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مديريت شهری،شفاف منتقل می شود
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یادداشت
محسن هاشمي رفسنجاني ؛  رئيس شوراي شهر تهران

متأســفانه طي روزهاي اخير ارائــه اطالعات غلط به 
منتخبان شوراي ششم شهر تهران سبب شده تا جاي 
تفاهم، همكاري و همدلي بين 2 نهاد مردمي )شوراي 
فعلي و بعدي( با جوي که نشان از اختالفات دارد، عوض شود. این درصورتي است 
که با همدلي و تعامل مي توان بسياري از انتظارات شهروندي را جامه عمل پوشاند.

نكته اینجاست که دستاوردهاي مهم مدیریت شهري در این دوره، منطبق با منویات 
بر زمين مانده رهبر انقالب در مورد صيانت از باغات و جلوگيري از گسترش بي رویه 
شهر، شفافيت و مبارزه با رانت و مفاسد و همچنين حفظ سنت ها و سيماي اصيل 
تهران بوده است. بنابراین خوب نيست که برخي با سياه نمایي بخواهند به عملكرد 
مدیریت پنجم شــهر، با نگاه منفي بنگرند و با ایجاد اختالف، مردم را نســبت به 

نهادهاي انتخابي بدبين کنند.
درباره مهم ترین دستاوردهاي مدیریت پنجم هم مي توان به طور نمونه گفت که براي 
نخستين بار در تاریخ شهرداري تهران، تعداد پرسنل رسمي و شرکتي شهرداري 
نه تنها افزایش نيافت بلكه شاهد کاهش 2۰درصدي و چابك سازي  ساختاري نيز 
بوده ایم. مدیریت شهري براي این منظور ابتدا در برنامه پنج ساله سوم، مصوبه اي 
براي کاهش نيروي انساني از پيش رو گذراند که براساس آن، ساالنه باید 6درصد از 
نيروها کاسته شــده و 3درصد نيرو، آن هم با داشتن تخصص براي حوزه مورد نياز 
جذب شــود. نكته بااهميت دیگر در این رابطه هم به عدم جذب دوستان، آشنایان 
و فعاالن سياسي مدیران و اعضاي شوراي شهر در شهرداري تهران برمي گردد که 
در عوض، براي نخستين بار آزموني علمي و شفاف و مبتني بر رقابت جهت جذب 

نيروي جوان و متخصص در شهرداري برگزار شد.
مدیریت شهري همچنين طي 4سال گذشته تالش کرده از یك سو بخش دیگري 
از امالك و اموال شــهرداري، در اختيار اشــخاص حقيقي و حقوقــي، عمومي یا 
خصوصي قرار نگيرد و از سوي دیگر، وضعيت چندهزار ملكي که در گذشته بدون 
انجام فرایندي شفاف و قانوني واگذار شده بود، مشخص شود؛ نتيجه چنين روندي 
هم بازپس گيري چندصد ملك تاکنون به نفع شهر بوده است. اقدام مؤثر دیگر در 
راستاي مطالبه گري شــهروندان، توقف شهرفروشي بوده است؛ آنچنان که نه تنها 
شهرفروشي و واگذاري بي رویه تراکم خارج از طرح تفصيلي متوقف شد، بلكه مصوبه 
بارگذاري هاي منفي مانند مصوبه برج باغ ها نيز ابطال شــد تا باغات، زیر انبوهي از 

توده هاي سنگين ساخت وساز نرود و نفس شهر بيش از پيش گرفته نشود.
دستاورد دیگر را مي توان گامي در راســتاي احقاق حقوق شهر با پيگيري جدي 
درباره توافقات گذشته و به نتيجه رساندن آن دانست. در این مسير توافقات نوشته 
و نانوشته جدیدي هم با سایر دســتگاه ها و نهادها جهت واگذاري منابع مدیریت 
شهري منعقد نشد. ناگفته نماند که مدیریت شهري پنجم، بخش زیادي از راه سخت 
خود را در دوران دشوار شيوع کرونا پشت سر گذاشت. البته با وجود تحریم و همه 
بحران هاي مالي پيش آمده، نه تنها بدهي جدیدي براي شهرداري ایجاد نشد بلكه 
بخشي از بدهي هاي گذشته نيز بازپرداخت شد و حوزه اقتصادي شهر تنها با بهره و 

جریمه هاي مربوط به بدهي دوره گذشته به تعهدات شهرداري روبه رو بوده است.
بنابراین، حال که یك ماه تا آغاز کار شوراي ششــم، زمان باقي مانده است، با وجود 
تخریب هاي رسانه اي و بي مهري رسانه ملي، شوراي پنجم مفتخر است که مدیریت 
شهري را در شرایطي با ثبات، شفاف و با آرامش به شوراي بعد تحویل مي دهد. پس 
از رســانه هاي حاکميتي و مدیریت شــهري آینده انتظار مي رود که به نقاط مثبت 
گذشته نيز اشاره و ازســياه نمایي خودداري کنند که بر فضاي منفي و یأسي که در 
بخش قابل توجهي از جامعه نسبت به مؤثر بودن نهادهاي انتخابي وجود دارد و موجب 
عدم مشارکت در انتخابات اخير شده، افزوده نشود و اميد جاي یأس، مشارکت جاي 
قهر و هم افزایي جاي تخریب را بگيرد. جامعه هم اکنون بيش از همه نياز به نشاط دارد و 
این مهم، از راه تعامل و تقویت نقاط مثبت و رفع مشكالت با همدلي و تعامل مي گذرد.

 تحويل مديريت شهري
در شرايط باثبات، شفاف و با آرامش
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بيمارستان های 
 تهران در آغاز 

پيک پنجم

 افزايش 
 پناهجويان  ايرانی

 در دوره كرونا

گزارش همشهری از تكرار وضعيت 
 بحرانی در مراکز درمانی تهران

با اعالم وضعيت قرمز

   ميل به مهاجرت  در ميان ایرانيان 
طي 2 سال اخير رشد یافته است

  همشهري در گفت وگوهایي با 
مدیر رصدخانه مهاجرت و معاون 
ستاد علم و فناوري شوراي عالي 
انقالب فرهنگي به بررسي تغيير 

مدل هاي مهاجرتي   پرداخت

شــمار جان باختــگان کرونا، جهش 
قابل توجهی پيدا کــرده، به طوری که 
تنها در 24ســاعت، 54نفــر به تعداد 
جان باختــگان اضافه شــده  اســت 
و مبتالیان جدید هم نســبت به روز 
قبــل از آن، 5هزارو44۰نفر افزایش 
داشــته اند. آخرین تعــداد فوتی های 
کرونا براساس اعالم وزارت بهداشت، 
165نفر و مبتالیان 13هزار و 781نفر 
است، درحالی که روز قبل از آن )شنبه( 
111نفر جان باختند و 8هزارو341 نفر 
مبتال شدند. سخنگوی وزارت بهداشت 
روز گذشــته از افزایــش 11درصدی 
بيمــاران بســتری و 13.2درصدی 
بيماران سرپایی کرونا مثبت در کشور 
خبر داده اســت. به گفته سيما الری، 
نشانه هایی از ورود کشور به پيك پنجم 
کرونا، با افزایش تعداد شهرستان های 
قرمز و افزایش بستری ها، دیده می شود. 

صفحه12 را بخوانيد.

در ميان پدیده هاي اجتماعي، جابه جایي 
جمعيت یا همان »مهاجرت« از مواردي 
است که از شاخص ها و عوامل مختلف 
تأثير مي پذیرد. ایــن پدیده در جامعه 
ایراني در ســال هاي گذشــته فراز و 
فرودهاي زیادي را تجربه کرده است. در 
روزهایي که کرونا از یك سو، تحریم هاي 
اقتصادي خارجــي از ســوي دیگر و 
فشارهاي معيشــتي عرصه را بر مردم 
کشورمان تنگ کرده، آمارهاي رسمي و 
غيررسمي از تغيير الگوي مهاجرت خبر 

مي دهد. صفحه1۰ را بخوانيد.

پرونده ای به مناسبت پنجمين سالروز درگذشت 
 اجتناب پذير  عباس کيارستمی  
 که نقش برجسته اي در جهاني شدن
 سينماي ايران داشت
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نگاه
سيدمحمد بهشتي ؛  کارشناس فرهنگي

کــوه دماوند بــراي ایراني هــا صرفا یــك پدیده 
زمين شناختي نيســت. البته به عنوان یك پدیده 
زمين شــناختي هم از ویژگي هاي ممتاز برخوردار 
است. چنانچه در کل خاورميانه، دماوند رفيع ترین 
کوه و از معدود کوه هاي آتشفشاني این منطقه است. اگر به شمارش چند عنصر 
بپردازیم که بي واسطه انســان را به یاد ایران بيندازد، یكي از ممتازترین این 

عناصر کوه و قله دماوند است.
قله دماوند با نام کهني که بر آنســت، گواه پيونــد و یگانگي در قلمرو فرهنگ 
ایراني است قلمرویي که در عين حال از تنوع فرهنگي فراواني برخوردار است. 
دماوند فقط نزد مردمي که در پيرامونش زندگي مي کنند چنين جایگاه و مقام 
ممتازي ندارد، در اقصاي این سرزمين وسيع از خليج فارس تاجيحون و کوه هاي 
قفقاز، از کوه هاي هندوکش تا فرات، براي همه کســاني که در این ســرزمين 
 زندگي مي کرده و مي کنند، دماوند نامي آشنا و نماد اقتدار و استواري فرهنگ

 ایرانيست.
حضور کوه و قله دماوند در اساطير ایران بسيار پررنگ و قابل توجه است. دماوند 
همان نقطه اي است که ضحاك ماردوش در آن به بند کشيده شد. دماوند همان 
کوهي است که ایراني ها را به یاد قله قاف مي اندازد. دماوند اصال همان  آشيانه 

سيمرغ در اسطوره هاي ایراني است.
تمام این ویژگي هاست که موجب شده است کوه دماوند جایگاه بسيار ممتازي 
در حوزه فرهنگ ایراني پيدا کند. این پدیده، البته زمين و آســماني دارد که 
زمين آن همان وجه زمين شناختي و زیست محيطي این کوه است با ارتفاعي 
نزدیك به 6هزار متر از ســطح دریا که در ميان رشــته کوه البرز واقع شده و 
آتشفشاني خاموش است. آســمانش هم همان جایگاهي است که در فرهنگ 

ایراني دارد.
هنوز به درســتي نمي دانيم و مشــخص نيســت که از چه زماني کوه دماوند 
چنين جایگاه رفيعي در فرهنگ و اساطير ایران یافت. اما وقتي به گذشته نگاه 
مي کنيم، کامال مشخص است که ریشــه هاي این موجودیت فرهنگي تا عمق 

اساطير ایران تداوم یافته است.
در هيچ دوراني در تاریخ ایران همچون امروز کوه دماوند در معرض تخریب نبوده 
است. یعني در تمام دوران گذشته از عصر اساطير تا پيش از حاال، کوه دماوند از 
هرگونه تعرض و تخریب مصون مانده است. تنها در این دوره است که احتمال 
یك خطاي بزرگ وجود دارد و آن هم ایراد صدمه بر این کوه اســاطيري ایران 
است. صدمه اي که بر پيكر زميني دماوند به عنوان یك پدیده زمين شناختي و 
زیست  محيطي وارد  شود و یا جایگاه فرهنگي را دچار آسيب کند. به همين دليل 
اســت که امروز و در همين زمان باید نسبت به حفاظت و صيانت از این داشته 
اسطوره اي زميني و آسماني ایران هشيار باشــيم. چون اگر آسيبي به دماوند 
 وارد شود، یكي از بارزترین و عالي ترین نشــانه هاي هویتي ایران دچار خدشه 

خواهد شد.

دماوند، نشان ايران است
ضمیمه امروز همشهری استانی

    طارم؛ بهشت پنهان زنجان

  روستاهای دوستدار کتاب  ایران را بشناسید

  روزهای سخت مستاجران کرجی
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كاهش 1900ميليارد تومانی بدهی های ارثی شهر
  مدیریت شهري طي 4سال گذشته سعي کرد ضمن پرداخت بخشي از بدهي هاي گذشته 

مانع رشد بدهي هاي جدید شود
  تحریم، رکود بازار مسكن، جلوگيري از شهرفروشي و تراکم فروشي بي ضابطه 

و البته شيوع کرونا  موجب کاهش درآمدهاي شهرداري شد
  منابع در اختيار مدیریت شهری در دوره 1399-1396 به نسبت دوره 1392-1395 

و به قيمت ثابت سال 1395 حدود 42 درصد کاهش یافته است

مثل يک عاشقمثل يک عاشق

  معجزه قلب ها در فوتبال
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 ارتباط رئیسی با کارشناسان ادامه دار باشد
اقدامی که در این روزها از طرف آقای ابراهیم رئیســی، رئیس جمهور منتخب در تماس با برخی از شخصیت های جناح مقابل از   

اصالح طلبان برای اخذ دیدگاه ها، نظرات، پیشنهادها و نقدهای آنان انجام می شود، بسیار مطلوب و درست است. این نگاه، ارزشمند 
است و رئیس جمهور منتخب باید از خرد جمعی استفاده کند.  نظام اداری کشور نیازمند جلب نظر و دیدگاه های همه کارشناسان 
برای بهبود شرایط است و تضارب آرا با تشکیل دولت آقای رئیسی نیز باید ادامه پیدا کند. این اتفاق نباید محدود به یک مرحله باشد. باز نگه داشتن مجرای ارتباط نظامات 
اجرایی و اداری کشور با توان فکری همه نیروهای کارآمد و صاحب نظر، ضرورت حکمرانی مناسب است. هنر دولت ها نیز اصوال در محافظت از این ارتباط و جلوگیری از 
مسدود شدن ارتباطات دولت و ملت است.  برخی اصولگرایان که خود را نزدیک به آقای رئیسی می دانند ممکن است نگاه مثبتی به رویکرد تعاملی ایشان با همه سالیق 
سیاسی کشور نداشته باشند، ولی این اقدام در ذات خودش ارزشمند است. قاطبه اصولگرایان و اصالح طلبان نیز از این اقدام مفید استقبال کرده اند.  در گام دوم، جمع بندی 
این دیدگاه ها باید بتواند راه درستی را پیش روی دولت آینده قرار دهد. این هم اندیشی ها باید نتیجه ملموس و عینی خود را در گره گشایی از مشکالت مردم داشته باشد. 
چنین رویکردی نباید ویترینی باشد و تداوم آن می تواند اطمینان بیشتری نسبت به حرکت عمومی کشور در مسیر عقالنیت ایجاد کند. امید مردم با اتکای همه روسای 
جمهور به روش های خردمدارانه تقویت شود و از شعله کشیدن التهابات بکاهد. اینکه مردم احساس کنند جهت گیری های دولت آینده برای رفع مشکالت مثبت است، 
آنها نیز همراهی خواهند کرد. نگاه جناب آقای رئیسی به تعامل با کارشناسان نگاه مثبتی است، منوط به اینکه سازوکاری هم برای استمرار این نوع تعامالت از آغاز تمهید 
شود تا این نظرات در کنار مجموعه فعالیت دولت قرار گیرد و صرفا یک امر نمایشی نباشد. این ارتباطات در ساختار دولت و برنامه های پیش روی دولت مورد استفاده قرار 
بگیرد تا اثر ملموس آن در حاکمیت احساس شود. افرادی که با آنها تماس گرفته شده اگر احساس کنند دیدگاه هایشان مورد توجه قرار گرفته و حداقل به بخش هایی از 

آن عمل شده، در آینده انگیزه بیشتری نیز برای ادامه این نوع همکاری ها خواهند داشت. 

ث
 حسین سبحانی نیامك

نماینده سابق مجلس

روي خط خبر 

كوتاه از دیپلماسي 

  عفــو ۳۸۸محکوم تعزیرات حکومتــي با موافقت 
رهبر معظم انقالب 

مدیركل نظارت بر اجراي احكام سازمان تعزیرات حكومتي از عفو 
و تخفيف مجازات ۳88 نفــر از محكومان تعزیرات حكومتي خبر 
داد. به گزارش ميزان، عليرضا نورنژاد، مدیركل نظارت بر اجراي 
احكام سازمان تعزیرات گفت: به مناسبت فرا رسيدن والدت امام 
رضا)ع( و هفته قوه قضایيه، تعــداد ۵هزارو1۵6 نفر از محكومين 
محاكم عمومي و انقالب، سازمان قضایي نيرو هاي مسلح و سازمان 
تعزیرات حكومتي از سراسر كشور مورد عنایت مقام معظم رهبري 

)مدظله العالي( قرار گرفتند. 
وي افزود: در این عفو رهبــر معظم انقالب، ۳88نفر از محكومين 
سازمان تعزیرات حكومتي، مشمول عفو یا تخفيف مجازات واقع 
شده اند كه با دستور ریاست عالي سازمان جهت اعمال به ادارات 

كل اجرایي سراسر كشور ابالغ شد.

  تأیید صحت انتخابات میاندوره اي مجلس 
اسماعيل موسوي، سخنگوي ستاد انتخابات كشور از تأیيد صحت 
انتخابات نخستين مياندوره اي مجلس یازدهم در ۵ حوزه توسط 
شــوراي نگهبان خبر داد. به گزارش پایگاه اطالع رساني وزارت 
كشــور، انتخابات نخســتين مياندوره یازدهمين دوره مجلس 
شوراي اســالمي در 28خرداد1400 در حوزه هاي »ميانه« در 
استان آذربایجان شرقي، »تهران، ري، شــميرانات، اسالمشهر 
و پردیس« در اســتان تهران، »گچساران و باشــت« در استان 
كهگيلویه و بویراحمد، »آستانه اشرفيه« در استان گيالن، »تفرش، 
آشــتيان و فراهان« در اســتان مركزي و »بهار و كبودرآهنگ« 
در اســتان همدان برگزار شــد و   مراتب تأیيد صحت انتخابات 
نخســتين مياندوره یازدهمين دوره مجلس شــوراي اسالمي، 
در حوزه هاي »ميانه«، »تهران، ري، شــميرانات، اسالمشــهر و 
پردیس«، »گچساران و باشــت«، »تفرش، آشتيان و فراهان« و 
»بهار و كبودرآهنگ« در نامه اي از سوي شوراي نگهبان به وزارت 

كشور اعالم شد.

  پیشرفت پدافند هوایي در همه حوزه ها 
امير ســرتيپ عليرضا صباحي فرد، فرمانده نيروي پدافند هوایي 
ارتش گفت: پدافند هوایي در مقایســه با ســال هاي گذشــته 
پيشرفت هاي چشــمگيري در همه حوزه هاي كشف، شناسایي، 
رهگيري و سایبري داشته اســت. به گزارش ایرنا، او اضافه كرد: 
اكنون ما در همه حوزه هاي پدافند هوایي اعم از كشف، رهگيري، 
درگيري، انهدام مســلح و مسلط به ســامانه هایي هستيم كه در 

منطقه، حرف اول را مي زند.

  بیانیه وزارت خارجه در سالگرد ربایش حاج احمد متوسلیان
وزارت خارجه ایران با صدور بيانيه اي به مناســبت سي ونهمين 
ســالروز ربایش 4 دیپلمــات ایرانــي در لبنان تأكيــد كرد كه 
پاسخگونبودن رژیم اســرائيل باعث شده تا روند كشف حقایق و 
ابعاد این حادثه بسيار ُكند شود. به گزارش ایرنا، در این بيانيه آمده: 
»در چهاردهم تير1۳61 برابر با چهــارم ژوئيه1۹82، خودروی 
4دیپلمات ایراني به نام هاي »سيدمحسن موسوي«، »حاج احمد 
متوسليان«، »تقي رستگار مقدم« و »كاظم اخوان« كه در حمایت 
پليس دیپلماتيك قرار داشت، برخالف ضوابط و كنوانسيون هاي 
بين المللي، توسط مزدوران مســلح تحت امر رژیم صهيونيستي 
در منطقه »برباره« لبنان متوقف شــد و دیپلمات هاي گران قدر 

ما ربوده شدند«.
 وزارت خارجه تأكيد كرد: »شواهد و مستنداتي وجود دارد مبني 
بر اینكه دیپلمات هاي ایراني مذكور پس از توقيف غيرقانوني، به 
نيروهاي اشغالگر تحویل داده شده و متعاقبا به زندان هاي رژیم 
صهيونيستي منتقل شده اند«. همچنين از دبيركل سازمان ملل 
و سایر ســازمان ها و نهادهاي بين المللي و حقوق بشري ازجمله 
صليب سرخ خواسته شــده تا »مجدانه  توجه جدي تري به این 
مسئله انســاني و حقوق بشــري كه مرتبط با كنوانسيون هاي 
بين المللي و مورد پذیرش جامعه بين المللي است، اعمال كنند و 
به خواست بحق جمهوري اسالمي ایران و خانواده و فرزندان این 

عزیزان توجه كنند.«

  سفیر جدید ایران در لندن
كاردار سفارت ایران در لندن از ورود سفير جدید ایران به انگلستان 
خبر داد. به گزارش ایسنا، حسين متين در تویيتی نوشت: »آقای 
محسن بهاروند پس از ارائه استوارنامه خود به ملكه، روز سه شنبه 
 در مقام ســفير ایران در انگليس كار خود را آغــاز خواهد كرد.«

محسن بهاروند متولد ســال 1۳4۵، 2۷ سال پيش كار خود را به 
عنوان كارشــناس اداره دعاوی و حقوق بين الملل خصوصی در 
وزارت امور خارجه آغاز كرد و سمت های مختلفی را تا سطح معاون 
وزیر امور خارجه بر عهده گرفت.وی از سال ۹8 تاكنون معاون امور 
حقوقی و بين الملل وزیر امور خارجه بوده است.پيش از او حميد 

بعيدی نژاد سفير ایران در لندن بود. 
 

  ظریف: خشونت آمریکایي ها علیه ایران ادامه دارد
وزیرخارجه در تویيتي با اشــاره به سالروز ساقط شدن پرواز6۵۵ 
نوشت: »۳۳سال پيش در چنين روزي، ایاالت متحده پرواز6۵۵ 
ایران ایر را ســاقط كرد و تمام 2۹0سرنشــين غيرنظامي آن را 

كشت«. 
محمد جواد ظریف اضافه كرد: »آن زمان به عنوان یك دیپلمات 
جوان شاهد آن بودم كه ایاالت متحده از عذرخواهي بابت رقم زدن 
این تراژدي انساني خودداري كرد. خشونت ایاالت متحده عليه 
ایراني ها مدت ها پيش از آن آغاز شده بود و امروز هم با تروریسم 

اقتصادي عليه مردم ما ادامه دارد«.

  احیاي برجام، نه کمتر  و نه بیشتر
ميخائيل اوليانوف، نماینده روسيه در سازمان هاي بين المللي در 
وین، در صفحه تویيتر به صحبت هاي اخير وزیر امورخارجه این 
كشور مبني بر اینكه غرب مسائل دیگري مانند برنامه موشكي و 
مسائل منطقه اي ایران را )در وین( پيش مي كشد، واكنش نشان 
داد. او نوشت: »هدف توافق شده گفت وگوهاي وین، احياي برجام 
به شكل اوليه آن اســت؛ نه چيزي بيشتر و نه چيزي كمتر«. این 
در حالي اســت كه هنوز كشــورهاي دیگر تصميمي براي ادامه 
مذاكرات در دور هفتم نگرفته اند و هنوز 2یا۳ اختالف اساســي 

ميان تهران و واشنگتن وجود دارد.

راه اندازي سامانه »یاران رئيسي« براي 
معرفي مدیران و وزراي پيشنهادي و گزارش

تماس با چهره هاي منتقد و نزدیك به 
جریان اصالحات براي ارائه پيشنهادها و برگزاري 
نشست هاي مشورتي؛ تا اینجا به نظر همه  چيز خوب 
پيش مي رود. سيدابراهيم رئيسي و تيم رسانه اي او، 
تالش دارند تا پيش از تشكيل كابينه سيزدهم از 
طریق تعامل با منتقدان احتمالــي و البته مردم، 
اجماعي نسبي پيرامون دولت آینده تشكيل دهند؛ 
اقدامي كه به گفته محمود ميرلوحي، فعال سياسي 
اصالح طلــب در جریان اصولگرایي كمتر ســابقه 
داشته و به نظر مي رسد تا اینجاي كار موفق بوده و 
تقریبا همه چهره هاي سياســي كه با آنها تماس 
گرفته شــده از آن اســتقبال كرده انــد؛ از احمد 
زیدآبادي، روزنامه نگار و فعال سياسي منتقد گرفته 
تا غالمحسين كرباسچي، دبيركل حزب كارگزاران 
ســازندگي و محمود صادقي، نماینده پيشــين 
مجلس. دفتر رئيسي اعالم كرده كه پيشنهادها تا 
تشــكيل كابينه ادامــه دارد و پيام هــا به صورت 
مستقيم به رئيس جمهور منتخب مي رسد. حتي 
گفته شده كه پس از تشــكيل دولت نيز به شكل 

دیگري تعامل با صاحب نظران ادامه خواهد داشت. 
البته تماس ها در روزهاي گذشته فقط محدود به 
دفتر رئيســي نمانده و تيم رسانه اي رئيس جدید 
دستگاه قضا نيز دست به چنين اقدامي زده است. 
غالمحســين كرباســچي خبر داده كــه از دفتر 
غالمحسين محسنی اژه اي نيز با او تماس گرفتند 
تا نقطه نظرات و نقدهاي خود را مطرح كند. نكته 
اینجاســت كه اژه اي، رئيس كنوني قوه قضایيه، 
قاضي دادگاه پرونده كرباسچي در سال ۷۷ بود كه 
حاشيه ها و جنجال هاي بســياري در زمان خود 
داشت. حال سؤال هاي بســياري درباره چرایي و 
چگونگي اقدام روساي قوه مجریه و قضایيه مطرح 
شده است؛ اینكه تبعات مثبت و منفي آن چيست و 
در شرایطي كه قدرت سياسي - اجرایي در كشور 
یك دســت شــده تا چه اندازه مي تواند در مقام 

روزنه اي براي اصالح طلبان محسوب شود؟

سیاســیون درباره فراخــوان هم نظري چه 
مي گویند

محمود صادقي ، نماینده اصالح طلب مجلس دهم 
هم در این باره معتقد اســت در مجموع باید این 

موضوع را به فال نيك بگيریــم. او می گوید: آقاي 
رئيســي قبال هم در قوه قضایيه با فراكسيون هاي 
مختلــف مجلس جلســه گذاشــتند، حرف ها را 
شنيدند و حتي برخي پيشنهادهاي خاص را اجرا 
كردند. او در گفت وگو بــا خبر آنالین افزود: هدف 
ما این اســت كه اهداف اصالح طلبانه اجرا شود؛ 
حتي اگر به دســت كسي باشــد كه اصولگراست. 
فكر مي كنم باید برخي از شائبه ها و نقدها را كنار 

بگذاریم و از این فرصت استفاده بهينه كنيم.
غالمرضا نوري قزلجه، سخنگوي فراكسيون مستقل 
والیي در مجلس نيز در این باره معتقد است كه این 
هم نظري ها مي تواند در تشكيل كابينه قوي مؤثر و 
روي اولویت بندي مسائل در دولت جدید تأثير گذار 
باشد. او به ایرنا گفت: اگر در تشكيل كابينه دولت 
آینده تركيب سياسي بازتر باشد و بتواند طيف هاي 
متنوع فكري را در خود جاي دهد، مسلما مقبوليت 

عمومي بيشتري در جامعه و مجلس پيدا مي كند.
محســن رهامي، فعال سياســي اصالح طلب هم 
این روند را در راســتاي تحقق وعــده انتخاباتي 
رئيسي براي تشــكيل كابينه فراجناحي دانست و 
دراین باره به ایسنا گفت: رئيسي باید راهكارهاي 

عملياتي براي تحقق وعده هایي كه داده اســت را 
درنظر گرفته و اجرایي كند و مواضعش نســبت به 
قبل انتخابات تغيير نكنــد. االن مهم ترین موضوع 
براي رئيسي متعهد  بودن به برنامه ها و پياده كردن 
آنها به خصوص وعده هاي اقتصادي است. همچنين 
عباس عبدی از فعاالن سياسی اصالح طلب كه با 
تایيد اینكه با او نيز از دفتر رئيســي تماس گرفته 
شده در این باره به خبر آنالین گفت: نباید نسبت 
به این اقدام رئيسی و محسنی اژه ای برای دریافت 
نظرات و پيشــنهادات منتقدین، بدبين بود اما در 
عين حال می توان با احتياط از آن اســتقبال كرد. 
او ادامه داد: بعيد می دانم كه این نگاه زیانی داشته 
باشد. در حالی كه بدبينی و رد آن قطعا زیان هایی 
دارد. بنده به شخصه از این اقدام استقبال می كنم 
و از گفتن آنچه كه فكر می كنيم درســت است و 
خدمت به جامعه  و مردم و دولت آینده است نباید 

استنكاف كرد.
در ميان استقبال سياسيون اما پربسامدترین نقدي 
كه به اقدام تازه رئيسي و اژه اي وارد شده احتمال 
ادامه دار نبودن و تبليغاتي بودن آن است. پس از 
این تماس ها تالش زیادي در راســتاي رسانه اي 
كردن آن شــده كه البته موفقيت  آميز بوده است 
و حاال بسياري در جریان آن قرار گرفتند؛ به طور 
مثال مهد ي  كشــت دار، مدیرعامل خبرگزاري 
قوه قضایيه )ميزان( در تویيتي نوشــت: »بعد از 
انتصاب آقاي اژه اي با حكم رهبــر انقالب، دفتر 

ایشان در نخســتين اقدام با افرادي از طيف هاي 
مختلف فكري، سياسي و رسانه اي تماس گرفته 
اســت. البته تا جایي كه اطالع دارم با نخبگان و 
حتي برخي محكومين ســابق در دستگاه قضایي 
نيز تمــاس گرفته اند و با معرفــي كانال ارتباطي 
به دفتر رئيس از آنها خواســته اند در بيان نظرات 
از این كانال اســتفاده كنند.«  به نوشته كشت دار 
»آقاي اژه اي اعالم كرده اند بنا بر این است كه در 
مسير تحول مستمع كل نظرات مردم از طيف ها و 
سالیق مختلف باشند.« درحالي كه بيش از20 سال 
قبل نيز در دولت نخســت خاتمي چنين اقدامي 
انجام شده بود، محمود ميرلوحي از اعضاي ستاد 
سيدمحمد خاتمي در سال ۷6 در گفت وگویي در 
كالب هاوس گفته كه »آن زمان هم موج سنگيني 
از پيشنهادهاي مكتوب آمد و یك دفتري به وجود 
آمد تا این نظرات را دسته بندي كند.« ميرلوحي 
البته تأكيد كــرد كه این اقدام مفيد اســت و در 
شــرایطي كه »كشــور در فضاي یك دستي قرار 

گرفته اميدواریم نظرات دیگران شنيده شود.«
به نظر مي رســد كه براي نتيجه گيري درباره این 
دست اقدامات روساي  2قوه زود است و باید دید 
كه پيشنهادها تا چه اندازه در عملكرد و رویه آنها 
تأثيرگذار خواهد بود. اما تا اینجا به نظر مي رســد 
كه این تعامل منجر به همراهي برخي منتقدان و 
مخالفان احتمالي دست كم در اوایل دولت آینده 

خواهد شد.

نظرخواهي از چپ به راست 
فراخوان تعامل رئيسي و اژه اي با صاحب نظران جریان اصالحات چگونه مي تواند منجر به گشایش فضاي سياسي شود؟

انتقال اطالعات از کابینه روحاني به دولت رئیسي
 واعظي: برعكس سال ۹2كه ما پي این وزیر و آن وزیر مي رفتيم

مي خواهيم دولت را با روي خوش تحویل دهيم 

داریوش قنبري، فعال سياسي اصالح طلب در گفت وگو با همشهري:

وعده ها و مطالبات انتخاباتي نبايد فراموش شوند
این روزها خبرها و قاب هاي زیادي از نشست وزرا و معاونان حسن روحاني 

در دیدار و رایزني با ابراهيم رئيســي، رئيس جمهور منتخب منتشــر دولت
مي شود، تقریبا روزي نيست كه خبر یا عكسي از دیدار دولتي ها با رئيسي 
روي خروجي خبرگزاري ها و سایت هاي خبري منتشر نشود.  اقدام بي سابقه اي كه در 
دولت هاي قبلي دیده نشده و عموما دولت ها و دولتمردانشان در هفته هاي پایاني كار 
به پيام تبریك كتبي قناعت مي كردند روزشمار تحویل كرسي هایشان به دولت بعدي 
را خبري مي كردند. برخالف این روند كه حكایت از فاصله فكري و سياســي و مشي 
عملكردي دولت مستقر و دولت آینده داشــت، در آستانه تشكيل دولت سيزدهم اما 
سبك برخورد دولت دوازدهمي ها با رئيس جمهور منتخب و همراهان او متفاوت است. 
این تفاوت زماني عيان شد كه حسن روحاني به رسم مرسوم روساي دولت مستقر بعد 
از اعالم رسمي نتایج سيزدهمين دوره انتخابات راهي دفتر ابراهيم رئيسي شد و ضمن 
تبریك به او براي پيروزي در انتخابات اعالم آمادگي كرد كه تجربيات و دستاوردهاي 
كابينه و دولتش را در اختيار او قرار خواهد داد. همراهي روحاني با دولت در حال تشكيل 
سيزدهم و اعالم آمادگي او براي انتقال تجربيات به دولتي كه رئيسش در انتخابات سال 
۹6رقيب اصلي او بود و در مناظرات انتخاباتــي 1400نيز نقد عملكرد دولتش محور 
مشــترك موضع گيري همه كاندیداها بود، اقدامي بي سابقه و در خور توجه و بررسي 
است. تأكيدهاي او بر لزوم انتقال دولت در فضایي آرام و مثبت سبب شد هيأت دولت 
او نيز در آخرین روزهاي حضور در پاســتور با رئيس جمهور همراه شوند و یكي بعد از 
دیگری براي همراهي با دولت آتي اعالم حضــور و همراهي كنند. موضوعي كه حاال 
2هفته بعد از نخستين دیدار رئيسي و روحاني و ریل گذاري این سبك جدید در انتقال 
دولت، محمود واعظي، رئيس دفتر رئيس جمهور از چرایي و علت آن پرده برداشته است 
و فاكتور اصلي این ریل گذاري را عدم سرگرداني دولت جدید براي پيگيري امور اجرایي 
مي داند. واعظي دیروز در گفت وگویي اجمالي با ایرنا با اشاره به اینكه رئيس جمهوري 
دستور داده است انتقال قدرت آرام داشته باشيم و از طرف دیگر همه اطالعات خود را 
در اختيار آقاي رئيسي قرار دهيم، توضيح داد مي خواهيم طوري عمل كنيم كه وقتي 
رئيس جمهور منتخب، دولت را تحویل گرفت به اندازه ما اطالعات داشــته باشــد. 
مي خواهيم همكاري داشته باشيم چون سال ۹2 كسي با ما همكاري نكرد و ما خود در 
پي این وزیر و آن وزیر مي رفتيم و اطالعات مي گرفتيم. واعظي اضافه كرد: ما این كار را 
دوستانه و صميمانه انجام مي دهيم. براي اینكه اطالعات را منتقل كنيم آقاي رئيسي 
را در مجموعه خود تعریف مي كنيم و كسي حق ندارد اطالعاتي را پنهان كند. اینكه 
بخواهيم چيزي تحميل كنيم اصال درست نيســت بلكه همه آماده هستيم هروقت 

وزراي جدید انتخاب شدند، دولت را با روي خوش تحویل دهيم.

 جلب اعتمــاد عمومي از 
آســيب هاي گفت و گو بســياري 

فرهنگــي، اجتماعــي و 
اقتصادي و همچنيــن زوال اخالقي یك 
جامعه جلوگيري مي كند و هنگامي كه 
این سرمایه اجتماعي تضعيف شود كشور 
با چالش هاي بي شــماري روبه رو خواهد 
بود؛ بنابراین كارشناسان و صاحب نظران، 
احياي اعتمــاد اجتماعــي را مهم ترین 
مســئله و وظيفه هر دولتي مي دانند. اما 
چه مســائلي ســبب كاهــش اعتماد 

اجتماعي مي شود؟
داریوش قنبري، فعال سياسي اصالح طلب 
با اشاره به عوامل مؤثر در كاهش اعتماد 
عمومي به همشهري گفت: در ارتباط با 
افت سرمایه اجتماعي )اعتماد عمومي( 
صاحب نظران در گذشــته هشدارهایي 
داده بودند، اما متأسفانه مورد توجه قرار 
نگرفت. ســرمایه اجتماعي كه بر عنصر 
اعتماد استوار اســت یك مفهومي است 
كه نمي توان گفت یك شبه شكل گرفته 
و این مفهوم طي ســاليان سال تشكيل 
شده اســت و نتيجه عملكرد و اقدامات 
تصميم گيــران خواهد بود. متأســفانه 
وعده هایــي كه از گذشــته داده شــد و 
مطالباتي كه بي پاســخ ماند، باعث شد 
كه اعتماد اجتماعي به ســمت ضعف و 
نقصان بــرود؛ بنابراین كاهــش اعتماد 
اجتماعي نتيجه كم توجهي به مطالبات، 
خواســته ها و كم توجهي بــه وعده هاي 
داده شده است. به هرحال در هر دوره اي 
از انتخابات وعده هایي داده مي شــود و 
جامعه توقع دارد وعده هایي كه در راستاي 
مطالبات شان داده شده است، مورد توجه 
قرار بگيرد و اینگونه نباشــد كه در زمان 
انتخابات شاهد شــعارهاي خوبي به نفع 
مردم باشيم و بعد از آن شعارها به دست 

فراموشي سپرده شود.

تحریم ها مانعي براي محقق شــدن 
وعده ها

قنبري در ادامه صحبت هایش به معضل 
تحریم ها اشــاره كرد و گفت: البته باید 
اشــاره كرد بخش قابل توجهي از محقق 
نشــدن وعده ها به دليــل عنصر خارجي 
)تحریم ها( بود. مســئله تحریم ها ربطي 
به دولت آقاي روحاني نداشت و ما شاهد 
هستيم دولت آقاي روحاني تالش كرد با 
استفاده از برجام تحریم ها را لغو كند و تا 
حدودي  هم موفق شد، اما عواملي سبب 
شــد این موفقيت عمري نداشته باشد و 
بار دیگر تحریم ها بازگشت. آن زماني كه 

كشــور تحریم بود برخي ها به دنبال این 
بودند كه در راستاي اهداف خاص خود به 
تضعيف دولت بپردازند و به این مسئله فكر 
نمي كردند كه تضعيف دولت، هزینه اي 
براي مجموعه نظام است. در شرایطي كه 
كشــور درگير جنگ اقتصادي تمام عيار 
است نياز به یك وحدت و همدلي در ميان 
گروه هــاي اجتماعي و مردم اســت. اگر 
چنين همدلي و وحدتي وجود داشته باشد 
دولت مي تواند بر مشكالت غلبه كند، اما ما 
دیدیم این وحدت و انسجام شكل نگرفت 
و مخالفان آقاي روحاني به دنبال این بودند 
كه مشكالت ناشي از تحریم ها را به حساب 
عملكرد دولت بگذارند و این مســئله در 

كاهش اعتماد عمومي تأثيرگذار بود.

سایه اتهام زني هاي سیاسي بر اعتماد 
اجتماعي 

این فعال سياســي اصالح طلب در ادامه 
این گفت وگــو به اتهام زني سياســيون 
نســبت به یكدیگر و تأثير آن در كاهش 
اعتماد عمومــي تأكيد كــرد و در این 
خصوص گفت: از ســوي دیگــر جدا از 
مجموعه دولت، تصميم گيران در قواي 
مختلف بحث هایي را مطرح مي كنند كه 
این بحث ها در مسئله اعتماد اجتماعي 
تأثير منفي مي گذارد. هر حزبي، جریان 
و جناحي به راحتي مســائلي در ارتباط 
با طرف مقابل خود مطــرح مي كنند و 
این كشــمكش ها نهایتا مورد رسيدگي 
جدي قرار نمي گيرد و جامعه احســاس 
مي كند افرادي هستند كه به دنبال منافع 
خودشان بوده اند و این مسئله نيز باعث 
كاهش اعتماد مردم مي شود. مسئله مهم 
دیگر هم همين انتقادهــاي بي رویه اي 
بوده كه به هرحال جریان هاي سياســي 
نســبت به هم مطرح مي كردنــد و این 
ادعاها هم مورد توجه قــرار نمي گرفت. 
همين بي توجهي ها به وعده ها درخصوص 
مطالبــات مردم و اتهام زني  سياســيون 
نسبت به یكدیگر باعث تضعيف اعتماد 

عمومي جامعه شد.

بیکاري عاملي مؤثر در کاهش اعتماد 
عمومي

وي همچنين اســتمرار معضل بيكاري 
را عامل مؤثــر در كاهش اعتماد عمومي 
دانست و در این باره ادامه داد: یكي دیگر 
از مسائل مؤثر در كاهش اعتماد اجتماعي 
مســئله ناكارآمدي مســئوالن در حل 
مسائل و مشكالت افراد جامعه است. یكي 

از این مشكالت اشتغال جوانان بوده 

و یك سيســتم تصميم گير باید كارایي 
الزم را براي رفع نياز شغل جوانان داشته 
باشــد. من گمان مي كنم نادیده  گرفتن 
تامين شغل تأثير باالیي در كاهش اعتماد 
اجتماعي داشت؛ البته مسئله تحریم ها 
بي تأثير در تامين شــغل طي سال هاي 
اخير نبود. دولت هاي مختلف هيچ كدام 
تا به حــال برنامه خوبي براي اشــتغال 
نداشــته اند. دولت آینده باید مســئله 
اشتغال را به شــكل درستي مورد توجه 
قرار دهد. بدون تعارف باید پذیرفت كه 
مســئله جوانان باعث نااميدي نسبت به 
كارایي تصميم گيران شده است و تا این 
مشكل حل نشــود، خيلي از مشكالت 

دیگر حل نخواهد شد.
وي افزود: معضالت اقتصادي و در راس 
آنها بيكاري و تورم مهم ترین علت كاهش 
اعتماد در جامعه بــوده و اعتماد باید بر 
مبناي كارآمدي تعریف شود، اما متأسفانه 
كارآمدي الزم در جهت حل مشــكالت 
مردم وجود نداشــته و این مسئله عمده 
و اساسي است و تا این مشكل حل نشود 
نه تنها اعتمادعمومي ترميم نمي شــود، 
بلكــه در آینــده به ســمت بحران هاي 

جدي تري حركت خواهيم كرد.
این فعال سياســي افــزود: من معتقدم 
مســائل مؤثر در كاهش اعتماد عمومي 
جامعه باید مورد توجــه قرار بگيرند. اگر 
تصميم گيران به دنبال حل مشــكالت 
هستند باید مسئله بيكاري را حل كنند 
تا به دنبال آن بخشــي از اعتماد كاهش 

یافته احيا شود.

ضرورت توجه به کارآمدي 
وي در پاســخ به این پرســش كه اكنون 
بــا توجــه به یــك دســت شــدن قوه 
قضایيه، مجریه، مقننه و شــوراي شهر 

گمانه زني هایــي مبني بــر انتخاب 
فردنظامي یا وابسته به ارگان هاي 
خــاص به عنوان شــهردار آینده 
تهران وجود دارد. آیا این یكدستي 
تصميم گيران و ترس مردم از یك 
جناح بودن مســئوالن مي تواند 
تهدید جدي بــراي كاهش اعتماد 

عمومي باشــد یا خير؟ گفت: 
اعتماد  مسئله 

فراتــر از 
انتخاب 

شهردار یا یك مسئول با یك جناح خاص 
اســت. مهم ترین مســئله این است كه 
تصميم گير كارآمدي الزم در جهت حل 
مشكالت را داشته باشــد. اگر كارآمدي 
وجود داشته باشــد، این مسئله مي تواند 
مشروعيت را افزایش دهد و اعتماد را باال 
ببرد. یكي از ضعف هــاي جدي در عرصه 
تصميم گيران در قواي مختلف مســئله 
كارآمدي اســت و این ضعف باعث ایجاد 
روحيه دلسردي در مردم شــده است. با 
پيروز شــدن جناح راســت در انتخابات 
ریاست جمهوري كشور یكدست شده است 
و حاال باید تمام بخش ها بحث كارآمدي را 
مورد توجه خود قرار بدهند و در این راستا 
حركت كنند كه بتوانند شــكافي كه بين 

مردم و مسئوالن ایجاد شده را پر كنند.

نان نخستین نیاز جامعه
این فعال سياســي اصالح طلب گفت: 
ریشه كاهش اعتماد اجتماعي در مسائل 
عيني است. این مســائل عيني بر ذهن 
افراد تأثير مســتقيم مي گذارد. مسئله 
گراني، تــورم و بيكاري مســائل جدي 
بوده و جامعه نخســتين نيازش به رفع 
مشــكالت اقتصادي و معيشتي است و 
هنگامي كه این نياز ها برطرف شــود، 
جامعه به سمت نيازهاي عالي تر همانند 
افزایش آزادي و... حركت مي كند. اما باید 
توجه داشته باشم كه اكنون مسئله اي 
تحت عنوان نان و شــكم معيشت افراد 
را تحت تأثير قرار داده است و ریشه حل 
این مسئله هم در 2معضل بيكاري و تورم 
است. اگر مسائل اقتصادي مورد توجه 
مسئوالن قرار بگيرد بخش قابل توجهي 
از اعتماد جامعه ترميم خواهد شد و این 
مسئله اكنون آنقدر داراي اهميت نيست 
كه چــه جناحــي پيروز 
ميدان شده  است؛ آن 
چيزي كــه داراي 
اهميت است حل 
معضالت روزمره 
جامعه بــوده كه 
باید بــه آن بخش 

توجه شود.
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اعضاي شوراي شهر تهران در جلسه ديروز به دستاوردهاي دوره پنجم به ويژه در خصوص شفافيت مالي اشاره كردند و خواستار تداوم آنها توسط منتخبان شوراي ششم شدند

مدیریتشهری،شفافمنتقلمیشود

گزارش

 كاهش بيش از 1900ميليارد تومانی 
بدهی های ارثی شهر

 منابــع در اختيار مديريــت شــهری در دوره 1396-1399 
 به نســبت دوره 1395-1392 و به قيمت ثابت ســال 1395 

حدود 42 درصد كاهش يافته است

بدهي هاي به ارث رسيده از مديريت شهري پيشين به مديريت فعلي، 
طي 4سال گذشــته همواره محل اختالف مديران شهري كنوني و 
گذشته بود. اما برخي از منتخبان شوراي ششم اكنون ارقام بدهي هاي 
موجود شهرداري تهران را به نوعي پذيرفته اند. به گزارش همشهري، 
مهم ترين محور بحث در مورد بدهي هاي به ارث رســيده شهرداري 
تهران اين است كه ميزان بدهي هاي شــهرداري به بانك ها و بابت 
پروژه هاي عمراني و ترافيكي آنقدر حجــم بااليي دارد كه مديريت 
شهري دوره پنجم را از دريافت وام هاي جديد ناتوان كرده و به خاطر 
سودهاي بانكي و جريمه های ناشي از ديركردهاي پرداختي، روزانه 
به آنها افزوده مي شد و مي شــود. در اين ميان، رقم كلي بدهي های 
مديريت شــهري گذشــته بيش از 50هزار ميليارد تومان ارزيابي 
مي شد. اين بدهي در زماني به وجود آمد كه بودجه ساالنه شهرداري 
تهران كمتر از 20هزار ميليارد تومان بود. تحريم، ركود بازار مسكن، 
جلوگيري از شهرفروشي و تراكم فروشي بي ضابطه و البته شيوع كرونا 

موجب كاهش درآمدهاي شهرداري در دوره پنجم شد.
همه اينها در حالي است كه عبدالحميد امامي، معاون مالي و اقتصاد 
شهري پيروز حناچي، آخرين رقم بدهي هاي شهرداري را 66 هزار 
ميليارد تومان اعالم كرده است. اگرچه مســئوالن شهرداري دوره 
پيشين طي سال هاي اخير ادعا كرده اند كه اصال چنين رقمي صحت 
ندارد و ميزان بدهي ها خيلي كمتر از اين رقم اســت، به گونه اي كه 
قدرت اهلل گودرزي، معاون مالي دوره پيشــين مديريت شــهري در 
ارديبهشت امســال ادعا كرد كه ميزان بدهي ها در پايان دوران كار 
محمدباقر قاليباف تنها 26هزار ميليارد تومان بوده است. به گفته او از 
اين ميزان، 10هزار ميليارد تومان درصورت واگذاري نمايشگاه شهر 
آفتاب، ملكي در دردشــت و كرج و ملكي در حاشيه بزرگراه شهيد 
چمران با بانك شهر تسويه مي شود و تنها 16هزار ميليارد تومان باقي 
مي ماند. اما به تازگي، ميزان كلي بدهي اعالم شده از سوي شهرداري 
به نوعي مورد پذيرش همه قرار گرفته اســت؛ زيرا پرويز ســروري 
منتخب شوراي ششم تهران كه عضو حقوقي شوراي چهارم نيز بود، 
به فارس گفته است: »براساس بررســي ها و گزارش هاي اوليه  كه به 
دستمان رسيده حدود 65هزار ميليارد تومان بدهي توسط مديريت 
شهري كنوني در شهرداري تهران ايجاد شده است و با توجه به اينكه 
عمليات عمراني جدي اي در شــهر انجام نشــده، رقم بسيار بااليي 

محسوب مي شود.« 
به گفته او، بدهي شــهرداري بــه بانك ها 50 هزار ميليــارد تومان، 
پيمانــكاران مناطق ۷ هــزار ميليــارد، پيمانكاران شــركت هاي 
زيرمجموعه 3 هزار و 100 ميليارد، اوراق مشاركت 5 هزار ميليارد و 
ســاير نهادها زير يك ميليارد تومان است. بنابراين اظهارات سروري 
نشان مي دهد كه اصل وجود بدهي  كالن در شهرداري مورد پذيرش 
منتخب شــوراي ششــم قرار گرفته است. از ســوي ديگر به گفته 
عبدالحميد امامي در دوره جديد، ۷هزار ميليارد تومان تســهيالت 
گرفته شــده درحالي كه 8هزار و 600 ميليارد تومان پرداخت شده 
اســت؛ به اين معني كه نه تنهــا بدهي ها اضافه نشــده كه بيش از 
1900ميليارد تومان هم از بدهي ها كاهش پيدا كرده اســت؛ با اين 
نكته كه تســهيالت و وامي براي پرداخت حقوق كاركنان، دريافت 
نشده اســت. معاون مالي و اقتصاد شهري شــهرداري تهران تأكيد 
دارد كه قســمتي از بدهي ها ارزي اســت و نرخ تبديل آنها اختالف 
ايجاد مي كنــد و باعث اعالم ارقــام متفاوت مي شــود اما مي توان 
گفت  كل بدهي هاي بخش بانكي شــهرداري رقمي معادل 50 هزار 
ميليارد تومان است. سيدمحمود ميرلوحي، رئيس كميته اقتصادي 
شوراي شهر تهران نيز قبل از اين درباره حجم زياد بدهي هاي دوره 
قبل شــهرداري و عوارض كنوني آن گفته بود:  »ماهانه ۷0 ميليارد 
تومان بدهي شــهرداري به تامين اجتماعي، پرداخت مي شــود و 
روزانه جرايم ديركرد ســنگين ميلياردي به بدهي هاي بانكي تعلق 
مي گيرد؛ به همين دليل در شرايط دشوار اقتصادي فعلي، مشخص 
اســت كه نمي توان بدهي ها را به آســاني پرداخت كرد؛ آن هم در 
وضعيتي كه شــهر از وجود بناهاي بي قاعده اشــباع شده و ما ديگر 
مانند گذشته شهرفروشي را دســتور كار قرار نداديم.« سيدابراهيم 
اميني، نايب رئيس شوراي شهر پنجم هم پيش از اين در گفت وگويي 
درخصوص ميزان بدهي هاي شــهرداري تهران گفتــه بود: »به اين 
دوره از مديريت شهري، دفترچه قسط مديران گذشته رسيده بود.«

پيروز حناچي، شــهردار پايتخت 11خرداد امســال نيــز با حضور 
در صحن شــوراي شــهر و هنگام ارائه گــزارش »تحويل و تحول« 
به اين موضوع اشــاره كرد كه مديريت پنجم تهران، شــهر را ارزان 
اداره كرده است و ســپس گفت: »منابع در اختيار مديريت شهری 
در دوره منتهی به ســال های 96 تا 99 به نســبت دوره 92 تا 95 با 
قيمت ثابت، حدود 42 درصد كاهش داشــته، اما باوجود اين ميزان 
كاهش بودجه، همان خدمات شهری به شهروندان ارائه شده است.« 
او به ميزان بازپرداخت ها هم اشــاره و با بيان اينكــه دوبرابر ميزان 
دريافت تسهيالت بازپرداخت داشــتيم، عنوان كرد: »از سال 92 تا 
شهريور96 مانده بدهی از سنوات قبل 5 هزار  و 38 ميليارد تومان و 
اصل تسهيالت دريافتی 9 هزار و ۷53 ميليارد تومان و پرداختی طی 
همان دوره هم ۷ هزار و 109 ميليارد تومان بوده است. از مهر 96 تا 
انتهای سال 99 مانده بدهی از سنوات قبل 19 هزار و 408 ميليارد 
تومان و اصل تســهيالت دريافتی در اين دوره 4 هزار و 28 ميليارد 
تومان و پرداختی 9 هزار و 692 ميليارد تومان بوده است.«  شهردار 
همچنين با بيــان اينكه طی اين دوره از مديريت شــهری نه تنها به 
ميزان 19۷4ميليارد تومان از ميزان بدهی ها كاسته شده است، گفت: 
»در گزارش بدهی های شهرداری تا پايان سال 99 بابت سود و جرايم 
ساير تسهيالت دريافتی از بانك ها در سال های گذشته معادل 36هزار 
و 939 ميليارد تومان به بدهی های شــهرداری اضافه شده است كه 
از بدهی های اوراق مشــاركت، پيمانكاران مناطق و تســهيالت و... 
تشكيل شده و مجموع اين بدهی ها تا به امروز 66 هزار و 2۷2ميليارد 
تومان است.« بنابراين  مي توان گفت كه چنانچه طلب هاي شهرداري 
وصول شود، بخش از بدهي هاي اين نهاد پرداخت خواهد شد. البته 
كه بدهي ها انباشته به ارث رسيده ازگذشته، كار را بسيار سخت كرده 
است. به همين خاطر، طي 4سال گذشته ســعي شده تا طلب هاي 
پيمانكاران اولويت بندي و پرداخت شــود و بدهي هاي بانك ها نيز 

سنگين تر نشود.

 مبلغ تسهیالت دریافتی و بازپرداخت صورت گرفته 
در مقاطع قبل و بعد از شهریورماه 1396)میلیارد تومان(

 پرداختی 
طی دوره

اصل تسهیالت 
دریافتی

مانده از سنوات 
قبل شرح

7,109 9,753 8،503 از 92 تا شهریور 96
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 مديريت شهري در شرايطي 
باثبات، شفاف و با آرامش به شورا

شــوراي بعد تحويــل داده 
مي شود. رئيس شوراي شهر تهران در جلسه 
ديروز اين جمله را گفــت و تأكيد كرد كه 
دستاوردهاي اين دوره منطبق با منويات بر 
زمين مانــده رهبر انقالب بوده اســت و از 
منتخبان شوراي ششم خواستار تداوم آنها 
شد. همچنين در اين جلسه پارلمان شهري 
گــزارش حســاب هاي درآمــد و هزينه 
شــهرداري تهران )فروردين و ارديبهشت 
امســال( كه حاكي از كاهش 21درصدي 
درآمد شــهرداري بــود، ارائــه و در ادامه 
طرح هاي »معرفي23نفر از كاركنان رسمي 
شــهرداري تهران جهت انتصاب به عنوان 
قائم مقام ذيحســاب« و »الزام شهرداري 
تهران به جلوگيري از ايجاد و توسعه مراكز 
نگهداري از گونه هاي حيات وحش در شهر 
تهران« بررسي و تصويب شد. بررسي اليحه 
»تعيين تكليف امــالك و اموال غيرمنقول 
واگذار شده شهرداري به اشخاص حقيقي و 
حقوقي« هم از دستور خارج و به جلسه بعد 

موكول شد.
رييس شورای شــهر تهران در اين جلسه 
اظهار كرد: با وجــود همه بحران های مالی 
كرونا وتحريــم، نه تنها بدهــی جديدی 
برای شــهرداری ايجاد نشد بلكه بخشی از 
بدهی های گذشته نيز بازپرداخت گرديد 
و تنها بهره وجرائم مربــوط به بدهی دوره 

گذشته به تعهدات شهرداری اضافه شد.
محسن هاشــمی گفت: بنابراين انتظار از 
رســانه های حاكميتی  و مديريت شهری 
آينده آن اســت كه به نقاط مثبت گذشته 
نيز اشاره شود و ازســياه نمايی خودداری 
كند تا بر فضای منفی وياسی كه در بخش 
قابل توجهی از جامعه نسبت به موثر بودن 

نهادهای انتخابی وجود دارد و موجب عدم 
مشاركت در انتخابات اخير شد افزوده نشود 
و اميد جای ياس، مشاركت جای قهر و هم 

افزايی جای تخريب را بگيرد.

كاهش درآمد شهرداري در 2ماهه اول سال
 گــزارش حســاب هاي درآمــد و هزينه 
شــهرداري تهران )فروردين و ارديبهشت 
امســال( ديروز توســط خزانه دار شوراي 
شهر تهران ارائه شــد و سيدحسن رسولي 
از كاهش 21درصدي درآمد شــهرداري 
خبر داد و گفت: »شهرداري تهران براساس 
بودجه مصوب موظف بوده، در برش عملكرد 
2ماهه خود نسبت به تامين منابع تا سقف 
8هزار و 14۷ميليارد تومان اقدام كند كه در 
اين مدت مبلغ 2هزار و 583ميليارد تومان 
معادل 32درصد درآمد كسب شده است؛ 
بنابراين كسري عملكرد درآمدي شهرداري 
تهران حدود 5هزار و 564ميليارد تومان، 
معادل 68درصد نسبت به بودجه بوده كه 
البته در 2ماه اول هر سال با اين عدم تعادل 
مواجه هستيم.« به گفته او، 30درصد كل 
درآمدهاي 2ماهه نخست سال درآمد پايدار 

و ۷0درصد هم درآمد ناپايدار بوده است.
به گفته خزانه دار شــوراي شــهر تهران، 
شــهرداري موظف بوده براســاس بودجه 
مصوب شورا، فروردين ماه تا سقف 4هزارو 
۷3ميليارد تومان تامين منابع مي كرد كه 
در اين مدت مبلغ يك هزار و 299ميليارد 
تومان معادل 32درصد درآمد كسب شده 
كه 14درصد آن درآمد پايدار و 86درصد آن 
درآمد ناپايدار است. همچنين ارديبهشت ماه 
بايد اقدام به تامين منابع تا سقف 4هزار و 
۷3ميليارد تومان مي كرد كــه يك هزار و 
284ميليارد تومان معادل 32درصد درآمد 
كسب شده كه 45درصد آن درآمد پايدار و 

55درصد آن درآمد ناپايدار است.
سيدحســن رســولي در ادامه به عملكرد 
هزينه اي هم اشــاره و عنوان كرد: »در اين 

دوره، شــهرداري اجازه داشــت حداكثر 
تا ســقف اعتبار مصوب به مبلــغ 6هزار و 
486ميليارد تومــان هزينه كند كه در اين 
مدت مبلغ 2هزار و 81۷ميليــارد تومان 
)43درصد( هزينــه در دفاتر ثبت شــده 
كه از اين مبلغ 100درصــد آن به صورت 

پرداخت هاي نقدي بوده است.« 
به گفته او، شــهرداري فروردين ماه موظف 
بوده تا ســقف 3هزار و 128ميليارد تومان 
هزينه كند كه مبلغ يك هزار و 399ميليارد 
تومــان يعني تقريبــاً معــادل 45درصد 
مصارف خود را منظور و ثبــت كرده كه از 
اين مبلغ تقريبــا 100درصد آن به صورت 
پرداخت هاي نقدي بوده است. ارديبهشت 
هم بايد تا ســقف 3هــزار و 243ميليارد 
تومان هزينه مي كرد كه حدود يك هزارو 
580ميليارد تومان در اين ماه تقريباً معادل 
49درصد مصارف خــود را منظور و ثبت 
كرده كــه از اين مبلغ تقريبــا 100درصد 
آن به صــورت پرداخت هاي نقــدي بوده 
است. خزانه دار پارلمان شهري در پايان با 
تحليل اعداد و ارقام گفت كه كسب درآمد 
شهرداري تهران نسبت به مدت مشابه سال 
گذشــته حدود 21درصد كاهش داشــته 
و ثبت هزينه هــا در دفاتر مالي هم كاهش 
5درصدي نســبت به مدت مشــابه سال 

گذشته را نشان مي دهد.

نظر اعضاي شورا در مورد گزارش مالي 
شهرداري تهران

پس از ارائــه گزارش عملكــرد درآمدي و 
هزينه شهرداري توسط خزانه دار، تعدادي 
ديگر از اعضا شوراي شهر هم مانند محسن 
هاشــمي، از وضعيت باثباتي و شفافي كه 
مديريت شهري طي 4ســال گذشته پيدا 
كرده اســت گفتند وخواســتار تداوم آنها 

توسط منتخبان شوراي ششم شدند.
 ســيدمحمود ميرلوحي  يكي از اين افراد 
بود كه با اشاره به اينكه در مقايسه با 4سال 
قبل، شهرداري را با وضعيت مطلوب تحويل 
مديريت بعد مي دهيم، گفت: »در 3ماه اول 
ســال معموال درآمدهايمان پايين است و 
20تا 30درصد درآمدها محقق مي شــود 
و در 3ماه آخر ســال اين رقم به 40درصد 

مي رسد. 
معاون مالي شــهرداري تهــران از تحقق 
49درصدي درآمدهــا در خرداد خبر داده 
است كه اين عدد نشان مي دهد شهرداري 
در وضعيت خوبي قرار دارد.« بهاره آروين 
هم با بيــان اينكه گزارش هــاي مربوط به 
درآمد و هزينه بايد به ســمع و نظر مردم 
برسد، گفت: »اقدام ارزشمندي كه شوراي 
پنجم بنــا نهاده اين اســت كــه گزارش 
درآمد و هزينه به صورت بــر خط ماهانه و 
سيســتماتيك فراخواني و در وب ســايت 
شفاف بارگذاري مي شود.« زهرا نژادبهرام 

نيزبه موضوع اعتماد سازي  مديريت شهري 
اشاره كرد و گفت كه يكي از اتفاقات خوب 
اين دوره ارائه گزارش هزينه و درآمد است 
كه به طور مداوم و با دقت الزم تهيه مي شود. 
او ادامه داد: »يكي از نكات برجسته در اين 
گــزارش، درآمد هاي پايــدار 45درصدي 
است كه برخالف اينكه كمتر از  20درصد 
درآمدهاي پايدار داشــتيم، امــروز به اين 
رقم رســيديم كه اتفاق خوبي است؛ البته 
تا تحقق رويكرد شــوراي پنجم و افزايش 
تا مــرز 60درصــد فاصله زيــاد داريم. در 
پرداخت تسهيالت، گام رو به جلو برداشتيم 
و در شــوراي چهارم ۷109ميليارد تومان 
بازپرداخت تسهيالت داشتيم؛ درحالي كه 
در شوراي پنجم 9692ميليارد تومان ميزان 
بازپرداخت ها بوده و اين سبب افزايش اعتبار 

شهرداري شده است.«

نام مادر ادبيات كــودك و نوجوان روي 
خيابان عنصري حك شد

ديــروز شــصت وچهارمين صورتجلســه 
كميســيون نامگذاري و تغييــر نام اماكن 
و معابــر عمومي شــهر تهران، توســط 
محمدجواد حق شــناس ارائه شــد كه او 
در ابتداي صحبت هايش آمــاري از تعداد 
نامگذاري هــا ارائه داد و گفــت: »در دوره 
اول و پنجم شوراي شــهر تهران، كمترين 
ميزان نامگذاري انجام شده و مجموعاً 600 
نامگذاري داشته ايم، اما در يكي از دوره هاي 
قبل 6 هزار تغيير نام انجام شده است.« در 
ادامه اعضا با پيشنهاد نامگذاري 31معبر، 
2بوستان و يك زمين چمن جديد احداث 
موافقت كردند و قرار شد نام توران ميرهادي 
كه از بزرگان ادبيات كودكان است و با عنوان 
»مادر ادبيات كــودك و نوجوان در ايران« 
شناخته مي شود، روي خيابان عنصري در 

خيابان ابوريحان، نام ژاله آموزگار، اســتاد 
زبان هاي باســتاني روي كوچــه الدن در 
خيابان شهيد اعجازي و خيابان هشتم غربي 
و شرقي در بلوار باغ گياهشناسي ملي ايران 

حك شود.

ايجاد و توســعه مراكز نگهــداري از 
گونه هاي حيات وحش ممنوع شد

اعضاي شوراي شــهر تهران ديروز طرح 
»الزام شــهرداري تهران به جلوگيري از 
ايجاد و توسعه مراكز نگهداري از گونه هاي 
حيات وحش در شــهر تهران« را تصويب 
كردند. ســيدآرش حســيني ميالني در 
جريان ارائه گزارش اين طرح گفت: »در 
بسياري از كالنشــهرها براي حفظ تنوع 
زيســتي، مقررات ممنوعيت نگهداري از 
حيوانات وحشي در شــهرها اعمال شده 
و اگر ايــن محدوديت ها نباشــد، ممكن 
است گونه هاي غيربومي وارد محيط هاي 
شهري شــوند. همچنين تكثير، توزيع و 
قاچاق حيوانات در سطح جهاني و سطح 
محلي ممنوع است و همه دستگاه ها بايد 
در زمينه مقابله با توزيع و قاچاق حيوانات 
همكاري كنند؛ بنابراين شهرداري تهران 
در راســتاي وظايف و مسئوليت هايش و 
به منظور حفاظت از تنوع زيســتي شهر 
تهــران و ممانعت از بــروز هرگونه اقدام 
غيرقانوني در زيرمجموعه هاي شهرداري، 
موظف اســت از اقداماتي مانند احداث، 
راه اندازي، توسعه و مشاركت در هرگونه 
مراكز نگهداري جانوران وحشــي، خريد 
و فروش، تاكســيدرمي، اجاره و پرداخت 
هرگونه بها براي نمايش، اســارت، تكثير 
و نگهــداري از گونه هــاي وحشــي و... 
جلوگيري كنــد.« اين طــرح با 16رأي 

موافق تصويب شد.

اليحه تعيين تكليف امالك واگذار شده، 
وقتي ديگر

بررسي اليحه تعيين تكليف امالك واگذار 
شده شهرداري دســتور اول جلسه ديروز 
پارلمان شــهري بــود كه اعضا بــه توافق 
نرســيدند و بررسي بيشــتر اين اليحه به 
جلسه بعد موكول شد. افشين حبيب زاده 
در جريان بررســي اين اليحه با بيان اينكه 
همه اعضاي شوراي شهر تهران و مديران 
شــهرداري اصرار دارند تا كاري كه 4سال 
پيش شروع شده در اين دوره به پايان برسد، 
گفــت: »مي توانيم موضوع ســاماندهي و 
تعيين تكليف امالك شــهرداري را معطل 
بگذاريم، اما اين امر مي تواند مفاسدي را در 
آينده داشته باشد و به صالح نيست. در دوره 
شوراي پنجم بيش از 2هزار ملك شهرداري 
شناسايي و قرار شــد كه 900ملك بازپس 
گرفته شــود كه اكنون حــدود 600ملك 
بازگردانده شــده و 300 ملك در شــرف 
بازپس گيري اســت. تعيين تكليف حدود 
130 ملك كه در دوره هاي گذشته واگذار 
شــده اند و براي ادامه بهره برداري از شورا 

مجوز مي خواهند، نبايد معطل شود.«

انتصاب ذيحسابان زمينه ساز انضباط مالي 
اليحه »معرفي23نفر از كاركنان رســمي 
شــهرداري تهران جهت انتصاب به عنوان 
قائم مقام ذيحساب« در جلسه ديروز بررسي 
شد و مجيد فراهاني در جريان ارائه گزارش، 
تصويب آن را زمينه اي براي تحقق انضباط 
مالي در شــهرداري دانســت و گفت كه با 
تصويــب و رأي اعضاي شــورا زمينه هاي 
تحقق انضباط مالي در شــهرداري بيش از 
پيش فراهم مي شــود. در نهايت 21نفر از 
قائم مقامان ذيحســاب مورد تأييد اعضاي 

شوراي شهر قرار گرفتند. 

رئيس شوراي شهر تهران ديروز پس از پايان جلسه در جمع خبرنگاران حاضر شد و درباره جذب 
نيرو در شهرداري گفت كه در دوره پنجم هيچ استخدام خارج از قاعده  صورت نگرفته است: »در 
اين دوره نه تنها تعداد پرسنل افزايش نداشته ، بلكه در طول اين مدت 11هزار نفر بازنشسته يا 
بازخريد شده اند و نيرويي جايگزين آنها نشده است. درحقيقت شوراي شهر در اين دوره به شدت 
مراقب بود تا افزايش پرسنل نداشته باشيم و همان اوايل كارنامه اي را امضا كردم با اين مضمون 
كه هر سال بايد 4تا 6درصد كاهش نيرو داشته باشيم كه البته از اين موضوع براي تخريب شوراي 
پنجم استفاده شد، اما از طريق بازنشستگي و بازخريد كردن اكنون پرسنل شهرداري از 70هزار 
نفر به 59هزار نفر رسيده است.« محسن هاشمي رفسنجاني به تعيين وضعيت كاركنان ايثارگر 
در شهرداري اشاره و عنوان كرد: »2هزار و 700نيروي ايثارگر به صورت قراردادي در شهرداري 
مشغول به كار هستند كه براساس قانون ايثارگران مي توانند رسمي شوند. استخدام كساني هم 
كه سال ها به صورت قراردادي در شهرداري مشغول هســتند، در برنامه است. انتهاي شوراي 
قبلي هم 4تا 5هزار نفر به همين سبك استخدام شدند و در اين دوره هم شهرداري از سازمان 
اداري استخدامي درخواست كرده اجازه بدهند حدود 2تا 2هزارو100نفر استخدام شوند. هدف 
شهرداري هم اين است كه افراد درون سازماني بتوانند به سمت استخدام رسمي بروند و اين كار 

به طور كامل زيرنظر سازمان امور استخدامي و اداري كشور انجام خواهد شد.«

استخدام خارج از قاعده نبوده است

پل قديمي كــن كــه در بارندگي هــاي نوروز 
بازآفريني

 
98تخريب شــده بود پس از بازســازي كامل به 
بهره برداري رســيد. به گزارش همشــهري، در 
مراسمي با حضور شهردار تهران اين اثر تاريخي به صورت يك 

فضاي عمومي شهري در اختيار شهروندان قرار گرفت. 
شهردار تهران در حاشــيه آيين بهره برداري از پروژه مرمت و 
احياي پل آجري تاريخي و ثبتي كن گفت: روستاي تاريخي كن 
يكي از مناطق قديمي تهران است كه قدمت آن به قرن ششم 
و هفتم برمي گردد. اكنون يكــي از پل هاي تاريخي اين منطقه 
كه واقف آن مرحوم كني بود، توسط شهرداري مرمت شد و در 

اختيار شهروندان قرار گرفته است.
پيروز حناچي ادامه داد: بخش عمــده اي از طرح تفصيلي كن 
در شوراي عالي شهرســازي و معماري و هم كميسيون ماده5  
به تصويب رسيده و به زودي در پورتال شــهرداري تهران قرار 
مي گيرد تا با استفاده از آن مشكالت مردم اين منطقه حل شود.

شهردار تهران گفت: در تالش هستيم با همكاري مردم منطقه 
اين روستاي قديمي را با حفظ منافع مردم نگهداري كنيم.

او درباره چگونگي مرمت و همكاري با ميراث فرهنگي در مرمت 
پل تاريخي كن گفت: در اين مواقع هماهنگي ها با ميراث انجام 
مي شــود و مالحظات فني آنها را لحاظ مي كنيــم اما از لحاظ 

بودجه منتظر ميراث نخواهيم ماند.
مديرعامل سازمان زيباسازي شــهرداري تهران در گفت وگو با 
همشهري اظهار كرد: پل كن تنها پل ثبتي استان تهران است 
كه در سال هاي ابتداي قرن 14 شمسي توسط يكي از اهالي كن 
با امكانات زمان خود ساخته شده بود. در سيلي كه سال 98 آمد، 
اين پل 90ساله به علت جريان خروشان آب خراب شد. شروع 
بازسازي اين پل تا نيمه دوم ســال 98طول كشيد اما سازمان 
زيباسازي شهرداري تهران كار مرمت اضطراري اين پل را انجام 
داد. ابتداي سال 99مرمت اضطراري تمام شد تا از تخريب بيشتر 

جلوگيري كنيم و باقيمانده پل قديمي حفظ شود.

برزين ضرغامي افــزود: از حدود يك ماه قبل پل آماده شــده 
است و تالش كرديم كه در جريان اين بازسازي تمام وجوه پل 
زيرپوشــش قرار گيرد. اهالي كن و خانواده سازنده پل قديمي 
هم در اين زمينه با ما همــكاري كردند. اين پل براي اهالي كن 
و همين طور مســافران و بازديد كنندگاني كــه به منطقه كن 

مي رفتند، خاطرات زيادي دارد. 
او در پاسخ به اين ســؤال كه چطور درجريان نوسازي و مرمت، 
ارزش تاريخي پل حفظ شــده اســت، اظهار كرد: با استفاده از 
مصالح متناسب و رعايت ويژگي هاي معماري محلي، اهميت 
تاريخي و فرهنگي پل حفظ شــده  اســت. پروژه هاي محلي 
ديگري هم در نزديكي اين پل در حال اجراســت كه به كاربرد 

آن اضافه مي كند.
شهردار منطقه5 نيز در حاشيه مراســم آغاز بهره برداري از پل 
آجري كن اظهار كرد: محدوده كن از لحاظ مختلف مانند بافت 
محله و روســتاي كن و وجود باغ هاي به هم پيوسته و ديگر آثار 
قديمي و جاذبه هاي گردشگري آن حائز اهميت است. به همين 
دليل و با توجه به تأكيد شهردار تهران، پروژه هاي انسان محور 
در محله كن بيشتر انجام شده و با همكاري سازمان زيباسازي 
مرمت و بازسازي پل كن به شــكل اصولي صورت گرفته است. 
 بازســازي حمام تاريخي اســماعيليون را هم در دست اقدام

داريم.
محمود كلهري افزود: طرح تفصيلي مجموعه باغ ها و تشــكيل 
كميته راهبري توسعه كن از اقداماتي بود كه در راستاي تحقق 

وعده هاي مديريت شهري انجام شد.
او درباره آبياري باغ هاي كن در فصل گرما و خشكسالي گفت: 
كشاورزان و باغداران در ضلع غرب رودخانه دچار مشكل كمبود 
آب شده اند. آبياري باغ ها از نظر اداري جز وظيفه و تكليف ما نبود 
اما به دليل اينكه در عمل به دنبال حفظ باغ ها هستيم امسال با 
استفاده از لوله از قنات ضلع شرقي، آب را به ضلع غربي منتقل 

كرديم تا مانع خشك شدن باغ   ها شويم.
پل كن كه به نام پل آجري يا پل قجري ناميده مي شود از سوي 
حاج محمدعلي محمدی كني ساخته شده و در سال139۷ در 

فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است.
در بهار سال98 با وجود اينكه به گفته اهالي، آب به ارتفاع 3متر و 
تا عرشه پل باال آمده بود اما پايه هاي اصلي و كمان روي ستون ها 
تا حد زيادي سالم ماند و همين باعث شد كه امكان بازسازي پل 

با حفظ ارزش تاريخي آن ممكن باشد.

زينب زينال زاده
خبر نگار

با حضور شهردار تهران  از پروژه مرمت و احيای پل آجري ثبتي كن رونمايي شد

 پل جديد كن
 با همان شاخصه هاي تاريخي
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تعويض يك ميليون كولر فرسوده تا پايان سال
سخنگوي صنعت برق گفت: طرح تعويض يك ميليون كولر فرسوده در مناطق هدف كه پارسال مصوبه 
شوراي اقتصاد را دريافت كرده بود تا پايان امسال و با تعيين پيمانكاران، اجرايي خواهد شد كه صرفه جويي 
قابل مالحظه اي را به همراه دارد. مصطفي رجبي مشــهدي افزود: طرح تعويض يك ميليون كولرگازي 
پارسال مجوز الزم را از شوراي اقتصاد دريافت كرده بود، اما به دليل آنكه سازندگان داخلي امكان تطبيق با 
استانداردهاي فني مورد نظر شوراي اقتصاد را نداشتند اين طرح متوقف شد. وي ادامه داد: برهمين اساس و 
در رايزني با شوراي اقتصاد مقرر شد در استانداردهاي فني بازنگري صورت گيرد تا سازندگان داخلي بتوانند 
در اين زمينه فعاليت خود را آغاز كنند چرا كه در مصوبه، تأكيد بر استفاده از توان داخلي است. سخنگوي 
صنعت برق تأكيد كرد: اقدام هاي الزم انجام شده و با هماهنگي وزارت صنعت، معدن و تجارت تعدادي از 
سازندگان داخلي براي اين كار اعالم آمادگي كرده اند. رجبي مشهدي افزود: اين تعويض حدود ۶4ميليون 
دالر هزينه خواهد داشت كه يك سوم آن را مصرف كنندگان پرداخت خواهند كرد و بقيه آن از سوي سازمان 
برنامه و بودجه كشور تامين خواهد شد و اميد مي رود تا پايان امسال براي تعويض، اقدام الزم صورت گيرد. 
وي گفت: تعويض اين يك ميليون كولر فرسوده گازي حدود يك هزار و۶۰۰مگاوات معادل يك نيروگاه 
صرفه جويي به همراه خواهد داشت؛ گرچه طرح هاي ديگر مديريت مصرف نيز با جديت دنبال مي شود. 
سخنگوي صنعت برق ادامه داد: تالش براي احداث نيروگاه هاي جديد در كنار اعمال روش هاي مديريت 
مصرف ادامه دارد به گونه اي كه از پيك پارسال تا پيك امسال بيش از ۲هزار و ۵۰۰مگاوات يا نيروگاه جديد 
احداث شده و يا ارتقاي توان نيروگاه هاي موجود صورت گرفته است. رجبي مشهدي به انباشت مطالبات 
ناشي از مابه التفاوت نرخ تكليفي برق و نرخ تعيين شده اشاره كرد و گفت: اگر اين مطالبات پرداخت شود، 

انگيزه بخش خصوصي براي فعاليت بيشتر در زمينه احداث نيروگاه افزايش خواهد يافت.

ث
مك

گزارش

اتوبوس دربستی به مقصد واكسيناسيون
ماجراي داغ اين هفته، ســفر مردم به ارمنســتان براي تزريق واكســن 
كروناست. ماجرايي با چندين روايت مختلف كه همگي در يك اصل توافق 
دارند؛ سادگي تزريق واكسن كرونا براي گردشــگران در كشور همسايه 
شمالي. يكي از رانندگان اتوبوس بين شــهري در گفت وگو با همشهري، 
تجربه اخير خود در سفر دربستي براي تزريق واكسن كرونا به ارمنستان 
را اينگونه خالصه مي كند: به مرز نوردوز در آذربايجان شرقي كه رسيديد، 
گذرنامه خود را براي ورود به ارمنستان مهر مي زنيد و وارد خاك اين كشور 
مي شويد. همانجا در اتوبوس اورژانس ارمنستان واكسن كرونا مي زنيد و 

برمي گرديد؛ همين قدر ساده و بي دغدغه.

چرا ارمنستان؟
چند روزي است كه بحث سفر گردشــگري از ايران به ارمنستان و تزريق 
واكسن كرونا مطرح شــده و هر روز ابعاد جديدتري از آن روشن مي شود. 
ابتدا فقط شايعه شده بود كه كشور ارمنســتان با هدف جذب گردشگر و 
بهبود كســب وكارهاي اين حوزه، گردشگران خارجي را به صورت رايگان 
عليه كرونا واكســينه مي كند و شــرط آن فقط اقامت در هتل هاي اين 
كشور است. پيرو اين شــايعه، خبر افزايش استقبال از تورهاي ارمنستان 
پيچيد كه نشان مي داد شايعه اول مبني بر واكسيناسيون گردشگران در 
ارمنستان واقعيت داشته است. در ادامه، وقتي تورهاي ارمنستان نيز حتي 
با باال رفتن قيمت تكميل شدند، متقاضيان واكسن به سمت سفر زميني و 
هوايي به ارمنستان هجوم بردند و سريعاً ظرفيت اتوبوس ها و هواپيماهاي 
فعال در مسير ايران- ارمنستان را تكميل كردند. بررسي ها نشان مي دهد 
به دنبال افزايش قابل توجه تقاضاي سفر به ارمنستان، فروش بليت اتوبوس 
در اين مسير متوقف شده و عماًل شــركت هاي حمل ونقل ظرفيتي براي 
سرويس دهي بيشتر در اين مســير ندارند. در فاز بعدي، مشتاقان تزريق 
واكسن كرونا ترفند جديدي رو كرده اند و با استفاده از اتوبوس هاي دربستي 
عازم كشور همسايه شمالي مي شوند. طبق اعالم رئيس اتحاديه شركت هاي 
حمل ونقل مســافري، پس از انتشار خبر واكسيناســيون گردشگران در 
ارمنستان، تقاضاي اتوبوس دربستي به ســمت جلفا افزايش پيدا كرده 
است. تماس تلفني همشهري با برخي از رانندگان اتوبوس بين شهري نيز 
اين موضوع را تأييد مي كند؛ گرچه طبق اعالم اين رانندگان، فعاًل اشتياق 
براي سفر به ارمنستان بيشتر در پايتخت، تبريز و شهرهاي شمال غربي 
كشور مشهود اســت و مناطق مياني و جنوبي كشــور همچنان وارد اين 
فرايند نشده اند. مسئول يكي از شركت هاي حمل ونقل جاده اي مسافر در 
پايانه كاوه اصفهان به همشهري مي گويد: هنوز از اصفهان كه بزرگ ترين 
كانون جمعيتي مناطق مركزي ايران محسوب مي شود، اتوبوسي به مقصد 
ارمنستان دربســت نشــده و تقاضايي نيز براي اين كار ارائه نشده است؛ 
درحالي كه اخيراً چند اتوبوس همكار با اين شركت، به صورت دربستي از 

تهران به ايروان سفر كرده اند.

واكسن رايگان و كرايه ميليوني
در زمان نگارش اين گزارش، آخرين اتوبوس مســير تهران- ايروان نيز با 
ظرفيت 25نفر و به قيمت 700هزار تومان براي هر صندلي تكميل شد و 
فعالً امكان مسافرت به ارمنستان از طريق ناوگان حمل ونقل عمومي وجود 
ندارد. البته آنطور كه در خبرها آمده و باالتر نيز به آن اشاره شد، متقاضيان 
واكسن كرونا با اتوبوس دربستي به خواسته خود رسيده اند و حتي ساده تر 
از سفر رسمي به ايروان مي توانند خود را به واكسن كرونا برسانند. خبرها 
حاكي از اين است كه گردشــگران ورودي در ارمنستان، صرفاً با اقامت در 
هتل مشمول دريافت واكسن رايگان كرونا مي شوند و همين مسئله باعث 
شده تورهاي مســافرتي به ايروان به تورهاي واكسن كرونا مشهور شوند؛ 
درحالي كه گردشگران ورودي به ارمنستان بدون نياز به اقامت در شهرهاي 
اين كشور، مي توانند در همان مناطق مرزي خود را واكسينه كنند و چند 
ساعت بعد برگردند. يكي از رانندگان فعال در مسير تهران- تبريز كه اخيراً 
در قالب اتوبوس دربستي، تعدادي از متقاضيان واكسن كرونا را به مرز نوردوز 
جلفا برده است، به همشهري مي گويد: كار بسيار راحتي است؛ مسافران با 
اتوبوس تا قبل از گذرگاه مرزي مي روند و از آنجا با اتوبوس هاي واحد خود را 
به نوردوز مي رسانند. آنجا بعد از اينكه مهر ورود به ارمنستان در گذرنامه آنها 
زده شد، رسماً به عنوان گردشگر وارد خاك ارمنستان مي شوند و همانجا در 
اتوبوس هاي اورژانس ارمنستان واكسن خود را مي زنند و چند ساعت بعد 
دوباره براي برگشت به خانه سوار اتوبوس دربستي مي شوند. او گرچه مدعي 
است 2بار مسافران را براي تزريق واكسن به مرز ايران و ارمنستان برده، اما 
خود براي تزريق واكسن اقدام نكرده و مي گويد: من به واسطه اينكه هر سال 
چندبار به آذربايجان سفر مي كنم، نمي توانم وارد ارمنستان شوم؛ چراكه 
اين 2 كشور به واسطه خصومت هايي كه با هم دارند، به افرادي كه مهر كشور 
مقابل در گذرنامه آنها درج شده باشــد، اجاره ورود نمي دهند. او مي گويد: 
قيمت بليت اتوبوس وي آي پي در مســير تهران- ايروان بــه ازاي هر نفر 
700هزار تومان است و تقريباً هزينه اتوبوس دربستي از تهران به مرز نوردوز 
در استان آذربايجان شرقي نيز همين مقدار است كه البته به واسطه مسير 
كوتاه تر مي تواند تا 500هزار تومان هــم كاهش پيدا كند، اما فعاًل افزايش 

تقاضا براي سفر دربستي فرصت چانه زني به مسافر نمي دهد.

درآمد ايران از واكسن رايگان
افزايش تقاضاي سفر ايرانيان به ارمنســتان براي دريافت واكسن كرونا 
غيرقابل انكار است؛ واكسني كه با هدف جذب گردشگر، به صورت رايگان 
به مسافران ورودي تزريق مي شــود و نوعي سرمايه گذاري از طرف دولت 
ارمنستان محسوب مي شود. اما نكته جالب اينجاست كه دولت ايران نيز 
از اين اقدام ارمنستان، درآمد خوبي كسب مي كند؛ چراكه هر مسافر بايد 
2بار براي دريافت 2دوز از واكســن كرونا به ارمنستان سفر كند و جدا از 
پولي كه براي سفر به ارمنســتان مي پردازد، بايد 2بار هم عوارض خروج 
از كشور پرداخت كند. طبق قانون، در سفر اول مسافر مكلف به پرداخت 
400هزار تومان عوارض خروج از كشور است و در سفر دوم نيز بايد 600هزار 
تومان پرداخت كند و اين يعني هر ايراني كه در ارمنستان واكسينه شود، 

يك ميليون تومان به خزانه دولت واريز خواهد كرد.

ترافيك گردشگران در آسمان
هجوم مشتاقان واكسن كرونا از ايران به ارمنستان باعث شده كل ظرفيت 
عملياتي پروازهاي موجود ميان 2كشور كه توســط 2ايرالين ارمنستاني 
برگزار مي شود، تكميل شود و كار به برقراري پرواز فوق العاده برسد. آنطور كه 
سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري به رسانه ها اعالم كرده است، پروازهاي 
ميان ايران و ارمنستان از هفته آينده از 9پرواز در هفته به 11پرواز در هفته 
افزايش مي يابد. محمد ذيبخش با اشــاره به اينكه هيچ يك از ايرالين هاي 
ايراني در اين مســير فعاليت نمي كنند و كل پروازها را 2ايرالين ارمنستان 
برگزار مي كند، مي گويد: قرار است از هفته آينده، شركت ارمنيا ايرويز كه 
فعاًل 5 پرواز در هفته به سمت ايران دارد، 2پرواز ديگر نيز در اين مسير برقرار 
كند كه در اين صورت با احتساب 2پرواز شركت ايركمپاني در مسير ايروان- 
تهران، تعداد كل پروازهاي ميان ايران و ارمنستان به 11 پرواز در هفته خواهد 
رسيد. طبق اظهارات ذيبخش، فعاًل هر هفته شركت ايركمپاني 2پرواز بين 
ايروان- تهران، شركت هواپيمايي ارمنيا ايرويز 5پرواز بين ايروان- تهران و 

شركت ارمنيا ايرويز 2پرواز بين ايروان - تبريز انجام مي دهد.

خشكسالي و افزايش شــديد دمای هوا  انرژی
امسال صنعت برق را با چالش هاي جدي 
مواجه كرده اســت؛ به طوري كه ميزان 
توليد برق نيروگاه هاي برقابي تا يك سوم كاهش يافته و 
همين موضوع فشار را بر بقيه نيروگاه ها به شدت افزايش 
داده است. اين افزايش فشار منجر به توقف توليد نيروگاه 
اتمي و همينطور چند نيروگاه حرارتي شــده است. بر 
همين اســاس روز گذشته محمدحســن متولي زاده، 
مديرعامل توانيــر گفت: حدود يك ماه آينده شــرايط 
اضطراري است. مديركل امور مشــتركين توانير نيز به 
همشهري گفت: علت اصلي، افزايش دماي هوا و كاهش 

توليد نيروگاه هاي برقابي است.
به گزارش همشــهري، صنعت برق امســال با شرايط 
ويژه اي مواجه شده است. امســال هم گرماي هوا زود 
از راه رســيد و هم ميزان بارندگي در سطحي نبود كه 
نيروگاه هاي برقابــي بتوانند برق مورد نياز كشــور را 
توليد كنند. آمار ها نشان مي دهد كه به دليل كمبود آب 
نزديك به 8هزار مگاوات از بــرق توليدي نيروگاه هاي 
برقابي از مدار خارج شده است؛ اين يعني اينكه نزديك 
به 14درصد از ميزان توليد برق كشور كم شده است. 
اين كاهش شديد توليد در شرايطي اتفاق افتاده است 
كه امسال هوا دست كم 30روز زود تر گرم شده و دماي 
هوا نيز باال تر است. كولر هاي آبي روشن شده اند و تقاضا 
افزايش يافته اســت. به طوري كه طبــق آمار كولر ها 
در حال مكيدن دســت كم 40درصــد از ميزان توليد 
برق كشور هستند. به بيان بهتر در شرايطی كه توليد 
به شدت كاهش يافته، تقاضا هم به شدت افزايش يافته 
است. اين موضوع فشار شــديدي را به ساير نيروگاه ها 
وارد كرده و منجر به خروج برخــي نيروگاه ها از مدار 

شده است.

خروج نيروگاه  اتمي بوشهر به دليل فشار توليد
خبر هاي منتشر شده نشــان مي دهد كه نيروگاه اتمي 

و چندين نيروگاه حرارتي به دليل فشــار شــديدي كه 
به خاطر افزايش مصرف برق تحمل كرده اند با مشــكل 
مواجه شده  و از مدار توليد خارج شده اند. اطالعات موجود 
اما نشان مي دهد كه نيروگاه  اتمی به مدار بازگشته و بقيه 
نيروگاه ها به زودي بعد از تعميرات دوباره و اورهال مجدد 

به مدار توليد بر مي گردند.
پس از خروج نيروگاه اتمي بوشــهر از مدار و به دليل 
اينكه ظرف چند روز گذشته چند نيروگاه حرارتي ديگر 
هم از مدار خارج شده اند فشار بر شبكه برق افزايش و 
خاموشي ها افزايش يافته است. اين خبري بود كه ديروز 
سخنگوي صنعت برق و مديرعامل توانير هم تلويحا آن 

را تأييد كرد.
مصطفي رجبي مشهدي، سخنگوي صنعت برق كشور 
بدون اينكه اشاره اي كند كه كدام يك از نيروگاه ها از مدار 
خارج شده اند گفت: متأسفانه دو نيروگاه توليد برق در 
كشور به دليل مصرف باال از مدار خارج شده و به اورهال 

نياز پيدا كرده اند.
او اضافه كرد: متأسفانه روز شنبه هم محدوديت توليد 
داشته ايم و 2 نيروگاه توليد برق در كشور به دليل مصرف 
باال از مدار خارج شده و به اورهال نياز پيدا كردند. ناچار 
شديم براساس دستور ملي، خاموشــي برق را افزايش 
دهيم و قطعي برق خارج از زمان بندي اعالم شده داشته 
باشيم. رجبي مشــهدي تصريح كرد: با توجه به اينكه 
شرايط توليد برق در كشــور ثبات ندارد، نمي توانيم به 
مردم قول بدهيم كه ديگر خاموشــي خــارج از برنامه 

نخواهيم داشت.
محمد حســن متولي زاده، مديرعامل توانير هم خروج 
نيروگاه ها به دليل كاركرد مداوم را تأييد كرد و گفت: از 
ابتداي خردادماه كه با چالش تامين برق مواجه شديم 
يك يا 2 روز سخت را گذرانديم به طوري كه با هماهنگي 
مشتريان بزرگ صنايع، كشــاورزي و همكاري مردم، 
40روز بدون محدوديت را سپري كرديم. او ادامه داد: در 
اين مدت با ورود موج جديد گرما و از مدار خارج شــدن 

يكي دو نيروگاه، شاهد خاموشي برق بوديم.

شرايط اضطراري است
مديرعامل توانير گفت: پيش بيني ما اين است كه يك ماه 
سخت پيش روي صنعت برق است و اميدواريم با كاهش 
دما در روز هاي آتي و رعايت مردم، مشكل برطرف شود.

او با بيان اينكــه گرماي بي ســابقه در ايــران و اغلب 
كشــور هاي جهان عامل اصلي رشــد مصرف برق بود، 
اضافه كرد: به ازاي هر يك درجه افزايش دما حدود 1500 
مگاوات به مصرف برق كشــور اضافه مي شود. در ايران 
به ويژه كه 40درصد مصرف برق صرف وسايل سرمايشي 

مي شود، اين از اهميت بسيار زيادي برخوردار است.
متولي زاده گفت: در اغلب كشور هاي دنيا، گرما مسئله اي 
جدي است، حتي در برخي كشور هاي پيشرفته جهان 
هم منجر به آسيب و تلفات انساني شده است. مديرعامل 
توانير افزود: مسئله بعدي ما براي روز هاي آتي است كه 
گرماي شــديدتري در تمام نقاط كشــور اتفاق خواهد 
افتاد، بنابراين، حساسيت اين هفته و هفته آتي بيشتر 
اســت و بايد توجه دقيق تري صورت گيرد. او ادامه داد: 
مســئله ديگر بحث خشكسالي اســت كه در 50 سال 
گذشته بي سابقه بوده و عمال هم منجر به افزايش مصرف 
در بخش كشــاورزي و هم منجر به كاهش ذخيره آب 
نيروگاه هاي برقابي و كاهش توليد اين نيروگاه ها شده 
است. به گفته او ما از يك طرف با افزايش مصرف و از طرف 

ديگر با كاهش توليد نيروگاه ها مواجه هستيم.
متولي زاده افــزود: در اينجا نياز به همــكاري مردم و 
مشتركان اهميت بســيار زيادي دارد. خوشبختانه در 
40 تا 45روز گذشته با وجود شرايط سختي كه پشت سر 
گذاشته شد، با همكاري مشتركان بزرگ اعم از صنايع، 
كشاورزان، مصوبات هيأت وزيران و دبيرخانه شوراي عالي 
امنيت ملي، بدون اعمال خاموشــي عبــور كرديم، اما 
در روز هاي اخير به دليل موج گرما اين مســئله اهميت 
بيشــتري پيدا كرده و همكاري مردم بيش از گذشته 
مورد درخواست است و كمك رسانه ها مي تواند مشاركت 

مردم را جلب كند.
متولي زاده گفت: حتي در خود آمريكا هم هشدار هايي 
براي قطعي برق و كاهش مصرف به مردم داده شده است.

داليل خاموشي ها
مديركل امــور مشــتركان توانيــر نيز دربــاره دليل 
گسترده تر شــدن خاموشي ها به همشــهري گفت: در 
صنعت برق زماني با خاموشي مواجه مي شويم كه ميزان 
مصرف برق بيش از توليد باشد و فعال با چنين شرايطي 

مواجه هستيم. عبداالميرياقوتي در پاسخ به اين پرسش 
كه چرا ميزان توليد با مصرف هم اكنون همخوان نيست 
گفت: 2عامل در اين موضوع نقش دارد؛ اول اينكه سقف 
توليد نيروگاه هاي آبي به شدت كاهش پيدا كرده است 
به طور مثال هر سال نيروگاه هاي آبي مي توانستند بين 
10تا 11هزار مگاوات برق توليد كنند اما هم اكنون اين 
مقدار به محدوده 3تا 4هزار مگاوات رســيده است؛ اين 
يعني اينكه ما به دليل مشــكالت آبي بخشي از توليد را 
از دســت داده ايم. او درباره عامل دوم گفت: همچنين 
به واسطه گرماي هوا، مصرف به شدت افزايش يافته است. 
گرماي امسال هوا دوره طوالني تري داشته و زودتر آغاز 
شده است ضمن اينكه دماي هوا نيز نسبت به سال هاي 
قبل بيشتر اســت. به گفته او مجموع اين 2 عامل منجر 
به ناترازي بيــن توليد و مصرف بــرق و افزايش ميزان 

خاموشي ها شده است.

آيا فروپاشي شبكه برق واقعيت دارد؟
او در پاســخ به اين پرســش كه آيا به دليل فرسودگي 
نيروگاه هاي كشور افزايش مصرف برق تا بيش از 60هزار 
مگاوات مي تواند منجر به فروپاشي شبكه برق كشور شود 
گفت: خير. نيروگاه ها تفاوت های زيادي از نظر سطح و 
نحوه توليد دارند اما اينطور نيست كه به دليل فرسودگي 

نتوان برق توليد كرد.
او توضيح داد: نيروگاه ها با انجام تغييرات يا اورهال دوباره 
به مــدار توليد بر مي گردند و اين يك موضوع مرســوم 
در صنعت برق اســت. به طور مثال همين حاال با وجود 
آنكه بيش از 180سال از آغاز به كار صنعت برق آمريكا 
مي گذرد نيروگاه هاي زغال سنگ همچنان در اين كشور 

مشغول به كار هستند و برق توليد مي كنند.

مديركل امور مشتركين توانير افزود: اينكه بگوييم اين 
نيروگاه ها به دليل قدمت فرسوده شده و از كار افتاده اند 
صحيح نيست. مهم اين اســت كه تعميرات نيروگاه ها 
بموقع انجام شــود و دوباره در مدار قرار بگيرند. ياقوتي 
توضيح داد: شــبكه فعلي برق ايران خيلي نامتناسب با 
ميزان مصرف برق نيست؛ يعني اينكه ميزان توليد برق 
در ايران متناسب با ميزان مصرف است و عرضه و تقاضای 
برق با هم تناسب دارند. اين به اين معناست كه اگر امسال 
كشور با مشكل آب و خشكسالي مواجه نمي شد و هوا هم 
گرم نبود برق كشور قابل تامين بود. او ادامه داد: البته همه 
اينها به معناي اين نيست كه نبايد در آينده فكري به حال 
توليد برق بكنيم و بايد به اين فكر كنيم كه اگر زماني آب 

نبود بايد چه گزينه اي داشته باشيم.

نيروگاه ها چه زماني دوباره به مدار باز مي گردند
مديركل امور مشتركان توانير در پاسخ به اين پرسش كه 
نيروگاه هايي كه از مدار خارج شده اند چه زماني دوباره 
به مدار توليد باز مي گردند، گفت: ما به دليل خروج برخي 
نيروگاه ها از مدار توليد، ظرفيت توليد حداقلي را از دست 
داده ايم. قرار بود كار اورهال يا تعميرات برخي از نيروگاه ها 
يك هفته اي انجام شود و يكشنبه به مدار توليد باز گردند 

اما اين كار تا 12روز به طول انجاميده است.
او با بيان اينكه با بازگشــت اين نيــروگاه به مدار توليد 
مشكل تا حدود زيادي رفع مي شود، افزود: معموال كار 
اورهال يــا تعميرات نيروگاه ها ظرف يــك هفته انجام 
مي شود اما ممكن است اين مدت زماني، قدري طوالني 
شود. به محض اينكه ظرف چند روز آينده تعميرات آنها 
به پايان برسد، توليد دوباره افزايش خواهد يافت و ما ديگر 

اين مقدار كه خاموشي داريم را نخواهيم داشت.

شرايط اضطراري در صنعت برق
افزايش شديد مصرف برق، منجر به خروج برخي نيروگاه ها از مدار شد

   كولر ها 40درصد برق كشور را مي مكند
مديرعامل توانير گفت: ۲4هزارمگاوات، معادل 4۰درصد مصرف برق كشــور در مصارف سرمايشي استفاده مي شود. 
محمدحسن متولي زاده گفت: از يك ماه گذشته، جداول هفتگي خاموشي به صورت مستمر در سامانه شبكه هاي توزيع 
برق، منتشر شد، اما به دليل اينكه خاموشي صورت نگرفت، حساسيت و توجه مردم به اين جداول خاموشي ها كمتر شد. 
او افزود: مردم به جداول خاموشي كه در سايت هاي شركت برق منتشر مي شود، توجه كنند و همكاري هاي الزم را داشته 
باشند تا شاهد خاموشي نباشيم. مديرعامل توانير با اشاره به اينكه از مردم تقاضا ي همكاري داريم ادامه داد: صنعت برق 
با همه ظرفيت در حال توليد برق است در اين مدت گروه هاي صنعتي و كشاورزي همكاري كردند و مردم با امكانات ساده 
ازجمله كاهش تعداد وسايل سرمايشي و تنظيم دماي كولر، مي توانند به كاهش مصرف برق كمك كنند. مديرعامل توانير 
گفت: ۲4هزارمگاوات معادل 4۰درصد مصرف برق كشور در مصارف سرمايشي استفاده مي شود و ۲۰درصد كاهش مصرف 

در اين بخش كه تأثيري در رفاه و آسايش مردم ندارد، مي توانند كمبود برق را جبران كند.

روايت آمار از روند تخليه تورم در بازار مسكن
در پاييز سال گذشته و همزمان با فروكش كردن تنش ارزی، بازارهای زمين و مسكن با  مسكن
تورم باالی 100درصد مواجه بوده اند و در ادامه، باوجود آغاز ســير نزولی قيمت دالر از 
محدوده 33 هزار تومان به سمت 20 هزار تومان، باز هم رشد قيمت مسكن بر اثر انتظارات 
تورمی نسبت به تحوالت آينده اقتصاد، تداوم تورم نهاده های ساختمانی و احتماالً قيمت سازی سوداگران 
همچنان در روند صعودی مانده است. به گزارش همشهری، تحوالت نرخ ارز و تورم در 3سال اخير، به شروع 
فرايند متناسب سازی قيمت ها در اقتصاد ايران منجر شــد و بازار زمين، مسكن و اجاره نيز از اين قاعده 
مستثنا نماند. آن گونه كه آمارهای رسمی از تحوالت قيمتی بازار مسكن نشان می دهد در اواخر دوره اخير 
جهش ارزی، به طور متوسط قيمت زمين يا ساختمان مسكونی كلنگی 118.4 درصد، قيمت مسكن زمين 

113.8 درصد و قيمت اجاره 44.8 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش پيدا كرده است.
بر اساس اطالعاتی كه مركز آمار ايران از بازار زمين، مسكن و اجاره مناطق شهری در پاييز 1399 منتشر 
كرده، در اين فصل متوسط قيمت فروش هر مترمربع زمين يا زمين ساختمان مسكونی كلنگی معامله 
شده از طريق بنگاه های معامالت ملكی در كل كشور 88ميليون و 658 هزار ريال با ميانگين مساحت 350 
مترمربع بوده كه نسبت به فصل قبل 20. 9 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 118.4 درصد افزايش 
را نشان می دهد. طبق اين آمار، در پاييز گذشته، گران ترين زمين معامله شده در مناطق شهری ايران متری 
155 ميليون و 670 هزار تومان قيمت گذاری شده است. نكته قابل تأمل در گزارش مركز آمار ايران، رشد 
53.6 درصدی تعداد معامالت زمين در پاييز 99 نسبت به پاييز 98 است كه نشانه پيش بينی سرمايه گذاران 
از رشد دوباره تورم در بازار مسكن بوده و با توجه به تحوالت قيمت مسكن در پاييز و زمستان گذشته، اين 
پيش بينی كاماًل درست بوده است. همچنين اين افزايش تعداد معامالت می تواند پيش زمينه ساز بهبود 
سرمايه گذاری برای توليد مسكن در سال جاری باشد كه البته يكی از ملزومات آن، مهار تورم نهاده های 

ساختمانی و بهبود چشم انداز معامالت مسكن است.

پيش درآمد ركود مسكن
اطالعات منتشر شده از معامالت بازار مسكن در پاييز گذشته نشان می دهد در اين فصل، متوسط قيمت 
فروش هر مترمربع زيربنای مسكونی معامله شده از طريق بنگاه های معامالت ملكی در سطح كل كشور 
معادل 89 ميليون و 496 هزار ريال بوده است كه نسبت به فصل قبل 24. 8 درصد و نسبت به فصل مشابه 
سال قبل 113.8 درصد افزايش را نشان می دهد. ميانگين مساحت واحدهای مسكونی معامله شده در 
اين ماه 108 مترمربع و متوسط عمر بنای آن نيز 12 سال اعالم شــده است. بر اساس آمارهای رسمی، 
گران ترين مسكن معامله شده در پاييز گذشته متری 158 ميليون و 347 هزار تومان قيمت گذاری شده كه 
تقريباً نزديك به قيمت يك مترمربع از گران ترين زمين معامله شده در اين فصل است. آن گونه كه آمارها 
نشان می دهد، تعداد معامالت مسكن در پاييز 99 نسبت به فصل قبل 38.4 درصد كاهش پيدا كرده، اما 
همچنان 18.5 درصد بيشتر از پاييز 98 ثبت شده است. با توجه به وقايع بازار مسكن در فصل زمستان 99 
و بهار 1400، افزايش 18.5 درصدی تعداد معامالت مسكن در اين دوره زمانی آخرين تالش بازار برای 

حفظ رونق بوده و بعد از آن عماًل وارد دوره ركود معامالتی شده است.
بررسی اطالعات مربوط به بازار اجاره در پاييز 99 حاكی از اين است كه در اين فصل متوسط مبلغ اجاره 
ماهانه به عالوه  3درصد وديعه پرداختی برای اجاره يك مترمربع زيربنای مســكونی در مناطق شهری 
ايران 208 هزار و 649 ريال بوده كه نســبت به فصل قبل 7.5 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 
44.8 درصد افزايش دارد. طبق آمار ميانگين مســاحت واحدهای استيجاری معامله شده در اين فصل 
97مترمربع و متوسط عمر بنای آن 14 سال بوده است. نكات قابل توجه در گزارش مركز آمار از بازار اجاره 
اين است كه تعداد معامالت اين بازار در پاييز 99 نســبت به پاييز 98 معادل 121.4 درصد افزايش پيدا 
كرده كه به نظر می رســد يكی از داليل آن، الزام دريافت كد رهگيری معامالت امالك برای بهره مندی 
از تسهيالت مستأجران در مصوبه ستاد مقابله با كرونا بوده است. همچنين تكليف اين مصوبه بر تمديد 
اجباری قراردادهای اجاره تا 3ماه بعد از اتمام كرونا، تمايل مستأجران برای دريافت كد رهگيری و ثبت 

هرگونه توافق با موجر را افزايش داده است. 
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مدت زمان تعطيلي مشــاغل گروه 
2تا 4هنوز مشــخص نيست و مقرر 
شده تا امروز)دوشــنبه( در نشست 
كميته اجتماعي ستاد ملي مقابله با 
كرونا در مورد مــدت زمان تعطيلي 
مشــاغل با توجه به وضعيت شيوع 

كرونا تصميم گيري شود

با قرارگرفتن كالنشهر تهران در فهرست  كسب وكار
شهرهاي قرمز نقشه پراكندگي ويروس 
كرونا، فعاليت مشــاغل گروه 2تا 4 از 
ديروز)يكشنبه( ممنوع شد و فقط مشاغل گروه يك 
شامل هزار رسته صنفي در 29گروه مجاز به فعاليت 

هستند.
به گزارش همشهري، در موج پنجم همه گيري كرونا 
بازهم تعطيلي مشاغل و كسب وكارها به عنوان بخشي 
از راهكار مســئوالن براي كنترل اين بيماري مدنظر 
قرار گرفت و بنابر اعالم ســتاد ملي مقابله با كرونا، در 
شهرهايی  باوضعيت قرمز فقط مشاغل گروه يك كه 
نيازهاي ضروري مردم به كاالهــا و خدمات را تامين 
مي كنند مجاز به فعاليت خواهند بــود. اين در حالي 
است كه قبال برخي مسئوالن صنفي از احتمال فعاليت 
مشاغل گروه 2 در كالنشهر تهران با يك سوم ظرفيت 
با رعايت پروتكل هاي بهداشــتي در كسب وكارهايي 
مانند رستوران ها به صورت بيرون بر خبر داده بودند. اما 
ابالغيه يكشنبه شب ستاد ملي مقابله با كرونا به اتاق 
اصناف ايران بر تعطيلي همه مشاغل به جز گروه يك 
بدون تعيين مدت زمان تأكيد داشــت. با اين روند از 
ديروز بازار بزرگ تهران و همه پاساژها و مجتمع هاي 
تجاري تعطيل شده و تنها واحدهاي صنفي مشمول 
گروه يك مجــاز به فعاليت خواهند بــود. اين مصوبه 
ستاد ملي مقابله با كرونا با واكنش هاي متفاوت اصناف 
روبه رو شد، درحالي كه تشــكل هاي صنفي تعطيلي 
مشاغل را به عنوان جزو الينفك مقابله با اپيدمي كرونا 
اعالم مي كنند، برخي كسبه با تكيه بر ضرر و زيان بيش 
از 17ماهه خود و ركود كسب وكارشان تداوم تعطيلي 
مشــاغل را به معناي از دســت رفتن كسب وكارشان 

قلمداد مي كنند.

تعطيلي مشاغل 3گروه شغلي و نارضايتي اصناف 
رئيس اتاق اصناف تهران با بيان اينكه جز مشاغل گروه 
يك بقيه اصناف و مشاغل در تهران تعطيل خواهند بود، 
گفت: از روز شنبه هفته جاري كه اعالم شد وضعيت 
تهران قرمز است همه موظفند دستورالعمل ستاد ملي 
كرونا را اجرا كنند. بنابراين تا زمان تغيير وضعيت قرمز 
شيوع كرونا در تهران جز مشاغل گروه يك، بقيه اصناف 
و مشاغل تعطيل خواهند بود. اين موضوع مورد اعتراض 
اصناف نيز قرار گرفته است. قاسم نوده فراهاني، افزود: 
اعتراض اصناف گروه هاي يك، 2، 3 و 4 اين است كه اگر 
قرار بر تعطيلي است بايد همه تعطيل شوند؛ حرفشان 
هم درست است. وقتي ادارات و بانك ها باز هستند اما 
كسبه مجبور به تعطيلي مي شوند، با مشكالتي مانند 
بدهي و فشارهاي مالي كه با اين تعطيلي ها به آنها وارد 
شده بايد چه كار كنند؟ اگر قرار بر تعطيلي است همه 
را تعطيل كنند كه هم نتيجه نهايي خوبي داشته باشد 
و هم اينكه فرقي بين كسبه، تجار و بقيه گذاشته نشود. 
از همين روي امروز نامه اي در همين مورد به استاندار 
تهران مي نويسم. او با اشاره به بازار بزرگ تهران گفت: 
براي مثال بازار بزرگ تهران طبق دستورالعمل ستاد 
كرونا از امروز بايد تعطيل باشد و اطالعيه اي هم منتشر 
شد كه اين بازار از ديروز )يكشــنبه( تعطيل شده اما 
چرا بانك وســط بازار فعال و باز است؟ اعتراض كسبه 
بازار بزرگ تهران نيز همين موضوع اســت و حق هم 
دارند. عالوه بر بازار بزرگ همه مشاغلي كه گروه يك 
نيستند بايد بسته باشند و هر واحدي هم كه باز است 
تخلف مي كند. نوده فراهاني در پاسخ به سؤالي در مورد 
ميزان خســارت احتمالي وارده بر اصناف در 2هفته 
پيش رو افزود: حتما با اين تعطيلي به اصناف خسارت 
وارد مي شود، واحدهاي صنفي در اين مدت بايد پول 

مغازه و كاركنان و ديگر مخارج را پرداخت كنند ولي 
درآمدي ندارند. ما در تعطيلي هاي قبلي اصنافي كه به 
آنها خسارت وارد شده بود با ميزان خسارات به نهادهاي 
مختلف اعالم كرديم ولي كسي توجهي نكرد و اقدامي 
هم انجام نشد. در 2هفته پيش رو هم حتما به اصناف 
خسارت وارد مي شود اما مشخص نيست كه كمكي به 

آنها شود يا خير؟ 
رئيس اتاق اصناف تهران با اشاره به شروع پيك پنجم 
بيماري كرونا و وضعيت قرمز در شهر تهران از تعطيلي 
فعاليت صنوف گروه هاي شــغلي 2، 3 و 4 خبر داد و 
گفت: مشاغل گروه هاي2، 3 و 4 از ديروز يكشنبه 13 
تيرماه 1400 تا زماني كه شهر تهران از وضعيت قرمز 
خارج شود، تعطيل هستند و در اين مدت فقط مشاغل 
مشــمول گروه يك مجاز به فعاليت هستند. به گفته 
نوده فراهاني، طبق مصوبه ســتاد ملي مقابله با كرونا 
در اين مدت مشــاغل ضروري همچون دستگاه هاي 
خدمت رسان، سوپرماركت ها، نانوايي ها، فروشگاه هاي 
زنجيره اي و مشــاغلي كه مايحتاج مــردم را فراهم 
مي كنند بايد فعاليت كنند اما فعاليت تاالرها، مراكز 
آموزشي، مراكز ورزشــي و... جزو فعاليت هايي است 
كه در شهرهاي قرمز بايد متوقف شوند. او تأكيد كرد: 
از صنوف گروه شغلي 2، 3 و 4 مشمول محدوديت ها 
و تعطيلي ها درخواست داريم نسبت به تعطيلي واحد 
صنفي خود اقدام و تا اعالم بازگشايي از سوي مراجع 
ذي صالح فعاليت هاي خــود را متوقف كنند، چرا كه 

عدم رعايــت محدوديت ها و پروتكل هاي بهداشــتي 
باعث ادامه روند تعطيلي ها خواهد شد و اصناف آسيب 

بيشتري خواهند خورد.

كدام مشاغل در شهرهاي قرمز باز هستند؟
بنابر اعالم ســتاد ملــي مقابله با كرونا در شــهرها و 
شهرستان هاي قرمز سراسر كشور تنها مشاغل مشمول 
گروه يك مجاز به فعاليت خواهند بود. اين مشاغل در 
بيش از هزار رسته شغلي 29گروه شغلي به شرح زير 

قرار دارند:
1- كارخانه ها و كارگاه هــاي توليدي، مراكز صنعتي 
و معدني، كشــاورزي، شــيالت، كشــتارگاه، انبار و 
ســردخانه عمومي 2- مراكز زيرســاختي و حياتي، 
مراكز تامين و توزيع آب، برق، گاز، مديريت پسماند، 
فاضالب و فعاليت هاي تصفيه و تهويه هوا، پااليشگاه ها 
و جايگاه هاي ســوخت3- حمل ونقل عمومي كاال و 
مسافر برون شــهري شــامل ريلي، هوايي، جاده اي و 
دريايي 4- كرايه خودرو بدون راننده، پاركينگ عمومي 
۵- مراكز نظامي، انتظامي و امنيتي 6- فروشگاه هاي 
مواد غذايي، زنجيره اي، سوپرماركت ها، ميوه فروشي ها 
و سبزي فروشــي ها، ميادين ميوه و تره بار7 - مراكز 
توليد، نگهداري، توزيع و فروش محصوالت پروتئيني 
و خدمات وابسته8- مراكز توليد و عرضه فراورده هاي 
لبني و نانوايي )توليد فراورده هاي نانوايي( 9- مراكز 
بهداشتي، درماني، اورژانس و تامين آمبوالنس دولتي 
و خصوصي و مشاغل مشــابه10- داروخانه ها، مراكز 
و فروشــگاه هاي دامپزشــكي، پخش دارو، عطاري و 
داروهاي ســنتي و بذر11- مراكز تهيه، توليد و طبخ 
مواد غذايي و خوراكي آماده و صرفا بيرون بر )شــامل 
تمام گروه هاي غذايي سرد، گرم، آشاميدني، بستني 
و آبميوه، خشكبار، شيريني و مشــاغل مشابه( 12- 
خدمات اپراتورهاي ارتباطــي، خدمات الكترونيك و 
فعاليت هاي پستي13- شركت هاي خدمات اينترنتي 
)اعم از تامين كنندگان اينترنت، فروشگاه هاي اينترنتي 
و شــركت هاي خدماتــي مبتني بــر اينترنت( 14- 
رسانه هاي مكتوب و بر خط و مشاغل مشابه 1۵- مراكز 
نگهداري خدماتي سالمندان، معلوالن، جانبازان، مراكز 
توانبخشي و مراقبتي و آسايشگاه ها16- تعميرگاه هاي 

انواع خودرو، لوازم خانگــي، الكتريكي، الكترونيكي، 
كامپيوتر، تاسيساتي، همه خدمات فني و كارواش17- 
فروشــگاه هاي انواع قطعات، لوازم يدكي، الكتريكي، 
الكترونيكي، صيادي، كشــاورزي و تاسيساتي و ساير 
ملزومات مورد نيــاز توليد18- فروشــگاه هاي انواع 
مصالح ساختماني از قبيل گچ، ســيمان، سراميك، 
لوله و اتصاالت، محصوالت فوالدي )آهن و آلومينيوم( 
و پاســاژهاي تخصصي نظيــر الســتيك، قطعات 
يدكي، آهن آالت، كامپيوتر )به اســتثناي پوشــاك، 

تشريح جزئيات تعطيلي مشاغل در گفت وگوي همشهري با دبير كل اتاق اصناف ايران

 دبير كل اتاق اصناف ايران در گفت وگو با همشهري: فقط يك ميليون و 300هزار واحد صنفي گروه يك شغلي مجاز به فعاليت هستند
 و فعاليت يك ميليون و 700هزار واحد صنفي در تهران تا اطالع ثانوي ممنوع است

تعطيلي مشاغل؛ اطاعت از قانون با چاشني اعتراض

نوشابه گران شد
همزمان با شروع تابستان قيمت يكي از پرمصرف ترين  سوپرماركت
كاالهاي ايــن فصل يعني انواع نوشــابه هاي گازدار تا 
20درصد افزايش يافت. مشاهدات خبرنگار همشهري 
نشان مي دهد با اينكه قيمت بيشتر نوشــابه هاي گازدار موجود در 
ســوپرماركت ها از برندهــاي مختلف هنــوز قيمــت قبلي يعني 
12هزارو۵00 تومان اســت اما بازار، خود را براي قيمت جديد انواع 

نوشابه ها آماده كرده است.
ســوپرماركت ها ســفارش های جديد خود را 20درصــد گران تر از 
خريدهــاي قبلي خود تحويــل گرفته اند و اين تغييــر قيمت كه از 
دوهفته پيش انجام شــده، از هميــن روزها در ســطح مصرف اين 
محصــول پرطرفــدار اعمال مي شــود. از ابتــداي تابســتان تمام 
شــركت هاي توليدكننده نوشــابه قيمت هاي جديــد محصوالت 
خود را اعالم كرده اند كه بر اين اســاس قيمــت مصرف كننده براي 
نوشــابه خانواده از 12هــزارو۵00 تومان به 14هــزارو300 تومان، 
بطري هاي 300ميلي ليتــري از 4هــزارو400 به ۵ هــزار تومان، 
شيشــه 2۵0ميلي ليتري از ۵هزارو۵00  به 6 هــزارو۵00  و قوطي 
330ميلي ليتري از 7هزارو100 تومان به 8هزارو100 تومان افزايش 
يافته است. در طول سال گذشته نيز قيمت نوشابه 3برابر شد و فقط در 
6 ماه اول پارسال اين محصول تا 12۵درصد گران تر شد. اين افزايش 
قيمت در كنار تعطيلي هاي ناشي از شــيوع كرونا در كشور، يكي از 
داليل كاهش 30درصدي تقاضا براي اين محصول بود، اتفاقي كه با 

گرماي بي سابقه امسال رخ دادن آن بعيد به نظر مي رسد.
ايران در گرم ترين تابستان نيم قرن اخير به سر مي برد و قطع گسترده 
و مكرر برق در مناطق مختلف پايتخت و ديگر شهرهاي كشور تحمل 
اين گرما را براي مردم دشوارتر كرده است، در چنين شرايطي قطعا 
برخالف سال گذشته مصرف انواع نوشيدني  هاي خنك روند افزايشي 
خواهد داشت و اين تغيير قيمت هزينه بيشتري را به مصرف كنندگان 
تحميل مي كند. قيمت نوشابه شب عيد هم افزايش يافته بود و از ابتداي 
امسال اين كاال با قيمتي متفاوت از زمســتان پارسال به بازار عرضه 
شد. اسفندماه پارسال قيمت انواع نوشابه بين 20تا40درصد در بازار 
افزايش يافت و حاال با رشد حدود 20درصدي، باز با قيمت هاي جديدي 
براي اين كاال مواجه هستيم كه گرچه نخستين افزايش قيمت رسمي 
نوشابه در سال جديد محسوب مي شود، دومين تغيير قيمت واقعي 
آن از ابتداي سال است. قيمت نوشابه هاي قوطي 330ميلي ليتري تا 
بهمن ماه سال گذشته 4تا۵هزارو۵00 تومان و قيمت بطري 1.۵ليتري 
نوشابه خانواده بين 10هزارو900 تا 12هزار تومان بود. جدول پيوست 
اين مطلب براساس مشاهدات روز گذشته خبرنگار همشهري در چند 
سوپرماركت تنظيم شده و نرخ هاي قبلي اين محصول را نشان مي دهد.

 قيمت كنوني بعضي انواع نوشابه در سوپرماركت هاي تهران
قيمت - تومانمشخصاتنام كاال

۱.۵۱۲.۵۰۰ ليتريكوكاكوال
۱۲.۵۰۰پرتقالي – ۱.۵ ليتريفانتا

۱۲.۵۰۰ليمويي- ۱.۵ ليترياسپرايت
۱۲.۵۰۰كوال بدون قند- ۱.۵ ليتريكوكاكوال
۱.۵۱۲.۵۰۰ ليتريپپسي
۱۲.۵۰۰ليمويي- ۱.۵ ليتريعاليس

۱۲.۵۰۰پرتقالي- ۱.۵ ليتريالكيدو كاله
۱.۵۱۲.۵۰۰ ليتريسون آپ

۱۲.۵۰۰كوال ۱.۵ ليتريكانادا دراي
۷.۱۰۰پرتقالي قوطي - ۳۳۰ ميلي ليتريميرندا
۷.۱۰۰كوال قوطي– ۳۳۰ ميلي ليتريپپسي
۴.۴۰۰پرتقالي –بطري ۳۰۰ ميلي ليتريفانتا

۴.۴۰۰ليمويي- بطري ۳۰۰ ميلي ليتريسون آپ
۷۵.۰۰۰كوال ۱.۵ ليتري- بسته ۶ عدديپپسي
۷۵.۰۰۰پرتقالي ۱.۵ ليتري- بسته ۶ عدديميرندا

۶۷.۰۰۰كوال ۱.۵ ليتري- بسته ۶ عدديكوكاكوال
۶۶.۰۰۰پرتقالي- شيشه  ۲۵۰ ميلي ليتري- بسته ۶ عدديفانتا

كاهش قيمت گوشت بوقلمون
قيمت گوشت بوقلمون در ميادين ميوه وتره بار كاهش  تره  بار
يافت. به گزارش همشــهري، با توقف روند افزايشــي 
قيمت گوشت بوقلمون كه از ارديبهشت آغاز شده بود، 
هفته گذشته قيمت گوشت بوقلمون در ميادين ميوه و تره بار 10درصد 
كاهش يافــت و اين محصــول از اين هفته با قيمت هــاي جديد در 

غرفه هاي مواد پروتئيني ميادين عرضه شد. 
هم اكنون براساس نرخنامه سازمان ميادين ميوه وتره بار، هر كيلو ران 
بوقلمون براساس مشخصاتي مثل داشتن يا نداشتن پوست و استخوان، 
بين ۵4.900 تا 62.600 تومان عرضه مي شود و براي مغز ران نيز قيمت 
88.۵00 تومان تعيين شده كه نسبت به نرخ خردادماه همين محصول 
6.600 تومان كاهش نشــان مي دهد. هركيلو شــقه بوقلمون نيز در 
الشه هاي زير 1۵ كيلوگرم 4۵.۵00 و در الشه هاي سنگين تر 44.۵00 
تومان قيمت خورده است. قيمت گوشت بوقلمون در ميادين از حدود 
نيمه خرداد 1۵ درصد نسبت به ارديبهشت افزايش يافت و قيمت جديد 
اين محصول با وجود كاهش 10 درصدي همچنان نسبت به نرخ هاي 
ابتداي سال ۵ درصد بيشتر است. گوشت بوقلمون با توجه به خواص 
و شباهت بافتي با گوشت قرمز در ســال هاي اخير جايگزين گوشت 
گوسفندي در سفره هاي برخي از خانوارها شده اما افزايش قيمت آن 

خريد را براي برخي مصرف كنندگان مشكل كرده است.

 قيمت بوقلمون قطعه بندي شده در ميادين ميوه و تره بار تهران - تومان
قيمت جديدقيمت قبل نام و مشخصات 

۶۷.۲۰۰۶۲.۶۰۰ران با پوست و استخوان
۷۲.۶۰۰۶۷.۶۰۰ساق با پوست

۶۱.۳۰۰۵۷.۱۰۰سينه بدون بال و گردن- با پوست
9۵.۱۰۰۸۸.۵۰۰مغز ران بي پوست و استخوان

۷۸.۰۰۰۷۲.۶۰۰سينه بدون بال و گردن- بدون پوست
9۳.۲۰۰۸۶.۷۰۰فيله بسته بندي

۲۱.۱۰۰۱9.۸۰۰بال بدون نوك بال
۵۸.9۰۰۵۴.9۰۰ران با پوست و استخوان- با استخوان كمر

۷۴.۵۰۰۶9.۴۰۰ران بدون پوست با استخوان- بدون استخوان كمر
۴۸.۰۰۰۴۴.۵۰۰شقه الشه باالي ۱۵كيلوگرم
۴9.۰۰۰۴۵.۵۰۰شقه الشه زير ۱۵كيلوگرم

۴9.۱۰۰۴۵.۸۰۰سينه با بال و گردن
۲۷.۵۰۰۲۵.۷۰۰گردن بدون پوست

كيف، كفــش و موبايــل( 19- كارگاه هاي صنعتي و 
ساختماني )مانند جوشــكاري و تراشكاري و مشابه 
آن( 20- چاپخانه، ليتوگراف، تايــپ و تكثير و دفاتر 
فني مرتبط، دفاتر آگهي تبليغاتي، فروشندگان كاغذ و 
مقوا21- خشكشويي ها22- مراكز فروش عينك هاي 
طبي23- فروش گل و گياه تزئيني و طبيعي و مواداوليه 
باغباني و كشاورزي24- فروشــگاه هاي لوازم ايمني 
و آتش نشاني2۵-ســينما خودرو- تئاتر خودرو26- 
مراكز اقامتي )شامل هتل، متل، مهمانپذير، پانسيون 
و مشاغل مشابه( 27- فروشــگاه هاي مواد شيميايي 
با كاربرد صنعتي و كشــاورزي28 - فعاليت تيم هاي 
ملي و ليگ هاي وابسته در رشته هاي مختلف29- غذا 
و ملزومــات حيوانات خانگي، ملزومــات و تجهيزات 

دامپزشكي.

فعاليت يك ميليون و 300هزار واحد صنفي 
دبير كل اتاق اصناف ايران در گفت وگو با همشــهري 
با بيان اينكه با مصوبه اخير ســتاد ملي مقابله با كرونا 
در شهرها و مناطق قرمز از مجموع بيش از 3ميليون 
واحد صنفي فقط يك ميليون و 300هزار واحد صنفي 
گروه يك شغلي مجاز به فعاليت هستند و فعاليت يك 
ميليون و 700هزار واحد صنفي در تهران تا اطالع ثانوي 
ممنوع است، گفت: اسامي مشاغل و كسب وكارهاي 
مجاز به فعاليت در شــهرهاي قرمــز در طرح جامع 
هوشمند در آذرماه سال گذشــته به تصويب رسيده 
و اعالم شــده اســت. محمدباقر مجتبايي، افزود: جز 
مشاغل گروه يك در گروه 2شغلي حدود يك ميليون 
و 660هزار و در گروه 3و 4شغلي حدود 40هزارواحد 
صنفي قرار دارند كه فعاليت آنها در شــهرهاي قرمز 
ممنوع است. به گفته او در شهرهاي نارنجي و زرد نيز 
عالوه بر مشاغل گروه يك به ترتيب مشاغل گروه های2 
و 3شغلي نيز مجاز به فعاليت خواهند بود اما مشاغل 
گروه يك مشــتمل بر نزديك به هزار رسته صنفي در 
29زير گروه كه بيشترين نياز روزانه مردم و امور مختلف 
كشور مانند ادارات، شركت ها و... را تامين مي كنند در 
شهرهاي قرمز مجاز به فعاليت خواهند بود. مجتبايي 
افزود: از آنجا كه 90درصــد توليدات صنايع داخلي و 
70درصد واردات كاال از طريق اصناف توزيع مي شود و 
اصناف كل پشتيباني تعمير و نگهداري بخش صنعت، 
ادارات و... را برعهده دارند، چاره اي جز تداوم فعاليت 

مشاغل گروه يك نيست.

مذاكره براي مدت زمان تعطيلي مشاغل
دبير كل اتاق اصناف ايران با بيان اينكه فعال در ابالغيه ستاد، مدت زمان 
تعطيلي مشاغل در شهرهاي قرمز چيزي اعالم نشده است، گفت: مقرر شده 
تا در جلسه پيش روي كميته امنيتي ستاد ملي كرونا اينكه چه مشاغلي در 
شهرهاي قرمز بايد باز بوده و تعطيلي مشاغل گروه 2تا 4تا چند روز ادامه 
مي يابد، بررسي و اعالم نظر شود. مجتبايي با بيان اينكه برخي از مشاغل 

گروه2 مانند محصوالت شيميايي، گل و گياه و عينك قبال به گروه يك منتقل شده اند، افزود: پروتكل ها 
و ضوابط فعاليت اصناف همان ضوابطي است كه قبال توسط ستاد ملي مقابله با كرونا مطابق با گروه كااليي 
آنها ابالغ شده و واحدهاي صنفي ملزم به فعاليت براساس ضوابط هر گروه شغلي هستند. دبير كل اتاق 
اصناف ايران با اشاره به رويكرد دوگانه صنوف به تعطيلي مشاغل گفت: از نظر حمايت صنفي، اتاق اصناف 
ايران موافق اين تعطيلي ها نيست؛ چرا كه دولت نتوانسته خسارات اصناف را جبران كند و واحدهاي 
صنفي از 17 ماه پيش با شيوع كرونا خسارت مستقيم ناشي از تعطيلي ها و خسارت غيرمستقيم ناشي 
از افت تقاضاي كل و ركود بر بازار را متحمل شده اند. مجتبايي افزود: اين در حالي است كه اقتصاد ما به 
واسطه ركود و تورم و تشديد تحريم ها آسيب ديده و افزايش نرخ ارز نيز موجب افزايش شديد قيمت 
و كاهش قدرت خريد مشتريان شده است. او افزود: از سوي ديگر اصناف به دليل كمبود نقدينگي قادر 
به تامين كاالي مورد نياز نيستند مثال كسي كه قبال مي توانست 600يخچال بياورد اكنون مي تواند تنها 
يك ششم آن يعني حدود 100يخچال بياورد. او افزود: از نگاه صنفي با تعطيلي مشاغل به دليل فشارهايي 
كه به اصناف مي آيد، مخالف هستيم اما از نگاه مسئوليت اجتماعي اصناف بايد اين پروتكل ها را رعايت 
كنند. گرچه سهم اصناف در شيوع همه گيري در بدترين حالت 10درصد است اما بازگشايي واحدهاي 
صنفي موجب افزايش تردد و گسترش شيوع كرونا مي شود. دبير كل اتاق اصناف ايران افزود: اگر قرار 
است اين بيماري به دليل بازبودن واحدهاي صنفي گسترش يابد، ناچار به قرنطينه عمومي و تعطيلي همه 
واحدهاي صنفي مي شويم و حتي فعاليت گروه يك نيز با نصف ظرفيت خواهد بود. با اين روند مجبوريم 
به خاطر جلوگيري از زيان بيشــتر اصناف از اين تعطيلي ها تبعيت كنيم. اگر قرار است كوتاه مدت به 
تعطيلي كسب وكارها بنگريم، تعطيلي اصناف به زيان واحدهاي صنفي خواهد بود اما در درازمدت منجر 
به بهبود فضاي كسب وكار واحدهاي صنفي خواهد شد. مجتبايي با بيان اينكه بخشي از بسته حمايتي 
اصناف اجرايي شده است، گفت: اين كمك ها جبران كننده خسارات اصناف نبوده اما بايد توجه كرد كه 
اين حمايت ها متناسب با توان مالي دولت ارائه شده است. وقتي تحريم هستيم، نمي توانيم نفت بفروشيم 
و منابع بانكي با مشكل مواجه شده است نمي توان انتظار كمك هايی همانند ساير كشورها از مشاغل را 

داشت اين كمك ها متناسب با توان مالي دولت ارائه شده است.

ث
مك

تأثير افزايش خاموشي ها بر 
بازار موتور بــرق و موتور ژنراتور چگونه 

بوده است؟
در بازار همه اقالم كااليــي عرضه و تقاضا، 
هميشه تعيين كننده قيمت و مولفه اصلي 
تنظيم بازار است و در بازار موتور برق و موتور 
ژنراتور نيز به دليل قطعي هاي ناخواسته برق 
موجب رشد تقاضا و افزايش قيمت اين اقالم 
شده است. بهتر اســت به جاي چرايي رشد 
تقاضا و افزايش قيمت موتــور برق و موتور 
ژنراتور از مسئوالن سؤال شود كه چرا با وجود 
امكانات اســتفاده از انرژي خورشيدي در 
كشورمان به سمت استفاده از سوخت هاي 
فســيلي براي توليد برق مي روند؛ چرا كه 
اكنون قطعي مكرر و نامنظم برق، موجب به 
خطر افتادن فعاليت اقتصادي كارخانه ها و 
صنايع شده است و بسياري از كارخانه هاي 
مستقر در شهرك هاي صنعتي به دليل قطعي 
برق و تعطيلي خطوط توليد خود به مشكل بر 
خورده و به سمت خريد ژنراتور و موتور برق 
روي آورده اند. در واقع رشــد تقاضا، موجب 

افزايش نسبي قيمت اين اقالم شده است.

 ميزان تقاضــاي موتور برق 
و ژنراتور با خاموشــي هاي اخير چقدر 

افزايش يافته است؟
تقاضا براي موتور برق هاي 3كيلووات با رنج 
قيمت ۵تا 1۵ميليون توماني براي مصارف 
خانگي نســبت به موتور ژنراتور بيشتر بوده 
است اما بسياري از صنايع به دليل نداشتن 
توان مالي و قيمــت باالي موتــور ژنراتور 
هنوز هم تقاضاي كمتري نســبت به موتور 
برق براي خريد اين كاال دارند؛ با وجود اين 
اينطور نيست كه اكنون به دليل رشد تقاضا، 
با كمبودي براي تاميــن موتور برق و موتور 
ژنراتور مواجه باشــيم. قطعي برق تقاضاي 
موتور بــرق و موتور ژنراتــور را حدود 20تا 
2۵درصد باال برده اما اين شــرايط منجر به 
كمبود نشده است؛ چرا كه هم توليد كننده، 
وارد كننده و مصرف كننده ايراني فرهنگ انبار 
كردن دارند و توليد كنندگان و وارد كنندگان 
نيز بخشي از اقالم را به دليل نگراني از كمبود 
و عدم توازن قيمت ها، انبار مي كنند در صنف 
ما نيز چه توليد كنندگان و چه وارد كنندگان 
اينگونه اقالم را بيشتر از نياز بازار وارد و انبار 

كرده اند و به همين دليل با وجود مشكالت 
تامين موتور بــرق و موتور ژنراتور كمبودي 

براي تامين نياز بازار نداريم.
اين رشــد تقاضا تا چه اندازه 

منجر به افزايش قيمت ها شده است؟
در بخش موتــور بــرق و موتــور ژنراتور 
شركت هايي كه مدت هاست با ركود مواجه 
بوده اند با وجود رشــد تقاضا، اين اقالم را با 
قيمت منصفانه به فروش مي رسانند؛ گرچه 
ميزان افزايش قيمت موتــور برق به دليل 
اســتفاده خانگي نســبت به موتور ژنراتور 
بيشتر بوده است اما در بازار موتور ژنراتورها 
به دليل انتظــار طوالني مدت شــركت ها 
براي فروش، هنوز هم ايــن اقالم با قيمت 
مناسبي در بازار عرضه مي شود و مي توان 
گفت قيمت موتور برق و موتور ژنراتور بين 
10تا 1۵درصد افزايش يافته و فروشندگان 
اين اقالم از مشــكالت موجود سوءاستفاده 
نكرده انــد. امــا در زمينه موتــور ژنراتور، 
برندهاي اروپايي كه قابليت جايگزين شدن 
ندارند، نسبت به پارسال 10درصد افزايش 
قيمت داشته اند اما موتور ژنراتورهاي چيني 

قطعي مكرر برق، موجب وارد آمدن خسارت به خانوارها با سوختن وسايل برقي و زيان  انرژی
صنايع و مشاغل به دليل تعطيلي كسب وكار آنها شده است. 

اين شــرايط موجب ترغيب مردم به خريد موتور برق هاي 3تا 4كيلووات و صنايع 
به خريد موتور ژنراتور براي تامين انرژي مورد نياز آنها، گرمي بازار و افزايش نســبي قيمت اين 

محصوالت نسبت به سال گذشته شده است.
 با علي توسطي، رئيس اتحاديه ماشين آالت كشاورزي، صنعتي و ساختماني گفت وگو كرده ايم.

كه امكان جايگزينی دارند، افزايش قيمت 
كمتري داشته اســت. جايگزيني كاالهاي 
وارداتي از كشورهاي اروپايي به دليل نوسان 
نرخ يورو با مشكل مواجه است و به همين 
دليل اينگونه اقالم افزايش قيمت بيشتري 
را نســبت به موتور ژنراتورهاي وارداتي از 
كشورهاي شرقي داشته است. گرچه موتور 
برق و موتــور ژنراتور نرخ مصــوب ندارد و 
قيمت آن براســاس نياز و عرضــه و تقاضا 
در بازار رقابتي تعيين مي شــود اما اعضاي 
اتحاديه،   ملزم به فروش موتور برق و موتور 
ژنراتور با سود حداكثر 6درصدي هستند و 
اكنون نيز در اغلب موارد اين اقالم را با سود 

يك درصدي عرضه مي كنند.
چه ميزان از نياز بازار داخلي از 
طريق واردات و از چه كشورهايي تامين 

مي شود؟
هم موتور بــرق و هم موتــور ژنراتور عمدتا 

وارداتــي اســت. در واقع بخشــي از موتور 
ژنراتورهــا كه حركت دورانــي را به ژنراتور 
منتقل و برق توليد مي كند وارداتي اســت؛ 
گرچه در بخش موتورها برخي شركت هاي 
داخلي توليداتي دارند اما در زمينه ژنراتور 
عمده، 3 نياز بازار با واردات تامين مي شود. 
واردات موتــور برق و موتــور ژنراتور نيز در 
كشورهاي شرقي عمدتا چين و هند صورت 
مي گيرد و محصوالت تايلنــد و تايوان نيز 
تحت ليسانس ژاپن توليد و عرضه مي شود 
كه اكنون ســهم بازار آن نسبت به گذشته 
كمتر شده است. در مورد كشورهاي غربي 
نيز واردات موتــور برق و موتــور ژنراتور از 

كشورهاي سوئد و آلمان انجام مي شود.
تأثير ركود بازار بر كسب وكار 

اعضاي اين اتحاديه چگونه بوده است؟
اين اتحاديه زيربنايي اســت كه از 80سال 
پيش تاســيس شــده و به دليل اينكه همه 

ماشين آالت بخش كشاورزي شامل، كاشت 
داشت، برداشت و... ماشين آالت دام و طيور 
و رســته ديگري كه اخيرا شــرايط بهتري 
دارد در بخش اتوماســيون صنعتي، انرژي 
پاك، اينورتر و... است. رسته آخر نيز شامل 
رسته ماشين آالت صنعتي كه موتور ژنراتور 
نيز در زمــره اين صنايع اســت، هركدام از 
اين صنايع وضعيت خاص خــود را دارند و 
نمي توان گفت اعضاي ايــن صنف همه در 
يك فضا كار مي كنند، امــا به طور كلي در 
فصل بهار و تابستان افرادی كه براي تامين 
اين اقالم اقدام مي كنند، فعاالن صنفي نيز 
شرايط بهتري دارند اما شرايط بازار در نيمه 
دوم سال مانند نيمه نخســت سال نيست 
و نمي توان شــرايط همه اعضاي اين صنف 
را يكسان دانســت. اكنون بازار موتور برق 
و موتور ژنراتــور تحت تأثير قطعي برق قرار 
گرفته و گرچه كمبــودي در بازار اين اقالم 
نداريم اما جايگزين كردن كاالها با توجه به 
عدم دسترسي به بازارهاي جهاني و مشكالت 
نقل و انتقال بانكي به دغدغه فعاالن صنفي 
تبديل شــده و اكنون با توجه به مشكالت 
تامين كاال، فروشــندگان اين صنف بيشتر 
دغدغه جايگزيني موتور برق و موتور ژنراتور 
تا فروش اين محصــوالت را دارند. مي توان 
گفت كه تحريم ها باعث شده تا فعاالن صنفي 
اين رسته نتوانند سياســتگذاري طوالنی 
مدت داشته باشــند؛ اين در حالي است كه 
نرخ برابري دالر و درهــم در امارات از چند 
سال پيش 3.6درصد است اما فعاالن صنفي 
به دليل نوسان روزانه نرخ  ارز حتی نمي توانند 

برنامه ريزي كوتاه   مدتي داشته باشند.

خاموشي ها، موجب رشد تقاضا و افزايش قيمت موتور برق شد
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شهرداري ها پرچمداران نشاط شهر 
 شهرداري ها و دهياري ها در آباداني 
شهرها و روستاها نقش بسزایي دارند. 
آنها مي توانند در بهبود شرایط حال 
و آینده شهروندان و روستا نشينان كشور تأثيرگذار باشند. بر همين 
اساس است كه با تصویب شــوراي عالي انقالب فرهنگي در سال92، 
روز 14تير به عنوان »روز شــهرداري و دهياري« در سالنامه رسمي 
كشور درج شده. با نگاهي به همين موضوع، همشهري پاي حرف هاي 
سيدمرتضي سقائيان نژاد، شــهردار قم نشسته  اســت تا با او درباره 
مدیریت شهري و البته مدیریت این شهر خاص كشور صحبت كند. او 
پيش از این شهردار اصفهان بود و از سال94 اداره قم را برعهده گرفت.

به نظر شــما تصوير ذهني 
شهروندان از شــهرداري ها به عنوان 
نهادي خدمتگزار كه خدمات متنوع 
و تأثيرگذار به مــردم ارائه  مي دهند، 

چقدر براساس واقعيت است؟
ما با شــهرونداني هوشمند مواجهيم كه 

درك مناسبي از فعاليت ها و خدماتي كه ارائه مي شود دارند، مطالبات 
خود را براســاس نيازهایشان از مدیریت شــهري مطرح و پيگيري 
مي كنند و مشاركت مناسبي هم در امور اجتماعي شهر دارند. تجربه 
نشــان داده در مواردي كه عالوه بر نموِد بيرونــي خدمات و اجراي 
پروژه هاي شهري، اطالع رساني دقيق و درست هم انجام شده، همراهي 

و مشاركت مردم نيز وجود داشته است.

مهم ترين چالش  وضعيت فعلي نظام مديريت شهري 
در كشور و نقش مديريت يكپارچه و جامع شهري در برون رفت 

از اين چالش ها چيست؟
شــهرداري ها مأموریت دارند 372خدمت را به شهروندان یك شهر 
ارائه دهند. این گستردگي خدمات را در هيچ نهاد و دستگاهي شاهد 
نيســتيم و حتي در مدیریت كالن كشــور هم یك وزارتخانه نهایتا 
25وظيفه و مأموریت بر عهده دارد. انجــام این مأموریت ها نيازمند 
یك نگاه كالن و جامع در تصميم گيري، برنامه ریزي و اجراســت. در 
قانونگذاري نيز این نگاه بوده و قانون صراحتا بر اجراي مدیریت جامع 
شهري تأكيد دارد، اما در اجراي قانون خألهایي وجود دارد و تداخل 
مسئوليت هایي كه اجراي آن نيازمند عزمي راسخ در سطح ملي است.

 
شهرداري ها در مسير توسعه شهرها و ايجاد تغييرات 
كالبدي و ماهيت معنوي شهري تا چه ميزان نقش داشته و مؤثر 

بوده اند؟
شــهرها همچون انســان روح و رواني دارنــد كه اثر مســتقيم بر 
جســم و فيزیك شــهرها مي گذارد، هرچه براي طراوت و نشــاط 
 روحي شــهرها قدم برداریم، بيشــتر شــاهد نشــاط و پویایي در 

شهر هستيم. 
خوشبختانه تغيير این رویه سرعت گرفته و شــهرداري ها به عنوان 
پرچمدار این اتفاق مبارك و متفاوت، نگاهي دقيق در موضوع هویت 

شهري دارند.

نظر شــما درباره برنامه محوري، راهبردها و موانع و 
اقدامات مستمر در نحوه مديريت شهرها چيست؟

ســاختار مدیریت در شــهرهاي مختلف متفاوت اســت و با تأثير 
از دیدگاه مدیران ارشــد نيز دچــار تغييراتي مي شــود كه ممكن 
است مسير حركت و فعاليت شــهرداري ها را نيز به كل تغيير دهد. 
این مشــكل در ســال هاي اخير با ارتقاي رویكــرد برنامه محوري 
 و تدویــن اســناد عملياتــي و راهبــردي تــا حــدود زیــادي 

رفع شده است. 
به عنوان مثال در قم، ســند چشم انداز 20ســاله قم1414 تدوین و 
برنامه هاي عملياتي 5ساله براساس سند چشم انداز تعيين شد. برنامه 
قم1400 آن در 5سال گذشته اجرا شد و برنامه دوم یعني قم1404 

نيز  ماه آینده مصوب مي شود.

با توجه به اهميت حركت در مســير توجه به مسائل 
زيست محيطي و ارتقاي آن در شــهرها، چه رويكرد هايي در 

شهرداري بايد دنبال شود؟
جنبه هاي مختلف محيط زیســت در شــهر، در دو بعد بيشتر ظهور 
و بروز دارد؛ یكــي در بخش حمل ونقل و ترافيك شــهري و دیگري 
در حوزه فضاي ســبز. در بخش ترافيك رویكردي كه هم اكنون در 
مطالعات و برنامه ریزي اقدامات اجرایي در شــهر قم دنبال مي شود، 

مردم محوري است.
توجه به ارتقاي این رویكرد در مقابل گسترش طول و عرض خيابان ها 
و مسيرهاي شــهري براي تردد وسایل نقليه اســت كه هم مشكل 
آلودگي هوا كاهش پيدا كند و هم تردد ایمن و سالمت براي عابران 
پياده ایجاد شود. در سال هاي اخير در شهر قم عالوه به اجراي نهضت 
پياده روسازي و ایجاد محورهاي پياده راه به ویژه در بافت مركزي شهر 
قم، در مطالعات طرح جامع ترافيك شهر قم كه در حال انجام است 
نيز این اصل مورد تأكيد قرار گرفته. در بخش فضاي سبز هم اقدامات 
 خوبي انجام شده است و سال گذشــته سرانه فضاي سبز در شهر قم 

به بيش از 20مترمربع رسيد.

آيا استفاده از آرا و نظرات شــهروندان از يك سو و 
خبرگان و متخصصان امور شهري از ســوي ديگر مي تواند در 
اجراي برنامه ها و افزايش رضايتمندي شــهروندان از خدمات 

شهرداري ها مؤثر باشد؟
دریافت نظرات مختلف و توجه به ابعــاد متفاوت یك موضوع از نظر 
افراد گوناگون، منجر به تدوین راهكاري مناســب تر و فراگيرتر براي 
حل مسئله مي شود. در سال هاي اخير یكي از اقدامات اصلي در هریك 
از معاونت هاي شــهرداري قم، ایجاد اتاق هاي اندیشه ورزي و حضور 

نخبگان و صاحب نظران براي برنامه ریزي بهتر بود. 

روح اهلل كريمي
خبرنگار

   بحران آب همچنان در كمين هورالعظيم
 مديركل حفاظت محيط زيست خوزستان به همشهري 
مي گويد: براي حقابه تاالب هورالعظيم ۳سناريو شامل 
دوره ترســالي  يك ميليارد و يك ميليون مترمكعب، 
بارش متوســط يك ميليــاردو۶۰۰ ميليون مترمكعب 
و خشكســالي  يك ميليــاردو ۸۰۰ ميليون مترمكعب 
درنظر گرفته شده اســت. محمدجواد اشرفي با بيان 
اينكه ســازمان آب و برق اســتان مي گويد تا امروز 
يك ميليــاردو۸۰۰ ميليون مترمكعب آب به ســمت 
تاالب رهاسازي شــده اســت، مي گويد: آب از محل 
مخازن به سمت تاالب مسيري حدود ۹۰تا۹۵ كيلومتر 
را طي مي كند. در اين فاصله برداشت هاي آب به قصد 
كشاورزي، تامين آب آشــاميدني شهري و روستايي و 
مانند آن انجام مي شــود؛ درحالي كه اگر ادعا مي كنيم 
يك ميليارد و ۸۰۰ ميليــون مترمكعب حقابه به تاالب 
پرداخت شــده اســت بايد اين ميزان آب به هور وارد 
شده باشد. اشــرفي با بيان اينكه سطح آبگيري تاالب 
در مخزن يك بين ۵۰ تــا۵۲ درصد، در مخازن ۲، ۳ و ۴ 
بين ۸۰تا۸۵درصد و در مخزن شماره۵، ۵۲درصد است، 
از احتمال تبديل تنش آبي در اين تاالب به بحران ابراز 
نگراني مي كند و معتقد است بحران در هورالعظيم فقط 
گونه هاي آبزي و گياهي منطقه را با خطر مواجه نمي كند، 
بلكه اقتصاد، اشتغال و معيشت حاشيه نشينان تاالب را 
هم نابود خواهد كرد. اشرفي ادامه مي دهد: برآورد ما از 
حداقل نياز تاالب براي عبور از اين وضعيت، به پرداخت 
چند مرتبه حقابه، به صورت موجي و در حجم حداقلي 
۲۵۰ميليون مترمكعب در هر بار است. اگر اين اتفاق رخ 
ندهد وضعيت تاالب به حدي شكننده است كه تنش آبي 

آن تبديل به بحران خواهد شد.

مرگ بر هرچه بخواهد سايه مي اندازد؛ 
گاه بر زيســت آدمي، گاه بر هر آنچه گزارش 

ســهمي از حيات بــرده و گداري در 
آسمان و زمين و دشــت و دمن.  داغ مرگ، شرجي، 
تبدار، چون تيغ تيز خوري داغ كه در آستانه تموز، بر 
زمين تفتيده خوزستان مي تابد، سال هاست بر هور 
سايه انداخته است. اين را ماهيان مهاجر جان داده، 
برهوت باقي مانده از هور، آتش هاي گرگرفته بوته هاي 
خشك، گاوميشان غوطه ور در گل و الي، خانه هاي 
ويران ُرَفيه، سيماي آفتاب سوخته فرزندان ابوالبوه، 
راويه و رأي مي گويند و خشكي نيسان و كم آبي كرخه 
به آن گواهي مي دهد. ابر و باد و مه و خورشيد و فلك 
در خوزســتان گواه مرگ مزمن شده اي هستند كه 
سال هاســت دم و بازدم هورالعظيم را به شــماره 

انداخته اند.

هور جان ندارد، ما شغل نداريم
رفيه یا شهر رفيع را از سال هاي دور مي شناسم؛ بستان 
و هویزه را نيز. شما هم مي شناسيدشان؛ شهرهایي كه 
روزگاري با چنگ و دندان براي پاسداري از آب و خاكي 
كه وطن مي شناســيمش، مي جنگيدند. ویران شدند. 
سيمایشان را هنوز از خاطره بمب هاي فروریخته، مين ها 
و خمپاره ها، اجساد و خون، فرزندان آواره، اسير و شهيد 

شده به یاد مي آوریم. 
سهم شان مين هاي به جا مانده، مهاجرت هاي بي بازگشت 
و ســال ها خشكســالي، بي آبي و بي هوایي شــد. بنا بر 
گزارش سازمان آمار ایران، فقط در شــهر رفيع 5هزار 
نفر جالي وطن كرده از زمان جنگ وجود دارد كه هرگز 
به خانه بازنگشتند. این شــهر را مي توانيد از خانه هاي 
نيمه ساخته و متروكه بشناســيد. این قصه ها را حاجي 
روایت مي كند. حاجي، پيرمرد عرب مهرباني اســت كه 
ميزباني ما را عهــده دار بــود. روزگاري حصيرباف بود؛ 
روزگاري كه هور زنده بود. خــودش مي گوید: هور آب 
ندارد. چند سال اســت مي گویند تاالب احيا مي شود، 
اما این اتفاق هيچ وقت نيفتاد. زماني آب از نيســان به 
تاالب باز شــد، اما آب مســموم بود، ماهي ها مي مردند 
و دیگر ني  نمي رویيد. ني كه نباشــد، حصيري نيست. 
حصيربافي شغل سنتي اهالي رفيع است. حاجي ادامه 
مي دهد: بيشــتر جوان ها از اینجا رفته اند. بعد از جنگ 
هم تعداد كمي به روستا آمده اند. قریه هایي كه نزدیك 
تاالب مي بينيد، روســتاهاي دائمــي نبودند. هنوز هم 
نيستند. مردم اینجا حصير مي بافتند یا گاوميش پرورش 
مي دادند و محصول مي گرفتند یا ماهي گير بودند. حاال 
هيچ كدام اینها وجود ندارد؛ نه ني  براي حصير، نه ماهي 
و نه گاوميش. دسته دســته ماهي ها مردند. این موضوع 

امروز و دیروز نيست. 
تلفات ماهي درهور باالســت. به نظر دوباره دارند ســد 
باالدست را باز مي كنند، اما چه فایده؟ مي دانند چند راس 
 دام اینجا تلف شد؟ چقدر ماهي از بين رفت؟ ني ها كي

دوباره مي رویند؟ 

مسئله فقط تاالب نيست 
شيخ حسن برهاني، رئيس ســازمان تبليغات اسالمي 

هویزه است. او مي گوید: آنچه باید دیده شود، گره خوردن 
معيشت آدم هاي زیادي با تاالب هورالعظيم و رود نيسان 
است. نه تنها تاالب كه رودخانه هم دیگر نمي تواند نقش 
خودش را در اقتصاد منطقه ایفا كند. شيخ حسن ادامه 
مي دهد: 3شهر رفيع، هویزه و بستان و همه روستاهاي 
اطرافشان را در 2شهرستان دشــت آزادگان و هویزه در 
نظر بگيریــد؛ 40هزار نفر جمعيت شهرســتان هویزه، 
15هزار نفر جمعيت رفيع و روستاهایش و 10هزار نفر 
جمعيت بســتان و روستاهایش. معيشــت هر 3شهر و 
روستاهایشان وابسته به تاالب و از آن مهم تر رود نيسان 
اســت؛ رودخانه اي كه هيچ كس از خشكي آن حرفي به 
ميان نمي آورد. آنچه شيخ حسن مي گوید را یكي از ائمه 
جماعت اهواز نيز تأیيد مي كند. حجت االســالم ستار 
سواعدي مي گوید: حاشيه نشينان هور هویزه زندگي و 
درآمدشان از راه هور تامين مي شود. بيش از هزار صياد 
از هور امرارمعاش مي كنند یا بهتــر بگویيم مي كردند. 
همچنين علوفــه و آب دام ها نيز از ایــن منطقه تامين 
مي شــود. هور براي انتقال نفت تخليه و خشك شد. نه 
فقط هور كه كارون و كرخه نيز سرنوشت بهتري ندارند. 
بيش از 50روستا اطراف هور هستند كه اهالي شان عمال 

بيكار شده اند.

چه بر سر هور آمد؟ 
با امضاي یك قرارداد نفتي ميــان ایران و چين، منطقه 
وسيعي از تاالب هورالعظيم به عنوان بزرگ ترین تاالب 
ایران و بين النهرین خشــك شد. خشــك شدن تاالب 
نه تنها صيد هزار صياد و بيــش از 50كارگاه حصيربافي 
و دامپروري 50روســتا را با مخاطره جدي مواجه كرد، 
بلكه این محدوده وسيع را به كانوني براي ایجاد گردوغبار 
تبدیل كرد. گرچه پيش از این و در آغاز دهه 80با ساخت 
سد كرخه، بزرگ ترین ســد خاكي خاورميانه، پرداخت 
حقابه تاالب به عنوان موضوعي حقوقي در دســتور كار 

وزارت نيرو قرار گرفت. 
در سال98 هم بازگشایي ناگهاني دریچه هاي سد منجر به 
سيالب و آبگرفتگي مهيبي در شهر رفيع و حاشيه تاالب 
شد. طبق قانون حقابه سهم تاالب هورالعظيم در بخش 
ایراني و از ســد كرخه، 1و 6دهم تا یك و 9دهم ميليارد 
مترمكعب است كه باید از سوي وزارت نيرو تامين شود؛ 
رقمي كه به نظر به دليل خشكسالي و افت شدید سطح آب 
در سد كرخه از ابتداي بهار پرداخت نشده است. سال95 
و پس از یك دوره خشكي تاالب، رئيس سازمان حفاظت 
محيط زیست وقت كشور از احياي تاالب هورالعظيم خبر 
داد. یك سال بعد سازمان محيط زیست كشور اعالم كرد 
70درصد تاالب براســاس تصاویر ماهواره اي احيا شده 
و فقط 30درصد باقي مانده اســت؛ احيایي كه براساس 
گفته كارشناسان و گزارش هاي شهروندان محلي با پساب 
مزارع نيشكر، شورآب ها و آب هاي مسموم و آلوده همراه 

بوده و ماهيان هور را آلوده كرده است.

مسئوالن چه مي گويند؟ 
درحالي كــه محمدجواد اشــرفي، مدیــركل حفاظت 
محيط زیست خوزســتان دليل اتالف ماهيان را كاهش 
آورد آب و در نتيجه كاهش اكسيژن آب و حركت ماهيان 
به سمت بخش عراقي تاالب اعالم كرده، معاون مطالعات 
پایه و طرح هاي جامــع منابع آب ســازمان آب و برق 
خوزستان معتقد است حقابه تاالب از سد كرخه در 3 ماه 

نخست بيش از حدود قانوني نيز پرداخت شده است.
این ادعا در حالي اســت كه با گذشــت حدود 10روز از 
شروع تابستان، نيسان به عنوان یكي از گلوگاه هاي ورود 
آب به تاالب از كرخه كامال خشك شده و هورالعظيم نيز 
در معرض خشكي گسترده قرار گرفته است. با این همه، 
علي شــهبازي مي گوید: بهار امسال، آب موردنياز براي 
تاالب هورالعظيم حــدود 386ميليون مترمكعب اعالم 
شــد كه با برنامه ریزي  انجام شده از سوي سازمان آب و 
برق خوزستان، حجم آبي معادل 409ميليون مترمكعب 

بيش از نياز آبي مشخص شده به تاالب تزریق شد.
شــهربازي همچنين ادامه مي دهد: با توجه به شرایط 
خشكسالي پيش آمده براي امسال، حوزه كرخه بيش از 
50درصد كاهش بلندمدت و 55درصد كاهش كوتاه مدت 

آورده داشته است.
حال مسئوالن مي گویند حقابه تاالب هورالعظيم 4روز 
است پرداخت شده و طوالني بودن مسير راه تا رسيدن 
آب به تاالب، اجازه نشان داده شدن اثراتش را نمي دهد. 
سؤالي كه در هيچ گفت وگو و مصاحبه اي از سوي متوليان 
به آن پاسخ داده نمي شود این است كه اگر حقابه بهاره 
تاالب بيش از آنچه باید به هور تزریق شــده اســت چه 
رویدادي مي تواند طي مدتي كوتاه آن را به خشكسالي 
بي مثالي در سال هاي حياتش برساند؟ بازگشایي آب پس 
از تلف شــدن تعداد زیادي گاوميش و دام، از بين رفتن 
علوفه و مرگ ماهيان، همچنين زیان اقتصادي گسترده 
حاشيه نشينان تاالب به نظر شبيه به رسيدن نوشدارو پس 
از مرگ سهراب مي رسد. در این ميان آ نهایي كه بيش از 
3دهه است معيشت و زندگي  شان در تنگنا قرار گرفته 
و در ميان خبرهاي محيط زیســت تاالب گم مي شوند، 

حاشينه نشينان هور هستند.

همايش ملي پدافند شيميايي برگزار شد
چهارمين همایش ملي پدافند 
شــيميایي به همت سازمان 
پدافنــد غيرعامل كشــور و 
با همكاري دانشــگاه بقيه اهلل 
)عج( بــا حضور مســئوالن 
كشوري و لشكري در باغ موزه 
دفاع مقدس تهران برگزار شد. 

به گزارش همشهري، این همایش با شعار »پدافند شيميایي، تدبير امروز، مصونيت 
فردا« و با حضور رئيس ســازمان پدافند غيرعامل و رئيس دانشگاه علوم پزشكي 
بقيه اهلل )عج( برگزار شد. آیين تكریم از فعاالن این عرصه از برنامه هاي همایش بود 
كه طي آن ابوالفضل باباپور، مدیرعامل شركت كلر پارس تبریز به عنوان توليدكننده 
مواد شيميایي با دریافت تندیس ویژه همایش و لوح تقدیر، مورد تقدیر قرار گرفت.

انبارش و نگهداري امــن، ایمني حمل ونقل و آموزش هاي الزم براي پرســنل و 
مصرف كنندگان و رعایت جوانب مختلف ایمني مواردي است كه در انتخاب فعاالن 

این عرصه اهميت دارد.

خبر كوتاه 

ســفر جنوب به شــمال ویروس كرونا 
همچنان ادامه دارد؛ موج پنجم بيش از پيگيري

90شــهر را قرمز كرده و هنوز هستند 
شهرهایي كه خطر بحراني شــدن در كمين آنهاست. 
حاال دیگر ثابت شده ویروسي كه در شهرهاي مختلف 
مي چرخد، دلتاكروناســت. حتي عليرضا رئيســي، 
سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا هم گفته است نيمي 
از اســتان هاي كشــور درگير ویروس دلتا شــده اند. 
ویروسي كه ميزان سرایت پذیري و بيماري زایي آن از 
نوع انگليسي رایج در پيك چهارم بسيار بيشتر است و 
مي تواند موجب بروز وضعيت هاي بحراني در هر یك از 
نقاط كشور شود. بحران كروناي سيستان وبلوچستان 
هم هنوز به قوت خود باقي است و وزیر بهداشت كه قرار 
بود این هفته به این اســتان سفري داشته باشد، حاال 
حميد سوري، رئيس كميته كشــوري اپيدميولوژي 

كووید-19را راهي سيستان وبلوچستان كرده است.

وضعيت بحراني چند استان
ســویه دلتا اكنون در كرمان در حال گردش اســت و  
این استان دومين استان در زمينه شيوع و ابتال به این 
نوع ویروس در كشور محسوب مي شــود. كهگيلویه 
و بویراحمــد هم كه تــا دیروز نگــران وضعيت قرمز 
گچساران بود به گفته حســين كالنتري، استاندار در 
انتظار قرمزشدن 3شهرستان بهمئي، لنده و بویراحمد 
است. شهرهاي استان هاي سمنان و قزوین هم با خطر 
قرمزشدن مواجهند. دماوند، گيالن، اسالمشهر و تهران 
در استان تهران قرمز هســتند و حاال افزایش مراجعه 
بيماران با عالئم كرونا در پاكدشــت نگاه هاي نگران 
را به ســوي جنوب اســتان جلب كرده است.در ایالم 
هم وضعيت خوب نيســت. به گفته محمد كریميان، 
رئيس دانشگاه علوم پزشكي این استان در شبانه روز 
گذشــته 100ابتالي جدید كرونا در ایالم شناسایي 
شده است. در نقشه لرستان هم 2شهرستان خرم آباد 
و پلدختر قرمز هستند و ابتالي باالي ویروس شرایط 
را همچنان بحراني نگه داشــته اســت. در باقي نقاط 
كشور هم وضعيت به همين شــكل ادامه دارد و همه 

استان ها درگير وضعيتي هستند كه مي تواند وخيم تر 
و بحراني تر شود.

سايه كروناي مازندران و تهران برسر البرز
البرز به عنوان استاني مواصالتي در نقطه سوق الجيشي 
نيمه شمالي كشور همواره از همان مشكالتي رنج برده 
است كه تهران و دیگر استان هاي همسایه اش گرفتار آن 
بوده اند. موضوعي كه با توجــه به اهميت البرز مي تواند 
براي دیگر نقاط كشــور نيز خطرناك باشــد. به گفته 
محمدرضا فتحي، رئيس دانشگاه علوم پزشكي البرز با 
افزایش شــمار مراجعه روزانه و تعداد بستري شدگان، 

این استان شاهد خيز دوباره كروناست.

ســخنگوي ســتاد كروناي البرز درباره این موضوع 
به همشــهري مي گوید: روند ابتال به كرونــا در البرز 
افزایشي است، اما هم اكنون هيچ شهري در این استان 
قرمز نيست. با این حال به دليل نزدیكي ما به تهران و 
مازندران بيم آن مي رود كه شرایط بحراني این استان 
دامنگير استان ما شــود. مهرداد بابایي ادامه مي دهد: 
سویه غالب بيماري در بيشتر استان ها دلتاست و با آنكه 
نتيجه اثبات شده اي در دســت ما نيست، اما مي توان 
احتمال داد در اســتان ما هم بخشي از بيماران به این 
ویروس مبتال باشند. به گفته وي، محدودیت ها مطابق 
آنچه در مورد شهرهاي نارنجي صدق مي كند در استان 

در حال اجراست.

آستارا، نقطه قرمز خطر در شمال غرب
با اینكه بيشترین اســتان هاي درگير موج پنجم كرونا 
در جنوب كشور قرار دارند و استان هاي شمالي اندكي 
شــهرهاي قرمز دارند، آستارا لكه ســرخي در شمال 
غرب نقشه كشور اســت كه مي تواند موجب وخامت 
اوضاع در این بخش از كشور شود. معاون علوم پزشكي 
گيالن درباره چرایي قرمز شدن این شهر به همشهري 
مي گوید: یكي از راه هاي مهم انتقال كرونا سفر و تجمع 
مسافران در یك نقطه است. آســتارا هم كانون تجمع 
مســافران از اردبيل و آذربایجان هاي شــرقي و غربي 
است و تعداد بسياري مســافر هم از دیگر نقاط كشور 
دارند. همين موضوع براي قرمز شدن یك شهر كافي 
است و موجب شده این شهر كوچك قرمز شود. آبتين 
حيدرزاده با بيان اینكه پروتكل خاصي براي نمونه گيري 
از بيماراني كه به سرعت بيمار شده اند یا ویروس را به 
افراد بسياري منتقل كرده اند به گيالن ابالغ شده است، 
اظهار مي كند: این نمونه ها به انستيتوپاســتور تهران 
فرستاده شده، اما هيچ نتيجه اي مبني بر بروز دلتاكرونا 
در استان به ما ارائه نشده است. وي درباره این موضوع 
كه چه اقدامي براي جلوگيري از بحراني شدن شرایط 
در شهرهاي همسایه آستارا انجام شده، ادامه مي دهد: 
هم اكنون ورود و خروج به شهرســتان ممنوع است و 
پروتكل هاي الزم از ســوي فرمانداري اجرا مي شــود. 
اميدواریم با رعایت همه نكات سير بيماري نزولي شده 

و وضعيت شهر دوباره نارنجي شود.

خطر، بيخ گوش شهرهاي نارنجي
 شهرهاي نارنجي كرونایي مانند بهمئي، لنده ، بویراحمد، سمنان، قزوین و پاكدشت

با توجه به شيوع ویروس دلتا در معرض قرمز شدن قرار گرفته اند

حميده پازوكي 
خبرنگار

نوشدارو پس از مرگ »هور«
اقدامات شركت هاي آب ،برق و اداره كل حفاظت محيط زیست خوزستان دردي از حاشيه نشينان هورالعظيم دوا نكرد

ستاره حجتي- سيده زهرا عباسي 
خبرنگار
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آمارها نشان مي دهد 3۷ ميليون هكتار 
از عرصه كشــور معــادل 25درصد بيابانزدايي

مساحت كل ايران در معرض تخريب 
زمين و بيابان شدن با شــدت زياد است. اين يكي از 
خبرهايي بــود كه ديروز در كنفرانــس روز جهاني 
بيابانزدايي مطرح شد. در اين كنفرانس كه با حضور 
چهره هــاي داخلــي و خارجي در محل ســازمان 
جنگل ها برگزار شد، اعالم شد 18۷ منطقه كشور در 
22 اســتان تحت تأثير فرســايش بادي هستند كه 

وسعت اين مناطق 2۹.5 ميليون هكتار است.

بيابانزاييبيتوجهبهتغييردولتهاست
بيابانزايي را نمي توان به تغيير دولت ها و ســمت ها 
 پيوند زد و الزم اســت برنامه مداوم و جامعي براي 
مقابله با بيابانزايي تدوين شــود كه در همه زمان ها 
مورد توجه باشد. كاظم خاوازي، وزير جهادكشاورزي 
اين جمله را گفت و تأكيد كرد:  بيابانزايي روز به روز 
ظرفيت توليد موادغذايي در كشــور را كاهش  داده 
است؛ بنابراين برخورد و نگاه ما به سرزمين بايد نگاه 
بياباني باشد و حتي مناطق ســبز را نيز بايد بيابان 
تصور كنيم تا از ســرعت فراگيري بيابان در كشور 
جلوگيري شــود؛ چون بخــش قابل مالحظه اي از 
اكوسيستم هاي كشور را مناطق بياباني در برگرفته  
و يكي از اساسي ترين مشــكالتي كه در اين زمينه 
داريم اين است كه انسان خود و نقش خود را درون 
اين اكوسيستم درنظر نمي گيرد و خود را جداي از 

اين فرايند مي داند.

  رئيس سازمان جنگل ها: 3۷ميليون هكتار 
از مساحت كشور در معرض تخريب شديد است

وزير جهادكشاورزي: بايد برنامه  جامع و مداوم 
بيابانزدايي در تمام دولت ها وجود داشته باشد

سيماي افزايش بيابان در كشور سيدمحمدفخارخبرهاي كوتاه
خبر نگار

تنشآبدربرخيمناطقكشور
در برخي مناطق كشور نظير شرق اصفهان هم اكنون تنش آبي آغاز 
شده اســت. به گزارش خبرآنالين، احد وظيفه، رئيس مركز ملي 
خشكسالي و مديريت بحران ســازمان هواشناسي، گفت: امسال 
در برخي مناطق مثل جنوب استان فارس جو و گندم كاشته شده، 
قابل برداشت نبود و آن را دادند به گوسفندان تا مصرف كنند. اين 
به معناي از دســت رفتن معيشــت يك خانواده است كه منجر به 
ايجاد ناآرامي در يك جامعه مي شود. جامعه كشاورزي هم معموال 
روستايي هايي هستند كه راه ديگري براي كسب درآمد ندارند. او 
افزود: در سال هاي كم بارشي بيشترين فشار را به برداشت آب از 
زيرزمين مي آوريم، اين موضوع خيلي هم ملموس نيســت. مثل 
شــهروندي كه كم آبي برايش معناي واضحي ندارد، چراكه آب 
هميشه در اختيارش است. پس درباره جنگ آب بايد بگويم االن در 
شرايطي قرار داريم كه باعث شده درك درستي از آينده مان نداشته 
باشيم. رئيس مركز خشكســالي گفت: فكر نمي كنم كه در اقليم 
اتفاق خاصي رخ بدهد، چراكه بشر همچنان در حال انتشار گازهاي 
گلخانه اي است. تنها چيزي كه مي تواند تغيير كند، رفتار ماست. 
اگر اين كار را نكنيم فقر ما از لحاظ منابع طبيعي بيشتر و بيشتر 
مي شود و شايد 20 ســال آينده برخي  مناطق كشور براي زيست 

مناسب نباشد، اين موضوع با احتمال زياد ممكن است رخ بدهد.

اعزامبالگردبراياطفايحريقاستانهايفارسو
كردستان

رئيس مركز كنترل و پشــتيباني اطفاي حريــق وزارت دفاع از 
آتش سوزي ارتفاعات سعادت آباد شهرستان مرودشت خبر داد و 
گفت: تالش نيرو هاي منابع طبيعي و مردمي براي مهار و كنترل 
آتش سوزي همچنان ادامه دارد. به گزارش خبرگزاري صدا و سيما، 
خلبان محمد مهدي نوري آل با بيان اينكه اين آتش سوزي از روز 
گذشته در ارتفاعات منطقه ســعادت آباد شوشتري واقع در مرز 
شهرستان هاي مرودشت، ارسنجان و پاســارگاد آغاز شد و ادامه 
دارد، گفت: با توجه به گســتردگي اين حريق، دماي بسيار باالي 
هوا و سرعت پيشروي آن به سمت نقاط ديگر شهرستان، عمليات 
كنترل حريق با سختي مواجه شد كه با مديريت نيرو هاي عملياتي، 
تالش بي وقفه و طاقت فرسا، اين آتش سوزي سرانجام ساعت 12 
پريشب تحت كنترل نيرو هاي امدادي منابع طبيعي قرار گرفت و 
مهار شد، اما اين آتش سوزي دوباره از ساعت 5 صبح ديروز شعله ور 
شد و در حال پيشروي به سمت ديگر مناطق جنگلي است كه آمار 
قطعي از ميزان خسارت هاي اين آتش سوزي در دسترس نيست. 
وي با بيان اينكه بالگرد طي 13مرحله پرواز، 130 نفر از نيرو هاي 
منابع طبيعي، بســيج مردمي و... را جهت مهار آتش به ارتفاعات 
رسانده است، افزود: آتش در يك مرحله تا ۷0 درصد مهار شد، اما 
به دليل وزش باد، حريق شدت گرفت  و شعله ور شد و بالگرد دوم با 
سبد اطفاي حريق 4 تني به منطقه اعزام شده  و يك فروند هم در 

حالت فعال، آماده انجام عمليات اطفاي حريق است.

وي تصريح كرد: بايد برنامه هوشمند،  پايدار، مداوم 
و  پيوســته  براي مقابله با بيابانزايي داشــته باشيم 
و نمي تــوان اين  پديده را با تغييــر دولت ها و تغيير 
سمت ها پيوند زد، بلكه الزم اســت برنامه مداوم و 
جامع در تمام دولت ها و همه زمان ها براي مقابله با 
بيابانزايي در ايران وجود داشته باشد. خاوازي با اشاره 
به اينكه پيشگيري از بيابانزايي اهميت زيادي دارد، 
گفت: اگر قرار باشد سرعت ايجاد اين پديده، انتشار و 
رخداد آن را كنترل كنيم هرقدر انرژي بگذاريم، اين 

امكان وجود نخواهد داشت.
رئيس ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري نيز 
در مراســم روز جهاني بيابانزدايي، سيماي افزايش  
بيابان در كشــور را با ذكر آمار و ارقام تشريح كرد. 
به گفته مسعود منصور، نتايج به دست آمده از اطلس 
مناطق بياباني كه كار مشــترك دانشــگاه تهران 
و شــركت مديريت منابع آب ايران اســت، نشان 
مي دهد، بيش از 88 درصد مناطق كشــور مي تواند 
تحت تأثير بيابانزايي قرار گيرد كه آمار قابل توجهي 
است. همچنين گزارشي كه در ســال 2018 تهيه 
شده مشــخص كرد كه 3۷ ميليون هكتار از عرصه 
كشور يعني 25درصد مساحت كل كشور در معرض 
تخريب با شدت زياد است. شدت تخريب كم يا زياد 

نيز براساس شاخص هاي كنوانســيون بين المللي 
بيابانزدايــي و مقابله با خشكســالي، يعني كاهش 
پوشــش گياهي و كاهش حاصلخيزي خاك تعيين 

مي شود.
به گفته او، مطالعات كانون هاي بحراني نيز مشخص 
كرد 18۷ منطقه كشور در 22اســتان، تحت تأثير 
فرســايش بادي اســت كه وســعت ايــن مناطق 
2۹.5ميليون هكتار است. در اين رابطه، نكته قابل 
توجه آن اســت كه 23۷ كانون بحراني فرســايش 
بادي با وســعت حدود 14 ميليون هكتار در كشور 
وجود دارد. فرســايش خاك و هجوم شن هاي روان 
به مناطق زيستي، سكونتگاه ها، اراضي كشاورزي و 
زيرساخت ها نيز ساالنه حدود 3هزار ميليارد تومان 
خسارت برجاي مي گذارد. به گفته منصور، اقدامات 

بيابانزايي در كشور قدمتي بيش از 50سال دارد.
رئيــس ســازمان جنگل ها با اشــاره بــه اقدامات 
انجام شــده در مقابله با بيابانزايــي در ايران گفت: 
در ســطح ۷.5 ميليــون هكتــار كار انجام شــده 
اســت؛ 2ميليون و300 هــزار هكتار نهــال كاري، 
4ميليون و۷00 هزار هكتار بذرپاشــي و بذركاري 
انجام شــده و در حدود 300 هــزار هكتار از اراضي 
بياباني كشــور نيز با اســتفاده از مالچ هاي نفتي در 

سال گذشته تثبيت شــن هاي روان صورت گرفت. 
460هزار هكتار از ۷.5 ميليــون هكتار كه فعاليت 
مقابله با بيابان در آن صورت گرفته است نيز مديريت 
شــد. معاون رئيس جمهــور همچنيــن از كاهش 
50درصدي مساحت مناطق واجد شرايط استفاده از 
مالچ نفتي خبر داد و در موضوع استفاده از مالچ  نفتي 
براي تثبيت شــن هاي روان گفت: ســال۹۹ يك 
تنفس تقريبا يكســاله صورت گرفت و شوراي عالي 
جنگل و معاونت آبخيزداري و امــور مراتع موظف 
شد با كمك دانشگاه ها، مؤسسات و صاحب نظران 
در شاخص هاي استفاده از مالچ هاي نفتي بازنگري 
كند. براســاس شــاخص هاي تعيين شــده قبلي، 
63هزارهكتار از مساحت كشور واجد شرايط استفاده 
از مالچ نفتي بودند، اما با اصالح شاخص ها و براساس 
پروتكل جديدي كه تنظيم شد، اكنون اين مساحت 

به 32 هزار هكتار كاهش يافته است.

خسارت۲۰تريليوندالريتغييركاربري
تغيير كاربــري زميــن موجب خســارتي معادل 
20تريليون دالر براي خدمات ســاالنه اكوسيستم 
طي 12سال اخير شده است. جرالد بودكر، نماينده 
فائو در ايــران با اعالم اين خبر گفــت: از بين رفتن 

خاك، گونه ها و اكوسيســتم ها در ايــران منجر به 
افزايش بحران هاي به هم پيوسته بيابانزايي، تخريب 
زمين، خشكســالي، از بين رفتن تنوع زيســتي و 
تغييرات اقليمي مي شــود و اكنون ارزش هايي كه 
از دســت مي دهيم بيش از چيزي اســت كه توليد 

مي كنيم.
به گفته اين مقام سازمان ملل در تهران، تخريب زمين 
به تنهايي 6تريليون دالر خسارت برجاي مي گذارد كه 
معادل 3برابر ارزش بازار جهاني محصوالت كشاورزي 
اســت. بدين ترتيب تخمين زده مي شود كه تا سال 
2050 محصوالت زراعــي جهان در برخي مناطق تا 
50 درصد كاهش يابند. در عين حال كشورهاي در 
حال توسعه نظير ايران بيشترين آسيب را كه شامل 
چالش هاي موجود درباره فقــر، مخاصمات، كمبود 
آب و مــوارد اضطراري مربوط بــه تغييرات اقليمي 
است، متحمل شده اند. به گفته نماينده فائو در ايران، 
كشــاورزي احيا كننده و ترميم نظام هاي طبيعي به 
تركيبي از روش هاي ســنتي و مدرن نيــاز دارد كه 
اين امر مستلزم فراگيري مهارت هاي قديمي به طور 
گسترده تر و فراگير شــدن مهارت هاي جديد براي 
مشاغل نوظهور و معرفي افرادي است كه براي نتايج 

سبزتر در جهان تالش مي كنند. 
جرالد بودكر تأكيد كرد: الزم است توجه زيادي به 
فرصت هاي بازيابي و بهبود شرايط در ايران پساكرونا 
شود تا با اقدامات مورد نياز از طريق ايجاد فرصت هاي 
شــغلي مناســب و پروژه هاي آماده اجرا در زمينه 
احياي كشــاورزي و حفظ تنوع زيستي بتوان براي 
تقويت تاب آوري نسبت به مواردي همچون مقابله 
با بيابانزايي، تخريب زمين و خشكســالي گام هاي 

اساسي برداشت.
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عشق با ته مايه اجتماعي
عمده شــعرهاي اين دفتر عاشــقانه هايي است در 
بستري روايي؛ هرچند شــعرهاي غيرعاشقانه و با 
زمينه اجتماعي هم در آنها مي توان يافت، اما آنچه 
براي من جالب است، درآميختگي مفاهيم عاشقانه 
و اجتماعي با هم، در شــعرهايي واحد است. در آثار 
شمار زيادي از شاعران ما، عشق ها تك ساحتي است. 
عمده دغدغه بسياري از شاعران، همان دوگانه هاي 
معمول در اين نوع شــعر اســت؛ دوگانه ناز و نياز، 
دوگانه وصال و فراق، دوگانه شكر و شكايت. از ديگر 
مناسبات ميان انسان ها كمتر سخن گفته مي شود و 
همينطور، اشخاص و پديده هاي ديگر در اين شعرها 
كمتر حضور دارند. در شــعرهاي دفتر »لب كوك« 
اين عشق تك ســاحتي نيســت؛ يعني شاعر فقط 
دغدغه هاي اوليه و معمول شــعر عاشقانه را ندارد، 
بلكه گاهي به جوانب انساني و اجتماعي قضيه هم 

مي نگرد.
دو عدد پياز و ســه  حبه  ســير و...، اجاق او هيجان 

نداشت
زن خانه دار شكسته اي كه براي گريه زمان نداشت

سِر داِر قالي خود گريســت، به  خود آمد: »اين زن 
خسته كيست؟«

كه هنوز اگرچه به سن بيست نرسيده، بخت جوان 
نداشت

شب و زمهرير اسيري و تب عشِق موسم پيري و...
زن شعرهاي مشيري و... خبر از دل اخوان نداشت

از اين گذشته، شماري از شعرها ديگر چندان كسوت 
عاشقانه هم ندارند و شاعر با يك نگاه كاماًل اجتماعي 
مناسبات ميان مردان و زنان را ترسيم مي كند؛ مثاًل 
آنجا كه از ندانسته شدن قدر زن و نگاه تحقيرآميز و 
آمرانه به او و در نهايت چندهمسري سخن مي گويد.

از مردمان ده گرفته تنگ، رويش را
مردي مباد از چارقد يك تار مويش را...!

آن دختري كه مادرش مي گفت »سنگين باش!«
لبريز كرد از چشم هاي خود سبويش را

تا جايي كه مي گويد:
دارد به پايان مي رساند سوزني غمگين

گلدوزي پر نقش بالشت هوويش را

عاشقانه ای در بستر روايي
محمل ديگري كه آرزو سبزوار عامدانه يا با تكيه بر 
سليقه فردي خود براي شعرهايش برگزيده است، 
روايت است. حدود نيمي از شــعرهاي او روايي اند 
يا طرح كمرنگــي از روايت در خــود دارند؛ چه در 

شعرهاي عاشقانه و چه در شعرهاي اجتماعي.
روايت در شــعر چيز جديدي نيست و به خصوص 

در غزل نيم قرن دوم قرن14 
بسيار ديده شــده است، ولي 
خاصيت ســّحاري دارد و آن 
اينكه گاهــي خود روايتگري 
و پيچ وخم هايــي كه شــاعر 
در مســير شــعرش ايجــاد 
مي كنــد، او را اقناع مي كند 
و ديگــر در پي رســيدگي 
بــه هنرمندي هــاي ديگر، 
به خصوص در محــور افقي 
شــعر نمي افتــد. از طرفي 
گاهي خــود تالش شــاعر 
براي حفظ رشــته روايت، او 
را از ابداع هــاي تكنيكي باز 
مي دارد؛ به خصوص در غزل 
كه شــاعر مي بايد هم وزن را 

رعايت كند، هم قافيه و رديف را.
شــاعر »لب كوك« نه خيلي محو روايت مي شود نه 
خيلي روايت ها را كامل و خطي و داستان وار به كار 
مي گيرد كه دست او را براي نقش آفريني در محور 
افقي شــعر ببندد. گاهي كل شعر طرح كمرنگي از 
روايت دارد، ولي در عين حال هنرمندي هاي شاعر 
در محور افقي هم محسوس است. گاهي نيز روايت 
در شعرش تقطيع شده و غيرخطي است؛ چيزي كه 

در شعر شماره4 مي بينيم.
ورق زد آلبوم را، عكس سايه روشني آمد
به حسرت بر زبانش ناگهان نام زني آمد

لباس سبز، شال سبز، چشمان خمار سبز
در ايوانش چه بوي پونه و آويشني آمد!

دوباره كاِست شاد قديمي را كه روشن كرد 
به يادش خاطرات الله زار دامني آمد...

دلش با توپ سرخي رفت روي بام همسايه
دل چل تكه زير دست چاقوي زني آمد

بيت چهارم فقط بيتي براي پيشبرد روايت نيست، 
بلكه خود به تنهايي يك تصوير زيباســت. شعر اين 
روايت ادامه مي يابد، ولي چنانكه گفتيم، غيرخطي.

دغدغه هاي اجتماعي
شــعرهاي  بحــث  در 
عاشقانه اشاره خفيفي به 
وجه اجتماعي شــعرهاي 
عاشــقانه اين شاعر كردم، 
ولــي اينجــا مي خواهم 
بگويــم كــه او تقريباً  در 
همــه شــعرهايش داراي 
اين دغدغه هاســت. اينها 
گاهي خود را در مســائل 
خــاص مربوط بــه زنان 
نشــان مي دهــد؛ مثل 
سوءاستفاده ها، تبعيض، 
ازدواج اجبــاري، ازدواج 
مجدد، كودك همسري و 
گاهي نيز در اختالف هاي 
طبقاتــي و بي عدالتي هــاي 

اجتماعي؛ هرچند كمتر نسبت به گروه اول.
سر سفره هميشه آب و نان پيش همند اما
چرا مادر نشسته اين قَدر پايين، پدر باال؟

بساط پيرمردي ايستگاه رهگذرها شد
كسي از شيشه پيكان صدا مي زد: بپر باال!

فرادستي به باال رفتن از دوش ضعيفان نيست
كه حتي مي رود جارو ز دوش رفتگر باال

بيا باالنشيني را شبي بيرون در بگذار
نرو از خانه همسايه ات با دردسر باال

اين دغدغه هــا براي من مهم و شــريف اســت؛ 
به خصوص كه شــاعر آنهــا را با طرز شــاعرانه اي 
نيز بيان كرده اســت؛ توأم با تكنيك هايي كه در 
بند بعد به آنها خواهيــم پرداخت. ولي با اين همه 
به نظر مي رسد كه ســهم زنان و مسائلشان در اين 
دفتر بيشــتر از ديگر موضوعات اجتماعي اســت. 
البته كه بيان مســائل زنان از سوي يك شاعر زن 
چندان عجيب هم نيست، ولي گاهي اين نگراني را 
مي آفريند كه بانوان شاعر ما را كم وبيش از مسائل 

عام اجتماع غافل سازد.

در نگرش صوري
چنانكه پيش تر هم گفتم، آرزو ســبزوار قهفرخي 
حتي در شــعرهاي روايي خــود هــم از ارائه ها و 
هنرمندي هاي شعري غافل نمانده است. تلميح ها 
و اشــارات به اشــخاص، كتاب ها، داســتان ها و 
ضرب المثل ها يك دســتاويز مهم اين شاعر براي 
جذابيت آفرينــي در كالم اســت. در ايــن بيت ها 
اشاره هايي را به داســتان داش آكل، مجله كيهان 
بچه ها، تصنيف يار دبستاني و فروغ فرخزاد و ابراهيم 

گلستان مي بينيم.
به گريه افتاده پهلواني

كه بسته جانش به جان مرجان
مرا به دوران كودكي برد

مجله بچه هاي كيهان
مداد قرمز، مداد مشكي

دو يار ديرينه دبستان
ولي در اين خانه باغ خاموش
نه من فروغم، نه او گلستان

البته گهگاهي به نظرم مي رســد كه شاعر مسحور 
اين تناسب ها و تلميح ها مي شود و اينها به نوعي در 

شعرش افراطي مي شوند و از شعر بيرون مي زنند.
كار ديگري كه شاعر گاه به گاه مي كند تركيب سازي 
است و افزودن به منابع و ذخاير زبان. مثاًل در كنار 
»جهنم دره« از »دره عشــقي« اســتفاده مي كند 
يا »لبقند« را به قيــاس با »لبخند«  مي ســازد يا 

»غم خواني« را به تناسب مقام ابداع مي كند.
نكته جالب ديگر در شعر سبزوار كه مي تواند كارآمد 
و آموختني باشد، قدرت او در استخدام قافيه هاست. 
كساني كه شعر كالسيك كار كرده اند، مي دانند كه 
گاهي قافيه ها خودشان در مســير كالم  هستند و 
استخدام آنها چندان سختي ندارد. قسمت سخت 
ماجرا آنجاست كه شاعر يك قافيه نه چندان مناسب 
مقام را به نحوي به كار گيرد كه در خدمت او باشد. 
مثالً  در اين بيت از غزل شماره4 مي خواهد از بريده 
شــدن يك عكس به وسيله قيچي ســخن بگويد. 
او حرفــش را به كمــك قافيه »ســوزن« مي زند؛ 
درحالي كه اگر بيت را نديده باشيم تصورش سخت 
اســت كه بدانيم چطور ســوزن را در اينجا به كار 

مي توان كشيد.
من و او تكه هايي گم شده از عكس يكديگر
دل قيچي چطور اندازه سر سوزني آمد...؟

البته تناســب ميان قيچي و ســوزن هم كه جاي 
خود دارد.

در مجموع به نظر مي رسد كه در دفتر »لب كوك« 
جوانب صورت و محتواي شعر به تعادل رسيده اند و 

شعر از هيچ يك از اين وجوه، فقير نيست.

دريچه

نشــر هرمس به تازگي كتاب هــاي »پنج صدا«، 
»ســايه هايي بــر پنجــره« و »درخــت نخــل 
و همســايه ها« از غائب طعمه فرمان، نويســنده 
عراقي را با ترجمه موسي اســوار راهي بازار كتاب 
كرده است. آخرين نشســت هفتگي شهركتاب 
به معرفي ايــن نويســنده و جهان داســتاني او 
اختصاص داشت كه با سخنراني معاون فرهنگي 
شــهر كتاب و مترجم آثار اين نويسنده به صورت 
مجازي برگزار شــد. در اين نشســت، علي اصغر 
محمدخاني، معاون فرهنگي شــهر كتاب گفت: 
»يكي از برجسته ترين نويسندگان و رمان نويسان 
عراقي غائب طعمه فرمان است كه او را بحق پيشگام 
رمان امروز عراق مي شناسند. غائب در 1۹2۷ در 
بغداد متولد شد و سال ها بيرون از عراق، در روسيه 
و مصر، زندگي كرد. او شيفته تولستوي و گوركي 
بود. حتي آثاري را از زبان روسي به عربي برگرداند. 
فرمان در 1۹۹0 فوت كــرد. عبدالرحمن منيف، 
يكي از نويسندگان و شاعران مشهور سعودي تبار 
عرب در مورد او گفته اســت، گمــان نكنم هيچ 
نويسنده عراقي اي در مورد موطن خود   مانند غائب 
طعمه فرمان نوشته باشــد. اين نويسنده به خوبي 
شرايط اجتماعي و سياسي عراق را در آثار خودش 
انعكاس مي دهد.«  موسي اسوار نيز در اين نشست 
مجازي گفت:»يكي از مهم ترين نويسندگان ادبيات 
داســتاني عراق، غائب طعمه فرمان اســت كه در 
خانواده اي اصيل در محله فقير المربعه بغداد متولد 
شد كه به لحاظ جغرافيايي شــكل مربع  داشت. 
او زندگي را در عسرت گذراند، ولي از جواني اهل 
مطالعه بود و حرص و شعف و شــوق وافري براي 
مطالعه و تتبع داشت. طعمه فرمان اعتقاد دارد كه 
بايد تاريخ را از خالل رمان ها جست و جو كرد. او در 
هر يك از آثار خود مقطعي خاص از تاريخ اجتماعي 
عراق را ترسيم كرد. در »درخت نخل و همسايه ها« 
حوادث ســال هاي پاياني جنگ جهانــي دوم و 
متعاقب آن ســال هاي حضور نيروهاي انگليس 
و اســتعمار انگليس در عراق را به تصوير كشــيد 
مسئله دغدغه هاي روشنفكري، اختناق، سانسور، 
تضييقات سياسي، تبعيد و نفي بلند مخالفان در 
دهه50 را هم در رمان »پنج صدا« منعكس كرده و 
رمان »سايه هايي بر پنجره« درباره  مقطعي بغرنج 

در عراق دهه60 است.«

 بازتاب تاريخ 
در رمان هاي غائب طعمه 

تازه هاي نشر

  تاريخ مصور بشر: تولّد انسان
در كتــاب »تاريخ مصور بشــر« اين عقيده 
مطرح شده اســت كه تاريخ انسان و آنچه 
به دست انسان در طول تاريخ انجام شده جدا 
از علوم فيزيك و شــيمي و زيست شناسي 
نيســت. راوي كتاب »تاريخ مصور بشــر« 
تاريخداني اســت كه ما را با خود به سفري 
در گذشته هاي بســيار دور مي برد و روايت 
خود را از حدود 14ميليارد ســال پيش و 

به وجود آمدن ماده و انرژي و زمان و فضا آغاز مي كند و بعد 
از مقدماتي فشرده، به پيدايش انســان و گونه هاي انساني و تولّد 
گونه »هوموساپينس«، كه ما انســان هاي كنوني نيز متعلق به آن 
هستيم، مي رســد. اين راوي تاريخدان با شوخ طبعي به مخاطبان 
خود مي گويد كه مي داند كه تاريخدان ها معموالً در مورد فيزيك 
و شيمي و زيست شناسي حرف نمي زنند و بيشتر در مورد انقالب 
فرانسه و اتفاق هايي از اين دســت حرف مي زنند، »اما تاريخ انسان 
در واقع تداوم مستقيم فيزيك، شــيمي و زيست شناسي است« و 
»نمي توانيم اموري چون انقالب فرانسه را بفهميم مگر اينكه تكامل 
انسان را درك كرده باشيم.« در اين كتاب اين ديدگاه مطرح شده كه 
»هر چيزي كه در تاريخ حيات رخ داده تابع قوانين فيزيك و شيمي 
و زيست شناسي است.«متن اصلي كتاب نخستين بار سال2020 
منتشر شده است. »تاريخ مصور بشر: تولّد انسان« نوشته »ديويد 
وندرمولن« و »دنيل كاساناوه« را جواد سروش به فارسي برگردانده. 
نشر نو اين كتاب 248صفحه اي را به بهاي 150هزار تومان منتشر 

كرده است.

  گل هاي آزاليا
مجموعه دوزبانه كره اي فارسي گل  هاي آزاليا 
اثري از سو وال كيم با ترجمه هونگ اين جا 
و ســعيد رضا اتحادي و ويراســتاري ادبي 
مرتضي كاردر است. اين اثر 232صفحه اي 
مجموعه اي از اشعار معاصر كره جنوبي است 
و تالشي است براي ايجاد پلي فرهنگي ميان 

دو ملت از دريچه ادبيات معاصر.
گل هاي آزاليا شــامل پنج فصــل: »اي كه 

دوست مي داشتمت«، »ترانه زيباي معشوق من«، »نشسته بر گل«، 
» در كوهستان گل مي رويد« و » آواز جويبار« است. در بخشی از شعر 
»آواز معشوق« مي خوانيم: آواز روشن معشوقي كه دلتنگ او هستم/ 
بر سينه ام نشسته/اگر همه روز به آوازش گوش بسپارم/ آواز زيباي 
معشوقم كه دلتنگ او هستم/ پس از غروب خورشيد، تا شبانگاه/ در 
گوش من است/ از شبانگاه تا وقت خواب/ در گوش من است/ آوازي 

كه به لطافت تكان مي خورد/ خواب من انگار عميق مي شود...
اين مجموعه شعر در تيراژ هزار نسخه  از ســوي انتشارات پرنده به 

قيمت 55هزار تومان به چاپ رسيده است.

نگاهي به مجموعه شعر »لب كوك«سروده آرزو سبزوار قهفرخي
زن،عشق و اجتماع در بستر روايت

دفتر »لب كوك« از آرزو سبزوار قهفرخي مجموعه اي است حاوي 
سي و يك غزل از اين شــاعر جوان. اين كتاب را نشر ايهام در 
زمستان ۱۳99 منتشر كرده است. در ادامه نگاهي داريم به چند وجه از وجوه مختلف اين مجموعه شعر.

محمدكاظم كاظمي
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در ميان پديده هاي اجتماعي، 
جابه جايي جمعيــت يا همان گزارش

»مهاجرت« از مواردي است كه 
از شاخص ها و عوامل مختلف تأثير مي پذيرد. 
اين پديده در جامعه ايراني در سال هاي گذشته 
فراز و فرودهاي زيادي را تجربه كرده است. در 
روزهايي كه كرونــا از يك ســو، تحريم هاي 
اقتصادي خارجي از ســوي ديگر و فشارهاي 
معيشتي عرصه را بر مردم كشورمان تنگ كرده، 
آمارهاي رســمي و غيررسمي از تغيير الگوي 
مهاجرت خبر مي دهد. پيمايش هاي رصدخانه 
ملي مهاجرت ايران )زيرنظر دانشگاه شريف(  اين 

تغيير الگو را كاهش مهاجرت تحصيلي و افزايش 
مهاجرت كاري و پناهجويي ايرانيان توصيف 
كرده است؛ پيمايش هايي كه اگرچه بر كاهش 
مقطعي مهاجــرت در دوران پاندمي كرونا در 
كشورمان همچون ســاير نقاط جهان صحه 
مي گذارد، اما در عين حال از افزايش تصميم به 
مهاجرت و احتمال رشد نمايي آن در پساكرونا 

حكايت دارد.
 بهرام صلواتــي، مدير رصدخانــه مهاجرت 
ايران در گفت وگو با همشــهري درباره نتايج 
جديدترين پيمايش ها در اين زمينه مي گويد: 
»در دوران كرونــا، مهاجرت هــاي كاري و 
تحصيلــي ايرانيان كمتر شــده، اما در عوض 
مهاجرت از نوع پناهجويي افزايش يافته است.« 
او اين را هم اضافه كــرده كه »مهاجرت هايي 

كه به قصد پناهجويي انجام مي شود، عمدتا از 
جنس غيررسمي و غيرقانوني انجام مي شود 
و مقصد بيشتر افراد در اين نوع مهاجرت اروپا 
از مسير تركيه است. « صلواتي در عين اينكه 
به كاهــش مهاجرت هــاي كاري و تحصيلي 
به دليل شرايط كرونا اشاره مي كند، اما درباره 
كاهش نگران كننده فاصله ميان شاخص هاي 
»ميل به مهاجرت« و »تصميم به مهاجرت« 
هشــدار مي دهد و مي گويد: »درحالي كه در 
كشــور ميان ميل به مهاجــرت و تصميم به 
مهاجرت در ميان اقشــار مختلف اجتماعي 
همچنان فاصله وجود دارد، اما پيمايش هاي 
اخير رصدخانه مهاجرت حاكي از آن اســت 
كه ميل بــه مهاجرت در كشــور به خصوص 
در 2ســال اخير به شــكل نگران كننده اي در 

حال افزايش اســت و تراز شاخص تصميم به 
مهاجرت با ســرعت در حال نزديك شدن به 
ميل به مهاجرت است و اين خبر خوشايندي 
براي دولت آينده نيســت. نزديك شدن اين 
دو شاخص به معناي كاهش اميد و مشاركت 
اقتصادي و اجتماعي در داخل و احتماالً اميد 
به شــرايط بهتر زندگي در خارج اســت. اين 
جمع بندي در گزارش سالنامه مهاجرتي ايران 
در سال1400 كه مبين شاخص هاي مختلف 
مهاجرتي در كشور است به زودي منتشر خواهد 
شد.« او اين كاهش نگران كننده فاصله ميان 
شــاخص هاي »ميل به مهاجرت« و »تصميم 
به مهاجرت« را ناشي از چالش افزايش نيرو هاي 
رانشــي داخلي و نيروهاي كششــي خارجي 
دانسته و ادامه مي دهد: »درحالي كه به داليل 
مختلف اقتصادي و اجتماعي شــرايط داخل 
كشور جذابيت خود را براي حفظ و نگهداشت 
جوانان از دست مي دهد و همزمان در برابر آن 
كشورهاي همسايه و منطقه و جهان در حال 
ارائه مشــوق هاي مختلف تحصيلي، كاري و 
سرمايه گذاري، ورزشي و هنري بسيار جذاب 
براي جذب سرمايه هاي انساني و مالي هستند، 
بايد پرسيد كه آيا سياست و برنامه مشخصي 
براي كاهش نيروهاي دافعه و افزايش نيروهاي 
جاذبه داخلي در برابر نيروهاي قدرتمند كششي 

خارج از كشور درنظر گرفته شده است؟«

فراز و فرودهاي مهاجرت تحصيلي در 2دهه 
صلواتي، مدير رصدخانه مهاجرت ايران درباره 
وضعيت مهاجرت تحصيلي ايرانيان در دوران 
پاندمي كرونا به همشهري مي گويد: »در زمينه 
مهاجرت هاي تحصيلي چون فعاليت بيشتر 
دانشگاه ها در دوره پاندمي كرونا آنالين بوده؛ 
بنابراين رشد اين نوع مهاجرت نه تنها متوقف 
شده، بلكه منفي هم شده اســت و در زمينه 
صدور ويزاي تحصيلي از سوي كشورها شاهد 

افت شديدي بوده ايم.« 
وي درباره وضعيــت مهاجرت هاي تحصيلي 
ايرانيان پس از 2018 نيز مي گويد: »عالوه بر 
موضوع شيوع بيماري كرونا، طي  3سال گذشته 
تاكنون به لحاظ سياست هاي رئيس جمهوري 
سابق آمريكا، افزايش نرخ ارز و ناممكن بودن 
استفاده از بورســيه براي تمامي دانشجويان 
شاهد هستيم كه نرخ رشد مهاجرت تحصيلي به 
كشورهاي خارجي متوقف يا در موارد بسياري 

كاهش شديدي پيدا كرده است.«
اظهارات مدير رصدخانه مهاجرت ايران درباره 
كاهش مهاجرت هاي تحصيلي در 3سال اخير 
را اگر در كنار تحليل آمارهاي نخستين سالنامه 

مهاجرتي ايران كه در سال1399 منتشر شده 
است بگذاريم، مي توانيم پيش بيني كنيم كه 
در دوران پساكرونا شــاهد يك موج مهاجرت 

تحصيلي از سوي ايرانيان باشيم. 
براي بررسي نتايج پيمايش هاي نرخ مهاجرت 
تحصيلي در سال هاي اخير با حسن قدسي پور، 
معاون نظارت و ارزيابي ســتاد علم و فناوري 
دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي و استاد 
دانشــگاه اميركبير نيز گفت وگو كرديم. او در 
اين باره به همشهري گفت: »وضع آمارگيري 
كشــور چندان به روز و پويا نيست؛ بر همين 
اساس صحبت دقيق در اين باره دشوار است، 
اما از روي برخي نشــانه ها مي توانيم بگوييم 
مهاجرت تحصيلي طي 2سال اخير به شدت 
كاهش پيدا كرده اســت. من قبل از پاندمي 
كرونا حداقل هفته اي يك درخواست از سوي 
دانشجويانم براي نوشتن توصيه نامه داشتم، اما 
از زماني كه كرونا شروع شده است، حتي يك 
درخواست هم از سوي دانشجويان نداشته ام؛ 
بنابراين هر چند كه آمار دقيقي وجود ندارد، اما 
مشاهدات نشان مي دهد كه كرونا در كنار اينكه 
زندگي و همه  چيز را قفل كرده، مهاجرت را هم 

قفل كرده است.«
همه كاهــش نرخ مهاجــرت تحصيلي را هم 
نمي توان به حساب دوره يكي، دو ساله پاندمي 
كرونا گذاشت؛ چون هر چند در دهه نخست 
قرن بيستم شــاهد تب مهاجرت تحصيلي از 
سوي دانشــجويان ايراني بوديم، اما براساس 
مستندات نخستين سالنامه مهاجرتي ايران، 
ســهم مهاجرت تحصيلي ايــران در كل بازار 
دانشــجويان بين المللي جهان از سال2012 
روند كاهشــي به خود گرفته و از سهم حدود 

1/3درصد به حدود 0/9درصد در بازار جهاني 
رسيده اســت. در بازه 2003تا2012ميالدي 
رتبه ايران در جهان از رتبه 29به12 رســيده 
اســت. با اين حال رتبه ايران در بازه 2012تا 
2017 روندي كاهشي داشــته؛ به طوري كه 
در ســال2017 ميالدي، رتبه كشــورمان به 
 جايــگاه بيســتم تنزل پيــدا كرده اســت.

پيشي گرفتن مهاجرت كاري از مهاجرت 
تحصيلي 

اما مســئوالن مطلع معتقدند حتي قبل از 
كرونا نيــز مهاجرت تحصيلــي ديگر رونق 
دوران اوج خود را نداشــته و ميل مهاجرت 
كاري فارغ التحصيالن افزايــش پيدا كرده 
بود. آمارهاي ســالنامه مهاجرتــي ايرانيان 
نيز نشــان مي دهد كه اقامت هاي تحصيلي 
ايرانيان فقط در اروپا در دوره 2010-2018 
دوبرابــر و اقامت هــاي كاري و پناهجويي 
ســه برابر شده اســت. حسن قدســي پور، 
معاون نظارت و ارزيابي ســتاد علم و فناوري 
درباره برجسته شــدن مهاجرت هاي كاري 
به همشــهري توضيح داد: »در برآوردهاي 
جســته وگريخته اي كه دربــاره مهاجرت 
تحصيلكرده هــا به مــا مي رســد، ميل به 
مهاجرت در ميان فارغ التحصيالن بيشــتر 
شده اســت؛ چون آنها در داخل به دنبال كار 
متناسب با تخصص خود مي گردند، اما موفق 
نمي شــوند جايگاهي كه مي خواهند را پيدا 
كنند؛ بنابراين مهاجرت را بيشتر در نخبگان 
غيردانشجو داشته ايم كه مشــغول به كار يا 
جوياي كار بوده انــد.« البته مهاجرت كاري 
نيز به واسطه پاندمي كرونا با موانع متعددي 
روبه رو شده است. مدير رصدخانه مهاجرت 
ايران در اين باره گفــت: »در بحث مهاجرت 
كاري تحت تأثير بازگشــايي مرزها، فعاليت 
سفارتخانه ها و صدور ويزا هستيم كه مهاجران 
در اين زمينه ها با اختالل و كندي در دوران 

كرونا مواجه شده اند.« 

بايد منتظر رشــد نمايــي مهاجرت در 
پساكرونا باشيم

صلواتــي پيش بينــي مي كند كــه »اگر به 
دوره قبل از كرونا برگرديــم چون تقاضاها 
و درخواست هاي ويزاي تجميع شده داريم، 
مواجه شــدن با رشــد نمايي مهاجرت چه 
در حــوزه مهاجرت تحصيلــي و چه كاري، 
پديده غيرمنتظره اي نخواهد بود.« البته او 
تأكيد دارد كه »پديده رشد نمايي مهاجرت 
در پســاكرونا، خاص ايران نيست چون در 
كل دنيا شــاهد وقفه در پروســه مهاجرت 
متقاضيان اتفاق افتاده؛ بنابراين ممكن است 
رشد نمايي مهاجرت در پساكرونا براي كل 
دنيا اتفاق بيفتد. همانگونه كه درباره افزايش 
نرخ قيمت نفت پس از كرونا پيش بيني شده 
اســت كه چون تقاضا براي خريــد نفت در 
دنيا زياد مي شود شايد شاهد رشد انفجاري 

قيمت نفت باشيم.«  

 ميل به مهاجرت  در ميان ايرانيان طي 2 سال اخير رشد يافته است

  افزايش پناهجويان  ايراني
 در دوره كرونا

 همشهري در گفت وگوهايي با مدير رصدخانه مهاجرت و معاون ستاد علم و فناوري 
شوراي عالي انقالب فرهنگي به بررسي تغيير مدل هاي مهاجرتي   پرداخت

ديگه چه خبر؟

نيما شايان
خبر نگار

 واكسن معلمان چه شد؟
 وزير آموزش وپرورش درباره مشموالن دريافت واكسن اين وزارتخانه 
گفته اســت: معلمان، كادر مدارس، مشــاوران، مربيان تربيتي و در 
مجموع حدود 920هزار نفــر در ارتباط با مدرســه و دانش آموزان 
هســتند. اينها طبق هماهنگي با وزارت بهداشــت قرار اســت در 
مرداد واكسينه شوند. اگر واكســن موجود باشد كه حتما همينطور 
اســت، مي توانند به ســرعت در همان مرداد به همه معلمان واكسن 
زده و دوز دوم را هم  ماه بعد تزريق كنند. به گزارش ايســنا، محسن 
حاجي ميرزايي افزود: اكنون كد ملي تمام معلمان را از ما خواسته اند 
كه آماده شده و در اختيار وزارت بهداشت قرار مي دهيم. حتي اگر در 
آن زمان، واكسن در دسترس، محدود بود پيش بيني هاي الزم را انجام 
و اولويت ها و پايه هاي تحصيلي را هم براي دريافت واكسن مشخص 

كرده ايم كه پايه هاي ابتدايي و فني و حرفه اي از اين جمله اند.

100هزار خانواده جديد عضو كميته امداد  
مي شوند

رئيس كميته امداد روز گذشته گفت: تا پايان تيرماه 100 هزار خانواده 
پشت نوبتي در سراسر كشور تحت حمايت كميته امداد قرار مي گيرند. 
به گزارش ايلنا، ســيدمرتضي بختياري با اشــاره بــه برنامه كميته 
امداد براي حمايت از خانواده هاي نيازمند در كشــور، افزود: پااليش 
خانواده هاي تحت حمايت به عنوان يك برنامه به صورت مســتمر در 
كميته امداد انجام مي شود و از اين طريق خانواده هايي كه به تمكن مالي 
و خودكفايي رسيده اند از پوشش اين نهاد خارج مي شوند. او افزود: همه  
ساله با خروج مددجويان خودكفا شده، خانواده هاي پشت نوبتي تحت 
پوشش قرار مي گيرند و امسال نيز مقرر شده است تا پايان تيرماه، حدود 

100 هزار خانوار جديد به چرخه حمايتي كميته امداد وارد شوند.

تغييرات كنكور 1۴02 قطعي است 
دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي با تأكيد بر اينكه مصوبات اين شورا 
براي كنكور 1402 قطعي اســت، گفت: مابقي مصوبات در جلسات 
آينده تصويب خواهد شــد. به گزارش ايسنا، سعيدرضا عاملي افزود: 
ما در اين شورا ۵ مصوبه را براي كنكور 1402 »تصويب« و »اعالم« 
كرديم كه اجراي اين مصوبات قطعي است. او در واكنش به اظهارنظر 
وزير علوم كه تأكيد كرده بود مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي 
درخصوص تغييرات كنكور 1402 قطعي نيست، گفت: وقتي مصوبه اي 
در اين شورا تصويب مي شود به هيچ عنوان قابل برگشت نخواهد بود 

و بايد اجرايي شود.

در دوران كرونا، مهاجرت هاي 
كاري و تحصيلــي ايرانيــان 
كمتر  شده و مهاجرت از نوع 

پناهجويي افزايش يافته است
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 يكي از موضوعاتــي كه در 
طــرح »حمايــت از حقوق اينترنت

كاربران و خدمات پايه فضاي 
مجــازي« عنوان شــده، اين اســت كه 
پيام رســان ها ملزم به دريافــت مجوز و 
درصــورت تأثيرگــذار بودن، تاســيس 
نمايندگي در كشور هستند. ماده 11اين 
طرح عرضــه و فعاليــت خدمــات پايه 
كاربردي)پيام رسان و شــبكه اجتماعي، 
زيست بوم جويشگر و موارد ديگر( در فضاي 
مجازي را منوط به رعايت قوانين كشور و 
چند شرط كرده است: شرط اول، ثبت در 
درگاه خدمات پايه كاربردي و شرط دوم، 
اخذ مجوز فعاليت. همچنين در تبصره يك 
اين ماده آمده اســت: »عرضــه و فعاليت 
خدمات پايه كاربــردي خارجي اثرگذار، 
مستلزم معرفي نماينده قانوني و پذيرش 

تعهدات ابالغي كميسيون است.« 
ايــن تبصــره بــه ايــن معنــي اســت 
كــه اگــر شــركتي ماننــد گــوگل يا 
فيسبوك)اينســتاگرام و واتــس اپ( در 
ايران نماينده قانونــي معرفي نكنند، همه 
خدمات كاربردي آنها ازجمله پيام رسان ها، 
جســت وجوي گوگل، حتي نقشه گوگل 
فيلتــر مي شــود. مدافعان طــرح مدعي 
هستند با فشار بر شــركت هاي خارجي، 

آنها را مي توان مجبور به ايجاد نمايندگي 
در كشور كرد. در مقابل اما منتقدان طرح 
مي گويند شرايط كشور اجازه اين مسئله را 
حتي درصورت تمايل شركت هاي خارجي 
به آنها نمي دهد و درصــورت تصويب اين 
طرح همه آنها به صــورت بالقوه احتمال 

فيلتر شدن دارند.

امكان تأسيس نمايندگي روي كاغذ
شــركت هاي بزرگ فناوري ممكن اســت 
براي پوشش منطقه اي و نه كشوري، اقدام 
به تأسيس نمايندگي كنند؛ به عنوان مثال، 
ممكن اســت كه گوگل براي تحت پوشش 
قرار دادن 20كشور اروپايي در يكي از اين 
كشــورها، اقدام به تأســيس نمايندگي و 
مستقر كردن ســرورها و ديتاسنترها كند، 
اما تا به حال سابقه نداشته كه اين شركت ها 
به طور خاص براي يك كشــور مشــخص، 
به طور اختصاصي اقدام و سرورها را داخلي 
كنند. افشــين كالهي، رئيس كميسيون 
كسب و كارهاي نوين اتاق بازرگاني ايران در 
گفت وگو با همشهري به چند نكته در اين 
مورد اشاره مي كند و مي گويد: »موضوع اول 
اين است كه مي توان تأسيس شركت هاي 
بزرگ فناوري دنيا مانند فيسبوك و گوگل 
را روي كاغذ ممكن دانســت. دومين نكته 
اين اســت كه بايد بررســي كرد كه آيا در 
سياست هاي اين شركت ها چنين موضوعي 
وجود دارد يا نــه؟« به گفتــه كالهي، »از 

كســاني كه معتقدند تأسيس نمايندگي از 
سوي چنين شــركت هايي در كشورهاي 
ديگر امكان پذير است، بايد سؤال شود كه 
آيا نمونه اي وجود دارد كه اين شــركت ها 
اقدام به تأسيس نمايندگي و انتقال سرورها 
و ديتاسنترهاي خود در كشوري ديگر كرده 

باشند؟« 

FATF مانعي به نام تحريم و
كالهي فرض را بر اين مي گذارد كه تأسيس 
نمايندگي از ســوي شــركت هايي مانند 
گوگل و فيســبوك در كشــورهاي ديگر، 
سابقه داشته است. او همچنين اين فرض 
را مي پذيرد كه در افق سياســت هاي اين 
شركت ها، موضوع تاســيس نمايندگي و 
داخلي كردن سرورها پيش بيني شده است. 
با اين حال، او اين مسئله را مطرح مي كند 
كه حتي با پذيرش چنين فرض هايي امكان 
ندارد كه اين شــركت ها با شــرايط فعلي 
كشور ما، براي تأسيس نمايندگي و انتقال 
ســرورها اقدام كنند. رئيس كميســيون 
كســب و كارهاي نوين اتاق بازرگاني ايران 
تصريح مي كنــد: »ما عالوه بــر اينكه در 
شــرايط تحريم قرار داريم، با مسئله اي به 

نام FATF روبه رو هستيم. در واقع حتي اگر 
تحريم ها هم برداشته شوند، تا زماني كه ما 
به FATF نپيوسته ايم، تأسيس نمايندگي 

از سوي اين شركت ها، غيرممكن است.«

طرحي با قصد فيلترينگ 
كالهي اســتدالل كســاني را كه تأسيس 
نمايندگي از ســوي شــركت هاي بزرگ 
فناوري دنيا در كشور را ممكن مي دانند، 
نوعي مغلطه مي خواند، »چراكه اگرچه به 
لحاظ نظري و روي كاغــذ اين كار ممكن 
است، اما در عالم واقع امكان پذير نيست«.

رئيس كميسيون كســب و كارهاي نوين 
اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اينكه آنچه 
باعث ناراحتي و نگراني مي شود اين است 
كه اين طرح با هوشــمندي خاصي نوشته 
شده است، ادامه مي دهد: »در واقع، به نظر 
مي رســد اين طرح با همين قصد نوشته 
شده كه پيام رســان هاي خارجي مسدود 
شوند. چراكه طراحان عنوان مي كنند كه 
ما از نمايندگي اين شــركت ها اســتقبال 
مي كنيــم، اما اگر بــه هر دليلــي امكان 
تأسيس نمايندگي نداشتند و فيلتر شدند، 

مسئوليتي متوجه ما نيست.«

 نپيوستن به FATF و عدم امكان تبادل مالي، فرض طرح مجلس 
براي داشتن نمايندگي در ايران را تقريبا محال مي كند و همه 

پلتفرم هاي خارجي محكوم به فيلترينگ مي شوند

طبق مطالعه انجام شده 
از دانش توســط محققــان 

تحقيقــات  شــوراي 
آنتي بادي هــاي  هنــد،  پزشــكي 
 )B1.617.2( خنثي كننده سويه دلتا
در 58.1درصــد از نمونه هاي ســرم 
افرادي كه يك دوز واكسن آسترازنكا-

آكســفورد توليد شــده در هند با نام 
كوويشيلد را تزريق كرده اند، مشاهده 
نشده اســت. اين مطالعه نشان داد كه 
آنتي بادي هــاي  2دوز،  از  پــس 
خنثي كننده در 16.1درصد از نمونه ها 
قابل تشخيص نيســتند. عالوه بر اين، 
محققان دريافته اند كــه يك عفونت 
قبلي همــراه با واكسيناســيون تأثير 
بســيار بيشــتري از آنتي بادي هــاي 
خنثي كننده به تنهايي در مقابل سويه 
دلتا دارد. دكتر تي جيكوب جان، رئيس 
پيشــين گروه ميكروبيولوژي در كالج 
پزشــكي كريســتين-ولور مي گويد: 
مشاهده نشدن به معناي  نبودن نيست. 
ســطح آنتي بادي هاي خنثي كننده 
ممكن اســت به ميــزان قابل توجهي 
پايين باشد، زيرا شناسايي نشده است، 
اما ممكن است هنوز وجود داشته باشد 
و فرد را در برابر عفونت و بيماري شديد 
محافظــت كند. همچنيــن، برخي از 
ايمني محافظ با واســطه ســلول نيز 
وجود دارد كه مي تواند دوباره در برابر 
عفونت و بيماري شديد محافظت كند. 
به گزارش هندوســتان تايمز، در واقع 
براساس اين پژوهش كساني كه يك بار 
به كوويد-19 مبتال شــده و ســپس 
واكســن دريافت كرده اند بيشــترين 
مقاومت را در برابر سويه دلتا داشته اند.

لزوم تسريع واكسيناسيون 
واكسيناســيون عمومي در كشورهاي 
ثروتمند بــراي مقابله با ســويه دلتاي 

ويروس كرونا، طي روزهاي اخير سرعت 
بيشتري گرفته است و اين در حالي است 
كه كشــورهايي با درآمد كم، نه تنها از 
اين قافله عقب مانده اند، كه حتي دچار 

بحران شديدتري هم شده اند.
رئيس سازمان بهداشت جهاني هشدار 
داده است كه ســرعت پايين اشتراك 
گذاشــتن واكســن هاي مناســب در 
جلوگيري از شــيوع نوع دلتا كوويد از 
سوي كشورهاي ثروتمند، باعث از بين 

رفتن جان ميليون ها انسان مي شود.
دكتر تــدروس ادهانوم قبريســوس، 
مديركل ســازمان بهداشــت جهاني 
مي گويد: اشتراك گذاري فعلي واكسن 
بــراي مقابله با بحــران دلتــا، مانند 
يك قطره در برابر درياســت، چرا كه 
هم اكنون 98كشور جهان درگير اين 

نوع مستري تر كوويد هستند.  

 اثر پايين يك دوز واكسن
در مقابل سويه دلتا

به خاطر بحران شيوع سويه دلتاي ويروس عامل كوويد-19 كشورهاي مختلف 
در تالش براي افزايش سرعت واكسيناسيون خود در 2دوز كامل هستند

هدف، فيلترينگ به سوي آينده

 تعطيلي ۸۰۰ فروشگاه 
در حمله سايبري به آمريكا 

يكي از بزرگ ترين حمالت ســايبري جهان باعث شده است تا 
فروشگاه هاي مواد غذايي زنجيره اي سوئدي »كوپ«  را مجبور 
به بســتن 800شــعبه خود كند، چرا كه قادر به كنترل و اداره 

صندوق هاي خود نيست.
 به گزارش خبرگــزاري رويترز، كوپ كه يكــي از بزرگ ترين 
فروشگاه هاي زنجيره اي مواد غذايي در سوئد محسوب مي شود، 
به خاطر حمله به ابزاري كه براي به روزرســاني حســاب هاي 
پرداخت از راه دور مورد استفاده قرار مي گيرد، مجبور به تعطيلي 

موقت شده است. 
سخنگوي اين فروشگاه به تلويزيون سوئد گفت:»ما تمام شب 
كار عيب يابي و بازيابي را انجام داديم، اما اعالم كرده ايم كه امروز 
بايد فروشگاه ها را بســته نگه داريم.« تعطيلي اين فروشگاه ها 
در پي حمله پيچيده روز جمعه به شــركت فناوري كاســه يا، 
ارائه دهنده نرم افــزار صورت گرفت. يك بانــد باج افزار معروف 
به REvil مظنون به ربودن ابزار مديريت دســكتاپ شــركت 
كاسه يا بوده و گفته مي شود از طريق آن توانسته به سيستم هاي 
مشتريان اين شركت نفوذ كند. شركت »هانترس لب« يكي از 
نخستين شركت هايي بود كه زنگ خطر نفوذ هكرها به سيستم 
مشتريان كاسه يا را به صدا درآورد. آنها اعالم كردند كه ممكن 
است، هزاران شــركت كوچك از اين حمله آسيب ديده باشند. 
كاسه يا كه دفتر مركزي اش در ميامي قرار دارد، اعالم كرد كه در 
حال همكاري با اف بي آي است. اين شركت همچنين فاش كرد 
كه تنها حدود 40مشتري آنها، به صورت مستقيم تحت تأثير اين 
حمله سايبري قرار گرفته اند. شركت اما در مورد اينكه چه تعداد 
از آنها ارائه دهندگاني هســتند كه به نوبه خود نرم افزار مخرب 
را به ديگران منتقل كرده اند، توضيحي نداد. اواخر روز شــنبه، 
پليس فدرال گفــت كه با هماهنگي آژانس امنيت ســايبري و 
زيرساخت هاي اياالت متحده در حال بررسي موضوع است. اين 
آژانس اما در بيانيه اي اعالم كرد: »ما همه افرادي را كه تحت تأثير 
قرار مي گيرند تشويق مي كنيم كه از پروتكل هاي توصيه شده 
استفاده كرده و كاربران از راهنمايي كاسه يا براي خاموش كردن 

سريع سرورهاي VSA پيروي كنند.« 
برخي كارشناسان درباره ساعت حمله مي گويند كه تعطيالت 
طوالني آخر هفته در آمريكا، فرصت خوبي براي هكرها به منظور 
پيشبرد سريع تر اهداف شان بوده است.از سوي ديگر جو بايدن، 
رئيس جمهور آمريكا نيز آژانس هــاي اطالعاتي اياالت متحده 
را مأمور بــه تحقيق در مورد عامل حمله كرده اســت. او گفت: 
»ما مطمئن نيستيم كه عامل حمله كيست. فكر اوليه اين بود 
كه دولت روسيه پشــت اين قضيه قرار دارد، اما هنوز مطمئن 

نيستيم.«

   27 تير، بازگشت طرح به صحن علنی
برخي از شنيده ها حاكي است كه در روز يكشنبه 27تير، يعني نخستين روز آغاز به كار مجلس، 
پس از تعطيالت حدود 2هفته اي، طرح »حمايت از حقوق كاربران و خدمات پايه فضاي مجازي« 
بار ديگر در صحن علني مجلس مطرح مي شــود. به نظر مي رســد مدافعان طرح به دنبال اصل 
هشتادوپنجي شدن اين طرح كه منجر به بررسي آن در كميسيون و اجراي آزمايشي آن خواهد 
شد، در اين جلسه خواهند بود. چنانچه نمايندگان مجلس اين طرح را واجد شرايط بررسي در 
چارچوب اصل ۸5قانون اساســي ندانند و به اين موضوع رأي ندهند، آنگاه بايد منتظر بررسي 

طرح در صحن علني بود.
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    افزايــش ســرعت 
واكسيناسيون در اروپا

كشورهاي اروپايي درتالشند تا با تسريع 
واكسيناســيون عليه ويروس كرونا از 
شــيوع نوع عفوني تر، موسوم به دلتا و 
ايجاد شــرايط مخاطره آميز جلوگيري 
كنند. مصادف شدن شــيوع نوع دلتا با 
آب و هواي تابستاني در اروپا، باعث شده 
تا گعده ها و سفرها آغاز شود. دولت ها 
نيز تمايلي به جلوگيــري از اين اتفاق 
ندارند. فاصلــه اجتماعي به خصوص در 
بين جوانان معموال ناديده گرفته مي شود 
و بعضي از كشورها الزام ماسك زدن را در 
فضاي باز حذف كرده اند. براي اين منظور، 
بسياري از كشــورها در حال تشويق 
جمعيت خود به روش هــاي مختلف و 
مادي براي انجام واكسيناسيون و ايمني 
در كنار تفريح هستند. طبق گزارش مركز 
اروپايي كنترل بيماري كه 3۰كشور قاره 
را رصد مي كند، تخمين زده مي شود كه تا 
پايان ماه آگوست، 9۰درصد از كشورهاي 
اتحاديه اروپا به ويروس دلتا مبتال شوند. 
تعداد روزانه موارد ابتــالي جديد در 
كشــورهايي مانند انگليس، پرتغال و 

روسيه در حال افزايش است.
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کل آمــار جان باختگان

84792

شمار جانباختگان کرونا، جهش قابل توجهی پيدا کرده، به طوری که تنها در 
24ساعت، 54نفر به تعداد جان باختگان اضافه شده  است و مبتالیان جدید 
هم نسبت به روز قبل از آن، 5هزارو440نفر افزایش داشته اند. آخرین تعداد 
فوتی های کرونا براساس اعالم وزارت بهداشت، 165نفر و مبتالیان 13هزار 
و 781نفر است، درحالی که روز قبل از آن )شــنبه( 111نفر جان باختند 
و 8هزارو341 نفر مبتال شدند. ســخنگوی وزارت بهداشت روز گذشته از 
افزایش 11درصدی بيماران بستری و 13.2درصدی بيماران سرپایی کرونا 
مثبت در کشور خبر داده است. به گفته سيما الری، نشانه هایی از ورود کشور به پيك پنجم کرونا، با 
افزایش تعداد شهرستان های قرمز و افزایش بستری ها، دیده می شود. از آن طرف، رئيس دانشگاه 
علوم پزشكی ایران هم از افزایش ابتال در گروه سنی 10 تا 17سال خبر می دهد. جليل کوهپایه زاده، 
تنها راه چاره را سرعت انجام واکسيناسيون می داند. پيام طبرسی، رئيس بخش عفونی بيمارستان 
مسيح دانشوری، هم نسبت به پر شدن بيمارستان ها از هفته آینده اعالم نگرانی کرده و تأکيد می کند 
که در کنار تعطيلی شهرهای قرمز، باید زودتر واکسيناسيون عمومی انجام شود. او در توضيح بيشتر 
به همشهری می گوید: »تعداد مراجعه کنندگان سرپایی بسيار زیاد شده است. این افزایش مراجعه 
هم از حدود 7 تا 10روز پيش شروع شده و حدود 2 ماه طول می کشد«. براساس اعالم طبرسی، تعداد 
مراجعه کنندگان در این پيك بيشتر است، البته هنوز برای اعالم نظر قطعی، زود است. محمدرضا 
هاشميان، فوق تخصص مراقبت های ویژه، هم در ادامه صحبت های طبرسی به همشهری می گوید 
که پيك جدید شروع شده و اغلب بيمارستان ها را درگير کرده است. بخش های کرونایی که در این 
مدت تعطيل شده بودند، دوباره شروع به کار کرده اند و تخت های آی سی یو اضافه شده اند. براساس 
اعالم او، در بسياری از بيمارستان ها ازجمله مسيح دانشوری، تخت های آی سی یو بيماران کرونایی، 
پرشده است: »بيشتر مبتالیان افراد ميانسال به باال هستند و درگيری ویروس در کودکان بيشتر از 
قبل شده است. در این ميان سالمندانی که تنها دوز اول واکسن را دریافت کرده اند، باز هم می توانند 
در معرض خطر ابتال   باشند«. هاشميان، نسبت به شيوع جهش دلتا یا هندی کرونا در پيك جدید، 
هشدار می دهد و می گوید که سرعت انتقال این جهش، 60برابر جهش انگليسی است: »نشانه ها در 
این جهش، کمی تفاوت کرده، مثال مشكل بویایی کمتر است اما سرفه ها شدیدتر است و درگيری 
ریوی سریع تر اتفاق می افتد«. براساس اعالم این فوق تخصص مراقبت های ویژه، سرعت باالی ورود 
به پيك های متعدد در کشور، به دليل مشكالت در واکسيناسيون است. حميد صدیقيان، سوپروایزر 
بيمارستان شهدای هفتم تير هم به همشهری می گوید بيشتر مراجعه کنندگان افرادی هستند که 
بيش از 50درصد ریه هایشان درگير شده است. براساس اعالم او، محدوده سنی مبتالیان جدید بين 
40 تا 60سال است، نشانه های ابتال هم مانند همان جهش های قبلی کروناست، با این تفاوت که ریه 
بيماران، زودتر درگير می شود. او به نكته دیگری اشاره می کند و آن هم کاهش مراجعه سالمندان 
باالی 70سال است چراکه بخشی از این  افراد واکسن زده اند، هرچند که خيلی ها هم جامانده اند. 
شروین شكوهی، متخصص بيماری های عفونی بيمارستان لقمان، اما نظر دیگری دارد. او به همشهری 
می گوید در ميان مبتالیان، سالمندانی هستند که واکسينه شده اند اما ویروس به آنها منتقل شده 
و بيمار شده اند. او به وضعيت بيمارستان لقمان هم اشاره می کند: »هم اکنون 12بيمار در اورژانس 
منتظر خالی شدن تخت نشسته اند، تعداد بيمارانی هم که برای ابتال به کرونا مراجعه می کنند به صورت 
سرپایی بسيار زیاد است. البته تعداد بيماران بستری هم رو به افزایش است«. به گفته او، بيماری به 
شكل خطرناکی در حال افزایش است، به طوری که از یكشنبه، بخش کرونای بيمارستان لقمان پر 

شد و بخش دیگری را هم برای اختصاص به این بيماران خالی کرده اند.

يكتا فراهاني
خبرنگار

 نماینــده تام االختيــار وزیــر بهداشــت در سيســتان و بلوچســتان بــه همشــهری می گوید: 
باید  نيروهای درمانی و داوطلب برای بيماریابی فعال به مناطق دوردســت این اســتان فرستاده شوند

كرونا اين بار به صورت گســترده به جان 
مردم سيستان و بلوچستان افتاده است، 
از هفته گذشته با انتشــار اولين خبرها از 
شرايط بحراني  اين استان در شيوع كرونا 
و گمانه زني ها از خيز كروناي هندي يا همان 
دلتا، وضعيت اين استان در سرخط خبرها 
قرار گرفت. حاال نه تنهــا كرونا كه ديگر 
محروميت هاي اين اســتان هم پررنگ تر 
از قبل خودنمايي مي كند. خبرهاي خوبي 
از استان به گوش نمي رسد و مشاهدات و 
گزارش هاي ميداني و محلي حكايت از باال 

بودن قربانيان   دارد.
هفته  اواخــر   
كه  بود  گذشته 
وزارت بهداشت 
گرفت  تصميم 
تيم ويژه اي براي 
بررسي وضعيت 
اين استان بفرستد و حاال در تازه ترين اقدام، 
به دستور وزير بهداشت، حميد سوری كه 
رئيس كميتــه كشــوری اپيدميولوژی 
كوويد-19 اســت بــه عنــوان نماينده 
تام االختيار او در اســتان سيســتان و 
بلوچستان منصوب شد. سوري در گفت و گو 
با همشهري جزييات اقدامات فوري براي 

خروج از بحران را تشريح كرد.

دليــل اينكــه سيســتان  و 
بلوچســتان در فاصله زمانی بسيار كوتاه 

طغيان كرونا را تجربه كرد، چيست؟ 
این اســتان اولين تجربه برای طغيان اپيدمی 
کرونــا را تجربه می کند و در 16ماه گذشــته 
جزو اســتان های خوب در کنترل و مدیریت 
این اپيدمی به شــمار می رفــت. دليل ان هم 
پایين بودن تراکم جمعيت آن اســت. نكته اما 

اینجاست که در بسياری از استان های کشور 
با ابتالی بخش قابل توجهی از افراد به ویروس 
کرونا روبه رو بودیم و این اتفاق، منجر شــد تا 
این افراد تاحدودي ایمني جمعي پيدا کنند. 
بررسي هاي ما نشان مي دهد حدود 55درصد از 
جمعيت کشور ایمني جمعي پيدا کرده اند اما در 
سيستان وبلوچستان این عدد کمتر از ميانگين 
کشوری است. به همين دليل جمعيت افرادي 
که براي اولين بار مبتال مي شــوند، باالست، 
در نتيجه مردم از نظر سطح ایمنی اجتماعی 
آســيب پذیرترند و این وضعيت شانس ابتال را 
بيشتر می کند. از سوی  دیگر برخی شایعات و 
تصورات غيرواقعی در استان نسبت به واکسن 
کرونا وجود دارد که استقبال از واکسيناسيون 

را کمتر کرده است.
به نظر شــما در اين شرايط چه 

بايد كرد؟
باید از تجربه سایر استان ها استفاده کرد. عالوه 
بر ورود تمام نهادهای مســئول، الزم است از 
تمام بضاعت های غيردولتــی مثل خيریه ها، 
ســمن ها و نيروهای داوطلب استفاده شود تا 
هرچه ســریع تر طغيان کرونا در این اســتان 
مدیریت شود. همچنين نياز داریم تا با حمایت 
مسئوالن محلی، افراد ذی نفوذ بومی هر منطقه 
مثل ائمه جمعه، اهل ســنت و تشيع و... اقدام 
فوری برای خنثی ســازی شــایعات پيرامون 
واکسن در این اســتان انجام دهيم تا مردم از 
واکسن اســتقبال کنند. ما براي کنترل این 
وضعيت، به ویژه در مناطق دوردست، نياز به 
نيروهاي درماني و داوطلــب داریم. به محض 
ورود به اســتان از مشارکت نيروهای داوطلب 
و مردمــی در حوزه هایی از جملــه بيماریابی 
فعال و اقدامات حمایتی و نظارتی اســتفاده 

خواهيم کرد. 
 محروميت های استان با شيوع 

كرونا بيشــتر مورد توجه قــرار گرفته و 
بسياری معتقدند كه همين محروميت ها 
طغيان ويروس را در اين استان مرزی رقم 
زده است. از سوی ديگر وضعيت فوتی ها و 

موارد ابتال و بستری هم باالست. 
بارهــا گفتــه ام کــه وضعيــت در اســتان 
سيستان وبلوچستان خوب نيست، اما در حال 
حاضر برخورد منطقی با آنچه در طغيان کرونای 
سيستان وبلوچستان صورت گرفته مهم تر است. 
نه کسانی که سياه نمایی بيش از حد می کنند 
به نفع مــردم عمل می کنند و نه کســانی که 
عادی انگاری و ســاده انگاری نسبت به شرایط 
موجود دارند. هر دو طيف باید نگاه واقع بينانه، 
منطقی و مبتنی بر اســناد و مــدارک به این 
وضعيت داشته باشــند. اینكه این طور عنوان 
شود مردم هيچ تقصيری ندارند و در وضعيت 
موجود تنها پيكان انتقادات به سمت مسئوالن 
و محروميت ها باشــد به نفع خــود مردم هم 
نيست. سياسی کردن و عقده گشایی مشكالت 
صنفی و قوميتی در حــال حاضر به نفع مردم 
نيست. این استان محروميت های ریشه ای دارد 
و همه ما قبول داریم در توزیع امكانات مشكل 
وجود داشته است. اما نه حوزه سالمت به همه 
این محروميت های ریشه ای مربوط است و نه 
االن زمانی است که این مسائل در اولویت قرار 
گيرند. راه عاقالنه در وضعيت موجود این است 
که درک درستی از خطر برای مردم ایجاد کنيم 
و آنها بدانند که جانشان در معرض خطر است. 
با اين همه اما گاليه ها همچنان 
مطرح می شود. شــما پس از ورودتان به 
اســتان در اين باره چه تدبيری خواهيد 

داشت؟ 
در ابتدا، باید این بحران خاموش شود و بعد از آن 
می شود هر مطالبه ای را پيگيری کرد. به  عنوان 
نماینده تام االختيار وزیر بهداشــت در استان 

مسئول پاســخگویي به محروميت ها نيستم و 
به عنوان رئيس گروه واکنش سریع کووید-19 
باید اقدامات الزم برای هماهنگی و کنترل کرونا 
داشته باشم. در این شرایط حاد ما باید اقدامات 
موثر و مناسب براي فروکش کردن این اپيدمی 
را داشته باشيم. این درســت است که مردم از 
کمبود آب یا محروميت های متعدد رنج می برند 
و قطعا در این باره تعلل صورت گرفته اما حاال 
زمان طرح این مشكالت نيست. تداوم این روند 
منجر به زمين خوردن طرح های مدیریت بحران 
کرونا و ازدست رفتن جان انسان ها مي شود. در 
این اســتان فاصله های چندصدکيلومتری در 
شهرها و روســتاهایش وجود دارد.  به همين 
دليل توزیــع امكانات بهداشــتی و درمانی در 
برخی مناطق نه امكانپذیر است و نه به صرفه. 
نمی توان برای یك منطقــه با جمعيت 2هزار 
نفری بيمارســتان چندصد تختخوابه و چند 
متخصص در نظر گرفت اما قطعا برای همين 
مناطق هم تجدیدنظر در ساختار و ارائه خدمات 

بهداشتی و درمانی صورت خواهد گرفت. 
بــا همــه اينها آيــا وضعيت 
بيمارستان ها و تجهيزات درمانی را برای 

عبور از اين وضعيت مناسب می دانيد؟ 
طغيان اصلی اپيدمی در زاهدان از هفته چهارم 
خرداد شــروع شــد و در هفته اول تير به اوج 
رســيد. از همان زمان هم وزارت بهداشــت، 
سيستان وبلوچســتان را در اولویــت تامين 
نيازهای خدمات درمانی قرار داد و محموله های 
مورد نياز مرتب تامين و ارســال می شود. ما 
مشكل خاصی در بيمارستان های استان نداریم 
و کمبــود تخت هم وجود نــدارد. بخش های 
خالی برای بســتری داریم و این طور نبوده که 
کسی پشت در بيمارستان ها بماند. ضمن اینكه 
تدابير الزم برای افزایش  تخت های درمانی هم 
صورت گرفته است. اما با فراهم بودن هر ميزان 

امكانات، مردم باید خودشــان در مراجعه و 
انجام تست ها تعجيل کنند. در این ميان باید 
به سرعت کلينيك های ســرپایی گسترش 
پيدا کند تا از شــدت ابتال، کم شود و نياز به 
تخت های بيمارســتانی کاهش پيدا کند و 

فوتي ها به حداقل برسند. 
 بيماری های زمينه ای، كمبود 
خدمات بهداشــتی و حتی سوءتغذيه 
به عنوان يكی از عوامل شيوع اين اپيدمی 
در استان مطرح می شود، آيا می توان در 
طغيان كرونای سيستان وبلوچستان اين 

عوامل را مد نظر قرار داد؟ 
بيماری های زمينه ای مهم است اما مجموع این 
عوامل نمی تواند در رقم خوردن چنين شرایطی 
مقصر اصلی قلمداد شود. این درست که برای 
کســانی که این مشــكالت را دارند سيستم 
ایمنی بدن شان در پاســخ به هر نوع بيماری 
ضعيف تر عمل می کند اما این طور هم نيست 
که کسی به دليل سوءتغذیه شانس باالتری 
برای ابتال به کرونا داشته باشد. مردم در این 
استان به صورت کلی تمایلی به واکسيناسيون 
ندارند اما باید واکسيناســيون گسترش پيدا 
کند. 80درصد مرگ های کرونایی مربوط به 
افراد ســالمند و دارای بيماری های زمينه ای 
است و اگر بتوانيم واکسيناسيون را گسترش 
دهيم تلفات کمتری را شــاهد خواهيم بود. 
از سوی دیگر ميانگين ســنی ابتال نسبت به 
گذشــته پایين تر آمده و در مورد سالمندانی 
هم که واکسن نزده اند شاهد درگيری بيشتر با 

بيماری هستيم.  
 اينكه كدام ويروس جهش يافته 
در استان باعث طغيان كرونا شده، مشخص 

شده است؟ 
در این اســتان تنوعی از واریانت هاي کرونا، 
باعث رقم خوردن اپيدمی شده. بر این اساس 
نمی توانيم بگویيم کــه رقم خوردن وضعيت 
موجود ناشی از شيوع گسترده ویروس هندی، 
آفریقایی، برزیلی یا هــر نوع جهش دیگری 
باشــد. البته هنوز نمی توانيم قضاوت کنيم 
واریانت غالب چيســت اما آنچه معلوم است 
روند گسترش دلتای هندی افزایشی تر است و 
شيوع سریع تری دارد. البته ميزان کشندگی 
دلتای هندی نسبت به واریانت های قبلی، 
به ویژه واریانت کالسيك پایين تر آمده و 
دالیل متعددی هم  دارد؛ از جمله تجربه 

کادر درمان در درمان 
تشــخيص  بيماران، 

زودهنگام و حتی واکسينه شدن جمعيت 
پرخطر در مقابل این بيماری. 

 7 اقدام فوري براي خروج
مريم سرخوش  سیستان و بلوچستان   از بحران 

خبرنگار
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رقبای جايگزين يك برنامه
درباره برنامه هايي كه مي توانند جاي خالي كالب هاوس را پر كنند

 هراز چندگاهي تب يك شبكه اجتماعي باال مي رود. يك روز فيسبوك، يك روز 
اينستاگرام، يك روز تيك تاك و همين اواخر اپليكيشن كالب هاوس بدون اتكا به 
عكس و ويدئو و نوشته، توانست به محبوب ترين شبكه اجتماعي در دنيا و البته ايران 
تبديل شود. اين محبوبيت باعث شد رقبا پاي به عرصه بگذارند و با تغيير و تقويت 
بخش هايي از خود به رقابت بپردازند. براي مثال، شبكه اجتماعي حرفه اي لينكدين 
با كار كردن روي بخش صوتي اجتماعي در اپليكيشــن خود، به توليدكنندگان 
محتوا در اين شــبكه امكان داد تا با گروه هاي خود به صورت صوتي تعامل داشته 
باشند. سرويس »توييتر اسپيسز« در مرحله آزمايشي بتا قرار گرفت و توييتر برنامه 

خود براي قابليت خدمات اشتراك پولي »سوپرفالو« را ارتقا داد. 

زمين در تسخير يك اتاق 
بررسي وضعيت كالب هاوس در كشورهاي مختلف جهان

كالب هاوس، تنها سكوي شبكه اجتماعي صوتي، از زمان خلق شدنش در مارس 
سال 2020تا به امروز تحوالت زيادي را تجربه كرده است. اين اپليكيشن كه تا 
 ماه مي سال 2021تنها براي سيســتم عامل IOS قابل استفاده بود، در ابتداي 
فعاليتش در آمريكاي شمالي و آمريكاي التين بيشــترين توجه را به خود جلب 
كرد؛ زيرا از ابتدا اين اپليكيشــن تنها مورد استفاده اعضاي جهان سيليكون ولي 
بود، اما به ســرعت به ســكويي محبوب و مورد توجه همگان تبديل شد. تا  ماه 
سپتامبر2020ميزان دانلود در كشورهاي اين دو منطقه به 1993مورد رسيد، 
درحالي كه در كشورهاي مناطق اروپا، خاورميانه و آفريقا تنها يك مورد نصب و در 

منطقه آسيا پاسيفيك 21مورد نصب كالب هاوس اتفاق افتاد.

جهان، با من حرف بزن
  بيشتر كاربران اين اپليكيشن هر هفته به طور متوسط

   بين 11تا 22ساعت را در اين شبكه اجتماعي وقت مي گذرانند
اپليكيشن كالب هاوس در روزهاي انتخابات به يكي از محبوب ترين شبكه هاي 
اجتماعي براي ايراني ها تبديل شد. آمار و ارقام به ما مي گويد كه محبوبيت 
جهاني كالب هاوس در مسير صعودي قرار گرفته است، به شكلي كه براساس 
گزارش ســايت بك لينكو، كاربران كالب هاوس از 600هزار نفر در دسامبر 
سال2020 به 10ميليون كاربر هفتگي رسيده است. اين اپليكيشن در فاصله 
زماني كوتاه مورد توجه ايراني ها نيز قرار گرفت. كالب هاوس، اپليكيشني بود 
كه چند ماه مانده به انتخابات1400 جاي خــود را در ميان ايراني ها باز كرد 
و در مدت زماني كوتاه بسياري از سياســتمداران از اين فضا براي گفت و گو 

استفاده كردند.
15 1414

كالب هاوس ميدان روستاست. جايي است براي گرد 
هم جمع شدن آدم ها و گفتن و شنفتن و معامله و 
بازي و اجراي هنري و... . همه اين رفتارها همزمان 

رخ مي دهد. در گوشه هاي مختلف ميدان.
به كالب هاوس كه وارد مي شوم بي آنكه صدايي بشــنوم همهمه را احساس 
مي كنم و بعد انتخاب مي كنم كه به كداميك از گوشه هاي ميدان بپيوندم يا 
اصاًل به هيچ اتاقي وارد نشوم. گوشم را بگيرم و در بروم. معموالً هم همين حالت 

آخر رخ مي دهد. احساس مي كنم اين همه هياهو براي هيچ است.
در انتخابات رياست جمهوري امسال، بسياري از گروه هاي سياسي و رسانه هاي 
وابسته به آنها عزم خود را جزم كرده بودند كه با فتح كالب هاوس، فاتح قلوب 
مردمان شوند. آنها دچار »حباب كالب هاوس« شده بودند. نمي دانم كسي تا 
به حال از اين اصطالح حباب كالب هاوس استفاده كرده يا نه. اگر كرده باشد 
البد او هم مثل من اين اصطالح را از »حباب رسانه اي« يا »حباب فيلتر« وام 

گرفته است.
»حباب رســانه اي« يا »حباب فيلتر« به خط دهي نظرگاه و انديشه كاربران 
اينترنت به وسيله پيش فرض هاي تعبيه شــده در يك پايگاه اينترنتي يا يك 
شبكه اجتماعي اشــاره دارد. مثاًل موتور جست وجوي گوگل برمبناي سابقه 
جســت وجوي كاربر، محل زندگي او و ديگر اطالعاتي كه از يك كاربر دارد، 
به وقت جست وجو، اطالعاتي فيلترشده و جهت مند را به كاربر ارائه مي دهد. 
در شــبكه هاي اجتماعي هم همين اتفاق رخ مي دهد و اين جهت دهي شده 
بودن اطالعات باعث مي شود كاربر با نظرات متفاوت از آنچه انتظار دارد، كمتر 
مواجه شود و درنهايت نگرش اش نسبت به يك موضوع كمتر محك بخورد و 
كاربر دچار توهم صحت بي چون و چراي نظراتش شود. شكل گيري گروه هاي 
بسته تأييدگر يكديگر در شبكه هاي اجتماعي مختلف و ازجمله كالب هاوس، 
مي تواند به »حباب رسانه اي« دامن بزند و به گمانم ساختار كالب هاوس از هر 
فضاي تعاملي ديگري در نت، براي شكل دادن به »حباب رسانه اي« استعداد 

بيشتري دارد.
در نگاه اول به نظر مي رسد كه كالب هاوس فضاي آزادي دارد. در آن هركسي 
مي تواند صداي خاص خودش را داشته باشد و فرياد خاص خودش را به زبان 
بياورد. اما اينگونه نيست. كالب هاوس نظمي سلسله مراتبي دارد. كالب هاوس 
ريش سفيدمحور است و به گمانم اين هم يك  دليل ديگر در جهت تأييد ايده 

»ميدان روستا«گونگي كالب هاوس است.
از اساس، فضاي كالب هاوس آن زماني جذاب شده كه سلبريتي ها به آن عنايت 
كرده اند و حاال هم بخش هايي از همهمه جمعي كالب هاوس بهتر و بيشــتر 
شنيده مي شود كه مورد توجه سلبريتي هاي مجازي يا حقيقي قرار بگيرد. اوايل 
شكل گيري فضاي مجازي تكثر اين فضا و بي طبقه بودن آن مورد توجه بعضي 
نظريه پردازان چپ قرار گرفته بود. ما كه از همان سال هاي ابتدايي اينترنت، 
بزرگ شدن اندك اندك آن را ديده ايم مي توانيم با مرور آنچه در فضاي مجازي 
گذشته است، سير طبقاتي شدن اجتماعات واقعي انساني را هم شبيه سازي 
كنيم و حاال كالب هاوس قوي تر از ديگر شبكه هاي اجتماعي از طبقاتي شدن 

اجتماع مجازي قدرت مي گيرد.
كالب هاوس نظامي مبتني بر دعوت نامه شــكل داده و ابتدا هم سلبريتي ها 
به آن دعوت شــده اند. اين موضوع، ســاختي از باال به پايين به كالب هاوس 
داده است. اينســتاگرام، توييتر، تلگرام و... از صفر شكل گرفته اند و روستاوار 
بزرگ شده اند، كالب هاوس ترجيح داده روي ساخته هاي ديگران سوار شود 
و به جاي اجتماع سازي، ميدان ســازي كند. اينكه هيچ كس در كالب هاوس 
آرام و قرار ندارد، اينكه مــدام از اين اتاق به اتاق ديگر مي روند از اين ناشــي 
مي شود كه ميدان جاي بي قراري است. محلي در تكاپوست و آدم ها را به تكاپو 
مي اندازد. اين تكاپو اما غالباً تكاپويي براي گفتن نيست؛ تكاپويي براي شنيدن 
است؛ شنيدن صداي ريش سفيدان؛ صداي منكوب كننده كساني كه صداي 
بلندتري دارند. در كالب هاوس مديران مالك الرقاب هستند. مي توانند هركس 
را كه ميلشان كشيد از هستي ساقط كنند. به عبارت ديگر مي توانند از دسته 
گوينده ها به دسته شنونده ها تبعيدشــان كنند و زبانشان را در نيام بكشند. 
چنين فضايي بســيار مستعد اســت براي توليد حباب؛ براي توليد صداهاي 

يك سويه؛ براي شكل دادن به گعده هايي كه تأييدگر يكديگرند.
گعده محور بودن كالب هــاوس ظرفيت اين فضا براي شــكل دهي به توهم 
تأثيرگذاري را بســيار باال مي برد و همين حاال هم برده اســت. كم نديده ام 
سخنوران كالب هاوس نشيني را كه از همان منبر، نسخه ايران و جهان و كائنات 
را پيچيده اند. توهم تأثيرگذاري از تبعات سكني گزيدن در ميدان است. ميدان 
محل گذر است اما بسيارند »كالب هاوس نشينان« و اينان عمر خود را به بازي 
گرفته اند و سرخوردگي در كمين شان است و به گمانم نخستين محك اينان 
همين انتخابات بود و به نظر مي رسد نتايج انتخابات بايد بسياري را سرخورده 

كرده باشد. اگر نكرده دليلش ضخامت حبابي است كه آنها را در بر گرفته.
از اساس اكثر ما در حباب هايي مختلف زيســت مي كنيم، مانند فضانورداني 
كه از بي حبابي در حوالي سرشــان نفــس كم مي آورنــد و مي ميرند. ما هم 
حباب هاي خاص خودمان را داريم؛ حباب هايي با ضخامت هاي مختلف. گاهي 
حباب های مان چندان ضخيم نيست و مي شكند و بعد حس مي كنيم واقعيت 
چه جاي مهيبي است و بعد به ســرعت حبابي ديگر براي خودمان دست وپا 
مي كنيم. حباب توجيه گري؛ حباب فرافكني؛ حباب پناه بردن به گعده هاي 
التيام بخش دوستانه؛ حباب اعتياد به فضاي مجازي و اليك و فالوئر و... همه 
اينها جوانبي مختلف از تقالي ما براي التيام بخشــي به مهابت واقعيت است 
و كالب هاوس حباب بسيار كارآمدي اســت. كالب هاوس مستعد است براي 
اينكه توهم خداگونگي را در ما بر انگيزد. مي توانيم در آن اتاقي تشكيل بدهيم 
و مالك الرقاب شــويم و حتي برخي از سلبريتي هاي حقيقي و مجازي پالس 
در كالب هاوس را كه شايد به خاطر جذابيت عنوان اتاق و شايد هم از سر اتفاق 
گذرشــان به اتاق ما افتاده، به جمع گويندگان دعوت كنيــم و بعد در ميانه 
حرفشان آنها را »موو تو آودينس« كنيم تا جگرمان حال بيايد. كالب هاوس به 

ما اقتدار مي بخشد و التيام؛ اقتدار حبابي و التيام حبابي.
با اين همه كه گفتم، آيا من به كالب هاوس بدبينم؟ به كالب هاوس نه؛ به هر چه 
كه حباب توليد كند بدبينم و معتقدم بايد حواسمان به حباب ها باشد اگر كه 
مايليم دچار توهم نشويم. هر چند متوهم بودن زيست ما را التيام مي بخشد و در 
كوتاه مدت چيز چندان بدي به نظر نمي رسد. در ميان مدت اما روزگار بازي هاي 
نغزي از خود بروز مي دهد كه حبابي ها را انگشت به دهان باقي مي گذارد. چه 

حبابي هاي كالب هاوس نشين و چه ديگر حبابي ها.

ديدگاه

دمكراتيزه   كردن
  با  ابزار  نو

آيا فرهنگ و زبان گفت وگو در ايران
 و در بستر زبان فارسي وجود دارد؟
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کالبهاوس
این شماره

از اسطوره به زبان و انديشه
گفت وگو چگونه شكل مي گيرد و چرا ما فاقد چنين 
تفكري هستيم؟ شايد بايد به عقب بازگرديم. روشن 
است كه اسطوره ملت ها، فرهنگســازند، ولي شايد 
بيش از آنكه مورد اســتفاده قرار بگيرند و بررســي 
شــوند مورد مفاخره قرار گرفته و فروخته مي شوند. 
فروخته مي شوند تا ما اعتباري سطحي و نمايشي از 
آنها كسب كنيم. اسطوره يونان در طول تاريخي كه 
تبديل به فلسفه شد، به شكلي از گفت وگو تن داد. از 
اين رو نه تنها از تنگنايي كه امــروز فرهنگ ما به آن 
دچار است، نجات پيدا كرد كه بسياري از ملت هاي 
ديگر را هم نجات داده اســت. ارتباط افراد و برخورد 
آنها به شكل هاي مختلف كه در ابتدا تعامل و تقابل به 
آن اطالق مي شد، نام و روند نه متفاوت تر كه منظم تر 
و قاعده مند تري به خود گرفت كه مــا امروزه به آن 

ديالكتيك )dialectic( مي گوييم.
دمكراسي آتن، شــرط ضروري و ريشه اساسي كل 
گفتار عقالني است كه در هيأت فلسفه نمودار شده و 
ادامه يافته است. به عبارتي زندگي بر پايه ديالكتيك 
و تفكر پيش مي رود. گفت وگــوي به وجود آمده در 
اسطوره و بحث شخصيت ها بر سر يك موضوع است 
كه باعث زايش فكر شده و آن انديشه تك محور گوش 
 به فرمان بدون هيــچ چون و چرا، را بــه عقب رانده 
است. همين روش ديالكتيكي اسطوره روش زندگي 
يوناني است. پيوند ميان خدايان و انسان ها در ايلياد و 
اوديسه هومر مهم ترين منبع اسطوره غرب است كه 
بر پايه خواجه و بنده شكل نگرفته بلكه بر پايه دوستي، 
تحسين متقابل و رقابت هاي دوستانه استوار است. 
همين امر روند پيشــرفت فكر و گفت و گو را تسريع 
و انســان را مجبور كرده به اندازه قــدرت تفكرش 
و برخورد مدامش با انســان هاي ديگر در مســيري 
اخالقي بينديشد. متد  هومري مبتني بر تعامل و تقابل 
است و شــكل ابتدايي ديالكتيك به نظر مي آيد كه 
تأثيري اساسي  در ايجاد تفكر و در نهايت، شكل گيري 
فلسفه داشته. هومر با متدي كه ارائه كرده، در اصل، 
بستري را براي ايجاد فكر از طريق ديالوگ فراهم كرده 
و همواره روايتش را در اين قالب پيش برده است. اين 
در حالي است كه اســاطير ايران كمتر بدون تأثير 
از تقدير تعيين شــده با يكديگر گفت وگو مي كنند. 
گفت وگو ميان شخصيت هاي اساطيري ايران بيشتر 
شمايلي نمايشي دارد. از اين روســت كه پايه هاي 
ديالوگ در اساطير ايران بر پايه قدرت، زبان، انديشه 
يا نيز هوشي شكل نمي گيرد بلكه بر پايه هاي امري از 

پيش تعيين شده و وحياني است.

فرهنگ گفت وگو و تالش هاي ادبي
اما ما در كجاي اين مسير تاريخي قرار داريم؟ محمد 
مختاري در كتاب »تمرين مدارا« بحث شبان_ رمگي 
را پيش مي كشــد. بنا بر اين نظر، نگاه باال به پايين و 
به عبارتي شبان _  رمگي شكل گيري هر گفت وگويي 
را در نطفه خفه خواهد كرد. او مي گويد كه شــبانـ  
رمگي سبب شده اســت جامعه نتواند »مكالمه« را 
در خود نهادينه كند. اين تك گويي و ســخنراني و 
يك طرفه حرف زدن، در ســاخت هاي خطابي شعر 
چند دهه اخير هم مشهود اســت. به زعم مختاري 
ما در تشــخيص صدا و زبان ديگران دچار اشكاليم 
چون درســت به صداي آنان دل نداده ايم. درســت 
گوش نكرده ايم و عادت شــنيدن صداي ديگري را 
نداريم. همانطور كه گاه اصال حضور ديگري را درك 
نمي كنيم و حق و شأني براي او قائل نيستيم. از منظر 
او جامعه اي كه اجازه گفت و شنيد به خود نداده باشد، 
تنها يك حالت را تجربه مي كند؛ ســتيز كه طبعاً به 
ساخت اســتبدادي زبان مي انجامد؛ »اين متأسفانه 
پيامد و سرنوشــت ناگزيري اســت.« همين امر را 
مي توان در شكل مديريت برنامه هاي گفت وگو محور 
نيز دنبال كرد. كالب هاوس در ايران از اين آسيب نيز 

بركنار نبوده است.
ايــن تجربه بــراي گفت وگــو كردن اما به شــكل 
محسوسي در ادبيات و به خصوص نيما قابل پيگيري 

است. 
صابر محمدي، شاعر كه 
به تازگــي در همكاري 
بــا مجتبي هوشــيار 
محبوب، جستارهايي 
را دربــاره »حرف هاي 
همسايه« نيما منتشر 
مي كند، در اين باره مي گويد: »نيما، جزو نخستين 
ايرانياني بود كه به خــأ پلي فوني )چندصدايي( در 
فرهنگ ما پي برد و درصدد رفع اين خأ برآمد. طبعا 
او چون شاعر و نظريه پرداز ادبيات بود، از مسير شعر 
به مبارزه با تك صدايي در فرهنگ ما پرداخت. نيما 
معتقد بود  كه شــعر كهن ما، شعري متكلم وحده و 
صرفا مبتني بر زاويه ديد اول شخص است؛ شعري  
كه شاعرش درگير ســوبژكتيو )ذهن گرايي( است 
و همه  پديده هــا و عينيات را با فيلتــر ذهني خود 
توصيف مي كند. در واقع شــاعر شــعر كهن، حتی 

وقتي مي خواهد مثال ســرو را توصيــف كند، به آن 
مجال گفت وگــو درباره  خــودش را نمي دهد، بلكه 
مي گويد »سرو آزاد«؛ اين در حالي است كه آزادگي، 
آرمانشهر خود شاعر اســت و صفت سرو نمي تواند 
باشد. نيما به شعر و فرهنگ فارسي پيشنهاد داد كه 
گفت وگو را بپذيرد. بگذارد پديده ها از زبان يكديگر 
حرف بزنند نه اينكه يك نفر به جاي آنها حرف بزند. 
اين دمكراتيزه كــردن را نيما با توســل به نمايش 
صورت داد. او مي گفت ســاختمان شعرش بايد به 
نمايشنامه نزديك شود، چون نمايش محل گفت وگو 

و چندصدايي است«.
افشــين داورپنـــــاه، 
انسان شناس و عضو هيأت 
علمي جهاددانشگاهي 
اما معتقد اســت كه از 
ديــدگاه عمل گرايــي 
و در حــوزه عمومــي 
»گفت وگو« صرفاً براي گفت وگو يا في نفســه براي 
گفت وگو، نمي تواند بــراي فرهنگ عمومي اولويت 
داشته باشد. او مي گويد كه به نظر مي رسد گاهي با 
تأكيد بر »گفت وگو«، فراموش مي شود كه گفت وگو، 
وسيله است و غايت، چيز ديگري است؛ »گفت وگو 
مي تواند با اهداف متعددي چون قانع كردن ديگري 
يا ديگران، تضارب افكار، مشــورت، ايجاد يا تقويت 
همگرايي، ذوب افق ها و در شكل متعالي آن رسيدن 
به واقعيت/ حقيقت باشــد، اما به نظر مي رسد آنچه 
امروز براي جامعه ما يك ضرورت است گفت وگو براي 

رسيدن به همزيستي است.«

همزيستي، اولويت ماست يا گفت وگو؟
»گفت وگو، آنگونه كه امــروز در فرهنگ مدرن مطرح 
مي شود، مفهوم جديدي است. در واقع، در فرهنگ غرب 
هم كه سرچشمه تمدن جديد است گفت وگو در كاربرد 
امروزي آن، مفهوم جديدي است كه همه در حوزه هاي 
انديشه، فلسفه، سياست، دين و حتي در حوزه فرهنگ 
عمومي به طور جدي به آن پرداخته مي شود. كافي است 
به تعداد كتاب هايي كه هر سال با موضوع گفت وگو در 
غرب منتشر مي شود، نگاه كنيم. واقعيت اين است كه 
در هيچ مقطعي از تاريخ ايران نيز گفت وگو )به معناي 
امروزي آن( مطرح نبوده است زيرا اساساً نيازي به آن 
نبوده ؛ يعني در شــرايط و اقتضائات تاريخي گذشته، 
كاركردي نداشته است. نه فرهنگ در گستره عمومي 
و نه سياســت و نه حتي حوزه دين و انديشه ورزي به 

آن نيازي احساس نمي كرده اســت. اما آن چيزي كه 
وجود داشته، فرهنگ يا روحيه همزيستي بوده است.« 
داورپناه با توضيح اين مفهوم و شرح و بسط آن معتقد 
است كه جامعه براساس الگوهايي، همزيستي را به مردم 
مي آموخته؛ »در ايران فرهنگي، در طول قرن ها، بيش 
از 21قوميت ديني و زباني عمده )مسلمان و زرتشتي 
و مســيحي و يهودي و انواع صوفيان و...، كرد و ترك و 
بلوچ و عرب و...( به الگوهاي اين همزيستي دست يافته 
بودند. اين گروه ها و حتي بزرگان و انديشــمندان آنها 
هيچ گاه با يكديگر گفت وگو نمي كردند تا برحق بودن يا 
برتربودن خود را به ديگري ثابت كنند. در عالم سياست 
نيز گفت وگو معناي امروزي را نداشــت؛ بين آنها اگر 
گفت وگويي هم بود، براي ايجاد يا تقويت همزيســتي 
بود؛ اگرچه گاه منازعات و جنگ هايي هم در اين ميان 
درمي گرفت )دعواهاي نعمتيـ  حيدري، جنگ صوفي و 
زاهد و... و كمتر درگيري هاي قوميت هاي زباني/نژادي( 
اما همچنان و به طور عمومي اين فرهنگ همزيســتي 
بود كه پيروز ميدان بود. فرهنگ اقوام ايراني، پر است از 
رسوم -مناسك هايي كه براي ايجاد يا تقويت همزيستي 

خلق شده اند.«
داورپناه به اين نكته اشاره مي كند كه آنچه در جامعه 
ما در اين ســال ها بيش از هر چيــزي نگران كننده 
اســت »تهديد و تحديد فرهنگ همزيستي« است؛ 
»در يك رويكرد پرگماتيستي كه نياز جدي جامعه 
امروز ماســت، ما بايد در عمل درباره همزيســتي، 
گفت وگو كنيم. در اين مســير بايد همچنين نوع و 
شكل يا شــكل هاي رابطه همزيستي و دمكراسي را 
درك كنيم؛ از يك سو، اين دمكراسي است كه باعث 
نهادينه شدن و محافظت از روحيه همزيستي مي شود 
و از سوي ديگر براي تحقق دمكراسي، بايد همزيستي 
را بياموزيم. او مي گويد: »در واقع، فرايند گفت وگو در 
معناي مدرن آن الزاماً ممكن است در دست يافتن به 
همزيستي موفق نباشد ؛ اگرچه ممكن است به طور 
نظري، غايت گفت وگو رسيدن به همزيستي باشد 
اما در عمل و در واقعيت، فراينــد گفت وگو، الزاماً  به 
همزيســتي نمي انجامد، همانگونه كه تجربه چند 
دهه اخير نشان داده است؛ براي مثال اگر هدف شما 
در گفت وگو اقناع ديگري باشد؛ يعني بخواهيد نظر 
خود را به او بقبوالنيد يا به او ثابت كنيد كه نظر شما 
صحيح است و همزيستي را منوط به چنين اقناع و 
پذيرشي كنيد، گفت وگو را به چيزي ضد خود تبديل 
كرده ايد«. به عبارتي از نگاه او بايد اين سؤال را طرح 
كرد كه همزيستي بايد اولويت ما باشد يا گفت وگو؟ 

او معتقد اســت كه »گفت وگو بــراي ايجاد/ تقويت 
همزيســتي. گفت وگــو و همزيســتي مفاهيــم 
در هم تنيده اي هســتند و تفكيك آنهــا از يكديگر 
امكان پذير نيست، اما ما بايد رويكردمان را به گفت وگو 
تصحيح كرده و اين بار با رويكرد همزيســتي به آن 
توجه كنيم. اينگونه بيشتر به استقرار و نهادينه شدن 
رويه هاي دمكراتيــك در فرهنگ عمومي و فرهنگ 
سياسي كشور و در نتيجه حكمراني خوب و ارتقای 

كيفيت زندگي شهروندان كمك خواهيم كرد.«

گفت وگو مي تواند 
با اهداف متعددي 

چون قانع كردن 
ديگري يا ديگران، 

تضارب افكار، 
مشورت ايجاد يا 

تقويت همگرايي  
ذوب افق ها و در 

شكل متعالي آن 
رسیدن به واقعیت/ 

حقیقت باشد، اما 
به نظر مي رسد آنچه 

امروز براي جامعه 
ما يك ضرورت 
است گفت وگو 

براي رسیدن به 
همزيستي است

 كالب هاوس؛ میدان روستاي حبابي ها

به تازگي فیلمــي از ديدار 
بعضي مســئوالن دولتي با 
خانواده مهشــاد كريمي، 
خبرنگار جان باخته در حادثه واژگوني اتوبوس خبرنگاران، منتشر شده 
است. در اين فیلم هر كس در جلسه صحبتي مي كند. مسئوالن براي 
دلجويي آمده اند و خانواده از داغ خود مي گويد. احمد مسجدجامعي نیز 
در اين ديدار صحبت مي كند. او مي گويد: »ما نیاز به گفت و گو و اشاعه 

و ترويج آن در فرهنگ خود داريم«. ما نیز در پرونده كالب هاوس در 
ابعاد گوناگون، استفاده از اين برنامه و كارايي آن میان فارسي زبانان 
را كاويده ايم. اما در اين گزارش قصد داريم به اين مسئله بپردازيم كه 
برنامه اي با قابلیت گفت وگو كردن، چقدر در فرهنگ ايراني مانا خواهد 
بود و آيا ما ايراني ها و به طور كلي فارسي زبانان قادر هستیم با يكديگر 
گفت وگو كنیم؟ آيا اســتفاده از اين اصل، زبان و شیوه در فرهنگ ما 

وجود دارد يا نه؟

احمد ابوالفتحي
نويسنده

نگار حسینخاني
روزنامه نگار
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این شماره

زمين در تسخير يك اتاق
بررسی وضعیت كالب هاوس در كشورهای مختلف جهان

كالب هاوس، تنها سكوی شبكه اجتماعی صوتی، از زمان 
خلق شــدنش در مارس ســال 2020تا به امروز تحوالت 
زیادی را تجربه كرده اســت. این اپلیكیشن كه تا  ماه می 
ســال 2021تنها برای سیستم عامل iOS قابل اســتفاده بود، در ابتدای فعالیتش در 
آمریكای شمالی و آمریكای التین بیشترین توجه را به خود جلب كرد؛ زیرا از ابتدا این 
اپلیكیشن تنها مورد استفاده اعضای جهان سیلیكون ولی بود، اما به سرعت به سكویی 
محبوب و مورد توجه همگان تبدیل شد. تا  ماه سپتامبر2020میزان دانلود در كشورهای 
این دو منطقه به 1993مورد رسید، درحالی كه در كشورهای مناطق اروپا، خاورمیانه و 
آفریقا تنها یك مورد نصب و در منطقه آسیا پاسیفیك 21مورد نصب كالب هاوس اتفاق 
افتاد. روند نصب فعال این اپلیكیشن كه رویكردی جدید نسبت به گفت و گو در فضای 
مجازی دارد و امكان تعامل، گفت و گو و پرسش و پاسخ را به صورت برابر برای همه كاربران 
فراهم می كند، تا پایان سال 2020یعنی تا ماه دسامبر به سرعت افزایشی شد در حدی كه 
كشورهای آمریكای التین و شمالی بیش از 9107هزار بار، كشورهای اروپایی، آفریقایی 
و خاورمیانه بیش از 116هزار بار و كشورهای منطقه آسیا بیش از 6هزار بار كالب هاوس 

را نصب كرده بودند.
فوریه سال 2021زمانی بود كه محبوبیت این شبكه اجتماعی كه ورود به آن تنها از طریق 
دعوتنامه ممكن است، به اوج خود رسید. در این ماه كالب هاوس بیش از 2میلیون نصب 
ماهانه در سرتاسر جهان داشت. در شرایطی كه كشــورهای منطقه آمریكای شمالی 
و آمریكای التین تا پیش از این و تا  ماه ژانویه بزرگ ترین ســهم را از نصب جهانی این 
اپلیكیشن داشت، كشــورهای اروپایی، خاورمیانه و آفریقایی در  ماه فوریه از دیگر 

كشورها سبقت گرفتند و بیشترین سهم نصب را در جهان از آن خود ساختند.

كالب هاوس در كدام كشورها بیشتر دانلود می شود؟
این شبكه اجتماعی درحال حاضر در بیش از 175كشور جهان قابل دسترس است و همانطور 
كه گفته شد، به مرور میزان محبوبیت آن از آمریكا فراتر رفت. از زمان آغاز به كار كالب هاوس تا 
پایان  ماه آوریل 2021كاربران آمریكایی گوشی های آی فون بیش از 3میلیون بار این اپلیكیشن 
را نصب كردند. در دورانی مشابه این برنامه در ژاپن 1.8میلیون بار نصب شد. همچنین میزان 
نصب این اپلیكیشن در دوره ای 6ماهه از سپتامبر 2020تا مارس 2021در كشورهای مختلف 
جهان روندی افزایشــی را تجربه كرد. در آلمان تعداد نصب این شبكه اجتماعی به 715هزار 
بار، در برزیل به 605هزار بار، در روسیه به 515هزار بار، در مالزی به 460هزار بار، در ایتالیا به 
425هزار بار، در بریتانیا به 380هزار بار، در كره جنوبی به 375هزار بار و در تركیه به 350هزار 
بار رسید. یك ماه پس از پایان این بازه زمانی، یعنی در  ماه می  سال جاری میالدی این اپلیكیشن 
به برترین برنامه با بیشترین دانلود در كشورهای آلمان، ژاپن، اسلوواكی و تركیه تبدیل شد. 
میزان دانلود اپلیكیشن در  ماه می در آلمان بیش از 250هزار بار، در ژاپن بیش از 230هزار بار، 
در بریتانیا بیش از 210هزار بار، در تركیه بیش از 100هزار بار، در كانادا بیش از 90هزار بار، 
در ایتالیا بیش از 40هزار بار و در اتریش، جمهوری چك، ســوئیس و استرالیا زیر 30هزار بار 

بوده است.

استقبال از كالب هاوس در كشورهای جهان 
چین یكی از كشورهایی اســت كه محبوبیت كالب هاوس در آن رشدی تصاعدی داشت، در 
حدی كه كد دعوتنامه كالب هاوس در این كشور به قیمت 29دالر خرید و فروش می شد. تعداد 
نصب اپلیكیشن از فروشگاه اپل چین بیش از 160هزار مورد است. با این همه از اواسط ماه فوریه 
دولت چین دسترسی به این اپلیكیشن را برای كاربران مســدود كرد. تا پیش از فیلتر شدن 
كالب هاوس در چین، كاربران زیادی در این ســكوی شبكه اجتماعی درباره مسائل مختلف 
به ویژه مسائلی كه حساسیت سیاسی داشتند، مانند اعتراضات هنگ كنگ و وضعیت سیاسی 
تایوان با یكدیگر گفت وگو می كردند. نبود سانسور و مقررات در فضای اتاق های گفت وگوی 
كالب هاوس عالوه بر چین كشورهای زیاد دیگری را هم نگران ساخت. به جز عمان كه به دلیل 
وجود نداشتن مجوز مناسب از فعالیت كالب هاوس در كشــورش ممانعت كرد، كشورهای 
امارات و مصر هم مانع از دسترســی كاربران خود به این اپلیكیشن شدند. بهانه مصر این بود 
كه این اپلیكیشن را مكانی امن برای تروریست ها می دانست. امارات هم در ابتدا دسترسی به 

اپلیكیشن را برای كاربران دشوار و در نهایت غیرممكن ساخت.
3روز پس از ارائه نســخه اندروید، كالب هاوس اعالم كــرد یك میلیون نفر كاربر اندروید این 
اپلیكیشــن را نصب كرده اند و میلیون ها نفر دیگر هم در صف انتظار هســتند. از 21 ماه می  
سال جاری میالدی كه نسخه اندروید كالب هاوس در دســترس كاربران جهان قرار گرفت، 
استقبال از این اپلیكیشن بیشتر شد و در عرض چند هفته بیش از 2.6میلیون بار بر سیستم 
عامل اندروید نصب شد. از این میزان هندوستان به تنهایی بیش از یك میلیون نصب را به نام 
خود ثبت كرده اســت. درواقع محبوبیت كالب هاوس در هندوســتان از زمان انتشار نسخه 
اندرویدی آن جهش پیدا كرد در گوشه دیگری از جهان ركوردی جدید در زمینه كالب هاوس 

ثبت كرده است.

كالب هاوس در ایران
در ایران بحث و جدل بر سر فیلترینگ این اپلیكیشن و دیگر شبكه های اجتماعی همچنان 
وجود دارد و از فروردین 1400دسترسی به این اپلیكیشــن از سوی اپراتورهای موبایل در 
كشور مختل شد. 2اپراتور همراه اول و ایرانســل فیلتر كردن این اپلیكیشن را انكار كردند 
اما همزمان اختالل در دسترســی به آن ادامه پیدا كرد تا در نهایــت وزارت ارتباطات ایران 
جریمه ای ســنگین و روزانه برای اپراتورهــا درنظر گرفت و در نهایت تــا پیش از برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری، روند دسترسی به این اپلیكیشن به حالت نسبتا عادی بازگشت. 
این بحث و جدل ها در دورانی آغاز شدند كه كاربران ایرانی از اواسط بهمن سال99 به تدریج با 
كالب هاوس آشنا شده بودند و بسیاری از آنها در فضای توییتر به دنبال دعوتنامه برای پیوستن 
به این شــبكه اجتماعی گفت وگو محور بودند. تب كالب هاوس در ایران پیش از انتخابات 
ریاست جمهوری تا حدی باال گرفت كه دعوتنامه های آن روی بازارهای آنالینی مانند دیوار 
به قیمت 150تا 200هزار تومان به فروش می رسید. پیوستن چهره های سیاسی ایران به این 
سكوی شبكه اجتماعی به محبوبیت آن بیشتر دامن زد و با نزدیك تر شدن به انتخابات، تب 

و تاب استفاده از كالب هاوس باالتر گرفت.

چین یكی از 
كشورهایی است 

كه محبوبیت 
كالب هاوس در آن 

رشدی تصاعدی 
داشت، در حدی 
كه كد دعوتنامه 
كالب هاوس در 

این كشور به 
قیمت 29دالر 
خرید و فروش 
می شد. تعداد 

نصب اپلیكیشن از 
فروشگاه اپل چین 

بیش از 160هزار 
مورد است. با این 

همه از اواسط 
ماه فوریه دولت 
چین دسترسی 

به این اپلیكیشن 
را برای كاربران 
مسدود كرد. تا 

پیش از فیلتر شدن 
كالب هاوس در 
چین، كاربران 
زیادی در این 
سكوی شبكه 

اجتماعی درباره 
مسائل مختلف 
به ویژه مسائلی 

كه حساسیت 
سیاسی داشتند، 
مانند اعتراضات 

هنگ كنگ و 
وضعیت سیاسی 
تایوان با یكدیگر 

گفت وگو می كردند

كالب هاوس به 
لحاظ فنی، نوآوری 

ویژه ای نبود. از 
سال ها پیش تر 

پلتفرم های دیگر 
امكاناتی مانند 

چت روم ها و 
اتاق های گفت وگو 
را ارائه می دادند، 

اما یك تفاوت مهم 
وجود داشت: در 

گذشته چت روم ها 
تركیبی از متن، 

عكس و صدا 
بودند. آنچه 

كالب هاوس را با 
تعاریف كالسیك، 
به یك »رسانه گرم 

مجازی« تبدیل 
می كند، تمركز 

روی »صدا« است

سمیرا رحیمی
روزنامه نگار

 چهارچالشی که
نفس کالب هاوس را گرفت

در 2ماه گذشته ســتاره كالب هاوس در آسمان 
پیام رسان ها و شبكه های اجتماعی، به خصوص در 
ایران، پرفروغ بوده است. نسخه ایرانی-اندرویدی 
كالب هاوس پیش از آنكه نســخه رسمی منتشر 
شــود، هزاران بار روی موبایل هــای ایرانی نصب 
و با اقبال گروه های مختلفــی از كاربران موبایلی 

همراه شد. 
كالب هاوس به لحاظ فنی، نوآوری ویژه ای نبود. 
از سال ها پیش تر پلتفرم های دیگر امكاناتی مانند 
چت روم ها و اتاق های گفت وگو را ارائه می دادند، 
اما یــك تفاوت مهم وجود داشــت: در گذشــته 
چت روم ها تركیبی از متن، عكــس و صدا بودند. 
آنچه كالب هاوس را با تعاریف كالســیك، به یك 
»رســانه گرم مجازی« تبدیل می كنــد، تمركز 
روی »صدا« اســت. فقط صدا و فقط گفت  وگوی 
عمومی و جمعی در مدیوم كالب هاوس پذیرفته 

شده است. 
سویه مهم این تمركز این اســت كه وابستگی به 
صفحه نمایــش را از بین می بــرد. برخالف الیو 
اینســتاگرام  یا چت روم های قدیمی تر كه نیاز به 
تعامل دائم كاربر با صفحه نمایش وجود دارد، در 
كالب هاوس حداقل وابســتگی به صفحه نمایش 
موبایل وجود دارد و اصالت كلیدی به »شنیدن« 

داده شده است.
فراتــر از همــه اینهــا حضــور در كالب هاوس 
یك رفتار  »جمعی« اســت. برخــالف توییتر یا 
فیسبوک، كالب هاوس پلتفرمی فردمحور نیست 
»تایم الین«ی ندارد كه حرف افراد مستقال در آن 
شنیده شود و كاربر هم در آن صفحه شخصی ندارد. 
هركنشــی در این پلتفرم »جمعی« است. ممكن 
اســت كاربران تصمیم بگیرند یك اتاق كوچك و 
محدود با افراد آشنا راه بیندازند یا در مقابل تصمیم 
بگیرند یك اتاق عمومی با مهمانان جنجالی داشته 
باشند، در هر دو حالت حضور در جمع اولویت دارد.

اما ایــن رفتار جمعــی نیازمنــد مقررات گذاری 

نیز هســت. در این زمینه كالب هاوس نیز مانند 
پلتفرم های مشابه عمل كرده و مدیریت اتاق های 
گفت وگویی را با ابزارهایی به كاربران سپرده است 
و این موضوع در ماه های اخیــر كه كالب هاوس 
در میان پلتفرم هــای موبایلی رونــق گرفته بود 
همواره محــل گفت  وگو و نقد بوده اســت. از این 
منظر 4چالش كلیدی به موضوع اداره اتاق ها وارد 

شده است:

دروازه بانی موضوعات: كالب هاوس مانند 1 
پلتفرم های اجتماعی دیگر  »ستاره «هایی 
دارد كه بیش از دیگران مورد توجه كاربران 
هستند. این ستاره ها در حوزه های مختلف عماًل 
راهبری  یا به قولی »دروازه بانی« موضوعاتی را كه 
در گروه ها مطرح هســتند بر عهده دارند. انتخاب 
موضوع برای یك اتاق با توجه بــه اینكه معموال 
این ستاره ها مشخص كننده محل تجمع مجازی 
كاربران هستند و در حوزه های مختلف سیاسی و 
اجتماعی معموالً سلیقه شان  یا »سفارش «هایی كه 
می گیرند، تعیین كننده مسیر اصلی و پرطرفدار 

كالب هاوس است. 

دروازه بانی افراد: موضوع چالشی دیگر 2 
در كالب هاوس، دروازه بانی افراد است. 
اینكه چه كســانی به عنوان پرسشگر یا 
نظردهنده و مشاركت كننده روی »استیج« حاضر 
شوند به تصمیم »ُمدریتور« یا اداره كنندگان اتاق 
وابسته است. در موارد متعددی این چالش وجود 
داشــته كه كاربران معتقد بودند به دلیل نظرات 
قبلی  یا گرایش سیاســی  یارویكــرد اجتماعی و 
فرهنگی خاصی كه نســبت به موضوعات دارند 
و با رویكرد مدریتورها در تعارض اســت، توسط 
مدریتورها كنار گذاشته می شوند و یا زمان كافی 

به آنها اختصاص داده نمی شود. 

در حاشیه بودن زنان: چالش سوم كه 3 
بارها در اتاق هایی مســتقل درباره آن 
صحبت شــد »مردانه« بــودن فضای 

گفت وگو در اتاق های سیاســی و اجتماعی است؛ 
یعنی زنان هم كمتر از مــردان به عنوان مدریتور 
در اتاق ها حضور می یابند و هــم كمتر به عنوان 
سخنران )اسپیكر( دعوت به گفت وگو می شوند. 
در مجموع نیز میان »ســتاره« های كالب هاوس 
فارسی، زنان كمتری حضور دارند و این فضا مردانه 
است و بسیاری از سخنرانان همیشه پای كار اتاق ها 

كه تحلیل های آماده ای هم دارند آقا هستند. 

به حاشــیه رفتن شــهروندان: چالش 4 
چهارم، همان چالشــی است كه اغلب 
پلتفرم های اجتماعــی و كاربرمحور با 
آن روبه رو هســتند: كنار رفتن ســاختار افقی و 
مردم محور این پلتفرم ها و جایگزین شــدن آنها 
با برنامه های سفارشــی روابط عمومی شركت ها 
و ســازمان ها و حتی افراد مشــهور. این موضوع 
نیــز در كالب هاوس مانند همــه پلتفرم ها محل 
چالش و انتقاد عمومی بوده است.حضور مجریان 

مشــهور تلویزیون به عنوان مدریتــور اتاق های 
گفت وگوی مربوط به برندها و سازمان ها و دعوت 
از افراد صاحب نام ) و نه لزوماً صاحب فكر( درباره 
موضوعات مختلف و شــنیده نشــدن یــا كمتر 
شنیده شدن صدای شهروندان عادی، كه بازتاب 
تجربه زیسته آنهاست، باعث شده تا كالب هاوس 

از تجربه و رونق اولیه فاصله بگیرد. 
این 4چالش به عالوه محدودســازی دسترسی 
به كالب هــاوس در 3اپراتور اصلــی ارائه دهنده 
اینترنــت - بدون هیچگونه مســتند قانونی و در 
ضدیت با حقوق كاربران - تجربــه گفت وگو در 
كالب هاوسی را كه هم پلتفرمی »جمعی« است و 
هم در آن شنیدن دیگران و سخن گفتن در میان 
آنها اصالت دارد، تضعیف كرده اســت و آن را از 
بستری مستعد برای گفت وگو به پلتفرمی در كنار 
دیگر پلتفرم ها تبدیل كرده است، بی آنكه همانند 
خوش بینی روزهای اولیه صداهــای متنوعی را 

بتوان در آن شنید. 

جهان، با من حرف بزن
آمار و ارقام از طرفداران كالب هاوس؛ بیشتر كاربران این اپلیكیشن هر هفته 

به طور متوسط   بین 11تا 22ساعت را در این شبكه اجتماعی وقت می گذرانند
اپلیكیشــن كالب هــاوس در 
روزهــای انتخابــات به یكی 
از محبوب تریــن شــبكه های 
اجتماعی برای ایرانی ها تبدیل شــد. آمار و ارقام به ما می گوید كه 
محبوبیت جهانی كالب هاوس در مسیر صعودی قرار گرفته است، به 
شكلی كه براساس گزارش سایت بك لینكو كاربران كالب هاوس از 
600هزار نفر در دسامبر سال2020 به 10میلیون كاربر هفتگی رسیده 
است. این اپلیكیشــن در فاصله زمانی كوتاه مورد توجه ایرانی ها 
نیز قرار گرفت. كالب هاوس، اپلیكیشــنی بود كه چند ماه مانده به 
انتخابات1400 جای خود را در میان ایرانی ها باز كرد و در مدت زمانی 
كوتاه بسیاری از سیاستمداران از این فضا برای گفت و گو استفاده 

كردند تا جایی كه در روزهای منتهی به انتخابات این اپلیكیشــن 
به فضای اصلی گفت وگوهــای انتخاباتی و تشــریح برنامه های 
كاندیداها تبدیل شد و حتی برخی از كاندیداها با حضور در اتاق های 
كالب هاوس به سؤال های مخالفان خود پاسخ دادند؛ سؤال هایی كه 
در بسیاری از مواقع رسانه های رســمی برای یافتن پاسخ آنها باید 
مسیری پر پیچ و خمی را طی می كردند. بنابراین این شبكه اجتماعی 
نوظهور و صوت محور نه تنها در میان كاربران جهانی بلكه در ایران 
نیز جای خود را باز كرد و توانست زمینه را برای برگزاری روم هایی با 
موضوعات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... مهیا كند. برای بررسی 
جایگاه این اپلیكیشن و میزان محبوبیت آن در میان كاربران بهتر 

است كه مروری بر آمار و ارقام موجود داشته باشیم.

لیال شریف
روزنامه نگار

چقدر محبوب است؟
هر چند آمار نشان می دهد 
كه تعداد كاربران كالب هاوس 
رشد چشمگیری داشته اما 
برای تشخیص محبوبیت این اپلیكیشن 
به معیارهای دیگری مانند میزان دانلود 
برنامــه نیــز نیــاز اســت. هم اكنون 
كالب هاوس شانزدهمین برنامه محبوب 
در فهرست فروشگاه های »رسانه های 
اجتماعی« اســت و پس از فیسبوک، 
مســنجر، دیسكورد، واتســاپ و...قرار 
گرفته اســت. براســاس گزارش مجله 
Fortune باید گفــت كه كالب هاوس 
تنهــا در یــك مــاه )ژانویــه 2021( 

2.3میلیون مرتبه دانلود شده است.

چقدر ارزش دارد؟
با تكیه بر اطالعات ســایت بك لینكو و نشــریه thinkimpact باید گفت كه این شبكه 
اجتماعی در آوریل 2020 راه اندازی شد، در همین فاصله زمانی كوتاه در كنج تلفن همراه 
بســیاری از مردم جهان جای گرفت. كالب هاوس بیش از 10میلیون دالر سرمایه جمع 
كرده است و همچنین بیش از 180سازمان و سرمایه گذار در كالب هاوس سرمایه گذاری كرده اند. از  
ماه مي 2020- 2 ماه پس از اینكه كالب هاوس ساخته می شود- ارزش كالب هاوس 100میلیون دالر 

بود اما در ژانویه 2021 این رقم به یك میلیارد دالر و آوریل 2021 به 4میلیارد دالر رسید.

چطور كالب هاوس خیلی سریع رشد كرد؟
عامل مهمی كه باعث رشد این بستر رسانه های اجتماعی شــده حضور افراد مشهور و 
شخصیت های مختلف است. از آنجا كه این برنامه مبتنی بر تعامالت صوتی است، كاربران 
می توانند با افراد مشهور و چهره های محبوب مورد عالقه خود ارتباط برقرار كنند. برخی 
از چهره های برجسته این پلتفرم شامل ایالن ماسك، جرد لتو، مارک زاكربرگ، اپرا وینفری و كوین 

هارت هستند.

تعداد كاربران كالب هاوس
   تا 4 آوریل 2021، كالب هاوس 13میلیون 
بارگیری در سراسر جهان را ثبت كرده است.

   كالب هاوس به صورت آزمایشی با هزار و 
500كاربر راه اندازی شد و یك ماه بعد یعنی 
در ماه مي، این برنامه تقریبا 270كاربر روزانه 
داشت. تعداد كاربران به تدریج افزایش یافت 
و در دسامبر ســال2020 به 600هزار كاربر 

رسید.
   از ژانویه 2021، 2میلیون كاربر هفتگی در 
این سیستم عامل وجود داشت. این رقم در ماه 
بعد یعنی فوریه 5برابر شد و تقریباً 10میلیون 

كاربر بود.
   بیشترین رشد قابل توجه كاربران در بازه 
زمانی اول تا شانزدهم فوریه 2021 رخ داد، 
زمانی كه كالب هاوس توانســت به بیش از 

4.6میلیون كاربر دست پیدا كند.
   بیشــتر كاربران كالب هــاوس هر هفته 
به طور متوسط   بین 11تا 22ساعت را در این 

شبكه اجتماعی وقت می گذرانند.
   ظرفیت اتاق های كالب هاوس5000  نفر 
اســت كه اغلب با توجه به شهرت افرادی كه 
مدیریت آن اتاق ها را برعهده می گیرند یا در 

آن گفت وگوها حاضر می شوند، بسیار سریع 
پر می شوند.

   این اپلیكیشن برای سن باالتر از 17سال 
رتبه بندی شده است.

تعداد كاربرانتاریخ
10هزار نفراكتبر 2020

600هزار نفردسامبر 2020
2میلیون نفرژانویه 2021
6میلیون نفرفوریه 2021
10میلیون نفرمارس 2021

پدرام الوندی
روزنامه نگار
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این شماره

در گذشته 
اپلیكیشن هایی 

وجود داشتند 
كه بسته به 

عالقه مندی و اعالم 
نیاز افراد باعث 

جذب مخاطب و 
كاربر می شدند، 

به گفته تفنگچی 
اپلیكیشن های 

قدیمی مانند 
اسپاتیفای 
)گرین روم 

اسپاتیفای( 
با محدودیت 
دسترسی در 

كشورهای تحریم 
شده، توییتر با 

محدودیت هایی 
مانند امكان 

گفت وگوی 10نفره، 
نداشتن امكان 

ضبط صدا اما 
ذخیره 30روزه، 

تلگرام كه عمومی 
نیست و هركسی 

نمی تواند وارد 
فضای مكالمات 

افراد شود، 
فیسبوك، 

لینكدین، ردیت، 
اینستاگرام و 

ایمو در اختیار 
كاربران قرار داشت 

اما هر فردی با 
توجه به نیاز و 

توانایی و پتانسیل 
اپلیكیشن، آن را 

مورد استفاده قرار 
می داد كه هر كدام 
جوابگوی عده ای 

خاص بوده است

تا همین اواخر 
كالب هاوس فقط 

برای كاربران 
گوشی های دارای 

 سیستم عامل
آی او اس فعال 

بودكه این كاربران 
در ایران به كمتر از 
10درصد می رسند. 

با اینكه كاربران 
 سیستم عامل

آی او اس نسبت 
به كاربران اندروید 

تعداد كمی را 
شامل می شوند اما 
باید توجه كرد كه 
اغلب مسئوالن، 

نمایندگان مجلس، 
فعاالن سیاسی و 
رسانه ای و به طور 

كلی طیف های 
نخبه جزء كاربران 

 سیستم عامل
آی او اس هستند

رقبای جايگزين يك برنامه
درباره برنامه هایی كه می توانند جای خالی كالب هاوس را پر كنند

هراز چندگاهی تب یك شبكه اجتماعی باال می رود. یك 
روز فیسبوك، یك روز اینستاگرام، یك روز تیك تاك و 
همین اواخر اپلیكیشن كالب هاوس بدون اتكا به عكس 
و ویدئو و نوشته، توانست به محبوب ترین شبكه اجتماعی در دنیا و البته ایران تبدیل شود. 
این محبوبیت باعث شد رقبا پای به عرصه بگذارند و با تغییر و تقویت بخش هایی از خود به 
رقابت بپردازند. برای مثال، شبكه اجتماعی حرفه ای لینكدین با كار كردن روی بخش صوتی 
اجتماعی در اپلیكیشن خود، به تولیدكنندگان محتوا در این شبكه امكان داد تا با گروه های 
خود به صورت صوتی تعامل داشته باشند. سرویس »توییتر اسپیسز« در مرحله آزمایشی 
بتا قرار گرفت و توییتر برنامه خود برای قابلیت خدمات اشتراك پولی »سوپرفالو« را ارتقا 
داد. فیسبوك هم شماری قابلیت های ویژه تولیدكنندگان محتوا ایجاد كرده اما به تازگی 

روی ابزاری مانند خبرنامه سرمایه گذاری كرده است.

افول غافلگیرانه كالب هاوس
بعد از اقبال عمومی كه شامل حال كالب هاوس شد، به ناگاه این شبكه اجتماعی با ریزش كاربر مواجه 
شد، و استفاده از آن به طور محسوسی كاهش یافت. به ویژه بعد از انتخابات ریاست جمهوری 1400در 

ایران استفاده از آن رو به افول رفت. 
سینا تفنگچی، كارشــناس فضای مجازی دراین باره به همشهری 
می گوید:»پاندمی كرونا و فاصله اجتماعی میان مردم و تقویت میل 
به شنیده شدن، راحتی حضور با هر پوششی و بدون هیچ محدودیتی، 
پایانی بر نوشتن و قلم فرسایی، ظرفیت باال )8هزار نفر در هر اتاق(، 
حس در لحظه بودن و تجربه ارتباط بی واسطه، محلی برای تمرین 
گفت وگو و تمرین شنیدن، زیست شــبانه، امكان ورود با دعوتنامه، 
وجود نداشــتن امكان پیام و چت متنی، حضور همگانی با اندیشه ها و نحله های فكری گوناگون 
و تشویق چندصدایی، بستری برای حضورفیزیكی نداشتن در نشست های مطبوعاتی از عوامل 
محبوبیت این اپلیكیشن بود كه تب باالیی داشت كه پیش از انتخابات ریاست جمهوری نیز بسیار 
مورد توجه مردم ایران قرار گرفت. اما به ناگاه استفاده از این شبكه اجتماعی به دالیل واكسیناسیون 
گسترده در بسیاری از كشورها و امكان حضور عمومی و طبیعتا كاهش نیاز به استفاده اپلیكیشنی، 
ورود غول های فناوری به عرصه گفت وگو و میل مردم به داشتن اپلیكیشن های كمتر ولی كاربردی 
كه از آن جمله می توان به »توییتر اسپیسز« اشاره كرد، استفاده از فیلترشكن صرفا برای شنیدن و 

ممكن نبودن كنشگری فعال در پساانتخابات باعث افول این اپلیكیشن شد.«

رقبای قدیمی 
در گذشته اپلیكیشن هایی وجود داشتند كه بسته به عالقه مندی و اعالم نیاز افراد باعث جذب مخاطب 
و كاربر می شدند، به گفته تفنگچی اپلیكیشن های قدیمی مانند اسپاتیفای )گرین روم اسپاتیفای( با 
محدودیت دسترسی در كشورهای تحریم شده، توییتر با محدودیت هایی مانند امكان گفت وگوی 
10نفره، نداشتن امكان ضبط صدا اما ذخیره 30روزه، تلگرام كه عمومی نیست و هركسی نمی تواند 
وارد فضای مكالمات افراد شود، فیسبوك، لینكدین، ردیت، اینستاگرام و ایمو در اختیار كاربران قرار 
داشت اما هر فردی با توجه به نیاز و توانایی و پتانسیل اپلیكیشن، آن را مورد استفاده قرار می داد كه 
هر كدام جوابگوی عده ای خاص بوده است. بعد از مدتی با روی كار آمدن اپلیكیشن های دیگر، ایجاد 
اخالل، تحریم ها و دسترسی سخت، مردم شبكه های اجتماعی دیگر و جدید را برای استفاده ترجیح 

دادند.

بهترین برنامه های جایگزین كالب هاوس
در كنار كالب هاوس پلتفرم های دیگر سعی كردند توجه كاربران را به خود جلب كنند و جایگرین خوبی 

برای كالب هاوس باشند. تفنگچی در این باره می گوید: 
  »دیسكورد )Discord( شبیه به اسكایپ )Skype( است اما گیمرها از آن استفاده می كنند. امكان 
ارســال متن، صدا و برقراری ارتباط تصویری نیز وجود دارد. امكان ساخت گروه یا سرور هم وجود 
دارد و می توانید گروه هایی با موضوعات دلخواه خود بسازید. امكان جست وجو برای پیدا كردن روم و 
گروه وجود ندارد اما می توانید گروه خود را بسازید و دعوتنامه آن را برای دوستان خود ارسال كنید. از 
ویژگی های مثبت این برنامه این است كه برخالف بسیاری از سرویس های مشابه، میزان تأخیر صدا 
در آن كم است. امكان تنظیم محدودیت برای روم ها و گروه ها وجود دارد. شما می توانید با گذاشتن 

محدودیت ها از شلوغ شدن گروه جلوگیری كنید«.
  توییتر اسپیسز )Twitter Spaces( سرویسی اســت كه در اواخر سال 2020 معرفی شد. برای 
استفاده از آن باید عضو توییتر شوید. مدیران آن اعالم كرده اند كه قرار دادن محدودیت ها و محدود 
كردن كاربران در هر Space امكان پذیر است. برای ساخت Twitter Space، وارد توییتر شوید. اگر 
بتوانید Space درست كنید، افراد مختلفی می توانند وارد آن شوند و صحبت های شما را بشنوند. 
شما می توانید برای صحبت كردن محدودیت ایجاد كنید. هم اكنون تنها 10نفر به صورت همزمان 
می توانند در یك Space حرف بزنند. همانند كالب هاوس زمانی كه گفت وگوی شما پایان بیابد، آن 

Space بسته خواهد شد.
  اسپون )Spoon( این سرویس صوتی دارای بیش از 30 میلیون كاربر است. در این برنامه می توانید 
با سایرین معاشرت كنید، آهنگ، پادكســت و… گوش كنید. برخالف كالب هاوس می توانید الیو 
استریم های خود را ذخیره كنید. امكان جست وجوی روم ها و عضویت در آنها هم وجود دارد. گذاشتن 
نظرسنجی هم در الیو اســتریم امكان پذیر اســت. اینگونه می توانید نظرات مخاطبان خود را برای 

برنامه های بعدی بدانید.
  دانلود كاپوچیو )Cappuccino( برای كاربران اندروید و iOS امكان پذیر است. این برنامه حالتی 
دوستانه تر نسبت به كالب هاوس دارد. شما می توانید ویس های كوتاهی در آن ارسال كنید. برای این 
كار كافی است روی عالمت میكروفون بزنید. سپس ویس را به مخاطبان خود در این شبكه اجتماعی 

ارسال كنید.
   انكور )Anchor(، رایگان است و مخصوص كسانی است كه می خواهند پادكست درست كنند. 
این برنامه توسط Spotify ساخته شده است. هر زمان كه كسی به پادكست شما گوش بدهد، مبلغی 
به حساب تان واریز خواهد شد. امكان به اشتراك گذاری پادكست در پلتفرم های دیگر هم وجود دارد. 
همچنین می توانید پادكست خود را ویرایش كنید، برایش موسیقی بگذارید. عالوه بر این، می توانید 

با 5نفر دیگر به طور همزمان صحبت كنید.
  برنامه ریفر)Riffr( مخصوص كسانی است كه می خواهند پادكست هایی كوتاه و ساده داشته باشند. 
كاربر می تواند در این فضا جســت وجو كند و به پادكست های دیگران گوش بدهد. همچنین امكان 
ارتباط برقرار كردن با افرادی كه عالیق مشابهی با شما دارند هم وجود دارد. درصورتی كه حرفی برای 

گفتن دارید اما وقت كافی برای ساخت پادكست های آن چنانی ندارید، از این برنامه استفاده كنید.
   یاك )Yac( هم برنامه ای رایگان است و مناســب تیم هایی است كه به صورت دوركاری فعالیت 
می كنند و می خواهند با هم در ارتباط باشند. این برنامه محبوب كارمندان و شركت هاست. با ضبط 

صدا و ارسال آن در گروه می توانید با سایر همكاران خود ارتباط برقرار كنید.
  با استرو )Stereo( می توانید به صورت زنده با دیگران صحبت كنید. كاربران می توانند روم های خود 

را بسازند. امكان ذخیره كردن الیو استریم ها هم وجود دارد.
  لِِهر )leher( امكان گفت وگوی صوتی و تصویری را فراهم می كند و خیلی قدیمی تر از دیسكورد 
Discord كه برای چت در بازی و از سوی گیمرها استفاده می شده است. قابلیت چت صوتی، متنی 

و ویدئویی را به وجود می آورد.

فتانه احدی 
روزنامه نگار

 بومی سازی
پس از انتخابات

صوت محــور  اجتماعــی  پلفتــرم 
كالب هــاوس، خیلــی زود در ایــران 
مورد استقبال نخبگان و فعاالن سیاسی 
و رســانه ای قرار گرفت و خیلی زود هم تب آن فروكش كرد. دالیلی 
كه برای این افول زودهنگام كالب هاوس در ایران می توان ذكر كرد 

موارد زیر هستند:
كالب هاوس یك شبكه اجتماعی به معنای واقعی است یعنی بدون 
دعوت یك عضو دیگر نمی توانید وارد آن شوید، این مسئله عامدانه 
طراحی شده تا مانعی برای عضویت انبوه كاربران باشد، چرا كه این 
پلتفرم هنوز در مرحله اســتارت آپی به ســر می برد و آمادگی فنی 
میزبانی چند صد میلیون كاربر را ندارد. بنابراین مدیران و طراحان 
كالب هاوس تدابیری اتخاذ كردند كه همه كاربران اینترنت نتوانند 
عضو آن شوند، محدود شدن پلتفرم به نسخه آی او اس، لزوم دعوت 
از سوی عضوی دیگر و فعال نشدن نسخه دسكتاپ بر همین اساس 

صورت گرفته است.
تا همین اواخر كالب هاوس فقط برای كاربران گوشــی های دارای 
سیستم عامل  آی او اس فعال بود كه این كاربران در ایران به كمتر از 
10درصد می رسند. با اینكه كاربران سیستم عامل آی او اس نسبت 
به كاربران اندروید تعداد كمی را شامل می شوند اما باید توجه كرد كه 
اغلب مسئوالن، نمایندگان مجلس، فعاالن سیاسی و رسانه ای و به طور 
كلی طیف های نخبه جزء كاربران سیستم عامل  آی او اس هستند. 
بنابراین در موج اول، به طور طبیعی كسانی در این فضا فعال شدند كه 
جزو نخبگان سیاسی یا رسانه ای كشور بودند و به همین جهت حضور 
وزرا و مسئوالن، به عاملی برای رونق و معرفی كالب هاوس تبدیل شد. 
طبیعتا این ظرفیت 10درصدی دارندگان سیستم عامل اندروید به 
سرعت پر شد و عمال روند توسعه تعداد كاربران این شبكه در سقف 

مشخصی به حد توقف و ركود رسید.
دسترســی به كالب هاوس خیلی زود در ایران دشوار شد، این اتفاق 
قبل از آنكه كاربران سیســتم عامل اندروید هم دسترســی به این 
شــبكه پیدا كنند رخ داد. فیلتر یا اختالل در كالب هاوس در ایران 
به موضوعی جنجالی تبدیل شــد. برای نخســتین بار، اختالل در 
یك پلتفرم اجتماعی در ایران بدون دســتور مقام قضایی یا كمیته 
مصادیق مجرمانه صورت گرفت كه بحث ها و ســؤاالت زیادی را در 
افكار عمومی به وجــود آورد، به گونه ای كه دولت بــرای اپراتورهای 
مختل كننده كالب هاوس جریمه ســنگین تعیین كرد. واقعیت این 

است كه فیلتر شدن یك پلتفرم 
در ایران باعث دو برابر شدن 

هزینه دسترسی كاربران 
به آن می شــود، به ویژه 
اینكه این فیلتر شــدن 
قبل از هجــوم كاربران 
اندروید به این شــبكه 
صورت گرفت و مزه این 

شبكه هنوز به زیر دندان 
كاربران نرفته بود.

در ایــران به طــور ســنتی 
رســانه ها جایگزین احزاب و 
رســانه نــگاران جایگزین 

فعاالن سیاســی و حزبی 
شــده اند و در دهه اخیر 
فضــای مجــازی هم در 
كنار رســانه ها به عنوان 
و  احــزاب  جایگزیــن 

تشــكل های سیاســی عمل 
می كند. انتخابات فصل بره كشــان 

احزاب و فعاالن سیاســی و رسانه هاست، 
طبیعی اســت كــه كالب هاوس به دلیــل ویژگی 

برگزاری نشست های صوتی زنده مورد استقبال فعاالن 
سیاسی در آستانه انتخابات خرداد 1400قرار گرفت. تب تند 

كالب هاوس در ایران در بهار 1400مدیون فضای انتخاباتی كشــور 
بود. به ویژه با توجه به شرایط كرونایی، امكان برگزاری میتینگ های 
حضوری در كشــور فراهم نبود، بنابراین اغلب نخبگان سیاســی و 
كاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر از این پلتفرم 
برای برگزاری میتینگ های مجازی استفاده كردند. انتظار می رفت با 
توجه به فضای حاكم بر انتخابات، حاكمیت از فعال شدن یك پلتفرم 
اجتماعی و متعاقبا رونق انتخابات و میزان مشاركت عمومی در این 
رویداد استقبال كند كه این اتفاق نیفتاد. با اتمام انتخابات این سردی 

بر فضای كالب هاوس و دیگر شبكه های اجتماعی هم حاكم شد.
نكته آخر آنكه كالب هاوس به عنوان یك شبكه اجتماعی صوت محور 
كه نمونه مشابه ندارد در فضای مجازی باقی خواهد ماند و كاركرد های 
جدیدی در ایران برای آن ایجادخواهد شد. درنظر بگیرید كه همین 
االن هم بســیاری از نشست های مجازی، جلســات، كنفرانس ها و 
كالس های آموزشی هم به رغم اجرا بر بســترهای پیشرفته صوتی 

و تصویری و متنی ویدئو كنفرانس، اغلب به صــورت صوتی برگزار 
می شوند كه دالیل بسیار زیادی دارد. بر این مبنا احتماال كالب هاوس 
در ایران به ســمت كاربردهای جدیدی ســوق پیدا خواهد كرد و 
كاربران ایرانی متناسب با نیازهای آن، از امكانات این پلتفرم استفاده 

خواهند كرد.
همین اواخر، در روم ها و كالب های مختلف كالب هاوس، دیدم كه از 
دكمه دست بلند كردن برای حضور در استیج برای نظرسنجی آنالین 
درباره یك موضوع مهم سیاسی استفاده شد یا ارائه دهنده در یك روم 
با تغییر عكس پروفایل خودش به طور موقت و گذاشتن یك نمودار 
و سند، كاربران را به مشــاهده این نمودار ارجاع می داد. درحالی كه 
چنین امكاناتی در كالب هاوس برای منظور دیگری طراحی شــده 
است. ایرانی ها كالب هاوس را ایرانی خواهند كرد و استفاده از آن نه با 
تب تند قبل انتخابات بلكه مانند هر پلتفرم اجتماعی دیگری در یك 

مسیر طبیعی در ایران رایج خواهد شد.

 مقایسه تعداد كاربران با سایر سیستم عامل های رسانه های اجتماعی
هر چند كالب هاوس همچنان در حال رشد است و فرصت زیادی برای افزایش كاربرهای خود دارد اما امكان نحوه 

مقایسه تعداد كاربران آن با سایر سیستم عامل های رسانه های اجتماعی وجود دارد.

مقایسه درآمد كالب
 با سایر سیستم عامل های رسانه های اجتماعی

درآمد كالب هاوس بسیار كمتر از رقم ثبت 
شده توسط ســایر غول های شبكه های 
اجتماعی اســت. با این حال باید انتظار 
درآمد رو به رشدی از این شبكه اجتماعی 
داشت چرا كه كالب هاوس به عنوان یك 
تازه وارد در عرصه شبكه های اجتماعی 

شناخته می شود.

    ارزش بازار فیســبوك در ابتدای امســال 
778میلیــارد دالر بود و در دســامبر ســال 
2020رقمی نزدیــك به 32.7میلیــارد دالر 

درآمد كسب كرده بود.

   ارزش تجــاری توییتــر از مارس امســال 
56میلیارد دالر شد و درآمد آن در سال2020 

رقمی نزدیك به 3.7میلیارد دالر بود.

   تا دســامبر ســال 2020، درآمد ســاالنه 
اینســتاگرام 15.7میلیــارد دالر بــود. ارزش 
بازار آن در ابتدای امســال )2021( نزدیك به 

102میلیارد دالر رسیده بود.

   ارزش اسنپ چت از ابتدای امسال 73.6میلیارد 
دالر و در روزهــای منتهی به دســامبر 2020، 

2.5میلیارد دالر درآمد كسب كرده بود.

YouTube تقریباً 2.3میلیارد كاربر در سراسر جهان دارد 
كه 79٪ این كاربران حساب كاربری دارند.
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 Snapchat تا سال گذشته 265میلیون كاربر فعال روزانه 
داشت. این رقم از ابتدای سال 2021به 321میلیون كاربر 

رسیده است.

توییتر در سه ماهه آخر ســال 2020مجموعاً 
192میلیون كاربر فعال روزانه داشته است.

فیسبوك، محبوب ترین پلتفرم اجتماعی جهان، آمار كاربر فعال روزانه 
آن 1.85میلیارد نفر است.

حمید ضیایی پرور
پژوهشگر فضای مجازی

به گزارش ســایت thinkimpact و براســاس اعالم 
كالب هاوس نزدیك به 10میلیون كاربر فعال در هفته 
دارد و هر روز 300هزار روم جدید در این اپلیكیشــن 
ساخته می شــود. كاربران كالب هاوس روزانه بیش از 

یك ساعت را در كالب هاوس می گذرانند.

وف در كالب هاوس چهره های معر
كالب هاوس مانند دیگر شــبكه های اجتماعی موجب جذب چهره های معروف 
شد، در این میان افراد معروف در حوزه فناوری نیز از قافله عقب نماندند و از این 
اپلیكیشن جدید استقبال كردند؛ چهره هایی كه در زمانی كوتاه با دنبال كنندگان 
میلیونی همراه شــدند و از این طریق تا حدودی مســیر گفت وگــو میان آنها و 
طرفدارانشان مهیا شد. جایگاه برترین كاربران كالب هاوس نیز به بنیانگذاران این 
شبكه اجتماعی رسیده است. برخی از معروف ترین كاربران كالب هاوس در ایران و 

جهان و رتبه آنها براساس تعداد دنبال كننده به این شرح است:

جهان 
  روهان ست|  بنیانگذار كالب هاوس: 6میلیون و 546هزار دنبال كننده، رتبه اول

  پل دیویسون|  بنیانگذار كالب هاوس: 5میلیون و 851هزار دنبال كننده، 
رتبه دوم

  تیفانی هدیش|  كمدین آمریكایی: 5میلیون و 408هــزار دنبال كننده، 
رتبه سوم

  فیلیشیا هوروویتز|  یك چهره تلویزیونی در آمریكا: 5میلیون و 200هزار 
دنبال كننده، رتبه چهارم

  مارك اندرسن| یكی از بنیانگذاران و شریك اصلی سیلیكون ولی و همچنین 
یكی از سرمایه گذارهای اصلی كالب هاوس: 5میلیون و 39هزار دنبال كننده و 

رتبه پنجم
  جرد لتو|  بازیگر آمریكایی: 4میلیون و 945هزار دنبال كننده، رتبه ششم

  كریس لیونز| كارآفرین و ســرمایه گذار: 4میلیون و 861هزار دنبال كننده، 
رتبه هفتم

  آنو|  نویسنده:4میلیون و 691هزار دنبال كننده، رتبه هشتم
  مارك زاكربرگ|  بنیانگذار فیسبوك: 2میلیون و 276هزار دنبال كننده و 

رتبه 52
  ایالن ماسك|  بنیانگذار شركت  تســال:2میلیون و 221هزار دنبال كننده و 

رتبه 53
  بیل گیتس| یكی از بنیانگذاران مایكروسافت: 166هزار دنبال كننده و رتبه 191
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خود سانسوري »من كودك«  در كالب هاوس 
علیرضا شريفي يزدي، روانشناس اجتماعي مي گويد: اختالالت شخصیتي

خشم هاي فرو خورده و نوع فضا در بروز واكنش هايي چون بي ادبي و فحاشي نقش بسیار مهمي دارد

مرضيه ثمره حسيني 
روزنامه نگار

نمونه پیشــرفته و جديد چنین برنامه هاي آناليني، شــبكه 
اجتماعي كالب هاوس اســت كه مورد اقبال خوبي هم قرار 
گرفته. اين شبكه، مجموعه اي از اتاق هاي مجازي گفت وگو 
با انواع موضوعات سیاسي، اقتصادي، اجتماعي، ورزشي و... 
است كه به شــركت كنندگان كه با اتخاذ تمهیداتي سقفي 
براي تعداد آنها وجود ندارد، امــكان ارائه نظرات، گفت وگو و 
سؤاالت مدنظرشان را مي دهد. برنامه كالب هاوس در ايران 
به ويژه در جريان انتخابات رياســت جمهوري با اســتقبال 
خوبي همراه شد و در روزهاي پیش از انتخابات شاهد برپايي 
اتاق هاي گفت وگو با تعداد باالي اعضا و حضور اصالح طلبان و 
اصولگرايان و جريان اپوزيسیون در يك اتاق بوديم. از داليلي 
كه براي اقبال از ايــن برنامه در ايران عنوان مي شــود، اين 
اســت كه مردم فضاي آزادي بیان بدون محدوديت را تجربه 
كرده و برخي هــا با ديدگاه هاي مخالف نیز در اين جلســات 
امكان شركت داشــتند. اين اتفاق در برخي تريبون هاي آزاد 
انتخاباتي نیز تجربه شد و مردم كه بیشتر جوانان بودند، بي پروا 
و به تندي انتقادهاي خود را از شــرايط موجود و برنامه هاي 
كانديداهاي رياست جمهوري و همچنین انتظارات شان مطرح 
مي كردند. آيا مي شود به استقبال مردم از اين فضاهاي بحث 
و گفت وگو اســتناد كرد و گفت مردم ايران هنوز هم دوست 
دارند با مسئوالن كشور صحبت و گفت وگو كنند؟ يا قهر مردم 
و كاهش اعتماد اجتماعي رو به تزايد اســت؟ در اين رابطه با 

امان اهلل قرايي مقدم، جامعه شناس، صحبت كرديم.

گفت وگو با مردم يك ضرورت است
قرايي مقــدم مي گويد كه مــردم همواره در طــول تاريخ 
عالقه مند بوده اند كه حرف دل شان را بزنند و در صحنه هاي 
مختلف اين كار را انجــام داده  اند. تفاوت بر ســر زمان در 
اين موضوع آن اســت كه مردمان قديم از طريق داروغه و 
به واسطه حكام محلي با جريان حاكم صحبت مي كردند اما 
امروز با گسترش شبكه هاي مجازي، خودشان به صراحت 
درددل و اعتراض مي كنند. به اين ترتیب، امروز نمي شود 
صحبت از سد و مانع بین مردم و حاكمیت كرد و هر دو طرف 

به راحتي مي توانند تنها با يــك تويیت، يك عكس يا فیلم 
اظهارنظر كنند. بنابراين، مي شــود گفت كه در اين زمینه 
شاهد كاركرد بسیار خوب شــبكه هاي مجازي هستیم كه 

هرگونه حائل بین مردم و مسئوالن را كنار زده اند.
اين جامعه شناس سیاسي رواج استفاده از شبكه اجتماعي 
كالب هاوس را نیــز عادي و از نظر جامعه شناســي مثبت 
مي داند و مي افزايد: به قول مارشــال مك لوهان، اســتاد 
مطالعات رسانه اي اهل كانادا، دنیاي امروز دنیاي الكترونیك 
است و هر رسانه  جديدي بايد در راستاي توسعه خودآگاهي 
نوع انسان، يك قدم به جلو بردارد و زمینه تقويت ارتباطات 
را فراهم كند. در اين راستا، شبكه كالب هاوس رسالت خود 
را به خوبي انجام مي دهد. كالب هاوس افزون بر ارسال پیام 
كه مدنظر مك لوهان بود، نظريه هارولد السول، دانشمند 
ارتباطات آمريكايي را كه مي گفت بايد به ذائقه مخاطبان 
هم توجه داشــت، مدنظر داشــته و در كنار ارسال صوت، 
جذابیت هــاي ديگــري دارد. قرايي مقدم با بیــان اينكه 
گسترش شــبكه هاي اجتماعي مجازي از 2بعد اجتماعي 
بسیار مهم است، مي افزايد: با نفوذ اينترنت، اخبار در لحظه 
پخش مي شــوند و مردم مي توانند نسبت به آنها اظهارنظر 
كنند و اين روال به ارتقاي پويايي جامعه مي افزايد. افزون 
بر اين، جريان حاكم و مســئول كه معموالً ساكن برج عاج 
هستند و میان مردم نیســتند، مي توانند از اوضاع و احوال 
درون جامعه مطلع شــوند و بــا مردم تعامل پیــدا كنند. 
اين موضوع، امكان هرگونــه بهانه گیري را از مســئوالن 
سلب مي كند و باعث مي شــود حرف دل و مشكالت مردم 

بي واسطه به گوش آنها برسد.
اين جامعه شناس با تأكید بر اينكه جريان حاكم بايد از اين 
امكان استفاه كند و در برابر حرف ها و اعتراضات مردم گوش 
شنوايي داشته باشد و با آنها گفت وگو كند، مي گويد: مردم 
صبور ما همواره نشان داده اند كه آماده همراهي با مسئوالن 
براي رفع مشكالت هستند. اما متأســفانه سال هاست كه 
مســئوالن نشــان داده اند اصاًل حرف مردم را نمي شنوند 
چه برســد به آنكه گوش دهند و به دنبال رفع مشــكالت 

باشند! نتیجه اين وضعیت نیز قهر مردم است. وي جريان 
اخیر انتخابات رياست جمهوري و شوراها را مثال مي زند و 
مي افزايد: براساس آمارها، بیش از 30میلیون نفر از واجدين 
شرايط رأي دادن، در اين انتخابات شركت نكردند و حدود 
4میلیون نفر نیز آراي باطله به صندوق ريختند. اگر شمار 
كســاني كه از كنار ايــن جريان بي تفاوت گذشــتند و در 
انتخابات شــركت نكردند را كنار بگذاريم، 4میلیون رأي 

باطله، پر از پیام و صداي اعتراض و نارضايتي بود. 
قرايي مقدم گســترش چنین وضعي در جامعه را خطرناك 
توصیف مي كند و مي گويد: تاريخ نشــان داده اســت كه 
حرف نشــنوي حاكمان باعث كینه توزي و كاهش اعتماد 
مردم به مسئوالن و گرايش آنها به سمت بیگانگان مي شود. 
نمونه آنچــه در دوران ساســانیان اتفاق افتــاد. وي ادامه 
مي دهد: در اين دوران به دلیل فشارهاي اقتصادي و به ويژه 
اختالفات طبقاتي و از طرف ديگر هزينه هاي باالي جنگ، 
مردم برخي مناطق كشور حاضر نشدند كه در حمله اعراب 
مســلمان به نفع حكومت ساساني متحد شــوند و به امید 

تغییر وضعیت، بدون كوچك ترين مقاومتي تسلیم شدند!

شعارزدگي، جذابيت خود را از دست داده است
قرايي مقدم به مشكالت موجود در جامعه اشاره مي كند و 
مي افزايد: در شرايطي كه مشكل گورخوابي و كارتن خوابي 
و اعتیاد، به ويژه در میان نسل جوان و نوجوان رو به افزايش 
اســت، وقتي آمار زنــان بي سرپرســت و طالق گرفته باال 
رفته، وقتي خود مســئوالن مي گويند كه 30میلیون نفر 
در تأمین معیشت دچار مشكل هســتند، وقتي 4میلیون 
جوان فارغ التحصیل دانشــگاه بیــكار مانده اند، وقتي آمار 
واكسیناسیون كرونا در جامعه ما فقط چهارپنج میلیون نفر 
است و در كشورهاي همسايه ازجمله تركیه باالي 60درصد 
جمعیت آنها واكســینه شده اند، مســئوالن بايد احساس 
مســئولیت كنند و فقط به فكر اطرافیان خود نباشند و در 
زمان كسب مقام و منصب، از سردادن شعار پرهیز كنند چرا 
كه شــعارزدگي جذابیت خود را از دست داده و مردم ديگر 

امان اهلل قرايي مقدم، جامعه شناس، معتقد است مسئوالن بايد از ظرفیت فضاهايي مانند شبكه كالب هاوس 
براي ارتقاي اعتماد اجتماعي استفاده كنند

فرصتی برای گفت وگوی مسئوالن و مردم

در دوران كرونا دنيا تغييرات بسياري كرد. هرچند در 
پي شيوع ويروس كرونا مرزهاي زميني بسته شدند، 
رفت وآمدها محدود و روابط فيزيكي انسان ها به چالش 
كشيده شد اما گسترش ارتباطات مجازي، به كمك بشــر آمد. در دو سال اخير، خدمات 
آنالين توسعه پيدا كرده و خيلي ها كسب وكارها و خريدهاي خود را به صورت اينترنتي انجام 
مي دهند. از ديگر مزاياي توسعه ارتباطات اينترنتي آن است كه با ارتقاي اپ هاي پيام رسان و 

نرم افزارهاي مختلف، انسان ها در هر جاي كره زمين مي توانند به يكديگر وصل شوند و با هم 
صحبت كنند. نمونه كوچكش، امكان تماس هاي چندنفره واتساپ است كه به خانواده هاي 
بسياري كمك كرد تا دوران در قرنطينه ماندن را آسان تر تاب بياورند. نرم افزار اسكايپ نيز 
مورد استفاده خيلي ها قرار گرفت و امروز جلسات، كارگاه هاي آموزشي و كنفرانس هاي 
علمي بسياري از طريق نرم افزارهاي مشابه برپا مي شود و اگر اختالالت مربوط به سرعت 

پايين و قطعي اينترنت بگذارد، افراد بيشتري مي توانند از اين برنامه ها استفاده كنند.

تحت تأثیر شعارها قرار نمي گیرند. در شرايط كنوني، تك تك 
مسئوالن بايد در عمل، به مقابله با فساد و رانت و بي عدالتي 
بپردازند و به مشكالت اقتصادي و اجتماعي مردم رسیدگي 
كنند. اين جامعه شناس با تأكید بر اينكه مردم از حرف هاي 
تكراري خسته شده اند، به مسئوالن هشدار مي دهد كه هرچه 
زودتر در پي جلب اعتماد مردم بربیايند؛ اتفاقي كه امروز در 
جامعه شاهدش هستیم و اثربخشي بیشــتري بر نارضايتي 

مردم دارد. وظیفه مسئوالن اين است كه با خدمت  به مردم، 
از بروز چنین وضعیتي پیشــگیري كنند. حــرف پاياني اين 
جامعه شناس اين اســت كه تمام مســئوالن، از نمايندگان 
مجلس و قوه مجريه و قضايیه، بايد بنشــینند و اگر فقط به 
همان 4میلیون رأي باطله توجه كننــد و به تجزيه و تحلیل 
آن بپردازند، متوجه مي شــوند كه بیش از اين نبايد فرصت 

گفت وگو با مردم را از دست دهند.

خود واقعي سركوب شده 
اين موضوع از ابعاد مختلف قابل بررســي 
اســت. شــاخه اي جديدا در روانشناسي 
به وجود آمــده تحت عنوان روانشناســي 
فضاي ســايبري كه به ويژگي هاي افراد از 
لحاظ رواني و نحوه عملكرد آنها در فضاي 
ســايبري مي پردازد. واقعیت امر اين است 
كه فضاي مجازي موقعیتي را ايجاد كرده 
كه افراد خود واقعي سركوب شده سالیان 
زندگي شــان را به دلیل آنكــه در اين فضا 
نظارت عمومي اجتماعي وجــود ندارد يا 
حداقل افــراد متصورند كه وجــود ندارد، 

نشان مي دهند. 
خود واقعي سركوب شده به اين معناست 
كه بســیاري از رفتارهاي غلــط افراد در 
خانواده با واكنش اعضــاي خانواده مواجه 
مي شــود؛ به عنوان مثال اگر كلمه مناسب 
نگويــد و بي ادبــي كند اعضــاي خانواده 
سعي مي كنند او را با كالم، نگاه يا برخورد 
فیزيكي )تنبیه( اصالح كنند. در مدرســه 
هم چنیــن رفتارهــاي اصالح گري وجود 
دارد و در بعد فراتر در جامعه نیز بي ادبي و 
فحاشي فرد با واكنش سنگین مردم روبه رو 
مي شــود و همه اين واكنش هاي اصالحي 
موجب مي شود تا چنین افرادي وقتي وارد 
فضاي مجازي مي شوند بخشي از اليه هاي 
رواني خودشان را نشان  دهند كه همیشه 
سركوب شده است. نبود نظارت اجتماعي 
هم به بروز چنین رفتارهايي دامن مي زند؛ 
چرا كه كسي آنها را در معناي واقعي قضیه 
نمي شناسد و از سويي براي مردمي كه در 
فضاي مجازي هستند نام و نشان اين افراد 
مهم نیســت، در نتیجه ايــن افراد راحت، 
بي پرده و بي پروا سخنان بي ادبانه مي گويند 

و فحاشي مي كنند.

اختالالت شخصيتي 
دســته دوم افرادي هســتند كه به لحاظ 
شخصیتي توان برقراري ارتباط با ديگران را 
يا ندارند و يا در حد بسیار كم دارند؛ گروهي 
از تیپ هاي شخصیتي يا بهتر است بگويیم 
اختالالت شخصیتي هست كه در عالم واقع 
توان برقراري ارتباط مناســب با ديگران 
را ندارند؛انســان هاي به شــدت خجالتي، 
گوشه نشــین و با اضطراب بــاال )اختالل 
خلق(، گاه افســرده و درون گراي شــديد 
كه در برقراري ارتباط با ديگران مشــكل 

دارند. از زماني كه فضاي مجازي و ابزارهاي 
ديجیتــال به وجود آمده اند وســیله اي در 
اختیار اين افراد قرار گرفته كه برايشــان 
بســیار ارزشمند اســت. چون در اين فضا 
بدون اينكه ديده شوند و با كسي در معناي 
فیزيكي و حضوري ارتباط داشــته باشند 
مي توانند ارتباط بگیرند لذا اگر شــرايطي 
براي فحاشــي پیدا كننــد از بي ادبي هاي 

كالمي دريغ نمي كنند.

خشم هاي فرو خورده
دســته ســومي كه در فضاي مجازي اهل 
فحاشي هستند انســان هاي خشمگیني 
هستند كه خشم فروخورده دارند و معموال 
در جامعه جرأت اينكه به صاحبان قدرت 
يا ثروت يا افراد توانمندتر از خودشــان )از 
لحاظ مالــي، تحصیلي و علمــي، زيبايي، 
موقعیت اجتماعــي و…( واكنش منفي 
نشــان دهنــد را ندارنــد. درحالي كه در 
دســترس بودن فضاي مجازي اين امكان 
را برايشــان فراهم مي كند تا ته مايه هاي 
خودشــان را در چارچــوب فحاشــي، 
بي ادبي، خشم، نفرت و تنفر بیرون بريزند. 
شخصیت هاي ذكر شــده وقتي در فضايي 
ماننــد كالب هــاوس قرار مي گیرند چون 
گفت وگوهــا خیلي جدي اســت و آدم ها 
عمدتا با هويت واقعي خــود حضور دارند 
جو گفت وگو ها بیشتر جنبه فرهنگي پیدا 
مي كند لذا افراد تبديل به آدمي مي شوند 
كه به صورت طبیعي در جامعه هستند. يك 
گروهي هم وجود دارند كه دچار پارادوكس 
هســتند يعني بخشــي از شخصیت شان 
خود سركوب شده شــان است كه در قالب 
فحاشــي بروز مي كند و من كودك لجباز 
بــي ادب عصیانگر كودتاگرشــان را به رخ 

مي كشند.
ولي اين افراد در درون شــان من بالغي هم 
دارند و اين شــخصیت زماني خود را بروز 
مي دهد كه حرف هاي جدي مطرح مي شود 
و با غالب شدن من بالغ حرف هاي مودبانه 
و محترمانــه اي مي زننــد و تحلیل هــاي 

عمیق تري مي دهند.

فضا، هم مهم است هم تأثيرگذار
انســان ها تحت تأثیر فضايي كه در آن قرار 
مي گیرند واكنش هاي متفاوتي از خود بروز 
مي دهند. فضايي كه در آن فحاشــي زياد 

اســت و افراد رفتارهاي ناهنجار زيادي از 
خود نشان مي دهند و براي جذب مخاطب 
و افزايــش دنبال كننده ها به هــر اقدامي 
دست مي زنند طبیعتا مي تواند روي افرادي 
كه در اين فضاها هســتند اثرگذار باشد و 
آنها را به ســمت رفتارهاي هنجارشكنانه 
ســوق دهد. اما همین افراد زماني كه در 
فضايي مانند كالب هــاوس قرار مي گیرند 
كه انســان هاي تحصیل كرده و فرهیخته 
زيــادي در آنجا حضور دارنــد و تحلیل ها 
عمیق تر است خودبه خود فضاي فرهنگي 
 ايجاد شــده روي نــوع  رفتارشــان تأثیر

می گذارد و خودسانسوري مي كنند. چیزي 
كه همه ما هر روز داريم و در زندگي روزانه 
خود يك ســري ماســك ها داريم كه در 
جاهاي مختلف عــوض مي كنیم. فضاي 
كالب هاوس بیشتر به فضاي واقعي جامعه 
نزديك اســت و شــباهت زيادي به خانه، 
مدرسه و محیط كار دارد كه موجب مي شود 
انســان در اين محیط مالحظاتي را به كار 
ببندد. يكي از مشكالت اساسي بروز بي ادبي 
و فحاشي از ســوي افراد اين است كه در 
جامعه به اندازه كافي به كودكان آموخته 
نمي شود كه خود واقعي شان را زندگي كنند 
و همین عامل به مرور كه رشــد مي كنند 
مشــكالت زيادي را به وجود مــي آورد. به 
كودكان میــدان داده نمي شــود تا خود 
واقعي شــان را بروز دهند درحالي كه بايد 
بدون قیاس، ســرزنش، تهمت يا نصیحت 
اجازه دهیم حرف شــان را بزنند حتي اگر 
آن حرف خطا باشــد. اجازه دهیم اشتباه 
كنند به سبب آنكه رشد كودكان در همین 

اشتباهات نهفته است.
 زماني كه چنین فضاهايي در خانه، مدرسه 
و حتي اجتماع بــه كودكان داده نشــود 
طبیعتا باعث مي شــود در هر سني با قرار 
گرفتــن در فضاهايي مانند اينســتاگرام، 
تويیتــر، تلگــرام و … بــه ســمت بروز 
رفتارهاي سركوب شده دروني خود بروند 
و بي پروا شروع به تخلیه رواني خود كنند. 
براي كاهش ناهنجاري هــاي اين چنیني 
راه درمــان اين اســت كــه از كودكي به 

فرزندانمان بیاموزيم خودشان باشند.
در مجموع بايد گفت هم عوامل و اختالالت 
رواني هم محیط و تعريفي كه افراد از اين 
فضاها دارند در انتخاب شان براي رفتارهاي 

هنجار يا ناهنجار نقش دارد.

 مردم همواره در 
طول تاريخ عالقه مند 

بوده اند كه حرف 
دل شان را بزنند و در 
صحنه هاي مختلف 

اين كار را انجام 
داده  اند. تفاوت بر سر 
زمان در اين موضوع 
آن است كه مردمان 

قديم از طريق 
داروغه و به واسطه 

حكام محلي با 
جريان حاكم صحبت 
مي كردند اما امروز با 
گسترش شبكه هاي 

مجازي، خودشان 
به صراحت درددل و 

اعتراض مي كنند

حضور افراد 
تحصيل كرده، داراي 
شخصيت اجتماعي 
و فرهيخته موجب 
شده تا رعايت ادب 

و احترام در اين فضا 
بر عكس فضاهايي 
چون اينستاگرام، 

تلگرام، توييتر، 
يوتيوب و... كه پر از 

خشونت كالمي و 
ناسزا  است، بيشتر 

به چشم  آيد

هر پلتفرم جديدي كه پا به ميدان مي گذارد بر اساس محاسبات و بررسي هاي قبلي و براي »پركردن 
يك جاي خالي« و »برآورده كردن يك نياز« طراحي شــده اســت. كالب هاوس هم از اين قاعده 
مستثني نيست. هر پلتفرمي از منظر اخالقي هم كاركردهاي مثبت دارد و هم كاركردهاي منفي. 
داشتن نگاه يكسر بدبينانه و تمركز بر نكات منفي و غفلت يا تغافل از كاركردهاي مثبت )و برعكس( موجب مي شود كه در شناخت »واقع بينانه« 
و »منصفانه« شبكه ها دچار خطا شويم و طبيعتًا راهكارها و سياســتگذاري هايي هم كه ارائه مي كنيم از سوي مخاطبان استقبال نشود. يكي از 
كاركردهاي مثبت كالب هاوس اين است كه تبديل به فضايي براي ارتباطات مؤثر شده است. حضور افراد تحصيل كرده، داراي شخصيت اجتماعي 
و فرهيخته موجب شــده تا رعايت ادب و احترام در اين فضا بر عكس فضاهايي چون اينستاگرام، تلگرام، توييتر، يوتيوب و... كه پر از خشونت 
كالمي و ناسزا است، بيشتر به چشم  آيد. بايد ديد چرا رعايت ادب در فضاهايي چون كالب هاوس كه با افراد حقيقي بيشتري روبه رو هستيم بيش 
از فضاهايي است كه شخصيت ها بيشتر مجازي اند و كمتر هويت واقعي خود را بروز مي دهند. اين زيست اخالقي متفاوت از چه ذائقه، فرهنگ و 
بعد رواني ای ناشي مي شود؟ در ادامه عليرضا شريفي يزدي، روانشناس اجتماعي در گفت وگو با همشهري درخصوص علت فحاشي و بي ادبي در 

فضاي مجازي و رعايت ادب در همين فضا به نكاتي اشاره مي كند.

خديجه نوروزي
روزنامهنگار

کالبهاوس
این شماره
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درباره تيم ملي دانمارك كه يورو را با سايه مرگ آغاز كرد، اما حاال در نيمه نهايي است و مي تواند به تكرار  روياي 29 سال پيش اميدوار باشد
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   2برادر در جست وجوي
 مدال المپيك  

   تيم ملي 
در گروه خوبي افتاد

 خطر »آسان گيری« به شدت 
تيم ملی را تهدید می کند

   سقوط از
 آن طرف بام؟

محمدرضا گرایي، مي گوید او و برادرش محمدعلي به حضور در المپيك 
قانع نيستند و مي خواهند 2مدال براي کشتي فرنگي ایران بگيرند

 کریم  باقري،مربي پرسپوليس در گفت و گو با همشهري از وضعيت
 این تيم، اعتراض به داوري ها و رابطه خودش با تيم ملي مي گوید
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دوئل 6امتيازي با حكم استيناف حساس تر شد
هفته بيست وششم از رقابت هاي ليگ برتر ايران امشب با برگزاري يك 
بازي در اصفهان آغاز مي شود. مســابقه اي كه در نوع خودش يكي از 
مهم ترين و حساس ترين بازي هاي 5هفته باقيمانده است. اگرچه رقابت 
سنگين براي قهرماني اين ليگ بين سپاهان و پرسپوليس در جريان 
است و در باالي جدول همه چشم ها به بازي هاي باقيمانده اين دو تيم 
دوخته شده، اما همزمان در قعر جدول هم رقابت سنگيني براي فرار از 
سقوط در جريان است. در انتهاي جدول ماشين سازي مدت هاست از 
رقبا فاصله گرفته و سقوط خودش را قطعي كرده است. اما دومين تيم 
سقوط كننده هنوز مشخص نشده و رقابت سايپا، ذوب آهن، نساجي و 
حتي نفت مسجدسليمان براي بقا همچنان ادامه دارد. به همين دليل 
است كه بازي امشب ذوب آهن و سايپا در فوالدشهر يك بازي 6امتيازي 
و بسيار حساس در راه تعيين دومين تيم سقوط كننده محسوب مي شود.

بعد از اتفاقات عجيبي كه در بازي سايپا و پيكان رخ داد، سايپا صاحب 
يك برد بادآورده شد و با اتكا به 3امتياز همان بازي تا ديروز در جدول 
رده بندي باالتر از ذوب آهن و نســاجي قرار داشت. تا عصر ديروز سايپا 

3امتياز بيشتر از ذوب آهن داشت و در شرايط مساوي با نساجي به دليل 
تفاضل گل بهتر نسبت به اين تيم از قائمشهري ها هم رتبه بهتري داشت. 
اما روز گذشته كميته استيناف باالخره حكم خودش را درخصوص بازي 
يك ماه قبل سايپا و پيكان صادر كرد و نتيجه بازي كه 3 بر صفر به سود 
سايپا اعالم شده بود را به همان 2بر1به ســود پيكان برگرداند. به اين 
ترتيب 3امتياز از سايپا كسر شد و اين تيم با 22امتياز و تفاضل گل كمتر 
نسبت به ذوب آهن به رتبه پانزدهم رفت. به اين ترتيب اگر بازي امشب 
2 تيم مساوي هم تمام شود باز هم ذوبي ها چهاردهم و سايپا پانزدهم 
خواهند بود و البته تساوي 2 تيم بيش از هر نتيجه اي هواداران نساجي را 
هم خوشحال خواهد كرد.ذوب آهن كه نيم فصل دوم را با تغيير سرمربي، 
خوب آغاز كرده بود در ادامه دوبــاره افت كرد و از 4بازي اخيرش فقط 
يك امتياز گرفته است. اما امشب مي تواند شب طلسم شكني اين تيم و 
كسب يك پيروزي ديگر بعد از 57روز باشد. شاگردان مجتبي حسيني 
57روز قبل استقالل را در تهران با 2گل بردند اما بعد از آن، 3باخت و 

فقط يك مساوي نصيب اين تيم شده است. 

نكته بازي

آماربازي

پسبابتچيپولميگيرند؟

پولجوركنتااخراجتنكرده!

باايننتايج،كسيهمميآيد؟

گويا فرهاد مجيدي تصميم گرفته 
درصورت پيروزي استقالل برابر 
تراكتور در بازي سه شنبه شــب، 
بــار ديگر بــه بازيكنانش پاداش 
بدهد. پيش از اين اعالم شــده بود 
او به خاطر پيروزي بر گل گهر، از جيب 
خودش نفري 20ميليون تومان به بازيكنان پاداش داده است. 
برخي ناظران اين خبر را باور نمي كنند و حدس مي زنند يك 
منبع مالي پشت اين داستان است. ما چون چيزي نمي دانيم، 
قضاوتي هم نمي كنيم. با اين حال در شرايط فعلي يك سؤال 
ديگر به وجود مي آيد؛ اينكه مگر قرار است بازيكنان براي هر برد 
پاداش بگيرند؟ اصال مهم نيست چه كسي اين پول را مي پردازد؛ 
مسئله مهم اين است كه اگر قرار باشــد به فوتباليست هاي 
بزرگوار بابت هر برد پاداش پرداخت شــود، پس چرا به آنها 

دستمزد مي دهند؟ براي اينكه بازي كنند و نبرند؟

ايــن روزهــا كادرفنــي و بازيكنان 
پرســپوليس از وضع مالي باشگاه 
شاكي هســتند. اين مسئله كامال 
مشهود اســت و آنها از هر فرصتي 
براي ابراز گاليه اســتفاده مي كنند. 
كار به جايي رسيد كه حتي شايعه غيبت 
اعتراض آميز يحيي گل محمدي در تمرينات سرخپوشان هم به 
گوش رســيد؛ هرچند گويا او فعال چنين تصميمي ندارد. در هر 
صورت آنچه مسلم است اينكه ماه عســل كادر مديريتي جديد 
تمام شده و كم كم كار به جاهاي سخت رسيده است. ما اگر جاي 
جعفر سميعي، ابراهيم شكوري و ســاير مديران باشگاه باشيم، 
از زير سنگ هم كه شده پول جور مي كنيم و كار بازيكنان را راه 
مي اندازيم؛ چون در غيراين صورت ممكن است گل محمدي يك بار 
ديگر براي تغيير مديريت، ضرب االجل 48ســاعته به وزارتخانه 
بدهد. مي دانيد كه وزارت هم روي حرف آقا يحيي حرف نمي زند!

سعيد آذري، مديرعامل فوالد طوري 
گفته: »حاضر نيستيم براي حضور 
هواداران در ورزشــگاه ريســك 
كنيم« كه انــگار همه مجوزهاي 
قانوني صادر شــده و فقط امضاي 
ايشان مانده است! از خيلي وقت پيش 
اعالم شده بود مسابقات ليگ بيستم بدون حضور تماشاگران 
برگزار خواهد شد. بعد هم به فرض محال بنا باشد مردم بيايند؛ 
فكر مي كنيد با اين نتايجي كه فوالد مي گيرد، هواداران براي 
حضور در ورزشــگاه سر و دست بشــكنند؟ در آسيا كه اوت 
شديد، در حذفي هم كه به زحمت قشقايي را شكست داديد، 
در ليگ هم از 6 بازي آخر فقط 2 تا را برده ايد. تماشاگر بيايد چه 
كند؟ اگر كمتر مصاحبه كنيد، شايد وقت بيشتري براي تيم تان 
باقي بماند؛ در غيراين صورت ممكن اســت اهوازي ها حاضر 

نشوند ريسك ادامه حضور شما براي فصل بعد را قبول كنند!

متريكا

استقالل اين هفته در مصاف با آلومينيوم 

براي چهارمين هفته متوالي موفق به ثبت 395
كلين شيت شد تا دقايق گل نخوردن اين 
تيم به 3۹5 برســد. اين بهتريــن ركورد 
آبي پوشان در فصل جاري و پنجمين ركورد ليگ بيستم است. در فصل 
جاري فقط 4بار اتفاق افتاده كه تيمي بيش از 400دقيقه دروازه اش را بسته 
نگه دارد. پرسپوليس 2بار موفق به اين كار شده و سپاهان و فوالد هم هر 
كدام يك بــار از مرز 400دقيقه گذشــته اند. بهترين ركــورد متعلق به 
پرسپوليس است كه در مقطعي از فصل توانسته 600دقيقه را بدون گل 
خورده سپري كند. ســپاهان )460(، فوالد )442( و پرسپوليس )401( 
ركوردهاي بعدي هستند كه استقالل در بازي اين هفته مي تواند از همه اين 
ركوردها عبور كند. اما براي عبور از ركورد 600دقيقه اي پرسپوليس 2هفته 

ديگر زمان الزم است.

و اما در انتهاي جدول ليگ هم ماشين سازي 

اين هفته به ركــورد 363دقيقه گل نزدن 363
رســيد كه بدترين ركورد اين تيم در فصل 
جاري است اما تيم هاي ديگر ركوردهايي 
بدتر از اين هم خلق كرده اند. نفت آبادان به عنوان تنها تيمي كه در اين فصل 
7بازي متوالي را بدون گلزني سپري كرده، صاحب ركورد عجيب 744دقيقه 
گل نزدن اســت. بعد از اين تيم، ســايپا با 561دقيقه، مس رفسنجان با 
4۹2دقيقه و استقالل با 408دقيقه بدترين ركوردها را دارند و تيم هايي 
هستند كه از مرز 400دقيقه عبور كرده اند. خط حمله ضعيف ماشين سازي 
كه در نيم فصل با از دست دادن پيمان بابايي ضعيف تر هم شد، اگر 37دقيقه 

ديگر هم گل نزند به باشگاه 400تايي ها اضافه خواهد شد.

تعداد هفته هاي شكست ناپذيري پرسپوليس 

در فصل جاري با برتري اين هفته اين تيم 15
مقابل گل گهر به 15هفته رسيد. تيم يحيي 
گل محمــدي در اين فصل فقــط يك بار 
شكست خورده كه آن يك باخت در اراك مقابل آلومينيوم رقم خورده است. 
بعد از آن شكست، سرخپوشان 15بازي بعدي را بدون باخت سپري كردند 
تا دقيقا به اندازه يك نيم فصل به شكست ناپذيري ادامه داده باشند. سپاهان 
هم كه 12هفته است شكست نخورده دومين ركورد برتر اين فصل را در 
اختيار دارد. پرسپوليس اين هفته ميهمان فوالد است و جالب اينكه فوالد 
هم اين فصل در بازي هاي خانگي اش هيچ شكستي نداشته است. آخرين 
باخت خانگي فوالد به فصل گذشته برمي گردد كه مقابل پرسپوليِس گابريل 

كالدرون و با نتيجه يك بر صفر اتفاق افتاد.

بهروز رســایلی| این روزها هر روزنامه و ســایت و صفحه ای را 
که باز می کنی، حرف از این اســت که گروه تیم ملی در مرحله 
دوم انتخابی جام جهانی خیلی راحــت در آمده و ما قطعا صعود 
می کنیم. کار به جایی رسیده که برخی پیشکسوتان و کارشناسان 
می گویند اگر خود دراگان اسکوچیچ هم می خواست قرعه را در 
بیاورد، نمی توانست اینقدر کار تیم ملی را راحت کند. صد البته با 
هر تحلیل و تفسیری روشن است که گروه ما از دشواری کمتری 
نسبت به دیگر گروه ها برخوردار شده، اما این همه ساده انگاری 

هم ممکن است بدجوری کار دست مان بدهد.

  چیزی به اسم »آسان« نداریم
در فوتبال امروز چيزی به نام بازی »آســان« نداريم. هر شب مسابقات 
يورو را می بيند، ليگ های باشگاهی مختلف و مسابقات خودمان را هم 
همينطور. ســطح تيم ها به هم نزديك شده و حتی گمنام ترين رقبا هم 
می توانند خطرساز شوند. كار ايران در صورت قرار گرفتن در گروه دوم 
می توانست سخت تر شود، اما اين هرگز به آن معنا نيست كه ماموريت 

فعلی تيم كشورمان »آسان« است. در مرحله انتخابی جام جهانی 2018 
دوبار با همين سوريه بازی كرديم و موفق به شكست آنها نشديم. همين 
تيم در ورزشــگاه آزادی ركورد هزار دقيقه گل نخوردن ايران را متوقف 
كرد و يقين بدانيد كه باز هم می تواند برای ما دردسرساز باشد. در مورد 
عراق هم جالب اســت كه تصوير هولناك يك ماه پيش از اين تيم، حاال 
تنها با يك برد حداقلی فروپاشيده و عده ای می گويند اين تيم نمی تواند 
ايران را به دردسر بيندازد. اين عراق،همان تيمی است كه 10 سال موفق 
به شكستش نشديم. آنها در مرحله قبلی هم در حالی مقابل ايران قرار 
گرفتند كه صعودشان مسجل بود و عطش معمول را نداشتند. در مورد 
كره جنوبی كه اساسا نيازی به توضيح نيست. اين تيم فقط می تواند كمتر 
از استراليا برای مان دردسر درست كند، وگرنه خود به خود حريف بسيار 
قدرتمندی است كه سون هيونگ مين را به عنوان بهترين بازيكن حال 
حاضر آسيا در خدمت دارد. لبنان را هم اگر به ياد نمی آوريد، مجبوريم 
تذكر بدهيم همان تيمی است كه در انتخابی جام جهانی 2014 ايران را 
شكست داد و شرايط صعود ما را حسابی پيچيده كرد. باور كنيد چيزی 

به اسم »آسان« نداريم.

  دقیقا برعکس مرحله قبل
قطعا يكی از مسايلی كه باعث شــد تيم ملی ايران در مرحله قبلی 
انتخابی آن گره كور را بــاز كند و از گروه باال بــرود، علم و آگاهی 
 كامل تمــام مجموعه تيم، هواداران و رســانه ها از دشــواری كار

 بود. نلغزيديم، چون خوب می دانســتيم با اوليــن لغزش كارمان 
تمام اســت. در تك تك دقايق 4 مســابقه منامه، تعهد و وسواس 
در كار بازيكنان تيم ملی مشــهود بود و هيچ چيــز را به امان خدا 
نسپرديم. نتيجه هم شد يك صعود سزاوارانه و دلچسب. در همان 
مرحله قبلی اگر بخشی از اين ســختگيری در مسابقات دور رفت 
وجود می داشت، اصال كار آنقدر ســخت نمی شد. حاال هم به نظر 
می رسد در خطر سقوط از آن طرف بام هستيم. اين كه تصور كنيم 
مســابقات تيم ملی ســخت نيست، قشــنگ به منزله خودكشی 
خواهد بود. كافی است 2 بازی اول را با اين ذهنيت از دست بدهيم 
تا پشيمانی سخت از راه برســد و دوباره متوسل اما و اگرها بشويم. 
 مطمئن ترين كار اين است كه محكم شــروع كنيم و محكم ادامه

 بدهيم.

محمد زارعــي|  کریم باقري، مرد آرام و دوست داشتني کادر فني 
پرسپولیس است که خیلي ها نقش او را در موفقیت هاي چند سال 
اخیر سرخپوشان انکارناپذیر مي دانند. جدا از مسائل فني، باقري 
در ایجاد نظم تیمي هم نقش انکارناپذیري دارد و به تازگي این نقش 
را در تیم ملي هم به خوبي ایفا کرده است. بعد از موفقیت هاي اخیر 
تیم ملي و پرسپولیس با این مربي خوش اخالق گفت وگو کرده  ایم و 

او به سؤاالت همشهري پاسخ داده است.

  پرســپولیس برد مهمي مقابل گل گهر کسب کرد تا 
جایگاه خود را در صدر جدول از دست ندهد. نظرتان در مورد این 

مسابقه چیست؟
براي ما همه بازي ها مهم هستند. مخصوصا در اين چند هفته آخر كه 
همه مسابقات حكم فينال را دارند و به همين دليل بردن گل گهر خيلي 
ارزشمند بود. تمام تالش بچه ها اين بود كه بتوانند 3امتياز را بگيرند كه 

خدا را شكر به دست آمد.

  امتیازات این هفته هاي پایاني خیلي مهم شده و اگر 
امتیازي از دست بدهید، ممکن است سپاهان جاي شما را در صدر 

جدول بگیرد.
بله، همانطور كه گفتم تمام تالش مجموعه تيم اين اســت كه بتوانند 
امتيازات الزم را بگيرند. مسلما همه تيم ها دنبال نتيجه گرفتن هستند 
و ما هم دوست نداريم در اين هفته هاي پاياني و حساسي كه پيش رو 

داريم، امتيازي را از دست بدهيم.

  ســواي نتایج، از فوتبالي که بازیکنان در زمین اجرا 
مي کنند راضي هستید؟

بله، خدا را شكر فعال همه  چيز خوب است.

  تنها نکته حاشــیه اي بــازي، اعتــراض کادر فني 
گل گهر بود که معتقدنــد در هفته هاي اخیر چنــد پنالتي این 
 تیــم نادیده گرفته شــده اســت. نظر شــما در این خصوص

 چیست؟
در اين ارتباط كارشناسان داوري بايد نظر بدهند، من نظر خاصي ندارم. 
اشتباهات داوري كه در همه بازي ها هست. فقط مخصوص اين بازي 
نبوده و هميشــه در فوتبال بوده اســت. همه تيم ها هم از داوري سود 
برده اند و هم از داوري ضــرر كرده اند و در تمام دنيــا هم اين اتفاقات 

مي افتد.

  حتي یحیي گل محمدي هــم در یك صحنه اعتراض 
شدیدي به داوري داشت که تا حاال اینگونه او را عصبي ندیده بودیم!

پيش مي آيد ديگر. بعضي مواقع اتفاقاتــي مي افتد و باعث عصبانيت 
مي شــود. االن هــم روزهاي حســاس بازي ها ســت و گاهي چنين 

واكنش هايي را شاهد هستيم.

  در کل با وجود اخبار ضدونقیض شرایط پرسپولیس 
براي ادامه لیگ خوب است؟

بله، خدا را شكر فعال شرايط خوب است.

  اما بحث هایي در مورد مشکالت مالي تیم پرسپولیس 
به گوش مي رسد.

اين مشكالت هميشه بوده و خيلي وقت است كه وجود دارد. اما اميدوارم 
مشكالت هم به مرور حل شود.

 نظرتان در مورد قرعه کشــي مســابقات مقدماتي 
جام جهاني چیست؟

من فكر مي كنم تيم ملي در گروه خوبي افتاده و ان شــاءاهلل كه بتواند با 
دست پر بازي ها را پشت سر بگذارد و به جام جهاني صعود كند. در ضمن 
ما نبايد برايمان مهم باشد كه در چه گروهي هستيم و با چه تيم هايي بازي 
خواهيم كرد، چون يك تيم خوب و قوي داريم و ان شاءاهلل اتفاق هاي خوبي 

برايمان بيفتد.

  اسکوچیچ و فدراسیون فوتبال تأکید دارند شما همچنان 
باید همکاري تان را با تیم ملي ادامه دهید. شرایط خودتان به گونه اي 

هست که این اتفاق بیفتد؟
فعال چيزي معلوم نيست، حاال در آينده ببينيم چه مي شود.

  با توجه به اینکه خود شما در مسابقات بحرین به تیم ملي 
کمك کردید، احتماال دوست دارید همچنان حضور داشته باشید. 

درست است؟
گفتم فعال حرف خاصي در اين ارتباط نــدارم. حاال ببينيم در آينده چه 

مي شود.

سقوط از آن طرف بام؟
خطر »آسان گيری« به شدت تيم ملی را تهديد می كند

ن|
عيا

 زار
يد

 سع
س|

  عك
   

ليگ برتر ايران)جام خليج فارس( -فصل بيستم
امتيازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازي هاتيمرتبه

25159135132254پرسپوليس1
25157343212252سپاهان2
25128527151244استقالل3
137-2581342324آلومينيوم اراک4
259972422236تراکتور5
2581162317635فوالد6
135-25105102627گل گهرسيرجان7
134-2581072425پيكان8
234-259792527پديده خراسان9

132-258891920صنعت نفت آبادان10
531-2587101823مس رفسنجان11
528-2561091722نفت  مسجدسليمان12
725-2574142027نساجی مازندران13
822-25410112331ذوب آهن14
922-25410111625سايپا15
2411-2518161539ماشين سازی تبريز16

دوشنبه 14 تیر 1400

سهشنبه 15 تیر 1400

ذوب آهن-سايپا

ماشين سازی- مس رفسنجان

گل گهر-آلومينيوم

استقالل-تراکتور

پيكان-سپاهان

پديده-نفت  مسجدسليمان

صنعت نفت-نساجی

فوالد-پرسپوليس

19:40

19:00

19:15

19:45

19:50

20:30

21:00

21:35

هفته  بیست و ششم

11 شهریور 1400

1۶ شهریور 1400 

15 مهر 1400

۲0 مهر 1400

۲0 آبان 1400 

۲5 آبان 1400 

۷ بهمن 1400

1۲ بهمن 1400 

4 فروردین 1401 

۹ فروردین 1401

ايران - سوريه

 عراق - ايران

امارات - ايران

ايران - کره جنوبی

لبنان - ايران

سوريه - ايران

ايران - عراق

ايران - امارات

کره جنوبی - ايران

ايران - لبنان

مقدماتي جام جهاني۲0۲۲

پنجشنبه ۲4 تیر  1400

پنجشنبه ۳1 تیر  1400

پرسپوليس -  استقالل

گل گهر سيرجان-آلومينيوم

فوالد-سپاهان

ملوان بندر انزلی -خيبر خرم آباد

19:45

20:30

21:30

20:00

جام حذفي

  تيم ملي در گروه خوبي افتاد
کریم  باقري،مربي پرسپولیس در گفت و گو با همشهري از وضعیت این تیم، اعتراض به داوري ها و رابطه خودش با تیم ملي مي گوید
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فردا صبح وقتي از خواب بيدار شــديد يا نيمه شب وقتي براي رفع 
تشنگي از خواب پريديد، تلويزيون را روشن و نتيجه ديدار نيمه نهايي 
كوپا آمريكا بين برزيل و پرو را چك كنيد. 2تيم ساعت 3:30بامداد 
سه شنبه با هم بازي مي كنند تا يك پاي فينال اين رقابت ها مشخص 
شــود. پاي ديگر فينال از بازي ســاعت 5:30كله صبح چهارشنبه 
بين آرژانتين و كلمبيا مشــخص خواهد شد. تيم هاي حاضر در اين 
رقابت ها به 2 گروه 5 تيمي تقسيم شــده بودند و 4 تيم از هر گروه به 
مرحله يك هشــتم صعود كردند! يعني 20بازي انجام شد تا 2تيم 
بوليوي و ونزوئــا از دور رقابت ها حذف شــوند و بقيه تيم ها كوپا را 
بدون اين تيم ها ادامه دهند. برزيل يك روز قبل تر با برد خفيف يك بر 
صفر موفق شده بود شيلي، قهرمان 2دوره اخير را ببرد. دليل اين برد 
خفيف حركت وحشيانه گابريل ژسوس و اخراج زودهنگام اين مهاجم 

برزيلي بود. آرژانتين هم بامداد ديروز موفق شد اكوادور را 3بر صفر 
شكست دهد. مسي باز هم از روي ضربه آزاد گل زد و 2 پاس  گل هم 
در اين مسابقه داد تا به تنهايي در صدر جدول گلزنان و پاس گل قرار 
بگيرد با 4گل و 4پاس گل. نزديك ترين تعقيب كننده به او نيمار است 
كه 2 گل و 2 پاس گل براي برزيل ثبت كرده. اگر اتفاق خاصي نيفتد، 
بايد در انتظار تقابل جالب بين آرژانتين با برزيل ميزبان و مسي با نيمار 
در فينال باشــيم. حريف آرژانتين همان تيمي است كه با كي روش 
نتيجه نگرفت و سرمربي پرتغالي سابق ايران به دليل عملكردش از 
مربيگري اين تيم بركنار شد. حاال آنها با مربيگري يك مربي گمنام 
به نام روئدا تا نيمه نهايي كوپا پيش آمده اند. كمتر از يك سال پيش 
كلمبيا با كي روش در زمين خودش به همين اروگوئه 3بر صفر باخته 
بود و در بازي بعد از آن هم 6بر يك به اكوادور باخت. كلمبيا توانست 
از اروگوئه پرستاره و ســوارس و والورده و كاواني مساوي بدون گل 
بگيرد و در ضربات پنالتي و با درخشش اوسپينا اين تيم را با نتيجه 
2-4 حذف كند. حاال مسي تنها يك گل ديگر تا ركورد 77گل پله كه 
در رقابت هاي بين المللي برگزار شده در آمريكاي جنوبي شامل كوپا 
و جام جهاني به ثمر رساند، فاصله دارد. نيمار با 68گل در رده سوم و 
باالتر از رونالدو نازارياي 62گله و سوارس 61گله قرار دارد. مسي در 

35 مسابقه اي كه در سال2021 بازي كرده، 26بار به عنوان بهترين 
بازيكن زمين انتخاب شده. او 10 ســال قبل و در سال2011 از نظر 
گلزني از روي ضربات آزاد فاصله زيادي با كريستيانو رونالدو داشت. 
مسي تنها 4گل از ضربه كاشته زده بود كه در برابر كريستيانوي 30گله 

هيچ بود اما ستاره آرژانتيني توانســت با تمرين بيشتر و رسيدن به 
فرمول خاص خودش فاصله نجومي با همتاي پرتغالي اش را كم كند و 
در نهايت ظرف يك دهه از او جلو بزند. حاال مسي )58( 2گل از رونالدو 

)56( بيشتر از روي ضربات آزاد به ثمر رسانده است.

  كوپا مسي
آرژانتين و برزيل با مسي و نيمار به سمت فينال 

پيش مي روند

كرواسي

اسپانيا

دوشنبه - هفتم تير 1400

ورزشگاه پارك شهر كپنهاگ

فرانسه

سوئيس

دوشنبه - هفتم تير 1400

ورزشگاه ملي بخارست

جمعه - 11 تير 1400

ورزشگاه سن پترزبورگ

جمعه - 11 تير 1400

ورزشگاه آليانتس آرنا

سه شنبه - 15 تير 1400

23:30

ورزشگاه ومبلي لندن

شنبه - 12 تير 1400

ورزشگاه المپيك باكو

چهارشنبه - 16 تير 1400

23:30

ورزشگاه ومبلي لندن

شنبه - 12 تير 1400

ورزشگاه المپيك رم

يكشنبه - 20 تير 1400

ولز

دانمارك

شنبه - پنجم تير 1400

ورزشگاه يوهان كرايف آمستردام

هلند

چك

يكشنبه - ششم تير 1400

ورزشگاه پوشكاش بوداپست ورزشگاه ومبلي لندن

23:30

انگليس

آلمان

سه شنبه - هشتم تير 1400

ورزشگاه ومبلي لندن

سوئد

اوكراين

سه شنبه - هشتم تير 1400

ورزشگاه همپدن پارك گالسكو

ايتاليا

اتريش

شنبه - پنجم تير 1400

ورزشگاه ومبلي لندن

بلژيك

پرتغال

يكشنبه - ششم تير 1400

ورزشگاه كارتوخاي سويا

0

0

2

4

0

1

2

1

0
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0

2

2

2

1

3

1

3

4

3

5

1

3

1
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دانمارك

دانمارك

ايتاليا

ايتاليا

چك

بلژيك

سوئيس

اسپانيا

اسپانيا

انگليس

انگليس

اوكراين

کریستيانو رونالدو
 پرتغال

روملو لوکاکو
بلژیك

رحيم استرلينگ
انگلستان

هري کين
انگلستان

هریس سفروویچ
سویيس

جردان شقيری
سویيس

روبرت لواندوفسکی
لهستان

کسپر دولبرگ
دانمارك

کریم بنزما
فرانسه

اميل فورسبرگ
سوئد

پاتریك شيك
چك

جورجينيو واینالدوم
هلند

5

آقاي گلها

4
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 معجزه قلب ها در فوتبال
درباره تيم ملي دانمارك كه يورو را با سايه مرگ 

آغاز كرد، اما حاال در نيمه نهايي است و مي تواند به 
تكرار روياي 29 سال پيش اميدوار باشد

اين از آن موضوع هاي انشايي است كه اولش مي نوشتيم »واضح و مبرهن 
است كه...«. اين واضح  و مبرهن اســت ترين موضوع انشاي تاريخ است؛ 
چيزي كه دانمارك را به نيمه نهايي يورو2020 رســاند، نه چند نيمه ستاره 
اين تيم شامل دليني، اشمايكل، دولبرگ، هويبيرگ و كيائر بلكه اتحادي 
بود كه آنها همراه با مردم كشورشان پس از حادثه تلخ در مسابقه اول به آن 
دست يافتند. اريكسن، در بازي با فنالند ناگهان تعادلش را از دست داد و 
به زمين افتاد و جهان را در شــوك فرو برد. دانمارك آن بازي را كه پس از 
ساعتي تأخير ادامه يافت، باخت و نخستين پيروزي تاريخ فنالند در ادوار 
يورو را به اين تيم هديه داد. در بازي بعدي هم يك  شكســت ديگر انتظار 
وايكينگ هاي شوك زده را مي كشيد. وايكينگ ها فرمانده و پادشاه خود 
يعني »رگنار الث بروك« را از دست داده بودند. شكست مقابل بلژيك در 
حالي رقم خورد كه دانمارك سريع ترين گل جام تا آن زمان را وارد دروازه 
بلژيك كرده بود. وايكينگ ها وقتي فهميدند فرمانده زنده است و حالش 
خوب است، براي ادامه راه هم قسم شدند تا مسير خود را به سمت »والهاال«، 
بهشت موعودشــان باز يابند. 2 پيروزي 4 گله پياپي مقابل ارتش روس و 
سربازان پادشاهي ولز و در ادامه پيروزي بر نيزه داران چك، آنها را به والهاال 
و نيمه نهايي رساند. از لحاظ فني مقابل چك نبايد به آن راحتي مي بردند اما 
فرمول بردهاي شان فراتر از مسائل فني و فوتبالي بود. اين نخستين و آخرين 
باري نيست كه اتفاقي تلخ باعث مي شود بازيكنان و هواداران يك تيم براي 
رسيدن به يك هدف از نيروهاي ماورايي برخوردار شوند. درگذشت تلخ و 
ناگهاني هادي نوروزي را يادمان هست؛ تيمي كه پيش از اين اتفاق در حد 
تيم هاي معمولي بود اما پس از آن اتفاق تلخ انگيزه هاي چندين برابري پيدا 
كرد و اوج گرفت. آن پرسپوليس زيباترين تيم چند سال اخير فوتبال ايران 
و حتي بهتر از تيمي است كه 4قهرماني پياپي در ليگ آورد. آنها با انگيزه 
و انرژي و هدفي كه به دست آورده بودند، سنگين ترين شكست استقالل 

در داربي هاي پس از انقالب را با نتيجه 4 بر 2 به رقيب تحميل كردند. مورد 
ديگري هم كه مي توان به آن اشــاره كرد، مصدوميت شديد كريستيانو 
رونالدو در فينال يورو2016 است. بازيكنان پرتغال عادت نداشتند رهبر 
تيم شــان را مجروح و مصدوم ببينند. بيرون رفتن او از بازي باعث شــد 
تيمي كه شانس كمتري براي برنده شدن داشت، به پيروزي و جام برسد. 
حكايت دانمارك هم از همين دست افسانه هاست. فتوحات وايكينگ ها، 
ماجراجويي چك، معجزه سوئيســي ها مقابل فرانسه و معجزه ناقص شان 
مقابل اسپانيا، همه و همه به گردانندگان پروژه سوپرجام ثابت مي كند كه 
تافته جدا بافته كردن تيم هاي بزرگ همه اين معجزه ها و كرامات و هيجان ها 
را مي گيرد. فكرش را بكنيد در اين دوره هم تنها 8تيم مدعي در مسابقات 

حضور داشتند؛ تصورش هم سخت است كه اين چيزها را نديده باشيم.
    تا پيش از اين دانمارك 14تقابل با چكســلواكي داشت و در هيچ كدام 
از بازي ها صاحب برد نشده بود. در 12رويارويي با چك خالي هم برد براي 
دانماركي  ها ثبت نشده بود و تنها 7 تســاوي حاصل تقابل آنها به حساب 
مي آمد، اما اين بار داستان فرق داشت؛ چون نه خود اريكسن بلكه روح اين 

بازيكن در كالبد تيم وجود داشت.
    بعد از يورو 92 كه دانماركي ها قهرمان شدند، ديگر رنگ نيمه نهايي را 
نديدند. 29سال از آن زمان مي گذرد. سال 2004 در همين مرحله يك چهارم 
پاياني به چك باخته و از رسيدن به نيمه نهايي باز مانده بودند و حاال پس از 

17سال انتقام آن حذف را گرفته اند.
    با 2 گلي كه وارد دروازه چك شــد، دانمارك با ركورد تعداد گل هاي 
زده خــودش در تورنمنت هاي بــزرگ برابري كــرد. وايكينگ ها در 
جام جهاني 1986 هم 10 گل زده بودند با ايــن تفاوت كه بازي هاي آنها در 
يورو 2020 هنوز تمام نشده و شــانس بهبود اين ركورد را هم دارند. نكته 
ديگري كه درباره گلزنان اين تيم به چشم مي خورد، وجود 7 گلزن متفاوت 
در اين تيم است كه نسبت به همه تيم هاي اين دوره ليست گلزنان دانمارك 

شلوغ تر است.
    پاتريك شيك با گلزني به دانمارك با تعداد 5گل كريستيانو رونالدو 
در اين دوره برابر شد اما چون كريستيانو يك پاس گل هم داده، فعال جايزه 
آقاي گلي به ستاره پرتغالي مي رسد نه مهاجم چك. هر دو از جام حذف 
شــده اند و كريم بنزماي 4گله هم در نيمه نهايي حضور ندارد. شايد هري 

كين يا رحيم استرلينگ 3 گله بتوانند جايزه را از كريس رونالدو بقاپند.

 انگليس با سر رفت
سه شيرها در حال جابه جا کردن همه رکوردها و 

شکستن همه طلسم ها 
انگليس بعد از برد حيثيتی و تاريخی 2 بر صفر مقابل آلمان، انرژی اش 
آزاد شد و توانســت از بردهای ناپلئونی اخير فاصله بگيرد و 4 گل به 
اوكراين بزند. حاال مخترعان فوتبال مدرن اين شــانس را دارند تا با 
برتری مقابل دانمارك برای اولين بار به فينال يورو برســند. اين تيم 
هنوز حتی يك گل هم در اين دوره دريافت نكــرده. انگليس برای 
اولين بار در تاريخ در 7 بازی پياپی دروازه اش را بسته نگه داشت. گرت 
ساوث گيت پس از سر الف رمزی در ســال1966 به دومين سرمربی 
تاريخ انگليس تبديل شد كه سه شيرها را به نيمه نهايی هر دو تورنمنت 
مهم )جام جهانی و يورو( می رســاند. تفاوتی بين وضعيت فعلی تيم 
ملی انگليس با تيم دوست داشتنی سال 1996 كه برای آخرين بار در 
نيمه نهايی يورو حضور داشت، وجود دارد. آن زمان 4 مهاجم انگليس 
شامل شيرر )65گل(، شرينگام )34(، فاولر )53( و لس فرديناند )40( 
آمار گلزنی خيلی بهتری نسبت به مهاجمان امسال در ليگ داشتند. 
استرلينگ در اين فصل 30گل زده، كالورت لوين 29، رشفورد 28 و 
هری كين 41گل به ثمر رسانده اند. سال منتهی به يورو 96 اولين فصلی 
بود كه تعداد تيم ها به 20تيم و بازی ها به 38مسابقه افزايش يافته بود. 
تفاوت اينجاســت كه آن زمان بار گلزنی تيم ها روی دوش بازيكنان 
بومی بود اما االن مهاجمان خارجی زيادی در ليگ برتر حضور دارند. 
آن زمان انگليس با 2 مهاجم نوك كالســيك بازی می كرد و حاال با 

يك مهاجم در كنار 2 وينگر و در سيستمی به ظاهر هجومی تر.
      با 3 گلی كه هری كين و آن يكی هری تيــم ملی انگليس يعنی 
مگواير و جردن هندرسون از روی ضربه سر زدند، يك ركورد هم در 

تاريخ يورو به ثبت رسيد؛ 24گل با سر در يك دوره.
      در يورو 2020 و جام جهانی 2018  تيم ملی انگليس با روش سنتی 
خود يعنی ارسال بلند و ضربه سر به گل های زيادی دست يافته. 3 گلی 
كه با ضربه سر وارد دروازه اوكراين شد، تعداد گل های انگليسي ها در 

اين تورنمنت هاي مهم را دو رقمي كرد و به عدد 10 رساند. ديگر تيم ها 
بيش از 4گل با سر در اين 2 دوره نزده اند. ضمن اينكه انگليس تنها تيم 
تاريخ يورو محسوب می شود كه در يك مسابقه، 3بار از روی ضربه سر 

به گل رسيده است.
      گل اول هری كين ششمين پاس گلی بود كه رحيم استرلينگ به 
اين مهاجم می داد. اين دو بهترين زوج خــط حمله انگليس در قرن 
بيست  ويكم محسوب می شوند. كين ممكن اســت فصل آينده در 
منچسترسيتی بازی كند، البته اگر رحيم تا آن موقع تصميم به جدايی 

نگرفته باشد كه هر دو احتمال وجود دارد.
      هری كين كه گلزنی در اين رقابت ها را از بازی چهارم آغاز كرد، 
حاال تعداد گل های خود در تورنمنت های مهم -جام جهانی و يورو- را 
به 9گل رسانده كه برابر با ركورد آلن شــيرر بزرگ است. تنها گری 
لينه كر با 19گل ركوردی بهتر نســبت به او دارد كه كاپيتان انگليس 

فرصت آن را دارد تا به او برسد يا از ركوردش عبور كند.
      پای جردن هندرســون، كاپيتان ليورپول هم به گلزنی برای تيم 
ملی باز شد؛ البته پايش كه نه، سرش. هندرسون برای اين گل 63بازی 
ملی انتظار كشيده و 43ضربه به سمت دروازه حريفان زده بود. اين 
طوالنی ترين زمانی اســت كه يك بازيكن برای گلزنی در تيم ملی 
انگليس صبر می كند؛ البته به جز دروازه بان ها. نزديك ترين طلســم 
گلزنی به طلسم هندرسون، 47بازی سول كمبل، مدافع سابق آرسنال 

در تيم ملی برای رسيدن به گل بود.
      اين برای دومين بار در تاريخ بود كه تيم ملی انگليس يك بازی از 
مرحله حذفی يورو يا جام جهانی را با 4 گل زده پيروز می شود. اولين  بار 
در فينال جام جهانی 1966 بود كه سه شيرها 4  گل در يك بازی حذفی 
زدند؛ به آلمان در پيروزی 2-4 كه يكی از گل های جف هرست كه در آن 

ديدار هت تريك كرده بود، از خط دروازه هم رد نشده بود.
      كلوين فيليپس كه از او به عنوان پديده اين دوره تيم ملی انگليس 
ياد می شــود، عملكردی نااميدكننده مقابل اوكراين داشت با صفر 
شــوت در چارچوب و صفر خلق موقعيت و صفر دوئل برنده شده و 
پايين ترين آمار پاس صحيح. حضور همزمان او و رايس در خط هافبك 
كه يك شكل و هم جنس هســتند، يكی از معضالت تركيب انگليس 

محسوب می شود. 
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بدون يك خط

فهرست نهايي

بخت و اقبال بلند و قرعه خوب داشتن در تورنمنت ها، بسيار حياتي 
است. بعد از تيم ملي بسكتبال كه با بخت و اقبال بلند در جام جهاني 
2019، سهميه المپيك گرفت، تيم بسكتبال جوانان ايران هم در 
جام جهاني با قرعه اي خوب روبه رو شده. جوانان بسكتبال 7سال 
به طور مستمر اردو داشــتند و بازي كردند اما شنبه در مسابقات 
جوانان جهان، به صربستان باختند. با وجود اين ادامه مسير براي اين 
تيم سخت نيست. ديشب جوانان مقابل لتوني ميزبان بازي داشتند 
و فردا با پورتوريكو. در دور دوم نيز تيم هايي مثل ســنگال و ژاپن 
انتظارمان را مي كشند. نتايج دور مقدماتي، در دور دوم نيز منظور 
مي شــود. اميدواريم كادرفني از اين فرصت ها براي كسب جايگاه 

خوب جهاني استفاده كند.

تيم ملي بسكتبال با 2 باخت سنگين و يك پيروزي، بازي هاي 
تداركاتي در ژاپن را ترك كرد، به ايران برگشت و از پنجشنبه براي 
2 بازي با تيم ملي اســپانيا به اين كشور رفت. بازي اول شنبه در 
والنسيا برگزار و 88بر 61به نفع ميزبان تمام شد. اين چهارمين 
بازي تيم ملي بود كه بدون يك خــط تحليل كادر فني اين تيم 
پشت سر گذاشته شد و هنوز كســي نمي داند هدف تيم ملي از 
بازي هاي تداركاتي و سفرهاي پشت سرهم چيست؟ كادر فني 
مصاحبه نمي كند، روي سايت فدراسيون بسكتبال هم چيزي 
ديده نمي شــود. تنها اطالعاتي كه داريم اين است كه اسپانيا با 
17بازيكن نفراتش را آزمايش مي كند و از حدود 2 ماه قبل تيم 

ملي 12نفر المپيكي اش را انتخاب كرده است!

طبق خبرهايي كه از فدراسيون درز كرده، فهرست تيم ملي براي 
المپيك نهايي شده اســت. در پوينت گارد؛ سينا واحدي و فيليپ 
جالل پور، در شوتينگ گارد؛ بهنام يخچالي، سعيد داورپناه و نويد 
رضايي فر، در فوروارد ســرعتي؛ صمد نيكخــواه بهرامي و محمد 
جمشيدي، در فوروارد قدرتي؛ ارسالن كاظمي، محمد حسن زاده و 
مايك رستم پور و در سنتر؛ حامد حدادي و آرون گرامي پور به المپيك 
مي روند. حامد حسين زاده در اردوي ژاپن خط خورد و روزبه ارغوان 
با تيم در اسپانياست. گفته مي شود اتفاقات اخير كه به دليل ضعف 
مديريت اتفاق افتاد، حال و احوال تيم را به هم ريخته است. در 18 روز 
باقيمانده تا المپيك بايد فكري به حال روحيه و خستگي تيم ملي كرد.

زير حلقه

جايگاه جوانان

پزشك اجازه داد؛ پريسا جهانفكريان در بازي هاي المپيك توكيو 
وزنه مي زند. جهانفكريان وزنه برداري است كه در دسته سنگين وزن 
براي وزنه برداري زنان ايران سهميه المپيك گرفته. اين نخستين 
ســهميه وزنه برداري زنان ايران در المپيك اســت. بعد از اينكه 
فدراسيون به او خبر داد شانسي براي گرفتن سهميه ندارد، تاندون 

سرشانه اش را جراحي كرد. شــنبه حضورش در المپيك قطعي 
شد اما با توجه به اينكه فقط يك هفته از جراحي اش مي گذشت، 
اين نگراني وجود داشت كه به المپيك نرسد. ديروز فدراسيون با 
پزشك جراح جهانفكريان جلسه گذاشت. نتيجه اين بود كه او با 
فيزيوتراپي و تمرينات اختصاصي مي تواند در توكيو وزنه بزند. علي 

مرادي، رئيس فدراسيون درباره وضعيت جهانفكريان به ايرنا گفت: 
»او از چند روز آينده تحت نظر پزشك و مربيان تيم ملي در اردو 

حاضر مي شود و تمريناتش را آغاز مي كند.« 
در اين مدت جهانفكريان هم بايد تست دوپينگ بدهد و هم واكسن 
كرونا تزريق كند. او هم از خوشحالي اش به ايسنا گفت: »به قدري 
خوشــحالم كه نمي دانم چه بگويم. قدر اين المپيك را مي دانم. 
پزشكم گفت با همه توان و علمي كه دارد دستم را درمان مي كند. 
ممكن است نتوانم به 100درصد آمادگي برسم اما فكر مي كنم تا 

المپيك بتوانم 70درصد آماده شوم. قرار است فيزيوتراپي كنم و 
طول درمانم كوتاه تر شود.« 

جهانفكريان كه بعد از كناره گيري وزنه بردار ساموا، توانست سهميه 
المپيك بگيرد، در هفته دوم بازي ها وزنه مي زند. وزنه برداري زنان 
ايران از سال 1396راه اندازي شــد و جهانفكريان جزو نخستين 
نفراتي بود كه در اين رشته فعال بود و به اردوهاي تيم ملي دعوت 
شد. او حاال نخســتين زني است كه در اين رشــته با سهميه به 

المپيك مي رود.

  دختر وزنه بردار قطعا به المپيك مي رود 

محسن محمود  صفري 
خبرنگار

افشين رضاپور 
2برادر در جست وجوي مدال المپيككارشناس بسكتبال

محمدرضا گرايي، مي گويد او و برادرش محمدعلي به حضور در المپيك قانع نيستند و مي خواهند 2مدال براي كشتي فرنگي ايران بگيرند

المپيــك 1996 
آتالنتــا آخرين 
رويــداد بزرگي 
بود كه 2برادر با دوبنده ايران روي تشك رفتند و صاحب 
مدال شــدند؛  اميرضا خادم مدال برنــز گرفت و برادر 
كوچك تر رســول مدال طال. آيا 24سال بعد، قرار است 
اين اتفاق در توكيو تكرار  شود؟ محمد بنا، سرمربي تيم 
ملي فرنگي اميد زيادي به درخشش برادران گرايي دارد. 
محمدعلي در وزن 77 كيلوگــرم و محمدرضا در وزن 
67 كيلوگرم. آنها اهل شــيراز هستند. محمدرضا برادر 
كوچك تر است؛ قهرمان اميدهاي جهان كه در مسابقات 
كسب سهميه المپيك بدون اينكه امتيازي از دست بدهد، 
همه رقبايش را با امتياز عالي شكست داد. او در گفت وگو 

با همشهري از شرايطش پيش از المپيك گفته است.

   رسيدن به المپيك با توجه به تغيير وزني كه 
داشتي، سخت نبود؟

سال ها در وزن 67 كيلوگرم، هم كشتي گرفتم و هم مدال. در 
بازي هاي آسيايي جاكارتا در همين وزن به مدال برنز رسيدم. 
با تصميم مربيان و كادر فني براي اينكه وزن زيادي كم نكنم، 
به وزن 72كيلوگرم آمدم كه وزن غيرالمپيكي است و براي 

حضور در المپيك مجددا به 67 كيلوگرم برگشتم.

   با برنامه به وزن 72 كيلوگرم رفتي، حاال براي 
وزن كم كردن مشكلي نداري؟

براي اينكه در مســابقات مختلف وزن زيــاد كم نكنم و 
بدنم تحليل نرود، به 72 كيلوگــرم رفتم. براي حضور در 
مسابقات گزينشي به 67 كيلوگرم برگشتم و با برنامه ريزي 
كه انجام شده بود، 3 كيلوگرم وزن كم كردم و مشكلي از 

نظر كم كردن وزن ندارم.

   در مســابقات كسب ســهميه عملكرد 

فوق العاده اي داشتي و همه حريفانت را بدون اينكه 
امتيازي از دست بدهي به راحتي شكست دادي. اين 

كشتي ها را در المپيك هم مي توانيم ببينيم؟
المپيك نامش بزرگ است و هيچ حريفي را نبايد دست كم 
گرفت. همه روي تشــك مي آيند تا شگفتي ساز شوند و 
هيچ كس از قبل بازنده نيست. يك اشتباه در المپيك باعث 
مي شود 4سال حسرت بخوري، تازه اگر شانس بياوري و 
بتواني المپيك بعدي باشي. براي همين تالش مي كنم تا 

مثل مسابقات گزينشي دست پر به كشور برگردم.

   به تعويق افتادن المپيك برايت چطور بود؟
اين تعويق در كل به نفع كشــتي ايران شد. من، عليرضا 
نجاتي و محمد هادي ساروي كه تجربه كمتري نسبت به 

بقيه داشتيم، حاال يك سال باتجربه تر شده ايم.

   در بازي هاي المپيك 1996 برادران خادم 
توانستند 2مدال بگيرند. برادران گرايي مي توانند اين 

اتفاق را تكرار كنند؟ 
حضور در المپيك افتخار بزرگي اســت ولي هم من و هم 
محمدعلي به اين حضور قانع نيستيم. ما تالش مي كنيم، 
مردم هم دعايمان كنند مي توانيم مدال هاي خوشــرنگ 

كسب كنيم.

   حضور همزمان با محمدعلي در اردو خوب 
است؟

خيلي خوب است. در شيراز هم كه هستيم با هم تمرين 
مي كنيم. حضور محمدعلــي در اردو و المپيك براي من 

قوت قلب است.

  در اردو هم اتاقي هستيد؟
بله؛ من، محمدعلي، يوســف قادريان و حســين نوري 

هم اتاقي هستيم.

   20 روز ديگر راهي المپيك مي شــويد، 
در اين مدت مسئوالن اســتان فارس از شما حالي 

پرسيده اند؟ 
مسئوالن مثل هميشه وعده مي دهند و ما هم ديگر به اين 
رفتارها عادت كرده ايم. ما تنها المپين هاي شيراز هستيم 
ولي مسئوالن درگير كارهاي خودشان هستند و فكر نكنم 
اصال يادشان باشد كه بزرگ ترين مسابقات ورزشي جهان 

حدودا 20 روز ديگر برگزار مي شود.
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افقي:
1- مقابل روز- مهاجم تيم 

فوتبال پرسپوليس
2- بدرود- فرمانده اصحاب 

فيل- رهسپار
3- اســتقبال مهمان- غذا 

در قوطي- خاك سفالگري
4- كرنش- هنگام مصيبت 

گفته مي شود
5- كنيــزك- چراغ آويــز 

تزييني- بانوي همدم
6-  ســاز پدالــي- شــاعر 
معروف دوره ســامانيان- 

بيماري سبزي آلوده
7- مساوي- رساله مشهور 
افالطــون- اليــه محافظ 

دندان
8- بعضــي اوقــات- نوعي 

گردنبند زنانه- پارازيت
9- هرگز نشود- نوعي توپ 

فوتبال- دومين دورقمي
10- ســنگيني- آكنــده- 
منطقــه اي سردســير در 

شمال روسيه
11- ... بود هر كه دانا بود- 

شنونده- نشانه
12- اشتباهاتي كه نمازگزار 
هنگام خواندن نماز مرتكب 

مي شود- روشنايي صبح
13- ناپايدار- ســكه طالي 

عهد قاجار- سيستم عاملي 
در كامپيوتر

14- آهــو- غيرخدا- جمع 
شيء

15- مثنوي فارسي سروده 
خاقاني- آبكي

  
عمودي:

1- بذله گــو- غضروفي در 
پشت زبان- واژه

2- شــروع، آغــاز- فاني و 
ناپايدار- رنگين كمان

3- ميــل به غــذا- مالزم- 
حرف آزاردهنده

4- خطي در دايره- شريف- 
گلوله خميري

5- ستمديده- ناپاكي
6- از وسايل ارتباط جمعي- 

مونس- مرد بي زن
7- تير پيكاندار- شادمان- 

سود بردن
8- قلعــه حكومتـــــي- 
فيزيكــدان ايتاليايي قرن 
هفدهم و طراح نخســتين 
فشارسنج جيوه اي- درخت 

تسبيح
9- مســافر پيــاده- لمس 

شده- گشاده
10- مثل ماه- اسب سرخ- 

سيلي

11- داراي جنبــه داســتاني- 
نوازنده فقيد ني در موسيقي ايراني
نهي كننــده-  آزمــون-   -12

خرامنده
13- رمق پاياني- ظرف نوشيدن 

مايعات- زيرك
14- جانشين كيخســرو- ارابه- 

جزيره شطرنجي
15- همداستان رامين- شيوه اي 
براي رنگ مــو- واحــدي براي 

اندازه گيري زمان

نيداينببابكولچ
هزومارتاوتتمه

ركشتفگنهويوي
واراسگندلادم
اقبايمهرسرتنع
ناكبلعبتمدخد
فيدرتافرعلاو
تلكراصبتسايشم

مهسسسمارصاصق
ااميالاحرسيج
ماناهبمكشيوال
يرهميدنمساقو
تكرشيدعتمامد
لجااكهبرناحلا
ناخمرفيباوختخر 15

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3970
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

941527386
853964712
627183594
539472168
468319257
712658943
296741835
385296471
174835629

متوسط

 1 5   2    
6  9   3   8
    1  6 5  
 8     3  2
         
2  6     1  
 3 8  6     
5   4   8  9
   7   4 3  247658139

516392478
389741256
762983541
891524763
453176982
935817624
128465397
674239815

ساده

متوسط

815672943
679543128
342819657
784156392
153294786
296387514
438965271
527431869
961728435

سخت

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

ساده

  7  5  1   
  1  3 9 2    8
 8 9 7  1 2 5  
 6      4  
  1 5   7   
 5   1 7   8  
 3 5 8  7 6 2  
   4 6 5    
  4  3  8  5 
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  با وجود توليد واكسن چرا وارد موج ديگركرونا شديم
سؤال ما اين است كه اكنون كه واكسن داخلي هم توليد شده و واردات 
واكســن هم با همه محدوديت ها كم و بيش انجام مي شود چرا بايد 
روزانه صدها نفر از بين بروند. چه بنيان هــا و خانواده هايي كه با اين 
روال نابود شده و مي شوند. واكسيناسيون سراسري جدي گرفته شود.
كشوري از رشت

   درصد جانبازي رزمندگان چه شد؟
طــرح اعطاي درصــد جانبازي بــه رزمندگان جان بركف 8ســال 
دفاع مقدس به صورت مختصر اجرايي و رها شــد و تــا جايي كه در 
خبرها آمده حدود 2 هزار نفر با ارائه مدارك رزمندگي، درصد جانبازي 
گرفتند. در شرايطي كه سن همه رزمندگان در حال عبور از حد مقرر 
در قانون است، خواسته هاي همه رزمندگان 8 سال دفاع مقدس ارائه 

درصد جانبازي براساس مدت حضور در جبهه است.
علي عباسپور از تهران

  بلوار ابن سيناي تويسركان تكميل و بهسازي شود
بلوار 55متري ابن سينا واقع در روبه روي سالن ورزشي 2هزار نفري 
الغدير و نيز مجاورت بيمارستان شهيد سردار سليماني در تويسركان 
حدود 20سال پيش تنها يك الين باريك آن آسفالت شد و به صورت 
دوطرفه مورد بهره برداري قــرار گرفت. حال با افتتاح بيمارســتان 
220تختخوابي سردار شهيد ســليماني در كنار اين بلوار و افزايش 
حجم عبور و مرور و ترافيك خودروها، تكميل اين بلوار به شدت مورد 
نياز است. سال 98براي دومين بار كلنگ ساخت در اين بلوار به زمين 
زده شد ولي بعد از 2 سال بلوار همچنان وضعيت 20سال قبل را دارد.
سعيدي از تويسركان

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

پاسخ مسئوالن

درگيري بر سر جاي پارك 
 كاميون را به آتش كشيد

دليل آتش گرفتن يك كاميون در زرين دشت 
استان فارس، درگيري بر سر جاي پارك خودرو 
بود. به گزارش ايسنا، روز يكشنبه گزارش آتش 
گرفتن يك كاميون به آتش نشاني شهرستان 
زرين دشت اعالم و با حضور آتش نشانان حريق 
مهار شــد. از آنجا كه آتش سوزي عمدي بود، 
پليس وارد ماجرا شــد و عامل آتش  سوزي را 
دستگير كرد. در ادامه مشخص شد كه متهم 
به دنبال اختالف بر ســر جاي پارك خودرو با 
صاحب كاميون درگير شده و براي انتقامجويي 
كاميون او را آتش  زده اســت. پرونده متهم در 

اختيار مرجع قضايي قرار گرفت.

آدم ربايي خونين مدير 
پيج اينستاگرامي 

آدم رباياني كه با ربودن مدير يكي از صفحات 
پر بازديد اينستاگرامي در تاكستان قزوين او 
را با ضربات چاقو مجروح كرده بودند دستگير 
شــدند. به گزارش خبرگزاري صدا و ســيما، 
دادستان تاكستان گفت: پنجشنبه سوم تير، 
3 نفر در جاده آقچه كند، خودروي مدير يكي 
از صفحات پربازديد استان را متوقف كرده و او 
را ربودند. آنها با انتقال اين فرد به محلي ديگر 
او را با چاقو، ضرب و جرح كردنــد و در ادامه 
2 نفر ديگر به ربايندگان اضافه و با سرقت تلفن 
همراه فرد ربوده شده، متواري شدند. حسين 
رجبي افزود: به دنبال اين حادثه هر چهار متهم 
دستگير شدند و يك نفر ديگر نيز تحت تعقيب 
قضايي است كه با دســتگيري وي پرونده با 
صدور كيفر خواست به دادگاه كيفري ارجاع 
داده خواهد شد. گفته مي شود مدير اين صفحه 
در اينستاگرام به يكي از صاحب منصبان استان 

قزوين توهين كرده بود. 

مجرم سابقه دار به بهانه استخدام، افراد 
جويــاي كار را بــه دام مي انداخت و با داخلي

بي هوش كردن آنها، اموالشان را سرقت 
مي كرد. به گزارش همشهري، تحقيقات براي بازداشت 
اين متهم از چند روز قبل با مطرح شدن چندين شكايت 
مشابه آغاز شد. مالباخته ها افراد جوياي كار بودند كه در 
ايستگاه هاي مترو به دام مردي افتاده بودند كه خودش 
را مدير يك فروشــگاه لوازم خانگي يا لوازم ورزشــي 

معرفي كرده بود.
يكي از مالباخته ها درباره شگرد متهم گفت: در ايستگاه 
مترو منتظر قطار بودم كه مردي كنارم نشست. او سر 
صحبت را باز كرد و درباره مســائل اقتصادي و كاري 
حرف زد. وقتی متوجه شد كه من در جست و جوي كار 
هستم، مدعي شد كه  مدير يك فروشگاه لوازم خانگي 
است و نياز به دو كارمند دارد. مي گفت حقوق و مزاياي 
خوبي مي دهد و حتي بعد از 3 مــاه مرا بيمه مي كند. 
وقتي اينها را شنيدم از او خواستم مرا در فروشگاهش 
استخدام كند و وي از من خواست براي صحبت بيشتر 
به پاركي در همان حوالي برويم. شاكي ادامه داد: وقتي 
روي نيمكت پارك نشســتيم و ســرگرم حرف زدن 
شديم، او از داخل كيفش 2پاكت آبميوه بيرون آورد و 
يكي از آنها را به من داد. وقتي آبميوه را نوشيدم دچار 
سرگيجه شدم و از هوش رفتم. چشمانم را كه باز كردم 
در بيمارستان بودم و متوجه شدم رهگذراني كه از پارك 
عبور مي كردند وقتي مرا بي هوش پيدا كرده بودند به 
اورژانس زنگ زده بودند. در بيمارستان كه بودم متوجه 
شدم مردي كه مدعي بود مدير فروشگاه است، تمام 
اموالم مانند گوشي موبايل، ســاعت، مقداري پول و 

انگشتر طاليم را سرقت كرده است.
ماموران پليس آگاهي تهران با دستور داديار شعبه دوم 
دادسراي وي ژه سرقت،  تحقيقات براي دستگيري سارق 

را آغاز كردند تا اينكه آخرين مالباخته هاي اين مجرم 
حرفه اي كه پسردايي و پسرعمه بودند تصميم گرفتند 
همزمان با پليس، خودشان هم براي دستگيري متهم 
اقدام كنند. اين دو مالباخته نيز در ايســتگاه مترو با 
متهم آشنا شده و پس از خوردن آبميوه بي هوش شده 
بودند و اموالشان به سرقت رفته بود. آنها تالش شبانه 
روزي خود را براي يافتن متهم آغاز كردند و از صبح زود 
تا آخر شب در ايستگاه هاي مترو و اطراف پارك هاي 
مركز شهر جســت وجو مي كردند تا اينكه تالش شان 

نتيجه داد و متهم را يافتند.
مرد سارق در يكي از ايستگاه هاي مترو در حال صحبت 
با طعمه اي ديگر بود كه پسرعمه و پسردايي زيرك از 
دور او را زير نظر گرفتند. وقتي متهم، طعمه اش را به 
پارك دعوت كرد آنها وي را تعقيب كردند و همزمان 
با پليس تمــاس گرفتند. دقايقي بعد و درســت قبل 
از اينكه متهم آبميوه مســموم را به طعمه اش بدهد، 
پسرعمه و پسردايي سراغش رفتند و با او درگير شدند و 
همان موقع پليس رسيد و متهم دستگير شد. وي كه به 
اداره آگاهي انتقال يافت، در بازجويي ها به سرقت هاي 
سريالي با شــيوه بي هوشــي اقرار كرد و براي انجام 
تحقيقات بيشتر و شناسايي شاكيان در اختيار مأموران 

پليس آگاهي تهران قرار گرفت.

دزد حرفه اي به بهانه استخدام، جويندگان كار را به دام مي انداخت

ســركرده باند دزدان خشن كه با 
بي رحمي دســت به سرقت طال و پيگيري

جواهــرات زنان مــي زد، با حكم 
دادگاه انقالب به اعدام محكوم شد. خشونت اين 
باند باعث شده بود كه بسياري از طعمه هاي آنها 
از وحشت، دچار مشكالت روحي شوند و از ترس 
جرأت نكنند تنهايي به خيابان بروند. اعضاي اين 
گروه حتي كودكاني را كه همراه مادرشان بودند 
تهديــد مي كردنــد و بعــد از ســرقت طال و 

جواهراتشان متواري مي شدند.
به گزارش همشــهري، تحقيقات در اين پرونده 
از اواخر سال 96با چند شكايت مشابه در پليس 
پايتخت شــروع شــد. يكي از زناني كه به دام 
دزدان موتورسوار گرفتار شده است به مأموران 
گفت: ظهر بود كه ســرويس مهد كودك، دختر 
شش ساله ام را به خانه آورد. من نيز طبق معمول 
هميشه به مقابل ســاختمان رفتم تا دخترم را 
تحويل بگيرم. وقتي دخترم از ماشين پياده شد 
و ســرويس مهد كودك رفت، ما وارد ساختمان 
شديم اما هنگامي كه مي خواســتم در را ببندم 
ناگهان فردي دست و پايش را روي در گذاشت 
و مانع از بسته شدن آن شــد. او پسري جوان و 
ناشناس بود كه چاقو در دســت داشت. مقابل 

در هم همدستش سوار بر موتور منتظرش بود.
شــاكي ادامه داد: مرد چاقو به دست مرا به ديوار 
كوبيد و چاقويــي زيرگلويم گذاشــت. دخترم 
وحشــت كرده بود اما پيش از آنكه جيغ بكشد، 
مرد خشن دستانش را روي دهان او گذاشت و مرا 
تهديد كرد كه اگر حرفي بزنم، هم مرا مي كشد و 
هم جان دخترم را مي گيرد. او با تهديد هرچه طال 
داشتم سرقت كرد و بعد در يك چشم برهم زدن 
ترك موتور همدستش نشست و هر دو فرار كردند. 

پس از اين حادثه دخترم به شدت از لحاظ روحي 
دچار مشكل شده است. تا چند شب به هيچ عنوان 
نمي خوابيد و با وجود اينكه من و پدرش در كنار او 
بوديم ترس در وجودش بود و مي لرزيد. خودم هم 
پس از اين اتفاق ديگر جرأت نمي كنم به تنهايي از 

خانه خارج شوم.

سرقت هاي سريالي
بررسي شكايت ها نشان مي داد كه اعضاي اين باند 
بيشتر سرقت هايشان را در شرق تهران و هنگام 
ظهر انجام مي دادند. آنها فقط زنان و دختران را به 
دام مي انداختند و با گذاشتن چاقو روي گلويشان 
يا با ضرب و شــتم و مشــت و لگد زدن به آنها، 

طالهايشان را سرقت مي كردند.
زن ديگري كه به دام سارقان افتاده بود در شكايت 
خود گفت: ظهر بــود كه در حال بازگشــت به 
خانه ام در شــرق تهران بودم. 2 سرنشــين يك 
موتورســيكلت به ســمت من آمدند و آدرسي 
پرسيدند. من از همه جا بي خبر شروع كردم به 
راهنمايي شــان اما ناگهان يكي از آنها از موتور 
پياده شده و دهان مرا گرفت. پس از آن چاقويي 
زيرگلويم گذاشــت و تهديد كرد كه اگر صدايم 
در بيايد مرا مي كشــد. او گردنبند مرا كشيد و 

بعد ترك موتور نشست و با همدستش فرار كرد.

دستگيري
تعداد شاكيان روزبه روز بيشتر مي شد و مأموران 
با انجام چهره نگاري موفق به شناسايي هر 4سارق 
سابقه دار شدند. در مرحله بعد پاتوق هاي احتمالي 
آنها را زيرنظر قرار گرفت و مخفيگاه اصلي آنها در 
پاكدشت شناسايي شد. به اين ترتيب هر 4متهم 
در عملياتي غافلگيرانه دســتگير شدند و براي 

تحقيق به دادسراي ويژه سرقت انتقال يافتند.
آنها وقتي مقابل قاضي عليرضا بهشتي، بازپرس 
پرونده قرار گرفتند به سرقت بيش از 200زن و 
دختر اقرار كردند. ســركرده اين باند كه جواني 
25ســاله به نام اميد بود اوايل ســال 96پس از 
2سال حبس از زندان آزاد شد. اما بار ديگر نقشه 
دزدي از زنان را كشــيده بود. وي در بازجويي ها 
گفت: از وقتي از زندان آزاد شده بودم با موتورم 
مسافركشي مي كردم اما در آمد خوبي نداشتم 
تا اينكه يك روز كه براي هواخوري به پارك رفته 
بودم با جواني آشنا شدم. او به من آموزش سرقت 
طالي زنــان را داد. به  نظرم دزد ســابقه داری 
بود و از آن پس، باند ســرقت تشكيل دادم. وي 
درباره شــگردش گفت: با 2 موتور راهي سرقت 
مي شــديم. 2 نفر كه ســوار بر موتور اول بودند، 
سرقت مي كردند و 2 نفر ديگر سوار بر موتور دوم 
نقش اسكورت را داشــتند. در واقع هواي دزدان 
را داشــتند كه اگر خطري تهديدشــان كرد به 
كمكشان بروند. معموال جايمان عوض مي شد، 
گاهي2 نفر نقــش دزد را داشــتند و گاهي هم 
نقش اسكورت كردن 2 نفر ديگر. طعمه هايمان 
را از ميان زنان انتخاب مي كرديم؛ آنهايي كه به 
خودشان طال آويزان كرده بودند. وي ادامه داد: 
با شناســايي زنان به سمتشان هجوم مي برديم. 
چاقو را زير گلويشان مي گذاشتيم و تهديدشان 
مي كرديم. گاهي گردنشان را مي گرفتيم و آنها 

را روي كاپوت ماشــين مي انداختيم. گاهي هم 
آنها را به ديوار مي كوبيديــم و گاهي هم با لگد 
به صورتشان مي زديم و با ســرقت طالهايشان 
فراري مي شــديم. وي ادامــه داد: برخي از آنها 
بچه هايشــان همراهشــان بود و گاهــي ناچار 
مي شديم بچه ها را تهديد كنيم تا مادرها مقاومت 
نكنند و تسليم شوند. سركرده باند دزدان خشن 
در ادامــه بازجويي ها گفت: من و همدســتانم 
بچه هاي پاكدشت هســتيم و معموال هفته اي 
يك بار به تهران مي آمديم و با انجام سرقت دوباره 
به پاكدشت برمي گشــتيم. اما پيش از اجراي 
دزدي ها، همه جاي تهران را گشتيم و احساس 
كرديم شرق تهران خلوت تر از نقاط ديگر است، 
آن هم هنگام ظهر. پس از سرقت هم طالها را مي 

فروختيم و بين خودمان تقسيم مي كرديم.

اشد مجازات
ســرقت هاي اين گروه به حدي بــود كه باعث 
وحشــت و بيماري روحــي بســياري از زنان و 
كودكان شــده بود. با توجه به خشــونت بااليي 
كه دزدان در ســرقت هاي خود داشتند قاضي 
عليرضا بهشتي، بازپرس دادسراي وي ژه سرقت 
براي سركرده اين گروه خشن درخواست محاربه 
كرده و بخشي از پرونده به دادگاه انقالب فرستاده 
شد و در دادگاه انقالب محاكمه و با حكم دادگاه 

شد. به اعدام محكوم 

   آشنايي با مرد فريبكار در مترو
متهم متولد سال57 و سابقه دار است. او مي گويد كه از وقتي 
بيكار شده و نتوانسته كار مناسبي پيدا كند تصميم گرفته 
براي تهيه هزينه درمان همسرش نقشه سرقت بكشد. او 
مدعي است كه قرار بوده تا پايان تير ماه سرقت هايش را 

ادامه بدهد و بعد متوقفش كند.

چرا براي پايان ســرقت هايت زمان تعيين 
كرده بودي؟

چون ســابقه دار هســتم. برنامه ريزي كردم كه تا پايــان تير به 
ســرقت هايم ادامه بدهم و بعد دور خالف را خط بكشم تا پليس 

نتواند مرا رديابي كند. اما بخت با من يار نبود و گرفتار شدم.
چند سابقه كيفري داري؟

چندين سابقه دارم. درگيري، ســرقت و يك سابقه لواط هم دارم. 
هربار مدتي حبس كشيدم و بعد آزاد شدم. آخرين بار پس از آزادي 

توبه كردم كه ديگر سمت خالف نروم اما نشد.
چرا توبه ات را شكستي؟

پس از آزادي به دنبال كار گشتم و اتفاقا در يك شركت داروسازي 
مشغول به كار شدم. شــركت پخش دارو بود و از كارم راضي بودم. 
اما هميشه يك جاي كار مي لنگد، در كل خيلي آدم خوش شانسي 
نيستم و هميشه بد مي آورم. شركت شروع كرد به تعديل نيرو و نام 
من هم در ليست تعديلي ها بود. بيكار شدم و كارم را از دست دادم. 
در شرايطي كه همه  چيز داشت خوب پيش مي رفت اما زندگي من 

هميشه با سختي همراه بوده. افتادم دنبال كار اما پيدا نشد.
ايده سرقت چطور به ذهنت رسيد؟

چند وقت قبل در مترو با مردي آشــنا شدم. سر صحبت را با او باز 
كردم و مرد جوان گفت صاحب يك شــركت است و مي تواند مرا 
استخدام كند. حتي شماره اش را به من داد اما از آن روز به بعد هرچه 
با شماره موبايلي كه به من داده بود تماس گرفتم جواب نداد. همين 
باعث شد كه با اين ترفند نقشه سرقت بكشم. در مترو و پارك ها، 
افرادي را كه در جست و جوي كار بودند شناسايي مي كردم و به بهانه 
اينكه مدير يك فروشگاه لوازم ورزشي يا خانگي هستم آنها را فريب 
مي دادم. به طعمه هايم وعده كار مــي دادم و با اين ترفند آنها را به 
جاي خلوتي مانند پارك ها مي كشاندم. بعد از قبل آبميوه اي را كه 
داخل آن داروي بي هوشي ريخته بودم به مالباخته ها مي دادم و آنها 
پس از نوشيدن آبميوه مسموم از حال مي رفتند. در آن زمان بود كه 
نقشه سرقت را اجرا كرده و با رهاكردن طعمه هايم فراري مي شدم.

انگيزه ات مشكالت مالي بود؟
بيكار بودم و مشكالت مالي فراواني داشتم. از سوي ديگر همسرم 
بيمار بود و براي تامين هزينه درمان او نياز به پول داشتم. همه اينها 
دليلي شد تا بارديگر دست به سرقت بزنم و زودتر از آنچه تصورش را 

مي كردم با كارآگاه بازي دو نفر از طعمه هايم گير افتادم.

 دزدان خشن از 200زن
 و دختر سرقت كردند

مسير دوچرخه تأثيري در افزايش ترافيك تقاطع جمهوري- حافظ ندارد
روابط عمومي سازمان حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران پيرو چاپ 
پيام مردمي با عنوان »تقاطع جمهوري- حافــظ ظرفيت الزم براي 
دوچرخه سواري ندارد« در ستون با مردم روز 9خردادماه پاسخ داده 
است: احداث مسيرهاي دوچرخه در معابر مناطق مركزي شهر به دليل 
وجود مراكز متعدد تجاري، اداري،  آموزشي و تفريحي به منظور اتصال 
اين مراكز به يكديگر و همچنين به ايستگاه هاي حمل ونقل عمومي از 
اهميت ويژه اي برخوردار است و اين مناطق مقاصد بسياري از سفرهاي 
درون شهري است. از اين رو انتخاب خيابان حافظ براساس پتانسيل 
موجود و موارد ذكر شــده و همينطور معيارهاي فني صورت گرفته و 
سعي بر اين شده كه تا حد امكان ضمن تخصيص فضاي كافي به عابران 
پياده ايمني دوچرخه سواران نه با ايجاد محدوديت براي وسايل نقليه 
بلكه با آرام سازي  حركت آنها صورت گيرد. بر اين اساس ضمن حفظ 
الين هاي عبوري معبر يادشده قسمتي از فضاي پارك حاشيه اي )عموما 
غيرمجاز( اين معبر به مسير دوچرخه تخصيص داده شد كه تأثيري در 

ترافيك محلي به ويژه ترافيك تقاطع حافظ - جمهوري ندارد.

 7 اقدام فوري براي خروج
 سيستان و بلوچستان   از بحران 

ادامه از  آيا افزايش پوشــش واكسيناســيون در 
سيستان وبلوچستان را اقدام عاجل برای رفع صفحه 12

طغيان كرونا در اين منطقه می دانيد؟ 
واكسيناسيون موضوع مهمي است اما به عنوان اولين اقدام در استان 
به شمار نمی آيد و مهم تر از آن مديريت وضعيت موجود و قطع زنجيره 
كروناســت. بر اين اساس بايد بيماريابی فعال گســترش پيدا كند و 
در فرايندهای بهداشــتی و درمانی تجديد نظر شود. همچنين جلب 
مشاركت ساير بخش های مرتبط با كرونا در استان هم نياز است. بايد 
بدانيم كه در طغيان كنونی كرونا در اين استان مرزی، بخش كوچكی 
از وضعيت موجود متوجه وزارت بهداشت است و بخش عمده آن به 
ساير سازمان  ها و ادارات برمی گردد كه ظرفيت های الزم و مسئوليت 
مســتقيم در چنين شــرايطي دارند. از جمله اعمــال محدوديت و 
ممنوعيت ترددها، قرنطينه، نظارت بر رعايت پروتكل از سوی مردم، 
اعمال اقدامات سختگيرانه برای كنترل اپيدمی و... . اين عوامل بايد 
با مشاركت آنها، سازماندهی شود تا هم در بخش بهداشت و درمان و 
هم ساير بخش های مرتبط ساماندهی اپيدمی صورت گيرد. ما در اين 
استان كمبود واكسن نداريم و سيستان وبلوچستان تنها استانی است 
كه سن باالی 50سال را واكسينه می كنند اما استقبال مردم كم است. 
نكته مهم اينكه، در ميان قربانيان، هيچ كدام جزو كسانی نبوده اند كه 
2دوز واكســن را دريافت كرده بودند و افراد فوتی باالی 60سال هم 

كسانی بودند كه از تزريق واكسن خودداري كرده بودند. 
 در همسايگی اين استان، كرمان و بوشهر هم وضعيت 
خوبی از نظر تعداد باالی شهرهای قرمز ندارند، آيا ضرورتی وجود 

ندارد كه نگاه ويژه اي هم به اين استان ها شود؟
اين استان ها از هفته های گذشته با شيوع گسترده كرونا مواجه شده و 
تا حد زيادی كنترل شدند. آنها شرايط حاد را پشت سر گذاشته اند اما 
هنوز تركش هايي وجود دارد. در هفته های اخير از اين استان ها بازديد و 
وضعيت آنها پيگيری شده است. اين بيماری هم عمدتا از همين مناطق 
به سيستان وبلوچستان رخنه كرده و گسترش پيدا كرده است. يكی 
از داليل آن اين است كه با وجود توصيه های مكرر، هيچ محدوديتی 
در ترددها در نظر گرفته نشد و بيماری گسترش پيدا كرد. عامل ديگر 
هم برقراری ترددها در مرزهای اين استان، به ويژه مرزهای غيررسمی 
بود. بايد ساير بخش های خارج از حوزه سالمت روی اين مسائل تاكيد 

و توجه داشته باشند.
 به عنوان نماينده تام االختيار وزير بهداشت در استان 
سيستان وبلوچســتان پيش بينی تان از كنترل بيماری در اين 

استان مرزی چه زمانی است؟ 
اين مسئله به ســرعت عمل ما و همكاری و هماهنگی تمام بخش ها 
و مردم بســتگی دارد و اينكه چقدر اقدامات به اجــرا درآيد. درصد 
اجرايی شدن هر اقدام در موفقيت آن موثر است و مردم بايد خودشان 
را ملزم به رعايت پروتكل ها كنند. همچنين احســاس مسئوليت در 
بخش های درگير بايد صورت بگيرد تا پروتكل ها با نظارت بيشتری 
رعايت شود. هزار توصيه هم اگر نيم بند اجرا شود فايده چندانی نخواهد 
داشت و بدون مشاركت و همراهی تمام مسئوالن استان موفق نخواهيم 
بود. عالوه بر اينكه من پست اجرايی ندارم و به عنوان مشاور و برنامه ريز 
پيشنهادها، توصيه ها و اقدامات مورد نياز را به وزير اطالع خواهم داد و 

دستورات الزم برای اجرايی شدن صادر خواهد شد.

شــايد برايتان اتفاق افتاده كه قصد فروش كااليي را 
داشــته ايد، اما خريدار به جاي پرداخــت پول نقد، با 
اســتفاده از اينترنت بانك گوشي، وجه مورد نظر را به 
حســابتان منتقل كرده و شــما هم با مشاهده رسيد 
پرداخت وجه روي گوشي او، خيالتان از بابت دريافت 
پول راحت شده  اســت. اما حاال يك برنامه نرم افزاري 
باعث شده كه كالهبرداران به راحتي بتوانند در كسري 
از ثانيه اقدام به تهيه رسيد پرداخت وجه جعلي كرده و با 
فريب فروشندگان، بي آنكه پولي پرداخت كنند، كاالي 

خريداري شده را با خود ببرند.
به گزارش همشهري، اين شگرد كه تا كنون باعث فريب 
افراد زيادي در سراســر كشور شده، همچنان از سوي 
كالهبرداران استفاده مي شود و آخرين قرباني آن، مرد 
جواني است كه چند روز قبل قصد داشت لپ تاپ خود 
را بفروشــد. او تعدادي عكس از لپ تاپش را در يكي از 

سايت هاي خريد و فروش منتشر كرد و طولي نكشيد 
كه نخستين تماس برقرار شد. مردي كه پشت خط بود 
درباره لپ تاپ پرســيد و در ادامه مدعي شد كه قصد 

خريد آن را دارد.
مبلغي كه فروشــنده و مشتري بر ســر آن به توافق 
رســيدند، 25ميليون تومان بود و پس از آن مشتري 
راهي محل ســكونت فروشنده شــد تا اين لپ تاپ را 
خريداري كند. مرد جوان پس از رســيدن به مقصد، 
لپ تاپ مورد نظر را وارســي كرد تا از سالم بودن آن 
اطمينان حاصل كند. فروشنده نيز توضيحات كاملي 
درباره آن داد و نوبت به پرداخت پول رســيد. خريدار 
شماره كارت فروشــنده را گرفت و مدعي شد كه بايد 
مبلغ مورد نظر را از طريق اينترنت بانك گوشــي اش 
پرداخت كند. او سپس شــروع به وارد كردن شماره 
كارت فروشنده كرد و لحظاتي بعد رسيدي را كه روي 

صفحه  گوشي اش بود به او نشان داد. رسيد بانكي نشان 
مي داد كه مبلغ 25ميليون تومان به حساب فروشنده 
واريز شده است و هر چند هنوز پيامكي به گوشي وي 
ارسال نشده بود، اما او با ديدن رسيد مطمئن شد كه 
پول به حسابش واريز شده و تصور كرد كه ارسال پيامك 
دچار تأخير شده و حتما لحظاتي ديگر به گوشي اش 
ارسال مي شود. به همين دليل لپ تاپ و بقيه تجهيزات 
آن را در اختيار خريدار قرار داد و آنها خداحافظي كردند 

و ثانيه هايي بعد مرد خريدار ناپديد شد.

رسيد جعلي
چند دقيقه گذشت، اما همچنان از پيامك واريز پول 
به حســاب فروشــنده خبري نبود. او براي اطمينان 
تصميم گرفت حســاب بانكي اش را چــك كند. وارد 
اينترنت بانك شــد اما در كمال تعجب ديد كه هيچ 
پولي به حسابش واريز نشده اســت. او براي اطمينان 
چند ساعت ديگر هم صبر كرد، اما حقيقت آن بود كه 
مرد خريدار يك كالهبردار حرفه اي بود كه با استفاده 
از رسيد پرداخت پول جعلي، طعمه اش را فريب داده 
و بــدون پرداخت هيچ پولي، لپ تــاپ او را از آن خود 

كرده بود.

شكايت 
فروشــنده كه متوجه شــده بود چه كالهي ســرش 
رفته اســت با مراجعه به پليس فتا از خريدار شكايت 
كرد. بررســي هاي پليس آغاز و مشخص شد كه مرد 
كالهبــردار با اســتفاده از برنامه رسيدســاز جعلي، 
نقشه اش را عملي كرده اســت. اين برنامه به گونه اي 
است كه وقتي مشخصات حســاب و مبلغ مورد نظر 
در آن وارد مي شــود، يك رسيد بانكي جعلي به وجود 

مي آورد كه به ظاهر نشــان مي دهــد مبلغ مورد نظر 
به حساب مورد نظر واريز شده است.

به گفته سرهنگ قاسم دســتخال، رئيس پايگاه سوم 
پليس آگاهي تهران، با شــكايت مالباخته، تحقيقات 
مأموران براي شناســايي و دستگيري مرد كالهبردار 
آغاز شــد. آنها با ردگيري هاي تخصصي و بررســي 
سرنخ هاي به جا مانده از اين مرد، موفق شدند هويت 
او را شناسايي كنند. كارآگاهان راهي مخفيگاه اين مرد 
شدند و او را دستگير كردند و در بازرسي مخفيگاهش 

لپ تاپ شاكي كشف شد.
هرچند در اين پرونده، مأموران موفق به دستگيري مرد 
كالهبردار شدند و لپ تاپ فروشنده به او برگشت، اما 
نكته مهم اين است كه در بسياري از پرونده ها ممكن 
است مالباخته نتواند به همين راحتي به اموالش برسد. 
به همين دليل فروشــندگان بايد مراقب باشند و در 
هنگام خريد و فروش، صرفا به ديدن رســيد پرداخت 
وجه روي گوشي طرف مقابل اكتفا نكنند و تا زماني كه 
از طريق دريافت پيامك يا بررسي اينترنتي حسابشان 
از واريز شدن پول مطمئن نشده اند، كاالي خود را در 

اختيار خريدار قرار ندهند.

عامل اسيدپاشي به مرد ماليري و فرزند 
خردسال او، فرزند خانواده بود كه به دليل 
اختالفــات خانوادگي و مالــي اقدام به 

اسيدپاشي كرده است.
به گزارش همشــهري، عصر پنجشــنبه 
گذشته در حوالي ميدان جهاد شهرستان 
مالير در اســتان همدان حادثه هولناكي 
رخ داد. آن روز مــردي به همــراه فرزند 
سه ساله اش در مقابل در خانه شان هدف 
اسيدپاشي قرار گرفت و همسايه ها كه با 
شنيدن صداي فريادهاي اين مرد و گريه 
فرزندش متوجه ماجرا شده بودند، ماجرا را 
به پليس و اورژانس خبر دادند. اسيد، شكم 
و پهلوي مرد و صورت كودك سه ساله را 
سوزانده بود و هر دو مصدوم به بيمارستان 
منتقل شدند، اما به دليل شدت سوختگي، 
با آمبوالنس راهي تهران شدند و در يكي 
از بيمارستان هاي پايتخت تحت درمان 

قرار گرفتند.
از سوي ديگر، تحقيقات مأموران پليس 
براي شناسايي و دســتگيري عامل اين 
اسيدپاشــي آغاز و خيلي زود مشــخص 
شــد كه اين فرد كسي نيســت جز پسر 
قربانــي اسيدپاشــي. او در يك عمليات 

ضربتي دستگير شد و در همان نخستين 
بازجويي ها به اسيدپاشي اعتراف كرد.

دادســتان شهرســتان مالير در تشريح 
جزئيات اين حادثه گفت:  عامل اسيدپاشي 
از مدتي قبل با پدرش دچــار اختالفات 
مالي و خانوادگي شــده و به همين دليل 
تصميم به اسيدپاشــي گرفته بود. او روز 
حادثه به مقابل خانه پدرش رفته و زنگ 

در را زده بود. 
پدرش بي آنكه بداند پشت در كيست، به 
همراه فرزند سه ساله اش به مقابل در رفته، 
اما به محض بازكردن در، جوان اسيدپاش، 
محتويات ظرفي را كه در دســتش بود به 
سمت او پاشــيد. جوان اسيدپاش قصد 
اسيدپاشي به پدرش را داشت، اما كودك 
سه ساله نيز كه همراه پدر به مقابل در رفته 
بود، در اين حادثه به صورت تصادفي هدف 
اسيدپاشي قرار گرفت و از ناحيه صورت 

آسيب ديد.
مسلم سلگي، ادامه داد: پس از اعترافات 
متهم براي او قرار قانوني صادر شــد و هر 
دو مصدوم براي درمان به تهران فرستاده 
شدند و طبق اخبار دريافتي، خوشبختانه 

وضعيت جسماني وخيمي ندارند.

فروشندگان هوشيار باشند

كالهبرداري با رسيدهاي جعلي

 اسيدپاشي به پدر
بر سر اختالفات مالي

 اعدام؛ مجازات 
سركرده باند سارقان خشن

كارآگاه بازي مالباخته ها 
براي گيرانداختن سارق
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موفقيتهايعباسكيارستميدر
جشنوارههايجهانيباعثشدتاپيگيري

برخيكارگردانانايرانيبكوشند
باتأسيبهسبكوسياقاوفيلمبسازند.اما
آياميتوانتأثيركيارستميرابرسينماي
ايرانفراترازچندكارگردانيدانستكهپيرو
اوبودند؟خســرودهقانازجملهمنتقداني
استكهشيفتهسينمايكيارستمينبود،اما
اهميتاورادرمعرفيسينمايايرانبهجهان
كتماننميكند.گپكوتاهيكهدرپيميآيد
حاصــلهمكالميبــااودربــارهميراث

كيارستميبرايسينمايايراناست.

عباسكيارســتميبرايسينماي
ايرانچهميراثيازخودبرجايگذاشــته

است؟
از روزگاري كه كيارستمي در جشنواره كن مطرح 
شــد تا امروز، تعداد جشــنواره هاي سينمايي در 
سرتاسر جهان بســيار بيشتر شــده است و همه 
اين جشنواره ها كه شبيه به سوپرماركت هستند، 
دوست دارند در طبقاتشــان جنس هاي مختلفي 
داشته باشند. اغلب اين جشنواره ها دوست دارند 
حتما جنس ايراني هم داشته باشند و طبقه اي را به 
فيلم ايراني اختصاص دهند. تا قبل از كيارستمي، 
سينماي ايران در جشــنواره هاي جهاني حضور 
 داشــت، اما تعــدادش از انگشــتان يك دســت 

كمتر بود. 
در واقع، قبل از كيارستمي، حضور سينماي ايران 
در جشنواره هاي ســينمايي اندك بود، اما بعد از 
كيارستمي هيچ جشــنواره اي را نمي توانيد پيدا 
كنيد كه به سينماي ايران بي توجه باشد. در واقع 

ســينماي ايران با كيارســتمي در هر جشنواره و 
كشوري مطرح مي شود و كيارستمي، فارغ از خوب 
و بد بودن فيلم هايش، به نوعي سفير ايران مي شود 

براي تمام جشنواره ها.
كارگردانانيكهخودشانراپيرو
كيارستميميدانندچقدرتوانستندآثاري
بهتاملبرانگيزيفيلمهايكيارستميخلق

كنند؟
اين پرســش ما را وارد نقد فيلم هايي مي كند كه 

پيروان كيارستمي ســاخته اند، اما 
نكته مهم اين اســت كه ديگر 

مرزها براي سينماي ايران 
باز شده است. مثل اينكه 
كسي از اين طرف جوي 
مي پرد آن  طرف جوي 
و به تمام كساني كه در 
آن سوي جوي هستند 

شهامت پريدن مي دهد. 
حاال يكي هم مي پرد وسط 

جوي. 
نكته كليدي اين اســت كه كسي 

زمينه را براي پريدن فراهم كرده اســت. البته 
حاال جز تفاوت ســبك و كيفيت آثار فيلمسازان 
ايراني، جشــنواره هاي ســينمايي هم با يكديگر 
متفاوت هســتند. سي چهل ســال پيش مي شد 
تعداد جشنواره هاي سينمايي را با انگشتان دست 
شمرد، اما حاال در هر شهر و كشوري جشنواره هايي 
 برگــزار مي شــود كه بــه ســليقه هاي مختلف

 ميدان مي دهند.
پسشــمامعتقديدكهميشود
ازميراثكيارســتميدرســينمايايران

حرفزد؟
بله، از روزگاري كه كيارستمي شكل گرفت، طبيعي 
است كه مقلدان و دوســتداراني پيدا كرد. وقتي 

كسي در كاري موفق مي شود، نه فقط در اين كشور 
و نه فقط در سينما، كساني به دنبالش مي روند. مگر 
نيما را فراموش كرده ايد؟ بعد از نيما چه اتفاقي در 
شعر فارسي افتاد؟ بعد از نيما چند شاعر، چند شعر، 
چند سبك و چند مكتب مطرح شد؟ همه اينها بعد 
از نيما آمدند و قبل از نيما خبري از اين چيزها نبود.
حتيباوجوداينكــههماكنون
اصغرفرهاديراالگوياصليسينمايايران
ميدانند،بااينحالبازمعتقديدكيارستمي

همچنانمؤثراست؟
بايد منصف بــود و گفت چــراغ اول 
را كيارســتمي روشــن كــرد. 
ارزش هــاي فرهــادي و پناهي 
و ديگران به جاي خودشــان، 
ولــي يادمــان باشــد كــه 
 چــراغ اول را كيارســتمي

روشن كرد.
ســالهاي در
آيندهفيلمهاييشبيهبهآثار
كيارستميدرســينمايايران

خواهيمديد؟
من در هر زمينه اي جوان گرا هستم و معتقدم كه 
جوانان در آينــده حرف هايي براي گفتن خواهند 

داشت.
نكتهآخر؟

كيارستمي از معدود كارگردانانی بود كه شخصيت 
بسيار دلپذيري داشت و به نقدهاي مثبت و منفي 
عكس العمل نشان نمي داد. نه از نقد مثبت خيلي 
خوشحال مي شــد و براي شيفتگانش سر و دست 
مي شكســت و نه اگر كســي خرده اي مي گرفت، 
واكنشــي نشــان مي داد. نقــد را وارد زندگي و 
رابطه اش با منتقــدان نمي كرد درحالي كه بعضي 
 كارگردان ها به يك كلمه تمجيد يا تكذيب واكنش

نشان مي دهند.

گفت وگو با خسرو دهقان درباره ميراث كيارستمي براي سينماي ايران

چراغاولراكيارستميروشنكرد
گاهيآريوگاهيهمنه

عباس كيارســتمي چه دوستش داشته 
باشــيم چه نــه، هنرمنــدي بي بديل 
بخوانيمش يا آفريننده مالل، با فيلم هايش زندگي كرده 
باشيم يا تحمل آثارش برايمان دشوار باشد، درهرحالت 
و وضعيتــي، نمي توانيم منكر اصالتش شــويم. حتي 
پذيرش تأثيرپذيــري اش از فيلم هاي اوليه ســهراب 
شهيد ثالث  هم باعث بازنده شــدنش در آزمون اصالت 
نمي شــود. ســبك بصري، تــالش اش بــراي حذف 
كارگرداني، نحوه كارش با بازيگر و نگاهش به پديده ها و 
هستي، از آن سهل و ممتنع هايي است كه فيلمسازان 
بسياري را به مسلخ برده است. مسلخ تقليد از سينماي 
به ظاهــر ســاده و فيلمســازي به ظاهر آســاني كه 
كارگردان هاي زيادي را به سوداي جهاني شدن قرباني 
كرده است. او يكي از غيرقابل تقليد ترين كارگردان هاي 
سينماست كه بارها مورد تقليد قرار گرفته و هر بار هم 
دست مقلدانش را رو كرده است. كارگردان هايي كه مثل 
حسين ســبزيان در تالش براي جا زدن خود به جاي 
فيلمســازي مشــهور بودنــد، بــا سياه مشــق ها و 
بي هنري شــان، خود برهانــي قاطع بــر هنرمندي 

كيارستمي شدند .

برخورد صفــر و صــدي بــا فيلم هاي 
كيارســتمي، كه تحليل فيلم را به سطح 
هواداري از تيم هاي ورزشــي تقليل داده )و اين فقط 
شامل كيارستمي نمي شــود( و از جايي موفقيت هاي 
جهاني او كه عمال بازتاب انتقادي آثارش را به حاشيه 
رانده، پس از مرگ فيلمساز، كفه ترازو را به سمت عدد 

صد متمايل كرده است.
 مخالفان كالسيك كيارســتمي، احتماال به رسم ادب 
و احترام، كمتر درباره اش نوشتند و حاال همان اعتبار 
بين المللي، با هاله اي از سنت ديرپاي اين سرزمين در 
احترام به از دنيارفتگان، رويه رايج اين سال ها بوده است. 
سال ها گذشته و هنوز هم انشاهاي احساساتي درباره 
فيلم هاي كيارستمي نوشــته مي شود؛ فيلمسازي كه 
هرگز براي تماشــاگر عادي و انبوه فيلم نساخت هنوز 
هم بيشتر از اينكه فيلم هايش توسط مخاطب گسترده 
ديده شود، ويدئو  ها و نقل قول ها و جمله های قصارش 
در فضاي مجازي ديده و خوانده مي شود. مخاطبي كه 
پاي اظهارنظر كيارستمي درباره عشق اليك مي گذارد، 
احتماال قدرت تحمل ده دقيقه از »شيرين« يا »باد ما را 

خواهد برد« را نخواهد داشت. 
كيارســتمي از زمان بيماري تبديل بــه كااليي براي 
مصرف عموم شــد و مرگ تراژيكش بــر دامنه ماجرا 
اضافه كرد. به شــكل طبيعي كيارســتمي فيلمساز 
جشــنواره ها و منتقدان و طيف خاصي از تماشاگران 
است، نه كارگرداني كه مخاطب انبوه را هدف قرار دهد و 
هيجان زده اش كند . مشابه كاري كه مثال اصغر فرهادي 

انجامش مي دهد.

در نوشته اي چنين كوتاه و مختصر توضيح 
اهميت كيارستمي بودن تقريبا غيرممكن 
اســت؛ اهميتي كه نه فقط از جايزه ها و ستايش هاي 
فســتيوال ها كه از متن فيلم هايش برمي خيزد. و قطعا 
همه فيلم هايش شاهكار نيست و همه تجربه هايش هم 
ناكام و ناموفق نيست. مثل هر فيلمساز ديگري خوب و 
بد دارد. به خصوص با سبك و سياق او در كارگرداني كه 
ســال ها از ســوي مخالفانش به نابلدي تعبير مي شد . 
»كپي برابر اصل« از آخرين فيلم هايش، كه هيچ نسبتي 
هم بــا ســينماي ايــران نــدارد و ملــودرام اروپايي 
خوش پرداخت و مؤثري اســت، پاسخي است به همه 
آنهايي كه سال ها نوشتند او دكوپاژ نمي داند و سينما بلد 
نيســت. بين فيلم هايش »گزارش« و »كلوزآپ« آثار 

درخشاني اند.
 به خصوص كلوزآپ كه پشت تك تك نماهايش درك 
شهودي غريبي به چشم مي خورد.  »پنج« و »شيرين« 
نمونه هايــي عبرت آموزند بــراي اينكــه بدانيم فيلم 
كيارستمي وار را چگونه نبايد ساخت. در پاسخ به سؤال 

كيارستمي آري يا نه؟ 
معقول ترين جواب اين است كه كيارستمي گاهي آري 

و گاهي هم نه!

سعيدمروتي
روزنامه نگار

عباس كيارستمي؛ 5سال بعد از آخرين خبر

همچنان زندگي و ديگر هيچ
5سالازدرگذشتاجتنابپذيرعباسكيارستميميگذرداماكاربسياريازدوستدارانكيارستمي
تازهآغازشدهاست.روزينيستكهخبرانتشاركتابتازهايدربارهكيارستميياافتتاحنمايشگاهي
ازعكسهاياويامروركارنامهسينمايياودرگوشهايازجهانبهگوشنرسد.روزينيستكهبهخيل
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اگر نوشته هاي سينمايي نويسان ايراني درباره عباس كيارستمي را مرور 
كنيم، مي بينيم كه تا زماني، كفه نوشته هاي منفي سنگيني مي كند. 
از دهه50 كه كيارستمي كار خود را به عنوان سينماگر آغاز مي كند تا 
ميانه هاي دهه70 كه موفقيت هاي بين المللي او اوج مي گيرد، بيشتر 
منتقدان ايراني نگاه چندان مثبتي به سينماي او نداشته اند. نوشته هاي 
سينمايي نويسان ايراني حاوي نكته هايي مثل ارزش و اهميت داستان، 
تفاوت زمان سينمايي و زمان واقعي، تفاوت ميان فيلم سينمايي و فيلم 
مستند و اتفاق هاي دنياي واقعي، اهميت تدوين و دكوپاژ و چيزهايي از 
اين دست است. گاهي وقت ها مي بينيم كه منتقدان ايراني مي خواهند 
فيلمسازي را به كيارســتمي ياد بدهند. تازه آنچه گذشت محتويات 

جدي ترين نوشته هاي سينمايي درباره كيارستمي است. 
نوشته هاي عمومي تر قدري منفي تر است و چيزي جز تخطئه مطلق 
سينماي او نيست كه گاهي به  نوعي از فحاشي قلمي نزديك مي شود. 
آنها كه قدري خوش بينانه تر   با ســينماي كيارستمي مواجه  شده اند، 
درباره سينماي كانوني و جايگاه عباس كيارستمي در سينماي كانوني 
نوشــته اند. بعضي ديگر سينماي كيارســتمي را با شكلي از سينماي 
اروپا كه مديران سينمايي در دهه60 به نام ســينماي معناگرا ترويج 

مي كردند، مقايسه كرده اند.
زمان گذشت و عباس كيارســتمي فارغ از خوشامد سينمايي نويسان 
ايراني و جريان اصلي سينماي ايران و جهان، فيلم به فيلم پيش رفت 
و سبك شخصي خود را در ســينما به كمال رســاند. حاال شماري از 
فيلمسازان و سينمايي نويسان در گوشه و كنار دنيا ارزش هاي سبكي 
و زيبايي شناسانه  ســينماي او را دريافته بودند و موفقيت هاي عباس 

كيارستمي روزبه روز بيشتر مي شد.
اما حتي زماني كه فيلم هاي عباس كيارستمي يكي يكي با موفقيت هاي 
بين المللي مواجه مي شدند بازهم بسياري از سينمايي نويسان ايراني 

او را باور نمي كردند و توفيق ســينماي كيارستمي را چيزي از جنس 
مستشــرقي گري )Orientalism( و ميل جشــنواره هاي اروپايي 
به ســينماي كشورهاي جهان ســوم و شــبيه اقبال آنها به سينماي 
محسن مخملباف مي دانستند. حتي زماني كه نوشته هاي جمله هاي 
ستايش آميز منتقدان و ســينماگران بزرگ جهان درباره كيارستمي 
ترجمه مي شدند، بازهم منتقدان ايراني به ديده ترديد در اين جمله ها 

مي نگريستند.
اما كم كم دوره نوشته هاي ســتايش آميز غربيان در سال هاي آغازين 
كشف عباس كيارستمي و يادداشــت هاي مطبوعاتي به نوشته هاي 
تحليلي رسيد و كتاب هاي مستقل درباره سينماي كيارستمي منتشر 

شــدند و فصل هاي ويژه اي به او در كتاب هاي تاريخ سينما 
اختصاص يافت. توفيق هاي جهاني كيارستمي آن قدر 

چشــمگير بود كه نمي شــد به راحتي از كنارشان 
گذشت. كيارستمي نه محسن مخملباف و سميرا 
و حنا و... بود كه خيلــي زود دل غربي ها را بزنند، 
نه مجيد مجيــدي و ابوالفضل جليلــي كه بتوان 
نوشــته هاي ســتايش آميز درباره سينمايشان را 

ناديده گرفت و توفيق جهانی آنها را به مستشرقي گري 
تقليل داد. او اتفاقي تازه در تاريخ سينما بود و تازه داشت 

كشف مي شد و همه فيلم هاي او از سال هاي دور و تجربه هاي 
نخستين او در سينماي كانوني تا ســاير فيلم هاي دهه های60 و 70 
يكي يكي شناخته مي شدند و طيفي از سينمايي نويسان و تحليل گران 

سينما در مقام عقبه اي نظري از او حمايت مي كردند.
كم كم نويسندگان ايراني منتقدان قلم ها را خيلي آرام آرام برگرداندند 
و به مرور زمان به هواداران و ستايشگران سينماي كيارستمي تبديل 
شدند. نوشته هاي منفي سال هاي گذشته به نوشته هاي ستايش آميز 

تبديل شدند. 
پس از موفقيت هاي بين المللي ســينماي كيارستمي و اثبات جايگاه 
جهاني او، به مرور به صف هوادارانش در ايران نيز اضافه مي شد. شايد 

سينمايي نويسان ايراني مي خواستند به نوعي جبران مافات كنند. حتي 
كساني كه توانستند خود را با موقعيت جديد وفق بدهند تا آنجا پيش 
رفتند كه شروع به حمله به منتقدان مخالف كيارستمي كردند و دعواي 
سينماي كيارســتمي را مثل همه دعواهاي ايراني به جنگ حيدري 
و نعمتي تقليل دادند. اما مســئله اينجا بود كه بيشتر نوشته هاي تازه 
درباره سينماي كيارستمي ستايش هاي محض بودند يا تحليل هايي 
كه تحت تأثير ترجمه هاي نوشته هاي منتقدان خارجي درباره او نوشته 

مي شدند و بسط مي يافتند. 
كافي است نقدهايي را كه در دهه هاي70 و 80 بر فيلم هايي مثل »زير 
درختان زيتون« و »مشق شــب« يا »باد ما را خواهد برد« نوشته شده 
است،  با نمونه هاي دهه60 مقايســه كنيد. جالب اينجاست 
كه نويسندگان ايراني كمتر به ســراغ آثار فراموش شده 
ســينماي كيارســتمي كه منتقدان غربــي به آنها 
دسترسي چنداني نداشته اند، رفته اند و درباره آنها 
نوشــته اند كه خود گواهي بر اثبات اين مدعاســت 
كه تحليل هاي ايراني درباره ســينماي كيارستمي 
تابعي از كتاب ها و نوشته هاي غربي است. به عنوان 
نمونه اي ديگر آنچه در كتاب » پاريس تهران« آمده 
است نيز نشان مي دهد تحليلگران سينماي كيارستمي 
فيلم هاي او را به درســتي نديده اند يا بعضي از آنها را اصاًل 
نديده اند. رفتار سينمايي نويسان ايراني در مواجهه با عباس كيارستمي 
دوگانه اي است كه از تحليل هاي منفي و شبه نقدهاي تخطئه آميز كه 
به مرور به ستايش هاي محض تبديل مي شود؛ چرخشي كه نمي توان 
مبنايي نظري برايشــان يافت.  حتي نوشــته هاي منفي بســياري از 
سينمايي نويســان در دهه هــاي 60 و 70 صادقانه تر از نوشــته هاي 
ستايش آميزي است كه در سال هاي بعد نوشته شده.  30سال از اقبال 
جهانی به سينمای كيارستمی و 5 سال از مرگ نابه هنگام او می گذرد اما 
هنوز هيچ كدام از نويسندگان ايراني نتوانسته اند كتابي تحليلي درباره 

سينماي او بنويسند كه قابليت عرضه و ارائه جهاني داشته باشد.

    تکمله  زندگی دوگانه فيلمساز ايرانی در دنيای نقد های وطنیعباسياكيارستمی
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وبهزادعشقيكهازفيلمگزارشتانقدهاونوشتههاي
سالهايبعدهموارهنگاهمثبتيبهسينمايكيارستمي
داشتهاستواحمدميراحسانكهعماًلجزبهستايش
دربارههمهآثارعباسكيارستميننوشتهاستوشماري
ازنوشتههاياودربارهكيارســتميبهزبانهايديگر

ترجمهشدهاند.
درسويديگرماجرانيزبايدحسابتحليلگرومنتقد
ارجمنديچونخسرودهقانراازديگرانجداكردكه
همهعمررابهمخالفتباسينمايكيارستميگذرانده
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   گردشگري با هلي كوپتر 
ارتش

بدون شك، وخيم ترين بخش از بحران 
مالي ارتش لبنــان را مي توان در تالش 
اين نيرو بــراي درآمدزايــي از طريق 
گردشــگري ديد. ارتــش لبنان هفته 
گذشته به طور رسمي اعالم كرد بخشي 
از هلي كوپترهاي نظامــي خود را براي 
سفرهاي محدود گردشگري در آسمان 
لبنان اجاره مي دهد. براســاس گزارش 
شبكه الميادين، ارتش، هلي كوپترهاي 
مدل ريون را در 2پايگاه شمالي و شرقي 
براي اين برنامه درنظر گرفته است. هزينه 
اين سفرهاي 15دقيقه اي با هلي كوپترهاي 
ارتش لبنان، براي هر نفر 150دالر عنوان 
شده است. همچنين سقف خريد بليت 
براي هر پرواز نيز 3نفر است. انتشار اين 
خبر موجي از واكنش هاي انتقاد آميز را در 
شبكه هاي اجتماعي و رسانه هاي لبناني 
به دنبال داشت. وئام وهاب، رئيس حزب 
وحدت عربي با اشاره به اين موضوع در 
صفحه توييتر خود نوشت: نهادي كه بايد 
نماد اقتدار ملي باشد، براي تامين معاش 
خود دست به اجراي سفرهاي گردشگري، 
آن هم با هلي كوپتر نظامي زده است. در 
مقابل، يكي از فرماندهان ارتش لبنان كه 
اجازه انتشار نام خود را نداده، در پاسخ 
به اين انتقادات به شبكه الجديد لبنان 
گفته است: »ارتش طي يك سال گذشته 
گوشت و مرغ را از برنامه غذايي نيروهاي 
خود در سراسر كشور حذف كرده است. ما 
ديگر حتي براي تامين سوخت و تجهيزات 
اوليه نيروهاي خود نيز با مشكالت اساسي 
مواجه هستيم. چگونه انتظار داريد امور 
ارتش، در ســايه انفعال دولت و احزاب 
سياسي اداره شود؟ احزاب و جرياناتي كه 
خود مسبب اين وضعيت بحراني هستند 
اكنون تالش هاي ارتش براي درآمد زايي 
را به ســخره گرفته اند.« از روز جمعه 
هفته گذشته، ارسال كمك هاي غذايي 
كشــورهاي اروپايي براي ارتش لبنان 
آغاز شده است. از سوي ديگر اما به نظر 
نمي رســد آمريكا و عربستان سعودي 
تمايلي براي مشاركت در تامين كمك هاي 
مالي براي ارتش لبنان داشته باشند. اين 
دو كشور از ســال2018 دولت لبنان را 
به دليل حضور وزراي حزب اهلل در كابينه 

تحريم كرده اند.

كيوسك

پيامدهاي فروپاشي اقتصاد 
لبنان به تدريــج ارتش اين گزارش

كشــور را نيز با بحران هايي 
بي سابقه روبه رو كرده است. طي ماه هاي 
گذشته بسياري از رسانه ها، احزاب و حتي 
رهبران سياســي لبنان نسبت به وضعيت 
مالي ارتــش و آينده اين نهــاد ملي ابراز 
نگراني كرده اند؛ آن هم در شرايطي كه نياز 
به نقش آفريني ارتش در سايه بحران هاي 
ملي متوالــي نظير انفجار بنــدر بيروت، 
تشديد اختالفات ميان گروه هاي سياسي و 
ناتواني دولت از مقابله با انتشــار ويروس 
كرونا بيش از هر زمان ديگري احســاس 
مي شود. اين نگراني ها به اندازه اي بود كه 
حتــي دولت فرانســه، هفته گذشــته با 
برگزاري كنفرانسي بين المللي در پاريس از 
كشورهاي اروپايي خواست براي جلوگيري 
از وخيم تر شدن شــرايط امنيتي منطقه 
خاورميانه و جنــوب مديترانه كمك هاي 
مالي جديدي را براي ارتش لبنان درنظر 
بگيرند. لودريان، وزير خارجه فرانســه در 
حاشيه اين نشست به شبكه الجزيره گفت: 
از مشــكالت اقتصادي ارتش لبنان باخبر 
هستيم و متأســفيم كه احزاب لبناني با 
وجــود چنين مشــكالتي همچنــان به 
اختالفات سياسي خود ادامه داده و مانع از 
تشكيل دولت مي شوند. ژنرال ژوزف عون، 
فرمانده ارتش لبنان نيز كه براي شركت در 
اين نشست به فرانسه ســفر كرده بود در 
اظهارنظري معنادار هشــدار داد: با تداوم 
شــرايط كنوني، فروپاشــي مالي ارتش و 

بي دفاع شدن لبنان قطعي است.

جزئيات بحران
مجموعه نيروهاي امنيتي و نظامي لبنان 
شــامل 120هزار نفر مي شــود كه از اين 
ميان، 80هزار نفر در ارتش، 28هزار نفر در 

سازمان امنيت ملي، 8هزار نفر در سازمان 
امنيت عمومي و 4هزار نفر در پليس فعاليت 
دارند. ميانگين حقــوق ماهانه اين نيروها 
پيش از آغاز بحران مالــي لبنان در اواخر 
ســال2019 حدود 800دالر بود، اما اين 
حقوق حاال و در ســايه ســقوط بي سابقه 
ارزش ليــر به كمتــر از ماهانــه 70دالر 
رسيده است. به گزارش شــبكه الجديد، 
حتي حقوق فرماندهــان رده باالي ارتش 
و ســازمان هاي امنيتي لبناني هم اكنون 
از مــرز 500دالر در ماه تجــاوز نمي كند. 
براساس گزارش الجديد، بدنه ارتش لبنان 
نيز مانند ساير بخش هاي جامعه اين كشور، 
بين 70الي90درصد قــدرت خريد خود 
را در جريان بحران هاي يك ســال اخير از 
دست داده اســت. اين در حالي است كه 
به گفته فرمانده ارتش لبنان، مشكالت اين 
نيرو به كاهش قدرت خريد پرسنل نظامي 
و يا مسائلي از اين دست محدود نمي شود 
چرا كه براي مثال، حتي كمك هاي غذايي 
و لجســتيكي دولت به ارتــش نيز براي 
نخستين بار طي ســال هاي اخير متوقف 
شده اســت. روزنامه انگليســي تلگراف 

همزمان با برگــزاري كنفرانس پاريس در 
گزارشي مدعي شد: ارتش لبنان ديگر حتي 
قادر به تامين گوشــت براي سربازان خود 
نيست. در گزارش اين روزنامه آمده است: 
بخش مهمي از كمك هــاي مالي صورت 
گرفته به ارتش لبنان طي سال هاي گذشته 
غرق در شبكه فساد مالي اين دستگاه شده 
و تأثيري در بهبود شرايط نداشته است. با 
اين حال كشورهاي غربي گفته اند كه نگران 
هستند ضعف ارتش لبنان، زمينه را براي 
افزايش نفوذ حزب اهلل در اين نيرو مهيا كند.

تالش هاي فرانسه ادامه دارد
با آغاز مــوج بحران هــاي داخلي لبنان، 
نقش فرانسه در تحوالت اين كشور بيش 
از هر زمان ديگري پررنگ شــده است؛ 
از ســفر ناگهاني مكرون به بيروت براي 
آرام كردن فضاي سياسي پس از انفجار 
بندر تا پيگيري هاي مداوم براي تشكيل 
دولت و البته ممانعت از افزايش فشارهاي 
سياسي-اقتصادي آمريكا عليه اين كشور. 
حاال در پرونده بحران مالي ارتش نيز بار 
ديگر، فرانســه تالش مي كند پيشــگام 

تالش هاي بين المللي براي كمك به لبنان 
و جلوگيري از وقــوع فاجعه اي جديد در 
اين كشور عربي باشد. اقدام دولت مكرون 
براي برگزاري نشســت حمايت از ارتش 

لبنان نيز در همين راستا قرار مي گيرد.
كمك هاي ارائه شــده براي ارتش لبنان 
در اين كنفرانس بين المللي ذيل 3بخش 

دسته بندي شده است: 
كمك هاي شخصي به نيروها:  از تجهيزات پيشــرفته فردي تا 1
حمايت هــاي مالي محدود بــراي بهبود 

وضعيت معيشتي.
كمك هاي سازماني: ازجمله  تامين مــواد غذايــي، تجهيزات 2
پزشكي و دارو )كه در ســايه بحران مالي 
اخير شرايط بسيار وخيمي پيدا كرده بود( 

و البته بنزين.
كمك هاي مالي به نهاد ارتش:  ازجمله مبلغ 50ميليون دالر كه 3
قرار اســت طي چندين نوبت در اختيار 
فرماندهــي نيروهاي نظامــي لبنان قرار 
بگيرد. اين كمك ها بــا نظارت بين المللي 

هزينه خواهد شد. 

نيروهاي نظامي لبنان براي تأمين هزينه هاي جاري خود دست به دامان كمك هاي خارجي شده اند
ارتش لبنان؛ زير خط فقر

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

روزنامه تايمز ]انگليس[

روزنامه اطالعات روز ]افغانستان[

 لوازم سربازان آمريكايي
براي فروش

 پايان قرنطينه 
در انتظار واكسن زده ها

 نگراني آمريكا 
از امنيت سفارتش در كابل

نيويورك تايمز در گزارشــي نوشــته كه در 
چندصدمتري پايگاه هوايي بگرام، كه چند روز 
قبل از سوي آمريكا تخليه شد، بازاري از اجناس 
باقي مانده از ســربازان آمريكايي به راه افتاده؛ 
بازاري كه در آن اجناس مختلفي از جمله ماسك، 

پوتين، چاي ساز و انواع كنسرو ديده مي شود. 

نخست وزير انگليس به اجراي وعده خود براي 
پايان دادن به قرنطينه سراسري نزديك مي شود 
و به زودي تمام افرادي كه 2دوز واكســن كرونا 
تزريق كرده اند، بدون هيچ محدوديتي مي توانند 
به زندگي عادي برگردند. دولت انگليس قرار بود 
طي روزهاي اخير لغو تمام محدوديت ها را اعالم 
كند اما شيوع نوع دلتا و دلتاپالس كرونا باعث شد 

تا اين تصميم به تعويق بيفتد. 

جهان نما

تغيير چهره جرم در دوره كرونا 
ميزان وقوع جرم و جنايت در طول قرنطينه در شهرهاي جهان 

به شدت كاهش يافته است

كاهش جرائم در دوران قرنطينه كرونايي 
ازجمله موضوعاتي اســت كه بسياري از 
جرم شناسان جهان را به حيرت واداشته 
است. همزمان با لغو قرنطينه خانگي در برخي نقاط جهان، آمار 
جرائم افزايش يافته اســت. جرائمي مانند ســرقت و تعرض در 
27شــهر بزرگ جهان با آغاز قرنطينه كرونا كاهش يافت است 
اما اين ارقام با ناديده گرفتن و ســهولت در اجراي محدوديت ها، 

به سرعت افزايش يافتند.
آمار نشــان مي دهد كه قتل و جرائم ديگري نظير سرقت وسايل 
نقليه، سرقت منزل، زورگيري و تجاوز به طرز چشمگيري در دوران 
قرنطينه كرونا كاهش يافته است. دليل اين اتفاق هم ساده است؛ 

ماندن مردم در خانه .
به نوشته گاردين، بررســي گزارش هاي جرائم از 27شهر بزرگ 
در اروپا، آسيا و آمريكا نشان مي دهد كه در طول قرنطينه، جرائم 
شهري به طور كلي بيش از يك سوم كاهش يافته است؛ اين آمار 
پس از رفع محدوديت ها به طور مرتب افزايش داشــته اســت. 
در اين شــهرها در مجموع، زورگيري46درصد، سرقت وسايل 
نقليه39درصد، تجاوز 35 و سرقت منزل 28درصد كاهش داشته 
است. اين در حالي اســت كه جرائم كوچك ازجمله جيب بري و 
ســرقت از مغازه و اماكن عمومي، كاهش چشــمگيري داشته و 

47درصد كمتر شده است.
در لندن، زورگيري60درصد، ســرقت هايي نظيــر كيف قاپي و 
جيب بري 46درصد و سرقت منزل 29درصد كاهش يافته است. 
به گفته محققان، گزارش هاي مربوط به وسايل نقليه مسروقه در 
اين شهر در طول قرنطينه بهار ســال گذشته، 26درصد و تجاوز 

10درصدكاهش يافته است.
تحقيقات انجام شده در دانشگاه اوترخت هلند نشان مي دهد كه 
قرنطينه سختگيرانه، در ميزان كاهش جرم و جنايت در شهرها 
اثرگذارتر بوده اســت. همزمان، حتي در شهرهايي كه مسئوالن 
مردم را به ماندن در خانه صرفا »توصيه« كرده اند هم آمار روزانه 

سرقت با كاهش مواجه شده است.

قرنطينه اجراشــده در بارســلونا در اســپانيا، يكي از ســفت و 
ســخت ترين محدوديت هايي بوده كه در شهرهاي اروپايي اجرا 
شد. اين قرنطينه آمار وقوع جرائم در بارسلونا را تغيير داد. تعرض 
و تجاوز 84درصد و زورگيري 80درصد كاهش يافت. در دوران 
قرنطينه سرقت هاي ثبت شده توســط پليس در اين شهر به طور 

متوسط از 385مورد در روز به 38مورد كاهش يافت.
بررسي هاي نشــريه »نچرال هيومن بهيوير« نشان مي دهد كه 
چگونــه محدوديت هاي ناگهانــي و قابل توجه در تــردد مردم، 
تصوير جرم شهري را به طرز چشــمگيري تغيير داده و با كاهش 
محدوديت ها و بازگشت فرصت هاي عادي فعاليت هاي مجرمانه 

از سرگرفته شده و افزايش يافته است.
طبق گزارش اين نشــريه، قرنطينه كمترين تأثيــر را بر ميزان 
ارتكاب قتل داشته است. در طول محدوديت هاي مرتبط با كرونا، 
آمار قتل به طور متوسط فقط 14درصد كاهش يافته است. مانوئل 
آيزنر، استاد جرم شناسي دانشگاه كمبريج معتقد است دليل اين 

موضوع اين است كه بسياري از قتل ها در خانه اتفاق مي افتد.
اما چگونگي واكنش باندهاي جنايات سازمان يافته به قرنطينه نيز 
بسيار اهميت دارد. در مقاله اي با عنوان»قاچاقچيان مواد مخدر 
در خانه نمي مانند«، محققان در مكزيك دريافتند كه جرم هاي 
معمولــي در دوران كرونا كاهش يافته اما جرائم ســازمان يافته 

ازجمله قتل و آدم ربايي همچون گذشته در جريان بوده است.
اما ميزان ارتكاب قتل در كشــورهاي مختلف متفاوت است. در 
طول قرنطينه، آمار قتل در شهرهاي ليما در پرو، كالي در كلمبيا 
و ريودوژانيرو در برزيل، شــهرهايي كه تعداد زيادي از قتل ها به 
خشونت هاي گروهي منجر شده، به ترتيب 76درصد، 29درصد و 
24درصد كاهش يافته است. در برخي موارد، حتي ممكن است 
باندها به اجراي قرنطينه كمك كرده باشند يا به روشي ديگر به 
اقدامات اينچنينــي در مناطق تحت كنترل خــود اعمال كرده 
باشند. پروفسور تام كرچماير، مدير گروه تحقيقات پليس و جرم 
دانشــكده اقتصاد لندن، ارتباط قوي بين سختگيري در اجراي 
قرنطينه خانگي و سطح جرائم عمومي را تأييد مي كند و مي گويد: 
»اگر كسي نتواند بيرون برود، ارتكاب جرم بسيار دشوارتر است. 
اما براســاس تحقيقات مــن و همكارانم، طي اين مدت، ســوء 
استفاده خانگي بين اعضاي خانواده به ميزان قابل توجهي افزايش 
يافته است. ســرقت دوچرخه نيز در دوران قرنطينه بسيار شايع 
شده اســت زيرا در اين مدت به دنبال جايگزيني براي استفاده از 

حمل ونقل عمومي بوده اند«.

همزمــان با تســريع برنامــه خروج 
نيروهاي آمريكايي از افغانســتان و آسيا

شــدت گرفتن حمــالت طالبــان، 
مقام هاي دولتي در كابــل از برنامه خود براي تغيير 
استراتژي عملياتي ارتش افغانستان از حالت دفاعي 

به حالت تهاجمي خبر مي دهند.
عبدالســتار ميرزگــوال، سرپرســت وزارت داخله 
افغانستان، در گفت وگو با تلويزيون طلوع خبر داد كه 
قرار است به زودي نيروهاي دولتي به حالت تهاجمي 
درآيند. ميرزگوال تأكيد كرده كه تاكنون استراتژي 
ارتش دفاعي بوده و تمركز بر جلوگيري از ســقوط 
مراكز واليت ها به دست طالبان است. او گفته است: 

»واليت ها خط قرمز ما هستند«.
درگيري هاي ديروز عمدتا در واليت بدخشــان در 
شمال شــرق افغانســتان و در مرز با تاجيكستان 
متمركز بوده است. رســانه هاي افغانستان گزارش 
داده اند كه طي 24ساعت، دســت كم 7شهرستان 
در اين واليت به دست نيروهاي طالبان افتاده است. 
همزمان، نيروهــاي امنيتي نيز كه ناتــوان از دفع 
حمله طالبان بوده اند، به ســمت خاك تاجيكستان 
عقب نشيني كرده اند. طبق اعالم دولت تاجيكستان، 
دســت كم 300نيروي پليــس و ارتــش از واليت 

بدخشان به خاك اين كشور عقب نشسته اند.
طي 2 ماه اخير، غيراز بدخشان، واليت هاي فارياب، 

تخار، بغالن، قندوز، بلخ، سرپل و غزني محل درگيري 
نيروهاي دولتي و طالبان بوده است. طالبان ديروز 
با انتشار خبرنامه اي مدعي شــد كه طي اين مدت 

كنترل 143شهرستان را به دست گرفته است.
پيش از آغاز موج تازه حمالت طالبان، گفته مي شد 
اين گروه كنترل 61شهرســتان را در دست دارد. 

اگر ادعاي تازه اين گروه درست باشد، بدين ترتيب 
از مجمــوع 471شهرســتان افغانســتان، كنترل 
حدود 204شهرســتان در دســت طالبان است. 
به عبارت ديگر، كنترل حــدود 40درصد از خاك 
افغانستان اكنون در دســت طالبان است. اين آمار 
با ادعاي هفته گذشته ســخنگوي طالبان كه گفته 

بود اين گروه 80درصد از خاك افغانستان را تحت 
كنترل خود درآورده در تناقض اســت. بااين حال، 
رســانه هاي افغانســتان خبر داده اند كه طي 2 ماه 
اخير و در جريــان حمالت بهــاره طالبان، كنترل 
120شهرســتان به دســت اين گروه افتاده است. 
در ايــن صورت، ميــزان كنترل طالبــان به خاك 
افغانستان به كمتر از 40درصد مي رسد. هنوز هيچ 
مقام دولتي، تعداد شهرســتان هاي سقوط كرده را 
اعالم نكرده اســت. طارق آرين، سخنگوي وزارت 
داخله افغانســتان، ديروز بدون اشــاره به اين آمار 
گفت كه اين شهرســتان ها به طور كامل در كنترل 
طالبان نيستند. او گفت: »نيروهاي امنيتي از يك 
نقطه اراضي موقتاً به مكان ديگر نقل مكان مي كنند 
كه به معناي سقوط نيست«. آرين گفت كه طالبان 
توانايي نگهداري هيچ شــهري را ندارد و نيروهاي 
دولتي به زودي بار ديگر كنترل شــهرها را به دست 
خواهند گرفــت. همزمان با تحوالت افغانســتان، 
ازبكستان كه در سمت شــمال هم مرز با اين كشور 
است، اعالم كرده كه خود را براي پذيرش آوارگان 
افغان آماده مي كند. ايــن احتمال وجود دارد كه با 
شــدت گرفتن درگيري ها در نوار شمالي، مردم به 
سمت خاك ازبكستان فرار كنند. دولت ازبكستان 
قصد دارد با ايجــاد كمپ هايي، براي اســكان اين 

آوارگان برنامه ريزي كند.

تغيير وضعيت ارتش افغانستان از حالت تدافعي به تهاجمي

 فتانه احدي
روزنامه نگار

مقام های آمريكايی به دليل نگرانی از بدترشدن 
اوضاع امنيتی در افغانستان كه ممكن است جان 
نيروهای باقی مانده و ديپلمات هاي اين كشور 
در كابل را به خطر بيندازد، كار روی سناريوهاي 
احتمالی براي تخليه ســفارت آمريكا را آغاز 

كرده اند.
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رئيس جمهور تاريخ آمريكاست به سامان رضایی دونالد ترامپ كه مدعی بود بهترين 
مدال برنز در اين زمينه بسنده كرد؛ البته در مسابقه انتخاب 
بدترين رئيس جمهور های آمريكا! گزارش واشنگتن پست 
درباره اين موضوع اينگونه آغاز می شود كه »ترامپ  بدترين 
رئيس جمهور آمريكا نيست، پس از نظرسنجی كه شركت 
شبكه های كابلی سی پن )C-SPAN( از مردم آمريكا انجام 
داد او ميــان 142رئيس جمهور تاريــخ آمريكا به عنوان 

سومين رئيس جمهور بد اين كشور انتخاب شد«.
جالب اينكه در اين نظرســنجی مقام اول تــا ديروز، به 
جيمز بوكانن پانزدهمين رئيس جمهور آمريكا رســيد. 
او تنها رئيس جمهور آمريكاســت كه هرگز ازدواج نكرد. 

جيمز بوكانن منطقه كانــزاس را كه هنوز تبديل به ايالت 
نشده بود را به عنوان يك ايالت برده دار اعالم كرد. اين مسئله 
خشم جمهوريخواهان و بسياری از هم حزبی های بوكانن را 
برانگيخت. زمان زمامداری او همزمان با سلطنت ناصرالدين 
شاه در ايران بود.  از ديگر شگفتی های اين نظرسنجی اين 
است كه رئيس جمهوری كه فقط يك ماه زمامدار آمريكا بود 
يعنی ويليام هنری هريسون )نهمين  رئيس جمهور اياالت 
متحده( در اين نظرســنجی رتبه  باالتری از ترامپ دارد. 
ويليام هنری از 4مارس تــا 4آوريل 1841ميالدی يعنی 
فقط يك ماه به صندلی رياست جمهوری اين كشور تكيه زد.

حتــی »عاليجنــاب تصادفی« يــا جان تايلــر دهمين 
رئيس جمهور آمريكا هم با اينكه بســيار تصادفی معاون 

ويليام هنری هريسون شــد و پس از مرگ ناگهانی اش به 
كرسی رئيس جمهوری آمريكا تكيه زد و لقب عاليجناب 
تصادفی را دريافت كرد هم وضعيت بهتری از ترامپ دارد. 
جان تايلر درآغاز دوره رئيس جمهوری اش اليحه ای مربوط 
به بانكداری ملی را كه حزب ويگ پشتيبان آن بود وتو كرد. 
حزب ويگ هم در واكنش او را رسماً از حزب اخراج كرد و 
بنابراين تمامی اعضای كابينه تايلر به جز دانيل وبستر )وزير 
امور خارجه( استعفا دادند. اما اين تاريخچه تيره و تار هم 
باعث نشد ترامپ از او بدترباشــد. دونالد ترامپ اكنون در 
حالی در قعر جدول قرار گرفته است كه در اين نظرسنجی 
آبراهام لينكلن همچنان در صدر قرار دارد. رئيس جمهوری 

كه برده داری رسمی را در آمريكا برانداخت.

ازترامپبدترهمداشتهایم

اول كرونا دچار طلسم تعطيلی ها شد و اكران نوروزی فاطمه عباسی سينما نخستين باراسفند سال 98 و همزمان با موج 
را از دست داد. همان زمانی كه پای كرونا تازه به ايران باز شده بود و نشستن كيپ 
تا كيپ آدم ها كنار هم در يك سالن چند ده نفره می توانست افراد بيشتری را درگير 
اين بيماری كند. اوايل تابستان همان سال سينماها باز شد. همه منتظر بودند  با 
فروكش كردن آمار كرونا بار ديگر رونق به سالن ها بازگردد و فيلم ها در تعطيالت 
تابســتانی روی پرده بروند كه پيك دوم كرونا ناغافل از راه رسيد و يك بار ديگر 
سينماها را بست. پاييز و زمستان سال گذشته هم همراه با پيك دوم، سوم و چهارم 
سينماها به محض بازگشايی، تعطيل شدند. عيد1400 هم به همين منوال بود تا 
امسال در فصل بهار كه خيلی ها فكر می كردند با تزريق واكسن كرونا، ديگر كار اين 
ويروس تمام است و طلسم شكسته می شود. اما خب اين فكر و خيال ها كاری از 
پيش نبرد. در آغاز تابســتان و تنها يك روز پس از آغاز اكران فيلم های جديد در 
ســينماها مانند ديناميت كه مدتی هــم توقيف بود و قرار بود تكانی به گيشــه 
سينماهای خاك گرفته و خسته بدهد، پيك پنجم كرونا از راه رسيد. سالن های 
سينما برای چندمين بار در آستانه تعطيلی قرار گرفتند. يعنی دقيقا زمانی كه با 
آغاز اكران تابستان، رقم فروش فيلم های دنيا به نحو حيرت انگيزی باال می رود و 
ســينماهای دنيا يك به يك جان دوباره می يابند و مردم بدون ماســك و فاصله 
اجتماعی در سالن های سينما، فيلم می بينند سينماهای ايران در موج تازه ای از 
هراس ورشكستگی مطلق دست و پا می زنند. درست است كه واكسيناسيون در 
كشــور آغاز شــده اما تا زمانی كه اين واكسيناسيون گسترده نشــود، به اذعان 
مسئوالن، پيك های طغيان ابتال به كرونا را تا آخر سال در پيش خواهيم داشت و 
سينما حاال حاالها در اين طلسم باقی خواهد ماند. طلسمی كه نتيجه اش فقط فيلم 
نديــدن روی پرده نقره ای نيســت، بلكه عقوبتــی به تلخی مــرگ حرفه برای 

سينماگران و سينماداران خواهد داشت.

موج نو بحران كهنه
در همين هرم گرما، برف می بارد اگر بخواهی، اگر تصور کنی، اگر مهربان باشی... عکس :همشهری:حامد خورشيدی اول آخر

حافظ

 گر چه دانم که به جايی نبرد راه غريب
من به بوی سر ان آن زلف پريشان بروم

101
شهر

مدیرعامل شركت آب و فاضالب 
كشور ضمن تكذیب اخباری 
كه در فضای مجازی مبنی بر 

تصمیم گیری برای توزیع كوپن 
آب منتشر شده، گفته: هنوز به 
شرایط كوپن نرسیده ایم، اما باید 
گفت كه هم اكنون از میان ۳۰۴ 
شهر در معرض تنش آبی ۱۰۱ 

شهر در وضعیت قرمز تامین آب 
قرار دارد.

52
درصد

براساس آمار به طور متوسط 
وضعیت كاهش بارش در 6 
حوضه آبریز نسبت به سال 

گذشته ۵۲ درصد كاهش داشته 
و نسبت به متوسط بلندمدت 

۳۷ درصد كاهش بارش را شاهد 
هستیم.

11
درصد

عالوه بركاهش بارش در كشور  
افزایش بی رویه و زودرس دما نیز 
مشكالتی را در تابستان امسال 
به وجود آورده است. كولرها در 

مركز فالت ایران طی ماه های گرم 
سال حدود ۱۱ درصد آب مصرفی 

را به خود اختصاص می دهند.

467
شهر

تامین آب شرب حدود ۵۰۰ شهر 
و به طور دقیق ۴6۷ شهر وابسته 

به منابع آب سدها هستند. 
میزان ورودی آب سدها در 

سال جاری آبی نسبت به متوسط 
سال گذشته 6۰ درصد و میزان 
حجم آب سدها هم ۳۴ درصد 

كاهش داشته است.

عدد خبر

گروهي از محققان طي آزمايشي براي رصد 
بيماران مبتال به صرع، سلول هاي زماني 
در مغز انسان شناسايي كرده اند كه توالي 
رويدادها در خاطرات را تنظيم مي كنند. 
به گزارش اســپوتنيك، اين سلول ها به 
افراد اجــازه مي دهند هنــگام يادآوري 
خاطرات، توالي زمانــي صحيح رويدادها 
 را نيز به ياد بياورند. ســلول هاي مذكور

» سلول زمان« نام گرفته اند. تصور مي شود 
آنها نشان دهنده اطالعات زماني هستند. 
اين ســلول ها نورون هايي هستند كه در 
منطقه هيپوكامپ مغز حافظه و وظايف 
ديگــر را مديريت مي كننــد. گروهي از 
محققان به رهبري ليال ردي، متخصص 
مغز و اعصاب مركز تحقيقات مغز و شناخت 
در فرانسه، فعاليت الكتريكي را در مغز چند 
بيمار مبتال به صرع رصد كردند. همچنين 
آنها تست هاي پزشــكي انجام دادند تا با 
كاشت ميكرو الكترودهايي در هيپوكامپ 
مغز منبع تشنجات در بيماران را مشخص 
كنند. در اين آزمايش ها از بيماران خواسته 
شــد توالي از پيش تعيين شده نمايش 
تصويرهايي را به خاطر بسپارند و همزمان 
الكترودها منطقه فعال هيپوكامپ مغز را 
رصد كردند تا دربيابند كدام عصب ها در 
واكنش به اين آزمايش فعال مي شــوند. 
به گفته محققان، هرچند برخي عصب ها 
هنگام به خاطر سپردن يا يادآوري تصاوير 
در مغز فرد فعال بودند، اما برخي ديگر در 
غياب محرك بصري نيز فعاليت مي كردند 
و اين امر نشــان مي دهد حتي زماني كه 
اتفاقــي نمي افتد، ايــن عصب ها جريان 

اطالعات را كدگذاري مي كنند.

 کشف سلول هاي زمان 
در مغز انسان

گرينويچ

قاب عکس مادر اسماعيل را دور مهدیا گل محمدی از وقتي يك روبان مشکي گوشه 
زده و پشت آن گره اي کور خورده بود، پدرش هر سال 
تابستان او را به خانه عمه آيالر مي برد. آنجا اسماعيل 
روي بادبادك هايي که پيرزن برايش مي ســاخت، به 
مادرش نامه مي نوشــت. خانه عمه  آيالر در روستاي 
ُخسبان کاهگلي و سقفش شکم داده بود. عمه مي گفت 
خانه ها هم گاهي غمباد مي گيرند. خانه هر قدر پير، از 
عمه  آيالر کوچك تر بود. عمه هزار سالش بود، شايد هم 
بيشتر. عمه پير بود حتي ميان عکس هاي لب پر شده 
دور کنگره اي الي آلبوم که برخي شــان از زردي به 
قرمزي مي زدند. در آن روستا فقط عمه آيالر بود که 
مي توانســت بادبادك  بســازد. از آن کــرور کرور 
بادبادك  هايي که در اين سال ها ســاخته بود، فقط 
همان اولي را به دســت باد داده بــود و بس. يکي از 
گوشواره هاي بادبادك باز شده بود، بعد بادبادك کله 
کرده بود دور خودش و با باد تا باغ درخت هاي گيالس 
پسر روستاي آن طرف کوه رفته بود. پدر اسماعيل که 
آن وقت ها تازه پشت لبش سبز شــده بود، ديگر به 

خواهرش اجــازه نداد بادبادك هوا کنــد. گفته بود 
»قاليچه تکوني زن خوبيت نداره، چه برسه يه کاغذ باد 
هم ورداره بره پشت بوم، مردم چي ميگن؟ همون اولي 
را هم نباس ميذاشتم دســت بگيره«. آيالر سيزده 
سالش بود که به جاي نخ قرمز بادبادك ، نخ قرمز گهواره 
بچه اش  را به دستش دادند. با نخ، گهواره  سنگيني که 
به زمين چسبيده بود را تکان مي داد و به شکم سقف 
خيره مي شد. سال  به سال فقط جاي بچه هاي آيالر و نوه 
و نتيجه هايش در گهواره عوض مي شد. درخت سرو 
وسط حياط خانه هم مثل عمه، نحيف و پير بود. آنقدر 
نحيف که مدام به خود مي لرزيد و حتي تابستان ها هم 
کالهي از سار  و گنجشــك  روي سرش مي گذاشت. 
درخت فقط به احترام جيغ هاي پيرزن گاهي کاله از سر 
بر مي داشت. آن روز تابستاني هم بعد از صداي جيغ 
عمه آيالر در حمام، درخت کاله از سر برداشت و با ترس 
تکاني خورد. اسماعيل فهميد نقاشي اش بهتر شده و 
نيشخندي زد. پيش از حمام رفتن عمه  آيالر، با نوك 
انگشــت روي آينه حمام طرحي نامرئي از جن هاي 
بي شاخ و دمي کشيده بود که ُسم هاشان از پايين آينه 

تا کاشي هاي سفيد زيرش ادامه داشت. صابون برگردان 
چروکيده اي همچون تخته سنگي کهنسال نشيمنگاه 
جن ها بود و سفيدابي همچون ماه، آسمانشان را روشن 
مي کرد. بعد اسماعيل آمده بود در اتاق و خودش را به 
خواب زده  و منتظر نشسته بود حمام عرق و آينه  بخار 
کند. بخار ســفيد کــه روي آينه  نشســت، جن ها 
اندك اندك از سر به سم در سطح نقره فام آينه ظاهر 
 شدند. کوچه اي که از ميان جيغ عمه   رد مي شد، سار ها 
و گنجشك ها را تا ميدانچه همراهي کرد و بعد خودش 
را در جوي آبي زالل انداخت. در ميدانچه پدر اسماعيل 
که خاك اره  مژه هــا و موهايش را بور کــرده بود، با 
دست آويزي از پاکت ميوه  و نوشابه هاي زرد و مشکي 
بعد از عطر شيرين چوب، وارد خانه شد و کنار حوض 
نشست. اسماعيل از کف يخدان يخچال، ليوانِ  رويي را 
َکند و همانطور که ليوان با التماس به دســت هايش 
چسبيده بود، نوشابه سياه را از باال توي ليوان ريخت. 
تاريکي از ليوان باال آمد و کم کم از اين سوي کوچه به 
آن سوي کوچه چادري ســياه کشيد. اسماعيل پاي 
سفره شــام منتظر ُچغلي  عمه  آيالر براي پدرش بود. 

پيرزن مثل شــانه چوبي اش هزار زبان داشــت تا 
اسماعيل آن روز هر غلطي کرده بود را مو به مو سوا کند 
و به گوش پدرش برســاند. آن شــب اما سکوت با 
چاي نبات راهش را از گلوي عمه  آيالر باز کرد و پيرزن 
شام نخورده نخ گهواره نوه اش را تکان داد تا بچه ساکت 
شود. صبح اسماعيل بادبادکي را که خودش ساخته 
بود، به دست باد داد و بي هيچ کلکي آمد نشست کنار 
دست پيرزن و نخ گهواره را از عمه آيالر گرفت. سار ها و 
گنجشك ها آواز مي خواندند که ناگهان نخي قرمز از 
الي انگشــت هاي چروکيده پيرزن تا بادبادکي در 
آسمان روستاي آن سوي کوه پل زد. گهواره  ايستاد. 
گهواره، تمام آرزوهاي کله کــرده دخترکي بود که 
بادبادك آرزوهايش ميان باغ گل هاي بي روح قاليچه 
خرســك آن خانه گير کرده بود. قاليچه اي که هيچ 
درخت گيالسي نداشــت. آن روز بادبادك  هنوز در 
آسمان روستاي همسايه بود که پيرمردي با يك سبد 

گيالس وارد حياط  خانه شد.
عمه ديگر پير نبود. باد چندبــار در زد و بعد با پرده 

اشك هاي آيالر را پاك کرد.

بادبادك هاي عمه  آیالر قصه تابستان

 تقديم به حديثه؛ 
مادر 13 ساله سراوانی...



طارم؛ بهشت پنهان زنجان
ساخت کمپ های اقامتی در مسیر کوهنوردی طارم می تواند در جذب 

گروه های گردشگری بسیار موثر باشد
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پوپک قاسمی
خبرنگار

شهرستان طارم با 47 هزارنفر جمعیت )حدود 5 درصد جمعیت 
و 10 درصد مساحت اســتان زنجان( در 90كیلومتری شمال 
شرقی زنجان واقع شده است و با اســتان های قزوین، اردبیل و 
گیالن همسایه است. طارم را می توان ییالق زیبای استان زنجان 
نامید، چراكه همسایگی با طبیعت بکر شمال و حاشیه رود قزل 
اوزن، زیبایی چهار فصلی به طارم بخشیده كه بسیار دیدنی است.

جاذبه های طبیعت گــردي، بوم گردي، آثــار تاریخی متعدد 
به جا مانده از دوره ساساني، اشکاني و دوره صفوي و همچنین 
وجود امامزادگان متعدد در ارتفاعات كوهســتاني با مناظر بکر 
و طبیعتي خاص، از طارم بهشــتی ساخته اســت كه می تواند 
گردشگران را با هر سلیقه ای به سوی خود جلب كند. وقتی هم 
پای محصوالت كشــاورزي و باغی به میان بیاید، بازهم طارم 
زیبایی خاص خود را دارد. گردشــگران در هر فصلی كه راهی 
این شهرستان شــوند، دســت خالی برنمی گردند و می توانند 
سوغات ویژه همان فصل همچون  زیتون، سیر و برنج را با خود 

به خانه ببرند.
این، همه زیبایی های طارم نیســت و این شهرستان با داشتن 

55هزار هکتار جنگل طبیعــی از درختان ارس و 20هزارهکتار 
باغ های زیتون، هوای بســیار دلپذیری دارد كــه می تواند روح 
گردشــگران را نــوازش كند، اما بــا وجود همــه ظرفیت های 
گردشــگری و توانمندی های فراوان، این شهرســتان هنوز به 
جایگاه مناســبی در اقتصاد گردشگری دســت نیافته است و 

گردشگری، نانی در سفره طارمی ها نمی گذارد.

سرمایه گذاری؛ نیاز گردشگری طارم
»علی نوری« یکی از ساكنان طارم است كه دراین باره می گوید: 
طارم هرچند میزبان گردشــگران زیادی است، اما به دلیل نبود 
برنامه ریزی برای اقامت بیشــتر و درآمدزایی، عمال گردشگری 

تاثیر چندانی در اقتصاد اهالی این منطقه ندارد.
وی با بیان اینکه شــغل بیشــتر مردم طارم كشــاورزی است، 
می افزاید: حاشــیه رودقزل اوزن و جنگل هــای ییالقی طارم 
پتانسیل باالیی برای سرمایه گذاری در زمینه گردشگری دارد 
و می تواند درآمدزایی مناسبی برای مردم داشته باشد، اما هیچ 
خبری از این موضوع نیســت. نوری ادامه می دهد: ما مردم این 
منطقه انتظار داریم مســئوالن مربوط برای رونق گردشــگری 

اقتصادی، برنامه ریزی منسجمی داشته باشند.
این شهروند همچنین با اشاره به ظرفیت های طبیعت گردی و 

كوهنوردی شهرستان طارم می افزاید: مسیر كوهنوردی طارم به 
ماسوله و طارم به قلعه رودخان در استان گیالن مشتاقان زیادی 
برای كوهنوردی دارد و ساخت كمپ های اقامتی و رفاهی دراین 

مسیر می تواند در جذب گروه های گردشگری بسیار موثر باشد.

بروکراسی؛ بالی جان سرمایه گذاران
نماینده اداره میراث فرهنگی در طارم نیز با اشاره به ویژگی های 
منحصربه فرد این شهرستان می گوید: ظرفیت های گردشگری 
طارم بی نظیر اســت و ما هم بــرای تقویت و توســعه صنعت 
گردشگري دراین شهرســتان به دنبال برنامه ریزي منسجم و 

همچنین جذب سرمایه گذار هستیم.
»زهرا جعفری« نگاهی نیز به ظرفیت های گردشگری طارم دارد و 
دراین باره عنوان می كند: دراین شهرستان تعداد زیادی آتشکده 
وجود دارد و عالوه بر آن، مسافران می توانند با سفر به »آب بر«، 
منطقه ای خوش آب و هوا كه ییالق های سرسبز و چشم اندازهای 
خیره كننده ای دارد، خاطرات ماندگاری را تجربه كنند. به گفته 
نماینده اداره میراث فرهنگی در طارم، این منطقه دارای مجموعه 
كامل گردشــگری ازجمله »آب بر چایی«، رودخانه طبیعی و 
یک فضای سبز است. این منطقه همچنین به وجود مقبره یک 
امامزاده متبرک است و چشمه های طبیعی دارد كه می تواند برای 

گردشگران بسیار جذاب باشد.
وی با تاكید فراوان بر لزوم توســعه بوم گردی در این شهرستان 
می افزاید: یکــی دیگر از ویژگی های گردشــگری طارم، وجود 
4روستای هدف گردشــگری دراین شهرستان است. در همین 
راســتا تاكنون 10محل بوم گردی دراین شهرستان راه اندازی 
شده است تا مشتاقان بوم گردی بتوانند با فرهنگ و سبک زندگی 

اصیل طارمی ها آشنا شوند و از آن لذت ببرند.
جعفری درباره امکانات اقامتی برای گردشــگران نیز می گوید: 
درحال حاضــر 15مركز اقامتــی در طارم وجــود دارد كه این 
تعداد، به طور معمول در كنار خانه هــای بوم گردی تا حدودی 
نیاز گردشــگران را رفع می كند، اما در فصول اوج گردشگری، 
گاه مسافران با مشــکالتی مواجه می شوند و به همین دلیل هم 

شهرستان طارم نیاز به مراكز اقامتی بیشتری دارد.

حضور گردشگران خارجی
نماینده اداره میراث فرهنگی و گردشــگری در طارم همچنین 
با اشاره به حضور گردشگران خارجي در چند سال اخیر در این 
شهرستان می گوید: باید زیرساخت ها به گونه ای فراهم شود كه 
پاسخگوی نیاز این گردشگران نیز باشد و رضایت آنها را به همراه 
داشته باشــد و بتوانیم به طرز شایسته ای میزبان این میهمانان 

خارجی باشیم.
وی همچنین روستاهای »شیت«، »هزار رود« و »ده بهار« را به 
عنوان مقصد گردشگری بسیاری از گردشگران عنوان می كند 
و می افزاید: روستای »شــیت« به منطقه گیالس معروف است، 
چراكه این روستا در فصل شــکوفه های گیالس زیبایی خاصی 
دارد و اكنون نیز فصل برداشت این محصول است. این روستا هم 
در زمان اوج شکوفه های گیالس و هم اكنون كه زمان برداشت 
این میوه فرا رســیده، می تواند گردشــگران بســیاری را جلب 
كند. جعفری عنوان می كند: بی شک با وجود این ظرفیت های 
خدادادی، طارم قابلیت تبدیل شدن به قطب صنعت اكوتوریسم 

را دارد.
 نماینده اداره میراث فرهنگی در شهرستان طارم از بروكراسی 
اداری موجود در روند جذب ســرمایه گذاران گالیه می كند و 
می افزاید: سرمایه گذاران در اســتان های همسایه با روندی به 
مراتب آسان تر از طارم موفق به اخذ مجوز می شوند، اما دراین 
شهرستان به دلیل برخی سنگ اندازی ها و طوالنی شدن روند 
اخذ مجوزهای ســرمایه گذاری، از ادامه راه منصرف می شوند. 
به همین دلیــل هم از اداره ها و ارگان های مربوط درخواســت 
همکاری بیشتر برای جذب ســرمایه گذار و توسعه گردشگری 

طارم را داریم.
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روزهای سخت 
مستاجران 

کرجی

 روستاهای
 دوستدار کتاب  

ایران را بشناسید

 سرانه مطالعه یکی از شاخص های توسعه به شمار می رود و از آنجا که کتاب، دریچه ای رو 
به جهان آگاهی است، همواره بر لزوم افزایش سرانه مطالعه و کتابخوانی تاکید ویژه ای 
می شود. باتوجه به اینکه بخش قابل توجهی از جمعیت کشور در روستاها سکونت دارند 
و بسیاری از آنها نیز جوان هستند، تاکنون لزوم سرمایه گذاری فرهنگی براین ظرفیت 

و ترغیب آنان به کتابخوانی و مطالعه بر همگان مشخص شده است. 
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           خراسان جنوبی
سال گذشته روستای نوغاب شهرستان خوسف در استان خراسان جنوبی در هفتمین دوره 
جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب »شایسته تقدیر« شناخته شد، اما شاخص ترین 
کتابخانه روستایی خراسان جنوبی در روستای محمدآباد طبس مشغول به خدمت رسانی 
است. نخستین و جامع ترین کتابخانه دیجیتال روستایی کشور سال گذشته با همکاری 
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آســتان قدس رضوی در کتابخانه حضرت امام 
رضا)ع( روستای محمدآباد طبس راه اندازی شده است. دراین کتابخانه بیش از 200نرم افزار 
مذهبی، 20میلیون مقاله، 2هزار پایگاه علمی و پژوهشــی داخلــی و خارجی با بیش از 
90میلیون منبع دیجیتال در تمامی موضوع های دانش بشری مانند ایران  نمایه، ویراساینس، 
مگاپیپرو گیگاالیب در دسترس است. امکان استفاده از 220 سامانه نرم افزار کتاب، مقاله و 
منابع چندرسانه ای و بهره مندی بیش از 100میلیون منبع دیجیتال و همچنین اطالعات 
پایگاه های کتابخانه دیجیتال آســتان قدس رضوی با بیش از 2میلیون رکورد شــامل 
نسخه خطی، چاپ سنگی، چاپ سربی، عکس و... با امکان دسترسی ویژه به نسخه کامل 
پایان نامه ها، برخی کتب چاپی، کتاب ها و مقاالت الکتریکی به زبان فارسی، عربی و التین 
در موضوع های دانش بشری از دیگر قابلیت های کتابخانه دیجیتال حضرت امام رضا)ع( 

روستای محمدآباد طبس است.

         آذربایجان شرقی
روستای »دریان« در شهرستان شبستر آذربایجان شرقی ازجمله روستاهای دوستدار کتاب 
دراین استان محسوب می شود که فعاالن حوزه کتاب روستا توانستند 2هزارنفر از اهالی 
را کتابخوان کنند. ترویج کتابخوانی، برگزاری نشست های کتابخوان، نمایشنامه خوانی، 
برگزاری نمایشگاه کتاب و معرفی کتاب مسیری 17ساله بود که جوانان عالقه مند به کتاب 
در روستای دریان شبستر طی کردند تا این روستا درجمع 10روستای برتر کشور در حوزه 
کتابخوانی قرار گیرد. در گذشته بیشتر جوانان این روستا به تهران و کرج مهاجرت کرده اند 
و هرچند جمعیت ساکن و دائمی آن کاهش داشته، اما جمعیت ثابت کتابخوان آن در 2دهه 
گذشته رشد زیادی داشته است. بیشتر ساکنان روســتا را پیرمردان و پیرزنانی تشکیل 
می دهند که عالقه خاصی به خواندن دارند و کتابخانه الغدیر این روستا نیز تصمیم گرفت 
برای این افراد طرح های ویژه کتابخوانی برگزار کند و طرح سالمند پروری دراین روستا اجرا 
شد و کتاب به صورت رایگان در منزل سالمندان تحویل و پس از مطالعه، به کتابخانه برگشت 
داده می شود. معرفی کتاب در محافل، مجالس و مدارس، برگزاری نشست های کتابخوانی 
در حوزه دفاع مقدس، مسابقه کتابخوانی به صورت خالصه نویسی، برگزاری مسابقات و 
دوره های آموزشــی قرآن کریم و همکاری با بسیج شهرستان در فعالیت های فرهنگی از 

اقدام های انجام شده ازسوی کتابخانه دریان است.

                                    قم
استان قم عملکرد قابل دفاعی در جشنواره روستا و عشایر دوســتدار کتاب ندارد. تعداد 
کتابخانه های عمومی روستایی در این استان به تعداد انگشتان یک دست است و در حال 
حاضر فقط روســتاهای مبارک آباد، طایقان، نایه، صرم و فردو کتابخانه عمومی دارند که 
فعال ترین آنها کتابخانه روستای مبارک آباد از توابع بخش مرکزی قم است. استان قم در 
هیچ کدام از 7 دوره جشنواره روستا و عشایر دوستدار کتاب، نماینده ای نداشته که به مرحله 
نیمه نهایی راه پیدا کند. اگرچه در زمینه جام باشگاه های کتاب خوانی فعالیت های نسبتا 
خوبی ازسوی اداره کل کتابخانه های عمومی این استان انجام شده، اما اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان که متولی پیگیری جشنواره روستا و عشایر دوستدار کتاب است، در این 
جشنواره ناکام مانده است. البته کم بودن تعداد کتابخانه های روستایی استان قم غیرطبیعی 
نیست. درحال حاضر تنها حدود 5درصد از جمعیت این استان در مناطق روستایی زندگی 

می کنند.

                       گیالن
روستای پونل رضوانشهر از سال 92 و با ســاخت کتابخانه رسول اکرم)ص( از روستاهای 
دوستدار کتاب در گیالن به شمار می رود که این موضوع تأثیر قابل توجهی بر میزان کتابخوانی 
دراین روستا برجا گذاشته و توانسته مخاطبان فراوانی را به خود جلب کند.  مردم این روستا 
عالقه زیادی به کتاب و کتابخوانی دارند، به گونه ای که با وجود یک کتابخانه، 2سال قبل، 
محمد آقاخانی، جوان 25ســاله ای که نانوای این روستاست، با ساخت قفسه کتابخانه به 
مشتریانی که در صف انتظار نان هستند، کتاب می دهد.همین موضوع زمینه ساز اهدای 
۴0جلد کتاب ازسوی اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان به وی شد؛ موضوعی که نشان می دهد 
می توان با انجام اقدامات این چنینی، به ارتقای سطح مطالعه درمیان اهالی کمک به سزایی 
کرد. سال گذشته نیز یک گروه از گردشگران سوئدی از این کتابخانه بازدید کردند و هدف از 
بازدید این گروه از کتابخانه عمومی پونل، تحقیق و آشنایی با فرهنگ و آداب رسوم قوم تالش 

و بررسی قدمت دیرینه این قوم اصیل ایرانی عنوان شد.

                            زنجان
روستای »درسجین« از توابع شهرستان ابهر در استان زنجان از روستاهای دوستدار کتاب 
است. تخصص و نیروی جوانی همیشــه کارآیی خود را اثبات کرده است؛ این روستا نیز 
کتابخوانی خود را مدیون کتابدار جوان و باانگیزه خود است. درسجین درحالی که از سال 
7۴ یک ساختمان به عنوان کتابخانه و چند جلد محدود کتاب داشت، با آغاز به کار کتابدار 
جوان این روستا از سال 93، تغییرات در کتابخانه با قفسه بندی مناسب کتاب ها، تغییر فضای 
کتابخانه و جذب اهالی باسواد روستا به ویژه کودکان و نوجوانان آغاز شد. کار به جایی رسید 
که این کتابخانه اکنون 17هزار جلد کتاب برای 350 عضوش دارد و حتی ساکنان روستاهای 
اطراف نیز کتابخوان شده اند و کتابخانه این روستا به صورت سیار در روستاهای اطراف برای 
ارائه کتاب حضور می یابد. دانش آموزان روستا بیشترین مراجعه کننده این کتابخانه هستند 
تا در اوقات فراغت کتاب های موردعالقه خود را مطالعه کنند و کتابدار روستا با انگیزه به دنبال 
تهیه و تامین کتاب های مورد عالقه اهالی روستاست. اینها درحالی است که برنامه هایی مانند 
شعرخوانی، قصه گویی و قصه نویسی و کارگاه نقاشی نیز برای جذب بیشتر مخاطبان کتاب به 

کتابخانه روستای درسجین اجرا می شود.

                  کردستان
کتابخانه روستای مرزی سردوش مریوان در استان کردستان جزو فعال ترین کتابخانه های 
روستایی کشور است. کتابخانه مشارکتی این روستا که بیش از 1500نفر جمعیت دارد، 
به همت جوانی از اهالی روستا به نام محمد توانا حسینی پا گرفت. کتابخانه روستا تنها با 
17جلد کتاب و در یک اتاق که دهداری اختصاص داده بود، در 17فروردین سال9۴ فعالیت 
خود را آغاز کرد. با همکاری خیران و اشتیاق اهالی، فعالیت کتابخانه به مرور رونق بیشتری 
گرفت تا اینکه تعداد کتاب  ها از مرز 5هزار جلد هم گذشت و تعداد اعضاء نیز به ۴00نفر 
رسید. با گسترش کتابخانه و کمبود جا، کتاب ها به بخشی از مسجد روستا منتقل و پس از 
آن، با استقبال مردم، کالس های مختلف آموزشی و... نیز تشکیل شد. از نکات جالب این 
کتابخانه این است که کتابدار جوان آن مراسم عروسی اش را نیز در میان کتاب ها و باحضور 
کتابخوان های عضو این کتابخانه جشن گرفت و هزینه مراسم هم به یک موسسه خیریه 

کودکان بی سرپرست اهدا شد. 

                            اردبیل
روستای فوالدلو قویی بیله سوار در استان اردبیل از روستاهای دوستدار کتاب به شمار می رود 
که در جشنواره روستاهای دوستدار کتاب کشور برگزیده شده است. این روستا تا دهه80 
کتابخانه ای نداشت و اهالی از چنین موهبتی بی بهره بودند تا اینکه از اوایل دهه80 یکی از 
اهالی به صورت داوطلبانه و افتخاری به فکر راه اندازی کتابخانه در روستا افتاد. کار ابتدا با 
اجاره یک مغازه و تهیه چند جلد کتاب آغاز شد تا اینکه درسال 86 با جلب مشارکت های 
مردمی، کلنگ ساخت کتابخانه خصوصی و هیأت امنایی دراین روستا به زمین زده شد. این 
روستا هم اکنون بیش از 20هزار جلد کتاب در مساحتی حدود 120متر دارد. ۴12نفر از 
اهالی روستا دراین کتابخانه عضو شده اند، اما تعدادی هم هستند که با وجود ثبت نام نکردن، 
از کتابخانه استفاده می کنند. در روزهایی که به دلیل شیوع ویروس کرونا، امکان حضور در 
کتابخانه برای مطالعه مقدور نیست، کتابدار روستا که هیچ حقوقی هم دریافت نمی کند، 
کتاب هایی که اهالی تلفنی سفارش می دهند را تهیه می کند و در خانه اهالی به آنها تحویل 

می دهد تا همچنان نبض کتاب در روستا تپش داشته باشد.

                            کرمان
روستای رحیم آباد از توابع بخش چترود در شهرستان کرمان 3هزار و 700نفر جمعیت دارد. 
دراین روستا که سال93 در فهرست 10روستای برتر دوستدار کتاب کشور قرار گرفت، یکی 
از خیران کتابخانه ای ساخته که به پاتوق مهمی برای اهالی رحیم آباد تبدیل شده است. این 
کتابخانه حدود 15سال پیش ساخته شد و اکنون بیش از 15هزار جلد کتاب دارد و حدود 
800 نفر عضو آن هستند. همچنین دراین روستا، چند طرح در حوزه  کتاب اجرا شده که 
مهم ترین آن طرح کتابخانه  دیجیتال بوده که درجریان آن، کتاب های موردنیاز اهالی روستا 
به صورت دیجیتال و از طریق شبکه های اجتماعی به دست شان می رسد. طرح تلفن گویا 
نیز در روستا انجام شده و هرکس که کتابی نیاز دارد یا مشاوره ای در حوزه  کتاب و مطالعه 
می خواهد، از طریق این تلفن گویا اعالم یا ســفارش خود را ثبت می کند و سپس، کتاب 
موردنظر در خانه  فرد تحویل داده می شود. طرح دیگر »قطار مطالعه« است که در 3مسجد 
روستا و با همراهی روحانیان اجرا شد و براساس ان هریک از افراد بعد از مطالعه  کتابی که در 
اختیارش قرار داده شده، آن را به نفر بعدی تحویل می دهد. این افراد در روزهای خاصی، در 

محلی از جمله مسجد دورهم کتاب می خوانند و کسی که بیش از همه عالقه مند 
به مطالعه و کتاب باشد، مسئول می شود تا افراد جدیدی را به 

این قطار اضافه کند. 

                    کرمانشاه
قدمت فرهنگی و تاریخی باالی روستای کندوله در استان کرمانشاه، 

مردمان این دیار را به دوستداری کتاب و کتابخوانی شهره کرده است. 
مردم روســتا میراث دار شــاعر بزرگ »الماس خان کندوله ای« خالق 

شاهنامه کردی هستند. کتابخانه عمومی شهید باهنر این روستا بیش 
از ۴هزارو 638جلد کتاب برای خواندن دارد.  از 630نفر جمعیت ســاکن 
در کندوله، ۴20نفر عضو کتابخانه هستند که آمار قابل توجهی است. این 

کتابخانه 22روستای دهستان کندوله را پوشش می دهد. کتابخانه کندوله تنها یک کتابخانه 
نیست، بلکه مرکز فرهنگی پرجنب و جوشی است که پیر و جوان، کودک و بزرگسال را در 
کنار هم نشانده است و اشتیاق ویژه ای در مردم این روستا برای استقبال از برنامه های مختلف 
کتابخانه دیده می شود. از کارآفرینی گرفته تا آموزش هنرهای مختلف به مادران و بانوان 
کتابخوان، روانشناسی و آشنایی با روش های نوین کسب وکار، تشکیل صندوق خرد برای 
زنان روستایی و... همه باعث شده چند سال پیاپی این کتابخانه پایگاه فرهنگی - اجتماعی 
اهالی شود. همچنین کتابخانه روستای کندوله در ســال 1398 به عنوان تنها کتابخانه 
کارآفرین کشور معرفی شد. این کتابخانه در سال 1380 در زمینی به مساحت 100 مترمربع 

ساخته شد که توسط یک بانوی کتابدار اداره می شود.

سیستان و بلوچستان
طرح روستای دوستدار کتاب نزدیک به یک دهه است که ازسوی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی برای ترویج و توسعه کتابخوانی در روستاهای نقاط مختلف کشور ارائه می شود. 
سیستان و بلوچستان با همه محرومیت هایش دراین طرح از استان های موفق کشور محسوب 
می شود. یکی از نکات قابل توجه دراین اســتان، وجود کتابخانه داران شخصی است که به 
توسعه این طرح کمک شایانی می کنند. براساس گزارش های موجود، وجود علمای دینی 
در روستا ها و داشتن کتابخانه های شخصی موجب شده گستره فعالیت ها بیشتر شود. اکثر 
این علما از روستا مهاجرت نکرده اند و به صورت محدود کتاب هایشان را در اختیار عموم قرار 
می دهند. همچنین افراد زیادی کتابخانه شخصی خود را نیز برای ترویج کتابخوانی به این کار 
اختصاص داده اند. »رمین« نام روستایی در منطقه آزاد چابهار است. این روستا در سال های 
93 و 9۴  در »جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب« به عنوان روستای نمونه شناخته 
شد. دلیل این انتخاب وجود کتابخانه ای در روستاست که موسس و بانی آن، یکی از اعضای 
شورای اسالمی پیشین این روستا به نام عبدالحکیم بهار است که این کتابخانه را با هزینه 
شخصی تهیه کرده است. این کتابخانه اکنون با صرف هزینه بیشتر نه تنها جوابگوی نیازهای 

روستاست ، بلکه چند روستای همجوار آن نیز از امکانات و کتاب های آن بهره مند هستند.

            آذربایجان غربی
5سال پیش بود که یک گروه توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی در شهرستان مهاباد برای 
تاسیس 10کتابخانه در روستاهای محروم این روستا اقدام کرد؛ کتابخانه هایی عمومی که 
دارای بخش کودک و بزرگسال بودند و تجهزات کتابخوانی را هم جذب کردند، اما این گروه 
تنها به ساخت کتابخانه و تجهیز این روستاها به میز و صندلی و قفسه اکتفا نکرد، بلکه دراین 
سال ها مسیری سخت طی شد و  طرح هایی مانند »پویش کتاب« با هدف در خانه ماندن 
برای مقابله با کرونا، »پنج شنبه ها با کتاب« ، »عروسک گردانی و کتاب« برای کودکان اجرا 
شد و برگزاری ۴کارگاه در حوزه های آموزشی و هنری و 5جشنواره ازجمله داستان نویسی 
کودکان در دستورکار قرار گرفت. درمیان این کتابخانه ها، روستای »خورخوره« مهاباد که 
اکنون جمعیتی بیش از 1300نفر دارد، توانست درخشش و موفقیت بیشتری داشته باشد. 
برپایی جشنواره هایی ازجمله »بادبادک ها«، »دیوار سبز  من« و »کرونا در روستا«، برگزاری 
مراسم بزرگداشت شاعران و شخصیت ها در فضای کتابخانه، اجرای 5طرح زیست محیطی 
و گردشگری با توجه با موقعیت ویژه روستا که در جوار تاالب بین الملی کانی برازان قرار 

دارد، سبب شد خورخوره جزو 10 روستای برتر کتابخوانی کشور در سال 99 قرارگیرد.

                          لرستان
روستای فرسش از توابع الیگودرز، تنها روستای دوســتدار کتاب استان لرستان است و 
به واسطه همین کتابخانه ای استاندارد و با همه امکانات دراین روستا ساخته شده است. 
کتابخانه روستا با پیگیری های دبیرخانه شــبکه روستاها و عشایر دوستدار کتاب کشور 
تکمیل و تحویل نهاد کتابخانه های عمومی کشور شد و تاکنون بیش از 250میلیون تومان 
برای ساخت آن هزینه شده است. مردم فرسش از گذشته های دور کتاب را گنجی ارزشمند 
می دانستند و همواره در تکریم آن کوشیده و برای کتابخوان ها ارزش زیادی قایل بوده اند. 
مردم این دیار معتقدند کتاب مانند درخت است، زیرا همانگونه که درخت دی اکسیدکربن 
را جذب و اکسیژن تازه به هوا تزریق می کند، کتاب نیز آلودگی های ذهن را می گیرد و فکر و 

اندیشه ای نوین به انسان تزریق می کند. در روستای فرسش بیش از 10نویسنده، شاعر و 
هنرمند زندگی می کنند که همه آنها موفقیت خود را مدیون کتاب 

و کتابخوانی هستند.

                  مرکزی
استان مرکزی در 2 دوره از جشنواره روستا و عشایر 
دوســتدار کتاب، تا مرز برگزیده شدن پیش رفت. 
کتابخانه الغدیر راونج از توابع شهرســتان دلیجان 
در دوره های پنجم و هفتم این جشنواره به مرحله 
نیمه نهایی راه پیدا کرد. این کتابخانه در وسط روستا 
در زمینی به مساحت 200مترمربع ساخته شده و 
12هزار نســخه کتاب دارد. جمعیت ثابت روستای 
راونج 500نفر و جمعیت شناور آن حدود ۴هزارنفر 
است و از این تعداد، ۴00نفر عضو کتابخانه هستند. 
کتابدار روســتای راونج، یارمحمد بندعلی است که 
با عشق و عالقه وصف ناشــدنی به اهالی این روستا 
خدمات فرهنگی ارائه می کند. دراین کتابخانه کودکان 
و نوجوانان و خانواده ها عالوه بر کتابخوانی و مطالعه، 
ســاعت های مفید و پرباری را با برنامه های فرهنگی 
تجربه می کنند. قصه گویی، معرفی کتاب، برگزاری 
نمایشگاه کاردستی، شعرخوانی، برگزاری کارگاه های 
آموزشی، خاطره گویی و نشســت های کتابخوان از 
برنامه هایی است که سبب شده این کتابخانه به عنوان 
موفق ترین کتابخانه روستایی استان مرکزی معرفی 
شود. قطعا هر کتابخانه ای که اعضای فعال و فرهیخته 
داشته باشــد، رغبت کتابدار را برای توسعه خدمات 
فرهنگی بیشــتر می کند. مردم روســتای راونج به 
فرهیختگی شهرت دارند. اعضای شورای اسالمی و 
دهیار روستا اهل مطالعه هستند و همکاری خوبی با 

کتابدار دارند.

         خراسان رضوی
جشنواره »روستاها و عشایر دوستدار کتاب« برنامه ای 
است که هرسال با محوریت معاونت فرهنگی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســالمی و با همکاری مجموعه ای 
از دســتگاه های دولتی و غیردولتی برگزار می شود. 
هدف این جشنواره حمایت از اقدام های انجام شده در 
روستاها و پشتیبانی از پیشنهادهای ابتکاری در حوزه 
کتاب و کتاب خوانی در روستاها و معرفی فعالیت های 
فرهنگی و ترویجی مرتبط با کتاب خوانی اســت. از 
خراسان رضوی 3 روستای برزنون، بشرآباد و احمدآباد 
شهرستان نیشــابور و همچنین روستای عارف آباد 
از کاشمر در سال 99 توانستند به مرحله نهایی این 
جشنواره راه یابند. روستای فدافن از توابع شهرستان 
کاشمر، اما یکی از مجهزترین کتابخانه های روستایی 
کشور را در خود دارد. کتابخانه این روستا در سال 92 
به شکل مشارکتی کار خود را آغاز کرد، اما استقبال 
اهالی از کتابخوانی باعث شــد توجه مسئوالن و 
خیران به این روستا جلب شود و کتابخانه آن جایگاه 
ویژه ای پیدا کند. کتابخانه این روســتا در زمینی 
نزدیک به هزار متر، بــا زیربنایی معادل 170متر 
ساخته شده اســت. کتابخانه فدافن کار خود را 
با کتاب های اهدایی خیران آغاز کرد، اما اکنون 
بیش از 10هزارجلد کتاب دارد. براساس آخرین 
آمارها، روســتای فدافن نزدیک به 5هزارنفر 
جمعیت دارد و به تناسب همین میزان جمعیت، 
تعداد زیادی از اهالی، در کتابخانه عضو هستند. 
اکنون می توان گفت فرهنــگ مطالعه برای 
اهالی جا افتاده است؛ به عنوان مثال کودکانی 
که زعفران پاک می کنند، دورهم می نشینند 
و یک نفر کتابی را انتخاب می کند و برایشان 

می خواند.

 روستاهای دوستدار کتاب
 ایران را بشناسید
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 ســرانه مطالعه یکی از شاخص های 
توسعه به شــمار می رود و از آنجا که 
کتاب، دریچــه ای رو به جهان آگاهی 
اســت، همواره بر لزوم افزایش سرانه 
مطالعه و کتابخوانــی تاکید ویژه ای 
می شــود. باتوجه بــه اینکه بخش 
قابل توجهــی از جمعیت کشــور در 
روستاها ســکونت دارند و بسیاری از 
آنها نیز جوان هســتند، تاکنون لزوم 
سرمایه گذاری فرهنگی براین ظرفیت 
و ترغیب آنان بــه کتابخوانی و مطالعه 
بر همگان مشخص شده است. ازسوی 
دیگر تجربه موفق کتابخانه های عمومی 
در روســتاها نشــان می دهد ظرفیت 
پذیرش فرهنگ کتابخوانی در مناطق 
روستایی بسیار زیاد اســت و باید در 
زمینه ترویج کتابخوانی، تالش بیشتری 

صورت گیرد. درهمین راســتا با برگزاری 
جشنواره های مختلف ازجمله »روستاها 
و عشــایر دوســتدار کتاب«، »روستای 
دوســتدار کتاب« و...، این جمعیت هدف 
در موضوع کتابخوانی، ایجاد کتابخانه های 
روستایی و... مورد توجه ویژه قرار گرفته اند 
و هرسال روستاهای دوستدار کتاب انتخاب 
و معرفی می شوند تا انگیزه بیشتری برای 
سایر روستاییان ایجاد شود و در این مسیر 
گام های استوارتری بردارند. همزمان با فرا 
رســیدن چهاردهم تیرماه، روز قلم که از 
سال1381 به پیشنهاد انجمن قلم ایران و 
تصویب شورای فرهنگ عمومی، در تقویم 
رسمی جمهوری اســالمی ایران به ثبت 
رسیده است، روستاهای دوستدار کتاب 
در استان های مختلف را مورد بررسی قرار 

داده ایم.

 همشهري به مناسبت روز قلم وضعیت کتابخواني 
در روستاهاي کشور را بررسي کرده است
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سمنان
در استان سمنان است که به دلیل السجرد از روستاهای شهرستان سرخه 

کتابخوانی و تدویــن کتاب هایی از توجه ویژه اهالــی آن به فرهنگ بومی و 
فرهنگ و زبان این روستا، مورد توجه مسئوالن حوزه کتاب و کتابخوانی قرار گرفته است. 
این روستا در هفتمین جشنواره روستاهای دوستدار کتاب به دلیل فعالیت های فرهنگی 
انجام شده در حوزه کتاب و عملکرد کتابخانه این روستا، به عنوان یکی از نامزدهای بخش 
نهایی معرفی شد. متوقف نشدن فعالیت های کتابخانه این روستا در دوران شیوع ویروس 
کرونا و با وجود تعطیلی کتابخانه ها و استفاده مناســب از فضای مجازی برای استمرار 
فعالیت های کتابخوانی روستا سبب شد السجرد درمیان روستاهای سمنان برجستگی 
بیشتری ازنظر معیارهای کتابخوانی داشته باشد. اما نکته منحصربه فرد دیگر السجرد در 
زمینه کتابخوانی، اقدام های انجام شده دراین روستا برای ثبت آیین های بومی به عنوان 
یکی از شاخصه های اصلی ارزیابی و داوری روستاهای دوستدار کتاب است. بهمن پارسال 
نخستین جلد از مجموعه 5جلدی دائرة المعارف السجرد اثر رمضانعلی قربانیان رونمایی 
و منتشر شد که به طورکامل به زبان السجردی ترجمه و همراه با لوح فشرده اجرای آن 
در اختیار دوستداران فرهنگ بومی این منطقه قرار گرفت. سال 1390 نیز کتابی با نام 
»بازی های محلی روستای تاریخی السجرد« به قلم عباسعلی حیدریان در السجرد منتشر 

شده بود.

                            اصفهان
روستای قفر که با جمعیت هزار و250نفری، در دهستان داالنکوه شهرستان فریدن اصفهان 
قرار دارد، اسفندماه سال گذشته در هفتمین دوره جشــنواره روستاها و عشایر دوستدار 
کتاب، به عنوان روستای شایسته تقدیر معرفی شد. آنچه باعث ارتقای فرهنگ کتابخوانی و 
کتاب دوستی دراین روستا شد، احیای کانون فرهنگی و کتابخانه آن است. کتابخانه و کانون 
فرهنگی روستا با شرایط نامطلوب ساختمانی در بافت فرسوده قرار داشت که با همکاری 
دهیاری، شورای اسالمی روستا و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان فریدن، به مکانی 
نوساز و بزرگ تر منتقل شد و کانون فرهنگی شهرداری 200جلد کتاب داستان کودک به 
این کانون اهدا کرد. گشایش کتابخانه در محل جدید و همچنین تعریف فعالیت های ورزشی 
و فرهنگی ازجمله برگزاری جشــنواره غذا و نمایش فیلم درکنار آن، زمینه ساز استقبال 
دانش آموزان و اهالی شده است. از نکات جالب، وجود دو کوه در قسمت شمال و جنوب غربی 
روستاست که دشتی وســیع و بدون مانع درمقابل آنها گسترده شده است. این موقعیت 
طبیعی توجه ورزشکاران پاراگالیدر را برای استفاده از این منطقه به عنوان سایت تمرین 
پرواز، به خود جذب کرده است. روستای قَفر با مساحت 728282 متر مربع و جمعیت 1250 

نفری در دهستان داالنکوه شهرستان فریدن واقع شده است .

                            البرز
کتابخانه فرهنگ روســتای فرخ آباد زیبادشت در شهرســتان فردیس استان البرز ازجمله 
روستاهای دوستدار کتاب در استان است که توانسته در دوره های قبل رتبه برتر این جشنواره 
را نیز به دست آورد. ازجمله دالیل موفقیت این کتابخانه می توان به ترویج فرهنگ کتابخوانی، 
ارائه برنامه های نوآورانه و مشارکت جویانه و همکاری خوب مسئوالن و مردم روستا اشاره کرد. 
اجرای برنامه های مناسبتی در هفته کتاب، پاسداشت روز جهانی کودک و برگزاری فعالیت های 
فوق برنامه تابستانی، برپایی کالس های آموزشی زبان و همچنین آموزش قرآن کریم، برگزاری 
کالس های فنی و حرفه ای برای بزرگساالن و اجرای اردوهای تفریحی از دیگر برنامه های این 
کتابخانه است. مسئوالن روستا در برنامه های مختلفی که در فرخ آباد برگزار می شود، به مهمانان 
و برگزیدگان، کتاب هدیه می دهند تا  فرهنگ کتابخوانی در روستا جا بیفتد. پذیرش عضویت 

رایگان در مناسبت های مختلف و برگزاری برنامه هایی مانند مسابقه کتابخوانی  از دیگر 
اقدام هایی است که برای جذب افراد عالقه مند به مطالعه انجام می شود.

   چهارمحال و بختیاری
روستای دســتگرد امامزاده از توابع بخش فرخشهر شهرستان شهرکرد، 
روستای دوستدار کتاب در استان چهارمحال و بختیاری است. این روستا از 
سال 94 تالش خود را برای کسب عنوان دوستدار کتاب آغاز و چند طرح در 
سال 94 ارائه کرد که سبب قرار گرفتن نام روستای دستگرد امامزاده درمیان 

10روستای برتر دوستدار کتاب ایران شد. دراین جشنواره طرحی 
به نام سفیران کوچک دانایی پیشنهاد شد که برگرفته از طرح 

همیاران پلیس بود. »ســحرگاه رمضان و کتاب« از دیگر 
فعالیت هایی است که سبب شــده این روستا به عنوان 

دوستدار کتاب مطرح شود. از دیگر اقدام های انجام 
شــده می توان به وقف کتاب در صحن امامزاده 

دستگرد)ع( اشــاره کرد که با اجرای این طرح، 
1800جلد کتاب جمع آوری و همان کتاب ها 
در 28صفر در صحن امامــزاده به کودکان 
هدیه داده شد. عالوه بر اینها اخیرا پویشی 
هم دراین روستا شکل گرفته به نام »هر 
شب یک قصه؛ از یک استان« که بر مطالعه 
کتاب هایی باهدف آشــنایی با گویش ها 

و لهجه های متفاوت در کشــور 
تمرکز دارد.

همدان
در روستای تاجی آباد یا به زبان اهالی 

هســتند و بزرگ تریــن »تاج آباد« اســتان همدان همه کتابخوان 
را راه انــدازی کرده اند. همه کتابخانه روستایی کشور با 6هزار جلد کتاب 
شــاهکارهای ادبیات ایران و معابر این روستا با موافقت اهالی آن با عناوین 

جهان نام گذاری شده است و آنها منتظرند کاروانسرای تاریخی روستایشان هم ثبت جهانی 
شود تا این روستا بیش از پیش به جهان معرفی شود. این روستا همان روستایی است که 
پائولو کوئیلو؛ نویسنده برزیلی در پست اینستاگرامی خود از آن نوشت. براساس آنچه از اسناد 
ملی به دست آمده و همچنین سفرنامه های موجود، تاج آباد بیش از 400سال قدمت دارد و 
کهنساالن این روستا 6گورستان درآن معرفی می کنند که هرکدام نشان دهنده 50 تا 100 
سال سکونت درآن است. سابقه کتابخوانی دراین روستا مربوط به دیروز و امروز نیست، بلکه 
تاریخ بلندی می توان برای آن متصور شد. از سال های بسیار دور فردی که کتاب داشت را 
برای مهمانی ها دعوت می کردند و شاهنامه، اسکندرنامه و مختارنامه نقل محافل تاج آبادی ها 
بوده است. جالب است بدانید کتابخانه روستای تاج آباد بیش از 6هزارجلد کتاب دارد، اما 
هنوز ساختمان مناسبی برای آن درنظر گرفته نشده است و فضای 20متری کتابخانه موجود 
جوابگوی این همه کتاب نیست، به همین دلیل کتاب ها در فضاهایی مانند آرایشگاه های زنانه 

و مردانه، مغازه ها، قهوه خانه ها و بانک در دسترس عموم قرار داده شده است.

                               یزد
روستای شمسی از توابع شهرستان اشکذر استان یزد، خاستگاه شخصیت های فرهنگی، 
علمی و سیاسی بزرگی از آیت اهلل ســیدجواد حیدری یزدی گرفته تا آیت اهلل حاج شیخ 
غالمرضا فقیه خراسانی و سیداســماعیل داودی اســت. یکی از ویژگی های این روستا، 
فعالیت تشکل های مردمی و غیردولتی است که در حوزه توسعه فرهنگی فعالیت می کنند. 
روستای شمسی در دومین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب در سال 1394 با ارائه 
برنامه هایی متعدد در حوزه کتابخوانی، به  عنوان یکی از روستاهای دوستدار کتاب ایران 
شاخته و معرفی شد و با استمرار این فعالیت ها در سومین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار 
کتاب، عنوان برگزیده برگزیدگان روستاهای دوســتدار کتاب را در سال 1395 به خود 
اختصاص داد. از فعالیت های حوزه کتابخوانی روستا می توان به شرکت در جام باشگاه های 
کتابخوانی کودک و نوجوان اشــاره کرد، به نحوي که جوانان روســتا با شرکت در کارگاه  
آموزشی این جام اقدام به تشکیل 9باشگاه کتابخوانی کردند و از این میان، باشگاه کتابخوانی 
اکابر از روستای شمسی توانست با ایده های ابتکاری خود درجمع 10باشگاه برتر کتابخوانی 
کشور در سال 1396 قرار گیرد. این روستای کوچک 3 کتابخانه دارد که مجموع کتاب های 
آنها بیش از 17هزار جلد است. اجرای طرح هایی مانند »درخت آرزوها«، »کافه کتاب«، »نان 

و کتاب« و »کتاب ماه« از دیگر فعالیت هاي فرهنگی انجام شده دراین روستاست.

                             فارس
فهلیان از روستاهای بسیار قدیمی اســتان فارس، در تمامی دوره های تاریخی، به عنوان 
یکی از کانون های تمدن پیش از تاریخ و دوران تاریخی فارس کهن به شمار می رفته و حاال 
یکی از روستاهای دوستدار کتاب دراین استان است. تأسیس »انجمن حامیان فرهنگ 
و کتاب فهلیان«، تاسیس »انجمن مادران حامی کتاب فهلیان«، برپایی غرفه و نشست 
»کتاب دوستان روستا« در نمایشــگاه کتاب فارس و اجرای طرح ساخت قلک 
خرید کتاب در خانه با اســتفاده از مواد بازیافتی ازجمله طرح هایی 
است که این روســتا را تبدیل به روستای دوستدار کتاب کرده 
است. برپایی نمایشگاه کتاب از کتاب های کتابخانه در 
مرکز روستا با عنوان »کتابخانه ای مانند نمایشگاه 
کتاب« و همچنین همکاری شورا و بسیج روستا 
به منظور جلب مشــارکت و ورود بسیج روستا به 
برنامه های کتاب و کتابخوانی، برگزاری نشســت 
کتابخوان مدرسه ای، اجرای برنامه جمع خوانی کتاب 
در کتابخانه، ساخت درخت دانایی و کتاب و اجرای طرح 
»من، تفریح و کتابخانــه« از عمده ترین برنامه های به اجرا 
درآمده در روستای فهلیان بوده اســت. راه اندازی کتابخانه 

روستا و حمایت های بی دریغ روستاییان باعث 
شد بســیاری از برنامه های فرهنگی و هنری 

در محیط کتابخانه و با محوریت کتاب دراین 
روستای تاریخی برگزار شود تا فرهنگ کتابخوانی 

ارتقا یابد.

                 مازندران
فعالیت های مربوط به کتابخوانی در برخی روستاهای استان مازندران بسیار برجسته است. 
در آخرین و هفتمین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب که 1900 روستا از سراسر 
کشور در آن ثبت نام کردند، 180روستای مازندران حضور داشتند که 9روستا به مرحله 
نهایی این جشنواره راه یافتند و درنهایت یک روستا از مازندران درمیان 10روستای برتر 
کشور و 3روستا نیز در بین روستاهای تقدیر شده قرار گرفتند. روستای بیشه بنه در ارتفاعات 
شهرستان بهشهر یکی از 10روستای برگزیده کشــور در هفتمین جشنواره روستاهای 
دوستدار کتاب بود که بخش مهمی از دلیل انتخاب آن عملکرد برجسته فاطمه یوسفی، 
بانوی کتابدار مناطق محروم بخش هزارجریب است. یوسفی از سال94 تاکنون به صورت 
هفتگی کتاب هایی را از کتابخانه بهشهر به امانت در اختیار اهالی و به ویژه دانش آموزان و 
کودکان روستاهای این منطقه قرار می دهد و نشست های کتابخوانی برای دانش آموزان 
برگزار می کند. استقبال چشمگیر خانواده های روستای بیشه بنه از حضور هفتگی این بانوی 
کتابدار و تشویق فرزندان شان به کتابخوانی سبب شد محرومیت های زیرساختی این روستا 
به لطف فعالیت های این بانوی کتابدار سبب دور ماندن کودکان بیشه بنه از دنیای کتاب و 
کتابخوانی نشود. روستای میانرود قائمشهر نیز از دیگر روستاهای شاخص مازندران است 

که چند سال است نشست شاهنامه خوانی به صورت جدی هر هفته درآن برگزار می شود.

کهگیلویه و بویراحمد
روســتای »درب کالت« از توابع بخش پاتاوه شهرســتان دنا در 100کیلومتری یاسوج، 
مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد؛  روستایی کوهستانی و محروم که 240خانوار 
را در خود جا داده است. با همه محرومیت ها اما اهالی عالقه زیادی به کتاب و کتابخوانی 
دارند، به طوری که کتابخانه روستا سال 94 توانست با ارسال مجموعه فعالیت ها، برنامه ها، 
مدارک و مستندهای خود به دومین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب، به عنوان 
یکی از 10روستای برگزیده کشوری انتخاب شود. در مخزن کتابخانه عمومی این روستا 
4هزارو342جلد کتاب وجود دارد و بیش از 300 نفر از اهالی عضو فعال کتابخانه روستا 
هستند. کتابخانه درب کالت سال89 در یک ساختمان سنگی و گلی با کمترین امکانات و 
در منزل شخصی سید عبدالرضا محمودی، کتابدار روستا شکل گرفت. آذین بندی و آرایش 
زیبای نمای بیرونی و محوطه کتابخانه یکی از اقدام های موثر در افزایش تعداد اعضا و مردم 
روستا به سمت کتابخانه بود. راه اندازی کتابخانه سیار و محفل های »مادران و پدران قصه گو« 
نیز به افزایش تعداد اعضا و اشتیاق بیشتر مردم روستا نسبت به کتاب و کتابخوانی کمک کرد.

                      خوزستان 
خوزستان روستاهای دوستدار کتاب زیادی دارد و به تازگی هم »علوه« در شهرستان اهواز 
تالش برای رســیدن به این جایگاه را آغاز کرده است. دراین میان روستای »باصدی حاج 
بارون« از توابع رامهرمز چندسال پیش به این عنوان دســت یافت. فعاالن فرهنگی این 
روستا، همپا شــدن مادران با کودکان در برنامه های کتابخوانی و خالصه نویسی کتاب را 
موجب تقویت انشاءنویسی و حس اعتماد به نفس کودکان می دانند و معتقدند همین مساله 
موجب رشد کتابخوانی در روستا شده است. این روستا هزارو500نفر جمعیت دارد و حدود 
200دانش آموز در مدارس مقطع های ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان آن درحال آموزش 
هستند. یکی از اقدام های این روستا برای گســترش کتابخوانی به غیر از جلب مشارکت 
مادران، آموزش شاهنامه خوانی به کودکان اســت که ماحصل آن نقالی یکی از بچه های 
روستا به مناسبت های مختلف در میدان روستاست. باصدی حاج بارون درمیان 8روستای 
دیگر توانسته پل ارتباطی خوبی میان روستاها باشد. برخی کتاب ها در تعاونی روستا قرار 
داده شده و مردان روستا هم با مراجعه به تعاونی و دریافت کتاب، هم پای مادران به مطالعه 

عالقه مند شده اند.

        خراسان شمالی
اسفیدان در استان خراسان شمالی روستایی است که با راه اندازی کافه کتاب، استفاده از 
ظرفیت های گردشگری و صنایع دستی، همه افراد را ترغیب به کتابخوانی می کند. یکی از 
برنامه های این روستا طرح کتابخانه باز بوده که در این طرح، کتاب ها با موضوع های مختلف 
در مغازه های روستا و درمیان کسبه  پخش شده و هر مغازه دار در واقع یک کتابدار شده است. 
با این طرح اهالی روستا دسترسی راحت تری به کتاب ها پیدا کردند و افراد به جای مراجعه به 
کتابخانه، کتاب های مورد نیازشان را از مدارس، درمانگاه و مغازه دریافت می کنند و پس از 
مطالعه به یکی از همین مراکز تحویل می دهند. با توجه به اینکه این روستا کتابخانه عمومی 
ندارد، بسیاری از اتفاقات به صورت خودجوش در آن روی می دهد. برای مثال دوستداران 
کتاب در اســفیدان در منازل و محل کار خود طاقچه کتاب تعبیه کرده اند که با توجه به 
عالقه مندی شان، کتاب های تخصصی را به هم والیتی هایشان قرض می دهند. درحال حاضر 
بیش از 22طاقچه تخصصی شعر، تعزیه و... در نانوایی، کافه سنتی، خانه ها، مساجد، مدارس، 
درمانگاه و... وجود دارد. از اتفاق های خوب دیگری که به همت اهالی روستای اسفیدان رخ 
داده است، طرح کافه کتاب، بافت جمالتی در زمینه ترویج کتابخوانی روی گلیم و جاجیم و 
طرح اهدای کتاب ازسوی نویسندگان روستاست. به گفته مجری طرح دوستدار کتاب در 
این روستا، همچنین به هر گردشگر یک کتاب همراه با پاسخنامه تستی اهدا می شود. هر 
گردشگر بعد از مطالعه و پاسخگویی به سئواالت در مسابقه ای شرکت داده 
می شود که برنده شــدن در آن به ارائه خدمات رایگان 

منجر خواهد شد.

                                 ایالم
روستای پشت قلعه، از توابع بخش مرکزی شهرستان آبدانان، از روستاهای دوستدار کتاب 
در استان ایالم است. اهالی این روستا عموما تحصیلکرده هستند و درمیان آنان شاعران و 
نویسندگان برجسته ای نیز وجود دارد. روستا دارای مهد کودک، مدرسه ابتدایی و راهنمایی، 
مسجد و حسینیه اســت و کتابخانه دراین منطقه پایگاهی فرهنگی محسوب می شود. 
کتابخانه این روستا حدود 600عضو دارد که بیشترین اعضای آن زنان خانه دار و دانش آموزان 
هستند. اهالی این روستا برای مردم روستاهای اطراف که کتابخانه ندارند، کتاب می برند و با 
به اشتراک گذاشتن کتاب ها، سعی در ترویج فرهنگ کتابخوانی دراین منطقه دارند. در ایام 
کرونا که سالن کتابخانه تعطیل بود، کتابدار روستا کتاب ها را به در خانه اهالی می برد و در 

یکی از پیام رسان ها گروهی تشکیل داده است و به معرفی کتاب می پردازد.

                            گلستان 
باالجاده، روستایی در دامنه شمالی کوه البرز و از توابع شهرستان کردکوی در استان گلستان 
است که سال گذشته به  عنوان یکی از 11روستای دوســتدار کتاب کشور برگزیده شد. این 
موفقیت به دلیل وجود »کتابخانه عمومی مستقل فرهنگ« و تالش های محمد رایجی، فرهنگی 
بازنشسته ای است که بیش از نیمی از عمر خود را به پای آن گذاشته و خود را خادم فرهنگ، 
کتاب و مردم می داند. او ابتدا درحد بضاعت خود کتاب هایی تهیه و در محل عبور و مرور مردم 
عرضه می کرد و به مرور کتابخانه روستا را توسعه داد. جمعیت فعلی روستا حدود 3500نفر 
است، اما درمجموع و با احتساب جمعیت شناور و اهالی مستقر در شهرهای دیگر، به سقف 
باالی 15هزارنفر می رسد. کتابخانه روستا در سال 97 به صورت رسمی تأسیس و آغاز به کار 
کرد. درحال حاضر بیش از 16هزار جلد کتاب در موضوع های گوناگون، بیش از 6هزارنسخه از 
نشریات مختلف، بیش از 2هزار نرم افزار صوتی و تصویری و نوارهای کاست و ویدئویی با محتوای 
غنی فرهنگی، علمی، هنری، تاریخی، مفاخر و چهره ها و مستندهای ارزنده، بیش از 500پرونده 
و بانک اطالعاتی از مطبوعات کشوری ویژه مفاخر و شخصیت های فرهنگی، علمی، هنری 

دانشگاهی و حوزوی و همچنین پرونده های موضوعی در کتابخانه موجود است.

                            قزوین
ملیک یکی از روستاهای الموت غربی در رشته کوه البرز در شمال شهرستان قزوین است 
که سال هاست از مهم ترین مراکز فرهنگی درمیان روستاهای این استان محسوب می شود. 
فرحناز حسین پور، دهیار این روستای کوهستانی، بنیانگذار حرکت های نوینی دراین روستای 
گردشگری است؛ حرکت هایی مانند نام گذاری کوچه ها به نام زنان قدیمی روستا که بسیار 
مورد توجه و اقبال گردشگران قرار گرفت. راه اندازی موزه و کتابخانه نمونه ای از فعالیت های 
فرهنگی است که به همت روستاییان انجام شده است. شاید نخستین بار نام ملیک در رمان 
»بیوه کشی« یوســف علیخانی مطرح شــد و خیلی ها را متوجه این روستا کرد؛ مجموعه 
داستان های کوتاهی که حکایت سال ها تالش نویسنده برای روایت انسانیت در قالب سنت ها و 
باورهاست. ملیک در واقع لوکیشن همه داستان های این نویسنده است. حاال مجموعه آموتخانه  
بر وزن مکتب خانه؛ خانه مردم و خانه رفتگان است و با مجموعه نفیسی از هزاران کتاب، کتاب 

خطی و ابزار قدیمی روستایی، از جاذبه های گردشگری فرهنگی استان محسوب می شود. 

                       هرمزگان
روســتای کمدارک از توابع بخش مرکزی بشــاگرد و دهســتان جکدان اســت که در 
250کیلومتری بندرعباس قرار دارد. حدود 400 نفر جمعیت دراین روستا زندگی می کنند 
که 55 نفر از آنها را دانش آموزان تشکیل می دهند. این روستا یک مدرسه با 3 کالس درس 
دارد که درآن 3 آموزگار مشغول تدریس به کودکان پایه های اول تا ششم هستند. کمدارک 
مدتی است که از خدمات فرهنگی زهرا شوندی از سفیران فعال »با من بخوان« بهره مند 
شده که از سال 97 به کار ترویج  کتابخوانی درمنطقه   بشاگرد در استان هرمزگان مشغول 
است. بشاگرد در شرق استان هرمزگان و در فاصله  حدود 300کیلومتری از بندرعباس که 
روستاهای متعددی در اطراف خود دارد، فاقد جاده  های آسفالت است و به دلیل دوری از 
مرکز استان و نداشتن امکانات اولیه  زندگی، از محروم ترین مناطق هرمزگان به شمار می آید. 
شوندی موفق شده است دانش آموزان روستای کمدارک را به سوی کتابخوانی هدایت کند؛ 

به گونه ای که اکنون آنان اشتیاق فراوانی برای مطالعه دارند.

                            بوشهر
 بوشهر از استان های پیشرو در ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی است. این استان پس از 
چند دوره تالش برای کسب برند پایتخت کتاب، درسال 95 توانست این عنوان را کسب 
کند. در کنار این، روستای بنه گز  بوشهر نیز در سال 99 به عنوان روستای دوستدار کتاب در 
سطح کشور انتخاب شد. این روستا در 30کیلومتری جنوب شرقی مرکز استان و در فاصله 
15کیلومتری شهراهرم مرکز شهرستان تنگستان قرار دارد که دارای جمعیتی درحدود 
3500نفر است.  اجرای طرح های خالقانه کتابخوانی و ترویج فرهنگ مطالعه ازسوی کلثوم 
عالی پور، کتابدار کتابخانه عمومی روســتا، ازجمله طرح پیک کتاب با هدف امانت دادن 
کتاب به اهالی روستا و روستاهای همجوار، برگزاری نشست کتابخوان، اجرای برنامه های 
قصه گویی و برگزاری مسابقات نقاشی و کتابخوانی برای سالمندان در انتخاب این روستا 
به عنوان دوستدار کتاب نقش به سزایی داشته است. کشف استعداد 2خواهر افغانستانی در 
رشته قصه گویی و نویسندگی و کسب عنوان برتر کشوری در پویش »با کتاب در خانه« 
ازسوی آنها از رویدادهای جالب توجه در فعالیت های فرهنگی این روستاست. همچنین 
درمان مشکل گفتاری کودکی 4ساله به دلیل شرکت در کالس های قصه گویی، از 

خاطرات شیرین فعالیت های فرهنگی در بنه گز است.

 همشهري به مناسبت روز قلم وضعیت کتابخواني 
در روستاهاي کشور را بررسي کرده است
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    روستای بدون مدرسه 
دانش آموزان روستای »کچیگرد« از توابع دهگالن در استان کرمانشاه در کانکس تحصیل می کنند 
که شرایط بسیار ســختی را برای آنان به وجود آورده است. کانکس ها در فصل سرد، مشکل آفرین 
هستند. مسئوالن آموزش وپرورش باید دراین روستا مدرسه بسازند یا فکری برای دانش آموزان در 
فصل سرد بکنند. وجود چنین شرایط سختی، دانش آموزان را از تحصیل گریزان می کند و هرچه 

زودتر باید چاره ای برای آن اندیشید.
دهیار روستای کچیگرد از کرمانشاه 

   ورودی نامناسب دهقان ویال 
ورودی دهقان ویالی اول در بلوار ســرداران در کرج به محلی برای تخلیه زباله تبدیل شده است. 
مسئوالن شهرداری فکری برای مناسب ســازی این ورودی بکنند. زشت شدن سیمای شهری و 
از همه مهم تر، بروز خطرات بسیار برای ســالمتی اهالی، از مشکالتی است که به دلیل تخلیه این 

زباله ها به وجود آمده است. 
یک شهروند از البرز 

 
   جاده بدون خط کشي 

جاده ساوه- مامونیه در استان مرکزی، بعد از شــهر صنعتي خط کشي ندارد. نداشتن خط  کشی 
موجب ناامنی برای رانندگان شده است و به ویژه در هنگام شب خطرناک است. مسئوالن مربوط 
باید سریع تر به این مشکل رســیدگی کنند و اجازه ندهند جان رانندگان و ترددکنندگان از این 

مسیر به خطر بیفتد. 
سعیدی از مرکزی 

صدای همشهری

 دوشنبه 14 تير 1400 
شماره 8261 

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.

 سازه های آبی شوشتر
 عکس: همشهری / خلیل موسوی

کرج تا یکی دو سال پیش مقصد اجاره نشینان پایتخت بود که با گرانی اجاره بها 
در تهران به این شهر مهاجرت می کردند، اما اکنون و با ادامه این روند دیگر جایی 
برای شهروندان خود ندارد و افزایش روند مهاجرت ها، کرج نشینان را با مشکالت 
عدیده ای مواجه کرده است. نرخ اجاره بها در یک سال اخیر در کرج به قدری باال 
رفته است که شهروندان به فکر مهاجرت به اســتان های همجوار و روستاهای 

استان افتاده اند و چاره ای جز این پیش پای خود نمی بینند.
در شرایط کنونی متوسط اجاره ماهانه مسکن در برخی از محله ها و مناطق کرج 
حتی از برخی محله های پایتخت هم باالتر رفته است؛ موضوعی که بسیاری از 
کارشناسان دلیل اصلی آن را نزدیکی به تهران و مهاجرت پایتخت نشینان به این 
شهر می دانند و در سال های اخیر روند شتابانی به خود گرفته و نگرانی هایی را 

برای شهروندان کرجی به دنبال داشته است.

افزایش بی سابقه اجاره خانه
یکی از مستاجران ساکن در بلوار شهدای هفتم تیر کرج با اشاره به افزایش اجاره 
مسکن دراین منطقه به خبرنگار همشهری می گوید: سال قبل یک واحد 75متری 
را به قیمت 70میلیون تومان ودیعه و ماهــی 2میلیون و 500هزارتومان اجاره 
کردم، اما امسال صاحب خانه می گوید باید مبلغ ودیعه را به 100 میلیون تومان 
برسانم و ماهانه نیز 3میلیون و800هزارتومان اجاره بپردازم. اکنون یا باید قبول 
کنم یا اینکه به منطقه پایین تری بروم، چراکه در محله های اطراف خانه ای پیدا 

نمی شود که ودیعه و اجاره آن با بودجه من همخوانی داشته باشد.
محمد ابراهیم پور می افزاید: حاال که همه چیز به شــکل سرســام آوری گران 
شده است و مسئوالن هم راهکار موثری برای رفع مشکالت اقتصادی مردم ندارند، 
چه خوب بود اگر صاحب خانه ها به فکر مستأجرها نیز بودند تا دراین شرایط سخت 
سرگردان نشوند، اما گویا برخی از آنان می خواهند هزینه گرانی کاالهای دیگر 

را از مستأجرها بگیرند.
خانمی که برای اجاره خانه از تهران به شــهرک وحدت آمده نیز از قیمت های 
باالی این منطقه متعجب است و می گوید: سال قبل همسرم را به دلیل بیماری 
کرونا از دست دادم و امســال به این منطقه آمده ام تا در نزدیکی پدرم خانه ای 
اجاره کنم، اما با 100میلیون  پول در بنگاه های معامالت امالک سرگردان مانده ام 

و نتوانسته ام خانه ای با قیمت مناســب اجاره کنم، درحالی که تا 2سال قبل با 
100میلیون تومان می شد دراین منطقه خانه خرید.

کوچ ناگزیر به روستاها 
 رحمان احمدزاده از دیگر شهروندانی است که گرانی اجاره بهای مسکن سبب 
شده او عزم خود را برای بازگشت به روستای پدری اش در مازندران جزم کند. او 
با بیان اینکه درآمد پایین و هزینه باالی زندگی، مجال ماندن دراین شهرا را به 
او نمی دهد، می افزاید: حسن آباد یکی از منطقه های نسبتا ارزان قیمت کرج در 
زمینه اجاره بهای مسکن است، اما با این وجود اجاره ها دراین منطقه نیز باال رفته. 
عالوه براین هزینه زندگی هم به صورت نامعقولی باالست و کارگری مانند من با 
حقوق ماهانه 3میلیون و 500هزارتومان، توانایی پرداخت ماهانه 800هزارتومان 

اجاره را ندارد.
وی اضافه می کند:  بسیاری از همکارانم که تا سال قبل در مرکز شهر کرج ساکن 
بودند، امســال چاره ای جز رفتن به مناطق اطراف مانند ماهدشت و هشتگرد 
نداشتند و مجبور شدند با وجود فاصله زیاد تا محل کار، خانه خود را تغییر دهند، 

چراکه توانایی پرداخت ماهانه 2 تا 3میلیون تومان اجاره را ندارند.

دردسرهای مهاجرت از تهران 
یک فعال حوزه مسکن نیز مهاجرت تهرانی ها را عامل اصلی گرانی مسکن دراین 
استان و به ویژه کرج می داند و می گوید: در 2سال اخیر با افزایش اجاره بهای خانه 
در تهران، بسیاری از پایتخت نشــینان راهی کرج شدند و این روند در یک سال 

اخیر شدت بیشتری گرفته است.
فرهاد میرزایی می افزاید: این افراد، به دلیل شرایطی که در حوزه مسکن تهران 
حاکم شده است، اجاره های 2 تا 3میلیون تومانی را زیاد نمی دانند، چراکه نسبت 
به تهران قیمت مناسب تری به حساب می آید، درحالی که این مبلغ برای کرجی ها 
باالست و بسیاری از آنان توان مالی برای پرداخت چنین مبالغی را ندارند. برخی 
صاحب خانه ها نیز وقتی می بینند تهرانی ها حاضرند اجاره های باالی 3میلیون 

تومان را هم بپردازند، بر همین اساس بر امالک خود قیمت گذاری می کنند.
وی ادامه می دهد: به عنوان مثال اخیرا شــاهد بودم که خانــواده ای یک واحد 
آپارتمــان 80متری را که مســتاجر قبلی تــوان پرداخت اجــاره ماهانه یک 
میلیون تومان آن را نداشت، با پرداخت ودیعه 90میلیون تومانی و اجاره ماهانه 
یک میلیون و 500 هزارتومان اجاره کردند. این درحالی اســت که این قیمت ها 

برای منطقه موردنظر واقعا گزاف است. این موضوع سبب می شود صاحب خانه ها 
نیز از تعیین نرخ های سرسام آور کوتاه نیایند، چراکه می دانند باالخره خانه شان 

مشتری پیدا می کند.
این فعال حوزه مسکن در استان البرز اضافه می کند: بسیاری از مستاجرانی که 
سال های قبل برایشان خانه اجاره کرده بودیم، به دلیل افزایش قیمت ها مجبور 
شدند به شهرهای اطراف و حتی استان های خود کوچ کنند، چراکه چاره ای جز 

این ندارند و نمی توانند از پس پرداخت چنین مبالغ زیادی برآیند.

سقف سست قیمت ها
در یک سال اخیر اجاره بهای مسکن در کرج به صورت لجام گسیخته  و حدود 30 تا 
50درصد افزایش یافته ؛ موضوعی که صدای رئیس اتحادیه امالک این شهرستان 
را هم درآورده است. محمد قمی با بیان اینکه امسال اجاره بهای مسکن در استان 
البرز و به ویژه شهر کرج بی رویه باال رفته و براساس آمارها، کرج بعد از تهران رتبه 
دوم افزایش اجاره را از آن خود کرده است، می گوید: با این وجود براساس مصوبه 
حمایتی دولت برای مستاجران، مالکان فقط می توانند 20درصد مبلغ اجاره بها 
را افزایش دهند؛ موضوعی که به نظر می رســد ازسوی مالکان رعایت نمی شود. 
وی ادامه می دهد: اگر مالکان قرارداد اجاره خانه را با توجه به سقف تعیین شده 
ازسوی دولت تمدید نکنند، مستاجران می توانند شکایت کنند و با افزایش میزان 

اجاره بهای تعیین شده، یک سال دیگر در خانه بمانند.
قمی تصریح می کند: در سال های اخیر مهاجرت به کرج به شدت افزایش یافته و 
عالوه بر تهرانی ها، بسیاری از مردم استان های دیگر، به دلیل مشکالت زیرساختی 
در شهرهای شان و همچنین به سودای یافتن شــغلی پردرآمدتر، برای خرید و 

به ویژه اجاره مسکن به کرج می آیند.
وی می افزاید: امسال هم مانند یکی دو سال اخیر بســیاری هموطنان، به ویژه 
از استان های جنوبی کشــور، برای خرید و اجاره مسکن به کرج آمدند و بیشتر 
در مناطقی مانند باغستان، شاهین ویال و فردیس ساکن می شوند. این مسائل 
دست به دست داده تا شاهد افزایش اجاره مسکن باشیم که این روزها به یکی از 

اصلی ترین چالش های شهروندان کرجی تبدیل شده است.
قمی اضافه می کند: گرانی های سرسام آور در بازار مسکن، تهرانی ها را به سمت 
کرج و دیگر شهرستان های اســتان، ازجمله گرمدره هدایت و کرجی ها را نیز 
به سوی حواشی شــهر مانند کمالشــهر، چهارباغ، کیانمهر و ماهدشت راهی 

کرده است.

روزهای سخت مستاجران کرجی
 گرانی های سرسام آور در بازار مسکن، تهرانی ها را به سمت کرج و کرجی ها را به سوی مناطقی مانند کمالشهر، چهارباغ، کیانمهر و ماهدشت راهی کرده است

اجرای »طرح هاب منطقه ای شتر« در استان به توليد گوشت محدود نيست و همه محصوالت مربوط به پرورش شتر را دربر می گيرد
محمد بلبلی
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مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به کالنشهرها یکی از مشکالتی است که 
گریبان بسیاری از استان های کشــور را گرفته و جمعیت توانمند یک روستا که 
می توانند در چرخه تولید، گام های بزرگی بردارند، به دلیل خشکسالی، بیکاری 
و... راه مهاجرت را در پیش می گیرند. این درحالی است که با اجرای طرح هایی 
متناسب با جغرافیای هر منطقه، می توان مانع مهاجرت افراد شد و ازسوی دیگر 

افزایش تولیدات می تواند در چرخه اقتصادی نیز تاثیرگذار باشد.
خراسان جنوبی از استان هایی اســت که با پدیده مهاجرت به عنوان یک چالش 
دست به گریبان است، اما با اجرای برخی طرح ها تالش شده است تا این مشکل 
رفع شود. یکی از طرح هایی که دراین استان به مرحله اجرا درآمده، »طرح هاب 
منطقه ای شــتر« اســت که به متقاضیان کمک می کند در زمینه پرورش شتر 
فعالیت کنند. موضوع مهم این است که اگر این طرح به درستی اجرا شود، ابعادی 
بسیار گســترده تر دارد و می توان روزی را انتظار کشید که کارخانه های صنایع 
تبدیلی به خوبی جای خود را دراین اســتان باز کنند و زمینه ساز اشتغال تعداد 

زیادی از ساکنان این استان شوند.

یک طرح نوپا
سرپرســت معاونت بهبود تولیدات دامی اداره کل جهاد کشــاورزی خراســان 
جنوبی دراین باره گفت: اجرای طرح هاب منطقه ای شــتر از سال98 و به دنبال 
تفاهم نامه ای که میان ســتاد اجرایــی فرمان حضرت امــام)ره(، وزارت جهاد 

کشاورزی و استانداری خراسان  جنوبی منعقد شد، در دستورکار قرار گرفت.
محمدابراهیم ابراهیمی افزود: سال گذشته از محل تسهیالت ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام)ره( در استان، 3۴5نفر شتر وارد خراسان جنوبی شد که این تعداد 

را درمیان متقاضیان پرورش شتر توزیع کردیم.
وی ادامه داد: همچنین برای تکمیل زنجیره شتر، تا پایان سال جاری نیز 10هزار 
نفر شتر مولد و 25هزار رأس دام سبک به استان خراسان جنوبی وارد خواهد شد.

ابراهیمی بــا بیان اینکه اجرای طرح هاب تنها به تولید گوشــت شــتر محدود 
نبوده و این طرح دربرگیرنده همــه محصوالت مربوط به پرورش شــتر اعم از 
تولید شــیر، دوغ، شیرخشک، پشم و... نیز می شــود، اظهارکرد: ایجاد اشتغال، 
رونق تولید، ورود اعتبارات به استان، مشارکت بخش خصوصی و از همه مهم تر 
جلوگیری از مهاجرت مردم از اســتان خراســان جنوبی، از مزایای اجرای طرح 
هاب به شــمارمی رود؛ در واقع با اجرای این طرح می توان نه تنها مانع مهاجرت 
روستاییان به شهرهای بزرگ شــد، بلکه حتی اجرای چنین طرح هایی قابلیت 

ایجاد مهاجرت معکوس را نیز دارند.
وی همچنین اعالم کرد: افرادی که عالقه مند به فعالیت در زمینه پرورش شتر 
هستند، می توانند از تسهیالتی که ستاد اجرایی فرمان امام)ره( استان در اختیار 
آنها قرار می دهد، استفاده کنند و به نوعی در این استان کارآفرینی انجام بدهند.

ابراهیمی درباره تســهیالت ویژه ای که به متقاضیان این طرح ارائه می شود نیز 
گفت: از هر خانواده، 2نفر می توانند متقاضی دریافت تسهیالت دراین زمینه باشند 
و درخواست شان را ارائه دهند.وی ادامه داد: به هر متقاضی به اندازه 2نفر شتر، 
یعنی هر نفر ۴0میلیون تومان تسهیالت قرض الحسنه اختصاص می یابد تا نسبت 

به پرورش شتر مولد اقدام کند.
سرپرســت معاونت بهبود تولیدات دامی اداره کل جهاد کشــاورزی 
خراسان جنوبی همچنین یادآور شــد: افراد بیکار و فاقد بیمه ای که 
توانایی دریافت تســهیالت و ایجاد شــغل پایدار را داشته باشند، در 
اولویت دریافت وام و تسهیالت مربوط به اجرای این طرح قرار دارند 

و می توانند نسبت به دریافت آن اقدام کنند.
وی درباره تامین علوفه و خوراک دامی طرح هاب شتر نیز گفت: 
تاکنون 2هــزار و 500هکتار زمین در زیرکــوه و نهبندان برای 
کشت و تولید خارشتر به متقاضیان واگذار شده است. همچنین 
باید در 10نقطه از اســتان انبار علوفه و همچنین در شهرستان 

نهبندان و زیرکوه، بازار 
تخصصی دام ایجاد 

شود. ابراهیمی 
ادامــه  داد: 

کاشت ذرت علوفه ای نیز به صورت پایلوت در 50هکتار از اراضی پایین دست سد 
رزه آغاز شده که البته این طرح تا 500هکتار نیز قابل ارتقاست. به گفته وی، با 
اجرای این طرح ها تا پایان امسال نیازهای مربوط به علوفه پرورش شتر در استان 
خراسان جنوبی تأمین می شود و دیگر نیازی به واردات دراین زمینه نخواهد بود 

که خبر بسیار خوبی است.
این مسئول افزود: با راه اندازی کارخانه های بسته بندی گوشت شتر هم می توان 
برای 10نفر اشــتغال ایجاد کرد. راه اندازی کارخانه بسته بندی روغن کوهان و 
صابون و شامپوی شتر هم برای 20 نفر اشــتغال ایجاد می کند. وی اظهارکرد: 
به دنبال اجرای این طرح و با راه اندازی کارخانه پارچه بافی و ریســندگی هم 
20 نفر به کار مشــغول خواهند شــد و البته 
تولید علوفــه در اراضــی غیردولتی 
هم می توانــد بــرای 100نفر 

اشــتغال زایی کند که 
این ارقام قابل توجه 

هستند.

بازار مناسب، نیاز امروز تولید
سرپرســت معاونت بهبود تولیدات دامی اداره کل 
جهاد کشاورزی خراســان جنوبی یکی از مسائل مهم در 

زمینه پرورش شتر را ایجاد بازار برای فروش محصوالت تولیدی 
پرورش دهندگان اعالم کرد و افزود: هرچه زیرساخت ها و ملزومات 

دراین زمینه تامین شود، اما بازاری برای فروش محصوالت نباشد، کار تولید با 

مشکل مواجه می شــود. به همین دلیل باید مردم را با محصوالت شتر آشنا کرد و 
دراین زمینه تبلیغات مناسبی هم باید انجام شود.

وی اظهارکرد: شــتر مولد روزانه بین 5 تا 10لیتر شیر تولید می کند و درصورت 
وجود خریدار، می توان به درآمدزایی باال برای افرادی که به این طرح می پیوندند 
امیدوار بود. درهمین راستا ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( اعالم کرده است 
از یک لیتر تا یک تن شیر شتر را درصورتی که با استانداردهای اعالم شده تهیه 
شده باشد، خریداری می کند. همچنین گفتنی اســت که دراین زمینه 3مرکز 

جمع آوری هم در شهرستان های نهبندان، خوسف و سرایان ایجاد شده است.
ابراهیمی با بیان اینکه سال گذشته 8تن شیر خشک شتر در استان تولید شده 
اســت، ادامه داد: در صورت دریافت اســتاندارد های الزم، این محصول به نقاط 
مختلف جهان صادر خواهد شد که البته یکی از ملزومات توسعه طرح هاب، ایجاد 

کارخانه تولید شیرخشک شتر در خراسان جنوبی است.
 ابراهیمی اظهارکرد: ساالنه 8هزارو500 تن شیر شتر در استان تولید می شود که 
از این میزان، حدود هزارو500 تن جمع آوری و 300 تن در سال قابلیت عرضه در 
بازار را دارد.وی همچنین یادآور شد: با ایجاد زیرساخت های الزم و ایجاد زنجیره 
ارزش تولیدات شــتر، همچنین وارد کردن شــترهای مولدی که روزانه به طور 
میانگین 12کیلوگرم شیردهی دارند، می توان ساالنه 2هزار و 500 تن شیر شتر 

در استان جمع آوری کرد.
ابراهیمی با بیان اینکه موضوع عدم اشــتغال، دلیل اصلی مهاجرت در اســتان 
خراسان جنوبی اســت، اضافه کرد: اجرای 
کامل طرح هاب شــتر در اســتان، ایجاد 
کارخانه های صنایع تبدیلی را نیز به دنبال 
خواهد داشت و با اجرا و توسعه این طرح، 
در زمینه های مختلف اشــتغال زایی بسیاری 
انجام خواهد شد و به این ترتیب 
تا حدود زیــادی از مهاجرت 
مردم و ساکنان این استان 

جلوگیری خواهد 
کرد.
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