرآنصحنهمنهيچخطاييانجامندادمو
بهنامبرزايفقطدايوزد.همانخطاهمتبديلبهگلشدوتيمماتحتفشارقرارگرفت.

آيااختالف2امتيازيباسپاهاندراينمقطعبرايشماخوشاينداست؟
بههرحالاينخوباستكه2امتيازبيشــترداريم.مابايدباتمركزبسيارباالييمقابل
فوالدبازيكنيم.مااگرفوالدراببريم80درصدراهقهرمانيراطيخواهيمكردواينراهم
ميدانيمكهسپاهاندربازيبرابرهمينفوالدبودكه2امتيازازدستداد.تيمجوادنكونام

تيمبسيارخوبياستومابازيبسيارسختيدرپيشخواهيمداشت.

مساويدراهوازبرايشماراضيكنندهنيست؟
اگرقهرمانيميخواهيمبايداينبازيراببريم.بازيبافوالدكليدقهرمانياستواگرامتياز

كامليرادراهوازبگيريم80درصدراهراطيخواهيمكرد.

درمورددرخششخودتمقابلگلگهرصحبتكنكه2گلزديويك
روزفوقالعادهراپشتسرگذاشتي.

منهميشــهدرآخرتمرينرويايننوعضرباتكهمقابلگلگهــرزدمباآقايحييكار
ميكنم.كالاينسبكگلزدنرادوستدارموقبلازبازيهمتمامتمركزمراگذاشته
بودمتادوبارهباهمينســبكگلبزنم.درليگپارسالهمچنينضربهايراوارددروازه

گلگهركردهبودموخوشحالمكهدوبارهبرايپرسپوليسگلزدم.

روياينگلهابازيكنخاصيراالگوقراردادهاي؟
خير،وليروياينسبكگلزدنزيادتمرينميكنمواميدوارمبازهمازاينگلهابزنم.

چرابعدازگلعدد4رانشاندادي؟
پارسالبهخاطرهتتريكقهرمانيعدد3رانشاندادموامسالهمبهخاطرپوكرقهرماني

عدد4رانشاندادم.

فكرميكنيپرسپوليسپنجمينقهرمانيرابهدستبياورد؟
پيشبينيخيليسختاستوليمابهچيزيجزاينموضوعفكرنميكنيم.مايكسال
زحمتكشيديموحيفاســتكهبهخاطر5بازيقهرمانيراازدستبدهيم.بايدباتمام

تمركزبازيكنيموبدانيمكههمهچيزدر5بازيپايانيخالصهميشود.

درموردتيممليصحبتكن.قبولداريقرعهمادرمرحلهمقدماتيجام
جهانيخيليراحتاست؟

مااگراينگروهراُشلبگيريم،ضربهسفتيخواهيمخورد.قبولدارمكهگروهمانسبتبه
آنگروهراحتتراستوليدربازيهايبينالملليحقنداريمحريفانراآسانبگيريم.

ايرانبهجامجهانيصعودميكند؟
اميدوارمآنبازيكنانيكهقراراستدرمرحلهبعديپيراهنتيممليرابرتنكنند،نهايت
تالشخودشانرابهخرجدادهوبتوانيمبهجامجهانيصعودكنيم.جامجهانييكويترين
استوهرفوتباليستيدوستداردبازيدراينتورنمنتمهمراتجربهكند.بچههايما

واقعابااينتواناييفني،اليقرفتنبهجامجهانيهستند.

درموردماندناسكوچيچدرتيممليچهصحبتيداري.
منمعتقدمكهاسكوچيچبهخوبيامتحانشراپسداد.قبالهمگفتمكهاالنفرصتيبراي
آزمونوخطانيستوفدراسيونبايداسكوچيچراحفظميكرد.ماپسازسالهابحرين
وعراقراشكســتداديموعملكردايراندرمنامهخوببود.خوشبختانهفدراسيونهم
تصميمبهحفظدراگانگرفتواميدوارمبااينمربيبتوانيمبهجامجهانيصعودكنيم.
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گالره ناظمــي بــه 
بزرگ تريــن آرزوي 
ورزشــي اش رسيده 
اســت؛ ســوت زدن در جام جهاني مردان. شــهريور جام 
جهاني 2021 فوتســال در ليتواني برگزار مي شود و ناظمي 
و ابراهيم محرابي افشــار، 2داور ايراني اين جام هســتند. 
ناظمي در جام باشگاه هاي جهان، المپيك جوانان، مقدماتي 
جام جهاني در منطقه آســيا و... براي فوتسال مردان داوري 
كرده اما جام جهاني براي او متفاوت از همه است. با اين حال، 
دلش نمي خواهد داور فينال اين جام باشد: »دوست دارم تيم 

ايران در فينال جام باشد.«

   آرزويي باالتر از داوري در جام جهاني هم داريد؟
نه. اين نهايت آرزويي بود كه در داوري داشتم. قضاوت در جام جهاني 
اتفاقي است كه هر كسي نمي تواند تجربه اش كند. هر بار كه من در 
مسابقه مهمي داوري كرده ام، گفته ام و اين بار هم مي گويم اين ثمره 

تالش همه داوراني است كه در ايران كار مي كنند.

  نخستين بار است كه داور زن ايراني به اين مسابقات 
دعوت مي شــود. داوران كشــورهاي ديگر تجربــه داوري در 

جام جهاني را دارند؟
نه. براي نخستين بار است كه داوران زن به جام جهاني دعوت شده اند. 
اروپايي ها هم با اينكه در ليگ مردان و ديگر مسابقات تجربه قضاوت 
دارند و داوري مسابقات مردان برايشان عادي است، براي نخستين بار 
بهشان فرصت داده شده است تا در جام  جهاني داوري كنند. ليست را 
نگاه كردم، همه داوران را نمي شناسم و اسم بعضي از آنها هم مشخص 
نمي كند كه مرد هستند يا زن، ولي از بين داوراني كه مي شناسم، داور 
ايتاليايي و داوري روســي در ليتواني هستند. به احتمال خيلي زياد از 

منطقه آمريكا هم داور زن داريم.

   غير از شما، زري فتحي هم نامزد داوري اين مسابقات 
بود كه انتخاب نشد.

4داور ايراني نامزد بودند. اين خودش اتفاق مهمي است. ما تنها كشوري 
هستيم كه 4داور در اين ســطح داريم. اين قدرت و توان داوران ما را 

نشان مي دهد.

   اما هميشــه در ليگ هاي ايران انتقاد از داوري زياد 
است.

داور و داوري با اعتراض گره خورده است. كم پيش مي آيد در يك بازي 
2تيم از داوري راضي باشند. قبول دارم هميشه اشتباه هست ولي تعداد 
داوران فوتبال و فوتسال ما و توانايي هايشان بي نظير است. من خودم 
را نماينده اين داوران مي دانم. مثل گالره ناظمي و بهتر از او خيلي در 
ايران هستند كه خيلي بيشتر هم زحمت كشيده اند ولي ديده نشده اند.

   اگر محدوديت حضور مردان در فوتبال و فوتسال زنان 
نبود، شايد اين موفقيت به دست نمي آمد.

قبول دارم. خيلي از جاها زنان توانمند ما كنار گذاشــته شده اند. اين 
محدوديت باعث شكوفايي شد.

   در باالترين سطح فوتســال جهان به شما داوري 
داده اند. حســرت نمي خوريد كه چرا در ايــران امكان داوري 
مسابقات مردان برايتان وجود ندارد؟ يا اينكه چرا وقتي در سطح 

جهاني داوري مي كنيد، خيلي ديده نمي شويد؟
از ســال 1380 تا به امروز داوري كرده ام. مسير طوالني بود و به لطف 
رسانه ها ديده شده ام. اينطور نيست كه بگويم حتما بايد براي مردان 
قضاوت كني تا ديده شوي. هر كسي، هر جايي بهترين عملكرد خودش 
را به نمايش بگذارد، ديده مي شود. بي انصافي است اگر بگويم حمايت 
نيست. من براي داوري در مســابقاتي كه قبل از اين دعوت شده ام، 
هيچ وقت مشكلي نداشته ام. هيچ كس به من نگفت نمي تواني بروي. 

فدراسيون و بقيه هميشه حمايت كرده اند. تيم ما در جام جهاني هست، 
خبرنگاران هم در مسابقات حضور دارند. آنها هم مثل هميشه از من 

حمايت مي كنند.

   در اين چند روز حتما خيلي پيام تبريك داشته ايد. 
كدام پيام بيشتر به دلتان نشست؟

از قشرهاي مختلفي پيام داشتم حتي از كســاني كه هيچ ارتباطي 
با فوتســال و داوري ندارند. از اينكه مي بينم مردم ما از موفقيت هاي 
همديگر خوشحال مي شوند، خيلي خوشحالم. بهترين پيام از دوستي 
رسيد كه او را نمي شناسم؛ به نام من درختي را كاشته است. دوستاني 
هم بودند كه شيريني و كيك پختند و اسم من را رويش نوشتند. همه 

اين پيام ها برايم هيجان انگيز بود.

   دوســت داريد بازي كدام تيم در جام جهاني را 
سوت بزنيد؟

در جام باشگاه هاي جهان دوست داشتم بازي بارسلونا را سوت بزنم 
كه زدم. اينجا هم خيلي تيم ها برايم فرقي نمي كند ولي دوست دارم 

بازي برزيل را داوري كنم فقط به خاطر فالكائو.

  و فينال؟
نه دلم نمي خواهد داوري فينال به من برسد. فينال تنها بازي اي 
است كه اصال نمي خواهم بهش فكر كنم. دوست دارم تيم ايران 

به فينال برسد.
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جام قرمز شد
با كارت قرمز مستقيمي كه فرويلر گرفت، تعداد اخراج هاي يورو 
ركورد زد. اين ششمين كارت قرمز جام بود كه البته سخت گيرانه 
هم به نظر مي رسيد چون فرويلر پيش از زدن پاي مهاجم حريف 
توپ را زد و فقط براي پا نرفته بود. پيش از او دليخت )هلند(، 
هري ويلســون )ولز(، كريچووياك )لهستان(، آمپادو )ولز( و 
دنيلسون )سوئد( اخراج شــده بودند كه اين بيشترين تعداد 
كارت قرمز در يك دوره يورو و جام ملت ها محسوب مي شود. 
ديروز صبح برزيل هم با اخراج گابريل ژســوس 10 نفره شد و 
به زحمت شيلي را برد. ژســوس مثل اريك كانتونا كه با لگد 
تكواندو هوادار كريستال پاالس روي سكوي ورزشگاه را تنبيه 
كرده بود، به كتف و سينه بازيكن شيلي لگد زد. با اتفاقاتي كه 
رخ داده و مصدوميت هايي كه شكل گرفته، بايد فوتبالي ها در 

توييت هاي خود هشتگي راه بيندازند با عنوان نه به خشونت!

يورو آمار كرونا را افزايش داد
با وجود اينكه اعالم شده باشگاه هاي ليگ برتري، الليگايي و برخي ليگ هاي ديگر 
از ابتداي فصل آينده مي توانند در حضور تماشاگران شان از حريفان پذيرايي كنند، 
اخبار خوبي درباره كرونا به گوش نمي رسد. بيشتر كشورهاي اروپايي شهروندان 
خود را به طور گسترده واكسينه كرده اند اما موج اخير كرونا به يك نگراني عمده 
براي سران كشورها تبديل شده است. سازمان بهداشت جهاني اوج گيري دوباره 
كوويد-19 را به گردن رقابت هاي يورو2020 انداخته؛ جايي كه برخي ورزشگاه ها با 
بخشي از ظرفيت خود و برخي ديگر با همه ظرفيت از تماشاگران فوتبال پذيرايي 
مي كنند. به گفته سازمان بهداشت جهاني تعداد مبتاليان جديد 10 درصد افزايش 
داشته و اين همان عاملي است كه پروژه بازگشت تماشاگران به ورزشگاه ها براي 

ديدارهاي باشگاهي را با شكست روبه رو می كند.
در اين شرايط باشگاه هاي ايتاليايي به فدراسيون و وزارت بهداشت معترض شده و 
تهديد كرده اند كه درصورت ادامه پيدا كردن محدوديت ها روي سكوها، از بازي در 
سري آ خودداري خواهند كرد. طمع باشگاه هايي كه از همه گيري كوويد-19دچار 
زيان اقتصادي شده اند، فشــار زيادي را به دولت هاي اروپايي وارد كرده اما آزاد 
شدن حضور هواداران در ورزشگاه ها در مسابقات يورو ثابت كرد براي آزادسازي 
همه جانبه و رفع كامل محدوديت هاي بهداشتي هنوز زود است. اسكاتلند اعالم 
كرده كه حدود 2هزار تماشاگر اين كشور كه 3بازي اين تيم در مرحله مقدماتي 
مقابل انگليس، كرواسي و چك را از نزديك تماشا كردند، به كرونا دچار شده اند. 
البته با واكسيناسيون گسترده اروپايي ها تعداد تلفات كم شده اما افزايش آمار 
مبتاليان نگراني هايي به وجود آورده است چون مردم بسياري از كشورها هنوز 
كامل واكسينه نشــده اند و تردد آنها در كشورهاي اروپايي، گونه هاي جديد اين 
ويروس را انتقال مي دهد. بازيكناني نظير پريشيچ، يورنته و بوسكتس هم در خالل 
يورو به كرونا دچار شدند. تعدادي از نمايندگان پارلمان اروپا از كشورهاي عضو 
اين اتحاديه درخواست كرده اند يوفا ظرفيت ورزشگاه ها در بازي هاي باقي مانده را 
كاهش دهد. فوتبال يكي از مهم ترين عوامل انتقال ويروس چيني به سراسر اروپا 
بود. ابتدا هواداران والنسيا كه براي تماشاي بازي اين تيم به ميالن در نزديكي برگامو 
رفته بودند، اين ويروس را از ايتاليا به اسپانيا بردند و سپس هواداران اتلتيكو، كرونا 
را با خودشان به انگليس و ليورپول انتقال دادند. سون گيگلد، از نمايندگان حزب 
سبز پارلمان اروپا با اشاره به فساد مالي گسترده در اتحاديه فوتبال اروپا در اين باره 
گفته است: »وقتي دولت ها در برابر يك اتحاديه فوتبال كه داراي فساد است سر 
خم مي كنند اين عالمت خوبي نيست.« از همان آغاز يورو آنگال مركل، صدراعظم 
آلمان از حضور انبوه تماشاگران در ورزشگاه هايي مثل پوشكاش آرناي بوداپست 
انتقاد كرده بود. حاال كه قرار است فينال با 60هزار تماشاگر در ومبلي برگزار شود، 

سياستمداران بيشتري به جمع منتقدان اضافه شده اند.

  دوست دارم داور بازي برزيل باشم 
قرار است براي نخستين بار يك زن ايراني در جام جهاني فوتسال مردان قضاوت كند

 گالره ناظمي مي گويد به يك دليل مشخص دوست ندارد بازي فينال را سوت بزند 

 الروخاي خسته كننده به 
آتزوري جذاب رسيد

اسپانيايي ها در هر شرايطي مساوي مي كنند مگر 
آنكه با اسلواكي بازي داشته باشند، بازي هاي 

تماشايي ايتاليا هم كماكان ادامه دارد

با برگزاري شب اول مرحله يك چهارم نهايي جام ملت هاي 
اروپا، تكليف يك بازي نيمه نهايي يورو مشخص شد، جايي 
كه ايتاليا و اسپانيا بايد براي رسيدن به ديدار نهايي جام، 
دوئلي تماشايي با هم داشته باشند. اين در حالي است كه 
سبك بازي 2تيم در اين دوره كامال متفاوت بوده، ايتاليا 
تا اينجا فوتبالي تهاجمي و تماشاگرپســند را به نمايش 
گذاشته اما اســپانيا با همان تيكي تاكاي معروف حوصله 
خيلي ها را سر برده است. به اين ترتيب مي توان گفت در 
يك سمت نيمه نهايي، جذاب ترين تيم جام يعني ايتاليا در 
برابر خسته كننده ترين تيم جام كه فقط عاشق مالكيت 

توپ و پاس هاي عرضي است قرار مي گيرد.

   اسپانيا در بازي با سوئيس بدون ژاكا اصال خوب نبود. 
الروخا تا پيش از اخراج فرويلــر در دقيقه77 عمال هيچ 
موقعيتي نداشتند و تالشي براي رسيدن به دروازه حريف 
نمي كردند. شاگردان انريكه با 10نفره شدن سوئيسي ها به 
سمت دروازه اين تيم حمله ور شــدند اما همه توپ ها را 
تقديم به زومر، دروازه بان حريف مي كردند. زومر در ضربات 
پنالتي هم مثل بازي با فرانسه يكي را مهار كرد و بوسكتس 
هم ضربه اش را بــه تيــر دروازه ســوئيس كوبيد اما 
همبازي های زومر 3 پنالتي خراب كردند تا اســپانيا با 
خوش شانسي و با نمايشي انتقادآميز به نيمه نهايي صعود 

كند و حريف ايتاليا شود.
   اسپانيا و ايتاليا سه شنبه شب ســاعت23:30 براي 
رسيدن به فينال با هم مبارزه مي كنند. اسپانيا هر دو ديدار 
قبلي خود را در وقت اضافه به پايان برده و نسبت به ايتاليا 
خسته تر است. ايتاليا ديدار مرحله قبلي مقابل اتريش را 
در وقت اضافه سپري كرد. اسپانيا ششمين تيمي است كه 
در تاريخ يورو 2 بازي حذفي پشــت هم را پس از رفتن به 
وقت هاي اضافه يا پنالتي برده اســت. هر 5 تيم قبلي كه 
چنين شرايطي را در يورو تجربه كردند، در نهايت قهرمان 

جام شدند.
     اين پنجمين باري بود كه در 9بار كشــيده شــدن 
سرنوشت بازي ها به پنالتي، اسپانيا موفق عمل مي كرد. 

اسپانيايي ها 4 بار در پنالتي ها ناكام مانده بودند.

     اســپانيايي ها براي پنجمين بــار در تاريخ يورو به 
نيمه نهايي رسيده اند. در 4 بار گذشته، اسپانيا از نيمه نهايي 
عبــور كــرده و 3 بــار)1964، 2008و 2012(  قهرمان و 

يك بار)1984( نايب قهرمان شده است.
    دنيس زكريا تعداد گل به خودي هاي يورو2020 را دو 
رقمي كرد. اســپانيا كه مقابل كرواسي يك گل به خودي 
توسط پدري به تيم خودشان داشت، بيشترين سود را از 
10گل به خودي زده شده در اين دوره برده است؛ 2 بار مقابل 
اسلواكي و يك بار مقابل سوئيس. در همه 15دوره گذشته 
اين رقابت ها در مجموع 9گل به خودي ثبت شــده بود! 
بهترين گلزن تاريخ يورو در يك دوره يعني ميشل پالتيني 
كه در سال1984ركورد عجيب 9گل در 5مسابقه را به نام 
خود ثبت كرد، حاال گل هايش از تعداد گل به خودي هاي 
يورو2020كمتر است. گل به خودي زن ها انگار تا به ركورد 
14گل زده كريســتيانو رونالدو در ادوار يورو نرســند، 

دست بردار نيستند.
    شكيري هم هشتمين گلش را در تورنمنت هاي مهم جام 
جهاني و يورو به ثمر رساند. از سال2014 كه او در اين دو 
 تورنمنت بــه ميدان رفته، تنها پريشــيچ )9(، لوكاكو و 

رونالدو)11( گل هاي بيشتري نسبت به او زده اند.
    نتيجه مسابقه ايتاليا- بلژيك عينا توضيحي بود كه 
يورگن كلينزمان داد: » وقتي ايتاليا بخواهد از نتيجه بازي 
دفاع كند، بسيار سخت است كه آنها را شكست دهيد، اين 
در دي ان اي الجوردي پوشــان اســت.« حاال قهرمان 
جهان)فرانسه(، قهرمان قبلي جهان)آلمان(، مدافع عنوان 
قهرماني)پرتغال( و تيم اول رنكينگ فيفا)بلژيك( از دور 

رقابت ها حذف شده اند.
     اين سي ودومين بازي بدون شكست مانچيني با تيم 
ملي ايتاليا بود. آبي ها در اين مدت تنها 5تساوي به حريفان 
داده اند و 27بار برنده بوده اند. تعداد گل هاي زده ايتاليا در 
يك دوره هم به ركورد 11گل رســيد. ايتاليا هيچ وقت در 

يورو 3 گل يا بيشتر به حريفان نزده بود.
     ژرمي دوكو، غافلگيري تركيب بلژيك در اين ديدار بود. 
او كه به جاي ادن آزار هميشه مصدوم در سمت چپ خط 
حمله به بازي گرفته شــده بود، 8بار موفق شد بازيكنان 
ايتاليا را دريبل بزند كه از جام جهاني1966 به بعد كه آمارها 
ثبت مي شود براي يك بازيكن 19ساله سابقه نداشته است.
     لئوناردو اسپيناتزوال در جريان ديدار با بلژيك از ناحيه 
تاندون آشيل مصدوم شد و به ادعاي رسانه هاي ايتاليايي 
ماه ها به دور از ميادين خواهد ماند و شايد تا سال2022 قادر 
به بازي نباشد. اين بدشانسي آاس رم بود؛ بازيكني كه مورد 
توجه رئال و بارسا قرار گرفته بود، همزمان با معارفه مورينيو 

در اين باشگاه دچار مصدوميت شديد شد.
     ايتاليا با اين برد تنها تيمي شــد كــه نه تنها تمامي 

10 بازي اش در مرحله مقدماتي  را با پيروزي پشــت سر 
گذاشته، بلكه 5 بازي نخســت خود در مرحله نهايي اين 
رقابت ها را هم برده است. پيش از اين آتزوري با تيم هاي 
ملي آلمان و بلژيك در كســب 14 برد متوالي در مراحل 

مقدماتي و نهايي برابر بود.
   عالوه بر اين ايتاليا حاال به جمع ركوردداران كســب 
بيشــترين پيروزي در مرحله نهايــي رقابت هاي يورو 
مي پيوندد. تيم هاي ملي فرانسه، هلند و جمهوري چك 
ديگر تيم هايي هستند كه در تاريخ يورو 5 برد متوالي كسب 
كرده اند. همچنين فرانسه )3 بار( و اسپانيا به همراه ايتاليا 
تيم هايي هستند كه با 5 برد بيشترين تعداد پيروزي در يك 
دوره از رقابت هاي يورو را كسب كرده اند. اين يعني ايتاليا با 
غلبه بر اســپانيا در مرحله بعدي رقابت هــا به تنهايي 
ركورددار كسب بيشــترين تعداد برد در يك دوره جام 

ملت هاي اروپا خواهد شد.
    كوين دي بروينه با 13خلق موقعيت در اين تورنمنت 

بيشتر از هر بازيكن ديگري ايجاد موقعيت كرده است. اين 
در حالي است كه دي بروينه بخشي از بازي ها را نيز به دليل 

مصدوميت از دست داده بود.
     لوكاكو با اينكه 2 بــار دروازه خالي را باز نكرد و يك بار 
دوناروما مقابلش ايســتاد، توانســت با 6 گل نام خود را 
به عنوان بهترين گلزن بلژيك در تاريخ يورو ثبت كند. او در 
جام هاي جهاني هــم با 5گل به طور اشــتراكي با مارك 

ويلموتس بهترين گلزن بلژيك است.
     بازي بلژيك و ايتاليا، بازي جدال ركورددارها بود. هر دو 
تيم هر بازي خود در اين دوره را برده بودند و با پيروزي در 
اين مســابقه به ركورد فرانســه در جام ملت هاي1984 
مي رســيدند، ركوردي كه در دست ميشل هيدالگو بود و 
مانچيني هم با آن برابري كرد. اين پانزدهمين برد ايتاليا در 
اين رقابت ها بود البته با احتساب ديدارهاي انتخابي. بلژيك 
هم 14برد متوالي داشت و درصورت پيروزي در اين بازي 

مي توانست به جاي ايتاليا به ركورد 15برد متوالي برسد.

ليلي خرسند
روزنامه نگار
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تداركروباتيژاپنيها

يكخبرخوب

واليبال ساحلي بيشترين تماشاگر را در بازي هاي المپيك دارد. 
از بازي هاي سيدني به بعد ســرمايه گذاري كشورها روي شن و 
ماسه فزوني گرفت با اين حال ما همچنان در حسرت المپيكي 
شدن مي سوزيم. با 2 شكستي كه ساحلي بازان در مسابقات اخير 
انتخابي المپيك داشته اند، 4 سال ديگر بر انتظارات اضافه شده 
است. واليبال ســاحلي مي تواند با 2 بازيكن به اندازه 12بازيكن 
تيم هاي سالني مدال كسب كند ولي واليبال ساحلي ما با آدم ها و 
طرز تفكرات محدودي كه دارد، به اين زودي ها نمي تواند المپيكي 
شود. عضو ايراني تشكيالت ساحلي آسيا 4 سال پيش قول داده 

بود ساحلي بازان ما را به اين بازي ها مي رساند.

ژاپني ها براي اينكه بتوانند قهرماني المپيك مونيخ را تكرار كنند، 
سواي تداركات4 ساله و اســتخدام فليپ بلين، مربي بلند آوازه 
فرانسوي، دست به دامان روبات ها شده اند. فدراسيون واليبال 
ژاپن با همكاري دانشگاه سوكوبا روبات هايي را اختراع كرده اند كه 
سرعت بااليي دارند و به خوبي مي توانند جابه جا شوند و مدافعان 
روي تور و آبشار زن ها را در شريط دشوار قرار  دهند. ارتفاع دفاع 
روبات ها تا 3متر و70 سانتي متر تنظيم شده است. اين ابداع ژاپن 
را با اتفاقات واليبال ما مقايسه كنيد. در شكست ها ما به جاي اينكه 
دنبال راه حل باشيم، بازي كي بود كي بود من نبودم راه مي اندازيم 

تا از مسئوليت شانه خالي كنيم.

يكي از معيارهايي كه مشــخص مي كند يك ليگ چقدر اعتبار 
دارد، به تعداد بازيكنان و مربيان مطــرح بين المللي در آن ليگ 
توجه مي شود. ليگ واليبال ما تا 4 سال پيش به سبب مشاركت 
بازيكنان زبده خارجي مانند ورميگلو، پاسور سابق تيم  ملي ايتاليا، 
لوكاس ژيگالدو از لهستان، كواچ مربي كنوني تيم ملي صربستان، 
نيكو لوف عضو تيم ملي بلغارستان، يكي از 4 ليگ  خوب دنيا لقب 
گرفت ولي مشكالت اقتصادي و بي برنامگي باشگاه ها باعث شد 
معتبرترين فعاليت داخلي واليبال جوالنگاه بازيكنان درجه 3 اروپا 
و آمريكاي جنوبي شود. اما گفته مي شود امسال پريرا آرژانتيني 
يكي از بهترين پشــت خط زن هاي آمريكاي التين كه به تازگي 
شاهد درخشش او و يارانش مقابل تيم ايران بوديم، در ليگ ايران 

براي تيم شهداب به ميدان مي آيد.

پشت خط زن

انتظار4سالتمديدشد

پريســا جهانفكريان؛ اين اسم براي هميشه 
در تاريخ ورزش ايران ثبت مي شود. پريسا 
نخستين زني است كه در وزنه برداري براي 
ايران ســهميه المپيك گرفته است. در كنار 
اين افتخار، شــايد ورزش ايران هيچ وقت 
داستان المپيكي شدن پريسا و جفايي را كه 
در حق او شد، از ياد نبرد. ديروز بعد از خبر 
خوش قطعي شدن سهميه المپيك او، خبر 
ديگري ورزش ايران را شــوكه كرد؛ شايد 
جهانفكريان نتواند بــه بازي هاي المپيك 

توكيو بــرود.در وزن 87+كيلوگرم به 14زن 
سهميه المپيك داده مي شود. جهانفكريان 
نفر پانزدهم اين وزن بود، اما با انصراف هوآنتيا 
مانوما كوئينيني، وزنه بردار ساموا، يك رده 
باالتر آمد و المپيكي شد، ولی وزنه بردار ايران 
يكي از 4 تاندون سرشانه اش را جراحي كرده 
است و شايد فعال نتواند وزنه بزند.چندي پيش 
جهانفكريان معترض شد كه چرا فدراسيون او 
را به مسابقات آسيايي ازبكستان كه انتخابي 
المپيك بود، اعزام نكرد. ادعاي پريسا اين بود 
كه اگر در ازبكستان وزنه مي زد مي توانست 
سهميه بگيرد. فدراسيون به رسانه ها جواب 
داد كه او به بهانه مصدوميت، اردوهاي تيم را 

ترك كرده و به همين دليل از تيم حذف شده 
است. حرف هاي تند جهانفكريان بهانه اي بود 
تا كميته انضباطي تشكيل شود و مسئوالن 
فدراســيون او را به محروميت تهديد كنند. 
در همان جلسه به پريسا گفته شد كه شانسي 
براي حضور در المپيك ندارد، اما درست همان 
روزها شايعه شده بود وزنه بردار ساموا قصد 
كناره گيري از المپيك را دارد. در اين شرايط 
بود كه پريســا تصميم گرفت سرشانه اش را 
درمان كند.امروز جلســه پزشكي تشكيل 
مي شود تا مشخص شود جهانفكريان مي تواند 
به المپيك اعزام شود يا نه. اما مسئله ديگري 
هم مطرح اســت. همه وزنه برداران قبل از 

آغاز المپيك بايد تســت دوپينگ بدهند. 
جهانفكريان تســت نداده است ولي علي 
مرادي، رئيس فدراسيون ديروز به ايرنا گفت 
كه مشــكلي از اين نظر وجود نــدارد: »اگر 
پزشك معالج او تأييد كند كه مشكلي براي 
وزنه زدن ندارد،  ما همه تالشمان را براي اعزام 

او انجام مي دهيم.« 
جهانفكريان از اميدواري هايش به وزنه زدن 

در المپيك به همشهري مي گويد: 

   صبح خبر خوب رسيد كه سهميه 
المپيك گرفته ايد ولي بعدش مشخص شد كه 
سرشانه تان را جراحي كرده ايد و نمي توانيد 

به بازي ها برويد.
نه. هنوز چيزي قطعي نيست. با پزشكي كه كتفم 
را جراحي كرد، جلسه داريم. تالش من اين است 

كه حتما در بازي ها شركت كنم.

  خطرناك نيست؟ 
تقريبا 6روز اســت كه كتفم را جراحي كرده  ام. 
سنگين وزن هستم و مسابقه من هفته دوم برگزار 
مي شــود. وضعيت عمومي ام خوب است. جاي 

زخم هايم دارد خوب مي شود و درد ندارم.

  اينها كه گفتيد خيلي خوب است، 
اما شرايط تان بايد در حدي باشد كه بتوانيد 

وزنه بزنيد.
خودم فكر مي كنم كه مي توانم وزنه بزنم. قبل از 
اينكه جراحي كنم خيلي خوب تمرين كرده بودم 
و بدنم آماده بود. االن هم فكر نمي كنم مشكلي 

داشته باشم.

  اين بي تدبيري فدراسيون است 
كه احتمال نداده شما بتوانيد سهميه بگيريد. 
خودتان هم احتمال نمي داديد كه ســهميه 

بگيريد؟
من خودم مدام جدول را بررسي مي كردم. اگر به 
مسابقات آسيايي ازبكستان مي رفتم سهميه ام 
قطعي بود، اما اسم من را خط زدند و اجازه ندادند 
به مسابقات اعزام شــوم. به اين موضوع معترض 
شدم و هفته پيش، يك روز قبل از اينكه دستم 
را جراحي كنم، كميته انضباطي تشــكيل شد. 
در جلسه گفتند شانس رفتنت به المپيك صفر 
است. گفتم حاال كه نمي توانم به المپيك بروم، 
حداقل دستم را درمان كنم تا آسيب ديدگي اش 
بدتر نشود. در جلسه با قاطعيت گفتند محرومت 

مي كنيم، گفتم محرومم و ســهميه هم بگيرم 
نمي توانم به المپيــك بروم. فــرداي آن روز با 
دكتر خودم تماس گرفتم. او هم اورژانسي وقت 

جراحي گذاشت و همان روز جراحي كردم.

  بعد از قطعي شدن سهميه از طرف 
فدراسيون با شــما تماس گرفتند و صحبت 

كردند، رفتارشان با شما تغيير كرده بود؟ 
بله. تماس گرفتند و پيگير هســتند تا با پزشكم 
جلسه بگذارند. آنها هم دنبال راهي هستند كه 
من بتوانم به المپيك بروم. رفتارشان هم مصداق 
اين مثل است؛ گهي پشــت به زين و گهي زين 

به پشت.

  اگر جراحي نمي كردي و با شرايط 
بهتري به المپيك مي رفتي، مي توانســتي 

خوب وزنه بزني؟
ركورد من جــزو ركوردهاي خوب دنياســت؛ 
اگر نبود ســهميه المپيك به من نمي دادند. در 
وزن من 14نفر ســهميه مي  گيرنــد و من يكي 
از آن 14نفرم. حتما شايســتگي اش را دارم كه 
ورودي گرفتــه ام. تمريناتم خيلــي خوب بود و 
اگر سالمتي كامل داشتم، حتما وزنه هاي خوبي 
مي زدم. اگر مي دانســتم ســهميه مي   گيرم، با 
فيزيوتراپي تمريناتم را ادامــه مي دادم و بعد از 

المپيك جراحي مي كردم.

  در نااميدي كامل خبر رســيد به 
المپيك مي رويد، چه حسي را تجربه كرديد؟

من از صفر به صد رسيدم. خيلي خوشحال شدم 
ولي كاش جراحي نكــرده بودم و با خيال راحت 

مي رفتم.

  اگر پزشــك بگويد اجازه نداريد 
يك كيلو هم وزنه بلند كنيد، قبول مي كنيد؟

برنامه من اين اســت كه حتما به المپيك بروم 
و حتي اگر شــده خيلي ســبك وزنه بزنم. دلم 
مي خواهم بــروم و المپيك را تجربــه كنم. اين 
برنامه من اســت و مي خواهم حتمــا اين كار را 
انجام بدهم. ورزشــكارم، بدنم قوي است بعيد 
مي دانم پزشــكم اجازه ندهد، اما سالمتي ام هم 
مهم است. اگر پزشــك بگويد هيچ راهي نيست 
و نبايد وزنه بزني قبول مي كنم. نمي خواهم عمر 
ورزشي ام كوتاه باشــد. 4سال ديگر هم المپيك 

هست و مي توانم بروم.

جمشيد حميدي
كارشناس واليبال

ليلي خرسند 
خبرنگار
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فركانس- اصول عقايد
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لباس بچه- باقي گذاشتن
6- ســربازي- شــهري در 

لبنان- از خواهران برونته
7- ســنگين ترين حيوان- 
بياباني وســيع در شــمال 
مكه- مجموعه نغمات يك 

دستگاه موسيقي
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همكاري در انجام كاري

14- صدا هــاي مــوزون و 
خوشايند- رمـــــان دافنه 

دوموريه- زمان مرگ
15- مجموعه تشك و لحاف 
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انقالب مشروطه ايران
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 به المپيك مي روم 
حتي اگر سبك وزنه  بزنم 
پريسا جهانفكريان كه نخستين سهميه المپيك را براي وزنه برداري ايران گرفته 
 است يك هفته قبل سرشانه اش را جراحي كرده. امروز پزشكان مي گويند
 او مي تواند به المپيك برود يا نه 
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  تزريق واكسن 24ساعته شود
ساعات كار مراكز تزريق واكسن ناكافي است و با شيوع مجدد كرونا و 
ورود به موج پنجم بديهي است كه ساعت كار اين مراكز بايد افزايش 
يابد. با ميزان ساعات كار كنوني در اين مراكز به جايي نخواهيم رسيد 
و واكسيناسيون سراسري محقق نخواهد شد. درحالي كه مسئوالن 
عنوان مي كنند هم واكســن وارد شــده و هم توليد داخلي به جايي 
رسيده كه قابليت تزريق و پيشــگيري دارد؛ جا دارد هر چه سريع تر 

مراكز تزريق، شبانه روزي شوند تا جان هاي كمتري از بين بروند.
محمدحسين عسگري از تهران

  آاليندگي صوتي، امان ساكنان خيابان بهمن بيرجند را بريده است 
سر و صداي تانكرســازي و آهن آالت امان ساكنان خيابان بهمن در 
منطقه توحيد بيرجند استان خراسان جنوبي را بريده است. از مسئوالن 
تقاضا داريم به گونه اي كه اين مشاغل حفظ شوند آنها را به خارج از شهر 
منتقل كنند. وعده هاي آنها مبني بر انتقال مشاغل آالينده به خارج از 

شهرها چه زماني اجرايي مي شود؟ 
 زيراچي از بيرجند

  ميوه هاي باكيفيت در داخل كشور نيز عرضه شوند 
سياست هاي نادرست و غلط بعضي از مسئولين و دولت ها باعث شده 
كه بهترين ميوه ها و محصوالت باغي، مركبات و صيفي جات، از بهترين 
و سالم ترين آنها در بسته بندي هاي شيك و زيبا با قيمت هاي بسيار 
مناســب و ارزان تر از اينجا به خارج از كشور و به خصوص كشورهاي 
عرب حاشيه خليج فارس، روسيه و نقاط ديگر جهان صادر شود، ولي 
مردم خودمان اغلب ميوه هاي سطح پايين تر مصرف كنند. آيا نبايد 
هر چيزي بهترينش متعلق به كشورمان باشد به خصوص وقتي توليد 

خودمان است.
بالغتي از تهران 

 
   بي آبي 3 ماهه در روستاي سوهاي اردبيل 

روستاي سوها در اردبيل 3 ماه است كه با بي آبي روبه رو است. بارها به 
اداره آب و فاضالب شهرســتان نمين مراجعه كرده ايم ولي همچنان 
مشكل پابرجاست و اين وضعيت مردم روســتا را خسته كرده است. 

چگونه توقع داريم مردم در روستاها ماندگار شوند.
عضو شوراي روستايي سوها 

 
  اصناف و تعزيرات درست عمل كنند، گراني كنترل مي شود 

سخنان روساي اصناف و تعزيرات در مورد گزارش هايي كه از عملكرد 
خود ارائه مي دهند درست نيست كه اگر درست بود اكنون نه كسي 
جرأت گرانفروشي داشت و نه كم فروشي و تقلب ديده مي شد. مدام هم 
مي گويند اينگونه موارد به اصناف و تعزيرات گزارش شود درحالي كه 

گزارش كردن فقط وقت تلف كردن است! 
مجيدي از تهران 

 
  هيچ نظارتي بر افزايش كرايه تاكسي هاي اينترنتي كرمان نيست 
در شهر كرمان از سه راه فارابي تا شهرك باهنر كه با خودرو چند دقيقه 
راه بيشتر نيست، كرايه تعيين شده توسط تاكسي اينترنتي، 10هزار 
تومان بود. اكنون اين كرايه بين 15تا 25هزار تومان است. آيا نظارتي 
بر قيمت گذاري اين تاكسي ها نيست؟ اوايل آغاز به كار اين تاكسي ها 
هم كارشان و هم قيمت هايشان براي جذب مشتري ارزان بود. اكنون 

به نظر مي رسد بايد از تاكسي هاي اينترنتي صرف نظر كرد.
سمايي از كرمان 

 
  تغييرات جديد در قواي سه گانه تنها اميد ماست 

نتيجه انتخابات مجلس، شــوراها و به خصوص رياست جمهوري، به 
مفهوم يكدست شــدن كامل اركان قدرت و قواي سه گانه اميد اين 
روزهاي ماســت كه با قرار گرفتن انســان هايي كه كاردان هستند 
مشكالت حل شود. اميدواريم از اين فرصت به نفع اصالح مشكالت 

كشور استفاده شود.
حامدي از تهران

  قطعي آب بيش از 24ساعت در ايالم
ايالم يكي از استان هاي پرآب كشــور است، اما به رغم وجود سدهاي 
پر آب و منابع غني آب در اين اســتان هر روز شاهد قطعي هاي مكرر 
و طوالني و در بيشــتر اوقات بدون اطالع به مردم با بهانه ها و عناوين 
مختلفي روبه رو هستيم كه اين موضوع حتي رعايت بهداشت فردي را 

نيز براي ساكنان ايالم سخت كرده است.
نورزاد از ايالم 

   آپارتمان هاي پيش خريد شهرري تحويل سرمايه گذاران نشد
8سال قبل شهرداري منطقه 20 شــهرري مبلغ 15 ميليون تومان 
از كارمندان خود گرفته تا آپارتماني ســاخته و تحويل آنها دهد ولي 
تاكنون نه پولي بازگردانده، نه آپارتماني ســاخته شــده و نه تعيين 

تكليفي صورت گرفته است.
فاطمه شاكري از شهرري 

  بازنشستگان با امتيازات و مزاياي بازنشستگي آشنا شوند
كانون هاي بازنشستگان، آنها را از امتيازاني كه به ايشان تعلق مي گيرد 
آگاه نمي كنند. به عنوان نمونه بازنشســتگان و مســتمري بگيران 
مي توانند از كارت تخفيفي كه به نام كارت منزلت به بازنشســتگان 
باالي 60سال و 65 سال اهدا و به نام آنها صادر مي شود براي بسياري از 
خدمات شهري ازجمله اتوبوس و مترو و مراكز تفريحي شهرداري ها، 

به صورت نيم بها و حتي رايگان مانند سينماها و ... استفاده كنند.
محمود بليغيان از اصفهان

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

پاسخ مسئوالن

 خواب عميق مالباخته 
3شبانه روز طول كشيد

مرد جوان وقتي به دام ســارق آشــنا افتاد به 
خوابي عميق فرو رفت و 3شبانه روز بعد وقتي 
چشــمانش را باز كرد فهميد كــه چه اتفاقي 

برايش افتاده است.
به گزارش همشــهري، چند روز قبل مردي 
جوان كه سرايدار ساختماني در شمال تهران 
است راهي اداره پليس شد تا از سارق اموالش 
شكايت كند. وي گفت: چند وقت قبل كه براي 
هواخوري به پاركي رفته بودم يكي از دوستان 
قديمي ام را ديدم. او همشهري ام بود كه سال ها 
از وي بي خبر بودم و گفت به تازگي براي كار 
به تهران آمده و فعال خانه اي براي اجاره پيدا 
نكرده و ناچار است شــب ها در پارك بخوابد. 
وقتي اين را شنيدم از او دعوت كردم تا زماني 
كه خانه پيدا نكرده است پيش من بماند. من 
در اتاق ســرايداري يك برج مسكوني زندگي 
مي كردم و دوســتم وقتي اين را شنيد از آن 

استقبال كرد. 
شــاكي ادامه داد: دوستم يك هفته پيش من 
ماند و روزها به دنبال كار مي گشــت  تا اينكه 
يك شب به من زنگ زد و گفت شام مهمان او 
هستم. آن شب غذا درست نكردم و دوستم با 
خريد شام به خانه ام آمد. آن شب شام خورديم 
و بعد چاي نوشــيديم. درحالي كه ســرگرم 
صحبت بوديم احساس خواب آلودگي كردم. 
از دوســتم عذرخواهي كردم و به رختخواب 
رفتم. وقتي چشمانم را باز كردم فكر مي كردم 
صبح روز بعد است و دوســتم مانند هميشه 
براي پيداكردن كار از خانه بيرون رفته است. 
ســرگرم انجــام كارهايم شــدم و در حياط، 
ســاكنان ســاختمان را ديدم كه پيگير حال 
من بودند. مي گفتند 3روز از من بي خبر بودند. 
تعجب كردم و زماني كه به داخل اتاقم رفتم و 
تلويزيون را روشن كردم تازه متوجه تاريخ آن 
روز شدم و فهميدم 3شبانه روز بيهوش بودم. 
همان لحظه با موبايل دوستم تماس گرفتم اما 
جوابم را نداد. خانه ام را گشتم و متوجه شدم 
مقدار زيادي پول، ساعت گران قيمتم، سكه و 
طالهايي كه خريده بودم به همراه چند گوشي 
موبايلي كه داخل كمد گذاشته بودم و متعلق به 
بستگانم بود سرقت شده است. دوستم با غذاي 
مســموم مرا بيهوش كرده و اموالم را سرقت 
كرده بود و تصميم گرفتم از وي شكايت كنم. با 
اين شكايت، پرونده اي در اين باره تشكيل شده 
و پيش روي بازپرس دادســراي ويژه سرقت 
قرار گرفت. با دستور بازپرس، تحقيقات براي 
شناسايي مخفيگاه ســارق فراري و بازداشت 

وي آغاز شده است.

  قتل 4نفر بر سر
زمين كشاورزي

دعواي فاميلي ميــان مرد جــوان و خانواده  
عمويش بر ســر يــك زمين كشــاورزي در 
بخش اســماعيليه اهواز، باعــث قتل 4نفر و 

مجروح شدن يك نفر ديگر شد.
به گزارش همشهري، اين حادثه هولناك صبح 
روز جمعه رخ داد و مأمــوران پليس به دنبال 
دريافت تماســي تلفني مبني بــر تيراندازي 
مرگبار در روســتاي تختيه بخش اسماعيليه 
راهي آنجا شــدند. آنها پس از حضور در محل 
حادثه با پيكر غرق در خون 4مرد و يك پسر 
14ساله روبه رو شدند. بررسي ها نشان مي داد 
كه 4نفر از آنها ازجمله پسر نوجوان به ضرب 
گلوله جانشان را از دست داده اند اما پنجمين 
نفر كه مردي مسن بود، هنوز نفس مي كشيد 
كه با حضــور اورژانس به بيمارســتان انتقال 

يافت.
با شروع تحقيقات پليسي معلوم شد كه عامل 
اين جنايت مردي 40ساله و از اقوام قربانيان 
است. مأموران دريافتند كه اين مرد از مدت ها 
پيش با خانواده عمويش بر سر 5هكتار زمين 
كشاورزي اختالف داشت و در اين مدت بارها 
با آنهــا وارد دعوا و درگيري شــده بود. با اين 
حال اختالفات آنها همچنان ادامه داشــت تا 
اينكه روز حادثه وي با خانواده عمويش دچار 

مشاجره شده و آنها را به رگبار بسته بود.
الياس نيسي، بخشدار اسماعيليه اهواز درباره 
جزئيات اين حادثه گفت:  قاتل در اين درگيري 
با اسلحه 3پسرعمو، عمو و نوه 14ساله عمويش 
را به رگبار بست كه متأسفانه 3پسرعمو و نوه 
عموي او جانشان را از دســت دادند و عموي 
قاتل كه مجروح شده بود به بيمارستان انتقال 
يافت. وي ادامه داد: مرد جنايتكار پس از اين 
تيراندازي پا به فرار گذاشــته بود كه با ورود 
شــيوخ و بزرگان و نيــروي انتظامي، فضاي 
روستا آرام شده و تحقيقات براي دستگيري 

قاتل ادامه داد.
نيســي گفت: به دنبال اين حادثه شايعاتي در 
فضاي مجازي مطرح شد كه در آنها ادعا شده 
بود اين درگيري خونين بر ســر آب يا كشت 
شــلتوك رخ داده كه هيچ كدام از آنها صحت 
ندارد و بررسي ها نشــان مي دهد كه درگيري 
عامل جنايت و مقتوالن بر سر زمين كشاورزي 
5هكتاري بوده و آنها از مدت ها قبل بر ســر 
مالكيت اين زمين با هــم اختالف و درگيري 

داشته اند.

آغاز تحقيقات چندباره در پرونده انفجار مرگبار كلينيك
 همزمان با اولين ســالگرد حادثه انفجــار هولناك در 

كلينيك ســينامهر تهران كه موجب مرگ 19نفر شد، پيگيري
كميسيون 15نفره كارشناســان رسمی دادگستری با 
دستور بازپرس جنايی تهران راهی محل حادثه شدند تا بار ديگر ابعاد 
اين اتفاق مرگبار را تحت بررسی قرار دهند؛ عالوه بر اين اوليای دم نيز 
نسبت به تازه ترين رای نظام پزشــكی كه درباره تخلف هيات مديره و 

مديرعامل كلينيك اعالم نظر كرده است، معترض شده اند. 
به گزارش همشهری، انفجار در كلينيك سينامهر در خيابان شريعتی 
تهران، دهم تيرماه سال گذشــته رخ داد و شدت اين حادثه به حدی 
بود كه باعث مرگ 15زن و 4مرد شد و افكار عمومی را جريحه دار كرد. 
عالوه بر كشته شــدن 19نفر در اين حادثه تعداد زيادی نيز مصدوم 
شدند كه تحت درمان قرار گرفتند. اين اتفاق تلخ و مرگبار باعث شد تا 
پرونده ای دراين باره تشكيل شود و پيش روی قاضی مصطفی واحدی، 
بازپرس شعبه يازدهم دادسرای جنايی تهران قرار بگيرد. از سوی ديگر 
خانواده قربانيان اين حادثه مرگبار يكی پس از ديگری راهی دادسرای 
جنايی شدند و با طرح شكايت، خواهان شناسايي و مجازات مقصران 

حادثه شدند. 

كميسيون 11نفره 
با دستور بازپرس پرونده، سال گذشته كميسيون 11نفره دادگستری 
متشــكل از 9كارگروه ايمنی و آتش نشانی، ســازه و ساختمان، برق، 
الكترونيك و مخابرات، تأسيسات ساختمانی و مكانيك، تجهيزات و 
مهندسی پزشكی و... تشكيل و بررسی همه جانبه اين حادثه آغاز شد. 
طبق گزارش اين كميسيون آتش سوزی كلينيك از سقف اتاقك انبار 
ملزومات و محل اتاقك سانترال اكسيژن آغاز شده است و عدم توجه 
به الزامات فنی و ايمنی منجر به افزايش دمای محيط در اين محل و 
نشت اكسيژن از اتصاالت مربوط به شبكه لوله كشی در اتاقك سانترال 
شده بود. اين موضوع در كنار انباشت سيلندرهای يدك اكسيژن در 
اين فضای نامناسب باعث تشــديد و سرعت گرفتن آتش سوزی شده 
بود. بر اساس نظر هيات كارشناسی، در واقع جرقه های ناچيز از سقف 

اتاقك به داخل آن رسوخ كرده و در ادامه با انفجارهای صورت گرفته 
سيلندرها، آتش به ديگر طبقات گسترش يافته و اين حادثه مرگبار را 

رقم زده است. 
كارشناسان رسمی دادگستری با انجام تحقيقات تخصصي در نهايت 
17سازمان، وزارتخانه و شخص حقيقی و حقوقی را در وقوع اين حادثه 
مقصر دانســتند؛ از جمله هيات موسســان كلينيك، هيات مديره و 
مديرعامل كلينيك، پيمانكاران، مسئوالن فنی كلينيك، مدير موسسه 
تصويربرداری سينااطهر، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، 

دانشگاه علوم پزشكی شهيدبهشتی و... .
آنها ميزان قصــور هر يك از آنهــا را نيز اعالم كردند امــا پس از آن 
12شــخص حقيقی و حقوقی به نظريه كارشناســان درباره ميزان 

قصورشان اعتراض كردند. 
با اين اعتراض بار ديگر هيات 11نفره تكميلی كارشناســان رسمی 
دادگستری اين موضوع را بررسی كردند و همان نظريه قبلی مجددا 
تاييد شد. اما معترضان همچنان اصرار داشتند كه يا در ماجرا دخيل 
نيستند و يا ميزان قصورشان درست نيست. اعتراض آنها موجب شد تا 
اين بار هيات 15نفره كارشناسی، موضوع را تحت رسيدگی قرار بدهد. 
در اين شرايط بود كه چهارشنبه گذشته هيات 15نفره با حضور محمد 
شهرياری، سرپرست دادسرای جنايی تهران و قاضی مصطفی واحدی، 
بازپرس پرونده جلسه ای در دادسرای جنايی تهران تشكيل داده و قرار 
شد كه كارشناســان ظرف يك ماه آينده نظر قطعی خود را دراين باره 
اعالم كنند.  يك روز بعد از جلســه يعنی روز پنجشــنبه دهم تيرماه 
همزمان با سالگرد اين حادثه مرگبار، تيم 15نفره كارشناسان راهی 
كلينيك سينامهر شــده و با بازديد از محل و انجام بررسی های الزم 

تحقيقات خود را دراين باره آغاز كردند. 

رأی نظام پزشکی
اما اين پرونده بخــش ديگري هم دارد كه آن رســيدگی به تخلفات 
پزشكان كلينيك است. اين بخش از پرونده در سازمان نظام پزشكی 
تحت رسيدگی قرار گرفت و مدتي پيش راي آن صادر شد. بر اين اساس 
هيات مديره كلينيك كه شامل 4نفر بودند به همراه مديرعامل كلينيك 
مقصر اين حادثه اعالم شده و به محروميت از مشاغل پزشكي تا 2سال 
محكوم شدند. اما براي مابقی پزشكانی كه در اين حادثه دخيل بودند 
قرار منع تعقيب صادر شد. اين رای موجب اعتراض اوليای دم شد و بار 
ديگر اين پرونده در سازمان نظام پزشكی تحت رسيدگی قرار گرفت. 
در تازه ترين رای سازمان نظام پزشكی، هيات مديره)4نفر( و مديرعامل 
كلينيك به 3سال محروميت از مشاغل پزشكی محكوم شدند كه اين 
رای بار ديگر به اعتراض اوليای دم منجر شــد. اوليای دم هم نسبت به 
مقدار محكوميت هيات مديره و مديرعامل اعتراض كردند و هم نسبت 
به صدور قرار منع تعقيب براي ساير پزشــكان. بنابراين اين بخش از 

پرونده نيز در سازمان نظام پزشكی بار ديگر به جريان افتاده است.

 معماي 3جسد مرد شياد، داروي تقلبي شيمي درماني مي فروخت
در استخر كشاورزي

همزمان با سالگرد حادثه مرگبار كلينيك سينامهر صورت گرفت

 جرقه اي كه 
روستا را به آتش كشيد

يك جرقه در انبار كاه كافي بود تا 
خانه اي روستايي در حوالي كرج داخلي

دچــار آتش ســوزي شــده و 
درحالي كه اهالي روستا در خواب بودند شعله هاي 
آتش به 10خانه ديگر سرايت كرده و ده ها نفر را تا 
يك قدمي مرگي آتشــين به پيش ببرد. به گفته 
مســئوالن محلي، اگر اين آتش سوزي به موقع 

مهار نمي شد همه روستا تا صبح مي سوخت.
به گزارش همشــهري، اين حادثه حدود ساعت 
2بامداد ديــروز در انبار كاه يكــي از خانه هاي 
روستاي النيز منطقه آسارا در حوالي كرج اتفاق 
افتاد. آن زمان تقريبا ساكنان همه 44خانه اين 
روستا در خواب بودند و هيچ كس از اتفاقي كه در 

حال رخ دادن بود اطالعي نداشت. 
آتش سوزي از انبار كاه شروع شد و در يك چشم 
برهم زدن آنجا را دربرگرفــت و در ادامه به خانه 
ديگري ســرايت كرد. حدود نيم ســاعت از اين 
حادثه مي گذشت و انبار كاه به طور كامل در آتش 
سوخته و آتش سوزي به چند خانه مجاور سرايت 
كرده بود كه ساكنان روستا از حادثه با خبر شدند. 
خانه هاي روستا فاصله زيادي با يكديگر نداشتند 
و شعله هاي سركش آتش گســترده شده و هر 
لحظه خانه هاي ديگر را هم به كام خود مي كشيد. 
در اين شرايط نجات جان ساكنان روستا اهميت 

بيشتري داشت. آنها كه زودتر بيدار شده بودند 
با داد و فرياد همســايه ها را خبر كــرده و از آنها 
خواستند زودتر از خانه هاي شان خارج شوند. همه 
از آتش سوزي اي كه اتفاق افتاده بود شوكه شده 
بودند. هركس با هر وسيله اي كه جلوي دستش 
بود تالش مي كرد شعله هاي آتش را خاموش كند 
اما مقابله با آتش ســوزي كار روستاييان، آن هم 
با دســت خالي نبود. ماجرا به آتش نشاني آسارا 
گزارش شــد و عالوه بر آن از آتش نشاني كرج و 
تهران نيز درخواست كمك شد. مسافت زيادي 
كه آتش نشانان بايد براي رسيدن به محل حادثه 
طي مي كردند از يك ســو و جنــس خانه ها كه 
اغلب با تيرك هاي چوبي ساخته شده بود سبب 
شد آتش ســوزي به تدريج وســعت زيادي پيدا 
كند. آتش نشانان زماني به محل حادثه رسيدند 
كه آتش در مسجد روســتا و دست كم 10خانه 
شــعله ور بود. با وجود اين اگر آتش سوزي مهار 
نمي شد ممكن بود شعله هاي آن به ساير خانه ها 
نيز ســرايت كند. چندين گروه از آتش نشانان از 
چند جهت به مقابله با شعله هاي آتش پرداختند 
تا اينكه سرانجام توانستند با گذشت چند ساعت 
و درحالي كه آســمان روشن شــده بود آتش را 

خاموش كنند.
صادق كمالي، بخشدار آسارا درباره آنچه بامداد 

شــنبه در روســتاي النيز اتفاق افتــاده بود به 
همشهري گفت: بررسي هاي اوليه نشان مي دهد 
كه اين آتش ســوزي به دليل اتصال برق در يك 
انبار كاه آغاز شده اســت و در ادامه به خانه هاي 
ديگري نيز ســرايت كرده كه اداره برق نيز اين 
موضوع را تأييد كرده است. او ادامه داد: تا زماني 
كه آتش نشانان به محل حادثه رسيدند چندين 

خانه دچار آتش سوزي شده بود. 
روســتاي النيز از 44باب خانه تشــكيل شده و 
خانه ها در وسط روستا متمركز هستند و بعضي 
از آنها حدود يك متر با هم فاصله دارند و همين 
موضوع باعث شد تا آتش به سرعت به خانه هاي 
ديگر ســرايت كند اما خوشــبختانه با حضور 

آتش نشانان آتش سوزي مهار شــد؛ چرا كه اگر 
حادثه ادامه پيدا مي كرد كل روســتا در كمتر از 

چند ساعت در شعله هاي آتش مي سوخت.
 بخشدار آســارا درباره ميزان خسارت هاي اين 
حادثه گفت: در اين آتش سوزي مسجد و 10خانه 
در آتش سوخت و اين خسارت مي توانست بيش از 
اين باشد كه با كمك آتش نشاني از كرج و تهران، 
خسارت به كمترين ميزان ممكن رسيد و به لطف 
خدا هيچ كس در اين حادثه آسيب نديد. با وجود 
اين، طبق هماهنگي اي كه با بنياد مسكن انقالب 
اسالمي شده، قرار است به خسارت ديدگان وام 
بالعوض و وام كم بهــره و همچنين براي صدور 
مجوز تخريب و بازسازي مجوز رايگان داده شود.

آتش سوزي در روستاي النيز كرج موجب
 
 از بين رفتن مسجد و دست كم 10خانه شد

ساماندهي فاضالب محمدشهر از وظايف شهرداري اين شهر است
روابط عمومي آبفاي البرز پيرو پيام منتشــر شــده در ستون با مردم 
روزنامه همشــهري در اواخر خردادماه با موضوع فاضالب رها شده 
در محمدشهر پاسخ داده است: بتن باقيمانده از عمليات معبر سازي  
توسط شهرداري، مسير جوي آب سطحي ولدآباد را منحرف كرده كه 
به سمت كوچه الله در جريان است. رسيدگي به اين موضوع از وظايف 

شهرداري محمدشهر است.

با پيداشدن اجســاد بي جان 3مرد جوان در اســتخر كشاورزي در 
روستاي نشق شهرستان ميانه تحقيقات پليس براي كشف راز مرگ 
آنها آغاز شده است. به گزارش همشــهري، ساعت 10صبح جمعه، 
مأموران پليس شهرستان ميانه در جريان ناپديدشدن مرموز 3مرد 
جوان در روستاي نشق قرار گرفتند و راهي آنجا شدند. اهالي روستا 
مي گفتند كه اين 3جوان براي تفريح به نزديكي يك استخر كشاورزي 
پليمري رفته بودند كه ناپديد شده اند و احتمال دارد داخل استخر غرق 
شده باشند. مأموران پليس در ادامه اجساد بي جان يك جوان تقريبا 
32ساله و 2جوان 22ســاله را در داخل استخر كشف كردند و  آنطور 
كه بررسي هاي اوليه نشان مي داد زمان افتادن آنها به استخر حدود 
ساعت1:30 بامداد بوده است و اهالي حدود ساعت 10صبح ماجرا را 
به پليس گزارش كرده بودند. به گفته يكي از اهالي منطقه، اين 3جوان 
از شهر ديگري براي تفريح به روستاي نشق آمده بودند و اجساد آنها 
در داخل استخر در حالي پيدا شده كه خودروي آنها ناپديد شده است. 
در همين حال فرمانده انتظامي شهرستان ميانه نيز به خبرگزاري صدا 
و سيما گفته است: بررسي هاي اوليه حاكي از احتمال نزاع و درگيري 
است ولي علت دقيق حادثه پس از بررسي هاي الزم اعالم خواهد شد.

مردي كه با تبليغات گسترده در فضاي مجازي 
اقدام به فروش داروهاي تقلبي و تاريخ گذشته 

شيمي درماني مي كرد، دستگير شد.
به گزارش همشهري، تحقيقات مأموران پليس 
فتا تهران براي دســتگيري اين مرد با شكايت 
فردي آغاز شد كه چند ميليون تومان بابت خريد 
داروهاي فاسد و تقلبي به مرد شياد پرداخته بود.

اين مرد در تشريح ماجرا به مأموران گفت: مدتي 
قبل متوجه بيماري فرزندم شديم و وقتي او را نزد 
پزشك برديم، پس از آزمايشات متعدد سرانجام 
اعالم كرد كه پسرم بايد تحت شيمي درماني قرار 
بگيرد. من براي تهيه داروهاي شــيمي درماني 
شروع به جست وجو در فضاي مجازي كردم تا 
اينكه با تبليغات زيادي درباره فروش اين داروها 
روبه رو شدم. در نهايت با يكي از افرادي كه در اين 
زمينه فعاليت مي كرد، تمــاس گرفتم و پس از 
توافق بر سر قيمت، قرار شد مبلغ درخواستي اش 
را پرداخت كنم تا او همــه داروهاي مورد نياز را 
برايم ارســال كند. من هم اين مبلغ را كه چند 
ميليون تومان بود به حسابي كه گفته بود واريز 
كردم و چند ســاعت بعد همه داروها از طريق 

پيك به دستم رسيد.
شــاكي ادامه داد: بــا دريافت داروهــا خيالم 
راحت شــده بود كه در جريــان درمان فرزندم 
با مشــكلي روبه رو نخواهم شــد و در نخستين 
جلسه شيمي  درماني همه داروها را با خودم به 

بيمارســتان بردم اما وقتي پزشك معالج آنها را 
چك كرد، گفت كه اين داروها به هيچ وجه قابل 
استفاده نيست و همه آنها تقلبي و فاسد است. 
پس از آن تالش كردم با فروشنده داروها تماس 
بگيرم اما او شــماره  تلفنش را تغيير داده بود و 

ديگر جواب پيام هاي مرا نداد.
با اين شكايت، تيمي از مأموران براي شناسايي 
و دستگيري فروشنده داروهاي تقلبي وارد عمل 
شدند. آنها در ابتدا به بررسي تبليغاتي پرداختند 
كه متهم در فضاي مجازي منتشــر كرده بود. 
در ادامه ســرنخ هايي از اين فرد به دست آمد و 
مأموران دريافتند كه او با ايجاد يك كانال در يكي 

از شبكه هاي اجتماعي و دريافت مبالغي هنگفت 
اقدام به فروش داروهاي  شيمي درماني فاسد و 

غيرقابل استفاده به مشتريانش مي كند.
در ادامه بررســي ها هويت واقعي متهم و محل 
زندگي او شناسايي شــد. قاضي پرونده دستور 
بازداشــت وي را صادر كرد و تيمي از مأموران 
راهي مخفيگاه او در جنوب تهران شــدند و در 

يك عمليات ضربتي اين مرد را دستگير كردند.
سرهنگ داوود معظمي گودرزي، رئيس پليس 
فتا تهران با بيــان اين خبر گفت: در بازرســي 
مخفيگاه اين مــرد بيش از 300قلــم داروي 
غيرقابل استفاده و تاريخ مصرف گذشته كشف 
شد و اين در حالي بود كه متهم مدعي بود اين 
داروها را مدت ها قبل تهيه كرده و هرگز آنها را به 

كسي نفروخته است.
وي ادامه داد: مرد شــياد به اداره پليس منتقل 
شد و وقتي شواهد ديجيتال به دست آمده درباره 
فعاليتش در فضاي مجــازي و فروش داروهاي 

تقلبي را ديد، به جرم خود اقرار كرد.
سرهنگ گودرزي با اشاره به ارسال پرونده اين 
مرد به مرجع قضايي به شــهروندان هشدار داد 
كه خريد و فروش هرگونه دارو در فضاي مجازي 
ممنوع است و عالوه بر جرم بودن اين اقدام، بايد 
به اين مسئله توجه داشت كه بيشتر افرادي كه 
در فضاي مجازي دارو مي فروشــند، كالهبردار 

هستند. 



2 يكشنبه 13 تير 1400   شماره 8260 22 3 0 2 3 6 3 2 ادبوهنر

تئاتر

پيكتعطيلياجراها
تماشاخانه هاي تهران حداقل تا 2هفته ديگر اجرايي نخواهند داشت

باز هم تهران قرمز شــد؛ قرار بود تابستان پرواكسني داشته باشيم؛ اما 
هيچ چيز درست پيش نرفت و نمي رود. اين بار وضعيت قرمز استان ها 
از شهرهاي شــمالي جاي خود را به استان ها و شــهرهاي جنوبي داد 
و به دنبال آن تهــران پرجمعيت هم گرفتار پيك پنجم شــد.فعاليت 
تماشــاخانه ها داشــت رونق مي گرفت. اجراها از 10اجرا به 30اجرا 
رسيده بود. اما در دومين هفته تير ماه ستاد كرونا تشخيص به تعطيلي 
تماشاخانه ها داد. بار ديگر گروه هايي كه ماه ها تمرين براي اجرا داشتند، 
در بالتكليفي قرار گرفتند و دكورهاي اجراهاي حاضر در سكوت مطلق 

و خاموش چراغ تماشاخانه ها معلق ماندند.

تعطيليحداقليتماشاخانهها
گفته مي شود كه براساس تصميم ستاد مقابله با كرونا حداقل تا 2هفته 
ديگر فعاليت هاي گروه هاي نمايشي تعطيل مي شود. قادر آشنا، مديركل 
هنرهاي نمايشــي با توجه به اينكه تهران بار ديگر وارد شــرايط قرمز 
كرونايي می شوند، درباره وضعيت اجراهاي نمايشي مي گويد: »براساس 
مصوبات ستاد ملي مقابله با كرونا وقتي شهر تهران و شهرهاي ديگر وارد 
وضعيت قرمز می شوند، همه اجراهاي تئاتري متوقف مي شود. براساس 
قانون، فعاليت هاي تئاتري به دليل شرايط قرمز كرونايي تعطيل شده 
و تا اطالع ثانوي اين تعطيلي ادامــه دارد.« وي ادامه مي دهد: »تجربه 
نشان داده كه تعطيلي هاي كرونايي حداقل 2 هفته اي هستند ولي اينكه 
تعطيلي اخير تا چه زماني ادامه داشته باشد، بسته به شرايط كرونايي شهر 

تهران و ديگر شهرهايي است كه وارد شرايط قرمز كرونايي شده اند.«

اجراهايتئاتردانشگاهيبدونتماشاگر
بيست وسومين جشنواره بين المللي تئاتر دانشگاهي كه فعاليت خود 
را از 11تير ماه آغاز كرده، با توجه به شيوع موج پنجم و اعالم وضعيت 
قرمز و تأكيد اداره كل هنرهاي نمايشي مبني بر تعطيلي همه اجراهاي 
تئاتر، اجراهاي جشنواره مطابق جدول، با رعايت كامل موازين بهداشتي 
با حضور هيأت داوران و بدون حضور تماشاگر برگزار مي شود. كيومرث 
مرادي، هادي حجازي فر، اميرحسين حريري، نويد محمدزاده و معصومه 
رحماني به عنوان داوران بخش صحنه  اي، جشنواره تئاتر دانشگاهي را 

همراهي مي كنند.

فراخوانيبرايتئاترفجرچهلم
فراخوان چهلمين جشنواره بين المللي تئاتر فجر در 8بخش مسابقه  
نمايشنامه نويســي، نمايش هــاي  صحنه اي، نمايش هــاي خياباني، 
ديگرگونه هاي اجرايي، تئاتر ملل، راديو تئاتر و مسابقه و نمايشگاه عكس 
و پوستر تئاتر، منتشر شد. دبير جشنواره امسال 6محور را براي ارسال آثار 
درنظر گرفته است. متقاضيان مي توانند از تاريخ 22تيرماه با مراجعه به 
نشاني www.fitf.ir نسبت به ثبت تقاضا اقدام كنند. چهلمين جشنواره 
بين المللي تئاتر فجر در بهمن ماه 1400 به دبيري حسين مسافرآستانه 

برگزار مي شود.

تا زمان نوشــتن اين خبر هنوز مشــخص نيست كه با 
قرمز شدن تهران ســينماها به كار خود ادامه مي دهند 
يا خير. اين در حالي است كه بعد از مدت ها كشمكش، 
درخواست، امتناع، جلســه و مصاحبه باالخره از صبح 
پنجشــنبه فيلم كمدي »ديناميت« ســاخته مسعود 
اطيابي و به تهيه كنندگي سيدابراهيم عامريان به روي 
پرده رفت و به گفته سعيد خاني، پخش كننده اين فيلم، 
در روزهاي پنجشنبه و جمعه با اســتقبال تماشاگران 
مواجه شد. خاني در اين باره به ايســنا گفته: »ما اكران 
فيلم »ديناميت« را روز پنجشنبه فقط با 2سانس شروع 
كرديم و با كل ســانس هاي روز جمعــه در 50درصد 
ظرفيت ســالن ها، بيش از 380ميليــون تومان بليت 
فروختيم و شلوغ ترين روزهاي سينما را در دوران كرونا 
شاهد بوديم. حضور مردم در سالن هاي سينما اين پيام 
را داشت كه تماشاگران از فيلم خوب استقبال مي كنند و 
آيين سينما رفتن ادامه خواهد داشت و نبايد بابت فعاليت 
پلتفرم ها نگراني داشــت. اميدوارم بــا تعطيلي مواجه 
نشويم تا شيريني اين اســتقبال به كام ما تلخ نشود.« 
خاني برخالف روال مرسوم ســينماي ايران كه معموال 
صاحبان آثار، زمين و زمان را براي دفاع از فيلمشــان به 
هم مي دوزند، در واكنش به تعطيلي احتمالي سينماها 
گفت: »اميدواريم حتي اگر طبق قانون مجبور به تعطيلي 

باشــيم پس از پايان شــرايط قرمز دوباره مخاطبان را 
در ســينما ببينيم.« ابراهيم عامريان نيز در واكنش به 
تعطيلي احتمالي سينماها به ايسنا گفته: »وقتي اكران 
در شــرايط كرونايي را پذيرفتيم، بايد منتظر هر اتفاقي 
مي بوديم. اگر هم ســينماها تعطيل شود، ان شاءاهلل بعد 
از يكي، دو هفته مجدد شــاهد بازگشايي خواهيم بود و 
در شــرايط بهتر ادامه اكران فيلم را پي خواهيم گرفت. 
سالمت مردم قطعاً در اولويت است و اينگونه نيست كه 
بخواهيم در هر شرايطي فيلم ما بفروشد.  حاال كه فيلم 
را روانه اكران كرديم، شــرايط ادامه راه چندان تفاوتي 
برايمان ندارد. ما به دنبال تكان دادن گيشــه بوديم كه 
خداراشكر فروش همين 2روز ثابت كرد اين امكان هنوز 
در سينما به واسطه اكران فيلم هاي خوب، وجود دارد.« 
البتــه شــايد شــكيبايي تهيه كننــده و پخش كننده 
»ديناميت« به دليل حمايت سازمان ســينمايي از اين 
فيلم باشد، اما با توجه به اينكه از هفته گذشته مشخص 
بود كه تهران وارد خيز جديد كرونا خواهد شد، سازمان 
سينمايي نمي توانست پيش از اكران »ديناميت« از ستاد 
ملي كرونا كسب تكليف كند؟ شكست ديناميت مي تواند 
اثر بدي بر ساير تهيه كنندگان داشته باشد و ديگر تا زمان 
واكسيناسيون عمومي فيلم جديدي رنگ پرده را به خود 

نبيند و سينماي ايران به كما برود.

سینماها در تعلیق
تهيه كننده و پخش كننده »ديناميت« از تعطيلی احتمالی سينماها گاليه ندارند

چاووشي20ميلياردي
محسن چاووشي يكي از نخســتين سلبريتي هايي بود 
كه از فضاي مجازي و مخصوصا اينستاگرامش در جهت 
جمع آوري كمك هاي مردمي براي نيازمندان استفاده 
كرد. به گزارش همشهری، اين خواننده محبوب تقريبا 
هر روز چند فراخوان كمك به همراه شماره حساب فرد 

نيازمند را در صفحه خود منتشــر مي كند و به لطف 
اعتمادي كه مردم به او دارند ظرف چند ساعت 

مبلغ مورد نياز تامين مي شود. چاووشي در 
جلب كمك هاي مردمي براي زندانيان 
ركورد شگفت انگيزي ثبت كرد. مبالغ 
جمع آوري شده توسط او براي زندانيان 
نيازمند از مرز 20ميليارد تومان گذشته و 

اين همه به خاطر فعاليت و پيگيري مستمر 
او در اين راستا در فضاي اينستاگرام است.

ستاره ها

توميتواني
بهدنبالشايعاتيدرشــبكههاياجتماعيكه
مبارزهحميدرضاصدربابيماريسرطانرامنتشر
ميكرد،اميرحســينصدر،برادروغزالهصدر،
دختراينمنتقدسينماومفسرفوتبالباانتشار
دومتنبرايعبــاسياري)روزنامهنگارومنتقد
سينما(بيماريحميدرضاصدرراتأييدكردند.او
كهچندسالياستساكنآمريكاست،ازطريق
صفحهاينستاگرامباطرفدارانخوددرارتباطبود.
حميدرضاصدر،منتقدسينماومفسرسرشناس
فوتبالدكتــريشهرســازيداردودرايران
بيشــترازهرچيزيبافوتبالشناختهميشود.
اوازســال1379ازطريقهفتهنامهتماشاگران
واردفضايرسانهايفوتبالايرانشدوازطريق
برنامههايگزارشورزشيبهشهرتمليرسيد.
نوشتهها،كتابهاوتفسيرهايحميدرضاصدر
نقشعمدهايدررويكردجديتربهفوتبالدر
رسانههایايرانداشت.باانتشارخبرابتاليصدر
بهبيماريسرطانبسياريدرصفحاتشخصي

خودآرزويسالمتياوراكردند.

پروينستاره
ستارهپسيانيپروينرابازيميكند...دريكي
دوروزگذشــتهبرخيازبازيگرانوهنرمندان
درصفحاتاينستاگرامخودپوستريازستاره
پسيانيرادرپستواستوريبهاشتراكگذاشتند
كهجملهستارهپســيانيپروينرابازيميكند
ضميمهاشبود.حالوهــواياينعكسوگريم
ستارهپسيانياينتصوررابهذهنمتبادرميكند
كهقراراستاينبازيگردرنقشپرويناعتصامي
ظاهرشودامابامطالعهدقيقترتوضيحاتبعدي
متوجهميشويماينيكبرداشتذهنينادرست
بودهاست.اينپوســترمتعلقبهسريالشبكه
خانگيبهنام»خاتون«استكهبهزوديازطريق
پلتفرمنماواپخشميشود.پرويندراينسريال
معلممدرسهاياســتكهدرزماناشغالايران
توسطمتفقينبرايكشورشدستبهمبارزاتي
ميزند.خاتوننخستينتجربهتيناپاكرواندر

زمينهكارگردانيسريالاست.

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

مرتضیكاردر
روزنامه نگار

 محاق 
»پرسونای وارهول« در تهران
پرسشهاييكهماههاستپاسخینيافتهاند

پسازاعالمدوبارهوضعيتقرمزتهرانموزه
هنرهايمعاصرتهرانازديروز)شنبه(دوباره
تعطيلشد.انگارسرشــتموزهرادرماههاوسالهاياخيرباتعطيلي
آميختهاند.موزهكهازفروردين1397برايبازســازيتعطيلشدهبود
دربهمنماه1399بازگشاييشــدوحدود2ماهبعداز15فروردين1400
دوبارهتعطيلشد.پساز2ماهتعطيليفعاليتموزهبا2نمايشگاه»نهان
برعيان«)مهندسيتصويردرنگارگريايراني(و»پرسونا«)مجموعهآثار
انديوارهول(كهاولياز19خردادودومياز25خردادگشايشيافت،از
سرگرفتهشد.هنوزمجموعا3ًهفتهازآغازايندونمايشگاهنميگذردكه

موزهدوبارهتعطيلشدهاست.
عالوهبراين،قراربودعصرامروزكتابمجموعهجستارهادربارهاندي
وارهولنيزرونماييشــودكهتعطيليموزهايناتفاقرانيزبهتعويق

انداخت.
پرسشازمديريتموزهپرسشهايياستكهدرگذشتهبارهاتكرارشده
وپاسخینيافتهاست.موزهدرهمهماههاوسالهايتعطيليچهميكرده
استكهحتياندكبرنامههايخودراباتأخيرهايبسيارودروقتاضافه
برگزارميكند؟چراكتابنمايشــگاهانديوارهولنميتواندهمزمانبا
نمايشگاهرونماييشود؟چراكتابهايمجموعهآثارموزهكهقراربوددر
4جلد،همزمانبابازگشاييموزه،منتشرشود،بهرغموعدههايمكرر،
هنوزمنتشرنشدهاست؟چرااطالعاتونوشتههايمربوطبه2نمايشگاه
فعليدروبسايتموزهمنتشرنميشود؟اصاًلچراوبسايتموزهچند
وقتاستمطلبتازهايمنتشرنكرده؟مديريتموزه،در3سالگذشته،

بهجزآپلودآثارگنجينهموزهدروبسايتچهكردهاست؟
هيچكدامازاينپرسشهادرماههاياخيرپاسخینيافتهاند.خبرقطعي
فقطايناستكهموزهتااطالعثانويتعطيلاســت.بحثدربارهكمو
كيفكتابانديوارهولوديگروعدههايمديرانموزهبماندبرايبعداز

بازگشاييدرآيندهايكهمعلومنيستچقدرطولخواهدكشيد.
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همزمان با رونمايي از شــماره جديد نشــريه مردم  نامه، جلسه اي در انجمن 
حكمت و فلسفه تشكيل شد. 

به گزارش همشهري، در اين نشست احمد مسجدجامعي، عضو شوراي شهر 
تهران در سخناني به ارتباط تاريخ و زندگي روز مردم پرداخت.

او در بخشــي از ســخنان خود گفت: نكته اي كه در مباحث امــروز كمتر به 
آن توجه شده اين اســت كه از زندگي مردم تاريخ زدايي مي كنيم؛ به عبارت 
ديگر، تاريخ از زندگاني مردم دور شــده و در برنامه ها تمايل و خواستي براي 
بازآفريني و بازسازي آن وجود ندارد و مســائل و مشكالت اقتصادي، زمان و 
توان الزم براي احياي اين مســئله را كاهش داده اســت، ولي نبايد نقصان و 

كم كاري نهادهاي آكادميك و شهري را ناديده گرفت.
مسجدجامعي با اشــاره به اينكه اين مكان بايد پيوندي بين مردم و مراجعان 
و مجموعه همكاران اين مؤسســات با تاريخ برقرار كند، گفــت: بايد خانه يا 
ساختمان فرهنگي كه به عنوان زيســتگاه اصلي افراد تلقي مي شود و آدميان 
با آن خاطره دارند براي مردم بازگو شــود؛ زماني كه نســبت مردم با خانه، 
ســاختمان، خيابان، محله و محيط فرهنگي ســاكنان بازگو شود، در ايجاد 

تقويت انسجام مؤثر است و اينجا مي توانيم صحبت از مردم كنيم.
عضو شوراي اسالمي شهر تهران با اشــاره به تجربه تهرانگردي تصريح كرد: 
تهران گردي هاي ما نشان داد كه نسبت به مردم خودمان آگاهي كمي داريم؛ 
به تعبير ديگر در حوزه تاريخ كمتر به شــناخت محالت و مردم پرداخته  ايم؛ 
شــايد خيلي ها وقتي به طبقه بندي و نسبت ســازي  حضور و جايگاه زنان در 
تهران مي پردازند، خط معناداري بين شمال و جنوب شهر بكشند؛ درحالي كه 
آنها نمي دانند در همين محله دروازه غار خانمي نزديك به 40سال مسئوليت 

مسجدي را برعهده داشت كه در نوع خود بي نظير است.
مسجدجامعي در ادامه افزود: به نظر مي رسد كه در ابتدا بايد از پژوهش هاي 
خشك آكادميك و نظري و منبع محور كه در بهترين حالت چندين خواننده 
انگشت شــمار دارد، به بازگويي تاريخ نزديك به زبان و بيان مردم روي آورد. 
پس بايد حداقل از بخشــي از تاريخ به مثابه پژوهش هاي آكادميك گذر كرد 
تا بدين ترتيب پيوندي بيــن تاريخ و مردم برقرار شــود و تاريخ وارد زندگي 

روزمره شود.
وي در پايان تصريــح كرد: بنابراين بايــد تاريخ را وارد زندگــي مردم كرد؛ 
البته اين نكته مغفول نماند كه بيشــترين حساســيت در مميزي كتاب در 
حوزه تاريخ معاصر و رمان است كه در روايتگري منشا مشترك دارند. به هر 
حال، مردم نامه بايد در ابتدا تعريف دقيقي از مردم ارائه دهد، ســپس سعي 
كند به صورت مستقل و مردمي اداره شــود و از وابستگي به نهادهاي رسمي 

اجتناب كند.

مسجدجامعي در آيين رونمايي از نشريه مردم نامه:

تاريخزدايياززندگيمردم
تبديلبهرويهشدهاست
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 محمدامين خرمي
روزنامه نگار

كيوسك

 8سال از كودتاي نظاميان مصر عليه دولت 
محمد مرســي، نخســتين رئيس جمهور گزارش1

منتخب اين كشور در سال2013 مي گذرد؛ 
كودتايي كه آثــار و پيامدهاي آن، نه تنهــا مصر به عنوان 
بزرگ ترين كشــور عربي، بلكه سراسر منطقه خاورميانه و 
شمال آفريقا را تحت الشــعاع قرار داد. اولويت دولت ژنرال 
سيسي )رئيس سابق ســازمان اطالعات ارتش( طي اين 
8سال برقراري ثبات و ارائه تصويري قابل دفاع از وضعيت 
داخلي مصر نزد رسانه ها و افكار عمومي جهان بوده؛ اولويتي 
كه به نظر مي رســد با تكيه بر قوه قهريه ارتش و سركوب 
همه جانبه مخالفان، تا حد قابل توجهي محقق شده است. 
قاهره با گذشت يك دهه از سقوط دولت حسني مبارك، بار 
ديگر در قامت يكي از بازيگران مؤثــر منطقه اي به ميدان 
تحــوالت خاورميانــه بازگشــته؛ بازيگــري كــه البته 
نقش آفريني هــاي آن بيــش از هر زمان ديگــر به عوامل 

اقتصادي و مشخصا وام هاي بانكي از خارج وابسته است.
آخرين ناآرامي هاي داخلي مصر كه اين كشور را به محوري 
براي رقابت هاي نيابتي قدرت هاي منطقه تبديل كرده بود 
به سال هاي2014و2015  بازمي گردد. از آن زمان بخش 
اعظم مخالفان دولت نظاميان، از جريانات اسالمي گرفته 
تا ليبرال ها و... سرنوشــتي جز اعدام، زندان يا در بهترين 
حالت فرار از مصر نداشته اند. شرايط آزادي هاي سياسي و 
رسانه اي در اين كشور نيز به ماقبل دوران مبارك بازگشته 
است. براي درك بهتر اين شرايط كافي است بدانيم احزاب 
و رسانه هايي كه در دوران مبارك، با وجود فشارهاي امنيتي 
قادر به انجام فعاليت هاي قانوني نظير تبليغات، نشر كتب و 
نشريات يا حتي شــركت در انتخابات بودند اكنون به طور 
كلي غيرقانوني حساب مي شوند. اما رسانه هاي دولتي مصر 
با چشم پوشي روي فضاي بسته داخلي، همواره بر تحوالت 
و پيشــرفت هاي اقتصادي در دوران ژنرال سيسي تأكيد 
مي كنند؛ پيشــرفت هايي كه نماد اصلي آن اجراي صدها 
پروژه بزرگ به ويژه در زمينه هاي عمراني و زيرساختي است.

اقتصاد مصر؛ غرق در بدهي هاي خارجي 
شوراي نظاميان مصر در ســال2014 و به فاصله كوتاهي 
پس از ســركوب معترضان عليه كودتاي خونين، از پروژه 
بزرگي به نام پايتخت اداري جديد رونمايي كردند؛ پروژه اي 
كه رؤياي خروج دستگاه هاي سياســي- اداري از قاهره و 
سبك شدن بار ســنگين جمعيتي- ترافيكي بر دوش اين 
شهر را محقق مي كرد. اين پروژه در سال2014 مهم ترين 

ابزار رسانه اي مصر براي مقابله با حمالت سياسي و حقوقي 
رســانه هاي مخالف كودتاچيان بود. مــروري بر عملكرد 
دولت سيسي ظرف 8سال گذشته نشان مي دهد اين الگو 
)تأكيد بر دستاوردهاي اقتصادي مقابل اعتراضات سياسي( 
همواره مورد استفاده حاكمان جديد مصر بوده است. اين 
دستاوردها شامل طرح هايي براي تاسيس پايتخت جديد، 
افزايش چشــمگير خطوط ريلي و جاده اي، توسعه كانال 
سوئز و البته ساخت انبوه مسكن براي شهروندان مي شود. 
اما دولت مصر كه در سال هاي گذشته به دليل كاهش نرخ 
گردشگران و همچنين سرمايه گذاران خارجي، بخش مهمي 
از درآمدهاي ارزي خود را از دست داده، چگونه منابع مالي 
براي اجراي اين حجم از پروژه هاي متعدد و بزرگ را تامين 
مي كند؟ پاسخ روشن است: استقراض!  براي درك ميزان 
وابستگي اقتصاد مصر به كمك هاي خارجي طي سال هاي 
اخير كافي اســت بدانيم هم اكنون مصر پس از آرژانتين، 
دومين دريافت كننده كمك هاي صندوق بين المللي پول به 
شمار مي رود. نرخ استقراض خارجي مصر از 44ميليارد دالر 
در سال 2014 )كمي پس از كودتا( به بيش از 130ميليارد 
دالر در سال 2020 افزايش يافته است. اين در حالي است كه 
دولت سيسي حجم قابل توجهي از كمك هاي مالي را ظرف 
كمتر از يك سال گذشــته براي مقابله با پيامدهاي انتشار 
ويروس كرونا دريافت كرده اســت! اما نكته قابل توجه آن 

است كه با وجود استفاده انبوه از منابع استقراضي، پيشرفت 
چشــمگيري در پروژه هاي جنجالي دولت سيســي نظير 
تاسيس پايتخت اداري جديد ديده نمي شود. روزنامه العربي 
الجديد در اين باره مي نويســد: بخش مهمي از كمك هاي 
خارجي در شبكه پيچيده فســاد و هلدينگ هاي وابسته 
به ارتش از بين مي رود. بهترين نشانه براي تأييد اين ادعا، 
پيشرفت بسيار كند )كمتر از 10درصدي( پروژه پايتخت 

اداري جديد در نزديكی قاهره طی 7سال گذشته است.
 اســتفاده نكردن صحيــح از منابع اســتقراضي و كاهش 
درآمدهاي ارزي به معناي آن است كه بار اصلي بازپرداخت 
بدهي هاي عمومي بر دوش مردم مصر خواهد بود. به گزارش 
شــبكه الجزيره، دولت مصر هم اكنون موظف است ساالنه 
بيش از 13ميليارد دالر ســرمايه در قالب بازپرداخت وام و 
سود ناشي از آن را به منابع خارجي بازگرداند. اين سرمايه 
در چارچوب افزايش ماليات هاي عمومي و كاهش يارانه هاي 
دولتي فراهم مي شــود. بر اين اســاس هزينه واحدهايي 
نظير برق يا بنزين در مصر طی 8ســال گذشته تا بيش از 
300درصد افزايش يافته است. اين موارد در كنار افزايش 
مداوم ماليات هاي عمومي، فشار بي سابقه اي را بر شهروندان 
مصري تحميل كرده اســت؛ شــهرونداني كه ديگر حتي 
همچون گذشته نمي توانند نســبت به تشديد فشارهاي 

معيشتي، اعتراض خياباني داشته باشند.

سياست هاي دولت نظامي، در سركوب اعتراضات داخلي و تكيه به كمك هاي مالي خارجي خالصه مي شود
استبداد و استقراض؛ مصر ۸ سال پس از كودتا

ميدان التحرير قاهره كه به عنوان نماد اعتراضات خياباني مردم مصر شناخته مي شد اكنون ظاهري متفاوت نسبت به گذشته دارد.

با هشدار رياض سالمه، رئيس كل بانك مركزي 
لبنان مبني بر اتمام قريب الوقوع ذخاير ارزي، بار 
ديگر احتمال لغو يارانه هاي دولتي براي واردات 
دارو و سوخت در رسانه هاي لبنان مطرح شده 
است. به نوشته روزنامه االخبار، اين روند ممكن 
اســت به كاهش خدمات برق رساني دولتي تا 

2ساعت در روز منجر شود.

روزنامه وال استريت ژورنال ]آمريكا[

روزنامه االخبار ]لبنان[

ادامه روند خروج آمريكا از افغانستان

ادامه بحران برق در لبنان

وال استريت ژورنال نوشته كه دولت بايدن با 
تخليه پايگاه بگرام،  نشان داده كه در اجراي 
طرح خود براي خروج از جنگ افغانستان مصمم 
است. پيش از اين، رئيس جمهور افغانستان طي 
سفر به واشنگتن تالش داشت جو بايدن را براي 

به تأخير انداختن برنامه خروج متقاعد كند.

نگاه

آيا وقوع جنگ سرد دوم 
امكان پذير است؟ 

فضاي بحث هاي مطرح شده در نشست اخير »گروه هفت« حكايت 
از آن داشت كه كشورهاي عضو اين گروه پذيرفته ا ند كه آمريكا 
و چين در حال ورود به جنگي سرد هستند؛ مانند آنچه در نيمه 

دوم قرن بيستم بين آمريكا و اتحاد جماهير شوروي در گرفت.
با اين حال، غرب مدتي است كه چين را نه فقط به عنوان يك رقيب 
و هماورد، بلكه به عنوان يــك تمدن جايگزين مي بيند. بار ديگر، 
تنش بر سر رويارويي دو »نظام« اســت. در ميان تقابل فزاينده 
ميان ارزش ها و رقابت بر سر رهبري جهان، بحث بر سر احتمال 
وقوع يك درگيري نظامي - يا حداقل يك مسابقه تسليحاتي تازه 
- جدي تر شده است. اما در يك تحليل دقيق تر، مقايسه شرايط 
امروز با شرايط جنگ سرد اشتباه اســت. نبايد فراموش كرد كه 
آمريكا و شــوروي پيش از رقابت در قالب جنگ سرد، در يكي از 
وحشيانه ترين و فاجعه بارترين جنگ هاي »گرم« تاريخ شركت 
داشتند. اگرچه بعد از تسليم ژاپن و آلمان در جنگ جهاني دوم، 
آمريكا و شــوروي پيروز جنگ بودند، اما  اين دو كشور از مدت ها 
قبل دشمنان ايدئولوژيك يكديگر به شمار مي رفتند. اگر آلمان 
و ژاپن به دنبال تسلط بر جهان از طريق فتوحات نظامي نبودند، 
اتحاد آمريكا و شــوروي امري محال بود. به محض پايان جنگ، 
رويارويي بين كمونيسم شوروي و كاپيتاليسم غربي از سر گرفته 
شد و با شدت عمل شــوروي در اجبار اروپاي مركزي و شرقي به 
قبول استيالي اين كشور، بين سال هاي 1945و 1948، خصومت 

اين دو قدرت شدت گرفت.
در همان زمان، آغاز عصر هسته اي معادالت سياست جهاني را بر 
هم زد، زيرا وقوع هرگونه جنگ، به معناي خودكشــي بود. هر دو 
ابرقدرت نسبت به اين واقعيت اطمينان داشتند؛ بنابراين تقابل 
آنها در سطح جنگ »سرد« باقي ماند. اگر اتحاد جماهير شوروي 
و پيمان ورشو 4دهه بعد از هم نپاشيده بود، احتماال جنگ قدرت 

تا بي نهايت ادامه پيدا مي كرد.
اما وضعيت امروز غرب و چين كامال متفاوت است. اگرچه حزب 
كمونيست چين اين كشور را »سوسياليست« مي نامد تا انحصار 
سياســي خود را توجيه كند، امــا هيچ كس اين ادعــا را جدي 
نمي گيرد. تفاوت چين با غرب، فقط در زمينه مالكيت خصوصي 
نيست بلكه اين حكومت هر آنچه براي حفظ حاكميت تك جناحي 
خود الزم ببيند، به ســادگي انجام مي دهــد. از زمان اصالحات 
دنگ شــيائوپينگ، در اواخر دهه 1970، چين يك مدل تركيبي 
ايجاد كرده كه هم بازارها و برنامه ريــزي مركزي و هم مالكيت 
دولتي و خصوصي را در خود جاي داده اســت. حزب كمونيست 
چين، به تنهايي در رأس الگويي قــرار دارد كه تركيبي از اصول 

»بازار« و »لنينيسم« است.
ويژگي تركيبي اين نظام چيني عامل موفقيت آن است. چين در 
آستانه پيشي گرفتن از آمريكاست و از نظر تكنولوژيك و اقتصادي 
تا حدود ســال 2030 از رقيب خود پيش خواهد بود؛ كاري كه 
اتحاد جماهير شوروي هرگز و در هيچ مرحله اي از تاريخ 70ساله 
خود موفق به انجام آن نشد. »سوسياليسم سرمايه داري« چين 
براي رقابــت با غرب به مراتــب قدرتمندتر از سيســتم قديمي 

شوروي است.
با اين اوصاف، اگر رقابت نظام مند امروز همانند جنگ سرد نيست، 
پس جنگ سرد دوم به چه شكل اتفاق خواهد افتاد؟ آيا هدف اين 
است كه چين را مجبور كنيم غربي تر و دمكراتيك تر شود؟ يا آيا 
صرفا مهار قدرت چين و منزوي كردن يا حداقل كاهش ســرعت 
رشد صعودي آن از نظر تكنولوژيك كافي است؟ و اگر غرب چنين 

اهدافي داشته باشد، چه رخ خواهد داد؟
چين با جمعيتي در حدود يك ميليارد و 400ميليون نفر، فرصتي 
تاريخي براي تثبيت موقعيت جهاني اش پيدا كرده است. مقياس 
بازار چين و وابستگي متقابل اقتصاد جهان به آن، ايده انزواي اين 
كشور را پوچ ساخته است. اما شايد مسئله بيش از آنكه مربوط به 
اقتصاد باشد، به رقابت بر سر قدرت ربط داشته باشد. هژمون قرن 
بيست ويكم چه كسي خواهد بود؟ آيا آمريكا ضمن اتحاد با بقيه 
كشورهاي غربي مي تواند مســير تاريخي ظهور چين و انحطاط 

نسبي غرب را تغيير دهد؟ اينطور به نظر نمي رسد.
پيش بيني من اين است كه برخالف آنچه اكنون به نظر مي رسد، 
قرن بيست و يكم براساس الگوي تقابل قدرت هاي بزرگ تعريف 
نخواهد شــد؛ زيرا تجربــه همه گيري كرونا نشــان داد كه بروز 
چالش هاي جهاني ما را وادار به اتخاذ نگاهي بلندمدت و جامع تر 
مي كند؛ قدرت هاي بزرگ مجبور بــه پذيرش همكاري به خاطر 

بشريت خواهند شد.
اين نخستين بار است كه به واسطه همه گيري كرونا، »بشريت« 
معنايي بيش از يك واژه انتزاعي پيدا كــرده و اين مفهوم به يك 
بستر واقعي براي عمل تبديل شده است. براي دفع ويروس كرونا 
و در امان نگه داشــتن مردم از سويه هاي جديد و خطرناك آن به 

بيش از 8ميليارد دوز واكسن نياز است.
حال با فرض اينكه روند گرم شــدن كره زمين و فشــار بيش از 
حدي كه اكوسيستم هاي منطقه اي و جهاني بر تغييرات اقليمي 
وارد مي كنند، به سرعت ادامه يابد، قرن بيست و يكم همچنان با 
چالش هاي جهاني ديگري روبه رو خواهد بود. در چنين شرايطي، 
مســئله رهبري جهان نه از طريق روش هاي سنتي تقابل ميان 
قدرت ها، بلكه از مســير پيشگام شدن در به دست گرفتن رهبري 
جهان در چالش  ها تعيين مي شــود. برخالف گذشته، در چنين 
شرايطي درگيري در يك جنگ ســرد بيشتر مخرب خواهد بود 

تا بازدارنده و مؤثر.
project-syndicate.org :منبع

آتش به جان جهان
بسياري از نقاط جهان گرماي كم سابقه باالي 50درجه را تجربه می كنند

كشورهاي واقع در نيم كره شمالي زمين طي يك ماه 
گذشته، گرماي بي ســابقه اي را تجربه كرده اند كه گزارش2

نتيجه آن براي نخستين بار تعداد باالي مرگ و مير 
ناگهاني بوده است. تلفات باالي انســاني در اثر گرماي هوا دور از 
انتظار بود اما موج تازه گرمايي كه به جان جهان افتاده، آنقدرها دور 

از انتظار نبود و حاصل تغييرات اقليمي به دست انسان است.
طي يك هفته گذشته در اســتان بريتيش كلمبيا در غرب كانادا، 
همزمان با افزايش دماي هوا به 50درجه سانتي گراد، 486مرگ 
در اثر گرمازدگي به ثبت رسيده است. چنين دمايي در كانادا هرگز 
سابقه نداشته است. در آمريكا، باعث ترك خوردن سطح بزرگراه ها 
و ذوب شدن كابل هاي خطوط انتقال برق شده است. تشكيل يك 
»گنبد حرارتي« بر فراز مناطقي از زمين، دليل اصلي موج گرماي 
اخير عنوان شده است. در اين شرايط، فشار باالي هوا گرما را اطراف 
يك منطقه از زمين حبس مي كند. سه شــنبه هفته گذشته شهر 
كوچك اليتون، در 200كيلومتري ونكوور، گرماي 49.6درجه را 
به ثبت رساند تا ركورد گرماي ثبت شده در كانادا را شكسته باشد. 
گرماي بي سابقه باعث تعطيلي مدارس، دانشگاه ها و تمامي مراكز 
واكسيناسيون شده است. در آن سوي مرز، در خاك آمريكا، شهر 
پرتلند در ايالــت اورگن گرماي بي ســابقه 46.6درجه را به ثبت 
رساند. بيشــترين دمايي كه پيش از اين در اورگن آمريكا به ثبت 

رسيده بود، دماي 41.6درجه مربوط به سال 1965است.

كويت، گرم ترين نقطه زمين
2 هفته قبل، در روز اول تيرماه، شهر النويصيب در كويت باالترين 
دما در جهان در سال جاري ميالدي را به ثبت رساند؛ 53.2درجه. 
10روز بعد در عراق، دماي هوا به 51.6درجه رسيد. در همان روز، 

شهر اميديه در خوزســتان دماي 51درجه را به ثبت رساند. اين 
3شهر، طي اين مدت مثلث گرم ترين نقطه زمين را شكل داده اند. 
چندين شــهر ديگر در منطقه خليج فارس ازجمله در كشورهاي 
امارات، عمان و عربستان طي روزهاي اخير دماي باالي 50درجه را 
به ثبت رسانده اند. خليج فارس به هواي گرم و شرجي اش معروف 
است و شهرهاي حاشيه آن معموال در فصل تابستان دماي باالي 
40درجه را تجربه مي كنند اما دماي باالي 50درجه در يك بازه 

زمانی طوالني اتفاقي نادر است.

جهان، گرم تر از هميشه
گزارش تازه اي از اداره كل ملي هوانوردي و فضاي آمريكا )ناســا( 
نشان مي دهد كه زمين طي ســال هاي2016و2020، بيشترين 
دما را تجربه كرده اســت. شــبكه تلويزيوني الجزيره در گزارشي 
خبر داد كه 23كشور در جهان دماي بي سابقه 50درجه يا باالتر 
را ثبت كرده اند. ركورد گرما در زمين مربوط به دره مرگ در ايالت 
كاليفرنيا در غرب آمريكاست. در سال1913 دماي 56.7درجه در 
اين منطقه به ثبت رسيده است. ركورد گرماي هوا در آفريقا به نام 
شهر »قبلي« در كشور تونس به ثبت رسيده است. دماي 55درجه 
اين شهر در سال1931 به ثبت رسيد. ايران گرم ترين نقطه در قاره 
آسيا به شمار مي رود. 4سال قبل، دماي 54درجه در شهر اهواز به 

ثبت رسيد.
گزارش هاي سازمان ملل نشــان مي دهد كه همزمان با افزايش 
دماي زمين، دماي هوا در قاره قطب جنوب نيز 3درجه گرم تر شده 
است. در گزارش اخير ناسا تأكيد شده كه زمين در 7سال گذشته 
گرم ترين سال هاي خود را تجربه كرده و اين به يك »روند« تبديل 
شده اســت. اين گزارش هشــدار داده كه ادامه تغييرات اقليمي 
به معناي ادامه روند كنوني گرمايش زمين و شدت  گرفتن دماي 
هوا و در نتيجه باالتر رفتن تلفات انســاني طي سال هاي پيش رو 

خواهد بود.

سياست خارجي  مصر
مهم ترين عوامــل تعيين كننده در 
سياســت خارجي مصر طي 8سال 
گذشته »دريافت وام« و »خريدهاي 
تسليحاتي« بوده است. روشن است 
كه افزايش ميزان وابســتگي مصر به 
مؤسسات مالي بين المللي، سياست 
خارجي اين كشور را بيش از هر زمان 
ديگري به آمريكا و اروپا نزديك كرده 
است. به گونه اي كه ديگر حتي خبري 
از مخالفت هاي جزئــي دولت مصر 
با برخي از سياســت هاي منطقه اي 
واشنگتن و يا كشورهايي نظير فرانسه 
نيست. اما از سوي ديگر، خريد سالح 
نيز عاملي بســيار مهــم در تنظيم 
روابط جديد قاهره با غرب به حساب 
مي آيد. رشــد خريدهاي تسليحاتي 
مصر ظرف 8سال گذشــته )بيش از 
206درصد رشد نسبت به 2013( اين 
كشور را به سومين خريدار سالح در 
جهان تبديل كرده اســت. مهم ترين 
خريدهــاي تســليحاتي مصر نيز 
به ترتيب از كشورهاي فرانسه، آمريكا 
و ايتاليا صورت مي گيرد. پژوهشكده 
كارنگي در اين باره مي نويســد: انبوه 
خريدهاي تســليحاتي مصر از اين 
3كشور، قاهره را به پايگاهي نظامي 
در حوزه درياي سرخ و شرق مديترانه 
تبديل كرده است؛ پايگاهي كه با توجه 
به وابســتگي هاي مالي عمال اهرم 
فشار غرب در اين منطقه خواهد بود. 
اما سياســت خارجي مصر در حوزه 
منطقه اي به صورت تقابل شــديد با 
محور قطر-تركيه و همسويي نسبت 
به كشورهايي نظير عربستان سعودي 
و امارات تعريف مي شــود. البته بايد 
توجه داشت كه تقابل مصر با كشورهاي 
حامي دولت مرســي، پس از روي كار 
آمدن دولت جو بايــدن به تدريج رو 
به كاهش است. از سوي ديگر ميزان 
همسويي و حمايت هاي مصر از رژيم 
صهيونيســتي نيز بيش از هر زمان 
ديگري افزايش يافته است. در عين 
حال، كودتاي ســال 2013 مصر اين 
كشــور را از محور حاميان مخالفان 
دولت بشار اسد در سوريه خارج كرد 
و به اين ترتيب ميزان تنش هاي قاهره 
با دمشق، لبنان و تهران به طرز قابل 
توجهي كاهش يافت. مصر همچنين در 
جريان تحوالت اخير فلسطين و آتش 
بس ميان غزه با رژيم صهيونيســتي 
نقش پررنگي ايفا كــرد. با اين حال 
رسانه هاي عربي ميانجيگري هاي اين 
كشور عربي را بيشتر به سود اسرائيل 

ارزيابي مي كنند.

لوكاشنكو: غرب به دنبال سرنگوني من است
الكساندر لوكاشنكو، رئيس جمهور بالروس، 

آلمان، آمريكا و برخي كشــورهاي اروپاي اروپا
شرقي ازجمله ليتواني، اوكراين و لهستان را 

به تالش براي سرنگوني دولت خود متهم كرد.
لوكاشــنكو كه طي 26ســال گذشــته همواره كرسي 
رياست جمهوري را در دست داشته، اوكراين را متهم كرد 
كه با هدف تغيير رژيم در بالروس، امكان قاچاق اسلحه 
به خاك بالروس را فراهم كرده است. به گزارش رويترز، 
او دستور داده مرز با اوكراين تا اطالع ثانوي تعطيل شود. 
رئيس جمهور بالروس كه در مراسم 30سالگي استقالل 
كشورش از اتحاد شوروي سخنراني مي كرد به كشورهاي 
غربي و متحدان شان در اروپا در مورد برنامه تغيير رژيم 
در بالروس هشدار داد. او همچنين شخص آنگال مركل، 
صدراعظم آلمان را متهم كرد كــه در اجراي اين برنامه 

دست دارد.

لوكاشنكو همچنين از دستگيري يك هسته تروريستي 
در خاك بــالروس خبر داد كــه قصد داشــته اند يك 
مركــز ارتباطات متعلق بــه نيروي دريايي روســيه در 
100كيلومتري شمال غرب مينسك، پايتخت بالروس 
را هدف قرار دهند. او گفت كــه اجراي اين عمليات را به 
اطالع والديمير پوتين رسانده اســت. پوتين مهم ترين 

متحد لوكاشنكو به شمار مي رود.
آمريكا و اتحاديه اروپا اخيرا تحريم هاي بي ســابقه اي را 
عليه بالروس وضع كرده اند. دولت بالروس در واكنش به 
تحريم هاي اروپا سفير خود را از اين سازمان فرا خوانده 
و ســفير اتحاديه اروپا را اخراج كرده است. تحريم هاي 
اتحاديه اروپا پس از آن وضع شد كه دولت بالروس يك 
هواپيماي مســافربري متعلق به خطوط هوايي رايان اير 
ايرلند را مجبور به فرود در فرودگاه مينسك كرد. مأموران 
نهادهاي اطالعاتي بالروس هواپيماي مسافربري رايان اير 

را كه از آتن به مقصد ليتواني در پرواز بود، به بهانه احتمال 
وجود بمب در فرودگاه مينســك وادار به فرود اجباري 
كردند. هدف از اين اقدام دستگيري رامان پراتاسوويچ، 

منتقد دولت لوكاشنكو بود.
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خاورميانه و رتبه چهارم جهان را در تعداد ميليونرها فاطمه عباسي احتماالً تعجب كنيد اگر بشنويد كه ايران رتبه اول 
دارد. دليلش هم استخراج گسترده رمز ارز در كشــور است. آمار ديگري كه در 
خبرگزاري هاي داخلي و سايت هاي خبري منتشر شده اين است كه مجري طرح 
تامين برق مراكز استخراج رمز ارزها در توانير گفته به دليل تعرفه هاي تخفيفي، 
ايران جزو 7كشوري است كه بيشترين ميزان استخراج رمز ارز جهان در آن انجام 
مي شود. نشــريه فوربس هم چند روز پيش در مقاله اي نوشــت كه شمار افراد 
پردرآمد در سال 2021 در ايران باالي 21 درصد رشد داشته است. به نوشته اين 
مجله، 250 هزار ميليونر در ايران زندگي مي كنند و 72 درصد افراد پردرآمد در 
رمزارزها سرمايه گذاري كرده اند.  يعني در همان حال كه در بسياري از شهرها، 
آدم ها از بيكاري و گرسنگي در عذابند و تعداد زيادي از افراد روزبه روز به زير خط 
فقر سوق داده مي شــوند و آنهايي كه زير اين خط قرار داشتند بيشتر در عمق 
بي پولي فرو مي روند، عده اي هستند كه با اســتفاده از برق كه يك نياز همگاني 
است و دستگاه هاي ماينر، رمز ارز استخراج مي كنند و هر روز پولدارتر مي شوند. 
اين شــكاف طبقاتي عجيب باعث شــده آدم هايي كه تا همين چند سال پيش 
زندگي معمولي داشتند و در طبقه متوسط قرار مي گرفتند، امروز تبديل به قشر 
آسيب پذير و ضعيف جامعه شده و نتوانند از پس زندگي بربيايند. عالوه بر اين، 
خاموشي هاي اخير و بي برقي ها نيز محصول همين استفاده از برق براي استخراج 
رمز ارز است. شايد براي ما كه در تهران زندگي مي كنيم آنقدر سخت نباشد كه 
روزي يكي دو ساعت برق نداشته باشيم، كه البته همان هم مشكالت خودش را 
به همراه دارد، اما براي كساني كه در نقاط گرمسيرى مانند استان هاي جنوبي 
زندگي مي كنند، يك ســاعت بي برقي، يعني تحمل يك ســاعت گرماي باالي 
50درجه و بي آبي كه خوب مي دانيد براي بچه ها چقدر تحمل اين گرما سخت 
است. كاش روزي برسد كه به جاي كسب رتبه اول و چهارم تعداد ميلياردرها و 

ثروتمندان، در جدول رفاه و آسايش صدرنشين شويم.

هشتگ الكچري ايرانه...

هزاران سال  بشر براي اثبات جرم فقط بايد 
دنبال چند شــاهد يا مدركي پر و پيمان 
مي گشت، بعد ناگهان سر و كله ضبط صوت 
و دوربين هاي فيلمبرداري پيدا شد. براي 
نمونه هنگامي كه لي هاروي اسؤالد به سمت 
جان اف كندي شــليك مي كرد، چندين 
دوربين اين صحنه را ضبــط كردند. اين 
روز ها اما وسيله تصويربرداري در حد يك 
گوشي تلفن همراه آب رفته است؛ تا جايي 
كه رسانه ها و نظام عدالت به جاي فيلمبردار 
داراي ميليون ها شهروندخبرنگار هستند 
كه تشــخيص متهم را آسان مي كنند. در 
اين ميــان اما برخي آنقــدر از اين پديده 
نوظهور عصباني هستند كه به محض وقوع 
جرم به جاي مجرم، تمام نيروهايشــان را 
براي يافتن فيلمبــردار صحنه وقوع جرم 
گسيل مي كنند. پيغام روشن است، آنها 
شهروندخبرنگار ها را دوست ندارند. براي 
نمونه برخي مامور هاي پليس آمريكا كه 
گويا آنها هم شهروند خبرنگار ها را دوست 
ندارند، ترفند جديدي براي خنثي كردن 
واقعيت و حقيقت پراكني آنها پيدا كرد ه اند. 
براي نمونه واشنگتن پست گزارش كرده؛ 
پليسي كه در حال جمع آوري پالكارد هاي 
اعتراضي مردم بوده است وقتي با دوربين 
گوشــي يــك شــهروندخبرنگار مواجه 
مي شود، او هم گوشي خود را درمي آورد، 
آهنگي از يك خواننده معروف آمريكايي 
پخش مي كند و مي گويــد: »اين آهنگ 
داراي حق كپي رايت اســت. حاال ديگر تو 
نمي تواني اين فيلم را منتشر كني وگرنه 
به خاطر انتشار فيلمي حاوي اين آهنگ با 

قانون طرف خواهي شد.«

آنها شهروندخبرنگار ها را 
دوست ندارند

آب زير پوست دنياي مد 
مهديا گل محمدي

يكــي از برندهاي معروف و پرحاشــيه 
دنياي مد كه از سال1990 با مدل هاي 
لباس هايش مشــهور بود، مدل هاي يا 
به اصطالح خودشان »فرشتگان« خود 
را بازنشســت كرده و با تغيير مسير قرار 
است با كارآفرينان و فعاالن جامعه زنان 
وارد همكاري شود. اما اين داستان تغيير 
ذائقه و عالقه برند هاي پوشاك زنانه به 
فرهنگســازي حدودا از كجا آغاز شد؟ 
تا پيش از ســال2012 هــم بارقه هاي 
اميدي در آسمان فشــن براي نزديك 
شــدن به فرهنــگ ميانه رو مشــاهده 
مي شــد اما داســتان ما از سال2012 
ميالدي كليــد مي خــورد. دنياي مد و 
فشن داشت دســتمال كاغذي به خورد 
مدل ها مي داد و آنها هــم هر روز الغر و 
الغرتر مي شدند كه ناگهان سر و كله زني 
پيدا شد كه اندازه هايش با مقياس هاي 
دنياي مد فاصله داشــت، در واقع اصال 
از در باريك ورودي هم رد نمي شد چه 
برسد به قدم زدن يا كت واك رفتن روي 
فرش قرمز با لبــاس خياط هاي دنياي 
مد. او اما تصميم گرفــت به جاي اينكه 
الغر شــود به قول قديمي ها كمي آب 
زير پوســت دنياي مد بيندازد و عجيب 
اينكه ســرانجام هم موفق شد. داستان 
از زماني آغاز شــد كه مليسا  مك كارتي 
كمدين آمريكايــي به مراســم جايزه 
اسكار ســال2012 ميالدي دعوت شد. 
او مي گويــد: »با هر خياط مشــهوري 
تماس گرفتم حاضر نشد براي بازيگري 
كه با اســتاندارد هاي وزني آن ســال ها 
جور در نمي آمد لباس بدوزد«. مليســا 
مك كارتي كه دچار خود زشت پنداري و 

البته خودچــاق پنداري نبــود، پس از 
كســب موفقيت هاي بسياري در دنياي 
هنر هفتم از ســرمايه اش براي رقابت با 
خياط هايي اســتفاده كرد كه دست رد 
به ســينه اش زده بودند. مليسا خياط ها 
و طراحان با استعدادي را دور خود جمع 
كرد كه ماننــد او بر اين بــاور بودند كه 
دنياي مد فقط دنياي مدل هاي به قول 
ما ايراني ها ني قلياني نيســت. نخستين 
مدل لباس هاي برند مليســا مك كارتي 
دختري بــود كه به او گفتــه بودند »تو 
براي زيبا بودن زيــادي چاقي« برخي 
هم گفتــه بودند »تو بــراي چاق بودن 
زيــادي زيبايي«. خالصه همــه نگاه ها 
حول و حوش وزن او مي گشــت. مليسا 
هم به همراه طراح لباس هايش دنيل پرل 
تصميم گرفت تا براي اين دختر لباسي 
در خور يــك بانوي زيبــا طراحي كند. 
اندك انــدك طرح هــاي شــركت آنها 
مشهور شد. خط مشي شــركت آنها بر 
اين واقعيت تكيه داشت كه خوش پوش 
بودن هيچ تضادي بــا اضافه وزن ندارد. 
وزن ايده آل را پزشــك تغذيــه تعيين 
مي كند و آن هم مالكي است براي باالتر 
رفتن كيفيت زندگي و طول عمر. وقتي 
مليسا مك كارتي توانســت دنياي مد را 
تغيير دهد و توجه دنيا به الگو قرار دادن 
اشتباه مدل هاي الغر جلب شد. صاحبان 
اين دنيا هم طي سال هاي گذشته مجبور 
شــدند از مدل هايي با وزن هاي مختلف 
براي نمايش لباس ها دعــوت كنند. به 
نوعي تا پيش از مليســا دنيا و مردمش 
از مد پيروي مي كردند اما در چند سال 
اخير دنياي مد ياد گرفته كه بايد از وزن 
و ســليقه مردم پيروي كند. در حقيقت 
مليســا با اعتماد به نفس و راضي بودن 

از آنچه هست، دنياي مد را وارونه كرد.

دور دنيا

حافظ

آن که رخسار تو را رنگ گل و نسرين داد

صبر و آرام تواند به من مسکين داد

40
درصد

معاون بازرسی و نظارت 
سازمان صنعت، معدن و 

تجارت )صمت( استان تهران 
بیشترین عناوین تخلف 
صنفی در 3ماهه نخست 

امسال را گرانفروشی، درج 
نشدن قیمت و صادر نكردن 
فاكتور عنوان كرده و گفته 
است كه بازرسی از اصناف 
و واحدهای توزیعی استان 

تهران در 3 ماه نخست 
امسال ۴۰ درصد نسبت 
به مدت مشابه سال قبل 

افزایش یافته و در این مدت 
۲33هزار بازرسی از اصناف 

تهرانی انجام شده است.

19717
پرونده

طی 3 ماه امسال واحدهای 
عرضه كننده كاالهای اساسی 

مثل شكر، روغن، لبنیات، 
مرغ، نان و میوه بیشترین 

هدف بازرسی بودند و تعداد 
پرونده های متشكله در 

این بازه زمانی ۱۹هزار و ۷۱۷ 
پرونده به ارزش بیش از 

۹۰۰میلیارد تومان بوده كه 
برای تعیین تكلیف به مراجع 
قضایی ارسال شده است. 
طبق قانون نظام صنفی 
گرانفروشی، كم فروشی، 

تقلب، احتكار، عرضه خارج 
از شبكه، اجرا نشدن ضوابط 
قیمت گذاری و توزیع، فروش 
اجباری، درج نشدن قیمت 
و عدم صدور صورتحساب 
ازجمله مهم ترین تخلفات 

صنفی است.

عدد خبر

گرينويچ

تهران من

 اي مردم، بياييد برايتان شعر بخوانم.مريم ساحلي من كه نمي توانم وسط شنبه بازار از يك پيت حلبي بروم باال و فرياد بزنم: 
اين را از شاعر و داستان نويسي شنيده ام كه چند سال پيش به رحمت خدا رفت. نمي دانم  البد اگر هنوز 
عمرش به دنيا بود، حاال او هم در اينستاگرام، صفحه داشت و هفته  اي يك بار، شايد شنبه ها پشت اين 

پنجره مي نشست و شعرها و داستان هايش را مي خواند.
اين روزها آدم هاي بسياري با كوله باري از تنهايي هاي انسان معاصر، به هزار توي تاريك روشِن جهاِن 
اليك ها و كامنت ها پناه برده اند. جهاني كه بعضي در آن، خوِد خودشــان هستند و بعضي از زمين تا 

آسمان با آنچه از خود به نمايش مي گذارند، متفاوت هستند.
 كم نيستند آنهايی را كه يك تصوير يا متن به اشتراك مي گذارند و تا ساعت ها چشم انتظار پسندها و 
نظرها مي مانند   و كم نيستند كسانی را كه بنا به مقتضيات زمانه، دامنه كسب وكارشان را به اين فضا 
كشانده اند. خاك اين سرزمين دامنگير است، آنها كه مي آيند، ماندگار مي شوند. دنيايي كه سرشار 
از نمايش چهره هاي با فيلتر و بدون فيلتر، رخت و لباس ها، خورد و خوراك ها، خانه ها، ماشــين ها، 
سفرها، دل بستن ها و دل بريدن هاست، چشم ها را به ضيافت تماشا فرامي خواند. طيف وسيع ديدني ها و 
شنيدني ها در دنياي مجازي براساس سطوح متفاوت افكار، عاليق، دغدغه ها و تجارب آدم  ها به اشتراك 

گذاشته مي شود تا سرزميني آميخته از نيك و بد شكل بگيرد.
سخن از منفعت ها و ضررهاي دنياي بزرگي كه از دريچه اي كوچك بدان مي توان راه يافت، بسيار است. 
اما به گمانم ميان همه حرف و حديث ها، اينكه آدم گم شده در هياهوي جهاِن امروز مي تواند بگويد  اي 
مردم، من هستم و بعد از روياها و رنج ها و افكارش بنويسد يا شعر، داستان و نقاشي اش را به مهماني 

نگاه ديگران ببرد، خوب است. اصال از خوب هم خوب تر است.

اندر فوايد جهان 
اليك ها 

سينا قنبرپور

جنگ كه تمام شد خيلي ها نبودند، شهيد شده بودند، 
اما هور بود. آب هم بود. گفتند قرار است طرح توسعه 
نيشكر خرابي ها را آباد كند. شغل ايجاد كند. بعد گفتند 
اينجا وسط هور نفت پيدا كرده اند. نفت بيايد نانتان در 
روغن است. هم نيشكر آمد هم نفت، اما نانمان داخل 
روغن نيفتاد. همين ماهي اي كه از هور مي گرفتيم هم 

از دست رفت، همين كه گاوميش هايمان را داشتيم 
خوش بوديم و با شــيرش نان و پنيري مي خورديم. 
جنگ كه تمام شــد تازه جنگ ما شــروع شد. حتي 
شرجي هاي اين روزها هم ديگر مثل شرجي هاي زمان 

جنگ قابل تحمل نيست. 
راســتي اگر ميــدان نفتــي آزادگان نبــود و امروز 
مي خواســتيد آدرس »زهيريــه« را بدهيد به جاي 
آنكه بگوييد نزديك ترين آبادي به تأسيســات نفتي 
چطور آدرس مي داديد؟ مي گويند تأسيســات نفتي 

آب شيرين كن دارند! راستي چرا اين تأسيسات نفتي 
كه برايمان نان نداشت آب خوردن هم نداشت؟ ما هم 
جنگ تحميلي را ديديم، هم روزهايي كه صدام به جان 
كويتي ها افتاد و آمريكايي ها افتادند به جانش. اينجا 
روزهاي زيادي را با صداي گلوله و خمپاره گذرانديم. 
نفت هيچ صدايي نداشــت فقط دود داشــت كه به 
چشــممان رفت و امروز دلتنگ ترين غروب هاي هور 
را هم با دود دكل هاي نفتي بدون آب بايد به استقبال 

شب برويم.

دلگيرترين غروب هورالعظيم

اين عکس را محمد مالي در حساب توييترش منتشر کرد و از دلگيرترين غروب 
مردمي که در کنار پرآب ترين رود ايران در جست وجوي آب هستند، نوشت...

مدرنيته مي توان به تحول سارا كريمان از نمايان تريــن عوارض 
سيماي شهرها اشاره داشت. توفاني كه در شاخه ها وزيد 
و بعضا ريشه ها را هم لرزاند. سيمايي كه تغيير مي يابد، 
سيرت مستترش را هم رويه اي تازه مي خواهد. آداب نو، 
مجامع نوظهور و هر آنچه بسامد اين نورسيده است در 
قامت مدرنيسم قد علم مي كند. تكثر فضاهاي عمومي 
در شهرها با كاركردي متفاوت از گذشته، اقدامي بود تا 
هر چه بيشتر شهرها را شــبيه به مراجع و مظاهر اين 
نوانديشي كند. فرنگي شدن مســتلزم ايجاد و احداث 
مكان هايي بود كه شهروندان با گونه اي تازه از تفرجگاه ها 
و پايگاه هاي عمومي خو بگيرند. نظام عمومي سازي  در 
بسياري موارد سيري از جايي ويژه خواص، تا گشايش به 
روي عموم را سپري مي سازد؛ چنانچه باغ هاي اعياني به 
پارك هاي عمومي، كلكســيون هاي شاهي به موزه ها و 
»مجمع الوحوش ناصري« به باغ وحش تبديل شــدند. 
اگرچه جرقه هاي نوانديشي و نوســازي در دوره قاجار 
پديد آمد، اما نتايــج آن در دوره پهلوي به منصه ظهور 
نشست. ناصرالدين شاه باغ وحش خود را به دوشان تپه 
منتقل ســاخت، اما باز هم صورتي عمومي نيافت. در 
دهه30باغ وحشي به معناي امروزي آن روبه روي پارك 
ملت داير مي شــود، اما ديري نمي پايد كــه به داليل 

زيست محيطي فعاليت آن متوقف مي شود. همچنين در 
جوار پارك ساعي نيز باغ وحشي وسيع داير بود كه بعدتر 
بــه شــكل كنونــي آن محــدود مي شــود. پــارك 
خرم)پــارك ارم( در ســال1353 احــداث و در 
ســال1369باتوجه به فاصله مناسب از شــهر، در آن 
باغ وحشي شامل 121گونه جانوري داير شد. عالوه بر 
توســعه پارك ها در دهه40، لوناپارك ها )نام شــركت 
بين المللي مؤســس( يــا همان شــهربازي ها احداث 
مي شــدند. تجهيزاتي از رنگ و نور، جيغ و وحشــت و 
قهقهه ُخرد و جوان، شمايلي به غايت مدرن به صورت 
شهر و شــهروندان مي بخشــيد. فان فار كه بعدتر در  
سال1353 از ميدان ونك به شهربازي اوين انتقال يافت، 
مجموعه اي عظيم از ادوات بازي و سرگرمي بود. تجربه 
شب هاي تابستان در شهربازي اوين حسي اصيل براي 
شهروندي است كه داغي ظهر تير ماه را خوب حس كرده 
و مي داند كه شهر، خســتگي هايش را مأوا مي بخشد. 
شهربازي، ســرزمين عجايب نبود. زير نور ماه نه فقط 
كودكان بلكه تمام اعضاي خانواده لحظاتي شاد را تجربه 
مي كردند. از اين روست كه شهربازي را در دسته امكانات 
رفاهي طبقه بندي مي كنند؛ رفاهي كــه امروز به قدر 
رســيدن از مبدا به مقصد و ايام را دوام آوردن، كوچك 

شده است.

تفرج تهراني



التیام دماوند
چالش های قله دماوند با انجام برخی اقدام ها مانند بستن راه های فرعی متعدد 

و تعطیلی فعالیت هاي معدنی کم تر از گذشته شده است
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اشكان جهان آرای
خبرنگار

13 سال از روزی که دماوند به عنوان نخستین اثر طبیعی ایران 
در فهرســت آثار ملی قرار گرفت، می گذرد. دوستداران دماوند 
برنامه ریزی های جشن ثبت ملی را به گونه ای رقم زدند که ثبت 
رسمی این آتشفشان خفته در ماه تیر و مقارن با جشن تیرگان 
برگزار شــود و از همان زمان 13تیر عالوه بر اینکه مناســبت 
تاریخی-تقویمی جشن تیرگان را دارد، »روز ملی دماوند« هم نام 

گرفت و توجه  به این کوه خاص اساطیری بیشتر شد.
از اوایل دهــه90 گام های مقدماتی برای ثبــت جهانی دماوند 
برداشته شــد، اما از این مرحله به بعد رنج ها و زخم های دماوند 
به واسطه ســختگیری های یونســکو برای ثبت جهانی یک اثر 
رخ نشــان داد. فعالیت های متعدد معدنــی، حضور بی ضابطه 
گردشگران و کوهنوردان، انجام برخی اقدام های تخریبی مانند 
ایجاد جاده های متعدد در دامنه کوه و برخی مسائل دیگر سبب 
شد یونسکو در نخستین گام، حاضر به پذیرش پرونده ثبت جهانی 
دماوند نشود. از آن زمان به بعد رفع موانع ثبت جهانی دماوند چه 
برای قرار گرفتن این دیو سپید پای در بند در فهرست جهانی و 
چه برای بهتر شــدن حال بام ایران به مطالبه ای جدی ازسوی 

دوستداران محیط زیست و به ویژه قله دماوند تبدیل شد.

البته دماوند هرسال به شکلی در صدر خبرها قرار می گیرد. همین 
چند روز پیش فیلمی از این قله آتشفشانی منتشر شد که درآن 
متصاعد شــدن گاز از برخی نقاط قله دیده می شد و این گمان 
مطرح شده بود که دماوند درحال فعال شدن است. البته این ادعا 
ازسوی سازمان زمین شناسی مازندران تکذیب شد. مرداد سال 
قبل هم ماجرای وقفی بودن قله دماوند در صدر اخبار رسانه های 
رسمی و شبکه های اجتماعی فارسی زبان قرار گرفته بود. انتشار 
تصویر انباشت زباله های مســافران و گردشگران در دامنه های 
دماوند، برپایی کمپ های پرتعداد در ارتفاعات باالی 2هزار متر و 
وقوع زمین لرزه های پیاپی در آمل نیز برخی از دالیل مورد توجه 
قرار گرفتن دماوند در بازه های زمانی مختلف ســال های اخیر 
هستند که همه این موارد حساسیت جامعه نسبت به این قله که 

یکی از نمادهای اصلی ایران محسوب می شود را نشان می دهد.

اهمیت تشكیل پايگاه ثبت جهانی
حساسیت روی دماوند و اهمیت پیدا کردن ثبت جهانی آن در 
واقع به دلیل همین تعدد زخم های این قله اســت. دوستداران 
دماوند می دانند ثبت جهانی به معنای رفع بسیاری از چالش های 
مرتفع ترین کوه ایران اســت. برهمین اســاس نیز در سال های 
اخیر اقداماتی ازسوی مسئوالن انجام شده که به نظر می رسد تا 

حدودی به سرانجام رسیده است.

معاون اداره کل میراث فرهنگی مازندران درباره آخرین وضعیت 
دماوند به همشــهری می گوید: ثبت دماوند در فهرست میراث 
ملی گام مهمی بود که روند رو به تخریب این کوه را متوقف کرد. 
درحال حاضر از ارتفاع 2200 متر به بــاال هیچ فعالیت مخربی 
انجام نمی شود، اما عشایر و کوهنوردان هنوز دراین مناطق حضور 
دارند و کمپ هایی نیز برپا می شــود. معتقدیم برای ساماندهی 
گردشگران و کوهنوردان باید پس از جانمایی مناسب، امکانات 
و زیرساخت های سازگار با محیط ایجاد شود تا شاهد ساماندهی 

حضور کوهنوردها و اقامت آنها باشیم.
مهدی ایزدی یکی از مهم ترین اقدام هایی که باید برای ســرعت 
گرفتن روند رسیدگی به پرونده دماوند انجام شود را ایجاد پایگاه 
ثبت جهانی دماوند در اطراف همین قلــه می داند و می افزاید: با 
راه اندازی دفتر پایگاه ثبت جهانی دماوند، می توان مدیریت بهتری 
بر حوزه طبیعی دماوند داشت. برای تحقق این هدف مدت هاست 
از شهرداری »رینه« خواسته ایم بخشی از ساختمان قدیمی و ثبت 
شده زندان قدیمی و متروکه این شهر را در اختیار میراث قرار دهد 
تا پایگاه ثبت جهانی را دراین منطقــه راه اندازی کنیم، اما هنوز 
اقدامی ازسوی این شهرداری انجام نشده است. آمادگی داریم در 

صورت واگذاری مکان این پایگاه را راه اندازی کنیم.
وی یکی از چالش های پیش روی ثبت جهانی دماوند را مشخص 
نبودن یک متولی مشخص برای تحقق این هدف بیان می کند 

و می گوید: این دفتر می تواند شورای راهبردی با عضویت منابع 
طبیعی، شهرداری رینه، میراث فرهنگی، فدراسیون کوهنوردی، 
شهرداری ها، بخشداری ها و دهیاری های منطقه برای حفاظت 
از اثر را تشــکیل دهد و جایگاه دماوند را در حوزه های طبیعی 
و فرهنگی تبیین کنــد. هر اقدامی که مرتبط با دماوند باشــد، 
می تواند ازسوی این پایگاه به صورت مســتقل و با تجمیع نظر 
دستگاه های مرتبط پیگیری شود، اما اکنون برای دماوند متولی 

ثابتی نداریم.

تعطیلی فعالیت های معدنی
البته معاون اداره کل میراث فرهنگی مازنــدران با وجود اینکه 
موانعی را پیــش روی ثبت جهانی دماوند می بینــد، از روند رو 
به بهبود شرایط دماوند و کمتر شدن برخی مشکالت آن مانند 
فعالیت هــای معدنی هم خبر می دهــد؛ موضوعی که مدیرکل 
حفاظت محیط زیست مازندران نیز در گفت وگو با همشهری آن 
را تأیید می کند. حسینعلی ابراهیمی کارنامی دراین باره اظهار 
می کند: در مورد دماوند 2معضل مهم و برجســته داشتیم که 
یکی حضور بی ضابطه گردشگران و دیگری فعالیت های معدنی 

دراین قله بود.
وی ادامه می دهد: وجود جاده های دسترسی متعددی که دراین 
منطقه و اطراف دماوند ایجاد شده بود، سبب می شد هرسال در 

ماه خرداد برای تماشای شــقایق های وحشی هزاران گردشگر 
بدون برنامه ریزی مناسب و ساماندهی وارد عرصه های حفاظت 
شده دماوند شوند، اما امســال با بسته شدن این جاده ها، شاهد 
چنین فرایندی نبودیم. حتی با همکاری فدارسیون کوهنوردی، 

مسیر تردد کوهنوردان نیز تعیین شده بود.
این مسئول با اشاره به ضرورت توقف کامل فعالیت های معدنی در 
دماوند از تعطیلی آخرین معدن باقی مانده در دماوند خبر می دهد 
و می افزاید: از ابتدای تابستان با پیگیری های انجام شده، آخرین 
معدن موجود در ارتفاع باالی 2هزار متر دماوند نیز تعطیل شد 
و اکنون می توانیم بگوییم دماوند امســال حال و شرایط بهتری 

نسبت به سال های قبل دارد.

در  انتظار ثبت جهانی
دماوند نخستین اثر طبیعی ایران است که به ثبت ملی رسید و 
به دنبال آن اقدام هایی برای ثبت جهانی آن آغاز شد، اما به دلیل 
مشکالتی که در مسیر ثبت آن وجود داشت، هنوز به ثبت جهانی 
نرسیده و کویر لوت و جنگل های هیرکانی به عنوان دو اثر ثبت 

جهانی شده ایران از بام ایران سبقت گرفته اند.
درحال حاضر این کوه 5610 متری همراه با غار اسپهبد خورشید 
و باغ 33هکتاری رامســر، 3گزینه میراثی مازندران برای قرار 

گرفتن در فهرست میراث جهانی هستند.
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فضای سبز رشت 
افزایش می یابد

 فشار حاشیه نشینی
 بر شهرهای ایران

حاشیه نشینی سال هاست که به عنوان بار سنگینی بر دوش بسیاری 
از شهرهای کشور به شمار می رود و اکنون در آستانه تشکیل ششمین 
دوره شوراهای اسالمی شهر و روستا، انتظار می رود نمایندگان مردم 
در پارلمان شــهری نگاه ویژه ای به مشــکالت حوزه حاشیه نشینی 
داشته باشند و برای رفع چالش های موجود دراین عرصه، راهکارهایی 

موثرتر از گذشته پیش پای مدیران شهری قرار دهند.
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فشار حاشيه نشينی بر شهرهای ايران

سمنان
ســمنان یکی از مقصدهای اصلی افراد جویای کار محســوب می شــود. موقعیت 
جغرافیایی این استان و دسترسی حدود 50درصد جمعیت کشور با فاصله زمانی بین 
سه تا چهار ساعت به این استان در کنار افزایش زیرساخت های صنعتی و واحدهای 
معدنی در سمنان طی دو دهه اخیر سبب شده میل به مهاجرت به این استان بیشتر 
و به طبع آن حاشیه نشینی هم پررنگ تر شــود. البته سمنان هنوز به صورت 
جدی با چالش های حاشیه نشــینی مواجه نشــده اســت. آمارها 
نشان می دهد جمعیت حاشیه نشین دراین استان 700هزارنفری 
کمتر از 30هزارنفر اســت که بخش مهمی از ایــن جمعیت نیز در 
شهرستان شاهرود سکونت دارند و عمده  آنها نیز غیربومیان جویای 
کار از استان های دیگر هستند.این روند در شرایطی مشاهده می شود 
که ساکنان برخی شــهرهای استان ســمنان درحال حاضر از کمبود 
زیرســاخت های رفاهی و شــهری انتقادهایی دارند، اما آنچه سمنان 
را درمعرض گســترش حاشیه نشــینی قرار می دهــد، افزایش همین 
مهاجرت هاست. در چشم اندازهای توســعه  این استان جذب جمعیت 
مهاجر برای تأمین نیروی کار واحدهای صنعتی کنونی و واحدهایی که در 
آینده ساخته می شود، یکی از برنامه های مدنظر است. کارشناسان معتقدند 
استان ســمنان در صورت جذب بدون برنامه جمعیت مهاجر، در آینده با 

چالش های جدی در حوزه حاشیه نشینی مواجه خواهد شد.

یزد 
یزد هم از استان هایی است که با چالش حاشیه نشینی مواجه است. بیشتر جمعیت 
حاشیه نشین استان در شهرهای یزد و میبد شناسایی شده اند و بیشترین جمعیت 
حاشیه نشین در شهر یزد و حدود ۸5هزارنفر اســت.  درحال حاضر در شهر یزد 
محله های اسکان، حسن آباد و کشــتارگاه در زمره مناطق حاشیه نشین به شمار 
می روند و شهر میبد نیز با این معضل روبه رو است. قطعا پایین بودن هزینه های 
زندگی به ویژه مسکن، اصلی ترین عامل ایجاد پدیده حاشیه نشینی است. یزد از 
استان های مهاجرپذیر آن هم از نوع کارگران یدی است که توانایی مالی باالیی 
ندارند و بخشی از حاشیه نشین ها نیز مهاجران روســتایی بومی استان هستند 
که به دلیل خشکسالی  و نبود اشتغال روســتایی، به شهر مهاجرت می کنند و در 
حاشیه ها ساکن می شوند. بســیاری از این مهاجران بومی و غیربومی خواستار 
سکونت دراین نقاط شهر هســتند که باعث ایجاد آسیب های اجتماعی بسیاری 
به ویژه از ناحیه تفاوت های فرهنگی می شود. قطعا پدیده حاشیه نشینی قابل حذف 
نیست، چراکه با توجه به وضعیت کنونی، مهاجرت همواره اتفاق می افتد و بسیاری 
از مهاجران توانایی زندگی در مناطق شهری را ندارند و به حاشیه شهر پناه می برند، 
اما باید با ایجاد بستر خدمات مناسب در مناطق ارتقای سطح خدمات اجتماعی، 

اقتصادی و آموزشی و بسترسازی برای سکونت مردم، از آسیب های آن کاست. 

آذربایجان غربی
محبوبیت ارومیه برای جذب مهاجران تنها منحصربه جمعیت داخل اســتان 
نمی شــود و این شــهر پذیرای مهاجران زیادی از اســتان های اطراف ازجمله 
کردستان است. پیدا کردن سریع کار دراین شهر و فراهم بودن زیرساخت های 
شــهری و همچنین آب و هوای خوب موجب شــده تا جمعیت حاشــیه ای به 
سرعت دراین شــهر رو به افزایش بگذارد و جمعیت 300هزارنفری حاشیه ای 
در ارومیه شکل بگیرد. هرچند که شــهرهای بزرگی مانند مهاباد و میاندوآب 
هم از حاشیه نشینی رنج می برند، اما تعداد جمعیت حاشیه نشین دراین شهرها 
چندان زیاد نبوده و به عنوان یک معضل شهری مطرح نیست. بااحتساب جمعیت 
حاشیه نشین در شهرهای دیگر مجموع جمعیت حاشیه نشین آذربایجان غربی 
به حدود 350هزارنفر می رسد.شــهرداری ارومیه عالوه بر چالش ساخت وساز 
غیرمجاز در حاشیه شهر، با مشکل دفع پسماند و جمع آوری زباله این مناطق نیز 
روبه رو است. زمین های خالی حاشیه شهر و نبود نظارت کافی موجب تخلیه زباله 
حاشیه نشین ها به صورت غیراصولی دراین محدوده شده و احتمال بیماری های 

عفونی وجود دارد.

مرکزی
براســاس بررســی های انجام شــده، 712هکتار از وســعت اســتان مرکزی را 
سکونتگاه های غیررسمی تشــکیل می دهند و هزار و 900هکتار بافت فرسوده و 
ناهمگن در شهرستان های این استان وجود دارد. درمجموع 13درصد از جمعیت 
شهری استان مرکزی؛ معادل 125هزار نفر دراین بافت ها زندگی می کنند. بیشترین 
مناطق حاشیه ای استان مرکزی به میزان 454هکتار، در اراک و پس از آن 25۸هکتار 
در ساوه قرار دارد. در واقع 7درصد از مساحت اراک و 23درصد جمعیت این کالنشهر 
در سکونتگاه های غیررسمی زندگی می کنند. 19 درصد از جمعیت شهر ساوه نیز 
در مناطق حاشیه ای زندگی می کنند. در سال های گذشته طرح بازآفرینی شهری 
با هدف ارتقای زیرساخت ها، مقاوم سازی بناها، توسعه امکانات و خدمات روبنایی و 
توسعه فضاهای شهری در مناطق حاشیه ای اجرا شده است، اما ساکنان این مناطق 
همچنان نیازمند توجه بیشتری ازسوی دستگاه های خدمات رسان هستند. مهم ترین 
اقداماتی که برای رفع مشکالت ساکنان حاشیه نشین شهری باید انجام شود، رفع 
مشکل بیکاری و درآمد پایین، توسعه زیرساخت ها و کاربری های عمومی و نظارت 

بر عملکرد ساخت و ساز دراین مناطق است.

خراسان شمالی
شهر بجنورد در خراسان شــمالی از بزرگ ترین مراکز حاشیه نشین کشور است 
که مشــکالت اجتماعی آن نیز هر روز بزرگ تر می شــود. مرکز خراسان شمالی 
211هزارنفر جمعیت دارد که 75هزارنفر از این تعداد، یعنی یک ســوم جمعیت 
این شهر در سکونتگاه های حاشیه ای و غیررســمی زندگی می کنند. 26محله و 
سکونتگاه غیررسمی در حواشی شهر بجنورد وجود دارد که غالب ساکنان آنها را 
مهاجران و روستاییان حاشیه مرکز خراسان شمالی تشکیل می دهند؛ مناطقی چون 
باقرخان، کوی امام هادی، کالته جوادیه، حلقه سنگ، ملکش، احمدآباد، صندل 
آباد که ساکنان آنها در کنار مشکالت اقتصادی و اجتماعی ویژه خود، از کاستی های 
خدماتی و شهری متعددی نیز تنها به دلیل حاشــیه ای و غیررسمی بودن محل 
سکونت رنج می برند. سال گذشته اعتباراتی ازســوی وزارت کشور برای توسعه و 
تجهیز مناطق حاشیه نشین، اماکن فرهنگی و تفریحی این مناطق پرداخت شده 

است که این اعتبار یک میلیارد و 700 میلیون تومان بوده  و در شهرستان های 
بجنورد، شیروان و اسفراین که بعد از مرکز استان، در رتبه 

دوم و سوم حاشینه شینی قرار دارند، هزینه شده است.

قم
حاشیه نشــینی یکی از چالش های جدی در گسترش جرایم و آسیب های اجتماعی 
در قم است. حدود یک سوم از مردم این شهر زیر ســقف های لرزان بافت فرسوده و 
سکونتگاه های غیررسمی زندگی می کنند. غیر از بافت فرسوده که بیشتر در هسته 
مرکزی و بافت قدیمی شهر وجود دارد، بیش از 163هزارنفر در 20هزارو 165هکتار 
سکونتگاه های غیررسمی به سر می برند. این شــهر دارای 16سکونتگاه غیررسمی 
شامل عباس آباد، شهرک مهدیه، شــهرک فاطمیه، قلعه کامکار، شیخ آباد، شادقلی 
خان، علی آباد سعدگان، دانیال نبی، یزدانشهر، شهید جوینده، پیرامون شهید محالتی، 
اکبرآباد، اراضی بیگدلی، اسماعیل آباد، جمکران و شهرک صاحب الزمان)عج( است. 
غیر از اسماعیل آباد و بخش کمی از جمکران، بقیه محله ها در محدوده مصوب شهری 
شکل گرفته اند. شهرک فاطمیه با 32۸هکتار اراضی و 30هزارنفر جمعیت، بیشترین 
مقدار سکونتگاه غیررسمی و جمعیت را دارد. جمکران و قلعه کامکار نیز در رتبه های 
دوم و سوم قرار دارند. اگرچه در سال های اخیر در قالب بازآفرینی شهری، طرح های 
مختلف درمانی و بهداشتی، آموزشی، خدماتی و فضای سبز، ورزشی و... در مناطق 
حاشیه ای شهر قم اجرا شده، اما سایه محرومیت همچنان روی این مناطق وجود دارد. 
مهم ترین دلیل شکل گیری این سکونتگاه ها، فقر و پایین بودن درآمد است، بنابراین 
مردم این مناطق انتظار دارند در کنار توسعه خدمات مختلف و طرح های عمرانی، برای 

فقرزدایی و اشتغال زایی مردم هم چاره اندیشی شود.

لرستان
3۸4هزارنفــر از جمعیت اســتان لرســتان در بافت هــای ناکارآمــد میانی، 
سکونتگاه های غیررسمی )حاشیه نشینی( و بافت های تاریخی استان سکونت 
دارند. مساحت بافت های ناکارآمد کشور 140هزار و 767هکتار است که  سهم 
لرستان از این رقم 2هزار و 51 هکتار معادل 14 درصد مساحت استان است که 
به تفکیک شــامل 343هکتار بافت تاریخی، ۸07هکتار بافت ناکارآمد میانی و 
901هکتار سکونتگاه غیررسمی اســت. مناطق حاشیه نشین استان در 5شهر 
خرم آباد با 219هکتار مســاحت، بروجــرد با 212 هکتار مســاحت، دورود با 
22۸هکتار مساحت، کوهدشت با 112 هکتار مساحت و الیگودرز با 130 هکتار 
مساحت وجود دارد. مجموع محله ها و پهنه های حاشیه نشین استان 3۸مورد 
شامل 11محله در خرم آباد، 12محله در بروجرد، 5محله در دورود، 4محله در 
کوهدشت و 6محله در الیگودرز اســت که ۸ درصد از مساحت شهری استان و 
21 درصد از جمعیت آن را شامل می شوند.مردم حاشیه نشین لرستان از کیفیت 
خدمات ارائه شده به آنها رضایت ندارند؛ موضوعی که اگر برای رفع آن تالشی همه 
جانبه با همکاری همه دستگاه های مرتبط صورت نگیرد، باید منتظر چالش های 
اساســی دراین مناطق بود. مطالعات نشــان می دهد هیچ کــدام از محله های 
حاشیه نشین نتوانسته اند امنیت در ابعاد اقتصادی شامل مسکن مناسب، امنیت 

مالی، بهداشت و... را برای ساکنان خود و حتی محالت مجاور تامین کنند. 

همدان
براساس آمارها، یک سوم جمعیت همدان در حاشیه شهرها زندگی می کنند و از 
آن جایی که میزان مهاجرت از روستاها و شهرهای اطراف به مرکز استان باالست، 
شهر همدان نیز به عنوان مرکز استان، به شکل گسترده ای با این معضل مواجه 
است. مناطق حاشیه ای بـه صورت کمربندی از شمال غربی تا جنوب شرقی شهر 
را دربر گرفته و رشد قارچ گونه ایـن مناطق همچنان ادامه یافته، بـه نحوي کـه 
جغرافیاي فیزیکـی شـهر را دسـتخوش نـاهمگونی و ناهنجاری هاي شدید کرده 
است. حدود 30درصد از جمعیت شهر همدان در مناطق حاشیه نشین استقرار 
یافته اند و ایـن نسبت بـا توجه به مهاجرت های روستایی درحال افزایش است. 
براساس برخی بررسی های انجام شده، تراکم باالي افراد در واحـدهاي مسـکونی، 
تعـداد انـدک اتاق خانههاي یک شبه ساز و ساخت و سازهاي غیرمجاز مسـکن 
بـا مصـالح کـم دوام و غیراستاندارد، برخـوردارنبــودن واحـدهاي مسـکونی از 
حـداقل تسـهیالت و ضـروریات زندگی و تحمیل هزینههاي مسکن بر بخشی 
از مشــکالت ساکنان ایـن منـاطق در همدان اســت.با توجه به این که محالت 
حاشـیه نشین خـود را جزئی از شهر می دانند، خواستار برخورداري از خدمات 
شهري مانند سایر نقاط شهر هستند و از آنجـا که می دانند میزان خدمات رسانی 
به این مناطق محدود و کمتر بوده، از ایــن رو از خدمات رسانی به ایـن محالت، 
احساس نارضایتی داشته و خواستار خدمات رسانی بیشتر به این مناطق هستند. 

اصفهان
بررســی ها نشــان می دهد بدون تردید اصفهان در 10سال 
گذشته یکی از مقاصد پرطرفدار برای مهاجران داخلی و البته 
خارجی بوده است.همچنین وجود صنایع مادر، زیرساخت های 
حمل ونقل قابل توجــه و جاده های اصلی و فرعی مناســب، 
فعالیت کارگاه های صنعتی و تولیدی کارجویان و بیکاران را از 
استان های مختلف به این استان روانه کرده است؛ جمعیتی که 
با توجه به گرانی زمین و مســکن و وضعیت نامطلوب اقتصادی، 
چاره ای جز حاشیه نشــینی ندارند. اداره کل راه و شهرســازی 
اصفهان جمعیت حاشیه نشینان اســتان را 450 تا 500 هزارنفر 
اعالم کرده اســت که 120خانوار را شامل می شوند. 221هزارنفر 

از آنها در 2هزارو 3۸4هکتار از مساحت حاشیه شهر 
اصفهان ساکن هســتند. اصفهان بیش از 40درصد 
این حاشیه نشــینان را در خود جا داده است و پس از 
آن، نجف آباد 25 درصد، شهرضا بین3 تا27 درصد در 
مناطق مختلف و خمینی شهر با پراکندگی بین 3 تا14 
درصد بیشــترین حاشیه نشــینی را در استان به خود 

اختصاص داده اند.

کرمان
استان کرمان 23شهرســتان دارد که از این تعداد، شــهرهای کرمان، سیرجان، 
رفسنجان، بم و جیرفت بیش ترین آمار جمعیت حاشیه نشین را به خود اختصاص 
داده اند و دیگر شهرها، بیشتر مهاجرفرســت محسوب می شوند. اینکه گسترش 
حاشیه نشینی در کدام یک از این مناطق، وضعیت حادتری دارد، به نسبت جمعیت 
هریک متفاوت است، اما به طورکلی می توان گفت شهر کرمان وضع نامناسب تری 
دارد. آمارهای رســمی از ســکونت 70هزار حاشیه نشین در شــهر کرمان خبر 
می دهند، اما کارشناسان مستقل معتقدند این آمار دوبرابر است و برخی نیز مدعی 
هستند جمعیت حاشیه نشین شهر کرمان که از خدمات عمومی شهر بی بهره اند، 
از 200هزار نفر کم تر نیست. برای مهار حاشیه نشینی، از سال 97 در شهر کرمان 
به عنوان یکی از مراکز استان های پایلوت، دفاتر تسهیل گری تاسیس شده است. این 
دفاتر به همراه مددکاران و متخصصان حوزه های مربوطه در هفت نقطه از حاشیه  
شهر مستقر شده اند و نیازهای مردم هر منطقه و اولویت ها را شناسایی می کنند. 
تاکنون، از موفقیت یا عدم موفقیت این دفاتر، گزارش رسمی ای منتشر نشده، اما 
ارزیابی ها نشــان می دهد روند رو به رشد حاشیه نشینی در شهر کرمان نسبت به 
10سال گذشته کندتر شده و در مرحله  مهار قرار گرفته است. جدی ترین چالش 
در حاشیه های شهرهای استان کرمان، مربوط به ساخت وسازهای غیرمجازی است 
که بدون اخذ پروانه صورت می گیرد و طبق قانون نمی توانند از خدمات عمومی 

شهر بهره مند شوند. 

گیالن
در گیالن پدیده حاشیه نشینی در شهرهای رشت، لنگرود، تالش و 
بندرانزلی نسبت به سایر مناطق استان بیشتر است. برخی آمارها، 
از حاشیه نشینی حدود 200هزارنفر دراین 4 شهر استان حکایت 
دارد. این وضعیت همزمان با گسترش فقر، شکاف طبقاتی و رشد 
اجاره بهای مســکن رو به افزایش اســت. حاشیه نشینی دراین 
شهرها مشــکالتی در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی 
و شــهری ایجاد کرده اســت. در حوزه آســیب های اجتماعی 
انواع بزهکاری و کج رفتاری ماننــد قاچاق، فروش موادمخدر، 
خشــونت  و نزاع درحال رشــد اســت. افزایش دستفروشی، 
دوره گردی و تکدی گری از آسیب های اجتماعی - اقتصادی 
در مناطق حاشیه نشین است. بافت سکونتگاه های غیرمجاز و 
غیراستاندارد و ناهمگون است و در زمینه زیست محیطی و 
بهداشتی نیز شرایط مناسبی ندارد.در سال های اخیر براساس 
برنامه مشترک وزارت مسکن و شهرسازی با شهرداری ها، 
برنامه احیای بافت های فرسوده شهری و بهسازی مناطق 
حاشیه در دســتورکار قرار گرفت و ســال گذشته اجرای 
5پروژه در محدوده های بازآفرینی شهری و سکونتگاه های غیررسمی 

در شهرهای مختلف گیالن تصویب شد.

مازندران
حاشیه نشینان در مازندران حدود 4درصد از جمعیت 
این استان را تشــکیل می دهند که با توجه به آمارهای 
کشــوری، شــرایط بهتر این استان را نشــان می دهد. 
براســاس آخرین آمارهای موجود، مازندران 33 منطقه 
حاشیه نشین دارد که بیش از 140هزارنفر دراین مناطق 
ساکن هســتند که در ســال های اخیر به دلیل افزایش 
پیدا کرده است. مهاجرت ها به این استان، حاشیه نشینی روند رو به افزایشی 

این روند در حاشیه شهرهای بزرگ استان مانند ســاری، بابل، قائمشهر، آمل، 
بهشهر و تنکابن بیشتر به چشم می آید؛ تا جایی که برخی مناطق حاشیه نشین 
در مازندران ازنظر جغرافیایی در حاشــیه قرار ندارند و با وجود قرار داشتن در 
داخل حریم شهری، به دالیل مختلف برخورداری کمتری از زیرساخت ها دارند 
و آسیب های اجتماعی نیز در آنها بیشتر به چشــم می آید. در چند سال اخیر 
تالش هایی ازسوی شهرداری های مازندران و مدیران حوزه اجتماعی این استان 
برای تقویت زیرساخت ها و توزیع عادالنه خدمات به منظور بهبود شاخص های 
اجتماعی انجام شده است. با این حال مسائلی مانند افزایش مهاجرت به مازندران 
از استان های کم برخوردار و رشد بی ضابطه قیمت زمین و مسکن در شهرهای 
استان، سبب شده بخشی از جمعیت به ســکونت در مناطق حاشیه ای نزدیک 

شوند؛ روندی که حتی در حاشیه برخی روستاهای بزرگ نیز دیده می شود.

گلستان 
براساس اعالم استانداری گلستان، این استان در 10سال 
گذشــته رشــد بیش از 400درصدی همراه با شناسایی 
بیش از 60 نقطه حاشــیه ای را تجربه کرده است؛ رشدی 
که مسئوالن و کارشناسان اصلی ترین عامل آن را مهاجرت 
ناشی از خشکسالی و بیکاری فزاینده در استان های مرکزی 
و جنوبی کشــور می دانند. ازســوی دیگر دفتر فنی معاونت 
عمرانی استانداری گلستان وسعت سکونتگاه های غیررسمی 
و مناطق حاشیه نشین اســتان را بالغ بر هزار هکتار اعالم کرده 
است؛ بافت هایی حاشیه ای که ازنظر کالبدی پایدار نبوده و فاقد 
شبکه های زیربنایی و تاسیساتی مناسب هســتند. بسیاری از 
مشکالت و آسیب هایی که در ســکونتگاه های غیررسمی وجود 
دارد، بخش ســالمت را درگیر می کند. با وجود اذعان مسئوالن 
مبنی بر اینکه الزم اســت برای ســاماندهی این حوزه ها اقدامی 
جدی صورت گیرد، در 10ســال اخیر، گلســتان همواره شــاهد 
رشد سکونتگاه های غیر رسمی بوده است. به گواه برخی بررسی های انجام شده، 
15درصد از جمعیت گلستان حاشیه نشین هستند، اما این عدد مورد تایید وزارت 

کشور نیست و اینکه بافت های ناکارآمد هم در آن لحاظ شده است.

حاشیه نشینی سال هاست که به عنوان بار سنگینی بر دوش بسیاری از شهرهای کشور به شمار 
می رود و اکنون در آستانه تشکیل ششمین دوره شوراهای اسالمی شهر و روستا، انتظار می رود 
نمایندگان مردم در پارلمان شهری نگاه ویژه ای به مشکالت حوزه حاشیه نشینی داشته باشند و 
برای رفع چالش های موجود دراین عرصه، راهکارهایی موثرتر از گذشته پیش پای مدیران شهری 
قرار دهند.اما آنچه بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد، این اســت که پیدایش معضلی به نام 
حاشیه نشینی که می توان آن را زخمی بر پیکر کالنشهرها دانست، با مهاجرت پیوند خورده است؛ 
مهاجرت به سودای زندگی بهتر و دریافت امکانات رفاهی بیشتر که البته با زندگی در حاشیه شهرها 
هیچ یک از این آرزوها تحقق نمی یابد. در طول سال های گذشته، دالیلی مانند خشکسالی و بیکاری 

عده ای را وادار کرد تا از شهر و روستای خود مهاجرت کرده و با امید به یافتن شغل و درآمد بهتر در 
حواشی کالنشهرها ساکن شوند. قیمت پایین اجاره بها و هزینه کمتر زندگی نیز از دیگر دالیل عمده 
مهاجرت به حاشیه شهرها محسوب می شود، اما مشکل اینجاست که حاشیه شهرها غالبا از حداقل 
امکانات رفاهی نیز برخوردار نیستند و این افراد عمال تنها با حواشی پدیده حاشیه نشینی همچون 
فقر و محرومیت ها روبه رو می شوند.ازآنجا که حاشیه های شهر به دلیل نوع بافت خود پتانسیل 
باالیی از نظر آسیب های اجتماعی دارند، میزان جرم هم در چنین مناطقی افزایش می یابد و ازسوی 
دیگر به تدریج تضاد فرهنگی بین افراد حاشیه نشین و شهروندان عادی، خود را نشان می دهد و 
گاه حتی افزایش شکاف عمیق اقتصادی، رفاهی با شهروندان و ایجاد حس دشمنی با جامعه، بستر 

رفتارهای ضداجتماعی را نیز فراهم می کند. این معضالت در کنار ساخت و سازهای غیراصولی، 
مجموعه پیچیده و درهم تنیده ای از مسائل مختلف را گریبانگیر ساکنان این مناطق می کند که 
عمال در محدوده اقتصاد شهری ساکنند، اما در اقتصاد شهری جذب نشده اند.براساس مطالعات 
انجام شده، تا قبل از سال ۹۰، در هزار و ۱۰۰محله از ۱۱۰شهر کشور، حدود ۶میلیون و ۷۰۰هزارنفر 
ساکن سکونتگاه های غیر رسمی بوده اند که با تطبیق آن با آمار سرشماری سال ۱۳۹۵، این تعداد 
به بیش از ۱۱میلیون نفر رسیده است. از سال ۹۵ تاکنون آمار رسمی از تعداد جمعیت حاشیه نشین 
کشور وجود ندارد، اما برخی تخمین می زنند این جمعیت درحال حاضر شاید تا ۱۹میلیون نفر هم 

رسیده باشد.
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   خراسان رضوی
خراسان رضوی ۹هزار و ۲۰۰ هکتار ســکونتگاه غیررسمی به شکل حاشیه نشین 
دارد که جمعیتی درحدود یک میلیون و ۷۲۰هزار نفر را در خود جای داده اســت. 
این آمار درحالی است که در حاشیه شهر مشهد نیز یک میلیون و ۳۰۰هزار نفر در 
۳هزار و ۹۰۰هکتار سکونتگاه  غیررســمی و بافت ناکارآمد ساکن هستند. یکی از 
معضالت حاشیه نشینان در استان خراسان رضوی تامین آب اشامیدنی مناسب و 
بهداشتی است. حاشیه شهر مشهد بیش از ۶۰۰کیلومتر شبکه جمع آوری فاضالب 
شهری نیاز دارد که ۳۰۰کیلومتر آن باید هرچه زودتر اجرا شود، اما به دلیل تامین 
نشدن اعتبار برای ساخت تصفیه خانه، اجرای این طرح امکان پذیر نیست. ازسوی 
دیگر امنیت حاشیه شهر مشهد با مشکالتی مانند زورگیری، حضور ارازل و اوباش و 
تجمع معتادان متجاهر تهدید می شود که نیازمند ساماندهی است.ترافیک  سنگین 
از دیگر مشکالت مناطق حاشیه نشــین استان، به ویژه در شــهر مشهد است که 
ساخت و ساز های غیرمجاز، خیابان های کم عرض و پیاده رو های باریک و غیراستاندارد 
ازجمله دالیل آن به شمار می رود. این معضل درحالی است که در هنگام بروز حوادثی 
مانند سیل، زلزله یا آتش سوزی با وجود خیابان ها و معابر باریک پیچ درپیچ و بعضا 

بن بست در حاشیه شهر، عملیات امدادرسانی با مشکالت بسیاری مواجه می شود.

زنجان
زنجان جزو 1۰ استان »کم حاشیه نشین« کشور اســت و میزان حاشیه نشینی 
دراین استان پایین تر از میانگین کشوری است. حدود ۶۶هزارنفر از جمعیت استان 
حاشیه نشین هستند. سکونتگاه های حاشــیه ای استان زنجان از زیرساخت های 
زندگی شهری برخوردارند، اما امکانات و خدمات شهری به اندازه نقاط دیگر شهر 
دراین محله ها وجود ندارد که این موضوع اهالی را با مشــکالت عدیده ای مواجه 
کرده است. مقایسه سرشماری سال ۹۰ و ۹5 استان زنجان نشان از کاهش حدود ۶ 
درصدی جمعیت حاشیه نشین در این استان دارد. پدیده حاشیه نشینی در 4 شهر 
زنجان، ابهر، خدابنده و خرمدره مشاهده می شود. دراین میان حاشیه نشان شهر 
زنجان در ۷منطقه این شهر مانند اسالم آباد، نجف آباد، سایان، خان دره، فاطمیه، 
گوجیک آباد، شهرک شــهداء ساکن شــده اند. در ابهر نیز دو منطقه حسین آباد 
و کوی شــریعتی قیدار از مناطق حاشیه نشین به حســاب می آید. درحال حاضر 
حاشیه نشینان زنجان خواستار ارائه خدمات بیشتر شهری مانند بهداشت، آسفالت 
مناسب برای معابر، گسترش فضای سبز و تقویت امکانات تفریحی برای کودکان 
هستند؛ موضوعی که به نظر می رســد با وجود پیچ و خم های قانونی، تحقق آن 

به راحتی امکان پذیر نخواهد بود.

قزوین
حاشیه نشــینی را می توان یکــی از مهم ترین چالش های اســتان صنعتی  و 
دانشگاهی قزوین دانست. جمعیت حاشیه نشین استان درحال حاضر به رقمی 
درحدود  ۲۰۰هزارنفر می رسد که در مناطق حاشــیه ای شهر قزوین استقرار 
یافته اند و این روند به گونه ای نگران کننده در5ســال گذشته گسترش داشته 
است. از آنجا که ترکیب مهاجران استقرار یافته در مناطق اسکان غیررسمی و 
حاشیه ای این استان ناهمگون است، این موضوع می تواند چالش های اجتماعی 
و فرهنگی بسیاری به همراه داشته باشد. جمعیت حاشیه نشین قزوین که بیشتر 
آنها کارگر یا مهاجرانی از کشورهای افغانســتان و پاکستان هستند، به دلیل 
افزایش سرسام آور اجاره بها در سومین اســتان گران کشور، در حاشیه شهر و 
مناطق منفصله شهری فضاهایی را برای اســکان خود ایجاد کرده اند. ازسوی 
دیگر قزوین از شهرهایی است که به واســطه سیاست گذاری های نامناسب در 
زمینه بافت های تاریخی - شهری، بخشی از جمعیت حاشیه نشین آن در بافت 
قدیمی شهر استقرار یافته اند که این موضوع عالوه بر افزایش سرعت فرسایش 
بافت قدیمی و تاریخی شهر، بعضا تبعات حاشیه نشینی را دراین شهر تعمیق 

کرده است.

کردستان
5۳۷هزارنفر از جمعیت یک میلیون و ۶۰۰هزارنفری کردســتان در حاشــیه  ها 
ساکن هستند. در واقع یک سوم مساحت و 51درصد جمعیت شهری کردستان 
را حاشیه ها تشــکیل می دهد. براساس نظر کارشناســان، ۷5درصد از جمعیت 
کردستان شهرنشــین هســتند که تا افق 14۲۰ این آمار به ۸5درصد می رسد. 
گستره سکونتگاه های کردستان در سنندج و مناطق اطراف آن خالصه نمی شود. 
از ۲۹شهر کردستان، در شهرهای بانه، مریوان، سقز، قروه، کامیاران، دهگالن، بیجار 
و دیواندره بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی وجود دارد.بیشترین حجم 
حاشیه نشینی در بانه، مریوان، سقز و قروه پراکنده شده است. در شهرستان سنندج 
نیز به تنهایی چهار ناحیه منفصل شهری به نام های حسن آباد، گریزه، نایسر و ننله 
وجود دارد که نه از خدمات روستایی بهره مند می شــوند و نه به اندازه شهرهای 
استان از خدمات مدیریت شهری استفاده می کنند. همچنین بافت حاشیه ای شهر 
سنندج متشکل از 1۷محله است که به طور عمده دامنه ارتفاعات و تپه های شمال، 
شمال شرقی و شرق و جنوب را تصرف کرده اند. توسعه فضاهای عمومی، فرهنگی 
و آموزشی و بهسازی معابر مهم ترین مشکالت در حاشیه شهرهای کردستان است.

بین 4۰ تا 5۰ درصد اشتغال این استان نیز غیررسمی است.

هرمزگان
براســاس آمارهای موجود بیش از 4۰درصد از جمعیت 
استان هرمزگان در مناطق حاشیه نشین و بافت فرسوده 
زندگی می کنند. درمجموع ۸شــهر بزرگ و مهم استان 
هرمزگان، به غیراز بندرعباس، دارای ۲ هزار و ۳۹1 هکتار 
بافت فرسوده و سکونتگاه غیررسمی مصوب هستند. این 
درحالی است که حاشیه نشینی در بندرعباس، به عنوان 

مرکز استان هرمزگان، گسترده تر است؛ آمارها نشان 
می دهــد در 5هزارهکتار محــدوده قانونی 
شــهر بندرعباس، هزار و ۳۷۲هکتار بافت 
فرسوده، ۳۰۸هکتار سکونتگاه غیررسمی 
و 1۷5هکتــار بافت تاریخی وجــود دارد و 
بیش از ۳۰۰هزارنفر در بافت های ناکارآمد 
ساکن هســتند که معادل 5۰درصد از کل 

جمعیت شــهر بندرعباس را شــامل 
می شــود. تفاوت حاشیه نشینی 
در بندرعبــاس بــا شــهرهای 
دیگــر اســتان را می تــوان در 
بندرگاهــی  حاشیه نشــینی 
باراندازی و جــذب کارگرهایی 
با دستمزد پایین در بندرعباس 
دانست که سبب شــده در کنار 
اقتصاد داخلی، اقتصاد حاشیه ای 
نیز ایجاد شــود و این موضوع به 
ایجاد مسکن حاشیه ای و اقتصاد 

غیررسمی منجر شده است.

خوزستان
خوزستان بعد از خراسان رضوی دومین استان ازنظر وسعت سکونتگاه های غیررسمی 
است که ۸5۰هزار حاشیه نشین دارد. بیشــترین جمعیت حاشیه نشین خوزستان 
یعنی 4۰۰ تا 5۰۰هزارنفــر در بیش از 5هزارهکتار از اراضی بافــت ناکارآمد اهواز 
سکونت دارند. چالش های حاشیه نشینی در شــهرهای خوزستان از سایر استان ها 
متفاوت اســت، به طوری که برای مثال مهم ترین چالش شــهرداری در ساماندهی 
بافت های حاشــیه ای و ناکارآمد اهواز حرایم نفتی و کمبود زمین است. در آبادان و 
خرمشهر هم حضور منطقه آزاد اروند و بالتکلیفی در اداره شهر به یکی از چالش های 
مهم برای ساماندهی حاشیه نشینی تبدیل شده است. مسئوالن خوزستان معتقدند 
حل معضل حاشیه نشینی در اهواز که جمعیت آنها برابر یک شهر است، به کمک همه 
سازمان ها نیاز دارد. در آخرین رایزنی ها قرار بود وزیر نفت در سفری به خوزستان در 
زمینه حرایم نفتی بازبینی هایی داشته باشد تا دست شهرداری برای توسعه اهواز باز 

شود، اما بعد از گذشت چند ماه هنوز این سفر اتفاق نیافتاده است.

البرز
البرز سال هاست که به دالیل مختلف رتبه نخست مهاجرپذیری را در کشور به خود 
اختصاص داده که یکی از تبعات آن، افزایش حاشیه نشینی است. طبق آخرین آمار 
از جمعیت ۳میلیون نفری استان، حدود یک سوم حاشیه نشین هستند و ۲5نقطه 
به عنوان سکونتگاه غیررســمی در البرز وجود دارد. بخش زیادی از حاشیه نشینان 
استان در شهرهای کرج و فردیس زندگی می کنند و می توان گفت حاشیه نشینی 
دردل این شهرها ایجاد شده و محله های حاشیه نشین با وجود نزدیکی به مرکز شهر 
و گاهی نزدیکی به منطقه مرفه نشین از امکانات شهری محروم هستند. سرانه شهری 
پایین با وجود تمرکز جمعیتی باال، ساخت و سازهای غیرمجاز، نبود امکانات رفاهی، 
فرهنگی و ورزشــی و کمبود امکانات بهداشــتی ازجمله مشکالتی است که مردم 
مناطق حاشیه نشین سال هاست در انتظار رفع آنها ازسوی مدیران شهری هستند. با 
توجه به اینکه بیشتر جرایم استان در مناطق حاشیه نشین رخ می دهد، کارشناسان 
افزایش امکانات رفاهی و اجتماعی  را از عوامل کاهش آسیب های اجتماعی می دانند.

بوشهر
در استان بوشهر شــهرهای گناوه، بوشــهر و برازجان با توجه به موقعیت و جایگاه 
تجاری، سیاســی و اقتصادی بیشترین جمعیت درمعرض آســیب را دل خود جا 
داده اند. البته نمی توان محله های دارای چالش های زیســت محیطی و آسیب های 
اجتماعی در استان را مانند کالنشهرها، »حاشیه نشین« خطاب کرد و بهتر است که 
از اصطالح سکونتگاه غیررســمی یا  کم برخوردار استفاده کنیم. براساس آمارهای 
سال ۹5، درمجموع ۶۹هزارنفر در ۲شهر بوشهر و برازجان در محله های حاشیه ای 
و کم برخوردار زندگی می کنند که از این تعداد، شهر بوشهر با ۷محله و 4۶هزارنفر 
جمعیت، در صدر قرار گرفته است و  برازجان با ۹محله و ۲۳هزار نفر رتبه دوم را دراین 
زمینه دارد. در شهر بوشهر، بیشترین چالش ها به ساخت وساز غیرمجاز و بدون ضابطه 
و بدون پروانه و نظارت سازمان مهندسی برمی گردد، اما ناپایداری و نفوذناپذیری 
کالبدی، تنوع قومیتی و فرهنگی که می تواند باعث عدم همبستگی شود، از مسائل و 

معضالت ۷ نقطه سکونتگاه غیررسمی شهر بوشهر به حساب می آید.

کرمانشاه
بیش از ۳۰۰هزارنفر از جمعیت یک میلیون نفری کرمانشاه در حاشیه ها زندگی 
می کنند. جنگ تحمیلی 4۰۰روستای اســتان را خالی از سکنه کرد و نتیجه 
آن مهاجرت خیل جمعیت به شهر کرمانشــاه بود. ۳۶محله در شهر کرمانشاه 
حاشیه نشین است که ۳۳درصد جمعیت این کالنشهر را در خود جا داده است. در 
واقع حاشیه نشین ها در استان، در شهر کرمانشاه تجمع پیدا کرده اند. قصرشیرین 
نیز دیگر شهر حاشیه نشین استان است.پتانســیل باالی اقتصادی شهرستان 
قصرشــیرین و وجود 1۸۶کیلومتر مرز با عراق و مرزهای رســمی خسروی و 
پرویزخان با کارکرد اقتصادی باال باعث شــده در ســال های گذشته افرادی به 
این منطقه مهاجرت کرده و اقدام به ســاخت و سازهای غیرمجاز در محله های 
حاشیه کنند. عموم این افراد  از قشــر کم درآمد جامعه هستند. حاشیه نشینی 
در قصرشیرین شامل محله بلوک های قصرجدید، پالی آباد و محله پشت امیدوار 
است. محروم بودن از خدمات مدیریت شهری و شهرداری برای ساماندهی معابر، 
نبود امکاناتی عمومی مانند فضای سبز، زمین بازی یا بوستان و امکانات فرهنگی 

و آموزشی از مهم ترین نیازهای این محله ها به حساب می آید.

فارس
1۲درصد از جمعیت اســتان فارس، یعنی چیزی حدود ۶۰۰هزار حاشیه نشین 
در این استان زندگی می کنند و از این تعداد ۲۰۰ تا ۳۰۰هزارنفر حاشیه نشین در 
اطراف شهر شیراز ساکن هستند. مسئوالن این استان نبود آب و کاهش بارندگی ها 
را مهم ترین عامل به وجود آمدن حاشیه نشینی در استان می دانند، چراکه بسیاری 
از ساکنان شهرستان ها و روستاها از کشــاورزی ارتزاق می کردند و درچند سال 
گذشته خشکسالی و نباریدن باران، سبب شــد مردم برای تأمین معیشت خود، 
به ویژه در حوزه کارهای خدماتی به شــهرها مراجعه کنند و در حاشیه های شهر 
ساکن شوند. مهاجرت روستاییان و یک جانشین شدن عشایر حاشیه ها را ایجاد 
کرده است و هجوم این جمعیت باعث شده توزیع امکانات به موقع و کافی صورت 
نگیرد و همین کمبود امکانات باعث بروز مشکالت اجتماعی شده است. مسئوالن 
برای رفع معضالت حاشیه نشینی به ویژه در شهر شیراز، دفاتر تسهیلگری را دراین 
شهر راه اندازی کرده اند و اکنون ۷ دفتر تسهیل گری در منطقه کوزه گری، سعدی، 
بافت قدیم، ترکان و شرغان، شریف آباد، گلشن و مهدی آباد فعالیت می کنند. این 
دفاتر نه به صورت موازی با دیگر نهادها کار می کنند و نه خیریه به شمار می روند؛ 
بلکه با به کارگیری مشاوران وظیفه شناسایی آسیب ها و مشکالت را برعهده دارند.

آذربایجان شرقی 
توسعه تبریز و شهرهایی مانند مراغه و مرند در سال های گذشته موجب جذب 
مهاجران از شهرها و روستاهای اطراف به این شهرها شده و در سال های گذشته 
آمارهای قابل توجهی  از جمعیت حاشیه نشین دراین شهرهای بزرگ استان اعالم 
شده است.  مسئوالن استانی می گویند جمعیتی بالغ بر 4۰۰ تا ۶۰۰ هزارنفر در 
حاشیه این سه شهر زندگی می کنند. البته حاشیه نشینی در شهرهای دیگری 
مانند اهر نیز وجود دارد، اما به عنوان یک معضل شهری مطرح نیست. در دو سه 
سال اخیر و به دنبال افزایش قیمت مسکن در تبریز، بخشی از مردم داخل شهر 
هم برای سکونت به روستاها و مناطق حاشــیه ای عزیمت کرده اند که موجب 
افزایش قیمت زمین و ملک دراین گونه مناطق شده است. به عنوان مثال قیمت 
یک خانه ۶۰متری در روستای »باغ معروف« از ۳۰میلیون تومان در سال۹۷ به 
1۲۰میلیون تومان در خرداد 14۰۰ رسیده است. بزرگ ترین چالش شهرداری ها 

با این حاشیه نشینی ساخت وساز غیرمجاز و غیرایمن است.

ایالم
بیشــترین جمعیت حاشیه نشین اســتان ایالم در حاشــیه مرکز استان سکونت 
دارند و اکنون یکی از معضالت بزرگ این شــهر، وجود سکونتگاه های غیررسمی 
و حاشیه نشینی درآن است. براساس آمارهای غیررســمی، هم اکنون ۹۰هزارنفر 
از جمعیت مرکز استان درســکونتگاه های غیررسمی زندگی می کنند و این تعداد 
هرسال افزایش می یابد. البته مســئوالن استان می گویند حدود 4۰هزارنفر دراین 
مناطق سکونت دارند و با توجه به جمعیت حدود ۲۰۰هزارنفری ایالم، یک چهارم 
جمعیت این شهر حاشیه نشین هستند. براساس نقشه جامع شهر ایالم، محله هایی 
مانند پیچ آشوری، پشت کمربندی هانیوان و بخشی از منطقه میالد جزو حاشیه ها 
یا سکونتگاه های غیررسمی شهر ایالم محسوب می شوند و به دلیل غیررسمی بودن،  
به ساکنان آنها خدمات رسانی نمی شود یا بسیار ناچیز است. همین موضوع ساکنان را 
به سمت استفاده غیرمجاز از خدماتی مانند آب، برق و... سوق داده است. به طورکلی 
۹ درصد از جمعیت کل استان حاشیه نشین هستند و بعد از شهر ایالم، شهرستان 
ملکشــاهی نیز با این معضل روبه روست. اســتانداری ایالم به منظور پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی در مناطق حاشیه شهر ایالم در مناطق حاشیه بانبرز، بانبور، 

سبزی آباد و محله کارخانه نمک دفتر تسهیلگری راه اندازی کرده است. 

کهگیلویه و بویراحمد 
کهگیلویه و بویراحمد استانی عشایری است و طی دهه های گذشته در کنار کوچ 
روستاییان به حاشیه یاسوج، شاهد سکونت عشایر یکجانشین در حاشیه شهر هم 
بوده است. براساس آمار اعالم شده بیش از 1۰۰هزارنفر در حاشیه یاسوج سکونت 
دارند؛ یعنی کمی کمتر از جمعیت اصلی شهر که حدود 1۲۰هزارنفر می شود. این 
درحالی است که کل جمعیت اســتان حدود ۸۰۰هزارنفر است؛ یعنی یک هشتم 
جمعیت حاشیه نشین مرکز اســتان هســتند. مطابق پیش بینی صورت گرفته، 
جمعیت این شــهر در افق 1۰ســاله از جمعیت ۲۰۰هزارنفری کنونی به بیش از 
۳۰۰هزارنفر می رسد. ازسوی دیگر شهر یاسوج به عنوان مرکز استان از شاخص های 
توسعه شــهری عقب مانده و همین موضوع مشکالت شــهر و حاشیه های آن را 
دوچندان کرده است. گچساران هم بعد از یاسوج، دومین کانون حاشیه نشینی در 
کهگیلویه و بویراحمد محسوب می شود. مهم ترین عامل حاشیه نشینی در کهگیلویه 
و بویراحمد، محرومیت های زیاد و تاریخی در استان است و کارشناسان معتقدند 
رسیدگی به مناطق روستایی و دیگر شهرهای استان به ویژه توسعه راه های ارتباطی 

می تواند بخشی از مشکالت حاشیه نشینی دراین منطقه را رفع کند.

اردبیل
اردبیل درحال حاضر در مرکز استان و شــهرهای بزرگ درگیر معضل حاشیه 
نشینی شده است. از جمعیت یک میلیون و ۲۰۰هزارنفری این استان، بیش از 
۲۰۰هزار نفر در حاشیه و سکونتگاه های غیررسمی زندگی می کنند؛ این درحالی 
است که به گفته مســئوالن قضایی، ۸۰درصد جرایم استان در حاشیه شهرها 
اتفاق می افتد. جمعیت حاشیه نشین استان غالبا از افرادی تشکیل می شود که 
به دلیل نبود درآمد مناسب و عدم دسترسی کافی به امکانات رفاهی و آموزشی، 
از روستاها و شــهرهای کوچک مهاجرت کرده اند و در شهرهای بزرگ استان و 
به ویژه شهر اردبیل اســکان یافته اند. دراین میان شهرهای اردبیل، پارس آباد و 
مشگین شهر بیشترین میزان حاشیه نشــین را در خود جای داده اند. مهم ترین 
چالش حاشیه نشینان اســتان اردبیل با شــهرداری در رابطه با ارائه امکانات و 
خدمات شهری است. محدوده هایی از حاشــیه شهر که جزو روستاهای اطراف 
شهر بوده و اکنون به شهر پیوسته اند، امکانات و خدمات مناسب زندگی شهری 
دریافت نمی کنند. درحال حاضر ۸۳۰هکتار سکونتگاه های غیررسمی و حاشیه  
شهر در استان اردبیل وجود دارد که برای رفع این معضل طرح جامع بازآفرینی 

باید در محل های حاشیه نشین اجرا شود.

سیستان و بلوچستان
سیستان و بلوچستان از پرچالش ترین استان ها در حوزه  حاشینه نشینی است و به 
همین دلیل از این استان به عنوان »رکورددار حاشیه نشینی« یاد می کنند، چراکه 
فقط در 4شــهر آن بیش از یک میلیون نفر حاشیه نشین زندگی می کنند. دراین 
میان رتبه نخست حاشیه نشینی در کشور را نیز شهر چابهار به خود اختصاص داده، 
زیرا ۶۳درصد جمعیت چابهار در حاشیه شهر و سکونتگاه های غیررسمی نابه سامان 
زندگی می کنند. البته این معضل فقط مختص چابهار نیست، زیرا شهرهای دیگر 
استان نیز از نظر حاشیه نشینی اوضاع مناسبی ندارند. به عنوان مثال زاهدان که 
مرکز استان است، خود از رکوردداران حاشیه نشینی محسوب می شود. نزدیک به 
نیمی از مردم این شهر در حاشیه زندگی می کنند. مساحت ۲5۰۰هکتاری با منشأ 
اسکان غیررسمی و 5۰۰ هکتار با اسکان پراکنده، موجب شده زاهدان تبدیل به 
دومین شهر کشور از نظر مساحت حاشینه نشینی شود. ساماندهی حاشیه نشینی و 
سکونتگاه های غیررسمی جزو مهم ترین برنامه های استان است و در ۳ شهر چابهار، 
زاهدان و زابل با جدیت درحال اجراست. نداشــتن جاده های مناسب، مشکالت 
بسیار در تأمین آب آشامیدنی، نداشــتن برق، گاز و سند رسمی و وجود مشاغل 

آالینده از چالش های دائمی مناطق حاشیه نشین استان است. 

چهارمحال و بختیاری
هرچند حاشیه نشینی، همانند کالنشهرهای کشــور، در استان چهارمحال و بختیاری شکل 
نگرفته اســت و در این استان حاشیه نشــینی به معنای متداول و رایج آن وجود ندارد، اما در 
ســال های اخیر بیش از هزار هکتار بافت ناکارآمد میانی و 4۶۲هکتار بافت ســکونتگاه های 
غیررسمی دراین استان شناسایی شده اســت که به ترتیب 11 و ۳/۸ درصد از کل بافت های 
شهری این استان را شامل می شود.در سال های گذشته مساله حاشیه نشینی به خوبی دراین 
استان مدیریت شده و ازسوی دیگر حاشیه نشــینی در فرهنگ مردم شهری و روستایی این 
استان جایی نداشته و از آنجا که چهارمحال و بختیاری بیشــتر استان مهاجرفرست است تا 

مهاجرپذیر، چنین پدیده ای در استان شکل نگرفته است. با این وجود به جز بافت های تاریخی 
و فرسوده واقع در برخی شهرهای استان، سه محله مهدیه، اشکفتک و چالشتر در شهرکرد، 
محله صادق آباد و محله ای در نقنه شهرستان بروجن و محالت حاجی آباد، شیرانی و خاردان 

در شهرســتان لردگان جزو بافت های ناکارآمد شهری به شمار 
می روند که پدیده حاشیه نشــینی در ســه محله مهدیه، 
اشکفتک و چالشتر در شــهرکرد بیش از سایر مناطق به 

چشم می خورد.

خراسان جنوبی
براساس تعریفی که از حاشیه نشینی ارائه و به عنوان ساخت وساز غیراصولی و خارج از بافت شهری تلقی می شود، 
باید اذعان کرد خراسان جنوبی کمتر با این معضل روبه رو است؛ تاحدی که حتی می توان گفت در شهرهای استان 

و به ویژه بیرجند، به دلیل کم بودن جمعیت، منطقه ای به عنوان »محله های حاشیه  نشین« وجود ندارد. این موضوع 
درحالی است که یکی از معضالت اساسی در خراسان جنوبی، مشکالت ناشی از خشکسالی و به طبع آن بی کاری و 

عدم اشتغال کشاورزان است که زمینه ساز مهاجرت آنها به شــهرهای مختلف استان می شود. این افراد که اکثرا به 
شهر بیرجند مهاجرت می کنند، در واحدهای آپارتمانی داخل شهر ساکن می شوند و در صورت نداشتن توانایی 

مالی، روستاهای حاشیه شهر بیرجند را برای سکونت انتخاب می کنند. این روستاها جزو بافت شهری نبوده و به عنوان 
حاشیه شهر شناخته نمی شود. 



2 3 0 2 3 4 4 2

    مشکل اینترنت در روستای ماهیدر 
سرعت پایین و اینترنت بسیار ضعیف روستای ماهیدرعلیا در شهرستان سقز کردستان 
اهالی را با مشــکالت زیادی مواجه کرده اســت. بارها برای پیگیری سرعت اینترنت به 
مخابرات ســقز مراجعه کرده ایم، اما پاســخی دریافت نکرده ایم. از مســئوالن مربوط 

می خواهیم هرچه سریع تر این مشکل را رفع کنند.
یک شهروند از کردستان 

   قطعی شبانه آب کهریزک
شب ها تا صبح آب کهریزک به کلی قطع می شــود. از سامانه 122 پیگیری کرده ایم، اما 
هیچ اقدام موثری انجام نشده و پاسخ  این است که قطعی آب به ما ربطی ندارد. شرکت آب 
و فاضالب کهریزک علت قطعی را آبگیری مخازن بیان می کند و می گوید که از دسترس 
آنها خارج است. ادامه چنین وضعی سبب بروز مشکالت بسیاری برای اهالی این منطقه 
 می شود. باید مشخص شــود چه ارگان یا سازمانی مسئول ســاماندهی وضعیت کنونی

 است.
سعیدی از تهران 

   سرگردانی مردم در مراکز تعویض پالک 
یکی از نارضایتی های افرادی که برای انجام تعویض پالک و... به راهنمایی و رانندگی قشم 
مراجعه می کنند، بالتکلیفی است. ســاعات کوتاه یعنی از 7 تا 9 صبح به بازدید وسایل 
نقلیه اختصاص یافته است که حتی گاهی اوقات مأمور مربوطه 30دقیقه زودتر از همین 
ساعات مقرر، بازدید را متوقف می کند. ارباب رجوع  بال تکلیف و سرگردان در این هوای 
بسیار گرم و شرجی جزیره قشم مجبور به مراجعه مجدد در روز بعد می شوند که در واقع 
این اداره با انجام این کار مبادرت به تعطیل خدمــت در اوقات مقرر اداری می کند. این 
درحالی اســت که گاهی برخی از مراجعه کننده ها از روستاها و قسمت  های دور جزیره 

مراجعه کرده اند.
یک شهروند از هرمزگان 

  زباله ها در دوپشته 
منطقه دوپشته دشتروم یکی از زیباترین و بکرترین مناطق شهر یاسوج است که درصورت 
رسیدگی به زیرســاخت های آن ساالنه می تواند گردشگران بســیاری را جذب کند که 
این موضوع اقتصاد منطقه را هم تقویت می کند و معیشــت مردم را سامان می دهد، اما 
متاسفانه این منطقه با زباله محاصره شده. چرا هیچ رسیدگی ای به این وضع نمی شود؟ 
با این وضع نمی توان امیدی به رونق گردشــگری منطقه داشــت، چراکه گردشگران با 
دیدن چنین منظره هایی قطعا ذهنیت مطلوبی نخواهند داشت و تصویر ماندگاری از این 
منطقه در ذهن شان ثبت نخواهد شد. از مسئوالن مربوط در حوزه های مختلف درخواست 
 داریم هرچه در توان دارند برای وضعیت کنونی زباله ها در منطقه دوپشته دشتروم انجام

 دهند.
 یک شهروند از کهگیلویه و بویراحمد

  حقوق اندک کارگران 
اغلب کارگران حقوق بسیار پایینی دارند. در ماه های گذشته هزینه همه کاالها چند برابر 
شده اســت. با حقوق روزی 50هزارتومان برای کارگران روزمزد چطور می توانیم خرج 
زندگی مان را بدهیم؟ مسئوالن فکری برای قشر کم درآمد بکنند. کارگران از صبح تا شب 

بی وقفه تالش می کنند، نباید شرمنده خانواده خود باشند.
یک شهروند از مرکزی

صدای همشهری

 يكشنبه 13 تير 1400 
شماره 8260 

کمبود اعتبار و فرسودگی تجهیزات فنی، تنها سینمای فعال برازجان در استان بوشهر را به تعطیلی کشاند

ســینما جوان برازجان به عنوان تنها ســینمای فعال 
شهرستان 250هزارنفری دشتســتان که به همت و 
تالش مدیران انجمن ســینمای جوانان دفتر برازجان 
و با تجهیــز ســالن105نفری همایش ایــن دفتر به 
ســامانه های فنی صوتی و تصویری از اسفندماه 94 و 
بعد از وقفه ای 20ســاله فعالیت خود را آغاز کرده بود، 
پس از 5ســال به دلیل فرســودگی تجهیزات فنی و 
تصویری و واگذار نشــدن اعتبار الزم برای نوسازی و 
تامین تجهیزات پیشــرفته، از ادامه فعالیت بازماند تا 
تنها چراغ فعالیت های فرهنگی در مرکز شهرســتان 
دشتستان خیلی زودتر از آنچه که تصور می شد، رو به 

خاموشی بگذارد.
اگرچه درطول سال های نه چندان زیاد فعالیت سینما 
جوان و با پیگیری های »شــهرام ســلیمی فرد« مدیر 
وقت سینما، نیازهای اساسی این سینما ازجمله بهبود 
کیفیت تجهیزات صوتی و تصویــری و تامین امکانات 
رفاهی مورد نیاز شهروندان تا حدودی رفع شد، اما این 
تالش ها نیز برای ادامه فعالیت سینما کافی نبود و امید 

جوانان سینمادوست دشتستان ناامید شد.
ســینما جوان برازجان با ظرفیــت 105صندلی که تا 
آخرین روزهای اســفندماه98 به کارش ادامه می داد، 
با اکران همزمان فیلم های سینمایی روز ایران و جهان 
در4 سانس و بعضا به درخواست عالقه مندان تا 6سانس 
در روز، زمینه ساز اســتقبال مردم و حضور قابل توجه 
خانواده ها و همچنین جوانان و نوجوانان زیادی شــده 

بود.
اما ســابقه ســینما در برازجان به دهــه30 و نمایش 
فیلم های آن روز در سینمای تازه تاسیسی که در خیابان 
جمهوری اسالمی فعلی توسط شخصی به نام بهزادی 
اداره می شد بر می گردد. پس از آن و با پیروزی انقالب 
اسالمی، سالن سینما تربیت در ساختمان اداره آموزش 
و پرورش قدیم برازجان تــا دهه70 مرکز تجمع مردم 

برای دیدن فیلم های روز بود تا اینکه در اواســط دهه 
70 این مرکز سینمایی هم برای همیشه تعطیل شد؛ 
سرنوشتی که اکنون به نظر سینما جوان را هم گرفتار 

کرده است.

 چرا سینما جوان تعطیل شد؟
 رئیس انجمن ســینمای جوانان برازجان با اشاره به 
تعطیلی سینما جوان به دلیل بروزبرخی مشکالت فنی 
و کمبود اعتبار الزم برای تامین تجهیزات پیشــرفته، 
می گویــد: از اواخر بهمن مــاه 98 با ابــراز نارضایتی 
شهروندان از کیفیت نمایش فیلم ها، زنگ خطر کم سو 
شدن چراغ سینما بر پیکره پرده تنها سینمای شهر در 

سایه غفلت مسئوالن به صدا درآمد.
حمید علیزاده می افزاید: هرچند اســتفاده هر روزه از 
تجهیزات الکترونیکی و فنی سینما  با وجود گذشت 

5سال  از عمر مفید آنها در شرایط حاد کنونی قابل 
پیش بینی بود، اما پیگیری هــای صورت گرفته و 
انجام برخی تنظیمات ازسوی کارشناسان، سبب 
شد سینما جوان همچنان بتواند به فعالیت خود 

ادامه دهد.
وی اظهار می کند: درنهایت در اواســط اسفندماه 

98، کمبودها و دیگر مشکالت مربوط به نگهداری 
تجهیزات در کنار اســتهالک وســایلی که نیازمند 

به روزرســانی ســاالنه بودند، زخمی کاری بر پیکره 
سینمای جوان زد و آن را به تعطیلی کشاند.

علیــزاده تصریح می کند: این اتفاق نگــران کننده در 
حوزه فرهنگی و اجتماعی در ال به الی خبرهای شیوع 
ویروس کرونا و تعطیلی سینماهای کل کشور از دیده ها 

پنهان ماند.

 مصائب شیوع کرونا 
وی با اشاره به پیگیری های صورت گرفته از مسئوالن 
استانی و کشــوری دراین زمینه ادامه می دهد: قبل از 
تعطیالت نوروزی سال 98 نامه نگاری هایی با موسسه 
سینماشــهر که متولی تجهیز، حمایت و بازســازی 

سینماهای کشور اســت و همچنین اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی بوشــهر و انجمن سینمای جوانان 

ایران صورت گرفت.
علیــزاده می افزایــد: درآن مقطــع زمانــی 
و بــا حمایــت و پیگیری هــای معاونــت 
امورســینمایی اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی، اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
شهرستان دشتســتان و همچنین با تدبیر 

فرماندار مصوب شــد 

200میلیون تومان برای تعمیر و تجهیز سینما از محل 
اعتبار برنامه و بودجه شهرستان جذب شود.

رئیس انجمن ســینمای جوانان ایران دفتر برازجان 
ادامه می دهد: پیگیری ها در سال گذشته برای تسریع 
در اختصاص اعتبارات یا تجهیز ســینما جوان ازسوی 
سازمان سینمایی کشور، با توجه به شدت گرفتن شیوع 

ویروس 
کرونــا و اعالم 
عــدم اولویــت اجرایی، بــا وجود 
پیگیــری در بخش هــای مختلف 
سازمان سینمایی و اداره کل ارشاد 

تاکنون بی نتیجه مانده است.
علیــزاده اظهــار می کنــد: ایــن 
درحالی اســت که اگر اعتبار مصوب 
اکنون هم واگذار شود، با توجه به قیمت 
تجهیزات فنی که درایــن مدت چندبرابر 
شده و در کنار دیگر نیازهای ضروری تعمیر 
و تجهیزاتی ســینما، مانند تعویض صندلی ها و 
وسایل سرمایی، عمال اقدام خاصی نمی توان انجام داد.

وی با بیان اینکه ســینما به عنوان یک عنصر هویتی، 
نقش مهمــی در ارتقــای کیفیت زیســت اجتماعی 
ایفا می کنــد، اما عدم درک صحیح برخی مســئوالن 
شهرستان، چالش هایی را دراین حوزه به وجود آورده 
اســت، اضافه می کند: بخش زیادی از خاطره جمعی 
شهروندان با  ســینما معنا می یابد که در کنار تعطیلی 

مداوم آن، تلخی این روزها را دوچندان کرده است.

محمدرضا برازجانی
خبرنگار

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 17با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.

ایوان مدرسه و حسینیه قوام، از بناهای دوره قاجار در شیراز 
عکس: علیرضا نادری فرد

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

 20میلیارد تومان به توسعه زیرساخت های باغ477هکتاری الکان اختصاص یافت
فضایسبزرشتافزایشمییابد

فرشته رضایی
خبرنگار

بهســازی زیرســاخت های بــاغ 477هکتاری 
»الکان« از سوی شــهرداری رشت ادامه دارد و 
قرار است این باغ ســرانه فضای سبز شهروندان 
رشت را ارتقا دهد و به 7مترمربع برساند. احداث 
زیرســاخت باغ الکان، که به مدت چند ســال 
ازسوی منابع طبیعی گیالن به شهرداری رشت 
اجاره داده خواهد شد، اهدافی ازجمله افزایش 
فضای سبز، رونق گردشگری و حفظ اکوسیستم 
طبیعی پارک را دنبال می کند. این پروژه از دوره 
چهارم شورای شــهر جزو برنامه های مدیریت 
شهری رشــت بوده  که به دالیل متعدد ازجمله 
عدم تامین مالی، ایجاد نشدن زیرساخت الزم و 
تغییر مداوم شهرداران رشت به سرانجام نرسید، 
اما اکنون با تخصیص اعتبار، امیدها برای احیای 

دوباره این پروژه افزایش یافته است.

 بهره برداری در سال جاری
شهردار رشت دراین باره به همشهری می گوید: 
باغ الکان با هدف ایجاد یک پارک شهری بزرگ 
برای تفریح و نشاط شهروندان برنامه ریزی شده 
اســت. درحال حاضر فاز اول آن شــامل پیاده رو 
ســازی در معابر اصلی و فرعی درحال اجراست 
که پیش بینی می شــود ظرف ســه ماه آینده به 
پایان برسد. ســیدمحمد احمدی افزود: این باغ 
طی تفاهم نامه ای در سال های گذشته از اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری گیالن به شــهرداری 
رشت واگذار شد. به گفته وی، از دیگر مشخصات 
فنی و اجرایی فاز اول این مجموعه پارکی می توان 
از تامین زیرساخت ها، ساخت پل روی رودخانه 
وسط پارک، نصب ســامانه روشنایی، گازرسانی، 
آبرســانی و آبیاری تحت فشــار نام برد. احمدی 
با تاکید بر نقش اکولوژیک پارک و غنی ســازی 
گونه های گیاهی و جانمایی و استقرار فلور گیاهان 
منطقه خزری و... ادامــه داد: در چارچوب طرح 
مصوب اماکن تفریحی برای رده های سنی مختلف 
تأمین خواهد شــد. این طرح عالوه بر ایجاد یک 
پارک قابل دسترسی آسان برای شهروندان، حدود 
7مترمربع سرانه فضای سبز شهر رشت را افزایش 
می دهد شهردار رشــت اظهارکرد: با پیش بینی 
اعتبار الزم در بودجه ســنواتی شــهرداری، این 
پارک در سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

بسترسازی برای جذب سرمایه گذاران
مدیر حوزه ســرمایه گذاری شــهرداری رشت 

نیز دراین باره به همشــهری گفــت: این پارک 
450هکتاری در دو فاز اجرا خواهد شــد. در فاز 
نخست یک سری زیرســاخت ها ایجاد تا بستر 
مناســب برای جذب ســرمایه گذار ایجاد شود. 
مساله جذب سرمایه گذار با شرایط اولیه توجیه 
پذیر نبود.  متین عاشوری افزود: اکنون با وجود 
فضاهای باغی و جنگلی که قرار است حفظ شود، 
فضای محدودی برای سرمایه گذاری وجود دارد.  
سرمایه گذارانی هستند که برنامه هایی برای ایجاد 
فضاهای فرهنگی - ورزشی دارند، اما جذب آنها 
نیازمند این اســت که شــهرداری دراین پارک 

زیرساخت ایجاد کند .

توسعه تفریح ارزان  برای شهروندان 
مدیر پروژه باغ الکان رشــت هم درباره اجرای 
پروژه باغ الکان رشــت به همشهری گفت: این 
طرح باهدف ایجاد مرکز تفریحی- گردشــگری 
با تاثیر پایــدار اکولوژیک برای رشــت درحال 

اجراست. 
شــیرزاد افزود: هدف دیگر از اجرای این طرح، 
ایجاد باغ گیاه شناسی و ارتقای فرهنگ زیست 
محیطی برای شهروندان و فرصتی بی بدیل برای 
شهر رشت است. همچنین کاشــت گونه های 
کاج و دیگــر گونه های بومی با هــدف حفظ و 
حراست از عرصه های منابع طبیعی دراین پارک 
دنبال می شــود و می توان در هدف نهایی دیگر 
گونه هــای هیرکانی را دراین فضا کاشــت. وی 
ادامه داد: شــهرداری رشــت اعتباری درحدود 
20میلیارد تومــان برای زیرســازی این پارک 
اختصاص داده و ایجاد شبکه آبیاری تحت فشار 
برای گونه های زینتی در دست اجراست.  شیرزاد 
عنوان کرد: در فازهای بعدی می توان به ساخت 
اکوموزه های طبیعی و گیاه شناسی وهمچنین 
اماکنی مانند رســتوران و فضاهــای تفریحی و 
ورزشــی پرداخت، اما موضوع درآمدزایی از این 
پروژه برای شــهرداری رشــت در اولویت دوم 
است. هدف اصلی کارکرد اکولوژیک، اجتماعی 
و حتی تفریح ارزان قیمت برای مردم رشت است 
تا با کمترین هزینه از این فضا اســتفاده کنند. 
وی تصریح کــرد: در آینــده و در صورت ایجاد 
زیرساخت های موردنیاز در فاز دوم، امکان جذب 
و استفاده از توانمندی های بخش خصوصی وجود 
دارد. مدیر پروژه باغ الکان رشت همچنین درباره 
مدت قرارداد شهرداری با منابع طبیعی برای در 
اختیار گرفتن پارک الکان اضافــه کرد: قراداد 
بین این دو نهاد فعال 5ساله است، اما قطعا قابل 

تمدید خواهد بود. 
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   افول ستاره سینما جوان برازجان
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