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يادداشت
احمد مسجدجامعي ؛  عضو شوراي اسالمي شهر تهران

نزديك ترين وجه از شــهر براي هر شــهروندي محله 
است. هر جاي شهر كه براي كار و كسب روزي برويم و 
هر دشواري اي را كه تحمل كنيم، اميد به خانه اي كه مايه آرامش است به دل انسان 
قرار مي دهد و اين خانه در دل يك محله قرار دارد. محله در عين حال بسياري از روابط 
اجتماعي شهروندان را ســامان مي دهد. اگر محله ها بي دردسر و با مشكالت كمتر 
باشند، اگر محله ها مهربان و صميمي باشند بخش بزرگي از زندگي مردم شاد ،گرم و 
صميمي مي شود. در مورد عملكرد شوراي پنجم، در نگاه اول به نظر مي رسد كه توجه 
به محله ها و شهروندان و پروژه هاي كوچك مقياس يك ضرورت بيروني ناشي از انبوه 
بدهي هاي برجاي مانده و تغيير رويكرد شهرداري به نفروختن شهر و به تبع آن كاهش 
درآمدهاي شهرداري بوده اســت. اما واقعيت اين نيست. حتي اگر جيب شهرداري 
پربود و نابساماني هاي مالي هم در كار نبود، كار درست، تغيير رويه شهرداري و شوراي 
شهر به سمت توجه به محله ها و در واقع توجه به انسان ها و شهروندان به جاي توجه 
به ساخت وساز و بنا هاي عظيم بود. آنچه شهر را دلپذير مي كند و موجب تعلق خاطر 
شهروندان به آن مي شــود نه برج هاي بلند و بناها و پل هاي گران قيمت كه زندگي 

آسوده و بدون مشكل است.
به عنوان يك عالقه مند به تهران و تاريخ و فرهنگ آن، همواره معتقد بوده ام كه مديريت 
شهري بايد ارتباط نزديك با شهر داشته باشد. ارتباط نزديك با شهر يعني ارتباط با 
محله ها و تمامي داشته ها و كم وكاستي هاي آن. محل دريافت و فهم مشكالت شهر 
ازجمله كوچه و خيابان محل زندگي مردم و شيوه آن گفت وگو با مردم است. پروژه اي 
كه در سال هاي اخير و در دوران خدمتم در شوراي شهر تهران در پيش گرفتم، باعنوان 
تهران گردي، به جز جنبه هاي فرهنگي و تاريخي، مهم ترين ركنش، شناخت داشته ها 
و ظرفيت هاي هر محله به عنوان داليل احســاس تعلق از يك ســو و فهم نزديك از 
مشكالت و مصائب هر كوچه و خيابان از نگاه ساكنان آن بود. تصور اينكه مردم تهران 
مشكالت يكســاني دارند كه با اتخاذ تصميم هايي كالن توســط مديران شهرداري 
قابل حل است، قطعاً تصور نادرستي است. اجازه ساخت وساز براي يك محله نعمت 
است و براي محله ديگر نقمت. جدول هاي سيماني محله اي را آباد مي كند و زندگي 
در چند كوچه باالتر را ممكن است مختل كند. فضاي سبز براي محله اي آسايش به 
همراه مي آورد و در محله ديگر يافتن جايي براي پارك موتورسيكلت براي ساكنان 

واجب تر است.
مجموعه خالصه شده اي از يادداشــت هايم در مورد 22منطقه شهرداري كه حاصل 
تهران گردي به همراه عالقه مندان و برخي مديران شهري است از امروز در همشهري 
محله – به تناسب منطقه اي كه توزيع مي شود – منتشر مي شــود. در انتهاي دوره 
پنجم شوراي اسالمي شهر تهران و در آستانه شروع به كار دوره ششم، اميدوارم اين 
يادداشت ها دوستان شوراي ششم را هم به كار آيد. درعين حال اميدوارم كه امور مرتبط 
به تهران و تصميم گيري در مورد آن همواره در اختيار كساني باشد كه تهران و كوچه و 
خيابان و محله هايش را و تاريخ و بناهاي تاريخي زيبايش را عميقاً دوست داشته باشند.

 همه چيز از محله ها
 شروع مي شود

ديدگاه
رضا كربالئي ؛  روزنامه نگار

برق كــه مي رود همــه منتقد مي شــويم و عصباني، 
مســئوالن هم انگار كه با پديده اي ناشناخته مواجه 
شده اند، فوري جلسات فوق العاده تشــكيل مي دهند. اما كسي نيست بپرسد مگر 
آمارهاي صنعت برق در اين سال ها را نخوانده ايد و نمي خوانيد؟ به واقع كدام مسئول 
در مجلس و دولت است كه نداند ســرمايه گذاري الزم در سطوح مختلف صنعت 
برق طي 2دهه اخير انجام نشده است؟ روند سرمايه گذاري در ايجاد ظرفيت هاي 
جديد نيروگاهي، متوقف شدن ســرمايه گذاري در توليد برق خورشيدي، كاهش 
انگيزه ســرمايه گذاري در صنعت برق كشــور، پيرشــدن نيروگاه هاي حرارتي، 
ناپايدارشــدن شــبكه هاي توزيع و انتقال برق، نامطلوب بودن راندمان نيروگاه ها 
به دليل محروم ماندن از فناوري هاي روز دنيا، بي توجهي ملي به مصرف بهينه برق از 
طريق جلوگيري از توليد و عرضه محصوالت برقي پرمصرف و... موضوع هايی آشنا 
براي همه بود. اما وقتي همه خوابيم و يا خود را به خواب مي زنيم، مشخص است كه 

به هنگام قطع برق ناگهان از خواب بيدار شده و به همه بد و بيراه مي گوييم.
اكنون صنعت برق ايران نه تنها با 11هزار مگاوات كســري برق مواجه است كه اگر 
واقعيت را درنظر بگيريم، اين كســري برق مي توانســت با مازاد 11هزار مگاواتي 
جابه جا شــود، اما راه را اشــتباه رفته ايم و مردم را در رنج و اضطراب بي برقي قرار 
داده ايم. كشــوري كه مي تواند به هاب انرژي و يكي از صادركنندگان برق منطقه 
تبديل شود، به دليل منطق غلط حاكم بر صنعت برق، خود محتاج برق ديگران شده 

است. اكنون چه بايد كرد؟
بپذيريم كه صنعت برق ايران گرفتار بحران خودســاخته است و مسيري كه پيش 
روي اين صنعت قرار گرفته، انتخاب صنعت برق نبوده. اكنون وقت آن است كه از 
مسير اشتباه گذشته برگرديم و باور كنيم كه تحريم ها صنايع زيربنايي ايران ازجمله 
آب و برق كشور را تضعيف كرده است. در اين روزهاي بي برقي و تنش  آبي، مشاركت 
و همكاري مردم يك استراتژي برنده خواهد بود. درست است كه سرمايه اجتماعي 
به درجاتي آسيب ديده  اما  مواجه شــدن كشور با يك چالش جدي ايجاب مي كند 
كه همگان فارغ از اختالف ساليق و نارضايتي ها با هم گفت وگو كنيم و همديگر را 
به ياري صنعت برق و آب كشور بطلبيم؛ چراكه صنعت آب و برق كشور نه جناحي و 
نه دولتي است كه يك صنعت ملي، استراتژيك و حساس است و اگر همه به كمك 
هم به پا نخيزيم، تكرار پديده قطع آب و برق واقعيــت تلخي خواهد بود كه بايد با 

آن كنار بياييم. 
بهتر است مسئوالن صنعت آب و برق به جاي گل و بلبل نشان دادن وضعيت، صريح و 
بدون پرده كم و كاستي ها و هزينه هاي ناشي از تحريم ها را با مردم در ميان بگذارند. 
بگويند كه ســاخت نيروگاه براي ايجاد ظرفيت جديد حداقــل 200هزار ميليارد 
تومان پول مي خواهد، اعتراف كنند كه نيروگاه هاي فرسوده، خودشان هم برق خوار 
شده اند، خطوط انتقال برق، با پديده اتالف برق مواجه هستند. با مردم حرف بزنيد، 
چرا مردم را بي جهت نامحــرم مي دانيد و فكر مي كنيد كه اطالع نداشــتن آنها از 

واقعيت ها به صنعت آب و برق كمك مي كند؟
يكي از معايب دولت حسن روحاني گفت وگونكردن با مردم بود و مجلس فعلي هم 
نشان داده كه بيشتر قصد سخن گفتن دارد تا سخن شــنيدن. اما اگر گوشي براي 
شنيدن هست، بايد واقعيت ها را بپذيريم. دست كم با مردم بگوييم  پشت صحنه و 
داليل مشكالت را. با آنها صادقانه صحبت كنيم كه صنعت برق و آب كشور زير فشار 
تاب ايستادن در بلندمدت را ندارد. اگر مي خواهيم اين صنعت روي پاي خود بايستد 
و روي زانوهايش قرار نگيرد، هريك از ما شهروندان مي توانيم نقش يك ناجي بزرگ 
را ايفا كنيم و با خودمان حرف بزنيم كه چگونه مي شود برق و آب كمتري مصرف كرد 
تا برق و آب براي همه و در همه ساعت ها وجود داشته باشد. انتخاب روزهاي بي برقي 
و بي آبي دست ما نيست اما تبديل بحران خودساخته با گزينه مطلوب دست ماست.

 صنعت برق
گرفتار بحران خودساخته

صفحه17

ق واكسن  و بر
ی چند   پرسش  درباره  پيگير

نشاطمیخواهيم

 پيروز حناچی: برنامه جامع شهر و شهرداری هوشمند را 
آماده كرديم

هوشمند سازي  شهر تهران كه با 2دســتاورد سايت شفافيت و اپليكيشن تهران من 
شروع شد، با شدت گرفتن بيماري كرونا اهميت بيشــتري پيدا كرده و از »طرح« 
به »ضرورت« رسيد. در 2ســال گذشــته به دليل محدوديت هاي قرنطينه كرونا، 
ارائه خدمات غير حضوري بخشــي از امور اداري را در شهرداري و همين طور ديگر 
دستگاه هاي خدمات رسان برعهده گرفت اما تا رسيدن به شهر هوشمند كامل، مسير 

همچنان باقي  است. صفحه3 را بخوانيد.

بررسي عملكرد مديريت شهري در ايجاد نشاط اجتماعي

تهران؛بهرنگسبزِشاد
اقدامات 3سال گذشته براي ايجاد نشاط در شهر 

از تملك باغ ها و افزايش فضاي سبز تا برپايی ليگ محالت
گفتارهايي از: زهرا نژاد  بهرام، محمود ميرلوحي، محسن ايماني

 عليرضا داوودنژاد، هادي حق شناس، محمدعلي پورنيا
و محمدرضا صباغيان

 آزادسازی اطالعات
اولويت مديريت شهري بود

ادامهمسیرتحول
درقوهقضاييه

آتشبهجان
1582هکتارمنطقه
حفاظتشدهافتاد

 رئيس جديد دستگاه قضا، دفاع از 
آزادي هاي مشروع و منع ورود به 
حريم خصوصي مردم را ازجمله 

محورهاي عملكردي خود اعالم كرد

 آغاز كنترل هوشمند
 در38 كيلومترمربع از جنگل هاي 

پارك گلستان 

مراســم توديع و معارفــه ابراهيم 
رئيسي و غالمحسين محسني اژه اي 
روســاي قديم و جديد قوه قضاييه 
روز دوشــنبه با حضور مســئوالن 
لشكري، كشــوري و قضايي برگزار 
شــد. دفاع از آزادي هاي مشــروع، 
منع ورود به حريم خصوصي مردم 
و بازنگري در تامين امنيت مقامات 
با محوريت ســند تحول، مهم ترين 
رويكردهاي محســني اژه اي براي 
 رياســت قــوه قضاييــه اســت.

حسن روحاني، رئيس جمهور غايب 
اين مراســم بود. البتــه عصر ديروز 
روحانی به دفتــر رئيس قوه قضاييه 
رفت و با او ديــدار و گفت و گو كرد.

روحانی در اين ديدار مجددا انتصاب 
اژه ای به رياســت دســتگاه قضا را 
تبريك گفت.  اســحاق جهانگيري، 
معــاون اول رئيس جمهــور به اين 
مراسم آمده بود. صفحه2 را بخوانيد.

از ابتــداي ســال جاري تاكنــون 
1582هكتار از اراضي حفاظت شده 
تحت مديريت ســازمان حفاظت 
محيط زيست خاكستر شده است. 
آمارها نشــان مي دهد بيشــترين 
ميزان آتش ســوزي  جنگل ها در 
ســال جاري مربوط به استان هاي 
فارس، مازندران و كردستان است. 
مناطق حفاظت شــده، مهم ترين 
مراكز تجمعي درختــان و حيات 
وحش كشور اســت كه از اهميت 
بااليي در بحث حفاظت و مراقبت 
از عرصه هاي طبيعي برخوردارند. 
اما آتش حاال خســارات زيادي به 
اين مناطق وارد كرده است. صفحه7 

را بخوانيد.

صفحه هاي 13 تا 16

ضمیمه امروز همشهری استانی
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وارداتواكسندرچهوضعيتیاستوواكسنهایتوليدمشترکچهشد؟

آيابــرایعبــورازبحــرانصنعتبرق،كاریازدســتكســیبــرمیآيد؟

قطعیهایبرقدرسراســركشــورتــاچــهزمانــیوچگونهادامــهدارد؟

چراواكســنهایايرانیهنــوزبهمرحلــهتزريقعمومینرســيدهاســت؟

همشهری2دغدغهاصلیاينروزهایمردمرابررسیكرد
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مجلس

چرا تحقيق و تفحص هاي  بهارستان 
بي سرانجام مي شوند؟

در 12 ماهی که از عمر مجلس يازدهم گذشته 189پرونده تفحص 
از سازمان ها تشكيل شده، اما فقط 6درصد آنها به نتيجه رسيده اند

در يك ســال گذشــته از روي کار آمدن مجلس يازدهــم تاکنون، 
189تقاضاي تحقيق و تفحص از ســوي نمايندگان به هيأت رئيسه 
تقديم شد که از اين ميان 12پرونده پس از بررسي در کميسيون هاي 
تخصصي و قرائت گزارش کميسيون در نشســت علني، به تصويب 
صحن بهارستان رسيده است؛ يعني حدودا 6درصد طرح ها به سرانجام 
رسيده اند.  براساس گزارشي که تسنيم از روند تحقيق و تفحص هاي 
مجلس يازدهم منتشر کرده است، از شمار 189طرح تحقيق و تفحص 
ارائه شده به مجلس به 6 پرونده به دليل عدم صراحت درخواست، ترتيب 
اثر داده نشده است، 14 پرونده در انتظار تعيين تكليف نزد هيأت رئيسه 
قرار داشته و 169 پرونده ديگر نيز براي رسيدگي به کميسيون هاي 
تخصصي ارجاع شده اســت که از اين تعداد 15 پرونده به دليل کافي 
دانســتن اطالعات از منظر متقاضيان تفحص مختومه اعالم شده و 
1۳8 پرونده ديگر همچنان در انتظار بررسي و تصويب يا رد تقاضا در 
کميسيون تخصصي به سر مي برند. تجربه ادوار مختلف مجلس نشان 

مي دهد  اين پرونده ها عموماً به نتيجه مطلوب نرسيده اند.

چرا نمايندگان مشتاق تحقيق و تفحص هستند؟
تحقيق و تفحص از نهادها و دســتگاه هاي اجرايي يكي از ابزارهاي 
نظارتي نمايندگان است؛ ابزاري که به واســطه آن مي توانند پرونده 
نهادي را راهي دســتگاه قضا کنند يا با تأييد عملكــرد نهاد مذکور 
کوچك ترين شبهه ها را از آن بزدايند. رويه در دستور کار قرار گرفتن 
طرح هاي تحقيق و تفحص در بهارستان به اين  صورت است که ابتدا 
طرح به رأي نمايندگان گذاشته مي شود و درصورت رأي موافق اکثريت 
مجلس، کميته تحقيق و تفحص تشكيل مي شود و چند تن از طراحان 
همراه چند نفر از اعضاي کميسيون هاي تخصصي مرتبط با تحقيق و 
تفحص به عضويت کميته درمي آيند. براساس آيين نامه داخلي مجلس 
کميته هاي تحقيق و تفحص 6 ماه فرصت دارند که تحقيق و تفحص 
را به سر انجام برسانند و درصورت تأييد هيأت رئيسه تنها مي توانند 
براي يك مدت زمان 6ماهه دوم- يعني نهايتا يك سال- اين مهلت را 
تمديد کنند. پس از پايان تفحص، نتيجه در صحن قرائت مي شود و در 
صورتي که جنبه کيفري داشته باشد به دستگاه قضايي ارجاع شده و 
خارج از نوبت معمول پرونده هاي قضايي مورد بررسي قرار مي گيرد. 
تحقيق و تفحص در کنار تذکر و سؤال از وزرا بسته نظارتي نمايندگان 
را تشكيل مي دهد و اهرم هايي هستند که مسئوالن و مديران اجرايي 
را نسبت به عملكردشان در مقابل بهارستان پاسخگو مي کنند. در پي 
اســتفاده مكرر و نابجاي جمعي از نمايندگان در ادوار گذشته از اين 
اهرم ها هم جايگاه نظارتي مجلس و هم نقش نظارتي نمايندگان نزول 
داشته است؛ چنانكه  براساس گزارشي که پيش تر همشهري منتشر 
کرده بود از ۳65مورد تقاضاي تحقيق و تفحص فقط 64مورد آن در 

۳6سال گذشته در صحن علني قرائت شده است.

 مراسم توديع و معارفه ابراهيم رئيسي و 
غالمحسين محســني اژه اي روساي قضايی

قديم و جديد قوه قضاييه روز دوشنبه با 
حضور مسئوالن لشكري، کشوري و قضايي برگزار 
شــد. دفاع از آزادي هاي مشروع، منع ورود به حريم 
خصوصي مردم و بازنگري در تامين امنيت مقامات با 
محوريت ســند تحــول مهم تريــن رويكردهاي 
محســني اژه اي براي رياســت قوه قضاييه اســت. 
حسن روحاني، رئيس جمهور غايب اين مراسم بود. 
البته عصر ديروز روحانی به دفتر رئيس قوه قضاييه 
رفت و با او ديدار و گفت و گو کرد.روحانی در اين ديدار 
مجددا انتصاب اژه ای به رياست دستگاه قضا را تبريك 
گفت.  اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور به 
اين مراســم آمده بود. ابراهيم رئيسي رئيس جمهور 
منتخب، محمدباقر قاليبــاف رئيس مجلس، پيروز 
حناچي شهردار تهران، محمود علوي وزير اطالعات، 
حســينعلي اميري معاون پارلماني رئيس جمهور، 
محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، 
سرلشكر عبدالرحيم موســوي فرمانده کل ارتش، 
مرتضي بختياري رئيس کميتــه امداد و پرويز فتاح 
رئيس بنياد مســتضعفان و رئيس دفتر مقام معظم 
رهبري ازجمله چهره هاي حاضر در اين مراسم بودند.

آزادي مشروع را گسترش مي دهيم
در بخشي از اين مراســم، رئيس جديد قوه قضاييه 
درباره رويكردهاي خود نسبت به مديريت دستگاه 
قضايي گفــت: محور برنامه هاي قوه قضاييه ســند 
تحول اســت و اين دوره، دوره تحول و تعالي خواهد 
بود و بايد همانطور که انتظار مردم اســت با وحدت 
و يكپارچگي با همه مســئوالن قدم هــاي بلندي 
برداريم. به گفته اژه اي »گسترش عدل و عدالت در 
همه ســاحت ها، مبارزه قاطع تر و بــدون تبعيض با 
فساد در همه عرصه ها، توسعه فناوري براي خدمت 
بهتر و ارزان تــر و در مواردي به صــورت مجاني به 
مردم و اســتفاده حداکثري از ظرفيت هاي مردمي 
براي اقدامات پيش رو ازجمله پيشــگيري از وقوع 
جرم، کاهش ورودي پرونده ها به قوه قضاييه، صلح و 
سازش، ايجاد سازوکار گسترش آزادي هاي مشروع 

ازجمله محورهاي اين تحوالت خواهد بود.« 
براساس گزارش ميزان، غالمحسين محسني  اژه اي 
در ابتداي صحبت هاي خود گفت: بسيار خوشحال 
بودم اگر شخص ديگري را انتخاب مي کردند و به هر 
روي تقدير اينگونه بود و اکنون به فضل پروردگار و 
همكاري قوا و همه نخبگان و دلسوزان با قدرت و قوت 
اين مسئوليت خطير را دنبال خواهم کرد و مي توانيم 
قدم هايي را در جهت خدمت به نظام، مردم و ارزش ها 
برداريم. او در بخشــي از صحبت هاي خود با اشاره 
به لزوم ايجاد سازوکاري براي گسترش آزادي هاي 
مشــروع، گفت: همه به اين موضوع قائل هستيم و 
در قانون اساسي نيز آمده است. در ابالغ مقام معظم 

رهبري نيز ايشان در اين خصوص عنايت فرمودند. 
اين موضوع نياز به سازوکار خاصي خواهد داشت تا 
بتوانيم از آزادي هاي مشروع بيش از پيش دفاع کنيم. 
اگر آزادي هاي مشــروع تبليغ شود و گسترش پيدا 

کند، خيلي از کارهاي خالف صورت نخواهد گرفت.

اجازه ورود به حريم خصوصي نداريم
رئيس قوه قضاييه با تأکيد بر لزوم نگاه همه جانبه در 
اقدامات امنيتي، گفت: پيشگيري از نفوذ دشمنان و 
بدخواهان در اليه هاي مختلف نظام و ادارات از يك 
طرف و از طرف ديگر جلوگيري از تجسس و تفحص 
بي مورد و احيانا ورود به حريم خصوصي در جايي که 
اسالم، نظام و قانون اساسي اجازه نداده است، بسيار 
مهم است و بايد هر دو طرف را ببينيم و هر دو را با هم 

و به کمك يكديگر جلو ببريم.

محكوم مي کنند که چرا همسو هستيم
سيد ابراهيم رئيسی، رئيس جمهور منتخب و رئيس 
سابق قوه قضاييه نيز با تمجيد از محسني اژه اي در 

مسئوليت هاي قضايي گفت: من ۳6سال است که از 
نزديك با حجت االسالم و المسلمين محسني اژه اي 
همكار هستم و در اين ۳6 سال چيزي که از ايشان 
ديدم، صالحيت هاي عملي و تسلط بر مباني و حقوق 
است و ايشان قاضي توانمندي است. ايشان روحيه اي 
انقالبي دارند و تطورات ايام ايشان را دچار تغيير نكرده 
است. در اين دو ســال و اندي هم که در قوه قضاييه 
مسئوليت داشتم، نقش ايشان در مديريت پرونده هاي 
ملي و مهــم از مواردي بود که بــه مجموعه آرامش 
مي داد. ايشان مشاوري امين براي همه قضات و بنده 
بودند و الزم است که از همه همكاران در سراسر کشور 
تقدير و تشكر کنم. ايشان در بسياري از پيشرفت ها 
نقش داشتند، اما هميشه تالش مي کردند که بي نام 
و نشان باشند. تا جايي که من يادم مي آيد ايشان در 
خيلي از پرونده ها که تالش مي کردند دوست نداشتند 
نامشان باشد و البته ما از اين همكاران در قوه قضاييه 
کم نداريم. ابراهيم رئيسي نخستين شاخصه عدالت 
اداري را شايسته ساالري و جذب شايستگان دانست 
و افزود: آنچه مي تواند از بخشــي به بخش ديگر، از 

جرياني به جريان ديگــر، از جناحي به جناح ديگر،   
يك صراطي را حفظ کند، فقط قانون مداري اســت. 
همه دولت ها و بخش ها و همه مسئوالن در دستگاه 
قضايي بايد بــر قانون و قانون مــداري تأکيد کنند. 
رئيس جمهور منتخب همچنين با بيان اينكه در دولت 
آينده نيز همواره اجراي عدالــت را مورد تأکيد قرار 
مي دهيم، تصريح کرد: اميدواريم با همكاري بين ۳قوه 
و با حضور همه نهادها و سازمان ها حقيقتاً همكاري 
مثال زدني را در کشور شكل دهيم، بنده در خدمت 
رؤساي مجلس، قوه قضاييه و ساير ارگان ها هستم. 
برخي حرف ها زده مي شود که ما را محكوم مي کنند 
که با هم همسو هستيم، اما همراهي و همكاري براي 
پيشبرد امور کشور اجتناب ناپذير است؛ لذا همكاري 
۳ قوه،  همه نهاد ها و   آحاد مردم براي پيشرفت امور 
در بستر قانون يك ضرورت است که بايد شكل بگيرد.

مردم هيچ بهانه اي را از ما نخواهند پذيرفت
رئيس مجلس هم با اشاره به اينكه امروز در شرايط 
سختي به ســر مي بريم و اين شــرايط به ويژه براي 

محرومان و مستضعفان ســخت تر از هميشه است، 
گفت: خوشبختانه يك دوره جديدي از حكمراني و 
اداره کشور آغاز شده است و در آستانه شروع به کار و 
مسئوليت پذيري جديدي هستيم، اين دوره فرصتي 
بسيار کم نظير براي حل مشكالت و خدمت به مردم 
است. اين توقع بحق مردم از ماست و مردم ديگر هيچ 
بهانه اي را از ما نخواهند پذيرفت و اين وظيفه بر دوش 
همه ماســت و براي موفقيت هيچ بهانه اي نيست. 
محمدباقر قاليباف با تأکيد بر اينكه ما مكلف هستيم با 
کارآمدي و پاسخگويي بتوانيم ثبات اقتصادي و اميد 
و نشــاط را در جامعه افزايش دهيم، افزود: بار اصلي 
اين مسئوليت برعهده دولت محترم در آينده است؛ 
چراکه اساس ظرفيت هاي کشور در اختيار دولت و قوه 
مجريه است، اما روشن و مشخص است که 2قوه ديگر 
بايد اين فعاليت ها را تكميل کنند و نقش کليدي در 

اين همكاري و همدلي و هم افزايي دارند.

3قوه زندگي را براي مردم شيرين کنند
در ابتــداي اين مراســم، دادســتان کل کشــور با 
تشــكر از مقام معظم رهبــري گفت: بــا انتصاب 
حجت االسالم والمســلمين محســني اژه اي براي 
دومين بار مديريت عالي و رياســت قــوه قضاييه از 
درون قوه قضاييه صورت گرفت که سوابق نوراني و 
طوالني و تجارب گرانقدر دارد. محمد جعفر منتظري 
افزود: در 2سال و نيم اخير مديريت عالي قوه قضاييه 
از درون قوه مجريه انتخاب شد که اين دوران کوتاه 
بود و آيت اهلل رئيســي منتخب مــردم براي تصدي 
رياست  قوه قضاييه شد که به ايشان تبريك مي گويم. 
انتظار بحق دستگاه قضايي براي دومين بار با انتخاب 
حجت االسالم والمسلمين محســني اژه اي محقق 
شد. دادستان کل کشور گفت: اميدواريم در دوران 
جديد، تعامل و همكاري ۳قوه، زندگي را براي مردم 
شيرين تر کند و گام هاي مؤثري براي رفع مشكالت 

مردم برداشته شود.

اژه اي قاطع و ساده زيست است
رئيس دفتر مقــام معظم رهبري هــم در توصيف 
ويژگي هاي رئيس جديد دستگاه قضا گفت: در مورد 
آقاي اژه اي حرف زدن زيره به کرمان بردن اســت. 
ايشان از 16 سالگي طلبگي را شروع کردند و در ادامه 
توسط شهيد بزرگوار آيت اهلل قدوسي به کار قضايي 

جذب شدند. 
ايشان مسئوليت هاي مختلف داشته اند که اگر بخواهم 
بشمارم تعدادشان زياد است؛ از دادستاني کل کشور 
تا وزارت اطالعات که در همه جايگاه ها ايشان موفق 
بودند. حجت االســالم محمــد محمدي گلپايگاني 
تأکيد کرد: ايشان 2ويژگي دارد؛ ويژگی اول قاطعيت 
و ويژگي دوم ايشان هم ساده زيستي  است. من افتخار 
همسايگي با ايشان را دارم و زندگي ايشان يك زندگي 

طلبگي ساده است. 

ادامه مسير تحول در قوه قضاييه 
 رئيس جديد دستگاه قضا، دفاع از آزادي هاي مشروع و منع ورود به حريم خصوصي مردم را 

ازجمله محورهاي عملكردي خود اعالم کرد

دليل وقفه در مذاکرات وين چيست؟
ميخائيل اوليانوف، ديپلمات ارشد روسيه در وين با انتشار پيامی 

در حساب کاربری خود در توييتر از برخی تالش ها برای گنجاندن خبر
موضوعات ديگر در مذاکرات ايران و طرف های برجام برای احيای 

اين توافق انتقاد کرد.
 اوليانوف نوشــت: در چارچوب رايزنی های وين برخی از تحليلگران و مقامات 
طرفدار پرداختن به موضوعات جديد مانند امنيت منطقه ای و برنامه موشكی 
هستند.  به گزارش ايلنا، وی در ادامه اين رويكرد را تالشی برای زدن ۳ پرنده 
با يك ســنگ توصيف و تاکيد کرد که اين امر غيرواقعی و معكوس است. اين 
ديپلمات روس همچنين خاطرنشان کرد: هدف توافق شده در اين مذاکرات، 

فقط بازگرداندن برجام اصلی است.
اين ديپلمات ارشد روسيه در وين همچنين در اظهارنظري ديگر  دليل طوالنی 
شدن مذاکرات احيای برجام را برگزاری انتخابات رياست جمهوری در ايران 

دانست و مدعی شد که تهران به زمان بيشتری برای ادامه رايزنی نياز دارد.

جامعه به دنبال عزت اجتماعي و زندگي نرمال است
محمد عطريانفر در مصاحبه با همشهري از بايدها و شايدهاي احياي اعتماد عمومي و نقش دولت سيزدهم در اين عرصه گفت

در روزهاي اخير صاحب نظران مكررا بر 
ضرورت احيا و بازسازي اعتماد عمومي گفت و گو

تأکيد مي کنند. با انتخــاب ابراهيم 
رئيسي به عنوان هشتمين رئيس جمهور 
کشور اين مسئوليت بيش از هر فرد و نهاد ديگري 
متوجه او و قوه مجريه است. حال سؤال اينجاست که 
دولت رئيســي چرا و چگونه بايد اعتماد عمومي را 
بازسازي کند؟ و آيا او قادر خواهد بود اين اعتماد را با 
عملكرد يا چينش کابينه خود احيا کند؟ در همين 
راستا با محمد عطريانفر، فعال سياسي اصالح طلب و 
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگي به 
گفت وگو نشستيم و از او درباره نقش دولت سيزدهم 
در اين مهم پرسيديم. مشــروح اين گفت وگو را در 

ادامه مي خوانيد.

فعاالن سياســي و اجتماعي نزديك به 
يك سال است که از ضرورت توجه و بازسازي اعتماد 
عمومي سخن مي گويند چگونه بايد در اين عرصه 

گام برداشت؟ 
اعتماد ملي سرمايه اي است که به تدريج حاصل مي شود. 
جامعه وقتي بتواند با حاکميت و نهاد قدرت يك رابطه 
منطقي برقرار کند، رابطه اعتمادآميز ادامه خواهد داشت؛ 
بدين معنا که جامعه احساس کند حاکميت ماموريت 
وکالت را از سوي آنها دارد و در قالب مالياتي که مي پردازند 
يا سربازي که در اختيار حكومت براي دفاع از سرزمين 
قرار مي دهند از آن سو متقابال حكومت در قبال نهادهاي 
اجتماعي تكاليف خودش را انجــام مي دهد؛ اين رابطه 
اعتمادآميز بــه يك رابطه ماندگار تبديل خواهد شــد. 
بنابراين تا زماني که اين رابطه دوطرفه باشد و جامعه در 
قبال داده ها يك ستانده دريافت کند، اعتماد باقي خواهد 
ماند. مردم از حاکميت انتظار امنيت، آرامش اجتماعي، 
اميدواري و بســتري براي فعاليت هاي اقتصادي دارند.  
توده مردم معموال در قبال مشكالتي که به وجود مي آيد و 
ضعف هاي حكومت منصفانه برخورد مي کند؛ يعني اگر 
جواب قانع کننده اي از ســوي حكومت داده شود، قطعا 
مي پذيرد، اما اگر اين اقناع سازي  صورت نگيرد، کم کم 
مردم اعتمادشان را نسبت به نهادها و حاکميت از دست 
مي دهند. اگر در برخي امور و روندها با زبان غيراقناعي 
به جامعه آدرس غلط داده شود، اين اعتماد دستخوش 

آسيب هاي جدي مي شود.  
اسباب و لوازم بازسازي اعتماد عمومي 

چيست؟ 
 بازسازي و احياي اعتماد مردم به حاکميت راه خاصي 
ندارد، بلكه برگشت به همان مسير درست است. جامعه 
به دنبال عزت اجتماعي و يك زندگي نرمال است. مردم 
کشور انتظار دارند در مجامع بين المللي براي آنها احترام و 
ارزشي که در  شأن مردمان اين مرز و بوم است، قائل باشند. 
توده مردم به دنبال آموزش سالم براي فرزندانشان هستند. 
درواقع اينها نيازهايي است که جامعه ايراني به دنبال آن 
است و انتظار دارد حاکميت آن را فراهم کند؛ بنابراين تا 

زماني که اين مسير برگشت داده نشود، اعتماد عمومي 
همچنان مخدوش خواهد ماند و حتي احتمال بحراني 

شدن آن نيز وجود دارد.
مصداق هاي احياي اعتماد و اعتبار نهادها 

در شرايط کنوني جامعه را چه مي دانيد؟
حسن روحاني در ســال1۳92 با حمايت يك ظرفيت 
اجتماعي گسترده و نيرومند به قدرت رسيد و عملكرد 
او در دولت اول بسيار ارزشــمند و موفق بود. جامعه در 
آن مقطع از نظر اقتصادي در شرايط خوبي قرار داشت و 
قدرت خريد به نسبت بهتري داشت، مردم امنيت داشتند 
و رضايت نسبي خوبي در جامعه فراهم شده بود. استدالل 
اين گفته هم مشارکت مردم در انتخابات 1۳96بود که 
نه تنها 18ميليون رأي قبلي دولت روحاني حفظ شــد، 
بلكه 6ميليون رأي نيز اضافه شد و با حمايت 24ميليون 
رأي وي مجددا رئيس جمهور شد. پس اين نشان دهنده 
آن بود که جامعه يك اعتماد نسبتا خوبي به دولت و البته 
حكومت داشت. اما در دولت دوم ناتواني ها و عدم توفيق ها 
بيشتر شد که بخش اندکي از آن به عملكرد خود دولت 
ربط داشــت و بخش ديگر به عوامل بيروني مربوط بود 
که بخش هاي ديگري از حكومت در آن ناتواني شريك 

دولت بودند.
هم اکنون سيدابراهيم رئيسي و طيف بزرگ حاميانش که 
همواره منتقد دولت دوم روحاني بودند و بار تمام مشكالت 
را بر دوش دولت مي انداختند، خودشان اين مسئوليت را 
برعهده گرفتند و مجبور به پاسخگويي هستند؛ اکنون 
دولت جديدی که مورد حمايت همه جانبه حكومت است 
و تمام قوا يعني روحانيت، نظاميان و مجلس يكدستي 
که پيش از انتخابات نزديك به 210نفر از نمايندگان با 
ارسال نامه اي حمايت خودشان را از آقاي رئيسي اعالم 
کردند، روي کار آمده اســت. درواقع دولت رئيسي االن 
در بهترين شرايط قرار دارد؛ چراکه ديگر اختالف بين قوا 
وجود ندارد. بنابراين اگر رئيسي در رابطه با بحث برجام و 
مذاکرات هسته اي، همچنين در ايجاد امنيت منطقه اي 
و ارتباط مؤثر با همسايگان گام بردارد و به نوعي به دنبال 
جهاني عاري از خشونت باشــد، قطعا و مسلما کارنامه 
موفقي خواهد داشــت و اعتماد دوباره جامعه بازسازي 

و احيا مي شود.
ابراهيم رئيسي چگونه 

بايد به اين موضوع ورود کند؟
ســيدابراهيم رئيسي نزديك به 
40ســال در کشور مسئوليت 

داشته و به فراز و فرودهاي 
دارد.  آگاهــي  آن 
اگر ايشــان تســليم 
تفكرهــاي گروه ها و 
جناح هاي سياسي که 
از او حمايت کردند، 
نشود، مي تواند اعتماد 
عمومــي را مجــدد 
جلب کنــد. طيف 

زيادي از جامعه در انتخابات اخير يا مشارکت نداشتند يا 
رأي باطله به صندوق ها ريختند، اينها را نمي توان ناديده 
گرفت؛ اين مسئله کار او را سخت کرده است.   اگر آقاي 
رئيسي  مي خواهد شعار کارآمدي اش براي دولت محقق 
شود، بايد جهت گيري اش به سمت نيروهايي باشد که 
آزمون خودشان را پس داده اند و کارنامه موفقي دارند. اگر 
سيدابراهيم رئيسي اين رويكرد را در جزئيات مورد توجه 

جدي قرار بدهد، کابينه موفقي خواهد داشت.
در روزهاي گذشته از سوي دفتر ابراهيم 
رئيســي تماس هايي با برخــي روزنامه نگاران يا 
چهره هاي حزبي و جناحي گرفته شــده و از آنها 
درخواست شده نقدهايشــان را مكتوب به دفتر او 

ارسال کنند. شما اين رفتار را چگونه مي بينيد؟   
اين اقدام رئيسي در ظاهر بسيار زيبا و قابل تقدير است، 
اما به عقيده من خروجي موفق و مؤثري نخواهد داشت. 
علت آن هم اين است که در وهله نخست تماس هايي که 
گرفته شده انفرادي بوده؛ يعني با اشخاص تماس گرفته 
شده است.  سؤال اينجاســت که افراد چگونه مي توانند 
براي دولت برنامه داشته باشند؟ براي مثال آقايان عبدي، 
زيدآبادي يا کرباسچي چه راهكار اجرايي مي توانند براي 
اصالح مديريت اجرايي دولت داشته باشند. اگر در اين 
مقطع، دولت بخواهد دست دوستي و همكاري به سمت 
ديگران دراز کند بايد اين دست به سمت احزاب کارآمد 
باشــد، نه افراد. جرياناتي که غالب داراي فعاليت هاي 
حزبي يا برنامه هســتند و مي توانند براي اداره کشــور 
برنامه و رويكرد ارائه دهند؛ به گونــه اي که اين احزاب 
احســاس تكليف کرده و برنامه هاي منسجم خودشان 
را در اختيار دولت قرار بدهند. از آن ســو دولت نيز بايد 
صادقانه نسبت به برنامه هاي ارائه شــده توجه داشته 
باشد. تماس هاي انفرادي هيچ کمكي به دولت نمي کند. 
در اين روند وقتي ســخن از فراجناحي به ميان مي آيد، 
مفهوم آن بدين معنا نيست 
که از جناح هاي مختلف افراد 
را در کابينه جاي دهيم، بلكه 
بدين معناســت که فارغ از 
اينكه چه فردي وابســته به 
چه فكر و جرياني بوده با 
توجه به تخصص 
و کارآمــدي 
انتخاب شود.

زان
 مي

س:
عك



3 شهر سه شنبه 15 تير 1400   شماره 8262  2 3 0 2 3 6 1 5

هوشمند سازي  شهر تهران كه با 2دستاورد 
سايت شــفافيت و اپليكيشن تهران من گزارش

شروع شد، با شدت گرفتن بيماري كرونا 
اهميت بيشــتري پيدا كرد و از »طرح« به »ضرورت« 
رســيد. در 2ســال گذشــته به دليل محدوديت هاي 
قرنطينه كرونا، ارائه خدمات غير حضوري بخشي از امور 
اداري را در شــهرداري و همين طور ديگر دستگاه هاي 
خدمات رســان برعهده گرفت اما تا رســيدن به شهر 
هوشمند كامل مسير همچنان باقي  است. در چهارمين 
همايش تهران هوشــمند با رويكرد »تحول ديجيتال، 
خدمات ديجيتال، شهرهاي هوشمند در دوران كرونا و 
پساكرونا« دستاورد هاي اين دوره مديريت شهري در 
زمينه هوشمند ســازي  مورد بررســي قرار گرفت. اين 
همايش دو روزه بــا حضور فيزيكي چنــد مديرعالي  
شهري تهران و حضور مابقي مسئوالن و كارشناسان به 
صورت آنالين و مجازي ديروز افتتاح شد و امروز خاتمه 
مي يابد. اين همايش داراي پنل هاي تخصصي مجازي 
جالبي مانند راهكارهاي ايجاد مزرعه عمودي هوشمند 
و چالش هاي حــوزه ديجيتال  در دوران كروناســت. 
عالقه مندان براي شركت در اين همايش مي توانند به 

سايت congress.tehran.ir مراجعه كنند. 
به گزارش همشــهري، شــهردار تهران در افتتاحيه 
چهارمين همايش تهران هوشمند، گفت: در اين دوره 
از مديريت شهري، آزاد سازي  اطالعات در اولويت بود. 
به ويژه ايجاد رانت و فساد در حوزه شهرسازي از مسائلي 
گفت كه مردم درباره آن حساسيت نشان مي دهند. در 
گذشته، شهرداري جزو نخستين دستگاه ها در زمينه 
نارضايتي شهروندان بود ولي اكنون ششمين دستگاه 

از حيث نارضايتي مردم است .
پيــروز حناچــي افــزود: تــالش كرديــم برنامــه 
هوشمندســازي تهران را با يك سياستگذاري واحد 
دنبال كنيم و دبيرخانه حكمراني هوشمند را در تهران 
شكل داديم. همچنين سعي كرديم بخش خصوصي، 
افراد آكادميك و اعضاي دولــت را متقاعد كنيم تا در 
اين زمينه فعال شــوند و عملياتي كردن برنامه ها را با 
همكاري تمام ذينفعان در 2مقوله شــهر هوشمند و 

شهرداري هوشمند دنبال كنيم.
او با اشــاره به ابعاد مختلف شــعار تهران شهري براي 
همه، افــزود: يكي از راحت تريــن بُعدهاي قابل درك 
هوشمند سازي ، عدالت اجتماعي و دسترسي به خدمات 
يكسان براي همه شهروندان است. همچنين در حوزه 
خدمات الكترونيــك، ســرويس هاي مختلفي روي 
اپليكيشــن »تهران من« ارائه شــد تا شــهروندان به 
درگاه ديگري مراجعه نكنند. اين اپليكيشن به بيش از 

3ميليون شهروند سرويس مي دهد.
شهردار ادامه داد: برنامه هاي محله محوري و مشاركت 
مردم براي تصميم سازي با هدف بهبود كيفيت زندگي 
در محالت را تعقيب كرديم و اين مسئله در برنامه تهران 
هوشمند لحاظ شد. همچنين سامانه شفافيت در اين 
دوره شــكل گرفت و تمام اطالعاتي را كه در گذشته 
به صورت غيرشفاف وجود داشت، روي اين سامانه قرار 
داديم و اميدواريم اين مســير ادامه پيدا كند؛ چرا كه 

پشت درهاي بسته، كسي به مقصد نمي رسد.
حناچي با بيان اينكه در اين دوره از مديريت شــهري، 
آزاد سازي  اطالعات در اولويت بود، اضافه كرد: پورتال 
شــهرداري تهران را در طرح تفصيلــي قفل كرديم و 
اقدامي خارج از طرح تفصيلي انجام نمي شود. با اصالح 

فرايندها و شفاف  سازي،  امكان فساد را از بين برديم و 
اميدواريم اين مسير ادامه پيدا كند.

او امضاي تفاهمنامــه با دســتگاه هاي مختلف مانند 
سازمان تامين اجتماعي، سازمان  امورمالياتي و نظام 
مهندسي براي تســريع روند شهرســازي را از ديگر 
اقدامات براي حذف سفرهاي غيرضروري عنوان كرد 
و گفت: عالوه بر اين ايجاد درگاه پرداخت واحد شهري 
تحت عنوان »شــهر پي« انجام شــد كه براساس آن 
30 هزار تاكسي به اين سامانه مجهز شدند و شهروندان 
براي پرداخت آنالين كرايه تاكســي ها از آن استفاده 

مي كنند.
حناچي گفت: با توجــه به نياز بــه حمل ونقل پاك و 
تغيير سبك زندگي در شهر با نگاه سالمت شهروندان 
و كنترل آالينده هاي شــهر، اپليكيشن دوچرخه تهيه 
شد و سرويس و خدمات بخش خصوصي نيز در موضوع 
دوچرخه مورد اســتفاده قرار گرفت كه با اســتقبال 
شــهروندان روبه رو و به عنوان يكي از تجربيات موفق 

جهاني در مورد تهران مطرح شد.
شــهردار تهران با بيان اينكه آمار استفاده از دوچرخه 
در تهران پايين و حدود يك درصد است، توضيح داد: 
شايد اين آمار كم باشد اما با اضافه شدن هر دوچرخه، 
يك خودرو از خيابان كاسته مي شود و در همين مدت 
كوتاه ميزان استفاده از دوچرخه در شبكه حمل ونقل 
تهران 3برابر افزايش يافته است. توجه به دوچرخه از 
اين لحاظ اهميت دارد كه آمارهايي مانند اضافه وزن، 
فشار خون و ديابت در شــهروندان نشان از كم تحركي 
آنها دارد كه با توسعه دوچرخه سواري مي توانيم تحرك 

و سالمت را به آنها هديه كنيم.
او با اشاره به اينكه با استفاده از شبكه هاي هوشمند در 
حمل زباله ها، نگهداري فضاي ســبز و خدمات ديگر، 
هزينه هاي جاري شــهر را كاهش داديم، عنوان كرد: 
در بخش تحول ديجيتال تالش هاي زيادي شــده تا 
با بهره گيري از زيرســاخت هاي بــه روز و داده محور، 
هزينه هــا ي اداره تهران را كاهش دهيــم و بر همين 
اســاس در اين دوره شــهر را 40درصد ارزان تر اداره 

كرديم.
حناچي با بيان اينكه استفاده از زيرساخت هايي مانند 
امضاي ديجيتال، هوش مصنوعــي، داده كاوي و ارائه 
راهكارهايي بر مبناي داده هاي درســت نيز در دستور 
كار است، يادآوري كرد: مركز آمار و رصد شهري تهران، 
قطب تصميم سازي  و تصميم گيري شهر است كه در آن 
حدود ۹00اليه اطالعاتي را تبديل به نقشه و اطالعاتي 

براي تصميم گيري كرديم.
شــهردار تهران ادامه داد: يكي از اقدامــات مهم اين 
دوره آشتي دادن شهرداري تهران با زيست بوم نوآوري 
شــهري بود و تالش كرديم كه اين موضوع را به عنوان 
يك ثمره دوسويه تعقيب كنيم. راه اندازي مراكز نوآوري 
و كارآفريني و ايجاد كســب وكارهاي نوآور براي رفع 
نيازهاي تهران از ديگر مواردي اســت كه در اين دوره 

تعقيب شد.
او با بيان اينكه شهرداري جزو نخستين دستگاه هايي 
بود كه در شــرايط كرونايي امكان برگزاري جلســات 
پرجمعيت را به صورت غيرحضوري و امكان دوركاري 
كاركنان را فراهم كرد، گفت: ادعاي هوشمندســازي 
كامل شــهر تهران را نداريم اما گام هاي زيرساختي، 
بنياديــن و جــدي را بــراي هوشمندســازي تهران 
برداشتيم و برنامه اي جامع و قابل اجرا در 2حوزه شهر 

هوشمند و شهرداري هوشمند تهيه كرديم.
حناچي عنوان كــرد: تالش كرديم با هــدف افزايش 
رنكينگ تهران در رقابت هاي بين المللي هم شــركت 
كنيم و بســياري از فعاليت هاي شــهرداري در عرصه 
بين المللي مورد تقدير قرار گرفت. اميدواريم با حمايت 
همه جانبه دولت در اين زمينه بتوانيم با هوشمند كردن 
همه ســرويس ها، خدمات بهتري به مردم ارائه دهيم 
و مديريت شــهري جديد نيز همين مسير را با شتاب 

بيشتري تعقيب كند.

هوشمندسازي؛ ابزاري براي مبارزه با فساد 
رئيس شــوراي شــهر تهران، در اين مراسم برگزاري 
همايــش تهران هوشــمند را فرصت مناســبي براي 
بررســي و تحليل عملكرد مديريت شــهري در حوزه 

هوشمندسازي دانست.
محسن هاشمي رفســنجاني گفت: هوشمندسازي در 
شهرداري 50 سال عمر دارد كه با استفاده از امكانات آن 
زمان آغاز شد و جرقه اي بود كه در كشور شكل گرفت. 
هدف اصلي هوشمندســازي بهبود حكمراني شهري 
است كه با هدف افزايش بهره وري و كاهش نارضايتي، 
تسريع و تســهيل در ارائه خدمات و مبارزه با فساد و 

رانت ايجاد مي شود.

او با بيان اينكه هوشمندســازي در برخي دستگاه ها 
ويترين است، گفت: خوشبختانه در شهرداري تهران 
چنين نيست و سعي شــده طوري عمل شود كه هم 
ويتريني براي حكمراني شــهري مناسب و هم داراي 
عمق مناسبي باشد كه نمونه آن نرم افزار »تهران من« 
است. ســاير اقداماتي كه در حوزه هوشمندسازي در 
شهر تهران انجام شــده، عالوه بر اينكه ويتريني براي 
خود تهران است، مورد استفاده كالنشهرهاي ديگر هم 

قرار گرفته و كاربرد بين المللي هم دارد.
او با بيــان اينكــه اين همايــش فقط نشــان دهنده 
هوشمندســازي شــهر تهران نيســت، گفت: فرايند 
هوشمندسازي عالوه بر اينكه شفاف سازي  در خدمات 
ايجاد مي كند، خودبه خود مراجعه حضوري را هم كم 
كــرده و در دوران كرونا و آلودگي هــوا ارائه خدمات 
الكترونيكي حضور شــهروندان را به حداقل رســانده 
است. همچنين اين كاهش حضور، سبب كاهش فساد، 
رشوه و رانت هم مي شود و درواقع همه  چيز سيستمي 

و شفاف است.
رئيس شوراي پنجم شهر تهران به تجربه دفاتر خدمات 
الكترونيك شــهر در دوره هاي پيشــين اشــاره كرد 
و افــزود: قرار بود بــا ايجاد اين دفاتر مســير كارهاي 
شهرسازي براي شــهروندان به مراجعه كمتر آنها به 
ساير سازمان هاي شهرداري منجر شــود؛ اما به جاي 
مراحلي كه قرار بود حذف شود، يكي دو مرحله جديد 

هم اضافه شد.
هاشمي رفســنجاني با بيان اينكه تهران و بسياري از 

كالنشــهرهاي ايران با پديده »ســياه چالگي« مواجه 
هستند، گفت: سياه چالگي تهران كه به دليل تحريم ها 
و مسائل ديگر رخ داده، سبب شــده مشكالت زيادي 
براي گردشــگران رخ دهد. در دنيا با هوشمندسازي 
سفرها انجام و اجاره ماشين و حتي فعاليت هاي اداري 
دنبال مي شــود؛ اما تهران از اين جهــت دچار بحران 
جدي اســت. به اين معني كه يك خارجــي كه وارد 
تهران مي شــود، نمي تواند بليت رزرو كند چون كارت 
اعتباري ندارد. بنابرايــن دولت بايد به صورت جدي به 

اين موضوع بپردازد.
او دربــاره اقدامــات شــهرداري تهــران در زمينــه 
هوشمندسازي، بيان كرد: فعاليت هاي مديريت شهري 
و به خصوص ســازمان فناوري اطالعــات و ارتباطات 
شهرداري تهران در پاســخ به مطالباتي كه در شوراي 
شهر داشــتيم، قابل تقدير اســت. مثال در زمينه هاي 
مربوط بــه آلودگي هوا، ترافيك و مديريت پســماند، 
كارهايي آغاز و در برخي مــوارد موفقيت هايي حاصل 

شده كه قابل تقدير است.

هوشمندسازي، مطالبه گري ايجاد كرد
مديرعامل ســازمان فنــاوري اطالعــات و ارتباطات 
شهرداري تهران نيز در سخناني با بيان اينكه چهارمين 
همايش تهران هوشــمند با پيك پنجم كرونا همزمان 
شده و همه شــهروندان و شــهر با اين ويروس درگير 
هستند، گفت: با اينكه كرونا مشكالت زيادي براي همه 
ايجاد كرد، اما در طول يك سال گذشته در بُعد ديگري 
به برنامه هاي مختلفي كه شهرها در حوزه هوشمندي، 
تحول ديجيتال و خدمات غيرحضوري داشتند، شتاب 
داد. امروز تهران كه نتيجه نقش جمعي و تاريخي همه 
شهروندان و بازيگران شهري اســت، مدل متفاوتي از 

زيست را تجربه مي كند.

محمد فرجود گفــت: وقتي درهاي داده هاي شــهر 
براســاس مصوبه شــوراي شــهر تهران به روي همه 
شهروندان، خبرنگاران، پژوهشگران و بخش خصوصي 
باز شد، مطالبه گري ايجاد شد. شهرهاي جديد بايد با 

بهره گيري، آزادسازي و گسترش استفاده از داده اداره 
شوند. همانطور كه در شهرداري تهران هم اين مهم، رخ 
داد. شــهر داده محور يعني همين و بعد از داده بايد به 

سمت خدمات ديجيتال حركت كرد.
مديرعامل ســازمان فناوري اطالعــات و ارتباطات 
شهرداري تهران با طرح اين ســؤال كه عامل كليدي 
تفاوت شهرها در حوزه هوشــمندي چيست؟ گفت: 
شايد آن واژه كليدي، حكمراني هوشمند باشد. شهر 
هوشمند، شهري است كه حكمراني هوشمند دارد و 
حق مردم براي رسيدن به شهر زيست پذير و تاب آور 

را فراهم مي كند. 
آنچه هم اكنون شهر تهران است، نتيجه تعامالت همه 
 بازيگران اين حوزه است، تهران بايد تاب آور باشد و از 
آن طرف بيش از 100 سال تجربه مديريت و از طرف 
ديگــر فناوري هاي جديد همگــي فرصتي براي حل 

معضالت و چالش ها هستند.
فرجود با بيان اينكه ســرعت تغييرات در شهر افزايش 
پيدا كرده است، گفت: اين افزايش سرعت سبب شده 
روش حكمراني ســنتي كارايي نداشــته باشد. نظم 
نويني هم اكنون در شهرها حاكم است و نياز به تحولي 

ديجيتال وجود دارد.
او ادامه داد: حكمراني هوشمند براي شهرها الزم است، 
به اين معني كه چگونه از فناوري هاي تحول آفرين به 
نحو بهتري براي بهبود شــهر استفاده شود. حكمراني 
هوشــمند عصر جديد فناورانه است و اگر مي خواهيم 
شهر را به شــيوه جديد اداره كنيم، به حكمراناني نياز 

داريم كه نگاهشان هوشمند باشد.
او رسيدن به حكمراني شــهري را رسيدن به »داده« 
عنوان كرد و توضيــح داد: اطالعات، شــاهراه اصلي 
تصميم گيري مديران است. در حكمراني سنتي، داده ها 
در دســترس نبودند؛ اما حاال مشكل اساسي اين است 
كه اين اطالعات را چگونه به هم مرتبط كنيم و از آنها 
تحليل بگيريم و چگونه با اين تحليل ها دانشــي براي 

اداره بهتر شهرها بگيريم.
به گفته مديرعامل ســازمان فاوا، شهرهاي جديد بايد 
با بهره گيري، آزادسازي و گسترش اســتفاده از داده 
اداره شوند. همانطور كه در شــهرداري تهران هم اين 

مهم، رخ داد.
فرجود به اقدامات شــهرداري تهران در حوزه نوآوري 
اشاره كرد و گفت: متولي شهر هوشمند فقط شهرداري 
نيست و همه اركان مديريت شــهري بايد در كنار هم 
قرار بگيرند. نمي توان شهري داشت كه دائم در حوزه 
انرژي و برق در حال حل مشــكل باشــد؛ اما در ارائه 

خدمات الكترونيك خللي ايجاد نشود.

  شناسايي مطالبات شهروندان 

عضو هيأت رئيسه شوراي شهر تهران دربخش ديگري از  اين 
همايش گفت: اولين گام هوشمندسازي شهر، نيازسنجي و 
جست وجوي مطالبات شهروندان است كه در ادامه مي تواند 
به رضايت شهروندان نيز منجر شود. موضوع شهر هوشمند 
تنها متعلق به تهران و ايران نيست بلكه در كشورهاي فقير 
تا توســعه يافته نيز اين موضوع دنبال مي شود و مقوله اي 
جدي است كه مديران شهري و حتي ملي به دنبال تحقق آن 
هستند. با توجه به محدوديت منابع و لزوم بهره گيري كيفي 
از آن، ضرورت دارد كه براي ايجاد شهر هوشمند اقدام كنيم. 
با وجود اقدامات و تجارب مختلف، هنوز گام هاي نخست را 
در مسير هوشمندسازي تهران طي مي كنيم. زهرا نژادبهرام 
افزود:  امروز اگر به مناسب سازي  و ضرورت توجه به معلوالن 
مي پردازيم، بر اين مبنا ست كه اين مسئله با ظرفيت هاي 
شهر هوشمند متناسب شده است.مناسب سازي بسياري از 
ايستگاه هاي اتوبوس و ايجاد جاي پارك خودرو به عنوان يك 
نياز از سوي شهروندان مطرح شد كه نشان مي دهد مقوله 
هوشمندسازي در جاي خود نشســته در غيراين صورت 
هوشمندسازي تنها تصويري زيبا از شهر خواهد بود.هدف، 
هوشمند كردن شهر تهران اســت نه اينكه شهر هوشمند 
بسازيم. نخســتين گام آن نيازســنجي و جست وجوي 
مطالبات شهروندان است كه در ادامه مي تواند به رضايت 

شهروندان نيز منجر شود.

هوشمندسازي يكي از ابعاد نوآوري است
 رئيس مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران نيز در اين 
همايش بيان كرد: شهرهاي كنوني بدون هوشمندسازي، 
كارآمدي و اثربخشي مناســبي ندارند. شهرهاي شكوفا 
و شــهرهاي پايدار عمدتا از طريــق روش هاي نوين كه 
هوشمندسازي يكي از اين روش هاست، تالش مي كنند 
خدمات خود را ســريع تر، ارزان تر و دقيق تــر و فارغ از 
بُعد زماني به شهروندانشــان ارائه دهند. محمدحسين 
بوچاني افزود: هوشمندســازي معموال تالش مي كند در 
راستاي فراگيري شهر گام بردارد. لذا، يكي از راه حل  هاي 
فراگير بودن تهران و ســاير شــهرهاي ايران، مســئله 

هوشمندسازي است.

شهردار تهران: تمام اطالعاتي را كه در گذشته به صورت غيرشفاف وجود داشت، روي سامانه شفافيت  قرار داده ايم.     عكس: مجتبي عرب زاده

 آزادسازي اطالعات
 اولويت مديريت شهري بود

حوزه هوشمندسازي در حد معاونت ديده شود

چهارمين همايش تهران هوشمند ديروز با حضور شهردار، معاون رئيس جمهور، اعضاي شورا و مديران شهري افتتاح شد و امروز به پايان مي رسد

تهران جزو 50 شهر برتر شاخص جهاني نوآوري

مهدي جمالي نژاد
رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي وزارت كشور:

يكي از ايرادها و چالش ها در هوشمندسازي شهرها به موضوع حاكميتي 
در شــهرداري ها ارتباط دارد. درواقع مديران شــهري، تصميم گيران و 
تصميم سازان شهري بايد تغييراتي ايجاد و به اين موضوع توجه كنند كه 
اگر هوشمندشدن شــهرها به عنوان يك فرايند اصلي ديده نشود، محقق 
نخواهد شــد.يكي از ضرورت هاي رسيدن به شــهر دانايي محور رسيدن 
به يك شهر هوشمند است.  بسياري از شــهرهاي كشور اقدامات زيادي 
در راستاي هوشمندســازي انجام دادند و موفقيت هايي كسب كردند. در 
اين راه به معيارها و مولفه هايي مانند  اقتصاد هوشــمند، محيط زيست و 
حكمراني هوشمند توجه كردند اما در بسياري از كالنشهرها باوجود اينكه 
هوشمندسازي اراده مديران اصلي شهر بوده، اين هدف محقق نشده است. 
يكي از ايرادها و چالش ها در هوشمندسازي شهرها به موضوع حاكميتي 
در شهرداري ها ارتباط دارد. اگر هوشمندشدن شهرها به عنوان يك فرايند 
اصلي ديده نشــود، محقق نخواهد شد. حتي در ســازمان شهرداري ها و 
دهياري ها هم اين چالش وجود دارد و حوزه هوشمندسازي بايد در ساختار 

سازماني در حد معاونت ديده شود. 
خوشــبختانه در شــهرداري تهران با وجــود اينكه هوشمندســازي در 
حد معاونت نيســت، اما اين اراده وجود داشــت و برگــزاري 4همايش 
هوشمندســازي و 12 مگا پروژه و زمان بندي براي اجراي پروژه ها بسيار 

ارزشمند است.

سورنا ستاري
 معاون علمي و فناوري رياست جمهوري:

شهرداري يك شتاب دهنده بزرگ است كه با تسريع در روند هوشمند سازي  
كسب وكارها و فاصله گرفتن از روش هاي سنتي مانند فروش تراكم مي تواند 
درآمد خود را ارتقا دهد. در سال هاي اخير با توجه به حمايت هاي شهردار 
تهران اتفاقات خوبي در موضوع شهر هوشــمند افتاده است.  گزارش هاي 
بين المللي نشانگر آن است و از آن جمله مي توان به گزارش سال 2020 در 
زمينه شاخص جهاني نوآوري اشاره كرد كه براساس آن تهران جزو 50شهر 
برتر در اين حوزه است.  هوشمندســازي پيش از هر چيزي بستري براي 
آموزش است. در زندگي روزمره مردم هم مي توانيد اين مسئله را ببينيد. 
اكنون مي بينيم كه  افراد مسن نيز براساس آموزش هاي مداوم با اين مسائل 
فناوري ارتباط دارند و از اپليكيشن هاي مختلف استفاده مي كنند. براساس 
همين نگاه، بسترهايي در دانشــگاه هاي برتر در اين حوزه در تهران شكل 
گرفتند و توســعه كارخانه هاي نوآوري در اين دوره مورد توجه ويژه بوده 
است. اين مرهون بستر فوق العاده اي است كه شهرداري ايجاد كرده است. 
همچنين مي توانيم استارت آپ هايي داشته باشيم كه انجام خدمات شهري 
را برعهده بگيرند. البته مي دانيم كه  كسب وكارهاي سنتي در مقابل روند 
هوشمند سازي  مقاومت دارند ولي مقاومت بخش سنتي باالخره شكسته 
مي شود.  روند هوشمند سازي  به درستي پيش مي رود و مي توان اين روند را 
تسريع كرد و اين يك لزوم است كه نتيجه آن در رنكينگ هاي بين المللي 

تهران ديده مي شود.



2 سه شنبه 15 تير 1400   شماره 8262 4 3 0 2 3 6 2 1 اقتصاد

خودرو

گزارش

شهرگشايي تنش آبي
در آستانه گرم ترين ايام سال، گستره كم آبي در حال افزايش است و شهرهاي 

بيشتري ازجمله تهران، دچار تنش آبي شده اند
كاهش بارندگي و افزايش دما به تشديد تنش آبي در  آب
كشور منجر شــده و اهميت مديريت مصرف آب را 
پررنگ تر كرده اســت. طبق آمارها، ميزان بارندگي 
52درصد و ورودي آب به ســدها تا 60درصد كمتر شــده و در اين 

شرايط گسترده تنش آبي در كشور به شدت افزايش يافته است.
به گزارش همشهري، در آســتانه گرم ترين روزهاي سال، آمارها از 
وضعيت نامســاعد منابع آبي حكايت دارد. در اين شــرايط، گرچه 
دســتگاه هاي متولي حوزه آب تأمين پايدار آب شرب را در اولويت 
قرار داده اند؛ اما از يك ســو كاهش شــديد بارندگي و از سوي ديگر 
افزايش دماي هوا و رشد مصرف آب، باعث شده 304شهر به نقطه 
سر به سري توليد و مصرف آب برســند كه از ميان آنها 101شهر با 
عبور از نقطه سر به ســري دچار كسري آب شده و در وضعيت قرمز 

قرار گرفته اند.

نقشه بارندگي در كشور
آخرين آمارهاي وزارت نيرو از وضعيت بارندگي كشور حاكي از اين 
است كه در 286روز سپري شده از ســال آبي 1400- 1399يعني 
از اول مهــر 1399تا شــامگاه 13تيرمــاه 1400، ميانگين ارتفاع 
ريزش هاي جوي در كشــور به 145ميلي متر رسيده كه نسبت به 
ميانگين 303ميلي متر در دوره مشــابه ســال آبي قبل 52درصد 
و نســبت به ميانگين 230ميلي متر در دوره هاي مشــابه نيم قرن 
اخير 37درصد كاهش نشــان مي دهد. در اين دوره زماني، بهترين 
شرايط بارندگي به حوضه آبريز »درياچه اروميه« اختصاص داشته 
كه ميانگين بارش هاي آن نسبت به  مدت مشــابه سال قبل، فقط 
17درصد كاهش پيدا كرده است اما در مقابل حوضه آبريز »مرزي 
شرق« با كاهش 70درصدي بارندگي نســبت به سال قبل عنوان 
كم باران ترين حوضه را از آن خود كرده اســت. بعــد از آن حوضه 
آبريز »قره قوم« با افت 64درصــدي بارندگي و حوضه آبريز »فالت 
مركزي« با كاهش 58درصدي بارش هاي جوي در رتبه هاي بعدي 
كم باران ترين حوضه ها قرار مي گيرند. نكته قابل  تأمل در سال آبي 
جاري اين اســت كه حوضه آبريز »خليج فــارس و درياي عمان« 
به عنوان دومين حوضه پرباران كشور نيز كاهش قابل  توجه بارندگي 
را تجربه كــرده و ميانگين بارش هاي آن 54درصد از مدت مشــابه 
سال قبل كمتر است. همچنين حوضه آبريز »درياي خزر« به عنوان 
پرباران ترين حوضه آبريز ايران، در ســال آبي جاري، شــاهد افت 
33درصدي بارش بوده و ميانگين ارتفاع بارندگي آن از 434ميلي متر 

به 291ميلي متر رسيده است.
 

ضرورت آينده نگري در مصرف آب
با وجود افت قابل  توجه منابع آبي كشــور، آمارهاي شــركت آب و 
فاضالب كشور حاكي از اين است كه تأمين پايدار آب شرب در همه 
مناطق كشور در اولويت قرار گرفته و حتي در شهرهاي داراي تنش 
آبي نيز در بدترين سناريو، كمبود آب با كاهش فشار مقطعي مديريت 
خواهد شد. با اين حال، ســال 1400مي تواند نخستين سال از دوره 
جديد خشكسالي در ايران باشــد كه در اين صورت بايد براي عبور 
از بحران بلندمدت برنامه ريزي كرد و با مديريت مصرف آب شرب، 
مانع از بروز تنش هاي بزرگ تر در سال هاي آينده شد. آنگونه كه در 
آمارهاي ارائه شده از سوي مديرعامل شركت آب و فاضالب كشور 
مشهود است، اجراي سياســت هاي كاهش مصرف سرانه آب شرب 
در كشور كه از سال 1387در دستور كار قرار گرفته، با موفقيت هاي 
قابل توجهي روبه رو بوده و اگر اين اتفاق رخ نمي داد، يقيناً در عبور از 
خشكسالي فعلي مشكالت بزرگي ايجاد مي شد. اظهارات حميدرضا 
جانباز، حاكي از اين است كه مصرف آب شرب در كشور از 300 ليتر 
در روز در سال 87در روندي كاهشي قرار گرفته و هم اكنون اين عدد 
به سرانه 179 ليتر در روز كاهش يافته است اما با توجه به طبيعت 
خشك و كم آب ايران و اينكه ميانگين سرانه آب در كشورهاي كم 
آب، حدود 150ليتر است، همچنان بايد سياست هاي كاهش مصرف 
دنبال شود. به عقيده او، هنوز ظرفيت كاهش حدود 30ليتري سرانه 

مصرف آب شرب در كشور وجود دارد و تحقق آن مي تواند به عبور 
از بحران كمك كند.

گرم شدن هوا و تشنگي سدها
ايران در حالي بيش از نيمي از بارندگي خود را در سال آبي 1400– 
1399از دســت داده كه همزمان افزايش دما را نيز تجربه مي كند و 
به واسطه گرماي زودرس، با مشــكل افزايش مصرف آب با فعاليت 
پيش از موعد سيستم هاي سرمايشــي مواجه شده است. براساس 
آمارها، در ايران حدود 11درصد مصرف آب در فصل گرما، ناشي از 
فعاليت كولرهاي آبي است و تغيير در الگوي مصرف اين حوزه، نتايج 
ملموسي در ميزان استفاده از منابع آبي خواهد داشت. از سوي ديگر، 
كاهش بارندگي و افزايش دماي هوا، به افت سطح ذخيره آب مخازن 
سدهاي كشور منجر مي شــود؛ آن  هم درحالي كه تأمين آب شرب 
467 شهر مستقيماً وابسته به منابع آب سدهاست. بررسي وضعيت 
آب سدهاي مهم كشور كه وظيفه تأمين آب شرب شهرها را بر عهده 
دارند حاكي از اين است كه ميزان ورودي آب به مخازن سدها در سال 
آبي جاري نسبت به متوسط سال قبل تا 60 درصد كاهش پيدا كرده 
و اين اتفاق به كاهش 34درصدي ذخيره آب در مخازن منجر شده 
است. معناي اين آمارها، سخت تر شدن شرايط آبي در تابستان امسال 
براي تعداد قابل توجهي از شهرهاست كه عبور از آن جز با مديريت 
مصرف امكان پذير نيســت. آمارهاي شــركت آب و فاضالب كشور 
حاكي از اين است كه در سال جاري 304 شهر در معرض تنش آبي 
هستند؛ يعني ميزان توليد و مصرف آب در آنها به نقطه سربه سري 
رسيده كه از اين تعداد 101شهر با پيشي گرفتن مصرف آب نسبت 
به توليد مواجه شده اند و از نظر تأمين آب در وضعيت قرمز قرار دارند.

تهران در وضعيت نارنجي
مديرعامل شركت آب و فاضالب استان تهران از ورود استان تهران 
به وضعيت نارنجي يعني هشــدار كم آبي خبر داد و گفت: قطع آب 
مشتركان بد مصرف از مردادماه در دستور كار خواهد بود. محمدرضا 
بختياري در گفت وگو با رسانه ها، با اشــاره به اينكه امسال ظرفيت 
بارندگي استان تهران نسبت به 50 سال گذشته بسيار بد بوده است، 
افزود: در ســال آبي 1400– 1399در استان تهران 290 ميلي متر 
بارندگي رخ داده كه در مقايسه با 440ميلي متر سال قبل 34.1درصد 
كاهش دارد. او با اشاره به شرايط سخت سدهاي تهران گفت: امسال 
790 ميليون مترمكعب آب در سدهاي تهران ذخيره شده درحالي كه 
اين رقم سال گذشته؛ در مدت مشــابه يك ميليارد و 150 ميليون 
مترمكعب بوده است و اين به معناي كسري 360 ميليون مترمكعب 
آب در سدهاي استان تهران است. بختياري با اشاره به برخورد جدي 
و قطعي آب براي مشتركين بد مصرف از مردادماه ادامه داد: هم اكنون 
براي 170 هزار مشترك بد مصرف تهراني كه تا 30 مترمكعب آب 
در ماه مصرف كرده اند يعني )2برابر الگوي مصرف( هشدار قطعي آب 
صادر شده اســت كه اگر روند مصرف خود را اصالح نكنند در مرداد 
ماه روزانه 4 تا 5 ساعت آب اين مشتركين خانگي قطع خواهد شد. 
مديرعامل شركت آب و فاضالب اســتان تهران با بيان اينكه در اين 
شرايط سخت، ما آب شــرب باكيفيت و پايداری را براي مشتركين 
تأمين مي كنيم افزود: در اين شرايط سخت از مشتركين توقع داريم 
در ميزان مصرف با رعايت الگوي مصرف، با مــا همكاري كنند كه 
البته برخي از اين مشتركين اصاًل به شرايط بحراني كشور به لحاظ 
كمبود آب توجهي ندارند. او با اشاره به اينكه 85 درصد مشتركين 
الگوي مصرف آب را رعايت مي كنند، گفت: 15 درصد از مشتركين 
آب تهران پرمصرف و 5 درصد از اين تعداد، بد مصرف هستند كه اين 
5 درصد 10 تا 15 درصد آب توليــدي در تهران را مصرف مي كنند 
كه بخش عمده اي از اين مشتركين خانگي در شمال غرب تهران و 
برخي در جنوب و حتي شهرســتان هاي استان تهران هستند كه از 
آب شرب براي آبياري باغچه اســتفاده مي كنند. به گفته بختياري، 
استان تهران 25 درصد و شــهر تهران 17 تا 18 درصد از آب شرب 

كشور را مصرف مي كنند.

 قيمت پرايد111 از 136ميليون تومان گذشت، نرخ بازار دناپالس دنده اي با سير صعودي قيمت ها در بازار كساد خودرو 
افزايش قيمت 6.8درصدي به 338ميليون و 500هزار تومان رسيد

عبور نــرخ دالر از مرز 25هــزار تومان پس از 
كندشــدن روند مذكــرات سياســي و عرضه 
قطره چكاني خودروهاي پرتيراژ داخلي به دليل 
نارضايتي خودروســازان از قيمت گذاري دستوري و فروش 
با زيان محصوالتشان در شــرايطي زمينه رشد نسبي قيمت 
خودرو در آگهي هاي فروش فضاي مجازي را فراهم كرده كه 

به گفته فعاالن صنفي ركود بازار خودرو تشديد شده است.
به گزارش همشهري، بررسي قيمت فروش برخي خودروهاي 
پرتيراژ، مونتاژي و توليد مشترك در آگهي هاي فروش فضاي 
مجازي بيانگر تداوم سير صعودي قيمت اين خودروها از حدود 
دوهفته پيش است. برخي فعاالن صنفي كاهش توليد و عرضه 
خودرو را در افزايش قيمت هاي حاشــيه بازار مؤثر دانسته و 
تأكيد مي كنند كه نقدينگي سرگردان زمينه افزايش تقاضاي 
مشاركت در طرح هاي قرعه كشي فروش خودروسازان و رشد 
تقاضاي كاذب در بازار خودرو را فراهم كرده و تا زماني كه بانك 
مركزي سياست مناسبي براي جذب اين نقدينگي سرگردان 
توســط بانك ها اتخاذ نكــرده و اين نقدينگي بــه بازارهاي 
ســرمايه اي مانند بــورس بازنگردد، نوســان قيمت خودرو 
همچنان ادامه خواهد يافت. با اين روند به نظر مي رسد ركود و 
رشد نسبي قيمت خودرو تا تثبيت نرخ ارز و شرايط اقتصادي 
كشور تداوم خواهد يافت و تنها با فراهم شدن امنيت اقتصادي 
و بازگشت آرامش و آسودگي خاطر سرمايه گذاران است كه 
مي توان انتظار تثبيت يا حتي ســير نزولي قيمت خودرو در 

حاشيه بازار را داشت.

افزايش قيمت از پرتيراژها تا مونتاژي ها 
بررسي قيمت برخي خودروهاي صفركيلومتر در آگهي هاي 
فروش فضاي مجازي و محدود معامالت انجام شــده در بازار 
خودرو نيز بيانگر سير صعودي و افزايش 2 تا حدود 10درصدي 
قيمت برخي انــواع خودروهاي داخلــي در محدوده قيمتي 
250 تا 400ميليون تومان طي دوهفته اخير اســت. بر اين 
اساس طي هفته گذشته قيمت مدل سال1399 خودروهاي 
دنا معمولي با رشــد قيمت حدود 5درصدي به 278ميليون 
و 600هــزار، دناپالس دنده اي 1700سي ســي بــا افزايش 

قيمت 6.8درصدي به 338ميليــون و 500هزار و پژو207 
اتوماتيك با افزايش قيمت حدود 4درصدي به 389ميليون و 
700هزارتومان رسيد. همچنين قيمت پژو206 اس دي وي8 
با افزايش 2.6درصدي بــه 263ميليون و 700هــزار و پژو 
پارس ال ايكس تي يوفايو با افزايــش قيمت 4.8درصدي به 
272ميليون و 500هزار تومان رسيد. سمندEF7 هم با رشد 
4ميليون توماني حدود 266ميليون تومان قيمت خورد. در 
بازار خودروهــاي مونتاژي نيز قيمت ام وي ام315 اســپرت 
اكسلنت هاچ بك با رشد كمتر از نيم درصدي به 288ميليون و 
700هزار، برليانس اچ330 با رشد 1.8درصدي به 391ميليون 
و 700هــزار و جك جي4 با افزايش قيمــت 2.6درصدی به 

322ميليون و 100هزار تومان رسيد.
همچنين در اين آگهي هاي فروش قيمت برخي خودروهاي 
مدل98 مانند دانگ فنگ اچ سي كراس با افزايش 0.4درصدي 
به 351ميليون و 200هزار و جيلي اكسلنت با افزايش قيمت 
0.3درصدي به 295ميليون و 700هزار تومان افزايش يافت. 
در بازار محصوالت پرتيراژ گروه خودروسازي سايپا نيز قيمت 
هر دســتگاه پرايد111 هاچ بك با افزايش 2ميليون توماني 
نســبت به هفته گذشــته به 136ميليون تومان، سايپا131 
به 123ميليون، ســايپا132 به 121ميليون، سايپا151 به 
105ميليون، تيبا به 132ميليون، تيبا2 به 140ميليون، تيبا2 
پالس به 152ميليون، ســاينا دنده اي EX به 147ميليون، 
كوئيك دنــده اي به 153ميليــون، كوئيك دنــده  ايR به 
157ميليون، وانت زامياد به 235ميليون، وانت زامياد گازسوز 
به 245ميليون، وانت زامياد ديزل بــه 295ميليون، آريو به 
370ميليون، چانگانCS35 به 475ميليون، كيا سراتو2000 
به 810ميليون، ســيتروئنC3 به 855ميليون، سايپا151 
پالس به 136ميليون، تيبا صندوقدار پالس به 148ميليون، 
سايناپالس دنده اي به 166ميليون، كوئيك اتوماتيك پالس به 

218ميليون و شاهين به 380ميليون تومان رسيد.

كاهش توليد و عرضه خودرو  
خودروسازان در شرايطي رويكرد تسهيل شرايط پيش فروش 
خودرو از طريق قرعه كشــي را بر مبناي مجوز دستگاه هاي 

نظارتــي اتخــاذ كرده اند كه كاهــش تيراژ توليــد و عرضه 
قطره چكاني ازجمله عوامل مؤثر در افزايش قيمت خودروهاي 
پرتيراژ داخلي در حاشيه بازار محسوب مي شود. در ثبت نام 
هجدهمين مرحله از طــرح فروش فوق العــاده محصوالت 
ايران خودرو طي هفته گذشــته كه با عرضه 3محصول اين 
شركت آغاز شد و تا 12تير ادامه داشــت، پيش شروط الزام 
در رهن ماندن يك ساله ســند خودروها طبق مصوبه كميته 
خودرو حذف شد. اما در چهارمين فروش فوق العاده محصوالت 
ايران خودرو در ســال1400 در قالب فــروش فوق العاده  با 
قيمت قطعي و موعــد تحويل حداكثر 3ماهــه، براي خريد 
خودروهاي پارس ســال، پارس با موتــورTU5 و دناپالس 
توربوشارژ اتوماتيك نيز ميزان تقاضاي پيش ثبت نام به مراتب 

بيش از تعداد خودروهاي عرضه شده بود.
عالوه بر آن جديدترين آمار وزارت صمت از تيراژ توليد خودرو 
تا 3ماهه نخست امسال حاكي از محقق نشدن برنامه هاي اين 
وزارتخانه براي رشد توليد و عرضه خودرو است؛ به نحوي كه 
طي 3 ماه نخست امسال، 236هزار و 355دستگاه انواع خودرو 
در كشور توليد شد كه هرچند نسبت به  مدت مشابه سال قبل 
)215هزار و 835دستگاه( 9.5درصد افزايش داشته، اما بازهم 
به حدنصاب برنامه مشخص شده از سوي وزارت صنعت براي 
توليد خودرو در كشور نرســيد. طي مدت مذكور همچنين 
217هزار و 353دستگاه ســواري در كشور توليد شده كه در 
مقايسه با 3ماهه اول سال قبل 9.4درصد رشد داشته است. اما 
توليد ون به 47دستگاه رسيد كه افت 31.9درصدي را نسبت 

به 3ماهه سال قبل نشان مي دهد. 
اگرچه توليد خودرو طي خرداد ماه امســال نســبت به  مدت 
مشابه سال قبل 7درصد رشد داشته و در سومين ماه امسال 
95هزار و 603دستگاه انواع خودرو در كشور توليد شده اما در 
مجموع هدف گذاري وزارت صمت براي رشد توليد و عرضه 
خودرو طي 3ماهه نخست امســال محقق نشده است. بنابر 
اعالم اين وزارتخانه در ســال1400 برنامه ريزي براي توليد 
يك ميليون و 200هزار دستگاه انواع خودروي سواري و وانت 
و 8هزار و 968دستگاه اتوبوس، ميني بوس و ون صورت گرفته 
كه اين اهداف در 3ماهه نخســت امسال محقق نشده است؛ 

چراكه براي رسيدن به اين تيراژ توليد بايد به طور متوسط در 
هر ماه بيش از 100هزار دستگاه انواع خودرو در كشور توليد 
شود. اما توليد خودروسازان در فروردين امسال معادل 60هزار 
و 971دستگاه و در ارديبهشت امسال 79هزار و 788دستگاه 
و طي خرداد امسال 95هزار و 603دستگاه بوده كه همچنان 

پايين تر از برنامه است.
با وجود اين، توليد محصوالت ايران خودرو طي 3ماهه امسال 
با 1.7درصد رشــد همراه بوده و طي مدت مذكور 111هزار 
و 598دستگاه انواع خودرو توســط اين گروه خودروسازي 
توليد شده است. آمار توليد خودروهاي سواري در اين گروه 
خودروسازي نيز نشان مي دهد كه طي 3 ماه امسال 110هزار 
و 529دســتگاه سواري توســط ايران خودرو توليد شده كه 
نسبت به 9ماهه سال قبل رشد 2.8درصدي را تجربه كرده 
است. در مورد وضعيت توليد ايران خودرو طي خرداد ماه هم 
بايد به رشد 6.6درصدي توليد اين شركت نسبت به خرداد99 
اشــاره كرد؛ به نحوي كه در اين  ماه 45هزار و 629دستگاه 
انواع خودرو توســط اين گروه صنعتي توليد شده است. در 
خرداد امسال نيز توليد سواري ايران خودرو معادل 45هزار و 
229دستگاه بود كه نسبت به خرداد99 رشد 8درصدي را به 

همراه داشته است. 
بررســي وضعيت توليد خودرو در گروه صنعتي ســايپا طي 
3ماهه نخست امسال هم نشــان دهنده رشد 14.1درصدي 
توليد انواع خودرو نسبت به 3ماهه سال قبل است؛ به طوري 
كه در اين مدت 110هزار و 558دستگاه انواع خودرو توسط 
سايپا به توليد رسيده است. توليد خودروهاي سواري در اين 
گروه خودروسازي در 3ماهه نخست امسال نيز نسبت به  مدت 
مشابه سال گذشته 14.4درصد رشد داشته است؛ به طوري 
كه در اين مدت ســايپا 96هزار و 698دستگاه سواري توليد 
كرده است. در مورد توليد خودرو در گروه سايپا طي خرداد ماه 
هم بايد به رشد 1.4درصدي توليد انواع خودرو اشاره كنيم؛ 
به طوري كه در اين  ماه 43هزار و 864دستگاه خودرو توسط 
گروه سايپا توليد شــده اســت. در اين  ماه توليد سواري نيز 
توسط سايپا با رشــد 2.2درصدي همراه بوده و به 38هزار و 

175دستگاه رسيده است.

ضرورت تغيير نگاه به دنيا
محمدرضا كريم زاده، سرپرست دفتر اروپا و آمريكاي سازمان توسعه تجارت ايران مي گويد: حجم فعلي 
واردات اتحاديه اوراسيا 306ميليارد دالر و حجم صادرات ايران به اين كشورها حدود يك ميليارد دالر 
است كه نشان مي دهد زمينه مناسبي براي توسعه صادرات به اين كشورها وجود دارد. سال هاست كه 
بحث توسعه صادرات غيرنفتي در كشور مطرح است و طرح ها و لوايح زيادي در اين باره تصويب شده؛ 
حتي ســتاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در سال94 بسته حمايت از توســعه صادرات غيرنفتي را در 
چارچوب برنامه ملي پيشبرد برون گرايي اقتصاد، تصويب كرد تا زمينه توسعه صادرات غيرنفتي فراهم 
شود. با وجود تصويب چنين طرح ها و لوايحي به نظر مي رسد كه اقتصاد كشور فاقد يك طرح جامع براي 
توسعه صادرات است كه در آن راهبردها و استرات ژي هاي كالن مشخص شده باشد. اهميت تدوين چنين 
سندي در ابعاد كالن به اين جهت است كه سند توسعه صادرات صرفا يك سند اقتصادي نيست و براي 
افزايش صادرات غيرنفتي الزم است سياســت هايي در ابعاد بين المللي و منطقه اي به كار گرفته شود 
كه مسير صادرات را هموار كند. به بيان ديگر در سند جامع توسعه صادرات بايد ديپلماسي بين المللي 
هم به كار گرفته شود و به غير از وزارتخانه هاي اقتصادي، وزارت خارجه نيز به صورت فعال نقش داشته 
باشد و اين مستلزم آن است كه نگاه ديپلماسي خارجي به دنيا در قالب قرارداد هاي اقتصادي تغيير كند. 
هرچند وزارت امور خارجه در طول چند سال گذشته تالش كرده كه از طريق ايجاد معاونت ديپلماسي 
اقتصادي، گام هايي در اين باره بردارد اما به نظر مي رسد رويكرد اين معاونت عمدتا سياسي بوده است 

بايد نگاه اقتصادي و سياسي به صورت متوازن در اين وزارتخانه به كار گرفته شود.

همشهری راهكارهايی را  برای پايان فوری خاموشی ها پيشنهاد می كند

همه راه های عبور از ساعت های خاموشی
11هزار مگاوات كسري برق داريم، 
يعني مصرف در زمان پيك به اين 
ميزان، بيشتر از كل توان توليدي 
نيروگاه هاست. از قبل مشــخص بود كه با پايان 
زمان امتحانــات دانش آموزان و دانشــجويان، 
اتمام دوره انتخابات شــوراي اسالمي و به ويژه 
رياست جمهوري و همچنين برگزار شدن كنكور 
سراسري، وزارت نيرو به ناچار دست خود را روي 

گزينه خاموشي برق خواهد گذاشت.
تنها 2هفته پس از پايان انتخابات و يك روز پس 
از برگزاري كنكور سراسري در رشته زبان خارجه 
در روز شنبه گذشته، سريال خاموشي ها آغاز شد. 
خاموش شدن برق اكثر كالنشهرها در شبي كه 
آخرين كنكور سال1400 برگزار شد، نشان داد 
كه وزارت نيرو در حال برگزاري يك مانور واقعي 
است و چاره اي هم ندارد چراكه 11هزار مگاوات 
كسري برق را نه مي شود از خارج كشور وارد كرد، 
نه مي شود بر ظرفيت فعلي توليد نيروگاه ها افزود 
و نه گزينه ديگري جــز مديريت تقاضا و مصرف 

روي ميز تصميم گيري مانده است.
دست كم پيش بيني مي شــود اگر روند مصرف 
كنوني ادامــه پيدا كنــد، حتي خاموشــي ها 
گسترده تر و ســاعت آن هم بيشتر شود چراكه 
نيروگاه هاي عمدتا فرسوده و نيازمند به تعميرات 
اساسي هم ممكن است از مدار توليد خارج شوند؛ 
به ويژه وقتي نيروگاه  هسته اي بوشهر از مدار توليد 
خارج مي شود، خاموش شدن نيروگاه هاي ديگر 
چندان دور از انتظار نيست. افزون بر اينكه حدود 
15هزار مگاوات از برق توليدي ايران به فعاليت 
نيروگاه هاي برقابي وابســته است و چون پشت 
سد اين نيروگاه ها آبي براي چرخاندن توربين ها 

نباشد، برقي از آنها توليد نخواهد شد.
به گزارش همشــهري، واكنش مــردم، فعاالن 
اقتصادي و اجتماعي و حتي سياست مداران هم 
نشــان مي دهد كه آنها انتظار معجزه را ندارند و 
تنها خواسته شان اين است كه برق به موقع برود و 
به موقع بيايد و بي برنامه خاموشي صورت نگيرد. 
به اين ترتيب همه با اين واقعيت روشــن و تلخ 
مواجه هســتيم كه برق الزم براي مصرف كردن 

متناسب با نياز اين روزهاي داغ وجود ندارد.

همه نگران زندگي بدون برق
حجم انتقادها و واكنش هــا و عصبانيت ها پس 
از قطع بــرق در روزهاي اخيــر افزايش يافته و 
همه نگران زندگي و كسب وكارشــان هستند. 
خانواده هــاي داراي بيمار، به ويــژه افراد مبتال 
به كرونا و نيازمند اســتفاده از اكسيژن هنگام 
خاموشي با اضطراب شــديد مواجه مي شوند، 
بسياري از كسب وكارها به دليل قطع برق و خارج 
شــدن خدمات بانكي و اينترنت از مدار مصرف، 
آســيب هاي جدي ديده اند. در چنين شرايطي 
احتمال قطع آب هم وجود دارد و راهي براي عبور 
از بحران اين روزها وجود ندارد مگر اينكه مردم 
خودشان دست به كار شوند و تا مي توانند برق و 

آب كمتري مصرف كنند.

خاموشي هاي خارج از برنامه
مصطفي رجبي مشهدي، سخنگوي صنعت برق، 

ديروز با بيــان اينكه 3 روز بســيار گرم را پيش 
رو داريم، گفت: روز يكشــنبه نيــاز مصرف به 
65هزارو900 مگاوات رســيد كــه تاكنون در 
صنعت برق سابقه نداشته اســت اما با توجه به 
گرماي پيش رو، احتمال اينكه اين ميزان حتي از 

66هزار مگاوات نيز فراتر رود، وجود دارد.
او با اشاره به اينكه نيروگاه هاي كشور توان توليد 
بيش از 55هزار مگاوات را ندارند، خاطرنشــان 
كرد: هم اكنون شــاهد فاصله 11هزار مگاواتي 
توليد و مصرف برق هستيم كه اين ميزان فاصله 
توليد و مصرف را بايد بــا فعاليت ها و برنامه هاي 
جابه جايي بار صنايع و مشتركان عمده پر كنيم 
يا اگر امكانپذير نباشد، ناچار از اعمال خاموشي 

خواهيم شد.

چرا ناگهان برق پريد؟
ســخنگوی صنعت بــرق درخصــوص داليل 
خاموشــي هاي خارج از برنامه نيــز اظهار كرد: 
به منظور حفظ پايداري شبكه، رله هاي فركانسي 
به كار گرفته شده است و هنگامي كه تراز توليد و 
مصرف از حد استاندارد فراتر برود و امكان كنترل 
مصرف وجود نداشته باشد، اين رله ها به صورت 
خودكار به كار افتاده و برق تعدادي از مشتركان 
را قطع مي كنند. وي با عذرخواهي از مشتركان 
به دليل بروز اينگونه خاموشي هاي خارج از برنامه، 
تصريح كرد: درصورتي كه رله هاي فركانســي 
به  درســتي عمل نكنند، شــاهد خاموشي های 
گسترده اي در كشــور خواهيم بود و به همين 
دليل به اين رله ها جهت حفظ پايداري شــبكه 

برق كل كشور نيازمنديم.

نيروگاه ها هم خسته اند!
نكته كليدي در صحبت هاي سخنگوي صنعت 
برق اينجاست كه شبكه برق ايران به واسطه اوج 
مصرف پايداري الزم را ندارد و حتي اين ناپايداري 
از توليد برق در نيروگاه ها تا شبكه فوق توزيع و 
انتقال برق هم مشاهده مي شــود. او مي گويد: 
تعدادي از واحدهاي نيروگاهــي در مجموع به 
ظرفيت 2000مگاوات از مدار توليد خارج شد و 

هم اكنون تمام تاسيسات ما تحت فشار شديدي 
قرار دارند بنابراين در اين شرايط حفظ پايداري 
شبكه سراسري نيازمند همكاري و كاهش مصرف 

همه مشتركان است.

ردپاي تحريم ها روي تابلوي برق
رجبي مشهدي مي گويد: كمبود بيش از 10هزار 
مگاواتي برق با صرفه جويــي و مديريت بار قابل 
جبران است نه ساخت نيروگاه كه امري زمان بر 
خواهد بــود. او در عين حال فــاش مي كند كه 
حتي اگــر وزارت نيرو زمان الزم براي ســاخت 
نيروگاه داشــته باشــد، پول كافي ندارد چراكه 
ايجاد ظرفيت 10هزار مگاوات برق به دست كم 
200هزار ميليــارد تومان پول نيــاز دارد. اين 
واقعيت روشــني اســت كه يك مقام مسئول 
در وزارت نيرو مي گويد چراكــه تحريم اقتصاد 
ايران طي 12سال گذشته دست كم راه را براي 
استفاده از تســهيالت خارجي ازجمله فاينانس 
بسته و وزارت نيرو هم قادر به نوسازي و افزايش 
مطلــوب راندمان نيروگاه ها نيســت. در چنين 
وضعيتي رشــد 14درصدي مصرف برق باعث 
زمينگيرشدن شركت هاي توزيع برق شده است.

تحريم ها كه به زعم برخي فرصت ساز بوده، باعث 
شده تا دولت و وزارت نيرو سرانجام اجازه فعاليت 
به مزارع استخراج رمز ارزها را هم بدهند تا بلكه 
از اين مسير بتوان با درآمدهاي ناشي از فعاليت 
اســتخراج رمزارز، به درآمدهاي ارزي كشــور 
كمك كرد. اما تجربه اين روزها نشان داد كه اين 
فرصت  هم به تهديد تبديل شده و وزارت نيرو كه 
روزگاری مردم را به استفاده از برق برای استخراج 
قانونی رمزارز تشــويق می كــرد، اكنون تالش 
مي كند كه نه تنها جلــوي فعاليت غيرمجاز ها را 
بگيرد كه مانع از ادامه كار مجازها هم شود. زنگ 
خطر جدي براي صنعت برق ايران اين است كه 
حجم مصرف برق در مراكز غيرمجاز اســتخراج 
رمزارز به بيش از 3هزار مگاوات هم رسيده است.

همه راه ها به مديريت مصرف برمي گردد
قطع برق آن هم 2بار در شــبانه روز همه را كالفه 

كرده و مسئوالن را در تيررس انتقادها قرار داده 
است. اما همه راه ها در اين روزها و شب هاي گرم به 
مديريت مصرف برق برمي گردد؛ ازجمله همكاري 
مردم براي كم كردن از ميزان مصرف برق خانگي. 
وزارت نيرو قول داده اگر همــه همكاري كنند، 
برق را قطع نكند چراكه دســت كم با به كاربردن 
روش هاي صرفه جويي مي توان تا 8هزار مگاوات 
از مصرف برق كم كرد. چگونه؟ به اين راهكارهاي 
ساده اما بســيار كليدي فكر كنيد و آنها را به كار 

گيريد تا ساعت هاي خاموشي كمتر شود.
   درجه دماي داخل محل كار يا زندگي خود را 

روي 25درجه تنظيم كنيد.
   اســتفاده از وســايل برقي پرمصــرف نظير 
اتوبرقي، ماشين لباسشــويي و ظرفشويي را به 

ساعت هاي غيرپيك منتقل كنيد.
   روي كولرهاي آبي سايبان بيندازيد و درجه 

آن را روي دور كند بگذاريد.
   المپ ها و وسايل برقي اضافه را خاموش كنيد 
و ســعي كنيد حاال كه كنكور و امتحانات تمام 

شده، دور هم در سالن خانه جمع شويد.
   در زمان روشــن بودن كولر، به ويژه كولرهاي 

گازي حتما پنجره ها را ببنديد.
   اگر در خانه اقدام به استخراج پنهاني رمز ارز 
مي كنيد، دست كم اين كار را در تابستان انجام 
ندهيد و البتــه خطر برخــورد قضايي را جدي 

بگيريد.
   اگر اطالع داريد كه همسايه يا دوست و همكار 
شما اقدام به استخراج رمز ارز مي كند، آن را به 

شركت هاي برق و وزارت نيرو اطالع دهيد.
   حتي االمكان براي پخت وپز از وسايل گازسوز 
استفاده كنيد و از وســايل برقي نظير كتري و 

سماور برقي يا پلوپز برقي فعال استفاده نكنيد.
   به فرزندان خود يادآوري كنيد كه با شرايط 
اين روزها كنار بيايند و در مصــرف بهينه برق 

مشاركت فعال تري داشته باشند.
   از محافظ برق اســتاندارد براي وسايل برقي 
خود نظير يخچال و فريزر، تلويزيون، كامپيوتر 

و... استفاده كنيد.
   فعاليت هاي خود را متناســب با ساعت هاي 
خاموشي تنظيم كنيد و پيش بيني هاي الزم را 

به كار ببنديد.
   هرگونه خرابي وسايل برقي خود در اثر قطع و 
وصل برق را آنالين گزارش كنيد و نگران نباشيد، 

خسارت ها را بيمه پرداخت مي كند.
   به دليل احتمال تداوم قطعــی برق در تير و 
مرداد امسال، حتما مواد فاسدشدني كمتري در 
داخل يخچال و فريزر نگه داريد و بدانيد كه هزينه 

فاسد شدن آنها را بيمه نمي دهد.
   در ســاعت اوج مصرف برق، حتي االمكان از 
روشن كردن وســايل حرارت زا در داخل منزل 
نظير اجاق گاز كه باعث افزايش دما مي شــود، 
خودداري كنيد و ســاعت آشــپزي خود را به 

ساعت هاي اوليه روز يا غيرپيك منتقل كنيد.
   هرگونه برق دزدي بــا افزايش مصرف برق 
ناشــي از تجهيزات برقي ازجملــه كنتورها و 
تأسيسات داخل خانه ها را گزارش دهيد تا هم 
پول كمتري بدهيد و هــم اينكه جلوي اتالف 

برق گرفته شود.
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آمارها نشــان مي دهد همزمــان با كاهش  بازار
آهنگ رشد قيمت برنج خارجي، قيمت برنج 
ايراني در 3 ماه ابتداي امسال روندي افزايشي 
داشته است. به گزارش همشــهري، تازه ترين برآوردها از 
متوسط قيمت اقالم خوراكي كه از سوي مركز آمار منتشر 
شده نشان مي دهد هم اكنون بازه قيمت هر كيلوگرم برنج 
ايرانــي 30هزار و 800 تــا 44 هزار و 500 تومان اســت؛ 
درحالي كه حداكثر قيمت اين كاالي پرمصرف در ســبد 
مصرف خانوارهاي ايراني در فروردين امسال 43هزارو500 
تومان بوده است. تورم ماهيانه برنج ايرانی در فروردين ماه 
1.6، در ارديبهشت ماه 1.۹ و در خرداد ماه 2 درصد بوده و 
اين كاال طی سه ماه بهار در مجموع 5.6 درصد رشد قيمت 

داشته است.
طي اين مــدت ميانگيــن افزايش قيمــت برنج خارجي 
200 تومان در هر كيلوگــرم بوده و از 24 هــزارو500 به 
24هزارو۷00 تومان رسيده اســت. اين درحالي است كه 
تورم نقطه به نقطه برنج خارجي در فروردين ماه امســال 
13۷.4درصد بــوده و اين آمار در خــرداد به ۷8.5درصد 
رســيده اســت. قيمت برنج وارداتي با حذف ارز دولتي از 
ابتداي سال۹۹ جهش بلندي داشت؛ به طوري كه طي 4 ماه 
ابتداي سال گذشته از 8هزار تومان در هر كيلو به 24هزار 
تومان رسيد. روند افزايش قيمت اين كاال در ادامه سال نيز 
گرچه كند شد، اما تداوم يافت و تا 30هزار تومان نيز رسيد.

ميوه ، صدرنشين جدول گراني در خرداد
گزارش مركز ملي آمار نشــان مي دهد بيشترين تغييرات 
قيمت اقالم خوراكي در خردادماه امســال مربوط به گروه 
ميوه و خشــكبار بوده و پس از آن نيز گروه ســبزيجات و 
حبوبات بيشترين رشــد قيمت را داشته اند. در گروه ميوه 
و خشــكبار بيشــترين افزايش قيمت مربوط به خربزه با 
24.4درصد و هندوانه با 15.1 درصد بوده اســت. در اين 
گروه كااليي هلو بــا 15.4درصد و پرتقال بــا 8.8درصد 
بيشترين كاهش قيمت را نسبت به ارديبهشت ماه داشتند. 
نكته جالب در اين زمينه اين اســت كه خربزه و هندوانه 
در گزارش ارديبهشت ماه مركز آمار با 38.3و2۹.6درصد 
كاهش، بيشترين كاهش قيمت ماهانه را داشته اند. گراني 
ديگر ميوه هاي تابســتانه و افزايش تقاضا مي تواند دليلي 
بر معكوس شــدن روند قيمت اين دو ميوه باشــد. رصد 
قيمت هاي بازار نشــان مي دهد بيشتر ميوه هاي تابستانه 
همچنان رنج قيمتي بيــن 50تا80هزار تومــان دارند و 
چنانچه گزارش مركز آمار نيز نشان مي دهد روند كاهش 

قيمت در بخش ميوه بسيار كند است. 
در بخش سبزيجات نيز سيب زميني و گوجه فرنگي به ترتيب 
14.۷و 14.3درصد نسبت به ارديبهشت ماه افزايش قيمت 
داشته اند و بادمجان و پياز با 11و۹.۹درصد بعد از آنها قرار 
گرفته اند. كاالهاي اساسي نيز سومين ماه بهار را بدون تغيير 
قيمت نگذراندند. در اين بخش تخم مرغ با 4.1 درصد افزايش 
قيمت بيشترين نرخ رشد را داشته است؛ افزايش قيمتي كه 
پيش بيني مي شــود در ماه هاي آينده نيز با توجه به روند 
كاهش توليد  اين محصول، ادامه داشته باشد. در اين بخش 

شير خشك هم 4.2درصد رشد قيمت داشته، اما ديگر اقالم 
لبني تغييرات قيمتي نداشته اند؛ اين درحالي است كه طي 
يك ماه اخير و به ويژه 2هفته گذشته افزايش قيمت مصوب 
شيرخام بسيار خبرساز شد. گرچه مراجع تصميم گير در 
اين زمينه شامل ستاد تنظيم بازار و معاونت دام وزارت جهاد 
هنوز خبري رسمي در اين زمينه منتشر نكرده اند، اما به نظر 
مي رسد افزايش بيش از 20 درصدي قيمت شيرخام، گزينه 
انتخابي مراجع تصميم گيرنده باشد. شركت هاي لبني از 
افزايش قيمت ۷0درصدي لبنيات درصورت انتخاب گزينه 
افزايش نرخ شــير خبر داده اند كه در اين صورت گزارش 
بعدي مركز آمار ارقام باالتــري را در بخش لبنيات خواهد 
داشــت. در بخش كاالي پروتئيني شــامل گوشت قرمز 
و ســفيد و فرآورده هاي آنها، مرغ ماشــيني با 4.8درصد، 
ببيشترين نرخ رشد را داشــته و گوشت گوساله و كنسرو 
ماهي تن هم 1.1درصد گران تر شــده اســت، اما گوشت 
گوسفندي در مقايسه با ارديبهشت كاهش 2.2 درصدي 

قيمت داشته است.
گزارش مركز آمار بيشــترين افزايش قيمت در بخش نان 
و غالت را مربوط به شــيريني خشــك و رشته  آش اعالم 
كرده كه 2.۷درصد رشد قيمت داشته اند. شيريني خشك 
نسبت به ماه مشابه ســال قبل نيز افزايش 82.6درصدي 
داشــته و جزو كاالهاي داراي باالترين نرخ تورم نقطه به 
نقطه بوده اســت. اما در اين بخش كاالي مهم ديگري نيز 
مشاهده مي شود كه تغييرات 2درصدي قيمت آن گرچه از 
شيريني جات كمتر بوده اما تأثير بيشتري در سبد معيشت 
اقشار مردم دارد. رشد 2درصدي قيمت برنج در حالي است 
كه اين كاال نســبت به ماه مشابه ســال قبل نيز 42درصد 
گران تر شده و مشاهدات بازار حاكي از رسيدن قيمت برخي 

از انواع برنج ايراني به نزديكي 50هزار تومان است.
اين درحالي است كه طي يك سال گذشته قيمت برنج هاي 
وارداتي هم بيش از 3برابر و دسترســي اقشار كم درآمد به 
برنج زير 20هزار توماني غيرممكن شده است. شكر و انواع 
نوشابه هاي گازدار با رشد 5.2درصدي ديگر كاالهاي داراي 
بيشترين نرخ رشــد قيمت طي خردادماه بوده اند. در اين 
بخش قند با 2.۷درصد افزايش قيمــت در رده بعدي قرار 
دارد. از ميــان 53قلم كااليي كه تغييــرات نرخ آنها مورد 
بررسي مركز آمار قرار گرفته است، 6كاال تغييرات بيش از 
10درصد داشته اند. از ميان اين 6 قلم كه همگي در بخش 
ميوه و سبزيجات قرار دارند، 5كاال افزايش و تنها يك كاال 

كاهش قيمت داشته است. 

همچنين تغييرات نرخ ســاالنه 41 قلم از كاالهاي مورد 
بررســي رقمي باالتر از نرخ تورم نقطه اي كشــور يعني 
46.۹درصد بوده و ۷ قلم كاال شــامل روغــن نباتي جامد، 
هويج، نوشابه گازدار، كره پاستوريزه، خامه پاستوريزه، مرغ 
ماشــيني و نخود بيش از دوبرابر نرخ تورم نقطه اي كشور 
افزايش قيمت داشــته اند. در همين حال، رئيس جمهور 
در آخرين جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت كه روز 
يكشنبه برگزار شــد از توليد و واردات كاالهاي اساسي و 
ضروري به ميزان كافي خبر داد و تأكيد كرد كه با وجود همه 
تحريم هاي ظالمانه و محدوديت هاي ارزي تامين كاالهاي 
اساسي موردنياز مردم انجام شده است. در اين جلسه مقرر 
شد با توجه به اقدامات فوري منطبق بر قوانين و مقررات 
كشــور طبق مصوبه پيشين ســتاد هماهنگي اقتصادي 
دولت، كميته اي با مســئوليت وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت و متشكل از وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و 
جهادكشاورزي و بانك مركزي با قيد فوريت و رعايت قوانين 
و مقررات مرتبط نسبت به تأمين، خريد و تسريع در ترخيص 

كاالهاي اساسي اقدام كنند.
تورم و رشد شديد قيمت كاالهاي اساسي و اقالم ضروري 
مورد نياز مردم از زمان بازگشت تحريم ها و به ويژه از ابتداي 
ســال۹۹ قدرت خريد بخش زيادي از مردم را به شــدت 
كاهش داده و بازار بسياري از كاالهاي ضروري و مصرفي 
طي يك سال گذشته با بحران گراني و كمبود مواجه بوده 
است. در ميان كاالهاي اساسي، گوشــت مرغ، تخم مرغ، 
روغن، شكر و ميوه كاالهايي هستند كه به ويژه در شش ماهه 
دوم سال گذشته بيشترين تغييرات قيمتي و پرتنش ترين 
بازارها را داشته اند. از ميان اين كاالها، نرخ مصوب 2كاالي 
روغن و شــكر در كمتــر از يك ماه اخيــر افزايش يافت و 
به نظر مي رسد گوشت مرغ هم در مســير افزايش قيمت 
بيشتر اســت. روز گذشــته مرغداران طي نامه اي به وزير 
جهادكشاورزي نسبت به كاهش توليد مرغ درصورت تغيير 

نيافتن قيمت آن هشدار دادند. 
كاهش توليد مرغ البته موضوع تازه اي نيســت و تا همين 
امروز نيز بازار اين كاالي پرمصرف و پرتقاضا از افت توليد 
آسيب هاي جدي ديده است. وضعيت توليد تخم مرغ هم 
بهتر نيست و روند كاهش قيمت اين كاال كه به دليل افت 
تقاضا و تعرفه  باالي صادرات در ارديبهشت ماه امسال ايجاد 
شده بود به واسطه كشتار گســترده مرغ هاي تخمگذار و 
كاهش توليد، متوقف شــد؛ موضوعي كه توليدكنندگان 

2ماه پيش درباره آن هشدار داده بودند.

ارديبهشت ماه انجمن اعالم كرد 
كه امسال افزايش قيمت درآب معدني 
نخواهيم داشــت اما به تازگي قيمت در 
بعضي از برندهــا بين ۲۰تا۳۰درصد باال 
رفته اســت. دليل اين افزايش قيمت 

چيست؟ 
با توجه بــه اينكــه توليــدات صنعت ما 
در گروه3 كااليــي قرار گرفته مشــمول 
قيمت گذاري دســتوري نيست و براساس 
مصوبه ســتاد تنظيم بازار تعيين و تعديل 
قيمــت در اين صنعت به خــود واحدهاي 
توليدي واگذار شــده ولي نكته قابل توجه 
اين اســت كه رونق صنعت آب بسته بندي 
6 ماه اول سال اســت. صاحبان اين صنعت 
ترجيــح دادند تا لحظه اي كــه توان دارند 
افزايش قيمتي اعمال نكنند، به اين دليل 
كه ايــن صنعــت تنها صنعتي اســت كه 
يك ريال افزايش قيمت در آن چاقو به خود 
است. ۹0درصد ايران به آب شرب شهري و 
لوله كشي دسترسي دارند و به محض اينكه 
معيشت شان دچار مشــكل شود ديگر آب 
بسته بندي نمي خرند. بنابراين صنعتگران 
اين حوزه همــواره از افزايش قيمت طفره 
مي روند ولي در شرايطي هستيم كه كارد 
به استخوان رسيده است، تاب آوري بعضي 
از اعضاي انجمــن تمام شــده و ناگزير به 
افزايش قيمت روي آوردند. ماده اوليه توليد 
بطري 150درصد نســبت به سال گذشته 
افزايش قيمت داشــته، كرايه حمل به طور 
مكرر افزايش قيمت داشــته، خدمات فني 
و مهندســي به دفعات طي سال گذشته و 
امسال گران شده، لوازم يدكي به يورو خريد 
و وارد مي شود. ناوگان پخش مويرگي براي 
اين صنعت هزينه و استهالك بااليي دارد و 
در همه ابعاد اين صنعت هزينه ها به شدت 
رشد داشته است. با اين حال افزايش قيمت 
براي صنعت ما تيغ دولبه است كه به خود 
صنعت هم آســيب وارد مي كند و با وجود 
ميل صاحبان اين صنعت اســت. مردم در 
منزل شــيري ندارند كه باز كنند گوشت و 
مرغ و شير از آن خارج شود، ناچارند بخرند، 
ولي رقيب اين صنعت به راحتي در منازل در 
دسترس است و آب بسته بندي به سرعت و 
به عنوان نخستين گزينه از سبد خريد حذف 
مي شود. با اين حال هنوز اين افزايش قيمت 
همه گير نشده و فقط بعضي از شركت ها كه 
هزينه هاي باالتري داشتند اين تغيير قيمت 

را اعمال كردند.
  كدام شركت ها افزايش قيمت 

داشته اند؟
چندين ســال اســت كه قيمت گذاري از 
طريق انجمن انجام نمي شــود و در نتيجه 
جزئيات اينكه كدام شركت افزايش قيمت 
داشته هم اكنون در اختيار انجمن نيست. 
اين اطالعات مدتي بعد از اعمال از ســوي 

شركت ها در اختيار انجمن قرار مي گيرد.
يعني اين افزايش قيمت به طور 

هماهنگ اعمال نشده است؟
چون قيمت گذاري براساس قانون به خود 
واحدهاي توليــدي واگذار شــده انجمن 
به لحــاظ قانوني نمي توانــد در اين زمينه 
اعمال نظر كند. مكانيسم قيمت گذاري به 
اين شكل اســت كه شركت هاي توليدي با 
برآورد هزينه ها، قيمت هاي مدنظر را اعمال 
مي كنند و به يكديگر و بــه انجمن اطالع 
مي دهند ولي نكته قابل توجه اين است كه 
در همه صنايع، توليدكننده ها به هيچ عنوان 
تمايلي به افزايش قيمت ندارند چون توان 
خريد مردم بسيار پايين آمده اما راهي جز 

اين باقي نمانده است.
گفته مي شود بين ۲۰تا۳۰درصد 
افزايــش قيمت اعمال شــده، درصد 
مشخص تغييرات قيمت چقدر خواهد 

بود؟
نســبت توليد در آب بســته بندي به طور 
معمــول بيــن بطري هــاي 1.5ليتري و 
بطري هــاي يك نفــره 50-50 اســت و 
معموال افزايش قيمت اين 2محصول به طور 
ميانگين اعمال مي شــود، به اين معني كه 

ميانگين رشد قيمت حدود 24تا25درصد 
خواهد بود. اين در حالي است كه براساس 
آمار دولــت، تورم خــرداد 46درصد بوده 
است و شــرايط به گونه اي است كه كنترل 
همه چيز از دست توليدكننده خارج شده 

است.
ظرفيت توليــد و ميزان توليد 

كنوني در اين صنعت چقدر است؟
چيزي نزديك بــه 200كارخانــه و برند 
داريم كه اين شركت ها براساس توان مالي، 
ميزان سرمايه درگردش در اختيار و فشار 
هزينه هاي ديگر به طــور مرتب متوقف يا 
روشن مي شــوند. تعداد شركت هاي ثابت 
و فعال 130تا140شــركت است و مابقي 
به طور فصلي توليــد مي كنند. چيزي بين 
1.8تا2ميليارد ليتر ظرفيت توليد عملياتي 
آب معدني در كشور است اما حقيقت اين 
است كه ظرفيت توليد ده ها برابر اين مقدار 
است اما به دليل نبود كشــش در بازار اين 

ظرفيت ها خاموش است.
تقاضا براي اين محصول چقدر 
است و شــرايط كنوني بازار را چطور 

مي بينيد؟
كل روزهــاي خوش اين صنعت در ســال 
3ماه خرداد، تير و مرداد اســت و بعد ازآن 
دوباره بــازار فروكش مي كنــد. تقاضا در 
بازار ما براساس نياز شكل مي گيرد و مثل 
كشورهاي همســايه و تركيه نيستيم كه 
سرانه مصرف به طور ثابت 150ليتر يا چيزي 
نزديك به اين باشد. به محض خنك شدن 
هوا دوباره خاموشي بعضي از خطوط توليد 
يا كسر ســاعات توليد در كارخانه ها انجام 
مي شود. اين كاال در ايران از منظر مصرف، 
استراتژيك نيست و درصد بسيار پاييني از 
مردم به طور ثابت و دائم آب بســته بندي 

مي خرند.
تابستان امســال از لحاظ گرما 
شــرايط خاصي دارد، به ويژه اينكه اين 
روزها با قطع مكــرر آب و برق مواجه 
هستيم. چقدر اين شرايط را در ميزان 
تقاضا و وضعيت بــازار آب معدني مؤثر 

مي دانيد؟
حتما تأثيرگــذار خواهد بــود اما صنعت 
توليد آب معدني به قدري از شرايط كرونا 
آســيب ديد كه به اعتقاد من هرچقدر هم 
امسال افزايش تقاضا داشــته باشيم، تنها 
مي تواند زيان ناشي از كرونا را جبران كند 
و شركت ها را به نقطه اي برساند كه پارسال 
بايد قرار مي گرفتند. كرونا به شدت به اين 
صنعت آسيب زد و بازار احجام يك نفره را 
كه نيمي از ظرفيت توليد اين صنعت است، 
به كلي نابود كرد چون گردشگري نابود شد، 
تفريحات، فست فودها، سينماها و تمام بازار 

مصرف حجم هاي يك نفره را از بين برد.
آيــا افزايــش اســتفاده از 
دستگاه هاي تصفيه آب خانگي در ميزان 

مصرف آب معدني تأثير داشته است؟
طبيعي است كه وقتي وضع معيشت خراب 
مي شــود تصميم گيري ها بيشــتر مبتني 
بر اقتصاد صورت مي گيــرد. خانواده اي كه 
مرتب آب بســته بندي مي خريده وقتي با 
افزايش قيمت كاالهاي اساسي و مهم تر يا 
همين آب معدني مواجه مي شود، ارزيابي 
مي كند و به اين نتيجه مي رسد كه يك بار 
هزينه كند تا ناچار نباشــد هــرروز مبلغ 

بيشتري بپردازد. 

تورم ماهيانه برنج ايرانی در فروردين ماه  1/6درصد، در ارديبهشت ماه 1/۹درصد و در خرداد ماه 
دبير انجمن توليدكنندگان آب معدني: چاره  اي نداشتيم2 درصد بوده و قيمت اين كاال در سه ماهه بهار در مجموع 5/6درصد افزايش داشته است

گرماي بي سابقه تابستان امسال شرايط ويژه اي براي تمام كشورهاي دنيا  گفت وگو
ايجاد كرده اما در ايران قطع مكرر برق و آب تحمل شرايط را از ديگر كشورها 
دشوارتر كرده است. در اين شرايط افزايش مصرف آب به ويژه در ترددهاي 
شهري امري غيرقابل اجتناب است و اين در حالي است كه در سوپرماركت ها با قيمت هاي 
جديدي براي بطري هاي آب بسته بندي مواجه ايم. بطري هاي يك نفره از ۳به۴هزار تومان 
و بطري هاي ۱.5ليتري از 5به۶هزار تومان تغيير قيمت داده اند درحالي كه گفته مي شد اين 
كاال امسال رشد قيمت نخواهد داشت. پيمان فروهر، دبير اجرايي انجمن توليد كنندگان 

آب هاي معدني و آشاميدني ايران، پاسخگوي سؤاالت همشهري در اين زمينه است.

 افزايش ۲5درصديتورم 5/6 درصدي قيمت برنج در بهار
قيمت آب هاي معدني

قيمت خيارشور دوباره خبرساز شد
بعد از گرانی خبرساز خيارشور در پاييز سال گذشته،  سوپرماركت
يك بار ديگر اين كاال در مسير گرانی قرار گرفته است. 

به گزارش همشــهری، درحالی كه افزايش روز به روز 
قيمت كاالهای اساسی در بازار مواد غذايی به روالی عادی برای مصرف 
كنندگان تبديل شده، كنسروها و مواد غذايی هم از اين قاعده مستثنی 
نيستند و بعد از تن ماهی و رب گوجه فرنگی، ديگر انواع كنسرو و شور 
و ترشی هم قيمت های جديدی به خود می بينند و بعضا در حال ثبت 

ركورد تازه ای از قيمت برای خود هستند. 
بر اساس مشاهدات ميدانی، قيمت انواع خيارشور در سوپرماركت ها 
دوباره در حــال افزايش اســت و قيمت های جديدی كه از ســوی 
شــركت های توليدی بر شيشه های خيارشــور درج شده دست كم 
2 هزار تومان از قيمت يك ماه پيش بيشتر است. متوسط قيمت انواع 
خيارشور در سوپرماركت ها اكنون حدود 38 هزار تومان است و برخی 
انواع اين محصول تا نزديك 50 هزار تومان باال رفته اند. در حال حاضر 
بعضی از برندها قيمت های خود را افزايــش داده اند و برخی ديگر در 
مسير اين تغييرات قرار دارند. قيمت شيشه ۷50 گرمی خيارشور برند 
آتا به تازگی از 38 هزار تومان به 40 هزار تومان افزايش يافته و برند فتاح 
هم پاكت های 250 گرمی خيارشور ويژه خود را 2هزار تومان گران تر 
كرده است. قيمت اين محصول از 18 هزار تومان به تازگی به 20 هزار 
تومان رسيده است. ديگر برندها هم كمابيش همين ميزان افزايش 
قيمت يعنی 20 درصد را روی محصوالتشان اعمال كرده اند اما قيمت 

كاال از سال گذشته تاكنون بيش از اين ها رشد داشته اشت.
شيشــه های ۷00 گرمی برند اصالــت كه دی ماه پارســال 21 هزار 
تومان قيمت داشت خرداد امســال 26 هزار تومان به فروش رسيد. 
قيمت گذاری خيارشور بر اساس نوع آن متفاوت است كه قيمت انواع 
ويژه 42 تا 48 هزار تومان برای هر شيشــه 600 تا ۷00 گرمی است. 
5 نوع خيارشور در كارخانه ها  توليد می شود كه بسته به اينكه نول، 
ويژه، درجه يك، سوپر يا سوپرويژه باشند قيمت آنها  با هم فرق دارد. 
خيارشورهای بسيار ريز يا ســوپرويژه قيمت باالتری دارند و معموال 
قيمت گذاری نمی شود چون همه مردم چنين محصولی را نمی خرند 

و خريدار خاص دارد. 

قیمت فروش بعضی انواع خیارشور در سوپرمارکت های تهران
قیمت هرکیلو- تومانمشخصاتنام برند
۶۷۰۳۸.۰۰۰ گرمیمجید
۶۵۰۵۴.۹۰۰ گرمی- ویژهپیک
۷۰۰۳۸.۰۰۰ گرمیبدر

۶۶۰۲۴.۰۰۰ گرمیرازک
۱۴۵۰۴۴.۰۰۰ گرمیبدر

۳۴.۰۰۰قوطی ممتاز- ۸۰۰ گرمییک و یک
۶۶۰۳۸.۰۰۰ گرمیپسند
۲۰.۰۰۰پاکتی سوپرویژه تخمیری - ۲۵۰ گرمیفتاح
۷۵۰۴۰.۰۰۰ گرمیآتا

۶۶۰۴۲.۰۰۰ گرمی ویژهپسند
۶۳۰۱۸.۰۰۰ گرمیسحر

۷۰۰۲۶.۰۰۰ گرمیاصالت
۶۳۰۲۳.۰۰۰ گرمی- درجه یکسحر 
۶۸۰۴۶.۰۰۰ گرمیگل باز

فرخنده رفائي
خبرنگار

يكي از ريســك هاي فعلــي بازار  بورس
ســرمايه در كنار ريســك هاي 
سياســي تعيين تكليــف درباره 
قيمت گــذاري دســتوري اســت موضوعي كه 
تصميم گيري درباره آن به شوراي هماهنگي سران 
قوا سپرده شده است. عضو ناظر مجلس در شوراي 
بورس مي گويد: سران قوا اراده جدي براي خروج 
همــه كاالهاي بــورس از نظــام قيمت گذاري 
دستوري دارند با اين حال به نظر مي رسد تعيين 
تكليف درباره اين طرح به بعد از تشــكيل دولت 

سيزدهم موكول شده است.
به گزارش همشهري، در شرايط فعلي ريسك هاي 
مختلفي بازار ســرمايه را تهديد مي كند. خرداد 
امسال با برگزاري ســيزدهمين دوره انتخابات 
رياست جمهوري يكي از مهم ترين ابهام هاي بازار 
سرمايه رفع شد، اما هنوز تكليف 2ريسك ديگر 
يعني مذاكرات هسته اي در وين و سياست هاي 
اقتصادي دولت بعد مشخص نشده است. به زعم 
كارشناســان صرف نظر از مذاكرات هسته اي كه 
پيش بيني آن دشوار اســت اكنون بازار سرمايه 
در تالش است كه بداند دولت ابراهيم رئيسي چه 
سياست هاي اقتصادي را در پيش خواهد گرفت. 
مشخص شــدن سياســت هاي اقتصادي دولت 
رئيسي مي تواند يكي از 2ريسك باقيمانده بازار 
سرمايه را از بين ببرد. آنچه براي بازار سرمايه در 
مورد سياست هاي اقتصادي دولت اهميت دارد 
نحوه مواجهه دولت بعد با تورم، نرخ بهره، قيمت 
ارز، نقدينگي، توليــد و همينطور قيمت گذاري 
دستوري است. در ميان اين متغير هاي اقتصادي 
يكي از مهم ترين موضوعاتي كه بازار سرمايه دنبال 
مي كند قيمت گذاري دســتوري است، چراكه 
شركت هاي بورس در طول ســال هاي گذشته 
آســيب هاي زيادي از قيمت گذاري دســتوري 
ديده انــد و به زعــم اغلب اقتصاددانــان تعيين 
قيمت هاي تكليفي از سوي دولت ضربه بزرگي 
بر پيكره بورس وارد كــرده در نتيجه توقف اين 
سياست مي تواند بورس را از قفس آزاد كند و منجر 
به رشد شاخص ها شود. بر همين اساس كميسيون 
اقتصادي مجلس ارديبهشت امسال طرحي را در 

شــوراي هماهنگي اقتصادي دولت مطرح كرد 
كه شركت هاي بورس از شــمول قيمت گذاري 
دستوري معاف شوند. برآورد مي شد اين طرح در 
تيرماه از سوي سران قوا بررسي شود اما تازه ترين 
خبر ها نشان مي دهد احتماال تصويب نهايي اين 

طرح به دولت سيزدهم موكول خواهد شد.

موافقت اوليه
آنطوركه محسن عليزاده، عضو ناظر مجلس در 
شوراي عالي بورس مي گويد: سران قوا براي خروج 
همه كاالي بورسي از نظام قيمت گذاري دستوري 

عزم جدي دارند.
او با بيان اينكه خروج همه كاالهايي كه در بورس 
عرضه مي شوند از نظام قيمت گذاري دستوري از 
تصميماتي اســت كه در شوراي عالي هماهنگي 
اقتصادي سران قوا اتخاذ شــده است مي گويد: 
دولت بايد اين موضــوع را به طور جدي پيگيري 
كند تا هر كااليي كه در بورس عرضه مي شــود 
به منظور جلوگيري از رانت و فساد و نيز حمايت از 
بازار سرمايه از نظام قيمت گذاري دستوري خارج 
شود. با وجود اظهارات عضو ناظر مجلس تازه ترين 
خبر ها نشان مي دهد كه اگرچه موافقت اوليه با 
حذف قيمت گذاري دستوري انجام شده اما كار 
بررسي نهايي بايد ابتدا دركميته فرعي و دبيرخانه 
شوراي هماهنگي سران قوا انجام و سپس توسط 

شورا به تصويب برسد.
محمدرضــا پورابراهيمي، رئيس كميســيون 
اقتصادي مجلس با بيان اينكه همه قوا بايد اين 
طرح را كارشناسي كنند به همشهري مي گويد: 
اميدواريم به سرعت جمع بندي نهايي انجام شود و 
طرح براي تصويب نهايي در صحن شورا ارائه شود. 
او در پاسخ به اين پرسش كه اين طرح چه زماني به 
تصويب خواهد رسيد؟ گفت: تصويب نهايي اين 
طرح، با توجه به شــرايط كنوني كشور، به دولت 
بعدي موكول خواهد شــد؛ البته اميدواريم اين 

طرح در زماني نزديك تر تصويب شود.

چگونگي اجرا
مطابق طرحي كه از سوي كميسيون اقتصادي 

به شوراي هماهنگي سران قوا ارسال شده است 
طرح حذف قيمت گذاري دستوري شامل صنايع و 
شركت هاي پذيرفته شده در بورس، مانند صنايع 
فوالد سازي ، پتروشيمي، خودرو سازي  و سيمان 
مي شــود و حتي منجر به خــروج برخي صنايع 

زيان ده خواهد شد.
پورابراهيمي با بيان اينكــه اولويت اصلي در اين 
طرح شركت هاي پذيرفته شده در بورس هستند 
مي گويد: در شرايط كنوني آنچه اولويت دارد حل 
مشكل شركت هاي فعال در بازار سرمايه است كه 
به واسطه تصميمات غيركارشناسي دولت دچار 
چالش قيمت گذاري شــده اند و هزينه هايشان 
افزايش يافته اســت. در فاز بعدي مي توان اين 
طرح را در هر بازاري كه فاصله بين قيمت توليد 
و مصرف زياد اســت، اجرا كرد. او بــا بيان اينكه 
درصورت تصويب اين طرح در شوراي هماهنگي 
سران قوا، عملكرد برخي صنايع بورس بهبود پيدا 
خواهدكرد، توضيح مي دهد: بســياري از صنايع 
بورس، ازجمله خودروسازي، به دليل برخورد با 
مانع قيمت گذاري دستوري، با زيان هاي زيادي 
مواجه شده اند و كار به جايي رسيده است كه اين 
شــركت ها هرچه محصول بيشتري توليد كنند 

ميزان زيان شان هم بيشتر مي شود.
هنوز برآوردي نشده اســت كه اجرای اين طرح 
تا چه حد مي تواند منجر به افزايش ســودآوري 
شركت هاي بورس شــود اما پيش بيني مي شود 
اجراي اين طرح فقط در برخي از صنايع ازجمله 
خودرو سازي  مي تواند آثاري به ميزان چندهزار 

ميليارد تومان داشته باشد.

فوايد طرح 
به زعم كارشناسان حذف قيمت گذاري دستوري 
مي تواند در روند سودآوري شركت هاي بورس آثار 
ملموســي بر جاي بگذارد، چرا كه زيان برخي از 
صنايع بورس ناشي از اجراي همين سياست است.

علي صادقين يك كارشــناس بازار ســرمايه در 
اين باره مي گويد: مهمترين پيشنهاد ما براي بهبود 
وضعيت بازارســرمايه، عدم دخالت در سيستم 
قيمت گذاري، عدم ارائه دستورالعمل هاي مكرر 

و سياست هايي است كه مي تواند اعتماد فعاالن 
بازار به ســرمايه گذاري در بورس را از بين ببرد. 
به گفته او جلوگيري از دستورالعمل هايي مانند 
قيمت گذاري دستوري و دخالت هاي دستوري 
كه شــفافيت بازار را مورد تهديد قرار مي دهند 
مي توانند به عنوان راهكاري مناسب براي تداوم 

رشد بورس محسوب شوند.
 محمدرضا حسيني يك تحليلگر اقتصادي هم با 
بيان اينكه مكانيسم قيمت در بازار رقابتي باعث 
ايجاد تعادل مي شــود، مي گويد: دخالت نكردن 
دولت در قيمت گذاري و فعال كردن اصناف تأثير 
بسياري در تصميمات بازار و رفع مشكالت نهادي 
داشته و شــرايط اقتصادي را متناسب تر هدايت 
خواهد كرد. او مشكل اصلي كشور را دولتي بودن 
اقتصاد و موانعي كه بر ســر توليد به وجود آورده 
اســت، مي داند و مي گويد: كاهش دخالت هاي 
دولت در اقتصاد و امكان باز گذاشتن دست فعاالن 
اقتصادي بــراي توليد و حضــور در عرصه هاي 
مختلف موجب مي شــود تا بنگاه هاي اقتصادي 
نقدينگي هاي خود را به ســمت توليد هدايت و 
شاهد ايجاد و گسترش اشتغال در كشور باشيم. او 
با بيان اينكه مداخله دولت در بازارهاي مختلف، 
اقتصاد كشور را با مشــكالت و مسائل بسياري 
مواجه كرده اســت، توضيح مي دهد: زماني كه 
مداخله ها ادامه يابد و مشخص نباشد كه مسير 
واقعي اقتصاد به كدام سمت است، شرايط براي 

حضور سرمايه گذار هم دشوار خواهد شد.
مهرافروز توكلــي يك تحليلگــر اقتصادي هم 
در پاســخ به اين پرســش كه لغو قيمت گذاري 
دستوري تا چه اندازه مي تواند به نفع بازار سرمايه 
و سهامداران باشــد مي گويد: با توجه به 3شيوه 

اداره اقتصاد دولتي، بــازار آزاد و اقتصاد مختلط، 
تجربه نشان داده، اقتصاد بازار آزاد يا همان تابعيت 
از قوانيــن عرضه و تقاضا، كاراترين شــيوه اداره 
اقتصاد يك كشور اســت. او ادامه مي دهد: بايد 
اجازه دهيم عرضه و تقاضــاي واقعي، قيمت ها 
را تعيين كند، زيرا همــواره در تعيين قيمت ها 
به صورت كاذب و دستوري، رانت هايي در اختيار 
افراد خاص قرار مي گيــرد كه به نفع مردم و بازار 

سرمايه نيست.
به گفته اين استاد دانشگاه؛ قيمت گذاري دستوري 
به شيوه اي كه در كشــور ما در حال انجام است، 
نوعي برداشت واضح و آشكار از جيب سهامداران 
و واريز به جيب عده اي اندك است؛ به طوري كه 
مصرف كننده واقعي همواره در بازار ســياه بايد 
تامين نياز كند. او درباره فوايد حذف قيمت گذاري 
دســتوري براي بازار ســرمايه توضيح مي دهد: 
به طور حتم، تعيين قيمت توســط مكانيســم 
عرضه و تقاضا باعــث بهره مندي صاحبان اصلي 
سرمايه از منفعت توليد و انگيزه سرمايه گذاري 
در بازار سرمايه و پويايي اين بازار مي شود. او در 
پاسخ به اين پرسش كه قيمت گذاري دستوري 
تا چه اندازه تحت تأثير دولتي بودن اقتصاد است؟ 
مي گويد: كامال تحت تأثيــر دولتي بودن اقتصاد 
اســت كه نياز به عزم و اراده جدي مسئوالن را 
براي لغو قيمت گذاري مي طلبد. او با بيان اينكه 
قيمت گذاري باعث نمي شود كاال ارزان تر به دست 
مردم برسد توضيح مي دهد: حذف قيمت گذاري 
دستوري در شرايط رقابتي، مي تواند به نفع توليد 
باشــد، ولي قيمت گذاري دستوري چون به نفع 
توليد نيســت انگيزه ســرمايه گذاري و ارتقاي 

كيفيت را به شدت كاهش مي دهد.

بورس در انتظار تعيين تكليف قيمت گذاري دستوري 
حذف قيمت گذاري دستوري مي تواند منجر به رشد درآمد شركت هاي بورس و صعود شاخص ها شود
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همدان به پیک پنجم نزدیک شد
مشاهدات ميداني خبرنگار همشهري نشان مي دهد همدان آرامش قبل از 

توفان را تجربه مي كند

همدان يكي از شهرهايي بود كه بعد از نوروز 1400 
آمار مبتاليان به كرونــا در آن به صورت عجيبي 
افزايش يافت؛ حتي آمار مرگ ومير بيماران مبتال 
به كرونا نيز افزايش قابل توجهي داشت؛ به طوري كه مسئوالن باغ بهشت مجبور 
بودند براي دفن فوري افراد كرونايي، اموات ديگر را در نوبت خاكســپاري قرار 
دهند. تعطيلي يك ماهه و سختگيري هاي ستاد كرونا از حجم مبتاليان كاست و 
شرايط رو به بهبود رفت، اما در روزهاي اخير كاهش محدوديت ها و سختگيري ها 
منجر به افزايش مبتاليان به كرونا شده و پيش بيني مي شود در روزهاي آينده 

همدان به جمع شهرهاي قرمز بپيوندد.

افزایش بیماران
بيمارستان بهشــتي به عنوان يكي از بيمارســتان هاي مهم همدان در پذيرش 
بيماران كرونايي شرايط آرامي را تجربه مي كند. مسئوالن بيمارستان چند وقت 
پيش به علت افزايش شديد تعداد بيماران مجبور به راه اندازي درمانگاه صحرايي 

شدند كه تا روزها مورد استفاده قرار مي گرفت. 
پرستار بخش  آي سي يوي بيمارستان بهشتي مي گويد: آمار بيماران بدحال كه 
مجبور به بستري شدن در بخش مراقبت هاي ويژه هستند، افزايش نداشته، اما در 

بخش هاي ديگر با افزايش 20تا 30درصدي بيماران مواجه شده ايم.
او معتقد است، قبل از اين، شرايط دشوارتري را تجربه كرده ايم و با سيل ورودي 

بيماران مبتال به كرونا به بيمارستان مواجه بوده ايم، اما االن شرايط بهتر است.

بیمارستان سینا در خط مقدم
در 2سال گذشته بيمارستان سينا در خط مقدم بيمارستان هاي استان همدان 
در پذيرش بيماران مبتال به كرونا بــوده و در برهه اي همه بخش هاي آن تخليه 
و به بيماران كرونايي اختصاص يافت. يكی از پرستاران اين بيمارستان مي گويد 
كه با توجه به افزايش تعداد مراجعان سرپايي به اورژانس پيش بيني مي شود اين 

بيمارستان پيك جديد را تجربه كند.

افزایش پذیرش در بیمارستان بعثت
بيمارســتان بعثت هم شــرايط بهتري دارد و درحالي كه هفته گذشته بخش 
اورژانس بيماران كرونايي بيمارستان تعطيل شده بود، اما از اوايل هفته جاري 
افزايش مراجعه كنندگان مبتال به كرونا مسئوالن را ناچار به فعال كردن مجدد 

اين بخش كرده است. 
به گفته يكی از پرستاران بخش اورژانس اين بيمارستان طي 24ساعت گذشته 

8بيمار در آن پذيرش شده اند.

حال ناخوش بیمارستان فرشچیان
ميزان مراجعه كنندگان به بيمارستان قلب و عروق فرشچيان با عالئم قلبي كرونا 
نيز افزايش يافته و روزانه بين 7تا 14بيمار كرونايي در اين بيمارستان شناسايي 
و پذيرش مي شوند. با اين تفاصيل بايد منتظر شرايط قرمز همدان در هفته آينده 

و اعمال محدوديت هاي جديد شد.

افزایش مبتالیان به ویروس دلتا
محمد طاهري، سخنگوي دانشگاه علوم پزشكي همدان هم معتقد است ورودي 
بيمارستان ها با عالئم مشكوك به كرونا، تست های مثبت و آمار فوتي ها 3معيار 
اصلي براي تشخيص شرايط پيك است كه در 5روز گذشته نسبت به قبل تفاوت 

فاحشي نداشته است.
  اين استان قبال آمار ورودي هزار نفر را داشــته ، اما افزايش دورهمي ها احتمال

قرمز شدن همدان در روزهاي آينده را افزايش داده است.

خاموشي هاي گسترده چند هفته اي است که 
همه اســتان ها را درگیر خود کرده. از قم، پیگیري 

زنجان، تهران و البرز گرفته تا خوزستان، 
سیستان وبلوچستان، هرمزگان، ایالم و بوشهر در غرب و 
جنوب کشور و گلستان، مازندران و گیالن در شمال، مردم 
روز و شب هاي گرم تابستان را با قطعي برق مي گذرانند. در 
سمنان مردم از قطعي بي  برنامه و بیش از اندازه برق گله 
دارند و در البرز صاحبان صنایع از واردشدن خسارت به 
تولید و کسب وکارشان ناراضي هستند. گرماي تابستان از 
یک سو و بیمارستان هاي مملو از بیماران بدحال کرونایي از 
سوي دیگر، مردم را کالفه و سرگردان کرده است این در 
حالي است که مصطفي رجبي مشهدي، سخنگوي صنعت 
برق، روز گذشته گفته بود: با توجه به گرماي هوا در هفته 
جاري میزان مصرف ممكن اســت از ۶۶هزار مگاوات در 
کشور فراتر رود درحالي که نیروگاه هاي کشور توان تولید 
بیش از ۵۵ هزار مگاوات را ندارند. حاال وزارت نیرو براي 
جبران این فاصله ۱۱هزار مگاواتي بین تولید و مصرف برق، 
دست به دامن خاموشي هاي گســترده شده است البته 
وزارت نیرو از مردم خواسته با کاهش مصرف با مدیریت 

صنعت برق برای عبور از روزهای بحرانی همراهی کنند.

قطع برق 3نوبت در روز
خاموشي ها مردم همدان را هم مانند بسياري از نقاط كشور 
درگير كرده است. يك شــهروند همداني درباره اين موضوع 
به همشــهري مي گويد: از ابتداي هفته همه محالت همدان 
با افزايش خاموشي مواجه شده اند. هم تعداد روزهايي كه برق 
قطع مي شود، افزايش يافته و هم ساعات بيشتري برق نداريم.

مهرداد رحمتي ادامه مي دهد: با اينكه اول هر هفته يك جدول 
قطعي برق اعالم مي شود و حتي سامانه پيامكي و اينترنتي هم 
براي اين موضوع ايجاد شده اما برق بي برنامه قطع مي شود و 
مردم را ناراضي كرده است. در اين ميان بعضي صنايع استان 
مثل مرغداري ها بسيار ضرر ديده اند زيرا جوجه ها نمي توانند 
گرماي هوا را 4ساعت تحمل كنند و اين تبعات زيادي هم براي 

بازار گوشت مرغ خواهد داشت.

زیان مردم؛ ضرر صنایع
البرز در همسايگي تهران، استاني صنعتي و پرجمعيت است 
كه قطع مكرر و بي برنامه برق براي مردم آن مسائل بسياري را 
به وجود آورده است. يك شهروند ســاكن كرج به همشهري 
مي گويد: در بعضي محله ها گاه روزي 3بار برق قطع مي شود. 
امسال برنامه اي براي قطعي برق ارائه نشده و مردم نمي دانند 

چطور برنامه ريزي كنند. فتانه احدي با بيان اينكه قطع و وصل 
مكرر برق موجب سوختن بسياري از لوازم برقي خانگي شده 
است، مي افزايد: اطراف كرج پر از كارخانه هاي توليد داروست، 
بسياري از آنها به دليل قطع برق تعطيل كرده اند و بسياري هم 
مجبورند از موتور برق استفاده كنند. در اين شرايط كرونايي 
كه مردم بيش از گذشته به انواع داروها نياز دارند اين موضوع 

مي تواند بسيار مشكل آفرين باشد.

بیماران بدحال چه کنند؟
اهالي مازندران هم از قطعي برق بي نصيب نمانده اند. هرچند 
اين تنها مشكل آنها نيست و بسياري از مردم به دليل استفاده 
از پمپ آب يا نياز به آب چاه، حاال آب هم ندارند. يك شهروند 
اهل بهشهر به همشهري مي گويد: قطع شدن برق با برنامه يا 
بي برنامه براي خيلي از مردم فرقي ندارد، ما مريض بدحال و 
بچه كوچك در خانه داريم، بــدون برق و آب چه بايد بكنيم؟  
فاطمه ميرزايي مي افزايد: ما به گــرگان هم رفت وآمد داريم، 
استان گلســتان هم وضعيتي بهتر از مازندران ندارد. گرگان 
منبع تامين آب ندارد و آب آن از روســتای زيارت و چاه هاي 
داراي پمپ مكنده تامين مي شود. بي برقي باعث قطعي آب هم 
شده و چند روزي است بيمارستان هاي شهر ازجمله 5آذر با 

تانكر آبرساني مي شوند.

پیگیري مجلس از وزارت نیرو
نماينده دشــت آزادگان و نايب رئيس اول كميســيون انرژي 
مجلس به همشــهري مي گويد: ســهمی مهمی از برق كشور 
در نيروگاه هــاي برقابي توليد مي شــود و كاهش آب پشــت 
سدها موجب شده با كاهش توليد مواجه شويم. از سوي ديگر 
تاسيسات توليد برق فرسوده اســت و همين موجب مي شود 
كه گاه در روند توليد اختالل ايجاد شــود.  قاسم ساعدي ادامه 
مي دهد: كميســيون انرژي مجلس تاكنون چندبار از وزارت 
نيرو پيگير اين موضوع شده است تا برنامه اي براي جلوگيري از 
زيان رسيدن به صنعت، مردم و سيستم درمان ارائه كند. وي با 
بيان اينكه پيگيري هاي مجلس از وزارت نيرو مؤثر واقع نشده 
است، می گويد: به همين دليل 16تير قرار است كميسيون انرژي 
جلسه  فوق العاده اي را با همكاري مركز پژوهش هاي مجلس و 
وزارت نيرو برگزار  كند تا هم وزارت نيرو به اين شرايط پاسخ و هم 

راهكارهايي را براي برون رفت از اين وضع ارائه دهد.

  
داليل مختلفي براي قطعي هاي گســترده برق بيان مي شود، 
مردم اما در گرما با چالش های جدی دست و پنجه نرم می كنند، 
بيمار مي شوند، بي آب مي مانند و كسب وكارشان ضرر مي بيند و 

صدايشان هم  آن چنان كه بايد شنيده نمی شود.

در  كرونــا  بســتري  ميــزان 
سيستان وبلوچستان تا 5برابر افزايش گزارش 

يافته و به اذعان كادر درمان، اين استان 
نخســتين پيك جدي كرونا را پشت سر مي گذارد. با 
وجود اين و درحالي كه به گفته حميد سوري، رئيس 
كميته كشــوري اپيدميولوژي كوويد-19و نماينده 
تام االختيار وزير بهداشــت در سيستان وبلوچستان، 
موارد فوتي باالي 60سال افرادي هستند كه از تزريق 
واكسن خودداري كرده بودند. اقبال عمومي سالمندان 
اين اســتان محروم به واكسيناسيون همچنان پايين 
است. طبق اعالم ثبت احوال سيستان وبلوچستان، اين 
استان 3ميليون و 51هزار نفر جمعيت دارد كه حدود 
3/7 درصد از جمعيت كل كشــور را در بر مي گيرد. 
سيستان وبلوچســتان با 63/5درصــد جمعيت زير 
30سال و 2/3درصد جمعيت باالي 65سال، كمترين 
سهم سالمندي را بين استان ها داراست و فقط بيش از 
130هزار نفر از جمعيت آن در رده سني باالي 60سال 
هســتند اما همين جمعيت كم هم كامل واكســينه 
نشــده اند. درحالي كه به گفته عليرضا رئيسي، معاون 
بهداشت وزارت بهداشت در كشــور فقط 15درصد 
سالمندان باالی 70 سال از واكسيناسيون جامانده اند، 
اين عدد در سيستان وبلوچستان 50درصد و در برخي 
شهرســتان ها 70درصد اســت. مســائل فرهنگي، 
اجتماعي و ناآگاهي از مهم ترين عوامل استقبال كم 
عنوان شده و از سوي ديگر، بســياري از كارشناسان 
معتقدند با توجه به سهم پايين سالمندي بايد فراخوان 

رده سني پايين تر را در استان شاهد باشيم.

نگراني از عوارض واکسن
شهرســتان دشــتياري را شــايد بتوان نقطه ورود 
كروناي جهش يافته به اســتان دانست؛ محروم ترين 
و پهناورترين شهرســتان سيستان وبلوچستان كه با 
130كيلومتر مرز خشكي با پاكستان و 9كيلومتر مرز 
آبي با درياي عمان كه در هفته هاي گذشــته شرايط 
سختي را از نظر شــيوع كرونا تجربه مي كند. هرچند 
مرزهاي ورودي به شهرستان در روزهاي اخير بسته 
شده و ســاكنان منطقه از رفت وآمد به پاكستان منع 
شــده اند اما هيچ يك از اين موارد موجب نشده مردم 

خطر را بيشتر درك كنند. فرماندار دشتياري با بيان 
اينكه جمعيت باالي 60ســال شهرستان دشتياري 
3416نفر اســت كــه از اين ميــان 1749نفر يعني 
51درصد جمعيت نوبــت اول و 304 نفر نوبت دوم 
واكســن را دريافت كرده اند، به همشهري مي گويد: 
جوامع محلي ترس از واكســن دارند و مثال هر فردي 
كه واكســن مي زند و يك تب كوچك مي كند، همه 
آشنا و فاميل و منطقه زنجير  وار به هم اطالع مي دهند 
كه واكســن نزنيد چون مريض مي شــويد. عالوه بر 
ترس، اعتقادات ســنتي بالي جان مان شــده. عادل 
عفتي تأكيد مي كند با تشــكيل قرارگاه اطالع رساني 
و آموزش همگاني در شهرستان روند واكسيناسيون 
بهبود يافته، اما بايد اجبار هم دخيل باشــد تا بحران 

زودتر كنترل شود.

درخواست واکسیناسیون سراسري
در شهرســتان ايرانشــهر هــم به عنــوان يكــي از 
شهرستان هاي جنوبي و محروم استان، 11هزارو400 
نفر باالي 65 ســال براي واكسيناســيون شناسايي 
شده اند كه از اين تعداد حدود 5600نفر يعني 49درصد 

جمعيت واكســن زده اند. فرماندار ايرانشــهر با بيان 
اينكه استقبال مردم با توجه به شــرايط پيش آمده، 
اطالع رســاني ها و ورود گروه هاي مرجع بهتر شــده 
است، به همشــهري مي گويد: حتي در روزهاي اخير 
مطالبه هايي درباره واكسيناســيون سراسري مطرح 
مي شود. علي شعباني با اشاره به تزريق واكسن براي 
بيش از 100نفــر در روز توضيح مي دهــد: تيم هاي 
واكسيناسيون به صورت حضوري به مناطق مي روند و با 
اطالع رساني و آگاهي بخشي واكسن را تزريق مي كنند.  

نرخ پایین واکسیناسیون در سراوان
هرچند آمار واكسيناســيون در برخي شهرستان ها 
50درصد اعالم مي شود اما در مناطقي مانند ُكنارك 
و سراوان عددها بسيار پايين تر است. بنابر اعالم سعيد 
تجليلي، فرماندار ســراوان، جمعيت 60 تا80ســال 
شهرستان حدود 10هزارو477 نفر هستند كه فقط 
2هزارو849 نفر، يعني 27درصد آنها واكسينه شده اند. 
او استقبال روستاييان را پايين تر مي داند و می گويد 
كه ضمن تبليغات و اطالع رســاني مراكز بهداشــت 
از علما، ريش ســفيدان و مولو ي ها دعوت شده است 

با مردم صحبــت و آنها را به واكسيناســيون راضي و 
تشويق كنند.

مشاهده هاي ميداني نشــان مي دهد در زاهدان هم 
استقبال از واكسيناســيون زياد نيســت و برخالف 
شهرستان ها، واكسيناسيون باالي 60 سال هم شروع 
شــده اســت. هرچند خبر ها حاكي از آن است كه با 
افزايش مراكز واكسيناسيون و تزريق واكسن در برخي 
مدارس استقبال بهتر شده اما خبري از شلوغي و صف 
در مراكز واكسيناسيون زاهدان نيست. يكي از پزشكان 
حاضر در بيمارستان علي  بن ابي طالب )ع( چابهار معتقد 
است نه تنها در روند واكسيناسيون عليه كرونا، كه در 
مواردي چون درمان سوءتغذيه و بهبود شاخص هاي 
تغذيه اي كودكان هم چنين مشــكالتي را در استان 

شاهد هستيم.
شهريار نورمحمدي اعتقادات سنتي، ترس از واكسن 
و اطالعات شــبه علمي منتشر شــده در شبكه هاي 
اجتماعــي را مهم ترين عامل اســتقبال پايين مردم 
مي داند و به همشهري مي گويد: ترس از كرونا عادي 
شده است و حاال مردم از عوارض واكسن مي ترسند، 
درحالي كه تبعات كرونا چند برابر عوارض واكسن است.  

آمار باالي ابتال زیر30 ساله ها
معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان درباره 
آمار كلي واكسيناسيون سالمندان در استان توضيح 
مي دهد واكسيناســيون حدود 50درصد گروه سني 
باالي 70سال انجام شــده و با افزايش مراكز تجمعي 
واكسيناسيون با سرعت و رعايت هرچه بيشتر انجام 
می شــود. به گفته مهدي طباطبايي، براساس ابالغ 
وزارت بهداشــت، واكسيناســيون گروه سني باالي 
60ســال نيز در حال انجام اســت اما با شيوع سوش 
جديد آمارها نشــان  مي دهد ابتالي گروه هاي سني 
كمتر از 30 ســال كه كودكان و زنان بــاردار نيز بين 

آنهاست، افزايش يافته است.

  
روزانه بيش از هزار مبتال در استان شناسايي و حدود 
20نفر فوتي بر اثــر ابتال به بيمــاري كوويد-19 در 
سيستان وبلوچستان ثبت مي شود و نمايندگان استان 
در تالش براي راضي كردن مسئوالن وزارت بهداشت 
براي واكسيناسيون افراد باالي 18سال در اين استان 

جوان هستند.

خاموشي سراسري و كالفگي مردم
3دلیلاستقبالکمازواکسندرسیستانوبلوچستاننگاهی به چالش های ساكنان شهرهای مختلف در زمان قطعی برق

نگرانی از عوارض واكسن كرونا، اعتقادات سنتی و ناآگاهی 3 دليل عمده استقبال پايين اهالی سيستان وبلوچستان از واكسيناسيون است
حمیده پازوکي 

خبرنگار

فاطمه کاظمي 
خبرنگار

واکسیناسیون50سالهها،بهزودی

کیانوش جهانپور، مسئول روابط عمومی وزارت بهداشت به همشهری گفت: بر خالف سایر استان های 
کشور که اولویت تزریق با افراد باالی 70 سال است در این استان به افراد باالی ۶0 سال واکسن تزریق 

می شود و به زودی با ورود محموله های جدید واکسیناسیون باالی ۵0 سال هم آغاز می شود. ث
مك

سیده زهرا عباسي 
خبرنگار

واکسیناسیون روستاییان با حضور تیم های پزشكی
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گردشــگري درمانــي يكي از شــاخه هاي 
پرمخاطــب صنعت گردشــگري اســت و 
كشورهاي پيشــرو در حوزه درمان در تكاپو 
براي بهره مندي از ظرفيت هاي اين شاخه از گردشگري هستند. ايران 
نيز در ســال هاي اخير توجه زيادي به اين شاخه از گردشگري داشت 
و براساس توانمندي هاي كشــور بخشي از گردشگري ورودي ايران به 

گردشگري درماني اختصاص يافت.
اكنون اما  با توجه به شــرايط موجود در بحران به وجود آمده ناشــي از 
پاندمي كرونا و عدم امكان واكسيناســيون سراسري در كشور كه باعث 
شــده تنها حدود 7 درصد مردم واكسينه شــوند، كشورهاي همسايه 
درصدد بهره مندي از اين كاستي در كشور هستند. به طور مثال، كشور 
ارمنستان به گردشگران ورودي از ساير كشورها ازجمله مسافران ايراني 
واكســن رايگان تزريق مي كند كه اين موضوع با استقبال اتباع ايراني 
نيز مواجه شده و گردشگران ايراني در قالب گردشگري درماني مقصد 
ارمنستان را جهت گذراندن اوقات فراغت و پيشگيري از بيماري مرگبار 

كرونا انتخاب كرده اند.

در اين ميان اما مسئوالن وزارت بهداشت واكنش هاي عجيبي نسبت 
به سفر ايراني ها براي دريافت واكسن به كشور ارمنستان دارند و مردم 
را از سفر به كشــورهاي ديگر براي دريافت واكســن برحذر داشتند. 
حال بايد از آنها پرسيد، آيا پيشــگيري از بيماري يا درمان بيماري در 
قالب گردشگري ســامت منع قانوني دارد؟ اگر دارد، چرا مسئوالن 
وزارت بهداشت در ساليان اخير خود را سردمدار گردشگري سامت 
معرفي كرده و همواره تاش دارند ســكاندار اين شاخه از گردشگري 
باشند؟ بايد پرسيد در شــرايطي كه تزريق واكسن در كشور به كندي 
صورت مي پذيــرد، هموطناني كه تمكن مالي دارند و هزينه ســفر را 
پرداخت مي كنند تا نه تنها ســامت شــخصي خــود را تامين كنند 
 كه باري هم از دوش دولت بردارند، چرا بايد از ســفر منع شــوند؟ آيا 
واكسينه شــدن هر تعداد از جمعيت كشــور در اين شــرايط به سود 

دولت- ملت نيست؟ 
در شــرايطي كه درمان بيماري كرونا در كشور براي هر فرد ميليون ها 
تومان  و حتي بيشــتر هزينه دارد و در نهايت معلوم نيست اين هزينه 
منتهي به سامت بيمار شــود يا به فوت فرد بينجامد، پرداخت هزينه 
2تا 12ميليون تومان براي سفر به ارمنستان براي تزريق واكسن، كار 
اشتباهي نيست و وزارت بهداشــت نبايد در انتخاب مردم براي تامين 

سامت خود مداخله كند.
شكي نيست كه تامين و تزريق واكسن وظيفه دولت است، اما در شرايط 
موجود، نبايد به جاي استقبال از سامتي مردم و واكسينه شدن آنها، 
از سفر درماني جلوگيري كرد. ســؤال از مسئوالن وزارت بهداشت آن 
است كه چرا فردي كه توان پرداخت هزينه اي كمتر از واكسيناسيون 
و درمان در ايران براي سفر به ارمنســتان يا هر كشور ديگري دارد تا 
باري از دوش ملت و دولت برداشته شــود و در گسستن زنجيره كرونا 
سهيم باشد، بايد توسط متوليان ســامت در كشور از سفر براي انجام 

واكسيناسيون منع شود؟

ســطح تاالب هاي كشور با 
گرم تر شدن هوا كاهش يافته تاالب

است. تاالب ها و رودخانه هاي 
منتهي به پايين دست كه روزگاري دائمي 
بودند و در تمام سال پرآب، حاال به نهر هاي 
باريك يا بســتري كاما خشــك تبديل 
شده اند. تابستان داغ امسال بي ترديد جان 
بســياري از تاالب هاي كشــور را خواهد 
گرفت. چون به گفته كارشناسان، 50درصد 
تاالب هاي كشور محدوديت شديد منابع 
آب را تجربه مي كنند و در ســال خشك 

جاري حال بيشتر آنها وخيم تر مي شود.
در روزهــاي اخيــر خبرهاي زيــادي از 
خشك شدن تاالب هاي مهم كشور منتشر 
شده است. صدها هزار ماهي در هورالعظيم 
از بي آبــي جــان دادنــد و گاوميش هاي 
روستاييان در بســتر گلي و خشك تاالب 
فرو رفتند. با افزايش دماي بي ســابقه هوا 
و تبخيــر آب، كاهش نزوالت آســماني و 
رهاسازي بخشي از آب تاالب آلماگل براي 
مزارع پرورش ماهي و اراضي كشــاورزي، 
مســاحت اين تــاالب بين المللــي گنبد 
كاووس نيــز كاهش يافته اســت. تاالب 
آق گل ماير هم زودتر از هميشه خشكيد 
و بخش عمده اي از تاالب انزلي نيز خشك 
شده است. خشكي تاالب ها اما به تشديد 
انتشار گردوخاك منجر مي شود كه شروع 

فاجعه اي فراگيرتر است.

خشكسالي تنها عامل از بين رفتن تاالب ها 
نيست. برهان رياضي، پژوهشگر تاالب در 
گفت و گو با همشهري مي گويد: خشكسالي 
و ترسالي و بي نظمي هاي جوي در مناطق 
خشــك به خصوص فات مركزي ايران از 
گذشته بوده و هنوز ارتباط معناداري بين 
پديده هاي گرمايش زمين و تغيير اقليم و 
افزايش خشكســالي پيدا نشده است. اين 
فات هميشه با خشكسالي دست و پنجه 
نرم كرده اســت و گياهان و جانوران فات 
خود را با آن وفق داده اند. اما چيزي كه باعث 
ايجاد مشكل براي تاالب ها شــده، از بين 
رفتن پوشش گياهي است. در گذشته هاي 
دور در فات مركزي به ندرت با سيل مواجه 
مي شــديم. ولي االن بارش ها حتي اگر به 

ميزان كم ببارد، به سيل تبديل مي شود.
به گفته اين پژوهشگر تاالب ها، دستكاري و 
تخريب محيط زيست باعث شده كه طبيعت 
ايران توان مقاومــت در برابر نامايمات را 
نداشته باشد. نيزارهاي تاالب ها، ساقه هاي 
زيرزمينــي دارنــد كه خشكســالي هاي 
دوسه ســاله را تحمــل مي كننــد و بــا 
كوچك ترين بارش دوباره جان مي گيرند. 
اما االن ديگر چنين اتفاقي نمي افتد. چون 
پوشــش گياهي كه قطرات درشت باران 
كويري را در خود نگه دارد از بين رفته است 
و ســفره هاي آب زيرزميني و چشمه هاي 

پايين دست ديگر تغذيه نمي شوند.
99درصد تاالب هــا در پايين ترين بخش 
حوضه هــاي آبريز قرار دارنــد و به اعتقاد 
اين متخصص تاالب هــا، هم اكنون تمام 

آب در باالدست حوضه برداشت مي شود و 
بارگذاري جمعيت ، صنعت و كشاورزي به 
شكل موجود فشار بر تاالب ها را اضافه كرده 
است. برهان رياضي مي گويد: كشاورزي به 
شكل كنوني 70درصد هدررفت آب دارد. 
هر قطره آب هم اگر به زمين نفوذ كند با چاه 
عميق و نيمه عميق و موتور پمپ برداشت 

مي شود.
حوض ســلطان در جنوب قريه تهران هم 
ديگر به نمكزاري دائمي تبديل شــده  كه 
احياي آن در خيال هيچ مديري نمي گنجد. 
از تاالبي كه روزگاري كوير مركزي ايران را 
با رودهاي كرج و جاجرود به درياچه تبديل 
مي كرد، حــاال ديگر خاطــره  اي در ذهن 

بزرگ تر ها باقي مانده است.
برهان رياضــي، پژوهشــگر تاالب ها به 
همشــهري مي گويد: آينــده تاالب هاي 

مشاور مديريت زيست بوم هاي تاالبي: وضعيت 50درصد تاالب هاي كشور به دليل محدوديت شديد منابع آب مطلوب نيست

 نفس تاالب ها در داغ ترين سال ايران 
به شماره افتاده

علياصغرمونسان
وزير ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي

اميرپويانرفيعيشاد
رئيس هيأت مديره انجمن صنفي دفاتر خدمات 

مسافرتي تهران

يادداشت

حسابهاياقماري
وسهمگردشگريدراقتصادملي

دستكاری و تخريب محيط زيست 
باعث شده كه طبيعت ايران توان 
مقاومــت در برابــر نامايمات را 
نداشته باشــد. پوشش گياهی كه 
قطرات درشت باران  مناطق كويری 
را در خــود نگــه دارد از بين رفته 
است و ســفره های آب زيرزمينی 
و چشــمه های پايين دست ديگر 

تغذيه نمي شوند

سيدمحمدفخار
خبر نگار

صنعت گردشگري طي دهه گذشته با شتاب 
چشمگير در حال رشد است تا در آينده اي 
نزديك جايــگاه خــود را در رديف برترين 
صنايع درآمدزاي جهان با ارزش افزوده  بســيار بــاال تثبيت كند و چه 
بسا به عنوان اقتصاد اول جهان مطرح شــود. كشورهاي فعال در حوزه 
گردشــگري تمام تاش خود را براي تغيير رويكرد به سمت استفاده 
بهينه از منابع طبيعي، تاريخي و انساني به كار بسته اند و اميدوارند سهم 
بيشــتري از درآمدهاي حاصل از اين صنعت پويا را به طبقات مختلف 
جامعه انتقال دهند. اين صنعت در تمام كشورهاي جهان با سرعت قابل 
ماحظه در حال توسعه است و در 10سال گذشته نيز اين روند همچنان 
رو به رشد و مثبت بود و روند كنوني نشان مي دهد كه در سال هاي آتي 
و با غلبه بر محدوديت هاي مقطعي پاندمي كرونا ادامه خواهد يافت. با 
وجود سهم رو به رشد صنعت گردشگري در اقتصاد جهاني و پيشينه آن 
در پازل اقتصادي جوامع به عنوان يك بخــش اثرگذار، ليكن تا دودهه 
پيش هنوز سازوكار و ابزار كارآمد و روشني براي تعيين سهم دقيق اين 
صنعت انديشيده نشده بود. بر اين اساس و با توجه به اهميت فرابخشي 
گردشگري، دولت ها درصدد رفع اين نقيصه برآمدند. هرچند تاش هاي 
سازمان هاي بين المللي نظير سازمان ملل متحد، سازمان تجارت جهاني 
و سازمان همكاري هاي اقتصادي و توسعه براي اندازه گيري ميزان تأثير 
اقتصادي گردشگري به دهه های 70و80ميادي برمي گردد اما كنفرانس 
بين المللي سفر و گردشگري كه توسط ســازمان جهاني جهانگردي 
)WTO( در سال1991 در اتاوا برگزار شد نقش تعيين كننده اي در اين 
زمينه داشت و درنهايت پيشنهاد مشخص استقرار حساب هاي اقماري 
در سال2001 از سوي شوراي جهاني سفر و گردشگري )WTTC( در 
ونكوور كانادا به منظور شفاف سازي و تفكيك ميزان اثرگذاري گردشگري 
در گردش و چرخه اقتصاد هر كشور نسبت به حساب ملي مطرح شد. اين 
پيشنهاد به غير از دستيابي به قابليت قياس بين المللي هدف ديگري 
را نيز دنبال مي كرد و آن اين بود كه كشــورها بتواننــد از آن به عنوان 
يك راهنما براي ايجاد يك سيســتم آماري گردشگري استفاده كنند. 
برخي كشورها كه گردشگري برايشــان از اهميت بااليي برخوردار بود 
به ســرعت براي تحقق آن دست به كار شدند و تا ســال2007  تعداد 
كشورهاي داراي حساب هاي اقماري گردشــگري از 44به70كشور 
رسيد و پس از آن نيز بسياري از كشــورها به مرور از اين سازوكار مهم 
و مؤثر بهره مند شــدند. ايران ازجمله كشــورهايي بود كه با تأخيري 
20ساله به اين نظام اثربخش دست پيدا كرد و خوشبختانه با تاش هاي 
صورت گرفته در چند سال گذشــته، گام هايي جدي براي جبران اين 
تأخير برداشته شد.  با تاش هاي وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و 
 صنايع دستي، بعد از دودهه سيستم حســاب هاي اقماري گردشگري
)tourism satellite account/ TSA( از روز يكشنبه 6 تير1400 وارد 
فاز اجرايي شد. البته مهم ترين گام براي تحقق اين موضوع پيش از اين 
طي قرارداد استقرارحساب هاي اقماري گردشگري در چارچوب نظام 
جامع آماري گردشــگري بين وزارت ميراث فرهنگي، گردشــگري و 
صنايع دستي و مركز آمار ايران به منظور ايجاد ابزار بررسي منافع حاصل 
از صنعت گردشگري، امكان ســنجش بهره وري صنعت گردشگري، 
ميزان اشتغال زايي و محاسبه گردشگري در حساب هاي ملي كشور به 
امضا رسيده بود و سپس به دنبال اقدامات و هماهنگي هاي انجام شده با 
سازمان جهاني جهانگردي، سازمان برنامه  و بودجه، مركز آمار ايران و 
بانك مركزي، شرايط الزم به منظور پياده سازي و استقرار حساب هاي 

اقماري گردشگري فراهم شد.
در نهايت ششم تيرماه سال جاري در نشستي كه با رئيس مركز آمار ايران 
برگزار شد، بررسي نهايي فاز مطالعاتي و فاز پايلوت حساب هاي اقماري 
گردشگري بررسي و درخصوص فاز اجرايي اين سيستم دستورهاي الزم 
صادر و تصميم گيري نهايي انجام شد. به اين ترتيب اقتصاد گردشگري 
ايران وارد مرحله تازه اي شده است كه نتايج حاصل از آن نه تنها جايگاه 
اين صنعت را ارتقا مي بخشد، بلكه برنامه ريزي براي توسعه گردشگري در 
كشور را هدفمندتر و آسان تر مي كند. حساب هاي اقماري گردشگري، اين 
امكان را فراهم مي كند كه جنبه هاي اقتصادي گردشگري در حساب هاي 
ملي كشور به طور مجزا بررسي شوند و مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند. 
همچنين با اجراي اين طرح و با توجه به اهميت نقش گردشگري، زمينه 
بهتري براي تجزيه و تحليل اثرات گردشگري در اقتصاد و تصميم گيري ها 
درباره گردشگري فراهم مي شود. بي ترديد گردشگري مي تواند سهم 
قابل توجهي را در توليد ناخالص ملي كشور ايفا كند. در كشور ما تا قبل 
از شيوع كرونا سهم گردشگري در توليد ملي ناخالص 11،8ميليارد دالر 
بوده است كه اين سهم بايد به خوبي معرفي شود اما از آنجا كه تاكنون 
سازوكار حساب هاي اقماري گردشگري وجود نداشت، اين سهم به خوبي 
ديده نشده است. اكنون  اميد است تمام مجموعه هاي دولتي و خصوصي 
مرتبط با صنعت گردشــگري در اجراي بهينه حســاب هاي اقماري 

گردشگري  همراهي و همكاري كنند.

از ابتــداي ســال جاري تاكنــون  منابع
1582هكتار از اراضي حفاظت شــده طبيعي

تحــت مديريــت ســازمان حفاظت 
محيط زيست خاكستر شده است. آمارها نشان مي دهد 
بيشترين ميزان آتش سوزي  جنگل ها در سال جاري 
مربوط به استان فارس، ميانكاله در استان مازندران و 
اســتان كردســتان اســت. مناطق حفاظت شده، 
مهم ترين مراكز تجمعي درختان و حيات وحش كشور 
است كه از اهميت بااليي در بحث حفاظت و مراقبت 
از عرصه هاي طبيعــي برخوردارند. امــا آتش حاال 

خسارات زيادي به اين مناطق وارد كرده است.
براســاس آمار ارائه شده از سوي ســازمان حفاظت 
محيط زيست به روزنامه همشهري، تا پايان خردادماه، 
1452هكتار از اراضي چهارگانه و حفاظت شده دچار 
آتش سوزي شدند كه بيشترين ميزان منطقه گرفتار 
شده در آتش سوزان تابستان، مربوط به استان فارس 
است. طي هفته اخير نيز 130هكتار از اراضي تحت 
مديريت ســازمان حفاظت محيط زيست در استان 
مازندران دچار آتش ســوزي شد كه با درنظر گرفتن 
اين آمار و آتش  سوزي ميانكاله، 1582هكتار از اراضي 

حفاظت شده گرفتار آتش شد.
رضا حسن هراتي، رئيس گروه برنامه ريزي و پشتيباني 
تجهيزات مناطق حفاظت شده ســازمان حفاظت 
محيط زيســت درخصوص اين آمار به همشــهري 
مي گويد: »در عرصه هاي مختلف، تمام محيط بانان 

همياران محيط زيســت و مردم داوطلب، آماده باش 
هستند تا هنگام بروز آتش ســوزي با تمام توان براي 
نجات مناطق حفاظت شــده اقدام كنند. همچنين 
نسبت به سال گذشته مهار آتش سوزي بسيار بهتر بود 
و با وزارت دفاع نيز در راستاي تامين بالگرد درصورت 

نياز، توافق شده است.«
تامين تجهيزات مورد نياز براي مهار آتش  در مناطق 
حفاظت شــده اما هنوز در مرحله تخصيص اعتبار 
براي خريــد و برگــزاري مناقصه اســت. در بخش 
همياران محيط زيســت نيز تازه قرار است آموزش 
نيروهاي مردمي از طريق فرمانداري ها و استانداري ها 
برنامه ريزي شــود تا بتوان از مشاركت مردمي براي 
اطفاي حريق در اراضي ملي يا اراضي مرتبط با سازمان 
حفاظت محيط زيست اســتفاده كرد. اين درحالي 
اســت كه 1582هكتار جنــگل در مناطق حفاظت 
شده سوخته و آموزش ها ديگر براي سال جاري به كار 

نمي آيند.

آغازكنترلهوشمنددرپاركمليگلستان
بخشي از پارك گلســتان با توجه به سابقه 10ساله 
آتش ســوزي در منطقه به عنــوان پايلوت حفاظت 
هوشمند انتخاب شد. در بررسي هاي صورت گرفته 
از سابقه 10سال آتش ســوزي هاي يك پارك ملي 
گلستان مشخص شده است كه در محدوده كنار جاده 
ترانزيتي گرگان - مشــهد كه درست از وسط پارك 
ملي گلســتان مي گذرد، بيشــترين آتش سوزي ها 
رخ مي دهد. اين محدوده از تنگه راه تا تونل دشــت 
در حــدود 38كيلومترمربــع براي اجــراي طرح 

نگاه

دوگانهوزارتبهداشت
درماجرايسفرايرانيهابهارمنستان

كويــري ايــران هــم همچــون حوض 
سلطان اســت. ديري نخواهد گذشت كه 
گاوخونــي نيز به خاطره هــا بپيوندد. آن 
بخــش از تاالب ها كه به زور پســاب هاي 
شــهري و روســتايي زنده مانده اند هم 
سرنوشــت خوبي ندارند. تــاالب كويري 
ميغان هم اكنون با تصفيه ناقص فاضاب 
شــهر اراك، اندك آبي در خود دارد. همه 
تاالب هــاي موجود در فــات مركزي از 
طشك و پريشان و بختگان نيز تاالب هايي 
هستند كه در گذشته هاي دور زنده بودند. 
تاالب هاي ســاحلي هم سرنوشت خوبي 
ندارند و درگيــر آالينده ها، تاالب خواري 
و تبديل اراضي تاالبي به كشاورزي و پس 

از آن وياسازي در بستر تاالبي شده اند.
از ميان 143تاالب شناخته شــده كشور، 
براي 18تاالب برنامه مديريت زيست بومي 
تدوين و اباغ شده اســت. براي دو تاالب 
انزلي و ميانكاله به دليل اهميت اكولوژيك و 
تأثير اقتصادي كه بر حيات ساكنان حاشيه 

آن دارند، برنامه مجزا نوشته شده است.
به گفته علــي ارواحــي، مشــاور مديريت 
زيســت بوم هاي تاالبي، وضعيت 50درصد 
تاالب هاي كشور به دليل محدوديت شديد 
منابع آبي مطلوب نيست. او نيز در گفت وگو 
با همشهري مي گويد: 143تاالب در كشور 
شناسايي شده كه اطاعات دقيق و كافي در 
مورد همه آنها وجود ندارد. 25تاالب در رامسر 
سايت به ثبت جهاني رسيده اند. هورالعظيم، 
كافتر، پريشان، هامون، بختگان و... با كم آبي 
شــديد مواجهند و برخــي از تاالب ها مثل 
شــادگان، انزلي، خليج گــرگان، ميانكاله، 

مريوان و... هم با آالينده ها آسيب مي بينند.
شرايط نامساعد تاالب ها درحالي وخيم تر 
مي شود كه به اعتقاد اين متخصص تاالب ها، 
پشتوانه  قانوني خوبي براي حفاظت از حقابه 
پاكيزه تاالب ها وجــود دارد اما در عمل، 
وضعيت تاالب ها پايدار نيست. او در مورد 
داليل اين ناپايــداري مي گويد: ارزش ها 
و كاركرد هاي تاالب ها به خوبي شــناخته 

نشــده و سياســتگذاران و تصميم گيران 
اين ارزش ها را بــاور ندارند. درصورتي كه 
وقتي تاالب خشك شود، شــاهد ريزگرد 
خواهيم بود و به تبع آن شرايط بهداشت، 
سامت و نشاط شهروندان به خطر مي افتد. 
فرصت هاي شــغلي نيز از دست مي رود و 
نرخ مهاجــرت افزايش مي يابــد. با از بين 
رفتن تاالب ها در ميان مدت، بهره برداري  
از منابع در بخش كشاورزي نيز كه رقيب 
تاالب ها ست با تهديد جدي روبه رو مي شود. 
درحالي كه متوليان نمي دانند افت سطح 
آب هاي زيرزميني و فرونشســت دشت ها 

چالش ميان مدت كشاورزي است.
او تبديل حقابــه تاالب ها به عنوان مطالبه 
مردمي و نويسندگان برنامه هفتم توسعه 
را ضروري مي داند و مي گويد: برنامه هفتم 
توســعه به زودي تدوين و تصويب خواهد 
شــد و نگاه و مطالبه اجتماعي مي تواند بر 
تصميم مســئوالن در مجلس و ســازمان 
برنامه و بودجه در حفظ تاالب ها مؤثر باشد.

 كنترل هوشمند 
38كيلومتر از جنگل هاي گلستان

1582هكتاراز جنگل هاي كشور  از ابتداي سال سوخته است

زهرارفيعي
خبرنگار

رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداری كشور گفت: اين سازمان تاش دارد سند 
جامع بوم ســازگان زاگرس را قبل از تشــكيل دولت جديد به خاطر اهميت موضوع به جنگل

سرانجام برساند و مراحل تصويب و اباغ آن از جانب كميته به دستگاه ها ارسال شود. به 
گزارش سازمان جنگل ها، مسعود منصور در كميته تخصصی حمايت از جنگل های زاگرس برگزار شد، 
با اشاره به اولين جلسه ستاد ملی راهبری حمايت از جنگل های زاگرس و مصوبات اباغی اين نشست به 
چالش ها و مشــكات دامنگير جنگل های زاگرس اشــاره كرد و گفت: جنگل های زاگرس به دليل 
كاركردهای مختلف در زمينه توســعه پايدار، توليد آب و حفظ خاك، تامين امنيت غذايی از اهميت 
حياتی بااليی برخوردار هســتند و نبايد تاخير و يــا وقفه ای در فرآيند مصوبات ســتاد و اباغ آن به 

دستگاه های ذيربط انجام شود.
رئيس ســازمان جنگل ها با بيان اينكه ســند حفاظت و مديريت پايدار بوم سازگان زاگرس يك سند 
باالدستی است و تدوين برنامه های اجرايی در چارچوب سند پس از تصويب در ستاد متناظر استانی در 
كميته ملی راهبری قابليت اجرايی پيدا می كند،  گفت: تاش می كنيم با اخذ نظرات دستگاه های عضو 

به يك اتفاق نظر كارشناسی دست پيدا كنيم.
رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداری كشور همچنين تاكيد كرد: اين سازمان تاش دارد سند 
جامع بوم سازگان زاگرس را قبل از تشكيل دولت جديد به خاطر اهميت موضوع به سر انجام برساند و 

مراحل تصويب و اباغ آن از جانب كميته به دستگاه ها ارسال شود.
مازيار موثقی، معاون مركز جنگل های خارج از شــمال نيز درباره سند حفاظت و مديريت پايدار بوم 
سازگان زاگرس گفت: پيش نويس سند جامع بوم سازگان زاگرس برای اخذ نظرات تكميلی و اصاحی 
توسط سازمان جنگل ها تهيه و پيش نويس اوليه اين سند در پايان اسفند ماه سال گذشته برای اخذ 
نظرات اصاحی و غنای بيشتر سند به تمامی استانداران استان های زاگرسی و سازمان برنامه و بودجه 
همچنين برای استفاده از نظرات مراجع دانشگاهی به تعدادی از دانشكده های منابع طبيعی استان های 
زاگرسی ارسال شد كه در جمع بندی پيش نويس اين سند از نظرات اســتانداران و اساتيد دانشگاه و 
تعدادی از نمايندگان مجلس شورا ی اســامی و ادارات كل منابع طبيعی استان های زاگرس نشين 

استفاده شده است.

سندجامعحفاظتاززاگرسنهاييميشود

هوشمندسازي درنظر گرفته شد. قرار است با استقرار 
دوربين ها و مركز مونيتورينــگ در 4 محل و نصب 
120سنسور حريق در اين محدوده پايش هوشمند 
منطقه در موضوع آتش ســوزي انجام شود. سامانه 
پايش هوشــمند اين محدوده از پارك ملي گلستان 
براساس اينترنت اشياء با اســتفاده از اپراتور كنترل 
مي شود. اين سيســتم همچنين با ارسال پيامك به 
نفرات اصلي استان همچون مديركل محيط زيست، 
نمايندگان فرمانداري، استانداري و بخش تجهيزات 
اداره كل محيط زيســت استان گلســتان نسبت به 
آتش ســوزي ها هشــدار مي دهد و به فرمانده يگان 
حفاظت محيط زيســت يا رئيــس اداره پارك ملي 

گلستان پيامك اقدام سريع ارسال مي كند.
رضا حسن هراتي، رئيس گروه برنامه ريزي و پشتيباني 
تجهيزات مناطق حفاظت شده ســازمان حفاظت 
محيط زيست به همشــهري مي گويد: درصورتي كه 
مشــكلي در اجراي پروژه در مرحله آزمايشــي رخ 

ندهد، انتظار مي رود پس از تأييد مديركل حفاظت 
محيط زيست استان گلستان سامانه پايش هوشمند 

پارك ملي گلستان به زودي افتتاح شود.

مهارآتشسوزيمريوان
ديروز پــس از 50ســاعت تاش، آتش ســوزي در 
جنگل هاي منطقــه روســتاي دره وران و كوليت با 
تاش مردم، سمن ها و كاركنان يگان حفاظت منابع 
طبيعي استان مهار شــد. آزاد نامداري، رئيس اداره 
منابع طبيعي و آبخيزداري مريوان در اين باره گفت: 
آتش سوزي در جنگل هاي روستاي دره  وران واقع در 
نقطه صفر مرزي ايران و عراق از ديروز آغاز شده بود 
كه به دليل شيب تند منطقه و سرازير شدن خاكستر 
آتشين به مناطق پايين دســت، مهار آن در 2 نوبت 
انجام شــد. 32نفر از كاركنان يگان حفاظت منابع 
طبيعي از شهرستان هاي مريوان، كامياران، سروآباد 
و سنندج به همراه 60نفر از اعضاي انجمن مردم نهاد 

فعال در مريوان در اطفاي حريــق همكاري كردند. 
بيشتر آتش سوزي ها اما در جنگل هاي بلوط رخ داد 
و گونه هايي از بنه و زالزالك هم در اين آتش ســوزي 
آسيب ديد كه هنوز برآورد نهايي از سطح آتش سوزي 

جنگل هاي زاگرسي مريوان انجام نشده است.

آتشدرارتفاعاتجنگليفارس
آتش سوزي ارتفاعات شهرســتان هاي استان فارس 
حدود 75ساعت طول كشيد و جنگل هاي مرودشت، 
ارســنجان و پاســارگاد 3روز در آتش ســوختند. 
عبدالحســن صمدنژاد، مديركل منابــع طبيعي و 
آبخيزداري فارس در اين باره به همشهري گفت: حريق 
گسترده براي سومين روز متوالي بخش هاي وسيعي از 
ارتفاعات و مناطق جنگلي شهرستان هاي مرودشت، 
ارسنجان و پاسارگاد را سوزاند كه پس از چند مرحله 
مهار، مجددا صبح دوشــنبه آتش شعله ور شد كه با 
تاش نيروهاي مردمي، ادارات كشوري و لشكري ، 
سمن  ها و منابع طبيعي، پايش، مهار و خاموشي كامل 

آتش در ساعت يك بعدازظهر اعام شد.
اين آتش ســوزي در جنگل هاي كوه سياه سعادت 
آباد شوشــتري، هم مرز با شهرستان هاي مرودشت، 
ارسنجان و پاسارگاد آغاز شده بود كه ديروز به سمت 
كوه صف و كوه سياه ارسنجان ادامه يافت و به ارتفاعات 
منطقه دره الي خره در شهرستان ارسنجان و كوه هاي 
قات سفيد شهرستان مرودشت رسيد كه سرانجام با 

چند سورت پرواز بالگرد مهار شد.

 تا پايان خردادماه، 1452هكتار از اراضی 
چهارگانه و حفاظت شده دچار آتش سوزی 
شدند كه بيشــترين ميزان منطقه گرفتار 
شده در آتش سوزان تابســتان، مربوط به 

استان فارس است
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عكس: همشهري/ رضا نوراله

 محمدعلي علومي، متولد فروردين ماه 1340، 
نويسنده آثاري چون سوگ مغان، آذرستان، 

ظلمــات، اندوهگرد، پريباد، داســتان هاي 
غريب مردمان عادي، هزار و يك شــب نو، 
خانه كوچك و عطاي پهلوان اســت. علومي 
همچنين روزگاري شــاگرد استاد ابوالقاسم 

انجوي شيرازي بوده است.

 انجوي شــيرازي معــروف به »نجــوا« از 
نويسندگان و پژوهشگران ادبي مطرح ايران 
و مشهور به »پدر فرهنگ مردم« و همچنين 
 از دوســتان نزديك صــادق هدايت بود. 
محمدعلي  علومي در داستان ها و آثار اخيرش 

نمادهای اســطوره ای را به خدمت داستان 
درآورده و از اين رهگذر رمان هايي خواندني و 

گيرا نوشته است. 
با ايــن نويســنده و طنزپــرداز كهنه كار 

گفت وگويي كرده ايم كه در ادامه مي آيد.

به عنوان داستان نويس عالقه مند به اساطير فکر مي كنيد اسطوره ها چه نيازي از انسان مدرن 
امروز را كه عقل گرا شده يا در مسير عقل گرايي است، رفع مي كنند؟ 

از دوره رنسانس و نوسازي به بعد، يكي از مهم ترين ويژگي هاي جهان جديد، افسون زدايي از هستي بوده است. يكي از 
برجسته ترين فيلسوفان جهان متاخر با رويكرد اصلي جامعه شناسي گفته اي با اين مضمون دارد كه در جهان جديد، 
جهان گسترش صنايع در جهت سود بردن در هر چيز كه روزي، روزگاري مفهومي مينوي داشت، چنين مفاهيمي 
محو شد يا در خدمت چرخه سود بردن قرار گرفت. از همين زاويه ديد و نظرگاه است كه يكي از چهره هاي مهم در 
مكتب فرانكفورت، تكامل بشر را از تيروكمان ساختن به ساختن بمب اتم خالصه كرده است. به هرحال اسطوره كه 
روزگاري به جهان، حداقل از منظر پيروانش معنايي مي داد، از محتواي مناسك و آيين، عموماً تهي و تبديل به نمايش 
و »شو« شده است. مثال پيش رو، مثال آشناي همگان اســت؛ يك قبيله نوعي در آمازون يا آفريقا تا يك قرن قبل 
مناسك و آييني متناسب با درك خود از جهان داشت. َشمن قبيله براي جلب توجه ايزدان خيرخواه و دفع ايزدان 
شرير، با حضور جمعي از واجدان شرايط، با آب و تاب تمام و يقين قلبي و قبلي آييني را انجام مي داد كه حاال همان 

مناسك اسطوره اي، محل مناسبي براي دريافت دالر شده است! 
جهانگردان حيرت زده ناگهان به ژرفاي تاريخ مي روند و عينا شاهد مراسمي هستند كه اجداد دوردست آنها در هزاران 
سال قبل انجام مي دادند. بديهي است كه َشمن و مجريان اين نمايش سهم خود را از مؤسسه جهانگردي مي گيرند 

و تمام! البته واضح اســت كه در همه جاي جهان وضع از اين قرار نيست، بلكه اساطير جهان  سخت تر از آن 
هستند كه به راحتي و سادگي محو شــوند؛ مثاًل تعداد زيادي در نپال و تبت و هند و جاهاي ديگر هنوز 
هم با خلوص نيت و با تمام وجود به ايزدان فراواني معتقدند كه بركت مي بخشند و ارواح شرور را به شرط 
انجام آداب دور نگه مي دارند. به هرحال تماشاي فيلم هاي ارزشمندي مانند »اديپ شاه« و »پشم زرين« از 
پازوليني و فيلم جالب توجه مل گيبسون »آخرالزمان« درباره نحوه شكل گرفتن اساطير در جهان قديم، 

موضوع را به خوبي واكاوي كرده است.
اما اســطوره ها هنوز در فرهنگ هاي مختلف، در جاي جاي جهان و حتي داستان ها و 

رمان هاي معاصر متعددي نمود دارند.
مطلب از اين قرار است كه جوامع قبيله اي ســاده مبتني بر شــكار و گردآوري، اساطير ساده اي 
نيز دارند اما بين النهرين كــه ميان 2رود بزرگ قرار داشــت، تمدن و همپاي آن اســاطيري را 
به وجود آورد كه هنوز هم آشــكار و پنهان در فرهنگ هاي خاورميانه و اروپا و آمريكاي شــمالي 

بي اساس بود، حاال حضور دارند. همچنين اسطوره كه از ســده ها قبل به معناي سخن 
و قبيله هــا از معنابخش محسوب مي شود، اما نه شــكل كه محتواي حتي اقوام 
ديگــر پاره اي جهات هنوز هم شايان توجه هستند؛ نظير احترام به هستي  و 
موجودات. )سرخپوستان از شكار خود تشكر مي كردند كه خود را 
فداي سير كردن قبيله كرده است.( احترام به آب، آفتاب، خاك و 
هوا و حفظ نفس در كشتار بي رويه موجودات و نباتات و مانند اينها. 

ماجرا طوري بود كه در بحبوحه رنسانس، آن هم از سوي صاحب نظران 
و اصحاب دايره المعارف فرانسه، موضوعي با عنوان وحشي خوب، مطرح 

شــد؛ نظريه اي كه با رويكرد عميق رمانتيك، جهان جديد را خطري اصلي براي هســتي بشر مطرح و بازگشت به 
طبيعت را تبليغ مي كرد.

نسبت اسطوره و فرهنگ عامه را چطور ارزيابي مي كنيد؟ 
اساطير در قصه ها، ترانه ها و دوبيتي هاي بومي و محلي و در آداب و رسوم هر ملت انعكاس و پژواكي وسيع و عميق 
يافته اند. مانند موسيقي قديمي اسكاتلندي ها كه هنوز هم جذابيت عام و خاص دارد. تأثير اساطير، به خصوص در هنر 
واضح تر از بخش هاي ديگر علوم است. مانند اثرات زندگي بدوي در نقاشي هاي گوگن يا اثرگذاري ماسك هاي آفريقايي 
بر آثار پيكاسو يا اثرپذيري نمايشنامه نويسان مدرن از اساطير ملل مختلف. به عبارتي چه قصه هاي قديمي يا ترانه ها 
و در ايران تعزيه ها و پرده گرداني و نقالي و چه دريافت هاي نو از اساطير، همه بيانگر ارتباط موجود ميان اسطوره ها و 

فرهنگ مردم است كه در گذشته فرهنگ مردم را منحصر به زندگي روستايي، چوپاني و عشايري مي كردند.
بين اسطوره هاي يك قوم و هويت ملي آن قوم مي تواند ارتباطي وجود داشته باشد؟ 

خيلي مرتبط است؛ تا حدي كه ارنست كاسيرر در يك نظريه افراطي، سرگذشت يا سرنوشت هر ملتي را مبتني بر 
اساطير آن ملت مي دانست. به عنوان نمونه مردم هندوستان به سبب اعتقاد به »كارما« و دايره بسته »سامسارا« در 

تاريخ جهان مردمي خاص محسوب مي شوند كه در شكل غالب اهل جدال نيستند.
جالب است كه در قرن بيســتم، ملت آلمان ملتي فرهيخته كه هگل و شوپنهاور، گوته و بتهوون، نيچه و ماركس را 
پرورده است، تحت تأثير اساطير ژرمني به اين موضوع مضحك باورمند شدند كه نژاد آلماني يا آريايي ها سرور 
جهان هستند. معتقد بودند كه آريايي ها اصاًل از يك سياره ديگر به قصد سروري بر بقيه  نژادهاي پست به 

اين دنيا آمده اند و مقامات ارشد فاشيستي در نپال و تبت دنبال اثبات نظريه خود بودند.
اساسا فکر مي كنيد چرا انسان گذشته به سمت اسطوره رفته است؟ 

براي پاسخ دادن به چرايي ها، البته متناسب با دانش ابتدايي بشريت پاسخ ها هم حاال كودكانه به نظر 
مي آيند؛ مثاًل در اســاطير ايراني، ايزد تير، خيرخواه انســان و در جدال با »اپوش« ديو خشكي بود. 
باستانيان ما، صاعقه را نيزه تير و رعد را صداي گرز تير در جنگ با اپوش مي دانستند. تقريباً و تحقيقا 
از اواسط دوره غارنشيني، يعني در ميانه عصر حجر كه بشــر آتش را كشف كرده و به خدمت 
گرفته بود و با همان وسايل ابتدايي ســنگي لباس نيز مي دوخت، پرسش ها نيز شروع 
شد؛ پرسش هايي كه زمان بردار نيستند: »از كجا آمده ام، آمدنم بهرچه بود؟ به كجا 

مي روم، آخر ننمايي وطنم«
وضعيت اسطوره شناســي در بدنه آكادميك ايران را چطور 

ارزيابي مي كنيد؟ 
به گمانم در بعضي موارد درخشان است. آثار شادروان مهرداد بهار، آثار استاد 
جالل ستاري، كارها و آثار دكتر ابوالقاسم اسماعيل پور، آثار باجالن فرخي 
و استاد بهرام بيضايي و دكتر رستگار فسايي و آقاي علي حصوري و... اينها 
عموماً به جهت عالقه شــخصي خود، كار بي مزد و منــت انجام داده اند و 
به گمانم همان رنجي را متحمل شــده اند كه حكيم يگانه ايران ابوالقاسم 

فردوسي عهده دار شد و به سرمنزل مقصود رساند.

دريچهديدار با محمدعلي علومي، داستان نويس و طنزپرداز

و  ناشــران  اتحاديــه  نايب رئيــس 
كتاب  فروشــان تهران در برنامه راديويي 
تقاطع گفت: راهي طوالني تا تشــكيل 

اتحاديه كشوري وجود دارد.
 محمود آمــوزگار، در برنامــه »تقاطع 
فرهنگ« راديو فرهنگ، موانع تشــكيل 
اتحاديه كشــوري نشــر را بــه 2 حوزه 
قانونگــذاري و اجرايي مرتبط دانســت 
و گفت: تا رســيدن به چنين مقصودي 

فاصله داريم.
محمود آموزگار، در اين برنامه همچنين 
با اشــاره به وجــود دو اتحاديه اســتاني 
در قم و تهــران افزود: غيــراز 2 اتحاديه 
استاني قم و تهران، ســاير شهرستان ها 
داراي تعاوني هــاي نشــر هســتند. در 
2اتحاديه قم و تهران، با محدوديت هاي 
جغرافيايي روبه رو هســتيم. اگر كســي 
خواستار تاسيس دفتر نشر از پل چمران 
به باال در تهران باشد، با مشكالت جدي 
روبه رو  و نيازمند مراجعه به اتحاديه اي در 

شهرستان شميرانات است.
و  ناشــران  اتحاديــه  نايب رئيــس 
كتاب فروشــان تهران، با تأكيد بر اينكه 
در دولت يازدهــم و دوازدهم همكاري 
صنف و دولت قابل توجه بود، افزود: دولت 
قانع شــد كه همياري صنف، كمك هاي 
بسياري به خود آنهاســت. گرچه برخي 
موانع متوجه حوزه قانونگذاري و بخشي 
ناظر بر اجراست. از اين رو تشكيل اتحاديه 
كشــوري هم اكنون از سوي دولت ميسر 
است و نبايد منتظر ماند تا قوانين تغيير 

كند.

راه طوالني براي تشکيل 
اتحاديه كشوري  ردپای اساطیر در قصه های عامیانه

تازه هاي نشر

3كتاب براي نوجوانان
من شماره 4 هستم، كمي تا قسمتي معمولي و از 
زمين تا ماه 3 عنوان كتابي هســتند كه به تازگي 

از سوي نشر افق براي نوجوانان منتشر شده اند.
من شماره 4 هستم نخســتين جلد از مجموعه 
ميراث لورين اســت كــه پيتاكوس لــور آن را 
نوشــته و پيمان اســماعيليان آن را به فارســي 
برگردانده اســت. شماره 4 كيســت؟ پسري كه 
شــبيه همه نوجوان هاي جهان است، ولي عادي 
نيست. او يكي از 9بچه اي است كه از سياره لورين 
به زمين پناه آورده اند؛ بچه هايي با يك طلسم روي 
پا كه با هم پيوندي جادويي دارند. آنها منتظرند 
مردِم سياره شان در جنگ با موگادوري ها پيروز 
شوند، ولي هرگز چنين اتفاقي نمي افتد! مهاجمان 
موفق مي شوند ساكناِن لورين را نابود كنند و بعد، 
به زمين مي آيند تا اين بچه ها و پيوند جادويي شان 

را هم از بين ببرند و..
اين كتاب 456صفحــه اي با شــمارگان هزار و 
100نســخه به بهاي 75هزار تومان منتشر شده 

است.
كمي تا قسمتي معمولي نوشــته باربارا دي با 
ترجمه محبوبه نجف خاني هم ديگر كتاب تازه 

انتشار افق است كه در 304صفحه در تيراژ هزار و 100نسخه به بهاي 
55هزار تومان منتشر شده است. باربارا دي، متولد 1951، نويسنده اي 
است كه تمركزش را بر مسائل نوجوانان در رمان هايش معطوف كرده 
و براي همين گروه سني نيز مي نويسد. او كه خود در بروكلين بزرگ 
شده، همواره به رفتار و عادات و دغدغه هاي نوجوانان نسل خودش و 
سپس نسل هاي بعدي و مقايسه آنها با يكديگر توجه داشته و انعكاس 
دنياي نوجوانان را بيش از هر قالب ديگري در رمان امكان پذير ديده 
است. كمي تا قسمتي معمولي به دوره اي از زندگي يك دختر نوجوان، 
به نام نــورا مي پردازد كــه به تازگي درمان هاي طوالني ســرطان را 
پشت ســر گذاشــته و قصد دارد به روال عادي زندگي خانوادگي و 

تحصيلي اش بازگردد.
از زمين تا ماه نوشته ژول ورن با ترجمه ثمين نبي پور هم سومين كتاب 
است. از زمين تا ماه جلد نخست از دوگانه اي است كه بعدها به سفر به ماه 
معروف شد. جلد ديگرش، سفري به دور ماه نيز به زودي از سوي نشر افق 
منتشر خواهد شد. اين دو كتاب، از شاهكارهاي بي بديل ژول ورن و نشانه 
ذهن خالق و پيشروي اوســت. ژول ورن )1905– 1828( نويسنده، 
شاعر و نمايشنامه نويس فرانسوي، شهرتش مديون نگارش داستان هاي 
ماجراجويي است. اين نويسنده را پدر ادبيات علمي – تخيلي مي  نامند. 
او جزو 3 نويسنده اي است كه تاكنون آثارش به بيشترين زبان هاي دنيا 
ترجمه شده اند. افق اين كتاب 344صفحه اي را با تيراژ 3هزار نسخه به 

بهاي 58هزار تومان منتشر كرده است.

محمدرضا مرسلي
خبر نگار
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اواخر خرداد امسال، وقتي شــوراي عالي انقالب فرهنگي شكل 
و شمايل كنكور را تغيير داد، خيلي ها فكر كردند كه قرار است 
قانون معروف و مغفول حذف كنكور اجرا شود و باالخره بعد از 
51سال شاخ اين غول پير اما قبراق و سرحال شكسته شود، اما 
بعد از انتشار جزئيات مصوبه، مشخص شــد كه آن قانون كنار 
گذاشته شده و اعضاي شوراي عالي، طرحي نو در انداخته اند كه 
كنكور را چند مرحله اي كرده است، اين شد كه منتقدان گفتند 
اين  آش همان  آش است و كاسه همان كاسه و فقط كمي طعم و 

مزه آن تغيير كرده است.

مصوبه نهايي چيست؟
طبق مصوبه شــورای عالی انقالب فرهنگی، داستان كنكور از 
ســال1402 به اين قرار خواهد شد كه ســهم سوابق تحصيلي 
دانش آموزان در نظام سنجش و پذيرش دانشجو به 60درصد و 
سهم كنكور به 40درصد خواهد رسيد. از آن سهم 60درصدي 
كه به سوابق تحصيلي دانش آموزان اختصاص داده شده است، 
معدل پايه يازدهم به اندازه 20درصد و معدل پايه دوازدهم به 
ميزان 40درصد تأثير خواهد داشت. براساس مصوبه شوراي عالي 
انقالب فرهنگي، سنجشــي كه در كنكور انجام مي شــود فقط 
مربوط بــه دروس تخصصي خواهــد بود و در بخش ســوابق 
 تحصيلي نيــز دروس عمومي مــورد ارزيابي و ســنجش قرار

خواهد گرفت.
اعضاي شوراي عالي انقالب فرهنگي همچنين تصويب كرده اند 
كه آزمون كنكور براي دروس تخصصي 2بار در سال برگزار شود 
و نتايج امتحاني كه از لحاظ سوابق تحصيلي و اختصاصي كنكور 
سراسري گرفته مي شود تا 2ســال اعتبار داشته باشد. مصوبه 
ديگر شوراي انقالب فرهنگي ناظر بر اختيار دادن به دانشگاه ها 
در پذيرش نهايي دانشجو است؛ به اين ترتيب كه دانشگاه هاي 
كشــور مي توانند براي پذيرش دانشجو حدنصاب معدل درنظر 

بگيرند.

مسير كنكور پيچيده و چندمرحله اي مي شود
حاال اما نســخه جديد كنكور كه اين بار شــوراي عالي انقالب 
فرهنگي آن را پيچيده كرده است، موافقان و مخالفان بي شماري 
پيدا كــرده؛ موافقان مي گوينــد كه با اين طرح بار اســترس و 
اضطراب يك آزمون 4ســاعته از روي دوش داوطلبان برداشته 
مي شــود و مخالفان مي گويند كه اين تغيير باعث خواهد شد 
كه درگيري دانش آموزان با كنكور به سال هاي پايين تر از پايه 

دوازدهم سرايت كند و كيفيت آموزشي كاهش يابد.

مژگان انصاري، پژوهشگر و اســتاد علوم تربيتي جزو مخالفان 
جدي اين مصوبه است، او مي گويد كه مصوبه شوراي عالي انقالب 
فرهنگي نه تنها موانع ســخت كنكور را برنداشــته بلكه با چند 
مرحله اي كردن آن، شرايط را براي داوطلبان پيچيده تر خواهد 
كرد؛ »اوال كه الزم است اعضاي شورا سند پشتيبان طرح اوليه را 
منتشر كنند و بگويند كه چه كساني در نگارش آن نقش داشتند، 
تا ببينيم كه براســاس كدام روش علمي روز و موفق جهاني آن 
را طراحي كرده  اند. دوم اينكه مگر كشور به مصوبه جديدي در 
ارتباط با كنكور نياز داشــت؟ مگر مصوبه تاريخ1386 مجلس 
شوراي اسالمي درخصوص حذف كنكور نبود، چرا تالش نكردند 

كه همان را اجرا كنند؟«
طرح نحوه پذيرش دانشجو در دانشــگاه و مراكز آموزش عالي 
سال1386 در مجلس تصويب شد. براساس اين قانون قرار بود 
نقش كنكور در پذيرش دانشجو هر ســال كم و تا سال1390 
به صورت كامل حذف شود، اما هيچ گاه اين اتفاق نيفتاد و قانون 
در حد تأثير 35درصدي نمرات امتحان نهايي در قبولي دانشگاه 
باقي ماند. قانوني كه 14سال از تصويب آن مي گذرد و همچنان 
اغلب نمايندگان مجلس معتقدند كه بايد آن را اصل و اســاس 

تصميم گيري درباره كنكور قرار داد.
انصاري توضيح داد كه مصوبه اخير شــوراي عالي نه تنها مسير 
كنكور را كوتاه نكرده بلكه آن را بلندتر و پيچيده تر ساخته است؛ 
»مسير پذيرش دانشگاه ها از ابتدا اشتباه طراحي و ريل گذاري 
شده بود، اما حداقل مشخص و سرراســت بود، يعني داوطلب 
مي دانســت كه معدل امتحانات نهايي اش 35درصد در قبولي 

دانشــگاه تأثير دارد و آن آزمون 4ساعته هم اثرگذاري اصلي را 
خواهد داشت، اما االن چه؟ دانش آموز بايد از پايه يازدهم خودش 
را براي كنكور آماده كند چون معدل آن ســال اثرگذار اســت، 
معدل ســال بعدش هم تأثير دارد. بعد دائم مي خواهد شانس 
خود را در 2آزمون تخصصي امتحان كند كه شايد معدل و رتبه 
باالتري بياورد، بعد در كنكور عمومي شركت كند و... خب اين 
مسير پيچيده چندگانه غيراز اينكه آثار مخربي روي روح و روان 

دانش آموز مي گذارد چه اثرگذاري ديگري خواهد داشت؟«

روش جديد امكان جبران خطا را افزايش مي دهد
اما موافقان نظر ديگري دارند، آنها مي گويند مصوبه شوراي عالي 
انقالب فرهنگي باعث خواهد شــد كه تأثير آزمون 4ســاعته 
به شدت كاهش پيدا كند و عملكرد داوطلب در سال هاي مختلف 
تحصيلي تقسيم و بررسي شــود. رضا انوشه، معلم و كارشناس 
آموزش متوسطه در اين باره به همشهري می گويد: »من قبول 
ندارم كه با اجراي اين مصوبه دامنه كنكــور تا پايه نهم يا دهم 
كشيده مي شود، چون االن اينگونه است و دانش آموزان خود را از 
پايه دهم براي كنكور آماده مي كنند و به كالس هاي تست زني 
و كمك آموزشي مي روند. تفاوتي كه مصوبه اخير ايجاد مي كند 
اين است كه قبال دانش آموز 3سال خودش را براي يك آزمون 
4ســاعته در يك روز خاص آماده مي كرد كه اگر شــانس با او 
همراه بود و تمام زمينه هاي محيطي و علمي با او همراه مي شد، 
مي توانست كنكور را به خوبي ســپري كند، اما االن مي داند كه 
چندين امتحان در طول 3ســال برگزار مي شود كه اگر يكي را 

خراب كرد، شانس جبران در دومي و ســومي را دارد و همين 
باعث كاهش استرس او خواهد شد.«

او افزود: » دوستاني كه مخالف هســتند، ايده جايگزين شان را 
اعالم كنند و بگويند چه روشي مدنظرشان است كه بتوان با آن 
فشــار روحي و رواني وارده به داوطلبان را كاهش داد؟ نقد بايد 

همراه با راه حل باشد.«

تغييرات جديد كنكور شكلي است نه ذاتي
مخالفان اما براي اين پرسش نيز پاسخ هايي دارند. آنها مي گويند 
كه بايد چشم انداز زندگي شخصي و شغلي پيش روي نوجوانان 
و جوانان را متنوع كرد و مسيرهاي ديگر جز قبولي در دانشگاه را 
براي آنها تعريف كرد و مقابل ديدگانشان قرار داد. عبدالحسين 
محمدي، كارشــناس آموزش كنكور در اين باره به همشهري 
مي گويد: » تــا وقتي كه خانواده و مدرســه هــر روز در گوش 
نوجوان14-13ساله بخوانند كه تو بايد درس بخواني كه دانشگاه 
خوب قبول شوي و آينده تو در گرو پذيرش در يك دانشگاه تراز 
اول است و بعد در پايان سال نهم براي انتخاب رشته تحصيلي 
دائم به او متذكر شوند كه اگر بروي فالن رشته، بازار كاري ندارد 
ولي اگر تجربي بخواني كه رشته هاي علوم پزشكي قبول شوي، 
آينده تو تضمين است، نبايد توقع داشت كه كنكور بي اهميت 
و كم فروغ شود. به عقيده من تا چشم انداز آينده افراد را متنوع 
تعريف نكنيم و فقط يك مسير جلوي پاي آنها بگذاريم، تالش 
براي كاهش اثرگــذاري كنكور بيهوده خواهــد بود و تغييرات 
در شــكل و ظاهر كنكور رخ خواهد داد و ذات اســترس آور و 

آسيب زاي آن همان خواهد ماند كه بود.«
او افزود: »به همين دليل فكر مي كنم، تغيير اخير شــوراي عالي 
فرهنگي در كنكور هم تأثير مثبــت چنداني بر افزايش كيفيت 
آموزشي مدارس كه مي خواهند رد كنكور را در آموزش هايشان 
پاك كنند، نخواهد داشــت و در بهترين حالت باعث مي شــود 
كه فرصت هاي متعدد بــراي جبران عملكــرد ضعيف فرد در 
آزمون ها فراهم شــود.« نكته ديگري كــه مخالفان طرح بر آن 
تأكيد دارند، افزايش قلمرو و قدرت مؤسسات كنكور و ناشران 
كتاب هاي كمك آموزشــي اســت. آنها مي گويند اين مصوبه 
باعث خواهد شد كه آنها از سال هاي پايين تر روي دانش آموزان 
سرمايه گذاري كنند و تنوع بســته هاي كنكور خود را افزايش 
دهند. محمدي در اين باره مي گويد: »برخالف قانون ســال86 
مجلس، من واكنش منفي از ســوي مديران و ناشــران كنكور 
و كتاب هاي كمك آموزشــي نديدم. اين يعنــي آنها از تصميم 
جديد راضي هستند، چون اگر قبال قلمروشان در پايه دوازدهم 
كه سال كنكور است، گســترده بود و تعدادي از دانش آموزان 
پايه هاي پايين تر را درگير كاالهاي آموزشي خود كرده بودند، 
اما حاال جغرافيــاي فعاليت آنهــا به پايه يازدهــم هم خواهد 
رسيد و مي توانند براي دانش آموزان آن دوره ها نيز توليد انبوه 
داشته باشــند.« شــوراي عالي انقالب فرهنگي تاكنون نسبت 
به نقدهايي كه مخالفان داشــته اند، سكوت كرده است، اما آنها 
اميدوارند كه پاسخ سؤاالت خود را بگيرند. دغدغه هايي كه به نظر 
خودشان مي تواند راهگشا و نجات دهنده دانش آموزاني باشد كه 

زندگي شان وابسته به سرنوشت كنكور است.

گفت وگوي همشهري با موافقان و مخالفان مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي در خصوص چند مرحله اي شدن كنكور
كنكور چند مرحله اي؛ خوب يا بد

فهيمه طباطبايي
خبر نگار

 شرايط پرداخت وام ۵0ميليوني
به معتادان بهبوديافته 

سرپرســت مركز توســعه پيشــگيري و درمان اعتياد سازمان 
بهزيستي كشور درباره جزئيات شرايط پرداخت وام 50ميليون 
توماني به معتاداني كه اعتيادشان را ترك كرده اند، گفت: بهره اين 

وام 4درصد و بازپرداخت ۷ساله خواهد بود.
به گزارش ايســنا، فاطمه رضــوان مدني توضيــح داد: حداقل 
بايد يك ســال از پاكي اين افراد )متقاضيان وام( گذشته باشد، 
آزمايش عدم اعتياد را در 3نوبت ارائه دهند و مباحث آماده سازي 
شغلي شان رعايت شده باشد؛ به اين معنا كه فردي كه يك سال 
پاك شده باشــد بايد حتما به اداره بهزيســتي شهرستان محل 
زندگي خود مراجعه كند و درخواست دهد. اداره بهزيستي نيز از 
سازمان تامين اجتماعي و كميته امداد استعالم گرفته و بررسي 
مي كند كه فرد اشتغال به كار نداشته باشد و تحت پوشش نهادهاي 
حمايتي نباشــد. او افزود: همچنين فرد متقاضي وام بايد داراي 
گواهي بهبودي در مركز مجاز تحت نظارت ســازمان بهزيستي 
باشد؛ يعني فردي كه در خانه خودش اعتياد را ترك كرده باشد، 
قابل قبول نيست و بايد گواهي بهبودي از مراكز مجاز تحت نظارت 

سازمان بهزيستي دريافت كرده باشد.

ضعف جدي آموزش زبان فارسي 
در مدارس

نتايج يك تحقيق در ۷استان كشور نشــان مي دهد دستيابي به 
كمترين ســطح تســلط در مهارت هاي زباني براي دانش آموزان 
ممكن نيست و سياســت هاي آموزش زبان فارسي در مدارس با 

موفقيت همراه نبوده است.
 پژوهش مهارت هاي خواندن، نوشتن، شــنيدن و سخن گفتن 
دانش آموختگان و تأثير متغير جنس و رشته از طريق نمونه گيري 
هدفمند در ۷مركز استان شــامل آذربايجان شرقي، كردستان، 
كهگيلويه و بوير احمد، مازندران، فارس، يزد و مركزي در ســال 
تحصيلي9۷-96 با نمونه آماري 282پسر و 32۷دختر در 3رشته 

تحصيلي انساني، تجربي، رياضي انجام شده است.
مريم دانشــگر، مدير بخــش آموزش زبــان و ادبيات فارســي 
فرهنگســتان زبان و ادب فارســي درباره اين پژوهش به تسنيم 
گفته است: دختران در تمامي مهارت هاي چهارگانه امتياز باالتري 
كسب كرده اند و تفاوت امتياز آنها با گروه پسران معنادار بوده است. 
همچنين ضعيف ترين امتياز در هر دو گروه دختران و پسران متعلق 

به مهارت خواندن بوده است.
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 اميدواري ها براي پايان همه گيري طوالني شدن و تكرار دفعات قطع برق باعث شده تا دسترسي به اينترنت و حتي ارتباطات موبايل هم دچار اختالل گسترده شود 
كوويد-19با پيدايش سويه دلتاي دانش

ويروس كرونا، كمرنگ شده است. 
در بسياري از كشورها كه واكسيناسيون با سرعت 
قابل قبولي پيش رفته است، انتشــار اين سويه 
جديد باعــث شــده مــوارد ابتــال اوج بگيرد. 
كارشناسان در تالش هستند تا با انجام مطالعات 
مختلف به ما بگويند هنوز اين نگراني وجود دارد 
كه جهش هاي جديد ويروس، ما را به يك ســال 

گذشته و نقطه شروع پاندمي بازگرداند يا خير.
نوع دلتا از ويروس SARS-CoV-2 كه بســيار 
مسري تر است، نخستين بار در هند در  ماه دسامبر 
شناسايي شــد و سپس به ســرعت اين كشور و 
انگليس را نيز درنورديد و اكنــون به گفته مدير 
ســازمان بهداشــت جهاني در 98كشور جهان 
جوالن مي دهد. به گفته پزشكان، افرادي كه عليه 
ويروس كرونا واكسينه شــده اند از شر سويه دلتا 
در امان هستند، اما كســي كه واكسينه نشود و 
از استراتژي هاي پيشگيري اســتفاده نكند، در 

معرض خطر ابتال به اين نوع جديد است.

دلتا از ساير سويه هامسري تر است
نام علمي ســويه دلتا B.1.617.2 است. 

نوع جهش يافته SARS-CoV-2 كه در 1
اصل در هند ظاهر شده است. نخستين مورد دلتا در 
دسامبر سال 2020شناسايي شد و سويه به سرعت 
گسترش يافت و خيلي زود به سويه غالب ويروس در 
هند و ســپس بريتانيا تبديل شــد. به گفته پري 
ويلسون، متخصص اپيدميولوژي پزشكي دانشگاه 
ييل نوع دلتا 50درصد سريع تر از نوع آلفا گسترش 
مي يابد كه خود آلفا نيز 50درصد مسري تر از سويه 
اصلي SARS-CoV-2 است. در يك محيط كامال 
ناسالم- جايي كه هيچ كس واكسينه نشده و ماسك 
ندارد - تخمين زده مي شود كه به طور متوسط فرد 
آلوده به ويروس كرونا 2.5نفر ديگر را مبتال كند. در 
همان محيط، دلتا از يك نفــر به 3.5يا 4نفر ديگر 
ســرايت مي كند؛ بنابراين به نظر مي رسد به طور 
نسبتا متوســط ميزان ابتال مي تواند باعث تسلط 
سريع ويروس شــود؛ مانند آنچه اكنون مشاهده 
مي كنيم. دلتا از هر چيز ديگري پيشي مي گيرد و 

به سويه غالب تبديل مي شود.

 واكسينه نشده ها در معرض خطر جدي
افرادي كه عليه كوويد-19واكســينه 

نشده اند، بيشتر در معرض خطر هستند. 2

اينچی يلديريم، متخصص بيماری های عفونی 
كودكان و متخصص واكسيناســيون مي گويد: 
مطالعه اي كه اخيرا در انگليس انجام شده نشان 
مي دهد كودكان و بزرگســاالن زير 50ســال، 
2.5برابر بيشتر در معرض ابتال به دلتا هستند و 
تاكنون هيچ واكسني براي كودكان 5تا 12سال 
در دنيا تأييد نشده است؛ اگرچه آمريكا و تعدادي 
ديگر از كشورها واكسن هايي را براي بزرگساالن 
و باالي 12ســال مجــاز دانســته اند. يلديريم 
مي گويد: با واكسيناسيون گروه هاي سني باالتر، 
افراد جوان و واكسينه نشــده بيشتر در معرض 
خطر ابتال به كوويد-19قرار مي گيرند. اما به نظر 
مي رسد دلتا بيشــتر از انواع قبلي بر گروه هاي 

سني جوان تأثير مي گذارد.

دلتا از ويروس اصلي بيماري زا تر است؟
در  بســتري ها  ميــزان  براســاس 

بيمارســتان هاي انگليس، احتماال اين 3
نوع، بيماري زايــي بيشــتري دارد. درحالي كه 
تحقيقات بيشتري مورد نياز است، اطالعات اوليه 
در مورد شدت دلتا شامل يك مطالعه از اسكاتلند 
است كه نشان مي دهد نوع دلتا حدود دوبرابر آلفا 
منجر به بستري شــدن در افراد واكسينه نشده 
است و واكسن ها اين خطر را به طور قابل توجهي 
كاهش مي دهنــد. به گــزارش گاردين، اينچي 
يلديريم مي گويد، گزارش ها نشان مي دهد اين 
نوع، با عالئم متفاوتي همراه است. به نظر مي رسد 
سرفه و از دست دادن بويايي كمتر، اما سردرد، 
گلودرد، آبريزش بيني و تب بيشتر شايع است. 
مشــخص نيســت كه آيا دلتا مي تواند منجر به 
عفونت در افرادي كه واكسينه شده يا آنهايي كه 
ايمني طبيعي ناشي از عفونت قبلي دارند شود يا 
خير، اما تاكنون به طور كلي اين موارد نادر بوده 
است. در مطالعات مشخص شده است كه واكسن 
فايزر 88درصد از بيماري باعالمت و 96درصد در 
مقابل بستري شدن با ســويه دلتا، از واكسينه 
شــده ها با 2دوز محافظت مي كند؛ درحالي كه 
واكســن آســترازنكا 60درصد در برابر بيماري 
باعالمت و 93درصد در مقابله با بســتري شدن 
مؤثر بود. بنابراين به گفته پزشكان مهم ترين كار 
براي محافظت در برابر دلتا، واكسيناسيون كامل 
است؛ به اين معنا كه هر دو دوز واكسن را دريافت 
 كنيد و منتظر بمانيد تا 2 هفته پس از تزريق دوز 
 دوم، سيســتم ايمنــي براي محافظــت كامل،

آماده شود.

همه واقعيت هاي علمي درباره سويه دلتا  بحران اينترنت با قطع برق جهان استارت آپي

خداحافظي بزوس با مديرعاملي آمازون

جف بزوس، مؤســس شــركت آمازون، ديروز )دوشــنبه( عنوان 
مديرعاملي اش را به »اندي جاسي« واگذار كرد و به 2دهه هدايت اين 
شركت كه از طريق فروش آنالين به يك تريليون و 750ميليارد دالر 
رسيده است، پايان داد. به گزارش وب سايت شبكه خبري سي ان ان، 
اين شركت در ماه فوريه اعالم كرده بود كه بزوس از مديرعاملي به 
صندلي اجرايي تغيير مكان مي دهد و مي خواهد بدين ترتيب زمان 
بيشتري را در ساير مشــاغل خود ازجمله واشنگتن پست، شركت 
فضايي بلو اوريجين و امور خيرخواهانه سپري كند. حتي با وجود 
آنكه جف بزوس به يك نقش حاشيه اي تر در شركت خواهد رفت، او 
همچنان نفوذ بسيار زيادي در آمازون خواهد داشت، زيرا بزرگ ترين 
ســهامدار خصوصي، مديرعامل ديرينه و البته رئيس هيأت مديره 

اين شركت خواهد بود. دانيل اِلمان، تحليلگر فناوري جهاني در اين 
خصوص مي گويد: »او احتماال همچنان درگير آمازون خواهد بود، 
گرچه ديگر تمركز روي امور روزمره ندارد، اما در عوض قادر به تمركز 
بر ابتكارات شركت، محصوالت آن و خدمات جديد است. مهارت هاي 
بزوس در زمينه فرصت شناسي قابل اغماض نيست. بنابراين كامال 
منطقي بود كه آمازون او را از امور عملياتي آزاد كند.« با اين حال، 
خروج جف بزوس به عنوان مديرعامل در يك زمان حســاس براي 
آمازون شــكل مي گيرد. همه گيري بيمــاري كوويد-19تقاضاي 
گسترده اي براي خدمات آمازون ايجاد كرده و منجر به جهش سود 
و استخدام بيشتر در اين شركت كه كارش را با كتاب فروشي آنالين 
آغاز كرده، شده است. با اين حال رشــد انفجاري اين شركت فقط 
باعث افزايش توجه نهادهاي نظارتي شده و برخي از آنها معتقدند كه 
اين شركت بسيار بزرگ شده است. در اختيار نداشتن ثروتمندترين 
مرد روي زمين در راس اين شركت مي تواند به آمازون كمك كند 
تا بتواند بخشي از اين نظارت را بهتر تحمل كند. كنار گذاشته شدن 
مي تواند جف بزوس را در برابر برخي انتقادهاي مطرح شده از سوي 
قانونگذار محفوظ نگه دارد. جيمز بيلي، اســتاد توسعه راهبري در 
دانشگاه جورج واشنگتن نيز در اين باره مي گويد: »من كاماًل مطمئن 
هستم كه كسي در اين راه ]توجه نظارتي[ چيزي ديده و گفته است 
كه اين هم يك مزيت ديگر ايــن زمانبندي براي ترك مديرعاملي 

محسوب مي شود.«

خارج شدن 2نيروگاه از مدار و قطعي 
ناگهاني و تقريبا سراســري برق، طي اينترنت

شنبه شب و روزهای يكشنبه و دوشنبه 
باعث شد كه بخش قابل توجهي از كاربران نه تنها از 
اينترنت سيار محروم شــوند، بلكه بخشي از آنها در 
مكالمــات موبايلي هم با مشــكل مواجه شــدند. 
درحالي كه گفته مي شود، دكل هاي تلفن همراه تا 
2ســاعت مي توانند شــارژدهي كنند و به عبارتي 
ارتباطات اينترنت سيار و مكالمات را طي اين مدت 
حفظ كنند، اما برخي گزارش ها حاكي از اين موضوع 
بود كه در همــان دقايق اوليه قطع بــرق، اينترنت 
بخشي از كاربران هم قطع شد و مكالمات موبايلي 
آنها هم با اختالل همراه بود. طوالني شدن زمان قطع 
برق و همچنين تكرار آن طي شبانه روز باعث شده تا 
باتري يو پي اس دكل هــاي موبايل اپراتورها فرصت 
شارژ مجدد را نداشته باشــد و معموال بعد يك تا 2 
ســاعت بي تي اس هاي منطقه خاموش  به تدريج از 
مدار خارج شــوند. ضرر و زيان اين مســئله براي 
كســب وكارهاي ديجيتال بسيار هنگفت به حساب 
مي آيــد. اينترنت ثابت با قطع شــدن برق به خاطر 
خاموشي مودم ها و سرورها از مدار خارج مي شود و 
روي اينترنت موبايل هم به هيــچ عنوان نمي توان 
حساب باز كرد. 84 ميليون كاربر در كشور مشترك 

اينترنت پهن باند سيار هستند.

اختالل در اينترنت سيار
پوريا آســتركي، كارشــناس فناوري ارتباطات در 
گفت وگو با همشــهري، با اشــاره به اينكه با قطع 
بــرق، بي تي اس ها با مشــكل مواجه می شــوند، 
مي گويد: »سرعت اينترنت در اين شرايط با كاهش 

قابل توجهي مواجه مي شود.«
او معتقد است كه هنگام قطعي برق، كاربران، ديتاي 
كمتري مصرف مي كننــد و اين تنها به خاطر خارج 
شــدن احتمالي بي تي اس ها از شــبكه ارتباطي و 

كندشدن سرعت اينترنت است.
آســتركي همچنين به اين نكته اشاره مي كند، در 
ســاعاتي كه برق قطع مي شــود، مصرف اينترنت 
پهن باند ثابت هم كاهــش مي يابد؛ چراكه روترها و 

مودم ها براي اتصال، نياز به برق دارند.
او تأكيد مي كند كــه اگرچه ممكن اســت برخي 

از كاربران پهن باند ثابت كه برق شــان قطع نشده 
كيفيت بهتري را تجربه كنند، اما آن بخش از مردم 
كه با قطعي برق مواجهند از داشتن اينترنت محروم 

مي شوند.
مجيد حقي، معاون امور پستي و ارتباطي سازمان 
تنظيم مقــررات و ارتباطــات راديويي هم، چندي 
پيش با اشاره به زمان طوالني شارژ مجدد باتري هاي 
پشتيبان برق پس از تخليه شارژ، گفته بود: »باتوجه 
به اينكه تجهيزات يكســوكننده هاي اپراتورها، هم 
برق سايت ها را تامين مي كنند و هم شارژينگ باتري 
را انجام مي دهند، به هميــن دليل اگر قطعي هاي 
برق به تناوب و در بازه هاي زمانــي كوتاهي اتفاق 

بيفتد، تجهيزات پشــتيبان برق سايت ها هم براي 
رفع مشكل كافي نيستند؛ به همين دليل الزم است 
شــركت توانير در تصميم گيري برنامه زمانبندي 
قطعي برق، محدوديت هــاي تكنولوژي تجهيزات 

را درنظر بگيرد.«

توسعه تجهيزات
در پي قطعي هاي برق در سراســر كشور و اختالل 
در شــبكه ارتباطي، طي ارديبهشــت ماه امسال، 
اپراتورهاي سيار ملزم شدند كه امكانات ديزل ژنراتور 
و باتري هاي پشتيبان براي تامين برق هاب سايت ها 
و ســايت هاي بي تي اس را تقويت و درصورت نياز، 
كمبود يا اختالل در باتري هــا را رفع كنند. اگرچه 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات، زمان شارژ دوباره 
باتري بي تي اس ها را 8ساعت مستمر اعالم مي كند، 
اما بعضي از كارشناسان مي گويند كه تعدادي از اين 
باتري ها نياز به زماني معادل 10تا 15ساعت براي 

شارژ دوباره دارند.
اين موضوع نشــانگر آن اســت كه براي فعال نگه 
داشــتن بي تي اس ها به باتري هايي نيــاز داريم كه 
مجهز به فناوري روز دنيا باشــند؛ به طوري كه اوال 
بيش از 2ســاعت توان شارژدهي داشــته باشند و 
دوم اينكه سرعت شــارژ دوباره آنها بسيار بيشتر از 

باتري هاي موجود باشد.

   عذرخواهي وزير
اتفاق اخير باعث شــد كه وزير ارتباطــات و فناوري 
اطالعات، طي توييتي با عذرخواهــي از مردم درباره 
ميزان شارژدهي باتري دكل هاي تلفن همراه يا همان 
بي تي اس ها توضيح دهــد. محمدجواد آذري جهرمي 
در اين توييت نوشت: »همه بايد پاسخگو باشند. باتري 
دكل هاي تلفن همراه براي 2ساعت پاسخگوي قطع برق 
است و پس از دشارژ كامل، نيازمند 8ساعت اتصال به 
شارژرند تا به طور كامل شارژ شوند. متأسفانه در برخي 
نواحي، 8ساعت برق مستمر شهري در دسترس نيست. 
در تالش براي بهبوديم و از مشكل به وجود آمده، پوزش 

مي طلبيم.«

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار
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واكسن كرونا را كجا مي توان پيدا كرد؟ اين سوالي 
است كه اين روزها بســيار پرسيده مي شود؛ در 
صفحات فضاي مجازي در جمع هاي دوستانه و كار 
و صف هاي اتوبوس و تاكسي همه به دنبال زمان 
تزريق واكسن اند و ســراغ واكسن هاي داخلي و 
خارجی كه مجوز مصرف گرفته اند را مي گيرند. 20 
روز از صدور مجوز مصرف اضطراري واكسن كروناي 
ايراني يعني همان كووايران بركت مي گذرد و هنوز 
از تحقق وعده توليد ميليوني و واكسيناســيون 
براي ميليون ها ايراني، با اين واكسن خبري نيست. 
7 روز پيش هم مجوز مصرف اضطراري واكســن 
پاستوكووك انستيتو پاســتور به عنوان دومين 
واكسن كروناي توليد داخل صادر شد اما از زمان 
واكسيناسيون با اين واكســن هم هيچ خبری 
نيســت. حاال در كنار اين 2 واكسن مجوز دار، 5 
واكسن ديگر، مراحل آزمايش باليني را مي گذرانند، 
مثل كووپارس موسسه رازي كه مرحله دوم را طي 
مي كند، فخرا كه در فاز دوم است و نورا كه به تازگي 
مجوز آزمايش باليني گرفته ، سيناژن كه واكسن 
مشــترك ايران و استرالياست و هنوز به مرحله 
توليد نرســيده و اكتوور، همان واكسن روسي 
اسپوتنيك وي كه قرار است در ايران توليد شود. 
پرسش هم همين جاســت كه چرا با وجود توليد 
و آزمايش 7 واكســن داخلي، توليد مشترك و 
خارجي در ايران، تنها كمي بيــش از 6 ميليون 
دوز واكسن تزريق شده اســت و با ورود به پيك 
پنجم، آمار مرگ ها صعودي اســت. روز گذشته 
عليرضا رئيسی، ســخنگوی ستاد ملی مقابله با 
كرونا، توضيحاتي درباره سرنوشت اين واكسن ها 
داد. به گفته او، از شهريور حدود يك ميليون دوز 
واكسن اسپوتنيك وي، يك ميليون دوز واكسن 
پاستور)كوبايي - ايراني( و 7 ميليون دوز واكسن 
بركت در دســترس قرار خواهد گرفت. او گفت: 
ماهانه حداقل 2 ميليون دوز واكسن هم وارد خواهد 
شد. با ورود اين واكسن ها و با پايان واكسيناسيون 
سالمندان، معلمان، استادان دانشگاه، رانندگان 
تاكسی، خلبان ها، زندانيان و پادگان ها در اولويت 

واكسن قرار می گيرند. 

چرا واكسن بركت به مرحله تزريق عمومی نرسيده 
است؟

25خرداد بود که وزير بهداشت، صدور مجوز مصرف 
اضطراري واکســن برکت را به عنــوان خبر خوش 
در خودکفايي در توليد واکســن و واکسيناســيون 
اعالم کــرد. 20روز از صدور اين مجــوز مي گذرد و 
جز 300تا400هزار دوز واکســن برکت که تحويل 
وزارت بهداشــت شــد، هنوز توليد انبوهي صورت 
نگرفته است و تزريق واکسن هم شروع نشده.  اواخر 
خرداد رضا مظهري، مدير اجرايي مطالعات باليني 
واکسن توليدي ستاد اجرايي فرمان امام)ره( گفت 
که روند توليد اين واکسن مناسب است و از ابتداي 
خرداد، 3ميليون دوز واکسن توليد می شود و  از تير 
هم با راه اندازي خط توليد جديد، ماهانه 11ميليون 
دوز واکسن توليد خواهد شــد. 16روز ديگر، تيرماه 
تمام مي شــود و هنوز، واکسيناسيون با اين واکسن 
آغاز  نشــده و  هنوز وعده قبلي محقق نشده است. 
البته روز يكشــنبه، مصطفي سيدهاشمي، معاون 
هماهنگي ســتاد اجرايي فرمان امام)ره( اعالم کرد 
تا پاييز 40ميليون دوز واکسن از سوي اين شرکت، 
توليد مي شــود. او از تحويل 250هزار دوز واکسن 
به وزارت بهداشــت هم خبر داد و گفت تا پانزدهم 
تير)امروز(، اين تعداد به 1/5ميليون دوز مي رسد. تا 
پايان تير هم آن را به 3تا4ميليون مي رسانند. واکسن 
برکت در چه مرحله اي اســت؟ چرا با وجود صدور 
مجوز اضطراری به صورت انبوه و طبق وعده ها، توليد 
و توزيع نمي شود؟ حسن جليلي، مدير پروژه واکسن 

همشــهري طی گزارشی، به اين پرســش ها پاســخ داد:  چرا وعده ها محقق 
نمي شود؟ چرا واکسن برکت به توليد انبوه نمی رسد؟  آيا واردات واکسن هاي 
خارجي متوقف شده است؟ سرنوشت واکســن هاي توليد مشترك چه شد؟

 چرا وعده های توليد واكسن محقق نشده است؟
26ارديبهشت وزير بهداشت، وعده داد 14ميليون 
نفر تا يك ماه آينده، يعني اواخر خرداد و اوايل تيرماه، 
واکسن کرونا تزريق مي کنند. حاال پانزدهم تيرماه 
است و براساس اعالم اين وزارتخانه، مجموع واکسن 
تزريق شده، 6ميليون و 476هزار و 320دوز است. اما 
اين بار اولي نبود که سعيد نمكي، وعده داد و محقق 
نشــد. 2 روز بعد از آن تاريخ، يعني 28اريبهشت، او 
اعالم کرد که ميزان واکسيناسيون به زودي، روزانه 
به 500هزار دوز مي رســد. او همچنيــن گفته بود 
که تا پايان خرداد، جمعيت باالي 60ســال کشور 
و بيماران مبتال به ســرطان واکســينه مي شوند و 
87درصــد مرگ هاي کرونايي در اين گروه ســني 
مهار مي شــود. اين در حالي اســت که آخرين آمار 
واکسيناسيون نشــان مي دهد  تزريق  روزانه تنها 
24هزار و 375دوز بوده است، درحالي که روز قبل از 
آن، دوزهاي تزريق شده روزانه 127هزار و 238بوده 
است. ميزان مرگ وميرها هم نسبت به روزهاي قبل 
افزايش قابل توجهي داشته است. سازندگان واکسن 
برکت مي گويند واکسيناســيون بــر عهده وزارت 
بهداشت اســت و مســئوالن اين وزارتخانه هر روز 
اعداد و تاريخ جديدي از آغاز واکسيناسيون عمومی 
و ميزان دوزهاي توليد شــده در آينــده مي دهند. 
کيانوش جهانپور، سخنگوي سازمان غذا و دارو، در 
توضيح اين ماجرا به همشهري مي گويد:» بيش از 
يك ميليون دوز واکســن برکت توليد شده اما بايد 
پس از طي شــدن مراحل کنترل کيفي به دســت 
وزارت بهداشت برســد، پس از آن هم با کدگذاري 
و برچسب گذاري در شــبكه بهداشت کشور توزيع 
مي شود. با اين مشــخصات 320هزار دوز واکسن 
تاکنون کدگذاري شده که به زودي تزريق عمومي 
آن آغاز مي شود.«    اين مسئول درباره انتقاداتي که 
نسبت به وعده هاي متعدد مسئوالن وزارت بهداشت 
مبني بر تحويل دوزهاي ميليوني واکســن ايران و 
کندي روند واکسيناســيون مي شــود، توضيحاتي 
مي دهد:» درست اســت که واکسيناسيون ابتالي 
شديد و ميزان مرگ را کم مي کند اما کيفيت واکسن 
هم بايد تأييد شود. هيچ عمدی در اين تأخير نيست. 
مشكل اينجاست که فشارهاي وارده به توليد کننده 
و سيستم بهداشتي کشــور به معناي دور زدن تمام 
اين مراحل کنترل کيفي است. تناقض اين است که 
همزمان هم به منتشر نشدن مقاالت و دستاوردهاي 
کارآزمايي اين واکســن ها انتقاد مي کنند و هم به 
تأخير در عرضه آن. مگر مي شــود واکسن را بدون 
تكميل فرايند تست پايداري و فني به چرخه تزريق 
عمومي وارد کــرد. اين روند حتي درباره واکســن 
اســپوتنيك وي توليد داخل هم وجود دارد و هر بچ 
توليدي واکسن بايد به تأييد طرف روسي برسد. اين 
فرايند يك پروسه زماني يك ماهه دارد. فضاسازي 
انجام شده به اين صورت است که واکسن توليد شده 
در خط توليد بالفاصله بايد تزريق شود. واکسني که 
اکنون مورد نياز است بايد از خارج تامين شود و توليد 
داخل هم در کنار آن قرار دارد.« جهانپور همچنين 
درباره اينكه چرا مسئوالن وزارت بهداشت ازجمله 
او، بارها از تامين واکســن هاي داخلي و خارجي در 
دوره هاي مختلــف خبر داده اند امــا در نهايت اين 
وعده ها محقق نشده است، مي گويد: »بچ اول توليد 
خرداد واکســن برکت در حال تحويل است و توليد 
اين واکسن تا پايان ماه به 3تا 4ميليون دوز مي رسد. 
قبال هر چه گفته شده، براساس پيش بيني ها بود و 
قرار بود محقق شود، درنظر بگيريد که اگر هر کدام 
از اين بچ هاي واکسن، آزمايش ها را سپري نكنند، از 
رده خارج مي شوند و ما بايد منتظر طي شدن کنترل 
کيفي محصوالت ديگر بمانيم. ما که نمي توانيم براي 
اثبات وعده خودمــان محصولي که کنترل کيفي را 

طي نكرده وارد چرخه واکسيناسيون کنيم.«

کووايران  برکت، درگفت وگو با همشهري در پاسخ به 
اين پرسش ها و همچنين درباره داليل ايجاد وقفه در 
توزيع واکسن و تحويل انبوه آن توضيح هايي مي دهد: 
»زماني که بچ محصول واکسن توليد مي شود، 16روز 
طول مي کشد تا آماده تحويل و تزريق عمومي شود 
چراکه ضرورت دارد تمام محصــوالت فرايندهاي 
کنترل کيفي را طي کنند. مــا پيش از صدور مجوز 
مصرف اضطراري، توليد واکســن داشتيم اما قبل از 
صدور مجوز، واکسن توليدشده کد اصالت نداشته و 
ثبت رجيستري هم در وزارت بهداشت نشده است. ما 
تا پيش از اين تاريخ واکسن ها را با برچسب کلينيكال 
ترايال توليد مي کرديم. پس از آن هم، بعد از دريافت 
مجوز، زماني حدود يك هفته نياز است تا فرايند ثبت 
در مراجع ذي صالح وزارت بهداشــت و گرفتن کد 
اصالت طي شــود. بنابراين يك وقفه کوتاه مدت هم 
پس از صدور مجوز داريم.« براســاس اعالم جليلي، 
تأخير يك هفته تا 10روز به اين دليل اتفاق افتاد و اين 
موضوع شامل حال محصوالت از پيش توليد شده هم 
شد. پس از صدور مجوز در نخستين مرحله، 217هزار 
دوز واکسن تحويل وزارت بهداشت شد و بعد از آنكه 
بچ هاي ديگر واکســن فرايندهاي کنترل کيفي را 
سپري کردند اين عدد به 400هزار دوز رسيد. ديگر 
واکسن ها هم در حال طي کردن همين مسيرهستند 
و به زودي در دســترس قرار خواهند گرفت. جليلي 
وعده می دهد اين وقفه در توليد و توزيع واکسن در 
مدت کوتاهي روي ريل منظمي قرار گيرد و بچ هاي 
واکسن يكي پس از ديگری در مرحله کنترل کيفي و 
تحويل به وزارت بهداشــت قرار خواهند گرفت. اين 

مسئول با اشاره به  احتمال ردشدن يك محصول در 
فرايند کنترل کيفي هــم مي گويد: »فرايند کنترل 
کيفي براي آزمايش کيفيت محصول است، تاکنون 
هيچ بچي از ســوي ما توليد نشده که کنترل کيفي 
آن تأييد نشده باشد.« او درباره اينكه چه تضميني 
در تامين واکســن تا تاريخ اعالم شــده وجود دارد، 
توضيح مي دهد: »تا پايان تير 3تا4ميليون واکسن 
توليد مي شود که بخشي از آنها کنترل کيفي را پشت 
سر گذاشته و تحويل داده مي شوند، بخش ديگر هم 
در حال طي کردن همين فرايند هســتند.« جليلي 
درباره وعده توليد انبوه و واکسيناســيون عمومی با  
اين واکسن از سوي وزارت بهداشت هم تأکيد مي کند 
که مسئله واکسيناسيون به آنها مربوط نمي شود: »ما 
تنها وظيفه توليد واکسن را داريم. همين حاال، تمام 
بيوراکتورهاي ما زير بار توليد قرار دارد و  طبق برنامه 
و با صدور مجوز 3تا4ميليون در يك ماه اول محقق 
مي شود. پيش بيني ما اين است که تا آخر شهريور اين 

ميزان توليد را به 50ميليون دوز برسانيم.« 

چرا نتايج كارآزمايي »بركت« منتشر نمي شود؟
جليلي به سؤال ديگري که حاال بسيار پرسيده مي شود، 
هم پاسخ مي دهد؛ چرا نتيجه کارآزمايي باليني واکسن 
کووايران برکت براي سه مرحله اول، منتشر نمي شود: 
»نتيجه کارآزمايي باليني فاز يك و دو تحويل وزارت 
بهداشت شده اســت و خالصه همين نتايج هم روي 
سايت شفا قرار گرفته است. فاز سوم هنوز تمام نشده 
بنابراين نتايجي منتشر نشده اســت اما مقاله ها در 

روزهاي آينده منتشر مي شود.« 

 واردات واكسن هاي خارجي متوقف شده است؟ 
اما ماجراي نبود واکسن، تنها به ابهامات درباره توليد 
و توزيع واکسن ايراني محدود نمي شود، ورود واکسن 
به کشــور هم حاال با اماواگرهاي زيادي همراه است و 
همان روال قطره چكاني ادامه دارد. بررســي ها نشان 
مي دهد جز چند محموله اخيــر هالل احمر و تعداد 
محدود محموله اي که از روسيه فرستاده شد، واکسن 
ديگري فعال  در راه نيســت، هر چند حيدر محمدي، 
مديرکل اداره دارو و مواد تحت کنترل ســازمان غذا 
و دارو، اخيرا از ورود 3ميليون دوز واکســن سينوفارم 
چين در روز هاي آينده خبر داده اســت. از آن طرف 
محمدحسن قوســيان مقدم، دبيرکل جمعيت هالل 
احمر اما از ادامه تالش ها براي ورود محموله هاي جديد 
واکسن  به همشــهري خبر مي دهد و مي گويد: »فعال 
محموله جديدي براي ورود نداريم و همان 4ميليون 
و 400هزار دوزي است که به طور کامل، تحويل وزارت 
بهداشت شده است. به محض تامين محموله و پرداخت 
پول طبق روال گذشــته ورود واکسن به کشور اعالم 
مي شود.« به گفته قوسيان مقدم، از 14فروردين به طور 
متوسط ماهانه يك ميليون و 100هزار دوز واکسن از 
سوي هالل احمر وارد کشور شده است. اين مسئول در 
پاسخ به اين سؤال که آيا هالل احمر تعهدي براي واردات 
ميزان مشخصي از واکسن دارد يا خير؟ هم مي گويد: »ما 
تعهدي نداريم و از سوي ديگر سقفي هم براي واردات 
نداريم. اين طور نيســت که ما مبلغ مشخصي از بانك 
مرکزي براي واردات واکســن گرفته باشيم اما تالش 
مي کنيم که هر ميزان محقق شد، مراحل پرداخت آن 

صورت  گيرد و واکسن وارد کشور   شود.« 

در نبود واکسن، پروتكل ها   واكسن كرونا چه شد؟
جدي تر رعايت شود 

نشــانه هاي ابتال به کروناي 
دلتا، مانند جهش هاي قبلي 
اين ويروس است، اما مسئله 
مهم ســرايت بيش از حد آن 
اســت، به طوري کــه، ميزان 
مراجعه بيماران مبتال به کرونا، 
به ســرعت در حال افزايش 
است و مبتاليان سرپايي هم 
مراجعه هاي زيادي به بيمارســتان دارند. نكته ديگر در 
ارتباط با کروناي دلتــا، باالرفتن ميزان مراجعه  به صورت 
خانوادگي است، يعني نسبت به جهش هاي قبلي، درصد 
ابتالي خانوادگي بيشتر شده است. دليل آن هم سرعت 
باالي انتقال آن است. هر چند که محدوده سني مبتاليان 
تفاوت زيادي با گذشته نكرده است. همه اين اتفاقات در 
شرايطي در حال رخ دادن است که اوضاع قبل از ورود به 
پيك پنجم هم نگران کننده بود و حاال وضعيت وخيم تر 
از گذشته خواهد شد. شــرايط کنوني از قبل پيش بيني 
شــده بود، اما مردم توجهي نكردند و با ماســك نزدن و 
رفتن به مهماني و رستوران ها، به اين وضعيت دامن زدند. 
اســتدالل خيلي ها اين بود که چون قبال مبتال شده اند يا 
درصدي واکسن تزريق کرده اند، پس خطري آنها را تهديد 
نمي کند. ما مدت هاست که با بازگشــايي مراکز خريد و 
برپايي تجمع ها و باز شدن جاده ها براي سفر رفتن مواجهيم 
و کامال پيش بيني مي کرديم که به زودي با چنين وضعيتي 
روبه رو شويم. اما حتي قرمز شــدن استان هاي جنوبي و 
شرقي مانع از ممنوعيت تردد به اين شهرها نشد و با توجه 
به اينكه مسئوالن و مردم هشدارها را جدي نگرفتند، ورود 
به چنين مرحله اي دور از انتظار نبود. خسته شدن از شرايط 
فعلي، بهانه اي براي بي توجهي به اعمال پروتكل ها شد، اين 
در حالي است که کروناي دلتا، قدرت انتشار بسيار بااليي 
دارد. راه حل اساسي براي مقابله با جهش جديد، تعطيلي 
واقعي تمام مراکز است؛ نه مثل دفعات قبل که همه جا باز يا 
نيمه باز بود و پروتكل ها نمايشي اجرا شد. در کنار آن، توقف 
اجراي طرح ترافيك هم براي ســهولت استفاده از وسيله 
نقليه شخصي، راه حل ديگري اســت که باز هم به اعمال 
آن توجهي نمي شود. زماني که وضعيت واکسيناسيون در 
کشور نامناسب است، بايد  روش هاي ديگري براي مهار و 
جلوگيري از شيوع بيشتر بيماري انجام شود، اما همان ها 
هم اجرا نمي شود. هر چند که بررسي ها نشان مي دهد افراد 
واکسينه شده درصورت رعايت نكردن نكات پيشگيري، هم 
مي توانند مبتال شوند. بنابراين بايد رعايت پروتكل ها مثل 
استفاده از ماسك و دوري از تجمع ها همچنان رعايت شود.

واکنش مثبت 94 درصد بيماران 
سرطانی به واکسن های کرونا

نتايج يك مطالعه جديد نشان می دهد بيش از 9 بيمار 
از هر 10 بيمار مبتال به ســرطان پس از دريافت واکسن 
کوويد-19 ، واکنش ايمنی خوبی به آنها نشان دادند. به 
گزارش مهر  به نقل از ساينس ديلی، در يك مطالعه در 
اياالت متحده و ســوئيس، تقريبا تمام بيماران مبتال به 
سرطان 3  تا 4 هفته پس از دريافت دوز دوم خود، پاسخ 
ايمنی خوبی نســبت به واکســن های کوويد 19 نشان 
دادند. در ميان 131 بيمار مورد مطالعه، 94 درصد آنتی 
بادی هايی بــرای کروناويروس توليــد کردند. به گفته 
محققان، بيماران مبتال به ســرطان به اندازه جمعيت 
عمومی پاسخ ايمنی قوی ای نســبت به ساير واکسن ها 
و عفونت ها ندارند. از اين رو اين فرضيه وجود داشت که 
بيماران مبتال به سرطان، واکنش آنتی بادی به واکسن 
کوويد 19 نداشــتند. پانكيل شــاه، عضو تيم تحقيق از 
دانشگاه تكزاس، در اين باره می گويد: »بيماران مبتال به 
بدخيمی های خونی، مانند ميلوما و لنفوم هوچكين، نسبت 
به کسانی که تومورهای جامد دارند کمتر به واکسيناسيون 

پاسخ می دهند.« 

شروين شكوهي
رئيس بخش عفوني 

بيمارستان لقمان

نگاه

خبر

مريم سرخوش 
خبرنگار
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مانور شادي
 آخرين روز خرداد، اسكيت بازان در خيابان وليعصر 

رنگ تازه اي به شهر دادند
تصور كنيد توي تاكسي نشسته ايد و مسير هر روزه را يك بار ديگر مي پيماييد و 
به هرآنچه گذشته و هر چيز قرار است در آينده رخ دهد يا ندهد، فكر مي كنيد. 
كمي ابرو درهم كشــيده ايد. اين يعني فكرها را با دقت مرور مي كنيد. بعد گرما 
توي صورت تان مي زند. يعني تابستان در راه است. تابستاني كه خيلي ها وعده 
گرماي سختش را بارها برايتان مرور كرده اند. بعد شما فكر مي كنيد چرا زير باد 
كولر نيســتيد و مجبوريد اين راه هر روزه را در گرما طي كنيد. در همين لحظه 
يك نفر مثل برق و باد از كنار ماشيني كه شما سوار بر آن هستيد، رد مي شود و 
شما را به خودتان مي آورد. تا به خودتان بجنبيد چه شده، دومي و سومي و.... بعله!

شهر امن و امان
 كارشناسان حوزه هاي مختلف از ايده هايشان براي داشتن 

شهري شاد گفته اند
نشاط اجتماعي براي هر فردي تعريف خاص خود را دارد و زماني كه بخواهيم اين 
تعريف را در گستره يك شهر تفسير كنيم، بايد و نبايدهاي بسياري را بايد درنظر 
بگيريم. شايد برخي نشاط اجتماعي را به همان فعاليت هاي گروهي شهروندان 
خالصه كنند و در مقابل، برخي نيز نماندن در ترافيك هاي جانكاه شــهري و 
نفس كشيدن بدون هراس از آلودگي را به عنوان راهي براي رسيدن به نشاط 
اجتماعي قبول داشته باشند. يادداشت هاي پيش رو، تالشي است براي فهم بهتر 
اين موضوع و پاسخ به اين سؤال كه چهره هاي مختلف فرهنگي، سياسي و... چه 

ايده هايي به منظور افزايش نشاط اجتماعي ارائه مي دهند؟

تهران؛ به رنگ سبِز شاد
مرور كارنامه مديريت شهري تهران در زمينه نشاط اجتماعي؛ از تملك 

باغ ها و افزايش فضاي سبز تا برپايي ليگ محالت
در جامعه بانشاط، سطح اميد به زندگي، احساس خوشبختي و رضايت در 
ميان شهروندان باالست. در سايه نشــاط اجتماعي، شهروندان به برقراري 
روابط و معاشرت با يكديگر بيشتر متمايل هستند و در برنامه هاي اجتماعي 
نيز حضور پررنگ تري دارند. به  اين  ترتيب، سطح توسعه اجتماعي در جامعه 
بانشاط باالتر اســت. برعكس اين وضعيت، روابط در جامعه بدون نشاط و 
شادي مبتني بر فردگرايي است؛ حس تعلق جمعي كمرنگ است و چنين 
جامعه اي با انباشــت حس نارضايتي و ناراحتي و به تبــع آن افزايش بروز 

ناهنجاري ها روبه روست. 
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موضوع نشاط شهري و موضوعات مرتبط با آن 
مقوله بســيار پراهميتي است زيرا شهري قابل 
سكونت است كه بانشاط و سرزنده باشد. اهالي 
شهر بانشاط و سرزنده افرادي هستند كه مي توانند نسبت به توسعه و 
رونق شهر و بازتوليد انرژي مثبت درون شهر فعال و كوشا باشند. بيش 
از هر چيزي، بين روحيه نشــاط آور و شور شــهري با كالبد يك رابطه 
تعاملي وجود دارد. به بياني ديگر ميان كالبد و احســاس نشاط درون 
جامعه رابطه اي تعاملي و مداوم وجود دارد. كالبد مي تواند توليد كننده 

يا حذف كننده نشاط شهري باشد. 
كالبد اين قابليت را دارد كه ظرفيت هاي نشاط  انگيز داخل شهر را ارتقا 
بخشــد يا آن را كاهش دهد. زمين هاي بازي، فضاهاي سبز يا پارك ها، 
تابلوهاي رنگارنگ و زيبايي كه درون شهر كار مي شوند يا پيام هاي زيبا 
و نشاط بخش، گلدان هاي نصب شده روي تيرهاي چراغ هاي روشنايي 
معابر، يا استفاده از پل ها براي نصب گلدان هاي زيبا همگي بخشي از اين 
كالبد هستند كه مي توانند براي بهبود و توسعه نشاط اجتماعي و شهري 

مورد استفاده قرار گيرند.
حال اين مسئله باقي مي ماند كه آيا تنها كالبد است كه مي تواند چنين 
تأثيري داشته باشد يا عوامل تأثيرگذار ديگري هم وجود دارند؟ به نظر 
مي رسد كالبد موضوعي بسيار اساســي است، اما كافي نيست. به بياني 
ديگر براي بهبود نشاط اجتماعي، كالبد شرط الزم است اما شرط كافي 
نيست زيرا موضوع معيشــت از ديگر ظرفيت هايي است كه مي تواند بر 
مقوله نشاط اجتماعي اثر بگذارد. اين يعني در شرايطي كه افراد احساس 
كنند در تامين معيشت خود با دشــواري هاي كمتري مواجه هستند، 
وقتي كالبد به آنها پيام هاي زيبا بدهد يا فضاهــاي زيبا در اختيار آنها 
بگذارد، بستر مناســب تري براي پذيرش اين پيام ها و نشاط توليد شده 

به وجود خواهد آمد.
 اما وقتي وضعيت معيشــت افراد نگران كننده باشد و اعضاي جامعه از 
ثبات و آرامش ذهني كه ناشي از تامين معيشت است، برخوردار نباشند، 
اين احتمال قوي مي شــود كه هرقدر كالبد از نظر بصري توانسته باشد 
ظرفيت هاي نشاط اجتماعي را فراهم كند، از آنجا كه بستر پذيرش اين 
نشــاط فراهم نيست، حس توليدشــده نمي تواند روي ذهن اجتماعي 

جامعه بنشيند و آن را پرنشاط و فعال كند.
اگرچه به اعتقاد من موضوع اشتغال و معيشــت ضمن اينكه مي تواند 
بستري باشد براي توليد و بازتوليد نشاط اجتماعي، خود مقوله معيشت 
مي تواند براي توليد نشاط اجتماعي داراي ظرفيت باشد. به بياني ديگر 
افرادي كه شاغل هستند و بستري براي تامين اشتغال دارند يا افرادي 
كه مي توانند در زمينه نوآوري و اشــتغال فعاليت كنند و معيشت خود 
و افراد پيرامون خود را تامين كنند يــا كارآفريني كنند، اين افراد خود 

توليد كننده نشاط اجتماعي هستند.
يعني حس اينكه افراد مي توانند به حوزه اقتصــادي ورود پيدا كنند و 
توليدكننده آثار مثبت باشند يا توليد كننده جرباني باشند كه قادر است 
فرصت هاي شغلي تازه اي را ايجاد كند و معيشت بسياري از شهروندان 
و خود فرد را تامين كند، حسي اســت كه به تنهايي مي تواند بخشي از 

نشاط اجتماعي شهر باشد.
معتقدم براي بهبود نشاط اجتماعي در شهر بايد اقدامي براساس نقشه اي 
سه ضلعي انجام گيرد. واقعيت اين است كه ما نمي توانيم موضوع نشاط 
اجتماعي را ناديده بگيريم زيرا موضوعي بسيار ضروري است. شهر بدون 
نشــاط معني و مفهوم خود را از دســت مي دهد. از اين رو به يك نقشه 
سه ضلعي نياز داريم تا بتوانيم نشاط را در شهر افزايش دهيم. يك ضلع 
اين نقشه مي تواند كالبد شهر باشد. يك ضلع ديگر آن موضوع اشتغال، 
معيشت و وضعيت اقتصادي شهروندان و ضلع سوم هم بايد باورپذيري 

به نقش اجتماعي شهروندان باشد.
يعني اگر بخواهيم نقطه تقاطع محورهاي اين مثلث به نشاط اجتماعي 
ختم شود، بايد بســتري برگرفته از اين سه ضلع فراهم باشد. اين بستر 
مناســبات اجتماعي و ظرفيت هاي اجتماعــي درون جامعه در قالب 
نهادهــاي اجتماعي، تعامــالت و توانمندي هاي اجتماعــي و ارتقاي 
تاب آوري اجتماعي مي توانــد زمينه توليد نشــاط اجتماعي را فراهم 
كند. اين نقشه سه ضلعي زماني مي تواند درون شهر مورد بهره برداري 
قرار گيرد كه وزن هريك از آنها مشــخص شده باشــد. همان طور كه 
پيش تر گفتم، اگر كالبد نقش بســيار مهمي دارد، كــه قطعا دارد، يا 
اگر معيشــت نقش مهم و بااهميتي دارد كه قطعا دارد، درواقع روابط و 
تعامالت اجتماعي هم نقش بسيار مهمي دارند و اين سه در كنار يكديگر 
مي توانند در بازتوليد نشاط اجتماعي در جامعه نقش مؤثري ايفا كنند. 
ايجاد فرصت هاي فراغت، ايجاد ظرفيت هــاي الزم براي بهره گيري از 
آنچه به عنوان كالبد شهر در اختيار تمامي شــهروندان قرار مي گيرد، 
رنگ آميزي شــهري و ديگر موارد بيان شــده همگي در كنار هم بستر 

بسيار مؤثري را فراهم مي كنند.
يك سري سبك هاي زندگي خاص كه آنها هم به گونه اي در قالب روابط 
اجتماعي تعريف مي شوند، مي توانند در بازتوليد نشاط اجتماعي مؤثر 
باشند. به عنوان مثال در گذشته رســم بر اين بود كه روزهاي تعطيل 
يا شب هاي تابستان مردم وســايل خود را جمع مي كردند و غذايي كه 
مي خواســتند در خانه ميل كنند را به پارك يا هر فضاي سبز ديگري 
مي بردند و در آنجا در كنار ديگر اعضاي خانــواده غذا مي خوردند. اين 
شيوه امروز تاحدود زيادي تغيير كرده است. اما شيوه اي بسيار تعامل گرا 
و اجتماعي بود و مردم به اين شــيوه از فضاي خانه فاصله مي گرفتند. 
خانواده ها با خانواده ها، اعضاي خانواده بــا يكديگر و كودكان و جوانان 
خانواده ها با هــم در اين فضا تعامــل و گفت وگو داشــتند. اين رفتار 
اجتماعي امروز بيشتر به سمت صبحانه خوري تغيير پيدا كرده است و 
اين به آن معني است كه هردوره اي براي خود از ظرفيت هاي موجود در 
جامعه استفاده مي كند تا موضوعيت نشاط اجتماعي درون شهر را توسعه 
دهد. اين نشاط نيازمند رنگ است. اين نشاط نيازمند باور زندگي جمعي 
است. اين نشــاط نيازمند پذيرش ســبك هاي جديد در توسعه نشاط 
اجتماعي است. اين نشاط نيازمند برخورداري از يك ظرفيت اقتصادي 
است كه خود اين ظرفيت اقتصادي مي تواند مولد نشاط اجتماعي باشد.

يادداشت يك

نشاطمداممیخواهيم
بررسي عملكرد مديريت شهري در ايجاد نشاط اجتماعي
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این شماره

تقويت مشاركت اجتماعي
شــهر به مثابه موجودي زنده است كه براي ادامه 
زندگي به سرزندگي و نشــاط نياز دارد و بخشي 
از اين نيازها از ايجاد فضاهاي صميمانه شــهري و 
در پي تعامالت اجتماعي)خانوادگي، دوســتان، 

همكاران، همسايگان و...( شكل مي گيرد.
اعظم آهنگر سله بني، 
جامعه شـــــناس در 
گفت وگو با همشهري 
درخصــوص عملكرد 
مديريت شــهري براي 
ايجاد نشاط اجتماعي 
در شــهر مي گويد: »يكي از عوامل مهم در ايجاد 
نشــاط اجتماعي مشــاركت اجتماعي است كه 
مي توانــد در سه ســطح عيني، ذهنــي و روحيه 

مشاركتي مطرح باشد.
 بعد ذهني مشــاركت همان تمايل به مشــاركت 
اجتماعي است كه در نتيجه اعتماد و ساير عوامل 
زمينه ساز در فرد ايجاد مي شود. بعد عيني و رفتاري 
مشــاركت اجتماعي هم كه به صــورت عضويت، 
نظارت، اجــرا و تصميم گيري بــروز مي كند، در 
مجموع مي تواند موجب ايجاد نشــاط اجتماعي 

شود. 
شهرداري در سال هاي اخير با اجراي برنامه هايي 
چــون پويش»همســايه هم«، طرح »كاشــت و 
نگهداشت مشاركتي گل و گياه در زندگي آپارتماني 
و محيط همسايگي«، »مزرعه خانواده«، »باغچه 
همســايگي«، »من از گلدانم مراقــب مي كنم« 
و ســاخت پاتوق هاي محلي، شــهر دوســتدار 
كودك، توسعه فضاي سبز شهري، برگزاري ويژه 

برنامه هايي براي اوقات فراغت شهروندان در فصول 
تابستان مانند برگزاري مســابقه ها، ايستگاه هاي 
تندرستي و در اعياد و جشن ها، برپايي پرديس هاي 
فرهنگي، هنري، ورزشي و تفريحي در بوستان هاي 
محوري هر يك از مناطق 22گانه سعي در ايجاد 
مشاركت شهروندي داشته تا بتواند نشاط و شادي 
را در سطح محالت به وجود آورد. شهرداري حتي 
در شادي هاي خودجوش مردمي هم وارد ميدان 
شده است. به عنوان مثال هنگام بازي هاي حساس 
فوتبال يا واليبال ملي بســياري از پارك هاي شهر 
و اماكن عمومي را مجهز به امكانــات الزم مانند 
صندلي و تلويزيون هاي شــهري مي كند تا گامي 
در جهت نشاط عمومي شهروندان برداشته باشد. 
اساســا هم نقش ارگان هاي اجتماعي در چنين 
مواقعي اين است كه نشــاط دومينوار را كمي پر 

و بال بدهند«.
در كنار مشاركت اجتماعي، ايجاد نشاط سمعي و 
بصري به ويژه در ايام خاص مي تواند در باالبردن 
روحيه شــهروندان مؤثر باشد. شــهرداري براي 
عيد امســال با هدف ايجــاد نشــاط اجتماعي 
با توجه به كرونــا و محدوديت هايــي كه وجود 
داشــت، كاروان هاي نوروزي مختلف در محالت 
و معابر تهران راه انــدازي كرد كه ايده جالبي بود. 
يكي از كاروان ها »ســين سالمتي« بود كه در آن 
عروسك هاي بزرگي با ماسك و در دست داشتن 
تابلوهاي آموزشــي در مســيرهاي انتخاب شده 
آموزش هاي بهداشتي و هشداري الزم درخصوص 
كرونا را مي دادند. كاروان بعــدي كارواني بود از 
»حاجي فيروزها« كه با  ساز و دهل در محله ها راه 

مي افتادند و شعر و آواز مي خواندند. 

در كاروان »تخم مرغ هــاي رنگــي« چند نفر در 
تن پوش هــاي تخم مرغ شــكل راه مي رفتنــد و 
موســيقي زنده محلي نواخته مي شد و نمادهايي 
از اقوام گوناگون ايراني به نمايش گذاشــته شد. 
اشــخاصي بــا تن پوش هايي از نمادهاي ســفره 
هفت سين مثل سيب و سنجد، سفره هفت سين 
ســاخته بودند و اجراي موسيقي داشتند. كاروان 
»عمونوروزها« هم بســيار ديدني بــود. ۸ ارابه 
گل آرايي شــده نمادهاي سفره هفت ســين را در 
خود داشت كه توسط عمونوروزها حمل مي شدند. 
كاروان  »عروســك هاي غول پيكــر« هم يكي از 

برنامه شهرداري براي نشاط اجتماعي بود. 
عبور هر يك از كاروان ها از محــالت و معابر با بار 
نوستالژيكي كه يادآور نوروز قديم بود، لبخندي بر 
لبان ساكنان مي نشاند و بازتاب خوبي در فضاهاي 
مجازي داشت و سوژه شكارشــده در بسياري از 

عكس ها و استوري ها بود«.
آهنگر گرچه اجراي چنيــن برنامه هايي را خوب 
مي داند اما معتقد اســت كه چنين طرح هايي آن 
هم در شــرايطي كه به علت كرونا افراد به سمت 
فردگرايي بيشتر سوق داده شــده اند، بسيار مؤثر 
است و خوب است ادامه دار باشــد اما بايد به اين 
سمت حركت كنيم كه نشــاط اجتماعي  به طور 

پيوسته در جامعه ايجاد شود. 
بايد عالوه بــر اجــراي برنامه هــاي مقطعي در 
ايام نوروز يا تابســتان به تزئينات شــهري، نصب 
تابلوهاي شهري با محتواهاي خوب، رنگ آميزي 
جداره هاي شــهري، كاشــت گياهان و گل هاي 
متنوع در فضاي سبز شــهري و توسعه آن، پخش 
آهنگ هاي انرژي بخــش در مكان هاي عمومي و 

اجراي برنامه هاي تندرســتي و... هم توجه كرد تا 
نشاط اجتماعي توامان باشد. 

البته اين نكته را ذكر كنم كه بايد ســازوكارهاي 
جديدي را هم براي ايجاد نشــاط اجتماعي به كار 
بست تا به ذائقه شهروندان امروزي خوش بيايد و 
نسبت به آن واكنش خوبي نشان دهند. متأسفانه 
ســازوكارهاي شــهرداري بــراي ايجاد نشــاط 
اجتماعي، كهنه و قديمي است و خيلي نسل جوان 

را ترغيب به مشاركت نمي كند. 
ســازوكارهاي جديد بايد مطابق با شرايط روز و 
اپيدمــي كرونا و محتواها، خالقانه تر باشــد. يك 
مقدار زيادي از اين مسئوليت در مديريت شهري 
را بايد گروه هــاي توليدمحتوا مانند اســتندآپ 
كمدين ها، ساپورت كننده هاي فضاهاي مجازي 
و صدا و ســيما هم بر عهده بگيرند. ادامه دار بودن 
طرح ها در ســطح محالت نيز بســيار مهم است. 
بسياري از طرح ها به علت كمبود بودجه در چندين 
محله پايلوت اجرا  و بعد از مدت كوتاهي نيمه كاره 
رها مي شــوند و همين موضوع موجب مي شود تا 
به مشــاركت هاي اجتماعي ضربه وارد شود؛ چرا 
كه افراد به اجراي كامل طرح خوش بين نيستند 
و همين موضــوع به مرور ميزان مشــاركت ها را 
پايين مي آورد، درحالي كه نبايد از اين پتانســيل 

غافل شد.

تغییر رويكرد در دوران جديد
در شــرايطي كه پاندمي كرونا بر شــهر ســيطره 
انداخته، ســفرها، گشــت و گذارها در سطح شهر، 
پارك ها و فروشــگاه ها هم محدود شــده و شرايط 
ناپايدار اقتصادي و گراني، زندگي مردم را با چالش 
جدي مواجه ساخته، نقش و سهم مديريت شهري 
دوچندان شده؛ چراكه بايد به كالبد شهري خسته، 
افسرده، كم تحرك و پر تنش آنچنان روح بدهد كه 

نشاط از دست رفته اش را بازيابي كند. 
مديريت شهري با دارا بودن امكانات زيرساختي و 
نيروي انساني بسيار، مي تواند با برگزاري تورهاي 
مجازي، برنامه هــاي متنوع فرهنگــي با كمك 
هنرمنــدان در اماكن متنوع فرهنگي شــهري و 
پخش در فضاهــاي مجازي از طريق ســايت ها و 
برنامه هاي كاربردي، زمينه بهره مندي و سرگرمي 

مردم را از اين برنامه ها فراهم كند.

در كنار مشاركت 
اجتماعي، ايجاد 

نشاط سمعي و بصري 
به ويژه در ايام خاص 
مي تواند در باالبردن 

روحیه شهروندان 
مؤثر باشد

سه ضلع مثلث نشاط اجتماعي
زهرا نژادبهرام

عضو هيأت رئيسه شوراي شهر تهران

نشاط اجتماعي از مولفه هاي 
رفاه اجتماعي پايدار به شمار 
مي رود و يكــي از مفاهیم 
توسعه پايدار است. سال هاست سازمان ملل در بحث توسعه يافتگي 
كشورها، متغیرهاي نشاط، امید به آينده، خشنودي و رضايت مندي 
افراد جامعه را نیز به عنوان يك اصل كلیدي وارد محاســبات كرده 
است. به اين صورت كه اگر مردم يك جامعه احساس نشاط، خشنودي 
و رضايت مندي نكنند، نمي توان آن جامعه را توسعه يافته تلقي كرد. 
يكي از عواملي كه در ايجاد نشــاط اجتماعي شهروندان بسیار مؤثر 

است، شــرايط محیطي و فضاهاي شهري اســت. حكمراني شهري 
خوب به طور مســتقیم با رفاه ذهني، آرامش و آسايش شهروندان 
و به صورت غیرمستقیم از طريق نشــاط مي تواند زمینه شكوفايي 
قابلیت ها و استعدادهاي جامعه را در ســطح زندگي شهري نمايان 
كند. لذا مديريت شهري نقش بسیار مهمي در ايجاد نشاط اجتماعي و 
شادابي شهروندان ايفا مي كند. اما بايد ديد عملكرد مديريت شهري 
به ويژه در اپیدمي كرونا كه سطح نشاط و شادي جامعه رو به افول بوده 
چقدر رضايت بخش بوده و اقدامات انجام شده تا چه اندازه توانسته 

اثربخش باشد.

خديجه نوروزي
روزنامه نگار
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اجتماعی

این شماره

چطور مي توان نشاط اجتماعي را در شهر افزايش داد؟

شهر امن و امان
كارشناسان حوزه هاي مختلف از ايده هايشان براي داشتن شهري شاد گفته اند

نشاط اجتماعي براي هر فردي تعريف خاص خود را دارد و زماني كه بخواهيم اين تعريف را در گستره يك شهر تفسير كنيم، بايد و نبايدهاي 
بسياري را بايد درنظر بگيريم. شايد برخي نشاط اجتماعي را به همان فعاليت هاي گروهي شهروندان خالصه كنند و در مقابل، برخي نيز نماندن 
در ترافيك هاي جانكاه شهري و نفس كشــيدن بدون هراس از آلودگي را به عنوان راهي براي رسيدن به نشاط اجتماعي قبول داشته باشند. 
يادداشت هاي پيش رو، تالشي است براي فهم بهتر اين موضوع و پاسخ به اين سؤال كه چهره هاي مختلف فرهنگي، سياسي و... چه ايده هايي به منظور افزايش نشاط اجتماعي 

ارائه مي دهند؟

 قيام عليه شهر خاكستري
با رنگ و نور

محسن ايماني، روانشناس مي گويد: نورپردازي بر مبناي علم 
روانشناسي مي تواند زمینه شادي و ايجاد انرژي را در افراد موجب 

شود كه حاصل آن پیشرفت شهروندان يك شهر خواهد بود
امروزه يكي از عواملي كه نســبت به چند دهه 
گذشته بيشترين تأثير را در نشاط و شادي شهرها 
و شــهروندان دارد، عوامل كالبــدي )فضاهاي 
شهري( هستند. به دليل رشد سريع جمعيت، وسعت شهرها، ترافيك، آلودگي بصري، 
در دسترس نبودن خدمات، نبود فضاهاي عمومي مناسب براي تفريح، نبود ارتباطات 
اجتماعي، نبود فضاهاي مناسب براي پياده روي و در كل نبود فضاهاي جاذب جمعيت و...؛ 
فضاهاي شهري عملكرد واقعي )شهر شاد( خود را از دست داده اند. به صورتي كه ضعف 
سرزندگي و احساس شادي در مكان ها و فضاهاي شهري به عنوان يكي از چالش هاي 
اساسي برنامه ريزان و طراحان شــهري تلقي مي شود. زندگي ماشيني، تالش بي وقفه 
شهروندان، مشكالت اقتصادي و همه و همه مي طلبد تا با ايجاد نشاط اجتماعي، موجبات 
آسايش و آرامش رواني شهروندان توســط مديران شهر فراهم شود. مهم ترين هدف 
مديران شهري در سال هاي اخير، ارائه طرح هاي انسان محور بوده است. كارشناسان 
مسائل اجتماعي شهر مي گويند كالنشهرها از ساخت وساز اشباع شده اند و وقت آن است 
كه براي از بين بردن فشارهاي عصبي و رواني، با ايجاد فضاهاي شاد و مفرح عمومي و با 
برنامه ريزي متناسب با نيازهاي مردم، جامعه اي بانشاط ايجاد كنيم. مي شود فضاي شهري 
را به محلي امن جهت گسترش ارتباطات سالم اجتماعي با تعلق خاطر افراد به شهر و محل 
زندگي و باال بردن ضريب امنيت رواني جامعه تبديل كرد. روح شاد شهر مي تواند تبلور 
شادي در روح افراد شهر و جامعه باشد. اهميت دادن به شهر شاد و اعمال در پروژه هاي 
شهري مي تواند در از بين رفتن مشكالت و اختالالت رواني كمك بسيار مؤثري باشد. در 
اين باره با محسن ايماني، روانشناس، مشاور و عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس 

به گفت وگو نشسته ايم.

پيشــرفت تكنولوژي چه تأثيري رواني روي مردم 
شهرنشين گذاشته است؟

از دستاوردهاي پیشــرفت روزافزون تكنولوژي و زندگي ماشیني 
روي آوردن شهروندان به انزوا و فرو رفتن در مشكالت و دغدغه هاي 
روزمره خود است كه اين امر استرس و افســردگي هاي فردي را 
همراه دارد و به ناشاد بودن هر چه بیشــتر جوامع شهري كنوني 
دامن مي زند. نبود شادي در فضاهاي شهري و مهیا نبودن فضايي براي ابراز احساسات نهفته 
شهروندان، آنان را به زندگي فست اليفي ترغیب مي كند و فشارهاي عصبي رواني منتج از آن را 
گسترش مي دهد. براي مقابله با مشكالت روزافزون روحي و رواني، نقش شهرها در پاسخگويي 

به نیازهاي انسان در جهت دستیابي به شهرهاي سالم و شاد اهمیت بیشتري يافته است.
شهر شاد چه مؤلفه هاي زيستي مي تواند داشته باشد؟

ايجاد فضاهايي شاد براي ايجاد آرامش روحي و رواني و ايجاد تعلق خاطر به فضا بر احساس گريز 
از فضاهاي شهري امروزي غلبه و موجبات حضور بیشتر شهروندان و ايجاد جامعه و فضاهاي 
شهري شــادتر را فراهم مي آورد. براي دســتیابي به اين هدف، بايد با تأكید بر ابعاد كالبدي، 
زيست محیطي و اجتماعي در فضاهاي شــهري به ايجاد معیارهايي مانند ارتباط با طبیعت، 
پیاده مداري، دوچرخه سواري، رنگ، هماهنگي بصري، جداره هاي فعال، حس تعلق، امنیت و 
تعامالت اجتماعي پرداخت و عملیاتي كردن اين معیارها تأثیر بیشتري در شادي و نشاط مردم 

و ساكنان شهرخواهد داشت.
با نگاه اجمالي به شهر آيا عناصر شادي ديده مي شود يا هنوز فاصله زيادي با 

شهر شاد داريم؟
البته در سال هاي گذشته شهر از لحاظ بصري پیشــرفت قابل مقايسه اي داشته است و فكر 
مي كنم مســئوالن نیز اين موضوع را در اولويت پروژه هاي شــهري قرار داده اند. پیاده كردن 
عناصر شــادي و زمینه هاي زيبايي تأثیرات رواني مثبتي بر افراد مي گذارد. مسئوالن شهري 
بايد داشتن شهري زيبا و استفاده از ابزار و المان هاي شادي و زيبايي را در شهر بیش از پیش جزو 
اولويت هاي پروژه هاي خود درنظر بگیرند، براي مثال وجود لوازم ورزشي در پارك ها مي تواند 
شادي آفرين باشد. ورزش باعث افزايش كاتكول آمین )هرمون جنگ و گريز  كه از گره آدرنال 
آزاد مي شود( و باعث ايجاد دوپامین مي شــود كه در فضاي سیناپسي باعث نشاط مي شود. 
نقاشي ها و المان هاي زيبايي در شهر و در پارك ها و حتي رنگ آمیزي محله هاي خاكستري خود 
گواه از اين پیشرفت است. اما همچنان چنین اقداماتي بايد گسترده تر از گذشته صورت گیرد.

از ديدگاه روانشناســي رنگ و نور در پروژه هاي شهري چه تأثيري در نشاط 
اجتماعي دارد؟

امروزه به نقش مهم نور و رنگ در عملكرد و كارايي افراد در طول شبانه روز پي برده اند به گونه اي 
كه هم اكنون روانشناسي نور و رنگ زيرمجموعه هايي مهم از روانشناسي محیط است. مبحث 
روانشناسي نور يكي از مهم ترين بخش هاي روانشناسي محیط به شمار مي آيد به گونه اي كه 
اجراي درست نورپردازي ها مي تواند ضمن تأثیر مثبت بر خلق و خو، موجب بروز احساسات 
مثبت و حتي رفتار مطلوب در شهروندان  شود و در عین حال آلودگي نوري نیز در زمره مباحث 
زيست محیطي و سالمت قرار دارد. در فضاهاي شــهري، رنگ نور محیط در ايجاد احساس و 
رفتار شهروندان تأثیرگذاراست. نوع و میزان احساساتي كه از رنگ نورها در افراد ايجاد مي شود 
متفاوت است، اما زمینه ايجاد احساس در برابر هر يك از پرتوهاي رنگي مشخص، غالبا به شكل 
يكساني نمود پیدا مي كند و تنها در افراد شــدت و ضعف دارد. از ديدگاه علم روانشناسي يك 
جامعه شاد و پرانرژي استعداد زيادي براي پیشرفت خواهد داشت. نورپردازي بر مبناي علم 
روانشناسي مي تواند زمینه شادي و ايجاد انرژي را در افراد موجب شود كه حاصل آن پیشرفت 
شهروندان يك شهر خواهد بود. از ويژگي هاي يك نورپردازي خوب اين است كه به مخاطب 
كمك مي كند تا احساس تعلق بیشــتري نســبت به محیط پیدا كند كه خود اين مقوله نیز 

مي تواند يكي از عوامل تأثیر گذار در بخش گردشگري و رونق اين صنعت باشد.
شاد بودن مردم چه تأثيراتي در زندگي آنها دارد؟

يكي از عواملي كه مي تواند آرامش رواني را به دنبال داشته باشد و باعث كاهش اختالالت رواني، 
از بین نرفتن اعتماد به نفس و داشتن ارتباطات سالم فردي اجتماعي، انبساط خاطر و... باشد، 
شادي است. وجود شادي در زندگي افراد باعث مي شود بسیاري سراغ نشاط هاي دست چهارمي 
نظیر اكستازي و شبیه آن نروند. بنابراين با تمام اين تفاصیل بايد به شادي و نشاط اجتماعي 
شهري كه موضوع بسیار با اهمیت امروز است، توجه جدي داشت و شهر خاكستري را به سوي 

شهري شاد سوق داد.

فتانه احدي
روزنامه نگار

عليرضا داوودنژاد:
آنچه مسلم است 

حركت شهر 
به سمت ارائه 

خدمات برجسته، 
توليد و عرضه 

كاالهاي مرغوب 
و رقابت پذير 

بيش از هرچيز 
به شهروندان 
خوش قريحه، 

متخصص و خالق 
نياز دارد. شهري 
كه تصميم خود 

را گرفته و حركت 
به سمت خدمات 
برجسته و توليد 

كاالي مرغوب 
و رقابت پذير 

را وجهه همت 
قرار داده است، 

الجرم و به ناگزير 
سراغ تحول در 

نظام آموزش 
و بازآموزي 

شهروندان مي رود 
و لحظه اي در 

اولويت اين امر 
ترديد نمي كند

محمود ميرلوحي:
مديران شهري 

مي توانند با بررسي 
دقيق مشكالت 

- كه بخشي از 
آنها ذكر شد- در 

مسير ايجاد شهري 
شاد قدم بردارند 

اقداماتي همچون 
به كارگيري 

رنگ هاي شاد و 
نمادهاي هنري 

در فضاسازي هاي 
شهري، نوسازي 

بافت هاي فرسوده 
شهري و گسترش 

فضاهاي سبز 
مرتبط با زندگي 

روزمره مانند 
درختكاري 

در خيابان ها و 
گذرگاه ها و...اين 

امكان را در اختيار 
مديران شهري 
قرار مي دهد تا 
مانع دلمردگي 

شهر و مردمانش 
شوند

ليال شريف
روزنامه نگار

راهي براي نجات شهر

نحوه چاره انديشي ما براي امور 
شهري بســتگي به تلقي مان از 
هويت شهروندي دارد. آيا او را 
موجودي منفعل، مقلد، اطاعت پذير و مصرف كننده تعريف 
مي كنیم و اوج  مهارت و سواد او را در استفاده بهینه از علم، 
تخصص و بروشور براي »مصرف« كاالي پیشرفته مي دانیم؛ 
يا اورا موجودي خوش قريحه، متخصص و خالق مي شناسیم 
كه توان و شايستگي و مهارت ا و در دستیابي به فوت و فن 
تولید كاالي پیشرفته تعريف مي شود. يا هرگونه موجودات 
ديگري كه هر كدام به ناگزيــر مالحظات و تعاريف خاص 

خود را پیدا مي كنند؟
آنچه مسلم اســت، حركت شهر به ســمت ارائه خدمات 
برجسته، تولید و عرضه كاالهاي مرغوب و رقابت پذير بیش 
از هرچیز به شهروندان خوش قريحه، متخصص و خالق نیاز 
دارد. شــهري كه تصمیم خود را گرفته و حركت به سمت 
خدمات برجسته و تولید كاالي مرغوب و رقابت پذير را وجهه 
همت قرار داده است، الجرم و به ناگزير سراغ تحول در نظام 
آموزش و بازآموزي شهروندان مي رود و لحظه اي در اولويت 

اين امر ترديد نمي كند.
عبــور از آموزه هــاي تكــراري و بي ثمر و تكیــه به نظام 
آموزش هــاي كارگاهــي و مهارت هاي كاربردي، مســیر 
اجتناب ناپذير تحول شــهر به سوي ســرزندگي، نشاط و 
خالقیت شهروندان است؛ چشم دقیق، گوش حساس، مغز 
هشــیار، قلب مطمئن، زبان گويا، صداي رسا، بازوي قوي، 
دست توانا، پنجه ماهر، پاي ســبك و اندام چابك ازجمله 
ويژگي هايي است كه شهروندان شهري را سرزنده و فعال و 

با نشاط مي سازد و معرفي مي كند.
شهري پر از مراسم، اعیاد، جشن ها، مسابقات و جشنواره ها 
كه نمونه هاي ممتاز شهروندي در آنها شناخته مي شوند، 
آثار و محصوالتشان به عرضه درمي آيد و از هواداران خود 
جايزه و عنوان و مزايا دريافت مي كنند. شــهري كه در آن 
تالش ها ديده مي شــود و منزلت شــهروندان به جا آورده 
مي شود. شــهري با تولید كنندگان برتر و بازارهاي امن و 
امان كه امنیت مالي، شغلي و صنفي آنها را نهادهاي معتبر 
شهري تضمین كرده است. شهري كه در آن هیچ كوششي 
ناچیز انگاشته نمي شود، هیچ تالشي ناديده نمي ماند و هیچ 
كااليي به دست بازار سیاه ســپرده نمي شود. شهري كه از 
مهد كودك تا دانشگاه به دنبال توان بخشیدن به نسل تازه و 

افزودن بر دانايي ها و مهارت هاي شهروندان است.
شــهري كه در آن بازگشــت واقعي خط و رسم، طراحي، 
نقاشي، كاردســتي و هنر به ســاعات آموزش  و بازآموزي 
اتفاق مي افتــد، زنگ هاي ســرود، نمايــش و ورزش در 
مدارس و دبیرستان ها و دانشــكده ها رونق پیدا مي كند، 
گروه هاي هنري و تیم هاي ورزشي در آنها شكل مي گیرد، 
صنايع دستي و هنرهاي نمايشي و فوت و فن هاي سینمايي 
در آموزشــكده ها و محله ها و مناطق آن ترويج مي شود و 
باالخره فرهنگسراهاي شــهري، منطقه اي و محلي آن به 
لوالهاي آموزش، اشتغال و تفريح شهروندان بدل مي شوند.

عزيمت به سوي چنین شهري باطل السحر ركود، كسالت و 
افسردگي شهري خواهد شد و موجبات بروز انگیزه، شور و 

نشاط را در شهروندان فراهم خواهد آورد.
نجات شــهر امروز ما در گرو راه اندازي نهضت تولید كاالي 
مرغوب و رقابت پذير اســت؛ چه در دنیــاي واقعي چه در 

جهان مجاز.

نشاط اجتماعي با تكيه بر غناي فرهنگي و مناسبت هاي آييني

يكي از مســئولیت هايي كه در شوراي 
شهر پنجم تعريف شــد، موضوع نشاط 
اجتماعي در شهر بود و ما تالش كرديم 
با برگزاري برنامه هــاي مختلف اين موضوع را پیگیــري كنیم. عوامل 
مختلفي در ايجاد نشاط اجتماعي در كالنشهرها نقش آفريني مي كنند، 

بافت شــهر و محله، آلودگي هاي صوتي و هوا، ترافیك، بزهكاري هاي 
اجتماعي، بي  نظمي، كمبود فضاي سبز و... ازجمله داليلي هستند كه 
مي توانند زندگي روزانه ساكنان شهر را از نشاط دور كنند. در اين میان 
مديران شهري مي توانند با بررســي دقیق مشكالت - كه بخشي از آنها 
ذكر شد- در مسیر ايجاد شهري شــاد قدم بردارند، اقداماتي همچون 
به كارگیري رنگ هاي شاد و نمادهاي هنري در فضاسازي هاي شهري، 
نوسازي بافت هاي فرسوده شهري و گســترش فضاهاي سبز مرتبط با 
زندگي روزمره مانند درختكاري در خیابان ها و گذرگاه ها و...اين امكان را 

در اختیار مديران شهري قرار مي دهد تا مانع دلمردگي شهر و مردمانش 
شوند.  مديران شهري مي توانند با تكیه بر غناي فرهنگي و مناسبت هاي 
آيیني، نشاط اجتماعي را تأمین كنند. در نوروز پیش از كرونا شاهد بوديم 
كه برنامه هاي فكاهي موجب شــادي مردم شدند و امیدوارم در شرايط 
كرونايي نیز برنامه هاي مختلفي براي افزايش روحیه مردم مهیا شــود. 
از نظر بنده با موسیقي هاي ملي، ايراني، نواحي، لباس هاي محلي، هنر و 
نقاشي در كنار پیگیري برنامه هاي اجرايي در مسیر كاهش آلودگي هاي 

شهري و ترافیك مي توان مردم را به سمت نشاط اجتماعي سوق داد.

مردم بايد به عنوان حامي شهر معرفي شوند 

اگر بخواهیــم از مهم ترين عوامل 
نقش آفرين در ايجاد نشاط اجتماعي 
در مديريت شــهري صحبت كنیم 
بايد بگويم زمانــي مي توان امیدوار بود كه نشــاط اجتماعي در 
شهر گسترده شده اســت كه تمام مردم در مديريت شهر نقش 
داشته باشند. در كشورهاي توسعه يافته مردم نه تنها عالقه مند 
به پرداخت مالیات هســتند بلكه در برخي مواقــع از دولت ها 
درخواست مي كنند كه مالیات بیشتري دريافت كنند؛ چرا كه اين 
شهروندان درك مي كنند كه مالیات ها در چه مسیرهاي درستي 
هزينه مي شــود و چه دســتاوردهاي مهمي براي شهر و محل 
زندگي شان دارد، بنابراين اگر دولت ها از مردم مالیات بیشتري 
دريافت مي كنند، به تناسب آن خدمات بیشتري نیز در اختیار 
شهروندان قرار مي دهند. بنابراين مشــاركت مردم در مديريت 
شهري از اين منظر بايد به گونه اي باشــد كه ديدگاه ها و نظرات 
آنها در مديريت شهري از اثرگذاري كافي برخوردار شود. امروز ما 
شاهد هستیم كه شهرهاي ما از مشكالت مشابهي رنج مي برند، 
به عنوان مثال فضاي سبز، پاركینگ، جمع آوري و تفكیك زباله از 
مبدأ، ساخت و سازهاي غیرمجاز، ساختار ناهمگون ساختمان ها، 

اجرا نشدن طرح جامع شــهر، محله محور نبودن و... گريبانگیر 
بسیاري از شهرهاي كشور است. بدون شــك اين موضوعات از 
چشم مديريت شهري پنهان نمانده است و مديران شهري فعلي 
و آينده ما از اين مشكالت بي اطالع نیستند، چه كسي است كه 
نداند كه امروز در تهران و كالنشهرها بخش عمده زندگي مردم 
در ترافیك تلف مي شود؟ بنابراين در تهران و كالنشهرها، صورت 
مســئله در رابطه با بحث نشــاط اجتماعي مشخص است و اگر 
شرايط مهیا باشد مي توانیم راهكارهايي كه در دنیا به كار گرفته 

مي شود را آزمون كنیم.
نكته كلیدي در اين بحث اين است كه راهي انتخاب شود كه مردم 
در عین حال كه بخشي از مسئله هستند به عنوان راه حل مسئله 
قد علم كنند. در میان سرمايه هاي مختلف انساني، فرهنگي و... 
مهم ترين سرمايه را بايد سرمايه اجتماعي نام برد و در اين میان 
اعتماد مهم ترين عنصر سرمايه اجتماعي است. اگر مردم به برنامه 
مديران شهري اعتماد داشته باشند، بدون شك براي رسیدن به 
هدف، صبر و تحمل خواهند داشت و همراه خواهند بود. به نظر 
مي رســد براي آنكه مديريت شــهري آينده در مسیر مديريت 
درست شهر با ايجاد نشاط اجتماعي گام بردارد، الزم است اعتماد 
را به شــهر بازگرداند، مردم در طرح هاي مختلف شهري حامي 
فكري و اجرايي باشند، شهر را به شهري انسان محور تبديل كنند، 

ايده اي كه در ادوار مختلف مورد توجه قرار گرفته است.

مديران شهري از تشويق شهروندان همراه غافل نشوند

زماني كه صحبت از نشاط اجتماعي 
در شــهر مي شــود، ذهن بسیاري 
از افــراد بــه ســمت فعالیت هاي 
دسته جمعي مانند كوهنوردي، برگزاري  مراسم هاي ملي و مذهبي 
و... حركت مي كند اما واقعیت اين است كه تمام اين موارد بخشي 
از نشاط اجتماعي را تشكیل مي دهند. از نظر من داشتن يك شهر 
پاك، استفاده آسان و در دسترس از وسايل حمل ونقل عمومي، نبود 
ترافیك و... را مي توان به عنوان نشاط اجتماعي در زندگي شهري 
تعريف كرد، بنابراين نشاط اجتماعي يك تعريف كلي دارد و بايد 
گفت تمام امور و اتفاق هايي را كه در جامعه شهري امكان وقوع دارند 
و موجب شادابي شهروندان مي شوند، بايد به عنوان اقدامي در جهت 
نشاط اجتماعي معرفي كرد. اين خواسته زماني به وقوع مي پیوندد 
كه شهر زنده باشد. بزرگ ترين معضلي كه همواره شهرهاي بزرگي 
مانند تهران را با مشــكل روبه رو كرده، مربــوط به همین موضوع 
است. كالنشهرهاي ما از زندگي تهي شده اند و شايد مقداري از اين 
مشكالت با شرايط اقتصادي و دشوار شدن زندگي ها مرتبط باشد 

اما شهرداري ها با تكیه بر توانايي هاي فرهنگي خود مي توانند در اين 
حوزه ورود كنند. زماني كه يك شهروند به محل كار خود مي رود 
و يك مسیر شــهري را طي مي كند، شهرداري مي تواند اين مسیر 
را با انجام فعالیت هاي فرهنگي و زيباسازي براي شهروندان قابل 
پذيرش كند و با انجام فعالیت هايي مانند فضاسازي شهري، آسفالت 
مناسب خیابان ها، توزيع محصوالت فرهنگي، توسعه فضاي سبز و 
پخش آواهاي نشاط آور در اتوبوس و مترو، پخش كتاب در وسايل 
حمل ونقل عمومي... مي تواند در مسیر نشاط شهروندان گام بردارد. 
شــهرداري در كنار اين فعالیت ها مي تواند از مشوق هاي مختلفي 
براي نزديكي شهروندان به بدنه مديريت شــهري استفاده كند؛ 
به عنوان مثال استفاده از طرح هايي براي تشويق افرادي كه در مترو 
و اتوبوس كتاب مي خوانند، مي تواند موجب افزايش روحیه شــهر 
شود يا افرادي كه در ساختمان هايشان دست به فضاسازي هاي زيبا 
مي زنند، از تخفیف عوارض ساالنه برخوردار شوند. اين قبیل اتفاقات 
مي تواند همدلي را در شهر افزايش و موجب نشاط اجتماعي شود. 
در واقع بايد گفت كه شهرداري در اين روزگار سخت اقتصادي مردم، 
بايد يك بعد فرهنگي مناسب را در جامعه پررنگ كند تا اندكي از 
شرايط سخت زندگي مردم كاسته شود و روحیه نشاط اجتماعي 

افزايش پیدا كند.

عليرضا داوودنژاد
كارگردان، نويسنده

محمود ميرلوحي
عضو شوراي شهر تهران

هادي حق شناس
كارشناس اقتصادي

محمدعلي پورنيا
كارشناس ارشد مديريت شهري

 نشاط اجتماعي در گروي اجراي برابر قوانين شهري

نشــاط اجتماعي در هر حوزه اي 
متفــاوت اســت و مي توانــد به 
شــكل هاي مختلف ايجاد شود، در حوزه شــهرداري زماني ما 
مي توانیم به نشــاط اجتماعي كمك كنیم كه فضاهاي شهري 
متناســب با نیازهاي ضروري افراد باشــد؛ يعنــي زماني كه 

مجموعه اي ساخته مي شود، فضاي فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، 
تفريحي و تمام نیازهاي ضروري يك شهروند در آن ديده شود.  
امروز تراكم فروشي و برج سازي  بدون توجه به نیازهاي مذكور به 
 معناي گرفتن نشاط و روحیه سالم از مردم و قرار دادن شهروندان 
در دايره غم و ناراحتي است؛ اتفاقي كه شهرهاي بزرگي همچون 
تهران در ادوار مختلف با آن دســت به گريبان بوده اند. مديران 
شهري جديد اگر خواهان ايجاد نشــاط اجتماعي هستند بايد 
قوانین و مقررات شهرداري را براي فقیر و غني، شمال شهري و 

جنوب شهري، بومي و غیربومي يكسان اجرا كنند.

محمدرضا صباغيان
عضو كمیسیون شوراها و امور 

داخلي مجلس يازدهم



توسعه قلمرو عمومي
عبدالرضا گلپايگاني، معاون شهرســازي 
و معماري شهرداري تهران، با بيان اينكه 
در پروژه هــاي مختلف شــهري به تأثير 
روانشــناختي فضا و محيط بــر روحيه 
شــهروندان توجه مي شــود، مي افزايد: 
در 40-30سال گذشــته، شاهد بلعيدن 
فضاهاي باكيفيت شــهري توسط ساخت وســازهاي ناهماهنگ و 
ناموزون بوده ايم و در گزارش هاي ميداني، همواره يكي از شــكايات 
مردم، وجود چنين ساخت وسازهايي در مجاورت محل سكونت شان 
بوده است. مواجهه شهروندان با ساخت وســازهاي ناموزون به مثابه 
توليد جيغ بنفش اســت كه باعث آزار روحي مي شود! بر اين  اساس، 
چند سالی است كه د ر برنامه هاي شهرسازي تنها به ساخت وسازهاي 
متقارن و متناسب با ظرف مكاني مجوز داده مي شود و پيش بيني ما 
اين است كه چنين اقدامي به عنوان يك برنامه بلندمدت، به ارتقاي 
آرامش و ساخت شهري بهتر براي شهروندان منجر خواهد شد. محور 
ديگري كه در زمينه تقويت نشاط اجتماعي مدنظر معاونت شهرسازي 
و معماري است، ساخت ساختمان هاي ايمن است. گلپايگاني در اين 
 زمينه مي گويد: سازه هاي ناايمن و نامطمئن افزون بر خطرات جاني 
و بار مالي ســنگين، روان شــهروندان را آزار مي دهد، بر اين  اساس، 
افزون بر شناسايي و مقاوم سازي ســاختمان هاي پرخطر، در اعطاي 
مجوز ساخت، تأكيد بسيار زيادي بر اصول ايمن سازي داريم. سومين 
محور مدنظر معاونت شهرسازي و معماري، گسترش فضاهاي محيطي 
آرامش بخش است. در اين  راستا، جلوگيري از ساخت وساز در باغات 
اقدامي اســت كه با جديت از ســوي اين معاونت پيگيري مي شود. 
معاون شهرسازي و معماري شــهرداري در اين باره مي گويد: ضمن 
تدوين مقررات ويژه در اين حوزه، تملك باغاتي كه در خاطره جمعي 
شهروندان داراي ارزش هستند نيز در دســتور كار بوده؛ نمونه آن، 
خريداري باغ وثوق الدوله در منطقه14 و تبديل آن از يك باغ شخصي 
به يك فضاي عمومي بوده است. وي با بيان اينكه احساس عدالت و 
برابري در استفاده از امكانات از مؤلفه هاي مهم جامعه بانشاط است، 
مي افزايد: در راستاي تقويت احساس ارزشمندي و  آرامش شهروندان، 
حدود 20باغ در محالت مختلف كه بيشــتر در جنوب شهر هستند، 

تملك و در دسترس عمومي قرار گرفته است.
فضاهاي جمعي باعث ايجاد آرامش در شهر مي شوند و توسعه قلمرو 
مناسب براي گشــت وگذار و پياده روي از شــاخصه هاي شهر خوب 
است. معاونت شهرسازي و معماري شــهرداري تهران براي تحقق 
اين منظور، توســعه قلمرو عمومي را جــزو برنامه هاي خود تعريف 
كرده. معاون شهرسازي و معماري شــهرداري مي گويد: جان شهر 
در فضاهاي همگاني با حضور و گفت وگوي مردم جاري مي شود. در 
اين  راستا، مناسب سازي فضاي اطراف روددره ها، تجهيز بوستان ها و 
فضاهاي عمومي به مكان هايي براي تجمع و مالقات مردم با يكديگر، 
ايجاد ميدانگاه ها ازجمله ميدانگاه بزرگ اميركبير و توسعه پياده راه ها 
با امكانات متنوع از فضاي سبز مناسب تا مسير دوچرخه سواري، دنبال 
شده است. گلپايگاني بر توسعه نشاط اجتماعي در ميان افراد معلول 
و كم توان شهر ازجمله سالمندان نيز تأكيد مي كند و مي گويد: تجهيز 
و مناسب سازي فضاهاي شــهري به تقويت حس آرامش، رضايت و 
نشاط در شهر منجر مي شود. در دوره فعلي مديريت شهري، موضوع 
مناسب سازي اماكن عمومي ازجمله ايســتگاه هاي مترو و بي آرتي، 
ميادين ميوه  و تره بار، بوستان ها و مساجد مدنظر قرار گرفته، ازجمله 
اينكه نزديك به 40ايســتگاه مترو به آسانســور تجهيز شده است. 
همچنين به منظور ارتقاي مناسب ســازي در شهر، براي اولين بار در 
تهران نقشه اي از فضاهاي هم پيوند طراحي و برنامه ريزي شده تا در 
بازه زماني 10 ساله تمام فضاهاي روي نقشه مناسب سازي شوند. در 
اين برنامه بلندمدت عالوه بر معاونت معماري و شهرسازي، معاونت 
فني و عمراني، معاونت حمل ونقل و ترافيك و سازمان هاي مختلف 

همكاري مي كنند.
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 نشاط

اجتماعی

این شماره

تعريف پروژه هاي توسعه محلي
سازمان نوســازي شــهرداري تهران با شناسايي 
فضاهاي بايــر و رهاشــده در ســطح پايتخت، با 
هدف كاهش آســيب هاي اجتماعي و نيز تقويت 
تعامالت مردم، به ويــژه در دوران كرونا كه امكان 
اســتفاده از اماكن سرپوشــيده محدود شده، در 
جهت ايجــاد پاتوق هاي محلي ورود كرده اســت. 
كاوه حاجي علي اكبري، مديرعامل ســازمان نوسازي، با بيان اينكه پاتوق هاي 
محلــي ازجمله فضاهاي عمومي مناســب براي حضور شــهروندان و تقويت 
تعامالت اجتماعي و محلي براي برگزاري مراسم مختلف است، مي گويد: تا به 
امروز بيشتر از 20پاتوق محلي ازجمله پاتوق مخبر و پاتوق هاي محله امامزاده 
عبداهلل در منطقه9، گذر خيابان شهيددعوتي در منطقه10، پاتوق سيمين و 
سوزنبان در منطقه11، پاتوق اقاقيا و گذر امامزاده يحيي در منطقه12، پاتوق 
بوستان ابريشم در محله نظام آباد، پاتوق زاهدگيالني با مساحت 450مترمربع 
در منطقه13، ميدانگاه اميركبير و ميدانگاه ارامنه دوالب در منطقه14، مركز 
محله شــيرين دخت در محله مينابي و فضاي شــهري ملك خاتون و پاتوق 
درخشان در محله اتابك در منطقه15 و پاتوق محله افشاريان در محله استاد 

معين و ميدانگاه شمسه در منطقه20 ايجاد شده است. 
وي به طرح هاي توسعه محلي دردست ســاخت نيز اشاره مي كند و مي افزايد: 
پروژه دژباغ در محله كن منطقــه5، دوپاتوق در منطقه8، ميدانگاه بريانك در 
منطقه10، ميدانگاه دريافت در منطقه18و مركز محله ابوعباس در نفرآباد و يك 

ميدانگاه در ضلع شمال شرقي حرم عبدالعظيم منطقه20، از اين پروژه هاست.
حاجي علي اكبري با بيان اينكه از سال97 با تبديل دفاتر محلي به دفاتر توسعه 
محالت، رويكرد توسعه محور در محالت در پيش گرفته شد و تالش مي شود 
جز نوسازي خانه ها، بقيه ابعاد نوسازي شهري هم مدنظر قرار گيرد، مي گويد: 
در راستاي توسعه نشــاط و تقويت حس تعلق و نيز ارتقاي كيفيت زندگي در 
محالت، به ويژه محالت داراي بافت فرســوده و ناكارآمد، بيش از 70پروژه تام 
)توسعه اجتماع محور( تعريف شــده. در اين پروژه ها، دفاتر توسعه محالت كه 
بيش از 55دفتر است و هركدام حدود 3محله را پوشش مي دهند، چند مسئله 
اصلي هر محله را شناســايي و سپس با مشــاركت خود مردم محله آن را رفع 
مي كنند. اين موضوع دامنه متنوعي دارد و از حل مســئله پسماند تا بهسازي 
يك خيابان و ايجاد كوچه هاي رنگي و دوســتي و توسعه كشاورزي شهري را 

شامل مي شود. 
مديرعامل سازمان نوســازي ادامه مي دهد: تاكنون نمونه هاي متنوعي از اين 
مسائل در محالت به دست مردم محالت و با پشتيباني سازمان رفع شده است. 
در زمينه پشــتيباني، طي هماهنگي با وزارت رفاه و بخشداري تهران به دنبال 
رسميت بخشي و صدور گواهي فعاليت براي گروه هاي محلي تحت عنوان سام 
)سازمان اجتماع محور( هستيم. همچنين تاكنون باالي 20صندوق كارآفريني 
در محالت توسط خود مردم تشــكيل و با تفاهمنامه با وزارت رفاه به صندوق 
كارآفريني اميد معرفي شده و از تســهيالت قرض الحسنه درجهت راه اندازي 

كسب وكارهاي محلي بهره مند شده اند.

تقويت برنامه هاي خانواده محور 
زهرا بهروزآذر، مديركل امور بانوان شهرداري تهران، 
با بيان اينكه برنامه هاي مربوط به نشــاط بانوان در 
2سطح دنبال مي شــوند، مي گويد: در فعاليت هاي 
خانواده محور زمينه حضور همــه اعضاي خانواده 
وجود دارد، ازجمله برگزاري كنسرت هاي آنالين كه 
در اجراي آنها به زمان حضور همه اعضاي خانواده در 
كنار هم و نيز انتخاب موسيقي خانواده پسند توجه مي شود. همچنين برنامه هاي 
ورزش همگاني و كوهنوردي و پياده روي هاي خانوادگي كه با همكاري سازمان 
ورزش برپا مي شود، با رويكرد خانوادگي دنبال مي شود. بخش دوم، برنامه هاي 
مختص بانوان است كه در دوران كرونا بيشتر در 9بوســتان ويژه بانوان انجام 
مي شود، ازجمله برنامه هاي شادستان ويژه تابستان كه شامل گذر نشاط در قالب 
فعاليت هاي ورزشي و فراغتي و نيز برگزاري دوره هاي آموزشي و هنري است. 
وي به محدودشدن فعاليت شهربانوها در دوران كرونا اشاره مي كند و مي گويد: 

22شهربانو و يك مجموعه با عنوان شهردخت، ويژه دختران در پايتخت داريم كه 
به امكانات فرهنگي ازجمله كتابخانه، سالن هاي ورزشي و هنري مجهز هستند. 
در دوران كرونا سالن هاي اجتماعات اين مراكز بسته است، اما در شرايط آبي و 
زرد كرونايي، امكان استفاده از مجموعه هاي ورزشي نيز  فراهم است. اداره كل 
امور بانوان شهرداري در زمان شيوع كرونا به سمت اجراي برنامه هاي آنالين ويژه 
بانوان حركت كرده اســت. بهروزآذر در اين باره مي گويد: عالوه بر كنسرت هاي 
آنالين، اقدام به توليد پادكست هايي مانند پادكست »جان زندگي« كرديم كه 
شامل روايت زيسته زنان الهام بخش است و بانوان مي توانند در اوقات فراغت آنها 
را گوش دهند. وي با تأكيد بر اينكه حضور در بوســتان ها و طبيعت در تقويت 
سرزندگي و نشاط انسان ها اثر بســيار خوبي دارد، مي گويد: تأكيد ما اين است 
كه با رعايت پروتكل هاي بهداشتي، با برگزاري برنامه ها در فضاهاي سبز، فاصله 
با طبيعت را كاهش دهيم. بر اين  اساس در زمينه ورزش و پياده روي بانوان در 

بوستان ها  برنامه هاي خوبي تدارك ديده شده است.

تهران؛ به رنگ سبز شاد
مرور كارنامه مديريت شهري تهران در زمينه نشاط اجتماعي؛ از تملك باغ ها و افزايش فضاي 

سبز تا برپايي ليگ محالت
در جامعه بانشاط، ســطح اميد به زندگي، احساس خوشبختي و رضايت در ميان شــهروندان باالست. در سايه نشاط 
اجتماعي، شهروندان به برقراري روابط و معاشرت با يكديگر بيشتر متمايل هستند و در برنامه هاي اجتماعي نيز حضور 
پررنگ تري دارند. به  اين  ترتيب، سطح توسعه اجتماعي در جامعه بانشاط باالتر است. برعكس اين وضعيت، روابط در 
جامعه بدون نشاط و شادي مبتني بر فردگرايي است؛ حس تعلق جمعي كمرنگ است و چنين جامعه اي با انباشت حس نارضايتي و ناراحتي و به تبع آن 
افزايش بروز ناهنجاري ها روبه روست. در اين  ميان، تحقيقات جامعه شناختي نشان داده كه ارتباط معناداري بين نشاط اجتماعي و رضايت از خدمات شهري 
وجود دارد؛ درواقع، زماني كه شهروندان از توزيع و دريافت خدمات شهري احساس رضايت كنند، ميزان نشاط اجتماعي نيز افزايش مي يابد. براي بررسي 
وضعيت نشاط اجتماعي در تهران، پيگير برنامه هاي مديريت شهري شديم و از مسئوالن سازمان هاي مختلف شهرداري درباره برنامه هاي انجام شده و 

دردست انجام در جهت ارتقاي نشاط اجتماعي پرسيديم.

مرضيه ثمره حسينی
روزنامه نگار

برپايي ايستگاه ها و مسابقات ورزشي
امير محسني، مديرعامل سازمان ورزش 
شــهرداري تهران، بــا بيــان اينكه اين 
ســازمان در اساســنامه خود مسئوليت 
ايجــاد نشــاط اجتماعي، ســالمتي و 
تندرستي را برعهده دارد، مي گويد: يكي 
از بزرگ ترين زنجيره هاي ورزشي كشور 
و البته بزرگ ترين زنجيره ورزشــي در ميان كشورهاي منطقه در 
اختيار شهرداري تهران است. شــهرداري تهران هزار و 100فضاي 
ورزشــي ازجمله 480زمين فوتبال چمن مصنوعي، مجموعه هاي 
چندمنظوره و بعضاً  مجموعه هاي كوچك مقياس ازجمله در سراهاي 
محالت دارد. محســني با بيان اينكه جمعيتي حدود 3ميليون نفر 
از شهروندان تهراني به طور مستمر با ســازمان ورزش در ارتباطند، 
مي افزايد: در پي شيوع كرونا، ارتباط ما با مخاطبان كمرنگ تر از قبل 
شده اما همچنان 500هزار نفر از شهروندان در ايستگاه هاي ورزش 
صبحگاهي و عصرگاهي كه در 1200پارك پايتخت تعبيه شده اند، 
به تمرين ورزش مي پردازند. همچنين با ايجاد شــبكه هاي مجازي 
اقدام به عضوگيري و جلب مشــاركت ورزشــكاراني كه در گذشته 
به صورت حضوري از مجموعه هاي ورزشــي شــهرداري استفاده 
مي كردند، كرديم و امروز در فضاي مجــازي حدود 800هزار نفر از 
تهراني ها به صورت يك شبكه منسجم در مناطق 22گانه با سازمان 

همكاري دارند.
از ديگر اقدامات سازمان ورزش در جهت تقويت نشاط اجتماعي در 
تهران، برگزاري ليگ محالت در روزهاي پيش روســت. مديرعامل 
سازمان ورزش شــهرداري تهران در اين باره مي گويد: در سال هاي 
قبل از شــيوع كرونا، جمعيتي 500هزار نفري در اين ليگ شركت 
مي كردند. پيش بيني ما اين اســت كه امســال حــدود 100هزار 
شركت كننده داشته باشيم. در اين دوره 80بازي و سرگرمي ورزشي 
در فضاي باز با رعايت پروتكل هاي بهداشــتي با حضور تيم هايي از 
22منطقه پايتخت برگزار خواهد شــد. همچنين از اوايل خردادماه 
تا اول  محرم كه فرصت دوماهه اي است، 55رويداد و برنامه ورزشي 
در مناطق 22گانه اجرا مي شود. ازجمله ورزش هايي كه در روزهاي 
اخير در پايتخت اجــرا كرديم، ورزش پلوگينگ اســت. اين ورزش 
سوئدي از سال 2018به عنوان ورزش عمومي در دنيا در حال انجام 
است كه در شهرداري تهران نيز دومين سالي بود كه اجرا شد. در اين 
ورزش، شهروندان حين پياده روي و دويدن آرام، به جمع آوري زباله 
مي پردازند. مديرعامل سازمان ورزش شهرداري تهران ادامه مي دهد: 
در اين  راستا، همچنين در هفته بدون دخانيات، در مناطق 22گانه، 
زنان و مردان تهرانــي در ايســتگاه هاي ورزش صبحگاهي اقدام به 

جمع آوري ته سيگارها از محوطه بوستان ها كردند.
از ديگر برنامه هايي كه در راســتاي ارتقاي نشــاط در شهر از سوي 
سازمان ورزش شهرداري دنبال مي شود، برگزاري مسابقات خواهرانه، 
پدر و دختر، پدر و پسر و پســر و مادر در فضاي باز است. مديرعامل 
سازمان ورزش شهرداري تهران با تأكيد بر اينكه هدف از برگزاري اين 
رويداد، ارتقاي روابط درون خانواده و همچنين ارتقاي روابط بيرون از 
خانه است، درباره اين رويداد توضيح مي دهد: در مسابقات خواهرانه، 
دختران تهراني در مسابقات آمادگي جســماني مثل دراز و نشست 
ثبت نام مي كنند و از برادر خود مي خواهند به عنوان حامي در كنارشان 
در مسابقه شــركت كند. محور ديگري كه محسني در ايجاد نشاط 
اجتماعي بر آن تأكيد مي كند، توجه به سالمندان و برگزاري مسابقات 
ويژه مردان و زنان باالي 50ســال، مســابقات نابينايان با همكاري 
سازمان بهزيستي، مسابقات ويژه افراد سندروم داون و مسابقات ويژه 
كوتاه قامتان است. مديرعامل سازمان ورزش شهرداري تهران در پايان 
مي افزايد: سازمان ورزش امكانات و ابزار الزم را در اختيار دارد، و بر اين 
 اساس، پيش بيني هاي الزم براي استفاده همه شهروندان از امكانات 
ورزشي شده و ما به دنبال تقويت نشاط و تندرستي تمام اقشار شهر 

تهران هستيم.
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 نشاط
اجتماعی

این شماره

نگار حسينخاني 
روزنامه نگار

آخرين روز خرداد، اسكیت بازان در خیابان ولیعصر، رنگ تازه اي به شهر دادند

مانور شادی
تصور كنيد توي تاكسي 
نشســته ايد و مسير هر 
روزه را يك بــار ديگــر 
مي پيماييد و به هرآنچه گذشته و هر چيز قرار است در آينده رخ 
دهد يا ندهد، فكر مي كنيد. كمي ابرو درهم كشيده ايد. اين يعني 
فكرها را با دقت مرور مي كنيد. بعــد گرما توي صورت تان مي زند. 
يعني تابستان در راه است؛ تابســتاني كه خيلي ها وعده گرماي 
سختش را بارها برايتان مرور كرده اند. بعد شما فكر مي كنيد چرا زير 

باد كولر نيستيد و مجبوريد اين راه هر روزه را در گرما طي كنيد. در 
همين لحظه يك نفر مثل برق و باد از كنار ماشيني كه شما سوار بر آن 
هستيد، رد مي شود و شما را به خودتان مي آورد. تا به خودتان بجنبيد 
چه شده، دومي و سومي و.... بعله! خيلي بيشتر از آن هستند كه در 
نفرات يك و دو و سه بخواهيد بشماريدشان. دختران و پسران جواني 
سوار بر اسكيت هايشان مثل برق، درحالي كه آدرنالين خون شان با 
لبخند توي صورت تان مي پاشد، با صدا و خنده از كنار ماشيني كه 
شما سوار بر آن هستيد، مي گذرند و شما را با كاروان سرخوشانه اي 

در شهر روبه رو مي كنند. چه تصوير بكري! تصاوير جوان يكي پس 
از ديگري مثل اساليد از جلوي چشم هايتان مي گذرد و شما به اين 
فكر مي كنيد، چقدر روزمرگي ها شكننده اند. حركت اسكيت سواران 
انگار هوا را خنك تر كرده است. شايد آن وقت باشد كه به اين فكر 
كنيد، اگر امروز زير باد كولر مانده  بودم، چه لحظه سرخوشانه اي از 
كف رفته بود. مانور شادي در شهري كه هر آن مي تواند خاكستري 
شود را از دست مي داديد. اما هستند كساني كه نگذارند، چهره يأس 

روي بلندترين خيابان شهر بنشيند.

عكاس: منا عادل

مسير 
اسكيت سواران 
از ميدان 
تجریش شروع 
و به تئاتر شهر 
منتهي شد.

 موج پنجم كرونا 
از راه رسيده 
اما اميد هنوز 
از نسلي، به 
این شهر تزریق 
مي شود.

خط ویژه اتوبوس هاي 
بي آرتي شاهد ده ها 
اسكيت سوار بود و 
عابر ها با گوشي هاي 
تلفن  همراه از آنها فيلم 
مي گرفتند.

بيشترین جمعيت را جوانان دهه 80 تشكيل داده اند.

 برنامه street ممكن است هر چند وقت یك بار ميان اسكيت سواران برقرار شود.
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 غول مرحله آخر   اتوبوس با موتور پيکان   فرهاد و فيروز؛نبرد اخم و لبخند   معماي مافيا در واليبال
 فرهاد قائمي خط خوردنش از تيم ملي را كه يك روز پس از 

دعوتش بود، مافيايي مي خواند سرپرست تيم ملي اما مدعي 
است كه آلكنو قائمي را نپسنديده است

داربي مديترانه
كمستارهتريناسپانيايسالهاياخير،امشبدرنيمهنهايييورومقابلايتالياييقرارميگيرد

كههممثلهميشهخوبدفاعميكند،هممالكيتداردوهمزيادگلميزند

تراكتور19:45 استقالل 19:50 سپاهانپيكان 21:10 پرسپوليسفوالد

23:30
ايتاليااسپانيا
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بفرماييد كار
آقايان سميعي و شكوري! دوران عكس گرفتن تمام شد؛ نشان بدهيد 

»مديريت« بلديد
بهروز رسايلي| از روزي كه زوج جعفر سميعي و ابراهيم شكوري به عنوان مديران جديد 
راهي باشگاه پرسپوليس شدند، ايام به كام شان بوده است. طلب مفصل برانكو پيش از 
حضور آنها پرداخت شد، بازيكنان خوب و كارآمدي جذب شده بود و تيم روي روال 
داشت كارش را مي كرد. سميعي هيبت رسمي خودش را داشت و شكوري هم پشت 
ميز كارش با ژست هاي مديريتي، عكس هاي رنگارنگ مي گرفت. گاهي فقط شاهد 
حضور آنها روي خط تلفن برنامه هاي مختلف بوديم. مي آمدند، 4 جمله تند مي گفتند و 
فضاي مجازي پر مي شد از تعريف و تمجيد. مديريت واقعي اما هيچ كدام از اينها نيست. 
موعد محك خوردن مديران پرسپوليس تازه فرارسيده و آنها از اين به بعد در مواجهه 
با چالش هاي پرشمار پيش رو بايد نشان بدهند »اين كاره« هستند. تنها بخشي از گير و 
گرفتاري هاي اين روزهاي باشگاه را با هم مرور مي كنيم تا شما هم ببينيد چه خبر است. 
به عالوه حتما در جريان هستيد كه بازيكنان پرسپوليس با انتشار يك استوري تند 

مشترك، حسابي از خجالت مديران باشگاه درآمده اند.

  از رادوشوويچ چه خبر؟
در حساس ترين مقطع فصل بوژيدار رادوشــوويچ به خاطر اينكه مطالباتش را نگرفته است 
قهر كرده و رفته. خطر فسخ يك طرفه قرارداد و غرامت 800 هزار دالري پرسپوليس را تهديد 

مي كند اما مديران اين باشگاه عين خيال شان نيست. آن اوايل مي گفتند پول رادو آماده است 
و او مي تواند روز شنبه براي دريافت آن به ايران بيايد اما بعدا معلوم شد اين »شنبه«، همان 
»دوشنبه« ايرج عرب براي برانكو است! از مسائل مالي و خطرات حقوقي داستان كه بگذريم، 
االن اگر حامد لك مصدوم يا محروم شود، چه اتفاقي رخ مي دهد؟ واقعا چرا باشگاه گذاشت 

كار به اينجا بكشد؟

  چرا كنعاني پريد؟
عالم و آدم مي دانند محمدحسين كنعاني زادگان قرارداد فصل بعدش را با االهلي قطر بسته و 
رفتني است. بعد در اين شرايط تازه ابراهيم شكوري براي او كامنت مي گذارد كه »بيا باشگاه مذاكره 
كنيم.« خدا قوت پهلوان! هر چقدر فكر مي كنيم، به ياد نمي آوريم يك بازيكن پرسپوليس اين قدر 

زود با باشگاه بعدي اش توافق كرده باشد. شما كجا بوديد؟ چه مي كرديد؟ 

  چرا به هوش نبوديد؟
كار بقيه تمديدي ها به كجا كشيد؟

2 ماه است كه از بازيكناني مثل احمد نوراللهي، وحيد اميري، كمال كاميابي نيا و... به عنوان نفرات 
در آستانه آزادشدن پرسپوليس ياد مي شود اما باشگاه هنوز موفق نشده حتي يك نفر از آنها را براي 
تمديد راضي كند. مي دانيم كه كار سختي است اما اين آقايان مدير پرسپوليس شده اند كه همين 
كارهاي سخت را انجام بدهند ديگر. فراموش نكنيد علي اكبر طاهري، گرشاسبي و حتي رسول پناه 
پيش از پايان فصل با چند بازيكن تمديد كردند. ايرج عرب هم تقريبا كل اسكلت تيم را حفظ كرد. 

منتظر دستپخت آقايان سميعي- شكوري هستيم.

 پول كجاست؟
همزمان صداي اعتراض بازيكنان و كادرفني هم به خاطر عدم دريافت به موقع مطالبات شان درآمده 
است. كم كم شاهد جنجالي شدن ميكس زون در پايان مسابقات پرسپوليس هستيم و اين اواخر 
حتي شايعه قهر يحيي گل محمدي هم منتشر شد. البته امروز »شايعه« است، فردا تبديل به 

»خبر« مي شود. پرسش اينجاست كه باشگاه چه مي كند و چرا نمي تواند پول بازيكنان را بدهد؟

 داستان كالدرون به كجا كشيد؟
مهلت باشگاه پرسپوليس براي پرداخت طلب گابريل كالدرون، سرمربي آرژانتيني پيشين اين 
تيم هم به پايان رسيد و خبري از تسويه حساب با او نشد. هم شكايت خود كالدرون و هم شكايت 
دستيارانش به شدت پرسپوليس را تهديد مي كند و ممكن است ناگهان جريمه اي درنظر گرفته 
شود كه قابل جبران نباشد. باشگاه يك كرور شكايت داخلي مثل سوشا مكاني هم دارد كه در 

مورد آنها هي فقط مي گويد: »نگران نباشيد، خطري ما را تهديد نمي كند.« آفرين به اين درايت!

 با سانتاكالرا چه مي كنيد؟
يكي ديگر از چالش هاي مديران پرسپوليس، پايان قرارداد قرضي شهريار مغانلو است. به اين ترتيب 
او در انتهاي فصل بايد به سانتاكالراي پرتغال برگردد. طبيعتا اين پرسپوليس است كه بايد براي 
تمديد اين حضور قرضي يا دريافت رضايتنامه قطعي اين بازيكن با باشگاه پرتغالي تفاهم كند اما 
هنوز يا كاري انجام نشده يا توافقي به دست نيامده است. لحن مغانلو هم در مورد آينده اش طوري 
است كه انگار خيلي اميدي به ادامه حضور او نيست. اگر باشگاه نتواند مقدمات ادامه حضور شهريار 
را با هزينه متناسب فراهم كند، اين حتما يك نمره منفي بزرگ در كارنامه آقايان مدير خواهد بود.

نكته بازي

آماربازي

اروپاييهاادايسوشارادرميآورند

بمبروحيهمقابلسپاهان

كارآدمهايفضايياست

امسال تعداد باالي گل به خودي ها 
در جــام ملت هــاي اروپــا همه 
را شــگفت زده كــرده اســت. تا 
اينجا 10 گل به خــودي در يورو 
2021 داشتيم كه از مجموع گل 
به خودي هــا در تاريخ برگــزاري اين 
مسابقات باالتر است. برخي عقيده دارند گلي كه اخيرا سوشا 
مكاني در ميوندالن با تيمي به نام »اود« در ليگ نروژ دريافت 
كرد، تحت تأثير همين فضا بوده است. يعني در حقيقت چون 
سوشا هميشه طبق مد اروپا رفتار مي كند، اينجا هم نخواسته 
عقب بماند و يك گل به خودي ضايع، در حد اشتباه دروازه بان 
اسپانيا زده است. البته اين تحليل غلط است. اگر نيم نگاهي به 
سابقه مكاني بيندازيد، درخواهيد يافت اين اروپايي  ها هستند 
كه دارند از دروازه بان پرافتخار ايراني الگو مي گيرند. سوشا گل 

به خودي مي زد، وقتي هيچ كجاي دنيا مد نبود!

باالخره كميته استيناف شاخ غول 
را شكست و حكم بازي پيكان و 
سايپا را اعالم كرد. پيش تر پيكان 
با وجود پيروزي مقابل ســايپا 
به خاطر انجام يك تعويض اضافي 
در ثانيه هاي پاياني 3 بر صفر بازنده 
اعالم شده بود، اما با شكايت اين باشگاه نتيجه برگشت. ما 
از جنبه قانوني ماجرا ســر درنمي آوريم، اما از نظر منطقي 
درست نبود كه يك تيم به خاطر تعويضي كه اصال توپ هم 
به پايش نخورده بود بازنده شود. به اين ترتيب شرايط سايپا 
براي بقا در ليگ برتر پيچيده تر شد، اما در عوض پيكاني ها 
كه خيلي به خاطر اين حكم دلخور شــده بودند، 2پله در 
جدول باالتر رفتند و جايگاه آبرومندانه تري پيدا كردند. اين 
اتفاق در آستانه بازي امشب با سپاهان، طبعا باعث افزايش 

روحيه پيكاني ها خواهد شد.

2روز بعــد از انتشــار فيلــم اهانت 
محمدحســين كنعاني زادگان به 
هواداران استقالل، تازه يك نيمچه 
واكنشي از باشگاه پرسپوليس سر 
زد. خداي ناكرده يك وقت فكر نكنيد 
آنها رفتار مدافع  شان را تقبيح كردند يا 
به خاطر خدشه دار كردن برند باشگاه به مجازات او شتافتند. نه، 
اين سوسول بازي ها مال بالد غرب است. پرسپوليسي ها پيگير 
پخش اين فيلم شده اند تا ببينند ماجرا چيست و يك بهانه اي 
براي ماستمالي كردن آن پيدا كنند. حتما توطئه اي در كار است، 
وگرنه كنعاني زادگان و فحش؟ حتي ممكن است رد پاي دشمنان 
خارجي يا آدم فضايي ها در ميان باشد. همه مقصرند جز كنعاني. 
يادش بخير؛ يك روز هم محمود فكري به جواد نكونام فحش داد 
و بعد موقع عذرخواهي گفت: »كساني را كه مرا مجبور كردند آن 

كلمه را به كار ببرم به خدا واگذار مي كنم!«

متريكا

هفته بيست وششــم از رقابت هاي ليگ برتر ايران كه ديشب آغاز 
شده امشب با انجام 7بازي پيگيري مي شود. مهم ترين رقابت هاي 
امروز جدال 2 صدرنشين در مقابل رقباي سرسختي است كه به اين 
راحتي ها امتياز نمي دهند. در انتهاي جدول هم اگرچه مهم ترين بازي 
ديشب برگزار شد اما امشب هم بازي هاي آبادان و مشهد ممكن است 

در معادالت سقوط تأثيرگذار باشد.

  غول مرحله آخر
گل سرسبد بازي هاي هفته26و احتماال ســخت ترين بازي پرسپوليس در 
5هفته باقيمانده همين بازي است. فوالد كه اين فصل هرگز در زمين خودش 
شكست نخورده امشب ميزبان پرسپوليس است و سپاهان كه 2هفته قبل با 
توقف در همين زمين 2امتياز از پرسپوليس عقب افتاده حاال اميدوار است كه 
پرسپوليسي ها نيز در همين ميدان امتياز از دست بدهند. براي پرسپوليسي ها 
بردن فوالد در اهواز هم به معناي شكستن يكي از طلسم هاي باقيمانده ليگ 
بيستم اســت و هم مي تواند به ارزش پنجمين قهرماني متوالي در ليگ برتر 
تمام شود. اگر سرخپوشــان در اهواز پيروز شوند نه تنها صدرنشيني را حفظ 
كرده اند بلكه با روحيه اي باالتر در 4بــازي باقيمانده به ميدان مي روند. بازي 
رفت پرسپوليس و فوالد در تهران بازي عجيب و پرحاشيه اي بود. مسابقه اي كه 
با تك گل مهدي عبدي به سود پرسپوليس دنبال مي شد اما اعالم يك پنالتي 
اشتباه به ضرر پرسپوليس ناگهان آرامش بازي را به هم ريخت. فريادهاي حسين 
كنعاني زادگان در آن بازي كه درنهايت با دخالت شديد كريم باقري آرام شد هنوز 
در خاطر همه هست. فوالد با آن پنالتي اشتباه بازي را مساوي كرد اما درنهايت 
پرسپوليس با گل احمد نوراللهي به بازي برگشت و 3امتياز را از آن خود كرد. 
امشب تكرار آن پيروزي در اهواز نهايت آرزوي همه پرسپوليسي هاست. تيم 
يحيي گل محمدي در اين ميدان ميالد سرلك را به دليل محروميت در اختيار 

ندارد و در آن پست، كاميابي نيا نيز همچنان به دليل مصدوميت غايب است.

  اتوبوس با موتور پيكان
سپاهان كه دو سه هفته اي بود بعد از پرسپوليس بازي مي كرد و همين 
نكته باعث اعتراض سرخپوشان شده بود اين بار يكي دو ساعت قبل از 
رقيب به ميدان مي رود. شاگردان محرم نويدكيا از ساعت19:50امروز 
در شــهرقدس تهران ميهمان پيكان خواهند بــود. اگر فكر مي كنيد 
بازي هاي سخت سپاهان بعد از توقف در شهر اهواز تمام شده سخت در 
اشتباه هستيد چون پيكان هم ازجمله تيم هايي است كه راه دفاع كردن 
مقابل تيم هاي بزرگ را خوب بلد اســت و در اصفهان هم روز سختي را 
براي سپاهان رقم زده بود. در پايان نيم فصل اول وقتي از نويدكيا پرسيده 
شد سخت ترين پيروزي سپاهان مقابل كدام تيم به دست آمد او از همين 
پيكان نام برد كه در اصفهان زردپوشان را براي كسب 3امتياز حسابي 
به دردسر انداخته بود. آن بازي نهايتا 2بريك به سود سپاهان تمام شد و 
امشب شاگردان محرم به تكرار همين نتيجه در شهرقدس اميد بسته اند.

  فرهاد و فيروز؛ نبرد اخم و لبخند
فرهاد مجيــدي بعد از 3بــرد متوالي هفته گذشــته مقابــل يكي از 
استقاللي هاي سابق متوقف شــد. او اين هفته هم مقابل يكي ديگر از 
سرمربيان سابق استقالل قرار مي گيرد تا شايد با برتري مقابل تراكتور 
به ريل پيروزي برگردد و روند كوبيدن روي ميز مصاحبه را ادامه بدهد. 
مصاف استقالل با تراكتور هميشه از دوئل هاي حساس ليگ بوده و حتي 
تنش هاي زيادي هم اطراف اين بازي شكل گرفته است. اما در بازي امشب 
بنا به داليل فراواني از آن تنش ها و حساسيت ها خبري نيست. مهم ترين 
دليل كم حادثه شــدن اين بازي عدم حضور تماشــاگران است و البته 
شرايط 2 تيم در جدول رده بندي هم دليل ديگري است كه اين مسابقه را 
از حساسيت سال هاي گذشته اش دور كرده است. استقالل در رتبه سوم 
جدول آنقدر با تيم هاي پايين و باالي خودش فاصله دارد كه احتمال هيچ 

مقام ديگري جز مقام سوم براي اين تيم وجود ندارد. شايد تنها جايگاه هاي 
جدول كه تكليف آنها از همين امروز مشخص است جايگاه هاي سوم و 
شانزدهم باشد كه بي بروبرگرد به استقالل و ماشين سازي خواهند رسيد. 
در آن سوي ميدان تراكتور هم در فصلي كه 4بار سرمربي اش را تغيير داده 
ديگر آرزوي آنچناني ندارد و فقط منتظر پايان فصل است. فيروز كريمي 
در دومين بازي اش روي نيمكت تراكتور نيمي از بازيكنان خود را به دليل 
محروميت و مصدوميت در اختيار ندارد و قطعا براي بستن بازي و كسب 
يك امتياز به تهران مي آيد. استقالل هم 3غايب دارد كه مهم ترين آنها 

فرشيد اسماعيلي است.

  استقاللي هاي سابق در جنگ سهميه
و اما در ساير بازي هاي امشب نســاجي و نفت مسجدسليمان كه هنوز 
احتمال سقوط شان منتفي نشده به ترتيب ميهمان نفت آبادان و پديده 
هستند. 2 روز قبل وقتي حكم كميته استيناف اعالم شد و سايپا 3امتياز 
بادآورده بازي با پيكان را از دست داد، احتمال سقوط سايپا بسيار باال رفت 
و رقباي اين تيم نفس راحتي كشيدند. نساجي و نفت مسجدسليمان كه 
حاال براي بقا اميدوارتر شده اند با كسب چند امتياز ديگر مي توانند اين 
اميدواري را تثبيت كنند. جدال نفت مسجدسليمان و پديده باز هم نبرد 2 
سرمربي استقاللي يعني محمود فكري و رحمتي است. نساجي هم بازي 
رفت را در زمين خودش با يك گل به برزيلي ها باخته و حاال براي انتقام 
به آبادان مي رود. مس رفسنجان به تبريز رفته تا امشب با ماشين سازي 
روبه رو شود. ماشين حاال ديگر سقوطش كامال قطعي شده و فقط براي 
سالمتي ورزش مي كند. در سيرجان هم يك دوئل ديگر ميان سرمربيان 
سابق استقالل انجام مي شود و قلعه نويي و منصوريان مقابل يكديگر قرار 
مي گيرند. گل گهر و آلومينيوم عالوه بر نبرد حيثيتي 2سرمربي خود، 

جدال نزديكي هم بر سر كسب رتبه چهارم اين فصل دارند.

ســايت متريكا با ارائه آماري جالب، تعداد 

جام هايي را كه بازيكنان هــر يك از تيم ها 36
برده اند، مقايسه كرده اســت. اين مقايسه 
به خصوص در ميان تيم هاي مدعي اين فصل 
مي تواند مقايسه جالبي باشد كه نشان مي دهد پشت هر يك از تيم ها چقدر 
تجربه حضور در رقابت قهرماني خوابيده است. براساس آمارهاي متريكا 
بازيكنان پرسپوليس در مجموع صاحب 36عنوان قهرماني در ليگ برتر 
هستند. ركورددار اين بازيكنان طبعا سيدجالل حسيني است كه 4بار با 
پرسپوليس و 4بار هم در تيم هاي ديگر قهرمان شده و صاحب 8قهرماني ليگ 
است. بقيه پرسپوليسي ها هم روي هم رفته 28قهرماني دارند. به گواه اين آمار 
تعداد قهرماني هاي بازيكنان سپاهان 10قهرماني است و فوالد )6قهرماني(، 

استقالل )5قهرماني( و تراكتور )4قهرماني( در رتبه هاي بعدي هستند.

 بازيكنان پرسپوليس عالوه بر برتري چشمگير 

در تعداد قهرماني ها در تعداد بازي در ليگ 142
برتر نيز ركورددار هســتند. ميانگين تعداد 
بازي پرسپوليسي ها در ليگ برتر 142بازي 
است كه از تمام تيم هاي صدرنشين و مدعي بيشتر است. در اين بخش هم 
سپاهاني ها بعد از پرسپوليسي ها در رتبه دوم قرار دارند. هر بازيكن سپاهان 
به طور ميانگين 135بار در ليگ برتر بازي كرده است. جالب اينكه در اين 
بخش هم فوالد باالتر از استقالل در رتبه سوم قرار دارد. چون بازيكنان فوالد 
صاحب ميانگين 104بازي در ليگ برتر هســتند امــا اين ميانگين براي 
استقاللي ها 99بازي است و هنوز 3رقمي نشده است. ميانگين تعداد بازي 
بازيكنان تراكتور هم 69بازي است كه اين تيم را پايين تر از همه تيم هاي 

مدعي و صاحب نام قرار مي دهد.

مهدي قائدي )اســتقالل(، سروش رفيعي 

)سپاهان( و احمدرضا زنده روح )گل گهر( هر 80
كدام با 6پاس گل بهترين پاسورهاي ليگ برتر 
تا پايان هفته25هستند. اما آمارهاي متريكا و 
امتيازاتي كه براساس عملكرد اين بازيكنان در ساير بخش ها به آنها تعلق 
گرفته هافبك گل گهر را باالتر از رفيعي و قائدي نشانده است. اين 3بازيكن در 
تعداد پاس گل فعال با هم برابرند اما در تعداد پاس هاي كليدي سروش رفيعي 
با ميانگين 2/2پاس در هر بازي بهترين آمار را داشته و قائدي با 2/1پاس دوم 
است. زنده روح نيز 1/7پاس كليدي در هر بازي داشته است. زنده روح اما در 
دقت پاس بهتر از 2 رقيب صاحب نام خود عمل كرده و با ميانگين 80درصدي 
در اين بخش باالتر از رفيعي و قائدي قرار دارد. دقت پاس سروش 78/4درصد 

بوده و دقت پاس قائدي هم رقم پايين 66/4درصد را نشان مي دهد.

جواهر؛ مثل رتبه چهارم
   رقابت جذاب تيم هاي ميانه جدولي

 به اميد آسيايي شدن

ليگ بيستم در حالي به هفته هاي پاياني رسيده كه غير از كورس قهرماني 
و كورس بقا در ليگ، شاهد يك رقابت بسيار شــيرين و جذاب ديگر هم 
هستيم. اگر فرض كنيم پرسپوليس و ســپاهان سر قهرماني مي جنگند و 
جايگاه استقالل هم در رتبه ســوم تثبيت خواهد شد، برش بعدي جدول 
را 8 تيم 31 تا 37امتيازي تشكيل مي دهند كه كامال اميدوارند با رسيدن 
به عنوان چهارمي، سهميه حضور در ليگ قهرمانان آسيا را به دست بياورند. 
اين 8 تيم عبارتند از: آلومينيوم اراك، تراكتور، فوالد، گل گهر ســيرجان، 
پيكان، پديده، نفت آبادان و مس رفســنجان. شايد ديوانه وار به نظر برسد 
اما واقعيت آن اســت كه حتي تيم هايي مثل نفت و مس كه هفته ها طعم 
پيروزي را نچشيدند هم شانس رسيدن به پله چهارمي را دارند. اين رتبه از 
آن جهت اهميت دارد كه اگر يكي از 3 تيم اول جدول قهرمان جام حذفي 
شود، چهارمين تيم ليگ برتر آسيايي خواهد شــد. در آن مسابقات، هم 
پرسپوليس، هم سپاهان و هم اســتقالل به يك چهارم نهايي رسيده اند و 
احتمال قابل توجهي وجود دارد كه يكي از آنها قهرمان شود. در اين صورت 
مثال آلومينيوم اراك مي تواند با قرارگرفتن روي پله چهارم، در نخســتين 
فصل حضورش در ليگ برتر، به سهميه آسيايي هم برسد. از اين جذاب تر 

ممكن است؟

شايد كمتر كسي بداند، اما سرمربيگري در تراكتور، سي ويكمين 
شــغل فيروز كريمي در اين حرفه اســت. او در حالي به شكل 
غيرمنتظره هدايت سرخپوشــان تبريزي را برعهده گرفت كه 
پيش از اين طي 30مقطع، سابقه كار در تيم هاي ديگر را داشته 
است. او چندين دوره روي نيمكت پاس تهران نشسته و با اين تيم 
آخرين قهرماني باشــگاهي ايران در آسيا را به دست آورده است. 
سپاهان، بهمن، پلي اكريل، ابومسلم، اســتقالل اهواز، راه آهن، 
صبا، داماش، گســترش فوالد، ذوب آهن، گل ريحــان و... تنها 
بخشي از تجارب كاري اين مربي 63ساله به شمار مي رود؛ كسي 
كه با حضور دوباره اش در ليگ برتر، عنوان مسن ترين مربي اين 
فصل را از امير قلعه نويي 57ساله گرفت. بين اين همه تيم ريز و 
درشت اما، نام اســتقالل تهران هم به چشم مي خورد؛ تيمي كه 

شايد نامتناسب ترين بخش كارنامه كريمي را تشكيل داده است.
با همه محاســن و معايبش، فيروز كريمي هميشه به عنوان يك 
چهره غيررنگي در فوتبال ايران شــناخته مي شد. او اما با حضور 
روي نيمكت استقالل در ليگ هفتم، اين وجهه را از خودش سلب 
كرد. از آن بدتر اينكه تجربه مربيگري در اســتقالل به هيچ وجه 
براي كريمي خوشايند نبود. او جاي مرحوم ناصر حجازي را گرفت 

و شريك بدترين فصل استقالل در تاريخ ليگ برتر شد؛ فصلي كه 
براي اين تيم روي پله سيزدهم جدول 18 تيمي به پايان رسيد. 
كريمي نه تنها از نظر فني موفقيتي در اين تيم نداشــت، بلكه با 
رفتارهاي عجيبش باعث ايجاد كدورت هم شــد؛ رفتارهايي كه 
شايد متناسب با ساير تيم هاي معمولي و متوسط اين مربي بود، اما 
تناسبي با بزرگي استقالل نداشت. از آن جمله مي توان به دواندن 
تحقيرآميز بازيكنان اســتقالل بعد از شكست خانگي برابر نفت 
آبادان اشاره كرد؛ سياستي كه شايد در بهمن يا پاس جواب مي داد، 

اما در استقالل معجزه نكرد.
در مجموع شــايد بتوان فيروز كريمي را اشتباهي ترين سرمربي 
تاريخ استقالل دانست؛ كسي كه بعد از ترك اين تيم قول داد ديگر 
هرگز مقابل آبي ها روي نيمكت ننشيند، اما بعدتر به عنوان سرمربي 
شاهين قولش را شكست. او امشــب در حالي به عنوان سرمربي 
تراكتور رودرروي اســتقالل فرهاد مجيدي قــرار مي گيرد كه 
اظهارنظر عجيبش در مورد فرهاد فراموش نشدني است. كريمي 
زمان هدايت استقالل با اشاره به بي انضباطي مجيدي گفته بود: 
»بهترين جريمه براي او، جريمه مالي است. فرهاد كلمه ميليون را 

كه مي شنود همه بدنش مي لرزد!«

سهشنبه 15 تير 1400

ماشين سازی- مس رفسنجان

گل گهر-آلومينيوم

استقالل-تراکتور

پيكان-سپاهان

پديده-نفت  مسجدسليمان

صنعت نفت-نساجی

فوالد-پرسپوليس

19:00

20:20

19:15

19:50

20:30

21:00

21:10

هفته  بيست و ششم

11 شهريور 1400

1۶ شهريور 1400 

15 مهر 1400

20 مهر 1400

20 آبان 1400 

25 آبان 1400 

7 بهمن 1400

12 بهمن 1400 

4 فروردين 1401 

۹ فروردين 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 جهاني2022

پنجشنبه 24 تير  1400

پنجشنبه ۳1 تير  1400

پرسپوليس -  استقالل

گل گهر سيرجان-آلومينيوم

فوالد-سپاهان

ملوان بندر انزلی -خيبر خرم آباد

19:45

20:30

21:30

20:00

جام حذفي

اشتباهي ترين سرمربي تاريخ استقالل
روايتي از فيروز كريمي، يك دوره ناموفق و البته فرهاد مجيدي

جامقهرمانيرانكوناماهداميكند
پرسپوليس به اهواز رفته تا سخت ترين بازي باقيمانده اش را انجام دهد اما بازي سپاهان هم چندان آسان نيست
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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

0 1

0

2

2

2

1

3

1

3

4

3

5

1

3

1

54

1

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

3

فراموشي حقيقي 
درخشش مجازي

گويا رشيد مظاهري يادش رفته براي چه 
كاري به استقالل آمده است

اين روزها يكي از اســتقاللي هايي كه در فضاي مجازي به شــدت عليه پرسپوليس كري 
مي خواند و به همين راحتي به تيتر دائمي رسانه ها تبديل شده، رشيد مظاهري است. گلر 
نيمكت نشين استقالل چپ و راست استوري هاي تند و خشمگين عليه پرسپوليس منتشر 
مي كند و خيلي از هواداران هم براي او »هورا« مي كشند. اين در حالي است كه استقالل 
پيش از رشيد هم كري خوان قهار اينستاگرامي داشته و براي اين كارها نيازي به جذب يك 

دروازه بان گران قيمت مثل او نبوده است.
حقيقت آن است كه جذب مظاهري براي استقالل هزينه بسيار زيادي داشت. گفته مي شود 
او يكي از باالترين قراردادهاي اين فصل فوتبال ايــران را دارد و جز اين، بند و تبصره هاي 
پولساز ديگري هم در قراردادش گنجانده شده است. به عالوه رشيد در حالي از تراكتور جدا 
شد كه اختالفات حل نشده اي با اين باشگاه داشت و استقالل براي جذب او متحمل ريسك 
بااليي شد. جواب همه اين دردسرها اما اين نيست كه مظاهري روي نيمكت بنشيند و براي 
پرسپوليسي ها كري بخواند. او در عمل قافيه را به حسين حسيني باخته و شايد هر بازي 

كه بيرون مي نشيند، چند 100 ميليون تومان ضرر به باشگاه مي زند. راه بازگشت به تركيب 
اصلي هم تمرين و تمركز كامل روي مسايل فني است. با اين حال نه رشيد اين كار را انجام 

مي دهد و نه هواداران چنين مطالبه اي از او دارند.
واقعا نــوع برخوردهاي ســطحي گروهي از هــواداران فوتبــال در ايــران، باوركردني 
نيســت. در همه تيم ها هم از اين دســت هواداران داريــم. به جاي اينكــه يقه بازيكن 
را بگيرند و او را وادار كننــد در ازاي پول هنگفتــي كه مي گيرد تن بــه كار بدهد، براي 
كري خواني هاي او كف و ســوت هم مي زنند. همين آقاي مظاهري پيش از پيوســتن به 
استقالل رگه هايي از تعلق خاطر به پرســپوليس را در فضاي مجازي بروز داده بود و اين 
يعني حرف هاي امــروز او را نبايد زياد هم جدي گرفت. ماحصل اين درخشــش مجازي، 
فراموشي حقيقي اســت؛ آنجا كه او تيم ملي را از دســت داده و در تيم باشگاهي اش هم 
 نيمكت نشين دروازه باني شــده كه خودش در ليســت مازاد بود، اما مشتري برايش پيدا

 نشد! 

از 4تيم حاضر در نيمه نهايي، 3تيم سابقه قهرماني دارند و تنها انگليس هرگز يورو يا 
جام ملت هاي اروپا را نبرده است. 2تيم امشب يعني ايتاليا و اسپانيا كه  ساعت23:30 
در ورزشگاه ومبلي لندن با داوري فليكس بريش آلماني با هم ديدار مي كنند، روي  هم 
4جام اروپايي دارند؛ يكي ايتاليا و 3تا اسپانيا. اين نبرد بيش از 100سال قدمت دارد. 
101 سال پيش آنها براي اولين بار در المپيك1920 يا همان »بازي هاي المپياد هفتم« 
در آنتورپ بلژيك به مصاف هم رفتند كه اسپانيا 2 بر صفر برنده شد اما در 37رويارويي 
سهم هر تيم از پيروزي 11تا و تعداد تساوي ها 15مورد بوده است. در فينال يورو2012 
در كي يف، اسپانيا با دل بوسكه موفق شد ايتاليا را با نتيجه 4بر صفر خرد كند. اين عادت 
بد اسپانيايي هاست؛ يا گل نمي زنند يا بد مي برند. الروخا در سال هاي اخير آرژانتين، 
كرواسي و آلمان را كه جزو مدعيان همه تورنمنت هاي بين المللي محسوب مي شوند، 

6تايي كرده. از اين بازي به »داربي مديترانه« ياد مي شود.
   در سال1928 يك ديدار هم  7بريك به سود ايتاليا تمام شد كه بهترين نتيجه در 
اين رويارويي تاريخي است. اسپانيا با لوپتگي يكي از داليل حذف ايتاليا در دور انتخابي 
جام جهاني2018 بود كه توانست تيم ونتوراي ناموفق را 3بر صفر در مادريد ببرد و مانع 

راهيابي آتزوري به جام جهاني شود. بازي رفت در تورين يك-يك شده بود.
  ايتاليا و اسپانيا درست 3ماه ديگر در 6 اكتبر در مرحله نيمه نهايي ليگ ملت هاي اروپا 

با هم روبه رو مي شوند و تيم بازنده امشب تنها 3ماه براي انتقام فرصت دارد.
   ايتاليا تابه حال 3بار به فينال رســيده كه تنها يك بار در ســال1968 به قهرماني 

رسيده و 2بار ديگر در 2012 و 2020 به اسپانيا و فرانسه باخته است. اسپانيا در 1964، 
2008 و 2012 قهرمان و در جام ملت هاي1984 دوم شده و در فينال به فرانسه ميشل 

پالتيني باخته است.
  ايتاليا 4سال پس از باخت در فينال 2012 به اســپانيا، اين تيم را در يورو2016 
در مرحله يك هشــتم، 2 بر صفر برد و از دور رقابت ها خارج كرد. در مرحله گروهي 
 سال2012 دو تيم با هم يك-يك شده بودند. سال2008 كه اسپانيا قهرمان شد، 2تيم 
در يك چهارم با هم روبه رو شــده بودند كه آن ديدار در وقت قانوني و اضافه بدون گل 
تمام شد و اسپانيا در ضربه هاي پنالتي 4بر2برد و به نيمه نهايي رفت. عقب تر و در جام 
ملت هاي1988 دو تيم در مرحله گروهي با هم همگروه شده بودند. اسپانيا يك بر صفر 
باخت و نتوانست صعود كند و ايتاليا به دور بعدي راه يافت. اين تمام قصه اين مسابقه در 

تاريخ يورو و جام ملت ها بود.
   در يورو 6رويارويي بين ايتاليا و اسپانيا انجام شده كه حاصل آن 2برد براي ايتاليا، 
يك برد براي اسپانيا و 3تســاوي در وقت هاي قانوني بوده كه يكي از آنها را اسپانيا در 
ضربات پنالتي برده؛ ايتاليا 4گل در اين بازي ها به حريف زده و 5گل دريافت كرده است.

  27 سال پيش در جام جهاني 1994 آمريكا 2 تيم در يك چهارم نهايي به مصاف 
هم رفتند. در ديداري كه ايتاليا با گل دقيقه 88 روبرتو باجو 2بريك برنده شــد و به 
دور بعد رفت. چيزي كه اين بازي را تاريخي كرد، خطاي پنهاني و وحشــيانه مائورو 
تاسوتي، بازيكن خشــن تيم ملي ايتاليا روي لوئيس انريكه بود كه صورت انريكه را 

خونين كرد. تاسوتي در آن بازي از سوي ساندرو پل - داور مجارستاني كه يك ماه  ونيم 
پيش درگذشت- اخراج نشد. حاال انريكه سرمربي اسپانياست و روبه روي ايتاليا قرار 

گرفته است.
  ايتاليا همه ديدارهاي خود را تا اين مرحله با پيروزي پشت  سر گذاشته كه برابر است 
با ركورد فرانسه در جام ملت هاي1984 با مربيگري ميشل هيدالگو. روبرتو مانچيني 
كه تيم داغان ونتورا را در اختيار گرفته بود، حاال 32بازي پياپي بدون باخت را پشت  سر 

گذاشته و در اين ميان تنها 5تساوي داشته و 27تيم را برده است.
  اسپانيا با 2تساوي نااميدكننده مقابل سوئد و لهستان آغاز كرد اما موفق شد با 5گل 
در بازي سوم تيم اسلواكي را ببرد و صعود كند. در يك هشتم با كرواسي بازي كرد كه 
بازي 3بريك جلو افتاده را در آخرين لحظه وا داد و مســاوي كرد اما در وقت اضافه با 
خوش شانسي و درخشش دروازه بانش – اوناي سيمون- برد و حريف سوئيس در مرحله 
بعد شد و باز هم با خوش شانسي اين بار مقابل سوئيس بدون ژاكا و 10نفره در ضربات 

پنالتي به برتري رسيد و جواز حضور در نيمه نهايي را به دست آورد.
  همانطور كه در ابتداي اين پيش بازي خوانديد، تعداد بردهاي 2 تيم در 37رويارويي 
در عدد11برابر است اما اگر بازي هاي رسمي را حســاب كنيم، تعداد بازي ها به 34 

مي رسد و 3برد از ايتاليا كم مي شود.
    پدري، بازيكن جوان اسپانيا كه يك گل به خودي در اين جام داشته اما ركوردي 
بي نظير در دوندگي و خلق موقعيت از خودش بر جاي گذاشته، اعالم كرده كه درصورت 

قهرماني اسپانيا موهايش را از ته مي تراشد.
  ايتاليايي ها با 101موقعيت گل از اين لحاظ برترين تيم جام هســتند. اسپانيا با 
95موقعيت كه تقريبا يك سوم آنها پاس به دروازه بان سوئيس -زومر- بوده، باالتر از 
دانمارك )90( دوم است. انگليس كه يكي از 4تيم حاضر در نيمه نهايي است، در رده 
نوزدهم جام از لحاظ كسب موقعيت گل قرار دارد با 37موقعيت! يعني تنها 5تيم نسبت 

به انگليس شانس كمتري براي گلزني در اين تورنمنت داشته اند.
  لئوناردو اسپيناتزوال كه بهترين بازيكن و پديده ايتاليا در اين تورنمنت بود، مقابل 
بلژيك به شدت مصدوم شد و به كشورش برگشت. مصدوميت مدافع چپ آ اس  رم كه 

2بار جايزه بهترين بازيكن بازي در اين تورنمنت را دريافت كرده، ممكن است به قدري 
طوالني شود كه كل فصل آينده فوتبال باشگاهي را هم از دست بدهد. فلورنتزي، مدافع 
راست ايتاليا هم ممكن است اين بازي را از دست بدهد. ديگر مصدوم آتزوري لورنتزو 
پلگريني است كه از همان ابتدا مصدوم بود اما وراتي از آسيب ديدگي رها شد و از مسابقه 

سوم به اين سو به تركيب اصلي راه يافته است.
  پابلو سارابيا، بازيكن خالق پاري سن ژرمن از زماني كه به تركيب اسپانيا رسيد، آمار 
گل هاي اين تيم را باال برد. او اما مصدوم است و درد عضالني دارد و معلوم نيست به بازي 
امشب برسد. درصورت غيبت او باز هم فرصت به دني اولمو مي رسد تا در وينگر چپ 
بازي كند. حال بقيه خوب است، حتي دخه آ و گايا كه اندكي احساس ناراحتي داشتند.

  ايتاليا 14بازي از 15مسابقه آخر اروپايي خود را با پيروزي پشت  سر گذاشته است. 
اسپانيا هم در 15مسابقه آخر خود در رقابت هاي اروپايي بدون باخت بوده. ايتاليا در 

6مسابقه از 8مسابقه آخر خود هم نيمه اول و هم كل مسابقه را برده است.
  ايتاليا با اينكه نسبت به گذشته هجومي تر و دوست داشتني تر شده باز هم از نظر 
دفاعي، ايتالياست و گل زدن به اين تيم مخصوصا به زوج كيه ليني- بونوچي سخت 
است. بازيكنان اين تيم در ديدار مقابل بلژيك كه 2بريك جلو بودند و دي لورنتزو، دفاع 
راست اين تيم راه به راه از2كو دريبل مي خورد، بحرين بازي درآوردند و از 21دقيقه پاياني 

9دقيقه روي زمين خوابيده بودند!
  وضعيت اسپانيا هم از لحاظ كار هجومي جالب نيست. با وجود 2 برد 5گله، هنوز 
حمالت اين تيم زهردار نيست. بازيكنان الروخا بخش زيادي از زمان بازي با كرواسي 
و سوئيس را به صورت تيكي تاكا وقت كشي كردند و با پاس هاي عرضي و روبه عقب زياد 
كاري كردند توپ به حريف نرسد. بنابراين 2 تيم در بازي امشب اگر بخواهند مي توانند 

گل نخورند. شايد يك تساوي بدون گل بازي را به وقت اضافه ببرد.
  تركيب احتمالي اسپانيا )3-3-4(: اوناي سيمون، جوردي آلبا، الپورت، اريك گارسيا 

)پائو تورس(، آسپليكوئتا، كوكه، پدري، بوسكتس، اولمو، فران تورس و موراتا.
  تركيب احتمالي ايتاليا )3-3-4(: دوناروما، امرسون پالميري، كيه ليني، بونوچي، 

دي لورنتزو، وراتي )لوكاتلي(، بارال، جورجينيو، كيه زا، اينسينيه و ايموبيله.

داربي مديترانه
  كم ستاره ترين اسپانياي سال هاي اخير، امشب در نيمه نهايي يورو مقابل ايتاليا يي قرار مي گيرد

كه هم مثل هميشه خوب دفاع  مي كند، هم مالكيت دارد و هم زياد گل مي زند
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سه كام ويرانگر 

وداع باشكوه يك جنگجوي مادرزاد

فينال امسال ان بي اي يكي از متفاوت ترين  فينال هاي دوران معاصر 
به شــمار مي رود. نه تنها تيم هايي به اين رقابت ها راه پيدا كرده اند كه 
روزگاري طوالني با فينال غريبــه بوده اند، كه باالخره 2تن از بهترين 
بازيكناني كه بسكتبال به چشم خود ديده است، حلقه قهرماني به دست 
خواهند كرد. اين دو، يانيس آنتتكومپو ستاره ميلواكي باكس و كريس 
پال مغز متفكر و بازيساز هنرمند فونيكس سانز هستند. ان بي اي ليستي 
بلندباال از ستاره هايي دارد كه هرگز با هيچ تيمي قهرمان  نشده اند و حاال 
دست كم يك نفر از اين ليست خط خواهد خورد. اين فينال، براي تيم ها 
هم بسيار مهم است؛ فونيكس سانز هرگز در مسابقات قهرمان نشده و 

ميلواكي هم آخرين بار سال 1971 قهرمان شده.

رسوايي شاكاري ريچاردســون، دونده سرعت آمريكا، پاي جو 
بايدن رئيس جمهور اين كشــور را هم به ماجرا باز كرده است. 
بايدن، احتماال برخالف انتظار عموم آمريكايي ها، گفته اســت 
كه »قانون، قانون اســت« و عمال از تعليق اين دونده سرشناس 
حمايت كرده اســت. شــاكاري، اندكي بعد از فوت مادرش در 
يك مسابقه 100متر در رقابت هاي انتخابي المپيك در آمريكا 
قهرمان شد، اما بعدا مشخص شد كه ماريجوانا مصرف كرده بود. او 
مصرف اين ماده مخدر را كه دوپينگ حساب مي شود، پذيرفته و 
اشتباهش را قبول كرده است. شاكاري يك ماه از مسابقات محروم 
شده و 100متر را از دســت داده و معلوم نيست در ديگر ماده ها 

بتواند شركت كند يا نه.

هيجان در ويمبلدون در هفته دوم به اوج رسيده و مدعيان يك گام بيشتر 
به قهرماني در سومين گرنداسلم سال نزديك شده اند اما يك اتفاق ويژه در 
رقابت هاي امسال، تا مدت ها فراموش نخواهد شد. كارال سوارز ناوارو، تنيسور 
سرشناس اسپانيايي، در ويمبلدون باخت اما همچون يك قهرمان بدرقه 
شد. تنيسور شماره6 سابق دنيا، يك جنگجوي مادرزاد است كه بازگشتش 
به دنياي تنيس، يك معجزه بود. او سال پيش سرطان گرفته بود اما همچون 
يك قهرمان بيماري را شكست داد و به دنياي حرفه اي تنيس بازگشت. با اين 
حال، پيش از ويمبلدون گفت كه براي آخرين بار در اين رقابت ها شركت 
مي كند و وقتي كه در آخرين بازي اش برابر حريفش شكست خورد، همچون 
يك قهرمان بدرقه شد. دنياي تنيس، جنگندگي او را فراموش نخواهد كرد.

معماي مافيا در واليبال
 فرهاد قائمي خط خوردنش از تيم ملي را كه يك روز پس از دعوتش بود، مافيايي 

مي خواند سرپرست تيم ملي اما مدعي است كه آلكنو قائمي را نپسنديده است

جهان در يك ستون

سرانجام قهرماني

شايد اگر فدراسيون واليبال پيش بيني مي  كرد خط زدن فرهاد 
قائمي، 20روز قبل از المپيــك جنجال به پا مي كند، هرگز او 
را به اردوي تيم ملي دعوت نمي كرد. عصر يكشنبه والديمير 
آلكنو، سرمربي تيم ملي، قائمي را از تيم خط زد. چند ساعت 
بعد، او اقتدار آلكنو را زير ســؤال برد و مدعي شد حذفش با 

تصميم مافياي واليبال بوده است نه سرمربي.
بعد از نتايج و بازي هاي ضعيف تيم ملي در ليگ ملت ها، قائمي 
به همراه مهدي مرندي و مجتبي ميرزاجانپور به اردو اضافه 
شد. مشــكل اصلي تيم در ليگ، دريافت و توپ گيري بود و 
پيشنهاد شد كه اين بازيكنان مي توانند به تيم كمك كنند. از 
روز شنبه بازيكنان به اردو رفتند تا 12نفر نهايي براي المپيك 
معرفي شوند. عصر يكشنبه آلكنو فرهاد قائمي، برديا سعادت 
و محمدطاهر وادي را از تيم كنار گذاشــت. وادي واكنشــي 
نداشت، برديا ســعادت هم در گفت و گو با مهر از آلكنو بابت 
اينكه فرصت بازي در تيم ملي را به او داد، تشكر كرد. اما فرهاد 
قائمي كه فروردين از تيم ملي خداحافظي كرده بود، شاكي 
اســت كه اگر قرار بوده خط بخورد، چرا بــه تيم ملي دعوت 
شده است. به نظر مي رســد او با اطمينان از اينكه به المپيك 
مي رود، به دعوت فدراسيون جواب مثبت داده بود. قائمي به 
فارس گفت: »حرفي كه داورزني روز اول با من زد اين بود كه 
صددرصد در تيم حضور خواهم داشت و تأييد كادرفني را هم 

گرفته است.« 
به قائمي گفته شده آماده نبوده و به خاطر همين از تيم ملي 
خط خورده است. او اين حرف را قبول ندارد و مدعي است كه 
بدون تمرين و فقط گرم كردن، به او گفته اند كه آماده نيست: 
»نه بحث فيزيكي است و نه فني. مافيايي در تيم ملي وجود 
دارد كه بــراي تمام اتفاقات برنامه ريزي مي كند. متأســفانه 
كســاني براي واليبال تعيين تكليف مي كننــد كه فضا را به 
لجنزار تبديل كرده اند، اما من اجازه نمي دهم با اســمم بازي 

شود.«
منظور قائمي از مافيا چه كساني اســت؟ امير خوش خبر كه 
سال هاســت سرپرست تيم ملي اســت و با وجود جابه جايي 
مربيان بســياري، همچنــان موقعيتش را حفــظ كرده، در 
گفت وگو با ايسنا جواب قائمي را داد: »اگر فرض محال بگيريم 

كه مافيا در تيم ملي بوده، ســال ها همين مافيا اين بازيكن را 
انتخاب كرده اســت. من نمي دانم مافيا چيست يا كيست! ما 
شخصي داريم به نام سرمربي. خوشبختانه مربياني به تيم ملي 
آمده اند كه اصال اجازه نمي دهند كسي به آنها توصيه كند، چه 

برسد كه براي آنها تعيين تكليف كند.«
قائمي ديروز در گفت وگو با فــارس، جواب خوش خبر را داد: 
»شــايد در زمان ما هم اين اتفاقات رخ مي داد اما ما متوجه 

نمي شديم، چون تمركزمان روي بازي ها و مسابقات بود.«
شــايد تندترين بخش از حرف هاي قائمي، جايي اســت كه 
سرمربي روس تيم ملي را مخاطب قرار مي دهد: »به نظر من 
آلكنو هيچ كاره ترين مربي تاريخ واليبال ايران است. او نقش 
عروسك خيمه  شــب بازي را دارد و بازيكنان را نمي شناسد؛ 
حتي نام برخي از بازيكنان را هــم هنوز نمي داند. آلكنو هيچ 
شناختي از واليبال ايران ندارد و فقط دنبال پول است! سرمربي 
تيم ملي در نخستين جلسه اي كه به تمرينات آمد، اعالم كرد 
تعداد بازيكنان زياد است؛ اگر تعداد زياد بود غلط كرد از من 

دعوت كرد.«
ديروز فدراسيون واليبال واكنشي به حرف هاي قائمي نداشت. 
فقط خوش خبر از رسانه ها خواست قبل از المپيك آتش بيار 

معركه نباشند.
او در پاســخ به اين ســؤال همشــهري كه چرا بايد رئيس 
فدراســيون يك بازيكن را به تيم ملي دعوت كند و چه كسي 
اختيار دخالت در مســائل فنــي را به آقــاي داورزني داده، 
گفت: »اينكه او با خواســت رئيس فدراسيون به اردو دعوت 
شد، درست نيست. فدراســيون به آلكنو پيشــنهاد داد كه 
اگر مي خواهي قائمي و ميرزاجانپور را هــم ببين. آلكنو هم 
خواست و آنها به اردو دعوت شدند. قائمي آمد و نظر آلكنو را 
جلب نكرد؛ ماجرا به همين سادگي است. مگر مي شود به يك 
بازيكن قول صددرصد بدهي كه جنازه ات هم در زمين باشد، 
تو انتخابي! آن هم از طرف چه كسي؟ مربي بزرگي مثل آلكنو 
كه همه افتخارات دنيا را يكجا دارد. يك دهم افتخارات آلكنو 

را تيم ايران ندارد.«
آلكنو از بين 19بازيكن، 3بازيكن را حذف كرده اســت. طبق 

گفته فدراسيون امروز بايد ليست 12نفر نهايي شود.
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فرهــاد قائمي در حــق واليبال 
بي معرفتي كرد. او 3ســال پيش 
بايد از تيم ملي خط مي خورد نه 
امروز. بازي هايي كه در اين مدت انجام داده، نشان داده است 
با روزهاي اوجش فاصله دارد، حتي مي توانم بگويم قائمي در 

اين چند سال از سر تكليف براي تيم ملي بازي كرد.
قائمي  مي گويد واليبال مافيا دارد و اين مافيا او را از تيم ملي 
حذفش كرده است. اما مگر خود او نمي گويد كه با خواست 
داورزني ، رئيس فدراســيون به تيم ملي دعوت شــد؟ مافيا 
هرچقدر قدرت داشته باشد، كســي باالتر و قوي تر از رئيس 
فدراسيون است؟ اگر دستاني پشت پرده هست، بيش از همه 
بايد حرف داورزني را گوش مــي داد و قائمي را در تيم حفظ 
مي كرد، نه اينكه او را خط بزند. فرهاد مي گويد بدون تمرين 
او را خط زده اند اما آنهايي كه در تيم ملي هستند، مي گويند 

فرهاد هم صبح تمرين كرد و هم عصر و حتي آبشار هم زد.
من از فرهاد خواهشــي دارم؛ اگر او مدعي است مافيا وجود 
دارد، كار انقالبي كند و اسم ببرد. بگويد اين مافيا چه كساني 

هســتند و چه كار مي كنند. من نمي توانم حرف فرهاد را رد 
يا تأييد كنم. هميشه شايعه بوده و هيچ  وقت شفافيت سازي 
نشــده اســت. اما حاال كه فرهاد حرف زده و تا اينجا پيش  
آمده، مردانگي به خرج بدهد و اين مافيا را معرفي كند. قول 
مي دهم من و پيشكســوتان ديگر واليبــال تمام قد كنارش 
بايستيم و حمايتش كنيم. او كه مثل خيلي از بازيكنان ديگر 
از واليبال هم پول دارد و هم نــام و اگر حرفي بزند، چيزي از 
دست نمي دهد.  اما اين روشــي كه فرهاد در پيش گرفته، 
منصفانه نيست. نه اهانت به مربي را جامعه واليبال مي پسندد 
و نه بر هم زدن آرامش تيم در آســتانه المپيــك را. خيلي از 
بازيكنان بزرگ واليبال خط خوردند؛ فرهاد ظريف، عليرضا 
نادي، فرهاد نظري افشار و... اما هيچ يك از آنها جنجال به پا 
نكردند. اگر فرهاد به دنبال عدالت بود، بايد زماني كه بقيه خط 
مي خوردند حرف مي زد نه امروز كه براي نخستين بار خودش 
از تيم ملي كنار گذاشته شده است. او يا بايد حرفش را ثابت 
كند يا فدراســيون بايد اعاده حيثيت كنــد. واليبال تحمل 

بي اخالقي را ندارد.

جمشيد حميدي
كارشناس واليبال

فدراسيون اعاده حيثيت كند
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تكليفماچيستكهوسطامتحانبرقمانميرود؟
وسط امتحان غيرحضوري فرزندم كه دانشجوست برق رفت! چه كسي 
پاسخگوي اين همه ضرر و زيان مالي و غيرمالي به مردم است؟ پاسخ 
روان هاي آزرده را چه كسي مي دهد؟ آيا ميزان بارندگي كشور ما كمتر 

از عمان و اردن و... است كه سال هاي سال است قطعي برق ندارند؟
مشكاتازتهران

هفتخوانضمانتوامرابردارند
براي گرفتن وام ازدواج از بانك، ده ها مدرك مي خواهند كه به هر حال 
فراهم مي كنيم. بعد از آن مرحله ضمانت اســت كه عنوان مي كنند 
حتما بايد ضامني بياوريد كه كارمند رســمي باشــد. سؤال من اين 
است كه مگر چه تعداد كارمند رسمي داريم كه مسئوالن توقع دارند 
همه وام گيرندگان، كارمند رسمي براي ضمانت وام بياورند. اصال در 
سال هاي اخير اغلب كاركنان قراردادي و پيماني هستند در ثاني يك 
جوان از كجا مي تواند اين همه آشــناي كارمند رسمي داشته باشد 
درحالي كه شغل خودش آزاد اســت. بدتر از آن شرط گذاشته اند كه 
سابقه كارمند رسمي باالتر از 19سال نباشد و كارمند پيماني هم كه به 

نوعي رسمي است قبول ندارند.
خداورديلواززنجان

پالكهايخودروهاييكهعوارضندادهاندچراواگذارميشوند؟
خرداد ماه خودرو خريدم. وقتي به تعويض پالك مراجعه كردم پالك 
فرد ديگري را كه يك سال از آن استفاده نكرده بود به خودروي تازه من 
اختصاص دادند. اين پالك ايران 88 مبلغ بااليي عوارض بزرگراهي 
پرداخت نشده دارد كه هيچ كجا پاسخگو نيســتند كه من چه بايد 
بكنم؟ چطور پالكي را از شخصي گرفته اند اما عوارض بزرگراهي اش 

را نپرداخته است.
دشتيتهران

ادارهبرقدانسفهانبدونرؤيتكنتور،قبضصادرميكند
چرا اداره برق دانسفهان استان قزوين بدون رؤيت كنتور، قبض صادر 
مي كند و اگر هم اعتراض كنيم به جاي اصالح آن رقم قبض را دوبرابر 
مي كنند. اين در حالي است كه توانير مدام شعار مي دهد رقم برق كم 

مصرف ها بخشيده مي شود.
گنجيازروستاينودهرامنددانسفهان

جلويمصرفآبشربدرساختمانسازيهارابگيرند
در اين شرايط بحراني كمبود آب چرا سازمان آب يا هر ارگاني اجازه 
مي دهد ساخت وسازهاي مســكوني و تجاري با آب آشاميدني انجام 
شود. آيا نبايد نظارت كنند كه آب مورد نياز براي ساخت وساز برج ها و 

آپارتمان ها و مجتمع ها از كجا تامين مي شود؟
الهروديازتهران

وضعمعيشتيرانندگانكاميوناسفباراست
رانندگان كاميون به دليل گراني ســوخت و نيــز پايين بودن كرايه 
حمل ونقل و نايابــي و گرانی قطعات خودروهــاي خود در وضعيت 
معيشتي سختي هستند. از طرف ديگر پرداختي هاي آنها اغلب به روز 
نيست كه در اين شرايط بحراني كار را برايشان سخت تر كرده است. 
همه اينها را اضافه كنيد به كمبود سوخت در برخي شهرها كه واقعا 

دست و پاي ما را مي بندد.
ناصري،رانندهكاميونتهرانبهغربكشور

باوجودصرفهجوييهابيبرقيميكشيم
بعيد مي دانم اين روزها كسي در مصرف برق زياده روي كند، به خصوص 
با گراني برق و هزينه هاي سنگين زندگي، لذا بايد بررسي شود كه چرا 
به رغم صرفه جويي همگاني توسط اكثريت مردم حتي قشر مرفه، مدام 
قطعي برق داريم. در كم باران ترين كشــورهاي جهان هم اين ميزان 

قطعي برق گزارش نشده است.
اعتماديازتهران

درچالوس70سالههاواكسننزدهاند
اگر در شهرهاي بزرگ نابساماني و شلوغي براي تزريق واكسن هست، 
بد نيست بدانيد در شــهري مانند چالوس هم به رغم اعالم قبلي به 
مشموالن سني براي تزريق واكسن كرونا، تا اين لحظه واكسن تزريق 
نشده است و هروقت پيگير مي شويم مي گويند واكسن برسد خبرتان 
مي كنيم، درحالي كه حدود يك ماه قبل پيامك دريافت كرديم كه براي 

تزريق مراجعه كنيد.
قربانيازچالوس

فروشخودروهايتوليدقبلبانرخروزوبدونگارانتي
ايران خودرو به هر دليلي دســت به احتكار خودرو زده و خودروهاي 
توليد ســال هاي 99-98  خود را در انبارها نگه داشته است. اكنون 
همان خودروها را به چند برابر قيمت عرضه كرده؛ درحالي كه گارانتي 
هم ندارند.  چه نهادي مسئول رسيدگي به اين وضع است؟ چرا جلوي 

اين تخلف آشكار گرفته نمي شود؟
رفيعيازتهران

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

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

با مردم

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

پاسخ مسئوالن
زورگيري  و سرقت سگ در شرق تهران

زورگيران خشن با حمله به دو دختر جوان 
و با تهديد قمه، ســگ آنها را كه بالغ بر داخلي

70ميليون تومان ارزش داشــت سرقت 
كرده و سوار بر موتورسيكلت فرار كردند.

به گزارش همشهري، اين حادثه يكشنبه شب در حوالي 
بزرگراه شهيدسليماني در شرق تهران اتفاق افتاد. ماجرا 
از اين قرار بود كه دختر جواني همراه سگش و يكي از 
دوســتانش به گردش رفته بودند. بعد از ساعتي دختر 
جوان خودروی خود را مقابل خانه دوستش متوقف كرد 
تا او به خانه شان برود. همين كه ماشين متوقف شده بود 
و آنها در حال خداحافظي از يكديگر بودند كه ناگهان 
مرد ناشناسي در خودرو را باز كرد و به طرف آنها اسپري 
فلفل زد. دو دختر جوان از شدت سوزش چشم به خود 
مي پيچيدند و در عين حال چشمان شــان به درستي 
جايي را نمي ديد. درست در همين لحظات بود كه مرد 
ناشناس قمه اي را كه در دست داشت زير گلوي دختر 
جوان گذاشت و شروع به تهديد كرد. او گفت هر طور كه 

شده بايد سگي كه در خودرو بود را به او بدهند. دو دختر 
جوان به شدت ترســيده بودند اما كاري از دست شان 
ساخته نبود و در اين شــرايط بود كه مرد خشن سگ 
را سرقت و با كمك موتورسواري كه كمي آن طرف تر 

منتظرش بود فرار كرد.
به دنبال اين حادثه با داد و فرياد دو دختر جوان تعدادي 
از شــهروندان به كمك آنها آمدند اما ديگر كار از كار 
گذشته و ســارقان فرار كرده بودند. با اين حال ماجرا 
به پليس گزارش شد و با حضور ماموران، جزئيات اين 
سرقت ثبت و تالش براي دستگيري زورگيران آغاز شد.
در همين حال پدر دختر جوان دربــاره اين حادثه به 
همشهري گفت: سگي كه سرقت شده حدود 70ميليون 
تومــان ارزش دارد اما ارزش مــادي آن برايمان مهم 
نيست. دخترم وابستگي زيادي به اين حيوان خانگي 
داشــت و از وقتي سرقت شــده يك لحظه آرام و قرار 
ندارد و اميدواريــم به زودي با كمك پليس ســارقان 

دستگير شوند.

انتشارتصاويرمادروپسريگمشدهدرروزنامههمشهري،بهپيداشدنآنهاكمككرد

كوتاه از حادثه

دستگيريكالهبرداران
25ميلياردتومانيدريزد

فرمانده انتظامي استان از دستگيري 2متهم به 
كالهبرداري و جعل و فروش تعدادي از امالك 
يك مالباخته به ارزش 252ميليارد ريال خبر 
داد. سردار عباســعلي بهداني فرد، در اين باره 
گفت: در پي مراجعه و شكايت فردي مبني بر 
كالهبرداري و فروش اراضي تحت مالكيت وي 
در شهر يزد توسط افرادي، بررسي موضوع در 
دستور كار قرار گرفت. مأموران اداره مبارزه با 
جعل و كالهبرداري پليس آگاهي استان يزد 
با انجام تحقيقات فني متوجه شــدند فردي 
با اقدامات متقلبانه و جعل اســناد و مدارك، 
12قطعه از زمين هاي مســكوني مال باخته 
را به ديگران فروخته اســت. فرمانده انتظامي 
اســتان يزد تصريح كرد: كارآگاهان پليس با 
اقدامــات اطالعاتي، متهم را كه با در دســت 
داشتن وكالت براي پيگيري امور ثبتي زمين ها 
اقدام به كالهبرداري كرده بود شناســايي و 
پس از هماهنگي و اخذ دســتور قضايي وي 
را دســتگير كردند. متهــم در بازجويي هاي 
تخصصي با قرار گرفتــن در برابر داليل و ادله 
موثق پليس، به جعل سند و فروش اين ملك ها 
به ارزش 252ميليارد ريال با همدستي فردي 
ديگر اعتراف كرد. اين مقــام انتظامي افزود: 
در عمليات ديگر پليس، همدســت متهم نيز 
دستگير و اسناد مالكيت اين زمين ها از دست 
متهمان خارج شــد. متهمان پس از تشكيل 

پرونده قضايي، روانه دادسرا شدند.

شليكمرگبار
بهشهردارسابقدرباغ

شهردار سابق يكي از شــهرهاي سيستان و 
بلوچســتان زماني كه براي تفريح به باغ يكي 
از دوستانش در مشهد رفته بود از سوي افراد 
ناشناس به رگبار بسته شد و جانش را از دست 
داد. به گزارش همشهري، شــامگاه يكشنبه 
گذشته به قاضي محمود عارفي، بازپرس ويژه 
قتل مشهد خبر رســيد در جريان تيراندازي 
در باغي در منطقه شــاهنامه، مردي 55ساله 
جانش را از دســت داده اســت. به دنبال اين 
تماس، قاضي جنايي و تيمي از كارآگاهان اداره 
آگاهي راهي محل حادثه شدند و تحقيقات در 
اين زمينه آغاز شد. مرد ميانسال در داخل يك 
باغ هدف گلوله قرار گرفته و دوستش شاهد اين 
جنايت بود. او در تحقيقات گفت: مقتول را براي 
تفريح به باغم دعوت كرده بودم. وقتي رسيد، 
فقط ما 2نفر در باغ و سرگرم حرف زدن بوديم 
كه متوجه صدايي شدم و 2مرد را ديدم كه يكي 
از آنها اسلحه در دست داشت. در تاريكي شب 
چهره آنها معلوم نبود و مرد مسلح ناگهان شروع 
به تيراندازي كرد. او دوستم را به رگبار بست و 
سپس فرار كردند و من كه وحشت كرده بودم، 
با پليس و اورژانس تمــاس گرفتم. اظهارات 
شاهد از اين حكايت داشت كه قاتالن از قبل 
نقشه جنايت را كشيده و به همين دليل مقتول 
را زيرنظر گرفته بودند و  وقتي فرصت را براي 
اجراي نقشه خود مناسب ديدند، آن را عملي 
كرده بودنــد. در ادامه معلوم شــد كه مقتول 
سال ها قبل شهردار يكي از شهرها در استان 
سيستان و بلوچســتان بوده اما پس از آن به 
همراه خانواده به مشهد نقل مكان كرده بودند. 
او همسر و فرزند داشــت و گاهي براي ديدن 
دوســتش به باغ وي مي رفت. احتماال قاتالن 
باآگاهی از اين موضــوع براي قتل او به كمين 
نشسته بودند. در ادامه تحقيقات معلوم شد كه 
مردان جنايتكار پس از ارتكاب جنايت و فرار از 
باغ، سوار يك خودروي سواري شده و محل را 
ترك كرده بودند. اما تاريكي هوا اجازه نداده بود 
كه كسي موفق شود شماره پالك اين خودرو را 
يادداشت كند. درحالي كه احتمال مي رود اين 
جنايت با انگيزه انتقام جويي و توسط افرادي 
آشنا رخ داده باشد، كارآگاهان جنايي زيرنظر 
قاضي عارفــي ماموريت يافته انــد در جريان 
بررسي های تخصصي پرده از راز قتل شهردار 

سابق بردارند.

انجام 60 عمل زيبايي 
توسط جراح قالبي

مردي با مدرك دكتري مديريت 
خودش را جــراح زيبايي جا زد؛ رويداد

كلينيكي در غرب تهران افتتاح 
كرد و طبابتش را كليــد زد و در مدت چند ماه 
توانست با فريب طعمه هايش 60جراحي زيبايي 
انجام دهد اما شكايت تعدادي از مشتريانش، راز 

او را فاش كرد.
بــه گــزارش همشــهري، اســرار طبابت و 
جراحي هاي اين پزشــك قالبي از يك ماه قبل 
با مطرح شدن 5شكايت در پليس آگاهي تهران 
برمال شد. يكي از شاكيان كه زني 50ساله بود 
به مأموران گفت: من مدت هــا قبل در زمينه 
پاكســازي پوســت صورت دوره ديده بودم و 
هرازگاهي كار پاكسازي را انجام مي دادم. چند 
وقت قبل از طريق يكي از دوستانم با مردي كه 
خودش را ســامان معرفي مي كرد آشنا شدم. 
سامان مردي جوان بود كه مي گفت متخصص 
اورولوژي از آمريكا و فوق تخصص الپاراسكوپي 
از ايتالياست. ســامان مدعي بود كه در آمريكا 
جراحي زيبايي زيادي انجام داده و به تازگي در 

مرزداران كلينيكي افتتاح كرده است.
وي ادامه داد: ســامان از من خواســت كه در 
كلينيكش با او همكاري كنــم. براي اطمينان 
از كلينيك او بازديد كردم و رفتارش به گونه اي 
بود كه اصال به وي شــك نكــردم. حتي وقتي 
به او گفتم كــه خواهرم ســنگ كليه دارد مرا 
به بيمارســتاني در تهران بــرد و در آنجا همه 
كاركنان بيمارستان به او احترام مي گذاشتند. 
او گاهي سوار بنز مي شد و گاهي سوار سانتافه 
و من فكر مي كردم دكتر واقعي است و احساس 
مي كردم برايم يك موفقيت بزرگي است كه در 
كلينيك او كار كنم. پس از آن هر وقت فردي 
براي پاكسازي پوست به كلينيك زنگ مي زد و 
وقت مي گرفت، من به آنجا مي رفتم و اين كار را 
انجام مي دادم تا اينكه 4اتفاق پشت سر هم افتاد 

و باعث شد به او مشكوك شوم.
شــاكي گفت: اتفاق اول اين بــود كه او گفت 
آشنايي دارد كه مي تواند دالر دولتي با قيمت 
پايين بخــرد. حرف هاي او وسوســه ام كرد و 
87ميليون تومان در اختيارش قــرار دادم اما 
او نه تنها دالربرايم تهيه نكرد بلكه فقط بخشي 
از پول مرا پــس داد و گفت بايــد صبر كنم تا 
دوستش مابقي پول را به او بدهد. او همچنين 

گفت كه مي تواند حواله خــودروي206 برايم 
با قيمت پايين تهيــه كند كه من 145ميليون 
تومان به حسابي كه گفته بود واريز كردم اما تا 
حاال از ماشين خبري نشده است. اتفاق سوم اما 

باعث شد كه بيشتر به او مشكوك شوم.
شــاكي ادامه داد: من 2خواهــرزاده دارم كه 
گوش هاي آنهــا از نظر زيبايي مشــكل دارد. 
سامان گفت كه حاضر اســت با مبلغ كمتري 
نسبت به بقيه كلينيك ها گوش آنها را عمل كند. 
اما جراحي ها موفقيت آميــز نبود و گوش هاي 
خواهرزاده هايم دچار خونريزي و از نظر ظاهري 
زشت تر از قبل شدند. اين اتفاق باعث شد كه آنها 
دچار افسردگي شوند و چهارمين اتفاق  كه شك 
مرا درباره سامان به يقين تبديل كرد، ماجراي 
كاشت ابرو بود. قرار شد سامان كاشت ابرو برايم 
انجام بدهد. او از پشت ســرم بخشي از پوست 
سرم را برداشت اما موفق به انجام كاشت نشد. 
او بخشي از پوست را داخل يخچال گذاشت و 
گفت چند روز ديگر بايد جراحي را انجام بدهد 

و ديگر مطمئن شدم كه وي جراح قالبي است.

مهرهايقالبي
بقيه شــاكيان نيز افرادي بودند كــه از نتيجه 
جراحي زيبايي كه سامان انجام داده بود ناراضي 
بودند. شــكايت 5زن و مرد در اين پرونده ثبت 
شده بود و تحقيقات پليس نشــان مي داد كه 
متهم ظرف چند ماه گذشته روي آنها جراحي 
زيبايي بيني، كاشت مو، كاشت ابرو و جراحي 
گوش انجام داده اما شــاكيان پس از جراحي 
دچار خونريزي هاي شديد شده و از نتيجه عمل 

رضايت نداشتند.
در اين شــرايط كارآگاهان پايگاه يكم پليس 
آگاهي تحقيقات در اين پرونده را آغاز كردند. 
آنها به تحقيق درباره سامان پرداختند و متوجه 
شدند كه وي سابقه جعل و كالهبرداري دارد. 
او دكتري مديريت داشت اما خودش را جراح 
پالســتيك جا زده و 60عمل جراحي زيبايي 
انجام داده بــود. مأموران پليس با شناســايي 
كلينيــك وي، راهــي آنجــا شــدند و متهم 
را درحالي كه قصــد انجام يــك جراحي تازه 
داشــت گير انداختند. آنها در بازرسي كلينك 
94مهر قالبي مربوط به دانشگاه شهيدبهشتي، 
قوه قضاييه، نظام پزشكي و... پيدا كردند كه همه 

آنها جعلي بود و همچنين يك قبضه اسلحه و 
8تير جنگي نيز از كلينيك متهم كشف شد.

سردار عليرضا لطفي، رئيس پليس آگاهي تهران 
دراين باره گفت: در تحقيقات پليسي مشخص 
شد جراح قالبي داراي 3سابقه كيفري در زمينه 
جعل و كالهبرداري است. او كه 34ساله است 

از ســال گذشــته جراحي هايش را در منطقه 
مرزداران آغاز كــرده بود. در ادامه بررســي ها 

همدست متهم نيز شناسايي و دستگير شد.
به گفته ســردار لطفــي تحقيقات از ســوي 
كارآگاهان پايگاه يكم پليس آگاهي براي كشف 

حقايق بيشتري در اين پرونده ادامه دارد.

   عشق جراحي
متهممتولدسال66اســتوميگويدازكودكياعتمادبهنفسباالييداشتهاست.اودكتريمديريتدارد
وميگويدسالهاســتكهدرزمينهجراحيمطالعاتزياديداشتهوعاشــقعلمپزشكياست.همين
اعتمادبهنفسباالوعالقهعجيباوبهجراحيباعثشدهتابرايكسبدرآمدبيشتر،خودشراجراحزيبايي

جابزند.

فكرنميكرديبااينكارتباجانافرادبازيميكنيواگراشــتباهيمرتكبشويممكناست
جانفرديرابگيري؟

من تبحر زيادي در علم پزشكي و جراحي داشتم. از اسفند پارسال كه كلينيكم را افتتاح كردم تا تير امسال حدود 60عمل 
جراحي انجام دادم و همه رضايت كامل داشتند به جز 5نفر كه درباره آنها هم بايد بگويم كه گاهي ممكن است اشتباهات 
جزئي پيش بيايد. البته به سيستم ايمني بدن افراد هم بستگي دارد. برخي كه ضعيف تر باشند خونريزي هايشان بيشتر است!

چهشدكهتصميمگرفتيكلينيكتاسيسكني؟
من دكتري مديريت دارم. تحصيل كرده ام و سال هاســت كه مقاالت و كتاب هاي زيادي در زمينه جراحي خوانده ام. حتي 
بارها به اتاق عمل رفته ام و از نزديك جراحي هاي زيبايي را ديده ام. چون خيلي باهوش هستم مراحل عمل را به خاطر سپردم 
تا اينكه تصميم گرفتم خودم اقدام به جراحي كنم. هم به خاطر عالقه ام و هم به دليل كسب درآمد بيشتر تصميم به افتتاح 
كلينيك گرفتم. اســفند ماه كلينيك را در منطقه مرزداران تاســيس كردم اما قبل از آن هم هرازگاهي در خانه ام جراحي 

زيبايي انجام مي دادم.
چهنوعجراحيهايي؟

جراحي زيبايي بيني، گوش، جراحي هاي پالستيك صورت و كاشت مو. من بارها عمل جراحي كاشت مو را از نزديك ديده 
بودم و ديگر حرفه اي شده بودم. هيچ جاي كار من ايرادي نداشت. فقط تخصص واقعي نداشتم و براي همين تصميم گرفتم 
خودم را جراح جا بزنم. مدارك يــك جراح را پيدا كردم و مهرش را جعل كرده و خودم را يــك جراح واقعي جا زدم اما علم 
من واقعا در سطح يك جراح واقعي اســت! عالوه بر اينها كار تزريق ژل لب، انواع روتين هاي پوستي، تزريق بوتاكس و... را 

در كلينيكم انجام مي دادم و انجام اين كارها برايم مثل آب خوردن بود و در مقابل جراحي بيني و كاشت مو چيزي نبود!
برايانجامهرعملچقدرپولميگرفتي؟

بستگي به نوع جراحي داشت اما معموال عمل ها از 5ميليون تومان به باال بود.
درمخفيگاهت94مهرمختلفكشفشده،ازآنهاچهاستفادهايميكردي؟

به خاطر كارم ناچار بودم مهر سازمان هاي مختلف را جعل كنم. چون براي بيمارانم نسخه مي نوشتم.
اسلحهچطور؟

از قبل خريده بودم. براي حفاظت از خودم!
سوابققبلياتچهبودند؟

سابقه جعل و كالهبرداري دارم و به خاطر پرونده قبلي تحت تعقيب دادسراي ناحيه 5هستم. اما موضوع مهمي نبود. من خيلي 
تبحر دارم و باهوشم و نبايد فردي مثل من زنداني شود! 

متهممدعياستكهبهخاطرهوشزيادشسراغ

يمثلاونبايددرزندانباشد
جراحيزيباييرفتهوفرد

درقطارقزوينازدحاممسافريديدهنميشود
روابط عمومي شركت راه آهن جمهوري اسالمي ا يران پيرو چاپ پيام 
مردمي با عنوان ازدحام مســافران در قطار قزوين در ستون با مردم 
چهارم تيرماه پاسخ داده است: از زمان همه گيري ويروس كرونا رعايت 
دقيق دستورالعمل هاي بهداشــتي و حفظ فاصله گذاري اجتماعي 
در قطارها در دستوركار شــركت هاي حمل ونقل ريلي مسافري قرار 
گرفته است. همه كاركنان قطارها مجهز به وسايل حفاظتي همچون 
ماسك و دستكش هستند و ضدعفوني كردن كوپه ها در مبدا و مقصد و 
گندزدايي راهروها و سرويس های بهداشتي پيش از شروع حركت و در 
زمان سير، به طور دقيق انجام مي شود. همچنين براساس بررسي هاي 
به عمل آمده از آمار مسافر قطارهاي مسافري قزوين از ابتداي خرداد 
سال جاري تاكنون به طور متوسط بيش از يك سوم ظرفيت قطار خالي 
بوده است. به عنوان مثال در تاريخ 4خرداد در قطار قزوين از مجموع 
336صندلي قطار، تعداد 218مســافر رفت و 156مســافر برگشت 
اســتفاده كرده اند. در قطار قزوين 2 نيز از مجموع 336صندلي قطار 
تعداد مسافران رفت 87نفر و مسافران برگشت 184نفر بوده است كه 

اين ميزان اصال ازدحام محسوب نمي شود.

يك ماه پس از گم شدن پسري 6ساله و مادرش كه از 
اختالل حواس رنج مي برد، پدر خانواده كه در اين مدت 
همه جا را در پي عزيزانش زير و رو كرده بود، توانست 

آنها را در حرم امام رضا)ع( پيدا كند.
به گزارش همشهري، عصر روز 12خردادماه امسال، 
اميرهومن 6ساله همراه مادرش فاطمه از خانه بيرون 
رفتند. قرار بود آنها از مغازه نزديك خانه شــان خريد 
كنند و زود برگردند اما ساعتي گذشت و خبري از آنها 
نشد. وقتي هوا تاريك شــد پدر اميرهومن كه نگران 
همســر و فرزندش شــده بود دنبال آنها رفت. كم كم 
مغازه ها درحال تعطيل شــدن بودنــد و هيچ كس از 
اميرهومن و فاطمه خبر نداشت. فقط يك نفر از ساكنان 
محله كه آنها را مي شناخت گفت كه يك ساعت قبل 
مادر و پسر را ديده كه با عجله به سمت خيابان اصلي 

مي رفتند.
فاطمه موبايل نداشت و تماس گرفتن با او ممكن نبود. 
اما نكته اي كه دلواپسي پدر اين خانواده 3نفري را بيشتر 

مي كرد، اختالل حواس فاطمه بود. او پيش از اين هم 
چند مرتبه گم شــده اما با كمك پليس پس از يكي، 
دو روز پيدا شــده بود. اما اين بار اوضاع فرق داشت؛ او 
پسر 6ساله اش را هم با خود برده بود و معلوم نبود چه 

سرنوشتي در انتظار آنهاست.
آن شــب پدر اميرهومن تا ديروقت با بيشتر آشنايان 
و فاميل تماس گرفت. او اميدوار بود شــايد همســر 
و فرزندش به خانه يكي از آشــنايان رفته باشــند اما 
هيچ كس از آنها خبر نداشــت. او كه نگران سرنوشت 
عزيزانش بود و گمان مي كرد براي شان اتفاقي افتاده 
است، راهي بيمارستان هاي مختلف شــد اما باز هم 
نتوانســت آنها را پيدا كند. به ناچار يك روز بعد، نزد 
مأموران پليس رفت و مفقود شدن همسر و فرزندش را 
گزارش كرد. در اين شرايط بود كه نام اميرهومن و مادر 
28ساله اش فاطمه در فهرست افراد گمشده قرار گرفت 

و تالش ها براي يافتن آنها آغاز شد.
همزمان با تالش هاي پليــس، پدر اميرهومن تصاوير 

او و همســرش را در شبكه هاي 
اجتماعي منتشر كرد و از مردم 
بــراي پيداكــردن آنها كمك 
خواست. همزمان خبر مفقود  
شــدن اين مادر و پسر همراه با 

عكس شــان در صفحه حوادث 
روزنامه همشــهري منتشر شد. در 

اين گزارش پدر اميرهومن از شهروندان 
خواست تا براي پيدا شدن عزيزانش به او كمك كنند. 
يك روز از انتشــار اين گزارش مي گذشت كه يكي از 
خوانندگان همشهري در مشهد با دفتر روزنامه تماس 
گرفت و گفت اميرهومن و مادرش را در نزديكي حرم 
امام رضا)ع( ديده است. او گفت كه آنها وضعيت زياد 

خوبي نداشتند و به دنبال غذا بودند.
نشاني هايي كه اين خواننده همشهري از مادر و پسر 
مي داد با آنها مطابقت داشت. به همين دليل بود كه پدر 
اميرهومن براي پيدا كردن پسر و همسرش راهي مشهد 

شد. او به جست وجوهايش در آنجا 
ادامه داد اما هرچه تالش كرد نتوانست 
ردي از آنها به دســت بياورد تا اينكه راهي حرم 
امام رضا)ع( شد. او نشاني پسر و همسرش را به مأموران 
پليس حــرم داد و از آنها كمك خواســت. مأموران با 
بررســي فهرســت افرادي كه در روزهاي گذشته در 
حرم پيدا شده بودند پي بردند كه اميرهومن و مادرش 
از چند روز پيش در بخش گمشدگان حرم نگهداري 
مي شوند و چون مادر اميرهومن دچار اختالل حواس 
است نتوانسته به درستي مشخصات محل سكونتش را 
ارائه كند. در اين شرايط بود كه بعد از گذشت حدود 

يك ماه از گم شــدن مادر و پســر آنها در حرم رضوي 
پيدا شدند.

اميرحمزه فوالدي، پدر ايــن خانواده با اعالم جزئيات 
پيدا شدن عزيزانش به همشــهري گفت: خدا را شكر 
مي كنم كه همسر و پسرم صحيح و سالم پيدا شدند. 
آنها در اين مدت در بخش گمشــدگان حرم امام رضا 
نگهداري مي شدند و هيچ آسيبي به آنها نرسيده است. 
ضمن تشكر از روزنامه همشهري به خاطر كمك به پيدا 
شدن عزيزانم، مي خواستم از همه افرادي كه به همسر 
و فرزندم كمك كردند، به خصوص مسئوالن حرم امام 

رضا)ع( تشكر كنم.

پايان يك ماه بي خبري از اميرهومن و مادرش
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جشنواره كارلووي واري بعد از يك سال تعطيلي برگزار مي شود
درغيبتفيلمهايايراني

پنجاه و پنجمين جشنواره فيلم كارلووي واري از 20تا28آگوست 
)2٩مــرداد تا6شــهريور( در جمهوري چك، در بخش  مســابقه 
رسمي، بخش رقابتي »شرق غرب«، نمايش هاي ويژه و بزرگداشت 
بنياد فيلم برگزار خواهد شــد.  به گزارش همشهري، به جز يك 
فيلم ايراني كه هنوز ساخت آن تمام نشده و سرنوشت)تقدير( نام 
دارد و در بخش »اميدهاي شرقي« اين جشنواره و در رشته آثار در 
حال ســاخت، حضور يافته در اين دوره در هيچ يك از بخش هاي 
جشنواره كارلووي واري، فيلمي از ايران حضور ندارد. فيلم سينمايي 
»امتحان«ســاخته »شــوكت امين كوركي« كارگردان عراقي، 
محصول آلمان، عراق و قطر، در بخش مسابقه اين جشنواره پذيرفته 
شده كه چند سينماگر ايراني مانند »محمدرضا گوهري« به عنوان 
فيلمنامه نويس مشترك، »اديب ســبحاني« مدير فيلمبرداري، 
»ابراهيم سعيدي« تدوينگر و »جالل ساعدپناه« مدير هنري در 
اين فيلم همكاري داشته اند. داســتان اين فيلم درباره دختري به 
نام»روژين« اســت كه درصورتي كه در امتحان ورودي دانشگاه 
پذيرفته نشود ناگزير خواهد بود تن به يك ازدواج اجباري دهد، اما 
درصورتي كه امتحان ورودي به دانشگاه را قبول شود ديگر ناگزير 
به پذيرش اين ازدواج تحميلي نخواهد بود. »شــيالن« بزرگ تر 
»روژين«، قصد دارد در اين راه به وي تا حد امكان كمك كند، اما 
هر اقدامي كه وي با نيت خير انجام مي دهد، او را بيشتر به سمت 
جعل و شيادي رايانه اي سوق مي دهد. امسال براي حضور در بخش 
رسمي جشــنواره »كارلو وي واري« 32فيلم انتخاب شده اند. اين 
فيلم ها در 2بخش »رقابتي« و »نمايش ويژه« روي پرده خواهند 
رفت. در اين دوره از جشــنواره همچنين از اقدامات »بنياد فيلم« 
در يك برنامه گسترده تقدير به عمل خواهد آمد. فيلم هاي مستند 
منتخب اين دوره از جشنواره نيز براي نخستين بار به 2بخش موجود 

رقابتي»گوي شيشه اي« و »شرق غرب« اضافه خواهند شد.

يادداشت

چرا كيارستمی فيلمسازی جهانی است؟
سفربهعمقبداهت

بارها شنيده ايم كه كيارستمی فيلمسازی جهانی بود. اما منظور از اين 
گفته چيست؟ اينكه كيارستمی تعدادی از فيلم هايش را در كشورهايی 
مثل آفريقا، ژاپن و فرانسه ساخت دليل جهانی بودن اوست؟ اينكه بودجه 
برخی فيلم هايش را منابع چندمليتی تامين كرده اند از او فيلمسازی 
جهانی ساخت؟ اينكه در فيلم های متأخرش با عوامل و بازيگران خارجی 
كار كرد به فيلمسازی جهانی بدل شد؟ اينكه زبان فيلم های »كپی برابر 
اصل« )138٩( و »مثل يك عاشق« )13٩1( فارسی نبود، در جهانی 
شدنش نقش داشت؟ واقعيت اين است كه لوكيشن های خارجی، منابع 
مالی چندمليتی، عوامل و بازيگران خارجی، زبان غيرفارســی و همه 
اسباب و امكاناتی كه در برخی )و نه همه( فيلم های كيارستمی وجود 
دارد، معلول جهانی بودنش بود و نه علت آن. زمانی كه كيارستمی در 
سال 134٩ »نان و كوچه« را به عنوان نخستين فيلم كوتاهش ساخت، 
مسيری را برگزيد كه يكسر با جريان كلی سينمای ايران تمايز داشت. 
»آقای هالو« )داريوش مهرجويی(، »پنجره« )جالل مقدم(، »طوقی« 
)علی حاتمی( و »رضا موتوری« )مسعود كيميايی( از جمله فيلم های 
شاخص ســال 134٩ به شــمار می روند كه با وجود تفاوت هايشان با 
فيلم های تجاری روز، در قياس با »نان و كوچه«، به جريان اصلی سينما 
نزديك بودند. كيارستمی دغدغه حضور در جريان اصلی سينمای ايران 
را نداشت و به ساخت فيلم های كوتاه ادامه داد و آثارش در جشنواره های 
داخلی و خارجی مورد توجه قرار گرفت. او حتی با ســاخت نخستين 
فيلم بلندش، »گزارش«، در سال 1356 به جريان اصلی سينمای ايران 
نزديك نشد. كيارستمی با ساخت »خانه دوست كجاست؟« )1365( 
به فيلمسازی بدل شد كه مورد توجه جشنواره های جهانی قرار گرفت 
و منتقدان خارجی او را به عنوان خونی تازه در رگ های سينمايی كه 
هر روز بيشتر آلوده جلوه های كامپيوتری می شد ستودند. از آن پس، 
اين جشنواره ها و منتقدان خارجی بودند كه به آثار كيارستمی توجه 
نشان می دادند نه اينكه كيارستمی بخواهد فيلم هايی بسازد كه اهداف 
جشنواره ها را برآورده سازد يا تحســين منتقدان را برانگيزد. در نظر 
آنها، سينمای كيارستمی چشم اندازی بدون دستكاری به واقعيت بود. 
منتقدان خارجی كه از بداهت آثار كيارستمی به وجد آمده بودند، تصاوير 
فيلم هايش را ســندی از عمق زندگی روزمره می دانستند كه ناظری 
هوشيار آنها را ثبت كرده است. معجزه سينمای كيارستمی همين رفتن 
به عمق چيزی است كه معموال سطحی و تخت و بی عمق فرض می شود. 
فيلم های كيارستمی تماشاگرش را با خود به عمقی می برد كه پيش تر 
هرگز تصوری از آن نداشته است. همين سفر به عمِق بداهت، كيارستمی 

را به فيلمسازی جهانی بدل كرد.

محمدناصراحدی
روزنامه نگار

جديدترين سريال كارگردان »خط قرمز« روي 
آنتن شبكه2 رفت

بهار ســال گذشــته بود كه بازيگران سريال 
»عشق« كه نام قبلي اش »مجردها« و بعدها 
»پيچ تند« بود، نامه اي به رئيس ســازمان نوشتند؛ نامه اي درباره روشن 
شدن وضعيت پخش سريالي كه كارگرداني آن را قاسم جعفري عهده دار 
بود. جعفري با 2سريال »خط قرمز« و »مسافري از هند« از سريال هاي 
معروف اوايل دهه 80توانســت مخاطبان تلويزيون را داشــته باشد و از 
كارگردانان پركار تلويزيون در دهه 80بود كه در سال هاي ٩7و ٩8ساخت 
ســريال »عشــق« را برعهده گرفت. آن زمان هم اين سريال در سكوت 

خبري كليد خورد.

سريالتازهقاسمجعفری
زندگي زيباست، آخرين نام ســريال اين شب هاست. اين سريال ساخته 
جعفري با نام جديد »زندگي زيباست« روي آنتن شبكه2 مي رود. پيش 
از اين قرار بود ســريال »هشت ونيم« شاه حســيني به نمايش دربيايد. 
ســريال »زندگي زيباست« در 30قســمت به شــكل ناگهاني و بدون 
اطالع رساني قبلي و پخش تبليغ سريال در كنداكتور شبكه قرار گرفت. 
البته روابط عمومي اين شبكه درباره تصميم گيري براي پخش مي گويد: 
»پخش ســريال با اطالع كارگردان بود و چند روز بود كه پخش سريال 
مطرح شــده بود، اما منتظر تصميم گيري نهايي سيمافيلم و مدير شبكه 

بوديم و درنهايت اعالم كردند كه اين سريال پخش شود.«

سريالهايالفدرراهپخش
سيمافيلم ســاخت چند ســريال الف را عهده دار اســت كه يكي از آنها 
»جشــن ســربرون« مجتبي راعي اســت؛ مجموعه اي 42قسمتي به 
تهيه كنندگي حســن نجاريان و كارگرداني مجتبي راعي. اين مجموعه 
به سفارش سيمافيلم توليد مي شــود و به روايت دوران قبل از مشروطه 
مي پردازد. اين سريال در هواي گرم كار را ادامه مي دهد و قرار است بعد 
از لوكيشن خاوران به شهرك غزالي برسد. تهيه كننده سريال درباره روند 
توليد ســريال مي گويد: »اين روزها در منطقه خــاوران و در يك بيابان 
تصويربرداري سريال ادامه دارد كه در اين قسمت ها چادر زده شده و كمپ 

انگليسي هاست.«
نجاريان درباره تصويربرداري اين بخش از ســريال عنوان كرد: »احتماالً 
تا پايان تيرماه اين منطقه را ترك مي كنيم و به شهرك غزالي مي رويم تا 

بتوانيم صحنه هايي از بازارها و خانه ها را تصويربرداري كنيم.«

مراحلپايانيروزگارجواني
مجموعه تلويزيوني »روزگار جواني« كه اين روزها در حال تصويربرداري 
است، مراحل پاياني ضبط خود را در تهران سپري مي كند. تاكنون بيش 
از 85درصد از سريال »روزگار جواني« ضبط شــده است و تا 20تيرماه 
همه سكانس هاي تهران به پايان خواهد رسيد. توليد مجموعه تلويزيوني 
»روزگار جواني« در گروه فيلم و سريال شــبكه5 سيما به تهيه كنندگي 
سپهر محمدي و كارگرداني اصغر توســلي از بهمن ماه ٩٩ شروع شده و 
قرار است در 30 قســمت روي آنتن برود. محسن توكلي 15 قسمت اين 
سريال را تدوين اوليه كرده اســت و همزمان با ضبط ادامه اين مجموعه، 
قســمت هاي بعدي را نيز روي ميز تدوين خواهد برد. فصل اول »روزگار 
جواني« سال 1377 به كارگرداني شاپور قريب و اصغر توسلي و نويسندگي 
اصغر فرهادي روي آنتن شبكه5 رفت. همچنين فصل دوم اين مجموعه 
در سال 1378 به تهيه كنندگي و كارگرداني اصغر توسلي و نويسندگي 

علي اكبر محلوجيان و فرهاد نقدعلي براي اين شبكه توليد شد.

صنعت وي اودي چه نقشي در برنامه هاي فرهنگي دولت جديد خواهد داشت؟ 

تشديد يا شكست انحصار
شــما طرفــدار »فيليمو« 
هســتيد يــا »نمــاوا«؟ 
»زخم كاري«، »مي خواهم زنده بمانم«، »ملكه گدايان« 
را ترجيح مي دهيد يا »قورباغه«، »گيســو«، »سياوش« 
را؟ از خدماتي كــه اين دو پلتفرم ارائــه مي دهند راضي 
هستيد؟ از كيفيت ســريال ها و تاك شوهايشان چطور؟ 
شايد هم طرفدار »فيلم  نت« هســتيد و سريال ترسناك 
»آنها« را پي مي گيريد؟ يا اصال مثل شبكه هاي تلويزيون 
تفاوتي بين اين پلتفرم ها نمي بينيد و فارغ از اسم  و رسم 
توليدكنندگان ســريال ها و برنامه هاي شــبكه نمايش 
خانگي، فقط كيفيت براي تان مهم است كه در اين صورت 
احتماال اصال محصوالت عمدتا نازل شبكه نمايش خانگي 
را دنبال نمي كنيد. شايد شــما هم مثل بسياري ديگر از 
مصرف كنندگان محصوالت شبكه نمايش خانگي درباره 
مؤسســات و شــركت هايي كه اين محصوالت را توليد 
مي كنند چيزي ندانيد و براي تان هم چندان مهم نباشد كه 
از مناسبات اين شركت ها سر درآوريد اما كرونا و تعطيلي 
سينماها باعث شد سريال سازي در شبكه نمايش خانگي 
شتاب بيشــتري بگيرد و حاال شركت هاي شبكه نمايش 
خانگي به بازوي قدرتمند سرگرمي در كشور بدل شده اند. 
طبيعي اســت هر جا قدرت هست، پول هســت و البته 
ساير مسائل و مصايب قدرت هم سر برمي آورد. يكشنبه 
اين هفته، رئيس انجمن صنفــي وي اودي اعالم كرد كه 
رشــد فعاليت هاي VODها در سال هاي گذشته و توليد 
محتوا در نمايش خانگي باعث شده لزوم فعاليت جدي تر 
انجمن صنفي بيش از پيش احساس شود. آيا VODها كه 
همان اول كرونا رابطه شان با هم تيره و تار شد، مي خواهند 

منسجم شوند تا بازار را بيش از پيش انحصاري كنند؟

محصوالتيكسانصنعتفرهنگ
 اول از همـــــه ببينيــم VOD مخــــفف چيـــست؟
 Video on demand يا »ويدئو به درخواســت« همين 
فيلم ها، سريال ها، انيميشن ها و برنامه هاي مختلف شبكه 
نمايش خانگي است كه هر وقت دوست داشتيد مي توانيد، 
با پرداخت حق اشتراك، بنشينيد پايشان. پلتفرم هايي كه 
در اين حوزه فعاليت مي كنند بيش از چند پلتفرمي است 
كه نامشان در ابتداي اين گزارش آمد اما فعال ترين هايشان 
همان هايي هستند كه نام برديم. ولي اين پلتفرم ها تفاوتي 
با هم دارند؟ مسلما با ديدن محصوالت اين پلتفرم ها تفاوتي 
بين آنها به چشم نمي خورد، اما شايد داوري درباره اينكه آيا 
اين پلتفرم ها با هم متفاوت هستند يا خير براي مخاطب 
عادي كمي سخت باشــد. بياييد بازي را به زمين ديگري 
ببريم كه تقريبا براي اغلب افراد آشــناتر اســت. بگذاريد 
اين ســؤال را مطرح كنيم: ميان محصوالت كارخانه هاي 
خودروسازي ايران خودرو و ســايپا چقدر فرق هست؟ از 
كيفيت محصوالت اين دو كارخانه چقدر راضي هستيد؟ 
قيمت هاي خودروهاي اين دو كارخانه را چقدر منصفانه 
مي دانيد؟ مثال از صنايع خودروســازي به شــما كمك 
مي كند تا راحت تــر بتوانيد به تفاوت ها و شــباهت هاي 
شركت هاي سامانه ويدئوي درخواستي پي ببريد. صنعت 
فرهنگ كه مجموعه بزرگ و گسترده اي از توليدكنندگان 
و مصرف كنندگان سرگرمي هاي فرهنگي را در برمي گيرد، 
تقريبا از همان قواعد و قراردادهاي ساير بخش هاي صنعتي 
همچون صنايع پتروشــيمي، صنايع برق، صنايع نفت و 
صنايع خودرو و... پيروي مي كند. صنعت فرهنگ، وحدتي 
خشــن و بي رحمـ  چه در سطح ســازوكارهاي توليدي، 
بازاريابي و توزيع و چه در سطح كيفيت محصوالتش ـ دارد. 

محصوالتي كه از دل صنعت فرهنگ بيرون مي آيد يكسان 
هســتند اما تكنيك هاي بازاريابي ســعي مي كند شما را 
متقاعد سازند كه هر محصول با محصول ديگر متفاوت است. 
رويه ها و روال هاي شركت هاي مختلف صنعت فرهنگ در 
مورد قيمت گذاري نيز مشابه و هماهنگ است تا انحصار بر 
بازار را از دست ندهند و درگير رقابت هاي زيان آور نشوند. 
براي مثال، سال گذشته فيليمو و نماوا در اقدامي هماهنگ 
بيانيه اي مشترك منتشــر كردند و از كناره گيري شان از 
انجمن صنفي وي اودي به دليل »كاهش كارايي اين انجمن« 
و »اطالع رساني هاي نادرســت و انتشار آمار غير واقعي در 
مورد اين صنعت از سوي برخي اعضاي اين انجمن« خبر 
دادند. بعد از آن، مجددا در اقدام هماهنگ ديگري، بدون 
درنظر گرفتن منافع مصرف كنندگان، هزينه اشتراك شان 
را افزايش دادند. اما حاال كه به نظر مي رســد ســريال ها و 
شبكه هاي نمايش خانگي از آن تب و تاب اوليه دور شده اند، 
قصد دارند به انجمن بازگردند و براي استحكام جايگاهشان 

در اين بازار با ساير اعضاي انجمن متحد شوند.

تعاملبارگوالتورازطريقيكفردمعتمد
روز يكشنبه، محمد صراف، مدير پلتفرم فيلم نت و رئيس 
انجمن صنفي وي اودي، از انتخاب محمدمهدي عسگرپور 
به عنوان دبير جديد اين انجمن و بازگشت 2پلتفرم فيليمو 
و نماوا بــه فعاليت هاي اين صنف خبر داد. صراف ســال 
گذشته در گفت وگويي با مهر فضاي سامانه هاي ويدئوي 
درخواســتي را در انحصار 2سامانه دانســته و گفته بود: 
»اگر اين حوزه از انحصار خارج شــود و به جز 2 سامانه، 
سرويس هاي ديگر هم مي توانستند به ارائه خدمات در اين 
زمينه بپردازند، طبعاً آن يك ميليارد فروش ]آنالين[يك 
فيلم، به 2ميليارد افزايش پيدا مي كرد. اگر از اول زيرساخت 
درستي طراحي مي شد، همه ســرويس هاي وي اودي و 
همه ســرويس هاي دانلود قانوني در كشور از يك مسير 
اكران را انجام مي دادند اگر اين اتفاق به درستي رخ مي داد 
امروز شاهد شكوفايي اين بخش بوديم. اما وقتي انحصار 
به وجود مي آيد و بدنه دولتي هم در اين زمينه پاســخگو 
نيست و برايش برنامه اي ندارد شما با اين موضوع مواجه 
مي شويد كه فيلم خوبي كه مي تواند در اين بستر به فروش 
5ميلياردي برسد، فروشي يك ميلياردي را تجربه مي كند.« 
صراف در اين گفت وگو به طور ضمني يكي از علل شكست 
اكران آنالين فيلم ها را انحصار 2 سامانه عنوان كرده بود، اما 
گويا حاال اختالفات انجمن با 2 سامانه مستعفي حل شده 
است. صراف اعالم كرده از 2پلتفرم فيليمو و نماوا دعوت 
شد تا در صنف حضور داشته باشــند و بر همين اساس با 
مديران اين پلتفرم ها جلساتي داشته اند كه آنها نيز از اين 
جلسات استقبال كرده اند. اما تنها بازگشت 2سامانه فيليمو 
و نماوا به انجمن صنفي وي او دي نيســت كه پيام هايي از 
رخ دادن فعل و انفعاالتي در اين حــوزه مخابره مي كند. 
انتخاب محمدمهدي عسگرپور به عنوان دبير اين انجمن 
مي تواند حامل اين پيام باشد كه وي او دي ها مي خواهند در 
آينده تعامل جدي اي با اركان فرهنگي دولت جديد داشته 
باشند كه به سراغ فرد تأييدشــده اي همچون عسگرپور 
رفته اند. اين گفته صراف كه انجمــن صنفي مي خواهد 
با برقراري ارتباط مؤثر با رگوالتــور موانع پيش روي اين 
صنعت بزرگ و نوپا را رفع كند، ايــن گمانه زني را تأييد 
مي كند. حاال بايد صبر كرد و ديد آيا در دولت ســيزدهم 
كه پيش بيني هايي درباره بســته شدن مبادي فرهنگي 
 همچون محدود كردن اينترنت در آن به گوش مي رسد، آيا 

وي او دي ها درآمد و جايگاهشان ارتقا مي يابد؟ 

ناگهان زندگی زیباست
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كيوسك

بــراي دهه ها ، فــرودگاه 
بين المللي كابــل دروازه گزارش

اصلي ورود به افغانســتان 
بوده اســت؛ ايــن فــرودگاه، در ميان 
پايگاه هاي متعدد نظامــي و زخم هاي 
عميق دهه ها جنــگ در افغانســتان، 
نشانه اي از زندگي معمولي و غيرنظامي 

بوده است.
به گزارش نيويــورك تايمــز، اما حاال 
فرودگاه كه بيشــتر با نام حامد كرزي 
شــناخته مي شــود، به آخرين سنگر 
20ســال حضــور نظامي آمريــكا در 

افغانستان تبديل شده است.
اگر آمريكا و متحدانــش بتوانند توافق 
امنيتي با تركيه را به سرانجام برسانند، 
 جو بايدن، رئيس جمهــور آمريكا موفق 
خواهد شد وعده اش براي باز نگه داشتن 
سفارت آمريكا در افغانستان را، حتي بعد 
از خروج نيروهاي نظامي اش، عملي كند.

در غيراين صورت، مقامات ارشــد ناتو 
گفته اند كــه وضعيت ســختي حاكم 
خواهد شــد؛ طرح بايدن بــراي حفظ 
حضــور ديپلماتيك در افغانســتان كه 
بخشــي از طرحــي بين المللــي براي 
بازگشــت طالبان به قدرت است، ناكام 
خواهد ماند و احتماال گروه هاي امدادي 
و خيريه هم دسترسي به افغانستان را از 

دست خواهند داد.
جان اف كربي،سخنگوي پنتاگون گفته 
اســت كه امنيت فرودگاه كابل، نه فقط 
بــراي آمريكا كه هر كشــور ديگري كه 
مي خواهد با افغانســتان رابطه داشــته 

باشد، مهم است.
جيم اســتاوريديس، دريادار بازنشسته 
كه در ستاد فرماندهي ناتو خدمت كرده 
است، امنيت فرودگاه را مسئله اي حياتي 
مي داند؛ »بدون يك فرودگاه امن، توانايي 
فعاليت روزمره ســفارتخانه ها در كشور 
بزرگي همچون افغانستان كه هم اندازه 
تگزاس اســت، تقريبا غيرممكن است. 
عالوه بر تامين امنيت پرسنل در شهر، ما 
بايد هلي كوپترها و هواپيماهايي داشته 
باشــيم كه بتوانيم در موارد اضطراري 
پرسنل را تخليه كنيم و از آنها در سراسر 
كشور حمايت كنيم. بدون اين شرايط، 
ماموريت ســفارتخانه عمال با شكست 

مواجه مي شود.« 
 تركيه، بــه داليل زيــادي، مي خواهد 
حضورش را در افغانســتان ادامه دهد. 
2كشــور، تاريــخ و دين مشــترك و 
همينطور روابط اقتصــادي نزديكي با 
هم دارند. به عنوان كشــوري با اكثريت 
مسلمان و عضو ناتو، تركيه از سال2001 
حضوري مداوم در افغانستان داشته و در 
نبردها با اعزام نيرو نقشــي فعال داشته 
است. اين كشور هم اكنون 600نيروی 
نظامي در افغانســتان دارد و ماموريت 
اصلي نيروهايش تامين امنيت فرودگاه 

بوده است.
مذاكرات براي توافق نهايي جهت ادامه 
كار تركيه همچنان ادامــه دارد و بايد 
جزئيات درباره چگونگي فعاليت تركيه 
مشخص شــود. مذاكرات بين آمريكا 
و تركيــه همچنين بر ســر موضوعات 
ديگــري ازجملــه خريد تســليحات 
از روســيه توســط آنكارا ادامــه دارد. 
برنامه ريــزان نظامــي و تحليلگــران 
اطالعاتي مي گويند كه افزايش قدرت 
طالبان در افغانســتان و برنامه خروج 
نيروهاي نظامي بين المللي از افغانستان 
به اين معناســت كه دولت افغانستان 
احتماال بين 6 ماه تا 2سال سقوط خواهد 
كرد. هنوز مشخص نيست كه آيا طالبان 
فــرودگاه را تعطيل و كشــور را دوباره 
كامال ايزوله خواهد كرد؟ اما چيزي كه 
مشخص است اين اســت كه اين گروه 

حضور هيچ كشور خارجي، حتي تركيه 
را قبول نخواهد كرد.

بعــد از 2دهــه جنــگ، موفقيت هاي 
نظامي اوليه و بازگشت دوباره طالبان، 
سرنوشــت فرودگاه كابل به ســمبلي 
از كارزار نظامي آمريكا در افغانســتان 

تبديل شده است.
اهميــت باندهــاي پــرواز، رادارها و 
ترمينال هاي اين فــرودگاه را نمي توان 
ناديــده گرفــت. فراتــر از اهميت اين 
فرودگاه در مســئله فعاليت هيأت هاي 
ديپلماتيك خارجي و خروج اضطراري 
احتمالي آنها، فــرودگاه، دروازه فعاالن 
گروه هاي خيريه بين المللي به افغانستان 
اســت. گروه هاي امدادي، سازمان هاي 
غيردولتي و تامين كننــدگان خدمات 
بهداشــتي و درماني نقشــي پررنگ و 
حياتي در زندگــي غيرنظاميان افغان 

دارند.
عبداهلل عبداهلل، رئيس شوراي صلح كه 
مسئول مذاكرات با طالبان بوده است، 
بعد از مالقات اشرف غني، رئيس جمهور 
افغانســتان با جو بايدن درباره فرودگاه 
كابل گفتــه اســت: »فــرودگاه براي 
جامعه ديپلماتيــك، گروه هاي امدادي 
و ســازمان هاي بين المللي مهم است. 
اين فرودگاه همچنين براي افغانستان 
هم مهم اســت چون مي تواند از طريق 
آن بــه كمك هاي خارجي دسترســي 
داشته باشــد.« اهميت فرودگاه كابل، 

بعد از آنكه هفته گذشته اعالم شد پايگاه 
هوايي بگرام به زودي تعطيل خواهد شد 
دو چندان شد. اين پايگاه نظامي، در يك 

ساعتي شمال كابل قرار دارد.
تركيه و آمريكا بر ســر طرح كلي تامين 
امنيت فــرودگاه توســط تركيه توافق 
كرده و به نگراني ها درباره تامين امنيت 
فــرودگاه پايــان داده اند. بــا اين حال 
جزئيات اين توافق همچنان نامشخص 

است.
مقامات آمريكايي گفته اند كه تركيه دو 
درخواســت دارد. يكي درباره جزئيات 
تاكتيكي تامين امنيت فرودگاه اســت. 
انتظار مي رود كــه تركيه نيروهايش را 
از 600به 1000نفر برساند. با اين حال 
آنها مي خواهنــد 1000نيروي نظامي 
از يك كشور ديگر را هم به كار بگيرند. 
گفته مي شود كه آنكارا به فكر استفاده 
از نيروهــاي نظامي مجارســتان براي 
تامين امنيت فرودگاه است. رجب طيب 
اردوغان، رئيس جمهور تركيه همچنين 
گفته است كه تركيه درباره تداوم حضور 
نيروهايش در فرودگاه كابل، با پاكستان 
مذاكره خواهد كرد. پاكستان، همسايه 
افغانســتان و يكي از حاميــان بانفود 
طالبان اســت. اردوغان رابطه خوبي با 

رهبران پاكستان دارد.
مقامات آمريكايــي همچنين گفته اند 
كه بعد از خــروج آخرين نيروي نظامي 
آمريكايــي، 650نيرو در افغانســتان 

باقي خواهند ماند تا امنيت هيأت هاي 
ديپلماتيك را تامين كنند.

قرار اســت تا انتهاي تابستان، چند صد 
نيــروي نظامي آمريكايــي در فرودگاه 
باقي بمانند تا بــه نيروهاي تركيه براي 
تامين امنيت فرودگاه كمك كنند. اين 
وضعيت، موقت است و وقتي كه توافق 
بين تركيه و آمريكا نهايي شود، تامين 
امنيت به طول كامل به ترك ها سپرده 

خواهد شد.
آمريــكا احتماال متعهد خواهد شــد تا 
هلي كوپترهاي بلك هاوك خود را همراه 
با خدمه آن در فرودگاه باقي بگذارد. از 
اين هلي كوپترها براي انتقال ديپلمات ها 

استفاده خواهد شد.
مقامات آمريكايــي گفته اند كه احتماال 
آمريكا بــا تركيه همــكاري اطالعاتي 
خواهند كرد و برد سيســتم ضدراكتي 
خودرا  در فرودگاه  افزايش خواهند داد.

اردوغان در مالقات با بايدن در نشست 
ناتو در بروكســل، مجموعــه دومي از 
درخواســت ها را هم به بايدن ارائه كرده 

است.
يك اختــالف نظر مهم بين 2كشــور، 
مســئله خريد سامانه موشــكي دفاع 
هوايي اس-400 از روســيه توســط 
آنكاراســت. گفتــه مي شــود تركيه 
مي خواهــد از مذاكرات بــراي تامين 
امنيت فــرودگاه كابل به عنــوان اهرم 
فشار اســتفاده كند تا آمريكا را مجاب 
كند با خريد اين ســامانه دفاع هوايي 
از روسيه مخالفت نكند. گفته مي شود 
در مذاكرات ســطح پايين،  اين مسئله 
از سوي تركيه مطرح شــده است، اما 
آمريكايي ها گفته اند اصال با اين مسئله 

كنار نخواهند آمد.
رهبران طالبان بارها گفته اند كه حضور 
هيچ نيروي خارجي را در كشورشــان 
تحمل نخواهند كــرد؛ ازجمله نيروهاي 
تركيه. البته كشورهاي غربي اميدوارند 
طالبــان در نهايت با حضــور نيروهاي 
تركيه، بعــد از خروج كامــل نيروهاي 

آمريكايي، موافقت كند.
با اين حال دولت افغانستان از تعهد آنكارا 
براي تامين امنيت فرودگاه اســتقبال 

كرده است.

آمريكا اميدوار است بتواند با سپردن امنيت فرودگاه كابل به تركيه، به حضور ديپلماتيك خود در افغانستان ادامه دهد
آخرين نقطه اتصال آمريكا به افغانستان

روزنامه آمريكايي لس آنجلس تايمز در صفحه 
يك خود، به مسئله انتشــار سريع گونه دلتاي 
ويروس كرونا پرداخته است. براساس گزارش اين 
روزنامه، دلتا حاال بيشتر از تمامي گونه هاي ديگر 
در آمريكا منتشر شده است. اين روزنامه نوشته 
است كه بيش از يك سوم موارد ابتالي جديد در 
يك ماه گذشته در ايالت كاليفرنيا، به خاطر انتشار 

 گونه دلتا بوده است.

روزنامه گالف نيوز ]امارات[

روزنامه لس آنجلس تايمز ]آمريكا[

مدرنا؛ پنجمين واكسن امارات

اوج گيري دلتا در آمريكا

امارات متحــده عربي، يكــي از موفق ترين 
كشورهاي دنيا در مسئله واكسيناسيون كرونا، 
يك واكسن جديد هم به ليست واكسن هاي 
مجاز خود اضافــه كرده اســت. گالف نيوز 
در گزارش خود نوشته اســت كه امارات، با 
واكسيناســيون 72درصــد از جمعيتش، 
موفق ترين كشور در واكسيناسيون كرونا در 
دنياست. واكسن مدرنا، فناوري مشابه واكسن 

فايزر دارد.

نگاه

افغانستان، ويتنام ديگري براي آمريكاست؟

جنگ افغانســتان قرار نبود براي آمريكا 
يك ويتنام ديگر باشــد. در سال 2001، 
زماني كه آمريكا به افغانســتان يورش 
مي برد، دونالد رامسفلد، وزير دفاع وقت اين كشور، در سخناني گفت: 
»تخصص من، باتالق ساختن نيست.« رامســفلد كه هفته گذشته 
در سن88سالگي درگذشت، معمار جنگ افغانســتان و عراق بود. 
رامسفلد برخالف ادعايش، براي آمريكا 2باتالق عميق ساخت؛ يكي 
جنگ افغانستان كه واشنگتن اكنون بعد از 2دهه درحالي كه مورد 
انتقادات بسيار است، در حال خروج از آن است و ديگري جنگ عراق.
در بهار2003، باز هم رامسفلد بود كه پيروزي آمريكا در افغانستان را 
اعالم كرد و نيروهاي آمريكايي را به جنگ عراق فرستاد. بسياري از 
تحليلگران معتقدند اگر همان سال نيروهاي آمريكايي از افغانستان 
خارج نمي شدند و واشــنگتن حتي نيروهاي بيشتري به اين كشور 
اعزام مي كرد، مســير جنگ به گونه ديگري پيــش مي رفت و تا به 
اين حد فرسايشي نمي شــد. ســربازان آمريكايي 8سال در جنگ 
ويتنام ماندند؛ در افغانستان اما آنها 20سال حضور داشته اند. جنگ 
افغانســتان تا به اينجا، طوالني ترين جنگ تاريخ آمريكا به شــمار 

مي رود.
جو بايدن تأكيد دارد كه تمامي سربازان آمريكايي از افغانستان خارج 
نمي شــوند و واشــنگتن چندصد نيروي خود را براي تامين امنيت 
در كابل حفظ خواهــد كرد. با اين حال، تخليه پايــگاه بگرام را بايد 
نقطه پايان حضور نظامي آمريكا در افغانستان دانست. پايگاه بگرام 
را شوروي ها در دهه1950 ميالدي ســاختند اما طي 2دهه پايگاه 
اصلي نيروهاي آمريكايي در افغانستان بود. آمريكا يك زندان مخوف 
هم در اين پايگاه به راه انداخته بود. آمريكا اعالم كرده هواپيماهاي 
جنگنده اش همچنان براي هدف قراردادن داعش و ديگر گروه هاي 
تروريستي، بر فراز آسمان افغانستان پرواز خواهند كرد اما پرواز آنها 
بعد از اين نه از پايگاه هوايي بگرام، بلكه از ناوهاي جنگي مستقر در 

اقيانوس يا كشورهاي ديگر انجام مي شود.

آمريكا، افغانســتان را هم همچون ويتنام با يــك توافق صلح ترك 
مي كند؛ توافق با همان گروهي كه قــرار بود در جنگ نابودش كند. 
همانند ويتنام، در افغانستان هم دشمن آمريكا چنان قدرت گرفته كه 
زير بار آتش بس نمي رود. بعد از خروج نيروهاي آمريكايي، سايگون، 
پايتخت ويتنام جنوبي، 2سال در مقابل ويتنام شمالي مقاومت كرد 
اما در نهايت به دســت شــمالي ها افتاد. گزارش  نهادهاي اطالعاتي 

آمريكا اين مدت زمان را براي كابل فقط 6 ماه تخمين زده اند.
سفارت آمريكا در كابل، دســتورالعمل هاي وضعيت اضطراري خود 
را به روز كرده تا خاطره فرار آمريكايي ها از بام سفارت اين كشور در 
سايگون تكرار نشــود. طبق اعالم ســازمان ملل، طي 2 ماه گذشته 
دست كم 50شهر افغانستان به دســت طالبان افتاده است. همزمان 
با خروج نيروهاي آمريكايي، گروه هاي محلي در حال مسلح شــدن 

هستند تا امنيت محل زندگي  شان را خود تامين كنند.
مهم ترين درس جنگ ويتنام اين بود كه آمريــكا نمي تواند هزاران 
كيلومتر دورتر از مرز هايش برنده جنگي باشــد كــه طرف مقابل، 
براساس آموزه هاي كمونيسم، نيروهاي آمريكايي را اشغالگر مي داند. 
بسياري بعد از جنگ ويتنام اين درس را آموختند و تكرار كردند اما 
همه چيز ناگهان پس از حوادث 11سپتامبر به فراموشي سپرده شد. 
رامسفلد تصور مي كرد اگر تعداد معدودي از نيروهاي ويژه آمريكايي 
را وارد افغانســتان كند، به راحتي پيروز جنگ مي شود. همين مدل 
در جنگ ويتنام هم پياده شــد؛ تيم هاي كوچك نيروهاي ويژه كه 
براي آموزش نيروهاي نظامي ويتنام جنوبي وارد منطقه شده  بودند.

جنگ افغانستان با ورود نيروهاي كاركشته آغاز شد اما در سال هاي 
پاياني ســربازان جواني به اين جنگ فرســتاده مي شدند كه حتي 
سن شان به حوادث 11سپتامبر نمي خورد. جنگ افغانستان اما مثل 
يك باتالق عمل كرد؛ با گذشت سال ها، نيرو، پول و تجهيزات بيشتري 
را به درون خود كشيد. اكنون بعد از اين همه تلفاتي كه جنگ به جا 
گذاشــته، خروج ناگهاني آمريكايي ها براي خيلي از افغان ها شبيه 
خيانت است. گروه هاي حقوق زنان، گروه هاي مدني، احزاب سياسي 
و بسياري از كساني كه امروز براي حفاظت از روستاها و شهرهاي شان 
سالح به دست گرفته اند، معتقدند آمريكا با ترك افغانستان درواقع 
خيانت كرده است. با اين حال، دولت آمريكا اعالم كرده روند خروج 
را تا 2 ماه ديگر تكميل مي كند. بدون شــك، كشــتار بيشتري در 
افغانستان در راه است. در اين شرايط، شــايد آمريكا در افغانستان 
حضور نداشته باشــد. اما جو بايدن بايد بداند كه نمي تواند از زير بار 

مسئوليت فرار كند.

مخالفت اربيل با خروج نيروهاي آمريكايي 
از خاك عراق، زمينه را بــراي آغاز موج گزارش 2

تازه اي از تنش هاي سياسي در اين كشور 
فراهم كرده است.

روز گذشته، رئيس دفتر نخست وزير عراق در گفت وگو 
با خبرگــزاري العراقيه اعالم كرد؛ اقليم كردســتان با 
تصميم پارلمان عراق براي اخراج نيروهاي آمريكايي از 
كشور مخالفت كرده و در مذاكراتي جداگانه با واشنگتن 
خواستار تداوم فعاليت نيروهاي ائتالف شده است. اين 
در حالي اســت كه احزاب عمدتا شيعي، مخالف حضور 
نيروهاي آمريكايي در عراق هستند. اين احزاب پس از 
حمله هوايي هفته گذشته به مواضع حشد شعبي در مرز 
سوريه، بار ديگر فشارهاي سياســي و رسانه اي خود بر 

دولت را براي اخراج نظامي آمريكا آغاز كرده اند.
همزمان با اين تحوالت، نشــانه هايي از اقدام احتمالي 
برخي گروه هاي شــبه نظامي براي انتقــام از نيروهاي 
آمريكايي در پايگاه هاي عين االســد و الحرير نيز ديده 
مي شــود. شــبكه العربيه با اعالم اين خبر گزارش داد: 
روز گذشته براي نخســتين بار در سال 2021، چندين 
بالگرد آمريكايي بر فراز پايگاه عين االســد در اســتان 
االنبار به پرواز درآمدند. از سوي ديگر نيروهاي امنيتي 
و نظامي عراق نيــز نظارت خود بر مناطق مشــرف به 
پايگاه هاي آمريكايي را دو چندان كرده اند. جنبش نجبا 
و ُگردان هاي حزب اهلل هفته گذشــته اعالم كردند؛ در 
پاسخ به حمله هوايي آمريكا عليه مواضع حشد شعبي 
در مرز سوريه، منتظر موضع گيري هاي سياسي نمانده 
و مستقيما اقدام خواهند كرد. با اين حال به نظر مي رسد 

در بخش ديگري از عراق، يعني اقليم كردستان تحوالت 
متفاوتي در جريان اســت. روزنامه القــدس العربي در 
اين باره مي نويسد: دولت و احزاب مطرح اقليم كردستان 
در پيام هاي متعددي، خواســتار باقي ماندن نيروهاي 
آمريكايي و همچنين هيأت هاي نظامي انگليس، فرانسه 
و استراليا در مناطق كردنشين شــده اند. هدف از اين 
درخواست، حمايت نظامي از نيروهاي پيشمرگه و كمك 
به تكميل شبكه امنيتي اقليم كردستان، پيش از خروج 
نيروهاي خارجي عنوان شده اســت. براساس گزارش 
القدس العربي، اربيل حضور نيروهاي آمريكايي را عامل 
توازني در مقابل تهديدهاي حزب كارگران كردستان و 
همچنين حضور نيروهاي مسلح تركيه در شمال عراق 
مي داند. اين در حالي اســت كه تعداد و شرايط حضور 
نيروهاي آمريكايي در اقليم كردستان محرمانه بوده و 

حتي بغداد از آن اطالع دقيقي ندارد.
پيــش از اين قاســم االعرجــي، مشــاور امنيت ملي 
نخست وزير عراق در واكنش به حمالت هوايي آمريكايي 
به مواضع حشــد شــعبي گفته بود: به زودي چارچوب 
توافق براي خروج نيروهاي آمريكا از خاك عراق را نهايي 
مي كنيم. نيروهاي امنيتي و نظامي عراق با گذشت 2دهه 
از جنگ و تروريسم، توانايي حفظ امنيت كشور را دارند.

مواضع االعرجي در كنار محكوميت شديد حمالت هفته 
گذشته ائتالف از ســوي مصطفي الكاظمي، به عنوان 
نشانه اي مبني بر همراهي دولت عراق با مطالبه احزاب 
شيعه براي اخراج نيروهاي آمريكايي تفسير شده بود. اما 
حاال با رسمي شدن مخالفت اربيل نسبت به اين موضوع، 
بار ديگر جريانات سياسي و مذهبي عراق وارد تقابل با 

يكديگر شده اند. جالب آنكه همزمان با رسانه اي شدن 
مخالفت اربيل نسبت به طرح مورد نظر پارلمان، برخي 
از شخصيت هاي سياسي و پارلماني اقليم كردستان نيز 
رسما موضوع اخراج نيروهاي آمريكايي از خاك عراق را 
به چالش كشيده اند. اين در حالي است كه سال گذشته و 
پس از تصويب قطعنامه پارلمان عراق در اين باره )اندكي 
پس از ترور شهيد قاسم سليماني و ابومهدي المهندس 
در فرودگاه بغداد(، هيچ جريان سياســي و يا مذهبي 
دست كم به طور رسمي با محتواي اين قطعنامه مخالفت 
نمي كــرد. كفاح محمود، مشــاور ســابق رئيس اقليم 
كردستان در اين باره به شبكه روداو گفت: تصميم اخراج 
نيروهاي آمريكا بيانگر مواضع تمامي مردم اين كشــور 
نبوده و منافع ملي در آن لحاظ نشده است. او همچنين با 
اشاره به خأل امنيتي شكل گرفته پس از خروج نيروهاي 
آمريكايي از عراق گفت: اجراي ايــن قطعنامه، زمينه 

را بــراي احياي هســته هاي خفته داعــش در مناطق 
نينوا، كركوك و صالح الدين در نزديكي مرزهاي اقليم 

كردستان مهيا خواهد كرد.
در مقابل، كاظم الركابي، سخنگوي كميسيون امنيت 
ملي پارلمان عراق و عضو ائتالف دولت قانون )از جمله 
مهم ترين احزاب شيعي به رياست نوري المالكي(، مواضع 
اقليم را »نقض اراده ملي« براي مقابله با نيروهاي اشغالگر 
توصيف كرده است. الركابي در مصاحبه با روزنامه العربي 
الجديد مي گويد: نيروهاي عراقي از ارتش گرفته تا حشد 
شعبي و حتي برخي گروه هاي نظامي ُكرد، كارنامه قابل 
دفاعي در زمينــه برقراري ثبات و مبارزه با تروريســم 
به ثبت رســانده اند. پافشــاري بر باقي ماندن نيروهاي 
اشغالگر آمريكايي به بهانه مبارزه با داعش، نه تنها توجيه 
منطقي ندارد بلكه توانايي نيروهاي داخلي عراق از تمام 

گرايش هاي ديني و نژادي را زير سؤال مي برد.

ساز مخالف اربيل در مقابل بغداد
اقليم كردستان عراق مخالف خروج نظاميان آمريكايي از خاك عراق است

   آمريكايي ها در كردستان عراق
براساس توافق ميان واشــنگتن و اربيل در 
سال 2013، 5پايگاه نظامي كردستان عراق در 
اختيار نيروهاي ارتــش آمريكا قرار دارد. اين 
5پايگاه عبارتند از: سنجار، اتروش، الحرير، 
حلبچه و التون كبري )در نزديكي كركوك(. 
اگرچه پايگاه هاي آمريكا در كردستان برخالف 
ساير نقاط عراق هنوز تخليه نشده اما تمركز 
اصلي نيروهاي آمريكا معطوف به پايگاه الحرير 
در نزديكي فرودگاه اربيل اســت. به نوشته 
وب سايت المانيتور، 4پايگاه ديگر صرفا براي 
اهداف آموزشي و لجســتيكي مورد استفاده 
قرار مي گيرد. علت اين مسئله نيز استحكامات 
قابل قبول پايگاه الحرير در مقايســه با ساير 
پايگاه هاي موجود در اقليم كردســتان است. 
آمريكا در ازاي استفاده از اين پايگاه ها، ضمن 
تامين امنيت كردستان، آموزش هاي ويژه اي 
را براي نيروهاي پيشــمرگه درنظر گرفته و تا 
10سال حقوق آنها را پرداخت مي كند. تمام اينها 
در حالي است كه براســاس برخي گزارش ها، 
زيرساخت هاي تاسيس شده در پايگاه الحرير 
نشــان دهنده برنامه آمريكا بــراي حضور 
بلندمدت در اين منطقه است. به گزارش شبكه 
الجزيره، آمريكا تنها طي 2سال گذشته بيش از 
250ميليون دالر صرف توسعه زيرساخت هاي 
دفاعي پايگاه الحرير و تقويت تجهيزات نظامي 
نيروهاي پيشمرگه كرده است. از سوي ديگر 
در سايه تشديد حمالت راكتي، بخش عمده اي 
از كاركنان ســفارت بزرگ آمريكا در بغداد 
به كنسولگري اين كشور در اربيل نقل مكان 
كرده اند. بر اين اساس مي توان گفت؛ واشنگتن 
به ســادگي حاضر به خروج از اربيل نبوده و 
برنامه اي بلندمدت براي حضور نيروهاي خود 

در اقليم كردستان عراق تعريف كرده است.

 جوليان بورگر
ستون نويس گاردين

»مارين لوپن« بار ديگر در نشست كنگره حزب 
راست افراطی »اتحاد ملی فرانسه« به عنوان اروپا

رهبر اين حزب انتخاب شد. اعضای حزب اتحاد 
ملی فرانسه علی رغم شكســت در انتخابات محلی 2 هفته 

قبل، به لوپن اعتماد كرده اند.
مارين لوپن طی 10 سال گذشــته رهبری حزب اتحاد ملی 
فرانسه را در دســت داشته و توانســته جايگاه اين حزب را 
صدر معادالت سياسی فرانسه تثبيت كند. او در سال 2017 
موفق شد در انتخابات رياســت جمهوری به همراه امانوئل 
مكرون بــه دور دوم برود. هرچند، در نهايــت اتحاد احزاب 
چپ و راست ميانه باعث شد تا او از مكرون شكست بخورد. 
مردم فرانسه نسبت به قدرت گرفتن احزاب راست افراطی 
نگاه بســيار منفی دارد و هر زمان اين احزاب توانسته اند در 
فضای سياسی جايگاهی برای خود دســت و پا كنند، عليه 

آنها متحد شده اند.

در انتخابات محلی اخير نيز اتفاق مشابهی رخ داد. احزاب 
چپ و جمهوريخواهان در مقابل نامزدهای معرفی شده از 
سوی حزب اتحاد ملی فرانسه متحد شدند و توانستند آن ها 

را شكست دهند. 
مارين لوپن اما بيش از دو دهه است كه در صحنه سياسی 
فرانســه حضور دارد و تجربه بسيار كســب كرده است. بر 
اساس نظرسنجی ها او همچنان شــانس اصلی رقابت در 
دور دوم انتخابات رياست جمهوری در سال آينده در برابر 
امانوئل مكــرون يا نامزد جمهوريخواهــان خواهد بود. در 
انتخابات اخير، فقط 35 درصد از واجدان شرايط رأی دهی 

در پای صندوق های رأی حاضر شدند. 
به نوشــته روزنامه فرانســوی لوپريزين، ميزان مشاركت 
در انتخابات محلی امســال در 32 دوره برگزاری آن سابقه 
نداشــته اســت. راســت های افراطی اميدوارند در سايه 
بی اعتنايی مردم به صندوق راي، بتوانند هواداران خود را 

برای شركت در انتخابات بسيج كنند و رياست جمهوری را 
برای نخستين بار به چنگ بياورند.

98 درصد اعضای حــزب اتحاد ملی فرانســه به رهبری 
مجدد لوپــن رأی داده انــد و اميدوارند اين بار كرســی 

رياســت جمهوری را از آن خود كنند. نارضايتی مردم از 
سياســت های معيشــتی و مهاجرتی دولت مكرون باعث 
شده تا بخشی از جامعه در جبهه راســت گرايان افراطی 
قرار گيرند. لوپن در سخنان خود پس از انتخاب مجدد در 
هفدهمين كنگره حزب گفت كه رأی مجدد به خودش را 
تأييديه ميليون ها فرانسوی برای ادامه راه اما با استراتژی 

جديد می داند.
حزب اتحاد ملی فرانســه تا ســال 2018 با نام جبهه ملی 
فعاليت می كرد. جبهه ملی را پدرش »ژان ماری لوپن« در 
سال 1972 تأسيس كرده بود. اين حزب راستگرای افراطی، 
تفكرات يهودی ستيز داشــت. ژان ماری لوپن اولين بار در 
انتخابات ســال 2002 فرانسه موفق شــد در عين شگفتی 
راســتگرايان افراطی را بــه مرحله دوم انتخابات رياســت 

جمهوری برساند. 
ژان ماری لوپن در مرحله دوم در مقابل ژاك شــيراك قرار 
گرفت و بازهم به دليل اتحاد گروه های راست ميانه و چپ، 
شيراك با كسب بيش از 80 درصد آرا در مرحله دوم پيروز 

انتخابات شد.

مارين لوپن؛ باز هم رهبر راست های افراطی فرانسه
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پياده روهــاي بيجار رنــگ و بوي سامان رضایی چند روزي ا ســت كه قدم زدن در 
اصيل تري به خود گرفته است؛ رهگذر ها به جاي آسفالت 
داغ و موزائيك هاي تق و لق روي طرح هايي از گليمچه بيجار 
با طرح هاي پنجه گل، لچك ترنج، گلداني و گاهي شمعداني 
قدم مي زنند. البته نه خود گليم و گليمچه كه نه حركت 
درستي است و نه شهرداري بيجار بودجه اش را دارد. طرح 
و رنگــي از اين گليم ها بهانه رنگ آميزي شــهر شــده و 
بزرگ تر ها مي توانند به بهانه اين پياده روهاي الوان، كودكان 
خود را با طرح هاي اصيل گليم ايراني آشنا كنند. پهن كردن 
نازك ترين موزه فرش و گليم جهان روي پوست شهر، آن 
هم در روزگاري كه كمتر كســي با گليم هاي قشــقايي، 

هرسين، شاهسون، بلوچ، فارس، لري، زرند، خمسه و كردي 
آشنايي دارد، اتفاقي است كه فراموش شدن اين هنر ايراني 
را هم گوشــزد مي كند. اگرچــه در دوران ركود فرش و 
گليم بافي هم فقط در 4ماهه نخست سال گذشته فرش ها 
و گليم هايي به ارزش 82ميليون دالر به 57كشور جهان 
صادر شد، اما اين روند سير نزولي دارد و همچنان برخي 
مي بافند و برخي مي برند. در اين ميان نكته قابل تامل اينكه 
دست خبرنگار ها و اصحاب رسانه براي افشاي واقعيت هاي 
تلخ بازار فرش و گليم چندان باز نيســت، اما هنرمندان و 
نقاشان كه مي توانند در قالب رنگ آميزي شهر، كشيدن 
كارتون و كاريكاتور و باقي آثار هنري پايشان را از گليم شان 
درازتر كنند، بهتر است در كنار خلق آثار هنري نيم نگاهي 

هم به نقد كاستي ها داشته باشند. هر چه باشد چله كشي 
گليم روي پوست شــهر بيجار ثابت كرد مردم از دعوت 
رنگ ها به نماي شهري استقبال مي كنند. اتفاق خوبي كه 
پس از اجراي پروژه هاي پيشين سازمان هاي زيباسازي 
شهري هم ديده شــد. اين رنگ ها هســتند كه سياهي، 
آلودگي و كدري ناشي از خاكستري بودن شهر را از ميان 

مي برند؛ هر چند لسان الغيب مي فرمايد:
به آب زمزم و كوثر سفيد نتوان كرد

گليم بخت كسي را كه بافتند سياه  
اما با احترام به حافظ شيرازي پاسخ مي دهيم كه آري اما 
به آب و رنگ هنر مي توان سفيد كرد، گليم بخت كسي را 

كه بافتند سياه.  

چلهكشيگليمرويپوستشهر

ميان زمين و آسمان خاطره نگاري ديوارها را دنبال مي كنند./عكس: همشهري / محمد عباس نژاد اول آخر

دختراني كه همراه  باد مي دوند
آزاده بهشتي

چند روز پيش كه شــنيدم يك سهميه المپيك 
نصيب دووميدانــي زنان ايران شــد، ياد رويداد 
سال98 ژئوپارك قشــم افتادم. البه الي بي شمار 
دونده اي كه از تمام كشــور بــراي دويدن آمده 
بودند، 2دختر 13-12ساله جنوبي ساكن همان 
روستاي سلخ، محل مسابقه، حضور داشتند كه 
با مانتو و مقنعه و كتاني هايي كه اصال مناســب 
دويدن نبود، پابه پاي ما 30كيلومتر تريل دويدند.
اكثر ما بيشــتر از 6-5 ماه بود انفرادي و گروهي 
تمرين مي كرديــم، ابتدايي ترين وســايل براي 
دويدن كه يك كفش دوتريل بود را قبل از مسابقه 
تهيه كرده بوديم. كمل بگ كــه يك مدل كوله 
براي دويدن هاي اســتقامتي و طوالني است هم 
داشتيم كه ميانه راه اگر تشنه مان شد آب داشته 
باشيم. خود من توي جيب هاي كوچك كمل بگم 
چند مدل شكالت و ژل خوراكي گذاشته بودم و 
مي دانستم بايد هر چند كيلومتر مقداري شكالت 

يا ژل مخصــوص دونده ها بخورم كــه بتوانم به 
خط پايان برسم. آن دوتا دختر 13-12ساله اما 
خودشان بودند با كفش هاي كتاني كه از قيافه اش 
مشــخص بود خيلي سال از عمرشــان گذشته. 
قيافه دخترها اما مصمم، جدي، با اعتمادبه نفس 
و به شدت دوست داشتني بود. بعد از چك پوينت 
دوم، گرماي سر ظهر قشــم توي سرم مي خورد 
و حس مي كردم مغزم دارد بخار مي شــود، آب 
خوردم، كمي ژل خوردم و اميــدوار بودم بتوانم 
ادامه بدهم اما واقعا كم آورده بودم و نمي توانستم 
به خط پايان فكركنم، مي خواستم ندوم اما يكي 
از همان دخترها از كنارم رد شد، حواسش به مِن 
ازپاافتاده و قيافه آفتاب خورده ام نبود؛ داشــت 
راه خــودش را مي رفت با كفش هايــي كه قطعا 
مي توانست بدترين آســيب ها را در اين مسافت 
از دويدن به زانوها و كمرش بزند. حاال من مصمم 
شــده بودم كه كم نياورم و ادامه دهم. چندجاي 
ديگر هم، كيلومتر18-17 تكه اي از شكالت بار 
را به يكي از آنها تعارف كردم نــگاه متعجبي به 

من كرد و گفت: »به چه درد مي خوره؟« براي او 
رفتن و به انتهاي مسير ، وابسته به كفش و تغذيه 
درست نبود، شوق دويدن داشت با استعدادي كه 

مي شد حدس زد.
اين روزها كه همه جا ذوق و خوشحالي و تبريك 
به فرزانه فصيحــي دونده تخصصــي 60متر را 
مي خوانم كه توانســته صاحب سهميه 100متر 
المپيك شــود مــدام قيافــه آن 2 دختر جلوی 
چشــمم مي آيد كه مصمم و بدون ترس كنار ما 

دويدند و فقط در چك پوينت ها آب خوردند.
اينكه نماينده زنان ايــران در بازي هاي المپيك 
ژاپن و در دوی ســرعت مي تواند كنــار خيلي از 
رتبه اولي های جهــان در اين رشــته بدود قطعا 
اهميت دارد اما پشت اين ذوق و شادي، براي من 
دردي نهفته اســت كه كاش مي شد از آن بيشتر 
گفت و برايش كاري كرد. درد ديده نشــدن و به 
چشم نيامدن اســتعدادهاي نهفته  در ورزش كه 
دســت خالي مي توانند حريف يك دنيا شوند اما 

به چشم نمي آيند.

وقتي از دو حرف مي زنيم

حافظ

مي سوزم از فراقت روي از جفا بگردان

هجران بالي ما شد يا رب بال بگردان

25
درصد

مدیركل حفاظت محیط زیست 
قم گفته: دریاچه نمك نیازمند 
مدیریت واحد و هماهنگ ملی 
است چرا كه اگر این دریاچه 
به كانون ریزگرد تبدیل شود، 

۲۵ درصد جمعیت كشور 
تحت تأثیر ریزگردهای نمكی 

آن قرار می گیرند. كاهش 
نزوالت آسمانی، آلودگی هوا، 
برداشت بی رویه آب، استقرار 
برخی صنایع منسوخ شده در 
استان وهمچنین قطع حقابه 

محیط زیست باعث شده كه در 
سال های اخیر شاهد افزایش 
پدیده گردو غبار در قم باشیم.

16
روز

تعداد روزهای پاك قم از ابتدای 
امسال تا ۱۲ تیرماه جاری، نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته 
از ۳۱ به ۱۶ روز كاهش، تعداد 
روزهای ناسالم برای گروه های 

حساس از ۸ روز به ۱۲روز افزایش 
و تعداد روزهای ناسالم برای 

عموم مردم هم از ۳ روز به ۲ روز 
تغییر كرده  است.

30
سال

میانگین هوای استان در ۳۰ سال 
اخیر ۲درجه افزایش یافته، دمای 
۴۴ و باالتر در این ۳دهه افزایش 
۳برابری داشته است و همچنین 
الگوی توزیع بارش باران تغییر 
و میانگین میزان بارش به جز 

در ۲سال قبل، به طور كلی روند 
كاهشی داشته است.

عدد خبر

راه فرار 
طرح: جان هالفكرت

بيروت 75
غاده السمان 
آفتاب تند و داغ بود. همه چيز در آن خيابان دمشق له له 
زنان عرق مي ريخت. ساختمان ها و پياده روها از ُهرم 
گرمايي كه از همه  چيز برمي خاست تب دار مي لرزيدند. 
صداها نيز سخت سوخته و خاموش بودند. فرح دمي 
پنداشت همين حاالست كه خيابان سراسر از هوش 
برود. درختان، خودروها، رهگذران، فروشــندگان و 
مردي كه جلوی گاراژ ايستاده بود و بريده بريده فرياد 

مي زد: »بيروت، بيروت.«

بوك مارك

ستاره بود

 مردم منو مي ديدن مي گفتــن مخش تكون خورده، 
ولي من به مامانم مي گفتم مــن دلم تكون خورده نه 
مخم. مادرم مي گفت گور باباي مخ، تو دلت قد صد تا 
مخ مي ارزه، به خدا گفت، به همين زمين قسم گفت…

ديالوگ

فریدون جيراني

دوره 
آقايي ژلوفن 
و چسب زخم

يك وقتي شوخي مي كرديم  
كه ژلوفن از كجا مي فهمد ما 

كجايمان درد مي كند كه يكراست مي رود همان جا، 
عصب هاي درد را از كار مي اندازد و حالمان را خوب 

مي كند. همان قرص قرمزرنگ ژالتيني كه مسكن انواع 
و اقسام دردهاست و تا همين ديروز اگر كسي آخ مي گفت 
و از درد مي ناليد، يك نفر ديگر از توي كيفش يك ورقش را 

بيرون مي كشيد و تعارف مي كرد تا درد دست به سر شود. همان 
كه بعضي از داروخانه ها گاهي جاي باقيمانده پول مي دادند به 
مشتري و حتي بدون نسخه هم مي شد خريداريش كرد. حاال 

اين قرص مسكن كه تا همين ديروز ورقي 6هزار تومان و بسته اي 
33هزار تومان بود، طبق اعالم سازمان غذا و دارو، شده ورقي 
13هزار تومان و بسته اي 65هزار تومان و در بعضي داروخانه ها 

هر ورق آن بين 15 تا 20هزار تومان هم به فروش مي رسد و 
خودش دردي شده روي دردهاي قديمي. هرچند كه وضع دارو 
به طور كلي خراب است و خيلي از داروهاي ويژه پيدا نمي شود 
و ارزان ترين چيزها در داروخانه ها مثل همين چسب زخم و 
استامينوفن هم حاال ديگر زير 3هزار تومان نيست اما كسي 
فكرش را هم نمي كرد اين مسكن دم دستي يك روز آن قدر 

قيمتي شود و مثال براي يك سردرد ساده مجبور باشيم 
20هزار تومان پول بدهيم. خالصه اگر يك روز ديديد 
همين ژلوفن 20هزار توماني هم رفت جزو داروهاي 

ناياب يا سر از بازار سياه درآورد، تعجب نكنيد. 
براي مقابله با اين گراني هم فعال فقط يك 

كار مي شود كرد، درد و بيماري را 
فراموش كنيد تا ژلوفن الزم 

نشويد.

فاطمه عباسي

به گزارش نيويورك تايمز، در باليوود، 
يعني فيلمساز ترين صنعت فيلمسازي 
جهان كه اغلب در آن كيفيت، فداي 
كميت مي شود، همه  چيز بسيار رؤيايي 
است و واقعيت چندان محلي از اعراب 
ندارد. حاال كاشف به عمل آمده است 
كه واكسن زدن در هند هم دست كمي 
از كليد زدن يك فيلم در هند ندارد. به 
اين معنا كه فقط طي چند روز گذشته 
10مركــز خصوصي واكسيناســيون 
كرونا در هند پلمب شده اند كه خيلي 
رؤيايي كارشــان تزريــق آب مقطر و 
آنتي بادي به جاي واكسن كرونا بوده 
است؛ يعني مي توانيم دم در خروجي 
اين مراكز بهداشــتي، هندي هايي را 
تصور كنيم كه خيلي رمانتيك دست 
در كمر تير چراغ بــرق يا يك درخت 
انداختــه و با آهنگــي جيغ مانند در 
حال چرخش هاي سرخوشــانه بابت 
تزريق واكســن كرونا هستند. شمار 
اين خودواكسن زده پندار ها به قدري 
زياد اســت كه مســئوالن بهداشتي 
هند نگران شــده اند. براي نمونه فقط 
در يكي از اين مراكز بيش از 20هزار 
واكسن واقعي آماده فروش كشف شد. 
به اين معنا كه 20هزار نفر ممكن است 
با تزريق آب مقطــر و به خيال مصون 
بودن مشغول در آغوش كشيدن پدر 
يا بوسيدن مادر خدابيامرزشان باشند. 
هر چه باشــد به قــول ديالوگ هاي 
هندي فيلم هــاي خودمــان، مرگ 

نزديك است.

واكسن به سبك باليوود
گرينويچ



وسیع و سر به زیر 
 تپه تاریخی هگمتانه در همدان با چالش هایی ازجمله همسایگی با مشاغل غیرمرتبط مواجه است
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فاطمه کاظمی
خبرنگار

از سمت میدان مرکزی همدان که وارد خیابان اکباتان، به عنوان 
قدیمی ترین خیابان همدان، می شــوید با تعدادی از راسته های 
تاریخــی که با نام بــازار خوانده می شــوند، مواجه می شــوید. 
بازار سمســارخانه، بازار آهنگران، بــازار قماش فروش ها، بازار 
حلبی ســازها، صحاف خانه، کفاش خانه و... که نشان از تاریخی 
کهن دارند؛ تاریخی که تپه هگمتانه از نمادهای شــکوهمند آن 

به شمار می رود.
برای رسیدن به این جاذبه تاریخی باید از راسته بازارهای خیابان 
اکباتان عبور کرد که هر شغلی که بخواهید درآن پیدا می شود؛ 
از دستفروشــان پیاده رو گرفتــه که کاالهایــی مانند پول های 
قدیمی می فروشند یا لباس های دست دوم را عرضه می کنند تا 
لوازم خانگی فروشی ها و فرش فروشی ها. هنوز صدای پتک زدن 
آهنگران قدیمی به گوش می رسد و هنوز صدای دستگاهی که 
چاقوها را تیز می کند، بلند است. گویی این خیابان برای هر سلیقه 

و هر ذائقه ای پاسخی دارد.
این خیابان زمانی پویاترین محلــه در همدان بود و زنده و برقرار 
تاریخ خود را به هر رهگذری یادآوری می کرد، اما چند سال پیش 
شهرداری این خیابان را به پیاده راه تبدیل کرد و با شکست این 
پروژه، اکباتان به محلی ســوت و کور تبدیل شد که درآن دیگر 
خبری از شور و نشاط گذشته نیست. شــهرداری قول داده بود 
با برگزاری برنامه هایی مانند جشنواره موسیقی محلی و برپایی 
غرفه های صنایع دستی، زندگی را به اکباتان برگرداند که البته 
این وعده ها تاکنون عملی نشده است. پایان این پیاده راه دری به 

روی تپه تاریخی هگمتانه می گشاید که دنیایی تاریخ و تمدن را 
در خود جای داده است.

سفر به وسیع ترین تپه باستانی ایران
بســیاری از باستان شناســان تپه هگمتانه را وســیع ترین تپه 
باستانی ایران ارزیابی می کنند و آن را بقایای ابنیه کاسی، مادی، 
هخامنشی و بعد از آن می دانند. این تپه تاریخی در چند مرحله 
مورد حفاری و کاوش باستان شناســان قرار گرفته و در هر دوره 
شگفتی های زیادی به دوســتداران تاریخ معرفی کرده است. در 
حفاری هایی که اخیرا صورت گرفته، مشــخص شــده کاخ ها و 
بناهای مهم حکومت آن دوران در تپه هگمتانه کنونی واقع بوده 
است. شواهد نشان می دهد شهر باستانی هگمتانه معماری و نقشه 
بسیار منظمی داشته و از یک شبکه آب رسانی عظیم در حکومت 

آن دوران برخوردار بوده که در نوع خود بی نظیر است.
معابر هگمتانه با سنگ فرش و آجرهای مربع شکل و منظم مزین 
بوده است. همچنین در تپه هگمتانه یک حصار طویل به ارتفاع 
۹متر وجود داشته و ۲برج عظیم نیز درون آن کشف شده است. 
بررسی ها نشان می دهد خشت خام، آجر و چوب مصالحی هستند 

که در ساخت بناهای هگمتانه به کار رفته است.
 خانه های مســکونی مردم آن دوران در نزدیکی و مجاورت کاخ 
بوده است که کارشناسان دلیل این موضوع را درخواست دیاکو 
)بنیانگذار و نخســتین شــاه حکومت مادها که پس از به قدرت 
رسیدن هگمتانه را به عنوان پایتخت خود انتخاب کرد( از مردم 
برای ســاخت بناهای خــود در نزدیکی کاخ پادشــاهی عنوان 

می کنند.
این مجموعه عظیم شــامل 7قلعه متصــل و تودرتو در زمینی 

به وسعت زیاد اســت و طراحی رنگ در هریک از قلعه ها، مانند 
کاخ های یونانی، با یکدیگر متفاوت است و جلوه خاصی دارند.

بازدید از تپه هگمتانه، کهن ترین دوره تمدن بشری به همراه شهر 
زیرزمینی بی نظیری که در خود جای داده را در معرض دیدگان 
بازدیدکنندگان قرار می دهد. دیدن ســازه های اصلی دیوارها و 
بناها که اغلب از خشــت خام است هم خالی از لطف نیست. باید 
به این نکته هم اشــاره کرد که در حفاری های انجام شده در تپه 
هگمتانه، آثار و بناهای با ارزشی کشف شده است که در موزه این 

تپه نگهداری می شود.

دردهای هگمتانه
هگمتانه با این جــالل و جبروتش اما با چالش ها و مشــکالت 
متعددی دست و پنجه نرم می کند و در سال های اخیر از بی مهری 
مســئوالن همدان رنج های بســیار برده اســت. عرصه این اثر 
مهم تاریخی 40هکتار اســت، اما تاکنون کمتر از 30درصد آن 
آزادسازی شده است و برگشــت این عرصه به هگمتانه به همت 
مدیران ارشد اســتان، مسئوالن مربوط در شــهرداری و به ویژه 
نمایندگان همدان در مجلس شورای اسالمی بستگی دارد، اما از 
آن جایی که تاکنون درک مشترکی از اهمیت تاریخی هگمتانه 
درمیان مسئوالن مربوط در استان به وجود نیامده، به نظر می رسد 
پرونده آن بایگانی شده اســت. نکته اینجاســت که کارشناسان 
معتقدند فلکه اکباتان باید بسته شود، بلوار الوند به هگمتانه ملحق 
شود و بخشی از پیاده راه اکباتان نیز که جزئی از هگمتانه است، 

باید به آن برگردد.
دراین میان باید به این موضوع هم اشــاره کــرد که همزمان با 
برگزاری رویدادهای بین المللی گردشگری »همدان ۲018« که 

شانس هگمتانه را برای ثبت جهانی اش افزایش می داد، با اصرار 
برخی مسئوالن و البته سکوت مسئوالن اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی اســتان، هگمتانه به منظور جلب 
رضایت برخی فعاالن صنفی آسفالت شد و تقریبا برای همیشه 
شانس جهانی شدنش را از دســت داد. هرچه فعاالن اجتماعی و 
میراث فرهنگی هشدار دادند و رسانه ها اعتراض کردند، فایده ای 
نداشت و شد آنچه نباید. درآن زمان مسئوالن به این موضوع فکر 
نمی کردند که بــا انجام این اقدام فرصتی طالیی از شــهروندان 
همدانی و ایرانی گرفته می شود. اکنون که موضوع ثبت جهانی 
هگمتانه جدی تر شده است، همین آســفالت مانع بزرگی برای 

تحقق این رویا شده و باید فکری به حال آن کرد.
همسایگی مشاغل غیرمرتبط مانند آهن فروشان و میوه فروشان 
نیز معضل دیگر هگمتانه اســت و ضروری است این مشاغل به 
مکان دیگری منتقل شوند و به جای آنها مشاغل سنتی همگون با 
تاریخ هگمتانه و غرفه های فروش صنایع دستی جایگزین شوند. 
اگر این مشکل رفع شود، چالش آسفالت نیز حل خواهد شد، اما 
نکته اینجاست که مسئوالن مربوط در استان نه تنها این مشکل 
را رفع نکرده اند، بلکه پیاده راهی که سال ها برای ساخت آن زمان 
صرف و هزینه زیادی از بودجه شهروندان برای آن مصرف شد را 

به ایستگاه تاکسی شهرک فرهنگیان تبدیل کرده اند.
ساخت پارک سوار اتوبوس های درون شهری در حریم هگمتانه 
از دیگر مشکالت این تپه تاریخی اســت که اگر اراده ای برای 
جهانی کردن آن وجود داشــته باشــد، باید به مکان بهتری 
منتقل شــود. تجمع کارگران فصلی در کنار این اثر تاریخی 
نیز از مصائب دیگری است که هرچه ســریع تر برای رفع آنها 

چاره اندیشی کرد.

در انتظار ثبت جهانی
از سال ها پیش موضوع ارســال پرونده ثبت جهانی هگمتانه به 
یونسکو مطرح بوده اســت که با موانع و نواقص زیادی که وجود 
دارد، به ثمر رسیدن آن چندان در دسترس نیست، اما علی مالمیر، 
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی استان 
همدان معتقد است مطالعات اولیه این پرونده انجام و به وزارتخانه 
ارسال شده اســت و اکنون باید منتظر بازدید ارزیابان یونسکو از 

این تپه و اعالم نظر آنان بود.

دو فرصت برای رفع نقص ها
مدیر پایگاه محوطه تاریخی هگمتانه هــم دراین باره می گوید: 
پرونده ثبت جهانی منظر فرهنگی، تاریخی و اجتماعی هگمتانه و 
نقشه های مربوط تنظیم و برای جمع بندی نهایی به اداره کل ثبت 
آثار جهانی ارسال شده  و مورد تأیید قرار گرفته و در مرحله ترجمه 
است. بعد از ارسال پرونده به یونسکو، تا پایان سال میالدی جاری 

۲ بار فرصت رفع نقص داریم.
حسن سلطانی معتقد است برخی اقدام های انجام شده درمحوطه 
تاریخی هگمتانه مانند معبری که ۲ســال پیش دراین محوطه 
آسفالت شــد، کار را برای ثبت جهانی دشــوار کرده است و اگر 
مســئوالن اســتان نتوانند نواقص موجود را رفع کنند، تبعات 

سنگین تری به دنبال دارد.
او می گوید که یک سری اقدام ها ازجمله ساماندهی محوطه بقعه 
شاهزاده حسین )ع(، مرمت راسته بازارها و تملک امالک واقع شده 
در عرصه هگمتانه در دستورکار قرار گرفته تا درصورت اعتراض 
ارزیابان یونســکو، این برنامه ها ارائه و فرصت برای رفع نواقص 

وجود داشته باشد.
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بالی آتش به جان 
جنگل های کهگیلویه 

وبویراحمد

 سهم زنان
  از مناصب
 مدیریتی 

زنان نیمی از جمعیت کشور را تشــکیل می دهند و با وجود تالش برای ارتقای سطح 
دانش و تحصیالت دانشگاهی خود، بازهم گاه حریف نگاه های مردساالرانه نمی شوند 
و نمی توانند سهم مناسبی از مناصب مدیریتی رده باال را به خود اختصاص دهند. برای 
حل این مشکل راهکارهایی در قانون برنامه ششم توسعه گنجانده شد. براساس این 

قانون تا پایان سال 1400، باید 30درصد از پست های مدیریتی به زنان واگذار شود.



نرخ مشارکت اقتصادی زنان در خراســان رضوی بیشتر از زنان در 
کل کشور است و با اینکه نرخ مشــارکت در کشور ۱۴درصد است، 
این رقم در خراســان رضوی به ۲۰درصد می رســد. جمعیت زنان 
استان نزدیک به ۳میلیون و ۲۰۰هزار نفر است که عمال  5۰درصد 
جامعه را تشــکیل می دهند و از این تعداد، ۷۳درصد ســاکن شهر 
بوده و ۲۷درصد هم روستانشــین هســتند. در ابتدای سال ۹۷ در 
استانداری خراســان رضوی مصوبه ای برای افزایش تعداد زنان در 
پست های مدیریتی استان تصویب شــد که براین اساس، هرساله 
5درصد به تعــداد مدیران زن اضافه می شــود و به ایــن ترتیب تا 
پایان۱۴۰۰ باید زنان حداقل ۳۰درصد از کل پست های مدیریتی 
را به خود اختصاص دهند. پســت های مدیریتی منتسب به زنان تا 
پایان ســال۱۳۹8 حدود ۱۷درصد بوده که این رقم در سال ۹۹ به 
۲۳درصد رسیده و انتظار می رود در سال جاری به ۳۰درصد برسد. 
تا سال گذشته زنان خراسان رضوی پست مدیریتی عالی نداشتند، 
اما در سال جاری این موضوع با انتصاب معاون استاندار، بخشداران 
و معاون فرماندار محقق شد. مجموع پســت های مدیریتی استان 
که زنان می توانند در آنها تصدی داشته باشند، ۴هزار و ۴۳8پست 
اســت که ۹۹5مورد آن را زنــان و بقیه را مــردان در اختیار دارند.

خراسان رضوی

با وجود اینکه ۳۳۲نفر از زنان توانمند لرســتانی در پســت های 
مدیریتی پایه و میانی فعالیت دارند و 5نفر نیز عهده دار مدیریت 
دســتگاه های اجرایی هســتند، اما این قشــر در ششمین دوره 
انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا دراستان حضور کم رنگی 
داشتند و تنها یک زن از شهرســتان الیگودرز و ۲زن از بروجرد 
به شــورای اســالمی شــهر راه یافتند. در دیگر شهرستان های 
لرســتان نیز درمیان منتخبان پارلمان شــهری، نامــی از زنان 
دیده نمی شــود. درحالی که ۴درصد از منتخبان شــورای پنجم 
استان لرســتان را زنان تشــکیل می دادند، امســال این میزان 
حتی کمتر هم شده اســت. نتایج یک تحلیل نشــان داده است 
عامل ســازمانی و مدیریتی، عمده ترین مشــکل زنان اســتان 
در پذیرش مســئولیت های مدیریتی و ســتادی اســت که این 
موضوع درمیــان افراد با ســطوح تحصیلی باال، خود را بیشــتر 
نشــان می دهد. عوامل اجتماعی، فرهنگی و انگیزشی به ترتیب 
در اولویت های بعدی قرار دارنــد و زنان مجرد هم تمایل کمتری 
به پذیرش مســئولیت های مدیریتی و ستادی نشــان داده اند. 

لرستان

در سال های اخیر چهارمحال وبختیاری در شاخص انتصاب مدیران 
زن جزو ۳ اســتان برتر کشــور بوده اســت. هم اکنون ۳۳مدیر زن 
ازسوی وزارت کشور در اســتان منصوب شــده اند و ۲۱8مدیر زن 
نیز در پســت های مدیرکل، معاون و رئیس گروه و مدیریت پایه در 
دســتگاه های دولتی اســتان حضور دارند. معاون توسعه مدیریت و 
منابع استانداری چهارمحال وبختیاری، مدیرکل آموزش و پرورش، 
مدیرکل بهزیستی، مشــاور امورایثارگران اســتاندار، مدیرکل فنی 
وحرفه ای، بخشدار مرکزی شهرستان فارسان و مدیرکل برنامه ریزی، 
نوسازی و تحول اداری اســتانداری از مهم ترین پست هایی به شمار 
می روند که زنان عهده دار آن هســتند. ۴۷نفــر از اعضای پنجمین 
شورای شهر و روســتای اســتان و همچنین یک نفر از نمایندگان 
سابق اســتان در مجلس شورای اسالمی گذشــته نیز زن بودند. در 
دوره ششم شوراهای اسالمی شــهر و روستا ۴کرسی  شوراهای شهر 
این استان به زنان رســید، اما درباره کرسی های روستایی آماری در 
دست نیست و مسئوالن مربوطه اظهارنظر دراین خصوص را به تأیید 

صحت انتخابات موکــول کرده اند.

چهارمحال وبختیاری

استان خوزستان به گفته مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری، 
جزو پایین ترین رتبه ها از نظر انتصاب زنان در جایگاه های مدیریتی 
در کشور قرار دارد. »زینب پارسافخر« آمار زنان در پست های باالی 
مدیریتی را شامل یک مدیرکل،۴ معاون مدیرکل در حوزه استانداري، 
6۳دهیار، 8۴عضو شورای شهر و روستا، یک فرماندار، یک شهردار، 
۲معاون فرماندار و یک بخشدار می داند. این استان براساس رتبه بندی 
منتشر شده ازســوی وزارت کشــور، آخرین جایگاه را در تعدادی از 
محورها ازجمله محور زنان و خانواده کســب کرده بود، درحالی که 
براساس سرشماری سال ۱۳۹5، از ۴/۷میلیون نفر جمعیت این استان 
۴۹/5 درصد را زنان تشکیل می دهند. خوزستان رتبه ۱۷کشوری را 
ازنظر جمعیت زنان دارد و با بیشترین آمار درمیان استان های کشور، 

دارای ۳۳هزار زن سرپرست خانوار است.

خوزستان

نقش زنان در مدیریت اســتان یزد روز به روز پررنگ تر می شــود و 
اکرم فداکار، معاون اســتاندار یزد که از سال ۹8 دراین پست فعالیت 
دارد، نخستین انتصاب از بانوان در حوزه معاونت استانداری محسوب 
می شود. نخستین معاون فرماندار زن نیز رقیه کرمانیان در اردکان است 
و فخرالسادات آقایي میبدی نیز در سال ۱۳۹8 به عنوان اولین بخشدار زن در 
بفروئیه شهرستان میبد منصوب شد. تعداد بانوان استان در شوراها و دهیاری ها 
نیز قابل توجه اســت و براساس سرشماری ســال ۹8، ۲۷دهیار زن دراستان 
مشغول فعالیت بودند که این روند، افزایشی است. حضور زنان استان در انتخابات 
شوراهای شهر و روستا نیز پررنگ است. در دوره پنجم شورای شهر یزد ۴5زن 
در شوراهای روستا حضور داشتند و ۱۱نفر از ۱۱۷ عضو شورای شهرهای استان 
نیز دراین دوره، زن بودند. در حوزه مدیریت دستگاه های اجرایی استان نیز آمار 
مدیران زن قابل توجه است؛ درحال حاضر 6نفر از زنان، از مدیران کل استانداری 
و دستگاه های اجرایی استان هستند. اعظم کاظمی، مدیرکل دفتر امور بانوان 
و خانواده استانداری یزد، افسانه شهابی پور، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه 
استانداری یزد، نیره پورمالیی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان، معصومه 
طباطبایی، مدیر دانشگاه آزاد اسالمی یزد، رقیه دوست فاطمیها، مدیرکل نهاد 
کتابخانه های عمومی استان و فاطمه سعادتجو، رئیس جهاد دانشگاهی استان 

از مدیران کل زن استانداری و دستگاه های اجرایی استان هستند.

یزد

براســاس سرشــماری ســال ۹5، ۳6۱هزار و ۳86نفــر از جمعیت 
اســتان کهگیلویــه وبویراحمــد مــرد و ۳5۱هــزار و 666نفر زن 
هستند و نســبت جنســی ۱۰۳اســت یعنی به ازای هر ۱۰۳ مرد، 
۱۰۰ زن وجــود دارد. به گفتــه مدیرکل امــور بانوان اســتانداری 
کهگیلویه وبویراحمد، جایگاه اداری زنان این اســتان در ســال های 
گذشــته از 6 به ۱۱درصد رســیده اســت. درحال حاضر این استان 
هیچ فرماندار یا شــهردار زنی نــدارد، درحالی کــه »نادیا صداقت« 
پیش از انتصاب به عنوان مدیــرکل امور زنان اســتانداری، فرماندار 
شهرســتان دنا بود. درحال حاضر ۲فرماندار و ۳بخشــدار زن دراین 
استان مشــغول فعالیت هســتند . همچنین به طورکلی ۴5مدیر زن 
در رده هــای میانی بخش های دولتی مشــغول به فعالیت هســتند.

کهگیلویه و بویراحمد

در استان زنجان ۴۴۱زن مدیر درحال فعالیتند که یک نفرمدیر عالی، 
۲5نفر مدیر میانی و ۴۱5نفر هم مدیر پایه محسوب می شوند. 5زن هم 
دراین استان در سمت مدیرکل و ۱۷نفر نیز به عنوان معاون مدیرکل 
فعالیت دارند. همچنین یک نفر از زنان این اســتان بخشدار، یک نفر 
معاون فرماندار و ۷۲نفر نیز دهیار روستا هستند. درحالی که در دوره 
پنجم شوراهای شهر ۱۱زن حضور داشتند در دوره ششم، این تعداد به 
8نفر رسید. در شوراهای روستاها اما این تعداد از ۳6نفر در دوره پنجم 
به ۳۷نفر در دوره ششم رسیده است. همچنین درخرداد ۱۴۰۰ میزان 
حضور مدیران زن در ســطوح پایه و میانی نسبت به شهریور ۱۳۹۹ 
رشدی ۱۰/8 درصدی داشــته و همچنین حضور زنان در پست های 
مدیریتی در خرداد ۱۴۰۰ نســبت به  شــهریور ۱۳۹۲ دارای رشد  
۷۳۳درصدی بوده است؛ یعنی تعداد مدیران زن از5۳نفر در شهریور 
۱۳۹۲، به ۴۴۱نفــر در خرداد۱۴۰۰ رسیده اســت. از زمان انتصاب 
استاندار فعلی زنجان در آبان ۱۳۹۷ تاکنون نیز میزان انتصاب زنان 
در پست های مدیریتی با رشد ۹6درصدی در سطوح مختلف همراه 
بوده و البته شاهد کاهش میانگین سنی این مدیران زن هم بوده ایم.

زنجان

۴۹درصد از جمعیت یک میلیون و ۴۱۴هزارنفری استان مرکزی 
را زنان تشکیل می دهند و مسئوالن تالش دارند سهم ۳۰درصدی 
آنان از پســت های مدیریتی محقق شود. براســاس آمار رسمی، 
ازمجموع پســت های مدیریتی اســتان، ۷۹درصد ســهم آقایان 
و ۲۱درصد نیز ســهم بانوان اســت. بیش از ۹5درصــد از مدیران 
زن مدرک کارشناســی و باالتر دارند و تراکم مدیــران زن در رده 
سنواتی ۱۱ تا ۲۰ســال خدمت است. اگرچه ســهم حضور بانوان 
در کسوت فرمانداران و شــهرداران شهرستان های استان مرکزی 
صفر اســت، اما بانوان در ســال های اخیر برای راهیابی به پارلمان 
شهری و روســتایی تمایل بیشتری نشــان داده اند. درحال حاضر 
حدود ۲۰نفر از بانوان، عضو شورای اســالمی شهرهای این استان 
هستند و در ۳شهرستان ســاوه، تفرش و نیم ور نفر اول منتخبان 
ششــمین دوره شورای اسالمی شــهرها بانوان هســتند. بیش از 
۷۲۰دهیار در استان مرکزی فعالیت می کنند که بیش از ۱۰۰نفر 
از این تعداد یعنی حــدود ۱۲درصد را بانوان تشــکیل می دهند. 

مرکزی

در انتخابات اخیر شوراهای اسالمی شهر و روستا در استان اصفهان، زنان 
مشارکت نسبتاً مناسبی داشــتند، به طوری که از مجموع ۹۱۹منتخب 
شوراهای شهر اســتان، ۱۲۲نفر را زنان تشــکیل می دهند و از مجموع 
۴هزار و 855منتخب شوراهای روستایی نیز ۳۲8زن هستند. اما باوجود 
درصد باالی مشــارکت زنان در انتخابات شــوراها و با توجه به وســعت 
دســتگاه اداری و اجرایی اســتان، حضور آنان در امور اداری و اجرایی و 
همچنین پســت های کلیدی، کم رنگ اســت، به گونه ای که در اســتان 
اصفهان تنهــا یک زن در شاهین شــهر در مقام بخشــدار و ۳ زن هم در 
پســت معاونت فرمانداری در اصفهان، فریدن و نجف آباد مشغول به کار 
هســتند. مشــارکت زنان در امور روســتایی نیز۷درصد برآورد شده که 
معادل ۴۴دهیار زن فعال در استان اســت. گفتنی است استان اصفهان 
دارای بیش از هزار و ۷۰۰روســتا و آبادی با جمعیت 6۰۰هزار نفر است.

اصفهان

سمنان

حدود ۲۰درصد مناصب مدیریتی ســمنان در اختیار زنان این استان 
قرار دارد و گزارش های معاونت امور بانوان ریاســت جمهوری نشان 
می  دهد این اســتان ازنظر حضور زنان در عرصه های مدیریتی حوزه 
استانداری ها و دســتگاه های اجرایی، در رتبه ششم قرار دارد. حضور 
زنان در پست های مدیریتی استان ســمنان در چند سال اخیر روند 
افزایشی داشــته و از ۱۳/۷درصد در ۴ســال پیش، اکنون به حدود 
۲۰درصد رســیده و حتی پای زنان این اســتان به برخی پست های 
ارشد اســتان مانند مدیرکل امورشهری و شــوراهای استانداری نیز 
باز شــده است. در انتخابات شــورای ششم شهرهای ســمنان، زنان 
توانستند تعدادی از کرســی های پارلمان شهری را در اختیار بگیرند. 
از ۱۰6کرسی شورای شهر دراین اســتان، ۷کرسی در 6شهر به زنان 
رســید که شــهر بیارجمند با عضویت ۲زن درمیــان اعضای اصلی، 
بیشــترین ســهم از حضور زنان در شــورای ششم این اســتان را به 
خود اختصاص داد. البته زنان در دوره پنجم شــورای شــهرهای این 
اســتان نیز ۹کرســی را در اختیار داشــتند. زنان از حضور در عرصه 
مدیریت روستاهای سمنان نیز اســتقبال کردند و ۱5۷نفر از ۲هزار و 
۲۴۹نامزد شورای اسالمی ۳۰۷ روستای سمنان در انتخابات شورای 
ششم، زن بودند. همچنین دراین اســتان ۲۷دهیار زن فعالیت دارند.

ایالم

مرکز استان ایالم جزو شهرهایی اســت که در انتخابات شورای 
شهر چهره ای کامال مردانه به خود گرفت. با این حال در شهرهای 
دیگر اســتان 5نفر از بانوان توانســتند به شورای شــهر راه پیدا 
کنند که به تفکیک در شهرســتان آبدانان و در شهرهای سراب 
باغ و مورمــوری ۲نفر، در شهرســتان چرداول و در شــهرهای 
آسمان آباد و سرابله ۲نفر، در شهرســتان دهلران و شهر دهلران 
یک نفر انتخاب شدند. همچنین در انتخابات شوراهای روستا نیز 
58نفر از زنان توانستند به این شــورا راه پیدا کنند که به تفکیک 
در روستاهای شهرســتان آبدانان ۱۲نفر، در شهرستان دره شهر 
۱۱نفر، در شهرســتان های هلیالن و چرداول هرکدام 8نفر، در 
شهرســتان ایوان 6نفر، در دهلران و ســیروان هرکدام ۴نفر، در 
بدره و ایــالم هرکدام ۲نفر و در روســتاهای شهرســتان مهران 
نیز یک نفر از زنان عضو شــورا شــدند. به طورکلی بانوان ایالمی 
سهم کمی از پســت های مدیریتی این استان دارند، به طوری که 
اکنون در استان ۴بخشــدار و درحدود ۲۰دهیار زن مشغول به 
فعالیتند که نسبت به اســتان های دیگر درصد نسبتا کمی است.

گیالن

در اســتان گیالن هم شــاهد فعالیت زنان در پست های مدیریتی 
مختلف هســتیم و تالش هایی بــرای افزایش تعــداد مدیران زن 
وجود داشــته اســت؛ هرچند همچنان باید تالش هــا ادامه یابد. 
دراین استان تنها یک مدیر ارشد استانی زن درحال فعالیت است 
و البته درمجموع  ۱۰مدیرکل زن مشــغول بــه کارند. همچنین 
اگر بخواهیم نگاهی به ســطح بخشــداری ها داشــته باشیم، باید 
گفت که دراین حوزه، ۷بخشــدار زن در اســتان گیــالن فعالیت 
می کنند. در فرمانداری های اســتان نیز ۴فرماندار زن و نیز 5مدیر 
پایه و میانی زن درحال فعالیتند و این رقم در اســتانداری گیالن 
هم درمجموع به ۱۳مدیر می رســد که در رده هــای عالی، پایه و 
میانی اشــتغال دارند. گفتنی اســت در ســطح اداره های کل نیز  
۴۲8مدیر زن در ســطح پایه حضور دارند و 8۲مدیــر زن هم در 
ســطح میانی اســتانداری گیالن فعالند.همچنین باید گفت که 
گیالن ۱6۰دهیــار زن دارد و عــالوه برآن، ۲شــهردار زن هم در 
۲ناحیه مرکز اســتان فعالیت می کنند. به جز این تعداد، در سراسر 
گیالن ۲۴۳نفر از اعضای شــوراهای شــهر و روســتا زن هستند.

فارس

آمارها نشان می دهد مشارکت زنان در انتخابات شورای شهر و روستای در استان فارس نسبت به ســال گذشته کاهش داشته است، با این حال ۳8نفر از بانوان 
استان در شوراهای شهر و روستا رأی آوردند که به تفکیک یک نفر در شورای شهر شیراز، ۳نفر در اوز، ۲نفر در فیروزآباد، ۲نفر در داریون، ۲نفر در استهبان، ۲نفر 
در خرامه، ۲نفر در رونیز و ۲نفر از بانوان نیز در شورای شهر مزایجان انتخاب و بقیه در شوراهای روستا مشغول به فعالیت شدند. براساس آمارهای اعالم شده از 
اداره کل امور بانوان و استانداری فارس، در ســال های ۹6 تا ۹8 هیچ مدیر زنی در  فارس به عنوان فرماندار منصوب نشده است. اگرچه زنان فارس دراین ۳ سال 
در بخش های میانی و پایه حضوری بیشتری داشته اند، به عنوان مثال در ســال ۹6 حدود ۴/۱درصد از مدیریت های میانی در فارس به زنان سپرده شده بود که 
این آمار در سال۹۷ به 5/5درصد رسید و در سال ۹8 تصدی 6/۲درصد از پست های مدیریتی میانی به زنان سپرده شد. همچنین درحالی که در سال۹6 حدود 
5/۷درصد از مدیریت های پایه در فارس را زنان تشکیل داده بودند، در سال۹۷ با رشــد ۳درصدی، 8/5درصد از پست های پایه در استان فارس به زنان سپرده 
شد، اما در سال۹8 با افت یک درصدی، به ۷/8درصد رسیده است. اکنون ۴بخشدار زن، ۳معاون فرماندار و بیش از ۱۰۰ دهیار زن دراین استان مشغول به کارند.

براســاس قانون برنامه ششــم توسعه، مصوب شــده ۳۰درصد از 
پست های مدیریتی به زنان واگذار شود. براســاس آخرین آمارها 
۴هزار و ۳65پســت مدیریتی در اســتان کرمانشــاه وجود دارد 
که زنان کرمانشــاهی 6۹پســت مدیریتــی در ســطح میانی و 
۳۴۹پست مدیریتی هم در سطح پایه در اختیار دارند. درعین حال 
۷6درصد پســت های مدیریتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در اختیار زنان قرار دارد و 6زن در ســمت معاون فرماندار خدمت 
می کننــد. درحال حاضر در شهرســتان کرمانشــاه ۳6۳دهیاری 
وجود دارد که از این تعداد ۳۱زن، دهیار روســتای خود هســتند 
و شهردار شهرســتان ثالث باباجانی نیز یک زن است. بنابر گفته 
مسئوالن، استان کرمانشــاه جزو آن دسته از اســتان هایی است 
که در به کارگیــری بانوان در پســت های مدیریتی وضعیت خوب 
و آمار قابــل قبولی دارد. گفتنی اســت درحال حاضر در اســتان 
کرمانشاه میزان به کارگیری بانوان در پست معاونین فرمانداران از 
استان های دیگر باالتر است و این موضوع بسیار مورد توجه قرار دارد.

کرمانشاه
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سهم زنان  از مناصب مدیریتی 
زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند و با وجود تالش برای ارتقای سطح دانش و تحصیالت دانشگاهی خود، بازهم گاه حریف 

نگاه های مردساالرانه نمی شوند و نمی توانند سهم مناسبی از مناصب مدیریتی رده باال را به خود اختصاص دهند. برای حل این مشکل 

راهکارهایی در قانون برنامه ششم توسعه گنجانده شد. براساس این قانون تا پایان سال 1400، باید 30درصد از پست های مدیریتی به زنان 

واگذار شود، اما این قانون در استان های مختلف تا چه حد اجرا شده است و چند درصد از مناصب مدیریتی در اختیار زنان قرار دارد؟ با 

نگاهی به استان های مختلف کشور و آمار مربوط به شهرداران و دهیاران زن، پست های فرمانداری، معاونت های استانداری و... شاهد روند 

روبه رشد در برخی استان ها هستیم، درحالی که برخی دیگر از استان ها به دلیل عدم آموزش مناسب به زنان و ایجاد روحیه خودباوری 

درآنان، عدم استقبال از زنان برای تصدی پست های مدیریتی، برخی تعصبات و... گاه حتی شاهد عقبگرد نیز بوده ایم. عالوه بر آمارهای 

استانی، ششمین دوره انتخابات شهر و روستاها و نگاهی به تعداد زنان منتخب برای تصدی کرسی های شوراها نیز محک مناسبی برای 

بررسی وضعیت فعالیت مدیریتی زنان در استان های مختلف به شمار می رود که در این پرونده این شاخص ها را مورد بررسی قرار داده ایم.
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هرچند طبق چشــم انداز برنامه ششــم توســعه، زنــان باید تا 
پایان ســالحداقل ۳۰درصد از کل پست های مدیریتی  ۱۴۰۰ 
اســتان ها را به خود اختصاص دهند، اما در اســتان اردبیل این 
موضوع تاکنون محقق نشده اســت، چراکه هنوز آنچنان که باید 
توانمندی های زنان برای حضور در پســت های مدیریتی مورد 
توجه نبوده و این قشر از جامعه نتوانســته اند جایگاه خود را در 
رده های مدیریتی این اســتان پیدا کنند. در تمام دولت ها، این 
استان درنهایت 2 یا ۳مدیرکل زن داشــته و وعده های استفاده 
از توانمندی بانوان در حد شــعار باقی مانده است. استان اردبیل 
تاکنون فرماندار زن نداشته اســت و درباره شــهرداری هم باید 
گفت وضعیت چندان بهتر نیســت و درحال حاضر هیچ شهری، 
شــهردار زن ندارد. براســاس آمارهای موجــود درحال حاضر 
2زن در پســت مدیرکل در اســتانداری فعالند وهمچنین 2زن 
مدیرکل دســتگاه های اجرایی، 2نفر معاون فرماندار و ۴زن هم 
در این اســتان معاون مدیرکل هســتند و هچنین ۳9دهیار زن 
در اردبیل فعالیــت می کنند. در دوره پنجم شــوراهای شــهر 
استان نیز 9زن و در شوراهای روستا نیز ۳۴ زن فعالیت داشتند.

اردبیل

براســاس آخرین آمارها از کردســتان، بیش از هــزار و ۴۰۰زن در 
پســت های مدیریتی این اســتان خدمت می کنند. آمارها نشــان 
می دهد از مجموع ۴۵۷پست مدیریت میانی در استان، ۶۶نفر معادل 
۱۴/۴درصد را بانوان تشکیل می دهند.همچنین در رده مدیران پایه 
نیز22۱پست از مجموع هزار و ۳۷۸پســت به زنان اختصاص یافته 
که رقمی معادل ۱۶درصد اســت. در زمینه مدیــران عملیاتی نیز 
باید گفت ازمجموع ۴هزار و ۸۱۴پســت، هزار و ۱۵2پست، معادل 
2۳/9درصد، در اختیار بانوان بوده اســت. گفتنی است سهم استان 
کردســتان در بهره گیری از توان بانوان تاکنون 2۰درصد بوده است 
که چندان رقم باالیی به حســاب نمی آید. همچنین آمــار و ارقام 
نشــان می دهد در انتخابات شورای شــهرهای کردستان نیز که در 
سال جاری برگزار شــد، ۷زن منتخب مردم این استان برای تصدی 
کرسی های شورای شهر بوده اند. کردستان درحال حاضر۴مدیرکل، 
۳بخشــدار، ۳معاون فرمانــدار و ۷مدیر پایــه و میانــی زن دارد. 
همچنین در اداره های استان ۱۶۵مدیر زن درحال فعالیت هستند.

کردستان

استان خراسان شمالی رتبه سیزدهم مشارکت زنان در پست های مدیریتی 
را دارد و در شوراهای شهر و روســتا که به تازگی انتخاب شدند نیز زنان این 
استان مشارکت خوبی داشتند. به گفته ملیحه یغمایی، مدیرکل امور بانوان و 
خانواده استانداری خراسان شمالی، ۱2نفر از بانوان در شورای اسالمی شهرها 
و ۷2نفر در شوراهای روستاهای استان رأی آورده و پذیرفته شده اند که طبق 
آمار از بین بانوان 2نفر در شهر بجنورد و ۱۴نفر در روستاهای این شهر، یک 
نفر در شــهر چناران، یک نفر در گرمه و 2نفر در روستاهای این شهرستان، 
2نفر در جاجرم و ۷نفر در روستاهای شهرستان، یک نفر در مانه و سملقان 
و ۱۱نفر در روستاهای این شهرســتان، ۴نفر در روستاهای راز و جرگالن، 
یک نفر در اسفراین و ۱9نفر در روســتاهای اسفراین، 2نفر در فاروج و ۵نفر 
در روستاهای این شهر، یک نفر در تیتکانلو و یک نفر در شیروان و ۱۰نفر در 
روستاهای این شهرستان رأی آورده و به شورای شهر و روستا وارد شده اند. 
دراین استان همچنین ۸9دهیار زن و یک بخشدار و ۳معاون فرماندار خانم 
فعالیت می کنند و درکل ۱2درصد پست های مدیریتی در دست بانوان است.

خراسان شمالی 

البرز را می توان ازجمله اســتان های پیشــگام در مدیریــت بانوان 
به شــمار آورد، چراکه در ۳ســال اخیر جایگاه مدیریتــی بانوان در 
استان بیش از گذشــته مورد توجه قرار گرفته است؛ هرچند که این 
روند گاهی متوقف می شود. براساس چشــم انداز برنامه ششم توسعه 
ســهم ۳۰درصدی بانوان از مناصب مدیریتی بایــد تاکنون محقق 
می شــد که البته تا این لحظه، بیش از نیمی از این مسیر در البرز طی 
شده است، به طوری که شاهد هستیم بانوان در پست های مختلف در 
اســتانداری و فرمانداری ها درحال فعالیت هســتند. رئیس سازمان 
برنامه و بودجه اســتان، مدیرکل اداره ارتباطات و فناوری اطالعات و 
همچنین رئیس سازمان استاندارد، ازجمله مدیران رده باالی استان 
هستند. همچنین گفتنی است که بیش از 2۵۰مدیر پایه زن در البرز 
مشــغول به کارند و فرمانداران شهرستان های ســاوجبالغ، فردیس 
و نظرآباد از معاونان زن بهره گرفته اند. درحــال حاضر ۱۱دهیار زن 
دراین استان مشغول فعالیتند و۷زن نیز به شورای شهر  راه یافته اند.

البرز

در ســال های اخیر میزان حضور بانوان در مدیریت های محلی اســتان 
هرمزگان پررنگ شــده و اکنون 229زن عضو شوراهای اسالمی شهر و 
روستای هرمزگان هستند. درششمن دوره انتخابات شوراهای اسالمی  
شهر و روســتا ۸هزارو 2۳2نفرثبت نام کردند که از این تعداد، ۷هزارو 
۵۶9نفر مرد و ۶۶۳ نفر نیز زن بودند. درنهایت 229زن به شوراهای شهر 
و روستای اســتان راه یافتند که از این تعداد، 22زن در شوراهای شهر و 
2۰۷زن نیز در شوراهای روستا فعالیت می کنند. همچنین از بدو تأسیس 
نهاد دهیاری تاکنون، زنان حضوری فعال در عرصه مدیریت روســتایی 
داشته  و توانسته اند دوشادوش مردان از عهده مسئولیت های مدیریتی 
به خوبی برآیند و حرکت استان به سمت توسعه را شتاب دهند. بیش از 
۵۵درصد کل جمعیت استان در  روستاها و حدود ۴۵درصد در شهرها 
ساکن هستند و اکنون ۴۵شــهرداری و هزارو ۳2۱دهیاری در استان 
هرمزگان وجود دارد که ۱۳۶نفر از دهیاران، زن هستند و می توان گفت 
زنان در مدیریت محلی مربوط به روســتاها نیز فعالیت 

چشمگیری دارند.

هرمزگان

بوشهر

بوشهر از استان هایی به حســاب می آید که اگرچه درسال های 
اخیر گام های مثبتی در زمینه به کارگیــری زنان در حوزه های 
مدیریتی درآن برداشــته شده اســت، اما همچنــان به نقطه 
مطلوب فاصله دارد. . براســاس آمارهای موجــود، در انتخابات 
2۸خرداد درمجموع ۴2۶ شــورای شــهر و روســتا در استان 
بوشــهر با هزارو۴۶۰ عضو اصلی تشکیل شــده است که از این 
تعداد ۸۰ عضو )۵/۴۸درصد( زن هســتند که نســبت به دوره 
قبل یک عضو کاهش داشته اســت. برهمین اساس از مجموع 
2۱۰کرسی شورای اسالمی شــهر دراســتان، ۱9نفر، معادل 
9درصد،  زن هســتند که نســبت بــه دوره قبل 2نفــر اضافه 
شده اســت. از این ۱9نفر، ۱۰نفر در شهرســتان بوشهر،  ۳نفر 
در شهرستان دشتســتان، ۳نفر در شهرستان گناوه، یک نفر در 
شهرستان کنگان، یک نفر در شهرستان تنگستان و یک نفر نیز 
شهرستان جم انتخاب شده اند و در شوراهای شهر شهرستان های 
دشــتی، دیر، عســلویه و دیلم هیچ  یک از زنان به شورای شهر 
راه نیافتند. همچنین درمجموع ۶۱کرســی )حدود ۵درصد( از  
هزارو2۵۰ کرسی شوراهای روســتایی  را زنان منتخب تشکیل 
می دهند که نســبت به دوره قبل ۳عضو کمتر شــده اســت.

آذربایجان غربی 

۱2نفر از زنان آذربایجان غربی در پست های مدیرکلی، بخشداری و معاونت 
فرمانداری آذربایجان غربی حضور دارند و در کل استان نیز تعداد دهیاران 
زن از ۴۰نفر فراتر نمی رود. در انتخابات اخیر شورای اسالمی شهر و روستا 
هم تعداد منتخبان زن بسیار کم بوده و حتی در شهرهای بزرگ و محوری 
استان کمتر از ۱۰زن به عنوان عضو شورا انتخاب شده اند. به عنوان مثال 
در ارومیه، به عنوان بزرگ ترین شهر استان، تنها یک زن آن هم با کم ترین 
رأی به عنوان عضو شورای ششم انتخاب شده است. درحال حاضر نیز تنها 
2مدیر ارشد زن در سطح مدیران میانی حضور دارند  و۱۷معاون و ۳۶ نفر 
از روسای اداره ها و ســازمان ها را زنان تشکیل می دهند. این آمارها نشان 

می دهد این اســتان ازنظر میزان جذب مشارکت 
زنان در پست های مدیریتی، از دهیاری گرفته تا 
فرمانداری و معاونت استانداری، جزو ۱۰استان 

دارد.آخر کشــور قرار 

آذربایجان شرقی

در ســال های اخیر میزان حضــور زنان در مدیریت هــای دولتی و 
شوراهای اســالمی شــهر و روســتا و همچنین شــهرداری های 
آذربایجان شرقی روند رو به رشدی نداشته اســت و از حدود 2هزار 
روستای دارای دهیاری دراین استان، تنها ۵۸روستا دارای دهیار زن 
بوده اند. در دوره پنجم شوراهای روستایی استان نیز زنان عضو شورا 
۷۰نفر بودند که با وجود عدم تأیید نهایی انتخابات شورای ششم در 
همه روستاها وشهرها، آمار موجود نشان از کم رنگ تر شدن تعداد زنان 
در شوراها دارد. در سال های اخیر تنها 2زن توانسته اند به عنوان معاون 
فرماندار و بخشدار دراین استان انتخاب شــوند و یک زن نیز موفق 
شدند عنوان شهردار دو شهر ســهند و بستان آباد را ازآن خود کنند. 
آنچه از آمارها برمی آید گویای این نکته است که روند انتصاب زنان در 
پست های مدیریتی دراستان آذربایجان شرقی وضعیت مناسبی ندارد.

خراسان جنوبی

زنان خراســان جنوبی همواره در عرصه های مختلف اجرایی حضور 
درخشانی داشته اند و زمینه ساز پیشرفت و سربلندی استان بوده اند، 
اما برخی از آنان ممکن اســت چنــدان خــود را در عرصه مدیریت 
دخیل نکنند که باید با فرهنگ ســازی و ایجاد خودباوری در بانوان 
این روند را تغییــر داد. طــرح توان افزایی زنان مدیــر از طرح های 
موفق اجراشده در خراســان جنوبی بوده که سبب شده است درحال 
حاضر حــدود ۴۷درصد از پســت های مدیریتی اســتان را زنان در 
دست بگیرند. در یک سال گذشــته ۳بخشدار زن در استان خراسان 
جنوبی منصوب شدند که نشــان از نگاه ویژه نماینده عالی دولت به 
اســتفاده از ظرفیت بانوان در جایگاه های مدیریتی دارد. همچنین 
درمجموعه استانداری خراســان جنوبی نیز تعداد مدیران کل زن از 
2نفر به ۵نفر افزایش پیدا کرده اســت. همچنیــن از ۳پایگاه جهانی 
فعال در خراســان جنوبی، مدیــر یکی از این پایگاه ها زن اســت که 
این موضوع نشــان دهنده توانایی مدیریتی بانوان اســتان است. با 
این وجود اما باید گفت گرچه از ســال 92 نرخ مشــارکت اقتصادی 
بانوان شهری و روســتایی در اســتان افزایش داشــته، اما به دلیل 
افزایش آمار فارغ التحصیالن، نرخ بیکاری زنان نیز رشد داشته است.

کرمان

سهم زنان کرمانی از کرسی های سطوح باالی مدیریتی بسیار کم رنگ 
اســت و در کرمان، تاکنون فرماندار یا شهردار زن انتخاب نشده است، 
اما دی ماه سال گذشــته برای نخســتین بار صندلی معاونت توسعه 
مدیریت و منابع اســتانداری کرمــان به حمیده واعظی رســید که 
همچنان دراین مســئولیت باقی است. درســال های اخیر، مطالباتی 
برای انتخاب شــهردار زن برای شــهر کرمان مطرح بوده، اما شورا به 
آن روی خوش نشــان نمی دهد؛ برخی هم منتقد جامعه زنان کرمان 
هســتند که خود را درمعرض رأی اعضای شــوراها قرار نمی دهند و 
کاندیدای شهرداری نمی شــوند. در روستاها اما وضعیت فرق می کند 
و بنا به اعالم وزارت کشور، تا سال 9۸ استان کرمان با 2۷۳دهیار زن، 
باالترین تعداد دهیار زن را در کشور داشته است. هرچند نتایج نهایی 
انتخابات شوراهای امســال و تعداد زنان راه یافته به این شوراها هنوز 
مشخص نیست، اما شواهد، نشان از کاهش چشمگیر این تعداد به یک 
نفر دارد. عشرت کردستانی در شهر ۷۴۰هزار نفری کرمان، با ۱۷هزار 
و ۶۷۸رأی به شورای ششم راه یافت. این درحالی است که در شورای 
پنجم، 2زن حضور داشــتند و البته یکی از آنان از میانه  دوره انصراف 
داد. شــورای چهارم اما با ۵عضو زن، رکورددار همه  ادوار بوده اســت.

گلستان

با وجود اینکه گلستان در ســال های پایانی دهه نود به عنوان استانی با باالترین 
تعداد دهیاران زن، رتبه نخست کشوری را به خود اختصاص داده بود، با گذشت 
حدود ۱۰ســال و ثبت حدود هزار روســتای دارای کد و دهیاری، تعداد بانوان 
دهیار دراین اســتان 9۸ نفر و تعداد بانوانی که در شــوراهای روستایی فعالند 
۷۸نفر است. ازسوی دیگر با وجوو اینکه ۱۰درصد داوطلبان عضویت در ششمین 
شوراهای شهر و روستای گلستان را بانوان تشکیل می دادند، اما از مجموع ۳۰شهر 
استان ۶کرسی به بانوان رسید. در شــورای دو شهر بزرگ استان یعنی گرگان و 
گنبدکاووس، فقط یک کرسی به بانوان رسید. همچنین دراین استان و در سطح 
معاونت های ســتادی از هیچ بانویی استفاده نشــده و در سمت های مدیرکلی 
دســتگاه های اقتصادی و عمرانی فقط یک مدیرکل دفتر شهری به عنوان مدیر 
ســتادی و نه اجرایی، بر کرسی مدیرکلی اســتانداری نشسته است. همچنین 
در سطح معاونت دســتگاه های اجرایی، اداره کل میراث فرهنگی با دو معاونت 
تخصصی میراث و صنایع دستی پیشگام استفاده از بانوان دراین رده مدیریتی 
بوده است. در دولت یازدهم نخستین انتصاب فرماندار بانو و اهل سنت در کشور 
در گلستان و شهر بندرترکمن با انتصاب مرحومه مرجانه نازقلیچی انجام شد. این 
بانوی اهل سنت در مراسم حج و فاجعه منا درگذشت و پس از این فاجعه، با وجود 

تغییر دو استاندار، سمت فرمانداری هیچ شهرستانی به بانوان نرسید.

قزوین

استان قزوین در کل کشور به لحاظ استفاده از زنان در جایگاه مدیریتی در 
وضعیت مطلوبی قرار دارد و در ۴سال گذشته صعود زنان از جایگاه های 
اداری پایه بــه جایگاه های میانی و مدیریتی، باعث شــده قزوین جزو 
۱۰اســتان نخســت کشــور قرارگیرد؛ هرچند برای برداشتن موانع 
در حوزه مدیریــت زنان هنوز اقدام های بســیاری باقــی مانده که 
برای آن برنامه ریزی صــورت نگرفته اســت. درحال حاضر قزوین 
در بخش انتصاب مدیران زن، رتبه پنجم کشــور را دارد؛ هرچند 
سرمایه های انسانی استان قزوین بیشتر از این رقم است و می تواند 
به رتبه های باالتر ارتقا پیدا کند. گفتنی است از مجموعه مدیران 
استان ۴۳درصد در ســتاد اســتان و ۳۸درصد در شهرستان ها 
حضور دارند و ازنظر جنســیت نیــز ۴۵درصد نیروهای اســتان 
را زنــان و ۵۵درصد را مردان تشــکیل می دهند. این درحالی اســت 
که در انتخابات شــوراهای اسالمی شــهر و روســتا حضور زنان دراین 
دوره نســبت به دوره گذشــته نزدیک بــه  ۱۰درصد کاهش داشــته 
اســت که به زعم سیاســیون، دلیل اصلی آن کم رنگ شــدن حضور 
زنان در فهرســت های احزاب و گروه های سیاســی استان بوده است.

سیستان و بلوچستان یکی از محروم ترین استان های کشور است و در 
بیشتر رتبه بندی های توسعه یافتگی، جایگاه پایینی دارد، با این حال 
در شاخص سپردن امور اجرایی استان به مدیران زن، در رتبه هفتم 
کشوری قرار گرفته است. حدود ۴سال است که براساس دستورالعمل 
قوه مجریه، سپردن پســت های مدیریتی سیستان و بلوچستان به 
زنان توانمند در دستورکار قرارگرفته و استان دراین زمینه به شرایط 
مطلوبی دست یافته است. درحالی که در استانداری های کل کشور، 
فقط ۱۷زن پست معاونت دارند، سیســتان بلوچستان تنها استان 
کشور است که 2زن، متصدی پســت معاونت استانداری هستند. 
اکنون از بین ۳رده مدیران عالی، میانی و پایه؛ ۳/۸درصد مدیریت 
عالی استان در اختیار مدیران زن قرار دارد و در بخش مدیران میانی 
این رقم به ۵۰/۳درصد و در بخش مدیران پایه هم به ۴9/9 درصد 
می رسد. اکنون یک فرماندار و ۵بخشــدار زن هم مدیریت اجرایی 
برخی از نقاط اســتان را برعهده دارند. همچنیــن ۳۵۵دهیار زن 
امور دهداری ها را مدیریت می کنند. درانتخابات اخیر شــوراهای 
اسالمی شهر و روستا هم ســهم زنان روستایی بسیار بیشتر از زنان 
شهری بوده است. درحوزه شهری درمجموع ۳۳زن انتخاب شدند، 
درحالی که این رقم در حوزه روســتایی به هزار و ۷29نفر رســید.

سیستان وبلوچستان

مازندران

در ســال های اخیر حضور بانوان در عرصه های مدیریتی مازندران بیشتر 
مورد توجه قرار گرفته و مدیران دستگاه های اجرایی نیز برای به کارگیری 
بانوان در مســئولیت های مختلف تالش کرده اند. بنا به اظهارات »سمیه 
قاســمی طوســی« مدیرکل امور بانوان و خانواده مازندران، حضور زنان 
مازندرانی در حوزه مدیریتی این اســتان از سال ۱۳92 تاکنون ۵۰درصد 
بیشتر شده و ۱9درصد مناصب مدیریتی این اســتان در اختیار زنان قرار 
دارد. البته در مازندران هنوز هیچ زنی در مســئولیت شهردار قرار نگرفته، 
اما زنانی در منصب رئیس شــورای شــهر، رئیس اداره های شهرستانی، 
معاون فرماندار و حتی مدیرکل حوزه های فرهنگــی و اقتصادی فعالیت 
داشــته اند. آمارهای انتخاباتی نیز نشــان می دهد اقبال جامعه به حضور 
بانوان مازندرانی در مسئولیت های مدیریتی رو به افزایش است، به گونه ای 
که در ششــمین دوره انتخابات شــوراها، از ۳۳۶کرســی اصلی شورای 
شــهرهای مازندران، 2۰کرســی به زنان رســید و 2۵زن نیز توانستند 
درجمع 2۰۵عضو علی البدل شورای شــهرهای این استان قرارگیرند. در 
انتخابات شوراهای ششــم 2هزار و ۴۱2روســتای مازندران نیز 299نفر 
از ۷هــزارو ۵۸2عضــو منتخب، زنان هســتند کــه ۳/9۴درصد اعضای 
اصلی شورای روســتاهای مازندران را تشــکیل می دهند. درحال حاضر 
۱۸۵زن نیز مســئولیت دهیاری روســتاهای اســتان را برعهــده دارند.

همدان

یکی از نکات جالب در انتخابات شورای شهر همدان، فهرست های متعددی 
بود که احزاب و جناح های مختلف ارائــه  دادند و البته زنان در هیچ یک از 
این فهرست ها حضور نداشــتند. درنهایت یک فهرست جداگانه با عنوان 
ائتالف زنان ارائه شــد؛ هرچند درنهایت هیچ یک از کاندیداهای زن وارد 
شورای شهر همدان نشدند، این درحالی است که در دوره گذشته همدان 
۳عضو زن در شورای شهر داشت. اما وضعیت شهرستان های استان بهتر 
بود و آمار مناسب تری از حضور زنان در شورا ارائه شد. براساس آمار معاون 
سیاسی- امنیتی اســتاندار همدان، در ششــمین دوره انتخابات شورای 
اسالمی شــهر دراســتان، ۱۰زن به عنوان عضو اصلی به شورای شهر راه 
یافتند و ۷زن نیز به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند. همچنین ۸۴زن 
به شورای اسالمی روســتاهای اســتان راه پیدا کردند و ۶۱زن به عنوان 
عضو علی البدل معرفی شدند. هریک از شهرســتان های همدان، مالیر، 
رزن، فامنین، اسدآباد، نهاوند و تویسرکان یک معاون فرماندار زن دارند، 
اما در هیچ یک از شهرستان های اســتان، زنان در پست فرماندار فعالیت 
ندارند. همچنین یکی از معاونان شــهردار بهار زن اســت و ۵۷دهیار زن 
نیز در روستاهای همدان مشغول فعالیتند و از آنجا که بیشتر آنان دهیار 
پاره وقت محسوب می شــوند، همزمان دو روســتا را مدیریت می کنند.

قم

قم، تنها استان کشــور بود که پیش از این دهیار زن نداشت، اما حاال آمار 
جالبی از مشارکت و انتخاب زنان در انتخابات شــوراهای اسالمی شهر و 
روستا وجود دارد . اکنون مدیریت دهیاری 2روستای بخش های مرکزی و 
جعفرآباد را زنان دراختیار دارند و در شهر قم 2زن و در شهرهای جعفریه، 
کهک و دســتجرد هم یک زن به عضویت شــورای اســالمی این شهرها 
درآمده اند. این بار شوراهای شهرهای قنوات و سلفچگان هم از حضور بانوان 
در پارلمان شــهری بی نصیب ماندند و در ۱۰روستای بخش مرکزی، یک 
زن و در یکی از روستاهای این بخش نیز 2زن در انتخابات شورای اسالمی 
روستاها پیروز شدند. در بخش خلجستان ۴نفر، در بخش سلفچگان یک 
نفر و در بخش جعفرآباد هم یک نفر از زنان، عضو شورای اسالمی روستایی 
شده اند، اما در روستاهای بخش کهک هیچ یک از کاندیداهای زن انتخاب 
نشدند. با اینکه سهم زنان در انتخابات شــوراها در بخش مرکزی افزایش 
قابل توجهی داشته است، اما حضور آنان در پارلمان شهری و روستایی قم 
نسبت به بسیاری از استان های کشور چندان پررنگ نیست. ازسوی دیگر 
هیچ یک از پست های مدیریتی شهرداران، معاونان شهرداران، فرمانداران 
و معاونان فرمانداران در اختیار زنان قرار ندارد. شــاخص ترین پست های 
مدیریتی زنان مربوط به ۳نفر از مدیران اســتانداری قم اســت و در بقیه 
اداره ها روند به کارگیری آنها در پست های مدیریتی به کندی پیش می رود.
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   ترافیک در میدان سجادیه 
بیمارانیکهبهمجتمعسالمتتبریزدرمیدانسجادیهمراجعهمیکنند،بامشکلپارک
خودرومواجههستند.عالوهبراین،تجمعخودروهادرخیابانترافیکزیادیایجادوتردد
رابرایسایرشهروندانبامشکلروبهرومیکند.متاسفانهاینمجتمعدرنزدیکیمیدان
ساختهشدهوهمهترافیکآنبهمیدانوخیابانهایاطرافهممیرسد.اینوضعیت
نامناسبشهروندانوبیمارانمراجعهکنندهرابامشکلمواجهکردهوسبباتالفوقت

بسیاریمیشود.
یک شهروند از آذربایجان شرقی

   اتوبوس برقی در اراک
باتوجهبهآلودگیهوادرشــهراراکپیشنهادمیکنمشــهرداریازاتوبوسهایبرقی
استفادهکند.اتوبوسهاییکهدرحالحاضردرشهرترددمیکنند،خودآلودگیشهررا
چندبرابرافزایشمیدهند.نوسازیناوگانحملونقلدرونشهریاراکبایدباجدیت

بیشتریازسویمسئوالنشهریپیگیریشود.
یک شهروند از مرکزی 

   حضور شورا در میان مردم
ازاعضايجدیدشورایشهرکرمانشاهدرخواســتمیکنمبرنامهايبگذارندوبهنوبت
درمحلههاومساجدشهرکرمانشاهحضوریابندتاازنزدیکبامردمدیدارومشکالتو
خواستههايشهروندانرابررسيکنند.برخوردچهرهبهچهرهاعضایشوراباشهروندان
سببمیشودآنانتصویرصحیحتریازچالشهایشهروهمچنینشهروندانداشته

باشندوبتوانندراهکارهایموثرتریبرایرفعآنهاارائهدهند.
امیری از کرمانشاه

   ساخت خانه بهداشت در روستای کوکباغ ساری
روستایکوکباغواقعدرســاریبعدذغالچال،یکخانهبهداشتداردکهیکیادونفر
بهورزدرآنمستقرهستندو3روستاراپوششمیدهند.اینخانهبهداشتپزشکهم
نداردودرحالیکهپزشکبایدهفتهاییکباربهخانهبهداشتمراجعهمیکرد،حضوربه

ماهییکبارکاهشیافتهاست.
یک شهروند از مازندران 

  نظارت بر حفر چاه های غیرمجاز 
خانههایشــهرتفتدارایباغاستومتاسفانهساکنانشهرنســبتبهحفرچاههای
غیرمجازبرایآبیاریاینباغهااقدامکردهاندواینتخلفازچشــممسئوالندورمانده
است.لطفابااطالعرسانیاینجریان،ضمنآگاهیبخشیبهمردمدربارهمضراتحفر

چاههایغیرمجاز،بامتخلفانبرخوردشود.
بحرینی از تفت استان یزد

   کمبود دستگاه خودپرداز 
بخششمالیشــهرمحالت،حدفاصلمیدانچنارتاسهراهسرچشــمهومیداننماز،
فاقددستگاهخودپردازاستکهباتوجهبهعبورمسافرانپارکسرچشمهازاینمنطقه
وســکونتجمعیتزیادیدراینبخش،ضرورتوجوددســتگاهخودپردازاحســاس

میشود.
صفری از محالت استان مرکزی

کهگیلویــهوبویراحمــدیک
میلیونو426هزارو300هکتار
منابعطبیعیملیداردکهازاین
میان،873هزارو600هکتاریعنی53درصد
مساحتاستانراجنگلهاو552هزارو700
هکتاریعنی34درصدمساحتکلاستانرا
مرتعتشکیلمیدهد.20درصدازجنگلهای
زاگرسدرایناستاناستودرواقعکهگیلویه
وبویراحمدباالترینســهموســرانهیعنی

1/6هکتاربهازایهرنفرجنگلدارد.

34مورد آتش سوزی در سال جاری
ایــنداشــتههایطبیعیاماامســالهم

مانندســالهایگذشــتهدرمعرضخطر
آتشسوزیهستندوباتوجهبهخشکسالی
اوضاعبحرانیتریراســپریمیکنند؛از
ابتدایامسالتاکنون34موردآتشسوزی
درجنگلهاومراتــعکهگیلویهوبویراحمد
اتفاقافتادهاستکهمدیرکلمدیریتبحران
ایناستانمهمترینآنهاراآتشسوزیدر

کوهحاتم،دشتالروکوهدیلمیداند.
»محمدمحمدی«دراینبارهبههمشهری
میگوید:اســتاندارومســئوالنمرتبط
همکاریخوبیبرایمهاراینآتشسوزی
داشتندبهطوریکهدرآتشسوزیمربوط
بهکوهحاتم2،دشــتالر3وکوهدیل2
بالگردبرایاطفایحریقاختصاصیافت.

ویمیافزاید:بهجزکوهتمنککهنیازی
بهبالگردنداشت،دربقیهمواردباهمکاری

خوباســتانوتهرانبالگــرداختصاص
یافتوبهسرعتتوانستیمباکمکمردم،
ادارههایمرتبط،هاللاحمروتشکلهای

مردمنهادآتشرامهارکنیم.
محمــدیالبتــهبــاتاکیــدبــراینکه
آتشسوزیهابهدلیلخشکسالیدرحال
تکرارهستند،بهآخرینموردآتشسوزی
دراستاناشارهمیکندکهدرتنگبرادر
منطقهشــبلیزاتفاقافتادوموجبازبین

رفتن50هکتارازمنابعطبیعیشد.
بهگفتهمدیرکلمدیریتبحرانکهگیلویه
وبویراحمد،ازکلآتشسوزیهایامسال،
17مــوردبهمناطقوســیعیازاســتان
خسارتواردکردهکهبیشترآنهادرنتیجه
خشکسالی،تغییراقلیم،سهلانگاریافراد،

زغالگیریو...بودهاست.

خسارت آتش به 689هکتار جنگل و مرتع
مدیــرکلمنابــعطبیعــیکهگیلویــه
وبویراحمدنیزخســارتایــن17مورد
آتشســوزیراازمیانرفتن68۹هکتار
ازجنگلهــاومراتــعاســتانمیدانــد
وبــههمشــهریمیگوید:بیشــتراین
آتشسوزیهاعواملانسانیدارد،بهویژه
اینکهبرخیبرایتولیــدزغالجنگلها
راآتشمیزننــدوموجببــروزحادثه

میشوند.
بــهگفتــه»غالمحســینحکمتیان«،
آتشســوزیاخیردرمنطقهشــبلیزدر
شهرســتاندناهمنتیجهسودجوییبود
کهخوشبختانهفردخاطیدستگیروروانه

زندانشد.
آتشسوزیشــبلیزازروزپنجشنبه3تیر

آغازشــدویکروزبعدباتالشنیروهای
منابعطبیعیواعزامبالگردمهارشد.فرد
خاطیبرایبرداشتگیاهجاشیربهمنطقه
رفتهوپسازروشــنکردنآتش،کنترل
آتشازدستاوخارجشــدهومنجربهاز

بین50هکتارازاراضیشبلیزشدهاست.

تکرار آتش سوزی در جنگل ها 
کهگیلویهوبویراحمدبا312هزارو500
هکتــارمنطقهحفاظتشــدهوموقعیت
اکولوژیکــیوتوپوگرافیخاصپوشــش
گیاهی،جانــوریومنابعحیاتیمتنوعی
دارد.کهگیلویــهوبویراحمــدهمچنین
دارای5منطقهشکارممنوعشاملپادنای
ســمیرم،خرمناز،الروماغر،حاتموکوه

تلرشاست.
اماآتشسوزیهافقطمربوطبهایناستان
نیست.گزارشمرکزپژوهشهایمجلس
شورایاسالمیکهسالگذشتهمنتشرشد
نشانمیدهدساالنه16هزارو727هکتار

جنگلومرتعدرآتشمیسوزد.
طبقاعالمســازمانجنگلهــا،مراتعو
آبخیزداریکشــورازســال86تاســال
24،۹8هزارو555فقرهآتشســوزیدر
عرصههایطبیعــیکشــوررخدادهکه
13هــزارو518فقــرهآندرجنگلهاو
11هزارو37فقرهآندرمراتعبودهاست.
درنتیجهاینآتشســوزیها107هزارو
557هکتارازجنگلهاو110هزارو358

هکتارازمراتعسوختهاند.
باوجودتکرارآتشسوزیوباوجوداینکه
مدیرکلمدیریــتبحــرانازاختصاص
بالگردبرایمهارآتشســوزیهایاخیر
کهگیلویهوبویراحمدمیگوید،اماهمچنان
بیشــترآتشســوزیهابهدلیلکمبود
امکاناتتخصصیچندروزطولمیکشند
ودرنتیجهموجبازبینرفتنمســاحت
بیشــتریازجنگلمیشــوند؛نمونهای
کهامســالدرمنطقهحفاظتشدهحاتم
رخدادواینمنطقــه3روزبدونامکانات

اطفایحریقدرآتشسوخت.

مریم جعفري
خبرنگار

صدای همشهری

کامآبیکیهاشیرینمیشود

 سه شنبه 15 تير 1400 
شماره 8262 

021-23023405    
ستونصدایهمشهريبراينوشتنمشکالتشماشهروندگرامیاست.معضالتيکهمنعکسميشوندتا
مسئوالنآنهارابخوانندودرپيیافتنراهحليبرايرفعآنهابرآیند.برایبازگوکردنمشکالتخودازساعت

۹تا17باشمارهدفترهمشهریتماسبگیرید.

نماییازچهارباغعباسیاصفهان
عکس:علیعلیرضایی

جای تان در کنار ما خالی است. شما می توانید سهمی بزرگ در دیده شدن 
استان، شهر، روستا و محله خود داشته باشید. فقط کافی است موبایل   را 

بردارید و با ارسال یک پیام صوتی یا متن، حتی عکس و فیلم در تلگرام، ما را 
در جریان رویدادها، محرومیت ها و دیدنی های محل زندگی تان قرار دهید.

صدای شما در همشهری شنیده می شود
برایمان بگویید... برایتان می نویسیم

 #همراه »همشهری« 
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بالی آتش به جان جنگل های کهگیلویه وبویراحمد
امسال34موردآتشسوزیدرجنگلهاومراتعاستاناتفاقافتادهاستکهمهمترینآنهادرکوهحاتم

دشتالروکوهدیلرخدادهاست

فرشته رضایی
خبرنگار

برداشتبیرویهازمنابعآبهایزیرزمینی
وهمچنینکاهشمیزانبارندگی،زنگ
هشداررابهصدادرآوردهواینمشکلدر
برخینقاطکشورباطعمشــورناشیازکاهشسطح
آبهایزیرزمینیخودرانشــاندادهاستوبرهمین
اســاسهمهســتکهبراصالحالگویمصرفولزوم

صرفهجوییدرمصرفآب،تاکیدفراونیمیشود.
درکناراستانهایجنوبیکهبامشکلجدیکمبود
یاشوریوطعمنامناسبآبمواجهند،استانقزوین
وبهویژهشهرســتانآبیــکنیزبااینچالشدســت
بهگریباناســتوآبیکیهایساکنشــرقاستان،
چندسالیاستآبآشامیدنیمناسبندارند.بخش
قابلتوجهیازآبآشــامیدنیموردنیازاستانقزوین
ازطریقآبهایزیرزمینیتامینمیشــود،اماحدود
85هزارنفرازجمعیتشــهریوروستاییشهرستان

آبیکازآبآشامیدنیمناسببرخوردارنیستند.
درهمینراســتادرادامهتالشهــایدولتبرایرفع
مشکلآبقزوین،طرحیبزرگبهتصویبرسیدکه
درآن،انتقالآبطالقانبه16شــهرو1۹4روستای
استانقزویندرحالاجراســت.البتهبراساساعالم
مســئوالنمربوطپروژهانتقالآبازســدطالقانبه
شهرســتانآبیک،تاپایاندولتدوازدهــماجرایی

خواهدشد.

  افزایش پیشرفت یک طرح 
هرچندمسئوالنادارهآبوفاضالبآبیکازسالمت

بودنآبآشامیدنیاینشهرستانخبرمیدهند،اما
بهگفتهکارشناسان،ســختیآبآشامیدنیدراین
شهرستانباالســتوطعمتلخوشورآننیزبهدلیل
کاهشســطحآبمنابعزیرزمینی،وضعیترابرای
شهروندانسختترازگذشــتهکردهاست.درشرایط
حاضرکهعمردولتدوازدهمروبهپایاناست،تاکیدو
تواندولتبربهپایانرساندنهرچهسریعترپروژههای
اولویتداردرهراستانمعطوفاستوبرهمینراستا
باتاکیدوپیگیریمسئوالنمحلی،قراربراینشدکه
پروژهانتقالآبازســدطالقانبهشهرستانآبیک،تا

پایانایندولتاجراییشود.
پروژهانتقالآبازســدطالقانبهآبیک،یکشــاخه
ازیکپروژهبزرگانتقالآبدرایناســتانمحسوب
میشودوکلاینپروژهنیزبرایانتقالآبطالقانبه
16شهرو1۹4روستایاستانقزویندرحالاجراست
کهبراساسمحاسبات،اینطرححداقلتا4سالدیگر
تکمیلمیشــود،امادرحالحاضرباپیگیریاستاندار
ونمایندگانقزویندرمجلسشــورایاسالمی،قرار
استبخشآبرســانیبهآبیکبهطورکاملاجراشود،
بهگونهایکهمیزانپیشــرفتفیزیکــیاینبخشاز
پروژهطی4ماه،از14درصدبه60درصدرسیدهاست.

  اعتبار 250میلیارد تومانی طرح 
معاونعمرانیاســتاندارقزویندربارهمشکالتآب
آشامیدنیآبیکبههمشهریمیگوید:آبآشامیدنی
اینشهرســتانازمحلمنابــعآبزیرزمینیتامین
میشود،امامتاسفانهاکنونباکاهشسطحمنابعآبی،
اینآبهمشوروهمکدرشدهاستوبههمیندلیل

نیزمردماینشهرســتانازنظرکمیوکیفی،

مشــکالتزیادیدرزمینهآبآشــامیدنیموردنیاز
خوددارند.

علــیفرخــزادمیافزایــد:درســال۹5بــاســفر
رئیسجمهوریبهقزوین،یکــیازوعدههایویکه
تامینآبآشامیدنیاســتانازطریقآبسدطالقان
بود،موردتوجهقرارگرفت.اینطرحیکپروژهبسیار
بزرگبودکهنزدیکبه2هزارمیلیاردتوماناعتبارالزم
داشــتوماهمتصمیمگرفتیمفازنخستآن،کهدر
اولویتقرارداشترادرشهرستانآبیکبااختصاص

250میلیاردتوماناعتباراجراکنیم.
ویاظهارمیکند:ازســویدیگربــرایاجرایبهتر
اینطرحوباتوجهبــهنیازآنبهیــکتصفیهخانه،
کلنگزنیســاختاینتصفیهخانهنیزانجامشــد.
براساسبرنامهریزیها،اینپروژهتااواخرشهریورماه
افتتاحمیشودوپسازآبرسانی،اینتصفیهخانههمدر

مدارقرارخواهدگرفت.
فرخزادادامــهمیدهد:تــالشداریمبامشــارکت
بخشخصوصی،آبرسانیبقیهشهرهاوروستاهاکهبه
1700میلیاردتوماناعتبارنیازداردرانیزاجراکنیم.
البتهدراینراستامجوزگرفتهایمکهازمجوز60میلیون
مترمکعببرداشتآبسد،5میلیونمترمکعبآنرا
دراختیارسرمایهگذارقراردهیمتابابهرهبرداریازآن،

بتواندمنابعمالیموردنیازخودرابهدستآورد.
معاونعمرانیاستاندارقزوینتصریحمیکند:البتهدر
مسیراجرایاینطرحبامشکالتیهممواجهبودیمکه
یکیازآنهادرزمینهانتقالآبازطریقلولههایبزرگ
چدنیازسدطالقانبود.دراینمسیربابرخیمعارضان

محلیوســازمانیمواجهومجبورشدیمدراینزمینه
جلســههایمتعددیبرگزارتااجازهعبــورلولههای
بزرگآبراازاراضیمتعلقبهمعارضاندریافتکنیم.
ویاضافهمیکنــد:همچنینکارســاختلولههای
فوالدیدرطرحآبرسانیبهشــهرآبیکباسرعتدر

کارخانهفوالدخوزستاندرحالانجاماست.

  ضرورت تحقق مطالبه مردم آبیک 
نمایندهقزوین،البرزوآبیکدرمجلسنیزبابیاناینکه
انتقالآبسدطالقانیکیازمطالبههایبهحقمردم
استانقزوینوبهویژهساکنانشهرستانآبیکاست،به
همشهریمیگوید:باتوجهبهبازدیدهاوپیگیریهای
انجامشده،امیدواریماینپروژهتاپایاندولتدوازدهم

اجراییشود.
لطفاهللســیاهکلیادامهمیدهــد:تکمیلاینطرح
بزرگعمرانیدرقزویندرتواندولتنیستونمیتواند
بودجهموردنیازپروژهبــهاینبزرگیراتأمینکند.به
همیندلیلهمنیازبهجذبسرمایهگذارداریموالبته
بایدگفتهماکنون4شــرکتبرایاجرایاینپروژه

اعالمآمادگیکردهاند.
بهگفتهایننمایندهمجلس،براســاسآمارها،طول
مســیرلولهگذاریازســدطالقــانتاشــهرآبیک،
17/5کیلومتراستکهالبتهتاکنونحدود11کیلومتر
آنانجامشدهاســت.ضمناینکهاعتباراتحوزهآب
قزویننیزاز34میلیاردتوماندرســال۹8بهحدود

261میلیاردتوماندرسالجاریرسیدهاست.
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