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یادداشت
زهرا شجاعي؛ معاون زنان ریاست جمهوری در دوره اصالحات

نظام آفرینش براســاس زوجیت طراحي شــده و در 
اندیشه دیني ما هم تأكید شده اســت كه »َوِمن ُكِلّ 
َشْيٍء َخلَْقَنا َزْوَجْیِن« )هر چیزي - از جمله انسان- را 
جفت و زوج آفریدیم(. انسان هم از ۲ جنس زن و مرد آفریده شده است و بنابراین 
اگر قرار باشد نظامي مثل نظام آفرینش به كمال، تعادل و انسجام برسد الزم است 
از همه ظرفیت هاي اجزاي خود یعني هر دو جفت این نظام در مسیر رشد و تعالي 

خود بهره ببرد.
اگر مدیریت را اســتفاده بهینه از ظرفیت ها تعریف كنیم، بخشــي از این ظرفیت، 

انساني است كه نیمي از آن هم به زنان تعلق دارد.
نظام متعالي آن است كه همه اجزا و عناصر در آن دیده شوند و از هر دو بال انساني در 
فرایند توسعه استفاده كنند. به همین دلیل است كه در نظام هاي سیاسي توسعه گرا 
براي رسیدن به اهداف، توازن و پایداري دروني نظام و بهره مندي از همه اجزا مورد 

توجه قرار مي گیرد.
با توجه به این موارد مي توان گفت هیچ تردیدي در اهمیت و ضرورت بهره مندي از 
همه ظرفیت هاي انساني ازجمله زنان یک جامعه وجود ندارد هرچند واقعیت جهان 

چیز دیگري است.
اما چرا مسئله مدیریت زنان مهم است؟ آیا تفاوتي بین مدیریت زنان و مردان وجود 
دارد؟ تحقیقات نشــان مي دهد كه بله، تفاوت وجود دارد و این تفاوت به نفع زنان 

تعبیر و تفسیر مي شود.
تحقیقات نشان مي دهد زنان ویژگي هایي چون توانایي بیشتر، انگیزه بخشي، تقویت 
حس همكاري، مشاركت، تعیین مســیر موفقیت، توانایي باالي برقراري ارتباط، 
آشنایي با اخالق كسب وكار، حمایت از سازمان و تشكیالت و رشد سازماني را دارند. 
همچنین همزمان مي توانند كارهاي مختلف را انجام دهند، نظم و قاعده مندي در 
كار آنها برجسته است، تشــویق كننده هاي خوبي هستند، توانایي ارتباط با بخش 
خودشان را دارند و صبور و الهام بخشند. این  ویژگي ها باعث شده است مدیریت زنانه 

و مادرانه به عنوان یک سلسله واژه در ادبیات مدیریتي كشور مطرح شود.
تجربه موفق رهبري زنان در كشــورهایي كه داراي رهبر زن هستند در مهار كرونا 
نمونه برجسته و خوبي است كه نشان مي دهد زنان توانستند بر یكي از بحران هاي 
بزرگ و بین المللي روز فائق شوند. اما با وجود همه این ویژگي ها و موفقیت ها شاهد 

آماري هستیم كه شكاف جنسیتي را به خوبي نشان مي دهد.
در فرایند توسعه جهان به دالیل مختلف ازجمله تفكر مردساالري، عوامل دروني 
زنان، فرهنگ و شــرایط اجتماعي از همه ظرفیت هاي زنان اســتفاده نمي شــود 
و مدیریت هم بخشــي از این ظرفیت هاست. به همین دلیل اســت كه نهادهاي 
بین المللي، تشكل ها و سازمان هاي متولي امور زنان در دنیا و منطقه ارتقاي كمي 
مدیریت زنان در سطوح مختلف پایه، میاني و عالي را به عنوان یكي از اهداف خود 
تعیین  كرده اند. در كشــور ما هم دیرزماني نیســت كه این موضوع در دستور كار 
برنامه ریزان حوزه زنان قرار گرفته اســت. در دوره اصالحات امور زنان وارد برنامه 
توســعه شــد و به دنبال آن در برنامه چهارم، پنجم و ششم توســعه هدف عدالت 
جنسیتي به عنوان یكي از هدف هاي مهم برنامه ریزان توسعه و حوزه زنان و افزایش 
شــاخص كمي مدیریت زنان هم مورد توجه قرار گرفت. از ســوي دیگر، موضوع 

مدیریت زنان در مطالعات اجتماعي و مدیریتي هم مورد نظر است.
در دوره اصالحات توانســتیم با برنامه ریزي هایي چون طرح تربیت 300مدیر زن، 
برنامه هاي آموزشي، الزام دستگاه هاي دولتي به بهره مندي از توان مدیریتي زنان 

و تأكید رئیس جمهوري وقت به مدیران ارشــد كشور 
رشد مدیریت زنان را به 63درصد برسانیم. این موضوع 

در دولت یازدهم و دوازدهم هم ادامه یافت و با استفاده از مدیران زن به رشد خوبي 
ازجمله آمار ۲۵درصدي مدیریت زنان رسیدیم.

قطار رشد مشاركت زنان 
روي ريل

نگاه
بهرام اميراحمديان؛ استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اوراسیا

طالبان یک جنبش نظامي بوده كه در ادامه مسیر 
حیات خود، وجهه سیاســي هم پیدا كرده است. 
طي سال هاي اخیر، هر زمان بحث مذاكرات صلح 
افغانستان پیش آمده، یكي از محورهاي اصلي این بوده كه طالبان باید براي 
سهیم شدن در قدرت، سالح خود را زمین بگذارد، حزب سیاسي تشكیل دهد 
و از طریق روند سیاسي با شركت در انتخابات، وارد قدرت شود. در چارچوب 
این ایده، این مردم هستند كه طالبان را انتخاب مي كنند. اما مسئله این است 

كه در قاموس طالبان، مردم نقشي ندارند.
طالبان خود را یک جنبش اسالمي معرفي مي كند كه به دنبال تشكیل امارت 
اسالمي در افغانستان است. در اســالم قاعده نفي ضرر یكي از قواعد مشهور 
فقي اســت كه مي گوید: »الضرر و الضرار«. این قاعده برگرفته از حدیثي از 
پیامبر)ص( است و ضرر رساندن به دیگري را ممنوع مي كند. آنچه طالبان 
انجام مي دهد جز ضرر رساندن به هم نوع و هم كیش خود نیست. آنهایي كه 
در جریان حمالت طالبان كشته مي شوند، مسلمانان هستند. آنچه این گروه 

به نام اسالم انجام مي  دهد، هیچ نسبتي با آموزه هاي اسالمي ندارد.
طالبان از ۲مسیر عمده تغذیه مي شــود. یكي از بیرون مرزهاي افغانستان؛ 
جریان هایي گروه طالبان را حمایت كرده و سالح و مهمات مورد نیاز نیروهاي 
آن را تامین مي كننــد. دیگري از داخل افغانســتان؛ مهم ترین منبع درآمد 
طالبان، از طریق تجارت مواد مخدر است. باید به واقع گرایي رو آورد و پذیرفت 
كه این دولت ها هســتند كه مي توانند طالبان را مهار كنند. چرا كه دولت ها 

همچنان قدرت اصلي را در جهان در دست دارند.
كشورهاي همسایه افغانستان به طور خاص و كشورهاي اسالمي به طور عام 
وظیفه دارند با استفاده از ابزارهایي كه در اختیار دارند، این گروه را مهار كنند. 
در مرحله اول، دولت ها مي توانند مسیرهاي اصلي تغذیه طالبان را مسدود 
كنند. آنها مي توانند مانع رسیدن پول و سالح به دست طالبان شوند. در عین 
حال، درصورتي كه طالبان تجارت پرسود خود از فروش مواد مخدر را از دست 
بدهد، بخش مهمي از منبع درآمد خود را از دست داده است. اما فراتر از اینها، 
مهم ترین ابزار موجود در دســت دولت ها، ابزار دیپلماتیک است. مسئله به 
رسمیت شناختن طالبان اكنون مسئله مهمي است كه مورد توجه رهبران 
این گروه نیز قرار دارد. طالبان مي داند كه در دنیاي امروز، بدون »شناسایي« 
از ســوي دولت هاي دیگر و به خصوص كشــورهاي همســایه افغانستان، 
نمي تواند به قدرت دســت پیدا كند. به همین دلیل اســت كه طي روزهاي 
اخیر، هیأت هاي مختلف به نمایندگي از طالبان عازم كشــورهاي همسایه 

افغانستان و همچنین پایتخت هاي هند و روسیه شده اند.
افغانســتان كشــوري محصور در خشــكي اســت و بدون عبــور از قلمرو 
ســرزمین هاي همســایه نمي تواند با جهان خارج در ارتباط باشد. بنابراین 
طالبان نیازمند شناسایي بین المللي است. اما آنچه از سوي این گروه دنبال 
مي شود، تقویت كننده تروریســم و تجارت مواد مخدر است كه هیچ یک در 
هنجارهاي بین المللي پذیرفته شــده نیســت. اكنون افغانستان در شرایط 
حســاس و حیاتي به ســر مي برد و وقت عمل كردن دولت ها رسیده است. 
دولت ها باید اعالم كننــد كه اگر طالبان بخواهد به زور قدرت را در دســت 
بگیرد و دولت موجود، یعني جمهوري اسالمي افغانســتان، را ساقط كند، 
مورد شناسایي قرار نمي گیرد. این اقدام مي تواند با پیشقدم شدن كشورهاي 

همسایه افغانستان آغاز شود. ترس از انزوا، مي تواند 
طالبان را مهار كنــد و مانع ادامه حمالت این گروه 

به شهرها و روستاهاي افغانستان شــود كه جز كشتار مردم بي گناه، نتیجه 
دیگري ندارد.

راهكاري براي حل بحران 
افغانستان
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شهادت جواداالئمه، ابن الرضا، باب الحوائج، امام محمدتقي علیه السالم را تسلیت مي گوییم

بازگشتهمهبهسوياوست
 بــا كمــال تأســف و تأثــر درگذشــت  همــكار عزیزمــان  مرحوم

 آقاي  علي جامعي   را به خانواده محترم  ایشان تسلیت مي گوییم.  از 
ایزد منان براي آن مرحوم علو درجات  و  مغفرت الهي و براي بازماندگان 

موسسه همشهريصبر و شكیبایي  مسئلت داریم.
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در قلب پايتخت با حمايت شهرداری منطقه ٦
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فقط روزی 71هزار  دوز

 نياز صنعت برق 
به 2/5 میلیارد دالر 

سرمايه گذاری ساالنه

اینجا، بدعهدی 
آسان است 

آمار هــا نشــان مي دهــد حجم 
ســرمایه گذاري بــراي احداث 
نیروگاه هــاي جدید، تناســبي 
با رشــد مصرف نداشــته و براي 
جبران كمبود برق باید ســاالنه 
دســت كم ۲.۵میلیــارد دالر 
ســرمایه گذاري بــراي احداث 
نیروگاه هاي جدید انجام شــود 
كه این رقــم تا ۵میلیــارد دالر 
قابل افزایش اســت. بــه اعتقاد 
سندیكاي صنعت برق براي حل 
مشكل خاموشي ها باید تا 4سال 
آینده بین 8تــا 1۵میلیارد دالر 
ســرمایه گذاري انجام شــود. به 
گزارش همشــهري، دلیل اصلي 
قطع برق در تابســتان امســال 
عدم توازن بین عرضه و تقاضاست 
چرا كه عرضه كاهــش یافته اما 
تقاضاي مصرف برق رشــد كرده 

است.صفحه4 را بخوانید.

قبــح بدعهــدي در اكوسیســتم 
سیاســي كشــور ریخته اســت. 
وفادار ماندن به تعهدهــا و قول ها 
دیگر بــراي آنها كــه مي خواهند 
حیات سیاســي داشــته باشند، 
ضروري به نظر نمي رســد و حتي 
انــگار دیگــر یــک ارزش قلمداد 
نمي شــود. نامزدهــاي انتخابات 
ریاست جمهوري، مجلس، صاحبان 
قــدرت و... به راحتــي وعده هایي 
مي دهند كــه بعد از رســیدن به 
قدرت آنها را نقــض مي كنند یا راه 
آسان تر، ترجیح مي دهند همه آنچه 
گفته اند به دست فراموشي بسپارند. 

صفحه14 را بخوانید.

ساخت یک نیروگاه 1000مگاواتي 
دست كم ۵00میلیون دالر 

سرمایه گذاري نیاز دارد

چرا وعده های غیر قابل تحقق 
و بدعهدی بخش جدایی ناپذیر 

سیاست در ایران شده است؟ 

10
حادثه خسارت جاني و مادي نداشت اما خبرهاي ضد و نقیض باعث وحشت مردم شد 

صفحه 21

 تركش هاي صدای مهيب در پارك ملت

واكسیناسیون 
روزانه كرونا
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قضايی

ديپلماسی

بهارستان

محسني اژه اي: قوه قضاييه در مسير 
تحول حركت مي كند

رئيس دســتگاه قضا گفت: قوه قضاييه با قدرت در مسير تحول 
حركت مي كند و يكي از مهم ترين اركان اين تحول، اســتفاده از 
ظرفيت ها و توانمندي هاي همه بخش ها و دستگاه هاي كشور در 

جهت رسيدگي به امور مردم است.
امير حاتمي، وزير دفاع و پشــتيباني نيرو هاي مســلح ديروز به 
همراه معاونان اين وزارتخانه با غالمحسين محسني اژه اي، ديدار 
و گفت وگو كردند. امير حاتمي گزارشــي از وضعيت، اقدامات و 
دستاورد هاي وزارت دفاع و پشتيباني نيرو هاي مسلح در حوزه هاي 
مختلف ازجمله ميزان آمادگي دفاعي كشور در مقابله با تهديدات 
ارائه كرد. به گــزارش ميزان، رئيس قوه قضاييــه نيز بر اقدامات، 
پيشرفت ها و توانمندي هاي حوزه دفاعي كشــور و لزوم تقويت 

آمادگي دفاعي نيرو هاي مسلح تأكيد كرد.
محسني اژه اي همچنين ديروز در نخستين برنامه ميداني خود و در 
راستاي بازديد و سركشي از محاكم قضايي در جايگاه رياست قوه 
قضاييه، از دادگستري شهرستان قدس بازديد كرد. او در جريان 
بازديد از دادگستري شهرستان قدس، گفت: قرار بازداشت موقت 
تا آنجايي كه ضرورت دارد، صادر نشــود و آنهايي هم كه ضروري 

است با مالحظه دقيق قانون باشد.
رئيس قوه قضاييه در ادامه تأكيد كرد: در اينگونه موارد بازداشت 
موقت هم پرونده ها بايد زودتر و ســريع تر رسيدگي شود تا زمان 
بازداشت كمتر شود. محسني اژه اي همچنين دستور داد: پرونده 
اراضي وقفي شهرســتان قدس به صــورت ويژه مورد بررســي 

قرارگيرد.

چرا ايران ميزبان طالبان شد؟
تهران پنجشنبه گذشته ميزبان نشست صلح افغانستان بود؛ نشستي 
كه در آن 4هيأت عالي رتبه افغان)متشكل از هيأت كميسيون فرهنگي 
پارلمان افغانستان، هيأت عالي رتبه سياسي طالبان، هيأت عالي رتبه 
سياسي جمهوريت و هيأت عالي ناظر بر روند تثبيت هويت اتباع(و 
وزير خارجه هندوستان در ايران روندصلح افغانستان را بررسي كردند. 
اين ميزباني اگرچه براي عرصه ديپلماســي در منطقه برگ  برنده 
محسوب مي شد اما انتقاداتي را در شبكه اجتماعي رقم زد، در مقابل 
اين نقدها صاحب نظران سياست خارجي مي كوشند اهميت برگزاري 

نشست صلح و ميزباني تهران را براي عموم تشريح كنند.
درهمين راستا   رئيس اسبق ستاد افغانســتان وزارت امور خارجه 
نشست تهران را مقدمه تداوم مذاكرات درباره آينده افغانستان ارزيابي 
كرد و گفت: اگــر ايران با طالبان مذاكره مي كنــد، به معناي دفاع از 
تروريسم نيست. ايران از رويكردهاي سياسي طالبان حمايت كرده و 

آنها را از اقدامات خشن و تروريستي پرهيز مي دهد.
محســن پاك آيين، درباره برگزاري نشســت 2 روزه گفت وگوهاي 
بين االفغاني در تهران گفت: حضور هيأت هاي مختلف افغانستاني با 
رويكردها و گرايش هاي مختلف در تهران و مذاكره پيرامون خاتمه 
وضعيت بحراني فعلي و دستيابي به صلح كه هم با حضور نمايندگان 
دولت افغانســتان و هم نمايندگان طالبان انجام شد،اقدامی مثبت 

بايد تلقي شود.
به گفته اين كارشــناس مسائل افغانســتان، حضور آمريكايي ها در 
افغانستان هزينه هاي سنگين براي اين كشور باقي گذاشته و نه تنها به 
تروريسم خاتمه نداده بلكه گروه تروريستي داعش را هم در افغانستان 

جايگزين كرده و آنها را در اين كشور استقرار داده است.
پاك آيين با بيان اينكه حضور نمايندگان دولت افغانستان و طالبان 
در تهران در زمان مناسبي انجام شــد، در گفت وگو با ايرنا ابراز كرد: 
مذاكرات تهران هرچند ممكن است با توجه به عمق اختالفات طرفين 
منجر به نتيجه ملموسي نشود اما مي تواند مقدمه خوبي براي تداوم 
مذاكرات درباره آينده افغانستان و صلح در اين كشور باشد و به تدريج 
شاهد آن باشــيم كه دولت و همه گروه هاي پشتون، تاجيك، ازبك، 
هزاره  و قزلباش در افغانستان به وحدت ملي و توسعه كشور برسند. 
وي درباره طرح اين مسئله كه برخي گفت وگوهاي ايران با طالبان را 
تطهير اين گروه تلقي كرده اند، گفت: هيچ كسي و كشوري نمي تواند 
طالبان را تطهير كند، به جز خود اين گروه. اگــر اين گروه بتواند از 
فعاليت هاي تروريستي اش فاصله گرفته، براي دستيابي به امتيازات 
سياســي از اقدامات نظامي پرهيز كند و مردم و كشور افغانستان را 
قرباني اهداف سياسي اش نكند، به طور طبيعي با اقبال عمومي روبه رو 
مي شود. پاك آيين با بيان اينكه طالبان به دنبال پوست اندازي و تغيير 
رويكرد است، گفت: با اين حال نمي توان گفت اين رويكرد به نتيجه 
رسيده يا اتفاق افتاده است چراكه كماكان افراد تندرو در بدنه طالبان 
وجود دارند ولي اكثريت افراد سياست ساز اين گروه به دنبال تقويت 

رويكردهاي سياسي هستند.

   احضار 2وزير به كميسيون اصل 90
رئيس كميسيون اصل 90 مجلس از احضار وزراي نيرو و نفت به اين 
كميسيون براي ارائه گزارش درباره مسائل مختلف ازجمله بحث 
برق در حوزه وزارت نيرو و پااليشگاه ستاره خليج فارس در حوزه 

وزارت نفت خبر داد.
 نصراهلل پژمان فر، نماينده مشهد در گفت وگو با فارس، گفت: پيش 
از اين در جلسه ديگري حدود يك ماه قبل مشكالت حوزه برق با 
حضور وزير نيرو در كميسيون اصل90 مورد بحث و بررسي قرار 
گرفته بود و بناســت تا وزير گزارش اقداماتي كه قرار بود در اين 

حوزه توسط وزارت نيرو انجام شود را ارائه كند.

  طرح تفكيك وزارت راه و شهرسازي كليد خورد
مجتبي يوســفي، نماينده اهواز گفت: طرح تفكيــك وزارت راه و 
شهرسازي به 2 وزارتخانه راه و ترابري و مسكن و شهرسازي در مجلس 
كليد خورد. وي در گفت وگو با فارس افزود: ما به دنبال آن هستيم تا 
در دولت سيزدهم اين طرح اجرايي شود و با توجه به اهميت حوزه 
كاري راه و مسكن اين دو حوزه از همديگر جدا شوند و هريك به عنوان 
يك وزارتخانه مســتقل به كار ادامه دهند. اين عضو هيأت رئيســه 
مجلس ادامه داد: ادغام وزارتخانه راه و ترابري و مسكن و شهرسازي 
با يكديگر كار اشتباهي بود چرا كه هر دو اين وزارتخانه ها حوزه كاري 

گسترده اي دارند.

در روزهاي بعــد از انتخابات 
بســياري از كارشناســان و دلسوزان 
نظام و حتي مراجــع تقليد از ضرورت 
احياي اعتماد عمومي و توجه به سرمايه 
اجتماعي سخن گفته اند، علت توجه و 

تأكيد بر اين امر را چه مي بينيد؟
يكي از بزرگ ترين سرمايه هاي هر جامعه اي 
اعتماد عمومي اســت؛ اعتمادي كه مردم 
بايد به مســئوالن، حاكميت و عمدتا قوه 
مجريه داشته باشند. هم آمار و هم تحقيقات 
ميداني نشان مي دهد كه اين اعتماد عمومي 
به پايين ترين حد خود در 42ســال پس 
از پيروزي انقالب رســيده است. اين يعني 

اعتماد عمومي به شدت آسيب ديده است.
ريشه هاي اين آســيب را بايد واكاوي كرد 
كه خود نكته بسيار مهمي است؛ زيرا اگر ما 
نفهميم چرا مردم اينقدر بي اعتماد شده اند 
نمي توانيم مشــكل را حل كنيــم. اما اگر 
بخواهيم خيلي كارهــاي محققانه نكنيم، 
يكي از عوامل عمده كاهش اعتماد عمومي 
اين است كه مردم احساس مي كنند مديران 
كشور و باالخص قوه مجريه )چون اين قوه 
اســت كه با زندگي و معيشت روزانه مردم 
ارتباط دارد( و مجموعه حاكميت، كارآمدي 
الزم براي اداره كشور را ندارند؛ نه اينكه اصال 

ندارند بلكه كافي نيست.
مردم بايد حس كنند كه مسئوالن مي توانند 
كشور را از اين شرايط بحراني عبور دهند، 
اما اكنون چنين تصوري را ندارند. به همين 
دليل اميد مردم بــه آينده هم كاهش پيدا 
كرده اســت، چراكه يكي از نتايج كاهش 
اعتماد عمومي اين است كه اميد به آينده 
كاهش پيدا مي كنــد. مــردم نمي دانند 
كه در واقع با يك ســال، يا 2 ســال ديگر 
زندگي در ايران، چه سرنوشــتي خواهند 
داشــت. هم از نظر اقتصادي و شغلي و هم 
درمورد سرنوشــت خود و فرزندانشان در 

ابهام به ســرمي برند. به همين دليل ميزان 
اعتمادشــان كاهش پيدا كرده كه نتيجه 

ناكارآمدي مسئوالن است.
اينجا من نكته اي را باالتر از اينكه وضعيت 
معيشت مردم بايد تغيير كند عرض مي كنم. 
البته نمي خواهم بگويم اين مهم نيســت، 
حتما مهم اســت؛ اما وقتي مردم احساس 
كنند كه مديران كشــور كارآمدي الزم را 
براي اداره كشــور دارند ولو اينكه االن به 
لحاظ اقتصادي در وضعيت ســختي به سر 
ببرند، اوضاع برايشان قابل تحمل مي شود. 
يعني اگر احساس كنند كه مسئوالن همه 
تالششان را مي كنند و كشور هم آينده اش 
درخشان است، اما چندصباحي در سختي 
خواهند بود هم رافع كاهش اعتماد عمومي 
اســت؛ البته اگر به اين مرحله برسيم كه 
مشكالت معيشــتي مردم رفع شود خيلي 
بهتر خواهد بود. به عنوان نمونه در 10سال 
اول انقالب وضعيت اقتصادي و معيشــتي 
مردم بسيار سخت بود، اما اعتماد عمومي 
بسيار باال بود. يعني مردم حس مي كردند 
كه مســئوالن دلســوزند و توانايي الزم را 
دارند اما االن شرايط ســختي است و بايد 
تحمل كرد. از اين رو بايد يكي از نخستين 
اقدام هاي آقاي رئيسي اين باشد كه اعتماد 
عمومي را به نحوي جلب بكند؛ چه آنها كه 
رأي داده اند و چه آنها كه رأي نداده اند يا رأي 
باطله داده اند. چون آنها كه رأي داده اند اميد 
داشــته اند كه وضع بهتر مي شود و آنها كه 
رأي نداده اند اميدشان در اين حد هم نبوده 
است. بنابراين بايد براي همه اين اقدام انجام 

و اعتماد عمومي جلب شود.
حال اين اعتماد عمومي را از 

چه راه هايي مي توان جلب كرد؟
مهم ترين بخشي كه بايد اقداماتي انجام شود 
عرصه اقتصادي است اما واقعيت اين است 
كه برخالف عرصه سياست نمي توان در اين 

عرصه يك شبه تحوالتي ايجاد كرد. تحوالت 
اقتصادي زمان بر اســت؛ گرچــه مي توان 
در كوتاه مدت كارهايي مانند رســيدگي 
به وضعيت معيشــتي اقشــار كم درآمد را 

انجام داد.
در عرصه سياســت اما مي توان كارهايي را 
زودتر انجام داد. يكي از آنها چينش كابينه 
است. چينش كابينه مي تواند نمادي از اين 
باشد كه دولت تالش خود را دارد تا اعتماد 

عمومي را برگرداند.
چينش كابينــه چگونه و در 
چه صورتي مي تواند چنين اثري داشته 

باشد؟
اينكــه اعضــاي كابينــه از افــراد فاخر، 
باشــخصيت، كارآمد و متخصص انتخاب 
شــوند و زماني كه وزير يا مسئول مربوطه 
حرف بزند، مردم احساس كنند آن شخص 
به مشكالت آگاه اســت و مي تواند حلشان 
كند، اندكي اعتماد عمومي ترميم مي شود.

در ديگر زمينه ها دولت جديد 
چه اقداماتي مي تواند يا بايد انجام دهد؟

گام بعدي كه دولت آقاي رئيسي مي تواند 

بردارد برخي اقدامات كوتاه مدت در عرصه 
فرهنگ است كه مي تواند به گونه اي رفتار 
كند كه اهل فرهنگ و هنر و دانش و علم و 
دانشگاهيان و نخبگان احساس كنند دولت 
جديد با فكر و نيروي جديد آمده اســت و 
تالش دارد كه كشور را از مسير گذشته دور 
كند. چنين اقداماتی را اگر آقاي رئيســي 
در كوتاه مدت بتواند انجام دهد به نظر من 

مي تواند مردم را هم با خود همراه كند.
اشاره كرديد به فعاليت هايی 
كه در عرصه فرهنگ و هنر مي توان انجام 
داد. ما در زمان انتخابات و در كمپين هاي 
تبليغاتي هيچ سخني در اين زمينه، نه 
از آقاي رئيسي و نه از ديگر كانديداها 
نشنيديم. به نظر شما حاال آقاي رئيسي 
چه كارهايي مي تواند انجام دهد يا چه 
اقداماتي بايد انجــام دهد كه بتواند در 
احياي اعتماد مردم و بازيابي ســرمايه 

اجتماعي ازدست رفته مؤثر باشد؟
شما اگر دقت كرده باشيد در انتخابات  چه 
قبل از آن و چــه روز انتخابات و چه فرداي 
آن تقريبا به طور مطلق هيچ عكس العملي 
نسبت به انتخابات از سوي اهل هنر شاهد 
نبوديم. بازيگران، نويســندگان، نقاشان، 
اهالی تئاتر و... و تا حدودي دانشگاهيان ما 
هيچ كدام هيچ عكس العملي در انتخابات 
اخير نشــان ندادند. اين پيام مهمي دارد؛ 
نشان مي دهد كه قشــر مهمي از كشور كه 
تأثيرگذاري جدي هم بر افكار عمومي دارند، 
قهر كرده اند و ناراحتنــد. بايد اينها را فعال 
كرد. فعال كردن اين بدنه بســيار مي تواند 

روي مردم مؤثر باشد.
اينها بايد احساس كنند كه فضاي جديدي 
در كشور به وجود آمده است، چراكه حس 
اينها بر اين است كه در دوران آقاي رئيسي 
سختگيري هاي فرهنگي بيشتر خواهد شد. 
اين يك واقعيت است و ما بايد مطالب را رك 

و صريح بگوييم. اينها احساس مي كنند كه 
وقتي از دوران آقاي روحاني به دوران آقاي 
رئيسي برويم، پيامش اين است كه دوران 
بيشترشدن سختگيری ها شروع مي شود 
كه اين احســاس را بايد به عكس آن بدل 
كرد. يعني با اقداماتي كه دولت انجام دهد، 
احســاس كنند كه افزايش سختگيری ها 
صحت نداشته و بلكه راحتي هم وجود دارد. 
برخي از اينها انتظارات مالي دارند و از دوران 
كرونا به شدت آسيب ديده اند كه بايد ترميم 
شود و ما بايد سعي كنيم اهل فرهنگ و هنر 
و دانشگاهيان را با دولت و حاكميت همراه 
كنيم تا خود موتور محركي شوند كه بتوانند 
جامعه را از اين نااميــدي خارج كنند. اين 
يكي از اقدامات فوري و مهمي است كه اگر 
دولت انجام دهد تا حدودي مي تواند اعتماد 

عمومي را برگرداند.
در عرصه سياســت خارجي 

چه سياستي مي تواند اميدبخش باشد؟
عرضه سياست خارجي هم مؤثر است. در 

اين عرصه هم اگــر تحوالتي صورت گيرد، 
اميد مردم خيلي بيشتر خواهد شد. چون 
االن احســاس مردم بر اين است كه بخش 
عمده اي از مشــكالتي كه تحمل مي كنند 

ناشي از تحريم ها و سياست خارجي است.
پس نظر شما اين است كه در 
عرصه سياســت خارجي دولت آقاي 
رئيسي هم مســير احياي برجام و رفع 

تحريم ها را پيش خواهد گرفت؟
مسلما تحريم ها بايد برداشته شود. هر دولتي 
غير از  آقاي رئيسي هم سر كار مي آمد، بايد 
در نخســتين اقدام ها رفع تحريم ها را در 
دستور كار قرار مي داد، چراكه اين تحريم ها 
ظالمانه و غيرمنصفانه است و براي كشور 
مشكالت قابل توجهي ايجاد كرده و حداقل 
به لحاظ رواني تأثيراتي داشــته كه شايد 
بيشــتر از تأثيرات عملي و عيني اقتصادي 
آنها باشد. مردم وقتي فكر كنند در كشوري 
تحريم شده زندگي مي كنند، اميدشان به 

آينده كم مي شود.

رئيسينشاندهدكهسختيهاكمميشود
پيشنهادهاي ناصر ايماني به دولت جديد براي احياي اعتماد عمومي

رئيسي: مردم ناراضي و نخبگان نگرانند

رئيس جمهور منتخب با تأكيد بر لــزوم ارج نهادن به تمام خدمات و 
تالش هاي دولت هــا و مجالس قبلي افزود: در اين ســال ها زحمات منتخب

بسياري كشيده شده كه قابل توجه هستند، اما در شرايط موجود كه 
مردم ناراضي هســتند و نخبگان و دغدغه منــدان نگرانند، مي توان با شــناخت 
مشكالت، اولويت گذاري مسائل كشور، كار جهادي و شناخت راهكارها و راه حل ها 
تحول را در كشور عملياتي كرد. ابراهيم رئيسي در ديدار با اعضاي جامعه مدرسين 
حوزه علميه قم، جامعه مدرسين را مجموعه اي اثرگذار عنوان كرد كه در طول دوران 
حيات خود چه در جريان مبارزه با حكومت ستمشــاهي و حمايت از برپايي نظام 

اسالمي و چه پس از پيروزي انقالب اسالمي، گام هاي اساسي برداشته است.
 به گزارش ايلنا، رئيسي با اشاره به حركت هاي زمان شناسانه علماي جامعه مدرسين 
و موضع گيري هاي به موقع ايشان گفت: از نقش آفريني هدايتگر و روشنگرانه جامعه 
مدرسين حوزه علميه قم در ايام انتخابات تقدير و تشــكر مي كنم.رئيس جمهور 
منتخب گفت: با توجه به شــناختي كه از امكانات مادي و معنوي، نيروي انساني 
كارآمد، اراده جدي مديران و توان جوانان دارم، معتقدم كه راه برون رفت از مشكالت 
كشور وجود دارد. رئيســي با تأكيد بر اينكه مجموعه اي از ديدگاه ها و سياست ها 
ازجمله بيانيه گام دوم انقالب و سياست هاي ابالغي اقتصاد مقاومتي را به عنوان اسناد 
باالدستي در اختيار داريم، افزود: اين سياست ها پايه اي براي برنامه ريزي  در راستاي 
تحول در جامعه خواهد بود.  رئيس جمهور منتخب در بخش ديگري از اين ديدار و در 
پاسخ به پيشنهادها و نظرات مطرح شده از سوي اعضاي جامعه مدرسين، ادامه داد: 
در دولت جديد استفاده از نظرات و ديدگاه هاي علما، فضال و جامعه مدرسين حوزه 
علميه را در عرصه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي پشتوانه محكمي براي 
خود دانسته و از پيشنهادها و انتقادها استقبال مي كنيم. وي خاطرنشان كرد: امروز 
فضاي مبارزه با فساد در كشور ايجاد شده است و بايد با ادامه اين روند و همچنين 
افزايش كارآمدي، سرمايه اجتماعي و اعتماد مردم به نظام را باال ببريم. رئيس جمهور 
منتخب با تأكيد بر لزوم چابك سازي نظام اداري تصريح كرد: تحقق وعده ها نيازمند 
نظام اداري چابك است و به دور از بوروكراسي معمول در مسير تحقق وعده ها گام 
برمي داريم. در اين ديدار رئيس و اعضاي جامعه مدرسين حوزه علميه قم، انتخاب 
سيد ابراهيم رئيسي در انتخابات سيزدهمين دوره رياست جمهوري را تبريك گفته 
و در سخنان جداگانه اي پيشــنهادها و ديدگاه هاي خود را در حوزه هاي مختلف 

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رئيس جمهور منتخب در ميان گذاشتند.

دفترآيتاهللوحيدخراسانيتكذيبكرد
دفتر آيت اهلل وحيد خراساني در اطالعيه اي اعالم كرد: در سفر حجت االسالم والمسلمين 
رئيسي به قم هيچ گونه مالقاتي با حضرت آيت اهلل وحيد خراساني صورت نگرفته است.

به گزارش ايســنا، در بخشــي از اين اطالعيه آمده اســت: در پي انتشار خبر ديدار 
حجت االسالم والمسلمين سيدابراهيم رئيسي با حضرت آيت اهلل العظمي وحيد خراساني 
مدظله العالي در برخي از شبكه هاي صداوسيما و فضاي مجازي، به اطالع عموم مي رساند: 
در سفر اخير ايشان به قم هيچ گونه مالقاتي با حضرت آيت اهلل العظمي وحيد خراساني 

صورت نگرفته است.

نسخه عبور از ابرچالش ها، همبستگي ملي است 
 جهانگيري: براي حل مشكالت نياز داريم همه جريان ها را به رسميت بشناسيم

همانطور كه از فرداي انتخابات سيزدهمين دوره 
رياست جمهوري، حسن روحاني در رأس دولت دولت

يازدهم خطاب به ابراهيم رئيســي وعده داد، 
كابينه اش در انتقال تجربه و اطالعات در كنار دولت منتخب 
است و براي حل مشكل مردم و پيشــبرد امور دولت از هيچ 
همراهي و كمكــي دريغــي نمي كند، عــزم و تالش همه 
دولتمردان روحاني در روزهاي به شماره افتاده دولت دوازدهم 
براي مددرساني به دولت منتخب رئيسي است؛  از ديدارهاي 
حضوري وزرا و معاونان رئيس جمهور با رئيس جمهور منتخب 
گرفته تا حمايت هاي آنها در قالب سخنراني و مواضع رسانه در 
حمايت از گام هاي مثبت رئيســي براي مسيرگشايي دولت 
ســيزدهم، همه و همه نويدبخش انتقال دولت از يك دولت 
اعتدالگــرا به يك دولــت اصولگــرا بــدون مرزبندي ها و 
اختالف نظر هاي سياســي اســت؛ روندي كه تا پيش از اين 
مسبوق به سابقه نبوده است و به تعبير محمود واعظي، رئيس 

دفتر حسن روحاني، وقتي دولت يازدهم مستقر شد، وزرا و 
دولتمردان براي جمع آوري اطالعات و داده ها دنبال وزراي 

دولت دهم مي دويدند.
حاال اما برعكس تجربه 8سال گذشته در استقرار دولت تدبير 
و اميد، دولتمردان به صف شــده اند و براي همراهي با دولت 

سيزدهم اعالم حمايت مي كنند.
در همين فضا هم بود كه ديروز اسحاق جهانگيري، معاون اول 
رئيس جمهوري، تماس رئيس جمهوري منتخب با جريان هاي 
سياسي منتقد را اقدامي پســنديده توصيف كرد و گفت: ما 
نيازمند افزايش همدلي و گفت وگو در كشور هستيم و براي 
حل مشكالت، چالش ها و ابرچالش ها نياز داريم همه جريان ها 

را به رسميت بشناسيم.
معاون اول رئيس جمهوري با بيان اينكه كشور با چالش ها و 
با ابرچالش هايي روبه روست، گفت: وقتي با تنگنايي روبه رو 
مي شــويم اگر نتوانيم آن را به موقع حل كنيــم، به چالش 

مي خوريم و اگر با آن چالش به موقع مقابله نكنيم به ابرچالش 
تبديل  و پيچيدگي هاي آن بيشتر مي شود كه امروز كمبود 

آب يكي از اين چالش هاست.
جهانگيري ادامه داد: در كنار اين چالش ها و ابرچالش هايي 
كه در دولت هاي مختلف بوده، با  3پديــده تحريم، كرونا و 
خشكسالي روبه رو هستيم. در رابطه با تحريم كه مقاومت ملت 
ايران آمريكايي ها را وادار به عقب نشيني كرد و فشار حداكثري 
شكست خورد و دولت قبلي و فعلي آمريكا آن را قبول كردند، 
بايد مدبرانه و دلسوزانه درباره تحريم ها در كشور برخورد شود 
تا هر چه سريع تر از روي ملت و دولت برداشته شود و حتماً 
يكي از سياست هاي دولت آينده هم برداشتن تحريم هاست.

معاون اول رئيس جمهوري گفت: من به عنوان كسي كه در حل 
مسائل و مشكالت كشور و مديريت برخي از بخش ها تجربه اي 
دارم اعالم مي كنم راه هاي مقابله با چالش و ابرچالش انسجام 

داخلي و همبستگي در داخل كشور است.
به گزارش ايرنا، وي افزود: اينكــه رئيس جمهور منتخب با 
جريانات منتقد تماس برقرار كرد و از آنان در برابر مســائل 
مختلف كشور نظر گرفت، اقدام پســنديده اي است كه بايد 
كامل شــود. ما نياز به گفت وگو و افزايش همدلي در كشور 
داريم. نياز داريم نخبگان و ســرمايه هاي علمي از هر جريان 
و طيف را به رسميت بشناسيم و از آنان براي رفع مشكالت 
كشور كمك بخواهيم. جهانگيري با بيان اينكه هر دولتي روي 
كار بيايد براي عبور از اين مشكالت نيازمند كمك همه است، 
تصريح كرد: مي توان گفت اين كم سابقه است كه هر 3قوه از 
يك جريان سياسي و نهادهاي ديگر هم از همان جريان باشند 
و اين اقدام مباركي است كه مي تواند در حل مشكالت كمك 
كند، اما بيشتر از اين نياز است مردم در همراهي با دولت كمك 
كنند و دولت هم به سمت حل مشكالت برود و همه كمك 

كنيم از اين مشكالت به خوبي عبور كنيم.

اين روزهــا بحث احياي ســرمايه اجتماعي يكي از 
مهم ترين موضوعاتي است كه محل توجه مسئوالن 

و صاحب نظران عرصه سياسي-اجتماعي كشور قرار 
دارد. اهميت ضرورت جلب رضابت مردم چنان است 
كه در ديدار اخير مراجع عظام تقليد با سيدابراهيم 
رئيسي هم تكرار شد و آنها هم تأكيد كردند كه احياي 
اعتماد مردم و جلب رضايت آنهــا در اولويت دولت 

جديد قرار گيرد.
در همين زمينه با ناصــر ايماني، تحليلگر اصولگرا به 
گفت وگو نشســتيم و اهميت احياي اعتماد عمومي، 
سازوكار آن و نقش دولت ســيزدهم در اين عرصه را 

بررسي كرديم. 

بازيگران، نويسندگان، نقاشان، اهالی 
تئاتــر و... و تا حدودي دانشــگاهيان 
ما هيچ كدام هيــچ عكس العملي در 
انتخابات اخير نشان ندادند. اين پيام 
مهمی دارد؛ نشــان مي دهد كه قشر 
مهمي از كشور كه تأثيرگذاري جدي 
هم بر افكار عمومي دارند، قهر كرده اند 
و ناراحتنــد. بايد اينهــا را فعال كرد. 
فعال كردن اين بدنه بســيار مي تواند 

روي مردم مؤثر باشد

شهادتجهانگيريبهتوانمنديزنان
 اسحاق جهانگيري كه ديروز در »چهارمين جشــنواره ملي زن و علم، جايزه مريم 
ميرزاخاني« سخن مي گفت در بحث ضرورت توجه به زنان گفت: زنان نيمي از جامعه 
كشور و جهان را تشكيل مي دهند و قادرند كارهاي بزرگي انجام دهند و در هر ميداني كه 
قرار گرفته اند آن ميدان موفقيت آنها بوده است. اميدوار هستم شرايطي به وجود بيايد تا 
هر يك از زنان كشور به يك الگوي بزرگ در زمينه هاي علمي، ورزشي، فناوري، اقتصادي 
و كارآفريني تبديل شوند و ما در همه رشته ها زنان برجسته اي داريم. به گزارش ايسنا 
وي افزود: امروز زنان برجســته اي در مراكز اقتصادي و كارآفريني فعاليت مي كنند. 
۳0درصد اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و 2۵ درصد مديران كشور زن هستند .معاون 
اول رئيس جمهوري خاطرنشان كرد: شهادت مي دهم در رشته هاي مديريتي بسياري 
كه كار برعهده زنان سپرده شد، زناني كه مسئوليت قبول كردند، مسئوليتشان را خوب 
انجام دادند. امروز سفير و معاون وزير زن داريم؛ درحالي كه زماني به كارايي سفيران زن 
ترديد داشتيم، اما امروز در كشورهاي محل مأموريت خود خوب عمل كردند. جهانگيری 
برگزاری بزرگداشت برای بزرگان حوزه های مختلف و الگو سازی اين بزرگان را سنتی 
بسيار نكو و ارزشمند توصيف كرد و گفت:  اين سنت در مورد پروفسور مريم ميرزاخانی 
به طور مضاعف ارزشمند اســت. ميرزاخانی دانشمندی كه به جهت علمی در سطح 
بين المللی از دانش معتبری برخوردار بود ، مورد توجه جهانيان قرار گرفت. به اعتبار 
رفتار و اخالق انسانی ای كه از خود در دوران كوتاه عمر پربركتش نشان داد، ۳ صفت 

زن بودن، جوان بودن و معلم بودنش جزو صفت هايی است كه بايد به آن توجه كنيم.

ث
مك

 سلمان زند
خبرنگار
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  انتهاي اصلي ترين شــريان شــماليـ  
جنوبي پايتخت به ناكجا آباد مي رسد؛ گزارش

جايي كه معلوم نيست انتهاي يك بزرگراه 
مهم است يا مركز يك منطقه شهري با تراكم جمعيتي 
باال؟ پايان بزرگراه يادگار امام هيچ گاه سامان درستي 
نداشت؛ چراكه منتهي شدن به پادگان جي براي بزرگراه 
نوعي مانع به حساب مي آمد. حاال پس از گذشت حدود 
يك دهه با توافق صورت گرفته ميان مقامات وزارت دفاع 
و مديران شهري منطقه قرار اســت اين مانع از سر راه 

بزرگراه برداشته شود.
پادگان قديمي جي در نزديكي ميدان فتح قرار گرفته و با 
انجام عمليات اجرايي خروجش از شهر، فضاي مناسبي را 
براي توسعه فضاي سبز منطقه در اختيار شهرداري قرار 
مي دهد؛ اين اقدام يعني امكانپذيرشدن تعريض معابر و 
امتداد چند مسير ازجمله بزرگراه يادگار امام. با اين اتفاق 
تحوالت خدماتي و گردشگري بزرگي در منطقه اي رقم 
مي  خورد كه ساكنان اطرافش با مشكالت زيادي از قبيل 
حضور فرودگاه و صداي عبور هواپيما و كمبود ســرانه 
فضاي سبز روبه رو هستند. حاال با توافقات صورت گرفته 
ميان سازمان امالك نيروهاي مسلح و شهرداري تهران 
7هكتار از زمين پادگان جي با درختان قديمي خود به 

بزرگ ترين پارك دوستدار كودك و مسيري براي امتداد 
بزرگراه يادگار امام تبديل مي شود. چندي پيش نيز سردر 
پادگان به منظور ســهولت دسترسي محلي در منطقه 
و اجرايي شــدن پروژه خيابان كامل استاد معين كه به 
نام بانو بدرالزمان قريب نامگذاري شــده، تخريب شد. 
اجرايي شــدن اين پروژه رضايت شهروندان را به دنبال 
داشته است؛ چراكه از بار ترافيكي منطقه كاسته شده 
و دسترسي به شمالي ترين نقطه استاد معين و بزرگراه 

شيخ فضل اهلل نوري را آسان كرده است.

توافقي در انتظار تصويب كميسيون ماده 5
پادگان جي يكي از پادگان هاي قديمي شــهر تهران 
به حســاب مي آيد كه مالك بخش اعظــم آن وزارت 
دفاع بوده و بخشــي از آن نيز در اختيار ارتش اســت. 
در دوره هــاي مختلف تمايل ميان مديران شــهري و 
نظاميان براي تعيين تكليف ايــن پادگان به نفع مردم 
وجود داشت، اما هربار ماجرا به نتيجه نرسيد و موضوع 
به نوعي رها شد، ولي ديروز در پي مذاكرات مختلفي كه 
با مديران وزارت دفاع انجام شــد، توافقات اوليه درباره 
اختصاص 27هكتار از زمين هاي پادگان جي به بافت 
شهري صورت گرفت. شهردار منطقه 9در اين ارتباط 
به همشهري مي گويد: »طي يك سال اخير مذاكرات 
متعددي صورت گرفت كه ســعي شد در اين توافق به 
خواســته هاي مالك اين زمين ها نيز رسيدگي شود. 

هماهنگي و توافقات اوليه از يك سو با شهردار تهران و 
معاون معماري و شهرسازي شهرداري و از سوي ديگر 
با مســئوالن وزارت دفاع صورت گرفــت تا به ادبياتي 
مشترك و چارچوبي مشخص درباره اين پروژه رسيديم. 
اين توافقات بايد به تصويب كميسيون ماده 5 و سپس 
شوراي عالي شهرســازي به دليل وسعت باال برسند تا 
بتوان آنها را اجرايي كرد. همه اين مسائل نيازمند يك 
تفاهمنامه دوطرفه ميان شهرداري و وزارت دفاع بود 
تا هر دو گــروه در مراجع تصويــب از آن دفاع كنند.« 
سيدمصطفي موسوي نويد گشــايش بزرگراه يادگار 
امام به فتح را مي دهد: »يادگار امام يك بزرگراه شمالي 
ـ جنوبي است، اما هم اكنون انتهاي آن به سمت غرب 
و پادگان جي انشعاب يافته اســت. با اجراي اين پروژه 
نه تنها يادگار امام، بلكه بزرگراه فتح كه يكي از 3بزرگراه 
اصلي به سمت غرب تهران است نيز از بن بست خارج 
مي شود. با اين طرح، تســهيل تردد در يكي از ورودي 
و خروجي هاي تهران نيز صورت مي گيرد. الزم به ذكر 
است كه انشعاب ديگر يادگار امام به سمت جنوب هم در 
سازمان مشاور فني مهندسي در حال پيگيري است.« 
او با اشاره به طرح خيابان بدرالزمان قريب و همپوشاني 
بخش هايــي از آن با اين طرح مي گويــد: »قرار بر اين 
اســت كه در طرح پادگان جي، زيرگذر يادگار امام به 
فتح احداث شود و در مســاحت روي سطح زمين به 
انضمام بخش هاي ديگري در شمال و جنوب آن، پارك 

دوستدار كودك بنا شود. مابقي بخش هاي اين طرح نيز 
صرف تامين مابقي سرانه هاي خدماتي موردنياز منطقه 
مي شود؛ البته اين بخش نيازمند نيازسنجي سرانه هاي 

مختلف محالت همجوار نيز هست.«
شــهردار منطقه 9ادامه مي دهد: »بخش هايي از اين 
پروژه، مســاحت حدود 5هكتاري خيابان بدرالزمان 
قريب بوده كه يك سالي است در اختيار مردم قرار دارد. 
بقيه پروژه نيز پس از تصويب در مراجع باالدســتي به 
سرعت اجرايي خواهد شد. اميدواريم بتوانيم در اين دوره 
مديريت شهري مصوبات الزم را دريافت كنيم كه تقسيم 
زمين ها نيز صورت بگيرند، اما اجرايي شــدن آن خواه 
ناخواه به دوره بعد موكول مي شود.« موسوي عمليات 
عمراني اين طرح را با مشاركت شــهرداري منطقه و 
شهرداري كل تهران شدني مي داند و مي گويد: »بخش 
اتصال بزرگراه يادگار امام به فتح يك پروژه فرامنطقه و 
بزرگ مقياس است، اما بخش بوستان دوستدار كودك 
و مسائل خدماتي با توجه به تخصيص بودجه، در حد 
شهرداري منطقه 9است. همه اينها نيازمند مشخص 
شدن كاربري ها و حدود و ثغور است تا بتوان منطقه اي يا 

فرامنطقه اي بودن آنها را مشخص كرد.«
او تعويق اين پــروژه را  به دليل رســيدن دوطرف به 
خواسته هايشــان دانســته و چنين توضيح مي دهد: 
»طرفين خواسته هايي دارند؛ مديريت شهري به دنبال 
جايي براي رسيدگي به سرانه هاي مختلف منطقه است و 
از طرفي مالك نيز براي اختصاص بخش بزرگي از امالك 
خود به شهرداري در بخش باقيمانده تقاضاهايي دارد. 
توافق دو طرف براي رسيدن به مذاكرات برد - برد سبب 
تعويق اين پروژه شد؛ چراكه بايد هر دو تيم به حداكثر 

خواسته هاي خود در اين پروژه مي رسيدند.«
به دليل تراكم جمعيتي باالي اين منطقه و نياز ساكنان 
به فضاي سبز، بوستان جي نيز يكي ديگر از پروژه هايي 
بود كه خبر اجرايي شــدن آن در ايــن دوره مديريت 
شهري در منطقه 9منتشر شد. مرداد ماه سال گذشته 
محسن هاشمي رفسنجاني، رئيس شوراي پنجم شهر 
تهران از كلنگ زني پروژه بوستان جي خبر داد؛ بوستاني 
كه در تصور عموم به اشتباه پروژه پادگان جي قلمداد 
مي شد. موسوي در توضيح اقدامات عمراني بوستان جي 
مي گويد: »اين پروژه در حال اجراست و مدتي به دليل 
مشخص نبودن رديف اعتباري آن در بودجه شهرداري 
و مراحل پيش توليــد، به تعويق افتــاد. پس از مدتي 
طراحي ها، مناقصات و اجراي برنامه ها از سر گرفته شد 
و هم اكنون نيز در حال انجام است. اميدواريم تا چند ماه 

آينده اين پروژه به بهره برداري برسد.«
موسوي موقعيت بوستان جي را چنين توصيف مي كند: 
»اين بوستان كشيدگي شرقي - غربي دارد كه انتهاي 
شرقي بوستان به محل اتمام يادگار امام و خيابان هرمزان 
و كشيدگي غربي آن به خيابان بدرالزمان قريب كه سال 

گذشته افتتاح شد، مي رسد.«

مهرنوش ميرزايي مهر
خبر نگار

در شهر

توزيع اقالم كمك آموزشي سازمان 
مديريت پسماند در مناطق 22گانه

به منظور فرهنگسازي  و ارتقاي سطح دانش شــهروندان در زمينه 
مضرات استفاده از كيســه هاي نايلوني و همزمان با هفته ملي بدون 
نايلكس، اقالم كمك آموزشي  براي توزيع بين شهروندان در اختيار 
ادارات پســماند مناطق 22گانه قرار گرفت. به گزارش همشهري، 
معاون فرهنگي اجتماعي سازمان مديريت پسماند در همين ارتباط 
گفت: با توجه به اهميت آموزش شــهروندان و باال بردن آگاهي آنها 
درخصوص كاهش پســماند)كاپ( كارشناســان آموزش مناطق 
22گانه با حضور در ايستگاه هاي اطالع رساني مانند غرفه ها، خانه هاي 
بازيافت، گلماند و كتابخانه ها نسبت به آموزش طرح كاپ و تحويل 

اقالم كمك آموزشي به مراجعه كنندگان اقدام كنند.
نرگس رجايي ادامه داد: هدف از توزيع اين اقالم و اجراي برنامه هاي 
آموزشي در ســطح مناطق، اجرايي كردن فرايندهاي طرح كاهش 
پسماند به منظور آشنايي شهروندان با مفهوم طرح كاپ و تأثيرپذيري 
اين اقدامات در بين شهروندان اســت كه در نهايت منجر به ارتقاي 

فرهنگ شهروندي خواهد شد.

 سيماي ساختمان هاي شهر 
منظم مي شود

مديركل تدوين ضوابط، نظارت و صدور پروانه شــهرداري تهران از 
هوشمندســازي اعالم تراز صفر - صفر امالك شهر تهران در فرايند 
صدور پروانه ســاختماني با هدف ســاماندهي تراز ارتفاعي تعيين 

طبقات از طريق سامانه جامع اطالعات مكاني خبر داد.
به گزارش همشهري، حامد ســليمي گفت: يكي از مشكالتي كه در 
فرايند صدور پروانه هاي ساختماني از گذشته وجود داشته، تعيين 
نقطه شروع احداث ساختمان ها در معابر شهر تهران است كه اغلب 
به صورت سليقه اي انجام شده و اين موضوع يكي از داليل ناهمگوني 

ارتفاع ساختمان ها و ايجاد آشفتگي سيما و منظر شهري است.
او ادامه داد: با توجه به ضرورت ســاماندهي ســيما و منظر شهري 
به عنوان حق عمومي شهروندان، اداره كل تدوين ضوابط، نظارت و 
صدور پروانه شهرداري تهران، ايجاد روش هماهنگ و هوشمندسازي 
فرايند صدور پروانه و اعالم هوشمند تراز صفر- صفر امالك شهرتهران 
را در دســتور كار خود قرار داد؛ نهايتا اين امكان با همكاري سازمان 
فناوري اطالعــات و ارتباطات در ســامانه جامــع اطالعات مكاني 

پياده سازي  شد.
به گفته سليمي، اين اقدام در راســتاي شفاف سازي  تعيين تراز صفر 
– صفر امالك صورت گرفته، به نحوي كه امكان مشــاهده نقطه تراز 
شروع طبقات هر ملك براي مالكان، از پيش مشخص شده است كه 
يكپارچه سازي  نقطه شروع احداث طبقات، رعايت خط آسمان و حذف 
مشرفيت و عدم سايه اندازي ساختمان ها بر امالك همسايه را به دنبال 
دارد. با توجه به اينكه در فرايند مذكور، امكان تعيين هندسه تمامي 
ابعاد ملك ازجمله حدود رو به گذر امالك نيز فراهم شده، بنابراين پايه 
محاسبه هوشمند ابعاد و مساحت باقيمانده پس از اصالح امالك نيز 

امكانپذير شده است كه اين امر در فازهاي بعدي اجرايي خواهد شد.

»كوشك باغ هنر« از هفته آينده 
ميزبان گردشگران مي شود

مديرعامل شركت نوســازي عباس آباد از افتتاح پروژه كوشك باغ 
هنر در روز 26 تيرماه با حضور شــهردار تهران در منطقه فرهنگي و 

گردشگري عباس آباد خبر داد.
سيدمحمد حســين حجازي با اعالم اين خبر به همشهري گفت: با 
افتتاح كوشك باغ هنر به عنوان ساختمان مركزي و هماهنگ كننده 
اجزاي باغ هنر تكميل پروژه هاي عمرانــي عباس آباد به 90درصد 
خواهد رسيد. او افزود: در 4 سال اخير بخشي از توان شركت در كنار 
بهره برداري فرهنگي، هنري و گردشگري مراكز، به تكميل پروژه هاي 
نيمه كاره پرداخته شــد تا پس از اتمــام پروژه ها بــه بهره برداري 
شهروندان برسد. كوشك باغ هنر مســاحتي بالغ بر 5 هزار مترمربع 
را در بر مي گيرد و داراي ســالن همايش با ظرفيــت 300 صندلي، 
480 مترمربع گالري، گنبد آسمان هنر، كالس هاي آموزشي متعدد، 
ســالن هاي كنفرانس با ظرفيت هاي متفاوت، رستوران، كافي شاپ 
و غرفه هاي متعدد هنري است. بخشــي از باغ هنر شامل محوطه و 
درياچه هنر در سال 1398 افتتاح شده بود. مجموعه باغ هنر تهران  
شامل درياچه هنر، خانه شعر و ادبيات، خانه نقش، خانه موسيقي و 

كوشك باغ هنر  است كه در شرق اراضي عباس آباد قرار دارد.

 آغاز يك پروژه
 برای تسهيل تردد

در جنوب غرب پايتخت
معاونت فني و عمراني  شهرداری تهران 
هم روز گذشته به همشهري اعالم كرد: 
مرداد ماه سال گذشــته پس از 4سال انتظار 
شــهروندان و توافقات حاصل شده با نيروي 
زميني ارتــش، معارض پروژه اتصــال بلوار 
اســتادمعين به ســي متري جي رفع شد. در 
طراحي اين پروژه ترافيكــي به پروژه بزرگ 
بزرگراه يادگار امام)ره( نيز توجه شده است. 
چراكــه برقــراري اتصال شــمال به جنوب 
منطقه در تكميل و دسترســي هاي فرعي به 
بزرگراه يادگار امام)ره( نيز تأثيرگذار اســت. 
پل هاي روگــذري كه در آينــده نزديك در 
فرايند تكميل پروژه يادگار امام)ره( ساخته 
مي شــوند، در تالقي با پروژه استادمعين در 
نظر گرفته شــده اند و اميدواريــم به زودي 
كارگاه هاي عمراني امتــداد بزرگراه يادگار 

امام)ره( نيز فعال شود.
حاال در گامــي ديگر توافقي ميان ســازمان 
امالك نيروهاي مســلح و شهرداري صورت 
گرفته تا اراضي پادگان جي به منظور تامين 
ســرانه هاي خدماتي هفتگانــه منطقه و به 
ويژه محله هاي همجوار آن به بافت شــهري 
ملحق شــود. نكته اينجاســت كه اين اقدام 
پس از ســال ها انتظار شــهروندان محدوده 
جنوب غرب تهران رخ مي دهد و براســاس 
آن، خدمات هفتگانه  خوبي)مذهبي ، فضاي 
سبز، درماني، گردشگري، ورزشي، فرهنگي و 
آموزشي( در اين نقطه تامين مي شود. از سوي 
ديگر، گره كور انتهاي جنوبي بزرگراه يادگار 
امام)ره( سرانجام باز مي شــود و به بزرگراه 
فتح متصل خواهد شــد. براي اين منظور در 
بودجه1400 شهرداري تهران جهت احداث 
و اتصال بزرگراه يادگار امام)ره( به ميدان فتح 
و ايجاد تقاطع هاي مربوطــه، رقمي بالغ بر 
64ميلياردو640ميليون تومان درنظر گرفته 
شــده كه در فضايي حدود 73هزار مترمربع 
انجام مي شود. اين اقدام مي تواند به تسهيل 
تردد و روان سازي ترافيك در اين بخش كمك 

بسياري كند.

اعالم ساعات جديد مراكز معاينه فنی
ساعات كاری فعاليت تمامی مراكز خدماتی 

معاينه فنی خودروهای شهر تهران به علت خبر
كمبود برق تغيير پيدا كرد.

 به گزارش همشهری، با توجه به ابالغيه وزارت كشور در 
راستای اجرای مصوبات شورای عالی امنيت ملی و هيات 
دولت درباره كمبود برق و ضرورت تأمين آن، ســاعت 
كاری فعاليت مراكز خدماتی معاينه فنی خودرو شــهر 
تهران از امروز يكشنبه )20 تير 1400( تا اطالع ثانوی 

تغيير می كند.
همچنين آغاز و پايــان فعاليت تمامی مراكز به مدت 
يك ســاعت زودتر نســبت به قبل انجام می شــود. 
شهروندان می توانند جهت اطالع از آخرين وضعيت 
كاری مراكز به ســايت رســمی ســتاد معاينه فنی 
خودروهای تهران inspection.tehran.ir مراجعه 
و يا با سامانه پاسخگوي 96006000 در زمان اداری 

تماس حاصل كنند.
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برنامه كاري مراكز معاينه فني شهر تهرانمراكز سيار
جمعهصرفاً نوبت اينترنتيپنجشنبهصرفاً نوبت اينترنتيشنبه الي چهارشنبهنام مركزرديف

7:00 الي 14:00--7:00 الي 15:00--700: الي 17:00شماره 1 نوبنياد1
تعطيل--7:00 الي 16:00--7:00 الي 16:00شماره 3 پايانه گيالن2
تعطيل--7:00 الي 16:00--7:00 الي 16:00شماره 4 و 8 هنگام3
تعطيل--7:00 الي 16:00--7:00 الي 16:00شماره 5 جيحون4
تعطيل--7:00 الي 16:00--7:00 الي 16:00شماره 6 وردآورد5
تعطيل--7:00 الي 16:00--7:00 الي 16:00شماره 7 كالهدوز6

برنامه كاري مراكز معاينه فني شهر تهرانمراكز سنگين
جمعهصرفاً نوبت اينترنتيپنجشنبهصرفاً نوبت اينترنتيشنبه الي چهارشنبهنام مركزرديف

تعطيل--7:00 الي 15:00-7:00 الي 15:00بسيج1
تعطيل--7:00 الي 15:00-7:00 الي 15:00جنت آباد2
تعطيل--7:00 الي 15:00-7:00 الي 15:00پايانه غرب3

برنامه كاري مراكز معاينه فني شهر تهرانمراكز سبك

شنبه الي نام مركزرديف
چهارشنبه

صرفاً نوبت 
جمعهصرفاً نوبت اينترنتيپنجشنبهاينترنتي

7:00 الي 14:00-7:00 الي 16:00-7:00 الي 16:00بيهقي1

--7:00 الي 15:00-7:00 الي 15:00نيايش2

تعطيل-7:00 الي 15:00-7:00 الي 15:00شقايق3

تعطيل-7:00 الي 15:00-7:00 الي 15:00شهيد چمران4

تعطيل15:00 الي 7:0016:00 الي 15:0015:00 الي 7:0016:00 الي 15:00دماوند5

7:00 الي 14:00-7:00 الي 17:00-7:00 الي 17:00شهيد آبشناسان6

تعطيل-7:00 الي 15:00-7:00 الي 15:00الغدير7

تعطيل-7:00 الي 16:00-7:00 الي 16:00سراج8

7:00 الي 14:00-7:00 الي 16:00-7:00 الي 16:00خاوران9

7:00 الي 14:00-7:00 الي 16:00-7:00 الي 17:00امام رضا )ع(10

7:00 الي 14:00-7:00 الي 17:00-7:00 الي 17:00شهداي زمان آباد11

7:00 الي 14:00-7:00 الي 16:00-7:00 الي 16:00بعثت12

7:00 الي 14:00-7:00 الي 16:00-7:00 الي 16:00فدائيان اسالم13

تعطيل-7:00 الي 15:00-7:00 الي 15:00چيتگر14

تعطيل-7:00 الي 16:00-7:00 الي 16:00ابوذر15

تعطيل-8:00 الي 12:00-8:00 الي 16:00ايران خودرو16

در پي تفاهم ميان سازمان امالك نيروهاي مسلح و شهرداري تهران

پادگانجيبهشهرميپيوندد
  با اجرايي شدن پروژه تملك پادگان جي، بزرگراه يادگار امام به بزرگراه فتح  متصل 

و بزرگ ترين پارك دوستدار كودك احداث مي شود
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انرژی

مسكن

گزارش

بي برقي و بازار داغ وسايل شارژي
 گزارش ميداني همشهري نشان مي دهد اين روزها 

بازار پنكه ها و چراغ هاي شارژي داغ شده است

قطع مكرر برق در مناطــق مختلف پايتخت و ديگر شــهرها در 
هفته گذشته در صدر اخبار و مركز توجه رســانه ها و مردم بود؛ 
خاموشي هاي گســترده اي كه داليلي مثل كم آبي و خارج شدن 
بعضي نيروگاه هاي كشــور از مدار توليد، تــداوم فعاليت مزارع 
اســتخراج بيت  كوين، صادرات برق به كشــورهاي همســايه و 
استهالك و فرســودگي شبكه برق در بعضي اســتان ها براي آن 
برشمرده شده اما دليل آن هرچه باشد، قطع برق، معضالت بسيار 
زيادي را براي شــهروندان ايجاد كرده اســت، مشكالتي كه تنها 
به خاموشي وســايل خنك كننده و تحمل گرماي طاقت فرسا در 
گرم ترين تابستان نيم قرن اخير محدود نمي شود. رعايت نشدن 
ســاعات اعالمي در جدول هاي نوبت بندي قطع برق باعث شده 
بسياري با مشــكالت مضاعفي مواجه شــوند كه صدمه به موتور 
لوازم خانگي برقي در اثر نوسان برق يكي از آنهاست. بازار ترانس  
يا محافظ الكتريكي وسايل برقي، اين روزها تحت تأثير اين مشكل 
بسيار گرم شده و فروش آن به چندبرابر روزهاي عادي رسيده است. 
اما محافظ تنها وسيله  الكتريكي ای نيست كه ماجراي قطع برق 

بازار آن را تكان داده است.

افزايش قيمت چراغ هاي شارژي 
بي برقي  ها تأثير زيادي بر بازار لوازم مرتبط با اين حوزه گذاشــته 
و تقاضا براي برخي كاالهاي خاص را افزايش داده اســت. در بازار 
موبايل و لوازم جانبــي فروش پاوربانك باال رفتــه و در بازار لوازم 
الكتريكي، فروش محافظ و وســايل شــارژي. يكي از وسايلي كه 
به گفته فروشــندگان لوازم الكتريكي فروش آن در روزهاي اخير 
بيشتر شده چراغ شارژي يا همان چراغ  اضطراري است. درحالي كه 
چراغ هــاي نفتي و روغنــي قديمي سال هاســت از منازل رخت 
بربسته اند خانوارها به ناچار براي روشنايي بخشيدن به منازل خود 
در خاموشي هاي شبانه به شــمع و چراغ  قوه و انواع چراغ  و المپ  
شارژي روي آورده اند. مشــاهدات ميداني خبرنگاران همشهري 
نشان مي دهد فروش اين كاالها در هفته گذشته به شدت افزايش 
يافته است. حتي برخي فروشندگان لوازم الكتريكي از افزايش دو 
تا سه برابري تقاضا براي خريد چراغ شارژي خبر مي دهند، گفته 
مي شود قيمت اين وســيله نيز افزايش داشته است. درحالي كه تا 
پيش از خاموشــي ها بازه قيمتي چراغ هاي شــارژي در بازار بين 
130 تا۵00هزار تومان بوده، شــرايط خاص اين روزها باعث شده 
قيمت اين كاال فقط در طول هفته گذشته در برخي مغازه ها بيش از 
۷0درصد افزايش يابد، به طوري كه چراغ هاي 130هزار توماني حاال 
تا 220هزار تومان هم فروخته مي شوند. البته اين پديده همه گير 
نيست و بسياري از فروشندگان قيمت فروش كاالهايي را كه قبال 
خريده اند، تغيير نداده اند اما رونــد افزايش تقاضا درصورت تداوم 
قطعي برق در سطح كشور مي تواند تأثير ماندگاري در بازار كاالهاي 
مرتبط ايجاد كند و قيمت ها را براي هميشــه تغيير دهد. به گفته 
فعاالن صنفي با وجود افزايش تقاضا در برخي اقالم، فعال كمبودي 
در زمينه هيچ كااليي وجود ندارد و توليد بيش از تقاضاست اما با 

اين حال نوسانات بازار در قيمت برخي اقالم تأثير گذاشته است.

افزايش تقاضا براي پنكه شارژي
تحمل گرماي كم سابقه تابستان امسال براي بسياري آسان نيست 
و بي برقي گسترده، تحمل اين گرما را ســخت تر هم كرده است. 
بسياري در زمان قطع برق براي پيشگيري از گرمازدگي به دوش آب 
سرد پناه مي برند، درحالي كه براساس گزارش هاي موجود قطع برق 
در مواردي با قطع آب نيز همراه بوده و وضع بغرنجي را رقم زده است، 
اما شــرايط براي خانواده هايي كه نوزاد يا فردي حساس در منزل 
دارند يا از بيماران خاص پرستاري مي كنند، سخت تر هم هست؛ 
قطع طوالني مدت برق مي تواند اين افــراد را با خطر جدي مواجه 
كند، چنين خانواده هايي ناچارند اين شرايط را با استفاده از وسايل 
كمكي براي عزيزانشان تا حدودي آسان تر كنند. پنكه هاي شارژي 
وسايلي هستند كه اگرچه بيشتر آنها توان پوشش دادن مدت زمان 
حداقل دوســاعته قطع برق را ندارند اما مي توانند دست كم براي 
مدتي شرايط را براي افراد حساس تحمل پذيرتر كنند. قيمت اين 
وسيله در بازار از 300هزار تومان شروع مي شود و مدل هاي داراي 
توان بيشتر، يك تادو ميليون تومان هم قيمت خورده اند. فروش اين 
وسيله به ويژه در انواع ارزان تر اين روزها افزايش يافته و اگرچه رشد 
تقاضا براي اين كاال به اندازه محافظ و چراغ شــارژي نبوده اما در 

مقايسه با بازار هميشگي بسيار پرفروش شده است.

نیازفوری  صنعت برق به 2/5 میلیارد دالر سرمايه گذاري  ساالنه
 هزينه ساخت نيروگاه برای هر مگاوات برق رقمي در حدود ۵00هزار دالر است

 يعني اينكه ساخت يك نيروگاه 1000مگاواتي دست كم به ۵00ميليون دالر سرمايه گذاري نياز دارد

آمار ها نشــان مي دهد حجم سرمايه گذاري 
براي احداث نيروگاه هاي جديد تناســبي با 
رشد مصرف نداشــته و براي جبران كمبود 
برق بايد ساالنه دست كم 2.۵ميليارد دالر سرمايه گذاري 
براي احداث نيروگاه هاي جديد انجام شــود كه اين رقم 
تا ۵ميليارد دالر قابل افزايش اســت. به اعتقاد سنديكاي 
صنعت برق براي حل مشكل خاموشــي ها بايد تا 4سال 

آينده بين 8تا 1۵ميليارد دالر سرمايه گذاري انجام شود.
به گزارش همشــهري، دليل اصلي قطع برق در تابستان 
امســال عدم توازن بين عرضه و تقاضاست چرا كه عرضه 
كاهش يافته اما تقاضاي مصرف برق رشــد كرده اســت.

اما چرا چنين اتفاقي رخ داده اســت؟ كارشناسان بر اين 
باورند كه علت اصلي اين ناترازي كاهش سرمايه گذاري در 
صنعت برق براي ســاخت نيروگاه هاي جديد است و علت 
اصلي اين كاهش سرمايه گذاري هم قيمت گذاري دستوري 
از سوي دولت است. دولت برق را از نيروگاه ها مي خرد و آن 
را در اختيار مصرف كننده ها مي گذارد اما مبلغي كه دولت 
به نيروگاه ها پرداخت مي كند كفــاف هزينه توليد برق را 
نمي دهد.در واقع ارزان بودن قيمت برق منجر شده است 
كه همه نيروگاه هاي كشور زيان ده شوند و توان مالي براي 
سرمايه گذاري را نداشته باشــند. دولت حتي بدهي هاي 
خود را با تأخير طوالني به نيروگاه هــا پرداخت مي كند و 
اين موجب شده است حجم بدهي دولت به نيروگاه ها هم 
افزايش يابد. طبق آخرين برآوردي كه سازمان بورس انجام 
داده اســت ميزان طلب 10نيروگاه فعال كه سهامشان در 
بورس دادوستد مي شود هم اكنون به 3100ميليارد تومان 
رسيده است و مشخص نيست دولت چه زماني اين مبلغ را 

به نيروگاه ها پرداخت خواهد كرد.
اطالعــات موجود نشــان مي دهد كه هم اكنــون قيمت 
كيلووات ســاعت برق 0.2۵ســنت و در حدود 80تومان 
است، درصورتي كه اين رقم كفاف هزينه هاي صنعت برق را 
نمي دهد. مهدي رضايتي يك كارشناس مالي معتقد است 
براي اينكه صنعت برق سرمايه گذاري حدود يك درصدي 
داشــته باشــد قيمت برق بايد نزديك به 2.1ســنت يا 
۵10تومان باشــد. رضا رياحي، مديرعامل شــركت برق 
منطقه اي خراسان هم پيش از اين درباره قيمت برق گفته 
بود: ميزان متوسط هزينه پرداختي برق در ايران به ازاي هر 
كيلووات ساعت برق حدود 80تومان است؛ درحالي كه در 
دنيا 1400تومان است به همين دليل مردم مصرف خود را 

مديريت نمي كنند.

كاهش سرمايه گذاري در صنعت برق
آمار ها نشان مي دهد نرخ رشد ظرفيت نيروگاهي ايران در 
دهه90 از 8.8درصد به 2.2درصد كاهش يافته است؛ در 
حالي   كه ميزان مصرف برق ساالنه بين ۵تا ۷درصد درحال 
افزايش است. اين به معناي آن است كه ميزان نيروگاه هاي 
ساخته شده متناسب با ميزان افزايش مصرف نيست و علت 
اين عقب ماندگي هم كاهش سرمايه گذاري براي احداث 

نيروگاه هاي جديد است.
معاونت پژوهــش و برنامه ريزي ســنديكاي صنعت برق 
ايران به تازگي در تحليلي اعالم كــرد: روند تقاضا در دهه 
گذشته با ۵درصد رشد همراه بوده است، درحالي كه روند 
رشد ظرفيت توليد برق كشــور در 10سال گذشته به طور 
متوسط نزولي بوده و متوسط رشد آن 3درصد بوده است. 
اين تفاوت نرخ رشد منجر به شكاف عرضه و تقاضا مي شود 
كه در نتيجه آن حجم عرضه برق از حجم تقاضاي برق جا 

مي ماند و منجر به خاموشي مي شود.
طبق اين گزارش روند ســرمايه گذاري در صنعت برق در 
طول سال هاي 8۷تا99  نزولي بوده و از 6.۵ميليارد دالر در 
سال8۷ به 0.63ميليارد دالر در سال99 رسيد؛ بنابراين با 
توجه به رشد منفي ســرمايه گذاري در بخش توليد برق، 

رشد ظرفيت توليد هم منفي بوده است.
يــك كارشــناس ســرمايه گذاري هم موضــوع كاهش 
سرمايه گذاري در صنعت برق را تأييد كرد و گفت: كمبود 

عرضه برق در كشــور به دليل كاهش سرمايه گذاري هاي 
جديد در صنعت برق، افزايــش هزينه هاي عمدتاً دالري 
مربوط به مستهلك شدن دارايي ها، تجهيزات اين صنعت 
و كاهش راندمان و ظرفيت توليد برق است. مرتضي اميري 
افزود: كاهش سرمايه گذاري ها براي توسعه ظرفيت فعلي 
نيز دليلي جــز نبود جذابيت در صنعــت برق براي بخش 
خصوصي ندارد كه آن هم ناشي از قيمت گذاري دستوري 
و  دريافت نكردن مطالبات توليدكننــدگان برق از دولت 
است. او با بيان اينكه اكنون قيمت برق در كشور ارزان ترين 
نرخ را در دنيــا دارد، گفت: دولت به ويژه طي ســال هاي 
اخير منابع كافي براي سرمايه گذاري مستقيم در صنعت 
برق نداشته است، همچنين به دليل مالحظاتي كه وجود 
دارد، دولــت ورودي هاي فرايند توليد بــرق را با نرخ هاي 
حداقلي به توليدكنندگان فروخته و در ازاي آن براي برق 
توليدي آنها قيمت هاي حداقلي تعيين مي كند و حتي پول 
آن را هم به موقع با توليدكننده تســويه نمي كند. به گفته 
اميري، اين مسائل در كنار يكديگر ديگر رمق و تواني براي 
توليدكنندگان فعلي و جذابيتي براي ورود به اين صنعت 

باقي نمي گذارد.

سرمايه گذاري مورد نياز
آمار ها نشان مي دهد ساالنه مصرف برق در ايران بين ۵تا 
۷درصد افزايــش مي يابد اما ميزان ســاخت نيروگاه هاي 
جديد متناســب با ميزان مصرف نيست.اطالعات موجود 
نشان مي دهد براي اينكه كشــور با خاموشي مواجه نشود 
بايد ساالنه بين 4.۵تا۵هزار مگاوات نيروگاه جديد ساخته 
شود. هزينه ســاخت نيروگاه برای هر مگاوات برق رقمي 
در حدود ۵00هزار دالر اســت، يعني اينكه ســاخت يك 
نيروگاه 1000مگاواتي دســت كم بــه ۵00ميليون دالر 
سرمايه گذاري نياز دارد. اين ارقام نشان مي دهد براي رفع 
مشكل برق ايران بايد ساالنه 2.۵ميليارد دالر صرف ساخت 

نيروگاه هاي جديد شود.
برخي كارشناسان بر اين باورند كه هزينه ساخت هر مگاوات 
برق رقمي معادل يك ميليون دالر است. محمد غضنفري، 
معاون بهره برداري شركت سهامي برق منطقه اي گيالن 
دراين باره معتقد اســت: درشــرايط فعلي براي طراحي، 
ساخت، نصب و راه اندازي نيروگاه هاي جديد برق با توجه به 
قيمت جهاني به ازاي هر مگاوات به حدود يك ميليون دالر 
سرمايه گذاري نياز است. چنانچه بپذيريم هزينه ساخت هر 
مگاوات نيروگاه جديد يك ميليون دالر است به معناي آن 
است كه كشور براي ساخت نيروگاه هاي جديد ساالنه به 

۵ميليارددالر سرمايه گذاري جديد نياز دارد.
به زعم معاونت پژوهش و برنامه ريزي ســنديكاي صنعت 
برق ايران اگر دولت بخواهد در چهارچوب رشــد اهداف 
برنامه ششــم و متناسب با ظرفيت رشــد اقتصادي مورد 
انتظار در اسناد باالدستي كشور، توليد برق كشور را افزايش 
دهد، بايد ســاالنه حدود 4هزار و ۷00مگاوات به ظرفيت 

توليد برق كشور افزوده شــود و در سال1404 به ظرفيت 
اسمي 109هزار مگاوات دست پيدا كند.

ســنديكاي صنعت برق برآورد كرده است: در افق1404 
به طور متوسط بين 8تا1۵ميليارد دالر سرمايه گذاري مورد 
نياز است كه در شــرايط موجود و بدون اصالح نظام مالي 

صنعت برق قابليت چنين سرمايه گذاري ای وجود ندارد.
حميدرضا صالحي، رئيس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني 
ايران هم با بيان اينكه طبق برنامه ششــم توسعه، با رشد 
6.۵ تا ۷درصد مصرف برق در كشــور بايد ســاالنه ۵هزار 
مگاوات نيروگاه وارد مدار شــود و از ۵هزار مگاوات برق، 
بايد يك هزار مگاوات مختص به نيروگاه هاي تجديدپذير 
باشد، گفت: متأسفانه دولت نه فقط اين مسايل را از طريق 
راه هاي متعدد مانند بستر سازي  براي ورود بخش خصوصي 
و سرمايه گذاري در اين بخش پيگيري و برطرف نكرد بلكه 
اقداماتي برعكس آن را در دســتور كار قرار داد و با دخالت 
در قيمت گذاري ها اين بستر را از بين برد. او با بيان اينك 
قيمت گذاري دستوري منجر شده كه سرمايه گذاري براي 
ساخت نيروگاه انجام نشود تأكيد كرد: سرمايه گذاراني كه 
از گذشته در اين حوزه سرمايه گذاري كردند به دليل روبه رو 
شدن با مشكالتي عديده، حتي نتوانستند اقساط خود را 
به بانك ها پرداخت كنند و عمال در اين سال ها طبق برنامه 

ششم توسعه شاهد ورود نيروگاه جديد به مدار نبوديم.

ميزان نياز فوري
صرف نظر از نيــاز ميان مدت براي احــداث نيروگاه هاي 
جديد، برخي خبر ها نشــان مي دهد كــه به دليل كاهش 
شديد توليد نيروگاه هاي برقابي و برآورد هايي كه از تداوم 
خشكسالي در سال هاي آينده مي شود صنعت برق كشور 
نياز فوري به احداث نيروگاه هاي جديد دست كم به ميزان 
10هزار مگاوات دارد. اين به اين دليل است كه چشم انداز 
روشني براي افزايش توليد برق از سوي نيروگاه هاي برقابي 
به دليل خشكسالي وجود ندارد و بايد با احداث نيروگاه های 
تجديدپذير، ســيكل تركيبي و گازي ايــن عقب ماندگي 
به سرعت جبران شــود چرا كه ظرفيت توليد نيروگاه هاي 
برقابي كه 11هزار مگاوات اســت بــه كمترين حد خود 
رسيده و حتي به گفته حســن روحاني، رئيس جمهور به 
صفر رسيده است. در واقع حدود 14درصد ظرفيت توليد 
برق كشور متعلق به نيروگاه هاي برقابي است و توليد برق 
اين نيروگاه ها متاثر از ميزان بارش باران است كه متناسب 
با رشــد يا كاهش بارش، ميزان توليد برق نيز نوسان پيدا 
مي كند.  در چنين شــرايطي و با توجه به افزايش 8هزار 
مگاواتي مصرف برق در سال جاري به نظر مي رسد همين 
امروز بايد دست كم بين ۵تا 10ميليارد دالر سرمايه گذاري 
براي احــداث نيروگاه هاي جديد انجام شــود تاكمبود ها 
جبران شــود. مهرداد اكبريان، رئيس انجمن سنگ آهن 
ايران با تأكيد بر اينكه دولت موظف بود طي 8سال گذشته 
10درصــد از توليد برق را به صورت ســاالنه افزايش دهد 
اما در اين مدت ميزان توليد برق بيشــتر از 2.۵درصد در 
طول ســال افزايش پيدا نكرد، گفت: در نتيجه هر سال با 
۷.۵درصد كمبود برق مواجه بوديم و اكنون در كشور حدود 
11هزار مگاوات كمبود برق در شبكه سراسري وجود دارد. 
رئيس انجمن ســنگ آهن ايران با بيان اينكه 40درصد از 
اين برق مربوط به مصارف شهري و بخش عمده آن براي 
استفاده در صنايع است، گفت: بخشي كه براي صنايع است 
نيازمند اهتمام دولت بود، شــركت هاي توليدي بايد يك 
نيروگاه كوچكي را در كنار فعاليــت خود راه اندازي كنند 
كه راه اندازي اين نيروگاه به راحتي نيست و نيازمند كمك 

دولت و برخي از تجهيزات است.

سيگنال جهش توليد مسكن 
به محتكران مصالح

 در سايه تكليف قانوني دولت براي ساخت ساالنه يك ميليون واحد مسكوني 
 برخي از سازندگان و فروشندگان نهاده هاي ساختماني از خريد 

و پيش خريدهاي مشكوك مصالح خبر مي دهند

براساس طرح »جهش توليد مسكن« كه در دستور كار مجلس قرار دارد، دولت 
مكلف است در 4سال آتي، ساالنه يك ميليون واحد مسكوني احداث كند؛ اين 
موضوع، به واسطه تأثير چشمگيري كه بر افزايش تقاضا براي تأمين نهاده هاي 
ساختماني دارد، عده اي را به خريد و انبارســازي مصالح ساختماني ارزنده و پرمصرف ترغيب 
كرده است. برخي از سازندگان و مصالح فروشان تهران، خريد و پيش خريد انبوه مصالح را اتفاقي 
مشهود در بازار مي دانند كه احتماالً به اميد افزايش قيمت در ماه هاي آتي انبارسازي مي شوند.

به گزارش همشهري، نهاده هاي ساختماني در سه سال همگام با رشد نرخ ارز و باال رفتن تورم 
گران تر شده اند و اين اتفاق از پاييز سال گذشــته كه نرخ ارز وارد دوره  ثبات شده نيز ادامه پيدا 
كرده است. برخي از توليدكنندگان مسكن و فروشندگان مصالح ساختماني، يكي از داليل اصلي 
تداوم رشد قيمت نهاده هاي ساختماني در ماه هاي اخير را خريد و پيش خريد نهاده هاي باقيمت 

و پرمصرف ساختماني با هدف كسب سود در دوره جهش توليد مسكن عنوان مي كنند.

انبارهاي مشكوك آهن
فوالد يكي از اجزاي اصلي و البته گران قيمت ساختمان سازي است كه در 3سال اخير با افزايش 
قابل توجهي مواجه بوده و به عقيده فعاالن حوزه ساخت وساز همچنان قيمت آن در مقايسه با 
نرخ تورم و نرخ ارز باالست. نكته قابل توجه اين است كه به گفته سازندگان باوجود افت قابل توجه 
خريد مصالح ساختماني به دليل كسادي ساخت وساز مسكن و توقف طرح هاي عمراني، قيمت 
محصوالت فوالدي اعم از ميلگرد، تيرآهن، پروفيل، صفحه فوالدي و... همچنان باال مانده و البته 
عجيب تر اينكه انبارهاي آهن فروشان نسبت به يكي دو سال قبل خالي است. معتمدي، يكي از 
سازندگان منطقه۷  تهران معتقد است: بخشي از فوالد توليدي در داخل براي تقاضايي كه قرار 
است در ماه هاي آتي در بازار ايجاد شود در حال انبارسازي است و همين مسئله از كاهش قيمت 
فوالد متناسب با افت نرخ ارز و كاهش قيمت هاي جهاني جلوگيري مي كند. او مي گويد: بخش 
عمده ســازندگان خصوصی قدرت مالي خريد عمده فوالد موردنياز خود را ندارند و مجبورند 
متناسب با نياز پروژه نسبت به خريد اقدام كنند اما در بازار آهن، افراد متعددي هستند كه قدرت 

تأمين مالي خريد محموله هاي بسيار سنگيني را دارند و فعاًل از اين كار كوتاهي نمي كنند.

احتمال قحطي مصالح با كيفيت
كميابي كاالي باكيفيت و نام آشنا اتفاقي است كه در 3سال گذشته به واسطه توقف واردات و افت 
توليد، تقريباً در همه بازارها رخ داده است. اين مسئله اي است كه درصورت افزايش چشمگير 
تقاضا براي نهاده هاي ساختماني در اين بازار نيز رخ خواهد داد و همزمان به افزايش قيمت برخي 
از اقالم منجر خواهد شد. قاسمي، يكي از سازندگان مناطق جنوبي تهران نيز كاهش موجودي 
آهن و فوالد در بازار را تأييد مي كند و اين اتفاق را نشانه انبارسازي هاي گسترده مي داند. او معتقد 
است: كساني كه نهاده هاي ساختماني پرمصرف و ارزشمندی نظير فوالد را انبار مي كنند، عمدتاً 
جزو دانه درشت هاي بازار هستند و سود مدنظر خود را از اين كار مي گيرند؛ اما سازندگان خرد 
كه قدرتي در بازار ندارند در اين بازار زيان مي كنند. قاسمي مي گويد: اگر مانند طرح مسكن مهر، 
قرار شود دولت در ساخت وساز عمده مسكن وارد شود، رشد قيمت مصالح ساختماني و كمبود 
مصالح ساختماني مرغوب امری طبيعي خواهد بود و فشــار اصلي اين اتفاق نيز به سازندگان 
كوچك بخش خصوصي وارد خواهد شد كه قادر به پيش خريد مصالح از كارخانه نيستند و بايد 

به صورت خرده از كف بازار خريد كنند.

سناريوي شكست محتكران
در دهه80 كه كلنگ پروژه هاي عمراني يكي پس از ديگري زده مي شد و دولت هاي نهم و دهم 
نيز دورخيز بلندي براي ورود به عرصه ساخت وساز مسكن برداشته بودند، نياز كشور به نهاده هاي 
ســاختماني با تقاضايي كه انتظار مي رفت در ســايه اين اتفاقات ايجاد شود، تناسب چنداني 
نداشت؛ درنتيجه طرح هاي بسياري براي ساخت يا توسعه كارخانه هاي سيمان، فوالد، كاشي و 
سراميك و... در دستور كار قرار گرفت. كارخانه هايي كه بسياري از آنها در دهه90 ركود و كسادي 
بي سابقه اي را تجربه كردند و برخي تا مرز تعطيلي پيش رفتند. حاال در شرايطي احتمال افزايش 
تقاضا براي نهاده هاي ساختماني در كشور مطرح مي شود كه زيرساخت توليد اين نهاده ها  در 
كشور وجود دارد و احتمال كميابي مصالح بسيار ضعيف است. بر اين اساس، محتكراني كه به 
خيال كمبود مصالح در جريان اجراي قانون جهش توليد مسكن مشغول خريد سنگين نهاده هاي 
ساختماني هستند بايد منتظر شكست سنگين باشند؛ مگر اينكه با دخالت مستقيم در بازار و 

بهره مندي از رانت، قيمت ها را به محدوده مدنظر خود برسانند.

آزمون رانت و رقابت
در طرح مجلس براي جهش توليد مسكن از يك سو شوراي رقابت مكلف شده است قيمت واقعي 
مصالح ساختماني را پس از كسر سهم يارانه هاي دولتي محاسبه كند و وزارت صنعت، معدن و 
تجارت نيز مكلف است ضمن نظارت بر بازار مصالح ساختماني )به ويژه فوالد و سيمان(، نيازهاي 
مربوط به پروژه هاي جهش توليد مسكن را با قيمت تمام شده متعارف تأمين كند. از سوي ديگر 
وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز مكلف اســت به منظور پوشش ريسك ساخت مسكن، امكان 
پيش خريد و ساير ابزارهاي پوشش ريسك خريد مصالح ساختماني )صرفاً فوالد و سيمان( را 
در بورس كاال فراهم سازد. به گزارش همشهري، به نظر مي رسد با تصويب و اجرايي شدن اين 
طرح مجلس، بازار نهاده هاي ســاختماني به ويژه بازار فوالد و سيمان با ورود و دخالت دولت و 
دستگاه هاي متولي ساخت وساز روبه رو خواهد شد و نتيجه آن چيزي جز قيمت گذاري دستوري 
و ايجاد رانت نخواهد بود. ازآنجا كه اين دخالت با هدف كاهش قيمت فروش انجام مي شود، قطعاً 
نتيجه آن خالف ميل بازار خواهد بود و به دو قيمتي شدن بازار مصالح ساختماني منجر خواهد 
شد؛ چراكه اگر كاال به قدر نياز توليد شود و دولت فقط بر شيوه توزيع آن نظارت داشته باشد، بازار 
هرگز به باال رفتن قيمت دامن نخواهد زد مگر اينكه ميزان توليد يا هزينه تمام شده توليد متفاوت 
از چيزي باشد كه قيمت گذار مدنظر قرار داده است. در اين طرح مجلس، با شعار ساخت مسكن 
ارزان، هزينه صدور و تمديد پروانه ســاختماني، گواهي پايان كار ساختمان و كليه برنامه هاي 
حمايتي وزارت راه و شهرسازي با تخفيف محاسبه و دريافت خواهد شد و وزارتخانه هاي نيرو، 
نفت و ارتباطات نيز مكلف مي شوند براي كليه واحدهاي مسكوني برنامه هاي حمايتي مسكن 
صرفاً حق انشــعاب دريافت كنند و حق دريافت هيچ مبلغي بابت تأمين زيرســاخت و انتقال 
خدمات ندارند؛ ازاين رو انتظار مي رود در قيمت گذاري مصالح ساختماني نيز به همين شيوه رفتار 
شود و قيمت نهايي مصوب براي اين حوزه به مراتب كمتر از نرخ بازار باشد. البته با فرض موفقيت 
باالي طرح مجلس در اصابت تخفيف ها و قيمت گذاري ها به هدف اصلي، يعني توليد مسكن ارزان 
براي اقشار متوسط و كم درآمد، در اين ميان توليدكنندگان بخش خصوصي مسكن و كساني كه 
به عنوان خرده سازندگان در مناطق شهري فعاليت مي كنند، از حاتم بخشي هاي طرح جهش 
توليد مسكن بهره مند نخواهند بود و ناگزير هستند مصالح موردنياز خود را از كف بازار و به قيمت 
بازار خريداري كنند. در اين وضعيت، با توجه بــه اينكه بخش عمده نهاده با كيفيت توليدي با 
قيمت مصوبه روانه پروژه هاي جهش مسكن مي شــود يا از قبل توسط پيمانكاران اين پروژه ها 
خريداري شــده اند، عماًل در متن بازار مصالح چنداني براي خريد سازندگان بخش خصوصي 
وجود نخواهد داشت و آنها بايد بخشی از نياز خود را از انبار محتكراني كه اين روزها سرگرم خريد 
عمده نهاده هاي ساختماني هستند، تأمين كنند و اين يعني توليد مسكن خصوصي در شهرها 

با تحميل هزينه هاي بيشتري مواجه خواهد بود.

وزارت راه و شهرســازي در واكنش بــه دو حادثه دردناك بــراي اتوبوس هاي حامل 
خبرنگاران در استان آذربايجان غربي   سرباز معلمان در استان يزد، تردد در محورهاي 
برون شهري را منحصر به داشتن پروانه فعاليت مجاز از سازمان راهداري دانسته و تردد 

اتوبوس هاي متعلق به سازمان ها و نهادها در اين محورها را ممنوع كرده است.
به گزارش همشهري، وزير راه و شهرسازي در بخشنامه اي كه هفته گذشته به صورت 
آني به وزارتخانه ها، استانداران، سازمان ها، ارگان ها و نهادهاي نظامي و انتظامي ابالغ 
شده، تأكيد كرده است: در محورهاي برون شهري فقط تردد اتوبوس هاي داراي پروانه 

فعاليت مجاز از سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي بالمانع است.
در بخشــنامه اي كه وزارت راه و شهرســازي روز 14تيرماه1400 بــه وزارتخانه ها، 
استانداران، سازمان ها،  ارگان ها و نهادهاي نظامي و انتظامي ارسال كرده، آمده است: 
»به دنبال واژگوني اتوبوس حامل خبرنگاران در تاريخ 2تيرماه در محور روستايي بيگم 
قلعه شهرستان پيرانشهر در استان آذربايجان غربي با توجه به اينكه اتوبوس موردنظر 
بدون رعايت مقررات مربوطه به حمل ونقل جاده اي مسافر عمومي )بدون صورت وضعيت 
و به صورت غيرمجاز( ازجمله موارد زير اقدام به جابه جايي مســافر در شبكه جاده اي 

برون شهري كرده است، ابالغيه اي اعالم مي شود.«
در اين بخشنامه به ماده4 آيين نامه اجرايي سهم بهينه بخش هاي دولتي و غيردولتي 
در فعاليت هاي راه و راه آهن اشــاره شده اســت كه مي گويد: هرگونه فعاليت در زمينه 
حمل ونقل عمومي بار و مسافر توسط دستگاه هاي دولتي، نظامي و انتظامي ممنوع است.

در قسمتي ديگر از اين بخشنامه به ماده يك قانون الزام شركت ها و مؤسسات ترابري 
جاده اي به استفاده از صورت وضعيت مسافري و بارنامه اشاره شده است كه مي گويد: 
شركت ها و مؤسساتي كه در حمل ونقل جاده اي بين شهري مسافر يا كاال اعم از داخلي 
و بين المللي فعاليت مي كنند موظفند برحســب نوع فعاليت بــراي هر جابه جايي از 
صورت وضعيت مسافري و بارنامه هاي داخلي و بين المللي موضوع اين قانون استفاده 
كنند و به جاي آن مجاز به استفاده از اوراق انحصاري- اختصاصي يا انواع ديگر نيستند. 
در ادامه اين بخشنامه به ماده203 آيين نامه راهنمايي و رانندگي نيز اشاره شده است 
كه مي گويد:  حمل مسافر با وسيله نقليه اي كه داراي پالك شخصي است و بيشتر مجوز 
الزم براي جابه جايي مسافر از وزارت راه و شهرسازي يا شهرداري دريافت نكرده باشند 
ممنوع است، مگر در شــرايط اضطراري و با اجازه پليس راه يا راهنمايي و رانندگي. در 
قسمت پاياني اين بخشنامه تأكيد شده اســت: به منظور انتظام بيشتر و پيشگيري از 
بروز هرگونه حوادث مشابه بنا بر مصوبه نشست 118كميسيون ايمني راه هاي كشور 
مورخ ۵تيرماه1400و بخشنامه تاريخ ۷اســفند96 ابالغ مي شود كه »در محورهاي 
برون شــهري صرفاً تردد اتوبوس هاي داراي پروانه فعاليت مجاز از سازمان راهداري و 
حمل ونقل جاده اي بالمانع است ضمناً تردد اتوبوس هاي تحت مالكيت وزارتخانه ها، 
ســازمان ها، ارگان ها، دانشــگاه ها، بخش هاي خصوصي و نهادهاي نظامي و انتظامي 

به منظور جابه جايي مسافر و كاركنان خود و خانواده آنها در مسيرهاي بين شهري ممنوع 
است«. نكته قابل توجه اينكه در اين بخشنامه اعالم شده است كه »ابالغيه مذكور شامل 
اتوبوس هاي استيجاري در اختيار سازمان ها، ارگان ها، دانشگاه ها و نهادهاي نظامي و 

انتظامي نيز مي شود«.

معاينه فني سختگيرانه
نقص فني خودرو به عنوان يكي از اصلي ترين عوامل بروز تصادف براي ناوگان حمل ونقل 
عمومي معرفي مي شود و اين عامل در دو تصادف اخير براي اتوبوس خبرنگاران و سرباز 
معلمان نيز دخيل بود. حتي برخي رانندگان از باز بودن مســيرهاي غيرقانوني براي 
دريافت معاينه فني خبــر مي دهند اما مديركل دفتر آمار، ايمني و ترافيك ســازمان 
راهداري و حمل ونقل جاده اي از بسته شدن همه راه هاي دريافت گواهي معاينه فني 
صوري و بدون انجام تست هاي مربوطه خبر مي دهد. فرهاد صالحيان به مهر مي گويد: 
بسياري از آيتم ها و شاخص ها در مراكز معاينه فني به صورت كاماًل اتوماتيك، ماشيني 
و مكانيكي انجام مي شــود و مركز مربوطه، دخل و تصرفــي در اندازه گيري ها ندارد و 
نمي تواند تخلف كند؛ چون همه بررسي ها، رمزنگاري شده و عيناً در سيستم مربوطه 
ثبت مي شود. به گفته او، بررســي هاي حســاس مانند آزمايش نيروي ترمز چرخ ها، 
اندازه گيــري وزن ديناميكي و اســتاتيكي چرخ ها، آزمايش شــتاب ترمزگيري پايه 
محورهاي خودرو، آزمايش عدم توازن نيروي ترمز محورها، آزمايش شتاب ترمزدستي، 
آزمايش لغزش جانبي چرخ ها و… به صورت كامالً سيستمي انجام مي شود و امكان دخل 

و تصرف مركز در آنها نيست.

 ابالغيه وزارت راه در واكنش به حوادث دردناك 
اتوبوس خبرنگاران و سرباز معلمان

 تردد اتوبوس سازمان ها 
و نهادها در جاده ها ممنوع شد

   آمادگي براي احداث ۱۰5۰۰ مگاوات برق
معاون وزير صمت ضمن اشاره به آمادگي بخش صنعت براي احداث نيروگاه هاي جديد، گفت: درصورت صدور مجوز از سوي وزارت نيرو، 
ساخت اين نيروگاه ها با ظرفيت ۱۰هزار و ۵۳۶ مگاوات انجام خواهد شد. سعيد زرندي درباره همكاري وزارت صمت براي تأمين بخشي 
از برق كشور، گفت: با توجه به ظرفيتي كه در بخش صنايع براي اجراي اين كار وجود دارد و به دنبال مذاكرات انجام شده با مسئوالن 
وزارت نيرو درخصوص كمك بخش صنعت كشور به ارتقاي توليد برق پايدار و همچنين آمادگي وزارت صمت براي سرمايه گذاري در 
حوزه نيروگاهي در قالب طرح اقتصاد مقاومتي با شركت هاي برتر، اين موضوع در نامه اي به معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي اعالم 
شد.او افزود: تأمين برق مطمئن، مستمر و پايدار صنايع انرژي بر و شهرك هاي صنعتي و افزايش بهره وري و كاهش شدت انرژي در بخش 
صنعت و معدن، با توجه به آمادگي بنگاه ها براي سرمايه گذاري در احداث نيروگاه از اهداف اين طرح است. معاون طرح و برنامه وزارت 
صمت با اشاره به اهميت تعريف يك مدل اقتصادي مطلوب، بر سرمايه گذاري بخش صنعت در زمينه ساخت نيروگاه ها تأكيد كرد و 
گفت: ۱۳پروژه در نقاط مختلف كشور، با مشاركت و همكاري ۱۲سرمايه گذار از بخش هاي صنايع معدني به عالوه سازمان تعريف شده 

كه با صدور مجوز از سوي وزارت نيرو، در مجموع حدود ۱۰هزار و ۵۳۶ مگاوات ظرفيت توليد به شبكه برق كشور اضافه خواهد شد.
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خريد آنالين آزاد شد
خريد و فروش آنالين طال نزديك به 2سال بود كه محل چالش ميان اتحاديه هاي رسمي 
و فعاالن اين حوزه بود. مســئوالن صنفي به دفعات اعالم كرده بودند كه اين معامالت 
را تأييد نمي كنند و فروشــندگان آنالين داراي مجوز رسمي براي اين كار نيستند. اما 
درآخرين روز هفته گذشته اعالم شــد كه معامالت آنالين طال سرانجام مجوز رسمي 
دريافت كرده است. نايب رئيس اتحاديه طال و جواهر تهران در گفت وگو با همشهري 
در اين زمينه گفت: معامالت طال در فضاي مجازي با وجود نداشتن مجوز، انجام مي شد 
و خريداران بدون آگاهي از وضعيت اين نوع دادوســتدها دچار ضرر و زيان هاي بدي 
مي شــدند. كشــتي آراي افزود: براي حفظ آبروي صنفي و جلوگيري از ضرر و زيان 
خريداران، جلساتي با اتاق اصناف ايران و اتحاديه كسب وكارهاي مجازي برگزار شد و 
در اين جلسات به اين جمع بندي رسيديم كه براي شروع فعاليت مطمئن در اين فضا، 
براساس ضوابطي مجوز صادر شود. به گفته اين مقام صنفي آيين نامه ها و مقررات مربوطه 
در حال تدوين است و بعدا در اختيار رسانه ها قرار خواهد گرفت اما در مرحله اوليه براي 
تعدادي از فعاالن صنفي شناخته شده اين حوزه مجوز صادر شده كه بتوانند فعاليت 
در اين حوزه را آغاز كنند. تشكيل پرونده در اتحاديه طال و جواهر تهران و استان هاي 
مربوطه و همچنين تشكيل پرونده در وزارت صنعت، معدن و تجارت دركنار دريافت 
مجوزها و نمادهاي الزم از وزارت صمت و اتحاديه كســب وكارهاي مجازي تمهيداتي 
اســت كه براي اطمينان از صحت اين معامالت درنظر گرفته است. پيش از اين دبير 
اتحاديه كسب وكارهاي مجازي از اعطاي مجوز به 10فعال صنفي خبر داده بود. به گفته 
رضا الفت نسب، شرط برخورداري متقاضيان از مجوز دادوستد آنالين در حوزه طال و 
جواهر، داشتن طالفروشي با مجوز رسمي اتحاديه طال و جواهر و يا امضاي قرارداد با يك 
طالفروشي رسمي تعيين شده است و محدوديتي نيز براي گستره فعاليت افراد داراي 

مجوز در سطح كشور وجود ندارد.

ث
مك

نابودی صنايع کوچک لبنی
مديرعامل و رئيس هيأت مديره اتحاديه توليد كننــدگان فرآورده هاي لبني ايران، گفت: با نرخ مصوب 
6هزارو400توماني و احتساب هزينه حمل قيمت هر كيلوگرم شيرخام براي كارخانه ها به 6هزارو800تومان 
مي رسد و به دليل مواجه شدن رشد تقاضاي شيرخام توسط توليد كنندگان شيرخشك اين نرخ به بيش 
از 7هزار تومان مي رسد كه با اين روند لبنيات نيز در رسته كاالهاي لوكس قرار مي گيرد وتنها 4تا 5درصد 
اقشار جامعه قادر به خريد آن خواهند بود. ظفري افزود: مشخص نيست كه آيا وزارت جهاد براي رضايت 
دامداران يا بهره مندي برخي افراد از سود 10هزار ميليارد توماني حذف عوارض و آزاد سازي  شيرخشك 
و كره اين مصوبه را ابالغ كرده است. او افزود: چرا بايد به اسم دامدار با راه انداختن شو خياباني كشتار دام 
و شيرپاشي، عوارض صادرات شيرخشك و كره را حذف و سود برخي افراد را تامين كنند، هيچ دامداري 
جلوي چشم مردم چاقو زير گلوي دام خود نمي گذارد. ظفري با بيان اينكه با نرخ مصوب جديد شيرخام 
صنايع كوچك به دليل نداشتن توان خريد و قدرت سرمايه در گردش عمال نابود مي شوند، گفت: اما دو 
تا سه واحد بزرگ لبني و برخي افراد و شركت هاي خاص به دليل داشتن امكان صادرات شيرخشك هاي 
دپوشده با نرخ شيرخام 4هزار و 500توماني و فراهم شدن زمينه صادرات شيرخشك و كره به سودهاي 
كالني مي رسند. اكنون حدود 50هزار تن شيرخشك و 48هزار تن كره در انبارها دپو شده است و 8نفر 
با احتساب)5شركت بزرگ( يك فرد حقيقي، يك تشكل صنفي لبني و گاوداران اين سودها را به جيب 
مي زنند. بايد رئيس جمهور جديد تحت هيچ شرايطي اجازه چنين كاري را ندهد چرا كه اين شيوه تنظيم 
بازار بازي كردن با سفره مردم اســت. ظفري افزود: از يك ماه پيش اتحاديه در نامه نگاری و نشست هاي 
متعدد اين مشكالت را به اطالع مسئوالن و نمايندگان مجلس رسانده اما البي قوي وزير جهادكشاورزي با 

برخي نمايندگان منجر به كوچك كردن و فروش سفره مردم شده است.

ث
مك

مصوبــه افزايــش نــرخ شــيرخام به  بازار
6هزارو400تومان و افزايش قيمت اين 
نهاده توليــد تــا 6هزارو700تومان )با 
احتساب هزينه حمل( براي صنايع لبني، زمينه افزايش 
80درصدي قيمت شير و لبنيات، رشد صادرات و جمع 

شدن اين اقالم از سفره خانوارها را فراهم مي كند.
به گزارش همشهري، وزير جهادكشاورزي از مصوبه 
شوراي قيمت گذاري محصوالت اســتراتژيك براي 
تعيين قيمت 6هزارو400توماني هركيلوگرم شيرخام 
و آزادسازي صادرات شيرخشك، كره، روغن حيواني، 
فرآورده هاي لبني و دام زنده خبر داده است، مصوبه اي 
كه به گفته فعاالن صنفي به قيمت كوچك شدن سفره 
شــير و لبنيات مردم به خصوص اقشــار كم درآمد و 
ســودهاي نجومي برخي افراد و شــركت هايي تمام 
مي شد كه شيرخشك و كره توليدي را با نرخ شيرخام 
4هزار توماني توليد اما اكنون با حذف عوارض صادرات 
با نرخ شــيرخام حدود 7هزار توماني صادر مي كنند. 
روي ديگر افزايش نرخ مصوب شــيرخام، فشــار اين 
مصوبه به ســفره خانوارهاي ايراني به خصوص اقشار 
كم درآمد است كه حتي با قيمت هاي كنوني نيز شير 
و لبنيات از سفره بسياري از آنها حذف شده است. اما 
به نظر مي رسد سياستگذاران و صنايع لبني با اجراي 
اين مصوبه دغدغه اي براي ســهم شــير و لبنيات در 
سفره خانوارها نخواهند داشــت؛ چرا كه آزادسازي 
صادرات اين اقالم موجــب افزايش رقابت براي خريد 
شيرخام با نرخ مصوب جديد بين صنايع لبني و افراد 
و شركت هايي مي شود كه نه تنها اين هزينه تمام شده 
باال را جبران خواهند كرد بلكه با رشد توليد و صادرات، 
شيرخشك، كره و شــير و لبنيات به سودهاي كالني 
دست مي يابند و بازهم بازنده اصلي چرخه گراني شير 
و لبنيات، مصرف كنندگان ايراني به خصوص اقشــار 

كم درآمد مشمول 6دهك پايين جامعه خواهند بود.

از افزايش نرخ خريد شيرخام تا آزادسازي صادرات 
كره و شيرخشك

شــوراي قيمت گذاري محصوالت اســتراتژيك در 
جلسه 14تير ماه جاري خود مصوبه اي سه بندي براي 
افزايش قيمت خريد تضميني شــيرخام وآزادسازي 
صادرات شيرخشك و كره را تصويب كرد. مصوبه اي 
كه كاظم خاوازي، وزير جهادكشاورزي با اشاره به آن 
اعالم كرد كه بر مبناي ايــن قيمت گذاري قيمت هر 
كيلوگرم شيرخام با رشــد 47درصدي نسبت به قبل 
به 6هزارو400تومان افزايش خواهد يافت و صادرات 
شيرخشــك، كره، روغن حيواني، فرآورده هاي لبني 
و دام زنده نيز آزاد خواهد شــد. وي افــزود: در متن 
نامه اين شورا آمده است، 1- شــوراي قيمت گذاري 
و اتخاذ سياســت هاي حمايتي محصوالت اساســي 
كشاورزي به استناد مفاد قانون اصالح قانون تضمين 
خريد محصوالت اساســي كشــاورزي و در راستاي 
حمايت از دامداران و پايداري توليد قيمت هر كيلوگرم 
شــيرخام را با 3.2درصد چربي و بــار ميكروبي زير 
100هزار، 6هزارو400تومان تصويب كرد همچنين 
به ازاي هر 0.1درصد افزايش يا كاهش درصد چربي 
مبلغ 800ريال متناســب با افزايش يا كاهش درصد 
چربي به قيمت شيرخام اضافه يا كسر خواهد شد.2-
صادرات شيرخشك، كره، روغن حيواني، فرآورده هاي 
لبني و دام زنده آزاد اســت و مديريت صادرات اقالم 
فوق الذكر اعم از مقدار، زمــان، مابه التفاوت صادرات، 
اهليت سنجي و اولويت بندي صادركنندگان بر عهده 
وزارت جهادكشاورزي است. 3- وزارت جهادكشاورزي 
مجاز است از طريق سازمان مركزي تعاون روستايي، 
شركت پشــتيباني امور دام، اتحاديه يا شركت هاي 
مباشر غيردولتي نسبت به خريد شيرخام، شيرخشك، 

دام زنده و گوشت قرمز اقدام كند.

پيش به سوي آزادسازي قيمت ها 
يك مقام مســئول در صنايع لبني با خــودداري از 
اظهارنظر در مورد قيمت گذاري جديد شــيرخام از 
چانه زني با وزير جهادكشــاورزي در اين زمينه خبر 
داد و اعالم كــرد، اين مصوبه به معنــاي افزايش نرخ 
خريد شــيرخام توســط صنايع لبني نيست و داراي 
ابهامــات زيادي اســت. به گفته وي با نــرخ مصوب 
شــوراي قيمت گذاري محصوالت اســتراتژيك نرخ 
شــيرخام 55درصد و نه 47درصد افزايش داشــته 
است؛ چرا كه آخرين نرخ مصوب هر كيلوگرم شيرخام 

4هزارو150تومــان بوده اما عمال دولــت با دورزدن 
صنايع لبني، نرخ مصوب 4هزارو500توماني براي هر 
كيلوگرم شيرخام براي حدود 10قلم لبنيات پرمصرف 
مشمول قيمت گذاري را اعالم كرد. اين مقام مسئول 
افزود: در مصوبه مذكــور فقط قيمت خريد تضميني 
شيرخام توسط وزارت جهادكشــاورزي اعالم شده و 
الزامي براي خريد نرخ شيرخام با قيمت مذكور توسط 
صنايع لبني وجود ندارد. در واقع اين نرخ مصوب مانند 
مصوباتي اســت كه براي تعيين نرخ خريد تضميني 
محصوالتي مانند گندم و... ابالغ شده است. او با تأكيد 
بر اينكه به نظر مي رسد اين براي آرام كردن گاوداران 
بوده اســت، افزود: نمي توان نرخ نهــاده توليد را كه 
65درصد ضريب تأثير در صنايع لبني دارد، 55درصد 
گران كرد اما انتظار داشــت كه نرخ شــير و لبنيات 
افزايش نيابد. نبايد صنايع لبنــي در مقابل دامداران 
قرار گيرند و بديهي است كه اگر نرخ شيرخام افزايش 
يابد، شير و لبنيات نيز گران مي شود. او با بيان اينكه 
بايد لبنيات را از گروه يك به گروه دو منتقل و عرضه و 
تقاضا نرخ شير و لبنيات را تعيين كند، افزود: با كاهش 
فشار نظام قيمت گذاري به توليد كننده مي توان انتظار 
بهبود كيفيت توليد، افزايــش رقابت و كاهش قيمت 

لبنيات را داشت.

اجراي نرخ جديد شيرخام از 17تير
رئيــس انجمــن صنفــي گاوداران در گفت وگــو با 
همشهري نرخ تعيين شــده در شوراي قيمت گذاري 
محصوالت استراتژيك براي شيرخام را الزامي دانست 
و گفت: بــا توجه به تصويب اين نــرخ در 14تيرماه و 
ابالغ آن از 17تيرماه جــاري، كارخانه هاي لبني نيز 
ملزم به خريد شــيرخام به اين نــرخ از تاريخ مذكور 
هســتند و اگر صنايع لبني نخرند، دولت شيرخام را 
به نرخ مصوب اعالم شــده خريداري مي كند. احمد 
مقدسي با اشــاره به اينكه نرخ مذكور براساس تامين 
ســه قلم نهاده توليد)جو، ذرت وكنجاله سويا( با ارز 
4هزارو200توماني و آزادسازي صادرات شيرخشك 
و كره تعيين شده است، افزود: تا سال گذشته شاهد 
واردات 50هزار تن كره به كشور بوديم اما اكنون نه تنها 
خودكفا شــده ايم بلكه 30هزار تن كره و 50هزار تن 
شيرخشك توليد كنندگان داخلي نيز دپو شده است 

كه با اين مصوبه عوارض صادراتي شيرخشك حذف 
و ممنوعيت صادارت كره لغو شــده اســت. او با بيان 
اينكه هيچ انحصاري در توليد و صادرات شيرخشك 
و كره وجود ندارد، افزود: آيــا وقتي كره با ارز 4هزار و 
200توماني وارد شد و صادرات آن ممنوع بود، مشكلي 
نبود؟ حتــي اكنون نيز حدود يك ميليون تن شــير 
تبديل به فرآورده هاي لبني شــده و صادر مي شود، 
مگر شير مورد نياز شيرخشك و كره با اين فرآورده ها 

تفاوتي دارد؟

توافق براي گراني 57درصدي لبنيات 
رئيس انجمن صنفــي گاوداران در مــورد اينكه آيا 
مصوبه مذكور منجر به گراني لجام گسيخته و حذف 
شير و لبنيات از ســبد مصرفي خانوارها نمي شود در 
مورد ميزان افزايش نرخ مصوب لبنيات با نرخ جديد 
شيرخام گفت: با ارائه مستندات هزينه تمام شده توليد 
به سازمان حمايت، انجمن صنايع لبني با اين سازمان 
براي افزايش حدود 57درصدي قيمت 10قلم لبنيات 
پرمصرف مشــمول قيمت گذاري به توافق رسيدند و 
قيمت بقيه محصوالت لبني كم مصرف نيز مشــمول 
ضوابط قيمت گذاري اين ســازمان نيست. مقدسي 
بيان كرد كه صنايع لبني پيشنهاد افزايش 70درصدي 
قيمت لبنيات پرمصرف را به ســازمان حمايت ارائه 
كردند اما در نهايت با كار كارشناســي صورت گرفته 
با افزايش 57درصدي قيمت اين اقالم موافقت شده 
است. او با اشاره به تأثير رشد هزينه تمام شده توليد بر 
نرخ شير و لبنيات، افزود: در شرايط تورم باالي توليد، 
اگر دولت مي خواهد شير و لبنيات گران نشود بايد به 
توليد كنندگان يا مردم يارانه بدهد و قرار نيست كه اين 
يارانه از جيب توليد كننده به مصرف كننده پرداخت 
شــود. نمي توان بنگاه هاي توليدي را تعطيل كرد و 
دولت براي تثبيت قيمت هــا بايد مابه التفاوت قيمت 

تمام شده را پرداخت كند.

لبنيات هم الكچري مي شود
مديرعامــل و رئيــس هيــأت مديــره اتحاديــه 
توليد كنندگان فرآورده هاي لبني ايران در گفت وگو 
با همشهري با تشريح پشت پرده گراني نرخ شيرخام 
و آزادسازي صادرات كره و شيرخشك، گفت: تصميم 
سه جانبه اي كه وزير جهادكشاورزي در روزهاي آخر 
دولت براي گراني شيرخام گرفته به معناي آن است كه 
وي سفره مصرف شير و لبنيات مردم را فروخته است. 
علي احسان ظفري، آزادسازي و حذف عوارض حدود 
100هزارتن شيرخشك و كره كه با شير ارزان قيمت 
4هزارو500توماني توليد شده را بهانه اي براي تقسيم 
سودهاي نجومي بين برخي افراد و شركت ها دانست 
و افزود: آقاي وزير تحت تأثير اطرافيان خود امضايي 
براي فروش سفره مردم زد و با اين اقدام عمال به اين 
سمت حركت مي كنيم كه محصوالت لبنی كه مردم 
به دليل گراني قادر به خريد آن نيســتند، با سودهاي 

كالن صادر خواهد شد. 
او با بيان اينكه ميزان افزايش 47درصدي نرخ شيرخام 
در مرحله توليد لبنيات به 80درصد مي رسد، افزود: با 
احتساب درصد ســود، هزينه كارگري، بسته بندي، 
توزيع و... ميزان افزايش قيمت شير و لبنيات به مراتب 
بيش از درصدهاي اعالم شده خواهد بود. مثال اگر نرخ 
ماست يك كيلوگرمي قبال 10هزار تومان بوده و با نرخ 
جديد شيرخام به 14هزارو700تومان افزايش مي يابد، 
اين ميزان افزايش فقط مربوط به تأثيرپذيري از نرخ 
شيرخام است و بايد هزينه فرآوري، توزيع، بسته بندي، 
دســتمزد و... را به اين نرخ افزود و نظام توزيع نيز بر 
مبناي نرخ جديد ماســت مذكور هزينه 25درصدي 
با قيمت جديد را دريافت مي كند و همه اين هزينه ها 
بايد از جيب مردم تامين شــده و سفره شير و لبنيات 
خانوارها كوچك تر مي شود. ظفري با بيان اينكه عمال 
با كاهش بيشــتر مصرف لبنيــات، افزايش صادرات 
سودآور و بدون عوارض اين فرآورده ها براي چند نفر را 
شاهد خواهيم بود، گفت: با اين مصوبه مصرف لبنيات 
به شــدت كاهش می يابد و شــير و لبنيات به كااليي 
الكچري تبديل مي شوند، مگر امكان دارد كارگري كه 
اكنون با مصيبت يك كيلوگرم ماست را مثال 10هزار 
تومان خريداري مي كند بتواند آن را با دو برابر قيمت 
بخرد؟ او افــزود: وزير جهاد با اين امضاي ســه جانبه 
عمال ســفره مردم را فروخته و مجلس نيز با تشكيل 
شوراي قيمت گذاري، اختيار تعيين قيمت محصوالت 

كشاورزي را به وزير جهاد داده است.

بازار طــال اين روزهــا باوجود  سكه و طال
برخورد بــه پنجمين تعطيلي 
اجباري يك  ســال ونيم اخير 
به دليل كرونا روزهاي پرخبري را مي گذراند. 
حذف قانون ماليات بــر ارزش افزوده طال و 
قانوني شدن معامالت آنالين طال، خبرهاي 
مهمي بودند كه طي چند روز گذشته منتشر 
شدند؛ اخباري كه مي تواند در بازار راكد طال 

تغييرات مثبتي ايجاد كنند. 
طي بيش از يك سال اخير تعطيلي هاي مكرر و 
طوالني مدت بازار طال به دليل محدوديت هاي 
كرونايي و تعطيلي جشن ها و مراسم به همين 
دليل دركنار كاهش قدرت خريد مردم، بازار 
طال را به ويژه در حوزه مصنوعات به ركودي 
عميق فروبرده و در ايــن مدت معامالت اين 
بازار عمدتــا به خريد ســكه به منظور حفظ 
سرمايه هاي خرد، محدود بوده است، گرچه 
اين معامالت نيز از آبان ماه ســال گذشته با 
رسيدن سكه به مرز 16ميليون تومان دچار 
توقفي ماندگار شد. از سوي ديگر درحالي كه با 
آغاز كرونا بسياري از كسب وكارها با استفاده 
از امكانات فضاي مجــازي محدوديت هاي 
قرنطينــه اي را به نحوي دور زدند و مســير 
تجارت آناليــن را برگزيدنــد، صنف طال از 
اين امكان نيز محروم بود و معامالت آنالين 
طال به دليل احتمــال تقلب و ضــرر و زيان 
خريداران از سوي اتحاديه هاي صنفي مرتبط، 
غيرقانوني شمرده مي شد و مجوزي دريافت 
نمي كرد. حــاال اما به نظر مي رســد با حذف 
و يا به عبارت بهتر، اصالح قانــون ماليات بر 
ارزش افزوده و مجوز گرفتن فعاليت آنالين 
طالفروشــي ها، بازار راكد طال بتواند بعد از 
مدت ها نفســي تازه كند و معامالت متوقف 

شده از سر گرفته شود.

تغييرات قانون ماليات بر ارزش افزوده چه 
تغييري مي كند؟

قانــون ماليات بــر ارزش افــزوده در طال از 
ســال1389 به اجرا در آمد و شــيوه اجراي 
آن به اين صورت بود كه خريدار 9درصد كل 
مبلغ فاكتور طال شامل قيمت، اجرت ساخت 
و ســود فروش را به عنــوان ماليات پرداخت 
مي كرد. اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده 
طال به اين شــيوه، افزايش قيمت تمام شده 
براي مصرف كننــده و كاهــش تقاضا براي 
مصنوعات طال را به دنبال داشت و به همين 
دليل اين قانون مورد انتقــاد فعاالن صنفي 
قرار گرفت. به گفته نايب رئيس اتحاديه طال 
و جواهر تهــران، فعاالن صنفي بــا توجه به 
ســرمايه اي بودن طال و با نگراني از آســيب 
به كل اين صنعــت به دليــل كاهش خريد 
مصنوعات، از زمان ابالغ اين قانون جلســات 
متعددي با سازمان امور مالياتي كشور، مركز 
پژوهش هاي مجلــس و نمايندگان مجلس 
برگزار كردند و در اين جلســه خواستار اين 
شــدند كه در اصالح قانون ماليات بر ارزش 

افــزوده، تنها ســود و اجرت ســاخت براي 
دريافــت ماليات مالك قرار گيــرد و قيمت 
طال از محاسبات مالياتي حذف شود. محمد 
كشــتي آراي در گفت وگو با همشــهري در 
توضيح بيشــتر اين موضــوع گفت: مجلس 
2ســال پيش با اين طرح موافقــت كرد اما 
شوراي نگهبان ايراداتي به آن وارد كرده بود 
كه با رفع ايرادات، ديــروز مصوبه مورد تأييد 
شــوراي نگهبان هم قرار گرفته و به صورت 
قانوني درآمده اســت. به گفته اين مســئول 
صنفي، قانون ماليات بر ارزش افزوده به اين 
شكل اصالح شــد كه تنها از اجرت ساخت و 
سود، ماليات دريافت مي شود و قيمت طال از 

محاسبه مالياتي حذف مي شود.

قانون جديد از دي ماه اجرا مي شود
با وجود تصويب و ابالغ قانون جديد ماليات بر 
ارزش افزوده طال، به نظر مي رسد اين قانون تا 
اجرا راه نســبتا درازي در پيش دارد. به گفته 
نايب رئيــس اتحاديه طال و جواهــر تهران، 
دولت براي اجراي اين قانون شرطي تعيين 
كرده كه به موجب آن كل معامالت از نقطه 
صفر تا صد، يعني مواد خام و توليد و توزيع تا 
مصرف، بايد در سامانه اي كه از سوي وزارت 
اقتصاد و دارايي طراحي و تعريف مي شود، به 
ثبت برسد. اين قانون بايد براي اجرا تا زمان 
طراحي اين ســامانه منتظر بماند. از سوي 
ديگر به گفته دبير اتحاديه طال و جواهر تهران 
اجراي اين قانون نه از تاريخ ابالغ كه از 6 ماه 
بعد خواهد بود. نادر بذرافشان در گفت وگو با 
همشهري ضمن بيان اين مطلب تأكيد كرد 
كه براســاس اصل 123قانون اساسي اجراي 
اين قانون كه در تاريخ 12تيرماه ابالغ شــده 
به 12دي ماه امســال موكول مي شــود و بر 
اين اســاس خريداران طي اين مدت ماليات 
را براساس قانون قبلي خواهند پرداخت. اما 
تغيير در قانون ماليات بــر ارزش افزوده چه 

تأثيري در بازار طال خواهد داشت؟

كاهش قيمت مصنوعات با قانون مالياتي جديد
حــذف قيمت طــال از مجموع محاســبات 
مالياتي، ميزان ماليات بر ارزش افزوده را تا حد 
بسيار زيادي كاهش مي دهد. به طور مثال اگر 
قيمت طال گرمي يك ميليون تومان و اجرت 
گرمي 100هزار تومان باشــد، با احتســاب 
7درصد سود فروشــنده، خريدار بايد طبق 
قانون قبلي براي هرگرم طــالي خريداري 
شــده 9درصد ضربدر هــزارو100 تومان به 
اضافه 7درصد ســود فروشــنده را به عنوان 
ماليات بپردازد درحالي كه براســاس قانون 
جديد محاسبات به اين شــكل خواهد بود: 
9درصد ضربدر مجمــوع 100هزار تومان و 
سود 7درصد فروشنده. به گفته فعاالن بازار و 
مسئوالن صنفي، اصالح قانون ماليات بر ارزش 
افزوده طال، رقم ماليات براي مصرف كننده را 
به كمتر از يك ســوم آنچه تاكنون محاسبه 
مي شد كاهش خواهد داد؛ عاملي كه مي تواند 
به افزايش تقاضا و بازگشت خريداران به بازار 

طال كمك كند.

با افزايش47 درصدی نرخ شير خام و گرانی چندباره لبنيات

 رئيس انجمن صنفی گاوداران در گفت و گو با همشهری: صنايع لبنی و دولت ملزم به خريد شير خام
 با نرخ هر كيلوگرم 6 هزار و 400 تومان از 17 تير ماه جاری هستند

صدور مجوز براي معامالت آنالين و كاهش ماليات بر ارزش افزوده خريد طال  
2اتفاقي است كه مي تواند رونق را بعد از2سال ركود به بازار طال بازگرداند

سفره شیر و لبنیات خانوارها کوچک می شود
2 اتفاق مثبت در بازار طال كاهش قيمت 10قلم ميوه در ميادين 

قيمت بيشتر ميوه هاي تابستانه طي هفته گذشته در  تره  بار
مياديــن ميوه و تــره بار كاهــش يافت. بــه گزارش 
همشــهري، نگاهي به نرخنامه ميادين ميوه و تره بار 
پايتخت نشان مي دهد در سومين هفته تابستان قيمت 10قلم ميوه 
شامل آلبالو و زردآلو و هلو تا انبه و انگور و خربزه در ميادين ميوه و تره بار 
تهران كاهش يافته و ميوه هاي تابســتانه از نقطه اوج قيمت فاصله 
گرفته اند. البته تعداد زيادي از ميوه ها نيز در طول هفته گذشته تغيير 
قيمتي نداشته اند. انواع آلو، پرتقال، گيالس، طالبي و گرمك و همچنين 
هندوانه، ميوه هايي هستند كه در هفته گذشته قيمتشان ثابت مانده و 
شليل و شبرنگ، تنها ميوه اي بود كه تاحدودي افزايش قيمت داشت. 
در جداول زير قيمت اقالم پرفروش ميادين و مقايســه قيمت آنها با 
سطح شهر آمده است اما ميوه هايي كه قيمت آنها در ميادين ميوه و تره 

بار كاهش يافته  به شرح زير اعالم شده است: 
1  انبه با 6هزار تومان كاهش قيمت؛ هر كيلوگرم 38هزار تومان
2  انگور با 300تومان كاهش قيمت؛ هر كيلوگرم 19500تومان

3 آلبالو با 2هزار تومان كاهش قيمت؛ هر كيلوگرم 21هزار تومان
خربزه مشهدي با 700تومان كاهش قيمت؛ هر كيلوگرم 8500تومان 4
انواع خربزه و ملون با 400تومان كاهش قيمت؛ هر كيلوگرم 6900تومان 5
6 زردآلوي ممتاز با 2900تومان كاهش قيمت؛ هر كيلوگرم 36900تومان

7 سيب ُگالب با هزار تومان كاهش قيمت؛ هر كيلوگرم 16500تومان
8  ليموترش سنگي با هزار تومان كاهش قيمت؛ هر كيلوگرم 12900تومان
9  ليمو ترش مينابي با 1500تومان كاهش قيمت؛ هر كيلوگرم 15900تومان

10 هلو با 1500تومان كاهش قيمت؛ هر كيلوگرم 19500تومان
 

 مقايسه قيمت انواع ميوه در ميادين و ميانگين سطح شهر
اختالف قيمتقيمت در سطح شهرقيمت در مياديننام محصول
38٪۱6.50026.500سيب گالب

45٪5.800۱0.500پرتقال
۱6 ٪37.00044.000گيالس

40٪۱9.50032.500هلو
39٪۱9.50032.000انگور

35٪8.۱00۱2.500طالبي و گرمك
39٪8.500۱4.000خربزه

۱5.5٪5.5006.500هندوانه
۱۱.5٪23.90027.000موز

30.5٪22.30032.000شليل و شبرنگ
29٪۱66.600235.500جمع

مقايسه قيمت سبزيجات و صيفي جات در ميادين و ميانگين سطح شهر
اختالف قيمتقيمت در سطح شهرقيمت در مياديننام محصول

3۱٪8.300۱2.000خيار كوتاه و گلخانه اي
3۱٪6.900۱0.000خيار رسمي و رويال

26٪5.9008.000گوجه فرنگي
4۱٪4.7008.000بادمجان

40٪5.4009.000كدو
28.5٪5.0007.000سيب زميني نو

30٪ 5.6008.000پياز نو
3۱.5٪6.5009.500انواع سبزي
23٪۱3.700۱8.000لوبيا سبز

32٪8.500۱2.500هويج
3۱٪70.500۱02.000جمع

 افزايش چراغ خاموش 
قيمت محصوالت سلولزی

قيمت محصوالت ســلولزي در بــازار مصرف درحال  سوپرماركت
باالرفتن اســت و اين درحالي اســت كــه هيچ خبر 
رسمي اي در اين باره منتشر نشــده است. به گزارش 
همشهري، از ارديبهشت امسال فروشگاه هاي محصوالت بهداشتي از 
افزايش قيمت محصوالت سلولزي از انواع دستمال كاغذي تا پوشك و 
پدهاي بهداشتي خبر دادند و مقايسه قيمت اين محصوالت با نرخ هاي 
اســفند و فروردين نشــان مي دهد قيمت ها افزايش داشته است اما 
به تازگي نيز سوپرماركت ها از رشد حدود 40درصدي قيمت دستمال 

كاغذي در سفارش هاي جديدشان مي گويند.
به گفته يكي از فروشندگان، قيمت دستمال كاغذي 300برگي برند 
پاپيا با 40درصد رشــد، از 11هزار و 400 به 15هزار تومان افزايش 
يافته و اين تغيير قيمت از موج جديــد افزايش نرخ در اين محصول 
و ديگر محصوالت مشــابه خبر مي دهد. مقايسه قيمت ها با زمستان 
سال گذشته از افزايش دوبرابري قيمت اين محصوالت حكايت دارد. 
به طور مثال، تا چندماه پيش قيمت دستمال كاغذي هاي 200برگ 
ليالك 6 هزار و 700تومان بود اما درحال حاضر بسته هاي 100برگ 
اين برند همين قيمت را گرفته است. تغيير قيمت در ديگر برندها هم 
با درصدهاي مشابه قابل مشاهده اســت. افزايش قيمت محصوالت 
سلولزي درحالي است كه هيچ مســئول صنفي در اين باره اظهارنظر 
نكرده است، با اين حال مرور اظهارات چندماه پيش دست اندركاران 
اين حوزه نشــان از اين دارد كه افزايش قيمت از خرداد امسال مورد 
بررســي بوده اســت. پاندمي كرونا مصرف محصوالت بهداشتي و 
سلولزي را در تمام كشورها و ايران به شدت افزايش داد و توليد نيز به 
همين نسبت افزايش يافت. مديركل دفتر صنايع نساجي، پوشاك و 
سلولزي وزارت صمت به تازگي اعالم كرد كه از ابتداي پاندمي كرونا 
شاهد افزايش ظرفيت هاي توليد در بخش محصوالت بهداشتي مثل 
انواع ماسك، دستمال كاغذي و ساير اقالم بهداشتي بوديم تاحدي كه 
در برخي از اين محصوالت به صادركننده تبديل شديم. افسانه محرابي  
به افزايش قيمت انواع محصوالت نساجي، پوشاك و سلولزي نيز اشاره 
كرد و عامل اصلي آن را افزايش نرخ ارز دانســت. اين مقام دولتي از 
افزايش تدريجي و منطقي اين محصوالت با تصميم كارگروه تنظيم 
بازار  نيز خبر داد. به نظر مي رسد اين تغيير قيمت ها بدون اطالع و اعالم 

ستاد تنظيم بازار درحال رخ دادن است. 

قيمت بعضی انواع دستمال كاغذی در سوپرماركت های تهران
قيمت- تومانمشخصاتبرند
2006.600 برگیتبرک
3009.700 برگیتبرک
2009.000 برگیپاپيا
۱006.700 برگیليالک
۱4.000دواليه- ۱50 برگیشکوه

۱5.300سه اليه- ۱00 برگیسافتلن
۱5.300دو اليه- ۱50 برگیسافتلن

۱4.022دواليه- ۱50 برگیپاپيا
۱3.800سه اليه- ۱00 برگیپاپيا
7.096دواليه- ۱00 برگیتنو

9.400دواليه- ۱00 برگیگلرنگ
9.400دواليه- ۱00 برگیهوبار
۱4.400دواليه- ۱50 برگیهوبار

8.200دواليه- ۱00 برگیمشکات
۱4.900سه اليه- 300 برگیايزی پك
۱۱.500دواليه ويژه- ۱00 برگیتوپاكس

فرخنده رفائي
خبرنگار

قيمت لبنيات مشمول نرخ گذاری دولتی در توافق سازمان حمايت و صنايع لبنی 57 درصد افزايش می يابد.

مدير عامــل و رئيس هيــات مديره 
اتحاديه توليدكنندگان فرآورده های 
لبنی ايران  در گفت و گو با همشهری: 
مصوبه شــورای قيمت گــذاری برای 
افزايش نرخ شير خام به بهانه حمايت 
از دامداران به قيمت فروش سفره مردم  
است و موجب می شود تا شير و لبنيات 
از دسترس بيشتر اقشار جامعه خارج و 
بازار صادرات اين اقالم برای تامين سود 

برخی افراد خاص داغ شود
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پيگيري

خبر 

آرامش در شهر زلزله زده نقده 
شامگاه جمعه، نقده و روســتاهاي اطرافش 3بار لرزيد. تكرار 
زلزله و بروز يك پس لرزه موجب شد شهروندان اين شهر شب را 
بيرون از خانه هاي خود بگذرانند و با برپايي چادر در بوستا ن ها 

بخوابند.
 به گزارش همشــهری، مديركل مديريت بحران استانداري 
آذربايجان غربي بــا بيان اينكه اين رخداد خســارت جاني به 
همراه نداشت و همه شهروندان اين شهرستان سالم هستند، 
 مي گويد: عصر جمعه 18تير زلزله اي به بزرگي 3/6ريشتر در

 نقده رخ داد.
پس از آن حوالي ساعت22و30 دقيقه زلزله  ديگري با بزرگي 
5ريشــتر در اين شهرســتان احساس شــد كه يك پس لرزه 
4/3ريشــتري به دنبال داشــت. مركز اين زلزله نيــز نقده و 

محمديار بود.
اميرعباس جعفري، با بيان اينكه بروز چند لرزش پشــت سر 
هم مردم و مسئوالن استان را نگران كرده بود، ادامه مي دهد: 
به دســتور اســتاندار، نيروهاي نظامي، انتظامــي، اورژانس، 
بيمارستان ها و شهرداري هاي شهرهاي جنوب استان به حالت 
آماده باش درآمدند. خوشبختانه زلزله، حادثه خاصي را موجب 
نشد و فقط ديوار بعضي خانه هاي روستايي ترك برداشت. در 
حال حاضر اوضاع عادي و آماده باش تيم هاي امدادي نيز پايان 

يافته است.
وي درباره ميزان خســارت وارد شده به روستاهاي شهرستان 
نقده نيز اظهار مي كند: نقده ۹5روستا دارد كه اكنون وضعيت 
در همه آنها به شــرايط روزمره بازگشته است. زيرساخت  هاي 
اين بخش از استان نيز كامال سالم هستند و آب، برق، تلفن و 
اينترنت مردم برقرار است. در بخش هاي كشاورزي و دامداري 
نيز مشــكلي وجود ندارد و آســيبي به اموال روستاييان وارد 

نشده است.
مديركل مديريت بحران اســتانداري آذربايجان  غربي با بيان 
اينكه تيم ارزيابي خسارت به اين مناطق اعزام شده و در حال 
بررسي جزئيات است، اظهار مي كند: گروه هايي از هالل احمر، 
بخشداري ها، دهياران و اورژانس به روستاهاي اطراف نقده براي 
برآورد خسارت اعزام شدند كه موردي در روستاها مشاهده نشد. 
ديروز هم گروهي از بازرسان بنياد مسكن راهي روستاهاي اين 

شهرستان شدند. 
اين گروه ها روســتا به روستا گشــتزني می كنند و درصورت 
مشــاهده خرابي در بناهاي روســتايي آنان را براي دريافت 

خسارت معرفي خواهند كرد.
درصورت تشــخيص بازرسان بنياد مســكن و نياز خانه هاي 
روستايي به بازسازي به مالكان، وام ترويجي پرداخت خواهد 

شد تا بتوانند خانه هاي خود را بازسازي يا مقاوم سازي كنند.

31تير، مهلت تسليم اظهارنامه 
مالياتي اصفهاني ها

اشــخاص حقوقي، شــركت ها و همچنين صاحبــان امالك 
 تا 31 تير ســال  جاري براي تســليم اظهارنامه هاي مالياتي

فرصت دارند.
مديركل امور مالياتي اصفهان ضمن اعالم اين خبر به همشهري 
مي گويد: اشخاص حقوقي در سال13۹8 تعداد 24هزارو833 
اظهارنامه ارائه كردند كه تا امروز به 63/5درصد رسيدگي شده 
و 36درصد باقيمانده كه حدود ۹055اظهارنامه بود، از پروسه 
رســيدگي خارج شــد زيرا اطالعاتي كه مؤديان ارائه دادند با 

داده هاي بانك هاي اطالعاتي ما برابري داشت.
بهروز مهدلو با تأكيد بر اينكه ســازمان مالياتي ارائه اطالعات 
شفاف از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي را مي پذيرد، مي افزايد: 
موعد تســليم اظهارنامه هاي ســال13۹۹ اشخاص حقيقي 
15تير به پايان رســيد و طبق آمار 22۹هزارو8۹2 اظهارنامه 
مالياتي تا اين تاريخ دريافت شــد. وي با بيان اينكه امســال 
بيش از 150هزار اظهارنامه مالياتي مشــاغل با اســتفاده از 
تبصره ماده100 قانون مالياتي قطعي و از پروســه رسيدگي 
خارج شده است، ادامه مي دهد: خوداظهاري مؤديان حقيقي 
امســال 4درصد رشد داشــته اســت. مديركل امور مالياتي 
اصفهان با اشاره به اينكه سال۹8 نيز 141هزارو5۹۷ اظهارنامه 
مؤديان حقيقي با استفاده از تبصره ماده100 قطعي شده بود، 
مي گويد: 65درصد از اظهارنامه هاي مالياتي از پروسه رسيدگي 
خارج  شــد و عالوه بر اين 21درصد الباقــي اظهارنامه هاي 
ســال۹8 كه بيش از 41هــزارو۷31 اظهارنامه بــود، براي 
نخســتين بار با خوداظهاري مورد قبول قرار گرفت.مديركل 
امور مالياتي اصفهان با اشــاره به اينكه ميــزان فرار مالياتي و 
پولشويي در كشــور به حدود 30هزار ميليارد تومان مي رسد، 
 مي افزايد: براي مقابله با پولشــويي و شناسايي افراد حقيقي و 
حقوقي كه فرار مالياتي داشــتند در اســتان اصفهان 4اداره 
مالياتــي در اين زمينه فعال شــده و رصد مالــي بانك ها نيز 
كمك كننده بــود و تاكنون نزديك به هــزار ميليارد تومان از 
اين مبلغ در اســتان اصفهان وصول شده است. مهدلو با اشاره 
به اصالحيه قانون ماليات بر ارزش افزوده كه 12تير امســال 
ابالغ شد، گفت: براساس قانون جديد، ماليات بر ارزش افزوده 
تنها از سود كاال دريافت مي شــود و ماليات ستاني از اصل طال 

منتفي است.

6 روایت از 8 سال مدیریت زنان
تعداد مديران زن از حدود 5درصد در سال۹2 به بيش از 25درصد رسيده و حاال مديران زن از تلخی و شيريني هاي 

تجربه شان در مناصب رده باالي مديريتي مي گويند؛ دستاوردي كه نبايد از كنارش ساده گذشت

تعداد مدیران زننام استان 

61آذربایجان شرقی

71آذربایجان غربی

47اردبیل

48اصفهان

17البرز

24ایالم

-بوشهر

-چهارمحال وبختیاری

8خراسان جنوبی

93خراسان شمالی

325خراسان رضوی

93خوزستان

80زنجان

29سمنان

357سیستان و بلوچستان

107فارس

50قزوین

5قم

17کردستان

273کرمان

38کرمانشاه

5کهگیلویه وبویراحمد

98گلستان

189گیالن

5لرستان

186مازندران

100مرکزی

136هرمزگان

65همدان

36یزد

آمار مدیران زن رده باالی استان ها
آنچه از سوی سازمان های دولتی درباره مديريت زنان در بخش های مختلف اعالم 
شده نشان می دهد از نيروی زنان به شكل مساوی استفاده نشده و در اكثر استان ها 
زنان ســهم كمتری در اين آمار دارند. آنچه در اين جدول می خوانيد آمار مديران 
زن انتصابی همچون معاونان اســتاندار، فرمانداران، بخشداران و دهياران است و 
شمار اعضای شوراهای شــهر و روســتا به دليل انتخابی بودن ايشان لحاظ نشده 
است. همچنين از جزييات آمار مديران زن در بوشهر و چهارمحال وبختياری آماری 

در دست نيست اما به طور كلی چهارمحال وبختياری 251 مدير ميانی زن دارد.

مدیران زن هرمزگانی با لباس بومی در محل کار

براســاس قانون برنامه ششم توسعه تا 
پایان سال 1۴۰۰، 3۰درصد از پست هاي گزارش 

مدیریتي باید به زنان واگذار شود. معاون 
رئيس جمهوري در امور زنان و خانواده روز گذشــته 
)شنبه 19تير( در اختتاميه چهارمين جشنواره علم و 
زن )جایزه مریم ميرزاخاني( که با حضور معاون اول 
رئيس جمهوري و وزیر علوم در دانشگاه تربيت مدرس 
برگزار شد، اعالم کرد که تعداد مدیران زن از حدود 
۵درصد در سال9۲ به بيش از ۲۵درصد رسيده و با این 
شرایط، دیگر مشكلي از نظر انتصاب مدیران زن در 
حد وزیر وجود ندارد. معصومه ابتكار تأکيد کرد که این 
تغيير چهره قابل توجهي که در عرصه مدیریتي اتفاق 
افتاده، فرصت حضور زنــان در عرصه هاي مختلف 
اجتماعي، سياســي و مدیریتــي را فراهم کرده و 
اميدواریم این روند ادامه پيدا کند. فرصتي که ابتكار، 
به آن اشــاره مي کند، در انتخابات شوراهاي شهر و 
روستاي امسال هم به چشــم آمد. با وجود کاهش 
1۵درصدي حضور زنان در شــوراي شــهر مراکز 
استان ها، بيش از ۵99۰زن در انتخابات شوراهاي شهر 
و روستا انتخاب شدند که بيش از ۵7۰نفر آنها مربوط 
به اعضاي شوراهاي شهر )شهرهاي بزرگ و کوچك( 
و مابقي مربوط به شــوراهاي روستاست؛ این عدد 
نسبت به دوره قبل افزایش حدود ۵۰درصدي را نشان 
مي دهد. حاال زنان زیادي در شوراهاي شهر و روستا تا 
دهياري، بخشداري، فرمانداري، شهرداري، اداره هایي 
چون محيط زیست و ... در پست های مدیریتی مشغول 
به کار هســتند. برخي از آنها نخستين مدیر زن در 
جامعه کوچك شان بوده اند و مانند سميه ميهن خواه، 
دهيار روســتاي »غالم محمدبازار« سيســتان و 
بلوچستان الگوي دیگران شده اند و برخي اما جا پاي 
دیگراني گذاشته اند. هر چه هست تجربه مدیریت 
زنانه تلخی و شــيریني هایي دارد که دانســتن آن  
مي تواند براي حفــظ این دســتاورد کمك کند؛ 
دستاوردي که نباید از کنارش ساده گذشت و باید در 
دوره بعد ریاست جمهوری هم به عنوان  یك مطالبه 
عمومی و اجتماعی ادامه پيدا کند و هدف گذاری آن 
از 3۰ درصد برنامه ششم توسعه به ۴۰ درصد و بيشتر 

برسد.

   مهم توانمندي است

به گفته ســميه قاسمي طوسي، 
مديركل امور بانــوان و خانواده 
مازنــدران، حضــور زنــان 
مازندراني در حوزه مديريتي از 
سال۹2تاكنون 50درصد بيشتر 
شده و 1۹درصد مناصب مديريتي اين استان در اختيار زنان 

قرار دارد.
رقيه صفري، معاون توســعه مديريت و منابع اســتانداري 
مازندران يكي از همين زنان است. او كه پيش از اين به عنوان 
معاون فرهنگي، اجتماعي استانداري مازندران و همينطور 
معاون سياســي و اجتماعي فرمانداري نور فعاليت داشته، 
يك سال است كه به عنوان معاون توسعه مديريت استانداري 

فعاليت مي كند و از مديران موفق استان محسوب مي شود.
صفري درباره تجربه اش به عنوان يك مدير زن به همشهري 
مي گويد: هميشه تالش كرده ام بدون درنظر گرفتن جنسيت 
در كارم به آنچه برعهده دارم، توجه كنــم؛ به همين دليل 

هميشه جنسيت در مرحله دوم اهميت قرار دارد.
او ادامه مي دهد: گاهي از بعضي زنان شنيده ام كه مي پرسند 
چطور با قدرت كارم را انجام مي دهم؛ درحالي كه برايشــان 
پيش آمده همكاران مردشــان به حرف آنها گوش ندهند. 
به نظر من اين موضوع به توانمنــدي و قدرت ما برمي گردد. 
اگر با توانايي كافي كاري كه به ما محول شده را انجام دهيم، 
هيچ كس چنين برخوردي با مــا نخواهد كرد. به خاطر دارم 
وقتي نخستين بار به عنوان معاون اســتاندار انتخاب شدم، 
خيلي از آقايان كه سابقه بيشتري داشتند، معترض بودند. 
با اين حال در كمتر از 2ماه به شــكلي كار كردم كه پاســخ 
همه اين اعتراض ها داده شد. معاون توسعه مديريت و منابع 
استانداري مازندران با بيان اينكه تفاوتي در مديريت زنان و 
مردان نمي بيند، ادامه داد: البته من از يك نكته غافل نيستم؛ 
آن هم اينكه به عنوان يك زن با مســائل بيشتري درگيرم و 
اگر همراهي خانواده ام نبود نمي توانستم ميان محيط كار و 
زندگي ام تعادل ايجاد و در هر دوي آنها با آرامش فعاليت كنم.

    بخشداري یك کار ميداني است

گيالن، مديــران زن كم ندارد. 
زنان در اين استان در پست هاي 
متفاوتي از فرمانداري گرفته تا 
شهرداري مشــغول به فعاليت 
هســتند. در اين اســتان ۷زن 
به عنوان بخشدار مشغول به كار هستند كه فاطمه عليزاده، 
بخشدار آستانه اشــرفيه يكي از آنهاســت. او پيش از آنكه 
با ســمت بخشدار مشــغول به كار شود 10ســال به عنوان 
كارشناس شوراها و دهياران فعاليت كرده و حاال حدود 6ماه 

است كه بخشدار آستانه اشرفيه شده است.
فاطمه عليزاده درباره تجربه بخشداري به همشهري مي گويد: 
بخشــدار يك مدير ميداني اســت. كارهايــي مانند اين را 
نمي شود از پشت ميز انجام داد و شــايد همين مورد باشد 
كه اين ســمت را مردانه جلوه مي دهد. با اين حال در مدتي 
كه به عنوان بخشدار آستانه اشرفيه فعاليت كرده ام، هيچ گاه 
احساس محدوديت نداشتم و همانطور كه ديگر بخشداران 
استان به امور شهر خود رســيدگي مي كنند من هم كارم را 

انجام مي دهم و همه اتفاقات و امور منطقه را رصد مي كنم.

او با بيان اينكه تا آنجا كه مي توانســته سعي كرده است كار 
خود را به جنسيت محدود نكند، ادامه مي دهد: به دليل سابقه 
فعاليتم همكارانم در بخشــداري مرا مي شــناختند و هيچ 
برخورد منفي با من به عنوان يك مدير زن نداشتند. همين 
آشنايي هم موجب شده است هيچ گاه فكر نكنم به عنوان يك 
زن بايد بيشتر از ديگران كار كنم تا مورد انتقاد قرار نگيرم. 
از سوي ديگر به دليل اشراف كاملي كه بر منطقه و مسائلش 

دارم، هيچ وقت خللي در كارم به وجود نيامده است.
بخشدار آستانه اشــرفيه مي افزايد: در اســتان گيالن زنان 
بسياري در پست هاي مديريتي كار مي كنند و جالب است كه 
معموال همه آنها از حاشيه هاي سياسي دور هستند و بيشتر 
بر كارشان متمركزند؛ درحالي كه مردان معموال جذب احزاب 
خاصي مي شوند. اين نوعي محافظه كاري است، اما از طرفي 
موجب مي شود زنان به شكلي تخصصي تمام وقتشان را به كار 

اختصاص دهند و موفق تر هم باشند.
 

   نگاه مادرانه یك مدیر

محيط زيســت، از آن دســت 
حوزه هايي است كه از رده هاي 
بــاال چون رياســت ســازمان 
حفاظــت از محيط زيســت تا 
مديران اســتاني زن را به خود 
ديده است. كرمان هم از ســال ۹۷تا امروز شاهد مديريت 
مرجان شاكري، در جايگاه مديركلي حفاظت از محيط زيست 
بوده؛ بانويي 44ســاله كه معتقد اســت در كار نه مي شود 
جنسيت را كنار گذاشــت و نه مي شــود با تمركز صرف بر 
جنسيت فعاليت كرد.او با بيان اينكه كار مديريتي يك كار 
فراجنسيتي اســت و زن و مرد ندارد به همشهري مي گويد 
كه رفتار و كنش هاي يك فرد اســت كه مشــخص مي كند 
در چه جايگاهي قرار گيرد؛ هرچند زن هــا به دليل روحيه 
خاص خودشان انعطاف پذيري بيشــتري نشان مي دهند، 
تحليل هاي جامع تري دارند و حتي به سيســتم هم مادرانه 
نگاه مي كنند. همين نــگاه مادرانه و احســاس واقعي هم 
معموال به رشد مجموعه كمك مي كند. شاكري كه معتقد 
است تجربه  مديريتي اش نه صد درصد زنانه بوده و نه كامال 
مردانه توضيح مي دهد: محيط زيست حوزه خاصي است كه 
عالوه بر حضور ميداني و فيزيكي نياز به صحبت و قانع كردن 
افراد براي احقاق حق محيط زيست دارد. فكر مي كنم زن ها 
به دليل حس دروني زنانه و مادرانه شان توانمندي الزم را براي 
اقناع افكار دارند و از اين نظر حتي مي توانند آموزش دهنده 
هم باشــند.او با تأكيد بر اينكه حضور بانوان در عرصه هاي 
مديريتي نه الزام اما نياز است، ادامه مي دهد: اول كه كارم را 
شروع كردم براي همه سخت بود. من تنها مدير اجرايي زن 
در استان بودم. از اين طرف و آن طرف مي شنيدم كه گفتند 
فاتحه محيط زيست خوانده شد، اما حاال با گذشت چند سال 
همه آنهايي كه اين نظر را داشتند، كنار من ايستاده اند. خيلي 
خوشــحالم كه توانســتم دينم را به محيط زيست ادا كنم. 
مجموعه هاي ما بيش از آنچه هست به نگاه زنانه نياز دارند و 

بايد خشكي و سختي موجود شكسته شود.

    الگویي براي دختران روستا

سن و سالي ندارد؛ متولد  1368 
است و كارشناس ادبيات. متولد 
روستايي در بخش پالن است، 
اما از ســال ۹6به عنوان دهيار 
روستاي »غالم محمدبازار« در 
شهرستان چابهار سيستان و بلوچســتان فعاليت مي كند. 
سميه ميهن خواه، حاال به عنوان يكي از دهياران موفق منطقه 
در سيستان و بلوچستان شناخته مي شود و بعد از انتخابات 
خرداد امسال هم به اصرار شوراي روستا و اهالي در جايگاه 
دهياري باقي مانده است. او هم مانند همه زناني كه در جايگاه 
مديريتي قرار مي گيرند در ابتداي كار با مشــكالتي روبه رو 
بوده است. ميهن خواه به همشهري مي گويد: اوايل به دليل 
خانم بودن و اينكه همه معتقد بودند فقط آقايان مي توانند 
كار كنند، مشكالتي داشتم. اين در شرايطي بود كه روستاي 
ما به دليل مسائلي اعتبار نداشت و خرابي هاي سيل هم روي 
دســت مان مانده بود، اما با جذب كمك خيران و كمك آنها 
توانستم بخشي از مشكالت را حل كنم؛ مثال مردم ناچار بودند 
يك كيلومتر دنبال آب بروند، اما ما لوله كشي داخلي روستا را 

با كمك خيران انجام داديم.
او مي افزايد: روستاي ما از نظر فرهنگي وضع خوبی نداشت، 
بچه ها همه تا كالس پنجم درس مي خواندند، اما حاال مادران 
روستا مرا الگوي دختربچه هايشان معرفي مي كنند و به آنها 
مي گويند درس بخوانيد تا شــبيه خانم ميهن خواه شويد. 
خيلي خوشحالم كه اين كار را مي كنند، نه از اين جهت كه 
من حتما آدم موفقي هســتم؛بلكه به اين دليل كه دختران 
ســواد و آگاهي پيدا كنند. ميهن خواه مي گويد كه هرچند 

ابتدا پذيرفتنش از ســوی جامعه ســنتی محلی و مردان و 
حتی برخی از زنان روستايی  سخت بوده، اما حاال انقدر انس 
و الفت و همدلي ميان او و اهالي شــكل گرفته كه قرار است 
در 4سال آينده هم دهيار روســتا بماند. او معتقد است در 
منطقه محرومي چون سيستان و بلوچستان سواد و باال رفتن 
آگاهي فرهنگ را باال مي برد و موجب مي شود محدوديت ها 
و سختگيري ها نســبت به زنان كمتر شود؛ همانطور كه در 

سال هاي اخير اين اتفاق تا حدودي رخ داده است.

   راه دشوار در کسب تجربه زنانه

نهادهــاي دولتــي در همدان 
هم مثل بسياري از استان ها از 
مديريت زنان بهــره  مي گيرند. 
زنان در همدان در شــوراهاي 
شهر و روســتا، فرمانداري ها و 
به عنوان دهيار روســتاها فعاليت دارند. زهــرا حاجيلويي، 
يكي از دهياران شهرستان مالير اســت كه از 10سال قبل 
تاكنون در روستاي شــادكندي و الفاوت فعاليت مي كند. 
او درباره تجربــه كار به عنوان يك دهيار زن به همشــهري 
مي گويد: وقتي سال8۹در روستاي شادكندي مشغول به كار 
شدم روســتا هم از نظر رفاهي و هم در زمينه هاي فرهنگي 
به كار زيادي نياز داشــت. شادكندي گازكشــي نشده و به 
همين دليل دغدغه مردم گاز بود و من هم همين موضوع را 
پيگيري كردم. حاجيلويي با بيان اينكه كار كردن در فضاي 
سنتي روستاها به عنوان يك زن آسان نيست، ادامه مي دهد: 
مردم روســتا حضور زنان در جمع هاي مردانه را عيب تلقي 
مي كردند، زنان شــان اجازه حضور در جمع ها را نداشتند و 
حتي به دختران شان اجازه نمي دادند براي تحصيل در دوره 
راهنمايي به روســتاي الفاوت بروند. به عنوان يك زن بايد 
تالش مي كردم هم جايگاه خــودم را پيدا كرده و هم زمينه 
را براي حضور زنان در جامعه روستايي فراهم كنم. او با بيان 
اينكه زنان حتي در هر جايگاه شــغلي بايد مراقب نوع رفتار 
و پوشش خود باشــند، مي گويد: اكنون كه در الفاوت دهيار 
هستم، شرايط عوض شــده و مردم آن قدر مرا مي شناسند 
كه قضاوتي درباره ام نداشته باشند. اما آن زمان به شكلي كار 

كردم كه فضا براي زنان و دختران شادكندي هم بهتر شد.
دهيار روستاي شادكندي با بيان اينكه تجربه هاي امروزش را 
با تحمل دشواري هاي بسيار به دست آورده است، مي افزايد: 
واقعا اعتقاد دارم زنان بهتر از مردان مديريت مي كنند. زنان 
كمتر به منافع خودشان فكر نمي كنند و  كمترمثل مردان 
وارد روابط رفاقتي نمي شوند. آنها مي توانند يك حوزه كاري 
پرمشغله را با بودجه اي اندك به بهترين شكل مديريت كنند.

   آنچه مدیران زن دارند

معاون استاندار در امور بانوان از 
مناصبي است كه صد در صد به 
زنان مي رسد، اما همين جايگاه 
هم براي زنان تجربه هاي خاصي 
از مديريت دارد . زينب پارسافخر، 
مديركل امور بانوان استانداري خوزستان يكي از 31زني است 
كه در اين جايگاه قرار گرفته و معتقد است؛ زماني كه يك زن 
مدير مجموعه اي مي شــود توجه و نگاه ها به سمت او بسيار 
بيشــتر از يك مدير مرد خواهد بود. درحالي كه مديران زن، 
فارغ از اين نگاه ها با تــالش و جديت مي توانند مجموعه  خود 
را به موفقيت برســانند. او با بيان اينكه زنان مدير با توجه به 
تمركز ويژه اي كه روي مســئوليت و حرفه شان دارند مسائل 
و مشــكالت زيرمجموعه خود را احصا و شناسايي و براي رفع 
آن تالش مي كنند، به همشهري مي گويد: در سال هاي اخير 
توجه به مديريت زنان صورت گرفته، اما الزم اســت به انتظار 
جامعــه بانوان يعني توجــه به شايســتگي، تخصص و تعهد 
به دور از مســائل تبليغي در مناصــب مديريتي هم پرداخته 
شود. هرچند بسياري از تصميم گيران به توانايي زنان جامعه 
در رده هاي باالي مديريتي واقف هســتند، اما متأســفانه با 
 توجه به حاكم بودن تفكر جنســيتي در ســازمان ها و ادارات

حتي در شرايط تخصصي برابر، برتري بيشتر از آن مردان بوده 
اســت. پارســا فخر برخي باورهاي قالب در جامعه و ترديد در 
توانايي زنان را مانعي در دســتيابي آنان به جايگاه و مناصب در 
خورشان مي داند و اظهار مي كند: انتظار مي رود مسائل مربوط به 
زنان و برنامه ريزي ها فارغ از مسائل سياسي باشد تا شاهد رويه اي 
مناسب و مدون باشيم. او تأكيد مي كند؛ در كشورمان خانم هاي 
تحصيلكرده، خوش فكر، با استعداد و خوش قلم و مدير كم نداريم 
و بســياري از بانوان به دليل هوش و ذكاوت و توانايي كه دارند، 
مي توانند بين مســائل مربوط به خانواده و حضور در اجتماع، 
 آن هم در ســطوح مديريتي تعادل ايجاد كننــد و در اين امر 
موفق باشــند. به اعتقاد پارســا فخــر، زنان به دليل داشــتن 
 نقش هاي چندگانه و توجه به آنــان مي توانند مديراني منظم و

منضبط باشند. 

سيده زهرا عباسي- حميده پازوکي
خبرنگار
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احداث تله كابين در جنگل 
محيط
ناهارخوران استان گلستان در زيست

يكي از بكر تريــن پهنه هاي 
جنگل هــاي هيركاني بــا مخالفت فعاالن 
محيط زيست روبه رو شده است. عالوه بر آنها، 
هزاران نفر از مــردم عادي نيز بــه كارزار 
»درخواست لغو احداث تله كابين در جنگل 

ناهارخوران شهر گرگان« پيوسته اند.
از نظر كارشناسان، توسعه يافتگي بي قاعده 
در بكرترين عرصه هاي منابع طبيعي، آسيب 
جبران ناپذيري به طبيعت وارد مي كند. اخيرا 
»شبكه سمن هاي محيط زيســت و منابع 
طبيعي گلستان« با ارسال يك نامه سرگشاده 
خطاب به مسئوالن نهادهاي دولتي و نظارتي 
و نيز نهاد قانونگذار خواســته اند تا نســبت 
به پــروژه تله كابين در جنــگل هيركاني 
»ناهارخوران«   بازنگري كنند. در بخشي از 
اين نامه آمده اســت: بررسي هاي ميداني و 
فني نشــان مي دهد اجراي پروژه تله كابين 
در جنگل ناهارخــوران، پيامدهايي چون 
افزايش خطرعــدم امنيت محيطي به دليل 
مشرف بودن حوضه آبريز و سيل خيز رودخانه 
زيارت به ناهارخوران و شــهر گرگان، قطع 
درختان جنگلــي هيركاني و تغيير كاربري 
آنها، نابودي خاك، افزايش ريســك رانش، 
همچنيــن بارترافيكي و بــار مصرف برق، 
لوله كشــي چشــمه هاي جنگلي و كاهش 
شديد دبي آب و حقابه طبيعت و حيوانات،باال 
رفتن قيمــت معدود زمين هاي شــخصي 
افراد ذي نفع كه پيرامون ايســتگاه نخست 
تله كابين قرار دارند، احتمال ايجاد مسيرهاي 
دسترسي جديد، نبود توجيه اقتصادي طرح 
و ده ها آســيب ديگر را براي شهر گرگان و 

استان گلستان به دنبال خواهد داشت.
طرح تله كابين پارك جنگلي ناهارخوران 
به مساحت 602هكتار جانمايي شده است. 
)ايســتگاه مقصد 596مترمربع، ايستگاه 
ميانــي 258مترمربــع، ايســتگاه مبدأ 
969مترمربــع و 17دكل كه براي هركدام 
32مترمربع فضا پيش بيني شــده است.( 
به اعتقاد هادي كيادليري، مشــاور مرجع 

ملي كنوانسيون و دبير شوراي مراجع ملي 
جنگل، توســعه يافتگي بي قاعــده عامل 

تخريب منابع طبيعي مي شود. 
او معتقد اســت كه يكــي از كاركرد هاي 
طبيعت، گردشگري است و مخالفتي با آن 
ندارد اما نوع باقاعده آن بايد توســعه پيدا 
كند. همچنين وي مي افزايد: بدون اينكه اثر 
اقدامات توسعه اي در دراز مدت مورد ارزيابي 
قرار گيرد، دســت به كارهايي مي زنيم. به 
بهانه كســب درآمد در سايت هاي باستاني 
هيچ كس پيســت موتور ســواري احداث 
نمي كند. كســي با پيســت موتورسواري 
مخالف نيست ولي بايد اول از همه پرسيد، 
كجا و با چه شــرايطي؟ اكوسيســتم هاي 
شــمال كشــور در يونســكو ثبت جهاني 
شــده و يك ميراث طبيعي جهاني است و 
شرايطش با جنگل هاي ديگر فرق مي كند. 
اين اكوسيســتم بسيار حســاس است و 
نمي توان در جاهايي كه مــردم به صورت 
عرفي از آنجا اســتفاده مي كنند  يا گذرگاه 
مسافران اســت، تله كابين راه اندازي كرد. 
هادي كيادليري به همشــهري مي گويد: 
پيشنهاد دهنده هاي اين طرح ها به تخريب 
و عوارضي كه توسعه با ايجاد تله كابين ايجاد 
خواهد كرد و آســيب هاي زياد گردشــگر 
در منطقه فكــر نمي كننــد. در طرح هاي 
توسعه اي عالوه بر خسارت بايد هزينه هاي 
محيط زيستي را نيز محاسبه كنيم. هزينه 
محيط زيستي بدين معناست كه شما جايي 
را تخريب مي كنيد كه مي توانست تا سال ها 
خدمات پايدار اكوسيستمي بدهد. تخريب 

اكوسيستم هاي بكر، براي احداث تله كابين 
نگاه اقتصادي و تاجر مآبانه و كاسب مآبانه به 

محيط زيست است.
عضو هيــأت علمــي انجمــن جنگلبانان 
ايران معتقد اســت كه نه فقــط تله كابين 
ناهارخوران، بلكه راه اندازي تله كابين در ساير 
نقاط جنگلي در شمال با فلسفه اشتباهي 
پيگيري مي شود. او مي گويد: دليل پيگيري 
راه اندازي چنيــن پروژه هايي در نبود طرح  
آمايش سرزمين است. تله كابين  هايي كه در 
مناطق طبيعي احداث شده، هيچ فايده اي 
براي طبيعت منطقه نداشته اند. او مي پرسد: 
درآمدهــاي حاصلــه از تله كابين هايي كه 
احداث شــده،  براي كيست؟  500هكتار از 
جنگل بكر را براي احداث تله كابين به افراد 
مي دهند و آنها فقط ماهي 2ميليون تومان 
به ســازمان منابع طبيعي مي دهند. ده ها 
ميليون مسافر براي ديدن دريا و طبيعت به 
شمال مي روند و كمترين ارقام براي حفظ 
طبيعت هزينه مي شود؛ درحالي كه وقتي در 
اين مناطق يك آفت طغيان مي كند، براي 
مبارزه با آن 10ميليون تومان هم نداريم. قرار 
است كه اكوتوريسم به درمان درد طبيعت 
كمك كند ولي مي بينيد مثال وقتي جايي 
آتش سوزي مي شود، جنگلبان با سرشاخه 
بلوط درختان را خاموش مي كند. هر طرحي 
كه به طبيعت آسيب وارد كند، مردود است 
مگر اينكه با آمايش سرزمين اقدام به توسعه 
كنيم و از همه مهم تر بدانيم درآمد آن طرح 
چقدر در حفظ منابع طبيعــي آنجا صرف 

مي شود.

رويشگاه ارزشمند زاگرس، هر 
منابع
روز بــا تهديدها و مخاطرات طبيعي

گسترده ای مواجه مي شود و 
اگر حمايت گســترده از اين منبع طبيعي 
كشور صورت نگيرد، به زودي بايد در انتظار 

پايان تلخ در رويشگاه هاي زاگرسي بود.
7رودخانه بــزرگ كشــور و 40درصد آب 
شــيرين  ايران در حوزه زاگرس قرار دارند، 
ولي نبــود برنامه از يك ســو و حريق هاي 
گسترده طي ســال هاي اخير موجب بروز 
نگراني جدي در اين عرصه شــده است. از 
سال 95موضوع تهيه سند راهبردي و برنامه 
مشخص براي حفاظت از زاگرس در دستور 
كار دولت، مؤسســه تحقيقات جنگل ها و 
فعاالن منابع طبيعي قــرار گرفت كه هنوز 
پس از 5سال اين ســند در مراحل پيش از 
ابالغ قرار دارد. سه شنبه هفته گذشته بود 
كه مسعود منصور، رئيس سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخيزداري كشــور از تالش براي 
نهايي كردن ســند جامع زاگرس تا پايان 
دولت دوازدهم خبــر داد. اهميت موضوع 
زاگرس سبب شده اســت تا سند راهبردي 
بوم سازگان)اكوسيســتم( زاگرس قبل از 
تشكيل دولت جديد به سرانجام برسد و پس 

از مراحل تصويب به دستگاه ها ابالغ شود.
جنگل هاي زاگرس به دليــل كاركردهاي 
مختلف در زمينه توسعه پايدار، توليد آب و 
حفظ خاك، تامين امنيت غذايي از اهميت 
حياتي بااليي برخوردار هســتند. پيش از 
اين در بهمن 99، پيش نويس ســند جامع 
بوم سازگان زاگرس براي اخذ نظرات تكميلي 
و اصالحي توسط ســازمان جنگل هاتهيه 
و نسخه اين ســند در پايان اسفندماه براي 
اخذ نظرات اصالحي و غناي بيشتر به تمام 
استانداران اســتان هاي زاگرسي و سازمان 
برنامه و بودجه ابالغ شــد. همچنين براي 
اســتفاده از نظرات مراجع دانشــگاهي به 
تعــدادي از دانشــكده هاي منابع طبيعي 
اســتان هاي زاگرســي نيز ابالغ شد كه در 
تدوين پيش نويس اين سند همكاري كنند.
كامران پورمقدم، رئيس مركز جنگل هاي 
خارج از شمال سازمان جنگل ها دراين باره 

به همشــهري مي گويد: در اين ســند كه 
قرار اســت طي 6سال نقشــه راه مناطق 
زاگرسي باشد، همه دســتگاه هاي ذيربط 
با ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري 
كشور در راستاي كاهش تهديدهاي ناحيه 
رويشــي زاگرســي همكاري و مشاركت 
مي كنند. به گفته او، در بخش مشــاركت 
نهــادي ســند جامــع زاگرس بــه نقش 
وزارتخانه هاي راه وشهرســازي، نيرو، نفت، 
جهادكشاورزي، صمت و دفاع و سازمان هاي 
حفاظت محيط زيســت و برنامه وبودجه و 
اســتانداري هاي مناطق زاگرس پرداخته 
شــده تا همكاري هاي ميان نهادي به طور 
دقيق به حفاظت از رويشگاه زاگرسي كمك 
كند. به گفته رئيس مركز جنگل هاي خارج 
از شــمال، هم اكنون ســطح جنگل هاي 
زاگرسي كشور 6ميليون هكتار است كه يك 
ميليون و 450هزار هكتار يعني 23درصد 
آن تحت تأثير پديده خشكيدگي با درجات 
مختلف از 5 تا 100 درصد قرار گرفته است. 
ناحيه رويشي زاگرســي طي 10سال اخير 
دچار آفات، امراض و خشكيدگي درختان 
بلوط شده كه بخشي از آن به علت تغييرات 
اقليمي و افزايش دما و بخش ديگر به دليل 
بهره برداري هاي ناپايدار و خارج از توان اين 
جنگل توسط انسان  بوده است. اين مسائل 
موجب شده تا شــرايط كيفي جنگل هاي 
زاگرس كه منبع مهم تنوع زيستي و معيشت 
جوامع محلي هســتند، كاهش پيدا كند. 
به گفته پورمقدم، ناحيه رويشــي زاگرس 
از شــمال غربي در منطقه آذربايجان غربي 
شروع و تا استان فارس به صورت يك ديوار 
كشــيده شــده و بخش عمده اي از تامين 
گوشــت قرمز وابســته به علوفه مراتع اين 
ناحيه است؛ ضمن آنكه محصوالت متنوع 
جنگلي و مرتعي در ناحيــه، توليد و صادر 
مي شــود. نزديك به 70 درصــد صادرات 
گياهان دارويي و صنعتي از ناحيه رويشي 

زاگرس صورت مي گيرد.

جزئياتيازسندراهبرديحفاظتاززاگرس
در متن سند پيشنهادي راهبردي حفاظت 
و مديريت پايدار بوم ســازگان زاگرس آمده 
اســت: 1.4ميليــون هكتــار جنگل هاي 
زاگرســي طي 10ســال اخير تحت تأثير 

پديده خشــكيدگي با درجات مختلف قرار 
گرفته است. در اين مســير آفات، امراض، 
تغييرات اقليمي، افزايش دمــا، ريزگردها 
و بهره برداري هاي ناپايــدار و خارج از توان 
جنگل توســط انســان از عوامل ايجاد اين 
خشكيدگي هاســت. اين در شرايطي است 
كه 70درصد از گياهــان دارويي و صنعتي 
در اين ناحيه رويشــي و 40درصد از منابع  
آبي شيرين كشور از منطقه رويشي زاگرس 
تأمين مي شــود. ســند راهبردي حفاظت 
از جنگل هــاي زاگرس 13بنــد و 4تبصره 
دارد. در بخــش راهبردهاي اين ســند به 
دستيابي انسجام سازماني و مديريت جامع 
در بوم سازگان زاگرس، سالم سازي و افزايش 
تاب آوري، بهبود معيشــت جوامع محلي و 
حذف بهره برداري هاي ناپايدار با مشاركت 
مردم، ســازگاري طرح هاي توســعه اي و 
عمراني با بوم ســازگان زاگرس، تحقيقات 
آموزشي و ترويج دانش بومي و آشكارسازي 
تغييرات و پايش بوم سازگان اشاره شده است. 
دربخش مهمي از اين سند كه قابل مقايسه با 
هيچ يك از سندهاي حفاظتي مشابه نيست، 
به صورت ويژه به نقش مشــاركتي مردم در 
حفاظــت از جنگل هاي زاگــرس پرداخته 
شــده و همچنين عوامل مؤثر بر تخريب و 
زوال جنگل ها شناســايي و در از بين بردن 
آنها اقدام مي شود. در سند مذكور، عالوه بر 
راهكارهاي حفاظت و احياي ناحيه رويشي 
زاگرس، كنترل خشــكيدگي جنگل هاي 
بلوط در دســتور كار قرار گرفته اســت. در 
بخش ديگر اين سند نيز در مورد تغيير الگوي 
سوخت از هيزم به سوخت فسيلي با وزارت 
نفت، در حوزه هاي آبخيزداري و منابع آبي با 
وزارت نيرو، براي توسعه راه ها با وزارت راه و 
شهرسازي و  جهت تامين تجهيزات اطفاي 
حريق و اســتفاده از بالگرد ها با وزارت دفاع 
فصول همكاري تدارك ديده شــده است. 
به عالوه در نقشه اين برنامه براي نخستين 
ســال اجرايي، عمليات احيا، غني ســازي 
و توســعه جنگل ها در 180هــزار هكتار از 
ناحيه رويشي زاگرســي برنامه ريزي شده 
است. در بخش پاياني اين برنامه نيز درباره 
اشــتغال زايي و كاهش وابستگي مستقيم 
جوامع محلي به جنگل و احياي رويشــگاه 

زاگرس، ر اهكارهايي پيش بيني شده است.

 طرفداران محيط زيست در نامه اي سرگشاده خطاب به مسئوالن كشور درخواست توقف فوري احداث تله كابين 
در جنگل ناهارخوران گلستان را مطرح كردند

گزارش همشهري از جزئيات سند جامع اكوسيستم زاگرس كه پس از 5سال هنوز نهايي نشده است
زاگرس هنوز سند راهبردي نداردپويش مردمي براي نجات ناهارخوران گزارش

ازدحامايرانيهادرمرزارمنستان
سيدمحمدفخاربرايرسيدنبهواكسن

خبر نگار

محمدباريکانی
دبير گروه زيست بوم

حضور گســترده هموطنان  در مرز نوردوز 
براي تزريــق واكســن رايگان در كشــور 
ارمنســتان طــي 2 روز گذشــته افزايش 
چشمگيري يافت. روزنامه همشهري در روزهاي گذشته طي گزارشي 
اختصاصي از مرز ايران و ارمنستان در شهر نوردوز به آمار ورود ايراني ها 
براي دريافت واكسن در كشور ارمنستان اشاره كرده بود كه در 2 هفته اول 
تيرماه 2هزار و 514 ايراني از مرز زميني نوردوز وارد ارمنستان شده اند. 
اين آمار اما فقط ظرف 3 روز)پنجشنبه، جمعه و شنبه( به بيش از 2هزار 
مسافر ايراني از مرز گذشته رسيده اســت كه در جست وجوي واكسن 
رايگان كرونا از گوشه و كنار كشور خود را به صورت زميني به مرز نوردوز 
رسانده و از آنجا به كشور ارمنستان وارد شده اند.  حضور اين تعداد مسافر 
در مرز نوردوز و ورودي خاك ارمنســتان اما در 3 روز گذشته به ازدحام 
شديد ايراني ها در مرز و حتي شب خوابي و انتظار بيش از 20ساعته آنها 
در نوار مرزي براي ورود به خاك ارمنستان رسيد. موضوعي كه حتي به 
گرمازدگي شديد برخي هموطنان ايراني در انتظار ورود به خاك ارمنستان 
انجاميد و با همكاري تيم هاي درماني ارمنستان و ايران مشكل آنها برطرف 
شد. اما دليل ازدحام شديد ايراني ها در مرز نوردوز و گيت ورودي به خاك 
ارمنستان از ايران چه بود؟ سيدروح اهلل لطيفي، سخنگوي گمرك ايران در 
اين باره به همشهري گفت: از آنجا كه در خاك ارمنستان روند انجام تست 
كرونا براي مسافران ايراني به كندي انجام شده است، ازدحام جمعيت 
در اين سوي مرز به جايي رســيد كه حتي پل مرزي نوردوز نيز مملو از 
جمعيت شد. او گفت: طرف ارمنستاني از ايران خواست كه تا پايان تخليه 
پل مرزي از انبوه مسافران، اجازه ورود مسافران به آن سوي پل داده نشود 
چون شرايط انجام تست در آن كشور كند است. به همين دليل طي 2روز 
گذشته ازدحام زيادي در مرز نوردوز شكل گرفت كه صبح ديروز مشكل 
حل شد و تردد مسافري در نوار مرزي ايران و ارمنستان به حالت عادي 
بازگشت. صبح ديروز اما خبري با اين عنوان در فضاي مجازي منتشر شد 
كه ارمنستان مرز خود را به دليل اعتراض مردم آن كشور به ورود ايراني ها 
و احتمال افزايش شيوع كرونا در آن كشور با ايران بسته است تا ازدحام 
چندين هزار نفري پشــت مرزهاي ايران ايجاد كند. روزنامه همشهري 
درخصوص راستي آزمايي اين خبر با سفارت ارمنستان در تهران تماس 
گرفت و مقامات مسئول در سفارت ارمنستان در ايران با تكذيب اين خبر 
و جعلي خواندن آن اعالم كردند: در شرايط فعلي مراجعه انبوه ايراني ها 
به مرز نوردوز براي دريافت واكســن رايگان در كشور ارمنستان كامال 
طبيعي است. آرتاشس تومانيان، ســفير ارمنستان در تهران پيش تر به 
همشهري خبر داده بود كه براساس تصميم دولت ارمنستان از 15جوالي 
)24تيرماه( سال جاري شرط تزريق واكسن رايگان به گردشگران ورودي 
به آن كشور ازجمله براي ايراني ها 10روز اقامت در آن كشور و پس از آن 

دريافت واكسن كروناست.

زهرارفيعي
خبرنگار
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شــهردار تهران: تالش كرديم با 
اقدامات انجام شــده، تهران در 
مواقع بحران كمترين آسيب را 

ببيند

برقراري شبكه ارتباط پايدار شهر 
تهــران بــا نصــب 130دكل گزارش

خودايســتا فراهــم مي شــود. 
برنامه ريزي و طراحي اين دكل ها با همكاري 
شركت ارتباط مشترك شهر، انجام شده است 
كه با نصب آنهــا تامين ارتباطــات پايدار در 
شرايط وقوع بحران هاي طبيعي، برنامه ريزي 
صحيح و هماهنگي عمليات امداد و نجات در 
بحران هاي بزرگ، ايجاد هماهنگي كامل بين 
ســازمان هاي تخصصي مديريت بحران و... و 
به طور كلي تاب آوري پايتخت افزايش مي يابد. 
در زمان وقوع حوادث غيرمترقبه ازجمله سيل، 
زلزله و... تاسيســات حياتي چــون مخابرات 
آســيب مي بينند و در برخي از موارد قطعي 
ارتبــاط ســبب عدم هماهنگــي و تأخير در 
امدادرســاني مي شــود؛ بنابراين ســازمان 
پيشــگيري و مديريت بحران شهر تهران اين 
مشكل را با احداث و نصب دكل هاي خودايستا 
مرتفع كرده است و مسئوالن اين سازمان باور 
دارند بــا اســتفاده از ايــن دكل هــا نه تنها 
امدادرساني در مواقع بحراني متوقف نخواهد 
شد، بلكه به موقع و هماهنگ تر انجام مي شود. 
اين نخستين اقدام شهرداري در حوزه مديريت 
بحران نيست و به گفته شهردار تهران مهم ترين 
كار انجام شــده در ايــن دوره، انتخاب مدير 
متخصص براي سازمان پيشگيري و مديريت 
بحران شهر تهران بوده است؛ فردي كه دروس 
عملي را به صورت آكادميك فراگرفته و قطعا در 
زمان بروز بحران مي تواند از دانش و تخصص 

خود در ميدان عمل اســتفاده كنــد. پيروز 
حناچي همچنين به اقدامات انجام شده در اين 
دوره مديريت شــهري هم اشــاره مي كند و 
مي گويد: »ادوار گذشــته منابع نداشتيم تا به 
اين ســازمان گســيل كنيم، اما مشــكالت 
زيربنايــي را حــل كرديم. در قانــون جديد 
تعيين تكليف مشخص و روشني براي مديريت 
بحران تهران وجود نداشت و وزير كشور متولي 
اين كار بود كه با هماهنگي هاي انجام شده اين 
مسئوليت به شهرداري واگذار شد.« نوسازي 
پالك هاي فرســوده هــم گام ديگر مديريت 
شهري دوره پنجم بوده كه به گفته حناچي با 
جديت پيگيري شده است: »بخش زيادي از 
بافت هاي فشرده و البته فرسوده كه عمدتا در 
جنوب شهر قرار داشتند با اجراي مقررات ملي 
ساختمان نوسازي و اصالح شده اند كه قطعا 
اين كار سبب مي شود در زمان وقوع حوادثي 
چون زلزله ميزان تلفات در اين بافت ها كاهش 
يابد.« شهردار تهران آسيب پذير بودن تهران را 
رد نمي كند و مي گويد: »اگر در پايتخت زلزله 
رخ دهــد، قطعا آســيب پذير هســتيم، ولي 
تالش هايي كه شــده مطمئنا تأثير گذار بوده 
است؛ به طور مثال تعداد شبكه شتاب نگاري 
تهران و اطراف تهران را افزايش داديم؛ به اين 
معنا كه اگر زلزله شديدي در اطراف تهران مثال 
در دماونــد رخ دهد، شــهروندان حدود يك 
دقيقه تا يك دقيقه و نيم فرصت دارند به جاي 
امن بروند.« احداث ســوله هاي بحران هم هر 
چند مربوط بــه اين دوره مديريت شــهري 
نيســت، اما به گفته حناچي، اقدام ارزشمند و 
زيربنايي بوده كه براساس مطالعات، انجام شده 
است. او در توضيح بيشــتر مي گويد: »اكنون 

   پدرام قودجاني، رئيس مركز عمليات اضطرار شهر تهران: 
تمام اطالعات از طريق سامانه هاي هشدار سريع 
زلزله، ســيالب، برف و باران و... در مركز عمليات 
اضطراري ثبت و ضبط مي شــود. درحقيقت اين 
مركز بستر ارتباطي با مناطق و ارگان هاي مختلف 
است كه به محض دريافت عالئم هشدار از طريق 
سامانه پيامكي به مديران و مسئوالن اطالع رساني 
مي شود. همچنين نصب دكل هاي خودايستا ارتباط 
هات الين با مناطق بيست ودوگانه و سازمان هايي 
مانند هالل احمر و آتش نشاني و... داريم كه به محض 
برداشتن گوشي ارتباط برقرار مي شود و مي توانيم 
موارد هشدار را در اسرع وقت منتقل كنيم. نصب 
136بلندگو در تهران بــراي پخش آژير در مواقع 
اضطراري و هشدار دادن به شهروندان، كار ديگري 

است كه براي نخستين بار انجام مي شود.

آژير هشدار از دكل هاي تهران

حدود 104سوله بحران در تهران وجود دارد و 
قرار است اورژانس و شبكه هاي امن ارتباطي در 
آنها مستقر شوند؛ چراكه اين سوله ها در مواقع 
بحراني به انبارهاي بزرگ تبديل مي شوند كه با 
مديريت درســت، مي توان امكانات ضروري 
چون موادغذايي و پوشاك و... در ميان مردم 
توزيع كرد.« گروه دوام همان نيروهاي مردمي 
محله ها هستند كه با عنوان داوطلبان واكنش 
اضطراري محالت شكل گرفته اند؛ افرادي كه 
آموزش هاي امــداد و نجــات را آموخته اند و 
مي توانند در مواقع بحراني و ثانيه هاي طاليي 
مانند يك امدادرسان به اطرافيان خود كمك 
كنند. اين گروه آنقدر موفــق عمل كرده كه 
به گفته شهردار تهران جايزه گوانجو را دريافت 
كرده است. هوشمند سازي  شبكه گاز و استقرار 
40منبع ذخيره آب شــرب در بوستان ها هم 
اقدامات مهم ديگري اســت كه براي مقابله با 
بحران انجام شده  كه پيروز حناچي با تأكيد بر 
آنها مي گويد: »در مجموع نمي توانيم بگوييم 
در زلزله آســيب نمي بينيم؛ چراكه قطعا اگر 

زلزله شديد تهران را تهديد كند، در خيلي از 
نقاط آسيب پذير هســتيم، اما تالش شده تا 

كمترين آسيب را ببينيم.«

هماهنگــي بحران هاي بــزرگ از طريق 
دكل هاي ايستا

حدود 70ســازمان، نهــاد و ارگان در موضوع 
مديريت بحران دخيل هســتند كه در شرايط 
بحراني برقــراري ارتباط با آنهــا حائز اهميت 
اســت. دكل هاي خودايســتايي دقيقا با هدف 
برقــراري ايــن ارتبــاط و هماهنگــي نصب 
مي شوند كه به گفته رئيس سازمان پيشگيري 

و مديريت بحران شــهر تهران تا كنون 10دكل 
در پايگاه هاي مديريت بحران تهران نصب شده 
است و تا پايان امســال هم 60دكل ديگر نصب 
مي شــود و تعداد اين دكل ها به 70مي رســد. 
رضا كرمي محمــدي با بيان اينكــه طراحي و 
جانمايي130دكل خودايســتايي انجام شده 
اســت، مي گويد: »از طريق اين دكل ها امكان 
تامين ارتباط پايدار و امــكان پايش لحظه به 
لحظه حوادث و ســوانح، اطالع رساني و هشدار 
بهنگام به مردم و سازمان هاي تخصصي فراهم 
مي شود.« او به مكان نصب اين دكل ها هم اشاره 
و عنوان مي كنــد: »پايگاه هاي مديريت بحران 
مكان هاي مناســبي براي اســتقرار دكل هاي 
مخابراتي خودايستا هســتند و مرحله نصب و 
راه اندازي آنها شروع شده اســت كه با تكميل 
اين كار بخش قابل توجهــي از نيازهاي ارتباط 
مخابراتي در زمان بحران تامين خواهد شــد.« 
كرمي ادامه مي دهد: »130نقطه براي راه اندازي 
اوليه ارتباطات پايدار در زمان بحران و استقرار 
شبكه شتاب نگاري، سامانه پايش تصويري شهر، 

سامانه هشدار سريع زمين لرزه و سيستم هاي 
اطالع رساني ميان ســازمان هاي عضو شوراي 
هماهنگي مديريت بحران شناسايي شده اند كه 
113دكل در پايگاه هاي مديريت بحران مناطق و 
مابقي در ساير محل هاي مناسب نصب مي شوند. 
با نصب اين دكل ها، مديريت بحران پايتخت از 
يك شبكه مستقل ارتباط مخابراتي امن و پايدار 

در زمان بحران برخوردار خواهد شد.«
رئيــس ســازمان پيشــگيري و مديريــت 
بحران شــهر تهران با بيان اينكــه تهران نياز 
بــه 300دكل خودايســتاي مخابراتي دارد، 
مي گويد: »دكل هاي غيرخودايستاي مخابرات 
به عنوان بخشي از زيرســاخت هاي مخابرات 
ممكن است در ســوانح آســيب ببينند يا با 
ترافيك باال عمال از مدار خارج شوند؛ بنابراين 
بايد زيرساخت هاي مناســب ويژه ارتباطات 
مديريت بحــران از هم اكنــون پيش بيني و 
تامين شــود.« افتتاح 7پايگاه جديد مديريت 
بحران هم موضوع ديگري است كه كرمي به 
آن اشاره و عنوان مي كند: »بيش از 80درصد 
از عمليات عمراني ايــن پايگاه ها با همكاري 
سازمان عمراني مناطق و شركت يادمان سازه 
انجام شده است و درصورت تخصيص بودجه 
و تأميــن نقدينگي تا پايان شــهريورماه اين 

پايگاه ها تكميل و بهره برداري مي شــوند و به 
اين ترتيب شــمار پايگاه هاي مديريت بحران 
پايتخت به عدد 111 مي رســد.« به گفته اين 
مقام مســئول، پايگاه هاي جديد پشتيباني 
»اراج« و »ياران« در منطقه يك، »مسعوديه« 
در منطقه 1۵، »بوستان واليت« در منطقه 1۹، 
»نعمت آباد« در منطقه 18، »شهرك چشمه« 
در منطقه 22 و »كارخانه سيمان« در منطقه 
20 بهره برداري خواهند شــد. كرمي با بيان 
اينكه پايگاه هاي پشــتيباني مديريت بحران 
ظرفيت و توان مديريت بحران تهران محسوب 
مي شوند، تأكيد مي كند: »شناسايي و تأمين 
زمين مناسب براي احداث پايگاه هاي جديد با 
همكاري شهرداري مناطق در دستور كار قرار 
دارد. همچنين اين پايگاه ها كاربري مديريت 
بحران دارنــد و هرگونه تغييــر در آنها مجاز 
نيست و در همين راستا بازديدهاي عملياتي و 
دوره اي به صورت ماهانه از تجهيزات و امكانات 
پايگاه ها توسط كارشناسان سازمان پيشگيري 
و مديريت بحران شهر تهران انجام مي شود.« 
به گفته رئيس ســازمان پيشگيري و مديريت 
بحران شهر تهران هدف از تاسيس پايگاه هاي 
كمك به مديريت بحران، ايجاد حس آسايش 

براي شهروندان در مواقع بحراني است.

بخشی از اقدامات انجام شده در زمينه مدیریت بحران طی 4 سال
   راه اندازي سامانه هاي هشدار سريع زلزله، سيل، برف و يخبندان

   كاهش 40درصدي ساختمان هاي آسيب پذير
   تهيه طرح تخليه اضطراري مترو در شرايط خاص 

   افزايش امكانات اورژانس هوايي از 12پد بالگرد به 44پد بالگرد
   جانمايي و آغاز عمليات ساخت 6پد بالگرد اورژانس هوايي جديد

   افزايش 58درصدي سهم اعتبارات مديريت بحران نسبت به دوره قبل 
   امضاي تفاهمنامه همكاري مشترك شهرداري تهران و سازمان اورژانس كشور براي 

امدادرساني درباره وقوع شرايط حاد و حوادث غيرمترقبه
   آغاز تجهيز 122 پايگاه پشتيباني مديريت بحران به پايگاه اورژانس )34پايگاه از اين 

تعداد به صورت كانكسي فعال و داير است.(
   نصب و راه اندازي 26شتاب نگار لرزه اي در نزديكي گسل هاي اطراف تهران

   به روزرساني 8لرزه نگار آفالين براي دريافت اطالعات برخط از آنها
   خريداري 6لرزه نگار آنالين جديد

   نصب 4برف سنج در مناطق يك، 2، 5و 22
   خريداري 25بادسنج جديد )قبال سازمان مديريت بحران تنها يك  بادسنج داشت(

   خريداري و فعال سازي 14سنسور براي شناسايي بوي نامطبوع در تهران
   رصد تصاوير ماهواره اي درخصوص فرونشست ها، فروريزش ها و پيش نمايشگر زلزله
   ايجاد ميزهاي پايش اطالعات آنالين براي تخمين خسارت زلزله، هشدار سيل، پايش 

پوسته زمين، هشدار توفان و پيش نمايشگر زلزله
   نصب 30مخزن آب اضطراري

ث
مك

تاب تهران باال رفت
 همشهري اقدامات صورت گرفته طي 4سال اخير براي افزايش تاب آوري 

و بهبود وضعيت مديريت بحران پايتخت را بررسي كرد

    زينب  زينال زاده
خبر نگار
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 مصطفي رحماندوست شاعر، نويسنده و مترجم 
حوزه كــودك و نوجوان را بچه هاي نســل قديم 
اغلب با شعر »صددانه ياقوت« مي شناسند و به ياد 
مي آورند. تا كنون بالغ بر 314 اثر مختلف ازجمله در 
قالب تاليف و ترجمه داستان و شعر از او منتشر شده 
و برخي از آثارش را نيز به زبان هاي ديگر ترجمه و 
منتشر كرده اند. رحماندوست معتقد است كه شعر 
و ادبيات كودك در كشورمان رو به پيشرفت بوده 
است، اما ضعف ها و مشكالتي هم دارد كه بايد به 
آنها توجه كرد. او مي گويد ميــزان مطالعه كتاب 
بين كودكان و نوجوانان نســبت به گذشته كمتر 

شده است.

ادبيات كودك و نوجوان از ســال هاي 
گذشته تا امروز چه تغييراتي كرده است؟

ادبيات كودك و نوجوان طي سال هاي اخير تغييرات 
چنداني نداشته، اما نسبت به ســال هاي اوليه بعد از 
انقالب تغيير كرده اســت. در آن ســال ها ترجمه در 
ادبيات كودك و نوجوان كم بود، اما بعدا به مرور زمان 
افزايش پيدا كرد و متعادل تر شد. از نظر محتوا هم اگر 
بخواهيم بررســي كنيم، ادبيات كودك و نوجوان پس 
از انقالب موضوع محور و پيام محور بود؛ يعني بيشــتر 
پيام مي داد تا پرورش دهنده باشــد. در اين زمينه هم 
بعدها آرام آرام به اين نكته رســيدند كه نبايد اينگونه 
باشــد و حتي اگر مي خواهيم پيامي در شــعر كودك 
منتقل كنيم، اين كار بايد به صورت غيرمستقيم باشد. 
نكته ديگري كه وجود دارد و بايد به آن اشاره كرد، اين 
است كه در سال هاي گذشته ادبيات كودك و نوجوان 
داشتيم، اما خبري از ادبيات خردسال نبود و اگر مواردي 
هم يافت شود، بسيار كم و انگشت شمار است. با توجه 
به همين خأل بود كه تصميم گرفتم كارهاي ادبي براي 
مخاطبان خردســال انجام دهم. امروزه گروه ســني 
خردسال به 3گروه تقسيم مي شود و نسبت به سال هاي 

گذشته علمي تر شده است.
كتاب هايي كه هم اكنون در حوزه كودك 
چاپ مي شوند، از ديدگاه شما به لحاظ كمي و كيفي 

رضايت بخش هستند؟

هم اكنــون كتاب هــاي كــودك از نظــر گرافيك و 
صفحه آرايي بسيار عالي هســتند. همچنين كيفيت 
شــعر ها در كتاب هاي كــودك و نوجوان پيشــرفت 
چشمگيري داشــته اســت، اما به لحاظ زباني خيلي 
خوب نيستند و مشكالتي در آنها ديده مي شود. اشعار 
كودكان اغلب به زبان محاوره اســت. اين در شرايطي 
اســت كه زبان محاوره مخصوص خردساالن است و 
براي كودكان بايد به زبان معيار شعر سرود. متأسفانه 
كتاب هاي كودكان به شــدت كاهش تيراژ داشته و از 
تيراژ 10هزار نسخه به هزار نسخه در هر چاپ رسيده 
است. اين موضوع نشان مي دهد كه سطح مطالعه بين 
كودكان و نوجوانان پايين آمده اســت. اگرچه تنوع و 
تعداد در كتاب كودكان افزايش يافته است، اما سطح 

مطالعه رضايت بخش نيست. مردم اغلب براي 
كتاب هاي كمك درسي فرزندانشان هزينه 

مي كنند كه فكر مي كنــم اين موضوع 
باعث شــده تا توانايي آنهــا براي خريد 

كتاب هاي ديگر كاهش پيدا كند.
از نظر شما ترانه كودكانه 

بايد چه ويژگي هايي داشته باشد؟
اول اينكه بايد به لحاظ متن 

و محتوا مناسب گروه 
سني مخاطب باشد، 
دوم اينكه كامال بر 
موسيقي  مبناي 
ايراني باشــد نه 
موسيقي خارجي 

و ســوم هم اينكه 
شــادي و نشــاط 

داشــته باشد؛ چرا كه 
بچه هاي ما نياز به شــادي 

فراوان دارند.
ايــن  در 
روزهاي گرم و طوالني 
تابســتان كه كودكان 
به خاطر شيوع ويروس 
كرونا مجبورند در خانه 
بمانند، بــراي مطالعه 

چه كتاب هايي را به آنها 
پيشنهاد مي كنيد؟

خب، تعدادي از كتاب هاي خــودم را كه مي توانم به 
كودكان پيشــنهاد بدهم و فكر مي كنــم مطالعه آنها 
سودمند خواهد بود، عبارت است از كتاب »اين تري زي 
آن تري زي« با تصويرگري فرهاد جمشيدي كه در 36 
صفحه از ســوي انتشارات نيســتان براي دبستاني ها 
منتشر شده اســت. در اين داستان، مخاطبان با مردم 
2سرزمين خيالي آشنا مي شوند كه عاليق و سليقه هاي 
مختلف و منحصر به فردي دارنــد؛ ازجمله اينكه هر 
كدام تنها به رنگي خاص عالقه دارند و سعي مي كنند 
با يكديگر رابطه اي نداشته باشند، تا اينكه در نهايت بر 
اثر يك حادثه  پسري در يكي از اين 2سرزمين دلباخته 
دختري از سرزمين مجاور مي شود و اين موضوع باعث 
مي شــود تا خانواده هاي آنها با يكديگر آشنا شوند و 
ارتباط بگيرند و در نهايت هم اين دونفر باهم ازدواج 

مي كنند.
كتاب »ريشه ها در خاك، شــاخه ها در باد« كه با 
تصويرگري يگانه يعقوب نژاد از ســوي انتشارات 
نيستان منتشر شده است هم داســتان 2نهال را 
روايت مي كند كه تنها دوستان يكديگر بودند و با هم 
از آفتاب جان مي گرفتند و با باران سيراب مي شدند. 
اين دو نهال با هم بزرگ شده و تبديل به درختان 
كوچكي مي شــوند كه همچنان از زندگي 
در كنار هم لــذت مي بردند، تــا اينكه 
آدم ها سراغشان مي روند و با ساختن 
بين  ديواري 
آنهــا فاصلــه 
 . نــد ز ا ند مي ا
پيام اين داســتان 
اين است كه داشتن 
دوستان خوب مي تواند 
منجــر بــه زندگي شــادتر و 

اجتماعي تر شود.
همچنين مجموعه اي 10جلدي از سوي 
انتشــارات پيام دوســتي براي كودكان 
منتشر شده است و تا به حال 4عنوان از 
آنها با نام هاي »قوقولي خروس هار شده 
صبح شده بيدار شده«، »بزي بزي جان 
يادت نره خونه خاله از اين وره«، »پيشي 
خانم دنبال جا مي گرده دنبال يك ظرف 
غذا مي گرده« و »خرســه كجاست تو غاره 

منتظره بهاره« منتشر شده و هركدام از اين داستان ها 
بر مبناي يكي از 10مهارتي كه سازمان بهداشت جهاني 
براي بهداشت رواني كودكان به منظور بهتر زيستن آنها 

پيش بيني كرده، نوشته شده است.
به عنوان آخرين سؤال، كمي از فضاي 
كتاب كودك و نوجوان فاصله بگيريم. اين روزها 
با پديده  جديدي به نام فضاي مجازي و گسترش 
شــبكه هاي اجتماعي روبه رو هستيم كه به دليل 
جذابيت هاي خاص، طرفــداران زيادي پيدا كرده  
است. به نظر شما فضاي مجازي مانعي براي فرهنگ 

مطالعه و كتابخواني در كشور است؟
از آنجا كه اين شبكه ها وقت افراد را مي گيرد، قطعا تأثير 
زيادي بر كاهش زمان مطالعه و كتابخواني مردم دارند. 
البته در طرف مقابل نمي توان به مردم گفت كه نبايد 
از اين تكنولوژي استفاده كنند. تصور مي كنم مشكل 
ما از جاي ديگري است. اگر به كشورهايي نظير كانادا، 
فنالند و… دقت كنيد، مي بينيد كه در اين كشورها، 
همه افراد بــدون محدوديت به شــبكه هاي مجازي 
دسترسي دارند، اما در عين حال، سطح مطالعه نيز در 
آنها بسيار باالست. بايد دقت داشت كه كتاب خواندن 
در شبكه هاي مجازي هم خودش به نوعي مطالعه كردن 
است. خب در قديم مردم كتاب هاي كاغذي در دست 
مي گرفتند و آنها را مي خواندند و اكنون آن كتاب هاي 
كاغذي تبديل به كتاب الكترونيكي شده است. هرچند 
متأسفانه در كشور ما نه مطالعه به همان مفهوم قبلي 
مطرح است و نه عالقه اي به مطالعه در فضاي مجازي 
ديده مي شود. وجود شبكه هاي اجتماعي از يك طرف 
مي تواند تهديدي براي مطالعه باشــد و از طرف ديگر 
مي توان به عنوان يك فرصت بــه آن نگاه كرد. تهديد 
اســت به اين دليل كه وقت زيادي از افراد مي گيرد و 
اجازه نمي دهد تا وقت و حوصلــه و انرژي كافي براي 
مطالعه داشته باشند. در مقابل فرصت است به اين دليل 
كه مي تواند درگاه جديدي را براي مطالعه آســان تر و 
سريع تر روي ما باز كند؛ بنابراين بايد بگويم كه مشكل 
ما از جاي ديگري اســت و نمي توان دليل پايين بودن 
سطح مطالعه را به فضاي مجازي و اين چيزها ارتباط 
داد. البته بايد دقت داشــت كه عمــده مطالبي كه در 
شــبكه هاي اجتماعي وجود دارد از جنس سرگرمي 
است و سرگرمي هم نمي تواند جزو مطالعه باشد؛ چراكه 

مطالعه هدفمند است.

دريچهگفت وگو با مصطفي رحماندوست، شاعر، نويسنده و مترجم ادبيات كودك و نوجوان

مجموعــه  از  نشســت  بيســتمين 
درس گفتارهايــي دربــاره بوعلي ســينا، 
چهارشنبه 23تير ساعت11 صبح با عنوان 
»ابن ســينا و انســان معلق« به سخنراني 
حســين شــيخ رضايي)عضو هيأت علمي 
مؤسسه پژوهشــي حكمت و فلسفه ايران( 
اختصاص دارد كه به صورت مجازي پخش 

خواهد شد.
در اين درس گفتار، پس از معرفي صورت 
برهان ابن ســينا، به 2قرائت معاصر از آن 
اشاره مي شــود. در قرائت اول، داّل اصلي 
در اين برهان »نفس« اســت و ابن ســينا 
مي كوشــد تجرد نفس را از راه توانايي آن 
در كســب آگاهي به خود نشــان دهد. در 
قرائت دوم، داّل اصلي در اين برهان »ذات« 
است و ابن سينا مي كوشــد تجرد نفس را 
از راه توانايــي آن در شــناخت ذات خود 

نشان دهد.
ابن ســينا در پاره اي از آثار خــود و از همه 
معروف تر در فن ششــم از طبيعيات شــفا 
كه در باب نفس اســت، استداللي موسوم 
به انســان معلق عرضه كرده اســت. اين 
استدالل كه برخي آن را از ابداعات ابن سينا 
دانسته اند و از قرار معلوم بسيار مورد عالقه 
و توجــه او نيز بوده، در جهــان التين زبان 
بسيار نفوذ و شيوع پيدا كرده و در سده هاي 
ميانه بحث هاي فراواني برانگيخته اســت. 
در سال هاي اخير نيز محققان و فيلسوفان 
متعددي به بررسي ابعاد اين برهان)آزمايش 
فكري( پرداخته اند. هدف اصلي اين برهان 
نشــان دادن تجرد نفس به واســطه فرض 
موقعيتي است كه در آن انســاني در فضا 
معلق اســت و هيچ ورودي حســي اي از 
اندام هــاي خود دريافــت نمي كند. از نظر 
ابن ســينا، صرفا با درون نگري و با توســل 
به مفهوم آگاهي نفس از خود، تجرد نفس 

نشان داده مي شود.
عالقه منــدان مي توانند اين برنامــه را از 
اينســتاگرام مركز فرهنگي شهركتاب به 
نشــاني ketabofarhang، تلگــرام به 
نشاني bookcitycc و صفحه اين مركز 

در سايت آپارات پيگيري كنند.

ابن سينا و انسان معلق »کمکآموزشیها«توانخریدکتابراازخانوادههاگرفتهاند
سعيده مرادي

خبر نگار

تازه هاي نشر

  كاش چيزي نمي ماند جز لحظات شيرين
»كاش چيزي نمي ماند جز لحظات شيرين« 
رماني است نوشته ويرژيني گريمالدي كه 
فرزانه مهري آن را به فارســي برگردانده و 
به تازگي از ســوي انتشارات ققنوس منتشر 

شده است.
زني دخترش را پيش از موعد به دنيا مي آورد. 
بچه بسيار كوچك اســت، اما از همان ابتدا 
جاي خاص خودش را پيــدا مي كند. زمان 
مي گــذرد و او اين بار شــاهد پركشــيدن 
فرزندانش از آشيانه خانوادگي است. شاهد 

فضاي خالي و تنهايي غريبي كــه فقط خاطرات را زنــده مي كند. اول 
بايد ياد بگيرد مادري تمام وقت شــود، بار دوم بايد بياموزد از مادر بودن 
بازنشسته شود. داستان اين كتاب داســتاِن لحظاتي است كه زندگي را 
زير و رو مي كند، امواج احساســاتي كه همه  چيز را سر راه خود مي روبد و 
برخوردهاي تأثيرگذاري كه سرنوشت آدمي را تغيير مي دهد. ويرژيني 
گريمالدي با صداقت و طنز سرشار خود ما را با زندگي آنان آشنا مي كند 
و از ما مي خواهد در شــادي و غم ها و در خاطرات، روياها و اميدهايشان 
سهيم شويم. اين نويسنده، براساس نظرسنجي مجله فيگارو در سال2019 

پرمخاطب ترين رمان نويس فرانسه بوده است.
اين رمان 303صفحه اي با شمارگان 1100نسخه به بهاي 58هزار تومان 

منتشر شده است.

  ميوه درخت سرمستي
»ميوه درخت سرمســتي« نوشته اينگريد 
روخاس كونترراس را سحر قديمي ترجمه 
كرده كه به تازگی از سوي انتشارات ققنوس 

منتشر شده است.
اينگريــد روخــاس كونتــرراس در ايــن 
نخســتين رمانش، كه برگرفتــه از زندگي 
واقعي است، با نثري تأثيرگذار خشونت هاي 
دهه هــاي80و90  كلمبيــا را بــه تصوير 
مي كشد. كشــوري كه با فقر، فساد، فعاليت 

خودسرانه گروه هاي شــبه نظامي، آدم ربايي، ترور شخصيت هاي متنفذ 
و از همه مهم تر ســلطان مواد مخدر جهان، پابلو اسكوبار، دست و پنجه 
نرم مي كرد: مــردي مرموز و منفور در چشــم نيمــي از كلمبيايي ها و 
قديس در چشــم نيمي ديگر. ميوه درخت سرمستي، يك فصل در ميان 
به دو شخصيت اصلي اش، چوال سانتياگوي شاد و سرزنده، از خانواده اي 
نسبتاً مرفه و خدمتكارشان پترونا سانچِز دلُمرده كه مسئوليت سنگين 
سرپرستي خانواده را بر دوش دارد مي پردازد و مي كوشد با نفرين مرگ 
كه گويي خانواده را احاطه كرده مبارزه كند. اين دو دختر دوره بلوغ را با 
تجربه هاي متفاوتي پشت سر مي گذارند: اولي با وحشت و دومي با عشق. 
كتاب بيش از هر چيز قصد دارد تأثير جنگ و خشونت در زندگي كودكان 
را به تصوير بكشد. اين رمان 382صفحه اي به شمارگان 1100نسخه به 

بهاي 75هزار تومان منتشر شده است.
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 ديروز تهران زودتر از روزهــاي ديگر با ترافيك و 
شــلوغي اتوبان ها از خواب بيدار شد؛ كوچه ها و گزارش

خيابان ها به جــز پرندگان ســحرخيز، رفتگران 
زحمتكش و سربازاني كه هر روز عازم پادگان هستند، ميزبان 
شهرونداني شدند كه در گرگ و ميش صبحگاهي عازم رفتن به 
اداره هاي دولتي بودند. كارمنداني كه بــراي صرفه جويي در 
مصرف برق و كاهش قطعي مكرر موظف شدند روزها يك ساعت 
و نيم زودتر به محل كار خود بروند و فعاليت شان را شروع كنند.
قطعي مداوم بــرق در چند هفته اخير در اغلــب نقاط ايران و 
اعتراض جمعي از مــردم در نواحي مختلف به آن باعث شــد 
كه باالخره هيأت وزيران در جلســه روز چهارشنبه شانزدهم 
تير 1400، چاره اي براي اين مســئله بحراني كه زندگي مردم 
را مختل كرده، بينديشــند. آنها در اين نشست تصويب كردند 
كه ساعت كاري اداره هاي تهران به جاي 8صبح، 6و نيم آغاز و 
ساعت 13و نيم به پايان برسد و روزهاي پنجشنبه نيز اداره ها 

تعطيل باشند.
مصوبه اي كه در اغلب اداره هاي دولتي در نخستين روز نصفه و 
نيمه اجرا شد و سرگرداني و كالفگي مراجعان را به همراه داشت. 
البته موضوع دوركاري دو ســوم كارمندان دولتي در شهرهاي 

قرمز نيز به اين نابساماني دامن زد و گره به كارها انداخت.

شش و نيم صبح، اداره ثبت احوال جنوب شرق تهران
بلوار كوثر در خيابان نبرد جنوبي تهران در قرق ادارات دولتي 

است. 
ثبت احوال، شهرداري منطقه 14، دادسراي ناحيه 14شهيد 
محالتي، دادگاه خانواده و اداره پست جنوب شرق سال هاست 
كه در همين بلوار كنار بازار گل محالتي مشغول فعاليت اند و 
به همين خاطر اينجا محل تردد شــهروندان بسياري است كه 

روزانه با اين نهادها ســر و كار دارند. بلوار و اطرافش زودتر از 
روزهاي ديگــر زير پاي ترافيك و شــلوغي خودروها و عابران 

پياده رفته اند.
ثبت احوال جنوب شرق تهران نخستين اداره  در اين بلوار است 
كه شش و نيم صبح شنبه كار را آغاز كرده است. دو كارمند پشت 
پيشخوان نشســته اند و جوابگوي شهرونداني هستند كه براي 
درخواست شناسنامه جديد و كارت ملي و... مراجعه مي كنند. 
كارمند زن ثبت احوال كه خواب هنوز از چشمانش پرنكشيده و 
انگار دل خوشي از اين تغيير ساعت ندارد، با بي حوصلگي جواب 
مراجعان سحرخيزي را مي دهد كه صبح زود آمده اند تا قبل از 
گرما و شلوغي، كارشــان را انجام بدهند و بروند. مي گويد كه 
سيستم قطع است و بايد صبر كنند. مراجعان ركب خورده زير 
لب غر و لند مي كنند و يك گوشه مي ايستند تا سيستم درست 
شــود. احمد پيراني يكي از همين مراجعان است، براي صدور 
شناسنامه المثني مراجعه كرده و مي گويد نخستين نفري است 
كه امروز وارد ثبت احوال شده. »بعضي از كارمندان مي خواهند 
تالفي اين يك ساعت و نيمي كه امروز زودتر آمده اند را سر ما 
خالي كنند، حاال از آن طرف اگر ديرتر كسي بيايد شك نكنيد 
كه مي گويند ساعت كارمان تا يك و نيم بيشتر نيست و جواب 
كسي را نمي دهند. درحالي كه قانون قانون خوبي است، هم براي 
خودشان و هم براي مراجعان كه حداقل يك سر رفت وآمد به 

اينجا را در خنكي هوا تردد  كرده اند.«
ســه نفر كه بايد كارت ملي شــان را از دفتر پيشــخوان دولت 
در آن طــرف خيابان مي گرفتنــد، ناراحت و كالفــه به ثبت 
احوال آمده و مي پرسند كه چرا آنجا بســته است؟ كارمندان 
جوابي بــراي آنها ندارنــد. صــداي اعتراض بي پاســخي از 
پشــت يكي از باجه ها بلند مي شــود. » دفتر پيشخوان جاي 
 دولتي نيســت، ســاعت هفت اســت ولي هنوز باز نشــده؟«

دادگاه خانواده، نيمه باز، نيمه بسته
حياط خاكستري دادگاه خانواده به نسبت ساعت 6و 45دقيقه 
صبح شــلوغ اســت، آدم هاي خمودِه پرونده به دست منتظر 
ايستاده اند تا ســرباز اجازه ورود آنها را به ساختمان بدهد. هر 
كسي از راه مي رسد، يك نوبت مي رود جلوي ساختمان و وقتي 
مي شنود كه مسئول پرونده نيامده، بر مي گردد به حياط. تك 
و توك افرادي هســتند كه بدون نظارت سرباز وارد ساختمان 
مي شوند كه معلوم است از كارمندان دادگاه هستند. سميرا از 
تهرانپارس آمده، ساعت شش صبح راه افتاده تا راس باز شدن 
دادگاه اينجا باشــد و تك امضايي كه پرونده حضانت فرزندش 
نياز دارد را از قاضي بگيرد، اما خبري از قاضي نيســت. صادق 
هم از دماوند ساعت پنج صبح راه افتاده تا دير به جلسه تعيين 
پرداخت مهريه نرسد اما قاضي نيامده. »كالفگي از اوضاع زندگي 
شخصي يك طرف، اضطرابي كه اينجا بابت ساعت حضور به ما 
مي دهند يك طرف ديگر. من نخستين پرونده يعني هشت و ربع 
صبح بودم و چون ساعت ها جا به جا شد، گفتم كه زودتر بيايم 
كه كارم به مشكل نخورد اما هنوز قاضي نيامده. قوه قضاييه هم 
هيچ اطالعيه اي در سايت نزده بود كه ساعت مراجعه براساس 
نوبتي كه از قبل دادند، تغييري كرده يا نه. اين شده كه از ترس 
عقب افتادن پرونده اكثر مردم زودتر آمده اند.« صادق ناشــتا 
سيگار پشت سيگار دود مي كند و دودش را به گنجشكاني كه 
زير درخت زيتون از آمدن صبح خنك، شادي مي كنند، حواله 
مي دهد. گنجشك ها جيغ جيغ كنان پر مي كشند و سر شاخه 

درخت ديگري مي نشينند.
ســاعت هر چقدر به هشــت صبــح نزديك مي شــود، تعداد 
مراجعان هم بيشــتر مي شــود، تك و توكي اجازه ورود پيدا 
 مي كننــد و بقيه همچنــان منتظر پشــت در مي ايســتند.

يك بام و دو هوا
داستان در اداره پســت كه ديوار به ديوار دادگاه خانواده واقع 
شده، كمي متفاوت اســت. كارمندان بيشــتري راس ساعت 
پشت باجه ها نشسته اند و پاسخ مراجعاني كه براي ارسال بسته 
يا گرفتن آن آمده اند را مي دهند. تكاپو در طبقه پايين كه محل 
استقرار پستچي هاست بيشتر است، خودشان را آماده مي كنند 
براي شنبه پر كار. ميم از پســتچي هايي است كه با سرعت باال 
مشغول ثبت بسته ها و گذاشتن آنها در كيسه پارچه اي بزرگ 
است. مي گويد كه از اين تغيير ساعت راضي است. » خوبيش اين 
است كه زودتر كارهاي داخل پست را انجام مي دهيم و قبل از 
گرم شدن هوا براي تحويل مي زنيم بيرون ولي بدي اش اين است 
كه تحويل بسته حوالي ساعت هشت صبح براي مان سخت است 
چون اكثرا مردم هنوز خواب هستند و وقتي كه زنگ خانه شان را 
مي زنيم عصباني مي شوند. اين مي شود كه ما مثل هر روز معطل 
مي شويم و اينجاي كار اســت كه تفاوتي براي ما نمي كند كه 
ساعت كاري زودتر شروع شود.«  البته بعضي باجه ها اينجا هم 
هنوز باز نشده اند و كارمندانشان نيامده اند. حسين داوودي يكي 
از مراجعان نسبت به اين وضعيت گاليه دارد. » اگر قانون قانون 
است و بايد اجرا شــود چرا نصفه و نيمه و با شلختگي اجرايش 
مي كنند؟ وقتي قانون مي گذارند كه ســاعت شش و نيم صبح 
اداره باز باشــد و مردم مي توانند براي كارشان مراجعه كنند، 
پس چرا كارمندان دل بخواهي عمل مي كنند؟ من براي تحويل 
كارت سوخت آمده ام ولي االن ساعت هشت صبح شده و كارمند 
باجه نيامده و كس ديگري هم كار او را انجام نمي دهد. حاال اگر 
من بروم و دو بعد از ظهر برگردم قانون واو به واو اجرا مي شود و 
همين كارمندي كه دير آمده، مي گويد خارج از ساعت اداري، 
كاري نمي كند. اين يك بام و دو هواها آدم را عصباني مي كند.« 

گزارش همشهري از فعاليت اداره  هاي دولتي و بانك ها در نخستين روز  تغيير ساعت كاري كه 
   زنان نگران مردان معتادبا هدف كاهش مصرف و جلوگيري از قطعي مكرر برق صورت گرفت

خبر اول اينكه فاطمه رضوان مدني، رئيس مركز توســعه پيشگيري 
و درمان اعتياد سازمان بهزيستي كشــور به خبرگزاري ايلنا گفته كه 
بيش از 110هزار نفر در سه ماهه ابتداي سال جاري با خط ملي اعتياد 
تماس گرفته اند كه 82درصدشان زنان هستند. رضوان مدني اين را هم 
توضيح داده كه ميانگين سني تماس گيرندگان حدود 25سال بوده و 
عمدتا مادران و همسران افراد معتاد هستند و سؤاالت آنها درخصوص 
آشنايي با مواد مخدر، تقاضاي معرفي مراكز مجاز ترك اعتياد، چگونگي 
دســتگيري فرد معتاد و راهكارهاي مختلف درباره شيوه هاي درمان 

است. شماره خط ملي اعتياد 09628است.

    طالق زيادشده، ازدواج هم
خبر دوم را از زبان معاون امور جوانــان وزارت ورزش و جوانان بازگو 
مي كنيم كه در نشست خبري هفته ازدواج گفته كه ميانگين تركيب 
جنسيتي در كشور ما خوب نيســت و مي تواند بر كاهش فرزندآوري 
و تولد فرزند دختر تأثير بگــذارد. البته او توضيح نــداده كه تركيب 
جنســيتي چگونه باعث كاهش تولد فرزند دختر مي شود؟ به گزارش 
ايسنا، محمد مهدي تندگويان در آستانه هفته ازدواج حامل يك خبر 
بد ديگر هم بوده، او گفته است كه طالق در سال گذشته 3.61درصد 
افزايش پيدا كرده و طالق هاي زير يك سال و دو سال و پنج سال جزء 
60درصد آمار طالق هستند. البته تندگويان از افزايش پنج درصدي 
ازدواج در ســال گذشــته هم خبر داده و تالش كرده كه آن را نتيجه 
برنامه ريزي تمام دســتگاه هاي دولتي معرفي كنــد اما وقتي تعجب 
خبرنگاران را ديده، بالفاصله سخنانش را تصحيح كرده و گفته كه البته 
پاندمي كرونا و حذف تشــريفات هم در افزايش آمار ازدواج بي تأثير 

نبوده است.

    كارت هديه يك ميليون توماني به مادر فرزند چهارم
ديروز سيدعبداهلل ارجائي، مديرعامل بنياد 15خرداد وابسته به ستاد 
اجرايي فرمان امام هم به تسنيم گفته براي تشويق به فرزندآوري يك 
باشگاه مثبت ســه راه اندازي كرده اند و مي خواهند پس از تولد فرزند 
چهارم در خانواده، يك ميليون تومان هديه به مادر، دو ميليون تومان 
سهام به فرزند، بيمه تكميلي دو ساله براي مادر و كودك و 10ميليون 
تومان بسته معيشتي ارزاق ازجمله شيرخشك، مواد غذايي و پوشك 

به انتخاب پدر اهدا كنند. 

   باز هم كنكور، باز هم اعتراض
طراحي برخي سؤاالت خارج از محتواي كتاب درسي در كنكور سراسري 
امسال با واكنش ســازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي مواجه شد و 
حسن ملكي، رئيس اين ســازمان در نامه اي به ابراهيم خدايی، رئيس 
سازمان سنجش، خواستار تشكيل كارگروهي براي بررسي اعتراضات 
شركت كنندگان آزمون سراسري امســال دانشگاه ها، شده. به گزارش 
ايسنا، براساس بررسي اين سازمان 40درصد سؤاالت گروه علوم رياضي، 
44درصد ســؤاالت گروه علوم تجربي و 30درصد سؤاالت گروه علوم 

انساني اشتباه، خارج از محتوا و اهداف كتاب درسي بوده اند.

تهران يك ساعت زودتر از خواب بيدار شد

داستان بانك ها هم تفاوت چنداني با اداره هاي ديگر ندارد، فرقش اين است كه كركره بانك را راس ساعت 7باال كشيده اند اما كارمندان با فواصل يك ربع 
يك ربع با چشم هاي پف دار پشت باجه مي نشينند. جلوي  يكي از بانك هاي بلوار ابوذر ساعت هشت صبح خلوت نيست. هفت هشت نفر از شهروندان با 
برگه نوبت در پياده رو ايستاده اند تا نوبتشان بشود. مغازه هاي اطراف در خواب و بانك و بقالي ها بيدار. الف از كارمندان بانك است كه زودتر از بقيه آمده 
و تالش مي كند كه نبود همكارانش را جبران كند. » حق بدهيد، هفت صبح خيلي زود است و همكاران زيادي به اين ساعت عادت ندارند يا از راه هاي دور 
مي آيند. چند روز كه بگذرد همه  چيز روي روال مي افتد.« او مي گويد كه تغيير ساعت به كاهش مصرف برق چندان كمكي نمي كند و فقط باعث مي شود 
كه براي چند روزي روال عادي كارها بهم بريزد. » همه اين كارمنداني كه در يك مجموعه با هم مشغول به كار هستند، وقتي سر ظهر برگردند به خانه 
كولر روشن نمي كنند؟ ادارات كه برق چنداني استفاده نمي كنند، اصل ماجرا كارخانه و صنايع بزرگ و حتي خرد هستند كه برق زياد مصرف مي كنند و 
باعث قطعي مي شوند.« شهر كرونا زده و داغ از تابستان باالي 40درجه كه حاال برق هايش هم زود به زود و بي خبر مي رود، دل خوش است به مصوباتي كه 
شايد مرهمي شوند بر دل شهروندانش. شهرونداني كه خسته اند از بيماري، از گرماي كالفه كننده و حاال از بي نظمي و منتظرند كه هر چه زودتر تابستان، 

كرونا و بي برقي با هم تمام شوند.

خيلي كارمندان عادت ندارند
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رويداد

هشدار درباره تحركات جديد در حمالت 
سايبري به كشور 

مدت كوتاهي پــس از آنكه يك خبرگزاري از اختالل سراســري در 
سيستم هاي كامپيوتري شــركت راه آهن با احتمال حمله سايبري 
خبري را منتشر كرد، وزير ارتباطات از مشاهده تحركات جديد توسط 

مهاجمان سايبري براي طراحي حمالت باج افزاري خبر داد.

هر چند اين خبرگزاري مدت كوتاهي اين خبر را از خروجي خود حذف 
كرد و از سوي روابط عمومي شركت راه آهن هم اين خبر تكذيب شد 
اما هشدار اخير نشان مي دهد كه حمالت سايبري به كشور افزايش 
پيدا كرده است. روز گذشته همچنين رئيس مركز ارتباطات وزارت راه 
و شهرسازی اعالم كرد اختالل سايبری در سيستم های كامپيوتری 
كاركنان ستاد وزارت راه و شهرسازی  باعث شده پورتال اين وزارتخانه 

و سايت های زير پورتال آن از دسترس خارج شود.
 محمدجواد آذري جهرمي در كانال تلگرامي خود نوشــته است كه 
اين تحركات جديد شباهت زيادي به حمالت باج افزاري ارديبهشت 
9۷ دارد. مركز مديريت امــداد و هماهنگي عمليــات رخدادهاي 
رايانه اي ارديبهشــت 9۷ در اطالعيه اي كه روي سايت خود منتشر 
كرده اعالم كرده بودكه » رصد فضاي مجازي نشان دهنده حمالتي 
مبتني بر آســيب پذيري هاي موجود در ســرويس iLo سرورهاي 
HP بوده است.« ســرويس iLo يك درگاه مســتقل فيزيكي است 
كه براي مديريت و نظارت سرورهاي شــركت HP از سوي مديران 
شبكه اســتفاده مي شــود. طبق گزارش ماهر، اين سرويس حتي 
درصورت خاموش بودن سرورها به مهاجم قابليت راه اندازي مجدد 
و دسترســي غيرمجاز را مي دهد. حمالت يادشده روي نسخه هاي 
مختلف مانند iLO 2و iLO 3و iLO 4 مشــاهده شده است. توصيه 
مركز ماهر در مورد اين تحركات اين بود كه دسترســي درگاه هاي 
iLo از طريق شبكه  اينترنت روي سرورهاي HP مسدود شود. مركز 
ماهر توصيه اكيد كرده بود كه درصورت نياز و اســتفاده از iLO، با 
استفاده از راهكارهاي امن نظير ارتباط VPN اتصال مديران شبكه 
به اينگونه ســرويس دهنده ها برقرار شــود. مركز ماهر اعالم كرده 
 بود كه درصورت مشــاهده هرگونه موردي نظير پيام باج خواهي در

iLo Security Login Banner، تغييــر در Boot Order، به هم 
ريختگي يا پاك شــدن بي دليل پيكربندي و اطالعــات يا هر مورد 

مرتبط و مشكوك ديگر با اين مركز تماس گرفته شود. 

 امروز و در ساعت 17:30به وقت 
تهران، سر ريچارد برانسون و 
همراهانش يك سفر تاريخي 
كوتاه مدت به فضا را آغاز مي كنند تا اين حركت شروعي باشد بر رؤيايي 
به نام »گردشگري فضايي«. به گزارش وب سايت رسمي شركت »ويرجين 
گالكتيك«، ريچارد برانسون، مؤســس و مالك اين شركت درباره سفر 
امروزش مي گويد: »ما پيشــتاز يك صنعت جديد هستيم كه مصمم به 
پيشگامي در صنعت فضاپيماهاي قرن بيست و يكم است كه فضايي را روي 

همه باز خواهد كرد و جهان را براي هميشه تغيير خواهد داد.« 

 امروز با پرواز ريچارد برانسون و همسفرانش به فضا شاهد شروع نسل جديدي از توريسم 
فضايي خواهيم بود كه مي تواند دنيا را تغيير دهد گام بزرگ براي آينده فضا

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار

برنامه سفر
ويرجيــن  شــركت 
گالكتيك يــك برنامه 
جامع و تقريبا كامل را 
از ســفر امروز منتشر 
كرده است؛ ضمن اينكه 
عالقه مندان مي توانند 
پخش زنده اين ســفر 
فضايــي را از طريــق 
يوتيوب و فيسبوك اين 
شركت مشاهده كنند. 

بلند شدن از روي زمين
پرواز ما با يك برخاســتن آرام از باند 
شــروع مي شود و ســفينه فضايي و 
سفينه مادر با يكديگر اوج مي گيرند و 
تقريبا به ارتفاعي كمتر از 50هزار فوت 
)15240متر( مي رسند. سفينه هاي ما 
پس از عبــور از ضخيم ترين اليه هاي 
جو، بــه مقدار زيادي ســوخت براي 
رســيدن به فضا احتيــاج ندارند. ما 
 Air-Launch اين سواري كارآمد را

مي ناميم.

پرتاب
در مرحله بعدي، خلبان سفينه فضايي را از ســفينه مادر آزاد مي كند. 
موتور موشكي سفينه فضايي مشتعل مي شود و اين وسيله را با سرعت 
كمي باالتر از يك ماخ به فضا مي فرستد. با رسيدن به فضا و خاموش شدن 
موتور موشكي، رنگ هاي خارج از پنجره از آبي به نيلي و به سياه نيمه شب 

تغيير مي كنند.

اوج
تقريباً 300هزار فوت )91440متر( باالتر از سطح زمين، كابين به يك زمين 
بازي براي شما تبديل مي شــود تا حس بي وزني كنيد. مي توانيد اطراف 
ازجمله كره زمين را از طريق 17پنجره سفينه به نظاره بنشينيد. همچنين 
16دوربين در داخل كابين هر لحظه تجربه شما را به صورت HD به ثبت 

مي رساند.

بازگشت
بال هاي سفينه كه براي ورود مجدد آماده مي شوند، 60درجه باال مي روند. 
پس از پايين آمدن سفينه به جو ضخيم، بال ها پايين آمده و خلبان با هدايت 
اين پرنده دوباره آن را به فرودگاه مي رساند و در آن فرود مي آيد. حاال شما 

در خانه هستيد.

پيشي گرفتن برانسون از بزوس
تا همين چند وقت پيش قرار بود كه جف بزوس، مديرعامل پيشين آمازون 
و مؤسس اســتارت آپ فضايي »بلو اوريجين« نخستين گردشگر فضايي 
سبك جديد لقب بگيرد، اما سر ريچارد برانسون و شركتش برنامه را تغيير 
دادند تا 9روز جلوتر از او خود را به فضا برسانند. نخستين گردشگر فضايي 
جهان دنيس تيتو، سرمايه دار اهل كاليفرنيا بود كه در سال2001 به ايستگاه 
فضايي رفت. اما سفر او اساسا با سفرهاي گردشگري كه شركت هاي ويرجين 
گالكتيك و بلو اوريجين پيشــنهاد مي دهند، متفاوت است. برنامه آنها، 
درواقع نسل جديدي از سفرهاي فضايي به شمار مي آيد كه مي تواند براي 
تمام مردمان كره زمين سفر به فضا را در دسترس قرار دهد؛ البته با صرف 

هزينه اي بسيار گزاف!

همسفران
اين سفر با فضاپيمايي به نام »وي اس اس 
يونيتي« )VSS Unity( انجام مي گيرد. 
اين فضاپيما تا به حــال بيش از 20پرواز 
آزمايشــي انجام داده و 3بار به لبه فضا 
رسيده است. بت موزس، مربي فضانورد 
ارشد در شــركت ويرجين گالكتيك، 
كالين بنت، مهندس عمليات و متخصص 
تجهيزات كابين و همچنين سيريشا بندال، 
معاون امور تحقيقات شركت همسفران 

برانسون خواهند بود.

اسپيس ايكس و برنامه هاي بزرگ
درحالي كه جف بزوس و ريچارد برانسون 
درحــال رقابت بر ســر موضــوع داغ 
گردشگري فضايي هستند، ايالن ماسك و 
شركت اسپيس ايكس او برنامه هاي ديگري 
را دنبال مي كنند. آنها كه از طرف ناســا 
مأمور سفر به ماه شده اند، همچنان به دنبال 
تكميل طرح آرتيميس و البته موشــك 
فوق العاده استارشيپ هستند و فعال در 
رقابت با آن 2ميلياردر و شركت هايشان 

حضور ندارند.

ورود به فضا

مرز فضا

بازگشت

110033متر حداكثر 
ارتفاع درنظر 

گرفته شده براي 
ويرجين گالكتيك

بال هاي سفينه در 
فضا جمع مي شود

21336متر كاهش 
ارتفاع براي ورود به 

مدل گاليدر

پرواز با مدل گاليدر به 
سمت خانه با بال هاي باز

در ارتفاعي حدود 
15240متر، سفينه فضايي 
از سفينه مادر جدا شده و 
سرعتش به 4ماخ مي رسد

حداكثر ارتفاع درنظر 
گرفته شده براي پرواز 
ويرجين گالكتيك زير مدار

جايزه انصاري

ارتفاع 99974متر
ارتفاعي كه يك بالن به 

آن رسيده است

كنكورد

هواپيماهاي 
مسافربري

اع
رتف

ا

برنامه واكسيناســيون 
عمومي در بســياري از دانش

كشورها باعث شده بود 
تا اجبار استفاده از ماسك در اماكن 
عمومي، برداشته شود اما انتشار گونه 
دلتاي ويروس كرونــا، در اين روند 
اخالل ايجاد كرده است. افزايش موارد 
ابتــال بــه ويــروس حتــي در بين 
واكسينه شــده ها منجر بــه توصيه 
مجدد سازمان بهداشت جهاني براي 
اســتفاده از ماســك در فضاهــاي 
سربســته، حتي براي افراد واكسينه 

شده است.

دلتا، بحث ماسك را پيچيده كرد
نوع دلتا ويروس كرونا، گفت وگو در 
مورد ماسك هاي صورت را پيچيده 
كرده است.اين نوع باعث نگراني در 
سراسر جهان شده است زيرا مسري تر 
از سويه اصلي ويروس است و مسئول 
افزايش ميــزان عفونــت در هند و 
انگليس است كه حاال به سويه غالب 

در اياالت متحده تبديل شده است.
در نتيجه، سازمان بهداشت جهاني به 
همه توصيه مي كند كه در فضاهاي 
عمومي سربســته از ماسك استفاده 
كنند. مركز كنترل و پيشــگيري از 
بيماري هاي آمريكا امــا ادامه داده 
است كه فقط كســاني كه واكسينه 
نشده اند بايد از ماسك استفاده كنند.

دســتورالعمل هاي مختلــف باعث 

ايجاد سردرگمي در بسياري از افراد 
مي شود. اما كارشناســان بهداشت 
مي گويند كــه دســتورالعمل هاي 
متنوع به اين دليل است كه سازمان 
بهداشــت جهاني و مركــز كنترل و 
پيشــگيري از بيماري هــا و مقامات 
محلــي در حــال ارائه مشــاوره به 

مخاطبان مختلف هستند.
ســازمان بهداشــت جهاني رويكرد 
محتاطانه تــري نســبت بــه مركز 
كنترل بيماري هــا در پيش گرفته 
است زيرا ساير مناطق جهان به اندازه 
اياالت متحده به واكســن دسترسي 
ندارند. البته اخيرا ميزان عفونت در 
لس آنجلس 2برابر شــده و مقامات 
را وادار به توصيه بازگشت ماسك ها 

كرده است.
دكتر ديويد دودي، دانشــيار گروه 
اپيدميولوژي در دانشــكده بهداشت 
عمومي جــان هاپكينــز بلومبرگ، 
مي گويــد: توصيه هــاي مختلــف 
گيج كننده اســت، اما از هيچي بهتر 
است. اينكه مردم توصيه را براساس 
احواالت شــخصي خود تشــخيص 
دهنــد، آنها را از ســردرگمي خارج 
مي كند. يك پيام مناسب لزوما يك 
پيام متناســب با همه افراد نيست. 
فقط به اين دليل كه سازمان بهداشت 
جهاني چيزي مي گويد، به اين معنا 
نيست كه همه در جهان بايد دقيقا به 
همان شيوه رفتار كنند. آنها مجبورند 
راهنمايي هــا را در ســطح بســيار 

گسترده اي ارائه دهند.
به گفته كارشناسان پيام هاي مختلف 

مي تواند كســي را كه به سادگي در 
حال خواندن عناوين خبري اســت 
بدون درنظر گرفتن اين زمينه گيج 
كند. ســردرگمي مي تواند اعتماد را 
بــه رهنمودهاي بهداشــت عمومي 
كاهش دهد. رايان دممر، متخصص 
اپيدميولوژيســت در دانشــكده 
بهداشت عمومي دانشگاه مينه سوتا 
مي گويد، اگر نوع دلتا باعث افزايش 
عفونت در يك منطقه شود، مقامات 
بهداشــتي در آنجا بايد بازگشت به 
ماسك را توصيه كنند: اختالف نظر 
سياسي در مورد بسياري از اين موارد 
بسيار زياد اســت و من فكر مي كنم 
كه ما بايد واقعا تصميمات روشــني 
بگيريم كه ناســازگاري را به حداقل 

برساند.
با ايــن حال، بيشــتر كارشناســان 
معتقدند اگر توصيه هاي اســتفاده 
از ماســك دوبــاره قــوت بگيرد و 
حتي كساني كه واكســينه شده اند 
متوجه شوند با اين وسيله از ديگران 
محافظت مي كنند، مايل به استفاده 
از ماســك هســتند. ريچارد پتي، 
استاد روانشناسي در دانشگاه ايالتي 
اوهايومي گويد: اگــر آنها قبالبه اين 
موضوع واقف شده اند، احتماال دوباره 
اين كار را مي كنند. من فكر مي كنم 
بســياري از افرادي كه قبال ماسك 
مي زدند، اين استدالل را كه چرا هنوز 
به نفع بهداشــت عمومي است درك 
مي كنند و دوباره اين كار را مي كنند، 
حتي اگر لزوما شــخصا به نفع شان 

نباشد.

واكسينه ها، ناقل نيستند
داده ها نشان مي دهد كه واكسن هاي 
فعلي كوويد-19 خطر نــوع دلتا را 
بسيار كاهش مي دهد. حتي مشخص 
شده اســت كه واكســن هاي فايزر، 
مدرنا و جانســون اند جانســون در 
جلوگيري از عفونت مؤثر هســتند و 
حتي در پيشگيري از بيماري شديد، 
بســتري و مرگ نيزاثربخشي كافي 

دارند.
اما واضح اســت كه نــوع دلتا براي 
هركسي كه واكســينه نشده است، 
خطر قابــل توجهــي دارد. نوع دلتا 
40تا60درصد بيشــتر از انواع ديگر 
قابل انتقال اســت و يــك مطالعه 
منتشــر شــده در مجلــه لنســت 
نشان داده اســت كه باعث بيماري 

شديدتري مي شود.
دكتــر جــوزف خبــازا، پزشــك 
مراقبت هاي ريوي و مراقبت هاي ويژه 
در كلينيك كليولند مي گويد: هنوز 
كامل مشخص نيست كه واكسن ها 
چگونه بر توانايــي انتقال ويروس به 
شــخص ديگر تأثير مي گذارند. اما او 
معتقد اســت كه اين احتمال بسيار 
ناچيز اســت، چراكه واكسن ها حتي 
درصورت ابتال به عفونت پيشــرفته، 
باعث كاهش بار ويروســي و شدت 

عالئم در فرد مي شوند.
خبازا مي گويد: من فكر مي كنم، يك 
فرد كامال واكســينه شده با سيستم 
ايمني طبيعي بســيار بعيد است كه 
بتواند ويروس كرونا را به صورت دلتا يا 

غيره، به سايرين منتقل كند.

بازگشت جهاني ماسك با دلتا
سازمان بهداشت جهاني به همه افراد ازجمله واكسينه شده ها توصيه كرده براي جلوگيري از انتشار بيشتر سويه 

دلتا كرونا همچنان به ماسك وفادار بمانند

زهرا خلجي
خبر نگار
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براساس اعالم ســخنگوي ســتاد ملي مقابله با کرونا، از 
فردا )دوشنبه( واکسيناسيون افراد 68سال به باال شروع 
مي شود. اعالم اين موضوع از ســوي وزارت بهداشت در 
شرايطي است که هنوز بخشــي از افراد 70سال به باال، 
معطل دريافت دوز دوم واکسن اند و خيلي هاي ديگر که 
در اين گروه قرار دارند، دوز اولشان را هم دريافت نكرده اند. 
با اين حال، عليرضا رئيسي  روز گذشــته تأکيد کرد که 
روند واکسيناسيون از اين هفته سرعت مي گيرد: »ميزان 
قابل توجهي واکسن در 2روز گذشته به دست ما رسيده که 
با اضافه شدن اين واکسن ها، سرعت واکسيناسيون باالتر 
مي رود.« سخنگوي ستاد ملي مقابله با کرونا، همچنين 
از مردم خواست تا بدون پيامك، به مراکز واکسيناسيون 
مراجعه نكنند: »تعداد مراکز تجميعي واکسيناسيون را 
افزايش داده و ظرفيت تزريق را باال برده ايم اما تأکيدمان اين 
است که بدون نوبت دهي مراجعه نكنند و اينكه ساعت 2-3 
صبح بروند و اسم بنويسند، روشي منسوخ شده است و آن 
را توصيه نمي کنيم. مردم بدانند اگر واقعا نوبت داده نشده 
مراجعه نكنند و به تدريج همه افراد را براي واکسيناسيون 
دعوت خواهيم کرد.« به گفته او، هم اکنون بيش از 80مرکز 
تجميعي در تهران راه اندازي شده تا مردم به راحتي واکسن 
بزنند. به گزارش ايسنا، او که در حاشيه جلسه ستاد ملي 
مقابله با کرونا صحبت مي کرد، به روند صعودي کروناي 
دلتا در 25 استان کشــور اشاره کرد و گفت که هم اکنون 
143شهرستان قرمز، 186شهرستان  وضعيت نارنجي و 
119شهرستان هم  وضعيت زرد را تجربه مي کنند. به گفته 
رئيسي، بيشترين شهرهاي درگير بيماري شامل کرمان که 
16شهر درگير، فارس  13شهر، تهران  13شهر، مازندران 
13شهر، هرمزگان 12شهر، سيستان و بلوچستان 10شهر، 
بوشهر 8شهر و يزد 8 شــهر درگير بيماري دارند. ساير 
استان ها مثل گلستان و گيالن و همچنين اصفهان بين 
5 تا 6 شهرشان درگير اســت. تغيير وضعيت بسياري از 
شهرســتان ها از نارنجي به قرمز در شرايطي است که بنا 
بر اعالم اين مســئول در وزارت بهداشت، ميزان رعايت 
پروتكل هاي بهداشــتي حدود 66درصد در کشور است: 
»بايد مراقبت بيشتري صورت بگيرد و اگر پروتكل ها کمتر 
از 85درصد رعايت شود، قطعا کارساز نخواهد بود. مردم 
کمتر از ماسك استفاده مي کنند و تجمع ها بيشتر شده 
که اينها مي تواند آسيب زا باشد. همه اينها در حالي است 
که روند ابتال صعودي اســت.« با اينكه بيش از يك هفته 
است که تهران در وضعيت قرمز قرار گرفته اما گزارش هاي 
رسيده حاکي از رعايت نشدن پروتكل هاي بهداشتي به ويژه 
از سوي اصناف است، اما رئيسي تأکيد کرد که نظارت ها بر 
مراکز تجمعي تشديد شده و مكان هايي مثل رستوران ها، 
تاالرهاي پذيرايي، سالن هاي سينما، تئاتر و باشگاه هاي 
بدنسازي و استخر، در شهرهاي قرمز بايد تعطيل شوند. 
او به صحبت هايش اين را هم اضافه کرد که رســتوران ها 
به عنوان يكي از مكان هاي شناخته شده سرايت بيماري اند. 
همچنين تاالرهاي پذيرايي، ســالن هاي سينما و تئاتر، 
پاساژها و بازارهاي سربسته، اســتخرهاي سرپوشيده، 
باشگاه هاي بدنســازي، شــهربازي ها و نمايشگاه ها در 
فضاي بسته هستند و روز گذشته در مصوبات مقرر شد که 
روي رعايت پروتكل ها در اين مراکز دقت بيشتري شود. 
سخنگوي ستاد ملي مقابله با کرونا در ادامه صحبت هايش، 
درباره قطعي برق و مشكالت ناشي از آن در مراکز درماني 
و برخي حاشيه ســازي هاي اخير در فضاي مجازي، هم 
توضيحاتي داد: »گفته مي شــود با قطعي برق CCU و 
ICU از کار مي افتد و بيماران خفه مي شوند، اينها شايعه 
است. در بحث اعتبار بخشي بيمارستان ها هميشه يكي از 
بخش هاي اصلي، برق اضطراري است و به هر دليلي ممكن 
است در هر جاي دنيا قطعي برق رخ دهد و به معني اين 
نيست که همان زمان که برق قطع شود، برق اتاق عمل هم 
قطع مي شود. ما برق پشتيبان داريم و تاکنون مشكلي در 

اين زمينه نداشتيم.« 

 آغاز واکسيناسيون 68ساله ها
 از فردا

خبر روز ابهام درباره واکسن کوبايي که از آن به عنوان توليد 
مشترك ايران و اين کشــور ياد مي شود، باال رفته 
است؛ واکسني که پس از صدور مجوز اضطراري، 
از سوبرانا 2در کوبا به پاستوکووك در ايران تغيير 
نام داد. حاال اما پرســش ها درباره ايراني، کوبايي 
يا توليد مشــترك آن، مطرح مي شود. هشتم تير 
مجوز مصرف اضطراري واکســن پاستوکووك يا 
همان واکسن توليد مشــترك ايران و کوبا، صادر 
شد. مسئوالن وزارت بهداشــت اعالم کردند که 
اين واکســن با توليد انبوه تا پايان تابســتان در 
دسترس قرار خواهد گرفت. يازدهم تير، سفارت 
کوبا در تهران، توضيحاتي درباره مجوز اضطراري 
واکسن سوبرانا 2در ايران ارائه داد. براساس اعالم 
اين ســفارت، اين مجوز به انستيتوپاستور ايران 
)IPI( داده شــد تا با نام پاســتور، اين واکسن در 
ايران عرضه شود. اين توافق در چارچوب توافقنامه 
همكاري که در ژانويه گذشــته با انستيتو واکسن 
Finlay به امضا رسيد، صورت گرفته است. بخش 
تنظيم مقررات کوبا، مجوز اســتفاده اضطراري از 
اين واکسن را براساس شــناخت نتايج حاصل از 
توســعه دارويي اين محصول، مدارك اطمينان و 
ايمني زايي نشان داده شده در آزمايش هاي باليني 
فاز 1 و 2 کــه در کوبا صورت گرفــت و همچنين 
اثربخشي 62درصدي گزارش شــده در 2دوز در 
فاز 3، صادر کرده است. هنوز اين واکسن به مرحله 
توليد نرسيده بود که چند روز پيش مينو محرز،به 
عنوان يكي از مديران اصلي پروژه ساخت واکسن 
برکت، نسبت به ســرانجام اين پروژه، ترديدهايي 
را مطرح کرد و گفت که اين واکسن، تحت عنوان 
پروژه مشترکي در ايران توليد نمي شود و همچنين 
ســفير کوبا اعالم کرده که در ايــران اصال چنين 
پروژه اي ندارند. به گفته محــرز، کوبا اعالم کرده 
که خودشان در اولويت تزريق  هستند و به واکسن 
نياز دارند. از سوي ديگر، 5روز پس از صدور مجوز 
مصرف اضطراري اين واکسن، پيام طبرسي، رئيس 
بخش عفوني بيمارستان مسيح دانشوري هم تأکيد 
کرد که سفارت کوبا، صحبت هاي متفاوتي نسبت 
به آنچه به مســئوالن ايراني می گويند داشته اند. 
آنها اعالم کرده اند که اين واکسن، کوبايي - ايراني 
نيست، بلكه کامال کوبايي اســت: »واکسن براي 
انجام تحقيقات به ايران داده شــد تا به آن مجوز 
مصرف اضطراري دهند؛ بنابراين اين واکسن ايراني 
نيست.« اطالعيه ســفارت کوبا و سخنان محرز و 
طبرسي، درباره واکسن پاستور اين شائبه را ايجاد 
کرد که کوبا منكر پروژه مشترك خود با ايران شده 
و دومين واکســن دريافت کننده مجوز اضطراري 
هم به موقع به داد واکسيناســيون عمومي کشور 
نخواهد رسيد. مواردي که البته مورد تأييد عليرضا 
بيگلري، رئيس انستيتو پاستور ايران قرار نگرفت. 
او به همشهري گفت: »دليل اين اظهارات از سوي 
مدير کارآزمايي واکســن برکت مشخص نيست. 
همكاري و توافق ما با کوبا، کوتاه مدت و براي يك 
واکسن نيست؛ ضمن اينكه بانك سلول توليد اين 
واکسن در اختيار ايران قرار گرفته   و توليد آن در 
ايران در حال انجام است.« از سوي ديگر، کيانوش 
جهانپور، ســخنگوي ســازمان غذا و دارو هم در 
اين باره به همشهري اعالم کرد: »توليد اين واکسن 
در ايران آغاز شده و به هيچ وجه صحبت هاي مطرح 
شده از سوي ســفير کوبا تأييد نمي شود.« در اين 
ميان از انستيتوپاســتور، خبر مي رسد که واکسن 
کوبايي توليد مشــترك در ايران روي خط توليد 
محدود قرار دارد و با تجهيز خــط توليد صنعتي 
توليد اين واکســن به 3تا 4ميليــون دوز در  ماه 
خواهد رســيد؛ واکســني که در حال طي کردن 
مطالعات حتی براي سنين کمتر از 18سال است 
و پيش بيني مي شود که نياز جامعه دانش آموزي 
ايران را هم پاسخگو باشد. براساس اعالم مقامات 
اين مؤسسه، تا آخر شــهريور 3ميليون دوز از اين 

واکسن توليد مي شود.

مسئوالن مؤسسه انستيتوپاستور در پاســخ به ترديدهاي مطرح شــده درباره واکسن کوبايي 
مي گويند، قرارداد ايران با کوبا، توليد مشترك است و هر دو کشور مي توانند به طور مستقل اقدام 
به توليد کنند. انستيتوپاستور وعده داده تا آخر شهريور 3ميليون دوز واکسن توليد خواهد کرد

همشــهري جزئيــات ابهام هــاي پيش آمــده دربــاره توليــد 
مشــترك يا مســتقل يكــي از واکســن هاي کرونا را بررســي کرد

مي کند.« به گفته بيگلری،  درتفاهمنامه عنوان شده 
که فعاليت مشترك در توليد واکسن کرونا در ادامه 
قرارداد پونوموکوك خواهد بود و اجازه توليد مشترك 
واکســن را در خاك ايران مي دهد. اين واکســن، 
مي تواند همزمان با چندين جهش مقابله کند. اين 
مسئول درباره ابهامات مطرح شده درباره اثربخشي 
واکسن توليد مشترك ايران و کوبا هم توضيح داد: 
»روز جمعه نتايج اوليه فاز 3واکســن کوبا منتشر و 
مشخص شد که اين واکســن در مقابل سوش هاي 
جهش يافته تا 92درصد کارايي دارد و100درصد از 
ابتال به بيماري شديد و مرگ جلوگيري مي کند.« 
براســاس اعالم او، 44هزار نفر در کوبــا و 24هزار 
نفر در ايران بــا موقعيت جغرافيايــي، زمينه هاي 
ژنتيك مختلف و جهش هاي ويروســي متفاوت در 
کارآزمايي ها شرکت کردند. اين واکسن شانس بااليي 

براي دريافت مجوز سازمان بهداشت جهاني دارد.

افزايش توليد، پس از انتشــار نتايج اثربخشي 
واكسن

احسان مصطفوي، مدير پروژه فاز سوم کارآزمايي 
باليني واکسن کروناي مشترك ايران و کوبا درباره 
اينكه گفته مي شود، ايران توليد کننده اين واکسن 
نيســت و تنها در کارآزمايي باليني آن شــرکت 
کرده تا سهم بيشــتري از واکسن داشته باشد، به 
همشــهري گفت: »تفاهمنامه ما با کوبا، انتقال 
تكنولوژي ساخت اين واکســن و ساير واکسن ها 
با پلتفرم مشــابه است. بنابراين شــرايط ايران با 
کشــورهايي که تنها درکارآزمايي باليني شرکت 
کرده اند متفاوت اســت.« اما اينكــه چرا با وجود 
انتقال تكنولوژي باز هم از اين واکســن به عنوان 
واکسن مشترك ايران و کوبا ياد مي شود، توضيح 
داد: » از زمان شــروع مطالعه مشــخص بود که 
محصول مورد استفاده در اين کارآزمايي، سوبرانا2 
و توليد انســتيتو فينالي کوباســت. با پيشرفت 
پروژه و انتقال دانش فني مراحل پايين دســتي 
و انتقال ماده دارويي فعال واکســن و راه اندازي 
آزمايش هــای کنترل کيفيت، بــا احترام به حق 
مالكيت فكري طرف کوبايي و بــا اطالع و تأييد 
آنها و براساس چارچوب هاي مشخص شده، اقدام 
به فرموالسيون، پرکني و بسته بندي اين واکسن 
در انستيتو پاستور ايران با نام تجاري پاستوکوَوك 
شده است. حال با فراهم شــدن مقدمات، زمينه 
توليد کامــل آن طبق قرارداد منعقد شــده بين 
2مؤسسه در انستيتو پاســتور ايران فراهم شده و 
با توسعه زيرساخت هاي توليد، ظرفيت توليد اين 
واکسن هم به زودي ارتقا خواهد يافت.« او درباره 
کارآزمايي باليني اين واکسن هم گفت: »فاز سوم 
کارآزمايي باليني واکسن کوبا - پاستور در 6شهر 
کشــور به صورت مداخله دو دوزه در حال انجام 
اســت و اکنون تزريق واکســن در اين شهرها به 
پايان رسيده است. در دو شهر يزد و زنجان يك دوز 
تزريق يادآور هم درنظر گرفته شده است که تزريق 
دوز سوم در زنجان به پايان رسيده اما در شهر يزد 
هنوز ادامه دارد. پيش بيني ما اين است که گزارش 
ابتدايي از ميزان اثربخشي واکسن در شهرهايي که 
تزريق دو دوز داشته اند تا اوايل شهريور ارائه شود، 
هر چند شــواهد فعلي گوياي بي خطري واکسن 
هست و پيگيري اين بي خطري واکسن در ماه هاي 
آتي هم همچنان ادامه خواهد داشت.« او در پاسخ 
به اين ســؤال که با وجود صدور مجوز اضطراري 
براي واکسن پاستوکووك تا زمان انتشار مقاالت 
تزريق عمومي آغاز خواهد شد يا خير، تأکيد کرد: 
»مقاالت فاز پيش باليني اين واکسن منتشر شده 
و اجازه تزريق عمومي براي واکســن صادر شده 
اما مقدار توليد ما در اين مرحله محدود اســت و 
هدفگذاري همــكاران واحد توليد اين واکســن 
اين است که بعد از انتشار نتايج اثربخشي واکسن 
در ايــران و افزايش ظرفيت توليد، واکســن را از 

شهريورماه به توليد صنعتي هم برسانيم.« 

  قرارداد ايران با كوبا، توليد مشترك است
رئيس انستيتو پاستور ايران اما توضيحات بيشتري 
به همشهري داد. به گفته او، با وجود دريافت مجوز، 
توليد اين واکســن هم اکنون محدود اســت اما با 
راه اندازي خط توليد صنعتي قطعا توليد افزايش پيدا 
خواهد کرد؛ »پيش بيني ما اين است که دستگاه هاي 
مورد نياز تا مرداد تحويل داده شود و با نصب آنها در 
شهريور واکسن پاستور به توليد انبوه برسد و اوايل 
مهر به توليد ماهانه 3ميليون دوز واکســن خواهيم 
رسيد.« او در پاســخ به برخي ابهاماتی را که درباره 
کوبايي يا توليد مشــترك بودن اين واکسن مطرح 
مي شود، گفت: » قرارداد ايران با کوبا توليد مشترك 
اســت و هر دو کشــور مي توانند به صورت مستقل 
اقدام به توليد واکســن کنند. آنها توليد بيشــتري 
از جمعيت شان خواهند داشــت و با توجه به اينكه 
جمعيت کوبا 8ميليون نفــر و ما 80ميليون نفريم، 
طبق قرارداد اگــر نياز باشــد، مي توانيم به صورت 
همزمان، از محصوالت آنها هم استفاده مي کنيم.« 
براســاس اعــالم او، در تمــام کارآزمايي هايي که 
به صورت چند مرکزي انجام مي شــود معموال يك 
منبع و يك محصول، اســتفاده مي شــود تا نتيجه 
کارآزمايي ها قابل جمع کردن و اســتناد باشــد. به 
همين دليل واکسني که در کارآزمايي ايران استفاده 

شد، توليد انستيتو فينالي کوبا بود. همين واکسن ها 
هم به محض ورود به ايران مراحل کنترل کيفي را 
سپري کردند. البته فازهاي بعدي توليد واکسن در 
ايران انجام خواهد شد، چرا که بانك سلولي واکسن 
در ايران و در اختيار ماســت و انتقال تكنولوژي هم 
صورت گرفته اســت و توان توليد هم براي ما وجود 
دارد.« رئيس انستيتوپاســتور ايران، درباره اينكه 
گفته مي شود اين مؤسسه با کشــوري که فناوري 
قديمي در توليد واکســن دارد، قرارداد امضا کرده 
است، گفت: »قرارداد مشترك ما با فينال کوبا براي 
االن نيست. دکتر محرز اعالم کرده بود که قرارداد 
ايران و کوبا منتفي شده و آنها به ما واکسن نخواهند 
داد. من حتي مطمئن نيســتم که اين صحبت ها از 
جانب ايشان مطرح شده باشــد. چرا که وقتي يك 
مسئولي محقق اصلي يك پروژه باشد از نظر اخالقي 
بايد نهايت دقــت را درباره محصول يك شــرکت 
ديگر با هدف مشــترك داشته باشــد که تخريب 
هيچ يك از دو طرف صورت نگيرد.« براساس اعالم 
بيگلري، انستيتو پاستور ايران و کوبا سابقه 20سال 
همكاري دارند و قرارداد اين واکســن ادامه قرارداد 
ساخت واکســن پونوموکوك )ذات الريه کودکان( 
است که يك سال قبل از شــيوع کرونا دو مؤسسه 
اين قرارداد را براي توليد اين واکسن منعقد کردند. 

او گفت: » زماني که کرونا شايع شد، انستيتو پاستور 
موظف شد که يك پروژه مشترك بين المللي براي 
ساخت واکســن کرونا انجام دهد. متوجه شديم که 
از نظر علمي دقيق ترين و از نظر هزينه  به صرفه ترين 
واکسني که مي توان روي آن کار کنيم همين واکسن 
پونوموکوك است که دانش فني نزديك به واکسن 
کرونا دارد و مــا قرارداد آن را منعقــد کرده  بوديم. 
هم اکنون مشخص شده اين واکسن 100درصد از 
مرگ ومير در مقابل واريانت هاي سخت جلوگيري 

پاسخ به ابهامات شناسنامه 
واكسن ايراني - كوبايي

مدير پروژه فاز سوم کارآزمايی بالينی 
واکسن کرونای مشترك ايران و کوبا:  
تفاهمنامه ما با کوبا، انتقال تكنولوژی 
ساخت اين واکسن و ساير واکسن ها 
با پلتفرم مشــابه اســت. بنابراين 
شرايط ايران با کشورهايي که تنها 
درکارآزمايي باليني شرکت کردند 

متفاوت است

مريم سرخوش 
خبرنگار

زهرا جعفرزاده/   نزديك به 5 ماه از آغاز واكسيناسيون عليه كرونا در ايران 
می گذرد و در اين مدت براســاس اعالم مراجع رسمي، تنها 6ميليون و 
726هزار و 801دوز واكسن كرونا تزريق شده است. البته با توجه به تزريق 
دوزهاي اول و دوم، اين عدد به معني افراد واكسينه شده نيست. 21بهمن 
سال گذشته بود كه واكسيناسيون با اولويت كادر درمان آغاز شد. نزديك به 
3 ماه بعد، يعني در هفتم ارديبهشت، واكسيناسيون از ميان جمعيت عمومي 
يعني همان فاز دوم، با اولويت قراردادن سالمندان در گروه سني 80سال به 
باال، كليد خورد. قرار بود هر 10روز يك بار، با كاهش 5سال سن، گروه جديدي 
به اولويت داران واكسن كرونا، اضافه شود. از آن روز، 81روز مي گذرد و هنوز 
تعداد زيادي از افراد 70سال به باال از واكسيناسيون جامانده اند و قرار است 
از فردا )دوشنبه( واكسيناسيون 68سال به باال شروع شود. اين در حالي 
است كه بنا بر وعده های قبلی وزارت بهداشت، تاكنون بايد واكسيناسيون 
سالمندان به طور كلي تمام مي شد و  واكسيناسيون افراد 60سال به پايين 
آغاز مي شد. براساس آخرين آمار اعالم شــده از سوي وزارت بهداشت، 
تاكنون 85هزار و 6۹۴نفر به طور رســمي در اثر اين بيماري جانشان را از 
دست داده اند و با صعودي شدن روند ابتال، كشور در آستانه ورود به پيك 
پنجم كرونا قرار دارد. با اينكه واكسيناسيون كادر درمان از اواخر بهمن سال 
گذشته آغاز شده بود اما وزارت بهداشت از 25فروردين امسال، آمار تزريق 
روزانه واكسن كرونا را اعالم كرد. اين آمار با تزريق ۴62هزار و 6۴2دوز شروع 
شد و تا روز گذشته به 6ميليون و 726هزار و 801دوز رسيد. يعني در 88روز 
گذشته به طور متوسط روزانه 71هزار و 183دوز واكسن تزريق شده است. 
اين در حالي است كه روز گذشته وزير بهداشت تأكيد كرده بود كه از شنبه، 

ميزان تزريق روزانه به ۴00هزار دوز مي رسد.

همشهری در گزارشی میانگین تزریق واکسن کرونا را 
در 88روز گذشته  بررسی کرد

وزانه 71هزار دوز فقط ر
 

 نمودار واکسیناسیون روزانه کرونا در
ایران از 25 فروردین تا روز گذشته
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خوش قول ترين كشورهاي جهان
چهجوامعودولتهاييكشورهايقابلاعتمادراميسازند؟

اصطــاح»خوشقــولبــودن«درفرهنــگفارســيتركيبــياز3مفهوم
»وقتشناسبودن«،»متعهدبودننسبتبهوظايفوتحققوعدهها«و»قابلاعتماد
بودن«است؛بنابراين،اگرفرد،جامعهودولتيبهاجراياينمفاهيمپايبندباشد
بهعنوانفردخوشقول،جامعهخوشقولودولتخوشقولشناختهميشود.در
جوامعدمكراتيك،خوشقولبودندولتهاارتباطمستقيميبافرهنگجامعهو
مردمداردوبنابراين،هرچهمردمكشوريبيشتروقتشناسومتعهدباشنددولت
آنكشورهمقابلاعتمادتراست.سروقتبودنيكيازنشانههايمهمحرفهايبودن
واحترامبهديگراناست؛جنبهمهميكهدربسياريازكشورهاياكماهميتاستيا
بهآناهميتچندانيدادهنميشودوايندرحالياستكهكشورهاييوجوددارند

كهفرهنگشانباسروقتبودنعجينشدهاست.

هزار وعده  خوبان، يكي وفا نكرد
گزارشميدانيدربارهقولوتعهدهايشخصيوكاري

دربينمردمآنچيزيكهامروزارزشينداردوحتيبسياريبهآنبياعتماد
هستند،قولوتعهداست.شايدهنوزدركوچهوپسكوچههايبياعتمادي
عطرخوشاعتمادمبتنيبرتعهدوخوشقوليپيچيدهباشــد،امابويتند
بدعهديوبياعتماديسراســرجامعهراگرفتهاســت.ديگــرزمانهمانند
گذشتهاينيستكهيكتارمويرانشانهقولوتعهدميدانستندوبرآنقسم
ميخوردندوتاپايجانبرعهدخويشوفاداربودند.اكنونروزگارديگري
نمايانشدهاســت.وفادارنبودننهدربينمردمبلكهدربينمسئوالننيز
رسوخكردهاست.بدقوليوبدعهديبســياريرابياعتمادومنزويكرده
است.مسئوالنهمچنانقولميدهند،اماديگرمردمدلخوشازقولآنان

روزگارراسپرينميكنند.

همه قول هايي كه مي دهيم
گفتوگوباروانشناسكودكدربارهدادنقولوتعهدوتأثيرآنبركودكان

قولدادنبهكودكانيكيازروشهايرايجپدرومادرهابرايبهتعويقانداختن
خواستههايبچههايشاناست.اماشايدكمتروالدينيتوجهكنندكهقوليكهبه
فرزندشانميدهندبايدواقعيوشفافباشدتادرفرزندشانايجادبياعتمادي
نكند.بچههااگرقولهايدروغينبشــنوندكمكمخلفوعدهرايادميگيرندو
نهتنهاديگربرايحرفشماارزشيقائلنيستندبلكهخودشانهمدرمقابلشمااز
همينحربهاستفادهخواهندكرد.گاهيوالدينبرايرهاييازلجبازيهايكودك
وحرفشنويآنهامجبوربهاســتفادهازروشهاييازجملهرشوهدادنبهكودك
هستند.ازجملهقولهاييكهنبايدبهكودكداد،وعدهرفتنبهمراكزتفريحيو
پاركدرروزمشخصيااينكهبرايتولدتفانكارراانجامميدهماستزيراهرگز

نميتواناتفاقاتوپيشامدهايروزمرهزندگيراپيشبينيكرد.
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يكــيازموضوعاتيكــهموفقيت
جوامعبشــريراتضمينميكند
تعهدياوفايبهعهداستوهمين
پايبندياستكهباعثميشودشخصيت
اجتماعــيانســانهابهنحــوانتخابيو
اختياريشــكلبگيردونقشهايمثبت
ومنفيشخصيتيخودشانرادرجامعه
بهنمايشبگذارند،تــاجاييكهحتيما
انسانهاراباميزانتعهداتشاندرموضوعاتمختلفموردسنجش

وقضاوتقرارميدهيم.
مسئوليتاجتماعينيزيكچارچوبومحدودهاخاقيومتعهدانه
اســتكهدرآنوظايفمختلفيكهتماميآنهادارايمنافعیبراي
جامعههستند،برعهدهفرد،سازمانيانهاديخاصگذاشتهميشود.
درجوامعبيشترتوسعهيافتهكهدرچارچوباخاق،وظايففردي
داراياهميتبيشترياست،مسئوليتاجتماعيمفهومياجباري
والبتهپذيرفتهشدهتوسطاكثرافرادجامعهدارد.امادرسايرجوامع
كهازنظرسطحفرهنگيفقيرهستند،چنينمسئوليتهاييمعناي
خاصينداردوكمتركسيخودراملزمبهانجامورعايتآنهاميداند.
اگرازمنظرديگربهوفايبهعهدنگاهكنيمگويياينتعهداســت
كهباعثميشــوداحساسمســئوليتپذيريدراجتماعودربين
انسانهارشدكند.هرچهمتعهدتربههماناندازهمسئوليتپذير؛فرد
مسئوليتپذيرعواقبكارهاوتصميمهايخودراميپذيردوآنهارا

موردتوجهقرارميدهد.
درمواجههباچنينانسانهايمسئوليتپذيريآرامشواعتمادما
نيزبيشترميشود.چراكهانســانهابااعتمادبهيكديگررابطههارا
برقرارميكنند،تعاماتاجتماعيوكنشهايرفتاريازخودشان
نشانميدهند.اعتمادفقطدرسايهتعهداستكهخودشراتمامقد

نشانميدهد.
تعهديكحس،نگرشوباوردرونياســتكهدرهرفرديبراساس
انگيزهها،باورهاوهنجارهایفرديواجتماعيميتواندبهشــكلي

نمودپيداكند.
همچنينتعهدمقولهایآموزشياســت،يعنياينكهجوامعبشري
ميتوانندباترسيمالگوهايدرســتاخاقيوانساني،جامعهرابه
سمتيكجامعهمتعهدومسئوليتپذيرسوقدهندكهنتيجهآن
بهوجودآمدنجوامعيمملوازآرامشوامنيتخواهدبود؛جامعهاي
كهدرآنارزشهاينابانســانيواخاقيحاكمباشدوحرفهاو
عملهاخيلينزديكبههمباشدونقشهاونقابهايتصنعيكمتر

نمودداشتهباشد.
تعهدرابطهایمســتقيمبااختيارنيزدارد؛بدينمعنيكهاينمن
هستمكهباذهن،روحوعقلخودمتصميمميگيرمتافرديمتعهد
وياغيرمتعهدباشــموباانتخابخودمسيروفلسفهزندگيخودرا

تعيينميكنم.
شايدبهجرأتبتوانگفتكهتعهدبيشترينتأثيرگذاريرادرروابط
انســانهاايفاميكندودرحقيقتســنگزيربناييثباترفتاري،
كرداريوگفتاريافرادجامعهاستكهدرجهآنبهميزانتعهدهر

فرددرموضوعاتمختلفبستگيدارد.
تعهدحســباهميتويژهآندرموضوعاتوعلــوممختلفانواع
متنوعيدارد؛درعلمحقوقبهيكنوعســنجيدهميشود،درعلوم
منابعانســانيبهنوعيديگرودرعلمرفتاريبهشكلديگرتعريف
ميشــودمانندتعهداخاقي،تعهداجتماعي،تعهدشــغلي،تعهد

عاطفي،تعهداجباري،تعهدديني،تعهدرفتاريو....
تعهدووفايبهعهدحلقهگمشدهارزشهايانسانيدرجامعهفعلي
استكهاثرمستقيمخودشرادرشخصيتاجتماعيافرادبهنمايش
ميگذارد.مشكلكســبوكارهايامروز،مشكلارتباطاتعاطفي
امروزومسئلهايكهباعثميشــودآدمهاتغييرنكنندوتعارضات
متنوعرفتاريازخودشاننشانبدهندرابايددرفقدانتعهدبهخود

وديگراندانست.
امابايداينفقدانازطريقيادگيريوپذيرشجبرانشود؛يادگرفتن
تعهداصليترينكارتعهدهست.مادرهرجايگاه،موقعيتوشرايط
شغلي،خانوادگي،حرفهايو...كههستيمبايديادبگيريمكهبههر
موضوعيمتعهدانهنگاهكنيمواگرنميتوانيمتعهدداشــتهباشيم
ازورودبهآنموضوعاجتنابكنيم؛چراكهبدعهديوشــيوعآن
درجامعهباعثازبينرفتنحساعتمادميشــود.يادمانباشــد
كهشخصيتاجتماعيانســانهابهميزانيكيبودنحرفباعمل
ورفتارشــانبرميگرددوماهرقدربتوانيمريشهتعهدرادرجامعه
بينانســانهاقويتركنيمبههماناندازهشخصيتهاياجتماعي
پختهتريدرجامعهخواهيمداشتكهمنبعتوليدآرامشواطمينان

درجامعهخواهندبود.
درجامعهايكهوفايبهعهدســرلوحهارزشهايزيربناييجامعه
باشــد،بهطورناخودآگاههمهاركانوآحادبهسمتپاسخگوبودن
خواهندرفت.دراينجامعهشــكلگيريشخصيتهاياجتماعي
برمبنايتعهدذاتيصورتخواهدگرفتوهمهبراســاسوظيفه
پيشفرضونهادينهخودشــاننســبتبههيچچيــزبيتفاوتو
بيمسئوليتنخواهندبودوارزشهايانسانيواخاقيدررفتارها
بهنحومطلوبيشكلميگيردواجراييميشود.درچنينجامعهاي
اصلبرمبنايتعهد،مســئوليتپذيريوپاســخگوبودناســت.
درمجموعدريكجامعــهمتعهدهمهبرندهخواهنــدبودودرآن
موفقيتوشادي،نشاطاجتماعيوحتيرونقكسبوكاردرسايه
مسئوليتپذيريواعتمادجاريوساريميشودوضدارزشهامانند
دروغ،بدقوليوبياعتمادي،طفــرهرفتنوتعويقدركاركهعوامل
عقبماندگيبسياريازجوامعاستكمرنگترميشوند.متعهدبودن
نســلامروزبهطورزنجيرهواردرتربيتوپرورشنســلآيندههم
تأثيرگذاراستوموجبميشودتاكودكانامروزماانسانهايمتعهد
مسئوليتپذيرفرداونويدگرجامعهایعدالتخواه،پاسخگووسرشار

ازنشاطوپايبندبهارزشهاياخاقيباشند.

يادداشتيك

گفتوگوبامصطفيمهرآيين،جامعهشناس
دربارهجايگاهتعهددرزندگيخصوصيوكاريمردمايران
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جهان امروز مبتني بر اعتماد است
دكترمهرآييندرابتداتأكيدميكندكهدرجهان
وجامعهامــروز،مفاهيمتغييركــردهوتعهدكه
بهمعنايپايبنديبهعهدوپيمانتاآخرينقطره
خوناست،ديگركاربرديندارد!اوتوضيحميدهد:
طبــقطبقهبندياميلدوركيم،جامعهشــناس
بزرگفرانســوي،جامعهازمرحلــهمكانيكيبه
ارگانيكيوازحالتاجتماعبهسطحجامعهرسيده
اســتودرجامعهمدرنياارگانيــكامروزديگر
نميتوانيممبتنيبرمفاهيميمانندعهدوپيمان،
نظماجتماعيراتفســيركنيم.دكتــرمهرآيين
بابياناينكهجهــانامروزمبتنيبــرگفتوگو،
مذاكرهورايزنيوتوافقاستوديگرخوشعهدي
وبدعهديمفهومندارد،براينباوراستكهامروز
فقطدرعرصهاقتصاداستكهكلمهعهدوپيمان
بهمفهومقراردادكاربــردداردودرحوزهاجتماع،
اعتماداجتماعيبرقراراســتوبهتعبيرآنتوني
گيدنز،نظريهپردازاجتماعيمعاصر،جهانامروز،
جهاناعتماداست.نمونهسادهآن،اعتمادياست
كهپدرومادرهابهرانندهسرويسمدرسهميكنند
وفرزندخودرابهاوميســپارند،يااعتماديكه
خبرنگارانمحيطزيستبهرانندهاتوبوسكردند
واگركســيبهآنهاگفتهبودكــهاتوبوسخراب
است،ديگرسوارآننميشدند،يااعتمادبيماران
بهپزشــكانو....اوحرفهايــشرااينگونهادامه
میدهــد:درجوامعامروزيتحــوالتجديرخ
داده.برايمثال،حوزهخانوادهازشــكلخانواده
گستردهبهخانوادههستهايمتشكلازپدر،مادر

وفرزندتغييركردهاست.بههماننسبتدرروابط
خانوادگيتغييراتيرخداده.اگردرگذشــتهدر
خانوادهحمايتوجودداشــتوافرادازيكديگر
توقعحمايتداشــتند،امروزتوانايــيافرادمهم
استوتقريباًكمتركسيازسويديگريحمايت
ميشودوافرادبيشترباتكيهبرتواناييخودپيش
ميروند.همچنيناگردرگذشته،عهدوپيمانها
طوالنيمدتبود،امروزعمرتوافقاتمعموالكوتاه
است.ياازدواجهاكهدرگذشــتهاغلببااجبارو
توافقاتدرونخانوادگيصورتميگرفت،امروزنه
مبتنيبرعهدوپيمان،بلكهمبتنيبرگفتوگوو
رايزنيزنومردشكلميگيردودرادامهزندگي،
چنانچهطرفيناحســاسكنندكــهدركنارهم
رشدنميكنند،ازهمجداميشــوندكهايننيز
معنايبدعهديوپايبندنبودنبهزندگيمشترك

نميدهد.

ناتواني در اجراي اعتماد خطرناك است
فردگراييازمشخصههايزندگيمدرنشناخته
ميشود.امروزازدغدغههاياجتماعيايناست
كهگسترشسطحانفرادباعثميشودافرادكمتر
بهتعهداتخودپايبندبماننــدوصرفاًبهمنافعو
سودخودفكركنندوحتيدرپيآنبرآيندكهبا
رفتارهايغيراخاقيوفريبوحيله،تنهابهمنافع
خودشاندسترسيپيداكنند.همراهبااينجريان،
دغدغهكاهشاعتماداجتماعيمطرحاست.نظر
دكترمهرآيينايناستكهباوجوددغدغههاييكه
دراينزمينهمطرحاست،اينرويهعجيبنيست

واتفاقياستكهدرجوامعپيشيننيزكهازمرحله
مكانيكبهارگانيگومدرنگذركردهاند،تجربه
شدهاســت.اوميگويد:دوركيمبرايكاهشاين
دغدغه،برنظريههمبستگياجتماعيتأكيدداشت
وميگفتدرشرايطيكهميلبهفردگراييدرحال
رشداست،ميشودازطريقدومؤلفهتقسيمكار
وروحجمعيانتزاعي)كههمــانفرهنگونظم
اخاقياست(انســانهارادركنارهمقراردادو
روابطمتقابلوعهدوپيمانهايآنهاراحفظكرد.
تأكيددوركيمبرروحجمعيانتزاعينيزدرجهت

كاهشكثرتگراييواختافنظرهابود.
اينجامعهشــناسفرهنگيبابيــاناينكهبراي
تحليلوضعيتكنونياعتماداجتماعيدرايران
ميتوانبهنظرياتگيدنزنيزمتوسلشد،ميگويد:
بهاعتقاداينجامعهشناسبريتانيايي،اگردرجهان
امروزافراددركنارهمزندگيميكنند،بهخاطردو
ويژگياعتمادوتشخصاستكهبرجامعهمدرن
حاكماست.درواقع،شهرونداندنيايمدرنمتأثر
ازهويتمنديوتشخصيكهبهآنميرسند،در
اوجتوانمنديوتشخصفردي،بههمديگراعتماد
ودركنارهمزندگيميكنندونظمبرقرارميشود.
امااگرايناعتماداجرانشود،جامعه،جامعهخطر
خواهدشد.مهرآيينتوضيحميدهد:درواقع،در
مقابلمفهومامروزياعتماد،مفهومناكارآمديو
ناتوانيدراجراياعتماداستكهاگراتفاقبيفتد
وتكرارشــود،آنجامعهبهســمتنابوديپيش
خواهدرفت.اينجامعهشناسبابياناينكهمشكل
اصليدرجامعهكنونيايران،مشخصنبودنحدو

حدودهاومرزهاست،ميگويد:جامعهايرانهنوز
دربستردونظممكانيكوارگانيكياجامعهقديم
وجديدگرفتاراستوهنوزمردمايراننميدانند
كهدرچهســاختاريزندگيميكنند!دليلاين
وضعيتنيزتركيبفرهنگيجامعهاستكهبين

سهاليهايران،اساموغربجرياندارد.

سردرگمي؛ نتیجه جامعه پذيري سه اليه اي
مهرآيينميگويد:درحاليكهدرجامعهمدرن،
آموزشوپرورشوروحجمعيباعثجامعهپذيري
وتوافقاتميانافرادجامعهميشــود،جامعهاي
مانندايرانپيشازاينكهبرجامعهپذيريدروني
واصلاعتماداســتوارباشــد،تحتتأثيرعنصر
خانواده،مناسكوشعائردينيوايرانيونيززورو
قدرتمديريتميشود.اينجامعهشناسبابيان
اينكهروشننبودنساختارجامعهدرايران،فرايند
جامعهپذيريرادچاراختالكــرده،ميگويد:
وقتيحدوحدودهامشــخصنيســت،چيزي
درونينميشودواعتمادكهپايهواساسجهان
امروزاست،برقرارنميشود.بهبيانديگر،نتيجه
اينجريانكهمادرپيدرونيكردنهرسهاليه
فرهنگايراني،اساميوغربيدرجامعههستيمو
تعريفروشنيازساختارهايفرهنگي،اجتماعي،
اقتصاديوسياســينداريم،نبودجامعهپذيري
درستوتربيتافرادياســتكهبههماعتماد
ندارند،بهشرايطخودواطرافخودنميانديشند،
فاقدتشخصوهويتميمانندوتكليفتعاملبا
خودوباجهانرانيزنميدانند!برایمثالدرسطح
اقتصادساختاربنديمشخصنيست.اقتصادايران
كماكانبرپايهشــيوهكشاورزيسنتيوتجارت
كاســيكميچرخدكهچونمدرنيزهنشدند،
همچناندچاربحرانهستند!تنهابخشمدرني
كهبهاقتصــادايراناضافهشــده،بخشرانتيو
اقتصادمبتنيبردرآمدهايبادآوردهمانندنفتو
موادمعدنياستكهچوناصاًدرپيوندباجامعه
نيست،منجربههمبستگيونظمواعتمادخاصي
همنميشــود!درحوزهنظامسياسينيزهنوز
دعوابينجريانهايمختلفبرقراراستوجامعه
نتوانستهساختارسياسيخودراتعريفومشخص
كندكهحدوحدودرفتارحاكمانتاكجاســت؟
جايگاهمــردموجمهوريتكجاســت؟ووقتي
اينهامعلومنيستچگونهميشودجامعهپذيري
سياســيممكنشــودواحزابوجامعهمدني
تشكيلشوندوكنشگرانسياسيفعاليتكنند؟!
درحوزهخانوادهنيزهنوزمشخصنيستكهآيا
جامعهايرانهمچنانخانوادهواجتماعمبتنيبر
نظمكاســيكراميخواهدكهازمفهومتعهدو
وفاداريحرفميزندوزوجهابايدبالباسسفيد
بهخانهبختبيايندوباكفنســفيدازآنبروند،
ياخانوادهمدرنيميخواهدكهمبنايآنعشق
رمانتيكاست؛عشقسستيكههرلحظهممكن

استعوضشود!

نتيجهاين
جريانكهمادر
پيدرونيكردن

هرسهاليه
فرهنگايراني،
اساميوغربي

درجامعه
هستيمو

تعريفروشني
ازساختارهاي

فرهنگي،
اجتماعي،
اقتصادي
وسياسي

نداريم،نبود
جامعهپذيري

درستو
تربيتافرادي
استكهبههم
اعتمادندارند،
بهشرايطخود
واطرافخود
نميانديشند،
فاقدتشخصو
هويتميمانند
وتكليفتعامل
باخودوباجهان
رانيزنميدانند!

تعهد، سنگ زيربناي 
پاسخگو بودن

وفاي به عهد از اصول اخالقي و انساني و در نقطه مقابل، بدقولي و بدعهدي از رفتارهاي زشت شمرده مي شود. 
انسان ها روي كسي حساب مي كنند كه به حرف خود عمل كند و دوستي با كسي را پیشنهاد مي دهند كه به عهد 
و پیمان خود وفادار باشد. در سطح كالن ، گفته مي شود كه پايه و اساس زندگي اجتماعي بر وفاي به عهد استوار 
است كه اعتماد متقابل و همبستگي بین افراد جامعه را سبب مي شود. مهم ترين سرمايه يك جامعه نیز اعتماد متقابل بین مردمانش است كه اگر از آن سلب 
شود، دچار ازهم گسیختگي و فروپاشي خواهد شد. در جامعه خانواده محور ايران، وابستگي عاطفي بین اعضاي خانواده زمینه تعهد به خانواده را فراهم 
مي كند كه به تدريج زمینه ساز تعهد اجتماعي مي شود اما تجربیات زندگي شخصي، از بدعهدي بر سر قول و قرارهاي روزانه تا چك هاي بي محل و نیز روايات 
محیط هاي شغلي مانند پايبند نبودن كارفرمايان به قراردادهاي كاري و در سطح كالن  جامعه، وعده ها و شعارهاي بي شمار وفانكرده مديران و مسئوالن 
از حوزه بهداشت و سالمت گرفته تا حوزه اقتصاد، حاكي از رخنه بدعهدي در جامعه است. آيا مي شود با استناد به اين تجربیات، گفت ما ايرانیان مردمان 
بدعهدي هستیم كه به ويژه تحت تأثیر رواج سبك زندگي مدرن كه با گسترش فردگرايي همراه است، منفعت شخصي را بر منافع جمعي ترجیح مي دهیم؟ 
آيا وضعیت كاهش تعهدات در زندگي خصوصي و شغلي و سطح جامعه به گونه اي است كه جاي نگراني باشد و كاهش سطح اعتماد و وفاق اجتماعي را به 

 همراه داشته باشد؟ براي بررسي اين موضوعات، با دكتر مصطفي مهرآيین، جامعه شناس، صحبت كرديم.

وحید مهدوي معجز
روانشناس

مرضیه ثمره حسیني
روزنامهنگار

اعتماد نداريم
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داريوش قنبري:
شعارها صرفا برمبناي خواست  

توده مردم طراحي مي شود و 
ارضا كننده هيجان جمعي در 
مقاطع خاص است. همه اينها 

براي اين است كه حزبي وجود 
ندارد كه برنامه ارائه بدهد و 
در نتيجه اين رويه، همه  چيز 

فرد محور مي شود

ناصر ايماني:
اعتماد عمومي از دست رفته 

ريشه در داليل مختلفي دارد. 
يكي از اين داليل اين است 

كه احزاب در كشور ما قانوني 
و نهادينه نشده اند كه تبعات 

منفي ناشي از يك شعار و يك 
اقدام بي عمل را براي يك فرد 

باال ببرند

حميدرضا ترقي: 
سياستمداراني كه در 

سياست ورزي خود به ديانت 
و اخالق توجهي ندارند، 

پايبندي ای نسبت به تعهدهاي 
خود نيز نخواهند داشت و به 
راحتي تعهدات خود را زير پا 

مي گذارند

محمدعلي ابطحي:
فضاي مجازي فرصت 

مخفي ماندن و فراموش شدن 
وعده ها را از سياستمداران 
ما گرفته است و ديگر كمتر 

مسئولي است كه بتواند دست 
به انكار وعده هاي خود بزند؛ 

چرا كه حافظه تاريخي مردم با 
تكيه بر فضاي مجازي، آنها را 

فراموش نمي كند

مائده اميني، ليال شريف
روزنامه نگار

چرا وعده هاي غیرقابل تحقق و بدعهدي جزو جدايي ناپذير سیاست در ايران شده است؟ 

اينجا، بدعهدي آسان است 
قبح بدعهدي در اكوسيستم سياسي كشور 
ريخته اســت. وفادار ماندن به تعهدها و 
قول ها ديگر براي آنها كه مي خواهند حيات 
سياسي داشته باشند، ضروري به نظر نمي رسد و حتي انگار ديگر يك ارزش 
قلمداد نمي شود. نامزدهاي انتخابات رياســت جمهوري، مجلس، صاحبان 
قدرت و... به راحتي وعده هايي مي دهند كه بعد از رسيدن به قدرت آنها را نقض 
مي كنند يا راه آسان تر ترجيح مي دهند همه آنچه گفته اند به دست فراموشي 

بسپارند. داليل مختلفي براي رسيدن به اين بي قيدي مي تواند وجود داشته 
باشد، از يك سو، نبود احزاب پيوسته، حرفه اي و پيگير در فضاي سياسي يك 
كشور، همه  چيز را در »افراد« خالصه كرده است؛ يعني وقتي فردي از جناحي 
قول مي دهد، وعده مي دهد يا خود را به انجام تعهدي -حداقل در ظاهر- مقيد 
مي كند، مردم جامعه به نظر مي رســد بعد از انتخابات يا بعد از آرام شدن فضا 
انتظار پاســخگويي از آن »فرد« را دارند و جناحي كه فرد به آن تعلق دارد، 
چندان براي خود مسئوليتي قائل نيست. اما اگر بخواهيم از بعد ديگري وارد 

اين ماجرا شــويم بايد بگوييم كه فرهنگ مطالبه گري ميان ايراني ها چندان 
توسعه يافته نيســت. آحاد جامعه هنوز - شايد به واسطه مشكالت معيشتي 
و اقتصادي- به ضرورت مطالبه گري واقف نيستند و اصالح اين فرهنگ را در 
فهرست اولويت هاي خود قرار نداده اند. در چنين فضايي، سياستمداران هم 
به خوبي مي دانند كه دادن تعهدهاي زباني بدون درنظر گرفتن امكان تحقق 
آنها، بهاي چنداني براي شان ندارد و مي تواند طيف گسترده اي از جامعه را با 
آنها همراه كند؛ بدون اينكه بعد از افتادن آب از آسياب ها، لزومي به پاسخگويي 

چنداني وجود داشته باشد. همچنين چند دسته بودن فضاي سياسي جامعه 
ايراني، شفاف نبودن بسياري از مســائل و پاسخگو نبودن برخي نهاد ها، همه 
و همه دست به دســت هم داده كه بدعهدي در ايران »آسان« باشد. روزنامه 
همشهري امروز با برگزاري يك نظرسنجي از ميان چهر ه هاي سرشناس سياسي 
كشور تالش كرده كه عملكرد مقام هاي سياسي در ايران درباره موضوع تعهد، 
وفاداري به قول هاي داده شده، موانع، ضرورت ها و... را بررسي كرده و مهم ترين 

وعده هاي محقق نشده را معرفي و تبعات آنها را براي جامعه بررسي كند.

باهويتفردی،براساسفضایحاكمبرجامعه»شعار«میدهند
شعارهاي انتخاباتي نمايندگان 
مجلس و روســاي جمهــور را 
تحلیل كنیــد، خواهید ديد كه 
همه آنها حول معیشت، تورم و اقتصاد 
كشور مي چرخد. اما آيا وعده هاي اين 
افــراد در دوره هاي مختلــف منجر به 
بهبود اوضاع اقتصادي كشــور شــده 
اســت؟ در ســال 1384، بــراي افق 
20ساله ايران پیش بیني شده بود كه 
كشور ما تبديل به قدرت اول منطقه در سال 1404شود. آيا چنین 
رؤيايي با تجارت محدود 30میلیارد دالري در سالي كه گذشت به 

واقعیت تبديل خواهد شد؟ 
واقعیت اين است كه فعالیت سیاسي در ايران به شكل بي هويتي 
انجام مي شود. معموال در كشورهاي توسعه يافته احزاب سیاسي 
فعال اند و نقش بسیار برجسته اي در صحنه سیاسي اين كشورها 
ايفا مي كنند. در جوامع توســعه يافته افراد به برنامه هاي احزاب 
سیاســي رأي مي دهند و فعاالن سیاســي مورد انتخاب خود را 
براساس تفكر غالب حزب انتخاب مي كنند نه برنامه هاي شخصي 

و فردي.
در چنین فضايي، احزاب به نوعي باشگاه هاي سیاسي هستند كه 
برنامه هاي احزاب را تبلیغ مي كنند و وعده ها و شعارهايي هم در 
اين میان داده مي شود. بر همین اساس اگر حزبي به قدرت برسد، 
به واسطه آبروي حزب كه طي سال هاي بسیاري جمع شده است، 
سران حزب خود را مسئول پیگیري وعده ها مي دانند. در كشور 
ما اما، ارتباطي بین احزاب و انتخابــات وجود ندارد. انتخابات ما، 

انتخاباتي شخص محور است كه اساسا اين رويه فلسفه وجودي 
انتخابات را زير ســؤال مي برد. افراد در كشور ما براساس شرايط 
حاكم بر جامعــه، شــعارهايي مي دهند و جلــو مي روند بدون 
آنكه برنامه و تشــكیالت الزم براي اجراي برنامه داشته باشند. 
سیاستمداران در ايران فقط به طرح مشكالت مي پردازند و عموما 

حتي ايده اي عملي براي حل مشكالت ندارند.
تفاوت شعار و برنامه در اين است كه پشــت برنامه ها، نظرات 
كارشناسي، پیمايش، پژوهش و... وجود دارد اما شعارها صرفا 
برمبناي خواســت  توده مردم طراحي مي شــود و ارضا كننده 
هیجان جمعي در مقاطع خاص است. همه اينها براي اين است 
كه حزبي وجود ندارد كه برنامه ارائه بدهد و در نتیجه اين رويه، 
همه  چیز فرد محور مي شــود و فرد حتي اگر بخواهد نمي تواند 
شعارهايي كه براي جذب رأي داده را به مرحله عملیاتي شدن 

برساند.
جايگاه حزب بايد در سیاست ايران به درستي شناسايي و تعیین 
شود. نبود احزاب قدرتمند و تعريف نشدن نقش آنها در سیاست 
ايران آســیب هاي مختلفي به همراه دارد. شــما مي بینید كه 
هیچ كدام از كابینه هايي كه توسط روســاي جمهوري مختلف 
چیده شده اند پشتوانه تشكیالتي نداشــته اند و به همین دلیل 
براي اداره كشور به همكاران سابق خود رجوع كردند و نتوانستند 
ايده خالقانه  يا قابل اجرايي در دوره رياست و صدارت خود داشته 
باشند. تا اين مشكل حل نشود، هرقدر كه دنبال علت بدعهدي 
افراد باشیم، بي فايده اســت و آنچه در اين میان قرباني مي شود 
فقط و فقط اعتماد مردم است؛ سرمايه بزرگ انساني كه جذب و 

ترمیم آن اصال كار آساني نیست.

آسيبجبرانناپذيرنااميدیازبهشتیكهوعدهدادند
دولــت كنوني نقــش مهمي در 
دلسردي جامعه نسبت به حضور 
در انتخابات داشــت. بزرگ ترين 
وعده تحقق نیافته كه بــه اعتماد مردم 
لطمه زد در دولت اول آقاي روحاني داده 
شد. دولت ايشان چنان بهشتي در افكار 
عمومي براي روزگار پســابرجام تصوير 
كردند كه ناامید شدن از تحقق آن بهشت، 
همه مردم را به جهنــم لغو برجام تبعید 
كرد. اين شرايط منجر به وارد شدن آسیب جدي به اعتماد عمومي و 
سرمايه اجتماعي شد و تبعات جبران ناپذيري براي جامعه به همراه 
داشت. ممكن است برخي بگويند كه لغو برجام از اختیار ايران و آقاي 
روحاني خارج بود كه من در پاسخ مي گويم: چرا عهدي با مردم بستید 
كه مي دانستید اجراي آن از عهده شــما خارج است؟ يا چرا نسبت 
به تبعات اجرا شدن يا اجرا نشدن بزرگنمايي شــد؟ يا آيا واقعا همه 

مشكالت ايران با بازشدن دروازه هاي تجارت خارجي حل مي شد؟
سال 92آقاي روحاني وعده داد كه مشــكالت روابط خارجي ايران 
را حل مي كند. اين هم جزو بدعهدي هــاي آقاي رئیس جمهور بود، 
درحالي كه بخشي از اين مشكل اساسا در اختیار ايران نبود و نیست و 
نبايد نسبت به حل اين مشكالت تعهد قاطع داد. آقاي روحاني بگويند 
حتي اگر برجام به خوبي اجرا مي شــد آيا مشكالت اقتصادي كشور 
با - صرفا- تحريم نبودن ايران حل مي شد؟ اگر نمي شد اين خود يك 
تعهد بي جاست. اما همه مشكالت كنوني به آقاي روحاني برنمي گردد. 
اعتماد عمومي از دست رفته ريشه در داليل مختلفي دارد. يكي از اين 
داليل اين است كه احزاب در كشور ما قانوني و نهادينه نشده اند كه 

تبعات منفي ناشي از يك شعار و يك اقدام بي عمل را براي يك فرد باال 
ببرند. درنظر داشته باشید كه احزاب مي توانند تا حدي مانع اظهارنظر 
آزادانه بدون پذيرش تبعات آن باشــند. من ريشــه بدعهدي هاي 
سیاستمداران را در اين مي دانم كه وقتي به عنوان يك فرد وارد صحنه 
سیاست مي شوند نه به عنوان يك جريان و يك حزب كه به عنوان يك 
»فرد« وارد میدان شده است. اين فرد احساس مي كند اگر نتواند به 
شعارهايي كه مي دهد عمل كند نهايتا خودش آسیب سیاسي مي بیند 
و وجهه  بدي میان آحاد مردم پیدا مي كند. در واقع در محیط سیاست 
ايران هیچ كس جلودار دادن وعده هاي بیهوده نیست و هیچ خطري 
افراد را تهديد نمي كند. اگر سیستم كشور به حالت حزبي اداره و در 
اين قالب اداره مي شد، بدعهدي آنقدر آسان نبود؛ در واقع برخاستن از 
يك حزب و تعلق داشتن به آن مي تواند پروتكل هايي داشته باشد كه 

آينده سیاسي حزب به خطر نیفتد.
دلیل دوم را من »فرهنگي« مي دانم. فرهنگ پاســخگو بودن در 
كشــور ما هنوز وجود ندارد. اين خأل فرهنگي، خأل بســیار بسیار 
مهمي اســت. امروز و در شرايط كشــور ما هر فرد صاحب قدرت، 
حتي در برابر اقدام ها و عملكردهاي خودش پاســخگو نیست چه 
برسد به شعارهايي ) كه بعدا ممكن اســت به آنها عمل نكند( كه 
مي دهد. در واقع چطور مي توانــد دنبال تحقق رؤياي خوش قولي 
و ريشه كن كردن بدعهدي بود درحالي كه حتي مديران نسبت به 
عملكرد خود در دوران صدارت شان پاسخگو نیستند! به قول آقاي 
رئیسي، چه فعل و چه ترك فعل، ما بايد شرايطي فراهم كنیم كه 
بتوانیم در كشور از مديران پاسخ بگیريم. در واقع مي توانیم آرام آرام 
اين فرهنگ پاسخگو بودن را نهادينه كنیم تا چه شعار و چه عملكرد، 

قابل رديابي، سنجش و پیگیري باشد.

داريوش قنبري
فعال سیاسي اصالح طلب

فضایمجازی؛مانعفراموشیشعارهایسياستمداران
وفاي به عهد يك امر اخالقي است 
كه تمام انسان ها بايد به آن پايبند 
باشند. اين اصل مرز میان انسانیت 
و غیرانسانیت است. وفاي به عهد مانند 
ديگر امور اخالقي زمانــي كه در ارتباط 
با يك فرد انجام مي شود، در اندازه همان 
يك فرد آســیب زننده يا با فايده خواهد 
بود اما وقتي اين بحث به حوزه سیاسي 
كشیده مي شود و چهره هاي سیاسي پیمان هاي خود را با صداي بلند 
براي مردم مطرح مي كنند و حتي برخي از سیاستمداران با تكیه بر 
عهدها و شعارها از مردم رأي مي گیرند، موضوع متفاوت مي شود. اين 
سیاستمداران بايد بدانند كه مسئولیت اجتماعي بزرگي را برعهده 
دارند و ديگر مسئله شخصي نیســت. تخلف از اين مسئولیت بزرگ 
اجتماعي، تخلفي است به بزرگي همان مخاطبان و تمام افرادي كه 
وعده ها را شنیده و قبول كرده اند. در همین راستا بايد گفت كه تخلف 
از عهد سیاستمداران با توجه به گستردگي موضوع، عقوبت اجتماعي 
به دنبال خواهد داشــت؛ به عبارت ديگر دايره عقوبت به اندازه تمام 
افرادي كه اين عهد را شــنیده و وفا نكردن به آن را ديده اند، خواهد 
بود. در اين نقطه است كه بحث حق الناس به میان كشیده مي شود 
و اجرا نشدن شــعارها و وعده هاي چهره هاي سیاســي به منزله زير 
پا گذاشــتن حق الناس خواهد بود و فاجعه اخالقي بزرگي را به جاي 
مي گذارد. براســاس وعده هايي كه هر يك از سیاستمداران مطرح 
مي كنند، حقي براي مردم ايجاد شده است و در بسیاري از مواقع اين 
حق منشأ يك تصمیم انتخاباتي و سیاسي مردم شده و تخطي از اين 
وعده ها مي تواند مسیر اعتماد اجتماعي را دچار چالش هاي جدي كند 
و حق الناس را زير پا بگذارد. زماني كه به اين وعده ها عمل نمي شود، 
نه تنها حق الناس نابود مي شود بلكه اعتماد نسل هاي بعدي نیز دچار 

تزلزل مي شود؛ نســل هاي بعدي با اين واقعیت روبه رو مي شوند كه 
سیاستمدارانشان از يك الگوي ثابت پیروي مي كردند و بدون داشتن 
پشتوانه اجرايي و تنها با هدف كسب قدرت و جايگاه سیاسي به بیان 
وعده هاي دست نیافتني مي پرداختند. اين نگاه نه تنها اعتماد افراد 
نسبت به سیاست و سیاستمداران را دچار خدشه مي كند بلكه فضاي 

سیاسي كشور را در گذر زمان با چالش روبه رو خواهد ساخت.
بروز چنین رفتارهايي موجب مي شــود تا رفتار و گفتار مســئوالن 
چندان جدي تلقي نشود و اين اتفاق در زمان بروز بحران ها مي تواند 
تنش هاي متعددي را به همراه بیاورد؛ چرا كه در زمان وقوع بحران 
است كه مسئوالن دست به بیان نظرات و وعده هاي مختلف مي زنند 
و از جانب مردم باور پذير نخواهد بود و به اين ترتیب امكان مديريت 

بحران از دست آن مسئوالن و سیاستمداران خارج مي شود.
در دهه هاي اخیر بیش از گذشــته شاهد حساســیت افكار عمومي 
به بحث وفاي به عهد سیاستمداران هســتیم. واقعیت اين است كه 
مرزهاي برخورد و رو در رويي ها به داخل جناح حاكمیت برگشــته 
و نقض تعهدات از جانب خود مديــران جناح اصولگرا و اصالح طلب 
مطرح شده اســت. اين اتفاق موجب شده اســت تا اين بدعهدي ها 
بیشتر مورد توجه و نكوهش قرار بگیرد. در اين میان نبايد فراموش 
كرد كه فضاي مجازي فرصت مخفي ماندن و فراموش شدن وعده ها را 
از سیاستمداران ما گرفته است و ديگر كمتر مسئولي است كه بتواند 
دســت به انكار وعده هاي خود بزند؛ چرا كه حافظه تاريخي مردم با 
تكیه بر فضاي مجازي، آنها را فرامــوش نمي كند. مي توان گفت كه 
بدعهدي چهره هاي سیاســي همواره وجود داشته است اما در دهه  
اخیر به دلیل رقابت هاي سیاسي داخلي، اين مشكل بیش از پیش مورد 
توجه قرار گرفته است. در نهايت بايد قبول كرد كه نخستین ضربه اين 
بدعهدي ها به بدنه اعتماد اجتماعي وارد خواهد شد و ساماندهي و 

بازگرداندن اين اعتماد كار دشوار و زمانبري خواهد بود.

محمدعلي ابطحي
فعال سیاسي اصالح طلب

ناصر ايماني
تحلیلگر سیاسي اصولگرا

برجام،مصداقبدعهدیدردنيایسياستبود

يكي از مهم ترين شاخص هاي اعتقاد به 
اسالم و سیره انبیا وفاي به عهد است و 
اين ويژگي در اسالم بسیار مورد توجه 
است و اســالم، پايبندي به هر عهد و 
پیمان را جزو واجبات اهل ايمان قرار 
داده است. فردي كه به عهد و پیمان خود پايبند نباشد و در جهت 
عملي كردن عهد خود گام برندارد به طور طبیعي از جرگه مسلماني 
و اهل ايمان خارج مي شود. مرور تاريخ اسالم به ما نشان مي دهد 
كه در زمینه هاي گوناگون وفاي به عهد مورد توجه حكمرانان بود 
و اين مسئله براي جامعه اسالمي و انسان هاي اهل ايمان به عنوان 

يك ويژگي قابل توجه مورد تأكید بوده است.
اگر در رابطه با جامعه امروز و سیاستمداران بخواهیم صحبت كنیم 
بايد بگويیم كه سیاســتمداران ما بايد سیاست خود را در مسیر 
ديانت قرار دهند و در اين صورت هیچ سیاستمداري وعده اي را 
مطرح نمي كند كه توان اجراي آن را نداشــته باشد، چون چنین 
رفتاري برخالف مباني اعتقادي خواهد بود. سیاســتمداراني كه 
در سیاست ورزي خود به ديانت و اخالق توجهي ندارند، پايبندي 
نسبت به تعهدهاي خود نیز نخواهند داشت و به راحتي تعهدات 
خود را زير پاي مي گذارند. برجام يك نمونه بارز بدعهدي در دنیاي 
سیاست است كه دامن سیاستمدارهاي ايران را گرفت. در برجام، 
طرفین به توافقي دست يافتند و آن را امضا كردند. مقرر شد كه 
طرفین به تعهدهايشان عمل كنند، جمهوري اسالمي نیز براساس 
همین مالك و معیار بــه تعهدهايش عمل كرد اما طرفین مقابل 
ايران وفاي به عهد نداشتند. اگر بخواهیم در بحث وفاي به عهد، 

تمركز خود را بر سیاستمداران داخلي بگذاريم، بايد بگويیم زماني 
كه جريان ها و افراد سیاسي پايبندي به تعهد خود نداشته باشند، 
اين اتفاق موجب مي شود تا مردم نیز به راحتي به آنها مسئولیتي 
نسپارند و اعتمادي به آنها نداشته باشند؛ در واقع تجربه به ما نشان 
داده است كه پیمان شكنان از چشم مردم مي افتند و مردم تمايلي 
نخواهند داشت كه مسئولیتي به آنها بسپارند. اين عناصر نه تنها 
خود را بي اعتبار مي كنند بلكه بي اعتمادي را در جامعه گسترش 

مي دهند.
چنین رفتارهايي بر آينده سیاسي كشــور و همچنین آن فرد و 
جريان سیاسي پیمان شكن اثر منفي مي گذارد و اين جريان ها از 
چشم مردم مي افتد. اگر اين رفتار به همه شخصیت هاي سیاسي 
جامعه سرايت كند، به طور كلي جامعه و مردم را نسبت به نظام و 

حكومت بدبین خواهد كرد.
بدعهدي سیاســتمداران يك ويژگي تاريخي است كه در تمام 
حكومت ها وجود داشته است اما حساسیت مردم به اين موضوع 
در ادوار مختلف، متفاوت بوده اســت. مردم در برهه اي از تاريخ 
نســبت به بي وفايي صاحب منصبان به پیمان هايي كه با مردم 
داشتند، حساسیت چنداني نشــان نمي دانند اما در گذر زمان با 
توجه به آگاهي شــكل گرفته در میان جامعه، واكنش ها نسبت 
به اين قبیل بي اخالقي ها متفاوت شــده است. زماني كه مردم با 
مشاركت سیاسي در سرنوشت جامعه و كشور خود دخیل شدند، 
نسبت به عملكرد منتخب خود حساس تر شدند و انتظار دارند كه 
منتخبشان به وعده ها و شعارهايش عمل كند و خواسته هاي آنها را 
به سرمنزل مقصود برساند. بنابراين مردم جامعه امروز در جايگاهي 
قرار دارند كه اگر احســاس كنند فردي كــه انتخاب كرده اند به 
شعارهاي خود عمل نمي كند، اعتماد خود را از دست مي دهند و 

اين حس بي اعتمادي در امور مختلف جامعه ظهور خواهد كرد.

حميدرضا ترقي
 عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسالمي

وفایبهعهد
این شماره
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نياز به درك متقابل
نگاه مديران درباره دوركاري كاركنان چگونه است؟ آيا اين دوره 

تبديل به فرصتي برای سوءاستفاده كاركنان شده است؟

با هر موج شيوع، براساس اعالم ستاد 
ملي مقابله با ويروس كرونا، دو ســوم 
كاركنان ســر كار خود حاضر و باقي 
دوركار شدند؛ امري كه به اعتقاد مديران، وقفه اي در كار توليد كشور 
بوده و مي تواند ضربه جبران ناپذير و مهلكي بر پيكر توليد، اقتصاد و كار 
در كارخانه ها، واحدهاي توليدي، ادارات و مؤسسات بزند. تعطيلي هايي 
كه صاحبان كار چندان با آن موافق نبوده و به هر شكلي سعي كردند از زير 
بار آن شانه خالي كنند؛ از ترسيم برنامه هايشان براي مبارزه با ويروس، در 
مقابل بازرسان اين ستاد گرفته تا تهديد كارگران به بيكاري و كسر حقوق 
در دوران دوركاري. اما اين شرح درد كارگران و كارمندان اين واحدها، 
ادارات و مؤسسات است و به عبارتي شرح اين سوي ماجراست. آن سو نيز 
وضعيت چندان پايدار، بي دغدغه و آرام نبوده است. مديران معتقدند  كه 
تعطيلي هاي اجباري، محدود كردن ساعات تردد، محدوديت مشاغل و... 
مدت هاست پايه هاي مديريتي شان را سست و آنها را مجبور به اتخاذ 
تصميم هاي ناخوشايندي كرده است. براي روشن شدن اين ناخشنودي 

با چند تن از اين مديران صحبت كرده ايم.

مديران رسانه  چطور با دوركاري برخورد كردند؟
با وجود اينكه بسیاري از رسانه هاي كشور از همان روزهاي اتخاذ تصمیم 
دوركاري توسط ستاد مبارزه با ويروس كرونا، اين تصمیم را اجرايي كردند، 
اما بودند نشرياتي كه به اين اعالم دولتي تن ندادند. ح. ع كه مدير يكي از 
اين مؤسسات رسانه اي است مي گويد: »در ابتدا بخشي از نیروهاي خود را 
دوركار كرديم اما در دوره هاي بعد ايــن كار را نكرديم. اول با توجه به نوع 
كار، در تعطیلي هاي اجباري، با دوركاري، مرخصي و شیفتي شدن كاركنان 
موافقت و هزينه هاي ســرباري چون مواد شــوينده و ضدعفوني كننده به 
فهرست خريدها اضافه شد. تالش كرديم به هر شكلي كار ادامه پیدا كند 
اما كم كم اين امر به محتواي كاري مــا صدمه وارد كرد. بعضي خبرنگاران 
در ساعات دوركاري به جاي آن كال بودن و فعالیت، از اين شرايط برداشت 
متفاوتي كرده بودند. اين بي نظمي باعث شد رويه تغییر كند؛ يعني نه تنها 
حضور اجباري شــد كه مانند روزهاي معمول پیــش از كرونا ديركردها 
محاسبه و كسر كار در حقوق ها اعمال شد. اين ســختگیري به دلیل اين 
بود كه شــرايطي كه اختیار و مديريت آن در دوره كوتاهي از دست خارج 
شده بود، دوباره به پیش از اين محدوديت ها بازگردد. خبرنگاران در رسانه 
ما مجبورند هر روز ســر كار حاضر شــوند و هر كس نگران ابتالست بايد 
مرخصي درخواست كند. موارد بهداشتي از ماسك و مواد ضدعفوني كننده 
هم هزينه سر بار براي رسانه اســت. از اين رو خود خبرنگار موظف است در 
راستاي سالمتي خود اين نگراني را شــخصا مرتفع كند«. اين گفته ها در 
حالي بیان شد كه رسانه مربوطه جان باختگان كرونايي را در آمار كاركنان 
خود داشته است. با اين حال كســي نمي تواند خرده اي به آنان بگیرد زيرا 
به گفته اين مدير »وقتي نیروي كار، چه خبرنگاران و چه كاركنان حقوق 
خود را كامل دريافت مي كنند، بايد تمام  وقت كاري، در خدمت رسانه خود 
باشند. رسانه هاي مكتوب كشور با گراني كاغذ و كم مخاطب شدن، شرايط 
سختي را مي گذرانند و اين دســت اندازها، ما را با شیب تندتري به سقوط 

نزديك مي كند.«
اين در حالي است كه همايش ها، گردهمايي ها و نشست هاي خبري تلفني و 

آنالين شده اند و دوركاري صدمه چنداني به رسانه وارد نمي كند.

از زبان مدير يك شركت  خصوصي
اما عباســي كه مدير يك شــركت  خصوصي اســت، مي گويد: »تا وقتي 
شركت هاي دولتي مادر باز هستند و كار مي كنند، نمي توانیم كار را متوقف 
كنیم. اگر كسي بخواهد، مي تواند درخواست مرخصي كند تا بررسي شود. 
البته الكل و مواد ضدعفوني كننده تهیه شده است. كارهاي اصلي شركت 
برقرار است چون نمي توان بازار را خالي گذاشت. كسي به ما تعهدي نداده 
كه بعد از برشكستگي و سقوط مالي چه حمايتي ممكن است از شركت هاي 
خصوصي شــود. چطور انتظار دارند به راحتي با دوركاري موافقت كنیم. 
در ضمن اين كار به شكل آزمايشــي براي مدت كوتاهي اجرايي شد اما با 
مشكالتي همراه بود كه ترجیح داده شــد دوركاري به كلي كنار گذاشته 
شود«. عباسي معتقد است كه شــرايط موجود چندان به نفع تولید نبوده 
است؛ »ما در ابتدا با يك سوم نیروي كاري خود فعالیت مي كرديم اما اين 
امر باعث كاهش تولید مي شد، درحالي كه بازار تقاضايش كاهش نداشت. از 
سويي ما با فشار بازار مواجه بوديم. با هر كاهش تولید بازار ملتهب مي شود 
و بايد فشارهاي بیشتري را تحمل كنیم. همچنین با كاهش تولید قادر به 
تامین و پرداخت حقوق كاركنان نیســتیم. به همین خاطر كاركنان نیز با 
كاهش حقوق مخالفت كردند. اين پیشنهاد يك بار مطرح شد اما با اين طرح 
موافقت نشد و نیروي كار اســتقبال كرد تا در اين شرايط اقتصادي فعلي 

دوركار نباشد. دوركاري نیازمند درك متقابل است.«

تجربه ناموفق بعضي مؤسسه ها
»كار را كه نمي شــود تعطیل كرد.«؛ اين را ابراهیمي مي گويد كه صاحب 
يك مؤسسه تبلیغاتي است. او معتقد است دوركاري شرايط مؤسسه اش را 
دستخوش بي نظمي كرده بود؛ »اينجا يك مؤسسه تبلیغاتي است و ما نیاز 
به نیروي پر انرژي و فعال داريم. تجربه دوركاري به ما ثابت كرد، خانه نشیني 
كاركنان دو حالت را میان آنها شايع كرده است؛ رخوت و بي حالي كه باعث 
افسردگي فرد و انفعال نیروي كار مي شود و ديگر تصور اشتباه از دوركاري. 
ما در دوره دوركاري مؤسســه بارها پیش آمده بود كه نیاز به نیروهاي كار 
خود در مؤسسه داشته باشیم، اما آنها يا در مسافرت يا در حال خريد يا در 
خیابان بودند، درحالي كه دوركاري به معناي خانه نشیني است. اگر قرار باشد 
نیروي كار زندگي عادي خود را بیرون از محیط كار ادامه دهد، حضور در 
محل كار استثنا نیست. وقتي اجراي طرح در خانه بمانیم، با موفقیت انجام 
و عملي نشــد، ديگر دوركاري چه معنايي دارد. نیروي كاري كه قرار است 
دوركاري اش باعث شلوغي جاده ها، خیابان ها و مراكز خريد شود، بهتر است 
سر كارش حاضر باشد. از اين رو به نظر مي رسد، دوركاري زماني موفقیت آمیز 
و عملي باشد كه اجراي طرح هاي وابسته اي چون در خانه بمانیم، ماسك 

بزنیم و... موفق و عملي باشد.«

زهرا رستگارمقدم
روزنامه نگار

پريسا ارجمندي  
روانشناس كودك: 

اگر فقط مي خواهيد 
از قول دادن به عنوان 
حربه اي براي آرام و 

متقاعد كردن كودك 
در آن لحظه استفاده 

كنيد بهتر است هرگز 
اين كار را نكنيد. برخي 

از والدين در لحظه و 
موقعيتي كه در آن قرار 
دارند، تصميم مي گيرند 

و قولي مي دهند تا 
شرايط تغيير كند و بعد 

به آن عمل نمي كنند 
كه اين مي تواند براي 
كودك آسيب زننده 

باشد

مدير يكی از
 موسسات رسانه ای: 
بعضی خبرنگاران در 
ساعات دوركاري به 
جاي  آن كال بودن و 

فعاليت، از اين شرايط 
برداشت متفاوتي كرده 

بودند. اين بي نظمي 
باعث شد رويه تغيير 

كند؛ يعني نه تنها 
حضور اجباري شد كه 
مانند روزهاي معمول 

پيش از كرونا ديركردها 
محاسبه و كسر كار در 

حقوق ها اعمال شد
تو را بايد به ژاپن صادر كنيم

تعهد كاري، اصلي اســت كــه در همــه جوامع به 
آن نیاز اســت، يعني اگر همه اشــخاص به كار خود 
متعهد نباشند و وظیفه خود را درست انجام ندهند، 
جامعه دچار سقوط خواهد شد. فرناز، كارمند است 
و 16ســال ســابقه كار دارد، او در هر شغل و پستي 
بوده براي انجام تعهداتش حتي از تفريح، مســافرت 
و خوشي هايش صرف نظر كرده اســت. اما اكنون با 
وجود اينكه همچنان به تعهداتش پايبند است، نظري 
متفاوت دارد؛ »سال ها خیلي سخت كار كرده ام و به 
تعهداتم مسئوالنه پايبند بوده ام اما از اين حسن اخالق 
سوءاستفاده    هاي زيادي شده است. دادن حجم زياد و 
فشرده كار و مواجه شدن با همكاران بي مسئولیت كه 
به بهانه هاي مختلف كارشان را انجام نمي دادند و بايد 
جور آنها را مي كشیدم، دستاورد متعهد كار كردن من 
بوده و اين مسئله مرا بسیار خسته كرده است. از سوي 
ديگر اينگونه كار كردن به تعبیر همكارانم بي عقلي 
است؛ چراكه همیشه به چنین افرادي مسئولیت و كار 
بیشتري داده مي شود اما در پرداخت حقوق همه با 
هم يكسان بوده ايم، حتي فردي كه به قول خودشان از 
زير كار دررو  بوده است. يادم مي آيد يكي از همكارانم 
مي گفت اينچنین كار كردن بــه درد جامعه ايراني 
نمي خورد تــو را بايد به ژاپن صــادر كنیم. همكارم 
راست مي گفت چون من خود را از بسیاري از لذت ها 

و خوشي ها به خاطر كارم محروم كردم.« 
بعضي از افراد خیلي سفت و سخت به تعهد كاري و 
مسئولیت هايي كه دارند، پايبند هستند، اين مسئله 

باعث مي شود كه رفته رفته انرژ ي شان تحلیل رود يا 
با نگاهي به پشت سر و با افت و خیزهايي كه مواجه 

بوده اند، از اين كار پشیمان شوند.
او در اين مورد اينگونه توضیح مي دهد: »در خانه هم 
كار مي كردم و حتي به سفر نمي رفتم يا اگر مي رفتم 
به دلیل نوع كارم بايد مســئولیت هايم را بر دوشــم 
مي انداختم و با خود به هرجا كه مي رفتم مي بردم. در 
واقع در سفر هم كار مي كردم. حتي در عروسي برادرم 
هم با تلفن به كارهايم رسیدگي مي كردم. اين نوع كار 
كردنم اشتباه بود، چون به حق و حقوقي كه شايسته 
آن بودم نرسیده ام. گاهي به اندازه 3نفر كار مي كردم 
اما آخرش هیچ. در بخشي كه ما كار مي كرديم به دلیل 
مشكالت اقتصادي به وجود آمده، بدون اينكه سابقه 
كاري ما و نوع فعالیتمان را بررســي كنند، روي اسم 
همه ما خط زدند، چه فردي كه كم كاري مي كرد چه 
مني كه مدام در تالش و تكاپو بودم. اين اتفاق مانند 
يك ســیلي مرا بیدار كرد و به گذشته كه نگاه كردم 

ديدم چقدر به خودم ظلم كرده ام.«

تا آخرين روز پاي تعهدم ايستادم
میالد جواني فعال و شــاداب و آماده انجام همه نوع 
كار است. مدت ها به صورت آزاد فعالیت هاي مختلف 
انجام مي داد تا اينكه در يك ســازمان برايش شغلي 
پیدا شد. او همه تالش خود را كرد تا با انجام تعهداتش 
توانايي و اســتعدادهايش را به ديگران ثابت كند. اما 
انگار نبايد اينگونه خود را نشان مي داد. او مي گويد: 
»2سال همه تالش خود را كردم. از روز اول با دنیايي 

از ذوق و هنر وارد شدم و سعي مي كردم با ارائه طرح 
و برنامه خود را به مافوق هايم ثابت كنم. اما متأسفانه 
اينگونه كار كردن بعضي از همكاران را اذيت مي كرد. 
هر كاري كردنــد تا مرا از پیش پاي خــود بردارند و 
متأســفانه بعضي از رؤسا كار درســت و مطلوب را 
نمي ديدند و فقط چشــم به چرب  زباني هاي عده اي 
جاه طلب داشتند. با همین رفتارها آنهايي كه نبايد، 
ترفیع مي گرفتند و من ديده نمي شدم. جالب اينكه 
يكي از آنها به من هشدار داد: اگر زياد كار كني كارت 
به چشــم مي آيد و آنها كه كار نمي كنند زيرپايت را 
خالي مي كننــد و دقیقا همین اتفاق افتــاد و مرا از 
آنجا به بهانه هاي واهي اخراج كردند. اما خوشــحالم 
كه تا آخرين روز پاي تعهد، حــرف، كار و ايده هايم 

ايستادم.«

بي اعتمادي مردم در پس بدعهدي
ســولماز يكي از زنان فعال اســت كه هم خانه داري 
مي كند و هم سال ها در بیرون از خانه مشغول فعالیت 
بوده است. به عقیده او افرادي كه به قول خود در حوزه 
شخصي و كاري عمل مي كنند بسیار كمیاب و نادر 
هستند. او ســال ها در جاهاي مختلف فعالیت هاي 
كاري و اجتماعي داشــته اســت اما كمتر كسي را 
ديده كه به تعهــدات و قول هايي كه داده عمل كرده 
باشد. حتي از نظر او مســئوالن نیز در اين كشور به 
تعهدات خود عمــل نمي كنند، وعده هــاي زيادي 
مي دهند اما كمبود بودجه، شــرايط بد اقتصادي و 
همه و همه را بهانه اي قــرار داده اند تا وعده هايي كه 

مي دهند را ناديده بگیرند؛ »به نظر من طي دهه اخیر 
مسئوالن كشور آنقدر قول و تعهد داده اند و به آن عمل 
نكرده اندكه معناي اين دو واژه را براي مردم بي ارزش 
كرده اند و درصد بااليي از مردم را نسبت به آنها و قول 
و تعهداتشــان بي اعتماد كرده اند. تــا جايي كه اين 
بي اعتمادي و بي ارزشي در روابط كار، دوستي و حتي 

خانواده ها رخنه كرده است.«

منفعت طلبي در قول و تعهد
مصطفي كارمند اســت و ســال ها در بیــن مردم و 
قشرهاي مختلف كار و فعالیت داشته است. او بدقولي 
و تعهد نداشــتن را به شــرايط عمومي كشور پیوند 
مي زند و به سال هاي اخیر و مشــكالت اقتصادي و 
فرهنگي و... و معتقد است كه بدقولي را بايد ريشه يابي 
كرد، بايد ديد كه از كجا نشات مي گیرد، چرا كه اكنون 
ديگر مانند گذشــته تعهد و قول كاالي گوهرباري 
نیستند، به قدري بي ارزش شــده اند كه بايد حتما 
همه قول ها و تعهدها را مكتوب كرد تا به عنوان سند 
و مدرك در دســت باشــد تا بتوان از آن در روز نیاز، 
استفاده كرد. او مي گويد: »توجه به شرايط عمومي 
كشــور و گرايش بیشــتر آدم ها به نفع طلبي نشان 
مي دهد قول و تعهد شخصي و كاري چندان پايبندي 
براي انجام وعده ها ايجاد نمي كند. به عبارتي در قول و 
قرارهاي شخصي و كاري تا نفعي براي دو طرف وجود 
نداشته باشــد اتفاق مثبتي رخ نمي دهد و اين موارد 
سال به سال با توجه به وضعیت اقتصادي، رنگ و بوي 

تندتري به خود گرفته است«.

تأثير رفتار پدر و مــادر در كودك چگونه 
نمود پيدا خواهد كرد؟

اگر ما پــدر و مادرهــا، رفتارهــاي درســت را فقط با 
ســخن گفتن به بچه ها بیاموزيم ولي خود به آنها عمل 
نكنیم، نه تنها در جهت درســت زندگي كردن آموزش 
درســتي نداده ايم بلكه آنها نیز چیزي از ما ياد نخواهند 
گرفت. فرزندانمان هر كاري كه ما بكنیم، انجام مي دهند. 
اگر پدر و مادر عهدشــكن باشــند و با وعده هاي دروغ 
كودكان را فريب دهند، با رفتار نادرست به كودكان درس 
عهد شــكني مي دهند و در عمل، به او ياد مي دهند كه 
انسان مي تواند بنابر مصالح خويش، وعده هاي دروغ دهد 

و سپس آنها را زير پا بگذارد.

دليــل دادن وعده و وعيد بــه كودكان 
چيست؟

معموال والدين از وعده و وعید دادن به فرزندان خود به 
چند دلیل استفاده مي كنند. براي رشوه دادن به فرزند 
جهت انجام كاري كه خودشان مي خواهند، اجتناب از 
برخورد احتمالي با فرزندشــان، ناامید نكردن فرزند و 
ايجاد امید در او. ولي بچه ها وقتي نوبت به قول مي رسد 
بسیار سمج مي شوند و شكستن قول و عهد شما با آنها 
در واقع اعتماد آنها به شما را از بین مي برد. مادر و پدر 
بايد براي برآورده كردن قولي كه به فرزند خود داده اند، 
نهايت تالش خود را بكنند. اگر با وجود اين نتوانند به 
قول خود عمل كنند، بايد دلیــل آن را به كودك خود 

توضیح دهند.

وقتي به قول و تعهد عمل نمي شــود، چه 
اتفاقي مي افتد؟

در عمل نكردن به قول و تعهد مشكل بزرگي وجود دارد. شما 
ناخواسته پیامي را براي فرزندتان ارسال خواهید كرد؛ اينكه 
به قول و تعهد نمي توان پايبند بود. تصور كنید، به فرزندتان 
مي گويید، اتاقش را تمیز و مرتب كند و او اصرار دارد كه فردا 
اين كار را انجام خواهد داد. به نظر شما آيا او تصور خواهد 
كرد با وجود قولي كه به شما داده مجبور به انجام اين كار 
اســت؟ وقتي فرزندتان از شــما چیزي مي خواهد و شما 
به دلیل مشكالت مالي قادر به خريد آن نیستید، بنابراين 
به فرزندتان نگويید كه برايش آن را مي خريد، بلكه بگويید 
سعي  مي كنید تا اگر پولش را به دست آورديد آن را بخريد. 
در اين صورت فرزند شما بهتر شرايط تان را درك خواهد 
كرد و از ســوي ديگر با مشــكل وعده دادن و عمل نكردن 
مواجه نخواهید شد. بنابراين وقتي كه به فرزند خود قولي 
مي دهید، توجه داشته باشــید كه آيا توان عمل كردن به 
آن را داريد يا خیر. بدقولي والدين باعث مي شــود اعتماد 
و اطمینان كودك نسبت به والدين از بین برود. در شرايط 
بدقولي احترام كودك به والدين كم مي شود. بدقولي كردن 
نوعي دروغ گفتن اســت و با توجه به اينكه والدين الگوي 
كودكانشان هستند، كودكان نیز اين عمل را ياد مي گیرند. 
در شرايطي كه به قول داده شــده عمل نشود، عزت نفس 
كودك كم مي شود و كودك احســاس مي كند كه آن قدر 
اهمیت نداشته كه به او و خواسته اش توجه كنند. بنابراين 
بسیار مهم است به قولي كه به كودكان داده مي شود عمل 
شــود.  والدين در مورد قول هايي كه به كودك مي دهند 

بايد بسیار دقیق باشند و به تك تك آنها عمل كنند. هرگز 
قولي ندهند كه از عهده انجام آن برنمي آيند. برخي مواقع 
به جاي اينكه از قول دادن هاي بیجا اســتفاده كنید، بهتر 
است معذرت خواهي كنید. از كودك تان بخواهید كه شما 
را ببخشد نه اينكه با وعده و وعید بیجا او را فريب دهید. آنها 
از شما ناامید مي شوند. زندگي هیچ كودكي بدون ناامیدي 
نیست اما مي توان اين ناامیدي ها را با انتخاب دقیق تر و بهتر 

كلمات به حداقل رساند.

آيا مي شود از قول به عنوان حربه اي براي 
آرام كردن كودك استفاده كرد؟

اگر فقط مي خواهید از قــول دادن به عنوان حربه اي براي 
آرام و متقاعد كردن كودك در آن لحظه استفاده كنید بهتر 
است هرگز اين كار را نكنید و به عواقب آن حتما بینديشید. 
برخي از والدين در لحظه و موقعیتي كه در آن قرار دارند، 
تصمیم مي گیرند و قولي مي دهند تا شرايط تغییر كند و 
بعد به آن عمل نمي كنند. كه ايــن مي تواند براي كودك 
آسیب زننده باشد. درمجموع نبايد قول هايي كه نمي توانیم 
از عهده انجام آن برآيیم را بدهیم. همچنین بايد توجه كرد 
مواردي كه در حیطه كنترل و اختیارات ما نیست به فرزند 

خود قول ندهیم.

نتيجه خوش قولي و عمل بــه تعهد چه 
خواهد بود؟

برخي از والدين در مورد هر قولي كه به فرزند خود مي دهند، 
بسیار دقیق هستند و به تك تك آنها اهمیت مي دهند آنها 

هرگز قولي كــه از عهده انجــام آن برنمي آيند، به كودك 
نمي دهند. زماني كه قول مي دهند و به آن عمل مي كنند، 
كودكان متوجه مي شــوند كه مي توانند بــه والدين خود 
تكیه كنند. اعتماد و اطمینان بیشــتري بین آنها و شما به  
وجود می  آيد. آنها به حرف هاي شما اعتماد مي كنند و ياد 
مي گیرند كه بايد به قولشــان وفا كنند. خو ش قولي باعث 
به وجودآمدن نظم و قانون بیشــتري در خانواده مي شود. 
گاهي والدين از قول ها به عنــوان تهديد در برابر خطاهاي 
كودكان استفاده مي كنند؛ مثال به آنها مي گويند: »حاال كه 
اين كار نادرست را انجام دادي، هرگز تو را به پارك نمي برم.« 
و بعد عمل نكردن به همین حرف باعث مي شود كه كودك 
از هیچ كدام از تهديدهاي شما ترسي نداشته باشد چرا كه 
مي داند آنها را عملي نخواهید كرد و به رفتارش ادامه دهد. 
و وقتي كه كودك بزرگ تر مي شود اين رفتار ادامه مي يابد و 
خانواده را دچار معضالت جدي مي كند. عمل كردن به تعهد، 
به آنها صداقت را مي آموزد. جمله »تو دروغ گفتي به من« 
جمله اي ناخوشايند است كه هیچ يك از ما دوست نداريم 
از دهان فرزندمان بشنويم. پايبند بودن به قولي كه به آنها 
مي دهیم، يعني صداقت داشتن با او وظیفه  والدين پرورش 
حس و روحیه صداقت در كودكان است نه تخريب آن و به 
آنها ارزش و اهمیت قول دادن را مي آموزد. آنها ياد مي گیرند 
كه بايد براي قولي كه مي دهند ارزش قائل شوند و خودشان 
در آينده والدين بدقولي نباشند. والدين نخستین آموزگاران 
كودكان هســتند. اهمیت دادن به قولي كــه مي دهید و 
عمل كردن به آن، به آنها چیزهاي مهمي ياد مي دهد و الزم 
است كه والدين، آموزگاران خوبي براي فرزندان خود باشند.

سارا مهربان 
روزنامه نگار

گزارش میداني درباره قول  و تعهدهاي 
شخصي و كاري

هزار وعده  خوبان، يكی وفا نكرد

در بين مردم آن چيزي كه امروز ارزشي ندارد 
و حتي بسياري به آن بي اعتماد هستند، قول و 
تعهد است. شايد هنوز در كوچه و پسكوچه هاي 
بي اعتمادي عطر خوش اعتماد مبتني بر تعهد و خوش قولي پيچيده باشد، 
اما بوي تند بدعهدي و بي اعتمادي سراسر جامعه را گرفته است. ديگر زمانه 
مانند گذشته اي نيســت كه يك تار مو را نشانه قول و تعهد مي دانستند و 
بر آن قســم مي خوردند و تا پاي جان بر عهد خويش وفادار بودند. اكنون 
روزگار ديگري نمايان شده است. وفادار نبودن نه در بين مردم بلكه در بين 
مسئوالن نيز رسوخ كرده است. بدقولي و بدعهدي بسياري را بي اعتماد و 
منزوي كرده است. مسئوالن همچنان قول مي دهند، اما ديگر مردم دلخوش 
از قول آنان روزگار را سپري نمي كنند. در اكثر مراودات شخصي، اداري و 
كاري بدقولي و بي مســئوليتي باعث بي انگيزه شدن بسياري مي شود كه 
تعهد و قول را جدي مي گيرند. حتي بســياري از افراد متعهد، مسئول و 
خوش قول زيرسؤال مي روند و مضحكه افرادي مي شوند كه به اين مقوالت 
اعتقادي ندارند. حال بايد ديد مردم در سطح جامعه چه ديدگاهي نسبت 

به اين مسئله دارند.

همهقولهاييكهميدهيم
گفت و گو با روانشناس كودك درباره دادن قول و تعهد و تأثیر آن بر كودكان

قول دادن به كودكان يكي از روش هاي رايج پدر و مادرها براي به تعويق انداختن 
خواسته هاي بچه هايشان است. اما شايد كمتر والديني توجه كنند كه قولي كه به 
فرزندشان مي دهند بايد واقعي و شفاف باشد تا در فرزندشان ايجاد بي اعتمادي 
نكند. بچه ها اگر قول هاي دروغين بشنوند كم كم خلف وعده را ياد مي گيرند و نه تنها ديگر براي حرف شما ارزشي 
قائل نيستند بلكه خودشــان هم در مقابل شما از همين حربه اســتفاده خواهند كرد. گاهي والدين براي رهايي از 
لجبازي هاي كودك و حرف شنوي آنها مجبور به استفاده از روش هايي ازجمله رشوه دادن به كودك هستند. ازجمله 
قول هايي كه نبايد به كودك داد، وعده رفتن به مراكز تفريحي و پارك در روز مشخص يا اينكه» براي تولدت فالن كار 
را انجام مي دهم« است زيرا هرگز نمي توان اتفاقات و پيشامد هاي روزمره زندگي را پيش بيني كرد. قول اينكه اگر 

مشق هايت را بنويسي، باهوش ترين فرد كالس مي شوي يا اگر اتاقت را مرتب كني فالن كار 
را برايت مي كنم نيز از ديگر وعده هاي مخرب است كه درصورت برآورده نشدن، باعث ايجاد 
اعتمادبه نفس كاذب در فرد خواهد شــد. اين قول هاي دروغين به كودك، به تدريج سبب 
مي شود تا ديگر كودك ارزشي براي حرف هاي والدين قائل نباشد. به همين جهت با دكتر 
پريسا ارجمندي، روانشناس كودك و نوجوان، به گفت و گو نشستيم تا در مورد خوش قولي 

و بد قولي و تأثيراتش روي كودكان بيشتر بدانيم.

فتانه احدي  
روزنامهنگار
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وفای به عهد
این شماره

نگار حسينخاني
روزنامهنگار

»تعهد« تالش مداوم براي نداشتن است
واكاوي بدعهدي در گفت وگو با یك روانشناس

»... الُْموُفــوَن به عهدهْم اِذا 
عاَهُدوا...؛ نيكوكاران كساني 
هســتند كه به عهــد خود 
)هنگامي كه عهد بســتند( وفا  كنند....«. اين آيه از قرآن با معنايي مشــابه به 
شكل هاي مختلفي در جاي جاي كتاب آسماني مسلمانان آورده شده است اما 
رعايت قوانين تعهد شده، امري نيست كه تنها راه و رسمي ديني و اخالقي باشد. 
تعهد در هر نوع رابطه اي مي تواند باعث تحكيم يا تزلزل شود. درباره بدعهدان با 
مهناز اسماعيلي، روانشناس صحبت كرده ايم و از او خواسته ايم به ما بگويد چگونه 

مي توان با اين عهدشكنان روبه رو شد و رفتار سازنده در مقابل آنها چيست؟

آيا بدقولي و پايبند نبودن به »تعهد« درمان دارد يا آدم هاي 
بدعهد را نمي توان تغيير داد؟ 

وقتي از تعهد صحبت مي كنیــم، ذهن متمركز بر 
موضوع یا موردي خاص مي شــود، اما غالب اوقات 
متوجه مي شویم تعهد بیش از اینکه به معناي مقید 
بودن به موضوعي خاص باشد، به معناي عدم تعهد 
به حاشــیه هاي آن موضوع است؛ مثال »من به این 
رابطه متعهدم« معني ساده ا ش این است كه هرچه 
آسیب زننده و تهدید كننده »رابطه« باشــد، نادیده مي گیرم؛ بنابراین تعهد 
را مي توان اینگونه تعریف كرد: بیش از تمركز براي داشــتن چیزي، تالش 
مداوم و بي صــدا براي نداشــتن و نپذیرفتن خیلي چیزهاســت. ما با آنچه 
تصمیم مي گیریم نداشــته باشــیم تعریف مي شــویم. تعهد به یك ارزش، 
مستلزم بي تعهدي شــجاعانه به راه هاي مخالف آن ارزش است. روانشناسي 
به اسم اســترنبرگ براي عشــق مثلثي تعریف مي كند كه اضالع آن شور و 
شوق، كشــش و صمیمیت، و تعهد اســت. هر كدام از این سه ضلع نباشد، 
رابطه دچار بحران مي شــود. از جمله درمان هایي مؤثر در این زمینه، درمان 
هیجان مدار »اي اف تي« است كه روي هیجان ها متمركز مي شود و با پردازش 
هیجان ها زمینه  نیاز افراد را مشخص مي كند. در واقع هیجان در مقابل فکر 
قرار نمي گیرد، بلکه فکر را به شیوه اي بنیادین هدایت، مدیریت و همچنین 
نقص هاي فکر را تکمیل مي كند. مورد دیگر درمان مبتني بر تعهد، پذیرش یا 
اكت است كه مخلوطي از توجه، پذیرش تعهد و تغییر رفتار است. هدف كلي 
آن در نهایت رسیدن به انعطاف پذیري رواني است. به گونه اي كه نیاز به حذف 
یا از بین بردن احساس بد نباشد، بلکه به رغم وجود این احساس فرد به سوي 
رفتار مبتني بر ارزش اندیشیده شــده حركت كند. آدم هــا با توجه به اینکه 
بخواهند تغییر  كنند، این انگیزه در آنهاست كه با كمك متخصص قادر خواهند 
بود خود را تغییر دهند. جمله اي كه بار منفي زیادي دارد »همینه كه هست« 

است. ما قرار نیست همیشه درست باشیم، قرار است كمتر اشتباه كنیم.
بدعهدي از درك نكــردن چه وجهي از روابط انســاني و 
اجتماعي نشأت مي گيرد؟ در واقع وقتي ما بدعهدي مي كنيم از درك 

چه موقعيتي بي بهره هستيم؟
یکي از عوامل مهم، تجارب اولیه فرد با والدین یــا نوع رابطه  هیجاني فرد 
با والدین خود در دوران كودكي اســت. با نفوذترین این دیدگاه ها »نظریه 
تمایز یافتگي بوئن« و سبك هاي دلبستگي اســت. خود متمایزسازي به 
میزان و درجه یك فرد، قادر اســت بین عملکرد عقالنــي  و صمیمیت و 
استقالل در روابط تعادل برقرار كند. سبك هاي دلبستگي شیوه هاي تعامل 
رفتارهاي متفاوتي هستند كه افراد در روابطشــان به كار مي گیرند. انواع 
سبك  دلبستگي عبارتند از: ایمن، ناایمن اضطرابي و ناایمن اجتنابي كه در 
روابط فعلي فرد با اطرافیانش تأثیرگذار است. افرادي كه دلبستگي ایمن 
را در كودكي تجربه كرده اند، اعتماد به نفس بیشتري دارند و روابط عاطفي 
پایدارتري مي سازند. افراد با دلبستگي اضطرابي، گرایش كمتري به داشتن 
دیدگاه مثبت درباره  خود دارند و خود را براي عدم پاســخگویي سرزنش 
مي كنند. افراد با دلبســتگي اجتنابي كمتر متعهد مي شــوند. از دیدگاه 
دلبستگي هر یك از این افراد با انتظارات و تجاربي از گذشته  خود وارد رابطه 
مي شوند كه نقش مهمي در چگونگي پاسخ دهي آنها دارد؛ بنابراین چنین 
مشکالتي، ناشي از فقدان مهارت هاي ارتباطي نیست، بلکه از نوع تجارب 
اولیه دلبستگي است. مورد دیگر در واقع هویت است. از جمله موارد دیگر، 
دسترسي به هویتي باثبات اســت كه نه تنها حسي یکپارچه از خود فراهم 
كرده، بلکه امکان پیشرفت و سازش هاي آینده را در سراسر زندگي ایجاد 
مي كند. یکي از عوامل مهم در تحول انسان، روند شکل گیري هویت است. 
این فرایند از بدو تولد آغاز مي شود و در دوره  نوجواني به اوج خود مي رسد.

بي توجهي به تعهد ممكن است چه تأثيراتي در روان فرد و 
اطرافيان او به جا بگذارد؟

تعهد را مي توان به 3قسمت تعهد به همسر، تعهد به ازدواج یا تعهد اخالقي 
و تعهد اجباري تقســیم بندي كرد. تعهد نســبت به همسر بر اساس تمایل 
به ماندن در رابطه تعریف مي شــود. تعهد به ازدواج نیز مرتبط با تعهدهاي 
اجتماعي و فرهنگي است و تعهد اجباري بر مبناي احساس به دام افتادگي 
در یك رابطه به دلیل مســائل و مشــکالت موجود تعریف مي شود. تعهد، 
جاذبه و تفاهم 3ركن اصلي ازدواج موفق هســتند و تعهد قوي ترین عامل 
پیش بیني كننده ثبات زناشــویي اســت. بي تعهدي، تهدید جدي در بقاي 
خانواده است. ســالمت روان چیزي بیش از نبود بیماري و شرط الزم براي 

دستیابي به سالمت روان داشتن نظام ارزشي منسجم است.
بهترين روش براي متوجه كردن فرد بدعهد نسبت به عمل 

اشتباهش چيست؟
افراد وقتي رابطه  خود را در یك چارچوب مشــخص قــرار مي دهند خیلي 
آســان تر مي توانند به یکدیگر اعتماد كنند. بیرون رانــدن دیگران یك راه 
ایجاد تعهد در رابطه اســت. فراز و نشــیب ها را بپذیرید. روابط حتي روابط 
متعهد همیشه ساده نیســتند و هر دو طرف باید از فراز و نشیب هاي رابطه 
خود عبوركنند. همدلي در زمان بحث، نشان دهنده  تعهد قوي در دو طرف 

رابطه است.
فرد بدعهد بايد براي اصــالح رفتار خود چه اقداماتي انجام 

دهد و اطرافيان چطور مي توانند در اين مسير به او كمك كنند؟
با گوش دادن بدون نصیحت و انتقاد، اجازه دهید اعتماد شکل بگیرد و طرف 
مقابل بداند كه در همه  چیز مي تواند به شما اعتماد كند. سعي كنید خودتان 
باشید و عالیق تان را پنهان نکنید. هر فردي در رابطه مي تواند آزادي خود را 
حداقل تا میزان منطقي حفظ كند. به طور عمیق رابطه برقرار و مشکالت خود 
را مطرح كنید. قدرداني را تمرین كنید. رابطه  خوب و مناسب تنها به اندكي 

تفکر، توجه و مراقبت نیاز دارد.
آموزش چه تأثيري در رفع چنين مشــكلي در فرد دارد و 
خانواده چطور مي تواند در تربيت فرزندان اين رفتار را با او تمرين كند؟

هوش اخالقي داراي بعدهاي درست كاري، مســئولیت پذیري، دلسوزي و 
بخشش است. مسئولیت پذیري نیز به معناي قابلیت پذیرش پاسخگویي و بر 
عهده گرفتن كاري كه از فرد درخواست مي شود، خواهد بود. مسئولیت پذیري 
باعث مي شود افراد انگیزه بیشتري براي دستیابي به اهداف خود پیدا كنند و 
تحمل و سازگاري آنها بیشتر شود. دلبستگي به طور طبیعي در آغاز تولد نوزاد 
تا سن دوسالگي ایجاد مي شود اما طبق نظریه دلبستگي، كیفیت آن براي 
آینده  كودك بسیار مهم است. بنابراین رفتار والدین با كودك در شکل گیري 

شخصیت و احساسات او در بزرگسالي نقش مهمي ایفا مي كند.

برگ آخر

وقتي بدقولي، مشتري ها را فراري مي دهد
درباره تأثیر پایبندي به تعهد در موفقیت برندهاي بزرگ

خوش قولي و پايبندي به تعهد در چشم انداز رقابتي تجارت امروز جهان نوعي بيمه 
است؛ بيمه اي كه مي تواند تضمين كند مشتري ها اعتمادشان به شركت ها را از دست 
نخواهند داد. از اين رو مي توان قاطعانه گفت پايبندي به وعده هاي داده شــده به 
مشتريان بايد اساس و زيربناي هركاري باشد كه شركت ها انجام مي دهند. خوش قولي قلب كارآمدي خدمات رساني 
به مشتريان است. مشتريان درك مي كنند كه گاه ممكن است مشكالت و نقص هايي در ارائه خدمات پيش بيايد و 
آماده اند تا درصورت مشاهده اينكه شركت تمام تالش خود را براي خدمات رساني به كار بسته، اين نقص و اختالل را 
ببخشند. بدعهدي با مشتريان راهي تضمين شده براي فراري دادن آنهاست و شركت هاي موفق به خوبي نسبت به 

اين حقايق آشكار جهان كسب وكار آگاهند.

سميرا مصطفي ن ژاد 
روزنامهنگار

هدا عربشاهي 
روزنامه نگار

سروقت  بودن یکي از نشانه هاي مهم حرفه اي بودن و 
احترام به دیگران است؛ جنبه مهمي كه در بسیاري 
از كشورها یا كم اهمیت است یا به آن اهمیت چنداني 
داده نمي شــود و این درحالي اســت كه كشورهایي 
وجود دارند كه فرهنگشــان با سروقت بودن عجین 
شده است و وقت شناسي بخش ارزشمندي از توسعه 
روابط اجتماعي آنها را مي سازد. »رده بندي شاخص 
توسعه اجتماعي« كه همه ساله از جنبه هاي مختلف 
اجتماعي كشــورهاي جهان را رصد مي كند 5ملتي 
را كه بسیار خوش قول و ســروقت هستند رده بندي 

كرده است.
ســوییس- سوئیســي ها مردمي بســیار كارآمد و 
اثربخش اند به طوري كه وقتي زندگي شــان سر وقت 
و به شکلي مؤثر پیش مي رود واقعا احساس رضایت 
مي كنند و معتقدند كه دیگران با وقت شــناس بودن 
براي آنهــا ارزش قائل اند. درواقع، تصادفي نیســت 
كه ســوئیس به پایتخت ساعت سازي جهان معروف 
است؛ زیرا آنها نسبت به دقت زمان بسیار حساس اند 
و بنابراین، چندان عجیب نیست كه همیشه سروقت 

و از نظر زمان خوش قول باشند.
دانمارك- دانماركي ها هم براي جلسات كاري و هم 
براي مالقات هاي اجتماعي همیشــه جلوتر از زمان 
هستند و ازطرفي بســیار وظیفه شناس اند و درطول 
روز، به طورمرتب براي امور حرفــه اي، فعالیت هاي 
داوطلبانــه، ورزش و معاشــرت هاي اجتماعــي 
برنامه ریزي مي كنند و از آنجا كه وقت شناسي براي 
آنها بسیار مهم اســت، به همه قرارها و كارهایشان 
مي رســند. وقت شناســي دانماركي ها هم ارتباط 
مستقیمي با ساعت دارد و ساعت بزرگي در كپنهاگ 
به نام »ســاعت جهاني« وجــود دارد كه از ســال 
1955زمان را نشان مي دهد. پیش بیني مي شود كه 
این ساعت ظرف 750هزار سال آینده با دقت باال گذر 

زمان را به اطالع مردم برساند.
ژاپن- ژاپني ها از كودكي مي آموزند كه وقت شناس 
باشند و به سروقت  بودن احترام بگذارند. این آموزش، 
در سبك زندگي آنها در بزرگسالي كاماًل مشهود است؛ 
براي مثال، شبکه قطارهاي تندروي شینکانسن در این 
كشور هرگز تأخیر ندارند و اگر به دالیل نادري فقط 

با یك دقیقه تأخیر برسند هدایت  كننده قطار مجبور 
است جلوي تك تك مســافرها تعظیم كند و پوزش 
بخواهد. از این رو، میانگین تأخیر قطارهاي تندروي 

شینکانسن فقط 36ثانیه در سال است.
آلمان- آلماني ها هم جزو مردمي هستند كه به دلیل 
وقت شناســي شــهرت جهاني دارند. آلمان یکي از 
كشورهاي بســیار صنعتي اســت و به همین علت، 
مؤثربودن، كارایي و سروقت بودن براي آنها در درجه 
باالي اهمیت قرار دارد. گفته مي شود كه اگر كسي با 
تأخیر به مهماني شام آلماني ها برسد میزبان این رفتار 

را زشت و دور از ادب تلقي مي كند.
هلند- هلندي ها وقت شناسي را به خصوص در امور 
تجاري و شــغلي بســیار جدي مي گیرند و بنابراین 
انتظار دارند كه دیگران هم مثل خودشان باشند. لغو 
یا تعویق قرارهاي كاري و تغییر غیرموجه هر برنامه اي 
موجب مي شود اعتماد آنها نســبت به طرف  مقابل 
كاهش یابد. كودكان هلندي هم مثل كودكان ژاپني 
از دوران مدرسه وقت شناسي و برنامه ریزي دقیق را 
یاد مي گیرند. از نظر مردم این كشور، همه چیز شامل 
كار، وعده هاي غذایي و فعالیت هــاي تفریحي باید 

طبق برنامه باشد.

10كشور مورد اعتماد جهان
با نگاهي به گزارش هایي چون »شاخص كشورهاي 
خوب« و »گزارش جهاني بهترین كشورها« مي توان 
به معرفي 10دولتي رسید كه در سال 2021هم در 
سطح بین المللي و هم در ســطح داخلي بیشترین 
اعتماد را جلب كرده اند. دولت ها از طریق خوش قولي 
و عمل كردن به وعده هاي انتخاباتي، بهبود شــرایط 
اقتصادي و اجتماعي، توســعه دموكراسي و افزایش 
سطح رفاه تالش مي كنند اعتماد شهروندان را جلب 
كنند. این جلب اعتماد مي تواند مورد توجه سایر نقاط 
دنیا هم قرار گیرد و روابط این كشــورها را با جهان 

ارتقا دهد.
كانادا- گزارش ســازمان ملل متحد در سال 2018 
نشــان مي دهد كه كانادا در این ســال، بیش  از هر 
كشــور دیگري از پناهندگان میزبانــي كرد و براي 
اولین بار بعد از حدود 40ســال باعث شد كه آمریکا 

از این نظر در رتبه دوم قرار گیرد. همچنین گزارش 
جهاني بهترین كشــورها، كانادا را بهترین كشــور 
در ســال 2021و قابل اعتمادترین كشــور دنیا در 
ســال 2020معرفي كرد. كانادا به دلیــل نظام رفاه 
اجتماعي سخاوتمندانه اي كه دارد در گزارش سال 
2020»شــاخص آزادي اقتصادي« 11رتبه باالتر از 

ایاالت متحده قرار گرفت.
پنج كشور اسکاندیناوي- كشورهاي سوئد، دانمارك، 
فنالند، نروژ و ایســلند هرچند در شــمار سردترین 
كشــورهاي زمین جاي دارند اما سال هاست كه در 
فهرســت بهترین كشــورهاي جهان قرار مي گیرند. 
به خصوص فنالند به مدت 4ســال پیاپــي به عنوان 
خوشحال ترین كشــور جهان معرفي شد و 4كشور 
دیگر شمالي هم در دوره مشابه در فهرست 10كشور 
خوشــحال جهان جاي گرفتنــد. راز موفقیت این 
كشــورها در یك واژه ساده مي شــود: اعتماد. مردم 
این كشــورها بسیار بیشتر از كشــورهاي دیگر، هم 
به همدیگر و هم به مؤسســات اجتماعي و سیاسي 
اعتماد دارند. این اعتماد برپایه دالیل مختلفي است 
كه به خصوص یك دستي نسبي فرهنگي این ملت ها، 
اعتقاد مردم به دولت در خدمت رساني براي توسعه 
منافع عمومي را شامل مي شــود  و از این رو، »مدل 
نوردیك« )الگوي شمالي( به عنوان مؤثرترین مدل 
اقتصادي اجتماعي در جهان شناخته مي شود. فرهنگ 
شــفاف بودن اســکاندیناوي، همراه با سیاست هاي 
خارجي دور از درگیري و نقش این پنج كشور در حل 
صلح آمیز اختالفات بین المللي ســبب شده كه این 
كشورها در سراسر جهان به عنوان قابل  اعتمادترین 
كشورها شناخته شوند و مردم بسیاري از نقاط دنیا به 

مردم این پنج كشور قطبي رشك بورزند.
سوییس- از چند قرن قبل تاكنون و حتي طي 2جنگ 
جهاني اول و دوم، ملت اروپایي ســوئیس از سیاست 
خارجي بي طرفي در جنگ ها پیروي كرده اســت. از 
سال2008 تاكنون كشــورهاي مختلف به سوئیس 
به عنوان تسهیل كننده یا میانجیگر بیش از 15مذاكره 
بین المللي صلح اعتماد كرده اند. این كشور كوچك 
آلپي همه ساله در رتبه بندي هاي جهاني از نظر ثبات 
سیاسي و اقتصادي، شفافیت دولت و كیفیت زندگي 

 دولت ها از طريق 
خوش قولي و 
عمل كردن به 

وعده هاي انتخاباتي، 
بهبود شرايط 

اقتصادي و اجتماعي، 
توسعه دمكراسي 

و افزايش سطح 
رفاه تالش مي كنند 
اعتماد شهروندان 
را جلب كنند. اين 

جلب اعتماد مي تواند 
مورد توجه ساير نقاط 

دنيا هم قرار گيرد و 
روابط اين كشورها را 

با جهان ارتقا دهد

چه جوامع و دولت هایي كشورهاي قابل اعتماد را مي سازند؟

خوشقولترين
كشورهایجهان

امتیازات باالیي را كســب مي كنــد و به طور مداوم 
در رتبه بندي گزارش جهاني بهترین كشــورها، در 
سکوهاي نخست مي ایستد. به طوري كه در آخرین 
نظرسنجي این گزارش به عنوان دومین كشور مورد 
اعتماد جهان لقب گرفته است. این كشور در رتبه اول 
»شاخص كیفیت زندگي« از نگاه مؤسسه بلك تاور 
قرار دارد و از نگاه صنــدوق بین المللي پول، دومین 

كشور ثروتمند جهان پس از لوكزامبورگ است.
دوقلوهاي اقیانوســیه- اســترالیا و نیوزلند براي 
ســازگارپذیري باالیي كه دارند مشــهور هستند. 
اســترالیا در رده دوم و نیوزلنــد در رده نهم مقوله 
»چابکي« ســال2021 رتبه بندي گزارش جهاني 
بهتریــن كشــورها قرار گرفته انــد. به خصــوص 
نیوزلندي هــا ویژگــي چابکي را در ســال2020 
 در واكنــش ســریع و به موقــع بــه عالم گیري 
كووید-19نشــان دادند. این كشــور پس از تایوان 
بهتر از دیگر نقاط جهان راه هــاي مقابله با كووید 
را پیش بــرد. دوقلوهــاي اقیانوســیه در گزارش 
شاخص آزادي اقتصادي به ترتیب در رده هاي دوم 
و ســوم قرار دارند و هر دو كشــور در مقوله »قابل 
اعتمادترین كشورهاي جهان« در رده بندي2021 
گزارش جهاني بهترین كشورها در فهرست 8كشور 

قابل اعتماد حضور دارند.
آلمــان- آلماني هــا نه فقــط به عنــوان یکــي از 
وقت شــناس ترین مردم جهان شــناخته مي شوند 
كه كشورشــان هم در رده بندي گــزارش جهاني 
قابل اعتمادترین كشورهاي جهان در شمار 10كشور 
برتر قرار دارد و در گزارش »شــاخص كشور خوب« 
در سکوي ســوم و در »گزارش جهاني خوشحالي 
سال2021« در سکوي هفتم ایســتاده است. این 
كشور در مقوله »كارآفریني« گزارش جهاني بهترین 
كشورها در سال2021 نشان داد كه به دلیل تعامل 
و ایجاد ارتباط با ســایر نقاط دنیا، جمعیت با سطح 
تحصیالت باال، نیروي كار ماهر، قوانین توسعه یافته 
و زیرساخت هاي مناسب شایسته ایستادن در رتبه 
دوم اســت. همچنین در مقوله »شفافیت«، دولت 
آلمان به دلیل سیاستگذاري هایش در قبال تجارت 

آزاد توانست در رتبه سوم قرار گیرد.

اصطالح »خوش قول بودن« در فرهنگ فارسي تركيبي از 3مفهوم 
»وقت شناس بودن«، »متعهد بودن نســبت به وظايف و تحقق 
وعده ها« و »قابل اعتماد بودن« است؛ بنابراين، اگر فرد، جامعه و 
دولتي به اجراي اين مفاهيم پايبند باشد به عنوان فرد خوش قول، جامعه خوش قول و دولت 
خوش قول شناخته مي شود. در جوامع دموكراتيك، خوش قول بودن دولت ها ارتباط مستقيمي 
با فرهنگ جامعه و مردم دارد و بنابراين، هرچه مردم كشوري بيشتر وقت  شناس و متعهد باشند 

دولت آن كشور هم قابل اعتمادتر است.

توصيه هايي براي خوش قولي
به گفته شــركت مشــاور گالوپ،  در آمریــکا كمتر از 
46درصد از مشتریان شركت هاي مختلف معتقدند كه 
شركت هایي كه با آنها دادوستد انجام مي دهند، همواره 
بر ســر قول خود باقي مي مانند. این نرخ از خوش قولي 
 )B2B( براي رهبران مدل كســب وكار بنگاه بــه بنگاه
باید ناراحت كننده باشد زیرا وعده هاي یك برند تجاري 
به شدت بر برایند كار آن شركت تأثیرگذار است. به گفته 
گالوپ، شركت هایي كه تا 76درصد موارد به وعده هاي 
خود نسبت به مشتریانشــان پایبند بوده اند، نسبت به 
رقباي خود در زمینه درآمدزایي، سود و ارتباط با دیگر 
شركت ها موفق تر عمل مي كنند. گالوپ معتقد است با 
ایجاد وعده هایي فراتر از قیمــت و كیفیت، وعده هایي 
كه خالقانه باشند و عملکرد كسب وكار را توسعه دهند، 
و پایبنــدي به این وعده هــا مي تواند اعتماد مشــتري 
به برندهــا را جلب و آنها را از نظر عاطفي به شــركت ها 
وصل كند. براي ایجاد چنین وعده هایي شــركت ها باید 
نیازهاي مشتري را بشناســند، ایده هایي خالقانه براي 
رفع آنها خلق كنند و این ایده ها را به راهکاري قابل اجرا 
و متناسب با خواست مشــتریان تبدیل كنند. آموزش و 
كمك به كارمندان براي محقق ساختن وعده هاي داده 
شده به مشتري و كسب مهارت در حل مشکالت از دیگر 
توصیه هاي گالوپ به شركت ها براي ایجاد و حفظ اعتماد 

مشتریان است.

چرا خوش قولي در موفقيت برند ها مهم است؟
پایبندي به قول هاي داده شــده به مشــتریان توســط 

شركت ها براي آنها شــهرت قابل اعتماد بودن را به دنبال 
دارد. شــركت هاي موفــق در خوش قولي با كســب این 
شهرت اعتبار باالتري نزد مشــتریان به دست مي آورند، 
زیرا مشــتریان قدیمي تجربیات خوب خــود را در كار با 
شركت با مشــتریان جدید به اشــتراك مي گذارند. این 
اثر موجي در چندین جهت پراكنده مي شــود و به افراد 
و بازارهایي مي رسد كه شــركت مبدا حتي از وجود آنها 
باخبر هم نیست. به این شکل شانس شركت براي جذب 
مشــتري هاي جدید افزایش پیدا مي كند و رقابت  با این 
شركت براي شركت هایي كه مسیري مخالف را در پیش 
گرفته اند، یعني خوش قولي و پایبندي به عهد را در اولویت 
خود قرار نداده اند، دشوار خواهد شد. شركت هاي بدعهد 
در جهت مقابل با شــركت هاي خوش قول با ســرعت به 
سمت فراري دادن مشتریان حركت مي كنند. مشتریان 
ناراضــي از بدعهدي شــركت ها تجربیات ناخوشــایند 
خود را بــا دیگران به اشــتراك مي گذارنــد و اثر موجي 
ناســالمي را ایجاد مي كنند كه هر ریزموج آن تیشــه به 
ریشه شركت خواهد زد. توانایي یك كسب وكار یا شركت 
در پایبندي به وعده هایي كه به مشتریان خود داده است، 
ارتباطي تنگاتنگ و جدایي ناپذیر بــا اعتبار و وجهه برند 
دارد و ناتواني در عمل به وعده ها به هردو عامل آســیبي 

جبران ناپذیر وارد مي كند.

نمونه قول هاي موفق و شكست خورده
شــركت هواپیمایي یونایتد آمریکا در گذشته تبلیغاتي 
انیمیشــني تولید كرده بود كه در آن نشان داده مي شد 
پدر خانواده خانه را براي سفري كاري ترك مي كند. پدر 

به سرعت به یك جنگجوي اسطوره اي تبدیل مي شود كه 
سوار بر یك پرنده بزرگ سفید به سرزمین هاي دوردست 
مي رود، با شــوالیه ها دور یك میز بزرگ مي نشیند و یك 
اژدها را از پــا درمي آورد و در نهایت تاج پادشــاهي به او 
تقدیم مي شــود. وعــده  پنهانی اي كه در ایــن تبلیغ به 
مشتریان داده مي شد این بود كه سفر با پروازهاي خطوط 
هواپیمایي یونایتد به شما حس پادشاهي خواهد داد. این 
یکي از وعده هایي است كه شــركت یونایتد همواره براي 
محقق ساختن آن براي مشتریانش با مشکل مواجه بوده 
است، به ویژه از زماني كه با شركت كانتیننتال تلفیق شد. 
اما فارغ از اینکه پروازهاي این شــركت هواپیمایي تا چه 
اندازه خوب یا بد هســتند، شــركت یونایتد با یك وعده 
اشتباه توقع بیش از اندازه زیادي از خود در ذهن مشتریان 
ایجاد كرد و منجر به ضرر و زیان خود شــد. در حقیقت 
شکاف میان درك مشتریان از وعده شــركت و واقعیت 
توان خدمت رساني شركت یه یك دره عمیق تبدیل شد. 
در مقابل شركت هواپیمایي جت بلو در مجموعه تبلیغات 
كمدي به تمســخر رقباي هواپیمایي خود پرداخت، به 
این شــکل كه هزینه بار و محدودیت فضاي پاي جلوي 
صندلي هاي هواپیما را روي مسافران تاكسي در نیویورك 
اعمال كرد كه درنتیجه آن مسافران به سرعت خشمگین 
مي شــدند. تبلیغ در ادامه مي گفت اگــر نمي توانید این 
وضعیت را روي زمین تحمل كنیــد، آن را به دنبالتان تا 
آســمان نبرید. وعده پنهان در تبلیغ این است كه با شما 
در پروازهاي جت بلو بهتر از پروازهاي دیگر شركت هاي 
هواپیمایي برخورد خواهد شــد. شركت جت بلو از طریق 
این رویکرد بازاریابي خارق العاده به شکلي ظریف پیامي 

را تنظیم كرد كه با تجربه اي كه مسافرانش از پرواز با این 
شركت داشتند،  همخواني داشت. به این ترتیب وعده اي 
به مشــتریان جدید خود داد كه پیش از ارائه آن، محقق 
ســاختنش را آغاز كرده بود. شــیوه درك مشــتریان از 
تعاملي كه با شــركت ها دارند به مرور به دركي كه از برند 
شركت دارند تبدیل مي شود. از این رو براي برند هاي برتر 
جهان مهم اســت كه پیش از دادن وعده اي، از نیازهاي 
مشــتریان خود آگاه شــوند و تجربه اي كه مشتریان از 
تعامل با آنها داشــته اند را به خوبي درك كنند. داشــتن 
و بهره بردن درست از چنین آگاهي و اطالعاتي است كه 
مي تواند قدرت رقابت با برندهــاي برتر جهان را از رقباي 

آنها سلب كند.
شــركت مك دونالد هم رویکــردي مشــابه در انتخاب 
وعده هاي تبلیغاتي اش در پیش گرفته است. این شركت 
وعده هاي خود را آشکارا بر  اساس آنچه مشتریان مي توانند 
از تجربه دریافــت خدمات از رســتوران هاي زنجیره اي 
مك دونالد انتظار داشته باشند، تعریف مي كند. مك دونالد 
ماموریت خــود را اینگونــه تعریف كرده اســت: تبدیل 
شــدن به محبوب ترین مکان و شــیوه غذا خوردن براي 
مشتري هایمان. وعده برند مك دونالد به مشتریانش هم 
اینگونه بیان شده است: فراهم كردن خوشي هاي ساده و 
قابل دسترس براي مشــتري با هر بار مراجعه. مك دونالد 
به مشتریانش وعده هایي ســاده مي دهد تا مطمئن باشد 
مي تواند همواره و به موقع آنها را عملي ســازد. این برند 
مشهور و موفق نه تنها قولي ساده و مشخص به مشتریان 
مي دهد، بلکه با تعهدي مداوم و بي رقیب به وعده هاي خود 

پایبند باقي مي ماند.



فوتبالخانهاشراپيداميكند؟
فينال يورو 2020 امشب در حالي برگزارمي شود كه بخش زيادي از طرفداران فوتبال در دنيا

 آرزوي قهرماني ايتاليا را دارند اما انگليسي ها اميدوارند براي نخستين بار در تاريخ فاتح اين جام شوند 
شبكه 5 بي بي ســي با يك جوان ايرلندي- ايتاليايي كه ساكن بريتانياست گفت وگو مي كند. 
خودش مي گويد حتي نمي تواند ايتاليايي را با لهجه درست حرف بزند. خبرنگار از او درباره بازي 
فينال يورو مي پرسد: - تو هم ايتاليايي هستي و هم بريتانيايي، احتماال قبل از بازي، احساسات 

متضادي داري.
 - بله درست است. من 50درصد دوست دارم ايتاليا ببرد و 50درصد هم دوست دارم انگليس ببازد!
 جوابي كه اين جوان مي دهد اگرچه كمي شوخي به نظر مي رسد اما تا اندازه اي شبيه به احساساتي 
است كه اين روزها در بيشتر كشــورهاي اروپايي وجود دارد. يكي ديگر از ده ها شوخي با اين 

موضوع، نقشه اي است كه نشان مي دهد در اروپا 46كشــور- حتي 4كشور جزيره بريتانيا - 
طرفدار ايتاليا هستند و انگليس تك و تنها مانده است. با وجود همه اين احساسات ضد انگليسي، 
ميليون ها طرفدار فوتبال در اين كشور اميدوارند تيم ملي كشورشان براي نخستين بار قهرمان 
يورو شود. اين قهرماني مي تواند شبيه به قهرماني شان در جام جهاني 1966باشد. ميزبان فينال 

هر 2 تورنمنت هم ورزشگاه ومبلي در لندن است.
گرت ساوت گيت، سرمربي انگليس، تيم پرستاره اي دارد كه غيراز جنجال پنالتي در نيمه نهايي 
مقابل دانمارك، بقيه بازي ها را سزاوارنه پشت سر گذاشته و براي نخستين بار به فينال رسيده. 

او سال 2018هم تيمش را به مقام سوم جام جهاني رساند.در طرف مقابل ايتاليا با رهبري روبرتو 
مانچيني- غيراز بازي نيمه نهايي مقابل اسپانيا- تصويري درخشان از خودش به نمايش گذاشته 
است؛ بازي تهاجمي، مالكانه و پر از شور.انگليسي ها خودشان را صاحب فوتبال مي دانند و از 
عبارت »در خانه ماندن« براي سرنوشت جام يورو 2020حرف مي زنند اما حتي اين ادعايشان هم 
در شبكه هاي اجتماعي دستمايه شوخي كاربران شده است. ساعت 23:30امشب به وقت تهران، 
فينال يورو 2020با سوت بيورن كويپرز، داور هلندي، آغاز مي شود. برنده اين بازي را احتماال نسل 

ما از ياد نخواهد برد، چرا كه يادآور دوران دشوار كرونا خواهد بود.

انگليس ايتاليا
23:30
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مدالهايتكواندودرخطر


صعودبهجامجهاني
بدونميزباني

انحالل؟اينخودش
فدراسيون جهاني 20امتياز از ميرهاشم حسيني، تكواندوكار ايران هوچيگرياست

كم كرد  با تغيير رنكينگ، حاال او در دور دوم المپيك بايد با نفر اول 
جهان مبارزه كند  گفته مي شود بي اطالعي فدراسيون از قوانين 

جهاني دليل اين اتفاق است
دو بدشانسي بزرگ دراگان اسكوچيچ روي 

نيمكت تيم ملي
گل محمدي با 7 كارت زرد و يك كارت قرمز مي گويد

 هميشه به داوران احترام گذاشته!
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اسم- فاميل به جاي فوتبال
براي مديران پرسپوليس و سپاهان؛ خدا را شكر دانماركي نيستيد

قبال فقط از نفس انجام مصاحبه هاي آتشين 
و بيانيه نويســي در فوتبال ايران شــكايت 
داشــتيم، االن اما بايد به فرم كودكانه اين 
ماجرا هم يك حاشــيه بزنيم. پرسپوليس و 
سپاهان كه در كورس قهرماني ليگ بيستم 
هســتند و هر دو هم هفته گذشته نمايش 
نااميدكننــده اي برابر پيــكان و فوالد ارائه 
دادند، در آستانه مسابقات هفته جديد وارد 
فاز كل كل شدند تا كاري را كه درون زمين 
نتوانســتند انجام بدهند، بيــرون از آن به 
نتيجه برسانند. ابتدا افشين پيرواني به عنوان 
معترض ترين سرپرست تاريخ فوتبال جهان 
به گل آفسايد سپاهان طعنه زد و گفت: »با 
اين گل تا پايان فصل بايد ســاكت باشيد.« 
گويــا مصاحبه پيرواني حمل بر اين شــده 
كه او به نام خانوادگي محمدرضا ســاكت، 
مديرعامل سپاهان طعنه زده است. بعد هم 
رضا فتاحي، سرپرست سپاهان در يك بيانيه 
آشفته و پر از جمالت عجيب و غريب گفته: 

» اسير جوسازي هاي پيروان رفتار مسموم 
نمي شويم« تا البد به نام خانوادگي افشين 

پيرواني كنايه زده باشد.
خالصه خدا را 100 هزار مرتبه شــكر؛ در 
شــرايطي كه آن طرف دنيا در يورو شاهد 
ناب ترين فوتبال هاي جهان و انســاني ترين 
رفتارهــاي ممكن هســتيم، اينجا مديران 
تيم هاي مدعي ايراني در حال بازي اســم 
و فاميل هســتند و كارشــان به بازي با نام 
فاميلي هم كشيده اســت. يك لحظه تصور 
كنيد يكي از اين آقايان خوشــمزه، در تيم 
ملي دانمارك مســئوليتي داشت و تيمش 
با وجود ارائه آن نمايش عالي، با يك پنالتي 
مشــكوك از نيمه نهايي يورو حذف مي شد. 
به گمان مان در اين صــورت حداقل 200 
معادل سازي با نام الكساندر چفرين، رئيس 
يوفا انجام مي شــد و او را تا حد خيار چنبر 
پايين مي كشــيدند! باز خدا را شكر ما جاي 

آنها نيستيم. 

نكته بازي

آماربازي

عادل را هم برگردانيد

از باشگاه بخواه فحش ندهند

تكراري ترين تيتر سال

خبر دعوت از عليرضــا فغاني براي 
قضاوت هفته هاي پاياني ليگ برتر 
و جام حذفي، خبر بســيار خوبي 
بود. هر كســي به هــر انگيزه اي 
كه ايــن كار را كرده باشــد، رفتار 
درستي داشته است. هيچ دليلي ندارد 
سرمايه هاي فوتبال ايران مفت از دست بروند. عليرضا فغاني 
يكي از بهترين هاي جهان است و دليلي ندارد فوتبال كشور را 
از نعمت حضور او محروم كنيــم. اينكه طرف مهاجرت كرده 
به خودش ربط دارد، اما تا جايي كه مي شود از نيروي انساني 
زبده استفاده كرد، پيمودن راهي جز اين حكم كفران نعمت را 
دارد. خوب است حاال كه زمينه براي حضور فغاني فراهم شده، 
عادل فردوسي پور را هم صدا بزنيد كه پنجشنبه از خانه اش به 
ورزشگاه آزادي برود، داربي حذفي را گزارش كند و ملتي را از 

تحمل صداهاي ناخوشايند برهاند!

يحيــي گل محمــدي، ســرمربي 
پرسپوليس در نشست خبري پيش 
از بازي اين تيم برابر آلومينيوم اراك 
به مســئله قهــر كــردن بوژيدار 
رادوشــوويچ ورود كرد و گفت: »از 
باشگاه خواســته ام رادو را برگردانند.« 
اين يعني سرمربي تيم مايل اســت در هفته هاي پاياني از تمام 
ظرفيتش استفاده كند، اما گويا باشگاه رويه ديگري دارد. استاد 
ابراهيم شكوري كه در پيج هاي هواداري حكم ناجي و قهرمان تيم 
را دارد، روزي يك مصاحبه شديداللحن عليه رادو انجام مي دهد و 
اين اواخر چون عطشش سير نشد، يك توييت عجيب و غريب هم 
در مورد گلر كروات منتشر كرد؛ مطلبي چنان تند و غيرحرفه اي 
كه با فشار هواداران مجبور شد آن را از روي صفحه اش بردارد. به 
يحيي توصيه مي كنيم از باشگاه بخواهد به رادو فحش ندهند و 

احترامش را حفظ كنند؛ بازگرداندن او پيشكش!

بدون شــك يكــي از تكراري ترين 
خبرهاي يكي، دو سال اخير فوتبال 
ايران اين بوده: »اختالف باشگاه 
پرسپوليس و كارگزارش.« هفته اي 
نيست كه حداقل يك بار اين تيتر 
روي خروجي رســانه ها نرود. روشن 
نيست اين همكاري است يا جنگ و دعوا. باالخره يك بار درست 
و حسابي سنگ هاي تان را وا بكنيد؛ اگر مي توانيد با هم ادامه 
بدهيد كه هيچ، اما اگر امكانش فراهم نيست، با قطع رابطه به 
اين داستان پايان بدهيد. پرسپوليس برند معتبري است و حتما 
شركت هاي زيادي براي همكاري با آن تمايل دارند. اگر واقعا 
منافع باشگاه تامين نمي شــود، اين همه اصرار براي ادامه كار 
نادرست است. از همه عجيب تر اينكه هر مديري وارد مي شود 
اول قرارداد با كارگزار را به باد انتقــاد مي گيرد، اما بعد دوباره 

همان قرارداد را تمديد مي كند. خسته شديم از دست شما.

متريكا

بهروز رسايلي| مسابقات مرحله دوم انتخابي جام جهاني2022 
در منطقه آسيا قرعه كشي شده و از 11شهريور آغاز مي شود. در 
شرايطي كه كمتر از 2 ماه به آغاز اين مسابقات زمان باقي مانده، 
هنوز شــرايط برگزاري بازي ها مشخص نيست و كسي نمي داند 
آيا رقابت ها رفت و برگشت خواهد بود يا به طور متمركز برگزار 
مي شود. با اين حال بنا به داليل متعدد اينطور به نظر مي رسد كه 
تيم كشورمان در اين مرحله هم شانسي براي ميزباني نخواهد 
داشت؛ آنچه يك بدشانســي بزرگ براي دراگان اسكوچيچ به 

شمار مي رود.

  بدشانسي اول؛ عجيب ترين دوره
به طور قطــع ايــن دوره از مســابقات انتخابي جام جهانــي را بايد 
عجيب ترين تورنمنت از اين نوع دانســت. به يــاد نمي آوريم كه تيم 
ملي كشورمان در اين چارچوب به ميدان رفته باشد، بدون اينكه حتي 
يك بار از امتياز ميزباني بهره ببرد. هميشه مسابقات تهران را با حضور 

پرشور تماشاگران داشتيم. امسال اما شــيوع ويروس كرونا بازي ها 
را بدون تماشــاگر كرده اســت. تازه ما دور اول 2 بازي در زمين رقبا 
با حضور تماشــاگران پرتعداد حريف )بحرين و عراق( برگزار كرديم، 
اما در دور برگشت نتوانســتيم از امتياز ميزباني استفاده كنيم. بقيه 
مســابقات مرحله قبل هم كه به طور متمركز در منامه بحرين برگزار 
شد. حاال در آستانه مرحله جديد، گفته مي شود كنفدراسيون فوتبال 
آسيا براي هر گروه به دنبال يافتن يك ميزبان متمركز است. با توجه به 
اينكه ايران در مرحله قبلي رقابت ميزباني را حتي به بحرين باخت)!( 
بسيار بعيد است كه اين بار در حضور كشور پرامكاناتي مثل امارات يا 
حتي كره جنوبي ميزباني را به ما بدهند. بدتر از همه اينكه قرار است 
در ادامه مسابقات از فناوري كمك داور ويدئويي استفاده شود كه در 
ايران نداريم و اصال كسي به فكر هم نيست. بنابراين دراگان اسكوچيچ 
در شــرايطي هدايت تيم ملي را پذيرفته كه تا زمان صعود احتمالي 
تيم ملي به جام جهاني،ممكن اســت حتي يك بازي هم در ورزشگاه 

آزادي نداشته باشيم!

  بدشانسي دوم؛ بدون بازي تداركاتي
فوتبال ايران حتي در شرايط غيركرونايي هم براي يافتن رقيب و ترتيب 
دادن مسابقات تداركاتي مناســب با هزار و يك مشكل مواجه بود. حاال 
خودتان قضاوت كنيد در شرايط فعلي اوضاع چقدر پيچيده تر مي شود. 
تيم ملي از زمان حضور دراگان اسكوچيچ تنها 3بازي دوستانه برگزار 
كرده و در هر فيفادي، يك موقعيت را از دســت داده اســت. از االن به 
بعد هم كه تكليف روشن است و اصال فرصتي براي برگزاري مسابقات 
دوستانه باقي نمي ماند. همين حاال هفته هاي پاياني ليگ و مسابقات 
حذفي را داريم. 3تيم ايراني باقي مانده در آسيا هم بايد در ليگ قهرمانان 
به ميدان بروند و فصل جديد ليگ برتر هم در راه است. از شهريور، در 
هر نوبت برپايي اردو 2بازي رسمي داريم. بنابراين اسكوچيچ فرصتي 
براي آزمون و خطا نخواهد داشت و بايد از مسابقات رسمي ساده تر براي 
ساختن تيمش استفاده كند. در اين شــرايط فقط جاي شكرش باقي 
است كه گروه مان به سختي گروه مقابل نيســت، وگرنه واقعا شرايط 

بدي پيدا مي كرديم.

در فصل جاري ليگ برتر تيم تراكتور هر 

گاه گل اول بازي را زده با پيروزي از زمين 07
خارج شده و از اين لحاظ ركورددار است. 
تراكتور كه در اين فصل 3بار ســرمربي 
عوض كرده با هر 4سرمربي اش اين عادت را حفظ كرده است. اين تيم 
7بار در اين فصل گل اول بازي را زده و حاصــل كارش در اين 7بازي 
7پيروزي است. پرســپوليس كه 17بار گل اول بازي را زده با 14برد، 
2مساوي و يك باخت از اين 17بازي به طور ميانگين به 2/6امتياز از هر 
بازي رسيده و بعد از تراكتور در رتبه دوم قرار دارد. استقالل، گل گهر و 
نفت آبادان هم در رتبه هاي بعدي هستند. نفت آبادان در 8مسابقه اي 
كه گل اول بازي را زده هرگز شكســت نخورده اســت. البته همه اين 

آمارها تا قبل از بازي هاي ديروز )شنبه( بوده است.

تيم پيكان طي 26هفته سپري شــده از 

ليگ بيستم 15بار با زدن گل اول بازي از 15
حريف خودش پيش افتاده است. اين آمار 
براي تيــم ميانه جدولي پيــكان آماري 
جالب و نسبتا عجيب محسوب مي شود. براي درك بيشتر اين موضوع 
كافي اســت بدانيم فقط 2تيم صدرنشــين ليگ يعني پرسپوليس و 
سپاهان توانسته اند به ركورد پيكان برسند. پرسپوليس 17بار زننده 
گل اول بازي بوده و سپاهان 15بار )مساوي با پيكان( توانسته چراغ اول 
را روشن كند. منتها تفاوت پيكان با صدرنشين ها در اين است كه تيم 
مهدي تارتار وب كام بك مي خورد. حاصل كار پيكان در اين 15بازي 
7برد، 6مســاوي، 2باخت و 1/8امتياز از هر بازي بوده اســت. فقط 
ماشين ســازي در بازي هايي كه گل اول را زده كمتر از پيكان امتياز 

گرفته است.

پرسپوليس تنها تيمي است كه هر بار گل 

اول بازي را خورده موفق به جبران شده و 1.5
هرگز در اين بازي ها شكست را نپذيرفته 
است. سرخپوشــان در اين فصل 4بار از 
حريفان خود عقب افتاده اند كه حاصل كارشان در اين بازي ها يك برد 
و 3مساوي بوده است. سپاهان 6بار از حريفانش عقب افتاده و اين 6بازي 
را با 2برد، 3مساوي و يك باخت به پايان رسانده است. در واقع ميانگين 
امتيازگيري هر دو تيم در اين بازي ها مساوي است )1/5امتياز( و فقط 
همين 2 تيم در بازي هايي كــه گل اول را خورده اند به ميانگين باالي 
يك امتياز دست يافته اند. استقالل 7بار گل اول را خورده و فقط يك بار 
پيروز شده است. يك برد، 2مساوي، 4باخت و ميانگين 0/7امتياز از هر 

بازي حاصل كار آبي ها در اين 7بازي بوده است.
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صعود به جام جهاني بدون ميزباني
2 بدشانسي بزرگ دراگان اسكوچيچ روي نيمكت تيم ملي

سرمربي پرسپوليس بخش قابل توجهي از نشست خبري پيش از مسابقه تيمش 
برابر آلومينيوم اراك را  به نقد »هوچي گري« ساير تيم ها اختصاص داد و مدعي 
شد آنها حرف مي زنند تا امتياز بگيرند. راست مي گويد. خود ما هم تا به حال بارها 
در نقد چنين روشي از سوي فرهاد مجيدي، جواد نكونام، محمود فكري و سايرين 
مطلب نوشته ايم، اما قطعا اسم خود گل محمدي هم در اين فهرست مي گنجد. 
از قضا او در همين مصاحبه حكيمانه، به طور غيرمستقيم به استقالل يورش برده 
و مدعي شده اين تيم از داوري ها ســود مي برد و اعتراض مي كند. خب اگر قرار 
است شما كاري به ساير تيم ها نداشته باشي، چرا چنين مطلبي به زبان مي آوري؟

 از همه جالب تر اما اين بخش از مصاحبه يحيي است: »در بازي رفت كه ما شكست 
خورديم، اشتباهات واضح داوري وجود داشت. يكي از گل هايي كه خورديم آفسايد 
بود و يك بازيكن حريف بايد اخراج مي شــد. گل دوم آنها هم روي خطايي زده 
شد كه اصال خطا نبود. با اين حال هميشه به تصميمات داوران احترام گذاشتيم. 
مي دانم كه آنها چه سختي هايي را متحمل مي شوند و با وجود دستمزد پايين 

داوري مي كنند. بايد به داوران خسته نباشيد بگويم.« دقيقا امسال به دفعات 
شاهد »خسته نباشيد« گفتن شما به داوران بوديم؛ ازجمله همين دو هفته پيش 
مقابل اشكان خورشيدي! آقاي مربي در حالي مدعي است هرگز كاري به داوران 
نداشته كه امسال 7 كارت زرد و يك كارت قرمز دريافت كرده است. خب اگر به 

داوران كار داشتي چه مي كردي؟ 
يحيي همچنين براي چندمين بار در اين مصاحبه مدعي شــده پرسپوليس 
مشكالتي دارد كه هر تيم ديگري با آنها دســت به گريبان بود منحل مي شد. 
بي خيال آقاي مربي! پرسپوليس فعلي يكي از پرمهره ترين تيم هاي تاريخ باشگاه 
اســت، وضع پرداختي ها و امكانات و زمين تمرين و... هم كه بد نيست. همين 
باشگاه تا ده، بيست ســال پيش به روزنامه فروش محل هم بدهكار بود و هيچ 
هتلي در پايتخت اتاق در اختيارش قرار نمي داد. البته كه حق واقعي پرسپوليس 
خيلي بيش از اينهاست، اما اين گاليه ها هم منطقي نيست. شما يا معني انحالل 

را نمي داني، يا به همان كاري مشغولي كه مذمتش مي كني؛ يعني هوچي گري.

انحالل؟ اين خودش هوچي گري است
گل محمدي با 7 كارت زرد و يك كارت قرمز مي گويد هميشه به داوران احترام گذاشته!

برنامه

سهشنبه 29 تير 1400

ذوب آهن-نساجی

آلومينيوم اراک-تراکتور

استقالل-نفت  مسجدسليمان

گل گهرسيرجان-سايپا

صنعت نفت آبادان-مس رفسنجان

ماشين سازی تبريز-پرسپوليس

پديده-سپاهان

پيكان-فوالد

هفته  بيست و هشتم

21:15

سهشنبه 22 تير 1400

مس رفسنجان-پيكان

نفت  مسجدسليمان-ذوب آهن

نساجی - پديده

20:30

21:00

هفته  بيست و هفتم

پنجشنبه 24 تير  1400

شنبه 2 مرداد  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

ديدن ذوب آهن، تيمي كه سابقه نايب قهرماني ليگ قهرمانان آسيا را در كارنامه دارد در رتبه هاي پايين 
جدول بسيار دور از انتظار است، اما به هر حال باشــگاه اصفهاني اين روزها به شدت براي فرار از سقوط 
مي جنگد و البته كارش اصال هم آسان نيست. اين تيم سه شنبه شب در هفته بيست وهفتم بايد به مصاف 
نفت مسجدسليمان برود. وضعيت تيم نفت با محمود فكري نسبتا بهتر شده، اما اين همه داستان نيست. 
مسجدسليمان همان شهري است كه مجتبي حســيني بين دو نيم فصل در اوج نياز، آنجا را رها كرد و 

هدايت ذوب آهن را پذيرفت. نفت پس از حسيني با داريوش يزدي بدترين نتايج ممكن 
را گرفت، اما محمود فكري به موقع سر رســيد و وضعيت اين تيم را بهبود بخشيد. 
البته نماينده مسجدســليمان هنوز وضعيت كامال امني نــدارد و با 28امتياز خطر 
ســقوط را حس مي كند، اما آنها مي توانند با گرفتن 3امتياز كامل خانگي از مصاف 

با تيم 23امتيازي ذوب آهن، بقاي خود را تا حدود زيادي قطعي كنند. در اين 
صورت انتقام ترك بدموقع و ناجور شهر از سوي حسيني هم گرفته خواهد 

شد.ذوب آهن بعد از اين بازي در مســابقات هفته هاي بيست وهشتم و 
نهم هم 2مسابقه دشوار ديگر دارد؛ يكي با نساجي كه خودش براي بقا 
مي جنگد و ديگري با سپاهان كه در كورس قهرماني با پرسپوليس به 
تك تك امتيازات نياز جدي دارد. تنها بازي ظاهرا آسان ذوب تا پايان 
فصل، ديدار هفته آخر با مس رفسنجان بي خيال است كه احتماال 
تا آن زمان كار برايش تمام شده و نيازي به كسب امتياز ندارد. با اين 
اوصاف ماموريت ذوب آهن براي بقا در ليگ برتر بسيار دشوارتر از آن 
است كه به نظر مي رسيد. سقوط احتمالي اين تيم ريشه دار مي تواند 

از بزرگ ترين شگفتي هاي فوتبال باشگاهي در ايران باشد.

گذر پوست به دباغ خانه افتاد
با 3 بازي دشوار پياپي، ذوب آهن كار سختي براي بقا دارد

11 شهريور 1400

1۶ شهريور 1400 

1۵ مهر 1400

20 مهر 1400

20 آبان 1400 

2۵ آبان 1400 

۷ بهمن 1400

12 بهمن 1400 

4 فروردين 1401 

9 فروردين 1401

ايران - سوريه

 عراق - ايران

امارات - ايران

ايران - کره جنوبی

لبنان - ايران

سوريه - ايران

ايران - عراق

ايران - امارات

کره جنوبی - ايران

ايران - لبنان
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  فوتبال خانه اش را
 پيدا  مي كند؟

يورو به رم ختم مي شود يا در خانه مي ماند؟

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

ورزشگاه ومبلي لندن

شنبه - 12 تير 1400

ورزشگاه المپيك باكو

چهارشنبه - 16 تير 1400

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

2

4

0

1

1

2

1

0

0 1

0

2

2

2

1

3

1

1

3

4

3

2

5

1

4

3

1

1

54

1

دانمارك

دانمارك

ايتاليا

ايتاليا

ايتاليا

چك

بلژيك

سوئيس

اسپانيا

اسپانيا

انگليس

انگليس

انگليس

اوكراين

کريستيانو رونالدو
 پرتغال

روملو لوکاکو
بلژيك

رحيم استرلينگ
انگليس

آلوارو موراتا
اسپانيا

هريس سفروويچ
سوييس

جردان شقيری
سوييس

روبرت لواندوفسكی
لهستان

کسپر دولبرگ
دانمارك

کريم بنزما
فرانسه

اميل فورسبرگ
سوئد

هري کين
انگليس

پاتريك شيك
چك

جورجينيو واينالدوم
هلند

5

3

گرت ساوت گيت، سرمربي متشخص تيم ملي انگليس در 
آستانه فينال نامه اي احساسي و طوالني را خطاب به مردم 
كشورش نوشت كه بد نديديم خالصه اي از آن را برايتان 
نقل كنيم. او با خطاب قرار دادن »انگليس عزيز« )عزيز، 
لقبي اســت كه براي گيرنده نامه قيد مي شود( از كرونا و 
مصيبت هايش و فداكاري ها و از دســت دادن ها شروع به 
صحبت كرده و نوشته: »يك سال بسيار سخت را پشت سر 
گذاشته ايم. هر كســي در اين كشــور به طور مستقيم 
تحت تأثير انزوا يا از دست دادن بود ولي ما همچنين شاهد 
انواع فداكاري هاي قهرمانــان بوديم. همه اينها به ما اين 
درك را داد تا متوجه شويم زندگي چقدر شكننده است. 
اگر برنامه هاي بزرگ زندگي را درنظر بگيريم، شايد فوتبال 
جايي در آن نداشته باشد. چيزي كه امروز مي خواهم با شما 

در ميان بگذارم فراتر از فوتبال است.«
او سپس به تابستان امســال و هيجان يورو اشاره كرده و 
نوشته كه هميشه به بازيكنانش مي گويد: »وقتي شما اين 
پيراهن را مي پوشيد و در يورو حاضر مي شويد، فرصت آن 
را داريد لحظه هايي براي مــردم خلق كنيد تا آن را براي 
هميشه به خاطر بسپارند. شما بخشي از تجربه اي هستيد 
كه در كلكســيون خاطرات يك ملت باقي مي مانند. در 
جام جهاني ديديم كه مردم چطور در خيابان ها به جشن 
مي پرداختند و وقتي انگليس بــازي دارد تنها چند هزار 
نفر نيستند كه درگير ماجرا مي شــوند بلكه صحبت از 
بيش از 50ميليون نفر اســت. هر كسي اين را در ذهنش 
ثبت مي كند كه در جريان آن مسابقات با چه كسي در حال 
تماشاي بازي بوده يا كجا. خودم نخستين بازي تيم ملي را 
كه يادم مي آيد مربوط به جام جهاني1982بود كه 11سال 
داشتم. براي نخستين بار بود تيم ملي را دنبال مي كردم 
و وسواس داشتم كه هر نتيجه و گلزن و جزئياتي را روي 
نموداري كه روي ديوار گذاشــته بودم يادداشت كنم. با 
عجله از مدرسه به خانه برگشتم براي تماشاي بازي مقابل 
فرانسه در نخستين ديدار تا گل برايان رابسون را ببينم كه 
در ثانيه27به ثمر رسيد. به عنوان يك نوجوان هوادار اين 
هافبك منچستريونايتد كامال درگير شدم. بعدا در همان 
سال ديدم كه لوتر بليســت در پيروزي 9 بر صفر مقابل 
لوكزامبورگ هت تريك كرد. اين نتيجه خاص ممكن است 
توسط بسياري فراموش شده باشد اما واقعا مرا درگير كرد. 
هر بازي بدون توجه به حريف، توانايي ايجاد يك خاطره 
مادام العمر را براي يك هوادار انگليس دارد. چرا ما اينقدر 
اهميت مي دهيم؟ غرور يعني چه؟ براي من - شــخصًا 
- احســاس هويت و ارزش هايم با خانواده و به خصوص 
پدربزرگم گره خورده است. او يك وطن پرست سرسخت 

و مغرور بود و يك نظامي كه در طول جنگ جهاني 
دوم خدمت مي كرد. به خاطر پدربزرگم 

هميشه تمايل به خدمت در ارتش 
داشتم و اعتقاد من اين است 
كه همه اين غرور را دارند. و اين 

شامل بازيكنان هم هست.«
او در ادامــه نامه بــه حضور 
بازيكنــان در شــبكه هاي 

اجتماعي هم پرداخته و نوشته: 
»اكنون در دوره اي هســتيم كه 

فوتباليست ها مانند گذشته براي 
هواداران قابل دسترســي نيستند. 

آنها از طريق بازي با همان اتوبوس به 
خانه نمي روند يــا در بار با ديگران 

بر سر مسابقه اي كه انجام شده 
هم صحبت نمي شــوند اما اين 
نظريه كــه برخــي بازيكنان 
نمي دانند بازي در انگليس به 
چه معناست يا اهميتي براي 

آنها ندارد درست نيست. براي درك اين موضوع نيازي به 
كالبدشكافي نداريد. وظيفه آنها ادامه تعامل با مردم در 
مورد مسائلي مانند برابري، فراگيري و بي عدالتي نژادي 
است. با وجود شبكه هاي اجتماعي احساس مي كنم اين 
نسل از بازيكنان ما نسبت به گذشتگان بيشتر به هواداران 
نزديكند. من آنقدر بزرگ شده ام كه مي توانم پدر بسياري 
از بازيكنانم باشم! من بازيكناني را مي بينم كه بعد از سوت 
پايان بازي مستقيما روي گوشي هايشان مي افتند و من 
به اين فكر مي كنم كه آيا اين رفتار خوبي است؟ به نظرم 
خواندن نظرات توهين آميز در توييتر يا اينستاگرام هرگز 
به عملكرد كمك نمي كند. خطرات واقعي براي بازيكنان 
ما به صورت آنالين وجود دارد و من هميشه مي خواهم از 
آنها محافظت كنم اما هرگز قوانيني در مورد نحوه يا زمان 
استفاده آنها از صفحه هاي خود وضع نمي كنم. من به آنها 
اعتماد دارم و مي دانم كه آنها به اندازه كافي بالغ هستند 
كه مي توانند خودشان تصميم بگيرند و آنچه را كه براي 
سالمت رواني آنها مناسب است انجام دهند. من مي دانم 
كه 18 ماه گذشته فشار بيشتري بر همه وارد كرده است. 
با اين حال مواردي وجود دارد كه هرگز درك نخواهم كرد. 
چرا كسي را تگ مي كنيم تا او را به دردسر بيندازيم؟ چرا 
ترجيح مي دهيد به كسي به خاطر رنگ پوستش توهين 
كنيد؟ براي چنين افرادي خبر بدي دارم؛ اينكه شــما در 
دسته بازنده ها هســتيد. برايم روشن است كه جامعه به 
سمتي مي رود كه مدارا و درك بيشتر خواهد شد و مي دانم 
فرزندان ما بخشي از آن جامعه خواهند بود. من اطمينان 
دارم كه بچه هاي جوان امروز با نگرش و طرز فكر قديمي 
گيج خواهند شد. براي بسياري از آن نسل جوان تصور شما 
از انگليسي بودن كامال متفاوت است. درك مي كنم كه در 
اين جزيره، ما تمايل داريم كه از ارزش ها و سنت هاي خود 
محافظت كنيم اما نبايد اينها مانعي براي پيشرفت باشد. 
آنچه واضح است اين است كه ما ملتي باورنكردني هستيم 
- نسبت به اندازه و جمعيت خود - كه به هنر، علوم و ورزش 
خدمات زيادي كرده ايم. مضحك است كه انگليسي بودن 
را طرفداران معترض به ســوپرليگ مي بينند. ما در مورد 
موضوعاتي كه براي ما مهم است صحبت مي كنيم و از اين 

بابت افتخار مي كنيم.«
او از قهرماني هم حرف زده و گفته: »مطمئناً من و بازيكنانم 
در مسابقات برنده خواهيم شــد. فقط يك تيم مي تواند 
يورو را از آن خود كند. ما قبال هرگز چنين كاري نكرده ايم 
و به انجام اين كار براي نخستين بار خوش بين هستيم. اما 
واقعيت اين است كه نتيجه فقط قسمت كوچكي از آن است. 
من به همه بچه ها و جواناني فكر مي كنم كه اين تابستان 
فوتبال تماشا كرده اند و نخستين نمودارهاي روي ديوار 
خود را پر مي كنند. هر اتفاقــي بيفتد، من فقط اميدوارم 
كه والدين، معلمان و مديران باشگاه آنها به آن مراجعه 
كنند و بگويند نگاه كنيد. اين راهي است كه از طريق 
آن مي توانيد كشــورتان را نمايندگي كنيد. اگر 
بتوانيم چنين كاري انجام دهيم، تابستاني خواهد 

بود كه مي توانيم به آن افتخار كنيم.«
ارادتمند؛ گرت ساوت گيت

نمودارتان را آماده كنيد...
نامه احساسي ساوت گيت خطاب به مردم انگليس

با انجام 50مسابقه در 11شهر و 11كشور اروپايي و سپري شدن 
حدود يك ماه از آغاز مهم ترين تورنمنــت فوتبالي اروپا، 2 
تيم انگليس و ايتاليا به فينال رقابت هاي يورو 2020رسيدند. 
آخرين بازي فوتبال خارجي اين فصل امشب ساعت 23:30در 
ورزشگاه ومبلي برگزار مي شود. اين اولين بار است كه انگليس 
رنگ فينال را مي بيند و نخستين بار است كه پس از 55سال به 
فينال يك تورنمنت بزرگ مي رسد. اين طوالني ترين فاصله 
ميان 2 فينال )يــورو و جام جهاني( براي يــك تيم اروپايي 
محسوب مي شود. تيم هاي اروپايي يا به 2 فينال نرسيده اند، 
يا فاصله فينال هايشــان اين قدر طوالني نبوده است. هر 4 بار 
بعد از قهرماني جام جهاني1966كه انگليسي ها به نيمه نهايي 
يك تورنمنت بزرگ رســيده بودند با شكســت آنها در اين 
مرحله همراه بوده؛ يوگسالوي در يورو 1968، آلمان غربي در 
جام جهاني 1990، آلمان در يورو1996و كرواسي در جام جهاني 
گذشــته. ايتاليا هم آخرين بار ســال 2000بود كه در فينال 
حضور داشت و آنجا به فرانســه و زيدان باخت اما در فينال 
جام جهاني2006و در ضربات پنالتي انتقام آن شكســت را از 
همان تيم و همان زيدان گرفت. ديروز سالگرد آن فينال تاريخي 
بود؛ جايي كه زيدان در جريان بازي يك پنالتي چيپ به بوفون 
زد و تا پيش از كتك زدن ماتراتزي و اخراج در آخرين مسابقه 
فوتبال عمرش، يك تنه از همه بازيكنان زمين برتر بود اما پس 

از اخراج او ورق به سود ايتاليا برگشت.

  آتزوري مي خواهند پس از 15ســال يك جام مهم ديگر 
بگيرند. ايتاليا حضور خود در فينال هاي يورو و جام ملت ها را به 
4بار رسانده كه با ركورد اسپانيا و شوروي برابري مي كند و يكي 
بيشتر از فينال هاي فرانسه و پرتغال است. ركورد بيشترين 
حضور در فينال ادوار اين رقابت ها همچنان با 6بار حضور در 

اختيار تيم ملي آلمان و آلمان غربي است.
   اگر مسابقه فينال هم به پنالتي بكشد، اين بار نوبت باخت 
ايتاليا خواهد بود. ايتاليايي ها در يورو دقيقا يكي در ميان در 
ضيافت پنالتي ها شكست مي خورند. آنها در نيمه نهايي اسپانيا 
را بردند و طبق فرمول حاال نوبت باخت شان است. در اين دوره 
هم هر تيمي كه يك بار در پنالتي پيروز شده، بعدي را باخته. 
سوئيس در ضربات پنالتي موفق به حذف فرانسه شد اما در دور 
بعدي به اسپانيا باخت و سرنوشت اسپانيا هم در دومين التاري 

پنالتي شكست بود.

   از ميان گلزنان صدر جدول تنها هري كين براي كفش طالي 
اين دوره شــانس دارد. كين 4گل تا االن زده و درصورت زدن 
يك گل و ارسال يك پاس گل با امتياز رونالدو برابري مي كند. 
اگر فقط يك گل بزند تعداد گل هايش با پاتريك شيك 5گله 
برابر مي شود اما رونالدو چون يك پاس گل هم داده، كفش طال 
را مي برد. رونالدو و شيك 4 بازي انجام داده اند و هري كين با 

احتساب فينال 7بازي.
   هري كين با حضور در بازي امشب تعداد بازي هايش در ادوار 
يورو را به عدد11مي رساند كه بهترين ركورد در كنار گري نويل 

است. روني با 10بازي در رده دوم جاي دارد.
   روبرتو مانچيني و گرت ساوت گيت در حالي تيم هايشان را 
به فينال يورو2020رساندند كه هر دو در دوران بازي در مرحله 
نيمه نهايي از دور رقابت ها حذف شده بودند. برتي فوگتس از 
آلمان تنها كسي است كه هم به عنوان بازيكن و هم به عنوان 

سرمربي قهرمان اين رقابت ها شده. 
   امشب از بين امرسون و جورجينيو از ايتاليا و ريس جيمز، 
چيلول و ميسن ماونت از چلسي يك گروه نام خودشان را در 
فهرســت بازيكناني كه در يك سال هم فاتح يورو و هم فاتح 
ليگ قهرمانان شده اند ثبت مي كنند و در كنار لوئيس سوارس 
)اســپانيا و اينترميالن 1964(، رونالد كومان، بري فان آرله، 
فان برويكلن و فاننبرگ )هلنــد و آيندهوون 1988(، خوان 
ماتا و فرناندو تورس )چلسي و اســپانيا 2012( و كريستيانو 
رونالدو و پپه )پرتغال و رئال مادريــد 2016( قرار مي گيرند. 
كارمبئو و آنلكا در سال2000مي توانستند در اين جمع حضور 
داشته باشند اما در فينال هيچ يك از 2 تورنمنت يك دقيقه هم 
بازي نكردند. ميشائيل باالك هم نخستين بازيكني بود كه در 
سال2008هم در فينال ليگ قهرمانان با چلسي و هم در فينال 

يورو با آلمان شكست خورد.
   بونوچي با حضور در تركيب ايتاليا در بازي امشب از ركورد 
بوفون افســانه اي از لحاظ حضور در مســابقات يورو عبور 
مي كند. هر دو 17بار پيراهن تيم ملــي را در اين رقابت ها بر 
تن كرده اند كه بيش از هر بازيكن ديگري است، حتي بيشتر 
از كيه ليني كه براي شانزدهمين بار حضور در مسابقات اين 
رقابت ها را تجربه مي كند. مالديني، دل پيه رو و كاسانو هر كدام 
13بار پيراهن آتزوري در ادوار اين تورنمنت را پوشــيده اند. 
ركورد بيشترين تعداد حضور در اين مسابقات هم در اختيار 
كريستيانو رونالدو با 25بازي است. 2 نفر بعدي هم پرتغالي 
هستند؛ پپه و موتينيو هر كدام با 19بار و شواين اشتايگر آلماني 
هم يك بار بيش از بوفون و بونوچي در اين مسابقات حاضر بوده 
است. اگر با مسابقات انتخابي و مقدماتي حساب كنيم، رونالدو 

60بازي دارد و بوفون با 58بازي پشت سر او قرار مي گيرد.
   اين سي وهشتمين مسابقه تيم ملي انگليس در يورو و جام 
ملت هاست كه خيلي كمتر از 45حضور ايتاليا در اين تورنمنت 

است. ركورد باز هم در دست آلماني ها با 53مسابقه است.
   جورجينيو كه ايتاليايي ها اصرار عجيبي دارند او را صاحب 

شانس توپ طالي اروپا معرفي كنند، بين بازيكنان اين دوره 
صاحب يك ركورد عالي است. او با 21بار بيشترين آمار قطع 

توپ را داشته. نفر دوم ايتاليا بونوچي با 12قطع توپ است.
   از عجايــب ايــن دوره غيبت بازيكنــان بايرن مونيخ و 
رئال مادريد در نيمه نهايي بود. حاال يك ركورد منفي ديگر؛ در 
فينال هيچ بازيكني از الليگا حضور ندارد غير از كيران تريپيه 

كه در اتلتيكومادريد بازي مي كند.
   بيــورن كويپــرز، داور هلندي فينال يــورو كه صاحب 
سوپرماركت و سالن آرايش اســت حدود 11/5 ميليون دالر 
ثروت دارد. وراتي خاطره اي از اين داور هلندي تعريف مي كند 
كه در جريان ديدار نيمه نهايي ليگ قهرمانان در همين فصل 
به او و پاردس توهين كرده و گفته »گورت را گم كن«! او سابقه 
برخورد با رونالدو و مســي را هم دارد. رونالــدو بعد از بازي 
برگشــت يوونتوس و پورتو در يك هشتم ليگ قهرمانان اين 
فصل كه داور 2 پنالتي را براي يووه نگرفت، داور را در حد ليگ 
قهرمانان ندانســت و او را متهم به هدر دادن ميليون ها دالر 
سرمايه كرد. كويپرز پس از گل سوم مسي با پيراهن بارسا برابر 
ليورپول در نوكمپ در آن مسابقه معروف كه بعدتر به كامبك 
قرمزها در آنفيلد ختم شــد، از مسي خواسته بود كه احترام 
بيشتري به حريف بگذارد: »مسي چرا اين شكلي خوشحالي 

مي كني؟ كمي به آنها احترام بگذار! چرا اين كار را مي كني؟«
   از 30رويارويي مستقيم بين 2 تيم، ايتاليا دست باالتر را 
داشته و در 11مســابقه به برتري رسيده است. 8 پيروزي هم 

سهم انگليس بوده و 11مسابقه ديگر با تساوي پايان يافته.
   انگليســي ها هرگز يك بازي از يك تورنمنت مهم را در 
ورزشگاه ومبلي نباخته اند. ايتاليا در 3 تورنمنت بزرگ غيراز 
يوروي امسال 12گل زده و قهرمان شده؛ جام جهاني 1934، 
1982و 2006و امسال هم 12گل زده. اين آمار نشان مي دهد 
ايتاليايي ها اگر از تعداد بازيكنان يك تيم بيشــتر گل بزنند 

قهرمان يك تورنمنت مي شوند!
   در اردوي ايتاليا 2 مصدوم ديده مي شود كه يكي پلگريني 
است كه همان اول مصدوم شــد و تورنمنت را از دست داد و 
ديگري اسپيناتزوال، مدافع چپ آاس رم كه بهترين بازيكن 
ايتاليايي ها تا پيش از مصدوميت مقابل بلژيك بود. او حدود 

يك فصل از فوتبال دور خواهد بود.
   انگليس مصدوم و غايبي ندارد غير از دين هندرســون، 
دروازه بان ذخيره منچستريونايتد كه او هم از همان ابتداي 
تورنمنت مصدوم بود. ترنت آرنولد هم پيش از يورو مصدوم 

شد و خط خورد.
   تركيب احتمالي انگليس )1-3-2-4(: پيكفورد، كايل واكر، 
مگواير، جان استونز، لوك شو، دكالين رايس، فيليپس، ماونت، 

ساكا، رحيم استرلينگ و هري كين.
   تركيــب احتمالي ايتاليا )3-3-4(: دوناروما، امرســون 
پالميري، كيه ليني، بونوچي، دي لورنتزو، جورجينيو، وراتي 

)لوكاتلي(، بارال، كيه زا، اينسينيه و ايموبيله.

ســائول نيگز اين روزها تبديل به يكي از سوژه هاي جذاب بازار نقل و انتقاالت 
شده است. پس از اينكه روزنامه AS مدعي شد ليورپول با پيشنهاد 40 ميليون 
يورويي سراغ هافبك 26 ساله اتلتيكو رفته تا او را جانشين واينالدوم كند، روز 
گذشته موندو دپورتيوو خبر از عالقه بارسا به اين بازيكن داد. براساس گزارشي 
كه موندو روي جلدش برده، بارسا اين روزها پروژه سائول را دنبال مي كند تا هم 
ناكامي در جذب واينالدوم را جبران كند و هم داستان حقوق هاي نجومي اش 

را حل كند. اينطور كه موندو دپورتيوو مي گويد بارســا مي خواهد سائول را با 
آنتوان گريزمان 30 ساله معاوضه كند. اين در حالي است كه ديگو سيمئونه هم 
از همكاري دوباره با گريزمان كه مورد توجه منچسترسيتي قرار دارد به شدت 
استقبال مي كند و ال چولو حتي در تابستان قبل امكان جذب او را جويا شده 
بود. با اين حال دستمزد باالي مهاجم فرانسوي مي تواند مشكل ساز باشد اما در 
بين سران اتلتيكو اين اعتقاد وجود دارد كه بازيكن سابق سوسيداد حاضر است 
براي بازگشت به مادريد دستمزد خود را كاهش دهد. به اين نكته هم بايد اشاره 
داشت كه سران اتلتيكو در گام اول پيشنهاد 40 ميليوني ليورپول براي سائول 

را هم رده كرده اند، بازيكني كه بند فسخ 150 ميليوني در قراردادش دارد.

امباپه بازهم روي كاور فيفامعاوضه به سبك بارسا
 FIFA تصوير كيليان امباپه براي دومين ســال متوالي روي كاور بــازي معروف
 FIFA 22 رفت. كمپاني الكترونيك آرتس روز گذشــته رسما از كاور جديد نسخه
رونمايي كرد تا مشخص شود ستاره فرانسوي همانند سال گذشته توانسته چهره 
اول اين بازي لقب بگيرد. به نظر مي رسد تصوير امباپه امسال هم روي هر 3نسخه 
استاندارد، آلتيميت و چمپيون اديتيشن قرار بگيرد. اين در حالي است كه چندي 
پيش شايعه شده بود كمپاني الكترونيك آرتس برنامه اي براي انتشار نسخه جديد 

بازي فيفا ندارد.
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شائبه تباني در ليگ يك

ايراني ها در ليگ قهرمانان اروپا

آنهايي كه فقط نتايج تيم هاي فوتبــال زنان را دنبال مي كنند، 
نمي توانند بپذيرند كه اين فصل در مسابقات آسياي مركزي هم 
تيم نوجوانان و هم تيم جوانان مقابل ازبكستان متوقف شدند و 
قهرماني را از دست دادند. دوره قبل هم تيم جوانان در فينال به 
ازبكستان باخته بود. خيلي ها در آســيا فقط ژاپن، چين و كره 
را حريف مي دانند اما بايد بپذيريم براي رســيدن به اين تيم ها 
اول بايد غول ازبكستان را پشت سر بگذاريم. ليگ فوتبال زنان 
ازبكستان يك دهه قدمت بيشتري نســبت به ليگ ايران دارد. 
در رده بندي تيم هاي ملي هم 30پله ما از آنها پايين تر هستيم. 
در اين شرايط تعجبي ندارد كه ما به آنها ببازيم و پشت سرشان 

قرار بگيريم.

با نتايجي كه در آخرين روز از ليگ دســته يك فوتسال زنان 
به دست آمد، شايعه شــده اســت كه بعضي از تيم ها تباني 
كرده اند. 3 تيم بوتا پارس، صدرا و نصر فرديس، شانس صعود 
به ليگ برتر را داشتند؛ صدرا از بوتا پارس باخت و نصر فرديس 
به حريفش مشتقين ايرانيان 10گل زد تا به لطف تفاضل گل 
بهتر نســبت به صدرا به عنوان تيم دوم بــه ليگ برتر صعود 
كند. تيم صدرا مدعي شده است كه نصري ها تباني  كرده اند 
و حريف به قصد اجازه داده  تا 10گل وارد دروازه اش شــود. 
نصري ها خطاب به صدرا گفته اند؛»شما مي توانستيد با يك 
تساوي صعود كنيد اما باختيد و عليه خودتان تباني كرديد.«

دور نخست ليگ قهرمانان اروپا قرعه كشي شد و تيم هاي برتر در 
ليگ هاي اروپايي حريفان خود را شناختند. در اين دوره از ليگ كه 
از يك ماه ديگر آغاز مي شود، 3بازيكن ايراني در 3تيم اروپايي توپ 
مي زنند؛ آناهيتا زمانيان در يوونتوس بازي مي كند، سارا دورسن 
خواجه در وولفسبورگ و مريم يكتايي در بشيكتاش تركيه. اين 
مسابقات وقتي براي ايراني ها جالب تر مي شود كه بشيكتاش بتواند 
حريف اتريشي اش را شكست بدهد و يوونتوس هم حريفش تيم 
مقدونيه را ببرد. اگر اين پيروزي ها به دست بيايد، آنها در دور بعد 
مقابل هم قرار مي گيرند. فصل پيش با حضور سارا دورسن خواجه 

يك ايراني در فينال ليگ اروپا داشتيم.

مدال هاي تكواندو درخطر 
فدراسيون جهاني 20امتياز از ميرهاشم حسيني، تكواندوكار ايران كم كرد  با تغيير رنكينگ، حاال او در دور دوم 
المپيك بايد با نفر اول جهان مبارزه كند  گفته مي شود بي اطالعي فدراسيون از قوانين جهاني دليل اين اتفاق است

گل زن

ازبك ها غول ايران

ميرهاشم حسيني از اميدهاي ايران در بازي هاي المپيك توكيو است اما 
خبرهايي كه ديروز منتشر شد، ورزش ايران را نگران وضعيت او كرد . جدول 
مسابقات تكواندوي المپيك با توجه به رنكينگ ورزشكاران چيده مي شود. 
هفته پيش فدراسيون جهاني آخرين رنكينگ تكواندوكاران را اعالم كرد 
و حســيني در رده ششــم بود. با اين رنك، او در دور اول بايد با حريفي از 
دومينيكن مسابقه مي داد و در دور دوم با برنده تكواندوكار چين و عضو تيم 
پناهندگان. اما ديروز فدراسيون جهاني از حسيني 20امتياز كم كرد و او را 
در رنك 8 قرار داد. با اين شرايط ميرهاشم در شروع كار سختي دارد؛ در دور 
اول بايد با يو جن هوانگ از چين تايپه مبارزه كند و در دور دوم با هون لي از 

كره جنوبي كه رنك اول جهان را دارد.
چرا اين امتيازات از حسيني كم شده است؟ در مسابقات قهرماني آسيا كه 
26خرداد برگزار شد، حريف كره اي ضربه اي به صورت حسيني زد.با اين 
ضربه تكواندوكار ايران نتوانست به مسابقه ادامه بدهد اما يك روز بعد از اين 
اتفاق در تورنمنت ديگري كه در لبنان برگزار مي شد، شركت كرد. قانون 
مي گويد ورزشكاري كه به سرش ضربه خورده است تا يك ماه اجازه ندارد 
در هيچ مسابقه اي مبارزه كند. فدراسيون جهاني به خاطر اينكه حسيني 
يك روز بعد از خوردن ضربه مسابقه داده اســت، 20امتياز از او كم كرده 

است. اين امتيازات را حسيني با قهرماني در تورنمنت لبنان گرفته بود.
در اين اتفاق فدراسيون و كادر فني تكواندو مقصر اصلي معرفي شده اند. 
افراد نزديك به كميته ملي المپيك مي گويند مسئوالن كميته فدراسيون 
را بازخواست مي كند. عصبانيت مســئوالن كميته 2 دليل دارد؛ 1- چرا 
ورزشكار المپيكي در تورنمنتي كه اهميت چنداني نداشته است، مسابقه 
داده؟ 2- چرا در فدراسيون تكواندو كســي قوانين فدراسيون جهاني را 

نمي داند؟
آرش فرهاديان، رئيس سازمان تيم هاي ملي تكواندو به همشهري مي گويد 
كه آنها به قوانين اشراف داشته اند: »قانون مي گويد وقتي ورزشكار به سرش 
ضربه مي خورد و ضربه مغزي است نمي تواند مبارزه كند. ورزشكاري كه 
تأييد پزشك را داشته باشد، مشكلي براي مبارزه كردن ندارد. ما همانجا 
تأييديه پزشك را گرفتيم. با دوستاني كه مسئول مسابقات بودند، صحبت 
كرديم كه حسيني در تورنمنت شركت كند يا نه، گفتند مشكلي ندارد. 
سؤال ما اين اســت كه اگر قانون اجازه نمي داد، چرا به ما اجازه دادند كه 
ورزشكارمان را در مسابقات شركت بدهيم. چرا االن گفته اند كه او نبايد 
مبارزه مي كرد«.مسئله بعدي اين است كه چرا فدراسيون جهاني بعد از 
اعالم رنكينگ، رنك حسيني را تغيير داده است؟ فدراسيون تكواندو ايران 
درنظر دارد اين سؤاالت را از فدراســيون جهاني بپرسد و پيگير وضعيت 

رنكينگ حسيني اســت.حاال اين نگراني وجود دارد كه حسيني در دور 
دوم المپيك و در مبارزه با تكواندوكار كره، شكست بخورد و هيچ مدالي 
در بازي هاي توكيو نگيرد اما، فرهاديان معتقد است تغيير رنكينگ در كار 
حســيني تأثيري نمي گذارد: »16تكواندوكاري كه در المپيك هستند، 
همه از بهترين ها هستند. كسي كه مي خواهد مدال طال بگيرد بايد هم اين 
نفرات را شكست بدهد. ما مشكلي سر راه حسيني نمي بينيم و اميدواريم 
به قدري پرقدرت ظاهر شود كه بتواند مدال بگيرد. او در تورنمنت سنگين 
لبنان مدال طال گرفت و حاال هم وضعيت خيلي خوبي دارد.« توضيحات 
فرهاديان قانع كننده به نظر مي رسد اما گفته مي شود كميته ملي المپيك 
از عملكرد 3 فدراسيون ناراضي است. با سهل انگاري فدراسيون وزنه برداري، 
پريسا جهانفكريان نتوانست به المپيك برود؛ قبل از قطعي شدن سهميه 
او دستش را جراحي كرد. تست دوپينگ بهمن عسگري كاراته كايي كه 
اميد مدال طال بود، به خاطر مصرف دارو مثبت شــد. سومين فدراسيون 
هم تكواندوســت كه از نظر كميته بدون توجه به قوانين اجازه مسابقه به 

ورزشكار المپيكي اش را داده است.

  پورهادي با 50درصد كارايي
تكواندو غير از حسيني 2 نماينده ديگر هم دارد. ناهيد كياني در وزن 57- 
كيلوگرم زنان به المپيك مي رود و با رنك 17در دور اول با كيميا عليزاده 
مسابقه مي دهد. عليزاده مدال برنز المپيك 2016را دارد و اين بار به جاي 

پرچم ايران با پرچم پناهندگان در المپيك شركت مي كند.
در وزن 58- كيلوگرم آرمين هادي پور رنك 3را دارد. او در دور اول با حريفي 
از دومينيكن مبارزه مي كند و اگر به پيروزي برسد با برنده مبارزه ايرلند و 
آرژانتين روبه رو مي شود. پاي هادي پور آسيب ديده است و نياز به جراحي 
دارد. بعضي از كارشناســان تكواندو مدعي اند با وضعيتي كه پاي آرمين 
دارد، حضورش در المپيك نمايشي است اما فرهاديان مي گويد: »درباره 
هادي پور 2 راه بيشتر نداشتيم يا اينكه او به المپيك نرود و پايش را درمان 
كند يا با آسيب ديدگي به المپيك برود. با خود آرمين صحبت كرديم، در 
وزارت ورزش و كميته ملي المپيك جلسه داشتيم، چند كميسيون پزشكي 
تشكيل شد. نظر متخصصان اين بود كه او با همين وضعيت پا مي تواند 50 
تا 60 درصد كارايي داشته باشد. از نظر ما او در المپيك هم مي تواند موفق 
عمل كند. اتفاقات المپيك قابل پيش بيني نيست. دوره قبل 3 ورزشكار 
آماده بدون آسيب ديدگي و با رنك باال داشــتيم اما هيچ كدام نتوانستند 
نتيجه بگيرند. خيلي از قهرمانان در المپيك نمي توانند مدال بگيرند ولي 

يكي مثل احمد ابوغوش از اردن با رنك 40مدال طال مي گيرد.«
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افقي:
1- رمان مشهور شولوخف روسي- 

دختر دالور ايراني شاهنامه
2- نشــاط- از وســايل نقليه 
عمومي- يك حرف و سه حرف

3- از شــهر هاي مهم ژاپن- 
همسايگي- خوردني صبحانه

4- تعهد- بداخالق
5- سرچشــمه حيات - ميل 
به غــذا- كوچك ترين واحد 

شيميايي سازنده مواد
6- ذكر حاجيان در مراسم حج-  

ساز پدالي- حرف دهن كجي
7- آخرين بيت غزل- پايه - 

پاكيزه تر
8- نيرومنــد- از كتب فقهي 
شيعه تأليف شيخ صدوق- ني 

باريك
9- دربازكــن برقي- فريب- 

موضوع فيلم
10- نشــانه صفت تفضيلي- 
پيشرفته- سرزميني در غرب 

عربستان
11- از جنگ هاي معروف امام 
علي)ع(- كاالها-  ساز كوبه اي

12- رفيق منحرف- خوشگل 
و دوست داشتني

13- متداول- برودت- اماكن 
مقدس زيارتي

14- درخت هميشــه سبز- 
مورخ و جغرافــي دان ايراني 

و نويســنده فارس نامه- مادر 
آذربايجاني

15- اميــر مغول كــه والي 
آسياي صغير بود- نرم فزاري 

براي كار هاي گرافيكي
  

عمودي:
1- فهم و شعور- كودن- سالم
2- پيــدا نمي شــود- پارچه 
بريده شــده به اندازه دوخت 

لباس- پاسخ مثبت
3- چپ چشــم- نرم- فلزي 

ديرگداز
4- به دنبال هم قرار گرفتن- 

خيزاب هاي دريا
5- دوره اي در آغــاز خدمت 
ســربازي- نور خورشــيد- 

مخفف اگر
6- نت ســوم- توكل كردن- 
زمان مطابق با يــك رويداد 

تاريخي
7- نــام مــادر امام رضا)ع(- 
كوهي در جنوب تبريز- جوان

8- پسر گودرز در شاهنامه- 
كاخ داريوش هخامنشــي در 
تخت جمشــيد- داراي مزه 

گس با بوي تند
9- آدم ماشــيني- ســمت 

چپ- زيبا
10- چشم انداز- از انجيل هاي 

معتبر- تيره و كدر

11- سنگ آسياب- نوعي فراورده 
قندي سرخ كردني- فراگير بودن

12- درهم آميختــه- دريچه كنار 
كاربراتور خودرو

13- وسيله كمك حركتي كودكان 
نوپا- تاكنون- گور شكاف

14- امر به يافتن- حركت مارپيچ با 
خودرو- الهه ماه و جنگل در اساطير 

رومي
15- مركوركــروم- مقتــل ابــن 

طاووس- بلوز زنانه بي آستين

قماوركسعنكلاب
نيسايدمحاخيشمل
التماارجايلاو
دهمفوجاتسدبرچ

اكتامامتها
نملتنجيدهملاخ
ميتيارزوگربدص
اارارفامرساو
ينااقتبرقتامم
شيرردنايدنبهت

سكاريزاويش
ينامرانتسشنتا

ادلييبگرينارگ
ررتشونرسوناسنا
يتاهدزياجنيمه 15

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3975
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

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

متوسط

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

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

ساده

متوسط

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

سخت

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

ساده

8         9   6 1
  7     3 4      
9             5 3
          5   2  
  6 2       9 1  
  8   9          
2 4             9
      3 9     4  
6 3   5         2
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واموديعهمسكنچهزمانيبهدستمستأجرانميرسد
مدت ها قبل براي دريافت وام وديعه مســكن ثبت نام كرديم ولي با 
گذشت مدت ها هنوز پايش ها انجام نشــده و خبري از اينكه به چه 
كساني وام تعلق مي گيرد، نشده است. پس چه زماني اين وام قرار است 
به داد مستأجر برسد. تقاضاي پاسخگويي و اطالع رساني شفاف داريم.
حسينآباديازتهران

عادتبهدروغفقرميآورد
اين سخن آموزه ديني ماست كه قرن ها با آن بزرگ شده ايم و توقع اين 
است كه در جامعه از مسئوالن دروغ نشنويم. زيرا اين وضعيت باعث 
گسترش دروغ در بين مردم هم مي شــود و در اين صورت عاقبت به 
خيري كاهش مي يابد. اگر فقط همين يك مورد را اصالح كنيم كلي از 

امور كشور به طور خودكار اصالح مي شوند.
نصريازاهواز

ايجادمسيردوچرخهدرخيابانهايدارايعرضكافيباشد
اخيرا در خيابان دماوند طرح اختصاص بخشي از عرض خيابان به تردد 
دوچرخه ها در حال اجراست كه به نظر مهندسي شده نمي رسد. بخشي 
از عرض ناچيز اين خيابان در اختيار مسير اتوبوس هاي تندروست و 
بخشي هم در اختيار ترافيك دائمي مسير كه ناشي از دسترسي اين 
خيابان به بزرگراه هاي منتهي به شــمال و نيز جمعيت ســاكن در 
شرق تهران است. به نظر مي رسد ايجاد مسير دوچرخه بايد مختص 
خيابان هايي باشد كه امكان آن وجود دارد. نمونه آن بلوار كشاورز است.
احمديازتهران

گرانيهاماراشرمندهفرزندانوخانوادهكردهاست
وضعيــت گراني به گونه اي اســت كه افزايش حقوق بازنشســتگان 
هيچ تفاوتي به حال ما نكرد و همچنان شــرمنده همسر و فرزندان و 
به خصوص نوه ها هستيم. اگربراي نيم ساعت با نوه مان به خيابان برويم 
حداقل بايد 100هزار تومان داشته باشيم تا بتوانيم مثالً پفك و بستني 

يا امثال اينها را بخريم. واقعا با ما چه كرده ايد؟
بحريازكاشان

قطعيبرقدرستارخاناجحافدرحقساكناناست
درســتارخان در يك روز 3 بار هر بار يك ساعت و خرده اي برق رفته 
اســت. آيا نبايد در قطع برق عدالت باشد. در همان روز به چند جا در 
شمال و شرق تهران زنگ زدم و برق قطع نشــده بود. اما فقط در روز 
گذشته از زير پل ستارخان تا نرسيده به فلكه دوم صادقيه 3 بار برق 

رفته است. درحالي كه مسئوالن مي گويند قطعي برق كم شده است.
معلمبازنشستهازستارخان

برخينوبرانههايميوهنوبرانهماندند
افزايش قيمت ميوه ها در سال جاري بسيار زياد است و گاهي ترجيح 
مي دهيم حتي از جلوي ميوه فروشي هم رد نشويم. برخي قيمت هاي 
ميوه هاي نوبرانه از زماني كه تازه به بازار آمدند تا اكنون كه نزديك به 
پايان فصلشان است اصاًل پايين نيامد و عمال ميوه از سبد بسياري از 

خانوارها حذف شده است.
موسويازآبيك

بيمهتكميليبازنشستگانبرايآنهاكافينيست
بيمه آتيه سازان كمك چنداني به بازنشســتگان نمي كند زيرا دارو، 
نسخه هاي آزمايشــگاهي و پاراكلينيكي را پوشش نمي دهد و فقط 
بستري بازنشستگان را پوشــش مي دهد كه طبيعتا به صورت مداوم 
مورد نياز نيست. اين در حالي است كه براي هر عضو بيمه شده ماهي 
100هزار تومان از حقوق بازنشستگان كم مي شود. از مسئوالن تقاضا 

داريم بيمه اي كارآمد براي بازنشستگان درنظر بگيرند.
رازقيازتهران

مسكنمهرهشتگرد،اسيردرگيريهايپيمانكاربابخشاداري
با گذشت چندين ماه از تكميل تقريبي فازهاي مختلف مسكن مهر 
هشتگرد ازجمله پروژه دادخواه قطعه 8 هنوز اين مسكن ها در اختيار 
مالكان قرار نگرفته است و واگذاري آن در گيرودار درگيري هاي بخش 
اداري پيمانكار با قسمت اداري پروژه مانده است. در اين شرايط سخت 
اقتصادي از مســئوالن تقاضا داريم به اين وضع خاتمه داده و هر چه 

زودتر مسكن متقاضيان را واگذار كنند.
سرپرستازهشتگرد

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

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

با مردم

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

پاسخ مسئوالن

آدم كشي، شرط عجيب يك زن برای ازدواج
»وقتي با سحر آشــنا شدم، شرطی برای 

ازدواج با من گذاشت. او گفت اگر مردي كه داخلي
مزاحمش شــده را به قتل برسانم با من 
ازدواج مي كند.«  قاتل اجاره ای كه تحت تعقيب پليس 
بود، چند روز گذشته دستگير شــد و در بازجويی ها به 

جرم خود كه اجرای نقشه قتل بود اقرار كرد. 
به گزارش همشهری، اين پرونده عجيب از اسفند سال 
گذشــته به جريان افتاد. آن روز زنی بــا پليس تماس 
گرفت و گفت: سارقی به خانه اش حمله كرده و پس از 
زخمی كردن شوهرش با ضربات چاقو فراری شده است.  
مأموران پليس، راهی اين خانه در غرب تهران شــدند و 
مرد جوان كه به شدت زخمی شــده بود، به بيمارستان 

انتقال يافت. 
همسرش در توضيح اين ماجرا گفت: من و تنها فرزندم، 
صبح امروز درحالی كه شوهرم سركار بود برای خريد عيد 
از خانه خارج شديم اما عصر كه برگشتيم با خانه ای كامال 
به هم ريخته روبه رو شديم. پس از آن، در يكی از اتاق ها 
با پيكر غرق در خون شوهرم روبه رو شدم كه با ضربات 
چاقو زخمی شــده و از هوش رفته بود.  سارقان پس از 
زخمی كردن شــوهرم  همه پول  و طالهای موجود در 
گاوصندوق را به همراه اموال باارزش مان ســرقت كرده  
بودند.  به دنبــال اين اتفاق، تحقيقــات در اين پرونده 
شروع شد و مرد زخمی كه تا يك قدمی مرگ پيش رفته 
و  حالش وخيم بود، به  طرز  معجزه آســايی به زندگی 
بازگشــت. او  طی تحقيقات عنوان كرد كه روز حادثه، 
وقتي از محل كارش به خانه برگشــته، يك ليوان چاي 
خورده و احســاس خواب آلودگي كرده و همان لحظه 
مردی ناشناس وارد خانه اش شده است. به گفته شاكی، 
ســارق، چاقويی زير گلويش گذاشــته و با تهديد رمز 
گاوصندوق را گرفته 30ميليون تومان پول نقد، 5سكه 

تمام بهار آزادی، مقداری دالر، 2 گوشی موبايل به همراه 
اســناد و مدارک باارزش را ســرقت كرده و بعد با چاقو 

چندين ضربه به او زده و فرار كرده است. 
3 ماه پس از اين حادثه، در شرايطی كه تحقيقات براي 
دستگيري سارق خشن ادامه داشت، مشخص شد كه 
پشت پرده اين سرقت خونين، همسر شاكي بوده است. 
اين راز زماني فاش شد كه ميان شاكي و همسرش دعوا 
شده بود و در جريان اين دعواي خانوادگي، زن جوان رو 
به همسرش فرياد زد كه »اي كاش مهرداد طوري به تو 

چاقو زده بود كه كشته شده بودي«. 
مرد جوان وقتي پي به اين راز برد، از همسرش 

شكايت كرد و اين زن بازداشت شد. او در 
تحقيقات گفت: به شوهرم شك داشتم 
و وقتی نزد يك فالگيــر رفتم او گفت 
كه شــوهرت يك خيانتكار است. براي 

همين تصميم بــه قتل او گرفتــم و براي اين 
كار يك آدمكش اجير كردم و به او دســتمزد 
200 ميليونی دادم تا نقشــه قتل را اجرا كند 
اما اين آدمكش نتوانست شوهرم را به قتل 

برساند و فقط او را مجروح كرد. 

بازداشتقاتلاجيرشده
با اظهارات زن جوان، قاضی افراسياب رفيع زاده، 
بازپرس شــعبه هفتم دادســرای ويژه سرقت 
تهران دستور بازداشــت آدمكش اجاره اي را 
صادر كرد و ماموران با اطالعاتی كه زن جوان در 
اختيار پليس قرار داده بود، راهي محل زندگي 
او شــدند. اما اين مرد كه متوجه بازداشت زن 

جوان شده بود، از خانه اش فراری شده و به محل 
نامعلومي گريخته بود تا اينكه چند روز قبل 

مخفيگاهش لو رفت و در جريــان عملياتی غافلگيرانه 
بازداشت شد. 

متهم در بازجويی ها به اجرای نقشه قتل و سرقت اقرار 
كرد و گفت: به خاطر ازدواج بــا زن جوان وارد اين بازي 
خونين شده بود.  وی گفت: چند ماه قبل با سحر )همسر 
شاكي( در فضای مجازی آشنا شدم. او خودش را مجرد 
معرفی كرد و من اصال تصورش را نمی كردم كه 
همسر و فرزند دارد. ارتباط ما ادامه داشت 
تا اينكه گفــت: به تازگی مــردی برايش 
مزاحمت ايجــاد می كنــد. او ابتدا وعده 
دســتمزد 150 ميليونی را برای كشتن 
مرد مزاحم داد. اما من برايم سخت بود 
كه جان يك انسان را بگيرم تا اينكه 
وقتی متوجه شــد عاشق او شده ام، 
شــرط كرد تنها درصورتي جواب 
مثبت مي دهد كه من مرد مزاحم را 

به قتل برسانم. 
متهم ادامــه داد:  چون عاشــق او بودم 
تصميم گرفتم جان مرد مزاحم را بگيرم 
اما خبر نداشتم كه او همسرش است. روز 
حادثه با برنامه ريزی قبلی وارد خانه آن 
مرد شدم و نقشه  را عملي كردم اما چند 
روز بعد از سحر شنيدم كه آن مرد زنده 
مانده اســت. به اين دليل كه نتوانستم 
نقشه را به خوبی اجرا كنم سحر گفت كه 
حاضر به ازدواج با من نيست اما با اين حال 
خوشحال بودم كه آن مرد زنده مانده است.  
قاتل اجاره ای پس از اعتراف به جرم خود با 
قرار قانونی بازداشت شد و تحقيقات در اين 

پرونده همچنان ادامه دارد.

 اسرار جسدي  
در عكس سلفي زوج جوان

قتل مادر براي جلوگيري از  ازدواج مجدد

شايعات، تركش هاي 
انفجار در پارك ملت

ساختوسازدرملكمقابلآموزشگاهپيامبر)ص(مجازاست
روابط عمومي منطقه 5شــهرداري تهران پيرو چــاپ پيام مردمي 
با عنوان ســاخت غيرمجاز در ملكي با كاربري عمومــي در خيابان 
19متري گلستان در ستون با مردم روز سوم تيرماه پاسخ داده است: 
»ضمن تشكر از شهروند گرامي با توجه به اينكه آدرس دقيق و با كد 
نوسازي ملك اعالم نشده است اظهارنظر مقدور نيست اما درصورتي 
كه مدنظر اين پيام زمين روبه روي آموزشگاه پيامبر اكرم )ص( است 
به اطالع مي رساند زمين مذكور با كد نوسازي 34515006و شماره 
پرونده 50168089با مالكيت ســتاد اجرايي فرمان امام ره، داراي 
پروانه ساخت به شماره 50043874به تاريخ اول بهمن 1399است و 

ساخت وساز در آن غيرمجاز نبوده و مطابق با پروانه ساختماني است.

قطاررشدمشاركتزنانرويريل
آمار نشان مي دهد قطار رشد مشاركت زنان روي  ادامهاز

ريل افتــاده و در حال حركت روبه جلوســت و صفحهاول
ملزومــات آن ازجمله تحصيالت، رشــد آگاهي، اعتمــاد به نفس، 
مهارت هاي ارتباطي و فردي فراهم شده. حدود 60درصد ورودي هاي 
دانشگاه ها را دختران تشكيل مي دهند كه نشان مي دهد آن جايي كه 
مانعي در مسير زنان نباشد خودشان قله هاي موفقيت را درمي نوردند. 
وقتي در جامعه اي تعداد زنان آگاه و توانمند زياد باشد خودبه خود در 
آمار اشتغال هم به چشم مي آيد؛  اين موضوع را در آمار جذب نيروي 
انساني در آزمون استخدام دولتي هم شــاهد بوديم كه درصد زنان 

شركت كننده و پذيرفته شده بيشتر از مردان بود.
بنابراين براي حفظ دســتاورد ســهم 25درصدي زنان در مديريت، 
بخشي از كار به طور طبيعي پيش مي رود و بخشي هم نياز به حمايت 
مسئوالن، ايجاد زمينه مشاركت و معرفي زنان توانمند دارد تا نه تنها 

اين دستاورد حفظ، بلكه توسعه هم داده شود.

پسر جوان كه مخالف ازدواج مجدد مادرش 
بود با همدســتي خواهر و دامادش او را به 
قتل رساند اما راز اين جنايت پس از 3سال 

فاش شد.
به گزارش همشهري، زمستان 97مأموران 
كالنتري روستاي زنگي آباد كرمان در جريان 
ناپديد شدن زني 51ساله قرار گرفتند. پسر 
و دختر اين زن مدعي بودند كه مادرشــان 
آخرين بار براي انجــام كاري خانه را ترک 
كرده و پس از آن ناپديد شده و ديگر كسي 

وي را نديده است.
از همان زمان تحقيقات بــراي پيدا كردن 
ردي از اين زن آغاز شــد اما بررســي هاي 
پليس در آن زمان به نتيجه اي نرسيد. اين 
درحالي بود كه فرزندان وي مدعي بودند كه 
مادرشــان به خاطر اختالفاتي كه داشته اند 

آنها را ترک كرده و زندگي جديدي در پيش 
گرفته است.

به رغم ادعاي فرزندان زن گمشده، برادر اين 
زن به ماجرا مشكوک بود. او مي دانست كه 
خواهرش بدون اينكه وي را در جريان بگذارد 
خانه را ترک نمي كند و مطمئن بود كه براي 
وي اتفاق شومي رخ داده اســت. او بارها از 
فرزندان خواهرش سراغ وي را گرفت اما آنها 
هر بار همان ادعاي قبلي را تكرار مي كردند 
و مي گفتند كه نمي دانند مادرشــان كجا 

رفته است.
هر چه زمان مي گذشت، برادر زن گمشده 
بيشتر مطمئن مي شــد كه براي خواهرش 
اتفاق شومي رخ داده و فرزندان وي راز بزرگي 
در ســينه دارند. او مدتي قبل به اطالعاتي 
دست يافت كه نشان مي داد خواهرش قرباني 

جنايت شده و براي همين راهي اداره پليس 
شــد و گفت كه احتماال خواهرزاده هايش 
مادرشان را به قتل رسانده اند. با سرنخ هايي 
كه ايــن مــرد در اختيار پليس قــرار داد، 
تحقيقات تخصصي براي كشف راز ناپديد 
شدن زن 51ســاله آغاز شــد و مأموران با 
جمع بندي اطالعات به دســت آمده به اين 
نتيجه رسيدند كه پسر اين زن از سرنوشت 
او خبر دارد و وي را با دستور قضايي دستگير 
كردند. مــرد جوان تحت بازجويــي  بود تا 
اينكه درنهايت لب به اعتراف گشود و اسرار 
قتل مادرش را فاش كــرد. او گفت: مادرم 
قصد ازدواج مجدد داشــت و من و خواهرم 
و دامادمان مخالف ايــن موضوع بوديم. هر 
چقدر ســعي كرديم مانعش شــويم، اما او 
تصميمش را گرفته بود. ما نمي خواســتيم 

كه پس از پدرمــان، او با فرد ديگري ازدواج 
كند و براي همين تصميــم گرفتيم او را به 
قتل برسانيم. زمستان ســال 97بود و يك 
روز كه با مادرم بر ســر اين مسئله مشاجره 
مي كرديم، بــا ضربات چــوب او را به قتل 
رســانديم و با تهيه گازوئيل جسدش را به 
آتش كشيديم و تصميم گرفتيم اين راز را 
مخفي نگه  داريم اما دايي ام كه از همان اوايل 
به ماجرا مشكوک بود، نزد پليس رفت و راز 

ما را فاش كرد.
سرهنگ مهدي پورامينايي، فرمانده انتظامي 
شهرســتان كرمان با بيان اين خبر گفت: با 
اعترافات اين فرد، خواهر و داماد وي دستگير 
شدند و پس از اعتراف به همدستي با متهم 
در قتل زن 51ســاله، پرونده آنها در اختيار 

مرجع قضايي قرارگرفت.

تعدادي شــاخ و برگ ريخته پاي 
درختان كاج بــدون هيچ اثري از پيگيري

ســوختگي يا حتي تخريب. اين 
تازه ترين تصوير از انفجاري است كه بامداد ديروز 
وحشت به دل ساكنان اطراف پارک ملت تهران 
انداخت و صداي آن تا كيلومترها آنطرف تر شنيده 
شــد. انفجاري كه نه خســارتي به بار آورد و نه 
صدمه اي به كسي وارد كرد اما براي چند ساعت 

جو رسانه اي كشور را متشنج كرد.
به گزارش همشــهري، حدود ساعت 50دقيقه 
بامداد ديــروز بود كه صــداي انفجاري مهيب، 
ساكنان محله هاي اطراف پارک ملت تهران را به 
وحشت انداخت. صدا از داخل پارک و جايي كه 
درختان كاج و صنوبر و چنار سر به سمت آسمان 
كشيده اند به گوش رســيد و به دنبال اين اتفاق 
تيم هاي آتش نشــاني، پليس و مأموران امنيتي 
و تيم ويژه چك و خنثي سازي راهي محل حادثه 
شدند. طولي نكشيد كه سيل اخبار ضد و نقيض 
درباره انفجار در پارک ملت، سايت ها و شبكه هاي 
اجتماعي را در نيز برگرفت. درحالي كه برخي از 
وقوع انفجار و آتش سوزي در شمال تهران خبر 
داده بودند و با انتشار فيلم ها و عكس هاي جعلي 
تالش مي كردند ابعادي گســترده و هولناک به 
حادثه بدهند اما نخســتين  گزارش ها از محل 
حادثه نشــان داد كه اين اتفاق نه با آتش سوزي 
همراه بوده و نه تلفات انســاني و حتي خسارت 

مادي داشته است.
به گفته سردار حميد هداوند، جانشين فرمانده 
انتظامي تهران، اين حادثه موضوع خاصي نبوده 
و فقط در يك لحظه صداي انفجاري شنيده شد. 
وي با بيان اينكه بر اثر اين حادثه هيچ ساختماني 
تخريب و يا دچار حريق نشده است، گفت: علت 
وقوع اين حادثه در دست بررسي است و به محض 
دريافت چرايي اين انفجــار، جزئيات حادثه به 

اطالع عموم خواهد رسيد.
وي همچنيــن در واكنــش به جوســازي هاي 

رســانه هاي معانــد در رابطــه با ايــن موضوع 
تصريح كرد: كار رســانه هاي ضد انقالب همين 
جوسازي  هاست و پس از وقوع اين حادثه در محل 
مورد نظر فقط تعدادي برگ و شــاخه درخت بر 

زمين ريخته بود.
اطالعاتي كه ســردار هداوند از حادثه مي دهد، 
همان تصويري است كه صبح روز بعد و با حضور 
در محل حادثه متوجه آن مي شــويم. انفجار در 
بخشي از پارک كه بيشتر درختان كاج مشاهده 
مي شوند رخ داده اســت. هر چند پس از حادثه 
رفتگران اقدام به جاروكردن شاخ و برگ ريخته 
شده در پارک كرده اند اما هنوز برخي از آنها پاي 
درختان كاج ديده مي شوند. شدت انفجار تنها به 
حدي بوده كه باعث شكســته شدن شاخه هاي 
كوچك و جداشــدن برگ درختان شده است. 
اينجا نه اثري از سوختگي است و نه نشانه اي از 
تخريب. ظاهرا انفجاري كه رخ داده چيزي شبيه 
انفجار يك بمب صوتي بــوده و با توجه به زمان 
وقوع حادثه، هيچ كس شاهد ماجرا نبوده و حتي 
احتمال مي رود كه شايد عده اي براي شوخي و 
سرگرمي دست به اين اقدام زده و سپس پارک 

را ترک كرده اند.

زخمشايعاتبرآرامشجامعه
اين حادثه، هر چند بنا به گفتــه پليس، حادثه 
خاصي نبوده اما چند ساعت جوي از ترس و دلهره 

را در فضاي مجازي حاكم كرد.
آني ميرزاخانيان، استاد 
علوم ارتباطات و مدرس 
دانشگاه مي گويد: وقتي 
حادثــه مهمــي اتفاق 
مي افتد و اطالع رساني 
درست و به هنگام درباره آن انجام نمي شود بازار 
شايعات داغ مي شود. در جريان حوادث مهمي كه 
اتفاق مي افتد يا مسئوالن روزه سكوت مي گيرند 
و حاضر به همكاري مؤثر با رسانه ها نمي شوند يا 

برعكس، با يكديگر در اطالع رســاني مســابقه 
مي گذارند و تالش مي كنند در مصاحبه كردن و 
آمار دادن از هم پيشــي بگيرند. در هر دو مورد 
بخاطر فقدان اطالعات يــا آمار ضد و نقيض اين 
شايعه سازان هستند كه ابتكار عمل را در دست 
مي گيرند. درست مثل صداي مهيبي كه بامداد 
شنبه در پارک ملت شنيده شد اما سرعت انتشار 
شــايعه آنچنان زياد بود كــه از خبرهاي واقعي 

سبقت گرفت.
ميرزاخانيــان معتقد اســت ابهــام و اهميت، 
دو كليدواژه مؤثر به وجود آمدن شايعه هستند. 
او درباره اينكه اساسا شايعه در چه فضايي شكل 
مي گيرد مي گويد:» شايعه فرمول جالبي دارد. 
هرچقدر »اهميت« و »ابهام« بيشــتر شود و در 
كنار هم قرار گيرد احتمال به وجود آمدن شايعه 
هم بيشتر مي شود. در علم ارتباطات شايعه يك 
گفتمان غيررســمي و نامعتبر اســت كه براي 
مخاطب لذتبخش است. شــايعه قديمي ترين 
رسانه گروهي است و دانشي است كه در اختيار 
خود ناقل اســت و براي مخاطب جذابيت هاي 

خاص خودش را دارد.
او در ادامه شايعه را به آب دريا تشبيه مي كند و 
ادامه مي دهد:»درست است كه شايعه به عنوان 
يك خبر اثبات شده نيست اما به هرحال پيوند 
خيلي عميقي با كســي كه آن را روايت مي كند 
دارد. از قديم هم بحــث يك كالغ، چهل كالغ را 
داشته ايم. شــايعه مثل آب درياست و هرچقدر 
مخاطب آن را مي نوشــد عطش بيشتري پيدا 
مي كند. همين عطش باعث مي شود كه بحران 
به وجود بيايد. نخستين بحراني كه به وجود مي آيد 
بحث امنيت در جامعه است. شايعه مي تواند ترس 
و نگراني را در جامعه ايجاد كند و مردم هم به علت 
عدم دسترسي به اطالعات دقيق به نقل دهان به 
دهان اخبار پناه مي برند. در جامعه ما هم فرهنگ 
به دليل اينكه فرهنگ شفاهي غالب است شايعه 

نمود بيشتري پيدا مي كند.« 

اما در حوادثي مثل آنچه بامداد شــنبه در پارک 
ملت اتفاق افتاد چطور بايد اطالع رســاني شود 
كه همزمان با اطالع رســاني و شفاف ســازي ، 
باعث رعب و وحشت مردم نشود و از سوي ديگر 

مالحظات امنيتي نيز رعايت شود؟
اين اســتاد علــوم ارتباطــات پيشــگيري را 
كليدي ترين راهكار براي جلوگيري از انتشــار 
شايعه مي داند و مي گويد: » موضوعي مثل حادثه 
پارک ملت هم اهميت و هم ابهامات خيلي زيادي 
دارد. بنابر اين امكان دارد كه اخبار ضد و نقيض 
درباره آن منتشــر شــود و اطالع رساني ناقص 
صورت بگيرد. هرچقدر اطالع رســاني ناقص تر 
باشد مي تواند شــايعه را بزرگ و بزرگ تر كند. 
يك سري افراد فرصت طلب هم هميشه هستند 
كه بيشتر به اين مسائل دامن مي زنند و مي توانند 
بحرن شايعه را به وجود آورند. از راه هاي مقابله 
با شايعه اين اســت كه از ابتدا پيشگيري كنيم 
چرا كه با وجود شــبكه هاي اجتماعي شــايعه 
مي تواند شدت و سرعت بيشتري داشته باشد. 
در گروه هاي مختلف منتشــر شــود و تأثيرات 
خاصي بر افكار عمومي به جا بگذارد. مثال يكي از 
راهكارها مي تواند ورود پليس يا مقامات امنيتي 
باشد تا مردم به احســاس آرامش برسند. وقتي 
يك مقام امنيتي صحبت كند از ايجاد شــايعه 

كم مي كند.« 
بعد از وقوع حوادث معموال سازمان هاي مسئول 
تالش مي كنند در اطالع رساني از يكديگر سبقت 
بگيرند و منبع اطالع رساني واحدي وجود ندارد. 
همين موضوع باعث اطالع رساني ضد و نقيض و 
غيردقيق مي شود و بعضا خود به شايعات دامن 
مي زند. در اين شرايط بهترين راهكار چيست؟ 
ميرزاخانيان مي گويد:» در ساير كشورها معموال 
در حوادثي اينچنيني فقط يك سخنگو با رسانه ها 
صحبت مي كند و هر فردي اجازه اظهارنظر ندارد. 
اطالع رساني واحد مي تواند از دامن زدن به شايعه 
جلوگيري كند. البته صحبت اين مقام بايد شفاف 

باشد و مردم حرف او را قبول كنند.«
معموال بعد از وقوع حوادث جامعه دچار ناامني 
رواني و ترس مي شود. مسئوالن مرتبط با حادثه 
از يك سو و رســانه ها نقش مهمي را در اين باره 
بازي مي كنند. اما آنها چطور مي توانند امنيت و 
آرامش را به افكار عمومي برگرداند؟ اين مدرس 
علوم ارتباطات چنــد راهــكار را در اين زمينه 
پيشنهاد مي دهد:» هرچند در اين سال ها بحث 
سواد رسانه اي رشد و توسعه زيادي داشته اما باز 
هم افراد زيادي هســتند كه تحت تأثير شايعات 
قرار مي گيرند. در اين شــرايط بايــد از »اعتبار 
منبع« استفاده كرد. اما اعتبار منبع ما چه كساني 
مي توانند باشند؟ افرادي كه مورد قبول جامعه 
هستند و مي توانند نقش آفرين باشند. هرچند 
قدم اول پيشگيري اســت اما اگر شايعه منتشر 
شد، از مهم ترين راه هاي مقابله با آن اين است كه 
شايعه سازان را شناسايي كنيم، منبعي كه شايعه 
را پخش كرده بي اعتبار كنيم و با شفاف سازي  و 
ارائه اطالعات صحيح شــايعه را از بين ببريم. در 
واقع سعي كنيم عوامل ناشــناخته اي را كه به 
شايعه اكسيژن مي رســاند و آتش آن را شعله ور 
مي كند شناسايي كرده و در مقابل آن از افرادي 
كه اعتبار دارند استفاده كنيم و افكار عمومي را 

به سمت آرامش و امنيت خاطر سوق دهيم.«
او يادآوري مي كند: »شــايعه يكي از مهم ترين 
ابزارهــاي جنــگ رواني اســت. به خصوص در 
جامعه اي كه به داليل مختلف دچار احســاس 
ناامني شده است. با بررسي مباني روانشناختي 
شايعه پي مي بريم كه شــايعه مي تواند جامعه 
را وارد مرحله نااميدي و ناامنــي كند. بنابر اين 
بهترين كار پيشگيري است و وقتي اتفاق افتاد و 
فراگير شد چون فرمول آن ابهام و اهميت است 
بايد ســعي كنيم ما هم روي همين فرمول كار 
كنيم. يعني اينكه سعي كنيم ابهامات را برطرف 
كنيم و اهميت قضيه را ســعي كنيم به تعادل 

برسانيم.«

زوجي جوان روي تپه اي ايستادند تا سلفي بگيرند و بعد از آن تصوير را زوم كردند تا آن را 
با دقت ببيند اما درست در همان لحظه متوجه جسدي شدند كه پشت سر آنها در پايين 

تپه افتاده بود.
به گزارش همشهري، شامگاه هفدهم تيرماه مردي جوان درحالي كه صدايش مي لرزيد با 
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است كه به نظر مي رسد زمان زيادي از مرگش مي گذرد.
او نشــاني محل حادثه در انتهاي بزرگراه شــهيد خرازي را به پليس مخابره كرد و بعد از 
اين تماس مأموران كالنتري وردآورد راهي آنجا شدند. آنها با ديدن جسد غرق خون يك 
مرد، ماجرا را به قاضي محمد وهابي، بازپرس جنايي تهران گزارش كردند و با حضور تيم 
تحقيق در محل حادثه، بررسي ها آغاز شد. مقتول لباس ورزشي به تن داشت و با ضربات 
چاقو جانش را از دست داده است. محل رهاشدن جسد و وجود رد خون در محل، حكايت 
از اين داشت كه قتل در جاي ديگري رخ داده و پس از آن عامل يا عامالن جنايت، جسد را 
به آن منطقه منتقل و در آنجا رها كرده اند. تحقيقات نشان مي داد كه حدود 12ساعت از 
جنايت مي گذرد و نحوه ضربات نيز نشان مي داد كه مقتول از سوي عامل يا عامالن جنايت، 

غافلگير شده است.
در ادامه مأموران به تحقيق از زوج جواني پرداختند كه جسد را پيدا كرده بودند. زن جوان 
گفت: هرازگاهي براي تفريح و كوهنوردي به محلي كه جســد كشف شده مي آمديم. روز 
حادثه هم با همسرم به اينجا آمديم و عكس ســلفي گرفتيم. هر عكسي كه مي انداختيم 
بالفاصله نگاهي به آن مي انداختيم. در يكي از عكس ها، وقتي زوم كرده بوديم ناگهان جسد 
مرد جوان را ديدم كه پشت سر ما و پايين تپه افتاده بود. بالفاصله باالي سر او رفتيم و متوجه 

شديم فوت شده است.
در ادامه مأموران به انجام تحقيقات ميداني پرداختند، چراكه مداركي براي مشخص شدن 
هويت مقتول وجود نداشت. تحقيقات تيم جنايي باعث شد تا سرنخ هاي خوبي به دست آيد. 
يكي از اهالي منطقه چند ساعت قبل تر از پيداشدن جسد، خودروي پژويي را در اطراف محل 
حادثه ديده بود كه لكه هاي خون روي آن وجود داشت. به گفته اين فرد، خودروي پژو405 
با سرعت در حال عبور از منطقه كوهستاني بود اما راننده سر پيچ ها ناچار مي شد سرعتش 
را كم كند و وي در همان لحظه توانسته بود لكه هاي خون روي پژو را ببيند. در اين شرايط، 
بازپرس جنايي تهران دستور بازبيني تصاوير دوربين مداربسته اطراف و شناسايي راننده 
خودروي پژو را صادر كرد. از سوي ديگر دستور انتقال جسد به پزشكي قانوني و شناسايي 

هويت مقتول نيز صادر شد تا اسرار اين جنايت آشكار شود.

حادثهپاركملتتهراننهخسارتجانيداشتونه

خسارتمادياماخبرهايضدونقيضباعثوحشتمردمشد
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سازمانتنظيممقرراترسانههايصوتوتصويرفراگير
درفضايمجازي)ساترا(6سالاســتكهبهدستور
رياستصداوسيماتشكيلشده؛سازمانيكهشايدتا
2سالپيشهمنامشآنقدرشنيدهنميشدتااينكهدر
اينروزهابهعنوانيكنهادنظارتيشناختهميشود.
بهنظرميرسداينسازمانوظايفديگرينيزداردكه
هماكنونتنهابخشنظارتيومميزيآنبرايسازندگان

سريالهاينمايشخانگيپررنگاستواليغير....

ساترايامميزصداوسيما
با وجود تشــكيل ســاترا، هنوز تكليف تعامل و همكاري اين 
ســازمان با وزارت ارشاد و سازمان ســينمايي مشخص نشده 
و هنوز برخــي از فيلمســازان در گرفتن مجوزهــاي توليد و 
پخش خود سردرگم هستند. ســاترا اين روزها بيشتر از آنكه 
به وظايفش كه در 6محور آمده عمل كند، به نظر بيشتر نقش 
مميزي را دارد كه در چارچوب مميزي هاي رســانه ملي عمل 
مي كند. هر ســريالي كه در بخش نمايش خانگي ساخته و از 
پلتفرم ها به نمايش درمي آيد يــا از همان ابتدا يا در ميانه هاي 
نمايش سريال دچار مميزي هايي مي شــود و اين بار نوبت به 

زخم كاري محمدحسين مهدويان رسيده است.

نظارتهابرونسپاريشده
اين سازمان در قسمت چهارم سريال، نام رمان را به دليل توقيف 
رمان »بيست زخم كاري« از تيتراژ سريال حذف كرد؛ موضوعي 
كه معاون كاربران و تنظيم گري اجتماعــي عنوان كرد كه از 
سوي كارگزاران مرتبط با ســاترا كه وظيفه نظارت را بر عهده 
دارند، اين تصميم گرفته شده است. اين معاون از كارگزاراني 
مي گويد كه از سوي ساترا انتخاب شــده و كار نظارت به اين 
10كارگزار به شكل برون سپاري سپرده شده و مشخص نيست 
اين كارگزاران چه كساني هستند و بر چه اساسي بر سريال ها 

نظارت مي كنند.

اعتراضبهمميزي
با پخش قســمت هاي بعدي تيغ مميزي به تن »زخم كاري« 
تاجايــي مي خورد كه صــداي اعتراض كارگردان ســريال را 
درمي آورد و وي در اين باره يادداشــتي مي نويســد و در ابتدا 
اشاره مي كند كه اگر مميزي ها ادامه پيدا كند از انتشار سريال 

معذور است.
مهدويان در بخشي از يادداشت خود آورده است: »تعاملي كه 
من و همه هم حرفه هايم هميشه از ســر جبر و ناچاري و نه از 
ســر رضايت به آن تن داده ايم تا بتوانيم آثارمان را در مملكت 
عزيزمان و براي مردم نازنين خودمان به نمايش درآوريم، ولي 
اين بار سطح ســختگيري ها به جايي رسيده كه از حد طاقت و 

تحمل من خارج شده است.«
وي ادامه مي دهد: »در قســمت ششم ســريال به نقطه اي 

رسيده ام كه مي بينم تن دادن به سانسورهاي غيرعقالني، 
غيرحرفه اي و دور از واقع بيني اجتماعي به وضوح موجب 
تأثيرات مخرب بر داستان و تضييع حقوق ما به عنوان 
سازنده و شما به عنوان مخاطب شده است. پس اجازه 

بدهيد در قســمت هاي پيش رو درصــورت ادامه  
اين رفتار، ميان حق مسلم شــما براي تماشاي 

سروقت قسمت جديد و احقاق حق  ديگرتان كه 
تماشاي نسخه اي در  شأن شماست، دومي را 
انتخاب كنم. قطعا مي پذيريد كه مسئوليت 

تضييع حق اول تان نه بر عهده  ما كه بر 
گرده  آنهاست كه از دايره  منطق و 

عقل خارج شــده اند و مسير زور 
پيش گرفته اند. شايد به زودي 
ســياهه  اين سانســورها را 
براي داوري درست مردم و 
مديران خردمند باقيمانده 
بر مسند منتشــر كنم تا 
خودتان قضاوت كنيد و 
تصويري واقعي از ميزان 
رفتارهاي تنگ نظرانه و 

سليقه اي پيش روي تان 
داشــته  باشــيد؛ رفتاري 

كه جراحت هايي ســنگين 
و زخم هايــي كاري بر پيكر 
فرهنگ و هنر اين سرزمين 
وارد آورده است. با سيطره 
اين نــگاه ســختگيرانه 
مطمئن باشيد بسياري از 

سريال هاي سال هاي 
دور همين تلويزيون 

مثل »در پناه تو« يا »ميوه  ممنوعه« ديگر قابليت توليد و پخش 
نخواهند داشت.«

تالشساترابرايرساندننمايشخانگيبهمدلرسانهملي
اين كارگردان در ادامه يادداشت خود خطاب به برخي مديران 
تصميم گيرنده در امر پخش سريال هاي شبكه نمايش خانگي 
كه زيرمجموعه صداوسيما محســوب مي شوند، عنوان كرده: 
»شما در كدام جامعه زندگي مي كنيد و براي كدام مردم نسخه  
مي پيچيد؟ اصال جامعه و مردم را كنار بگذاريد. آيا فرزندان خود 
را هم نمي بينيد؟ نمي دانم خبر داريد يا مثل هميشه در خواب 
خوش بي خبري سير مي كنيد. شنيده ايد كه چند پلتفرم بزرگ 
بين المللي ازجمله نتفليكس براي سرمايه گذاري روي طرح ها و 
ايده هاي فيلمسازان ايراني ابراز تمايل كرده اند؟ ترديد نكنيد كه 
به زودي زود پلتفرم هاي خارجي، مقصد هنرمندان خالق ايراني 
خواهند شد و نخبه هاي فرهنگي ما هم مثل نخبه هاي علمي و 

اقتصادي عرصه را خالي خواهند كرد.«

بگذاريدنفسبكشيم
وي در پايان يادداشــت خود آورده است:»به خدا كه شما نه از 
ما مسلمان تر هســتيد و نه براي مردم و جامعه مان دلسوزتر. 
نمي دانم به چه معتقديد، اما به همان چيز قســم تان مي دهم 
كه الاقل براي مدت كوتاهي دســت تان را برداريد و بگذاريد 
كمي نفس بكشيم. شايد بتوانيم در اين روزگار دشوار، به اندازه 
يك سريال، يك فيلم يا يك موسيقي زيبا براي دقايقي هم كه 
شده مردم مان را به خوشي در آغوش بگيريم و شعله اميد را در 

دل جوانان اين خاك زنده نگه داريم.«

پاسخدرصفحاتشخصي
بعد از يادداشت مهدويان، معاون ساترا در صفحه شخصي خود 
پاسخ اعتراض ها را داده؛ رسم نوشتن پاسخ در صفحه شخصي 
 معموال در ميان مديران رسانه ملي باب است. سعد نوشته است:

» هــم پلتفرم داخلــي را حمايــت مي كنيم و هــم ديده بان 
چارچوب هاي فرهنگي كشور هستيم. با شروع پخش سريال 
زخم كاري، شاهد انتقادهايي از ســوي2 طيف بوديم. بخشي 
از دغدغه منــدان فرهنگي معتقد به توقيف ســريال بودند كه 
براي رسيدن به آن فعاليت هاي رســانه اي و رايزني هايي هم 
انجام دادند. بخش ديگري نيز معتقد بودند سريال توليدشده 
بايد بدون هيچ گونه بازبيني پخش شود. حفظ تعادل ميان اين 
دو طيف اقدامي سخت و پيچيده است. در ماجراي زخم كاري، 
اقدام وزارت ارشاد در شكايت به دادسراي فرهنگ و رسانه براي 

توقيف سريال مذكور، مسئله را پيچيده تر از قبل كرد.«
وي در ادامه آورده: »با همه ســنگ اندازي هاي انجام شــده بر 
تصميم خود مبني بر پخش سريال اصرار كرديم. اصل عملكردي 
ساترا حمايت از تصميماتي است كه حاصل فرايندهاي حرفه اي 
و كارشناســي اســت. همانطور كه در موضوع شكايت وزارت  
ارشاد از انتشار سريال زخم كاري به رغم صدور پروانه ساخت، 
مديران ســاترا هزينه دادگاهي شدن 
را با هدف حمايت از پلتفرم هاي 
داخلــي مي پردازنــد، انجام 
برخي از اصالحــات كه در 
فرايند كارگزاري محتوايي 
و بازبيني آن تأييد شده، 
بخشــي از رويكــرد 
حرفه اي و فرهنگي 

ساتراست.«

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

مهدیشهسواری
روزنامه نگار

ساترا كاري 

در برابر غافلگیری کرونا

بهنامبهزادي،كارگردانســينماكهسابقهساختفيلمهاي
»تنهادوبارزندگيميكنيم«،»قاعدهتصادف«و»وارونگي«
رادركارنامهخوددارد،اينروزهاســختمشغولتجربهاي
تازهدرعرصهآموزشمهارتهايسينمايياست؛تجربهاي

كهباتوجهروزهايكرونايي،كمبودآنرااحســاسكردهو
حاالميخواهدامكاناتوتجربهكاربريجديديراچاشني
آموزشهايآنالينكندتاهنرجويانازسراسرايران،همچنان
بتوانندازآموزشهايسينماييبهرهمندشوند.بهزاديكه
آخرينفيلمشيعني»منميترسم«درانتظاربهبودشرايط
كروناييبراياكراندرسينماهاست،فيلمتازهاشنيزمجوز

ساختگرفتهوقراراستبهزوديآنراكليدبزند.

فيلــمســينمايي»مــن
ميترسم«باتوجهبهشــيوعكرونا،
نتوانســتشــرايطاكرانعموميرا
بهدســتآورد،نظرتاندرمورداين

وضعيتچيست؟
بســياري معتقدند كه نه تنها كار و زندگي 
ما بلكه جهان پس از كرونا بــه قبل و بعد از 
آن تقسيم خواهد شد. زندگي ما در ايران و 
كارمان هم البته از اين قاعده مستثنا نيست. 
فيلم هاي سينمايي بسياري در اين دوره، در 
پشت درهاي بسته ســينما ماندند و اكران 
نشدند. فيلم سينمايي »من مي ترسم« هم 

يكي از آنهاست.

البتهبعضيازفيلمسازاندر
اينشرايطبهسمتاكرانآنالينرفتند.

آياتمايلبهاكرانآناليننداشتيد؟
اكران آنالين با توجــه به همه ظرفيت هايي 
كه داشــت، متأســفانه تبديل به پروژه اي 
ناكام و شكست خورده شد. ما در همين ايام 
شاهد بوديم كه در دنيا، پلتفرم هاي مهمي 
مانند نتفليكس و آمــازون و... از اين فرصت 
استفاده كرده و به اكران آنالين فيلم ها روي 
آوردند چراكه اين شــكل از اكران، ظرفيت 
اضافه كردن مشــتركان جديد و سودآوري 
بلندمدت براي آنها را داشــت. اما در ايران، 
اين ماجرا با دو مشــكل اساسي مواجه بود: 
نخســت اينكه نبود قانون كپي رايت باعث 
مي شــد كه فيلم هــا به ســرعت به صورت 
غيرقانونــي منتشــر و بعضا از شــبكه هاي 
ماهواره پخش شــوند و دوم اينكه پلتفرم ها 
تمايل داشتند تا با ســرمايه گذاري اندك، 
 ريسك اين كار را بر عهده ســرمايه گذاران

 فيلم ها بگذارند.
 به همين دليل، صاحبان آثار ترجيح دادند 
براي اكران ســينمايي و حضوري آثارشان 
صبر كنند اما آنهــا را به صورت آنالين اكران 
نكنند. ضمن اينكه اصوال فيلم ســينمايي 
براي پخش در ســالن هاي ســينما ساخته 
مي شود و همچنان مي توان اميدوار بود كه 
سنت فيلم ديدن در كنار ديگران و در سالن 
سينما به مثابه يك فرهنگ و برنامه جمعي 

باقي بماند.

بنابراينقراراســتمنتظر
بهبودشــرايطوكاهششيوعكرونا
بمانيدتافيلمتانبرايتماشاگراندر

سينماهابهنمايشدرآيد؟
جز اينكــه تعداد زيــادي فيلــم، در داخل 
و خارج كشــور منتظر ديده شدن هستند، 
مي توان به دوران پســاكرونا خوش بين بود. 
استقبال كم نظيري كه اين روزها تماشاگران 
از جشــنواره كن دارند، نشــان دهنده اين 
اســت كه مثل خيلي چيزهاي ديگر، مردم 

و عالقه مندان، دلشــان براي سينما و با هم 
فيلم ديدن تنگ شــده  اســت. فكر مي كنم 
يكي از حسن هاي غافلگيري جهان از كرونا 
و پيامد هايش، اين اســت كه همــه ما قدر 
داشته هايمان را بيشتر بدانيم؛ داشته هايي 
كه مي توانند از ما دريغ شوند و به نظر بديهي و 
دائمي مي آيند، درحالي كه دوران همه گيري 
كرونا نشــان داد جهان ما چقدر شــكننده، 
آسيب پذير و ناپايدار است. بنابراين به آينده 

سينما در دوران پساكرونا بسيار اميدوارم.

شــماعالوهبرفيلمسازي
چندينسالتجربهاستاديوتدريس
سينمادردانشــگاهرادركارنامهخود
داشــتيد؛گوياحاالتصميمگرفتيد
واردبخشخصوصيودورههايآزاد
سينماييشــويد.علتاينتصميم

چيست؟
همچنــان كــه همــه مي دانيــم، كرونا و 
عوارضش يك غافلگيري بــزرگ براي همه 
بود و دانشگاه هاي ما هم از اين قاعده مستثنا 
نبودند. در ماه هاي اول شــروع كرونا، تصور 
عمومي بر ايــن بود كه ايــن همه گيري در 
آينده نزديك، به پايان مي رســد و شدت و 
دامنه وسيع آن را كمتر كسي تصور مي كرد 
و بســياري، ازجمله مراكز آموزشي اميدوار 
بودند خيلــي زود همه چيز به روال ســابق 
برگردد. ضمن اينكه زيرســاخت ها و نظام 
اداري -آموزشي دانشــگاه ها معموال آن قدر 
چابك و كارآمد نيست كه بتواند يك سيستم 
با ســخت افزار و امكانات مناســب را براي 
آموزش فيلمسازي و برخي ديگر از رشته هاي 
عملي مهيا كند. بنابراين ما در دانشگاه، تازه با 
چالش ها و فرصت هاي آموزش آنالين مواجه 
شديم و البته درس هاي زيادي فراگرفتيم. 
با همه اين داليــل، تصميــم گرفتيم تا در 
بخش خصوصــي، امكانات مناســب و الزم 
را براي ايجاد يك محيط آموزشــي آنالين 
فراهم كنيم كه نه تنها ضعف هاي موجود را 
نداشته باشد، بلكه با توجه به نياز اين شكل از 
آموزش، بتواند تجربه كاربري جديدي را به 
عالقه مندان آموزش هنر و به ويژه فيلمسازي 

بدهد.

اينامكانــاتوتجربهتازه
كاربريدرآموزشچيست؟

مهم ترين مسئله، داشــتن طرح درس هاي 
جديد متناســب با آموزش آنالين است كه 
گاهي تفاوت هاي بسياري با آموزش حضوري 
دارد و بايد با جزئيات و از نو طراحي و آماده 
شوند. نكته دوم استفاده از امكانات و محتواي 
كمك آموزشــي براي آموزش آنالين است 
كه ما با ايجاد يك واحــد توليد محتوا براي 
هر درس و هــر جلســه از كالس، محتواي 

آموزشــي الزم را تهيه كرده ايم. ســومين 
نكته فراهم كردن زيرســاخت هاي ارتباطي 
و آموزشي مناســب ازجمله شبكه اينترنت 
اختصاصي بــراي ارتباط زنده، دوســويه و 
تعاملي بين هنرجو و اســتاد است. اما شايد 
يكي از مهم ترين ويژگي هاي آموزش مدرسه 
ماجرا، ساخت و تجهيز استوديوي آموزشي 
آناليني است كه در آن با اســتفاده از چند 
دوربين و تجهيــزات ارتباطي مدرن، فضاي 
تدريس و شكل آموزش متناسب با نيازهاي 
يك كالس آنالين طراحي و ســاخته  شده  
اســت. به اين اميد كه هنرجويان ما تجربه 
كاربــري متفاوتي از حضــور در يك كالس 
آنالين را نسبت به نمونه هاي مشابه داشته 
باشــند و احســاس كنند كه در فضاي يك 
كالس زنده حضور فعــال دارند. به همه اين 
موارد بايــد اين نكته اساســي را اضافه كرد 
كه در آموزش آنالين بحث عدالت آموزشي 
بسيار مهم است. در همه سال هاي گذشته 
امكان دسترســي عالقه مندان به استادان و 
آموزش هاي ســينمايي محدود به تهران و 
چند شهر بزرگ بود. حاال با سيستم آموزش 
آنالين اين امكان بــراي همه عالقه مندان و 
هنرجويان در اقصي نقاط كشور به راحتي و 
به شكل برابر در دسترس است و دامنه اين 
آموزش حتي فراتر از مرزهــاي جغرافيايي 
مي رود. در همين آغــاز راه، عالقه منداني از 
كشورهاي فارسي زبان مانند تاجيكستان و 
افغانستان داريم و عده زيادي از فارسي زبانان 
سراسر دنيا. ضمن اينكه در اين شيوه آموزش 
امــكان اســتفاده از اســتادان و هنرمندان 
برجسته جهاني نيز در برنامه مان هست كه 
به عنوان قدم اول وركشاپي با حضور تدوينگر 
برجسته ســينماي جهان آقاي والتر مرچ و 
مستند ساز ايراني -بريتانيايي آقاي اميراني 

برگزار كرديم.

بااينحال،همزمانباآغاز
فعاليتتــاندرايــنتجربهآموزش
آنالين،خبرمجوزفيلمجديدشــما
منتشرشد.چهزمانيقراراستساختن

اينفيلمراشروعكنيد؟
براي ســاخت فيلــم جديــد، »پرندگاني 
هستند كه خواب مي بينند« از مدتي پيش 
درخواســت مجوز ســاخت داده  بــودم كه 
صدور اين مجوز مواجه شــد با روزهاي آغاز 
به كار مدرســه فيلم ماجرا. اميــدوارم كه با 
سبك ترشدن كارهاي آموزشي و بهترشدن 
شرايط همه گيري كرونا، بتوانم در ماه هاي 
آينده اين پروژه را شروع كنم. البته اميدوارم 
امكاني فراهم شــود تا گروه اول هنرجويان 
مدرســه فيلم ماجرا را از نزديك و در فضاي 
 عملي با بخش هايــي از كار ســاخت فيلم

 آشنا كنيم.

بدترينآدمدنيادركن
فيلم هايی كه نظر  منتقدان را به خود جلب كرده است 

فيلم هاي »بندتا«، »بدترين آدم دنيا« و»شكاف« فيلم هايي 
هستند كه در روزهاي اخير بيشــترين توجه منتقدان را 
به خود اختصاص داده اند. به گزارش اسكرين ديلي، »بدترين 
آدم دنيا« از فيلم هايي اســت كه ميان نظــرات منتقدان 
شكاف ايجاد كرده است. اين فيلم اكنون با دريافت ميانگين 
2.4امتياز در جايگاه دوم جدول منتقدان پس از فيلم »آنت« 

كه تا كنون 3امتياز كامل كسب كرده، قرار گرفته است.
اين فيلم كمدي  - درام نروژي  به كارگرداني يواخيم ترير، 
درباره عشق در زمانه ما و داشتن تمام فرصت هاي ممكن در 
زندگي است. قهرمان اين فيلم زني 30ساله است كه به نظر 
تمام فرصت هاي زندگي را هدر داده و با اين حال نامزدش 
كه يك رمان نويس موفق است، از او درخواست مي كند تا 
زندگي جديدي را با يكديگر شروع كنند. پيتر برادشا، منتقد 
گاردين4، 2 امتياز به اين فيلم به معناي»عالي« داده و رابي 
كالين و تيم رابي، منتقدان تلگراف نيز به »بدترين آدم دنيا« 
از 3ستاره 3امتياز داده اند. با اين حال براي منتقدان فرانسوي 
اين فيلم چندان جذاب و گيرا به نظر نرسيده؛ ژولين گستر و 
ديديه پرون، از ليبراسيون به اين فيلم از 3امتياز، يك امتياز 
داده اند. ماتيو ماشاره و دي زيت كاتجا از لوموند نيز به اين 
فيلم امتياز بااليي نداده   اند و صرفا به يك امتياز متوســط 
بســنده كرده اند؛ همين مسئله سبب شــده كه ميانگين 
امتيازات »بدترين آدم دنيا« در جدول منتقدان كاهش يابد 
و در رده دوم اين جدول پــس از فيلم »آنت« قرار گيرد. اما 
فاصله فيلم »بدترين آدم دنيا« همچنان با فيلم »لينگويي« 
به كارگردانــي محمدصالح هارون كــه در انتهاي جدول 
منتقدان قرار دارد، زياد است. فيلم »لينگويي« كه در آن به 
موضوع سقط جنين پرداخته مي شود، به طور ميانگين يك يا 
2ستاره از منتقدان دريافت كرده است. اغلب منتقدان به اين 
فيلم كه داستان آن در كشور چاد مي گذرد، يك يا 2ستاره 
داده اند. فيلم »زانوي احد« به كارگرداني ناداو الپيد نيز نهايتا 

توانسته 2.1امتياز از منتقدان كسب كند.
فيلم »همه  چيز خوب پيش رفت« اما با 2.2امتياز تاكنون 
باالتر از فيلم »زانوي احد« قرار گرفته است. »همه  چيز خوب 
پيش رفت« فيلمي فرانســوي به كارگرداني و نويسندگي 
فرانسوا اوزون، فيلمساز مشــهور فرانسوي است. اين فيلم 
با اقتباس از رماني به همين نام اثر امانوئل برنهيم نگاشته 
شده است. در اين فيلم بازيگراني نظير سوفي مارسو، آندره 
دوسوليه، ژرالدين پايهاس و شارلوت رامپلينگ نقش آفريني 
كرده اند. زماني كه آندره 85ساله دچار سكته قلبي شده و 
در بيمارستان بستري مي شــود، امانوئل به سرعت خود را 
بر بالين پدرش مي رســاند. آندره از امانوئل مي خواهد كه 
كمكش كند تا  به زندگي اش خاتمه دهد. فيلم هاي »بندتا« 
و »شكاف« نيز ازجمله فيلم هايي هستند كه روزهاي جمعه 
و شــنبه در كن نمايش داده شدند و منتقدان هنوز نظرات 
خود را درباره اين فيلم ها ابراز نكرده اند. فيلم »بندتا« ازجمله 
فيلم هايي است كه به دليل موضوع عجيب و غيرمتعارف آن 
بسياري از تماشاگران در فرانسه براي ديدنش لحظه شماري 

مي كردند. 
در اين فيلم داستان واقعي يك راهبه قرن هفدهمي روايت 
مي شود كه داراي احساسات عجيبي است؛ روايتي متفاوت 
از زندگي راهبه ها و نگاهي كه در اين فيلم به دين و سياست 
شده به احتمال زياد نظر منتقدان فرانسوي را به خود جلب 
خواهد كرد. فيلم »شكاف« )Dvide(، فيلمي فرانسوي به 

كارگرداني كاترين كارسيني است. 
كاترين كارسيني، آگنس فوور و لورت پولمنس، فيلمنامه 
»شكاف« را نگاشته اند. والريا بروني تدشي، مارينا فوا و پيو 
مارماي در اين فيلم نقش آفريني كرده اند. 2زن در آستانه 
فروپاشــي رواني در بيمارستان بستري شــده اند. اين دو 
همزمان با وقوع يك تظاهرات بــزرگ »جليقه زردها« در 
اطراف بيمارســتان و ورود معترضان خشمگين و مجروح 
به بيمارستان دچار ترس و اضطراب بيشتري مي شوند. اين 
فيلم داراي درونمايه سياسي و درباره شخصيت هاي داراي 
موقعيت متفاوت اجتماعي است كه در بيمارستان در جريان 
تظاهرات موسوم به جليقه زردها به هم برخورد مي كنند. اين 
فيلم تنها شكاف در جامعه فرانسه و درگيري طبقاتي كه در 
دوران رياست جمهوري امانوئل ماكرون به اوج خود رسيده 
را روايت نمي كند، بلكه اين فيلم درباره دوران شكننده اي 

در تاريخ فرانسه است. 

آرشنهاوندی
روزنامه نگار

جشنواره

ری
سوا

شه
ی 

هد
س: م

عك

بهنام بهزادي، كارگردان سينما 
 در گفت وگو با همشهري 

تجربه جديدش در آموزش 
سينما را تشريح كرد

 سازندگان سريال »زخم كاري«:  
با ادامه مميزي ها، قسمت هاي بعدي منتشر نمي شود

آخرين خبر 

بااوجگرفتنخيزپنجمكروناوافزودهشــدن
تعدادمبتاليانوقربانياناينبيماري،سازمان
ســينماييبارديگربااســتنادبــهاطالعيه
2۱فروردينامسالروابطعمومياينسازمان
اعالمكرد:»درشهرهاييكهازسويستادملي
كروناقرمزاعالمميشوندباتوجهبهممنوعيت
تجمع،تهيهكنندگانپروژههايســينماييو
نمايشخانگيملزمبهتوقــففيلمبرداريو
رعايتكاملشــرايطتوليددروضعيتقرمز
كروناييهســتند.«ايندرحالياستكهاين
دستورالعملهايســازمانسينماييضمانت
اجرايينداردواگرگروهــيدراينوضعيتبه

كارشادامهدهد،رسماتهيهكنندهآنپروژهبا
هيچاتهامقانونيايمواجهنخواهدشد.پيشترو
درزمانخيزچهارمكرونادربعدازتعطيالتعيد
نوروز،همشــهريگزارشهاييدربارهفعاليت
گروههايفيلمسازيدرشرايطپرخطراوجگيري
كروناوانفعالوبياعتناييسازمانسينمايي،
خانهسينماوسازمانصداوسيمامنتشركرد.در
آنمقطع،حتياينمسئلهمطرحشدكهبرخي
تهيهكنندگانعواملرابهرغمميلباطنيشان
واداربهكارميكنندوآندستهازعواملپروژهها
كهبرايامرارمعاشبهدستمزدشاننيازدارند،
ناچارازتندادنبهخواستتهيهكنندههستند.
درتمــامروزهاييكهكرونادرايرانشــيوع
داشــته،حتماپروژههاييوجودداشتهاندكه
ازگردننهادنبهدستورســازمانسينمايي
مبنيبرتعطيليفيلمبرداريخودداريكنند.

دراينصورت،برايپيبردنبهفرماليتهبودن
اطالعيههايسازمانســينماييكافياست
بپرسيمچهبرخورديبامسئوالناينپروژهها
شدهاست؟اساساسازمانسينماييچهتنبيهيا
مجازاتيرابرايپروژههاييكهدرشرايطپرخطر
كارميكننددرنظرگرفتهاست؟عجيبنيست
كهاينسازمانتاكنونحتيبايكتهيهكننده
متخلفهمبرخــوردنكردهاســت؟آياتمام
تهيهكنندههاازدستورالعملسازمانسينمايي
پيرويميكنند؟متأسفانه،سازمانسينماييدر
تماميكسالوانديگذشتهآنقدركهدربرگزاري
جشنوارههايمتعددسينماييجديتداشته،در
نظارتبركارگروههايفيلمبرداريجدينبودهو
بهنظرنميرسدتهيهكنندگانپروژههايمختلف
فيلمبرداريدستورالعملهاياينسازمانرابراي

توقفكارجديبگيرند.

سازمانسينماييدستور
ميدهد؛كسيجدينميگيرد
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ادامه از 
صفحه اول

كيوسك

نيروهاي امنيتي هائيتي، تيم ترور رئيس جمهور اين كشور و تسليحات مورد استفاده آنها را به خبرنگاران نشان مي دهند

حركت پر سرعت گروه طالبان براي سيطره 
بر بخش هاي وسيعي از خاك افغانستان، 
معادالت جديدي را بر اين كشور و منطقه 
شــرق خاورميانه حاكم كرده اســت. به 
نوشــته روزنامه العربي الجديد، جامعه 
جهاني و به ويژه همســايگان افغانستان، 
به شدت نسبت به تحوالت اخير اين كشور 

و پيامدهاي منطقه اي آن نگران هستند.
همزمان با ادامه درگيري ها، پس از ماه ها 
بن بست در مذاكرات صلح ميان هيئت های 
دولت افغانســتان و طالبــان در دوحه، 
دوطرف در چند روز اخير 5 نشست برگزار 
كرده اند. گفته مي شود محور اين نشست  ها 
قانون اساسی، برقراری آتش بس، نقشه راه 
سياسی، مشاركت سياســی و دوره گذار 

بوده است.

هفته  نامه اكونوميست ]انگليس[

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

گسل هاي اقتصاد جهاني

 ادامه پيشروي هاي طالبان 
در افغانستان 

مجله اكونوميســت در گــزارش اصلي 
خود نوشــته كه اقتصاد جهاني با سرعت 
خوبي در حال بازگشــت به دوره قبل از 
كروناست، اما مســئله مهم اين است كه 
بهبود وضعيت اقتصادي كشورهاي جهان، 
مشابه يكديگر نيســت و برخي كشورها 
وضعيت شــكننده اي دارند. اكونوميست 
نوشته كه سهام شركت هاي بزرگ در جهان 
طي سال جاري ميالدي، رشد قابل توجهي 
خواهند داشــت. اين مجله در عين حال 
هشدار داده كه عدم  وقوع احياي اقتصادي 
در ميان تمام كشورهاي جهان، خطر بعدي 

است كه اقتصاد جهاني را تهديد مي كند.

نگاه

راهكاري براي حل بحران افغانستان
همه كشورهاي همســايه افغانستان به جز 
چين، عضو سازمان كنفرانس اسالمي هستند. 
اين كشورها مي توانند با ايجاد ســازوكاري مثل سازمان امنيت و 
همكاري اروپا)OSCE(، نقــش تاريخي خود را براي حل بحران 
افغانستان ايفا كنند. در چارچوب مدل اين سازمان، مي توان 3اقدام 

اساسي انجام داد:
1- كمك به دولت افغانستان براي ايستادگي در برابر طالبان

2- برقراري آتش بس
3- تشكيل يك نيروي نظامي حائل، متشكل از سربازان كشورهاي 

اسالمي بين 2طرف
ديگر كشورهاي اســالمي كه هم مرز با افغانســتان نيستند نيز 
مي توانند در چارچوب سازوكار جديد، براي پايان دادن به جنگ 
خانمان سوز در افغانستان وارد شوند. اين سازوكار مي تواند همچون 
سازمان امنيت و همكاري اروپا حول مسائل امنيتي فعاليت كند و 
صرفا در مواقع لزوم تشكيل جلسه دهد. بدون شك 4كشور بزرگ 
اســالمي يعني ايران، عربســتان، مصر و تركيه مي توانند با كنار 
گذاشتن اختالفات خود- دست كم به طور موقت - براي حل بحران 
برادران و خواهران ديني خود در افغانستان، وارد عمل شوند. اين 
كشورها بايد بالفاصله براي تشكيل نشســت اضطراري سازمان 
كنفرانس اسالمي درخواســت دهند. اين اقدام، مي تواند جهان 
اسالم را كه متفرق تر از هميشه است، براي حل مسئله افغانستان 
متحد كند. فراموش نكنيم كه جهان در آينده شاهد بحران های 
متعدد خواهد بود و جهان اســالم نيازمند يك ساختار تازه براي 

عبور از اين بحران هاست.
سازمان كنفرانس اسالمي هيچ گاه نتوانسته به عنوان يك سازمان 
مؤثر در عرصه سياســت بين الملل رفتار كنــد. چنين راهكاري 
مي تواند فرصتي مناسب براي پوســت اندازي سازمان كنفرانس 
اسالمي در اختيار اين سازمان قرار دهد. چين و روسيه نيز به عنوان 
2عضو دائم شــوراي امنيت سازمان ملل بدون شــك از اين ايده 
حمايت خواهند كرد؛ چرا كه بحراني تر شدن اوضاع در افغانستان 

بدون شك دامن اين 2كشور را هم خواهد گرفت.

پاكستان و آينده افغانستان
در ميان كشورهاي همسايه افغانستان، پاكستان شايد كليدي ترين 
نقش را در تعيين آينده افغانستان داشته باشد. اسالم آباد بايد بداند 
كه آينده پاكستان به آينده افغانستان گره خورده است. اگر طالبان 
بار ديگر در افغانستان به قدرت برســد، پاكستان رنگ آرامش را 
نخواهد ديد. طالبان پس از تشــكيل حكومت به ســمت تعيين 
تكليف »خط ديورند« خواهد رفت؛ خطي كه پشتونســتان را به 
2قسمت تقسيم كرده است. بيشتر پشتون ها با تقسيماتي كه در 
قرن نوزدهم از ســوي حكومت افغانستان و هند بريتانيايي انجام 
شد، در آن سوي مرز افغانستان و در خاك پاكستان جاي گرفتند. 
طالبان پس از تشــكيل حكومت در افغانستان، به سمت مطالبه 
پشتونستان از پاكستان خواهد رفت. اين آتش دامن پاكستان را 

نيز خواهد گرفت.

افغانستان و آينده منطقه 
رها كردن افغانســتان، آتشــي به پا مي كند كــه كل منطقه را 
دربرخواهد گرفت. خروج ناگهاني نيروهاي خارجي بدون شــك  
افغانســتان را با بحراني تازه روبه رو خواهد كرد و اين كشور را در 
آستانه جنگ داخلي قرار خواهد داد؛ مگر آنكه كشورهاي همسايه 
افغانســتان و كشــورهاي اســالمي فرصت را غنيمت شمرده و 
راهكاري براي عبور از اين بحران پيدا كنند. بايد بپذيريم كه طالبان 
يك جريان ارتجاعي است؛ تفكيكي به اسم طالبان خوب و طالبان 
بد وجود ندارد. طالبان وقتي به قدرت برسد، هرگز به وعده هايي كه 
امروز مي دهد عمل نخواهد كرد. دولت هاي اسالمي و دولت هاي 
منطقه بايد براي حل بحران افغانستان، امروز دست به اقدام بزنند. 
بحران افغانستان يك بحران فزاينده اســت؛ پيش از آنكه به حد 

انفجار برسد، دولت ها بايد اقدام كنند.

ســربازان آموزش ديده و باتجربــه كلمبيايي، بعد از 
بازنشستگي عموما زودهنگام خود، به اهدافي باارزش گزارش2

براي شــركت هاي امنيتي خصوصي در سراسر دنيا 
تبديل مي شوند و با سال ها آموزش پيشــرفته و تجربه ميداني، به 
بهترين و ارزان ترين مزدوراني تبديل مي شوند كه جنگ ساالران گير 
خواهند آورد؛ از افغانســتان و يمن و عراق گرفته و حاال در آخرين 
مورد، ترور رئيس جمهور هائيتي، رد پاي مــزدوران كلمبيايي به 

وضوح ديده مي شود.
به گزارش رويترز، دســت كم 17نفــر از نيروهاي نظامي ســابق 
كلمبيا در ميان مظنوناني هستند كه هفته گذشته يوونل مويس، 
رئيس جمهور هائيتي را در اقامتگاهش ترور كردند. مقامات هائيتي 
گفته اند كه اين ترور ســازمان يافته،  كار يك جوخه قتل خارجي 
بوده و براســاس گزارش ها و اظهارنظرهاي مقامــات در هائيتي و 
كلمبيا، نقش اصلي را نيروهاي ويژه بازنشسته كلمبيا در اين ترور 
به عهده داشــته اند. اين ترور، هائيتي را كه همين حاال هم گرفتار 
خشونت هاي دارودسته هاي تبهكار است، وارد يك بحران سياسي 
عميق كرده است. انگيزه هاي ترور مويسه و صادركنندگان فرمان 

آن هنوز ناشناخته هستند.
اما چيزي كه كامال شــناخته شده اســت  حضور پررنگ مزدوران 
كلمبيايي است. سربازان بازنشسته كلمبيايي، به خصوص آنها كه 
در گروه هاي ويژه ضربت و ضدتروريستي فعال بوده اند، در سراسر 
دنيا گزينه محبوبي براي فعاليت هاي قراردادي هســتند. 60سال 
جنگ داخلي، كلمبيا را مجبور كرده تمرين هاي ويژه و منظمي براي 
نيروهاي نظامي خود برنامه ريزي كند و ثمره اين سيستم آموزشي 

منظم و پيشرفته، نيروهايي نخبه و ميدان ديده هستند.
به گزارش گاردين، كلمبيا نيروهــاي ويژه خود را براي آموزش، به 
آمريكا و اسرائيل هم مي فرستد و نيروهاي ويژه ارتش و پليس اين 
كشور، در زمره بهترين نيروهاي دنيا از نظر آموزش و تجربه ميداني 

هستند.
با اين حال اين نيروهاي ويژه، از مزاياي بازنشستگي همتايان خود 
در ديگر كشورها برخوردار نيســتند. آنها وقتي 40 ساله مي شوند 
بازنشسته مي شــوند و كلمبيا هم براي حفظ و تامين زندگي آنها 
برنامه خاصي ندارد. همين باعث مي شــود كه شركت هاي امنيتي 

خصوصي آنها را جذب كنند.
آدام ايساكســون، مدير امور دفاعي در »دفتر واشــنگتن در امور 
آمريكاي التيــن« درباره آنها گفته اســت: »بعد از ســال ها نبرد 
عملياتي، در كلمبيا تعداد قابل توجهي از نيروهايي وجود دارد كه 
با تاكتيك هاي مرگبار آشنا هســتند. در واقع ما نوعي سرريز اين 
نيروها را داريم. بسياري از آنها توســط شركت هايي در خاورميانه 
اســتخدام شــده اند، جايي كه درآمد مزدوران به مراتب بيشتر از 
پولي اســت كه در ارتش كلمبيا نصيبشان مي شــد. برخي ديگر 
 به عنوان شــبه نظامي در گروه هاي قاچاق مواد مخدر  اســتخدام 

شده اند.«

صادرات مزدور
خبر حضور ســربازان كلمبيايي در تــرور رئيس جمهور هائيتي با 
واكنش هاي منفي در اين كشــور مواجه شده اســت. روزنامه ال  
تيه مپو بزرگ ترين روزنامه كلمبيا بعد از افشــاي نقش ســربازان 
بازنشسته كلمبيايي در ترور در گزارشي با تيتر »مزدوران كلمبيايي؛ 
آموزش ديده، ارزان و هميشــه در دســترس« جزئيات زيادي از 
سربازاني كه در اين ترور نقش داشته اند ارائه و به نام آنتونيو گاروسو 
اشاره كرده بود. اين ســرباز سابق كه 41ســال دارد، ماه پيش به 
دومينيكن سفر كرد تا از آنجا پنهاني از مرز رد شود و براي انجام ترور 
وارد هائيتي شود. او يكي از 28عضو تيم ترور رئيس جمهور هائيتي 

است، اعضای اين تيم دستگير شده اند. اين ترور در هائيتي، يكي از 
نمونه كارهاي مزدوران كلمبيايي در سراسر دنياست و رد پاي آنها 

را در نقاط مختلف دنيا مي توان پيدا كرد.
ژنرال لوئيس فرناندو ناوارو، فرمانده نيروهاي مسلح كلمبيا جمعه در 
جمع خبرنگاران درباره مزدوران كلمبيايي گفته است: »استخدام 
سربازان كلمبيايي براي سفر به نقاط مختلف دنيا به عنوان مزدور 
زمان زيادي است كه انجام مي شود. براي نمونه، تعداد چشمگيري 

از سربازان كلمبيايي در دوبي هستند.«
امارات بهترين كارفرماي سربازان سابق كلمبيايي به شمار مي رود 
و آنها را براي مقابله با حوثي ها، به يمن اعزام مي كند. آنها در يمن، 
به گفته  شــان مك فيت، محقق ارشد شــوراي آتالنتيك و استاد 
دانشگاه جورج تاون، در كنار مزدوران ديگري از آمريكاي التين از 

كشورهاي پاناما، السالوادور و شيلي مي جنگند.
به گفته مك فيت،  مزدوران آمريكاي التين، 4 برابر همقطاران خود 
در ارتش كشورشان درآمد دارند اما در مقايسه با مزدوران انگليسي 
و آمريكايي، بسيار ارزان هســتند و كسري از حقوق آمريكايي ها و 

انگليسي ها را دريافت مي كنند.

شرمساري جهاني
ناوارو گفته است كه كلمبيا براي حفظ سربازان سابق خود، به آنها 
شانس شركت در دانشگاه هاي كلمبيا را داده اما ارتش اين افراد را 

رها مي كند و از آنها حمايت نمي كند.
ژنرال ادواردو زاپاتيرو، فرمانده نيروي زميني ارتش كلمبيا به رويترز 
گفته است كه مزدوران اين كشور، به خاطر تجربه زيادي كه دارند 
استخدام مي شوند. او گفته است: »شرم آور است اما ما آنها را براي 

چيزهاي ديگر آموزش مي دهيم.«
يك منبع در ارتش كلمبيا به رويترز گفته است كه سربازاني كه در 
زمينه هاي ضدشــورش و ضدتروريسم شهري در كشورهايي مثل 
آمريكا و در رژيم هايی مانند اســرائيل آموزش ديده اند، بيشتر از 
ديگران خواهان دارند. گاروسو كه در روزنامه ال تيه مپو به او اشاره 
شده،  دقيقا يكي از همين افراد اســت. به گزارش گاردين، او عضو 
سابق تيمي در ارتش كلمبيا با نام »گروه نيروهاي ويژه ضد تروريسم 
شهري« است. نيروي ويژه اي كه او در آن خدمت مي كرده، در سال 

1986بعد از شورش چپ گراها و اشغال ديوان عالي كلمبيا توسط 
آنها تاسيس شده اســت. تعداد زيادي غيرنظامي ازجمله نيمي از 
قضات ديوان عالي كلمبيا، در حمله نيروهاي نظامي براي آزادسازي 
آنها كشته شــدند و بعد از آن، يك نيروي مخصوص براي عمليات 
شهري و ضدتروريستي شــكل گرفت. بخشي از فعاليت تيم سابق 
گاروسو، محافظت از شــخصيت هاي مهم بوده است. اين بار البته 
گاروسو از آموزش هايي كه ديده بود كامال برعكس استفاده كرده و 
به جاي محافظت از يك شخصيت مهم، در ترور او نقش داشته است.

گاروسو پيش از عبور از مرز و ورود به هائيتي، درست همانند يك 
توريســت از حضور خود در دومينيكن لذت مي برده و چند سلفي 
هم در صفحه اش در فيسبوك منتشــر كرده است. در يكي از اين 
عكس ها، او در كنار پاپ موبيلي ديده مي شود كه در سفر پاپ ژان 
پل دوم به دومينيكن در سال 1992استفاده شده بود. پاپ موبيل، 
خودروي مخصوص و ضدگلوله اي اســت كه پــاپ در آن از ميان 
مومنين به آرامي حركت مي كند و آنها را متبرك مي كند. درست 
يك ماه بعد از انتشــار اين عكس، گاروســو در ترور رئيس جمهور 

هائيتي شركت كرد.
جذب گاروسو، ادامه روندي اســت كه از مدت ها پيش در كلمبيا 
وجود داشته اســت. جوانان در كلمبيا بايد يك ســال را به عنوان 
سربازي در ارتش يا پليس بگذرانند. دانشجويان و كساني كه بتوانند 
پول مشــخصي به دولت بدهند از اين قانون معاف هستند. براي 
بســياري از جواناني كه از فقر رنج مي برند و به خصوص در مناطق 
دورافتاده و پرتنش زندگي مي كنند، ماندن در ارتش و پليس تنها راه 
براي داشتن يك شغل رسمي است. آنها در ارتش درآمد كم و شغل 
پرخطري دارند و از عزيزان خود هم دور هستند. بنابراين طبيعي 
است كه بعد از بازنشستگي، براي درآمد بيشتر جذب شركت هاي 
امنيتي خصوصي شوند. اين سنت در كلمبيا بسيار قدمت دارد و حاال 
دستگيري چند سرباز سابق كلمبيايي در ماجراي ترور رئيس جمهور 
هائيتي،  به يك آبروريزي بين المللي براي كلمبيا تبديل شده است. 
مردم در كلمبيا هم به شدت شوكه شده اند. يك كاربر كلمبيايي در 
توييتر درباره اين شرايط نوشته است: »بسيار بسيار ناراحت كننده 
است كه ما كشور مزدوراني شده ايم كه به سراسر دنيا سفر مي كنند 

و جنگ مي كنند.«

 سربازان بازنشسته كلمبيايي به عنوان مزدور در سراسر دنيا حضور چشمگيري دارند جهان در تيررس مزدوران كلمبيايي
و نقش آنها در ترور رئيس جمهور هائيتي، سر و صدا كرده است

 ســاختار پيچيده حاكم بر خاورميانه و 
شمال آفريقا باعث شده كشورهاي واقع گزارش1

در اين منطقه تجريبات به كلي متفاوتي 
از توســعه اقتصادي و ثبات داخلي داشته باشند. براي 
مثال در شرايطي كه برخي كشــورهاي اين منطقه، 
آمارهاي قابل قبولي در سطح جهاني براي رفاه يا توسعه 
خدمات زيرساختي نظير برق، حمل ونقل عمومي و... به 
ثبت رسانده اند، ديگر كشورها از تامين امور مقدماتي 
براي زندگي روزمره شــهروندان خود ناتوان هستند. 
ازجمله مهم ترين اين دوگانه ها، مســئله تامين برق، 

به ويژه در فصل گرم سال است.
در يك سوي اين دوگانه كشورهاي ثروتمندي قرار دارند 
كه با تاسيس نيروگاه هاي مدرن يا خريد گسترده انرژي، 
زيرساخت مناســبي براي خدمات برق رساني فراهم 
كرده اند؛ در سوي ديگر، كشورهايي ديده مي شوند كه 
به دليل ناتواني دولت   ها و درگيري با بحران هاي نظامي يا 
اقتصادي، همواره در ماه هاي گرم سال با معضل بي برقي 
روبه رو هستند. كشورهاي لبنان، عراق، سوريه، يمن و 

ليبي به داليل مختلف درگير اين وضعيت هستند.

لبنان؛ بي برقي در سايه فروپاشي
لبنان ازجمله كشورهايي است كه حتي در شرايط صلح 
و ثبات داخلي طي ساليان گذشته همواره گرفتار معضل 
بي برقي بوده است. البته ريشه اين بحران در لبنان نيز 
به جنگ برمي گردد؛ از جنگ داخلي دهه1980 گرفته 
تا حمالت هوايي اسرائيل به اين كشور در سال2006 
كه بخش مهمي از زيرســاخت هاي شهري لبنان را از 
بين برد. دولت هاي متعدد لبنان طي 15سال گذشته 
بارها برنامــه و بودجه هاي چشــمگيري را براي حل 
معضل برق در نظر گرفته اند اما هيچ يك از اين طرح ها 
در ساختار فاسد اقتصاد لبنان به نتيجه نرسيده است. 
از سوي ديگر، نفوذ آمريكا و عربستان سعودي مانع از 
آن شده كه كشورهايي نظير ايران با ساخت نيروگاه در 
لبنان، دست كم بخشــي از بحران برق در اين كشور را 

مهار كنند.

تمــام اينها در حالي اســت كه لبنان از ســال2019 
به دليل تحريم هاي خارجي و فساد داخلي با احتمال 
فروپاشــي تدريجي دولت و نظام بانكي روبه روســت. 
هم اكنون وزارت انرژي لبنان روزانه تنها 2 الي 4ساعت 
از برق شــهروندان را تامين مي كند و مــردم ناچارند 
براي روشنايي در ساير ســاعات روز، برق اضطراري از 
شــركت هاي خصوصي تهيه كنند. جالب آنكه بخش 
عمده اين مولدهــاي اضطراري نيــز نيازمند واردات 
سوخت هستند؛ امري كه در سايه تحريم لبنان و نبود 
منابع ارزي، باز هم با مشكالت متعددي روبه روست. در 
صورت عدم تامين فوري سوخت و يا افزايش توان وزارت 
انرژي، به زودي بخش قابل توجهی از مناطق مسكوني و 

تجاري لبنان در خاموشي هاي درازمدت فرو مي روند.

عراق؛ ميراث جنگ و تحريم
آغاز معضل بي برقي در عراق به دهه1990 و تحريم هاي 
گسترده شوراي امنيت عليه نظام بعثي صدام حسين 
برمي گردد. بسياري از نيروگاه هاي عراقي در آن دهه 
به دليل عدم دسترسي به مهندسان و يا حتي قطعات 
خارجي، به تدريج ازكارافتاده و فرسوده شد؛ به گونه اي 
كه حتي در برخي موارد، احياي آنها پس از جنگ نيز 

ممكن نبود.
عالوه بر اين، بخش مهمي از زيرساخت هاي نيروگاهي 
عراق در جريان دو جنــگ اول و دوم خليج فارس، به 
شكل عامدانه توسط نيروي هوايي ارتش آمريكا تخريب 
شد. به اين ترتيب، نظام صدام هنگامي سقوط كرد كه 
بسياري از منابع و زيرساخت هاي دولتي، از برق و آب 
گرفته تا آموزش و پرورش و شبكه ارتباطات تا حد قابل 
توجهي آســيب ديده و يا از بين رفته بود. با اين حال، 
بسياري اميد داشتند پس از روي كار آمدن دولت هاي 
دمكراتيك شرايط زندگي در عراق به تدريج تغيير كند؛ 

اميدي كه البته چندان برآورده نشد.
هم اكنــون يكــي از اصلي ترين محورهــاي اعتراض 
شهروندان عراقي عليه دولت اين كشور، فساد جريانات 
حاكم بر وزارت نيرو اســت؛ به گونه اي كه با گذشــت 
نزديك به دو دهه هيچ تحول اساســي در زمينه رفع 
نياز اين كشور به خارج براي تامين برق صورت نگرفته 
است. هم اكنون بخش عمده برق عراق از طريق واردات 

خارجي، مخصوصا از طريق ايران تامين مي شود. با اين 
حال برآوردهاي وزارت نيروي عراق مي گويد اين كشور 
در ماه هاي گرم سال بيش از 3هزار مگاوات كسري برق 
دارد. راهكار دولت الكاظمي براي حل بحران، افزايش 
واردات از كشورهاي عربي خليج فارس و البته استفاده 

از نيروگاه هاي برقابي تركيه است.

سوريه؛ قرباني تروريسم
سوريه ازجمله كشورهاي باثبات عربي به شمار مي رفت 
كه به رغم بحران هاي اقتصــادي نظير تورم و بيكاري، 
تا پيش از آغاز جنگ داخلي مشــكالت قابل توجهي 
در زمينه خدمــات عمومي همچون برق يا ســوخت 
نداشت. اما بحران نظامي سال2011 كه با گذشت يك 
دهه همچنان ادامه دارد، شــرايط را به كلي تغيير داد. 
هم اكنون برخي از مناطق جنگ زده ســوريه تا بيش 
از روزانه 14ساعت گرفتار معضل بي برقي هستند. اين 
وضعيت طي يك سال گذشته در شهرهاي نسبتا باثباتي 
نظير دمشــق، طرطوس و الذقيه هم با شدت كمتري 

ديده مي شود.
ريشه اين مشكل از يك سو به تخريب زيرساخت هاي 
اساسي نظير نيروگاه ها در جريان جنگ و از سوي ديگر 
به عدم  وصول منابع سوخت كافي براي سوريه در نتيجه 
تحريم ها برمي گردد. دولت تركيه  ماه گذشته اعالم كرده 
زيرساخت هاي محدود اما كاربردي را براي شهروندان 
سوريه اي ساكن استان ادلب تاسيس خواهد كرد. اين 
استان هم اكنون تحت كنترل مخالفان دولت بشار اسد 
قرار دارد. مؤسسه كارنگي ســال گذشته در گزارشي 
پيش بيني كرده بود تشديد فشارهاي معيشتي نظير 
قطع طوالني مدت برق، ممكن است شهروندان سوريه 
در مناطق حامي نظام اسد را نيز به سوي تكرار اعتراضات 
خياباني هدايت كند. اين در حالي است كه با توجه به 
تحريم هاي ســزار، عمال تمامي راه ها بر دولت سوريه 

براي حل معضل بي برقي بسته است.

يمن؛ خاموشي، بخشي از بحران
بدون شــك مســئله تامين كمبود برق، تنها بخش 
كوچكي از بحران انســاني يمن طي 5سال گذشته به 
شــمار مي رود؛ بحراني كه دبيركل سازمان ملل آن را 

با عبارت »سياه ترين بحران قرن« توصيف كرده است. 
حمالت بي وقفه هوايي و محاصره همه جانبه يمن توسط 
ائتالف عربستان، اين كشور را با معضالتي نظير شيوع 
بيماري هاي واگيردار، قحطــي و البته تخريب بخش 
عمده زيرســاخت هاي خدماتي همچون برق روبه رو 

كرده است.
هم اكنون ميانگين قطعي برق در مناطق مختلف يمن 
به بيش از 15ساعت در روز مي رسد. براساس آمارهاي 
منتشرشده از سوي دولت منصور هادي، ظرفيت توليد 
نيروگاهي اين كشور برابر با 50درصد نياز شهروندان 
يمني است. در عين حال، بايد توجه داشت بخشي از 
نيروگاه هاي واقع در اســتان هايي مانند مارب به دليل 
شــرايط جنگي به كلي از مدار خارج شده اند. سازمان 
ملل اعالم كرده يكــي از اولويت هاي امــدادي براي 
يمن در صورت توقف درگيري هاي نظامي و برقراري 
آتش بس، كمك به افزايش توليد برق در اين كشــور 

جنگ زده است.

ليبي؛ جنگ داخلي و بحران سياسي
با وجود آنكه بحران نظامي ليبي به استثناي سال هاي 
2014 الي 2016، بخش محدودي از ســرزمين هاي 
اين كشور را شامل مي شــود اما وضعيت برق همچون 
ديگر خدمات دولتي در اين كشور از زمان سقوط نظام 
قذافي و آغاز ناآرامي هاي داخلي تا كنون بحراني بوده 
است؛ به گونه اي كه برخي از مناطق شرقي ليبي شاهد 
بيش از 15ساعت خاموشي در روز هستند. به گزارش 
شبكه الجزيره، معضل اصلي ليبي به تخريب بخشي از 
شبكه نيروگاهي و همچنين فرسودگي بخش ديگري 
از آن برمي گردد. جالب آنكه دولت وفاق ملي در قالب 
بودجه سال2017 مبلغ 800ميليون دالر را براي حل 
معضل برق در ليبي هزينه كرد؛ طرحي كه البته هيچ 
نتيجه اي به دنبال نداشت. ســخنگوي دولت، ناكامي 
طرح مورد نظر را به عدم توافق ميان گروه هاي سياسي 
و تدوام تنش هاي ميان بنغــازي و طرابلس ربط داده 
است. با اين حال دولت جديد ليبي در جريان نخستين 
توافق هاي اقتصادي با كشــورهاي خارجي، قراردادي 
را براي ســاخت دو نيروگاه برق توسط تركيه به امضا 

رسانده است. 
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روز به روز ابعاد جديدي از  تأثيرات خاموشي ها نمايان فاطمه عباسي
مي شود و ديگر كار از تحمل گرماي بدون كولر و سوختن 
وسايل برقي گذشته و به دزدي كابل هاي برق و از كار افتادن 
آسانسورها و عابربانك ها رسيده است. رئيس پليس تهران 
گفته، كار نيروهاي پليس راهور به خاطر قطعي هاي مكرر 
برق افزايش پيدا كرده و از آنجا كه با رفتن برق، چراغ هاي 
راهنمايي سر چهارراه ها هم خاموش مي شوند، پليس بايد 
نيروهاي بيشتري را در خيابان ها بگذارد و به همين دليل 
حضور پليس براي موارد ديگر كمرنگ شــده است. موارد 
ديگر هم شامل ســرقت هاي مختلف است كه در تاريكي 
راحت تر انجام مي شود. به تازگي هم سرقت كابل هاي برق در 
زمان خاموشي ها زيادشده چون خطر برق گرفتگي موقع 
دزديدن كابل ها وجود ندارد. سخنگوي سازمان آتش نشاني 
هم اعالم كرده كــه در يك هفته گذشــته 1600حادثه 

آسانسور به علت قطعي برق رخ داده و بيشتر اين حوادث هم 
گيركردن آسانسور و محبوس شدن افراد در اين اتاقك فلزي 
بوده اســت. اما اتفاقات بــه همين جا ختم نمي شــود؛ 
قطعي هاي برق بدون برنامه ريزي و اطالع قبلي، سيستم 
ارتباطي بانكداري و مالي كشور را هم تحت تأثير قرار داده و 
اختالالتي به وجود آورده كه رفع شدن شان گاهي چند روز 
و گاهي حتي چند هفته طول مي كشد. عالوه بر اين بسياري 
از دستگاه هاي خودپرداز و كارتخوان فروشگاهي به دليل 
افزايش مدت زمان قطعي برق در برخي مناطق شهر تهران 
تا  6-5ساعت و خالي شدن باتري ها از مدار خارج شده اند كه 
مشكالتي را در زمينه مالي ايجاد كرده است. حاال هم كه 
ديگر معضل از دست رفتن برق به از دست رفتن آنتن رسيده 
و خود وزير ارتباطات نيز اين موضوع را تأييد كرده و با پوزش 
وعده داده وضعيت بهبود پيدا مي كند. اما از دســت رفتن 
آنتن همانا و فلج شدن فرايند خريد مردم همانا. با قطع آنتن   

نه دستگاه هاي پوز فروشگاهي كار مي كند و نه امكان دريافت 
رمز دوم پويا وجود دارد. با وجود تمام اين اتفاقات اما پاسخ 
وزارت نيرو به قطع كالفه كننده برق در گرم ترين روزهاي 
تابستان، ذكر موضوع اســتخراج رمزارزها و خشكسالي 
بي سابقه در كشور به عنوان دليل بوده است؛ ضمن اينكه 
توصيه مي كنند كه در مصرف برق صرفه جويي كنيم. اما 
سؤالي كه پيش مي آيد اين است كه چرا در زمان اوج مصرف 
در 14تير سال گذشته، مصرف برق 56342مگاوات و در 
14تير امســال 66257مگاوات بوده؟ ضمن اينكه در اين 
معادله صنعت هم رشــدي نكرده و صنايع در روز 14تير 
امســال فقط 3572مگاوات مصرف برق داشته اند. آيا در 
يك سال گذشــته آنقدر وضع مردم خوب شده كه همگي 
وسايل پرمصرف و لوكس مثل كولرگازي خريده اند؟ اين 
افزايش تقريبا 10هزار مگاواتي ناشي از كدام جهش است 

كه از مردم مي خواهيد در مصرف برق صرفه جويي كنند؟

گرفتگي هاي برق

كارش پيدا كردن اسباب بازي هاي گمشده يا دست مهديا گل محمدي تصور كنيم كارآگاهي در اداره پليس وجود دارد كه 
و پاي جدا شــده آنهاســت و روي ميــزش در كنــار انبوه پروند ه هــاي قتل، 
اسباب بازي هايي را چيده كه بايد تكه هاي گمشده آنها را پيدا كند؛ دست جكي، 

سر سوزان و حتي شماره گير يك تلفن  پالستيكي. 
خب الزم نيست ديگر تصور كنيم چون چنين كارآگاهي در عالم واقعيت وجود 
دارد و مي توانيم با او آشنا شويم. مراجعان او كودكان توان ياب ذهني يا والدين 
آنها هستند كه همه  اين كودكان به يك اســباب بازي خاص دلبستگي زيادي 
دارند. والدين آنها با كارآگاه اســباب بازي ها تماس مي گيرند و او تكه ها يا خود 
اسباب بازي هاي گمشده را براي آنها پيدا مي كند. داســتان تا اينجاي كار يك 
حركت انفرادي و عالقه  شخصي بود تا اينكه سر و كله جويز  ويل دختر توان ياب 

ذهني اهل انگلستان پيدا شد. 
خواهر او به كارآگاه گفت كه جويز فقط با يك تلفن اسباب بازي خاص كه براي 
آموزش حروف طراحي شده رابطه برقرار مي كند. كارآگاه هم بعد از زير و رو كردن 
دنياي اسباب بازي ها متوجه شد اين اسباب بازي بيش از 15سال است كه ديگر 
توليد نمي شود. اينجا بود كه كارآگاه يك پست توييتري ساده با مضمون نياز اين 
دختر به اسباب بازي اش منتشر كرد. پس از يك هفته، يكي از كاربر هاي توييتر 

براي اين دختر اسباب  بازي مورد عالقه اش را فرستاد. 
اما اين پايان ماجرا نبود. خواهر جويز مي گويد: از اين اسباب بازي كه در بازار ناياب 
بود در هفته اول روزانه 3،2تا دريافت مي  كرديم تا جايي كه امروز در خانه ما بيش 
از 43عدد از آنها وجود دارد و ما خيالمان بابت شكستن و گم شدن آن يكي كه 

همراه هميشگي جويز بوده راحت است.

كارآگاهاسباببازيها

از ســال 2006ميــالدي شــاخص 
 Henley Passport Index هنلــي
بــه اعتبار ســنجي و رتبه بندي ارزش 
گذرنامه هــاي كشــور هاي گوناگون 
پرداخته اســت. گــزارش جديد اين 
شــاخص كه مربوط به ارزشــگذاري 
گذرنامه هــا در ســال 2021ميالدي 
اســت، نشــان مي دهد گذرنامه ژاپن 
در رتبه نخســت قرار دارد و دارندگان 
اين گذرنامه مي توانند به 193 كشــور 
يــا منطقه در جهــان بــدون دريافت 
رواديد يا با دريافت ويــزا هنگام ورود 
در مرز سفر كنند. سنگاپور در فهرست 
برتريــن گذرنامه هاي جهــان پس از 
ژاپن در جايگاه دوم قرار گرفته اســت. 
كره جنوبي و آلمان نيز با كســب امتياز 
مشابه همراه با يكديگر در جايگاه سوم 
قرار دارند. نام بســياري از كشورهاي 
اروپايي در ميان 10 گذرنامه برتر جهان 
ديده مي شود. 4كشــور ايتاليا، اسپانيا، 
لوكزامبورگ و فنالند به طور مشــترك 
در جايگاه چهارم برترين گذرنامه هاي 
جهان قرار گرفته اند. دانمارك و اتريش 
پس از اين 4كشــور جايــگاه پنجم را 
به خود اختصاص داده اند. 2كشور چين 
و امارات متحده عربي طي ســال هاي 
گذشته بيشــترين ميزان جهش را در 
فهرست شاخص هنلي داشته اند. چين 
كه در ســال 2011 ميالدي در جايگاه 
نودم قرار داشت در جديدترين فهرست 
منتشرشــده به جايگاه شصت و هشتم 
رسيده اســت. گذرنامه افغانستان در 
فهرســت هنلي در جايــگاه 110 قرار 
گرفته اســت و به اين ترتيب كمترين 
اعتبار را در ميان پاسپورت كشورهاي 
مختلف دارد. ايران به همراه سريالنكا 
در فهرســت شــاخص هنلي در سال 
2021 در جايگاه 99 قرار گرفته است. 
به اين ترتيب ايران جايــگاه دوازدهم 
را از انتهــاي فهرســت معتبرتريــن 

گذرنامه هاي جهان دارد.

پاسپورت اعال

قورمه سبزي؛ غذا  يا آيين؟ 
دنياي بزرگســالي از قبولي دانشــگاه يا ازدواج يا استقالل آغاز 
 نمي شــود. دنياي بزرگســالي دقيقا از آن نقطــه جادويي كه

 نخستين بار مي تواني قورمه سبزي را مثل مادربزرگت درست كني شروع مي شود. قورمه سبزي 
به نظر غذاي آساني مي آيد؛ البته اگر سبزي سرخ كرده را آماده توي فريزر داشته باشي و نخواهي 

از صف سبزي فروشي شروع كني.
اما همه دانش آشپزي جهان هم براي درست كردن يك قورمه سبزي خوب كافي نيست؛ وقتي 
در نخستين تالش، مخلوطي سبز با لوبياهاي رقصان را روي ميز مي گذاري و فكر مي كني پس 
فوت كوزه گري كجاي آن حركات آساني بود كه از مادربزرگ سر مي زد. وقتي بي عجله گوشت و 
پياز را تفت مي داد. ليمو عماني ها را با چاقو سوراخ مي كرد و با سبزي و لوبيا مي گذاشت كه بپزد؛ 

مگر تو دقيقا همين كار را نكرده بودي؟ 
قورمه سبزي اما درست درنيامده بود. درســت درآوردن يك قورمه سبزي جا افتاده، آنقدرها 
هم آســان نيســت؛ اول اينكه بايد در مصرف آب صرفه جويي كني، در زندگي و موقع پخت 

قورمه سبزي. دوم اينكه عجله نداشته باشي و سومي را آخر مي گويم.
اين غذا كه بوي عطرش مي تواند مهاجرين همه اعصار را به خانه برگرداند، جادويش در سبزي 
نهفته است؛ سبزي و كمي حوصله. وقتي همه مواد مخلوط شدند شعله بايد به كمترين حالت 

خودش برسد و چند ساعتي ريز ريز خورش بجوشد تا روغن بيندازد.
نكته سوم اينجا به كار مي آيد. زير قورمه سبزي را خاموش مي كني و مي گذاري توي يخچال و با 
اينكه وسوسه امتحان كردنش ديوانه ات مي كند، مقاومت مي كني. فردا اما آنچه بايد اتفاق افتاده 
است. يخچال، جادو را به كمال رسانده اســت و آنچه فردا سر ميز مي آيد دقيقا همان است كه 
بايد باشد. يك قورمه سبزي جا افتاده و تو مي تواني با اطمينان قدم در دنياي بزرگسالي بگذاري 
و همراه مادربزرگ براي جوان ترها كه هنوز اين جادوها را بلند نيستند، پشت چشم نازك كني.

لقمه

بي نصيب از نسيم 
 

نســيم رفته  اســت، ما مانده ايم و هرم 
تابســتاِن تب دار. حاال انگار آن سال ها 
كه نســيم همنشــين دلپذير روزها و 
شب هامان بود، خيالي  بيش نبوده است.

گرماي تابستان به تاالب كه مي رسيد، 
رقص آفتــاب را بــر امواج به تماشــا 
مي نشستيم و نســيم بر ما و بوته هاي 
تمشــك مي وزيــد. پنجــره اي را اگر 
مي گشــوديم بادي سرخوش مي دويد 
ميان خانه هامان و چشــم به هر سمت 
كه مي گردانديم، ســبزناكي درختاِن 
سايه گســتر، مهمان نگاه مان مي شد. 
فرفره هاي رنگين كاغذي با نســيمي 
خنك كــه از جانــب دريــا مي وزيد، 
مي چرخيدند و تابستان بهترين فصل 
سال بود، شيرين تر از بستني هاي يخي.

  آن زمان خانه ها چندان بلند نبودند و 
طمع ســاخت و فروش ساختمان هاي 
چندين طبقه با پنجره هايي كه تماشاي 
دريا را از آن خود كرده باشــند در چاه 
هوس بعضي از آدم ها ريشــه ندوانده 
بود. آن ســال ها نســيم كه مي وزيد، 

پژواك آواز حســن همايون فال دور و 
بر احواالتمان مي پيچيد كه  اي نســيم 
ســحري صبر كن، ما را با خــود ببر از 
كوچه ها و نسيم ما را به سرزمين روياها 

و خياالت مي برد.
نمي دانم چند سال گذشت اما يك وقت 
به خود آمديم و ديديم كه تن خســته 
تاالب بي مــوج مانده و جــان عزيزش 
آب رفته اســت. درختان كم شده اند و 
ســاختمان هاي بلند قد علم كرده اند.  
گفتند زمين گرم تر شده و خشكسالي 
دامن  گسترانده. حاال هر پنجره اي را كه 
باز مي كنيم، انگار تابستان تنومندتر از 
هميشه در قابش ايستاده و مدام نفس 
تب دارش را مي دمد به جان ما. امسال 
حكايت تلخ قطعی برق هم سبب شده تا 
گرما بيش از هميشه باِر كالفگي هامان 
را سنگين كند. ما هنوز يك وقت هايي 
مي خوانيم:آي نسيم سحري صبر كن 

اما نسيم رفته است.
او از خيابان هــاي شــلوغ و كوچــه 
پس كوچه هاي شهرمان گذشت و ما را 
با شرجي هاي بي پايان و عرق ريز، تنها 

گذاشته است.

دغدغه

اول آخر

شيدا اعتماد

عطر سنبل، عطر کاج
سرويس چيني نداريم تا  براي بچه هايمان به ارث فيروزه جزايری دوما
بگذاريم. اما اشكال ندارد. من و فرانسوا تصميم داريم به 
فرزندانمان چيز باارزش تري بدهيم. اين حقيقت ساده كه 
بهترين راه براي گذر از مسير زندگي اين است كه انسان 
»اهداكننده عمده« مهرباني باشد. به آنها خواهيم گفت 
كه ممكن است كسي با داشتن كلي اشياي زيبا و قيمتي 
هنوز بينوا باشد. و گاهي داشــتن دستور پخت كيك 

شكالتي كافي است تا انسان بسيار خوشحال تر شود.

بوك مارك

ناخدا خورشيد

- خب ناخدا بــا اين وضعي كه 
داري، حاضري بري سفر؟

* كجا؟
- ئو طرف.

* چه مي خواي بار بزني؟
- بار با بار مگه فرقي داره؟

* مو جنس حروم بار نمي زنُم.

- مگه جنس حــالل و حروم 
داره؟

* تو مگه نه 
مسلموني)مي خندد( 

خشــكبار باشــه حالل، ورق 
و پاســور حروم. تنباك حالل، 
ترياك حروم. زغال حالل، چايي، 
شكر. دنيا عين خرگوشه، نصفش 

حالله، ئو نصف ديگه ش حروم.

ديالوگ

حافظ

نصيحتي کنمت بشنو و بهانه مگير
هر آنچه ناصح مشفق بگويدت بپذير

عدد خبر

مرحله
یارانه نقدی ای كه ساعت ۲۴ 
امشب )۲۰ تیرماه( به حساب 
سرپرستان خانوار واریز شد، 
یكصدوبیست وپنجمین 
مرحله از پرداخت یارانه های 
نقدی بدون تغییر مبلغ از 

گذشته تاكنون است.

125

سال
آذرماه سال ۱۳۸۹ قانون 

هدفمندی یارانه ها به مرحله 
اجرا درآمد و از آن زمان 

تاكنون كه بیش از ۱۰ سال 
گذشته هر ماه مبلغ ۴۵هزار 

و ۵۰۰ تومان به حساب 
سرپرستان خانوار واریز 

می شود. طی این سال ها با 
وجود نوسان شاخص های 
اقتصادی و تمامی انتقادات 
و چالش هایی كه در رابطه با 
پرداخت یارانه نقدی وجود 

داشته نه رقم آن تغییر كرده و 
نه اصالحی در رویه پرداخت 

صورت گرفته است.

10

درصد
همواره و در تمام این سال ها 
حدود ۹۵ درصد جمعیت 
ایران یارانه نقدی ۴۵ هزار 
و ۵۰۰ تومانی را در هر ماه 

دریافت كرده و طبق آخرین 
گزارش سازمان هدفمندی 
یارانه ها تعداد یارانه بگیران 
بالغ بر ۷۷میلیون نفر است.
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عدد خبر

گرينويچ

نی
شقا

جو
ب 

 در
سارا

س: 
عك

جعبه کمک های ضروری 

يک قاب تاريخ فراموش شده... 
بنای قديمی و مخروبه در 

خيابان علوی کاشان با سليقه 
شهرداری اين شهر به اين 

شکل تزئين شده است.

ناصر تقوايي

مريم ساحلي

اثر: آحمت آيكانات



رنج های هرمز هزار رنگ
جزیره هرمز از مهم ترین جاذبه های گردشگری هرمزگان به حساب 

می آید، اما هنوز آب و برق اهالی آن از بندرعباس تامين می شود

مي
اس

ي ج
- عل

ري
شه

هم
س: 

عك
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بهاره بيژنی
خبرنگار

جزیره هرمز را با عنوان هایی مانند »نگین خلیج فارس«، »جعبه 
مداد رنگی«، »بهشــت زمین شناســان«، »شــاه کلید ورودی 
خلیج فارس« و جایی که در طبیعت آن بیش از ۹۰طیف رنگی 
می توان یافت، می شناســند. دیدنی های ایــن جزیره  کوچک 
بی شــمارند؛ از خاک های رنگی و معماری شــهری عجیب تا 
پوشاک سوزن دوزی شده زنان این جزیره، چشم هر گردشگری 

را خیره می کند.
این جزیره زیبا که از مهم ترین جاذبه های گردشگری هرمزگان 
به حساب می آید، با ۴۲کیلومترمربع مساحت، در 8کیلومتری 
بندرعباس قرار دارد؛ جزیره ای بیضی شکل با گنبدی نمکی در 
آب های هرمزگان که به دلیل مجاورت با تنگه هرمز، کلید خلیج 
فارس نیز نامیده می شود، چراکه درطول تاریخ ازنظر موقعیت 

ژئوپلیتیک و بازرگانی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده  است.

ميهمانی باشكوه رنگ ها
کوه های رنگارنگ، صخره های شــکل گرفته در طول  میلیون ها 
سال فرسایش زمین، سنگ های باشکوه نمکی و زیباتر از همه، 
خاک ســرخ؛ اینها جاذبه های تماشــایی جزیره  هرمز هستند.

از هرمــز به عنوان »نگیــن خلیج فارس« یاد می شــود، چراکه 
برخورداری از کوه ها و صخره هایــی به رنگ های قرمز، نارنجی، 

سفید، زرد و سبز، زیبایی خیره کننده ای به آن بخشیده است. 

در جزیره که ســیاحت کنی، تا چشــم کار می کند، خاک های 
رنگی به چشــم می آیند. برخی از کوه ها و صخره ها الیه به الیه 
رنگ های سبز، بنفش، قرمز، زرد و سفید دارند و هر نگاهی را به 
سمت خود می کشند. جالب این است که بخشی از خاک سرخ 
آن خوردنی اســت؛ از خاک ســرخ هرمز )که افراد محلی به آن 
»ِگُلک« می گویند(، نوعی سس خوردنی خوشمزه به نام سوراغ 
)مخلوطی از ماهی ســاردین و نارنج( تهیه می شــود که در نان 
محلی )تموشی( کاربرد دارد و یکی از پرطرفدارترین خوردنی ها 

در استان هرمزگان و جنوب کشور است.

محيط زیست بكر
در کنار خاک هزار رنگ جزیره هرمــز، وجود گونه های کم یاب 
جانوری مانند انواع پرندگان مهاجر، الک پشت های دریایی در 
خطر انقراض و جبیر )گونه ای آهوی بومی شبه قاره هند و ایران(، 
این جزیره را به محلی با ارزش های زیســت محیطی قابل توجه، 

بسیار تبدیل کرده است.
جنگل های مانگرو، ســاحل های شــنی که محل تخم گذاری 
الک پشت های دریایی به ویژه الک پشــت پوزه عقابی )گونه ای 
درخطر انقراض( اســت، وجود خرچنگ ها و انواع صدف ها، دره 
رنگین کمان و کوه های هفت رنگ از دیگر شگفتی های این جزیره 
به شمار می روند. قصر بی بی گل، قصر صورت، بازار زعفرانی، برج 
ِگُلک و برج تیرانــداز از دیگر جاذبه های دیدنی و گردشــگری 
جزیره زیبای هرمز محســوب می شــوند که هر گردشگری را 

به سوی خود می خواند.

کهن تاریخ هرمز
با وجود اینکه هرمز جزیره ای با قدمت فراوان است، اما تا همین 
چند سال قبل چندان شناخته شده نبود. در برخی منابع تصریح 
شده است که این جزیره، ۶۰۰میلیون سال قدمت دارد و آخرین 
برآمدگی از رشــته کوه های زاگرس در جنوب ایران به حساب 
می آید که در منابع تاریخی از آن با نام هــای »آرمو«، »ارمز«، 
»تیروس«، »جــرون«، »چــارون«، »زرون«، »مغســتان« و 

»هارموزیا« یاد شده است.
گفته می شــود هرمز تا پیش از اینکه مــورد حمله مغوالن قرار 
گیرد، تجارت پر رونقی داشته است، اما مغول ها که آمدند، آبادی 
و زندگی را هم با خود به یغما بردند؛ بخشی از اهالی به قشم کوچ 
کردند و عده ای دیگر به جرون یا بندر گمبرون نقل مکان کردند 
و درآنجا شهری ســاختند که به یاد شهر قدیم، اسمش را هرمز 

گذاشتند.
با توجه به رونق و آوازه این جزیره، در گذشته همواره مورد توجه 
مهاجمان بوده تا اینکه پرتغالی ها در سال ۱۵۰۷ میالدی، یعنی 
در زمان شاه اسماعیل صفوی وارد این جزیره شدند و قلعه ای در 
ضلع شرقی جزیره بنا کردند و درنهایت در سال ۱۶۲۲ میالدی، 
در زمان شاه عباس صفوی، امامقلی خان با کمک ارتش انگلیس، 
پرتغالی ها را از جزیره بیرون و قلعه را فتح کرد. درحال حاضر قلعه 
پرتغالی ها به محلی برای بازدید گردشگران تبدیل شده است؛ 
هرچند بخشی از آن تخریب شده، اما همچنان بخش های زیادی 
از آن پابرجا بوده و یادگار ستمی اســت که پرتغالی ها بر مردم 

جزیره روا داشته اند.

چالش های جزیره
با وجود قدمت تاریخی و طبیعت چشم نواز هرمز، اما این روزها 
حال این جزیره چندان خوش نیســت. حضور پررنگ انســان 
دراین جزیره، طبیعت بکر آن را مــورد تهدید قرار داده و هجوم 
سرمایه گذارن بخش گردشــگری نیز موجب نارضایتی بومیان 

این جزیره شده است.
جالب است بدانید این جزیره آب شیرین ندارد و آب آشامیدنی 
و برق اهالی هرمز از بندرعباس تامین می شــود. چندی پیش 
اســتاندارهرمزگان درباره ایجاد زیرســاخت های مناسب برای 
ارتقای تولید برق، آب و توســعه امکانات گردشگری در جزایر 
هرمز، با بیان اینکــه درچند مرحله، ۳۰میلیــارد تومان اعتبار 
برای پروژه هــای جزیره هرمز اختصاص یافته اســت، گفت که 
تاکنون ۱۲کیلومتر از جاده دور جزیره با امکاناتی ازجمله محل 
دوچرخه سواری و پیاده روی و نور مناسب، اجرا و تکمیل شده و 

۱۲کیلومتر دیگر از آن نیز در مرحله واگذاری به پیمانکار است.
فریدون همتی همچنین تصریح کرده بود که برای اجرای کامل 
این طرح، اعتباری بیش از ۱۲۰میلیارد تومان نیاز است که دراین 
زمینه وزارت نیرو برای تأمین نور و همچنین ستاد اجرایی فرمان 
امام )ره( برای ساخت این جاده، در کنار مجموعه دستگاه های 

استان مشارکت خواهند داشت.
همچنین به گفته اســتاندار، ســاماندهی ســواحل، راه اندازی 
اقامتگاه های جدید و خانه های بوم گردی و همچنین ســاخت 
هتل جدید، از دیگر پروژه ها در جزیره هرمز است. براساس آنچه 
مسئوالن مربوط اعالم کرده اند، درمجموع ۲8پروژه اولویت دار 

در جزیره هرمز تعریف و اجرایی شــده که بخــش عمده آنها تا 
پایان دولت دوازدهــم به بهره برداری می رســد و جزیره هرمز 
در زمینه امکانات و زیرســاخت ها، به ویژه در حوزه گردشگری 

توسعه می یابد.

پای درددل بومی ها
مردم هرمز درطول این سال ها به معنای واقعی مرزداران غیوری 
برای کشــور بوده اند و درطول دوران انقالب اســالمی، 8سال 
دفاع مقدس و جنگ خلیج فارس، شهدای زیادی تقدیم کرده اند 
و همواره انتظار دارند این جزیره به عنــوان نماد مقاومت باقی 
بماند. آنان معتقدند اجرای برخی طرح های گردشگری با بافت 
سنتی و زیســت بوم این جزیره تطابق ندارد و باید دراین زمینه 

بازنگری های الزم انجام شود. 
افزایش قیمت زمین ومسکن از دیگر مشکالتی است که مردم 
جزیره با آن دست به گریبان هستند. در سال های اخیر قیمت 
مســکن در جزیره افزایش یافته و پدیده مالکیت زمین ازسوی 
غیربومیــان، روزبه روز پررنگ تر می شــود. برخــی معتقدند 
اگرچه نمی توان گردشگری را به عنوان یکی از مولفه های مهم 
درآمدزایی برای مردم هرمز کتمان کرد، اما ســاخت هتل های 
بزرگ و لوکس در هرمز، به اختالف های طبقاتی دراین جزیره  
دامن می زند؛ جزیره ای که ساکنان اش هنوز با مشکل قطع مکرر 
آب  و برق دست وپنجه نرم می کنند و حتی از داشتن حداقل های 
زندگی مانند درمانگاهی مناسب که پاسخگوی نیازشان باشد، 

محرومند. 
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کابوس شوری 
دوباره آب در قم

 ماراتن 
سرانه ورزشی 

در استان ها

ورزش، جامعه سالم را می ســازد و البته انجام فعاليت های ورزشی نيازمند 
وجود فضاهایی مناسب است تا ورزشكاران بتوانند تمرینات ورزشی خود را 
به صورت حرفه ای در آن انجام دهند و کسانی هم که ورزش را به عنوان راهی 
برای زندگی بهتر و سالم تر انتخاب کرده اند در محيطی بانشاط فعاليت های 

ورزشی را انجام دهند.



ورزش، جامعه سالم را می سازد و البته انجام فعالیت های ورزشــی نیازمند وجود فضاهایی مناسب است تا 
ورزشکاران بتوانند تمرینات ورزشی خود را به صورت حرفه ای در آن انجام دهند و کسانی هم که ورزش را 
به عنوان راهی برای زندگی بهتر و سالم تر انتخاب کرده اند در محیطی بانشاط فعالیت های ورزشی را انجام 
دهند. اما مشکل اینجاست که بیشتر استان های کشور با چالشی به نام کمبود سرانه ورزشی دست به گریبان 

هستند؛ هرچند شدت آن در برخی استان ها بیشتر و در برخی کمتر است. در سال های اخیر تالش های بسیاری 
برای بهبود و افزایش میزان فضاهای ورزشی انجام شده و قصد داریم تا نتیجه این تالش ها را در گزارشی که به 
میزان سرانه ورزشی استان ها و مقایسه آن با الگوی مطلوب، پروژه های نیمه تمام یا در دست ساخت ورزشی و 

همچنین جایگاه ورزش معلوالن در زیرساخت های ورزشی استان ها پرداخته، بررسی کنیم.

ماراتنسرانهورزشیدراستانها
   يكشنبه 20تير 1400    شماره 8266 
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به گفته مسئوالن کرمان، سرانه  ورزشی دراین استان تقریبا 

با متوسط سرانه اماکن ورزشــی در سطح کشور، که یک کرمان
مترمربع است، برابری می کند. بیش از ۱۱۰هزار ورزشکار 
سازمان یافته در استان کرمان حضور دارند که جمعیتی 
قابل قبول است. گفته می شود آمار استفاده کنندگان از اماکن ورزشی ۳برابر این عدد 
است. همچنین هم اکنون بیش از ۸۰تیم ورزشی از استان کرمان در لیگ های کشوری 
حضور دارند. درحال حاضر، اداره کل ورزش و جوانان اســتان کرمان حدود ۱۸۰پروژه 
نیمه تمام و در دست ساخت دارد که برای اتمام آن 4۰۰میلیارد تومان اعتبار نیاز است. 
در حوزه  ورزش معلوالن نیز کرمان موفقیت هایی داشته که نمونه بارز آن زهرا نعمتی 
است که در مسابقات ملی و جهانی همواره صاحب رتبه های باال بوده است. در مرکز استان 
نیز برای ورزشــکاران معلول و جانباز، یک مجموعه  ورزشی شامل استخر سرپوشیده، 
سونا، جکوزی و چند سالن چندمنظوره ساخته شده که در اختیار جانبازان و معلوالن 
قرار دارد. در شهرستان ها نیز سعی شده است تا جایی که توان وجود دارد، امکاناتی برای 

معلوالن و جانبازان فراهم شود.
 

سرانه ورزشی در استان اصفهان حدود 4۱صدم مترمربع 

است که این سرانه با میانگین کشوری آن که حدود یک اصفهان
مترمربع اســت، فاصله دارد. با وجود این سرانه ناکافی، 
زیرساخت های خوبی برای ورزش معلوالن ایجاد شده و 
ورزشگاه های مناسبی برای ورزش معلوالن و جانبازان در استان وجود دارد. به عنوان 
مثال مجموعه اختصاصی جانبازان و معلوالن به تازگی در اتوبان شهیدمیثمی اصفهان 
افتتاح شده است. همچنین اداره کل ورزش و جوانان استان، برخی از اماکن خود را به 
ورزش معلوالن اختصاص داده است، اما با وجود ظرفیت خوب ورزشکاران جانباز و 
معلول استان، این زیرساخت ها کافی به نظر نمی رسد. همچنین درحال حاضر حدود 
۱2۰پروژه ورزشی نیمه تمام در استان وجود دارد که بیش از 2۰۰میلیارد تومان اعتبار 
برای تکمیل نیاز دارند. ازجمله این پروژه های نیمه تمام می توان به استخر چادگان 
اشاره کرد که بعد از گذشت حدود ۸، 9 ســال، همچنان نیمه تمام باقی مانده است. 
برخی از این پروژه ها  9 تا ۱۰ســال اســت که منتظر اختصاص اعتبار هستند تا به 
بهره برداری برسند و محدودیت منابع اعتباری، تنها مشکل برای تکمیل و بهره برداری 

از این پروژه هاست.

درسال های اخیر سرانه ورزشی کردستان افزایش یافته و از 

جایگاه 29کشور به رتبه ۱۳رسیده است. این استان امسال کردستان
نیز در تالش اســت با تکمیل پروژه های نیمه تمام، سرانه 
ورزشی خود را افزایش دهد. درحال حاضر ۷۵پروژه ورزشی 
نیمه تمام در استان وجود دارد که تکمیل آن به حدود ۳۰میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. از 
مهم ترین طرح های نیمه تمام در کردســتان می تــوان به هتل ورزش بیجار، اســتخر 
سرپوشیده کامیاران، ورزشگاه ۱2۰۰نفری بانه، خوابگاه ورزشی سقز و پیست اسکی بیجار 
اشاره کرد. پروژه های ورزشی چمن طبیعی زمین فوتبال 22گوالن سنندج، خانه جوان 
بانه، چمن مصنوعی سقز، چمن مصنوعی ناحیه منفصل شهری ننله، چمن مصنوعی شهر 
صاحب سقز و ســالن ورزشی ناحیه منفصل شــهری حسن آباد ســنندج نیز در آستانه  
بهره برداری قرار دارند و نیازمند تامین بودجه هستند. از دیگر پروژه ها می توان به پایگاه 
قایقرانی روستای رزاب از توابع سروآباد، سالن ورزشی شهرک امام شهرستان قروه و اجرای 
چمن مصنوعی مجموعه ورزشــی استقالل ســنندج اشاره کرد. این اســتان در زمینه 
زیرساخت برای توســعه ورزش جانبازان و معلوالن نیز وضعیت نســبتا مطلوبی دارد و 

می تواند جزو ۱۰استان برتر کشور قرار گیرد.

 سرانه ورزشی در استان کرمانشاه طی یکی دو سال اخیر، 

2۷درصد رشد داشته و طی این مدت، شاخص های توسعه کرمانشاه
ورزشی استان به اندازه ۱۵سال رشد داشته است. به گفته 
مســئوالن اســتان، تالش ها بــرای افزایش این ســرانه 
زیرساخت های ورزشــی تا پایان دولت دوازدهم در کرمانشــاه ادامه دارد. درحال حاضر 
2۸۰پروژه ورزشی در سطح اســتان در دست اجراســت که دیواره سنگنوردی، پیست 
اسکیت، پیســت چند منظوره اتومبیلرانی، پیست ســوارکاری و... از آن جمله هستند. 
تعدادی پروژه هم در روســتاها و مناطق دورافتاده درحال اجراســت. همچنین حدود 
۳۵۰ورزشــکار زیرنظر هیات جانبازان و معلوالن کرمانشــاه ورزش می کنند. عموم این 
ورزشکاران در رشــته های فوتبال هفت نفره، فوتبال قطع عضو، بسکتبال با ویلچر، 
والیبال نشسته، دوومیدانی، وزنه برداری، تیراندازی و ورزش باستانی فعالیت 
می کنند و امکانات و زیرساخت های خوبی برای این ورزشکاران در 
استان مهیاست. هیات جانبازان و معلوالن کرمانشاه هم در 
این ســال ها درسطح کشــور همواره حرفی برای 

گفتن داشته است. 

درحال حاضر در سیستان و بلوچستان ۶۰هزار ورزشکار 
سیستان  و 
بلوچستان

بیمه شــده و ســازمان یافته به فعالیت های ورزشــی 
می پردازنــد که ۱۷هزارنفــر از آنان را بانوان تشــکیل 
می دهند. با وجود این ظرفیت عظیم، اما این استان از نظر 
زیرساختی با مشکالت فراوانی روبه روست که  تاثیر مستقیمی بر بازده ورزش استان 
برجا گذاشته است. به عنوان مثال، سرانه کل ورزش استان ۵2سانتیمتر است که این 
میزان نشــان از فاصله زیاد استان با کشــور دارد. با این وجود،  ۱2۶پروژه نیمه تمام 
ورزشی شهری و روستایی نیازمند تامین اعتبار هستند. البته در این سال ها اقدامات 
خوبی برای توسعه ورزش استان صورت گرفته که افزایش مدال آوری و موفقیت های 

ورزشکاران استان بی شک تحت تاثیر این برنامه ها بوده است. 
راه اندازی 22خانه ورزش روستایی با همکاری فدراســیون ورزش های روستایی و 
بازی های بومی محلــی با هزینه 22۰میلیون تومانی، یکی از این برنامه هاســت. در 
۳سال گذشته برای رفع مشــکل پایین بودن سرانه فضای ورزشــی در روستاهای 
اســتان، ۳۶۶خانه ورزش روســتایی تجهیز و در 2سال گذشــته ۱۵۰زمین چمن 
مصنوعی ساخته شده است. شــرایط موجود در حوزه ورزش معلوالن استان هم به 
دلیل وجود محرومیت ها، فرق چندانی با سایر بخش ها ندارد و کمبود ها شامل حال 
این ورزشکاران نیز می شود، با این تفاوت که بخش ورزش معلوالن روستایی به شدت 

با کمبود روبه روست.

استان ایالم در ۸سال گذشته به موفقیت های چشمگیری 

ایالم
 

در حوزه ورزش دســت یافته و عالوه بر کسب مدال های 
رنگارنگ در 2بخش زنان و مردان، طرح های مناسبی نیز در 
نقاط مختلف استان افتتاح شده است. با رشد ۱4درصدی 
سرانه فضاهای ورزشی استان درسال های گذشته ، میزان سرانه ورزشی از ۷۸صدم به بیش 
از 92صدم مترمربع افزایش یافته است. در ۱۰سال گذشــته بیش از ۳۸فضای ورزشی 
سرپوشیده و روباز دراستان به بهره برداری رســیده است که این تعداد از ابتدای پیروزی 
انقالب اسالمی بی سابقه بوده است. تاسیس باشگاه های خصوصی استان نیز در ۱۰سال 
گذشته افزایش یافته و از ۱۸۰باشگاه به 4۱۰باشگاه رسیده است. افتتاح طرح های ورزشی 
نیز می تواند نقش مهمی در ترویج ورزش و ایجاد نشاط و شادابی در جامعه داشته باشد و 
درهمین راستا اسفندماه سال گذشته ۸طرح ورزشی با اعتبار ۷۰میلیارد ریال در مناطق 
مختلف استان ایالم افتتاح شد. همچنین ۵هزار و ۸۱۰ورزشکار بیمه شده و سازمان یافته 
در هیات های ورزشی استان فعالیت می کنند و با وجود شیوع کرونا و تعطیلی بسیاری از 
ورزش ها، ورزشکاران ایالمی در سال گذشته موفق به کسب عناوین مختلفی در مسابقات 

کشوری شدند.

از سال ۱۳92 برای توسعه زیرســاخت های ورزشی در 
 خراسان 

رضوی
خراسان رضوی، اجرای ۱۶۱پروژه آغاز شده که 4۵ پروژه 
به بهره برداری رســیده اســت. از این تعــداد ۳۰پروژه 
سرپوشیده به متراژ ۳۷هزارو ۸۶۰متر مربع و ۱۵پروژه 
روباز به متراژ ۱۵۵هزارو ۶42 متر مربع بوده اســت. هم اکنون نیز ۱۱۶پروژه ورزشی 
دردست اجراست که شامل ۳۵پروژه سرپوشیده به متراژ ۵۳هزارو ۱4۸متر  مربع و 
۸۱پروژه روباز به متراژ 2۳۸هزار و 2۱۱ متر مربع اســت. از مجمــوع کل پروژه ها، 
۷۱پروژه در مناطق روستایی و  9۰پروژه در مناطق شهری قراردارد. همچنین اعتبار  
اختصاص یافته به پروژه های ورزشی استان، بالغ بر۱۱۷میلیارد و ۱۸۰میلیون تومان 
بوده که سهم پروژه های سرپوشیده 4۱میلیارد و 9۵۰میلیون تومان و استادیوم ها و 
پروژه های روباز ۷۵میلیارد و 2۳۰میلیون تومان است. در شهر مشهد اقدام های خوبی 
برای تامین زیرساخت های ورزشی در ۳۵ مجموعه ورزشی شهر انجام شده، اما با توجه 
به جمعیت قابل توجه جانبازان، امکانات به طور عادالنه درمیان ورزشکاران جانباز و 
معلول و شهروندان عادی توزیع نشده است. ۱۵شهرستان از مجموع 2۸شهرستان 
اســتان دارای هیات ورزش های جانبازان و معلوالن هســتند و به زیرساخت های 

اختصاصی دسترسی ندارند.

درحالی که سرانه ورزشی اســتاندارد در جهان حدود 
 آذربایجان 

شرقی

 
۶مترمربع و این میزان در کشورمان، یک مترمربع است، 
اما سرانه ورزشــی در آذربایجان شــرقی با وجود همه 
باشــگاه های خصوصی که تعداد آن به ۸۰۰باشــگاه 
می رسد، به زحمت به ۸۰سانتیمتر برای هر شهروند می رسد. البته به اعتقاد برخی، 
سرانه ورزشی در تبریز کمتر از 4۰سانتیمتر است. در سال های اخیر 2۵۰ایستگاه 
ورزشــی صبحگاهی در پارک ها هم به فضای ورزشی اســتان افزوده شده است تا 
شهروندان به طور متوسط روزانه 2۰دقیقه ورزش کنند. دراین میان ورزش معلوالن 
دراستان وضعیت بهتری نسبت به سایر اســتان های همجوار دارد و تعداد مناسب 
اماکن تخصصی ورزش معلوالن در مجتمع هایی مانند صدرا، موجب شده تا اردوهای 
ورزشی معلوالن در شمال غرب کشور، بیشتر در تبریز برگزار شود. حدود ۱۵پروژه 
ورزشی نیمه تمام هم در استان وجود دارد که در تبریز، اهر و شهرهای دیگر استان 

قرار دارند.
 

سرانه ورزشــی در استان بوشــهر تا قبل از سال92 حدود 

۶4ســانتیمتر بــوده که بــا افزایــش 9۰درصــدی، به بوشهر
۱2۰سانتیمتر در ســال ۱4۰۰ رسیده است. افزون براین، 
مدت زمان و فاصله دسترســی هر شهروند بوشهری تا یک 
فضای ورزشی، کمتر از ۱۰دقیقه اســت. دراین مدت ۳2۱زمین چمن مصنوعی فوتبال 
دراستان ساخته شده که از این تعداد، ۱9۸زمین در روستاها بوده است. همچنین 
2۷زمین چمن بزرگ به بهره برداری رسیده و ۱۳۵ســالن ورزشی در شهرها و 
روستاها مورد استفاده ورزشکاران قرار دارد. درحال حاضر ۵استخر سرپوشیده، 
۷زمین ورزشی ساحلی، ۱۶۸خانه ورزش روستایی در ســطح استان وجود دارد و تعداد 
ورزشکاران سازمان یافته هم هزار و۷۰۰نفر است. پروژه های نیمه تمام استان هم شامل 
استخر اهرم، سالن بانوان دیلم، سالن ورزشی برکه چوپان بندر کنگان و همچنین پیست 
تارتان شهر برازجان است. ازآنجا که معلوالن هم می توانند از همه امکانات ورزشی موجود 
همچون سالن بهمنی بوشهر استفاده کنند، نمی توان برای آنها تفکیک دقیقی در حوزه 

فضای ورزشی دراستان را انجام داد.
 

سرانه ورزشــی اســتان اردبیل به طورمیانگین ۵۰صدم 

اردبیل
 

مترمربع اســت که دراین میان شهرستان کوثر بیشترین 
سرانه ورزشی و شهرستان اردبیل کمترین سرانه ورزشی را 
دارند. البتــه تکمیل پروژه هــای نیمه تمــام مانند خانه 
وزنه برداری استان، استخر جانبازان، سالن سرپوشیده دوومیدانی مجموعه ورزشی علی 
دایی و تاالر وزنه برداری اردبیل می تواند در افزایش سرانه فضای ورزشی استان موثر باشد. 
در استان اردبیل سالن های اختصاصی معلوالن وجود ندارد و برای معلوالن هم از فضای 
ورزشی عمومی استان استفاده می شود؛ هرچند پروژه مجموعه تخصصی ورزشی جانبازان 
و معلوالن مکان یابی و تخصیص اعتبار شــده و در مرحله اجرایی قرار دارد. عالوه بر نبود 
سرانه فضای ورزشی برای معلوالن استان، تجهیزات ورزشی جانبازان و معلوالن فرسوده 
است و به گفته مدیرکل ورزش و جوانان اردبیل، در ۸سال گذشته متاسفانه به نوسازی این 
تجهیزات و امکانات سخت افزاری توجهی نشده است  که از این نظر، معلوالن ورزشکار در 

مضیقه قرار دارند.
 

سرانه فضاهای ورزشی استان قزوین درحال حاضر نزدیک 

به ۶۰سانتیمترمربع به ازای هر فرد است که براساس برنامه قزوین
توسعه، این عدد باید به بیش از یک مترمربع افزایش یابد. با 
وجود تنگناهای مالی دولت، سال گذشــته حدود ۳۵هزار 
مترمربع به فضاهای ورزشی قزوین افزوده شده و در همین مدت ۱۳۰خانه ورزش نیز در 
روستاهای استان راه اندازی شده است که با توجه به بیش از 2۶۰هزار نفر نیروی سازمان 
نیافته ورزشکار در استان، ایجاد این فضاها با نیاز استان همخوانی ندارد. البته باید گفت با 
توجه به مصوبه مجلس درباره افزایش اعتبارات ناشــی از مالیات بر ارزش افزوده، بودجه 
جاری ورزش استان در سال های گذشته رشد خوبی داشــته است، اما با وجود ۳۷پروژه 
نیمه تمام ورزشی و 4۰پروژه تعمیراتی، هنوز ضعف های موجود برای تامین فضای مورد 
نیاز ورزش قزوین مشــهود اســت و باید برای رفع این ضعف ها و مشــکالت تالش ها را 

دوچندان کرد.

استان چهارمحال وبختیاری بیش از ۵۰هزار ورزشکار بیمه 
 چهارمحال
 و بختیاری

   
شده دارد که تعدادی از آنها در 2سال گذشته، حدود 2هزار 
و ۷۰۰نشان طال، نقره و برنز در میادین ملی و بین المللی 
کسب کرده اند، اما امکانات و تجهیزات ورزشی استان ناچیز 
است و سرانه ورزشی استان با میانگین کشــوری فاصله دارد. چهارمحال وبختیاری رتبه 
2۸کشــور را در حوزه زیرساخت های ورزشــی و جایگاه ســیزدهم را در زمینه کسب 
قهرمانی های کشوری به خود اختصاص داده و سرانه ورزشی در این استان ۳۰سانتیمتر 
است، درحالی که این شــاخص نســبت به میانگین یک مترمربعی کشــوری، کسری 
قابل توجهی دارد. هم اکنون 4۳طرح عمرانی نیمه تمام ورزشی در استان درحال اجراست 
که برای تکمیل و بهره برداری از این تعداد طرح، هزار و ۳۰۰میلیارد ریال اعتبار نیاز است. 
در صورت اختصاص این میزان اعتبار، وضعیت نامناسب سرانه ورزشی استان بهبود می یابد. 
این استان در حوزه ورزش معلوالن نیز ضعف های بسیاری دارد و فضاي ویژه و اختصاصي 
برای این افراد وجود ندارد. تنها زیرساخت ورزشی ورزشکاران معلول، یک سالن ورزشی از 
طرح های مشترک بهزیستی و سازمان ورزش و جوانان است که عملیات اجرایی آن از سال 
9۳ آغاز شده و تاکنون ۱۱میلیارد ریال برای ساخت این سالن ورزشی هزینه شده است. 

اکنون این طرح حدود 9۵درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
  

با وجود اینکه تعدادی از نام آوران و قهرمانان بین المللی کشور 

در شهر قم فعالیت ورزشی دارند و ظرفیت های خوبی برای قم
توسعه ورزش قهرمانی و همگانی وجود دارد، اما همچنان 
سرانه ورزشی قم به ازای هر نفر، حدود نیم مترمربع است و 
فاصله زیادی با میانگین کشوری دارد. کارشناسان یکی از راهکارهای افزایش سرانه ورزشی 
را تکمیل طرح های نیمه تمام می دانند، اما این راهکار هم در قم جوابگو نیست، چراکه این 
استان تنها یک طرح ورزشی نیمه تمام دارد. این مجموعه ورزشی 4۵۰۰نفری در منطقه 
پردیسان با پیشرفت ۷۰درصدی رها شده و ۱2سال است که خاک می خورد. گفته می شود 
طرح ساخت زمین چمن مصنوعی در دستجرد امسال به بهره برداری می رسد. قم از معدود 
استان های کشور اســت که به تأکید مســئوالن وزارت ورزش و جوانان در زمینه عدم 
کلنگ زنی پروژه جدید عمل کرده است. بنابراین افزایش سرانه ورزشی دراین استان انتظار 
بیهوده ای است. قم برای نخستین بار در ورزش معلوالن در دوره آینده پاراالمپیک ۳نماینده 
دارد و 2ورزشکار در رشته والیبال نشسته و یک ورزشکار در بسکتبال با ویلچر، تیم های 
ملــی کشــورمان را در پاراالمپیــک 2۰2۰ توکیو همراهــی می کننــد. در عین حال، 
زیرساخت های ورزش معلوالن در استان قم همیشــه مورد مناقشه بوده است و معلوالن 

استان از کمبودها گالیه مندند.

براساس سند چشم انداز توسعه زیرساخت های ورزشی 

ایران، باید سرانه ورزشی در کشور تا پایان سال ۱4۰2 مازندران
به 2۸۰ســانتیمتر برســد. در مازندران که سهم 

بسیار پررنگی در کسب افتخارات بین المللی و 
جهانی دارد، این رقم درحال حاضر ۱2۰سانتیمتر است، درحالی که قرار بود 

تا پایان سال جاری این سرانه ورزشی به ۱۵۰سانتیمتر برسد. پیش بینی 
مســئوالن ورزش مازندران این اســت که در صورت تکمیل حدود 

۱۰۰پروژه نیمه کاره ورزشی استان، سرانه ورزشی مازندرانی ها به 
این رقم خواهد رسید، اما برای تکمیل این پروژه ها به اعتباری بین 

44۰ تا ۵۰۰میلیارد تومان نیاز است. برخی پروژه های ورزشی 
مازندران بیش از ۱۰سال است که نیمه کاره مانده اند و ضعف 

زیرساخت های ورزشی استان در حوزه های مختلف دیده 
می شود. برای مثال در بخش دانش آموزی سرانه ورزشی 

این استان کمتر از ۱۰سانتیمتر است. کافی نبودن 
زیرســاخت های ورزشی این اســتان سبب شده 

گروه هایی مانند بانوان یــا معلوالن برای انجام 
فعالیت های ورزشی با مشکل مواجه باشند. با 

وجود اینکه در سال های اخیر برای افزایش 
زیرساخت های ورزشی ویژه این دو قشر 

تاکیدات زیادی شــد، اما عمال هنوز 
اقدام اثرگذاری در استان دیده نشده 

و فقط یک ســالن اســتخر ویژه 
معلوالن در ســاری توســط 

بهزیستی ساخته شده است.

با وجود اینکه اســتان البرز ازنظر برخورداری از قهرمانان 

ورزشی بین 4استان اول کشــور قرار دارد، اما از نظر سرانه البرز
ورزشی، جزو فقیرترین استان ها به شــمار می رود. سرانه 
فضای ورزشی در کرج ۵۳سانتیمترمربع است، درحالی که  
میزان استاندارد سرانه ورزشی، حدود یک مترمربع اعالم شده است. ساوجبالغ، نظرآباد و 
هشتگرد نیز از دیگر شهرستان های استان با سرانه ورزشی بسیار پایین هستند. مسئوالن 
استانی، رشد ســریع جمعیت و مهاجرپذیری را عامل اصلی پایین بودن سرانه ورزشی 
درالبرز عنوان می کنند. در سال های اخیر اجرای چند طرح  ورزشی در استان آغاز شده که 
بســیاری از آنها نیمه تمام مانده و حتی متوقف شده، اما ورزشــگاه ۶هزار نفری انقالب 
بزرگ ترین پروژه ورزشی استان است که سال هاست وعده افتتاح آن داده می شود و قرار 
است تا پایان دولت دوازدهم افتتاح شود. زیرساخت های ورزشی معموالن در البرز هم یکی 
از بخش های مغفول مانده اســتان اســت که توجه کافی به آن نشــده و با وجودی که 
ورزشکاران پاراالمپیکی استان در تیم های ملی وزنه برداری، والیبال و... مشغول فعالیتند، 

اما مجبورند برای تمرینات به تهران بروند.
 

ســمنان در یک دهه اخیر، رشــد قابل توجهی در ساخت 

سمنان
 

فضاهای ورزشــی داشــته و ســرانه ورزشــی این استان 
درحال حاضر از مرز ۱۰۰سانتیمترمربع عبور کرده است. با 
این حال، پروژه های ورزشــی شــاخصی را می توان در این 
استان یافت که مدت  زیادی از زمان آغاز ساخت  آنها می گذرد. اگر ۳۰پروژه ورزشی نیمه کاره 
موجود دراین استان به بهره برداری برسد، ســرانه ورزشی سمنان، با توجه به جمعیت آن، 
درمیان استان ها رشد محسوسی خواهد داشت و بسیار چشمگیر خواهد بود. اما برای تکمیل 
این پروژه ها به بیش از ۳۳۰میلیارد تومان اعتبار نیاز است و باید تامین شود تا بتوان چشم 
به راه یک تغییر کلی در وضعیت سرانه ورزشی استان بود. دراین میان زیرساخت های ورزش 
معلوالن در سمنان وضعیت بهتری نسبت به بسیاری از استان ها دارد. درحال حاضر 4سالن 
ورزشی ویژه جانبازان و معلوالن در سمنان وجود دارد و یک مجموعه ورزشی ویژه این قشر 

نیز مراحل پایانی ساخت را می گذراند و طی هفته های آتی به بهره برداری می رسد.

سرانه ورزشــی اســتان زنجان به میزان 

زنجان
 

قابل توجهی، کمتر از میانگین کشوری 
اســت. افتتــاح برخــی پروژه های 

نیمه تمام، ازجمله ورزشگاه ۱۵هزار 
نفری زنجان که از پروژه های مهر ماندگار اســت، می تواند سرانه 

ورزشی این اســتان را به میانگین کشوری نزدیک تر کند. این 
درحالی است که تکمیل این ورزشگاه درگیر تامین اعتبار 

شده و احتمال می رود بعد از سال ها انتظار، تا پایان سال 
۱4۰۰ به بهره برداری برســد. همچنین درحال حاضر 

2۰طرح ورزشی اســتان نیازمند اختصاص اعتبار 
هستند تا  به بهره برداری برسند. مسئوالن ورزش 

زنجان عنــوان می کنند بــا بهره بــرداری از 
پروژه های مهم در ۸سال گذشته، سرانه فضای 

ورزشــی ایــن اســتان رونــد صعودی 
داشته است. دراین میان هرچند معلوالن 

استان زنجان درحال حاضر امکانات 
خیلــی محــدودی دارنــد، اما 

توانسته اند موفق و افتخارآفرین 
باشــند و ســالن ورزشــی 

اختصاصی ورزش معلوالن 
در شــهر زنجان محل 

تمرین رشــته های 
مختلــف معلوالن 

است.

 سرانه ورزشی اســتان یزد با احتســاب فضاهای ورزشی 
اداره کل ورزش و جوانان و ســایر دســتگاه های اجرایی، یزد

۸۳سانتیمتر است و سرانه ورزشی اداره کل ورزش و جوانان 
به تنهایی به ۶2سانتیمتر میرسد. دراین میان سرانه ورزشی 
شهرستان یزد کمتر از ۵۰سانتیمتر و بیشترین سرانه ورزشی مربوط به شهرستان اشکذر 
با ۱۱۷سانتیمتر است. تا سال ۱4۰4 ســرانه فضای ورزشی استاندارد در استان یزد یک 
مترمربع پیش بینی شده است، اما این استان تا رسیدن به این میزان سرانه ورزشی، فاصله 
زیادی دارد. تعداد پروژه های نیمه تمام ورزش استان، بیش از ۸۰مورد است که بزرگ ترین 
آنها، ورزشــگاه بزرگ یزد با ۳۰ زیرپروژه اســت کــه ازجمله آنها، می توان به پیســت 
دوچرخه سواری اشاره کرد. در حوزه ورزش معلوالن استان هم ساخت 2سالن ورزشی در 
دستورکار است؛ یک سالن به نابینایان اختصاص خواهد داشت و یک سالن ورزشی ویژه 

معلوالن نیز در طرح ورزشگاه بزرگ یزد به صورت نیمه ساز درحال اجراست.

براساس اعالم اداره کل ورزش و جوانان خوزستان، سرانه 

خوزستان
 

ورزشی این استان زیر یک متر مانده، اما هنوز پروژه های 
ورزشی زیادی دراین استان در دســت انجام است که با 
تکمیل آنها، این سرانه افزایش می یابد. تفاهم نامه ساخت 
۵۰سالن ورزشی چندمنظوره، ۳۰۰زمین چمن مصنوعی و ۵۰سالن تمرینی درخوزستان 
با اعتبار ۵۰۰میلیارد تومان سال گذشــته بین استانداری خوزستان و اداره کل ورزش و 
جوانان استان امضاء شــد. با اجرای این پروژه ها تا پایان ســال آینده، فضاهای ورزشی 
خوزســتان بیش از ۶۰۰هزارمترمکعب افزایش پیدا می کند و درمجموع به بیش از یک 
میلیون مترمربع می رسد. این اســتان از ســال9۶ بیش از 2۶۰پروژه عمرانی ورزشی 
نیمه تمام داشت که بخش زیادی از آنها با استفاده از ظرفیت قانونی به بخش خصوصی 
واگذار شده است که تکمیل آنها نیز به سرانه ورزشی استان اضافه می کند. در حوزه ورزش 
معلوالن هم خوزستان زیرساخت های مطلوبی ندارد و درآخرین مورد مجموعه ورزشی 
»کوی طالب«  به عنوان مجموعه ورزشی بانوان معلول دراین استان هنوز تکمیل نشده 

است. 
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در حال حاضر ۹۲۱مکان و مجموعه ورزشی مربوط به نهادهای مختلف و بخش خصوصی دراستان همدان مشغول فعالیت هستند که از این 

تعداد، ۳۹۲باشگاه ورزشی مربوط به بخش خصوصی است. عالوه براین، ۲۸۰مکان ورزشی نیز در مالکیت اداره کل ورزش و جوانان استان قرار همدان
دارد. همچنین ۷۹پروژه ورزشی نیز در دست اجراست که در صورت افتتاح، ۱۹۸هزارمتربع به فضای ورزشی استان اضافه می شود. پیش از 
این بنا به گفته مسئوالن مربوط در همدان، سرانه ورزشی این استان حدود ۷۰سانتیمتر  بوده است که با افتتاح پروژه های در دست اجرا، ۱۱صدم 
براین میزان افزوده خواهد شد. دراین میان باید به این نکته هم اشاره کرد که سازمان هایی مانند بهزیستی و بنیاد شهید و امورایثارگران، فضاهای ورزشی 

ویژه ای برای توان یابان و جانبازان درنظر گرفته اند. عالوه براینها، این افراد می توانند از همه فضاهای ورزشی موجود در استان نیز استفاده کنند.

سرانه ورزشی در کهگیلویه وبویراحمد ۹۶سانتیمتر است و این استان با وجود همه محرومیت ها، از این 
کهگیلویه  و 

بویراحمد
نظر جزو 4استان برتر کشور است. سال گذشته نیز ۲4پروژه ورزشی دراستان به بهره برداری رسید و 
۹۶خانه روستایی در ۲سال گذشته ایجاد شده است. کهگیلویه وبویراحمد در توسعه ورزش همگانی در 
کشور بین ۷استان برتر کشور قرار دارد، اما با همه این امتیازات، ۲پارک بانوان استان ازنظر امکانات هنوز 
ضعف هایی دارند. تعداد طرح های عمرانی حوزه ورزش استان از سال ۹5 تاکنون، ۹۰طرح بوده 
که تعدادی از این پروژه ها به بهره برداری رسیده و تعدادی هم در دست اجراست. اعتبار 
ورزشی استان محدود است و به همین دلیل، مسئوالن بهره گیری از ظرفیت 
دستگاه های اجرایی برای تأمین تجهیزات مورد نیاز و کمک به رشد 
ورزش جانبازان و معلوالن را درپیش گرفته اند. بهزیستی 
استان نیز از ۲سال پیش پیگیر ساخت سالن 
چندمنظوره ورزشی ویژه معلوالن 

بوده است.

استان خراسان شمالی در سال های اخیر رشد 5۰درصدی در سرانه فضاهای ورزشی، رشد ۸برابری در زمینه 
 خراسان
 شمالی

برخورداری از خانه های ورزش روستایی، رشد ۶برابری در اعتبار زیرساخت های ورزشی، افزایش ۳برابری در 
مدال آوری وزرشکاران این اســتان در میادین بین المللی و تکمیل ورزشگاه ۱5هزارنفری را تجربه کرده 

است. در چند سال گذشــته حدود ۶۱فضای ورزشی دراین استان ساخته شــده و آمار این سالن ها و 
فضاهای ورزشی از ۱۳۶فضای ورزشی درسال ۹۱ به ۱۹۷فضای ورزشی در سال جاری رسید. با ساخت این سالن های ورزشی در 

استان خراسان شمالی، سرانه فضای ورزشی نیز از ۳۶ســانتیمتر به حدود ۶۰سانتیمتر رسید و با اینکه از سرانه کشوری حدود 
4۰سانتیمتر عقب تر است، اما رشد خوبی را دراین سال ها رقم زده اســت. بازخورد مثبت توجه به زیرساخت ها، خود را در 

شناسایی استعدادهای برتر ورزشی و حضور پررنگ زنان و مردان ورزشکار استان در میادین ورزشی بین المللی، ملی، جهانی 
و آسیایی نشان داده است، به طوری که درسال ۹۱ آمار مدال ورزشکاران از ۸۲مدال به ۲۳۳مدال در سال۹۸ رسید و اگر 

همه گیری ویروس کرونا نبود، احتمال رسیدن این مدال ها به حدود ۳۰۰نشان نیز بود. 

 آذربایجان غربی یکی از کمترین سرانه های ورزشی کشور را دارد و در رتبه های 
 آذربایجان  

غربی
آخر دراین حوزه قرار گرفته اســت. ســرانه ورزشــی این اســتان کمتر از 

4۲سانتیمتر است، اما با احتساب باشگاه های غیردولتی و خصوصی، این 
سرانه تا ۶۰سانتیمتر هم می رســد. درحالی که گفته می شود بیش از 
۷۰پروژه نیمه تمام ورزشی در آذربایجان غربی جود دارد، بیش از ۱۲پروژه هنوز کلنگ زنی نشده است. 

نیمی از باشگاه های استان در اختیار اداره کل ورزش و جوانان بوده و حدود ۳5۰باشگاه دولتی و حدود 
4۰۰باشگاه غیردولتی نیز در شهر و روســتاهای استان فعال هســتند. وضعیت نامناسب استادیوم فوتبال 

۱5هزارنفری ارومیه همواره مورد انتقاد ورزش دوستان بوده و این ورزشگاه را درحد و اندازه مرکز استان نمی دانند، اما 
مسئوالن قول داده اند امسال برای تعویض چمن این ورزشگاه اقدام کنند. در کنار وضعیت نامناسب سرانه ورزشی عمومی در 

آذربایجان غربی، وضعیت ورزش معلوالن این اســتان نیز حال و روز چندان خوبی ندارد و بیشتر ورزشــکارانی که قصد حضور در 
رقابت های مهم را دارند، برای تمرین به تبریز مراجعه می کنند.

   
در ۷سال گذشته ۱۷۶طرح ورزشــی در نقاط مختلف شهری و روستایی استان مرکزی به بهره برداری رسیده 

مرکزی
                          

است و درحال حاضر حدود ۸5۰مجموعه ورزشی دولتی و خصوصی دراین استان فعال است. برنامه راهبردی 
مسئوالن این استان درحوزه ورزش، اتمام طرح های نیمه کاره بوده است. بنابراین تعداد زیادی از طرح هایی که 
در سال های گذشته به بهره برداری رسیده، در دولت قبل کلنگ زنی شــده بود. دراین میان باید اشاره کرد که 
سرانه ورزشی استان مرکزی در سال ۹۲، حدود ۸۳سانتیمتر بود که با راه اندازی مکان های ورزشی نیمه کاره، این سرانه 
به بیش از ۹۲سانتیمتر رســیده اســت. در بخش ورزش جانبازان و معلوالن هم زیرساخت ها و امکانات و 
ظرفیت های مطلوبی در استان مرکزی وجود دارد، اما بیش از 4۰۰ورزشکار ساماندهی شده در هیأت 
ورزش های جانبازان و معلوالن این استان از نظر شرکت در مسابقات و هزینه رفت و آمد با 
مشکالتی مواجهند و به صورت جدی مورد حمایت قرار نمی گیرند. سهمیه این 
استان در کاروان ورزشی ایران برای شرکت در مسابقات آسیایی جاکارتا 
5ورزشکار بود. ورزشکاران معلول و جانباز از مسئوالن استانی 
و کشــوری درخواســت دارند که هرچه ســریع تر 
مجموعه بزرگ ایثار را که اکنون ۹۰درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد، تکمیل و 

راه اندازی کنند.

سرانه فضای ورزشی، یکی از مهم ترین مباحث در رابطه با 

ورزش است و وقتی فضایی برای ورزش کردن موجود نباشد، هرمزگان
طبیعتاً نمی توان به فعالیت های ورزشــی پرداخت و آن را 
توسعه داد که این موضوع ازلحاظ سالمت، تأثیراتی منفی بر 
روی اجتماع و افراد می گذارد. سرانه فضای ورزشی در استان هرمزگان در سال های گذشته 
۶۲سانتیمتر بود که هم اکنون به ۷۲سانتیمتر افزایش یافته است. یکی از موضوع هایی که 
همواره در استان هرمزگان به عنوان یک دغدغه مطرح بوده، حوزه ورزش مدارس استان 
است، اما آنچه موجب امیدواری شده، کسب رتبه نخست کشوری هرمزگان در سال گذشته 
در زمینه سرانه فضاهای ورزشی سرپوشیده دانش آموزی است. این استان با برخورداری 
از ۱۷۱سالن ورزشی سرپوشیده، توانسته دراین حوزه جایگاه مناسبی را در کشور به خود 
اختصاص دهد. هرمزگان دروازه تجارت کشور است، اما بنا به دالیل مختلف، در حوزه های 

زیادی ازجمله سرانه فضای ورزش، کمبودهای فراوانی را احساس می کند.

سرانه فضای ورزشی خراســان جنوبی در سال ۹۲ حدود 
 خراسان  

جنوبی
۳۶سانتیمتر بوده که اکنون این رقم به 4۲سانتیمترمربع 
افزایش یافته اســت. در ۶سال گذشــته 5۰پروژه ورزشی 
شــاخص با زیربنــای ۱۰۰هــزار متــر مربع در اســتان 
خراسان جنوبی به بهره برداری رسیده است. از ابتدای سال ۹۹ تاکنون نیز ۲۹پروژه ورزشی 
شامل سالن ورزشی، استخر سرپوشیده و زمین چمن مصنوعی با مساحت 45هزارمترمربع 
و اعتبار ۳۰۰میلیارد ریال در این اســتان به بهره برداری رســیده و تا شهریور ۱4۰۰ نیز 
5۷پروژه ورزشی دیگر در نقاط مختلف استان خراسان جنوبی به بهره برداری خواهد رسید. 
با وجود محدودیت های اعتباری و شــرایط ســخت مقابله با کرونا، خراســان جنوبی در 
سال گذشــته دســتاوردهای خوبی در حوزه توسعه زیرســاخت های ورزشی داشته که 
مهمترین آن افتتاح ۱۳پروژه ورزشی شامل ۶سالن ورزشــی، یک استخر سرپوشیده و 
۶زمین چمن مصنوعی با مساحت ۲4هزار مترمربع و اعتباری بیش از ۱۹۰میلیارد ریال 
بوده است. همچنین در ســال۹۸ یک سالن ورزشــی ویژه بیماران خاص و پیوند اعضا با 
مساحت ۸۰۰مترمربع در فضای باز و بسته و با اعتباری بیش از یک میلیارد و ۱5۰میلیون 

تومان در بیرجند به بهره برداری رسید.

سرانه فضای ورزشی دراستان لرستان ۶۱سانتیمتر است و 

عالوه بر اســتفاده بانوان از همه اماکــن دولتی در صبح، از لرستان
۸5۶باشگاه استان، ۳۱5مورد آن ویژه بانوان و ۲۶5 باشگاه 
نیز با آقایان مشــترک اســت. این در حالی است که سرانه 
ورزشی در کشور حدود یک مترمربع است.با توجه به این آمار، به نظر می رسد رساندن سرانه 
ورزشی استان به میانگین کشوری کند پیش می رود. از ابتدای دولت یازدهم تاکنون، بیش 
از ۹5میلیارد تومان طرح ورزشی به مساحت ۸4هزارو ۸۶۱مترمربع ازسوی اداره کل ورزش 
و جوانان استان افتتاح شده است و تا پایان دولت ۹طرح دیگر هم به بهره برداری می رسد. 
دراین میان 55پروژه ورزشی لرستان هم نیمه تمام مانده که از این تعداد، ۱۸پروژه فعال و 
۱5پروژه نیز مقدمات فعال شدن شان فراهم شده است یا در مرحله مناقصه و استعالم قرار 
دارد و به زودی فعال می شــوند. یکی از پروژه های مهم عمرانی اســتان در حوزه ورزش، 
مجموعه دهکده المپیک خرم آباد است که بخشی از آن را سالن منحصربه فرد دوومیدانی، 

به عنوان بزرگ ترین سالن سرپوشیده غرب کشور، تشکیل داده است.

سرانه فضاهای ورزشی گیالن در دولت یازدهم و دوازدهم 

گیالن
 

رشد نسبتا مناســبی داشــته اســت. پیش از آن، تعداد 
باشگاه های فعال دراستان 5۶۲مورد بود، درحالی که اکنون 
به هزار و ۳۰۰مورد رسیده است. با فعالیت بخش خصوصی 
در زمینه توســعه زیرساخت های ورزشــی، گیالن در راه اندازی این باشــگاه ها بیش از 
۱۳۱درصد نسبت به دولت قبل رشد داشته است. مساحت اماکن ورزشی ویژه اداره کل 
ورزش و جوانان با رشد ۲۱درصدی، به حدود یک میلیون و۳۱5هزار مترمربع رسید که 
این رقم در دولت قبل حدود یک میلیون و ۷5هــزار مترمربع بود. تعداد مربیان و داوران 
ورزش استان نیز رشد ۸۳درصدی داشته است. دراین دولت تاکنون ۷۶پروژه با مساحت 
44۸ هزار و ۸۰۹مترمربع و اعتبار ۷۷۲ میلیارد و ۳۲۰میلیون ریال افتتاح شده اســت. 
45پروژه نیمه تمام ورزشــی هــم در گیــالن وجود دارد کــه مهمترین آنها پیســت 
دوچرخه سواری سردار سپهبد شهید حاج قاسم ســلیمانی فلکده رشت، سالن طبقانی 
شهرستان الهیجان و استخر شهرستان ماسال است. همچنین برای اولین بار یک مجموعه 

ورزشی در اختیار هیات ورزش های کم بینایان و نابینایان گیالن قرار گرفت.

وسعت فضاهای ورزشــی اســتان فارس از یک میلیون و 

۳۰۰هزار مترمربع در ۱۰ســال گذشــته، به ۲میلیون و فارس
۳5۰هزارمترمربع رســیده و این بدان معناســت که این 
شــاخص حدود دوبرابر افزایش یافته است. سرانه ورزشی 
فارس در امور زیرساختی نیز از ۳۸سانتیمتر به 4۹سانتیمتر افزایش پیدا کرده؛ با این وجود 
هنوزهم نسبت به میانگین کشوری عقب تر است. درحال حاضر ۸سالن ورزشی در استان 
درحال ساخت بوده که تالش مسئوالن استان براین است که با شتاب بخشی به روند ساخت 
آنها تا پایان کار دولت، تعدادی از این اماکن به بهره برداری برســد. عالوه بر این، ۳هزار و 
5۱۸مدال کشوری در سال های اخیر توسط ورزشکاران استان فارس کسب شده که هزار 
و 5۰۰مدال را بانوان این خطه به دســت آورده اند. در سال گذشته باتوجه به شیوع کرونا 
بازهم ورزشکاران فارس ۷مدال جهانی و آسیایی و 4۶مدال کشوری کسب کرده اند و این 
استان میزبان 4دوره مسابقات کشوری بوده و ۷۰نفر از بانوان ورزشکار فارس نیز به تیم 

های ملی دعوت و 44 نفر نیز عضو تیم ملی شدند.

براساس اعالم استانداری گلستان، سرانه ورزشی دراین 

استان کمتر از میانگین کشوری است. این  درحالی است گلستان
که در گرگان طرح ساخت ســالن ورزشی چندمنظوره 
۶هزارنفری، به عنوان مهم ترین طرح عمرانی حوزه ورزش 
گلستان، پس از گذشــت یک دهه دارای فقط ۲۰درصد پیشرفت فیزیکی است. در 
دومین شهرستان بزرگ استان، یعنی گنبدکاووس نیز ۱4طرح ورزشی نیمه تمام، اعم 
از استخر، سالن والیبال، سالن بوکس، زمین والیبال ساحلی، 4زمین چمن مصنوعی، 
سالن ورزشی بانوان و چند زمین روســتایی وجود دارد. در بخش ورزش معلوالن و 
جانبازان گلستان نیز اگرچه بخش عمده ای از مدال آوری ورزش استان در مسابقات 
معتبر داخلی و خارجــی را این ورزشــکاران به دوش می کشــند، امــا امکانات و 
زیرســاخت های الزم برای تمرین آنان اندک اســت. در گنبدکاووس که بیشترین 
مدال آوری های پارآســیایی و پاراالمپیکی، به ویژه در بخش های والیبال نشســته، 
بسکتبال با ویلچر و دوومیدانی، از این شهر کسب می شود تنها یک سالن در اختیار 

ورزشکاران معلول و جانباز قرار دارد. 
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صدای همشهری

فاطمه کاظمی
خبرنگار

آزادراه اراک- خرم آبــاد از جمله پروژه های 
حیاتی و اصلی استان لرستان به شمار می رود 
که به عنوان بخشی از کریدور آزادراهی کشور 
و کوتاه ترین مســیر جــاده ای اتصــال تهران بــه بندر 
امام خمینی)ره( مطرح است و به نظر می رسد زمان زیادی 
تا افتتاح آن باقی نمانده اســت و گویا قرار است تا پایان 

دولت دوازدهم به سرانجام مشخصی برسد.
به گفته مسئوالن مربوط، این آزادراه زمینه ساز پایداری 
شبکه آزادراهی کشور می شود و اتصال میان آزادراه اراک- 
سلفچگان- ساوه و خرم آباد - پل زال را برقرار می کند که 
در آینده با امتداد آزادراه  به سمت سلفچگان و قم و اتصال 
به آزادراه حرم تا حرم، شبکه گسترده و پیوسته آزادراهی 

ایجاد می شود.
با وجود اینها اما اجرای این پروژه مهم برای استان لرستان، 
خالی از حاشیه هم نبوده اســت. تأخیر در بهره برداری از 
این پروژه و شائبه های زیست محیطی آن که بعضا ازسوی 
برخی کارشناســان مطرح می شود، از موضوع هایی است 
که حاشیه هایی را پیرامون آزادراه اراک- خرم آباد به وجود 

آورده است.

طوالنی شدن فرایند تملک اراضی قرارگرفته در دل این 
پروژه، از دیگر حاشیه های پروژه بود؛ تا جایی که حتی تا 
سال ها کشاورزان منطقه برای پیشرفت پروژه، با پیمانکار 
همراهی نمی کردند و حتی شــاید در آینــده معارضانی 
برای پروژه پیدا شود. با این وجود، اعالم شده این آزادراه 

مردادماه سال جاری زیربار ترافیک خواهد رفت. 

یک پروژه 8ساله
عملیات اجرایی پروژه آزادراه اراک- خرم آباد ســال 92 
با عنوان پروژه های »ای.پی.ســی« یعنی پروژه هایی که 
طراحی و اجرای آنها همزمان انجام می شود، آغاز شد. این 
پروژه 135کیلومتر طول دارد و به عنوان بخشی از کریدور 
شــمال به جنوب از پتروشــیمی اراک آغاز و تا خرم آباد 
ادامه می یابــد. 68کیلومتر از آن در حوزه اســتحفاظی 
اســتان مرکزی و 67کیلومتر نیز در حوزه اســتحفاظی 
اســتان لرســتان قرار دارد.  67کیلومتری که در حوزه 
استان لرستان قرار دارد، به 3قطعه تقسیم شده است که 
درآن 3تونل ایجاد شــده و یکی از آنها، بزرگ ترین تونل 
بین جاده ای کشــور اســت که طول دهانه آن 15متر و 

60سانتیمر است. 
این آزادراه بخشــی از مهم ترین کریدور آزادراهی کشور 
اســت و برخی بهره برداری از آن را زمینه ســاز گشایش 

گره های ترافیکی شــهرهای اراک، بروجــرد و خرم آباد 
می دانند.

وعده افتتاح
هفته گذشــته فرمانده قــرارگاه خاتم االنبیــا)ص(، که 
سرمایه گذار این پروژه اســت، از آخرین وضعیت اجرایی 
آزادراه اراک- خرم آباد بازدید و اعالم کرد پروژه 91درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد که با این تفاسیر پیش بینی می شود 
اوایل مردادماه سال جاری زیربار ترافیک برود، درحالی که 
قبل تر برخی مسئوالن استان، اردیبهشت و خردادماه را 
به عنوان زمان افتتاح پروژه اعالم کرده بودند. با این وجود 
قرار است فاز نخست پروژه در اســتان لرستان که درحد 
فاصل خرم آباد تا بعد از بروجرد قرار دارد، در آینده نزدیک 

مورد بهره برداری قرار می گیرد.
خیراله خادمی، معــاون وزیر راه و شهرســازی، چندی 
قبل درجریان بازدید از مراحــل اجرایی پروژه اعالم کرد 
که در مراحل نهایی ســاخت آزادراه اراک- خرم آباد، باید 
دستگاه های مربوط ازجمله پلیس راهنمایی و رانندگی 
و همچنین اداره راهداری ضمــن بازدید از پروژه، ایمنی 
تردد در این مسیر را مورد تأیید قرار دهند تا بهره برداری از 
آن آغاز شود؛ موضوعی که به نظر می رسد نقش مهمی در 

ارتقای ایمنی مسیر دارد.

وی با بیان اینکه آزاد راه خرم آباد از آزادراه هایی اســت که 
بهره برداری از آن در برنامه زمان بندی سال 1400 کشور 
قرار داشته اســت، اعالم کرد که این مســیر از مهم ترین 
آزادراه ها در بخش کریدورهای آزادراهی کشــور، واقع در 
مســیر بندر امام خمینی )ره( به تهران ساخته شده است و 
بالفاصله پس از بهره برداری از این قطعه، عملیات اجرایی 
ادامه آزادراه به سمت اراک که در قراردادهای سرمایه گذار 
و پیمانکار پروژه ذکر شده است، با ســرعت بیشتری آغاز 

می شود.
خادمی همچنین معتقد اســت که همه گردنه ها و نقاط 
حادثه خیز جاده کنونــی خرم آباد به ســمت بروجرد با 
بهره برداری از آزادراه جدید کاماًل رفع می شــود و تردد 
دراین مسیر با کاهش 50درصدی در زمان و 35درصدی 

در مسافت همراه خواهد بود.
مســئوالن اســتان همچنین معتقدنــد آزادراه جدید 
محدودیت های کمتری ازنظر ســرعت دارد و پیش بینی 
می شود با بهره برداری از آن، تحول مهمی در شبکه های 
آزادراهی کشــور، در محدوده لرســتان به وقوع بپیوندد. 
دراین میان باید منتظر بود و دید که وعده های داده شده 
ازسوی مسئوالن در زمینه افتتاح این پروژه تا پایان دولت 
دوازدهم محقق می شود یا اینکه همچنان باید شاهد اعالم 
زمان جدید برای بهره برداری از آزادراه اراک- خرم آباد بود.

 يكشنبه 20تير 1400 
شماره 8266 

کابوس شوری دوباره آب در قم

021-23023405    
ستون صدای همشهري براي نوشتن مشکالت شما شهروند  گرامی  است. معضالتي که منعکس مي شوند تا 
مسئوالن آنها را بخوانند و در پي یافتن راه حلي براي رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکالت خود از ساعت 

9 تا 17با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.

 سرو کهن مهریز استان یزد
 عکس:همشهري- زیبا کالنتری

 

10 سال اســت که کام مردم قم از آب گوارای سرشاخه های 
»دز« شیرین است و دیگر از آبرسانی با تانکر و صف ایستادن 
در مقابل دستگاه های کارتی و به همراه کشیدن دبه های آب در 
کوچه پس کوچه های شهر خبری نیست. این روزها اما با افزایش 
مصرف آب، دوباره آب قم لب شور شده است؛ وقتی مصرف آب 
افزایش می یابد، تزریق آب شــور چاه ها به شــبکه هم بیشتر 

می شود؛ اینجاست که صدای اعتراض مردم بلند می شود.
یکی از ســاکنان خیابان امام خمینی)ره( قــم دراین باره به 
خبرنگار همشهری می گوید: حدود دو سه هفته است که آب 
آشامیدنی مشترکان این خیابان شور و بی کیفیت شده است. 
این موضوع برای اهالی نگران کننده است و خواستار پاسخگویی 

مسئوالن دراین زمینه هستند.
نصراهلل رمضانــی می افزاید: از همکارانم کــه در مناطق دیگر 
سکونت دارند، درباره کیفیت آب پرس وجو کرده ام؛ آب برخی 
مناطق شــهری قم شور نیســت، درحالی که تعدادی دیگر از 

مشترکان مجبورند از آب بی کیفیت استفاده کنند.

دردسرهای آبی شیخ آباد
تعدادی از ساکنان منطقه شیخ آباد هم از افت کیفیت و کاهش 
فشار آب آشــامیدنی خبر می دهند. علی رستمی از اهالی این 

منطقه بــه خبرنگار همشــهری می گوید: شورشــدن آب 
شــیخ آباد کم بود، حاال در بعضی ساعت های شبانه روز 
با افت شدید فشــار آب مواجهیم که در شرایط کنونی، 

بیش ازپیش کالفه کننده است.
وی  ادامه  می دهد: بعد از ســال ها دوباره با دبه های 
10لیتری، حدود یک کیلومتر راه را پیاده می رویم 

تا از دستگاه های آبسار )کارتی( آب برداشت کنیم. مسئوالن 
مربوط صدای ما را بشنوند و اقدام موثری انجام دهند.

یکی از ساکنان کوچه52 بلوار شــهید صدوقی  قم نیز دراین 
زمینه اظهار می کند: ما در طبقه اول ساختمان زندگی می کنیم. 
فشــار آب در برخی ســاعت های اوج مصرف، بسیار کاهش 
می یابد، به طوری که پکیج و آبگرم کن از کار می افتد. درمجموع 

این روزها بیش از پیش زندگی مان سخت شده است.
ساکنان خیابان های نظامی گنجوی، بلوار 17شهریور، شهید 

حقانی و جمکران نیــز در گفت وگو با خبرنگار همشــهری، 
گالیه های مشابهی را مطرح کردند؛ آنان از مسئوالن شرکت آب 
و فاضالب قم می خواهند هرچه سریع تر به این مشکل رسیدگی 

و تدابیر موثری دراین زمینه اندیشیده شود.

توزیع آب شیرین عادالنه نیست
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان قم نیز در گفت وگو با 
خبرنگار همشــهری با تأیید مشکالتی که در زمینه شورشدن 
و افت فشــار آب در برخی مناطق شــهری وجود دارد، اظهار 
می کند: کیفیت آب آشامیدنی از نظر شوری و شیرینی، ارتباط 
مستقیمی با میزان مصرف آب دارد. در پیک مصرف آب در فصل 
تابستان، شوری آن هم افزایش پیدا می کند، چراکه با توجه به 
توزیع آب شیرین سرشاخه های دز در مناطق مختلف شهر قم، 

کیفیت آب متفاوت است.
»علی جان صادق پور« درباره شوری بیشتر آب در برخی مناطق 
شهری عنوان می کند: رینگ های شــمالی و شرقی آبرسانی 
به شــهر هنوز کامل نیست و این موضوع ســبب می شود آب 
سرشــاخه های دز به صورت یکســان در مناطق توزیع نشود. 
بنابراین آب باکیفیت سرشاخه های دز عادالنه توزیع نمی شود 

و کیفیت آب آشامیدنی برخی مناطق، پایین تر 
از مناطق دیگر است. به عنوان مثال، مقدار 

شوری آب آشامیدنی در منطقه 7 شهری 
از 1800 تا 5هزار EC  تغییر می کند.
وی می افزاید: آب آشامیدنی منطقه 
پردیسان، شــهرک قدس و شهرک 
مهدیه زیــرEC 400 و صددرصد 
شــیرین اســت که کامال از آب 

سرشاخه های دز تأمین می شود 
و از آب آشــامیدنی تهران هم 

باکیفیت تر است.
صادق پــور ادامــه می دهــد: 
بســیاری از شــهروندان این 
مناطق از کیفیت مطلوب آب 
آشــامیدنی خود خبر ندارند 
و با وجود اینکه اســتفاده از 
دســتگاه آب شــیرین کن 

موجب هدررفــت زیاد 
آب می شود، از این 

دســتگاه ها برای تصفیه آب آشــامیدنی استفاده 
می کنند. البته بخش های دیگر شهر حدود 7ماه از 
سال و در فصل های پاییز، زمســتان و اوایل بهار نیاز به 
استفاده از دستگاه آب شیرین کن ندارند، اما در طول سال 

از این دستگاه ها استفاده می کنند.

چالش های تأمین آب
افزایش قابل توجه دمــای هوا، کاهش چشــمگیر میزان 
بارندگی ها در کشور و استان، کاهش ورودی آب به سدهای 
استان و افزایش 12درصدی سرانه مصرف آب در قم نسبت 
سال گذشته، زنگ بحران آب دراین استان را به صدا درآورده 

است؛ موضوعی که شهروندان قمی را نگران کرده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم این هشدار را 
تأیید می کند و می گوید: چاه های آب به صورت ســاالنه 
دچار افت کیفیت می شوند. بسیاری از چشمه ها و قنات ها 
خشک شده اند و با کاهش شــدید دبی آب مواجهیم. در 
بخش های خلجســتان، جعفرآباد و کهک شــاهد کاهش 

آب های زیرزمینی هستیم.
صادق پور می افزاید: ازســوی دیگر، از همه تخصیص های 
آب از سرشاخه های دز بهره برداری می کنیم. بنابراین 
با وجود کاهش منابع آبی اســتان قم در سال جاری، 
میزان برداشــت آب از سرشــاخه های دز، چاه های 
روستایی، چشمه ها و قنات ها افزایش پیدا کرده است.

وی درباره افزایش مصرف آب هشدار می دهد و 
می گوید: در 3ماهه نخست سال گذشته حدود 
35میلیون و 400هــزار مترمکعب آب در قم 
مصرف شــد، در حالی که این میزان در مدت 
مشابه سال جاری به 37میلیون و 760هزار 

مترمکعب افزایش پیدا کرده است.
این مســئول ادامــه می دهد: 
در سال گذشــته حــدود 
79درصد آب آشــامیدنی 
قم از سرشاخه های دز، یک 
درصد از چاه های روســتایی 
و 17درصــد از چشــمه ها و 
قنات ها تأمین می شد. امسال برداشــت آب از سرشاخه های 
دز 5/9درصد، از چاه ها 12/8درصد و از قنات ها و چشــمه ها 

25درصد افزایش یافته و برای باالبردن کیفیت آب، برداشــت 
آب از سد 15خرداد، 6درصد کاهش یافته است.

جیره بندی آب دور از انتظار نیست
وی با اشاره به بهره برداری از 157حلقه چاه، 19رشته چشمه و 
20رشته قنات برای تأمین آب آشامیدنی قم، تصریح می کند: 
حجم برداشت آب از سرشاخه های دز 6هزارلیتر برثانیه و سد 

15خرداد 2هزارلیتر بر ثانیه است.
صادق پور می افزاید: با توجه به افزایــش قابل توجه دمای هوا، 
پیش بینی کردیم تولید آب استان از منابع زیرزمینی و سطحی 

90میلیون و 800هزارمترمکعب باشد. 
وی ادامه می دهد: در پیک مصرف سال گذشــته 5هزارو 800 
لیتر برثانیه آب مصرف شــد که امســال این مقدار به 5هزارو 
900لیتر برثانیه می رسد. ظرفیت تصفیه خانه دودهک 4هزارو 
200لیتر برثانیه است و اگر مصرف آب آشامیدنی در قم به زیر 
3هزار و 800لیتر برثانیه برسد، به صورت مداوم می توانیم آب 
شیرین را به شبکه آبرسانی تزریق کنیم، اما بقیه این مقدار باید 

از آب شور تأمین شود.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان همچنین هشدار 
می دهد که اگر مصرف آب آشامیدنی در قم از 6هزارلیتر برثانیه 

باالتر برود، توزیع آب باید جیره بندی شود.
صادق پور به گالیه های مردم در مورد افت فشــار آب در برخی 
مناطق هم اشاره می کند و می گوید: وقتی مصرف آب آشامیدنی 
افزایش می یابــد، مجبوریم فشــار آب را کاهش دهیم که هم 
مصرف آب کم شود و هم از شکستگی شبکه ها و هدررفت آب 

جلوگیری به عمل آید.

راه ناگزیر
کم آبی و خشکسالی بحث امروز و دیروز نیست؛ چند دهه است 
که کارشناسان، موضوع آب را از مهم ترین چالش های پیش روی 
بشریت می دانند. درست است که مسئوالن باید در ترسالی برای 
گذر از خشکسالی برنامه ریزی کنند، اما بخش قابل توجهی از 
مدیریت مصرف آب برعهده شــهروندان است. اگر هر شهروند 
ایرانی، روزانه به انــدازه یک لیوان از هدررفت و اســراف آب 
جلوگیری کند، حجم قابل توجهی از آب آشــامیدنی موردنیاز 
مردم صرفه جویی می شــود؛ موضوعی که رعایت آن شاید راه 

گریزی باشد از بحران کم آبی در کشور.

روح اهلل کریمی
خبرنگار

مسئوالن آبفا عدم توزیع یکسان آب شیرین سرشاخه های دز را از دالیل شوری آب در برخی مناطق قم عنوان می کنند

ري
شه
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س: 

عك

 افتتاح آزادراه اراک- خرم آباد؛ شاید مردادماه
این آزادراه اتصال میان آزادراه اراک- سلفچگان- ساوه و خرم آباد - پل زال را برقرار می کند
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شه
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    گالیه کشاورزان شوش
ما کشاورزان شهرستان شوش روزهای سختی را می گذرانیم؛ مشکالت معیشتی از یک سو 
و خشکسالی ازسوی دیگر عرصه را بر کار و زندگی ما تنگ کرده است. حال درچنین اوضاعی 
مسئوالن کشت تابستانه را هم برای ما ممنوع کرده اند. با این وضع چگونه می توانیم ازپس 

مخارج زندگی خانواده مان بر بیاییم. مسئوالن مربوط باید پاسخگو باشند.
یک کشاورز از شوش

   دردسر طرح های عمرانی مراغه برای مردم
اجرای برخی طرح های عمرانی در منطقه ای از مراغه که قبرستان تاریخی »آقاالر« درآن قرار 
دارد، به دلیل انجام کاوش های باستان شناسی همچنان بالتکلیف مانده است و این موضوع 

عالوه بر زشت جلوه دادن سیمای شهر، دردسرهای بسیاری برای مردم به وجود آورده است.
 یک شهروند از مراغه
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