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يادداشت
كورش احمدي؛ تحليل گر ارشد مسائل بين الملل

گــزارش 262صفحه اي وزارت امور خارجه يك ســند 
تاريخي اســت. در اين ســند و ضمايم آن به تفصيل به 
برجام و ســير تكوين و تطور آن طي 7-6 سال گذشته 
پرداخته شده اســت. اين گزارش روشن كرده است كه 
توافق در مورد برجام در تير94 و اجراي آن در دي ماه همان ســال منشــأ تحولي 
در سياســت و اقتصاد ايران بوده و با اين توافق كه حاصل آن رفع تحريم و تنش در 
سياست خارجي ايران بود، اميد به آينده و نيز شاخص هاي ثبت شده اقتصادي كشور 
دستخوش تحول مثبت شدند. درحالي كه با خروج ترامپ از برجام در ارديبهشت97، 
روند معكوس شد. اين گزارش همچنين روشن كرده كه تالش تيم وزارت خارجه در 
مذاكرات وين عمدتا با توفيق همراه بوده و اين تيم به خوبي از عهده ماموريت خود 
برآمده است؛ امري كه البته شايسته تقدير و تحسين است و اينكه اكنون نظام بايد 
تصميم نهايي را بگيرد. لذا، مستند كردن اين روند حداقل براي آيندگان اقدام مهم و 

بجايي است و به موقع انجام شده است.
بخش نخست اين گزارش شامل شرح مفصل و آماري دســتاوردهاي برجام است. 
متأسفانه، در شرايطي كه عده اي بر پايه مالحظات جناحي و بدون توجه به واقعيات 
عيني و فاكتورهاي اقتصادي برجام را كامال مضر و مساوي با هيچ دانسته اند، دكتر 
ظريف چاره اي جز يادآوري دستاوردهاي اقتصادي برجام و مستند كردن تأثيرات آن 
نداشته است. اينكه صادرات نفت ايران در نيمه نخست سال92 حدود 970هزار بشكه 
بود و مطابق زمان بندي دولت اوباما قرار بود تا يك سال به صفر برسد اما يك سال بعد 

از اجراي برجام با احتساب ميعانات گازي به 2ميليون و 800هزار بشكه رسيد. اين 
اتفاق كم اهميتي نبود. همچنين مهم بود كه بعد از اجراي برجام توليد ناخالص داخلي 
در سال95 نزديك به 14درصد و در ســال96 نزديك به 4درصد رسيد. درحالي كه 
توليد ناخالص داخلي در سال91 نزديك به منفي8درصد بود و يك سال بعد از خروج 
ترامپ از برجام به منفي6 سقوط كرد. به عالوه، وقتي عده اي مصرا با استفاده از ابزار 
نامحدود تبليغاتي اين واقعيت ها و نيز شاخص تورم، شاخص ارزش پول ملي و همه 
شــاخص هاي اقتصادي را ناديده مي گيرند، دكتر ظريف چاره اي نداشته جز اينكه 
حداقل در گزارش خود به مجلس آنها را يادآوري كند. در اين گزارش همچنين تالش 
شده تا به مخالفان و انتقادها پاسخ داده شود. اين اتهام كه خطوط قرمز ايران در جريان 
مذاكرات از سوي تيم مذاكره كننده ناديده گرفته شده بود، هميشه يكي از مهم ترين 
اتهامات بوده است. ظريف در بخشي از گزارش به تك تك اين خطوط قرمز پرداخته و 
توضيح داده كه كليه خطوط قرمز به ويژه مهم ترين آنها يعني حفظ توان هسته اي و 
قدرت غني سازي  رعايت شده است. در اين گزارش توضيح داده شده كه رعايت خط 
قرمزهاي ديگر ازجمله حفظ برنامه موشكي و عدم ورود به سياست منطقه اي ايران، 
بسته شدن پرونده ابعاد نظامي PMD بدون خدشه به تماميت برنامه هسته اي ايران، 

رفع يكجاي تحريم ها، متناظر بــودن گام هاي ايران و آمريكا 
و... چه سيري را داشــته اند. در مواردي دكتر ظريف توضيح 

مي دهد كه در مراحل مختلف مذاكرات، ســير بحث ها را به مقامات مافوق گزارش 
كرده و مطابق »دستورالعمل هاي جديد« اقدام كرده است.

گزارش وزارت خارجه يك سند تاريخي است
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گنبد آسمان هنر  گشوده می شود
مجموعه كوشك باغ هنر، محلی برای ارتباط بی واسطه شهروندان و هنرمندان، تا چند روز ديگر در مجموعه فرهنگی عباس آباد افتتاح می شود

كارگرانبیدفاع
دركارگاههایپرخطر
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3واكسن

ايرانی-خارجی

حسابوكتاب
پاركينگها

منوچهــر 11ســال پيــش وقتي 
مشغول جوشــكاري اسكلت طبقه 
سوم يك ســاختمان مسكوني در 
شــرق تهران بوده، از باال به پايين 
مي افتد و در دم قطع نخاع مي شود. 
او حاال سال هاســت كه روي تخت 
خوابيده و با معلوليت دست وپنجه 
نرم مي كنــد؛ بدون بيمــه، بدون 
درآمــد و تنها با حمايــت نصفه و 
نيمه بهزيستي. »از 20سالگي كنار 
دست برادرم اين كار را شروع كردم 
و وقتــي اين اتفاق افتاد 50ســال 

داشتم.« صفحه10 را بخوانيد.

مقررات ناكارآمد ايمني به روايت 
كارگراني كه در محيط كار دچار 

حادثه و نقص عضو شدند

گفت وگو با سخنگوي سازمان غذا 
و دارو درباره آخرين وضعيت توليد 
تعدادی از واكسن ها و وعده های وزير

پرونده ای درباره جاي پارك

  نرخ پاركينگ ها از قانون 
مشخصي پيروي نمي كند

  شيوه پارک كردن خودرو، آيا 
نشان دهنده اختالل های روانی در 

افراد است؟

  بررسی قوانين مربوط به 
حق پاركينگ در آپارتمان های 

مسكونی

  پلتفرم های اشتراک فضای 
پارک چگونه كار می كنند؟

  گزارش تصويري: زيباترين، 
قديمی ترين و عجيب ترين 

پاركينگ های جهان
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كودكان،شهررا
بهترمیبينند

شــهري كه دوســتش داريم و 
مي خواهيم در آن زندگي كنيم، 
مســتلزم يادگيري يكســري از 
آموزش هاســت؛ آموزش هايي 
از حقوق شــهروندي و از آنچه 
بايد رعايــت كنيم. بــه همين 
واسطه شــهرداري تهران براي 
به حداقل رســاندن دغدغه هاي 
زندگي آپارتمان نشــيني اداره 
آموزش هــاي شــهروندي را 
زيرمجموعــه اداره اجتماعــي، 
فرهنگي تعريف كــرد؛ اداره اي 
كه در ايام شيوع كرونا بيشترين 
اثرگــذاري را در فرهنگســازي 
موضوعات آموزشــي به مرحله 
اجــرا درآورد. اداره آمــوزش 
شهروندي، جايي است كه از آن، 
طرح ها و شــيوه هايي ساده و در 
عين حال اثرگذار و موردپســند 
خانواده و جامعه بيرون مي آيد؛ 
مســائلي كه مي تواند به ارتقاي 
ســطح آگاهي شهروندان كمك 

كند.صفحه8 را بخوانيد.

مديركل آموزش هاي شهروندي 
شهرداري تهران  از نقش ارتقاي 
سطح دانش آگاهي شهروندان 
براي داشتن شهري زيست پذير 
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ادامه از 
صفحه اول

طرحي براي ممنوعيت مذاكره مسئوالن جمهوري اسالمي با مقامات آمريكا
همزمان با نزديك شدن احياي برجام مجلس يازدهمي ها طرحي با موضوع ممنوعيت مذاكره مسئوالن و مقامات جمهوري اسالمي 
با مقامات آمريكا تدوين كرده  اند. طرحي كه دوم تيرماه اعالم وصول شد و حاال برخي رسانه ها متن آن را منتشر كردند. براساس 
ماده واحده اين طرح »از تاريخ الزم االجرا شدن اين قانون، هرگونه شــروع به مذاكره يا مذاكره مسئوالن و مقامات جمهوري 
اسالمي ايران با مقامات آمريكايي بدون اجازه و تصويب مجلس شوراي اسالمي ممنوع است.« البته تبصره نخست آن نيز تأكيد 
دارد كه »اجراي احكام مقرر در اين قانون رافع تكاليف قانوني در اصول هفتاد و هفتم )77(، يكصد و بيست و پنجم )125( و يكصد 
و سي ونهم )139( قانون اساسي و ديگر تكاليف قانوني درخصوص طي مراحل قانوني تصويب موافقتنامه ها، عهدنامه هاو معاهدات 
بين المللي نيست.« به اين ترتيب به نظر مي رسد حتي اصولگرايان نيز تالش دارند تا مذاكرات برجام را از اين طرح مستثني كنند. 
جايي كه پس از بازگشت آمريكا به توافق هسته اي تهران و واشنگتن بايد در قالب كميسيون مشترك برجام دور يك ميز بنشينند.
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گزارش

گزارش وزارت خارجه يك سند 
تاريخي است  

این گزارش روشن مي كند كه مقامات ایران  
در همه سطوح توجه داشته اند كه در جریان 
یك مذاكره با طرف هاي خارجي امكان اینكه یك طرف از قبل 
مواضع نهایي خود را مطرح كند و خواستار تأیيد همه آنها توسط 
دیگران شود، وجود نداشــته؛ چه اینكه در چنين صورتي اساسا 
مذاكره منتفي است و كار تنها به ابالغ نظرات و تكليف به تأیيد 

آنها توسط طرف هاي خارجي محدود مي شود.
بخش آخر گزارش نيز با عنوان »وآخر دعوانا« حائز اهميت بسيار 
زیادي است. ماحصل این بخش این اســت كه در قضيه خروج 
ترامپ از برجام، ما خود نيز تقصيرها و قصورهایي داشتيم. وزیر 
امور خارجه خود را ناچار به یادآوري این امر بدیهي مي بيند كه 
سند برجام نيز مانند هر توافق بين المللي دیگر متني نيست كه 
ما هرچه مي خواستيم مي توانستيم در آن بنویسيم بلكه حاصل 
»داد و ستد« بود. یعني بدون مصالحه امكان نيل به توافق وجود 
نداشت. اگر كساني غيراز این را مي خواستند باید جنگ را انتخاب 
مي كردند نه مذاكره را. او همچنين یادآوري مي كند كه اگر برجام 
نقصي داشته، او و همكارانش تصميم گير نهایي نبوده اند؛ ضمن 
اینكه هر تصميمي و هر سياستي نقاط ضعف و قوت دارد. او نهایتا 
بر آن است كه اگر همگي براي كســب بيشترین منافع از برجام 
تالش مي كردیم، چه بسا شرایط به گونه دیگر رقم مي خورد. در 
این رابطه او از این مي گوید كه اگر با شرق و غرب به طور متوازن 
كار مي كردیم، همه كنشــگران)از جمله شــعبه هاي خارجي 
شــركت هاي آمریكایي( و سرمایه خارجي بيشــتري را جذب 
مي كردیم و... شاید كار به جایي كه امروز در آن هستيم نمي رسيد. 
ظریف در این بخش در واقع انتقادات خود را از روند اجراي برجام 
در داخل و نحوه برخوردهاي جناحي با آن و بدیل ها براي چنين 

سياستي را توضيح داده است.
در مجموع به نظر مي رسد ماحصل این گزارش این است كه وزارت 
امور خارجه كاري كه باید انجام دهد را انجام داده و در مذاكره با 
طرف آمریكایي موفق به جلب توافق آمریكا براي احياي توافق 
هسته اي شده است. ظریف به نحوي براي برخي دیگر كه ممكن 
است خواسته هاي بيشتري داشته باشند، آرزوي موفقيت كرده 
است. همچنين از فحواي كالم او چنين برمي آید كه كار تا اوایل 
دولت سيزدهم نهایي نخواهد شد. آنجا كه او اظهار اميدواري كرده 
كه »آنچه تاكنون امكان تحقق آن فراهم شده... در ابتداي دولت 
سيزدهم... با دســتيابي به تمام حقوق ملت بزرگ ایران تكميل 
شود«، ظاهرا به این معني است كه حداقل تا اوایل شهریور براي 
تعيين تكليف كار باید منتظــر بمانيم. لذا، ظاهرا اكنون توپ در 
زمين »گروه تطبيق« مركب از اكثریت اصولگرا و دولت سيزدهم 
است. این در حالي است كه طوالني شدن كار براي منافع ملي و 

دورنماي توافق با آمریكا بسيار مضر خواهد بود.

10 فرمان اژه اي 

   رئيس جدید قوه قضایيه در نخســتين جلسه شوراي عالي قوه 
قضایيه پس از انتصابش كه صبح دوشــنبه21تير برگزار شد، با 
تقدیر از زحمات و تالش هاي سيد ابراهيم رئيسي در قوه قضایيه 
طي همه ســال هاي بعد از انقالب به ویژه در 2سال اخير گفت: 
آیت اهلل رئيســي حقيقتا همه توان خــود را در جهت خدمت به 
انقالب و مردم و دســتگاه قضایي به كار بردند و توفيقات خوبي 
داشتند كه اميدواریم در مســئوليت جدید اداره قوه مجریه نيز 

موفق باشند. 
براساس گزارش ميزان، غالمحسين محسني اژه اي در این نشست 
10دستور خطاب به معاونان و مسئوالن عالي قضایي براي بهبود 

عملكرد قوه قضایيه در خدمت رساني به مردم صادر كرد. 
در بند نخست این دســتورات، محســني اژه اي از بازرسي ویژه 
خواست ظرف 3هفته مشكالت مردم را در مراكز قضایي احصا و 
راه حل ارائه كند. دستور دوم خطاب به رئيس حوزه ریاست بود 
كه ظرف یك هفته گزارشــي از مصوبات بر زمين مانده سفرها 

ارائه كند.
 اژه اي در چهارمين دســتور خود خطاب به رئيس حوزه ریاست 
خواست سازوكارهاي پيشنهادي براي حمایت از آمران به معروف 
و ناهيان از منكر را طراحي كند. دستور پنجم او متوجه دادستان 
كل كشور بود تا ظرف 3هفته راهكارهاي تقویت و بهبود همكاري 
با نيروهاي امنيتي و انتظامي براي كشف توطئه ها، جلوگيري از 

نفوذ و تعقيب باندهاي سازمان یافته را ارائه دهد.
ششمين دســتور براي بررســي عملكرد ۷ هزار نمایندگي قوه 
قضایيه در دســتگاه هاي مختلف كشور صادر شــده است و  در 
دستور هفتم معاونت اول دســتگاه قضایي مأمور شده سازوكار 
همكاري قوه قضایيه با ســایر قوا به خصــوص كمك به دولت را 
طراحي كند. دســتور هفتم براي حل مشكالت پرسنل دستگاه 

قضا صادر شده است. 
 طي دستور هشتم، دادستان انتظامي قضات ماموریت پيدا كرد 
ظرف 2ماه، نيروهاي مستعد والیتمدار، انقالبي و با روحيه جهادي 
درون قوه قضایيه را براي اســتفاده در سطوح مختلف مدیریتي 
شناسایي و معرفي كند. در دســتور نهم تأكيد شده رئيس مركز 
آماروفناوري اطالعات قوه قضایيه دليل عدم استفاده همه جانبه 
از ظرفيت هاي موجود در حوزه فناوري ها را بررسي كند و عنوان 
شــود چگونه مي توان این ظرفيت ها را بالفعل كرد و در پایان از 
معاونت راهبردي خواسته شــده بر فرایند اجراي سند تحول در 
زمانبندي مشــخص خود نظارت داشته باشد و مشكالت اجراي 
سند را احصا و پيشــنهاد هاي خود را براي رفع نواقص و ارتقاي 

سند ارائه دهد.

 هميشه آخرین گزارش ها 
سياست 
در واپســين روزهاي هر خارجی

مي تواننــد  دولتــي، 
رنگ وبوي تاریخي به خود بگيرند. حتي 
بيش از آنكه مهم باشــد ایــن گزارش 
خطــاب به چــه نهــادي و براســاس 
چه تكليفي نوشته شــده است. درست 
مثل آخرین گزارش ســه ماهه وزارت 
خارجه دولت دوازدهــم به مجلس كه 
دیروز منتشر شــد. این گزارش شرحي 
اســت مفصل از آنچه در این 8 سال بر 
توافق هسته اي گذشته است. گزارشي 
262 صفحه اي كــه 44 صفحه از آن در 
14 بخــش روایــت نقطه آغــاز توافق 
هســته اي و آخرین وضعيت مذاكرات 
احيــاي برجــام در وین اســت و باقي 
صفحــات گــزارش نيــز متــن تمام 
نامه نگاري هــاي غيرمحرمانــه وزارت 

خارجه مرتبط با توافق هسته اي است.
این گــزارش كه ظریــف آن را »و آخر 
دعوانا« به معناي »حرف آخر ما«  ناميده 
است، بيســت و دومين گزارش 3 ماهه 
برجام به مجلس محسوب مي شود، در 
واقع تالشي از سوي وزارت خارجه براي 
مستندسازي مفصل و دقيق درباره برجام 
اســت تا در آینده نيز قابل ارجاع باشد. 
جایي كه گالیه هاي كمتر شنيده شده 
وزارت خارجه و در راس آن محمدجواد 
ظریف درباره موانع و مخالفت ها در مسير 
اجراي برجام مطرح شده است. آن هم در 
روزهایي كه به نظر مي رســد سرنوشت 
توافق هســته اي به دولت ســيزدهم و 
اصولگرایان سپرده مي شود. چرا كه دور 
هفتم مذاكرات احياي برجام در وین با 
وقفه اي 3 هفته اي روبه رو شده و تهران 
و واشنگتن هنوز تصميمي درباره ادامه 
آن نگرفته  اند. البته ســخنگوي وزارت 
خارجه با اشاره به انتشار گزارش 3ماهه 
برجام تأكيد كرده كه پایان مذاكرات وین 
نزدیك اســت، هرچند اختالفاتي باقي 
مانده است. سعيد خطيب زاده در ادامه 
توضيحات خود دربــاره گزارش 3ماهه 
برجام نيــز گفته كه این گــزارش یك 
ارزیابي منصفانه و كارشناســانه داشته 
و پيشنهاداتي هم براي ادامه مسير ارائه 

كرده است.
 

گزارش وزارت خارجه چه مي گويد؟
گــزارش وزارت خارجــه بــا شــرح 
دســتاوردهاي توافق هســته اي آغاز 
مي شــود. در این بخش به تفصيل و با 
آمارهاي مختلف از رشد فزاینده فروش 
نفت پــس از اجراي برجام تــا افزایش 
روابط بانكي شــرح داده شــده است. 
براساس این گزارش صادرات نفت پس 
از اجراي برجام به دو ميليون و 800 هزار 
بشكه در روز رسيد. درحالي كه در سال 
13۹2 ایران نزدیك به ۹۷0 هزار بشكه 
در روز نفت صادر مي كرد كــه با ادامه 
تحریم هاي همه جانبه در آن مقطع این 
عدد   مي توانست به صفر برسد. همچنين 
پس از توافق هســته اي ایران از ليست 
سياه FATF خارج و روابط بانكي با دنيا 
به مسير طبيعي خود بازگشت. در این 
دوره تعداد بانك هــاي كارگزار خارجي 
از حدود نزدیك به صفر در ســال ۹2به 
200بانك رســيد. همچنيــن قرارداد 
خرید 100فروند هواپيمــاي ایرباس و 
20فروند هواپيماي ATR پس از اجراي 
توافق هسته اي در سال ۹۵ نهایي شد و 
تحریم هاي مرتبط با هواپيمایي ایران و 

كشتيراني لغو شدند.

بخش دوم؛ پاســخ به انتقادها روي 
خطوط قرمز 

بخش بعدي گــزارش وزارت خارجه با 
عنوان كوشــش صادقانه بــراي رعایت 
خطوط قرمز بــه كم وكيــف مذاكرات 
هســته اي و چالش هاي آن مي پردازد. 
در ایــن گزارش تأكيد شــده كه تمامي 

خطوط قرمز هسته اي در این مذاكرات 
رعایت شد. در ادامه نيز اقدامات وزارت 
خارجه پس از بدعهدي آمریكا در اجراي 
توافق با تغيير دولت مطرح شده و سپس 
بخش خروج آمریكا از برجام توضيح داده 
شده است. در ادامه روایت وزارت خارجه 
تعهدات و اقدامات كم نتيجه اروپا پس از 
خروج آمریكا از برجام مطرح شده و سپس 
با آمارهاي تفصيلي به تأثير تحریم هاي 
آمریكا بر اقتصاد با عنوان »جنگ تمام عيار 
اقتصادي دولت آمریكا عليه مردم ایران« 
پرداخته شده اســت. وزارت خارجه در 
این گزارش توضيح داده كه چطور تالش 
كرده تا با اســتفاده از بندهاي مرتبط با 
ســازوكارها، اختالف تعهدات هسته اي 
را كاهش دهد. در همين راستا گام هاي 
هشــتگانه كاهش تعهدات ایــران مورد 
توجه قرار گرفته است و سپس ماجراي 
توافق هسته اي به مجلس یازدهم و اجراي 
قانون »اقدام راهبردي براي لغو تحریم ها 
و صيانت از حقوق ملت ایران« رســيده 
اســت. قانوني كــه اصولگرایان مجلس 
یازدهم اعتراض بســياري به دولت براي 
اجراي آن داشــتند و حتي پرونده اي در 
شكایت از حسن روحاني براي استنكاف 
از اجراي این قانون تشــكيل دادند. در 
ادامه این گزارش بخشــي نيــز با عنوان 
»شكســت سياست فشــار حداكثري« 
آمده و به تالش هاي ناكام دولت ترامپ 

در اجراي این سياست اشاره شده است.

بخش سوم؛ تالش براي احياي توافق 
از دست رفته

بخش بعدي این گزارش به تغيير دولت 
در آمریكا و سياست حزب دمكرات براي 
بازگشت به توافق هسته اي می پردازد. 
وزارت خارجه در ایــن گزارش توضيح 
داده كه با روشن شــدن تصميم آمریكا 
براي بازگشــت به برجام، مستندسازي 
براي ضرورت رفع تحریم ها آغاز شده و 
وزارت خارجه براي سلب اهرم هاي فشار 
آمریكا براي بازگشت متقابل به تعهدات 
هسته اي اعالم آمادگي كرده است. پس 
از شرح این روند، بخش سيزدهم گزارش 
»مذاكرات وین منطبق با سياست قطعي 
نظام« آمده؛ جایي كــه وزارت خارجه 
رونــد گفت وگوهاي احيــاي برجام در 
وین را توضيــح داده و آخرین وضعيت 
مذاكرات را شــرح داده اســت. تا اینجا 
وزارت خارجه داستان برجام در 8 سال 
گذشته را روایت كرده و ادامه ماجرا را به 

دولت سيزدهم سپرده است.

  و آخر دعوانا
بخش آخر بــا عنوان »و آخــر دعوانا« 
سخن آخر و كمتر شــنيده شده وزارت 
خارجه اســت. آخرین گزارش 3 ماهه 
وزارت خارجه روایتي اســت از داستان 
برجام از آغاز تــا مذاكرات احياي آن در 
ویــن. روایتي كه هر چند بــه نقد عليه 
دستگاه دیپلماسي در دولت هاي یازدهم 
و دوازدهــم و در صــدر آن محمدجواد 
ظریف پایان نمي دهد امــا مي تواند در 
آینده محل ارجاع بحث ها پيرامون توافق 

هسته اي باشد.
 پایان بندی این گــزارش كليدی ترین 
دغدغه های ظریف طی 8سال مذاكرات 
برجامی را به دست می دهند. او خطاب 
به مخالفان و منتقدان سرسخت برجام 
یك بار دیگر تاكيد كرده »نقد ســازنده 
نيازمند ارائه پيشنهاد عملی و واقع بينانه 
است و نه صرفاً خرده گيری، حتی از نوع 
منصفانه. ارائه راهكارهای پيشنهادی از 
سوی منتقدین از یك طرف می تواند با 
تضارب آرا به انتخــاب گزینه های برتر و 
كارآمدتر بينجامد و از سوی دیگر امكان 
تبادل نظر واقعی همراه با پاسخگوسازی 
كارگزاران را فراهــم كند. همزمان باید 
پذیرفت كــه كارگزاران دیپلماســی و 
ـ از كارشناس، سفير  سياست خارجیـ 
ـ تصميم گير نهایی نيســتند و  یا وزیرـ 
در همه جای دنيا مجــری تصميمات 

نهادهای باالدستی می باشند.«

 اگر سنگ اندازی ها نبود...
ظریف در جای دیگر با اشــاره به اینكه 
مانع تراشــی مخالفان مانع دســتيابی 
به حداقل منافع سياســت ها می شــود، 
تصریح دارد »هر سياســتی نقاط قوت 
و ضعــف دارد. مخالفان یك سياســت 
ضمن اظهارنظــر و نقد ســازنده، نباید 
اجرای سياســت اتخاذ شــده را مختل 
كنند. مانع تراشــی مخالفان در اجرای 
سياست های متخذه نه تنها باعث اصالح 
آن سياســت نمی شــود، بلكه موافقان 
سياســت را به سرســختی می كشاند، 
مانع دستيابی به حداقل منافع ناشی از 
آن سياست می شــود و همواره بهانه ای 
به دست طرفداران سياست برای مخالفت 
بــا ارزیابی دقيــق و بازنگــری ضروری 
می دهد: كــه اگر ســنگ اندازی ها نبود 
موفقيت حاصل می شــد. به هرحال، هر 
سياستی اگر درســت اجرا شود منافعی 
دارد و اگر در زمان اجرا دچار دعوا در اصل 
سياســت گردد، یقيناً تمامی ضررهای 
مورد اشاره مخالفين واقع شده و هيچ یك 

از منافع متصور حاصل نمی گردد.«

شــركت های آمريكايی هــم بايد 
می آمدند

 وزیر امور خارجه كشورمان 
در توضيح آنچــه برجام را 
با مانع مواجــه كرد صراحتا 

اعالم می كنــد: اگــر به عوض 
مناقشه و مجادله بر ســر اینكه برجام 
پيروزی قطعی بود و یا شكســت كامل 
ـ همگی  ــ كه حتماً هيچ یك نبــودـ 
كوشيده بودیم بيشــترین منفعت را از 
برجام ببریم، چه بسا شرایط به گونه ای 

دیگر رقم خورده بود. 
اگر از ابتدا در پی اســتفاده حداكثری 
ـ حتی  از هر ميزان دســتاورد برجامـ 
ـــ بودیم و مقدار  در بدترین نگرش هاـ 
بيشتری سرمایه خارجی جذب كرده 
و تعداد بيشتری از شــركت ها از همه 
نقاط جهان را به كشور كشانده بودیم، 
تحریم ایران و اعمال فشــار حداكثری 
بسيار دشــوارتر می شــد. اگر در مورد 
ضــرورت كار متوازن با شــرق و غرب 
به یك اجماع ملی رســيده بودیم و از 
یكسو با خوش خيالی، دوستان دوران 
سختی را در سراب طمع سرازیر شدن 
شركت های غربی از خود نرنجانده بودیم 
و از ســوی دیگر از همه امكانات برجام 
بــرای ایجاد منافع اساســی اقتصادی 
برای همه كنشگران – به شمول شعبات 
خارجی شركت های آمریكایی - بهره 
برده بودیم، هم دوستان مان سرخورده 
نمی شدند و در دوران سختی رهایمان 
نمی كردنــد و هم ترامپ برای فشــار 
حداكثری با مانع جدی ســرمایه داران 
جهانــی - از جمله در داخــل آمریكا- 

مواجه می شد.
 فقط نياز بود همــدل و هم صدا از همه 
امكانات برای اجرای بهينه سياســت 
كشــور در پذیــرش برجام اســتفاده 
می كردیــم.  اكنــون بهتریــن زمان 
برای ایجاد این همدلــی و هم صدایی 
اســت. موفقيــت در مذاكــرات اخير 
وین و شكســت نهایی سياست فشار 
حداكثری با بازگشت آمریكا به تعهدات 
برجامی می تواند در فضای جدید سرای 
سياست كشور، زمينه را برای بهترین 
بهره بــرداری از تمامــی ظرفيت های 
برجــام فراهم نموده، بــا اصالت دادن 
به روابط با همه شــركا و ایجاد توازن 
در روابــط اقتصادی خارجــی - و صد 
البته با تكيه بر اقتصاد مقاومتی مبتنی 
بر درون زایی و برون گرایی – رشــد و 
شــكوفایی بی نظيری را برای كشور و 
نسل های بعدی به ارمغان آورد. برنامه 
2۵ســاله با چين، روابــط راهبردی با 
روسيه، سياست همســایگی و اولویت 
همســایگان و اســتفاده حداكثری از 
تعهدات كشورهای غربی در برجام بستر 
مناســب برای چنين آینده ای اســت. 

حسبنا اهلل و نعم الوكيل.«

حرف آخر ظريف با مخالفان برجام
 وزیرخارجه در آخرین گزارش برجامي اش به مجلس، دشواري هاي سال های اخير و ضرورت احياي برجام را براي مردم تشریح كرد

جزئيات لغو تحريم ها در مذاكرات وين
 آنطور كه در گزارش ديروز ظريف به مجلس آمده 
است براساس چهارچوبي كه تاكنون در مذاكرات 
وين به دست آمده است، درصورت حصول توافق و 
بازگشت آمريكا به 2 برجام، كليه تحريم هايي كه 
وفق برجام رفع شده بودند، مجدداً رفع خواهند 
شــد. عالوه بر اين، كليه تحريم هاي ترامپ كه 
درصورت اســتمرار عضويت آمريكا در برجام، 
نمي توانستند وضع شــوند ولو به بهانه هاي ديگر 
نيز رفع خواهند شــد. بر اين اساس، طرف مقابل 
عنوان مي دارد كه در نتيجه بازگشــت به برجام، 
تمامي تحريم هاي ذكر شده در برجام) به شمول 
بخشي، موضوعي يا شخصي( و نيز كليه تحريم هاي 
وضع شــده بعدي كه مانع انتفاع ايران از آثار لغو 

تحريم هاي برجامي مي شوند رفع خواهند شد.

در كدام حوزه ها تحريم بي معنا مي شود؟
بر همين اساس و درصورت احياي برجام در نتيجه، 
آثار اين رفع تحريم هــا به صورتي خواهد بود كه 
كليه اشخاص غيرآمريكايي، براي اقدام و فعاليت 
در يازده  حوزه زير با موانع تحريمي آمريكا روبه رو 

نخواهند بود:
1- رفع تحريم هاي مالي و بانكي 

2- رفع تحريم هاي مربوط به نفت، گاز و پتروشيمي
3- رفع تحريم هاي مربوط به بيمه

4- رفــع تحريم هــاي مربوط به كشــتيراني، 
كشتي سازي و بنادر

5- رفع تحريم هاي مربوط به طال و فلزات گرانبها
6- رفع تحريم هاي مربوط به بخش خودروسازي

7-رفع تحريم هاي مربوط به نــرم افزار و فلزات 
)تحريم برجامي( 

8- رفع تحريم هاي مربوطــه به بخش هاي آهن، 
فوالد، آلومينيوم و مس )تحريم ترامپ(

9- رفع تحريم هاي بخش هاي ساخت و ساز، معدن، 
توليد، منسوجات و  بخش مالي 

10- حوزه هواپيمايي
11- صادرات فرش و اقالم خوراكي 

كدام تحريم های كنگره متوقف مي شوند؟
 همچنين درصورتي كه در ويــن توافق حاصل 
شــود، آمريكا اجراي قوانين كنگره به شــرح 
زيــر را متوقف خواهــد كرد؛    قانــون مجوز 
دفاعي ســال 2012م    قانــون كاهش تهديد 
 ايران و حقوق بشــر ســوريه ســال 2012م.

  قانون آزادي ايران و مبارزه با اشــاعه    قانون 
تحريم هاي ايران در مورد قوانين لغو رواديدو قانون 
مبارزه با دشمنان آمريكا از طريق تحريم )كاتسا(
اياالت متحده متعهد است كه هيچ يك از مفاد اين 
قوانين اجراي كامل تعهدات برجامي توسط آمريكا 
را خدشــه دار نكند.   اين بدان معناست كه هر دو 

قانون بر اجراي كامل تعهــدات برجامي آمريكا 
بالاثر خواهند بود. چنانچه خالف آن ثابت شود، در 
واقع نقض تعهدات آمريكا ذيل برجام تلقي خواهد 
شد، كه مي تواند با واكنش جمهوري اسالمي ايران 
براساس حقوق خود مندرج در بندهاي 26 و36 

برجام مواجه شود.

كدام فرمان ها ملغي مي شوند؟
آمريكا همچنين درصورت توافق كامل فرمان هاي 
اجرايي مربوط بــه قبل از برجــام   و همچنين 
شناسايي سپاه پاسداران انقالب اسالمي به عنوان 
به اصطالح »سازمان تروريستي خارجي« را  ابطال 

خواهد كرد.

خروج هزار شــخص حقيقي و حقوقي از ليست 
تحريم ها 

عالوه بر اين بيش از هزار شخص حقيقي و حقوقي 
فرد، نهاد، كشتي و هواپيما شامل تمامي بانك ها 
و مؤسســات مالي )به جز يك مــورد( تمامي 
شــركت هاي بيمه اي،  تمامي شركت هاي نفتي، 
پتروشــيمي و پااليشــگاه هاي ايراني،  اغلب 
شركت هاي حمل ونقل، كشتيراني و كشتي سازي،  
اغلب شركت هاي بزرگ در زمينه فلزات،  سازمان 
انرژي اتمي و شــركت ها و مؤسسات پژوهشي 
وابسته به آن از فهرست تحريم هاي آمريكا خارج 

مي شوند.

آمريكا حاضر به لغو اين تحريم ها نيست
در گزارش وزارت خارجه آمده است: در عين حال 
آمريكا حاضر به رفع بخشي از تحريم هاي خود، 
شــامل »تحريم هاي اوليه« كه افراد و نهادهاي 
آمريكايي را از مبادالت اقتصــادي با ايران منع 
مي كند و از سال هاي آغازين انقالب اسالمي برقرار 
و به تدريج انباشته شــده است، و نيز فهرستي از 
افراد و نهادهاي ايراني كه به بهانه هاي غيرهسته اي 
وضع شده اند )مثل به اصطالح تروريسم، موشكي، 
حقوق بشر و...( نيست و جمهوري اسالمي ايران 
نيز اساسًا هيچ گاه در مورد اين موضوعات مذاكره 
نكرده و نمي كنــد. الزم به يادآوري اســت كه 
مذاكرات وين با كشورهاي 1+4 و از طريق آنان با 
آمريكا، صورت گرفته است. مذاكرات غيرمستقيم 
ســختي ها و محدوديت هاي خود را دارد: زمان بر 
است، و به ســادگي در معرض ســوءتفاهم قرار 
مي گيرد. با اين حال با توجه به سياســت اصولي 
كشور مبني بر عدم مذاكره مســتقيم با آمريكا، 
تالش شد با استفاده از مذاكرات مستمر و طوالني با 
بقيه اعضاي برجام و تبادل مرتب متون كتبي، حتي 
االمكان راه هرگونه ســوءتفاهم و يا سوءاستفاده 

بسته شود.
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  يك پــازل مهــم ديگــر از مجموعه 
فرهنگــي و گردشــگري اراضــي گزارش

عباس آباد، ابتداي هفته آينده تكميل 
و بهره برداري مي شود. كوشــك باغ هنر؛ جايي در 
بلنــداي منطقه ســبز پايتخت و در كنــار فضايي 
گسترده و همگاني، همجوار با درياچه هنر، خانه شعر 
و ادبيات، خانه نقش و خانه موســيقي. اين محل، با 
داشــتن معماري خاص ايراني، شــايد در نگاه اول 
چندان بزرگ به نظر نرســد، اما با كاركردي خاص، 
مي تواند ســرانه فضاهاي فرهنگي تهران را ميزان 

قابل توجهي افزايش دهد.

از »كوشك باغ هنر« چه مي دانيد 
با بهره برداري از »كوشك باغ هنر« در روز 26تير ماه 
به عنــوان ســاختمان مركــزي و هماهنگ كننده 
اجزاي »باغ هنر«، ميزان تكميل پروژه هاي عمراني 
عباس آباد به 90درصد مي رســد. اين كوشــك در 
پهنه شــرقي اراضي عباس آباد واقع شــده و 5هزار 
مترمربع وسعت دارد و با حضور شهردار تهران افتتاح 
مي شــود. مديرعامل شركت نوســازي عباس آباد 
درباره اين فضــاي فرهنگي مي گويد: »كوشــك 
باغ هنر كاركردهــاي جالب و نابــي دارد و داراي 
فضاهاي مناسبي براي برنامه هاي فرهنگي و هنري 
است. ســالن همايشــي با ظرفيت 300صندلي و 
گالري با وسعت 480مترمربع بخشي از اين كوشك 
به حســاب مي آيند. كالس هاي آموزشــي متعدد، 
ســالن هاي كنفرانس بــا ظرفيت هــاي متفاوت، 
رستوران، كافي شاپ و غرفه هاي متعدد هنر از ديگر 
بخش هاي اين مجموعه محسوب مي شود.« به گفته 
سيدمحمدحسين حجازي گالري اين مجموعه جزو 
يكي از بزرگ ترين گالري هاي پايتخت محســوب 
مي شود و پتانسيل به نمايش درآوردن آثار مختلف 

در حوزه هاي تجســمي را دارد. ايــن مجموعه در 
2بخش گالري مركــزي و گالــري جنبي ظرفيت 
آن را دارد تا ميزبان آثار هنرمندان، پيشكسوتان و 

استادان تجسمي باشد.
عبدالرضا گلپايگاني، معاون معماري و شهرســازي 
شــهرداري تهران هم از نظر معماري به كوشك باغ 
هنر نگاه مي كند. او مي گويد: »نكته اي كه ســبب 
شده به اين مجموعه زيبايي خيره كننده اي بخشيده 
شــود، وجود گنبد آســمان هنر كوشك است. اين 
گنبد به دست هنرمندانه استاد مرتضي مطيفي فرد، 
استاد زبردست گچبري كشور ساخته شده است كه 
در كارنامه خود آثار به يادماندني بســياري ازجمله 
ساختمان قائميه در اصفهان، هتل ارم كيش، مسجد 
شــهرك جم تهران و حاال كوشــك هنر ايراني را 
دارد.« او اضافــه مي كند: »كوشــك باغ هنر تالش 
مي كند مرجعي باشــد براي ارائــه هنرهاي اصيل 
ايراني كه گرد فراموشي روي آنها نشسته؛ هنرهايي 

كه هر كدام شان معرف فرهنگ ايراني است و در اين 
ميان »باغ هنر« محلي خواهد بود براي شهروندان 
كه بي واسطه با هنرمندان، استادان و پيشكسوتان 
رشته هاي هنري در ارتباط باشند و اين براي تحقق 
شــعار »تهران شــهري براي همه« مي تواند گامي 

مؤثر باشد.«
ناگفتــه نماند كه مرمت و بازســازي آثــار زيادي 
همچون محراب مسجد جامع تبريز، خانه اميرنظام 
و خانه مجتهد تبريزي و بازسازي مقرنس هاي خانه 
ارشادي اردبيل مربوط به دوره صفويه، بازسازي بقعه 
شيخ جبرائيل كلخوران و مرمت قطار بنديان مربوط 
به دوره ايلخاني در كرمانشــاه نيز در كارنامه استاد 

مطيفي فرد به ثبت رسيده است.
به گفته گلپايگاني گنبد كوشــك بــاغ هنر با طرح 
چهلســتون اصفهان، نمايي ديدنــي را ايجاد كرده 
است. در اين ميان خود اســتاد مطيفي فرد نيز اين 
اثر را يكي از ماندگارترين آثار خود مي داند و معتقد 

اســت مي تواند نظر هر بيننده اي را به سمت خود 
جلب كند.

البتــه در كنار ايــن گنبد آســمان هنــر، وجود 
نقاشــي خط ها و آينه كاري ها در كنار تابلوهايي كه 
به دســت هنرمندان بزرگ معاصر طراحي شده اند، 
موجب شده تا جذابيت هاي بصري و هنري »كوشك 
باغ هنر« بيشــتر هم شــود؛ به طوري كه عليرضا 
روح االمين، هنرمند نقاشي خط، گچبري و آينه كاري 
توانســته اين هنرها را به خوبي در بخش معماري 
ساختمان كوشك در معرض نمايش درآورد. طراحي 
4كار هنري براي 4گوشه فضاي بيروني كوشك به 
ســبك گچبري و آينه كاري ازجمله كارهاي كمتر 
ديده شده اســت كه هم اكنون به گفته روح االمين 
مي توان براي نخستين بار چنين هنري را در فضاي 
بيرون يك بنا در پايتخت شــاهد بود. اين هنرمند 
نقاشي خط مي گويد: »حداقل در تهران چنين هنري 
ديده نشده و مي توان از آن به عنوان كاري خالقانه و 

نوين ياد كرد كه به نوبه خود زيبايي خاصي به محيط 
بخشيده است.«

عالوه بر اينها نصب 8اثر هنــري كه 2اثر آن مربوط 
به عليرضا روح االمين اســت و 6اثر ديگر آثار سعيد 
نقاشيان، ليلي منتظري، حسين احصايي، مصطفي 
شبستري، ســپيده امام نژاد و پريسا داوودي نيز در 
فضاهاي مختلف كوشك نصب شــده است. ضمن 
اينكه در ســالن اجتماعات اين مجموعه شعري از 
حافظ )از صداي ســخن عشــق نديدم خوش تر /

يــادگاري كه در ايــن گنبد دوار بماند( به ســبك 
تركيب  بندي نســتعليق طراحي و به اجرا گذاشته 
شده تا اين محيط فضاي هنري بهتري به خود بگيرد.

برايــن اساس، ســيدمحمد حســين حجــازي، 
مديريرعامل شــركت نوســازي عباس آباد اظهار 
اميدواري مي كند چنين فضاهايي بتواند خاستگاه 
خوبي براي هنر و هنردوستان باشــد. او مي گويد: 
»اميدواريم به چنيــن فضاهايي به صورت حرفه اي 
و تخصصي نگاه شود كه اگر با همين نگاه حرفه اي 
و البته حمايتگري مسئوالن همراه باشد هنرمندان 
نيز به صورت خودجــوش به چنيــن محيط هايي 
گرايش پيدا خواهند كرد و عالقه مند خواهند شــد 
آثار خود را به نمايــش بگذارند؛ تا جايي كه به مرور 
زمان اين مكان هــا را به پاتوق هــاي فرهنگي بدل 
كنند تــا بتوانند قرارهاي هنري خــود را در چنين 
فضاهايي بگذارند.« او اضافه مي كند: »وجود چنين 
پتانســيل هايي جاي اميدواري بــراي هنرمنداني 
همچون روح االمين ايجاد خواهــد كرد تا يك گام 
بزرگ به ســمت برگزاري نمايشگاه هاي تخصصي 
آرت برداشته شود؛ نمايشــگاه هايي كه هم اكنون 
در كشورهاي همســايه همچون تركيه و امارات در 
سطح بين المللي برگزار مي شود و ايران نيز با توجه 
به پتانسيل هايي كه دارد، مي تواند »نمايشگاه آرت 
ايران« يا »نمايشگاه آرت تهران« را در دل خود جاي 
دهد و به شكل چشمگيري سرانه فرهنگي كشور كه 

تنها 20سانتي متر است را ارتقا بخشد.« 

مجموعه كوشك باغ هنر، محلی برای ارتباط بی واسطه شهروندان و هنرمندان، تا چند روز ديگر در مجموعه فرهنگی عباس آباد افتتاح می شود

گنبدآسمانهنرگشودهمیشود يادداشت

 روز بدون پالستيك 
و مسئوليت اجتماعي شهروندان

 امروزه از پالستيك به عنوان جدي ترين 
خطر براي محيط زيست ياد مي كنند؛ 
ماده اي كه بيش از 450سال ماندگاري 
در طبيعت دارد و حجم گســترده توليــد و چالش هاي حاصل از 
آن در طبيعت يك فاجعه جهاني اســت. اما زنگ خطر جدي اين 
موضوع در كشور زماني براي تك تك ما به گوش مي رسد كه بدانيم 
در ايران ساالنه 4ميليون تن پســماند پالستيكي توليد مي شود و 
نيم ميليون تن آن كيسه هاي پالســتيكي است كه ما از آنها براي 
خريدهاي روزانه استفاده مي كنيم و همه آنها سر از مخازن پسماند 

درمي آورند.
استفاده از كيسه هاي پالســتيكي به رغم هشدارهاي بسيار، طي 
70سال، 200برابر شده اســت و نكته تأســف بار اينكه ايران در 

رتبه 17توليد زباله هاي پالستيكي قرار دارد.
از ســوي ديگر با همه گيري ويروس كرونا در 2سال اخير، شاهد 
استفاده چشمگير لوازم پالســتيكي و يكبار مصرف بوده ايم كه از 
هم اكنون مي تــوان تأثيرات مخرب آن را در سراســر كره زمين و 
حتي درون درياها و اقيانوس ها مشاهده كرد؛ طوري كه به استناد 
آمار در هر 800مترمربع از آب اقيانوس ها، بيش از 23هزار قطعه 

پالستيكي وجود دارد.
براساس همين آمار، هم اكنون نزديك به 11 ميليون تن پالستيك 
در اقيانوس ها رها مي شــود و حجم پالســتيك هاي وارد شده به 

اقيانوس ها تا سال2040 ميالدي 3برابر خواهد شد.
با توجه به همين افزايش چشمگير پالستيك و چالش هاي بسيار 
خطرناك آن براي محيط زيســت، 11 جوالي به دليل جلب توجه 
مردم جهان به آسيب هاي زيست محيطي مصرف پالستيك، روز 
جهاني »بدون پالستيك« نامگذاري شده اســت. اينكه ايران در 
ميان 20كشــور اصلي توليد كننده پسماندهاي پالستيكي است، 
يك مسئوليت اجتماعي براي تك تك ما ايجاد مي كند كه نسبت به 
اين موضوع حساس تر شده و در راستاي كاهش اين مصرف اقدامات 

اساسي انجام دهيم.
سازمان مديريت پسماند هم در راستاي همين مسئوليت اجتماعي 
تالش كرده است در جهت سياست هاي كالن شهرداري تهران و با 
هدف حفظ و حمايت از محيط زيست، كاهش توليد و بهبود چرخه 
مديريت پسماند، به كارگيري روش هاي مديريت هوشمند شهري 
و ارائه خدمات در بستر تكنولوژي و فناوري نوين به شهروندان طرح 

كاپ)كاهش توليد پسماند( را تعريف و راه اندازي كند.
مهم ترين مزيت اين طرح، انطباق اجراي پروژه هاي كاهش در مبدا، 
تفكيك از مبدا به ويژه در بحث تفكيك پسماند خشك و  تر و بازيافت 
با اصول بين المللي مديريت پسماند و كشورهاي توسعه يافته است 
كه موجب كاهش نرخ توليد پسماند، بازيافت پسماند پالستيكي و 

هزينه هاي جمع آوري و انتقال پسماند خواهد بود.
اما در كنار اين اقــدام، نياز به همراهي تك تك شــهروندان براي 
كاهش استفاده از پالستيك وجود دارد؛ ارتقاي سطح آگاهي مردم 
در زمينه زيان هاي بهداشتي و محيط زيستي استفاده از كيسه هاي 
پالستيكي ازجمله اهداف مهم نامگذاري روز بدون پالستيك است 
كه اين موضوع نيازمند همراهي بيشــتر كمپين ها و سازمان هاي 
مردم نهاد است؛ در كشور ما هرساله در اين روز عده زيادي از فعاالن 
و انجمن هاي محيط زيست به جمع آوري پسماندهاي پالستيكي از 
محيط زيست مي پردازند كه اينگونه اقدامات مي تواند گامي اساسي 

براي آموزش شهروندي و به ويژه كودكان و نوجوانان باشد.
استفاده از كيســه هاي پارچه اي به جاي پالستيك هنگام خريد 
روزانه، كاهش اســتفاده از ظروف يكبار مصرف و بطري هاي آب 
معدني و جايگزيني آن با قمقمه ها، توجه به تفكيك پسماندهاي 
خشك و تر و حذف ني هاي پالستيكي، تنها چند راهكار ساده است 
كه با رعايت آنها مي شــود ايران را از فهرست باالترين كشورها در 

مصرف پسماندهاي پالستيكي خارج كرد.

 امالك اطراف دانشگاه تهران
از بالتكليفي ۴۰ساله خارج شد 

 عضو هيأت رئيسه شوراي شهر تهران با اشــاره به تصميم ديروز 
شوراي عالي شهرســازي در خصوص خانه هاي پيرامون دانشگاه 
تهران گفت: براساس اين مصوبه، شوراي عالي شهرسازي شهرداري 
يك ماه براي تهيــه طرح اين محدوده براســاس طرح تفصيلي و 

رعايت حرايم ميراث فرهنگي زمان دارد.
به گزارش همشهري، آنگونه كه زهرا نژادبهرام اعالم كرده، براساس 
طرح جديد امالكي كه به تملك دانشگاه تهران درنيامده اند مجوز 
ساخت وساز براساس مقررات مصوب دارند. او گفت: براساس اين 
مصوبه، امالك اطراف دانشگاه تهران از فريز خارج شدند و ساكنان 
اين منطقه مي توانند همانند ساير بخش هاي شهر تهران براساس 

ضوابط اقدام به ساخت وساز و فعاليت كنند. 
اين عضو شوراي شهر تهران كه همواره پيگير موضوع ساماندهي 
محدوده اطراف دانشگاه تهران بوده ، افزود: »شهرداري تهران نيز 
طي يك ماه ضوابط ساخت وســاز در اين محدوده براساس طرح 
تفصيلي را تهيه می كند و برای تصويب به كميسيون ماده 5 ارسال 

خواهد كرد.«

صدرالدين عليپور
مديرعامل سازمان مديريت پسماند

 پالك كوبي معابر مه لقا مالح 
و هادي فهيمي انجام شد 

آيين پالك كوبــي معابر به نام 
مه لقا مالح، هــادي فهيمي و نامگذاري

5خيابان و بوستان صبح ديروز 
در منطقه يك شهرداري تهران برگزار شد.

به گزارش همشهري، محمدجواد حق شناس، 
رئيس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي 
شهر تهران در اين مراسم پالك كوبي گفت: 
»مه لقا مالح بيش از 8دهه از عمر خويش را 
براي حفظ محيط زيست و بهتر شدن حال 
شــهر تهران و كشــور ايران صرف كرده كه 
اين تالش ها قابل تقدير اســت. فعاليت هاي 
او مي تواند در توســعه پايدار و بهتر شــدن 
زندگي افراد نقشي مؤثر داشته باشد.« عضو 
هيأت رئيسه شوراي پنجم شهر تهران هم در 
اين مراسم گفت: »بسيار خوشحال هستم كه 

در مديريت شهري تهران، معابر و خيابان هايي 
به نــام بــزرگان و فعاالن محيط زيســت 
نامگذاري شده و امروز نخستين پالك كوبي 
اين نامگذاري ها انجام مي شود.« سيدآرش 
حسيني ميالني، عشق و تالش مالح به حفظ 
محيط زيســت را مثال زدني دانست و گفت: 
»دبيرستان دخترانه اي در اين خيابان وجود 
دارد و اميدوارم اين نامگذاري، موجب ارتباط 
ذهني و پيوند بيشتر دختران و بانوان ايران با 

محيط زيست شود.«
همچنين همزمان با اين مراســم، از پالك 
خيابان مرحوم مهنــدس »هادي فهيمي« 
از فعاالن فقيد محيط زيست نيز در خيابان 
دارآبــاد با حضــور خانــواده ايــن مرحوم 

رونمايي شد.

آزاده باقري
خبر نگار
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اگر به بخش فرهنگي از سوي سازمان ها و ارگان هاي مختلف به صورت جدي 
نگاه شود، آن وقت است كه مي توان اميدوار بود گام هاي مؤثري در اين زمينه 
برداشته خواهد شد. به بحث فضاي سبز و افزايش سرانه آن در 2دهه اخير 
توجه شده؛ به طوري كه سرانه فضاي سبز در كشــور 11.8مترمربع است، 
اما در تهران به باالي 16مترمربع به ازاي هر نفر مي  رســد و همچنان تالش 
مي شود تا به رقم 25مترمربعي كه سرانه اســتاندارد در بخش فضاي سبز 
است، برسد. اما در حوزه سرانه فرهنگي به گفته وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي 
در حد سانتي متر است؛ درصورتي كه روح انسان به ميزان قابل توجهي به 
فضاي فرهنگي و هنري نياز دارد؛ همانطور كه جسم انسان به فضاي سبز و 
اكسيژن نياز خواهد داشت. در همين راستا، در منطقه فرهنگي و گردشگري 
عباس آباد تهران فضاهاي فرهنگي ايجاد شده تا در افزايش سرانه فرهنگي 
پايتخت سهم قابل توجهي داشته باشــد. اين منطقه با 56۰هكتار وسعت 
هم اكنون به عنوان نگين سبز پايتخت شناخته مي شود و با داشتن فضاهاي 
فرهنگي، هنري، گردشگري، علمي و... تالش كرده است تا از اين وسعت و 
قابليت در بخش هاي گوناگون به بهترين شكل ممكن بهره ببرد؛ به طوري كه 
طي ۴سال اخير و بعد از به عضويت درآمدن در سازمان جهاني گردشگري 

UNWTO تالش شده تا به مركز اجتماعات فرهنگي و هنر تهران تبديل شود. 
»پل طبيعت« به عنوان نماد نوين تهران، »باغ كتاب« به عنوان بزرگ ترين 
مجموعه كتاب و سرگرمي كشور، »باغ موزه دفاع مقدس«يكي از بزرگ ترين 
باغ موزه هاي كشــور، »كتابخانه ملي«يكي از قديمي ترين كتابخانه هاي 
پايتخت، بوستان »بهشــت مادران« مركز تخصصي فرهنگي و تفريحي 
بانوان شهر تهران، »گذر آب و آتش« گذري براي صنايع خالق و زيبا در كنار 
ارائه صنايع دستي، بوستان »آب و آتش« با طراحي 5فصل داستان حضرت 
ابراهيم)ع( در يك اثر برجســته هنري به همراه ۴بــرج آتش و فواره هاي 
آب و بوســتان »طالقاني« به عنوان سرسبزترين بوستان  پايتخت، ازجمله 
بخش هاي مهم اين مجموعه اســت. به اينها فضاها بايدبوستان و درياچه 
»نوروز« كه با هدف احياي نوروز در بين كشــورهاي عضو اكو احداث شده، 
»گنبد مينا« به عنوان يكي از بزرگ ترين آســمان نماهاي خاورميانه و »باغ 
هنر« كه جمعه هايش ميزبان جمعه بازار »پروانه« و داراي بخش هاي مختلفي 
ازجمله »خانه شعر و ادبيات« است كه در دل خود موزه »نادر ابراهيمي« را 
با بيش از ۴هزار جلد از آثار اين نويسنده بزرگ جاي داده، »درياچه هنر«، 

»خانه موسيقي«، »خانه نقش« و به تازگي »كوشك باغ هنر« را اضافه كرد.

تاثيرات مثبت فرهنگي نگين سبز پايتخت

معاون شــهردار تهران با تاكيد بر اينكه 
فرايندهای قانونی برای استخدام به دقت 
در اداره كل ســرمايه انسانی شهرداری 
تهران رعايــت می شــود، از نهادهای 
نظارتی درخواست كرد تا گزارش های 
خود در راســتی آزمايی مسائل مرتبط 
با كاركنان شهرداری را منتشر كنند تا 
شــفافيت الزم برای آگاهی شهروندان 
حاصل شــود.  حامد مظاهريان معاون 

برنامه ريزی، توســعه سرمايه انسانی و 
امور شورای شهرداری تهران در واكنش 
به درج برخی اخبار در رســانه ها مبنی 
بر مجوز اســتخدام های بدون آزمون 
در شــهرداری تهران به دستور شهردار 
 تهران، اين موضــوع را را تكذيب كرد.

به گزارش سايت شهر او گفت: همواره 
تبديــل وضعيت كاركنان شــهرداری 
تهران مســتلزم اخذ مجوز از سازمان 

اداری استخدامی كشور، مصوبه شورای 
اداری شــهرداری تهران، وجود پست 
بالتصدی و برگــزاری آزمون داخلی در 
يك فضای رقابتی خواهد بود، بنابراين 
به هيچ عنوان چنين اخباری نمی تواند 

صحيح باشد.
 معاون شهردار تهران در ادامه با اشاره 
به تقاضای بی شمار كاركنان شهرداری 
تهران برای تبديل وضعيت از قراردادی 
به رسمی، در تمام مقاطع زمانی گفت: 
بديهی اســت كه كاركنان شــهرداری 
تهران متقاضــی تبديــل وضعيت به 
اســتخدام ثابت در شــهرداری تهران 

باشند و ارسال درخواست ايشان به حوزه 
معاونت برنامه ريزی، توســعه سرمايه 
انسانی و امور شورا دليلی بر صدور حكم 
ثابت رســمی، بدون انجام فرايندهای 

فوق الذكر نيست.
 او با تاكيد مجدد بــر اينكه فرايندهای 
قانونی برای اســتخدام به دقت در اداره 
كل ســرمايه انســانی رعايت می شود، 
از نهادهــای نظارتی درخواســت كرد 
گزارش هــای خود در راســتی آزمايی 
مسائل مرتبط با كاركنان شهرداری را 
منتشر كنند تا شفافيت الزم برای آگاهی 

شهروندان حاصل شود.

معاون شهردار تهران با رد ادعاي استخدام بدون آزمون:

 نهادهای نظارتی گزارش دهند
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مسكن

يادداشت

چرا ايران كانون حمل ونقل و مبادالت 
در منطقه نيست؟

ظرفيت ساالنه بنادر تجاري براي انجام عمليات تخليه و بارگيري انواع 
كاالها 260ميليون تن است. در سال13۹۹ بالغ بر نيمي از اين ظرفيت 
مورد استفاده قرار گرفته و معادل 130ميليون تن كاال در بنادر تجاري 
ايران تخليه و بارگيري شده است. براساس اعالم وزير راه و شهرسازي، 
ظرفيت عمليات تخليه و بارگيري در بنادر تجاري كشور در سال هاي 
آينده به ۵00ميليون تن مي رسد. به نظر مي رسد اين افزايش ظرفيت 
وعده داده شــده با هدف پاســخگويي به نيازهاي داخلي )واردات و 
صادرات( و ايفاي نقش محوري در منطقه در قالب ترانزيت و ترانشيپ 
انواع كاالهاي تجاري اســت. اما اين هدف تا چه اندازه دست يافتني 
است؟ آمارهاي موثق نشان مي دهد نيمي از تخليه و بارگيري كاالها 
در بنادر تجاري ايران در پايانه هايي انجام مي شود كه سازمان بنادر و 
دريانوردي آنها را تحت عنوان خصوصي سازي  به مجموعه هاي دولتي 
و نهادهاي فرادولتي سپرده است. شستا، بنياد مستضعفان، صندوق 
بازنشستگي كشوري، صندوق بازنشستگي سازمان بنادر و دريانوردي 
و... به عنوان مجموعه هاي دولتي و نهادهــاي فرادولتي اغلب فارغ از 
محدوديت هاي مالي، بدون توجه به نيازهاي اصلي توســعه در ابعاد 
داخلي، منطقه اي و فرامنطقه اي، صرفا به دنبال اهداف مالي جزيره اي 
خود هســتند و از ايجاد ارزش افزوده قابل اتكا براي اقتصاد از طريق 
اســتراتژي هاي دريامحور، وامانده اند يا عالقه اي به انجام آن ندارند. 
نمي توان نقش و حمايت نهادهاي فرادولتي در انتصاب مسئوالن دولتي 
در وزارت راه و شهر سازي  و سازمان بنادر و دريانوردي را ناديده گرفت 
و طبيعتا اين مسئولين وامدار، پس از انتصاب، ناچار به جبران بوده و 
براي تداوم  بقا در پست خود مجبور به امتيازدهي هستند و از روي پيكر 

نحيف بخش خصوصي عبور مي كنند.
بخش هاي دولتي و نهادهاي فرادولتي واردشده به بنادر در سايه فرايند 
خصوصي سازي ، از توان مالي الزم براي بيرون راندن بخش خصوصي 
واقعي برخوردارند، اساســا بخش خصوصي واقعي هم توان رقابت با 
آنها را ندارد و به تدريج به حاشيه رانده شده است. نمونه هاي متعددي 
از اعمال افزايش هاي ناگهاني در حقوق و مزاياي كاركنان شــاغل و 
دامپينگ در مزايده ها و مناقصات براي بيرون راندن بخش خصوصي از 

گردونه كار كه گاهي به تنش در بنادر انجاميده، وجود دارد.
بنابراين آنچــه در پايانه هاي اصلــي بنادر تجاري صــورت گرفته، 
خصوصي سازي  واقعي نيست. طبق خط مشي تعيين شده توسط رهبر 
فرزانه انقالب، قرار بود بخش دولتي و نهادهاي فرادولتي در بخش هايي 

فعاليت كنند كه بخش خصوصي توان انجام آنها را نداشته باشد.
اما اكنون پايانه هاي اصلي بنادر به محل »آماده خوري« بخش دولتي و 
نهادهاي فرادولتي تبديل شده است. طبيعي است با چنين رويكردي، 
بخش به ظاهر خصوصي اما وابسته به دولت و نهادهاي فرادولتي براي 
بهبود ســطح ارائه خدمات به تجارت داخلي تالش نمي كند و كسب 
سهم مؤثر و پايدار از تجارت و مبادالت بين المللي كاالها در برنامه و 
اهداف آنها جايگاهي نمي يابد. در كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه، 
با توجه به اهميت بنادر و كاركرد آنها براي رشد و توسعه كشور و توليد 
ثروت، اگر شركت هاي دولتي هم به كار گرفته شوند، سبك مديريت 
خصوصي بر آنها حاكم است و بر مبناي اهدافي روشن همسو با اهميت 
كاركرد بنادر در اقتصاد خــرد و كالن كشــورها در آنها كار صورت 
مي گيرد اما در ايران تحت لواي خصوصي سازي ، مديريت صلب دولتي 

را با زرورق خصوصي و شبه خصوصي در بنادر نهادينه كرده ايم.
متأسفانه اين وضع باعث شده توســعه بنادر تنها به احداث اسكله، 
محوطه، خريد تجهيزات و... معطوف شود و با تكيه بر تجارت داخلي 
و واردات كاالهاي اساســي براي ايجاد كســب وكار الزم براي ايفاي 
نقش فعال در مبادالت كاالهاي تجــاري در چرخه هاي منطقه اي و 

فرامنطقه اي تالشي صورت نمي گيرد.
نتيجه آن اين شده است كه سهم بنادر ايران و شبكه حمل ونقل ريلي 
و جاده اي كشور در مبادالت تجاري منطقه اي و فرامنطقه اي روزبه روز 
كاهش يافته و مســيرهاي ترانزيتي در اطراف ايران به سرعت ايجاد 
شده و به سهولت به نان و نوايي رســيده اند. سال هاست كه صحبت 
از اتصال راه آهن از زاهدان به چابهار مي شود ولي هنوز اطالع موثقي 
از پيشرفت اين پروژه براي عملياتي شدن محور ترانزيت ريلي شرق 
كشور و استفاده از ظرفيت هاي منحصربه فرد بندر چابهار براي تخليه 
و توزيع محموله هاي وارداتي و كاالهاي اساســي، بارگيري كاالهاي 
صادراتي و مبادله بار با افغانستان و كشــورهاي واقع در شرق درياي 
خزر نيست. وضع به هم ريخته و پريشــان پايانه هاي مرزي جاده اي 
بين ايران و افغانستان در ميلك، ماهيرود و دوغارون، ترانزيت كاال از 
طريق آنها را در حالت اسفناكي قرار داده است. سال هاست كه صحبت 
از اتصال راه آهن سراسري ايران به رشت، بندر كاسپين، بندر انزلي و 
بندر آستارا و پايانه ريلي مشترك ايران و جمهوري آذربايجان مي شود، 
ولي هنوز خبري از تكميل اين طرح و راه اندازي قطارهاي باري براي 
حمل گسترده محموله هاي تجاري ايراني و كاالهاي عبوري ترانزيتي 
نشده است. براي ترانزيت ريلي كاال به تركمنستان در مرز سرخس، 
مي بايســت روزها معطل تعويض بوژي بــود؛ درحالي كه اين روش 
اكنون منسوخ شده و ترانشيپ كانتينر از واگن به واگن در پايانه هاي 
ريلي مرزي با به كارگيري تجهيزات الزم و متعارف مرسوم شده است 
كه نمونه آن در مسير ريلي ايجادشده از شــرق چين تا قزاقستان و 
تركمنســتان قابل مالحظه است . با وجود ســرمايه گذاري سنگين 
براي اتصال ريلي به مرز اينچه برون هنوز اين مرز جايگاه مناسبي در 
چرخه ترانزيت و عبور كاالي ساير كشورها نيافته و اغلب امور در آن 
نيز با روش هاي سنتي انجام مي شود. مرز لطف آباد هم اوضاع بهتري 
نسبت به ساير پايانه هاي مرزي ايران ندارد. پايانه ريلي مشترك ايران 
و آذربايجان در مرز آستارا با وجود سرمايه گذاري بين المللي انجام شده 

در آن با منظره اي ناخوشايند در حال فعاليت است.
مرز دريايي آســتارا در طول ســاليان متمادي فاقد عمق الزم براي 
دريانوردي بوده و به همين علت بخش عمده اي از كاالهاي صادراتي 
و ترانزيتي فقط مي توانند با ناوگان جاده اي با پالك ايراني و خارجي 
از طريق مرز زميني به ســمت جمهوري آذربايجان و روسيه حركت 
كنند. وضع گمرك زميني شهر آستارا هم اســف بار است و از لحاظ 
محوطه سازي ، پاركينگ، مسيرهاي تردد و همه آنچه يك پايانه مرزي 
بين المللي بايد از آن بهره ببرد در فقر مطلق به ســر می برد. اگر سراغ 
پايانه هاي مرزي جلفا، بيله سوار، بازرگان، باشماق، شلمچه و... را هم 
بگيريد، با اوضاع بهتري مواجه نمي شويد. سال هاست كه قرار است پايانه 
آپرين در جنوب تهران راه بيفتد و كانون مبادالت كاالهاي قابل حمل 
با راه آهن شود. سال هاست كه قرار است مدت سير و حركت واگن ها 
در شبكه ريلي كشور براي حمل كاال و كانتينرها اصالح شود و كاهش 
يابد ولي دريغ از يك خبر خوِب »واقعي« كه بشود به آن اتكا و به حمل 
ريلي اعتماد كرد. هنوز كه هنوز است راه آهن براي حمل محموله هاي 
كانتينري با ريل در شــبكه داخلي راه آهن به بهانــه مقاوله نامه هاي 

بين المللي با كشورهاي حوزه CIS، از متصديان 
ترانزيت كاالها فرانك سوئيس طلب مي كند و اين 

رويه را براي حمل كاال به مناطق ويژه اقتصادي داخل كشور نيز به بهانه 
صدور پروانه ترانزيت خارجي تعميم داده است.

ادامه در 
صفحه5

محمد عبداللهي
كارشناس حمل ونقل

وعده واريز سود سهام به صورت خودكار
در شرايطي كه سال هاست سهامداران در انتظار دريافت سود ساالنه خود به صورت 
متمركز يا خودكار هستند يك مقام مسئول در سازمان بورس وعده داده است كه 
امسال سود ساالنه 300شركت به صورت متمركز به حساب سهامداران واريز مي شود.

به گزارش همشــهري، بيش از نيم قرن از آغاز فعاليت بورس مي گذرد اما سهامداران در همه اين 
سال ها براي دريافت سود ساالنه خود با مشكالت زيادي مواجه بوده اند.از يك طرف شركت هاي 
بورس اين سود را با تأخير پرداخت مي كنند و از سوي ديگر سهامداران براي دريافت سود ساالنه 
شــركت ها بايد با مراجعه به بانك هاي مختلف و با چالش هاي فراوان سود خود را دريافت كنند.از 
ابتداي دهه ۹0قرار شد كه شركت سپرده گذاري مركزي از طريق ايجاد يك حساب متمركز سود 
ساالنه شركت هاي بورس را تجميع و به صورت خودكار به حساب سهامداران واريز كند اما با وجود 
وعده هاي فراوان در طول اين سال ها واريز سود ساالنه سهامداران به صورت خودكار به حساب بانكي 

آنها محقق نشده است.  
در چنين شرايطي مدير نظارت بر ناشران سازمان بورس وعده داد: امسال سود سهام 300 شركت 
بورس به صورت متمركز از طريق سجام واريز  شود. محســن انصاري مهياري تصريح كرده است: 
واريز سود به صورت متمركز و خودكار انجام مي شــود و ما طرحي در دست داريم كه تا آخر سال 
1401 سود همه شركت هاي بورس از طريق سامانه جامع توزيع سود سمات و به صورت متمركز 
به حساب سهامداران واريز شود، زيرا اين روش عالوه بر اينكه براي شركت هاي سرمايه پذير كم هزينه 
و كم دردسر است، سهامداران نيز به راحتي سود سهام تقسيم شده در مجامع به حساب آنها واريز 
خواهد شد. او اضافه كرد: مطابق با دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار 
تهران، ناشر موظف است، جهت تسهيل امور سهامداران، انجام كليه اقدامات شركتي خود ازجمله 
توزيع سود را درصورت قبول شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، به آن شركت 
واگذار كند. در حال بررسي طرحي به هيأت مديره ســازمان بورس هستيم كه تمام شركت هاي 
فعال در بازار سرمايه را ملزم كند تا سود تقسيم شده در مجامع عمومي به صورت متمركز و از طريق 
شركت سمات به حساب سهامداران واريز شود. او افزود: فقط كافي است ناشر قراردادي با شركت 
سپرده گذاري مركزي منعقد كند و سعي مي كنيم اين قراردادها با كمترين مبلغ و به بهترين حالت 

ممكن منعقد شود و سود سهامداران به صورت صددرصد و در اسرع وقت به حسابشان واريز شود.

بحران آبي در وضعيت قرمز
خشكســالي و ســقوط ۵2درصدي آمار بارش هاي جــوي، به كاهش  آب
47درصدي ورودي آب به مخازن سدها منجر شده و با وجود مديريت 
ســختگيرانه رهاسازي آب از ســدها، عماًل ذخاير اســتراتژيك آب را 

30درصد كاهش داده است.
به گزارش همشهري، سال آبي 1400- 13۹۹ با كاهش ميزان بارندگي و افزايش دماي 
هوا، عنوان خشك ترين سال نيم قرن اخير را از آن خود كرده و با توجه به آمار و ارقامي 
كه از وضعيت ذخيره آب سدها منتشر مي شود، عبور از آن جز با مديريت دقيق مصرف 

و پايبندي به شيوه درست مصرف، سخت و پرهزينه خواهد بود.

حال و احوال سدها
تازه ترين آمارهاي شركت مديريت منابع آب ايران حاكي از اين است كه از ابتداي سال 
آبي جاري )اول مهر13۹۹( تا شــامگاه 20تيرماه، ميانگين ارتفاع ريزش هاي جوي 
در كشور به 146ميلي متر رسيده كه نســبت به ميانگين 304ميلي متري سال قبل 
۵2درصد و در مقايسه با ميانگين 230ميلي متري در نيم قرن اخير 37درصد كاهش 
نشــان مي دهد. طبق اين اطالعات، در ســال آبي جاري حوضه آبريز مرزي شرق با 
كاهش 71درصدي بارندگي نسبت به سال قبل بدترين شرايط بارندگي را تجربه كرده 
و حوضه آبريز درياچه اروميه با 17درصد كاهــش از كمترين افت بارندگي برخوردار 
بوده است. در اين شرايط، آمارهاي مربوط به وضعيت آبي سدها نيز نشان مي دهد از 
اول مهر13۹۹ تا 18تيرماه1400، مجموع آب ورودي به مخازن ســدهاي كشور به 
27ميليارد و 2۹0ميليون مترمكعب رسيده كه نســبت به مدت مشابه در سال آبي 
قبل، 47درصد كاهش نشان مي دهد؛ اين در حالي است كه در مدت مشابه سال آبي 
گذشته، ۵1ميليارد و 700ميليون مترمكعب وارد مخازن سدهاي كشور شده بود. اين 
وضعيت كه به واسطه افت ۵2درصدي بارش هاي جوي بروز كرده، كاهش 30درصدي 
موجودي آب در مخازن را به دنبال داشته كه درصورت تداوم خشكسالي در سال آينده، 

كار را براي عبور از خشكسالي سخت تر مي كند. 
آنگونه كه آمارها نشان مي دهد، در سايه كاهش بارندگي و افت ورودي آب به سدها، 
حجم خروجي آب از سدهاي كشور نيز مديريت شــده و از ابتداي سال آبي جاري تا 
18تير به 28ميليارد و 860ميليون مترمكعب رسيده اســت كه در مقايسه با مدت 
مشابه سال آبي گذشته )44ميليارد مترمكعب( از كاهش 34درصدي برخوردار شده 
است. البته اين نكته نيز قابل توجه است كه امسال، به دليل افزايش بي سابقه دماي هوا، 
سرعت ذوب ذخاير برفي در ارتفاعات مشرف به سدها افزايش پيدا كرده و براي مثال 
ذخاير برفي سد لتيان به يك ششــم كاهش پيدا كرده است؛ ازاين رو در صورت تداوم 
خشكسالي در سال آينده، بايد منتظر تبعات شديدتري بود و قطعاً ذخاير آب سدها با 
كاهش جدي تري مواجه خواهد شد. فعاًل حجم آب موجود در مخازن سدهاي كشور 
به 2۵ميليارد و ۵60ميليون مترمكعب رســيده كه در مقايسه با ذخيره 36ميليارد و 

110ميليون مترمكعب در سال آبي گذشته حدود 30درصد كاهش نشان مي دهد.

تبعات خشكسالي
تداوم خشكســالي هاي بلندمدت در ايران و بي توجهي به آمايش سرزمين و اصالح 
الگوي مصرف آب در بخش هاي كشاورزي و صنعت، باعث شده از مجموع 606دشت 
كشور، بيش از 300دشت با وضعيت قرمز و بحراني مواجه شوند كه اين مسئله مستقيماً 
به شــكل گيري مهاجرت گسترده منجر شده است. رئيس ســازمان زمين شناسي و 
اكتشافات معدني با اشاره به اينكه همين مسئله ســبب شده تا بخش هايي از كشور 
خالي از سكنه شده و مهاجرت از جنوب به شمال را شــاهد باشيم، گفت: از مجموع 
43مخاطره موجود در جهان، 34مخاطره در ايران اتفاق مي افتد و مشكل آنجاست كه 
به موضوع »پيشگيري به از درمان است« اعتقاد نداريم.  عليرضا شهيدي، در مراسم 
افتتاح مركز نوآوري و فناوري علوم زمين با اشــاره به گرمي هوا و تغييرات اقليمي و 
همچنين مواجهه چندساله با پديده خشكسالي، افزود: خشكسالي سبب اضافه برداشت 
از آب هاي زيرزميني شــده كه در ادامه به بحران آب و فرونشست زمين مي انجامد، 
همچنين آبخوان ها از بين رفته و با اندك بارندگي، سيالب به راه مي افتد و در برخي 
موارد رانش زمين را به دنبال دارد.  معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: به طور 
نمونه ما با رهاكردن 300كيلومتر از سواحل مكران و در عوض كارآفريني و توسعه در 
ساير مناطق، فشار زيادي به منابع آب زيرزميني وارد كرده ايم؛ در حالي كه در جهان 
پولدارترين شهرها و بزرگ ترين طرح هاي توسعه اي در كنار سواحل قرار دارند و صنعت 

و تجارت به سواحل نزديك است.

ديــروز دوميــن گــروه از 
واحدهاي مســكن ملي و 
يكي از آخريــن گروه هاي 
مســكن مهر توســط رئيس جمهــور به 
بهره برداري رســيد و مسكن مهر يك گام 
ديگر به مختومه شدن پرونده پرحاشيه اش 

نزديك تر شد.
بــه گــزارش همشــهري، وزارت راه و 
شهرسازي دولت دوازدهم تعهد داده است 
كه پرونده مسكن مهر را در همين دولت 
ببندد و كار به دولت ســيزدهم نكشد؛ در 
همين راستا، مقرر شــده همه پروژه هاي 
مسكن مهر بدون معارض تا قبل از اتمام كار 
دولت تكميل و به متقاضيان واگذار شود. 
آنچه ديروز به بهره برداري رســيد، تقريبا 
بخش عمده مسكن مهر باقي مانده را شامل 
مي شود اما هنوز پروژه هاي انگشت شماري 
در طرح مسكن مهر وجود دارد كه موعد 
اتمام كار آنها اواسط مردادماه اعالم شده 

است.

جزئيات بهره برداري از طرح هاي مسكني
در هشــتادمين هفتــه افتتــاح دولــت 
دوازدهم، ۵1هزار و 230واحد مســكوني 
شامل 28هزار و ۵18واحد مسكن ملي در 
قالب انبوه سازي، واگذاري گروهي زمين، 
مشــاركت خصوصي و بازآفريني شهري 
و همچنين 22هزار و 712واحد مســكن 
مهر در سطح كشور به بهره-برداري رسيد. 
افتتاح 61پروژه و شــروع عمليات اجرايي 
62طرح روبنايي و زيربنايــي طرح اقدام 
ملي مسكن و مســكن مهر در شهرهاي 
جديد، نيز از ديگــر افتتاح هاي ديروز بود. 
مجموع اعتبار اختصاص يافته براي همه 
اين طرح هاي مســكني و عمراني، بالغ بر 
24هزار و 11۹ميليارد تومان اعالم شــده 

است.

تقسيم وظايف در توليد مسكن
رئيس جمهور در مراسم افتتاح طرح هاي 
وزارت راه و شهرسازي، با اشاره به اهميت 
مسئله مسكن و مســئوليت سنگيني كه 
در اين زمينه بر دوش دولت است، گفت: 
اينكه دولت مســكن بســازد و به مردم 
بدهد اشتباه اســت، دولت موظف نيست 
خانه بسازد بلكه تســهيل خانه سازي بر 
عهده دولت است و بايد براي تأمين زمين 
مناسب، احداث زيرساخت، ارائه خدمات و 
پرداخت تسهيالت بانكي كمك كند؛ اما 
خانه را بايد مردم بســازند. حسن روحاني 

در ادامه با تأكيد بر اينكه ســاخت مسكن 
بايد تخصصي و مطابق بر اصول مهندسي 
باشد، افزود: براي طرح هاي مسكني بايد 
از زميني استفاده كرد كه مناسب مسكن 
اســت و مكان يابي و معماري 2اصل مهم 
در تحقق مسئله اســت كه گاه در گذشته 
از آن غفلت شــده و در نتيجه طرح هاي با 
جانمايي نامناسب يا برج هايي روي گسل 
احداث شــده اســت. او همچنين بر لزوم 
همكاري بانك ها در مسئله مسكن تأكيد 
و تصريح كرد: در موضوع مالي مســئله، 
بانك ها بايد به كمك بيايند و ياري كنند؛ 
چراكه جوان ها در آغاز زندگي  از نظر مالي 
در مشكل هســتند و بانك ها بايد آنها را 
براي توانمندي مالي يــاري كنند، ضمن 
اينكه وزارت راه و شهرسازي نيز بايد تالش 
كند كه اين واحدهاي مسكوني به قيمت 
مناسب و ارزان احداث شــود و در اختيار 

نسل جوان قرار بگيرد.

از ميراث احمدي نژاد تا ميراث روحاني
افتتاح هاي ديروز به نوعي يكي از آخرين 
اقدامات دولت براي بستن پرونده مسكن 
مهر بود كه بعد از ۵ســال تعويق، در حال 
محقق شدن است. رئيس جمهور، در مراسم 
ديروز با اشــاره به ميراث مسكني دولت 
دهم، گفت: وقتي شــروع بــه كار كرديم، 
با تعهدي مواجه بوديم كه دولت شــروع 
كرده بود و كاري نمي توانستيم بكنيم؛ پس 
ناچار بوديم تعهد دولت قبل كه تقريباً يك 
سوم آن انجام شده و دوسومش باقيمانده 
بود را انجام دهيم. روحانــي ادامه داد: در 

ابتداي دولت يازدهم، از طرح 2.2ميليون 
واحدي مسكن مهر، حدود 770هزار واحد 
تكميل شده بود كه البته خدمات مربوط 
به آن 770هزار واحد هــم ناقص بود و در 
دولت يازدهم تكميل شد؛ اما براي مابقي 
واحدهاي مسكن مهر، هم تكميل بنا، هم 
احداث زيرساخت و هم ارائه خدمات بايد 
توســط دولت يازدهــم و دوازدهم انجام 

مي شد.
رئيس دولت دوازدهم، در ادامه با اشــاره 
به اجراي طرح احياي بافت در دولت هاي 
يازدهم و دوازدهــم گفت: در كنار احداث 
و تكميل يك ميليــون و 360هزار واحد 
مسكن مهر، 37۵هزار واحد مسكوني نيز 
در بافت فرسوده احيا شد كه در اين زمينه 
خدماتي را دولت و كارهايي را خود صاحبان 
و مالكان انجام داده اند. روحاني به ساخت 
مسكن ملي نيز اشاره كرد و افزود: در قالب 
طرح اقدام ملي مسكن نيز ۵34هزار واحد 
مدنظر قرار گرفته كه از اين تعداد به گفته 
وزير راه و شهرسازي حدود 200هزار نفر 
افتتاح حساب كرده اند و 40هزار واحد از آن 
تا امروز تكميل و افتتاح شده است. روحاني 
ابراز اميــدواري كرد: اين رونــد احداث و 
بهره برداري مســكن ملي تا پايان دولت 
ادامه پيدا كند و دولت سيزدهم هم بتواند 
همين مسير را با شرايط بهتري ادامه دهد.

ساخت مسكن ملي با 55درصد وام
وزير راه و شهرسازي نيز در مراسم ديروز 
با اشاره به اينكه با هدف تسهيل دستيابي 
جامعه هدف به مسكن، ۵۵درصد قيمت 

مسكن ملي وام داده مي شود، گفت: دولت 
براي حمايت از قشــر ضعيف تر اقدامات 
حمايتي داشت تا ســازوكار جريان توليد 
مسكن و خانه دار شدن دهك هاي پايين 
به يــك فرايند منســجم تبديل شــود. 
محمد اســالمي، افزود: براي اينكه مردم 
بتوانند به ما اعتماد كنند و در موعد مقرر 
صاحب خانه شوند 3كار مهم انجام شد كه 
نخســتين آن اصالح در ضوابط آيين نامه 
در شوراي عالي شهرسازي و فراهم كردن 
سياست تسهيلگري اســت. او ادامه داد: 
دومين مشكل اين  بود كه زمين هاي حريم 
شهرها به وزارت راه و شهرسازي داده نشده 
بود كه اين اراضي پس گرفته شــد. وزير 
راه و شهرسازي شناســايي جامعه واقعي 
متقاضيان مسكن را سومين كار مهم دولت 
دانست و تصريح كرد: با ثبت نام گسترده 
توانستيم جامعه هدف را شناسايي كنيم 
كه به طور كلي منجر به ثبت نام 2ميليون و 
۵00هزار نفر در پنج مرحله ثبت نام مسكن 
ملي شــد. به گفته او از اين رقم ۵30هزار 
واجد دريافت مســكن شناسايي شد كه 
200هزار نفر نزد بانك واريزي داشــتند. 
اسالمي گفت: براي افزايش قدرت خريد 
متقاضي با دريافت مجوز از شــوراي پول 
و اعتبار، نســبت وام به قيمت تمام شده 
مسكن ملي افزايش پيدا كرد و درحالي كه 
تا سال گذشته 20درصد قيمت مسكن ملي 
وام داده مي شد، حاال با مصوبه شوراي پول 
و اعتبار اكنون ۵۵درصد قيمت مسكن ملي 
وام داده مي شود تا دستيابي جامعه هدف 

به مسكن راحت تر انجام شود.

مسكن مهر در خانه آخر
 ديروز با افتتاح 22هزار و 712 واحد مسكن مهر، پرونده پرحاشيه مسكن مهر يك گام ديگر 

به مختومه شدن در دولت دوازدهم نزديك تر شد

پايان خاموشي هاي خارج از برنامه
توانير براي خريد برق نيروگاه هاي بخش خصوصي فراخوان داد

به دنبال قطع برق صنايع و افزايش واردات برق،  انرژی
ميزان خاموشــي ها در طول روز هاي گذشته 
كاهش يافــت، با اين حــال همچنان به دليل 
بحران هاي موجود در صنعت برق، شركت توانير براي خريد 

برق نيروگاه هاي بخش خصوصي فراخوان داد.
سخنگوي صنعت برق كشور روز گذشته با اشاره به تمهيدهاي 
پيش بيني شده براي كاهش خاموشي ها گفت: از روز پنجشنبه 
17تيرماه هيچ خاموشي خارج از برنامه اي در كشور نداشته ايم. 
مصطفي رجبي مشهدي، گفت: خاموشي هاي ناشي از حريق 
ترانســفورماتورها نيز كه در مناطق تهرانپارس، لواسانات و 
قيطريه تهران اتفاق افتاد با بازگشت دو ترانسفورماتور به مدار 
از روز يكشنبه برطرف شــد. او ادامه داد: دولت مشوق هايي 

براي صنايعي كه ميزان مصــرف خود را كاهش دهند درنظر 
گرفته است.  سخنگوي صنعت برق تأكيد كرد: صنايعي كه 
برنامه هــاي تعميراتي عادي خود را كه معمــوال در مرداد يا 
شهريور انجام مي دادند به زمان خارج از پيك بار موكول كنند، 
ميزان برقي كه در اين دو هفته مصرف نمي كنند را در دوره 
بعد از رفع محدوديت با تعرفه رايگان دريافت خواهند كرد كه 
اين خود مشوقي براي جلب بيشتر همكاري صنايع محسوب 
مي شود. به گزارش همشــهري، آنطور كه خبر هاي دريافتي 
نشان مي دهد بحران صنعت برق با افزايش واردات از 3كشور 
همسايه به ميزان هزار مگاوات و تعطيلي برق صنايع سيمان و 
فوالد تا حدودي فروكش كرده است، با اين حال به دليل كاهش 
شديد توليد نيروگاه هاي برقابي و رشد شديد مصرف تا سطح 

روزانه 63هزار مگاوات صنعت بــرق همچنان با چالش هاي 
جدي مواجه است. به همين دليل روز گذشته شركت توانير 
براي خريد برق تضمينــي از مولدهاي بــرق فراخوان داد و 
اعالم كرد برق نيروگاه هاي بخش خصوصي را به نرخ مصوب 
مي خرد. آنطور كه شركت توانير اعالم كرده اين شركت آماده 
اســت براي افزايش توليد برق از محل مولدهاي اضطراري و 
آماده به كار، برق توليدي توسط واحدهاي داراي مولد را با نرخ 
خريد تضميني 3800ريال براي هر كيلووات ساعت خريداري 
 كند. قرار است سوخت مورد نياز اين مولد هاي توليد برق نيز 
توسط مجموعه وزارت نفت تأمين شــود. طبق اعالم توانير 
اولويت ساعات مورد نياز براي توليد برق اين مولدها از ساعت 
12 الي 18 در ايام تابستان است و خريد برق در ساير ساعات 
نيز امكان پذير اســت. شــركت توانير از كليه افراد حقيقي و 
حقوقي كه داراي امكانات توليد برق هستند دعوت كرده است 
براي هماهنگي الزم به واحد جلب مشــاركت توليد پراكنده 

شركت هاي توزيع نيروي برق محل موردنظر مراجعه كنند.
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رئيس اتحاديه فروشــندگان پرنده 
و ماهي در گفت وگو با همشــهري: 
حداكثر قيمت خرده فروشــي مرغ 
با نرخ مصــوب در واحدهاي صنفي 
 25هــزار تومان و نرخ مرغ كشــتار 
آزاد 35هزار تومان است و فروش مرغ 

با قيمت بيشتر تخلف است

قطعي دوساعته برق موجب ضرر و 
زيان مرغ فروشي ها شده است چرا 
كه عالوه بر خطر فاسد شدن گوشت 
و مرغ، اين فعــاالن صنفي به دليل 
سوختن موتور يخچال و كولر واحد 
صنفي شان دچار خســارت شده و 
برنامه اي نيز براي جبران اين ضرر و 

زيان وجود ندارد

كمبــود و گراني نهاده هــاي توليد، از  بازار
كنجاله سويا تا ذرت و جوجه يك روزه 
زمينه افت توليد و عرضه و نوسان قيمت 
خرده فروشي هر كيلوگرم مرغ تازه در واحدهاي صنفي 
سطح شهر تهران از 25تا حدود 40هزار تومان را فراهم 

كرده است.
به گزارش همشهري، فعاالن صنفي در حالي از تأثير 
مشكالت تامين نهاده هاي دام وطيور بر نوسان عرضه و 
قيمت گوشت و مرغ خبر مي دهند كه براساس آخرين 
مصوبه قرارگاه ســاماندهي بازار مرغ، نرخ مصوب هر 
كيلوگرم مرغ زنده درب مرغداري 17هزار و 100و نرخ 
خرده فروشي مرغ 24هزار و 900تومان تعيين كرده 
كه اين روزها ميزان عرضه مرغ با نرخ مصوب به شدت 
كاهش يافته و اين امــر در افزايش قيمت مرغ آزاد در 
واحدهاي صنفي سطح شهر تهران بنا بر منطقه و ميزان 
تقاضا براي اين فرآورده از 33تا حدود 40هزار تومان 
شده است. گزارش ميداني خبرنگار همشهري از نرخ 
خرده فروشي مرغ تازه در مناطق مختلف شهر تهران 
نيز حاكي از تداوم عرضه چند نرخــي مرغ و افزايش 
شــكاف نرخ مصوب و بازار خرده فروشــي اين ماده 
پروتئيني است. بر اين اساس قيمت خرده فروشي مرغ 
كه تا 2 هفته پيش در محدوده 28تا 32هزار تومان بود 

اين روزها به 34تا 39هزار تومان افزايش يافته است.

نوسان قيمت خرده فروشي مرغ و گوشت 
 گــزارش ميدانــي خبرنــگار همشــهري از قيمت 
خرده فروشي انواع گوشــت قرمز و مرغ در واحدهاي 
صنفي سطح شهر تهران حاكي از نوسان شديد قيمت 
مرغ و ثبات نسبي قيمت ها در بازار گوشت گوساله و 
گوسفندي است. ديروز قيمت هر كيلوگرم مرغ زنده 
از32هزار و 500تا 38هزار تومان در مناطق مختلف 
شهر تهران در نوسان بود به نحوي كه هر كيلوگرم مرغ 
تازه در مرغ فروشي هاي شهرك آپادانا واقع در منطقه 
5تهران به نرخ 38هزار و در منطقه تهرانسر از 32هزار و 

500تا 34هزار تومان به مشتريان عرضه شد.
اين در حالي است كه قيمت مرغ در برخي واحدهاي 
صنفي سطح شهر تهران طي هفته گذشته با افزايش 
4تا 5هزار توماني در هر كيلوگرم به مرز 39تا 40هزار 
تومان نيز رسيده بود اما طي 3 روز گذشته با رشد نسبي 
عرضه، افت نسبي قيمت را تجربه كرد اما ميزان افزايش 
قيمت انواع مرغ فرآوري، قطعه بندي و بسته بندي شده 
در فروشگاه ها به مراتب بيش از نرخ مرغ فله بوده است. 
همچنين قيمت هر كيلوگرم  گوشت بوقلمون مخلوط 
در واحدهاي صنفي مذكور به ترتيب از 55تا 47هزار و 
600تومان و نرخ ران و سينه بوقلمون از 64تا 60هزار 
تومان در نوسان اســت. در بازار خرده فروشي گوشت 
قرمز نيز هر كيلوگرم گوشت شقه گوسفندي از 113تا 
130هزار، ران گوسفندي 140تا 158هزار، سردست 
با دنده 130تا 135هــزار و چرخ كرده مخلوط به نرخ 

130تا 145هزارتومان به مشتريان عرضه مي شود. در 
بازار گوشت گاوي و گوساله نيز نرخ هر كيلوگرم گوشت 
ران گوســاله از 140تا 165هزار و سردست گوساله از 

135تا 158هزار تومان در نوسان است.

چالش توليد و تامين مرغ
نايب رئيس كانون سراسري مرغداران گوشتي با بيان 
اينكه طي هفته هاي اخير، توليد مرغ دچار چالش هاي 
جدي شــده اســت، گفت: كمبود جوجه، تأخير در 
بارگيري نهاده ها و گرماي هوا ازجمله مشكالت توليد 
محسوب مي شود و شرايط توليد مرغ نامطلوب است. 
حبيب اسداهلل نژاد، با اشــاره به اينكه متأسفانه طي 
هفته هاي اخير، توليد مرغ دچــار چالش هاي جدي 
شده است،گفت: كاهش توليد، تلفات و عدم وزن گيري 
مناسب مرغ ها به خاطر اســترس گرمايي ازجمله اين 

چالش هاســت. گرماي شــديد عالوه بر اينكه باعث 
شده مرغ ها به وزن مناسب نرسند، تلفات در جمعيت 
گله هاي مرغ را نيز افزايش داده اســت.او با تأكيد بر 
تداوم كمبود جوجه يك روزه از بي توجهي مسئولين 
به اين مسئله انتقاد كرد و گفت: ماه هاست كه با كمبود 
و گراني جوجه يك روزه مواجه هستيم و اين مشكل 

كماكان پابرجاست.
اســداهلل نژاد با بيان اينكه قيمت جوجــه يك روزه 
هم اكنون باالي 7500 تومان اســت، افــزود: اين در 
حالي اســت كه نرخ مصوب جوجه يك روزه گوشتي 
4200 تومان است. اما سياست دولت، سركوب قيمت 
مرغ با وجود افزايش قيمت نهاده ها است. نايب رئيس 
كانون سراســري مرغداران گوشــتي، افزود: بعد از 
اينكه قيمت مرغ 24 هزار و 900 تومان تعيين شــد، 
هم شــاهد افزايش نرخ مصوب نهاده هــا بوديم و هم 
قيمت جوجه يك روزه افزايش شــديد داشته اما نرخ 
مصوب مرغ تغييري نكرده و دولــت به بهانه حمايت 
از مصرف كنندگان، زير بار اصالح قيمت نمي رود كه 
منطقي نيست. اين فعال بخش خصوصي تأخير بيش 
از يك ماه در بارگيري نهاده هاي دامي را پس از خريد 
اين محصوالت، از ديگر مشكالت مرغداران عنوان كرد.

 عرضه مرغ گران تر از 35 هزار تومان تخلف است 
رئيس اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهي در گفت وگو 
با همشــهري از افزايش نرخ مصوب و بازار مرغ خبر 
داد و گفت: گرچه نرخ مصوب هــر كيلوگرم مرغ تازه 
24هزار و 900تومان تعيين شده است اما افزايش اين 
نرخ در واحدهاي صنفي به دليل به صرفه نبودن عرضه 
تا مرز 26هزارتومان نيز منعي ندارد. مهدي يوســف 
خاني همچنين افزايش نرخ مرغ تــازه در بازار آزاد تا 

هر كيلوگرم 34و 35هزار تومان را طبيعي قلمداد كرد 
و افزود: اكنون نرخ مصوب مــرغ زنده درب مرغداري 
17هزار و 100تومان اســت اما مرغ زنده در بازار آزاد 
به نرخ هر كيلوگرم 24هزار تومان عرضه مي شود و با 
تعيين نرخ مصوب شرايط به گونه اي شده كه مرغ در 
بازار 2يا چند نرخي اســت. او با بيان اينكه تنها نيمي 
از نياز بازار مرغ با نرخ مصوب تامين مي شــود، افزود: 
مصرف روزانه مرغ در تهران بين هزار تا هزارو 200تن 
است اما اكنون فقط بين 600تا 700تن اين نياز با نرخ 

مصوب و بقيه با نرخ آزاد تامين شــود. يوســف خاني 
عرضه مرغ به قيمت هر كيلوگرم 37تا 40هزارتومان 
در برخي واحدهــاي صنفي را تخلــف قلمداد كرد و 
گفت: اكنون واحدهاي صنفي مــرغ زنده را به صورت 
عمده با قيمت حداكثر هر كيلوگــرم 32هزار تومان 
 خريداري مي كنند كه با احتساب هزينه كشتار و سود
خرده فروشي حداكثر 8درصدي قيمت خرده فروشي 
مرغ در اين واحدهــاي صنفي بايــد حداكثر قيمت 

35هزار تومان باشد. 
فروش مرغ به قيمت هر كيلوگرم بيش از 35هزار تومان 
تخلف است، بايد بازرســي اصناف و سازمان صمت با 
گرانفروشي مرغ برخورد كنند و بازرسان اتحاديه نيز با 
وجود كمبود شديد نيرو در اين زمينه نظارت دارند. او 
با اعالم اينكه نمي توان منكر عرضه مرغ با نرخ 40هزار 
تومان در برخي واحدهاي صنفي مناطق شمال شهر 
تهران يا افزايش بيشتر قيمت اين محصول با فرآوري، 
قطعه بندي و بسته بندي شد، گفت: با وجود اين اكنون 
قيمت خرده فروشي هر كيلوگرم مرغ تازه در 80درصد 
واحدهاي صنفي سطح شــهر تهران كمتر از 35هزار 

تومان است.

قيمت خرده فروشي هر كيلوگرم مرغ تازه بين 25تا 40هزار تومان نوسان دارد
شكاف قيمت و عرضه چند نرخي مرغ بيشتر شد بستني چقدر گران مي شود؟

درحالي كه خبر افزايش قيمت شــير خــام هنوز بر  سوپرماركت
محصوالت لبني ننشسته و قيمت جديد اين اقالم هنوز 
اعالم نشده است، اين نگراني وجود دارد كه قيمت ها تا 
كجا باال خواهد رفت و در ادامه ســال چه محصوالت ديگري از سبد 

خريد مردم خداحافظي مي كنند.
به گزارش همشهري، قيمت بعضي از انواع بستني در سوپرماركت ها 
به قدري باالست كه همين امروز هم خانواده ها از خريد آنها خودداري 
مي كنند و اگر افزايش بيش از 50 درصــدي قيمت  لبنيات به دنبال 
گران شدن شير خام، عملي شــود، محصوالتي مثل بستني و خامه 
كه از پرطرفدارترين لبنيات نزد كودكان هســتند بيشتر و بيشتر از 
فهرست هاي خريد حذف مي شوند. قيمت 10 تا 12 هزار تومان بعضي از 
انواع بستني در حالي است كه شركت هاي توليدكننده براي خريداران 
آنها جوايز خودرويي درنظر گرفته اند. سرانه مصرف لبنيات در 2 سال 
گذشته در كشور به شدت كاهش يافته و كارشناسان بارها نسبت به 
خطراتي كه اين كاهش متوجه سالمت نسل آينده خواهد كرد، هشدار 
داده اند اما افزايش هزينه  توليد قيمت را نه فقط در بستني بلكه در اقالم 
واجب تري مثل شير و پنير و ماست بسيار باال برده و حاال با تغييرات 
جديد قيمت از اين هم باالتر خواهد رفت. هم اكنون براي بسياري از 
خانواده ها بستني به كااليي لوكس تبديل شده است و سوپرماركت ها 
از كاهش نسبي فروش آن در مقايسه با سال هاي قبل مي گويند. اين 
درحالي است كه بستني جزو اقالم لبني حمايتي محسوب نمي شود و 

كارخانه ها در تعيين قيمت اين محصول آزادانه عمل مي كنند. 
 

قيمت برخي انواع بستني در سوپرماركت هاي تهران
قيمت- تومانمشخصاتبرند بستني

4.000كارنيتا قيفي كاكائوييميهن
5.000دوكي ليواني معجونكاله

12.000پريماگلدميهن
3.000وانيلي ميركسميهن
5.000نان خامه ايميهن
15.000ليواني اسپكتا- 2۸0 ميلي ليتريكاله
30.000بستني كوكي- ۶50 گرميكاله
12.000اسنايپرروز

5.000كيك بستني- ۷0 گرميميهن
3.000چوبي با روكش شكالتدومينو
10.000ساالر توت فرنگيميهن
12.000دبل ميكس بريميهن

تثبيت قيمت گوشت گوسفندي
قيمت گوشت گوسفندي طي يك ماه اخير در ميادين  تره  بار

ميوه و تره بار تغييري نداشته است. 
به گزارش همشــهري، نرخنامه جديد ميادين ميوه و 
تره بار نشان مي دهد قيمت گوشت گوسفندي بعد از كاهش حدود 
5 درصدي كه در خردادماه داشــت، تا امروز بــدون تغيير مانده اما 
گوشت گوساله به روند افزايش قيمت خود ادامه داده است. مقايسه 
قيمت هاي جديد گوشــت قرمز در ميادين با قيمت هاي خردادماه 
حاكي از افزايش حدود 3تا 4 درصدي قيمت گوشت گوساله  است و 
هم اكنون قيمت هر كيلوگرم راسته بدون استخوان به مرز 140 هزار 
تومان رسيده اســت. هركيلو فيله گوشت گوساله در نرخنامه جديد 
185 هزار تومان قيمت خورده درحالي كه از خرداد تا هفته گذشــته 
178 هزار تومان قيمت داشــت. قيمت گوشت خورشتي گوساله هم 
با حدود 6 هزار تومان افزايش نسبت به هفته قبل به 147 هزار و 400 
تومان رسيده و فاصله زيادي تا 150 هزار تومان ندارد. گوشت گوساله 
از ابتداي امسال روي دور افزايش قيمت قرار گرفته و در ميادين ميوه و 
تره بار با احتساب نرخ هاي جديد طي 4 ماه سپري شده از امسال حدود 
30 درصد رشد قيمت داشته است. گوشــت گوسفندي اما تغييرات 
كاهشي داشته و بعد از كاهش حدود 5 درصدي قيمت در خردادماه، 
فعال ثابت مانده است. قيمت هركيلو راسته بي استخوان گوسفندي 
در ميادين 167 هزار تومان تعيين شده و هركيلو سردست با ماهيچه 
114 هزار و 200 تومان قيمت خورده است. البته قيمت گوشت هاي 
بسته بندي شركتي بين 10 تا 15 هزار تومان بيشتر است. در جدول زير 
قيمت خرداد و تير انواع گوشت قرمز در ميادين ميوه  و تره بار تهران كه 

به صورت بسته بندي در محل ارائه مي شود، با هم مقايسه شده است.

قيمت گوشت تازه گوساله و گوسفندي در ميادين ميوه و تره بار تهران

هركيلو- توماننام محصول
خرداد

هر كيلو- تومان
تير

11۹.۷0011۹.۷00راسته با استخوان گوسفندي
1۶۸.۷001۶۸.۷00راسته بي استخوان گوسفندي
114.200114.200سردست گوسفندي با ماهيچه

104.200104.200سردست گوسفندي بدون ماهيچه
۷5.200۷5.200قلوه گاه گوسفندي با استخوان

۷۸.200۷۸.200قلوه گاه گوسفندي بدون استخوان
10۹.۸0010۹.۸00گردن گوسفندي

15۶.۷0015۶.۷00ماهيچه گوسفندي
۷4.000۷4.000دنبالچه گوسفندي

153.400153.400خورشتي گوسفندي
133.۶0013۸.۹00راسته بدون استخوان گوساله

133.۶0013۸.۹00ران پاك كرده گوساله
131.40013۶.۶00سردست پاك كرده گوساله

1۷۷.۸001۸4.۹00فيله پاك كرده گوساله
۹1.200۹4.۸00قلوه گاه گوساله

12.00012.000قلم گوساله
133.۶0013۸.۹00ماهيچه گوساله
124.40012۹.400گردن گوساله

۸۶.000۸۹.۹40دنبالچه گوساله
141.۸0014۷.400خورشتي گوساله

چرا ايران كانون حمل ونقل و مبادالت 
در منطقه نيست

معافيت مناطق آزاد اقتصادي از پرداخت ماليات  ادامه از 
ارزش افزوده برداشــته شــده و اين مناطق كه صفحه 4

به خاطر معافيت شان از ماليات و عوارض Duty Free ناميده مي شوند، 
اكنون در ايــران مشــمول ماليــات ارزش افزوده هســتند. بندر 
امام خميني)ره( و بندر خرمشهر كه روزگاري به عنوان يك كانون مهم 
براي مبادالت تجاري و ترانزيت كاال به عراق محسوب مي شدند، االن 
مجموع آمار عملكردشان يك دهم بندر  ام القصر هم نمي شود. سازمان 
تامين اجتماعي و ادارات مالياتي براي تامين مخارج جاري و كســر 
بودجه دولت، بخش خصوصي فعال در حوزه هاي مولد حمل ونقل و 
ترانزيت و خدمات بندري و دريايي را به ورطه سقوط و ورشكستگي و 
بيكاري مي كشند. البته خيلي از مسئوالن مجموعه اين مسائل را كه 
سايه ســياه آن توليد ثروت در پيكره حمل ونقل را مختل ساخته به 
تحريم و استكبار جهاني نسبت مي دهند اما بايد بپذيريم كه فقدان 
ديدگاه شبكه اي در اين عرصه و نبود برنامه ريزي و تالش مجدانه براي 
بهبود امور و رفع موانع، كار را به اينجا كشيده و تحريم ها و توطئه هاي 

بين المللي، همه ماجرا نيستند .

شــاخص كل بورس تهران  بورس
ديروز از نخســتين منطقه 
مقاومــت در محــدوده يك 
ميليون و 300هزار واحد عبور كرد.به زعم 
كارشناســان عواملي از قبيل افزايش سود 
شــركت هاي بورس، رفع برخي ابهام هاي 
سياســي، رشــد قيمت جهاني مواد پايه و 
كاهش نسبي نرخ ســود بين بانكي در رشد 

شاخص هاي بورس تأثير داشته اند.
به گــزارش همشــهري، رونــد صعودي 
شاخص هاي بورس كه تقريبا از يك ماه پيش 
آغاز شده است، همچنان ادامه دارد و ديروز 
هم با تداوم اين رشد، شاخص بورس توانست 
بعد از ماه ها از مــرز يك ميليون و300هزار 
واحد عبور كنــد. اين محــدوده نوعي مرز 
تكنيكي براي شــاخص بورس محســوب 
مي شود كه اكنون با عبور شــاخص از اين 
محدوده اميدواري براي رشد بيشتر شاخص 
زياد شــده اســت. به لحاظ تكنيكي زماني 
كه قيمت ها از يك محــدوده مقاومت عبور 
مي كنند مسير صعودشان هموارتر مي شود 
با اين حال اين نخستين محدوده مقاومت 
شاخص است و هنوز مقاومت های ديگري 
پيش روي شاخص است كه بازار سهام براي 
رشد بيشــتر بايد از آن محدوده ها هم عبور 
كند. درحال حاضــر نزديك ترين محدوده 
مقاومت شاخص بعد از محدوه فعلي، منطقه 
مقاومت يك ميليون و 550هزار واحد است 
كه درصورت عبور شــاخص بــورس از اين 
منطقــه احتمال صعود شــاخص بورس تا 
2ميليون و100هزار واحد بيشتر مي شود. با 
اين حال به نظر مي رسد هنوز براي قضاوت 
زود است به ويژه آنكه معامالت سهامداران 
هنوز با نوعي تزلزل همراه است و اين احتمال 
وجود دارد كــه روند صعودي بازار ســهام 
تحت تأثير برخي ريسك ها با كاهش مواجه 
شود به ويژه آنكه ريســك هاي كنوني بازار 
سرمايه در حال افزايش اســت. هم اكنون 
مهم ترين ريســك بازار ســرمايه مذاكرات 
هسته اي در وين اســت و هر نوع خللي در 
اين مذاكرات مي تواند معامالت بازار سهام 

را تحت تأثير قرار بدهد.

در طول روز هاي گذشته ريسك هاي ديگري 
ازجمله قطعي بــرق هم به بازار ســرمايه 
اضافه شده و منجر به كاهش درآمد برخي 
شركت هاي بورس ازجمله توليد كننده هاي 
فوالد وسيمان شده است. صرف نظر از اين 
ريســك ها ســهامداران همچنين منتظر 
تشكيل كابينه دولت جديد و مشخص شدن 
وزراي اقتصادي دولت ســيزدهم هستند. 
سياســت هاي اقتصادي دولت جديد از اين 
جهت اهميــت دارد كــه مي تواند فضاي 
اقتصادي كشور را در روز هاي آينده به شدت 
تحت تأثير قرار دهد. با وجود اين ريسك ها 
اين روز ها ســهامداران دل را به دريا زده اند 
و بعد از ماه ها ميزان معامالتشان را افزايش 
داده اند.اين موضوع منجر شــده اســت كه 
از ابتداي تير مــاه تاكنون 2هــزار ميليارد 
تومان نقدينگي تازه وارد بازار ســهام شود 
و ارزش روزانه معامالت بــه نزديك 8هزار 
ميليارد تومان برسد.تحليلگران بر اين باورند 
كه عواملــي ازجمله رفع برخــي ابهام هاي 
سياســي، رشــد قيمت جهاني مواد پايه و 
كاهش نسبي نرخ ســود بين بانكي در رشد 

شــاخص هاي بورس تأثير داشته اند. انتظار 
مي رود درصورتي كه ريسك تازه اي به بازار 
سرمايه تحميل نشود و سير حوداث مطابق 
انتظار سهامداران پيش برود اين روند رو به 

رشد همچنان ادامه داشته باشد.

رفع ابهام ها و افزايش سود شركت ها
گروهي از كارشناســان يكــي از مهم ترين 
داليل رشــد بورس را در روزهاي اخير رفع 
برخي ابهام هاي سياســي مانند انتخابات 
رياست جمهوري مي دانند اما در عين حال 
اعتقاد دارند عامل اصلي كه منجر به رشــد 
شــاخص هاي بورس شده اســت افزايش 

سودآوري شركت هاي بورس است.
آمار ها نيز نشان مي دهد كه ميزان سودآوري 
شــركت هاي بورس در حال افزايش است و 
اين اميدواري به وجود آمده اســت كه روند 
رشد درآمد شــركت هاي بورس همچنان 
ادامه داشــته باشــد. اين اطالعات نشــان 
مي دهد كه ســود خالص محقق شده سال 
مالي1399 از سوي 318شركت حاضر در 
بازار ســهام از مرز 206هزار ميليارد تومان 

گذشته اســت همچنين درآمد بزرگ ترين 
شركت هاي بورس با رشد بسيار خوبي مواجه 
شده است به طوري كه درآمد شركت فوالد 
مباركه اصفهان به عنوان بزرگ ترين شركت 
بورس با ثبت ركورد هــاي جديد به بيش از 
12هزارو 100و صنايع ملي مس به 6هزارو 

500ميليارد تومان رسيده است. 
همچنين درآمد شركت هاي گل گهر و فوالد 
خوزســتان هم به ترتيب به 4.4و3.5هزار 
ميليارد تومان رســيده است. طبق آخرين 
آمارها ميــزان فروش شــركت هايي كه در 
زنجيره معدن و صنايع معدني فعال هستند 
طي 3ماهه نخست امسال 160درصد رشد 
يافته و به بيــش از 135هزار ميليارد تومان 
رسيده است. مهدي سوري كارشناس بازار 
سرمايه در اين باره گفت: فضاي بي اعتمادي 
كه در بازار ســرمايه شــكل گرفته بود، تا 
حدودي بــا انتخــاب رئيس جمهور جديد 
كاهش يافته و اميدها را بــه بازار برگردانده  
اســت. به گفتــه او در چند ماه اخير ســود 
شــركت هاي بورس هم به شــكل مطلوبي 
افزايش يافته و گزارش ها نشان مي دهد كه 

از مشكالت تامين مرغ تا خسارات قطعي برق
رئيس اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهي با بيان اينكه بخشي از مشكالت 
كنوني توليد و بازار مرغ به دليل كمبود نهاده ها ازآذر ماه سال 99تداوم يافته و 
به تدريج در حال رفع است، گفت: نياز ماهانه بازار داخلي به مرغ بيش از 100تا 
110ميليون قطعه نيست اما اكنون ميزان جوجه ريزي به 80تا 90ميليون قطعه 
رسيده است كه زير 100ميليون قطعه است اما با مديريت توليد مشكالت بازار 

مرغ نيز حل خواهد شد و روزبه روز وضعيت بهتر مي شود. يوسف خاني، با اشاره به اينكه تا امروز ميزان 
توليد مرغ حدود 25درصد كاهش يافته است، افزود: با وجود اين با اقدامات انجام شده براي تامين نهاده ها 
و رشد جوجه ريزي به نظر مي رسد كه تا آخر شهريور و ابتداي مهرماه امسال مشكل عرضه 2 يا چند نرخي 
و نوسان قيمت ها در بازار مرغ مرتفع شود. او همچنين از تأثير قطعي 2ساعته برق بر ميزان تامين و فساد 
پذيري مرغ طي روزهاي اخير خبر داد و گفت: به دليل قطعي مكرر برق به استان هاي شمالي اعالم شده 
تا كشتار مرغ از ساعت 12شب به بعد انجام شود تا براي رسيدن آن به واحدهاي خرده فروشي در زمينه 
بهداشت و فسادپذيري مرغ مشكل چنداني ايجاد نشود. يوسف خاني، افزود: با وجود اين بديهي است 
كه وقتي برق براي حداقل 2 ساعت قطع مي شود به دليل از كار افتادن يخچال و سيستم هاي سرمايش در 
واحدهاي صنفي، نگهداري گوشت و مرغ نيز با مشكل مواجه مي شود اما مسئوالن مي توانند به جاي قطعي 
2ساعته برق اين كار را در قالب 2 قطعي يك ساعته اعمال كنند تا خطر فساد پذيري گوشت و مرغ كمتر 
شود. او با بيان اينكه آماردقيقي از ميزان زيان واحدهاي صنفي تحت پوشش اتحاديه به دليل قطعي برق 
نداريم، گفت: اما قطعا قطعي مداوم برق موجب ضرر و زيان اين واحدهاي صنفي شده و عالوه بر خطر فاسد 
شدن گوشت و مرغ، اين واحدهاي صنفي به دليل سوختن بسياري از وسايل برقي مانند موتور يخچال، كولر 

و... دچار ضرر و زيان شده اند و برنامه اي نيز براي جبران خسارت آنها وجود ندارد.

ث
مك

كاهش نرخ بهره بين بانكي
يكي ديگر از داليلی كه به نظر مي رسد ظرف روز هاي گذشته تأثير مثبتي بر معامالت 
بورس داشته  كاهش نسبي نرخ سود بين بانكي است با اين حال به نظر مي رسد نرخ 
سود بين بانكي كه مي تواند به نرخ سود ســپرده ها جهت بدهد تا رسيدن به نقطه 
مطلوب فاصله دارد با اين حال به نظر مي رسد اين موضوع نيز روي افزايش تقاضا در 
بازار سرمايه اثر گذار بوده است. همايون دارابي، يك كارشناس بازار سرمايه در اين باره 
گفت: طي 9 ماه گذشته باال بودن سود بانكي باعث شد كسي تمايل به سرمايه گذاري 
در بازار سرمايه نداشته باشد بنابراين با حضور رئيس كل جديد بانك مركزي نرخ بين 
بانكي تقريبا نزديك به 2درصد كاهش يافت و اين موضوع رونق را به بازار برگرداند.

مجيد عبدالحميدي، يك تحليلگر ديگر بازار ســرمايه هم با بيان اينكه تقاضاي 
بانك ها براي دريافت پول كاهش يافته و همين موضوع منجر به كاهش نرخ سود در 
بازار بين بانكي شده، گفت: بورس اميدوار است در آينده نقدينگي بيشتري جذب 
كند.او توضيح داد:بانك ها براي تأمين نقدينگي مورد نياز خود از بازار بين بانكي بهره 
مي برند؛ به اين معنا در بازار بين بانكي، نقدينگي از مؤسسات مالي داراي مبالغ مازاد، 
به مؤسسات مالي داراي كسري وجوه انتقال داده مي شود كه در اين ميان، بازار وام 
بين بانكي از گروه هاي بازار بين بانكي به حساب مي آيد كه بانك ها در چارچوب آن به 
يكديگر وام مي دهند.به گفته او نرخ سود بين بانكي مي تواند نرخ سود سپرده را كاهش 
دهد كه در اين صورت راهي براي ورود نقدينگي به بازار سرمايه باز مي شود و به طور 

غيرمستقيم اين امر مي تواند اوضاع بازار سرمايه را بهبود بخشد.

ث
مك

عبور شاخص بورس از محدوده مقاومت نخست
شاخص كل بورس تهران ديروز از مرز يك ميليون و 300هزار واحد عبور كرد

شركت ها عملكرد نسبتا خوبي داشتند.

افزايش قيمت مواد پايه در جهان
همگام با رشد درآمد شــركت هاي بورس 
قيمت مواد خام يا پايه هم در بازار هاي جهاني 
در حال افزايش اســت و اين موضوع تأثير 
زيادي بر درآمد شركت هاي صادرات محور 
بر جاي گذاشته است.آمار ها نشان مي دهد در 
چند ماه گذشته قيمت جهاني مواد معدني ها 
به ويژه مس، ســنگ آهن، روي و ســرب و 
مواد پتروشــيمي به نحو مطلوبي افزايش 
يافته و اين موضوع منجر به افزايش درآمد 
شركت هايي شده كه چنين محصوالتي را 

صادر مي كنند.
عليرضا تاج بر، يك كارشناس بازار سرمايه 
با اشاره به اينكه رشد كنوني شاخص بورس 
مربوط به سهام شركت هاي صادرات محور 
است، گفت: به دليل افزايش قيمت جهاني 
ناشي از بهبود شرايط كرونا، زمينه بازگشت 
تقاضا در بازار جهاني فراهم شــده اســت؛ 
بنابراين شركت هاي صادرات محور شرايط 

مساعدي براي بهبود معامالت خود دارند.
او به وضعيت فعلي معامالت بورس اشــاره 
كرد و گفت:اكنون بســياري از سهام حاضر 
در بازار به لحاظ بنيادي در شــرايط خوبي 
براي ســرمايه گذاري قرار دارند، همچنين 
سهام اكثر شركت ها به دليل اصالح قيمتي 

كه در چند ماه گذشته تجربه كردند، اكنون 
با ارزشــي كمتر از ارزش ذاتي خود در حال 
معامله هســتند كه اين موضوع باعث شده 
تا بــازار اكنون در موقعيت مناســبي براي 

سرمايه گذاري قرار بگيرد.
او با تأكيــد بر اينكــه فروش بســياري از 
شركت هاي حاضر در بورس مبتني بر فروش 
مواد خام يا پايه اســت تأكيد كرد: افزايش 
قيمت جهاني ناشي از بهبود شرايط كرونا، 
زمينه ساز بازگشت تقاضا در بازار جهاني شده 
و بر اين اساس شركت هايي كه صادرات محور 
بوده و قيمت آنها وابسته به نرخ هاي جهاني 
است اكنون در شرايط مساعدي براي بهبود 

وضعيت معامالت خود قرار گرفته اند.
حسين عبدي، يك كارشــناس ديگر بازار 
ســرمايه در اين باره گفت: اكنون وضعيت 
بنيادي شــركت ها بســيار مثبت اســت 
به طوري كه هم اكنون حدود 30تا40درصد 
شــركت هاي بزرگ وضعيــت خوبي دارند 
و با توجه بــه افزايش قيمــت جهاني مواد 
خام، شركت ها مي توانند محصوالتشان را با 

قيمت هاي باالتري بفروشند.
به گفته او، شــركت هاي توليد كننده اوره، 
متانول و پتروشــيمي باالترين قيمت هاي 
تاريخــي را در فروش دارند و شــركت هاي 
بنيادي تا انتهاي سال1400 مي توانند بازده 

خوبي براي سرمايه گذاران داشته باشند.
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براساس اعالم ســازمان جهاني 
بهداشــت، ســوءتغذيه يا همان گزارش

دريافت كم يا زيــاد نوع خاصي از 
مواد مغذي، عامــل ۴۵درصــد از كل موارد 
مرگ ومير كودكان در سراســر جهان است. 
ســوءتغذيه به دليل  چالش های اقتصادی در 
اســتان هايي مانند سيستان وبلوچســتان، 
كهگيلويه وبويراحمــد، ايــالم، هرمــزگان، 
خوزستان، كرمان، بوشــهر و خراسان جنوبي 
شيوع زيادي دارد. در دوراني كه كرونا در صدر 
اخبار جهان است، صحبت كردن از سوءتغذيه 
شايد عجيب باشــد، اما اين 2معضل سالمتي 
مي توانند از جنبه هــاي مختلفي به هم مربوط 
باشند. فقط كافي است به فهرست استان هايي 
كه بيشتر از همه درگير كرونا هستند، نگاه كنيم، 
آن وقت خواهيم ديد اين فهرست شامل همان 

استان هايي است كه سوءتغذيه بااليي دارند.
براساس تحقيقات وزارت بهداشت، در كرمان 
11هزار و800، خراســان جنوبي 7هزار و971، 
ايالم 2هزار، بوشــهر 2هزار و 300، خوزستان 
2هزار، سيستان وبلوچستان 12هزار و۵00 و در 
كهگيلويه  وبويراحمد 2هزار كودك سوءتغذيه 
دارند. پس از شناســايي 8 استان دچار ناامني 
شديد غذايي، طرحي با اهداف ويژه براي مقابله 
با اين مشكل با عنوان »باغ« تعريف شد و حاال 
دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور مشغول اجراي 
آن هستند. با اين حال و در شرايطي كه برخي 
كشورها مانند انگلستان طرح هاي پيشگيري 
از كرونا را با ارائه مكمــل ويتامين دي در ميان 
بيماران و سالمندان انجام داده اند، در ايران از 

چنين طرح هايي خبري  نيست.

   سوءتغذيه به نفع ويروس كرونا

گرچه آمار سوءتغذيه را بيشــتر درباره كودكان ارائه 
مي دهند، اما در كهگيلويه وبويراحمد نه فقط كودكان 
كه بسياري از بزرگساالن و سالمندان به ويژه در نقاط 
دورافتاده اســتان دچار سوءتغذيه هســتند. اكنون 

با افزايش شــهرهاي قرمز كرونايي اســتان و شيوع 
كروناي دلتا، بســياري از مبتاليان به ســوءتغذيه در 
خطر ابتال به كرونا قرار گرفته اند. يك متخصص تغذيه 
و عضو هيأت علمي دانشــگاه علوم پزشــكي ياسوج 
به همشــهري مي گويد:  سيســتم ايمني بدن براي 
عملكرد بهتر به عناصر طبيعــي و ويتامين  نياز دارد و 
مثال براي تكثير ســلولي ويتامين دي موردنياز است. 
جان محمد ملك زاده با بيان اينكه ســوءتغذيه در هر 
شــكلي مي تواند موجب تضعيف بدن شود و احتمال 
ابتال به انــواع ويروس  ازجمله كرونــا را افزايش دهد، 
گفت: در روســتاهاي دورافتاده كهگيلويه وبويراحمد 
بسياري از بزرگساالن هم به سوءتغذيه دچارند. يك بار 
كه به مناطق روســتايي اســتان رفته بوديم، متوجه 
شديم خيلی از  خانه ها مدت  هاست كه گوشت مصرف 
نكرده اند و مردم فقط غالت مي خورند، همين نشان 
مي دهد مردم دچار ســوءتغذيه هســتند. وي با بيان 
اينكه به طور قطع ســوءتغذيه مي توانــد فرد را دچار 
فرم هاي شديدتري از كرونا كند، ادامه مي دهد: برآيند 
سوءتغذيه به سمت تضعيف سيستم ايمني است. در 
اين شرايط، بيمار در مواجهه با تعداد كمي از ويروس 
مبتال مي شود، طول دوره درمان او طوالني تر و عوارض 
بيماري به ويژه نارسايي تنفسي در او بيشتر است. عضو 
هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج درباره نقش 
مكمل ها در افزايش سيســتم ايمني افراد در مواجهه 
با كرونا هــم مي گويد: مكمل درمانــي مي تواند نقش 
پيشگيرانه داشته باشد، اما بايد توجه داشت استفاده 
بيش از اندازه يا خودسرانه از ويتامين  ها هم مي تواند 

مشكالت خاص خود را به دنبال داشته باشد.

   تأثير كرونا بر افزايش سوءتغذيه

كرمان هم از استان هايي است كه تعداد زيادي كودك 
داراي ســوءتغذيه دارد كه بررســي آن در كنار آمار 
باالي كروناي اســتان مي تواند مورد توجه قرار گيرد. 
معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي شمال كرمان 
به همشهري مي گويد: ســوءتغذيه كودكان از سال ها 
قبل در كرمان وجود داشت، اما به نظر مي ر سد بيشتر 
از آنكه سوءتغذيه موجب افزايش احتمال ابتال به كرونا 
شود، مشــكالت پس از همه گيري كوويد-19است 
كه به فقر دامن مي زند و موجب مي شــود گروه هاي 
آسيب پذير به ويژه كودكان به دليل در اختيار نداشتن 

كافي موادغذايي دچار سوءتغذيه شوند. در يك سال 
و نيم گذشــته بعضي از اقشــار جامعه شــغل ثابتي 
نداشتند يا بيكار شدند، اين مســئله در كنار افزايش 
قيمت ها موجب شده است افراد نتوانند به اندازه كافي 

موادغذايي تهيه كنند.
حســين صافي زاده با بيان اينكه در اين شرايط افراد 
مبتال به سوءتغذيه ممكن است دچار ضعف سيستم 
ايمني بدن و مستعد ابتال به كرونا شوند، ادامه مي دهد: 
كمك به رفع ســوءتغذيه مي تواند به افزايش قدرت 
ايمني بدن شــهروندان كمك كند و به همين دليل 
تالش مي كنيــم با همكاري كميته امداد ســبدهاي 
غذايي را بيــن خانواده هاي داراي كــودك مبتال به 

سوءتغذيه توزيع كنيم.
وي البته ارائه اين  ســبدها را كافــي نمي داند و ادامه 
مي دهد: اين كودكان بايد حداقل 6 ماه تحت پوشش 
قرار گيرند تا به حدي از توانايي برســند كه بتوانند از 
اين شــرايط خارج شــوند. معاون بهداشتي دانشگاه 
علوم پزشــكي كرمان با اشــاره به اينكه مكمل ياري 
گروه هاي هدف در دستور دانشگاه علوم پزشكي قرار 
دارد، مي افزايد: شواهد حاكي از اين است كه ويتامين 
دي مي تواند موجب تقويت سيستم ايمني بدن شود 
و از ابتال به كرونا جلوگيــري كند. هم اكنون هم براي 
مبتاليان به كرونا ويتاميــن دي تجويز و اين ويتامين 
براي گروه هاي هدف توصيه مي شود، اما برنامه اي براي 

ارائه مكمل به عموم مردم وجود ندارد.

    سوءتغذيه و ابتالي شديدتر به كرونا

هرمزگان از اســتان هايي است كه در ماه هاي گذشته 
هميشه با كرونا و انواع جديد و مسافر آورده اش دست 
به گريبان بوده. از طرفي سوءتغذيه هم ميان كودكان 
و زنان باردار آن كم نيســت. هرچند اين استان از فقر 
مالي و تفاوت فرهنگي مناطق مختلفش به يكســان 
رنج مي برد و بايد با موضوعات و مشــكالتي گاه بغرنج 

دست وپنجه نرم كند.
ســخنگوي علوم پزشــكي هرمزگان به همشــهري 
مي گويد: اين موضوع كه افراد دچار سوءتغذيه بيشتر 
از ديگران مســتعد ابتال به كرونا هستند، ثابت نشده 
است. با اين حال اگر فردي كه از سوءتغذيه رنج مي برد 
به ويروس كرونا آلوده شود، شدت بيماري در او بيشتر 
خواهــد بود.فاطمه نوروزيان همچنيــن درباره تأثير 

استفاده از مكمل هاي غذايي براي كاهش ابتال به كرونا 
مي گويد: مكمل ها اثر ضد ويــروس دارند و مي توانند 
موجب تقويت سيســتم ايمني افراد شوند؛ به همين 
دليل است كه پزشكان براي مبتاليان به كرونا زينك، 
ويتامين ســي و ويتاميــن دي تجويــز مي كنند. در 
هرمزگان ما مكمل درماني با ويتامين آ را براي كودكان 
زير 5ســال و مكمل درماني ديگري را بــراي مادران 
باردار انجام مي دهيم. اميدواريم اين كار به همراه ارائه 
ســبدهاي غذايي در ميان افراد فقيرتر جامعه باعث 
بهبود وضعيت سوءتغذيه در استان و در نتيجه افزايش 

توان سيستم ايمني بدن مردم شود.
ســخنگوي علوم پزشــكي هرمزگان با بيــان اينكه 
تفاوت هاي فرهنگي مشــكالت تغذيــه اي متعددي 
براي مردم استان پديد آورده است، مي افزايد: به عنوان 
مثال در يكي از شــهرهاي نزديك بندرعباس مردم با 
وجود فقر پولشــان را صرف خريد كنسرو مي كردند، 
برنامه هايي ترتيب داديم تا به آنان كاشــت صيفي و 
حبوبات و پخت غذاهاي ساده را ياد بدهيم. نوروزيان 
با بيان اينكه به دليل فقر مردم شــرق اســتان و بروز 
سوءتغذيه در ميان آنها بيشتر نگران ابتالي كرونا در 

ميان آنان بوديم، گفت: با وجود اين هنگام شدت يافتن 
كرونا متوجه شديم غرب اســتان كه مردمش اوضاع 
مالي بهتــري دارند به دليل بي احتياطــي و برگزاري 

مراسم و دورهمي ها بيشتر مبتال شده اند.

  
براي اثبات تأثير ســوءتغذيه بر ابتال بــه كرونا هيچ 
بررسي علمي مستقلي انجام نشده است، اما تجربه هاي 
متخصصان در استان هاي درگير نشان مي دهد عوامل 
مؤثر بر ابتال به كرونا بيش از اينهاست. با اين حال وزارت 
بهداشــت تاكنون به جز تصويب و ارائه پروتكل هاي 
غذايي درباره تغذيه مناسب براي پيشگيري و درمان 
كوويد-19برنامه تغذيه اي ديگري ارائه نكرده است؛ 
آنچه اكنون در قالب ارائه ســبدهاي غذايي و مكمل 
در اســتان ها انجام مي شــود، ادامه برنامه هايي است 
كه پيش از كرونا هم وجود داشته  است. مبارزه با فقر 
و ناامني غذايي در نقاط مختلــف مي تواند با افزايش 
شاخص هاي ســالمتي از بار ســنگين كرونا بكاهد؛ 
 باري كه شانه هاي سيســتم درمان را تا مرز شكستن

پيش برده است.

كرونا در 8 استان
وضعيت كرونا در استان هاي داراي سوءتغذيه شديد خوب نيست و همه آنها در 2ماه گذشته شهرهاي 
قرمز داشته اند. از وخامت اوضاع سيستان وبلوچســتان همگان آگاهند، كروناي دلتا در اين استان 
جنوب شرق كشور بيداد مي كند و آمارهايش در همه زمينه ها باالست. در بوشهر شرايط بسيار پرنوسان 
است و به دليل جمعيت كثير مسافران خارجي و همسايگي با هرمزگان، شهرهاي استان مدام قرمز و 
نارنجي مي شوند. ايالم اما زماني تنها نقطه قرمز غرب كشور بود، حاال نه فقط اوضاع شهرهاي اين استان 
كه وضعيت استان هاي همسايه هم بحراني است. هرمزگان و كرمان هم بين سيستان وبلوچستان و 
بوشهر گرفتار ويروس شده اند. هرمزگان مدت هاست شرايط قرمز كرونايي دارد و كرمان هم به دليل 
همسايگي با اين استان ها دوباره به وضعيت وخيم كرونايي برگشته است. در خراسان جنوبي فقط شهر 
نهبندان قرمز است، اما به گفته مسئوالن روند بيماري صعودي و ممكن است باقي استان هم به سرنوشت 
نهبندان دچار شود.كهگيلويه وبويراحمد هم كه مدت ها بود شــرايط آرامي را تجربه مي كرد اكنون 
شهرهايي به رنگ قرمز دارد و وضعيت افزايشي ابتال به بيماري در آن هشداردهنده است. خوزستان 
در گوشه جنوب غرب، بارها بحران كرونا را تجربه كرده و اكنون در جوار همسايگاني كه همه يكدست 

قرمز شده اند، نگران از بروز فاجعه اي جديد است. 

ث
مك

پيگيري 

 درخواست تخت و نيروي انساني
براي هرمزگان 

هرمــزگان از اواخر 
سال گذشته روزهاي 
متالطمــي را طي 
مي كند. گرچه اين استان هم مانند ديگر استان هاي جنوبي 
يك پيك كرونا از كشور عقب تر است، اما بدون حتي لحظه اي 
وقفه از اواخر ارديبهشــت و اوايل خرداد وارد پيك چهارم 
شــد. روز گذشــته )دوشــنبه( با جان باختن 9نفر ديگر از 
بيماران مبتال به كرونا شمار كل جان باختگان اين بيماري 
در اســتان به 1510نفر رســيد و 221بيمار مبتال به كرونا 
در بيمارستان ها بســتري شــدند. در مجموع ۷۷2نفر در 
بيمارستان هاي اســتان تحت مراقبتند. اين در حالي است 
كه به طــور ميانگين روزانه بيش از هــزار مبتالي جديد در 
هرمزگان شناســايي و بيش از 200بيمار در مراكز درماني 
بستري مي شوند، راهروي بيمارســتان ها پر از بيمار است، 
پزشكان به دليل كمبود نيرو وقت اســتراحت ندارند و اين 

شرايط فشار زيادي را به كادر درمان استان وارد كرده.

تأييد فوت با كروناي دلتا در ميناب
بررسي هاي انجام شده در روزهاي اخير نشان مي دهد 40 تا 
50 درصد از موارد ابتالي ويروس كرونا در هرمزگان ناشــي 
از كروناي دلتاي هندي اســت. ســخنگوي دانشگاه علوم 
پزشــكي هرمزگان با اعالم اين خبر به همشهري مي گويد: 
در هفته هاي آينده غالب كرونا در هرمزگان ناشي از دلتاي 
هندي مي شود و با توجه به سرعت باالي انتقال، رعايت دقيق 
و جدي شيوه نامه هاي بهداشتي توسط مردم بسيار ضروري 
است. فاطمه نوروزيان با بيان اينكه در روزهاي اخير فوت يك 
بيمار از شهرستان ميناب بر اثر ابتال  به كروناي دلتاي هندي 
تأييد شده است، مي افزايد: از مجموع بستري هاي هرمزگان، 
101 نفر در بخش مراقبت هاي ويژه )آي  ســي يو( بســتري 

هستند و حال 10 نفر از آنها وخيم است.

كمبود تخت بستري 
كمبود تخت بيمارســتاني و نيروي انســاني هم از مواردي 
اســت كه بارها مطرح شده. رئيس دانشــگاه علوم پزشكي 
هرمزگان چند روز پيش اعالم كرد كه استان به علت افزايش 
بيماران كرونايي با كمبود شــديد تخت بيمارستاني روبه رو 
شده است. حسين فرشيدي مي گويد: به دليل كمبود تخت 
با مرخص كردن بيماران بخش هاي جراحــي و قلب، افراد 
كرونايي بستري مي شوند. كمبود نيروي درمان يكي ديگر 
از مشكالت هرمزگان است و در استخدام هاي جديد، نيروي 
پرستاري جديد در استان جذب نشده. سخنگوي دانشگاه 
علوم پزشكي هرمزگان هم در اين باره مي گويد: درصد اشغال 
تخت كوويد به طور ميانگين در استان 96درصد است ولي در 
مركز استان ها به ويژه بندرعباس بيش از 100درصد اشغال 
تخت داريــم. اوضاع به قدري بحراني اســت كه در راهروي 
بيمارستان شهيد محمدي بندرعباس به عنوان مركز اصلي 

پذيرش بيماران كرونايي هم مريض بستري كرده ايم.
نوروزيان با بيان اينكه كمبود تخت و نيروي انســاني فشار 
زيادي بر كادر درمــان وارد كرده اســت، مي افزايد:  قبل از 
شيوع كرونا استان 2هزار تخت بيمارستاني كم داشت و در 
اين مدت تعداد محدودي از اين تخت ها تامين شــده است. 
بيمارستان 531تختخوابي در حال ساخت بندرعباس يكي از 
اميدهاي ما براي جبران كمبود تخت بود، اما هنوز در مرحله 
ساختمان سازي است. همچنين قرار بود يك بيمارستان دوم 
در ميناب به عنوان شلوغ ترين شهر استان بعد از بندرعباس 

ساخته  شود كه آن هم كند پيش مي رود.

درخواست 3بيمارستان صحرايي 
سخنگوي دانشــگاه علوم پزشــكي هرمزگان با بيان اينكه 
اين استان به ســپاه، ارتش و ســتاد اجرايي فرمان امام)ره( 
درخواســت تشــكيل بيمارســتان صحرايي را داده است، 
  مي گويد: به جز مركز استان در شرق و غرب هم نياز به برپايي 
بيمارستان صحرايي داريم. 2روز است اين درخواست به طور 
جدي مطرح شده و به ما اعالم كردند كه به زودي بيمارستان ها 
راه اندازي مي شود. نوروزيان تأكيد مي كند كه استان نيروي 
انساني و تجهيزات اضافه براي بيمارستان هاي صحرايي ندارد 
و هر نهادي كه براي بيمارستان صحرايي اقدام مي كند، بايد 

نيروي انساني و تجهيزات مورد نياز آن را هم تامين كند.

  

مشكل كمبود تخت فقط در هرمزگان نيست و در چهارمحال 
و بختياري و سيستان و بلوچستان هم خبرهايي در اين باره به 
گوش مي رسد. درتهران هم با توجه به افزايش نگران كننده 
آمار ابتال و بســتري در روزهاي گذشته هشدارهايي درباره 
كمبود تخــت در روزهاي آينده داده شــده اســت. وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشــكي روز گذشته اعالم كرد 
كه 20 هزار و 829 نفر مبتالي جديد شناســايي شده اند كه 
با احتســاب اين تعداد مجموع مبتاليان به كرونا در كشور 
تا امروز به 3ميليون و 394 هزار و 2۷9 نفر رســيده است. 
از شــمار مبتاليان شناسايي شــده 228۷نفر بستري هاي 
بيمارستان به شمار مي روند و 3۷90نفر از مبتاليان كرونا در 
بخش مراقبت هاي ويژه بستري هستند. هم اكنون 143 شهر 
كشــور در وضعيت قرمز، 186 شــهر در وضعيت نارنجي و 

119 شهر در وضعيت زرد قرار دارند.

محله محروم مالزينال در حاشيه شهر 
تبريز با مشاركت اهالي و با محوريت شهري

ايجاد »حس تعلق به مكان« بهسازي و 
رنگي شــد؛ اتفاقي كه به گفته مسئوالن خدمات 
شهري اين منطقه از شهرداري تبريز، براي نخستين 
با رخ داده و طي آن، مردم ســاكن در يك محله 
حاشــيه اي با وجود بضاعت كم مالــي در اجراي 
طرح هاي شهري مشــاركت اقتصادي داشتند و 
بخشي از هزينه هاي بهســازي ملك خودشان را 

تقبل كردند.

حال بهتر اهالي
خيابان مالزينال از مســيرهاي مهم شــهرداري منطقه 
يك اســت كه در اولويت طرح هــاي محروميت زدايي و 
ارائه خدمات بهتر شهرداري تبريز به ساكنان اين محله 
قرار دارد؛ محله اي محروم كه فضاي ســبزش صفر بود و 
پله هاي پرتعداد كوچه هايش به عنوان يكي از نقاط ضعف  
مطرح مي شد، اما حاال پله هاي رنگي طرح نشاط را براي 
نخستين كوچه رنگي شده يعني »ياشئل كوچه« رقم زده 
و اهالي چند روزي است از ديدن آن به وجد آمده اند.  اهالي 
معتقدند اين روزها حال دلشان از باز شدن در خانه ها به 
پلكان رنگي و گلدان هاي سبز، بهتر از روزهايي است كه 
چهره خاكســتري كوچه چيزي جز اضطــراب و فقر به 

نمايش نمي گذاشت. 
ساكنان كوچه هاي اطراف هم سرذوق آمده اند و خواهان 
اجراي همين طرح ها در محل سكونتشــان هستند. قرار 
است به زودي كوچه هاي رنگي ياشئل از يك به 10افزايش 
پيدا كند و شــايد در آينده اي نزديك محروم ترين محله 

حاشيه اي تبريز لقب رنگين ترين محله را به خود بگيرد و 
پاي توريست ها را هم به آنجا باز كند.

زيبايي هاي بصري در ياشئل كوچه 
هزينه هاي بهســازي نماي خانه هاي ياشــئل كوچه را 
اهالي داده اند و اين، نخســتين باري اســت كه ساكنان 
يك محله حاشيه  اي خودشــان براي بهسازي و نوسازي 
محله پيش قدم شده اند. اينها را مدير دفتر تسهيل گري 
و توسعه محلي مالزينال مي گويد و به همشهري توضيح 
مي دهد:»هر يك از اهالي 3ميليون تومان براي گچ كاري 
سياه و ســفيد خانه هايشــان هزينه كردند و اين اتفاق 
 بســيار خوبي بود. اما هزينه ديگر خدمات را شهرداري

پرداخت كرد.«
 به گفته ســميرا پوركريــم، ياشــئل كوچه مانند ديگر 
كوچه هــاي مالزينال 1۷5پلــه دارد و تمــام اين پله ها 

رنگ آميزي شده اند.
وي از درخواســت مردم ديگر كوچه ها براي اجراي طرح 
خبر مي دهد و مي گويد:»مالزينال يكي از خطرناك ترين 
و آسيب خيزترين محله هاي تبريز و پوشش فضاي سبز آن 
صفر است. با توجه به موقعيت پلكاني كوچه  امكان كاشت 
گياه وجود نداشت و اين خأل را با گلدان هاي بزرگ گل حل 
كرديم. اين هفته اقدامات در ياشئل تمام شد و به زودي 
پس از جلســه با مردم طرح در 10كوچه ديگر هم اجرا 
مي شود. البته با هدف ايجاد دغدغه در مردم براي حفاظت 
از كوچه ها قرار است هزينه ها از سوي مردم تامين شود.« 
پوركريم در پاسخ به اين سؤال كه خانه هاي محله ايمني 
و اســتحكام خوبي ندارند و آيا بهتر نبود به مقاوم سازي 
خانه ها اقدام مي شد، مي گويد:»نه تنها مالزينال كه برخي 
از شهرك ها هم در نزديك گسل تبريز از نظر استحكام در 
خطر هستند. از سوي ديگر پلكاني بودن اين منطقه هم 
هميشه مورد نقد بود اما در استانبول محله اي وجود دارد 

كه با پله هايش معروف است و طبقه متوسط به باال هم در 
آنجا زندگي مي كنند. بنابرايــن اقدامي كه اكنون در اين 
محله انجام شــده، كامال منطقي و موجب نشاط شهري 

اهالي شده است.« 

بهسازي مالزينال با مشاركت مردم 
شهردار منطقه يك تبريز هم درباره اجراي اين طرح در 
محله مالزينال به همشــهري مي گويد: به دنبال ارتقاي 
حس تعلق به زندگي، شادي بخشي به مردم، ايجاد حس 
اميد و اعتماد به مجموعه شهرداري، مشاركت در بهسازي 
محل زندگي و افزايش اعتماد به نفس در ميان ســاكنان 
مناطق كمتر برخوردار از امكانات هســتيم و به نظرم با 
اجراي اين طرح در يكي از كوچه هــاي مالزينال به اين 

مهم دست پيدا كرده ايم.
علي اكبــر پورخردمند مي افزايد: قبــل از اجراي طرح با 
اهالي مالزينال مذاكراتي داشتيم تا موافقت آنها را براي 
مشاركت در بهسازي و زيباسازي منطقه جلب كنيم و در 
نهايت ياشئل كوچه، انتهايي ترين كوچه محله با نظر خود 
مردم انتخاب شد. ســاكنان با مشكالت اقتصادي مواجه 
هستند و اين احتمال وجود داشت كه نتوانند براي بهبود 
نماي ملك خود هزينه  كنند، اما مردم به ما اعتماد كردند 
و اين طرح بالفاصله كليد خورد. دفتر تسهيل گري محله 

هم به كمك آمد.
پورخردمند با تأكيد بر اينكه اين طرح بهسازي در محله با 
همكاري مستقيم خود مردم منطقه صورت گرفته است، 
مي گويد: مديريت مطلوب شــهر و اداره بهتر آن در كنار 
كاهش هزينه  نگهداري و افزايش طول عمر تاسيســات 
سخت، اما با ارتقاي فرهنگ شهروندي و جلب مشاركت و 
همكاري مردم انجام شدني است. اين هنر مديريت است 
كه مردم را در عمران و آباداني شهر به عنوان يك شريك 

قابل اعتماد همراه كند.

سيده زهرا عباسي
خبرنگار

باركرونا و سوءتغذیه روی دوش  8 استان
بررسی ها نشان می دهد كرونا در استان های  سيستان وبلوچستان، كهگيلويه وبويراحمد، ايالم، هرمزگان، خوزستان، 

كرمان، بوشهر و خراسان جنوبی تبعات بيشتری به همراه داشته است

قبل و بعد از زيباسازی پله های يكی از كوچه های محله مالزينال تبريز     عكس ها: همشهری

رنگشاديبهحاشيهتبريز

هر
س: م

عك
حميده پازوكي

خبرنگار

مريم سرخوش
خبرنگار
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 برآوردها نشان مي دهد بيش از 500هكتار از جنگل ها و مراتع گچساران 
در آتش سوزي  روزهاي اخير خاكستر شده اند

سال سياه زاگرس تمامي ندارد خبرهاي كوتاه
تنها طي 100ســاعت 500هكتار از  منابع

بلوط زارهاي گچساران سوخته تا سال طبيعي
ســياه زاگرس همچنان ادامه داشته 
باشد. هشتگ زاگرس_در_آتش طي روزهاي اخير 
به پركاربردترين دغدغه محيط زيست كشور تبديل 
شده است. درحالي كه وعده هاي رسيدن امكانات 
براي مهار آتش در گچساران زودتر از خود امكانات 
رســيده، خبرها از تمام شدن ســوخت دمنده ها 
حكايت دارد و از دســت خالي داوطلبان و اندك 

نيروهاي منابع طبيعي نيز كاري ساخته نيست.
آتش ســوزي جنگل ها و مراتع منطقــه »نارك« 
گچساران اســتان كهگيلويه و بويراحمد از ساعت 
23 پنجشــنبه آغاز شــده، اما پس از 100ساعت 
)لحظه تنظيم اين گزارش( هنوز آتش آن شــعله 
مي كشد. وزش باد شــديد، دماي هواي 50 درجه 
سانتي گراد، صعب العبور بودن منطقه و شيب تند 
ازجمله عواملي است كه اجازه نداده آتش به سرعت 
خاموش شود. از يكشــنبه شب يك آتش ديگر در 
جنگل هاي منطقه حفاظت شده خامي گچساران 
نيز زبانه كشــيده و مقابله با آن نيز ادامه دارد. اين 
منطقه حفاظت شــده با بيش از 20هــزار هكتار 
وسعت، زيستگاه گونه هاي كمياب گياهي و جانوري 
ازجمله پلنگ، كل، بُز و كبك و پوشش غالب آن از 

بلوط، بنه، ارژن، كيكم و زالزالك است.
ديروز ظهر شدت آتش در مناطق مختلف گچساران 
به حدي بود كه سرهنگ محمد داور، فرمانده يگان 
حفاظت منابع طبيعي استان كهگيلويه و بويراحمد 
از مردم، تشــكل هاي مردم نهاد و دســتگاه هاي 
مختلف جهت اطفاي حريق جنگل هاي گچساران 
كمك خواست و گفت: نيروها خسته شدند و برخي 
از آنها رفتند. در اين شرايط تنها بالگرد هالل احمر 
در حال انتقــال نيروها به ارتفاعــات براي اطفاي 
حريق بوده و آتش جنگل هاي گچساران گسترده 
شــد تاحدي كه جنگل هاي منطقه حفاظت شده 
خامي، مارين، ارتفاعات فتح و گناوه لري سوختند.

هزارهشداروكداماقدام؟
آمــار حريق هــاي رخ داده نشــان مي دهــد در 
سال جاري بيش از هزار هكتار از مناطق زاگرسي 
خاكســتر شــده و آتش بارها به جان جنگل هاي 
بلوط افتاده اســت. گــزارش تمركــز حريق هاي 
ســازمان جنگل هــا نيــز مشــخص كــرده كه 
بيشــترين آتش ســوزي هاي منابع طبيعي ايران 
طي 3ســال اخير د ر اراضي جنگلي به ويژه ناحيه 
رويشي زاگرســي رخ داده اســت. حتي معاونت 
امور جنگل ســازمان جنگل ها نقشــه پيش بيني 
حريق در جنگل ها را با محور منطقه زاگرسي تهيه 
كرده و در اختيار 4اســتان كهگيلويه و بويراحمد، 
فارس، كردستان و لرستان قرار داده بود، اما هنوز 
برخورد با آتش در اين مناطق نتوانســته با سرعت 
سرايت آتش خود را منطبق كند. يكي از مهم ترين 

راهبردها طبق ايــن برنامه، اعــزام بالگرد در اين 
استان ها بوده كه در حريق هاي امسال مناسب نبوده 
است. تأخير در اعزام بالگرد براي مهار آتش سوزي 
در زاگرس، در حالي اســت كه  ماه گذشته مسعود 
جاللي، مديــركل دفتر حفاظــت و حمايت منابع 
طبيعي ســازمان جنگل ها به همشهري خبر داده 
بود كه 17پايگاه هوايي براي اعزام بالگرد به مناطق 
حريق احتمالي آماده باش هســتند، اما در مواقع 
بروز آتش هاي گســترده هنوز سرعت اعزام بالگرد 

الك پشتي است.

هماهنگياندك
در پي وقوع آتش ســوزي هاي گسترده  در مراتع و 
جنگل هاي مناطق زاگــرس و تداوم چندروزه اين 
آتش سوزي ها و سرايت آنها به مناطق ديگر، احمد 
رحماني، عضــو هيأت علمي مؤسســه تحقيقات 
جنگل ها و مراتع كشــور به ايســنا گفــت: تداوم 
چندين روزه آتش سوزي ها در مناطق صعب العبور 
نشان مي دهد كه هماهنگي كافي بين دستگاه ها 
در زمينــه اطفاي حريــق به وجود نيامده اســت. 
به گفته رحماني، براي مهار آتش سوزي در مناطقي 
نظير ارتفاعات گچســاران بايد از تجهيزاتي مانند 
هلي كوپتر و هواپيماهاي آب بر به حد كافي استفاده 
شــود، اما با توجه به كمبود امكانات در اين زمينه 
داوطلبان و نيروهاي سازمان هاي مردم نهاد مجبور 
هستند وسايل و امكانات ازجمله بيل و كلنگ و آب 

را با شرايط دشواري با االغ به نيروهاي اطفاي حريق 
برسانند. رحماني ضمن بيان اينكه هدف از تعيين 
نقاط بحراني تامين و در دسترس قرار دادن وسايل 
و امكانات جهت تســريع عمليــات اطفاي حريق 
درصورت بروز آتش ســوزي اســت، تصريح كرد: 
تنها تعيين كردن نقاط بحرانــي كفايت نمي كند 
و الزم است اقدامات الزم ديگر نيز در ادامه تعيين 
نقاط بحراني انجام شود تا براساس  پيش بيني هاي 
صورت گرفته امكانات الزم جهت اطفاي حريق در 
اين مناطق از  پيش از وقوع حريق در دسترس باشد.

به گفته اين عضو هيأت علمي مؤسســه تحقيقات 
جنگل ها و مراتع كشور، سازمان هاي متولي ازجمله 
ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري و سازمان 
حفاظت محيط زيست طي سال هاي اخير به لحاظ 
نيروهاي انســاني،  امكانات و تجهيزات و مديريتي 
ضعيف شــده اند و نتيجه آن مي شود شرايطي كه 
اكنون در جنگل ها و مراتع كشور شاهد آن هستيم. 
اكنون داوطلبان، نيروهاي سازمان هاي مردم نهاد 
و برخي سازمان هاي دلسوز در تالش براي اطفاي 
حريق در جنگل ها و مراتع هستند، اما كافي نيست. 
رحماني با بيان اينكه سال گذشته نيز بر ضرورت 
افزايش همكاري بين دستگاه ها در جهت كمك به 
اطفاي حريق در جنگل ها و مراتع كشور تأكيد شد، 
گفت: تداوم چندين روزه آتش سوزي ها در مناطق 
زاگرسي نشان مي دهد كه هماهنگي هاي الزم بين 
دستگاه ها به وجود نيامده است و دستگاه ها در اعزام 

به موقع و به حد الزم بالگرد به مناطق صعب العبور 
به خوبي عمل نكرده اند. اين شرايط در حالي است 
كه ستاد بحران بايد در اين زمينه ها تصميم بگيرد. 
آيا اين آتش ســوزي ها در جنگل ها و مراتع كشور 

بحران نيست؟

ورودنيروهاينظامي
ديروز حســين كالنتــري، اســتاندار كهگيلويه 
و بويراحمــد نيــز وارد عرصه اقــدام عليه حريق 
جنگل ها شــد تا عالوه بر نيروهاي منابع طبيعي، 
محيط زيســت، نيروهاي مردمي و محلي و بسيج 
نيز براي مهار آتش وارد عرصه شــوند. پس از اين، 
شــرايط براي اعزام 3بالگرد جديد هم فراهم شد. 
همچنين براي كمــك به مهار ســريع تر آتش در 
جنگل هاي نارك شهرســتان گچساران نيروهايي 
تيپ 48 فتح، نيروهاي منابع طبيعي، محيط زيست 
استان و شــهرداري هاي برخي شــهرهاي استان، 
نيروهاي محلي، تشكل هاي مردم نهاد و نيروهايي 
از شهرستان بهبهان استان خوزستان نيز به محل 
اعزام شدند تا شمار نيروها به 350 نفر برسد. شخص 
اســتاندار حتي خود نيز به منطقه حريق رفت تا از 
نزديك بحران حريق را مديريت كند. كالنتري ديروز 
عصر )لحظه تنظيم اين گزارش( ابراز اميدواري كرد 
كه با تصميمات گرفته شده و تقسيم كار انجام شده 
عمليات اطفاي حريق تا غروب روز دوشنبه به پايان 

برسد و آتش مهار و كنترل شود.

برآوردخسارت5۰۰هكتاري
برآوردهاي اوليه نشان مي دهد بيش از 500هكتار 
از جنگل ها و مراتع گچســاران در آتش ســوزي  
روزهاي اخير خاكســتر شــده اند. تنها در منطقه 
نارك بيش از 400هكتار سوخته است. همچنين 
حدود 100هكتار در ساير مناطق گچساران حريق 

رخ داده است. 
آنگونه كــه آرش نيكخــو، فعال محيط زيســتي 
كهگيلويــه و بويراحمــد به پايگاه اطالع رســاني 
ســازمان جنگل ها اطالع داده ، طــي 4روز آتش 
مستمر، برآوردها نشان مي دهد بيش از 400 هكتار 
به جنگل ها و مراتع منطقه نارك گچساران خسارت 
وارد شــده اســت. به گفته نيكخو، بيشتر مناطق 
استان كهگيلويه و بويراحمد جنگلي، كوهستاني و 
صعب العبور است، اما متأسفانه همين منطقه، مركز 
قاچاق زغال به ســمت ساير اســتان ها نيز هست؛ 
بنابراين علت تعداد زياد آتش ســوزي در جنگل ها 
و مراتع استان كهگيلويه و بويراحمد همين قاچاق 
زغال و چوب اســت. نيكخو ادامه داد: البته بايد در 
زمينه فرهنگسازي  و آموزش اكولوژي جنگل هاي 
اســتان به مردم اقدامات مؤثري انجام شود و امور 
عشاير، منابع طبيعي و محيط زيست بحث تعارض 

با جوامع محلي را حل كنند.

اشدمجازاتبرايعامالنآتشگچساران
دادســتان عمومي و انقالب ياســوج، مركز استان 
كهگيلويه و بويراحمد از اعمال اشد مجازات براي 
عامالن آتش ســوزي عمدي يا ســهوي جنگل ها 
خبر داد. به گزارش خبرگزاري ميزان، ســيدعلي 
ملك حســيني گفت: براي افرادي كه بر اثر عمد يا 
بر اثر سهل انگاري سبب آتش سوزي در جنگل ها 
شوند، اشد مجازاتي كه در قانون پيش بيني شده، 
لحاظ مي شــود. وي درخصوص آتش ســوزي در 
جنگل ها و مجازات عامالن آتش سوزي ها ادامه داد: 
در همه جرايم يك ركن عمدي درخصوص تخلفات 
و پيگيري آن مدنظر اســت، اما در آتش ســوزي 
جنگل ها حتي اگر فرد قصد آتش ســوزي نداشته 
باشد و با روشن كردن آتش به صورت غيرعمد سبب 
آتش گرفتن جنگل شــود، قانون براي او مجازات 

تعيين مي كند. 
دادستان عمومي و انقالب ياسوج خاطرنشان كرد: 
اگر فردي در فصل گرم سال اقدام به روشن كردن 
آتش در منطقه داراي پوشش مرتعي خشك داشته 
باشد و اين آتش به جنگل سرايت كند، قانون براي او 
مجازات تعيين مي كند. ملك حسيني تصريح كرد: 
قانونگذار درخصوص جرم آتش سوزي در جنگل ها 
هم به صورت عمد و همچنين بر اثر ســهل انگاري 
مجازات تعيين كرده اســت. وي با بيان اينكه در 
برخي آتش ســوزي ها در شهرســتان هاي استان 
گزارش هايي از سهل انگاري مشاهده و پرونده هايي 
نيز در اين رابطه تشكيل شد، ادامه داد: درخصوص 
آتش سوزي هاي اخير دستگاه امنيتي مكلف شده 
اگر عمد يا سهل انگاري صورت گرفته است با آنها 

برخورد شود.

كاهششديدآبدرتاالبهورالعظيم
فرماندار هويزه از وضعيت نامطلوب 5مخزن آبي تاالب هورالعظيم 
خبر داد. حبيب عفري مفرد، با اشــاره به آخريــن وضعيت تاالب 
هورالعظيم گفت: براساس بازديدهاي اخير از تاالب هورالعظيم آب 
تاالب به شدت كاهش يافته است. فرماندار هويزه با حضور در يك 
برنامه تلويزيوني اعالم كرد: حقابه تاالب هورالعظيم  نسبت به مدت 
مشابه سال هاي گذشته نيز كاهش پيدا كرده است. فرماندار هويزه 
گفت: هم اكنــون وضعيت در5مخزن تــاالب هورالعظيم مطلوب 

نيست.

بارشپراكندهبرايسواحلدريايخزر
طي 5روز پيش رو ســواحل درياي خزر ابرناكي و بارش پراكنده، 
گاهي وقوع رعد و برق و وزش باد را تجربه مي كنند. به گزارش مهر، 
براساس تحليل آخرين نقشه هاي پيش يابي طي 5روز آينده براي 
سواحل درياي خزر ابرناكي و بارش پراكنده، گاهي وقوع رعد و برق و 
وزش باد شديد پيش بيني مي شود، از امروزتا پنجشنبه در ارتفاعات 
البرز شرقي و خراسان شمالي نيز احتمال وقوع رگبار پراكنده وجود 
دارد. امروز و فردا عالوه بر مناطق يادشــده در شــمال استان هاي 
آذربايجان غربي، آذربايجان شــرقي و اردبيل نيز رگبار پراكنده رخ 
مي دهد. همچنين تا اواخر هفته در جنوب سيستان و بلوچستان، 
هرمزگان، جنوب كرمان و جنوب شرق فارس در ساعات بعدازظهر 
و اوايل شب افزايش ابر، گاهي رگبار و رعد و برق و وزش باد شديد 
موقتي رخ مي دهد. طي 2 روز آينده وزش باد در جنوب ســمنان، 
جنوب، جنوب تهران، قم، مركزي، جنوب غرب و جنوب كشــور 
افزايش مي يابد و در بعضي ســاعات با وقوع گرد و خاك نيز همراه 
خواهد بود. همچنين طي 5روز آينده در شرق و جنوب شرق كشور 
به ويژه در شمال سيستان و بلوچستان و خراسان جنوبي وزش باد 
شــديد همراه با خيزش گرد و خاك و كاهش ديد افقي پيش بيني 
مي شود. طي 2روز آينده شمال خليج فارس، شرق درياي عمان و 

همچنين درياي خزر مواج خواهد بود.

آغازپايشميانكالهبادوربينهايتلهاي
با نصب دوربين هاي تله اي در نقاط حساس ميانكاله پايش 24ساعته 
و آنالين اين زيستگاه مهم و ارزشمند آغاز شد. حسينعلي ابراهيمي 
كارنامي، مديركل حفاظت محيط زيست مازندران در اين باره به مهر 
گفت: اين دوربين ها براي كمك به پايش مناطق در نقاط حساسي 
كه بررسي هاي كارشناسي نشان مي داد احتمال وقوع تخلف وجود 
دارد به كار گرفته شده و رصد برخي نقاط ميانكاله با اين دوربين ها 
از اين هفته آغاز شــد. وي افزود: تجربه موفقي در اســتفاده از اين 
دوربين ها براي برخي مناطق حفاظت شده استان داشتيم كه نتيجه 
آن شناسايي متخلفان و استناد به فيلم هاي ضبط شده براي ارائه 
به مراجع قضايي بود. مديركل حفاظت محيط زيســت مازندران با 
بيان اينكه پايش الكترونيك و تصويري ميانكاله به صورت 24ساعته 
و آنالين انجام مي شــود، افزود: اين دوربين ها در طبيعت اســتتار 
مي شــوند و به همين دليل در ديدرس افراد يا حتي حيوانات قرار 
ندارند. ضمن اينكه برخي از دوربين هاي نصب شــده ديد در شب 
هستند. ابراهيمي كارنامي، با اظهار اينكه نحوه فعاليت اين دوربين ها 
به گونه اي اســت كه هنگام ضبط فيلم يا ثبت عكس هيچ صدايي 
ندارند و به همين دليل توجه جلب نمي كنند، گفت: اين مزيت سبب 
مي شــود كه قابليت ثبت تصاويري منحصربه فرد از حيات وحش 
ميانكاله را نيز در مناطقي كه اين دوربين ها نصب شده داشته باشيم.

امسال پارك ملي گلستان 12ميليارد 
تومان بودجه دارد. محمدرضا كنعاني جنگل

مديــركل حفاظــت محيط زيســت 
گلســتان از پيش بيني 120ميليارد ريال اعتبار در 
قانون بودجه امسال براي پارك ملي گلستان خبر داد 
و به ايرنا گفت كه از سال۹7 كه رديف بودجه مستقل 
براي اين عرصه حفاظت شده پيش بيني شد تا پايان 
ســال۹۹ نيز در مجموع 100 ميليــارد ريال اعتبار 

تخصيص يافته است. 
وي از پيگيري براي صدور سند مالكيت براي تمامي 
عرصه هاي پارك ملي گلستان خبر داد و گفت: اين 
پارك داراي 15۹پالك ثبتي دفترچه اي در3استان 
گلستان، خراســان شمالي و ســمنان است كه كار 
حدنگاري و تك برگ كردن آن از سال۹۹ آغاز شده 
و تاكنون بــراي ۹هزارو500 هكتار ســند مالكيت 
صادر و سند 11هزار هكتار ديگر نيز در مرحله صدور 
است. كنعاني اضافه كرد: براي 7۹هزار هكتار اراضي 
باقيمانده پارك ملي گلستان نيز با رفع شدن برخي 
اختالفات ثبتي و مرزي بين محيط زيســت و منابع 
طبيعي به ويژه در 2 منطقه ميرزابايلو و دشت شــاد، 
ظرف يك ماه آينده ســند مالكيت تك برگي صادر 
مي شــود و از اين پس جلوي تصرفــات غيرقانوني 
 و تعارضات بــه اين عرصــه حفاظت شــده گرفته 

خواهد شد.

 نيازپاركمليگلستانبهمركزتحقيقات
استاندار گلستان با مهم دانستن پارك ملي گلستان 
به عنوان نهمين ذخيره گاه بــا ارزش دنيا و نيز حجم 
باالي گونه هاي جانوري و گياهــي موجود در آن، بر 
لزوم ايجاد مركز يا دفتر تحقيقات و پژوهش در اين 

عرصه طبيعي حفاظت شده تأكيد كرد.
هادي حق شــناس،در پنجمين نشســت شــوراي 
راهبري پارك ملي گلســتان گفت: بــا راه اندازي و 
ايجاد دفتر يا مركــز تحقيقات در ايــن پارك ملي، 
دانشجويان و استادان دانشگاه براي نوشتن پايان نامه 
و ديگر محققان و پژوهشگران مي توانند فعاليت هاي 
تحقيقاتي بر گونه هاي جانوري و گياهي را با تمركز و 

دقت بيشتر انجام دهند.
 وي افــزود: اين مركز همچنين مي تواند آرشــيوي 
از عكس، فيلــم و يا فعاليت هــاي تحقيقاتي كه در 
گذشته انجام شــده و يا در آينده انجام خواهد شد را 
نيز جمع آوري كند. حق شــناس با اشاره به اهميت 
پارك ملي گلستان و حساسيت هاي منطقه اي، ملي و 
بين المللي نسبت به اين عرصه حفاظت شده طبيعي، 
اضافه كرد: اين اهميت و حساسيت ها سبب شده تا 
پارك ملي گلستان باوجود برخي دست اندازي ها به 

عرصه آن اما همچنان باقي بماند. 
وي، نقش نيروهاي بومي و محلي 3 استان گلستان، 
خراسان شــمالي و ســمنان را در حفظ و صيانت از 

پارك ملي گلستان مهم دانســت و تصريح كرد كه 
در 2سال گذشته استانداري گلســتان با مشاركت 
سازمان شــهرداري ها و دهياري ها، برخي تجهيزات 
اطفاي حريق را در اختيار روستاهاي حاشيه اين پارك 
قرار داده تا هنگام وقوع حريق در كوتاه ترين زمان و با 

كمك محيط بانان براي اطفاي آن اقدام كنند. 
استاندار گلستان همچنين خواستار توجه ويژه به رفع 
برخي كمبودها در پارك ملي گلستان ازجمله نيروي 
انساني و تجهيزات سخت و نرم افزاري محيط بانان و 
همچنين تفويض اختيار به مسئوالن استاني مانند 
اســتاندار يا مديركل حفاظت محيط زيســت براي 

انتخاب رئيس اين پارك ملي شد.
 او گفت: بيشــتر امور پارك ملي گلستان در تهران 
انجام مي شود درحالي كه بخش زيادي از اين عرصه 
طبيعي حفاظت شــده حدود 100هزار هكتاري در 

استان گلستان واقع است.

صبح ديروز علي اصغر مونســان، 
رئيس ســازمان ميراث فرهنگي، گردشگري

گردشگري و صنايع دستي به ديدار 
ســيد ابراهيم رئيســي، رئيس جمهور منتخب 

رفت.
دفتر  رئيسي خبر داده اســت كه در اين ديدار، 
رئيس جمهور آينده كشور از دولت خواسته است 
با تسريع واكسيناسيون كرونا، زمينه رونق بيش 

از پيش فعاليت هاي گردشگري فراهم شود.
مونسان البته براي ارائه گزارش عملكرد دوران 
مســئوليت خود بــر وزارت ميــراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي به ديدار رئيس جمهور 

منتخب رفته بود.

رئيسي در اين ديدار از استعدادهاي بالفعل ايران 
در توسعه گردشگري گفت.

او به علي اصغر مونســان، وزير ميراث  فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي در دولت حسن روحاني 
گفته اســت كه جاذبه هاي طبيعي و گردشگري 
ايران از الطاف الهي در سراســر كشــور است و 
هنوز مناطق بكر زيــادي در بخش هاي مختلف 
كشــور وجود دارد كه امكان آباد و بالفعل شدن 

استعدادهاي گردشگري در آنها وجود دارد.
ســيد ابراهيم رئيســي، صنعت گردشگري را 
داراي ظرفيت باالي ايجاد اشــتغال اعالم كرد و 
گفت: ضروري است از فعاالن اين عرصه به شكل 

مؤثری حمايت شود.

او حتي به گردشــگري تاريخي نيز اشاره كرده 
و خطاب به وزيــر ميراث فرهنگي دولت تدبير و 
اميد گفته است: يكي از مزاياي گردشگري عالوه 
بر لذت بردن از گــردش در جاذبه هاي طبيعي، 
آشــنايي مردم با تاريخ تمــدن و فرهنگ غني 

كشور اســت. بنابراين كمك به تعميق مفاهيم 
و ارتقاي مولفه هــاي فرهنگ ملــي و ظرفيت 
مناسب درآمدزايي در شهرها و روستاهاي كشور، 
2فاكتور توانمندي گردشگري و ميراث فرهنگي 

براي ايجاد ارزش افزوده باالست.

اليحه اصالح قانــون حمايت از مرمــت و احياي 
ميراث
بافت هاي تاريخــي و فرهنگي در جلســه هيأت فرهنگي

وزيران به منظور تسهيل انجام مأموريت هاي وزارت 
ميراث  فرهنگي تصويب شد. 

 به گزارش پايگاه اطالع رســاني رياســت جمهوري، براســاس 
اين اليحه، در راســتاي حمايت از مالــكان و متصرفان قانوني 
خصوصي آثار غيرمنقول و بافت هاي تاريخــي و فرهنگي ثبت 
شده در فهرســت آثار ملي، تاريخي، فرهنگي و با ارزش كشور، 
وزارت ميراث فرهنگي، گردشــگري و صنايع دستي مكلف است 
براي اعطاي تســهيالت كم بهره به مالــكان، متصرفان قانوني و 
بهره برداران خصوصي آثار و بافت هاي تاريخي و فرهنگي به منظور 
تعمير، مرمت، احيا و بهره برداري آنها، بودجه و تسهيالت الزم را 
پيش بيني كرده و با هماهنگي ســازمان برنامه و بودجه كشور، 
نســبت به پيش بيني اعتبار الزم دراين باره اقدام كند. همچنين 
وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مي تواند براي 

حمايت از تشكل هاي مردم نهاد فعال در حوزه ميراث فرهنگي و 
طبيعي، امالك در اختيار ازجمله فضاهاي مناسب در آثار تاريخي 
را به صورت كوتاه مدت در اختيار اين تشكل ها قرار دهد. هرگونه 
بهره برداري تبليغي و تجاري از تصوير، فيلم يا نماد بناهاي تاريخي 
ثبت شده بدون رضايت مالك يا قائم مقام قانوني او مجاز نيست 
و اشخاص حقيقي و حقوقي درصورت استفاده از آنها با رضايت 
مالك يا قائم مقام قانوني، بايد به طور ســاالنه به همان اثر، كمك 

مالي كنند. 
به اســتناد اليحه مذكور، درصورتي كه بناها و مســتحدثات در 
حريم بناها و بافت هاي تاريخي و فرهنگي ثبت شده در فهرست 
آثار ملي تاريخي، فرهنگي و با ارزش كشــور، با محدوديت هاي 
قانوني ازجمله در ساخت وساز روبه رو شده باشند، با تأييد وزارت 
ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مي توانند از اعتبارات، 
تســهيالت و امتيازات موضوع قانون حمايت از احيا، بهسازي و 

نوسازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري برخوردار شوند.

اليحهاصالحقانونحمايتازمرمتواحياي
بافتهايتاريخيتصويبشد

بودجه12ميليارديپاركمليگلستان

وزير ميراث فرهنگي و گردشگري به ديدار رئيس جمهور منتخب رفت

 با واكسيناسيون 
شرايط رونق گردشگري فراهم شود

سيدمحمدفخار
خبر نگار
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شــهري كه دوســتش داريم و 
مي خواهيم در آن زندگي كنيم، 
مســتلزم يادگيري يكسري از 
آموزش هاست؛ آموزش هايي از حقوقي كه داريم و از آنچه بايد به عنوان 
حقوق ديگران  رعايت كنيم. به همين واســطه شهرداري تهران براي به 
حداقل رساندن دغدغه هاي زندگي آپارتمان نشيني اداره آموزش هاي 
شهروندي را زيرمجموعه اداره اجتماعي، فرهنگي تعريف كرد؛ اداره اي 
كه در ايام شيوع كرونا بيشترين اثرگذاري را در فرهنگسازي موضوعات 
آموزشي به مرحله اجرا درآورد. اداره آموزش شهروندي، جايي است كه از 
آن، طرح ها و شيوه هايي ساده و در عين حال اثرگذار و موردپسند خانواده 
جامعه بيرون مي آيد؛ مسائلي كه مي تواند به ارتقاي سطح آگاهي شهروندان 

كمك كند. جالب اينجاست كه خيلي از طرح ها به نوعي سرگرمي و تفريحي 
هم هستند، اما در دل شان، نكته اي براي داشتن شهري بهتر نهفته است. 
نمونه اش كمپين ها و جشنواره هاي نقاشي، رانندگي، تغذيه، ورزش و حتي 
فرهنگ آپارتمان نشيني. كاركردهاي اين اداره از شهرداري در برنامه هاي 
اجرايي اين يكي، دوسال همه گيري بيماري واگيردار كرونا خالصه نمي شود 
و سال هاست براي نهادينه كردن برخي فرهنگ هاي شهرنشيني آستين 
همت را باال زده و ساير نهادها و ســازمان ها را دعوت به اين ميدان كرده 
است. براي آشنايي بيشــتر با اين اداره سري به بخش اداره آموزش هاي 
شهروندي شهرداري تهران زديم و با مجتبي دانشور، مديركل آموزش هاي 
شهروندي شهرداري تهران درباره فعاليت هاي تحت پوشش و اقدامات مهم 

در دوره هاي مختلف گفت وگو كرديم.
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كودكان، شهر را بهتر مي بينند 
مديركل آموزش هاي شهروندي شهرداري تهران در گفت وگو با همشهري از نقش ارتقاي سطح آگاهي شهروندان 

براي داشتن شهري زيست پذير و اقدامات انجام شده براي رسيدن به شهر دوستدار كودك  مي گويد

و بخش سخت افزاري امكانات موردنياز پروژه را 
به خوبي تامين كنند، ما نيز در حوزه فرهنگسازي 
موفق عمل خواهيم كرد. مثال موفق ديگر در شهر، 
برپايي كمپين موتورسوار خوب است. خوشبختانه 
با توليد محتواهاي مناســب و اســتراتژي هاي 
گســترده فرايند خوبي را طي كرده است و البته 
در اين باره معاونت حمل ونقــل ترافيك از درون 
بدنه شهرداري به عنوان سازمان درون سازماني 
و پليس راهور به عنوان سازمان بيروني همكاري 
خوبي داشته اند كه منجر به اســتقبال و تغيير 
رفتارهاي نســبي در شهر شد. مســابقه نقاشي 
كودكان پروژه ديگري بود كه آموزش و پرورش 
و كانون پرورش فكري همكاري خوبي داشتند. 
طرح ديگر، شــهرداران مدارس اســت كه صرفا 
در تهران 440نفر در رده هاي ســني تحصيلي 
هفتم، هشتم و نهم شهردار داريم و خوشبختانه 
آموزش و پرورش سال هاست كه همكاري خوبي 
در اين باره با اداره شهروندي دارد؛ بنابراين براي 
توسعه اين سازوكارها تصميم به برگزاري مسابقه 
نقاشي در تهران گرفته شــد تا در اين طرح نگاه، 
تفكر و ايده هاي كودكان امروز درباره شهرنشيني 
را دريافت كرده و با آن آشــنا شــويم تا بتوانيم 
برحسب خواســت و نياز كودكان قدم در جهت 
ساخت شهر دوســتدار كودك برداريم. در دوره 
اول در سال 1398با توجه به اينكه شرايط كرونا 
نبود صرفا مسابقه نقاشي با موضوع »شهري، كه 
دوست دارم« با برگزاري يكســري كارگاه هاي 
آموزشي در ســراي محله ها، كانون هاي پرورش 
فكري و پايگاه هاي تابستاني شروع به كار كرد و 
مربيان كودكان را با شــهر، حقوقشان در شهر و 
نقش آنها در شهر آشــنا كردند و سرانجام حدود 
9هزار و 400نقاشــي به دبيرخانه ارسال شد و 
نقاشــي هاي برگزيده در 2نوبت در شهر اكران 
شــدند. تعداد250اثــر در دوره اول اكران  روي 
سازه ها و بيلبوردهاي شــهر نمايش داده شد و 
در نوبت بعدي حدود 150اثر در نمايشــگاه صبا 
فرهنگستان هنر اكران شد. دوره برگزاري مسابقه 
در سال 1399همزمان با شيوع ويروس كرونا شد 
و چون بچه ها دوران قرنطينــه را مي گذراندند، 
بنابراين موضوع نقاشــي را هم تغييــر داديم و 
موضوع اصلي »شهري كه از پشت پنجره خانه مان 
ببينم« را مالك قرار داديم و براي پيشرفت پروژه 
از فضاي مجازي در برپايي كارگاه ها بهره  برديم و 
شركت كنندگان آثارشان را به روش ديجيتال از 
طريق سامانه ارســال كردند. در اينجا نمي توان 
نقش تبليغات و مشاركت سازمان هاي آموزش و 
پرورش و كانون پرورش فكري كودكان را كتمان 
كرد؛ چراكه ارسال نقاشــي ها رشد 40درصدي 
داشــت. فاز دوم حدود 14هزار و850اثر در رده 
سني 4تا 14سال ارسال شد و 203اثر منتخب و 

فعاليت هــاي اداره آموزش هاي 
شهروندي شهرداري چيست و چگونه معرف 

حضور شهروندان شده است؟
درواقــع اداره كل آموزش هــاي شــهروندي 
همانطور كه از اسمش پيداست، وظيفه آموزش 
و ارتقاي فرهنگ شهروندان را درباره موضوعاتي 
همچون شهروندي و شهرنشيني بر عهده دارد و 
همچنين به تبيين تفاوت هاي ميان شهروندي 
با شهرنشــيني نيز پرداخته مي شود. به عبارتي 
كســي كه به عنوان شــهروند در شــهر زندگي 
مي كند مجموعــه وظايف و تكاليفــي بر عهده 
دارد و بايد نســبت به شــهرش همانند محيط 
خانه و زندگي اش كنشگر و مسئوليت پذير باشد. 
درواقع 4وظيفه اصلي در محورهاي مختلف در 

اين اداره دنبال مي شــود؛ مانند محيط زيست و 
پسماند، حمل ونقل و ترافيك، ايمني و سالمت 
و مشــاركت مردم. درباره هر يك از اين حوزه ها 
آموزش هايي براي شــهروندان در دســتور كار 
داريم و براي اجراي آنها نياز به تعامل و مشاركت 
درون سازماني و بيرون سازماني است. مصوبه اي 
در راستاي اجراي طرح دوستدار كودك در سال 
1383در شوراي شهر تصويب شــد كه در اين 
مصوبه شهرداري با راه اندازي دبيرخانه اين طرح 
ملزم به اجراي آن شد؛ بنابراين وظايف اين اداره 
به 2حوزه آموزش هاي شــهروندي و حوزه شهر 
دوستدار كودك تقسيم مي شود و هركدام هم به 

بخش هايي ديگر.
براي اجراي پروژه هــا تعامالت 

سازمان هاي داخلي و خارجي چگونه است؟ 
از 2ســال پيش كه مديريت اداره شــهروندي 
شــهرداري تهــران را بر عهده گرفتم، ســعي 
كردم همراه با همــكاران اجــراي برنامه ها را با 
حمايت و همراهي ساير دستگاه هاي شهرداري 
و غيرشــهرداري به سرانجام برســانم. تاكنون 
پروژه هاي متفاوتي در اداره اجرا شده كه برخي از 
آنها با مشاركت ساير نهادها، سازمان ها و همچنين 
مردم باكيفيت قابل قبولي اجرا شد؛ به عنوان مثال 
در حوزه پسماند نياز به هماهنگي جدي با سازمان 
پسماند شــهرداري تهران بود و در اين موضوع 
بخش سخت افزاري صرفا در اختيار اداره پسماند 
و حوزه نرم افزاري و فرهنگسازي در وظايف اداره 
شهروندي است؛ بنابراين چنانچه زيرساخت ها 

در گالري خانه هنرمندان به نمايش گذاشته شد 
و هم اكنون متأسفانه اكران شهري براي نقاشي 
كودكان توسط زيباسازي شهرداري تهران انجام 
نشده اســت كه نياز به مشــاركت اين بخش از 

سازمان شهرداري داريم.
آيا از آثار ارسال شده تحليلي هم 
صورت گرفت تا مسئوالن شهري را به اهداف 

شهر دوستدار كودك نزديك كند؟
بله. بيشترين مشــاركت در مسابقه نقاشي را در 
بين بچه هايي با رده ســني 6و 8ســال داشتيم 
و در نقاشي آنها يكســري نكات زندگي شهري 
خيلي تكرار شده بود. توجه به فضاهاي عمومي 
شهري، المان هاي شــهري، محيط زيست، ايده 
براي تغيير حمل ونقل عمومي ازجمله )ماشين 
پرنده و مونوريل( و توجه بــه فضاهاي تعاملي از 
مهم ترين نقاط مشــترك آنها بود و البته ردپاي 
كرونا در شهر هاي نقاشي شده بسيار جدي ديده 
شــده بود؛ به طوري كه در نقاشــي ها به سينما 
ماشين و از اين دست موضوعات به روز هم توجه 
كرده بودند. 2 هفته آينده اطالعات كامل تحليل 
محتوا از نقاشي ها را خواهيم داشت. كودكان شهر 
را خوب و بهترمي بينند؛ به عنوان مثال زماني كه 
اســتفاده از دوچرخه هاي بيدود در شهر خيلي 
زيادشده بود در بيشتر آثار دوچرخه هاي بيدود 
نارنجي وجود داشت و اين نشان دهنده اين است 
كه آنها توجه خوبي به تنوع شهر دارند؛ به گونه اي 
كه آنها بازار تهران، پل طبيعت، برج آزادي، برج 
ميالد را خوب ديده بودند. درواقع در آثار منتخب 
نقش مشاركت هاي مردمي، تنوع زيستي در شهر 
تهران و نحوه حمل ونقل به خوبي توجه و تأكيد 

شده بود. اميدوارم تحليل محتواي فاز دوم كمك 
خوبي باشــد در راستاي شــهري مناسب براي 
كودكان. فرهنگسازي شهروندان در همه رده هاي 
سني براي زندگي در شهر نياز به استمرار دارد و تا 
زماني كه اين استمرار نباشد، قطعا نتيجه دلخواه 

را شاهد نخواهيم بود.
نقش اداره شــهروندي در رويداد 

تابستاني 1400چيست؟
پروژه پرداختي مشخصي براي رويداد1400در 
برنامه نداشتيم، صرفا مسابقه نقاشي و كارناوال 
»پيك اميد« در نوروز امسال اجرا شد. پروژه پيك 
اميد درواقع تريلي نمايشــي ســيار با مشاركت 
تعاملي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 
بود؛ اين تريلي قدمت 50ساله دارد كه به بسياري 
از نقاط ايران رفته اســت. در اين پروژه فرهنگي 
شهري اين تريلي در 13نقطه از شهر تهران برنامه 
اجرا كرد و حركت آن از حاشيه جنوب غربي تهران 
آغاز شد و در جنوب شرقي خاتمه يافت. اين نقاط 
شهر منطقه هايي از تهران هســتند كه چندان 
ديده نمي شــوند؛ درصورتي كه فرهنگسازي در 
اين بخش ها جوابگوي نياز شــهر تهران اســت. 
رويدادهاي ديگر در قالب برپايي كمپين در حوزه 
تهران 1400تعريف شــده  اســت. البته به دليل 
استقبال خوب كودكان و شــهروندان از تريلي 
سيار قرار است با تأييد مجوز در دهه واليت برنامه 
مجدد انجام شــود؛ به طوري كه عالوه بر نمايش 

تئاتر، نمايش فيلم هم داشته باشيم.
كمپين زماني تأثير گذار اســت كه 
تداوم داشته باشد، اجراي كمپين هاي برگزاري 
در اين اداره چقدر به اصل تداوم آن پايدار است؟ 

براي اجراي كمپين ها مثل كمپين» موتور سوار 
خوب« بايد به نكاتي توجه داشــته باشيم و در 
يكسري از موضوعات مثل كرونا مشخصا درباره 
افزايش آگاهي مردم وظايفي براي برپايي چنين 
كمپين هايي بر عهــده داريم.ايــن كمپين ها 
مقطعي هستند. اما آنچه به عنوان نهاد فرهنگساز 
الزم به اشاره است بايد بگويم ما در جايگاه نهاد 
آموزش فرهنگي اقدامات الزم را انجام مي دهيم 
اما در بخش قوانين و مقررات نياز به روش حل 
مسئله قطعي هم داريم. آموزش ها به حد كافي 
درباره مزايای  استفاده از ماسك در سالمتي يا 
رعايت فاصله اجتماعي صورت گرفته اما قوانين 
بازدارنده را نبايد فرامــوش كنيم كه نقش آن 
كم از آموزش نيســت و بايد نهادهاي مسئول 
پيگيري جدي داشته باشند و در كنار آموزش 
و قوانين، جامعه نياز به  ســرعت بخشيدن به 

واكسيناسيون دارد. 
پسماند در تهران امروزي همچنان 
يك دغدغه به شمار مي آيد كه براي رفع اين 
معضل شهري نياز به آموزش براي همراهي 
صحيح است. در اين باره چه اقداماتي صورت 

گرفته تا اين مشكل مغفول باقي نماند؟
در حوزه پسماند اجراي طرح كاپ با به كارگيري 
شيوه آموزش مي توان شــهروندان را وارد عرصه 
همكاري كرد اما به شرط وجود امكانات الزم در 
حوزه ســخت افزاري طرح. تاكنون آموزش هاي 
زيادي درباره تفكيك زباله از مبدا صورت گرفته اما 
آيا در شهر سطل هاي تفكيك زباله وجود دارد كه 
كمك كنيم تا شهروند رفتارش را مطابق خواسته 
شــهر تغيير دهد. اقدام مهم ديگر كــه در اداره 
آموزش شهروندي براي آحاد شهرنشين در برنامه 
گنجانده ايم، مشاركت در طرح آپارتمان نشيني 
اســت. آپارتمان نشــيني با موضوعــات مهمي 
همچون محيط زيست، پسماند، سالمت و ايمني 
و مشــاركت گره خورده است. بيش از 96درصد 
شهروندان در آپارتمان ها زندگي مي كنند و با اين 
تفاسير تهران نياز جدي به پرداختن به موضوع 
آپارتمان نشــيني دارد. كمپين »هم سايه هم« 
طراحي شــده و 5دوره تبليغ شهري را در بيش 
از هزار سازه تبليغاتي با شــعار »هم سايه هم« 
انجام داديم. اين طرح به صورت پايلوت در يكي 
از محله ها در مناطــق 22گانه براي اجراي طرح 
انتخاب و با همكاري مديران ساختمان، آموزش ها 
به صورت عمومي آغاز شد. سعي كرديم براي جلب 
مشاركت همسايه و ايجاد بســتر مناسب براي 
آموزش، رويدادهاي متنوعــي را طراحي كنيم. 
يكي از آنها رويداد باغچه هاي همسايگي، احداث 
كتابخانه هاي مشــاركتي، نصب سطل پسماند 
خشك در شــهرك، رنگ ديوارها و واحدهاي 

مسكوني است.

    مجتبي دانشور، مديركل آموزش هاي شهروندي: 
طرح شهر دوستدار كودك، 14سال پيش براي اداره آموزش شهروندي شهرداري تدوين شد. اكنون با 3چالش 
در اين طرح مواجهيم و مهم ترين آنها نداشتن بودجه و اعتبار مشخص، نبود اسناد باالدستي براي استانداردها و 
نبود سازو كار مشاركت كودكان است. اما بايد براي بحث مشاركت، مسابقه نقاشي و انشانويسي تا حدودي خط و 
رسمي ايجاد كرد. سازوكار بودجه اي نداشتيم اما در اين دو سال توانستيم براي دبيرخانه و ستادهاي واقع در مناطق 
بودجه اي را تعريف كنيم و در تبصره 31مناسب سازي  در حوزه كودك تأكيد جدي شد و پروژه هاي كوچك مقياس 
محلي را بايد به صورت جدي پيگيري كنيم. درباره الزامات قانوني، برنامه و قانون مدون نداشتيم و در اين دوره 

خوشبختانه دو مشوق كميسيون ماده5 را داشتيم. الزام تاسيس خانه هاي مادر و 
كودك در مجتمع هاي تجاري، فرهنگي و ايجاد فضاهاي دوستدار كودك در 
محيط هاي عمومي. در حوزه شاخص و استاندارد اتفاقات خوبي رقم زديم و بحث 
محله محوري را انجام داديم و در 13محله از تهران متناسب با ساختار جمعيت و 

كالبد آن مطالعات و پيمايش ميداني انجام داديم تا اين نقاط براي رفاه كودكان 
اصالح شوند. دستورالعمل هاي اجرايي اصالحات براي خانه هاي مادر و 

كودك، زمين هاي بازي و پاتوق هاي محلي، تهيه شده و در مرحله نهايي 
براي ابالغ است. با سازمان زيباســازي پروژه اي را با عنوان »طراحي 
عالئم و نشانه ها« در دست اقدام داريم كه بتوانيم با آنها زيبايی بصري 
و استاندارد ســازي  فونت و اندازه و رنگ داشته باشيم و به زودي 

سازمان پارك ها آن را انجام خواهد داد.

3 چالش  در مسير شهر دوستدار كودك
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 نشــر رزا با همراهــي تعدادي از 
فعاالن عرصه فرهنگ از چند سال گزارش

قبل طرحي را اجــرا مي كند كه 
هدف آن حمايت از نويسندگان جوان و ترويج 
كتابخواني و مطالعه بين نســل جوان اســت. 
طرحي كه شروع آن از برخي مدارس تهران بود 
و امروز به شــهرهاي ديگر هم گســترش پيدا 
كرده است. فريبا رئيســي، مدير نشر رزا كه در 
قالب اين طــرح تا كنون بالغ بــر 140كتاب از 
نويسندگان جوان دهه هاي70تا90 چاپ كرده 
اســت، ابــراز اميــدواري مي كند تــا بتوانند 
كتاب هاي بيشــتري از جوان هــا و نوجوانان 
نويسنده چاپ كنند. » سال96 طرح حمايت از 
نويســندگان جــوان  را بــا هدف شناســايي 
استعدادها شروع كرديم. در اين طرح آثار برتر 
نويسندگان جوان را تدوين و چاپ مي كرديم تا 
از اين طريق بچه ها را به مطالعه و نوشتن تشويق 
و ترغيب كنيم.« فريبا رئيسي، مدير نشر رزا، با 
بيان اين مطلب به همشــهري مي گويد: »يك 
نويسنده موفق قبل از اينكه دست به قلم شود و 
شروع به نوشتن كند، الزم است كه اهل كتاب 
و مطالعه باشــد. بنابراين نخســتين هدف و 
تأثيرگذاري اين طرح، افزايش مطالعه و ترويج 
كتابخواني بين نســل جوان بود. در گام بعدي 
مي خواســتيم وضعيتــي را فراهــم كنيم كه 

نوجوانان و جوانان عالقه مند به نويسندگي 
راحت تر بتوانند وارد اين عرصه شوند و 
استعدادشــان را بروز دهند. شــروع 
كارمان هم از مدارس تهران و بچه هاي 
متولــد دهه های70و80 بــود. وقتي 
كتاب بچه ها را چــاپ مي كرديم آنها 

خوشــحال مي شــدند و ســاير 
همكالسي هايشــان را هم در 

جريان مي گذاشتند و به اين 
ترتيب تعداد بچه هايي كه 
ســمت مــا مي آمدند و 
مطالعه كردن و نوشتن را 

شروع مي كردند مرتب بيشتر مي شد. استقبال 
دانش آموزان از اين طرح باعث شد تا كارمان را 
گســترش دهيم. به مرور دامنــه اجراي طرح 
حمايت از نويسندگان جوان گسترده تر شد و 
در اراك، ساوه و برخي از شهر هاي جنوبي كشور 
هــم برنامه هــاي مشــابهي انجــام داديم. با 
تالش هاي بسيار، بعد از چند سال فعاليت در 
اين زمينه سرانجام در سال1400 مجوز فعاليت 
در قالب انجمن را دريافت كرديم و حاال گروه ما 
با عنوان »انجمن نويسندگان جوان« به كارش 
ادامه مي دهد. تاكنون بيش از 140عنوان كتاب 
را كه توسط 120نويســنده جوان نوشته شده 
است چاپ و منتشر كرده ايم. هرچند تيراژ اين 
كتاب ها باال نيســت اما با همين مقدار هم به 
بچه هــا انگيــزه و انــرژي مي دهد تا مســير 
نويسندگي را با شــور و اشتياق بيشتري ادامه 

دهند«.

آموزش نويسندگي و ويراستاري 
حمايت از نويسندگان جوان فقط به تدوين 
و چاپ آثــار برتــر آنها محدود نمي شــود 
و مديــر انتشــارات رزا از آمــوزش مجازي 
نويســندگان در قالب يك گــروه تلگرامي 
مي گويــد: »حمايت و كمك هــاي ما براي 
نويسندگان جوان فقط به انتشــار آثار آنها 
محدود نمي شــود و آمــوزش حرفه اي هم 
داريم. ما يك كانال تلگرامــي هم داريم كه 
از طريق آن به بچه ها نويسندگي حرفه اي و 
ويراستاري گام به گام آموزش داده مي شود. 
در ابتدا اين آموزش ها رايگان بود اما در 
دوره هاي جديد مبلغ اندكي به عنوان 
هزينه آموزش از نويســندگان جوان 
دريافت مي شــود. تالش مي كنيم تا 
جوان ها و نوجوان هايي كه به نوشتن 
كتاب تمايل دارند به نوشتن و 
حركت در اين مسير ترغيب و 
تشويق شوند. در اين مدت 
بچه ها آن قدر پيشــرفت 
داشته و حرفه اي شده اند 
كه تعدادي از آثار آنها را 

به جشنواره كتاب سال 
ارســال كرده ايم و منتظر 

نتيجه آن هستيم. براي خودمان 
يك مسير و هدف تعيين كرده ايم و تا 

سال1410 مي خواهيم هزار عنوان كتاب 
از نويسندگان جوان چاپ و منتشر كنيم.«

شكوفايي استعدادهاي جوان
انجمــن نويســندگان جــوان بــه بچه هاي 
دهه های70تا90 كه به نويسندگي عالقه مند 
هســتند، اين فرصت را داده تا در اين مســير 
قدم بگذارنــد و آنچه را در ذهنشــان دارند به 
كتــاب تبديل كننــد. حليا ســلطاني يكي از 
نويسندگان جوان و فعال كشــورمان است. او 
درباره طرح نويســندگان جوان به همشهري 
مي گويد: »طرح نويســندگان جــوان، نه تنها 
به دنبال ترويج فرهنگ كتابخواني است، بلكه 
شرايطي را مهيا كرده تا اســتعدادهاي جوان 
در حوزه نويســندگي شكوفا شــوند. در اين 
طرح يكسري آموزش هاي نويسندگي توسط 
انتشاراتي هاي فعال در اين حوزه به عالقه مندان 
نويسندگي ارائه مي شــود. همچنين در كنار 
اين آموزش ها نويســندگاني هم كه عضو طرح 
هستند، اطالعات و دانسته هاي خود را به ديگر 

اعضاي طرح منتقل مي كنند.«

انجمن نويسندگان دهه هشتادي!
حليا ســلطاني كه خــودش يكي از 
شركت كنندگان در اين طرح است، 

در كنار نويسندگي با راه اندازي 
گروه »كانون سپاه قلم« تالش 
كرده تا به جوانان و نوجوانان 
هم سن وسال خودش كمك 
كند تــا بتوانند نويســنده 
شوند. او عالوه بر همكاري با  
»كانون نويسندگان جوان 

با اين گروه محلي نيز همــكاري دارد و در اين 
بخش هم به بچه ها كمك مي كند. ســلطاني 
درباره راه اندازي كانون ســپاه قلم و كمك ها و 
حمايت هاي نشر رزا به همشــهري مي گويد: 
»ســال98 بود كه تصميم گرفتم اين كانون را 
در محله خودمان يعني شهرك هاي فرهنگيان 
و آزادي منطقه21 راه اندازي كنم. اعضاي اصلي 
اين گروه هــم جوانان و نوجوانــان و بچه هاي 

متولد دهه80 هستند. 
هم اكنون حدود 30عضو فعال در كانون داريم. 
البته با توجه به محدوديت هــاي كرونايي، در 
اين مدت نتوانستيم فعاليتي براي عضو گيري 
انجــام دهيم. انجمــن ما 5عضــو اصلي دارد 
كه يكي از آنها خانم رئيســي است كه ايشان 
مســئول انتشــارات رزا هســتند و كارهاي 
مربوط به چاپ آثــار برگزيده اعضاي كانون 
را انجــام مي دهنــد. عالوه بــر خودم، 
آقاي مالتــي، شــاگرد كالس يازدهم 
 رشته انســاني در مدرســه عموئيان،

 آقاي آقاميري كالس دوازدهم رشــته 
تجربي و محمد مهيار سلطاني شاگرد 
كالس نهم هــم ديگر اعضاي اصلي 
اين انجمن را تشــكيل مي دهند. 
هدفمان از تشــكيل اين گروه 
كمك بــه هم سن وســال هاي 
خودمان اســت تا بتوانند وارد 

عرصه نويسندگي شوند.«

دريچهطرحی كه به نويسندگان جوان آموزش هم ارائه می كند 

مسئوالن نمايشــگاه كتاب فرانكفورت اعالم 
كردند برگزاري نســخه فيزيكي نمايشــگاه 
امسال در تاريخ 20تا24اكتبر قطعي شده است و 
از هم اكنون 60كشور جهان براي شركت در اين 

نمايشگاه اعالم آمادگي كرده اند.
به گزارش پابليشينگ پرسپكتيو، درحالي كه 
بســياري از نمايشــگاه هاي كتاب در سراسر 
جهان به صورت مجازي برگزار مي شود، يورگن 
بُس، رئيس نمايشگاه كتاب فرانكفورت پيش از 
اين طي يك كنفرانس خبري اظهار اميدواري 
كرده بود كه امسال بتوانند با كيفيت سال هاي 
گذشته نسخه فيزيكي اين نمايشــگاه را برپا 
كنند. رئيس نمايشــگاه در آخرين كنفرانس 
مجازي خود گفت: امســال عالوه بر امكانات 
مجازي، سالن  6براي ثبت نام از ناشران و عوامل 
صنعت كتاب آماده شــده و قرار است به طور 
كامل از اين سالن در نمايشگاه پيش رو استفاده 

شود.
 وي گفت: امسال براي برگزاري نسخه فيزيكي 
نمايشگاه عالوه بر سالن6 از سالن هاي 3و4 هم 
استفاده خواهد شد و حتي قرار است يك سري 
غرفه هاي موقت بــراي اســتراحت و مالقات 
ناشران ايجاد شود تا نگراني بابت ويروس كرونا 
تا حدودي برطرف شود. براي تجمع و برگزاري 
كنفرانس ها نيز فضايي مخصوص درنظر گرفته 
شده اســت. همچنين در نمايشــگاه، تدارك 
ويژه اي براي ناشران مستقل درنظر گرفته شده؛ 
به طوري كه مي توان نمايشگاه امسال را با عنوان 

ناشران مستقل نامگذاري كرد.
 مسئوالن نمايشگاه كتاب فرانكفورت مي گويند  
كه براي باالبردن ايمني و موارد بهداشتي ناشران 
و شركت كنندگان از شركت هاي آلماني كمك 
گرفته شــده و قرار اســت وضعيتي بــا امنيت 
بهداشــتي باال براي آنها فراهم شود و بليت هاي 

نمايشگاه از  ماه آگوست فروخته شود.
 امسال كشور كانادا به عنوان مهمان افتخاري در 
نمايشگاه حضور خواهد داشت. به گفته مسئوالن 
فرهنگي اين كشور امســال كانادا با 380عنوان 
كتاب به نمايشــگاه فرانكفورت مي رود كه اكثر 
اين كتاب ها درباره كشــور كانادا يا مردم كانادا 

نوشته شده  اند.

حضور60 كشور در 
نمايشگاه كتاب فرانكفورت  انتشار140کتاب از نویسندگان جوان

سعيده مرادي
خبر نگار

تازه های نشر

  فلسفه، معرفت و حقيقت
»فلســفه، معرفــت و حقيقــت« نوشــته 
فريدريش  نيچه را مراد فرهادپور به فارسي 
برگردانده كه چاپ جديد آن از ســوي نشر 
هرمس منتشر شده اســت. در اين كتاب، 
گزيده اي از يادداشــت هاي نيچه، فيلسوف 
آلماني در باب معرفت شناســي، فلســفه، 
حقيقت و فرهنگ فراهم آمده است. عناوين 
برخي از مباحث كتاب عبارتند از: فرهنگ، 

فلســفه، يونانيان، تاريخچه كتاب فيلسوفان 
نيچه، در باب شوق به حقيقت، حقيقت و دروغ به مفهومي غيراخالقي 
و فلسفه در زمان عسرت.  اين كتاب256صفحه اي با شمارگان هزار 

نسخه به بهاي 35هزار تومان منتشر شده است.

  دگرسنجي كانت و ماركس
»دگر ســنجي كانــت و ماركس« نوشــته 
كوجين كاراتاني را مــراد فرهادپور و صالح 
نجفي به فارسي برگردانده اند و نشر هرمس 
آن را منتشر كرده است. كاراتاني، نويسنده 
اين كتاب متولد 1941، فيلسوف و منتقد 
ادبي و ماركس شناس شــهير ژاپني است 
كه با دريافت جايزه ادبي »گونزو« به شهرت 
رسيد. اين كتاب او ماهيت آكادميك ندارد 

و در 2بخش تامالتي درباره كانت و تامالتي دربــاره ماركس و در 7 
بخش كوچك تر: چرخش كانتي، معضله حكم تركيبي، دگرسنجي، 
جابه جايي و نقد، بحران سنتز )تركيب(، شكل ارزش و ارزش اضافي، 
به سوي پاتك هاي دگرسنجانه نگاشته و تنظيم شده است. چاپ جديد 
دگرسنجي كانت و ماركس در 498صفحه با شمارگان هزار نسخه، به 

بهاي 66هزار تومان منتشر شده است.

  پرسش هايي از ماركس
» پرســش هايي از ماركس« نوشــته تري 
ايگلتــون را هم صالــح نجفــي و رحمان 
بوذري بــه فارســي برگردانده انــد. تري 
ايگلتون، نظريه پرداز ادبي بريتانيايي است 
كــه بســياري او را تأثيرگذارترين منتقد 
ادبي زنــده بريتانيا مي داننــد. او با تكيه بر 
نظريه هاي ماركسيست هاي اروپايي ازجمله 
والتر بنيامين، لويي آلتوســر و پير ماشري، 
مخاطبان فراواني يافت و با پيروي از افكار اين 

نظريه پردازان از شيوه اي ماترياليستي براي مطالعه ادبيات بهره  برد. 
نويســنده در اين اثر مبارزاتي و بحث برانگيز، اين پيش داوري را كه 
ماركسيسم مرده و كارش تمام  شده است مطرح مي كند. نشر هرمس 
اين كتاب 256صفحه اي را با شمارگان 550نسخه به بهاي 50هزار 

تومان منتشر كرده است.
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مقررات ناكارآمد ايمني به روايت كارگراني كه در محيط كار دچار حادثه و نقص عضو شدند

كارگران بي دفاع در كارگاه هاي پر خطر
دستورالعمل تبديل وضعيت 

استخدامي ايثارگران۲
حوزه شمول دســتگاه هايي كه مكلف به تبديل وضعيت استخدامي 
ايثارگران به رســمي هســتند به طور كامل در مــاده2 قانون جامع 
خدمات رساني به ايثارگران احصاء شده اســت و از تمام وزارتخانه ها، 
سازمان ها، دستگاه هاي اجرايي، مؤسسات و شركت هاي دولتي و ملي 
شده تحت پوشش و مديريت دولتي اعم از اينكه داراي قوانين و مقررات 
خاص باشند يا نباشند، قوه قضاييه اعم از كادر قضايي و اداري و سازمان ها 
و مؤسسات وابسته و تابعه آنها، صدا و سيما، نيروهاي مسلح اعم از نظامي 
و انتظامي، نهادها و مؤسســات عمومي غيردولتي و نهادهاي انقالب 
اسالمي و شركت هاي تحت پوشش وابسته و تابعه آنها و تمام سازمان ها 
و شركت هايي كه به نحوي از انحا از بودجه عمومي استفاده مي كنند يا 
قسمتي از بودجه آنها توسط دولت تعيين می شود، بانك ها و مؤسسات 
بيمه اي، جمعيت هالل احمر، شهرداري ها و شركت هاي تحت پوشش 
آنان، مؤسســات و شركت هايي كه شــمول قانون بر آنها مستلزم ذكر 
نام است از قبيل تامين اجتماعي، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي 
گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشــيمي، سازمان صنايع ملي ايران، 
شركت هواپيمايي، ســازمان انرژي اتمي، اعضاي هيأت علمي و كادر 
اداري دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، مجمع تشخيص مصلحت 
نظام، شوراي نگهبان و دانشگاه آزاد اسالمي نام برده است.  بنا بر اين هيچ 
دستگاه و سازماني خارج از شمول تبديل وضعيت استخدامي ايثارگران و 
فرزندان آنان قرار نخواهد گرفت و اين از نقاط قوت و تصريح شده در قانون 
است كه در دستورالعمل به آن اشاره شده است. 3 - برابر بند د تبصره 20 
قانون بودجه سال 1400 و بخشنامه مشترك ابالغي سازمان امور اداري و 
استخدامي و سازمان برنامه و بودجه كشور، گروه هايي كه داراي وضعيت 

استخدامي زير هستند به رسمي تبديل وضعيت خواهند يافت:

الف - نيروهاي پيماني:
كليه ايثارگران مشمول اين قانون كه در وضعيت پيماني قرار دارند هر چند 
اين وضعيت مقدمه تبديل وضعيت استخدامي آنان پس از مدت تعيين 
شده در قانون مديريت خدمات كشوري به رسمي است، لكن اين مدت 
حذف و آنان منطبق با اين قانون بدون الزام به اتمام اين مدت به رسمي 

تبديل وضعيت مي شوند.
 

ب - نيروهاي قراردادي: 
 ايثارگران مشمولي كه به موجب قرارداد مقام صالحيت دار با دستگاه 
اجرايي قرارداد مستقيم داشته اند اعم از مشمولين تبصره ذيل ماده 32 و 
ماده 1۷ قانون مديريت خدمات كشوري يا مشمولين اعتبارات طرح هاي 
عمراني و يا ساير عناوين از جمله حاكميتي و تصدي گري موضوع بندهاي 
الف و ب ماده 4۵ قانون مديريت خدمات كشــوري، قانون كار و يا ساير 

قوانين و مقررات حاكم كه در دستگاه هاي اجرايي فعاليت مي نمايند.

منوچهر 11ســال پيش وقتي مشغول 
جوشــكاري اســكلت طبقه سوم يك گزارش

ساختمان مسكوني در شرق تهران بوده، 
از باال به پايين مي افتد و در دم قطع نخاع مي شود. او حاال 
سال هاســت كه روي تخــت خوابيده و بــا معلوليت 
دست وپنجه نرم مي كند؛ بدون بيمه، بدون درآمد و تنها 
با حمايت نصفه و نيمه بهزيســتي. »از 20سالگي كنار 
دست برادرم اين كار را شــروع كردم و وقتي اين اتفاق 
افتاد ۵0سال داشتم. اينكه خودم ســواد و فهم اين را 
نداشتم كه در اين كار پرخطر، خودم را بيمه كنم به كنار، 
پيمانكاري كه هميشــه براي او كار مي كردم هم من را 
بيمه نكرد و وقتي اين بال سرم آمد با پرداخت يك ديه، 
سر و ته ماجرا را هم آورد. بعدا فهميدم كه مي توانستم 
بروم از او به دليل فراهم نكردن ايمني كار شكايت كنم اما 
چه فايده خيلي دير شده بود و مدركي هم نداشتم كه به 
آن استناد كنم. حاال من مانده ام و حسرت يك قدم روي 

زمين گذاشتن.«
جان كارگران زيادي همچون منوچهر در كارگاه هاي 
ساختماني و توليدي كوچك و بزرگ مثل تراشكاري، 
پالستيك ســازي ، نجاري، كارخانه توليد ايرانيت و... 
به دليل كمبود آگاهي از ايمني حين كار يا رعايت نكردن 
قوانين متعددي كه تدوين شده ولي فقط روي كاغذ جا 
مانده اند به خطر مي افتد. به طور نمونه مبحث دوازدهم 
مقررات ملي ساختمان به ايمني حين كار اشاره دارد و 
تقريبا همه ابعاد اين ماجرا را درنظر گرفته اما درنهايت 
اين توصيه ها به محيط هاي كارگاهي نمي رسند و شكل 

عملي به خود نمي گيرند.

آسيب 9هزار و ۲95كارگر حين كار
ارزان بودن جان كارگران و نيروهاي كار اگرچه حقيقتي 
است كه در ايران بيشتر احساس مي شود اما مصيبتي 
اســت كه گريبان سراســر جهان را هم گرفته و فعال 
گريزي از آن نيســت. براســاس آخرين آمار سازمان 
بين المللي كار كه در ســال201۹ منتشر شد، ساالنه 
2ميليون و۷80هزار كارگر در سراســر جهــان بر اثر 
حوادث و بيماري هاي ناشي از كار فوت مي كنند، ساالنه 
3۷4ميليون كارگر دچار حوادث شــغلي مي شــوند و 
هزينه حــوادث و بيماري هاي شــغلي حدود 4درصد 

توليد ناخالص داخلي هر كشــور اســت. در ايران هم 
براساس آمارهاي رسمي پزشكي قانوني، ساالنه به طور 
ميانگين هزار نفر در محيط هاي كارگاهي ناايمن جان 
خود را از دست مي دهند. همچنين طبق آخرين آمار 
اعالمي وزارت تعــاون، كار و رفاه اجتماعي در ســال 
گذشته، ۹هزارو۵8۷حادثه شغلي در كشور رخ داده و 
۹هزارو2۹۵نفر كه مشمول قانون كار مي شوند در اين 
بين آسيب ديده اند كه ۹۷.1درصد)۹هزارو24نفر( مرد 

و تنها 2.۹درصد )2۷1نفر( زن بوده اند.
سيدحســن از كارگراني اســت كه تا هشت ماه پيش 
در كارگاه تزريق پالستيك مشــغول به كار بوده و يك 
روز عصر حين كار ســه بند از انگشت ســبابه اش زير 
دستگاه مي رود و له مي شود و حاال او بدون انگشتي كه 
هنوز جايش درد مي كند و هنــوز روح دارد، زندگي را 
سپري مي كند. »چه زندگي كردني؟ هم ترس آن روز 
وحشتناك و درد انگشت با من است و هم بي پولي و فكر 

اينكه بعد از 20سال كار در پالستيك سازي  حاال كجا 
بروم و بايد چه كنم؟ اذيتم مي كند.« او اصال ياد نگرفته 
بوده كه چه مقررات ايمني ای را بايد حين كار رعايت كند 
و تازه از زبان پرستار و دكتر چنين اصطالحي به گوشش 
خورده است:»يادم نمي آيد كه براي ما كالسي گذاشته 
باشــند، دفترچه اي بدهند يا از اداره بهداشــت كسي 
بيايد به كارگاه و بر فعاليت ما نظارت كند. فقط اوايل، 
كارفرما طرز استفاده از دستگاه را يادمان داد، آن هم نه 
براي حفظ امنيت جان خودمان، براي اينكه آسيبي به 

دستگاه وارد نشود. مي گفت پول قطعات گران است.«
او مي گويد كارگران ايراني و افغانســتاني زيادي را در 

شهرك عباس آباد كه محل كارگاه هاي بزرگ و كوچك 
پالستيك سازي  است، مي شناسد كه حين كار به دليل 
ناايمن بودن دستگاه ها يا محيط كارگاه آسيب ديده اند 
و صدايشان به هيچ جا نرسيده است. »2ماه پيش يكي 
از كارگران كارگاه ديگر را برق گرفت و كشته شد؛حتي 
كارفرماي كارگاه خودمان هم از باالي نردبان ۷متري 
سوله افتاد و 2پايش شكست. اين چيزها زياد است و به 
جاي اينكه برايش چاره اي پيدا كنند، عادي شده. اصال 
كســي به ايمني حرفه اي كار فكر نمي كند. همه  چيز 

تجربي است و به دقت خود فرد بستگي دارد.«
طبق قانون، مســئوليت ايمني محيط كار و نظارت بر 
آن برعهده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اســت و 
بازرسان كار مطابق ماده۹6 قانون كار، به عنوان ضابطين 
قضايي وظيفه دارند برابر آيين نامه ها و مقررات مربوطه به 
وظايف خود عمل كنند. باالبردن سطح آگاهي بهداشتي 
و ارزيابي وضعيت بهداشت جسمي و روحي كارگران نيز 

توسط خانه هاي بهداشت صورت مي گيرد.

لزوم تهيه نقشه مديريت حوادث حين كار
بهداشت و ايمني در محيط هاي كارگاهي با كمبودهاي 
بســياري روبه روســت.  به خصــوص در كارگاه هاي 
ســاختماني. اميدرضا رياحي، مدرس نظام مهندسي 
ساختمان، با اشــاره به آمارهاي منتشرشده در ايران 
گفت: »تعدد و گستردگي پروژه هاي ساختماني يكي از 
ويژگي هاي صنعت ساختمان است. همين تعدد سبب 
شده كه برآورد دقيقي از فعاليت نيروهاي شاغل در اين 
صنعت و نهايتاً آمار قابل اتكايي از حوادث و بيماري هاي 
نيروي كار در اين حوزه وجود نداشــته باشــد. در واقع 
ســازمان ها بر مبناي داده هاي پراكنده، اعداد و ارقامي 
را به عنوان آمار ارائه مي كنند كه استناد به آنها چندان 
درست نيست چراكه اساسا بانك اطالعاتي دقيقي در اين 

حوزه وجود ندارد.«
 براساس آمار سازمان پزشــكي قانوني ساالنه بيش از 
هزار نفر به خاطر رعايت نكردن پروتكل هاي ايمني حين 
كار، جان خود را از دســت مي دهند و مرگ وميرهاي 
حين كار، مربوط به 80صنعت فعال در كشور است كه 
صنعت ساختمان سهم عمده اي در اين كارزار تلخ دارد. 
رياحي گفت: »برآوردها نشان مي دهد كه 40تا60درصد 
آســيب هايي كه به نيروی كار وارد مي شود در محيط 
كارگاهي است. در اين ميان، ريشــه يابي چرايي علت 
وقوع حوادث در محــل كار، تنها بخشــي از باز كردن 

گره كور است. اداره بازرسي در اين ميان به شكل دوره اي 
گزارش هايي مي دهد اما بدون نقشه و ارزيابي هيچ كدام 
از اين اقدامــات ايمني در فرهنگ كار ايــران نهادينه 
نمي شــود. مي توان تغيير اين فرهنگ را از كارگاه هاي 
ساختماني شروع و برنامه اي براي مديريت حوادث در 

اين بخش  از صنعت تدوين كرد.« 

خطر در كارگاه هاي كوچك بيشتر است
كارشناســان معتقدند كه در اغلب مــوارد علت اصلي 
حادثه حين كار، به خود كارگــر برمي گردد. رياحي در 
اين باره گفت: »نبايد فراموش كنيــم كه صرفا تدوين 
آيين نامه و پروتكل يا حتي نظارت كافي نيست چراكه 
نظارت نمي تواند به شكل 100درصدي و مستمر انجام 
شود. كارگران بايد فرهنگ استفاده از تجهيزات ايمني 
را ياد بگيرند.گام اول براي بهبود ايمني در كارگاه هاي 
ساختماني حضور متولي و مجري ذي صالح است تا با 
برنامه ريزي صحيح در ابعــاد مختلف كار، براي ايمني 
نيز برنامه ريــزي كند و پيرو آن از ظرفيت مســئوالن 
HSE استفاده شــود.« HSE روندي مديريتي براي 
پوشش دادن نقاط ضعف ايمني و بهداشتي يك مجموعه 

صنعتي است.
اما محبوبه پدرام نيا، كارشناس معماري، معتقد است كه 
تشخيص مهندسي ذي صالح HSE خود فرايند عجيبي 
دارد كه محل انتقاد است. او در اين باره گفت: »مهندسين 
مي توانند با گذراندن يك دوره 8ساعته، با عنوان مباني 
ســالمت ايمني محيط زيســت يا گذراندن يك دوره 
16ساعته با عنوان روش هاي تكنيكي اجراي سالمت 
ايمني به عنوان ناظر وارد پروژه هاي ساختماني شوند. 
واقعيت اين است كه چنين دوره هايي كفايت نمي كند. 

مسئله اصلي ما در كارگاه هاي بزرگ ساختماني نيست، 
بلكه در كارگاه هاي كوچك است كه مشكالت زيادي 
 HSE ايجاد مي كنند چراكه براي اين كارگاه ها مهندس
به خدمت گرفته نمي شود. چنين مسئوليت هايي عموما 
به عهده مهندس ناظر يا مجري گذاشته مي شود كه اين 

رويه كامال ناكارآمد است.« 
امير نيك كار، بازرس نظام مهندســي استان تهران با 
رياحي هم نظر اســت و مي گويد تربيــت نيروي كار از 
نظارت هاي مستمر اهميت بيشــتري دارد. »بايد در 
محيط هاي كارگاهي 2 نوع فشــار وارد كنند تا ايمني 
حين كار در صنعت ايران نهادينــه و به نوعي فرهنگ 
مبدل شود. فشار اول بايد به صورت مرحله اي از رده هاي 
پاييني به رده هاي بااليي وارد شود تا درصدي از ايمني 
در پروژه ها محقق شود. فشار دوم از سمت نظام مهندسي 
و شــهرداري بايد به كارفرماها وارد شود كه اين مدل 

عموما رايج تر است.« 
اما مصطفــي بختيار كه مدرس ايمني و ســالمت در 
محيط هاي كارگاهي است، نظر ديگري دارد. او توضيح 
مي دهد كه »آموزش هاي كنوني در اين حوزه چندان 
كارايي ندارد. از سوي ديگر مجري ذي صالح در ايران 
بسيار كم اســت و در فرهنگ رايج و غالب كنوني، ما 
ارزيابي ريسك يا مديريت ريسك را مفاهيمي مي دانيم 
كه در ميانه كار به آنها مراجعه مي كنيم و مدنظر قرار 
مي دهيم، اين در حالي اســت كه بايد نكات مربوط به 
اين دو مبحث مهم را از ابتداي كار مدنظر قرار داد. براي 
بهبود ايمني بايد در محيط كار از ورود افراد نااليق به 
پروژه ها، جلوگيري كرد و نقش تك تك افراد در محيط 
كارگاه تبيين شود و مســئوليت پذيري در آنها توسعه 

پيدا كند.«

ايثارگران بدانند

مائده اميني
خبر نگار

رياحي: برآوردها نشــان مي دهد كه 
40تا60درصد آســيب هايي كه به 
نيروی كار وارد مي شــود در محيط 
كارگاهــي اســت. در ايــن ميان، 
ريشه يابي چرايي علت وقوع حوادث 
در محل كار، تنها بخشي از باز كردن 

گره كور است
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به سوی آینده

روزي براي فناوري اطالعات 
زماني كــه اروپــا در تاریكي 
قرون وسطي به دنبال روزنه اي 
رو به روشنایي آگاهي و علم 
بود، یك نخبه ایراني، دانشــي را بنيان گذاشت كه اكنون سراسر 
گيتي را متحول كرده اســت. آنچه امروز با عنوان دانش الگوریتم 
به عنوان مبناي علم انفورماتيك شناخته مي شود، با توانمندي هاي 

حكيم »محمدبن موسي خوارزمي« بنيان نهاده شد. 
در واقع، تالش ها و یافته هاي او در این رشــته، دانشــي را براي 
بشریت به ارمغان آورد كه اكنون مبناي محاسبات رایانه اي قرار 
گرفته است. به زبان ســاده، درصورتي كه كتاب او در قرن 12به 
زبان یوناني ترجمه نمي شــد، غرب نمي توانست از دانشي منتفع 
شود كه به دســتان توانمند حكيم الگوریتمي)الخوارزمي( بنيان 
گذاشته شده بود. این موضوع باعث شد كه فعاالن سازمان نظام 
صنفي رایانه اي تهران، پس از مدت ها پيگيري مســتمر، سالروز 
تولد خوارزمي)22تير( را با عنــوان »روز ملي فناوري اطالعات« 

ثبت كنند.

اهمیت نامگذاري
اگرچه نام هایي چون حافظ، ســعدي و ابن ســينا شناخته شده 
اســت، اما نام خوارزمي حتي اگر به گوش ها آشــنا باشد، مردم 
اطالع چنداني از اهميت كار و دانش او كــه همه دنيا مدیون آن 

است، ندارند.
عليرضا كشاورز جمشــيدیان، دبير سازمان نظام صنفي رایانه اي 
استان تهران كه پيگير نامگذاري روز ملي فناوري اطالعات بوده، 
در گفت وگو با همشهري، اهميت نامگذاري این روز را در پيوند نام 
خوارزمي با صنعت آي تي مي داند و مي گوید: »درواقع هر ایراني در 
هر نقطه دنيا زماني كه یك كامپيوتر را مي بيند، مي تواند افتخار 
كند كه پيش از آنكه كامپيوتر از سوي غربي ها ساخته شود، دانش 

آن از سوي یك نخبه ایراني ارائه شده است.«
او با تأكيد بر اینكه آي تي، دیگر صنعتي نيست كه بتوان آن را یك 
صنعت یا دانش غربي دانست، ادامه مي دهد: »در واقع نامگذاري 
این روز، این پيام را به همراه دارد كه دانش رایانه یك علم وارداتي 
نيســت؛ یعني ما مصرف كننده یك دانش وارداتي نيستيم، بلكه 
خالق و آفریننده این دانش هســتيم. اما غربي هــا از این دانش 
استفاده كردند و مبتني بر روندها و ترندهاي روز، آن را به كشور 

ما صادر كردند.«
كشاورز جمشيدیان با اشــاره به اینكه اگر ما چنين روزي را ثبت 
نمي كردیم، كشورهاي دیگر نام یكي دیگر از نخبگان ما را مصادره 
مي كردند، ادامه مي دهد: »به همين خاطر تالش كردیم به لحاظ 
عرق ملي و ایراني بودن و در واقع تكریم حكيم محمدبن موســي 
خوارزمي، روز 22تير را كه همزمان با ســالروز تولد این دانشمند 

ایراني بود، به نام روز ملي فناوري اطالعات ثبت كنيم.«

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

عصر روز يكشنبه سرانجام ريچارد 
فضا

 
برانســون، مالك شــركت فضايي 
ويرجین گالكتیك با موفقیت به مدار 
زيرين زمین سفر كرد. حاال نوبت به دومین میلیاردر 
جهان رســیده كه آماده چنین سفر توريستي ای 
شود.جف بزوس، مؤسس شركت آمازون و مالك 
شــركت »بلو اوريجین« آماده مي شود تا در روز 
بیستم ژوئیه )29تیر( با كپســولي كه شركتش 
ســاخته، راهي فضا شــود. به گزارش وب سايت 
كريستین ســاينس مانیتور، برانسون 71ساله و 
5خدمه از شركت ويرجین گالكتیك عصر يكشنبه 
به وقت تهران با پرواز از صحــراي نیومكزيكو به 
ارتفاع 86كیلومتري از سطح زمین رسیدند و براي 
3تا 4دقیقه بي وزني و مشــاهده انحناي زمین را 
تجربه كرده و سپس به خانه برگشتند و در فرودگاه 

مبدا به زمین نشستند.
اين سفر به صورت مســتقیم پخش شد و بسیاري 
از مردم جهان به تماشاي اين جاه طلبي نشستند. 
ريچارد برانسون پس از بازگشت از اين سفر گفت: 

»همه  چیز جادويي بود.«

خط كارمان
گردشگري فضایي- تجاري برنامه اي است كه این روزها 
توجه بسيار زیادي را معطوف به خود كرده است. بيش از 
2دهه تالش براي محقق كــردن چنين امري به روزهاي 
پایاني خود نزدیك مي شــود. ویرجين گالكتيك كه در 
سال2004تاسيس شده، عصر شــنبه نامش را در تاریخ 
صنعت گردشگري فضایي به ثبت رساند و بلو اوریجين هم 
كه در هشتم سپتامبر 2000به وجود آمده است تا چند روز 

دیگر به این مهم نایل مي شود.
جف بزوس مانند یك رقيب، پيام تبریكي را براي برانسون 
ارسال كرد و گفت: »دیگر نمي توانم منتظر عضویت در این 
باشگاه بمانم!« یكي از مهم ترین تفاوت هاي كار شركت بلو 
اوریجين با ویرجين گالكتيك این است كه آنها قصد دارند 
گردشگران خود را از خط به اصطالح كارمان یعني همان 
خط فرضي كه 100كيلومتر از ســطح زمين ارتفاع دارد، 
عبور دهند؛ ارتفاعي  كه توسط فدراسيون هاي بين المللي 
هواپيمایي و هوافضا به عنوان آســتانه فضا شناخته شده 

است، اما در عين حال ناسا، نيروي هوایي، اداره هوانوردي 
فدرال و برخي از فيزیكدانان نجوم، شــروع مرز بين جو و 
فضا را 80كيلومتر باالتر از سطح زمين درنظر مي گيرند. 
ویرجين گالكتيك هم اكنون بيش از 600نفر را در فهرست 
گردشگران فضایي خود قرار داده و این درحالي است كه 

قيمت بليت هاي این سفر 250هزار دالر خواهد بود.

برنامه بلو اوريجین
كپسول نيوشپرد قرار است توسط یك موشك به فضا برده 
شود. پس از رسيدن به ارتفاع الزم، كپسول از موشك جدا 
مي شود و با طي یك مســير از خط كارمان عبور كرده و 

سپس به آرامي فرود مي آید. 
در مسير بازگشت، این كپسول با كمك چترهاي مخصوص 
در صحراي تگزاس غربي فرود خواهد آمد. مجموع حضور 

نيوشپرد در فضا، حدود 3دقيقه برآورد شده است.

رقابت میلیاردرها
گردشــگري فضایي برنامه اي اســت كــه درحال حاضر 
2شــركت فضایي بلو اوریجين و ویرجين گالكتيك آن را 
دنبال مي كنند. تصور اوليه شــاید این باشد كه پول چيز 
خوبي اســت و مي شــود با صرف آن به فضا رفت و براي 
دقایقي احساس بي وزني كرد و انحناي زمين را به نظاره 
نشست! اما واقعيت اینجاست كه براي این 2ميلياردر یعني 
بزوس و برانسون، پول درآوردن از این راه شيرین تر است. 
برنامه آنها كسب درآمد فوق العاده در آینده اي نزدیك از 
صنعت جدیدالتاسيس »گردشگري فضایي« خواهد بود. 
البته پيش تر نيز برخي افراد به عنوان گردشگر به فضا رفته 

بودند، اما اكنون بحث صنعت گردشگري فضایي و تجاري 
كردن آن مطرح است.

رقابت تجاري
زماني كه جف بزوس اعالم كرد كه در روز بيســتم ژوئيه 
سال2021در نخستين سفر سرنشين دار بلو اوریجين به 
فضا حضور خواهد داشت، عده اي ریسك این كار را درنظر 
گرفته و هشدارهایي را در این خصوص صادر كردند. با این 
حال، ریچارد برانسون توانست خود را زودتر از رقيبش به 
فضا برســاند و او را در این راه شكست دهد. شكستي كه 
گویا براي بزوس گران تمام شــده و شاید به همين خاطر 
هم بود كه پس از این اتفاق، شــركت بلو اوریجين با تهيه 
یك جدول گرافيكي به مقایسه و تفاوت سفر این شركت 
با سفر ویرجين گالكتيك پرداخت . به نظر مي رسد كه در 
این مقایسه، زودتر رسيدن سر ریچارد برانسون به فضا به 
چالش كشيده شده باشــد. در این جدول به چند ویژگي 
برتر نيوشــپرد به فضاپيماي ویرجين گالكتيك ازجمله 
داشتن سيستم فرار و پنجره هاي بزرگ تر براي بهتر دیدن 
فضا اشاره شده است. بزوس همچنين در صفحه شخصي 
خود در اینستاگرام نوشته بود: »من مي خواهم به این سفر 
بروم؛ زیرا این كاري اســت كه من همواره مي خواستم در 
تمام زندگي ام انجام بدهم. این یك ماجراجویي است. این 
براي من یك معامله بزرگ است.« بزوس همچنين گفت 
كه او برادرش را نيز با خود خواهد برد و یك صندلي را نيز به 
حراج مي گذارد كه بعدتر به قيمت 28ميليون دالر به والي 
فانك، فضانوردي كه به دليل زن بودنش هرگز نتوانست به 

سفر فضایي نبود، فروخته شد.

پس از ریچارد برانسون، به زودی نوبت به یك ميلياردر دیگر به نام جف بزوس می رسد تا با كپسول ساخت 
شركتش به فضا سفر كند

آغاز عصر جديد سفرهاي فضايي

نســخه باز نشــده از  بازي 
سوپرماریو 64نينتندو  در گیم

یك حراجــي بــه قيمت 
1.56ميليـــــون دالر )بيشــــــتر از 

2۷ ميلياردتومان( فروخته شده است.
 به گزارش وب ســایت  اي بي سي، حراجي 
هریتيج در داالس اعالم كرد كه این بازي 
مربوط به سال 1996روز یكشنبه فروخته 
شد و ركورد قبلي فروش یك بازي ویدئویي 
را شكست. البته ســخنگوي خانه حراج 
هریتيج به پرسش درباره اینكه چه كسي 
این بازي را خریداري كرده اســت، پاسخ 
نداد. در بيانيه خانه حــراج هریتيج آمده 
است: بازي ســوپرماریو 64پرفروش ترین 
بازي نينتندو 64بود و البته نخستين باري 
بود كه شــخصيت این بازي یعني ماریو 
به صورت ســه بعدي ارائه شد. این فروش 
 The به دنبال یك نسخه باز نشده از بازي
Legend Of Zelda نينتنــدو اتفاق 
افتاد كــه در حراج روز جمعه گذشــته با 
قيمت ۷80هزار دالر فروخته شد. واالري 
مك لكي، متخصــص بازي هاي ویدئویي 
ميراث فرهنگــي، مي گوید كه خانه حراج 
با دیــدن به فــروش رفتن یك بــازي به 
قيمت بيــش از یك ميليــون دالر، 2روز 
پس از ركوردشــكني اخير بازي زلدا، به 
شوك فرورفت. در  ماه آوریل، خانه حراج 
یك نسخه باز نشــده از بازي سوپرماریو 
بروس شــركت نينتندو را كه در ســال 
1986خریداري شــده و در كشوي یك 
ميز در حال خاك خــوردن بود به قيمت 
660هزار دالر فروخت. این دقيقا در همان 
روزي رقم خورد كه یكي از ميلياردرهاي 
زمين با یك فضاپيمــاي عجيب و غریب، 
به فضا پرتاب شــد، شــخص دیگري در 
جایي دیگر از كره زميــن تصميم گرفت 
كه یك بازي ویدئویي 25ســاله را بيش از 
یك ميليون دالر ارزشگذاري كند. بي شك 
مجموعه داران به این نسخه خاص از ماریو 

64به چشم یك قطعه گمشده از كلكسيون 
 نــگاه مي كننــد و نه بــه ایــن دليل كه

یكي از محبوب تریــن بازي هاي ویدئویي 
در طول تاریخ اســت. حراجــي هریتيج 
 این فــروش را بــا درجه بنــدي حرفه اي

9.8A ++ Sealed Wata به عنــوان 
یك كپي بــا باالترین درجــه كيفي ناميد. 
در توضيحات حراجي آمده اســت: اهميت 
فرهنگي این عنوان بــراي تاریخ بازي هاي 
ویدئویي بسيار واالست و شرایط این نسخه 
به قدري نفس گير است كه همه ما را متعجب 
كرده است. حراج بازي هاي ویدئویي در سال 

2021وارد فاز جدیدي شده است.
فروش ســوپر ماریو 64ركورد فروش بازي 
افسانه زلدا را كه همين چند روز قبل اتفاق 
افتاده بود، شكست. فقط چند ماه قبل، یك 
نسخه باز نشده از سوپر ماریو بروس به قيمت 
660هزار دالر فروخته شــد كه بيشــترین 
مبلغي بود كه كســي براي بازي تا آن زمان 
پرداخت كــرده بود. البته همــه ماجرا این 
نيست. به نوامبر 2020برمي گردیم؛ زماني 
كه یك نسخه از سوپر ماریو بروس 3به قيمت 

156هزار دالر فروخته شد. 
كميــاب بــودن البتــه در تعييــن چنين 
ركوردهایي، نقش اساســي دارد. هيچ كس 
براي بازي كردن این بازي هــا را خریداري 
نمي كنــد؛ چراكه بــا هزینه بســيار كمتر 
و ســخت افزارهاي جدیدتــر به راحتي در 
دسترس هستند. كلكسيونرها فقط به خاطر 
به دســت آوردن این جعبه ها و بســته هاي 
باز نشده به این حراجي ها جذب مي شوند. 
اعداد به دليل نادر بودن بسته هاي خاص، سر 

به فلك مي كشند.

ركوردشكني 37میلیاردتوماني 
سوپرماريو

یك نسخه بسيار كمياب از بازي مشهور سوپرماریو یا به اصطالح ایراني ها 
قارچ خور در یك حراجي به قيمت 1.56 ميليون دالر به فروش رفت

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار



 سه شنبه 22 تير 1400   شماره 8268 12
آمــار مبتاليــان  ديروز

20829
واکسن های تزريق شده)دوز(

7057257
آمــار جان باختگان ديروز

182
کل آمــار جان باختگان

86041

منظور وزيــر بهداشــت از تزريــق روزانــه 400هزار دوز واکســن، 
اين  بود کــه  ظرفيت اين ميــزان تزريق در کشــور وجــود دارد و با 
اضافه شدن واکسن، واکسيناســيون به 400هزار دوز در روز مي رسد

ســخنگوي ســازمان غذا و دارو در گفت وگو با همشــهري، جزئيات 
آخريــن وضعيــت توليــد تعــدادی از واکســن ها را تشــريح کرد

مي توانيم بگوييم که تا چه حد مي تواند تامين کننده نياز 
ما باشد. البته اسپوتنيك وي 62ميليون دوز قرارداد با 
ايران دارد و قرار بود 2ميليون دوز واکسن به ما تحويل 
دهند که هنوز تكميل نشده است. تحويل 60ميليون 
دوز هم هنوز آغاز نشده. با توجه به اينكه خط توليد اين 
واکسن پس از انجام تست هاي فني و تأييد طرف روسي 
آغاز به کار کرده ممكن است بتوانيم با توجه به قرارداد 
مؤسسه گاماليا با ايران توليدات داخل کشور را جايگزين 

تعهدات اين قرارداد کنيم.
 يكي ديگر از واكسن ها، واكسن سيناژن 
است كه توليد ايران و استرالياست، اين واكسن در 
چه مرحله اي قرار دارد؟ چه زماني مجوز مصرف 
اضطراري خواهد گرفت و تزريق عمومي مي شود؟

اين واکسن، بايد مراحل کارآزمايي باليني را طي کند تا 
مجوز ورود به بازار را بگيرد. کارآزمايي حيواني و مرحله 
اول کارآزمايي باليني اين واکسن در خود کشور استراليا 
انجام شــد، حاال هم در مرحله دريافت کد اخالق براي 
شروع فاز سوم است. اين واکســن درصورت موفقيت 
مراحل کارآزمايي ها با نام اســپايكوژن مجوز مصرف 

اضطراري و توليد در ايران را دريافت خواهد کرد.
با وجــود تمام وعده ها امــا همچنان 
واكسيناســيون روند كندي دارد و حتي وعده 
تزريق 400هزار دوز واكسن از سوي وزير بهداشت 
كه اول هفته داده شد، محقق نشده است.  چه زماني 
قرار است اين وضعيت سروسامان بگيرد و شاهد 

روند منظم و پرشتاب در تزريق واكسن باشيم؟ 
قطعا در شهريور وضعيت واکسيناسيون  ما مناسب مي شود، 
بايد تا آن زمــان صبر کنيم و همچنان از واکســن هاي 
خارجي اســتفاده کنيم تا به تدريج وضع مان بهتر شود. 
وزير بهداشت هم عنوان نكرده بود که بالفاصله به ظرفيت 
تزريق 400هزار دوز واکســن در روز خواهيم رســيد. 
صحبت هاي وزير به اين معنا بــود که ما ظرفيت تزريق 
500 تا 600هزار واکسن را هم داريم، واکسيناسيون را در 
هفته جاري با قدرت آغاز مي کنيم و به 400هزار دوز در روز 
هم خواهيم رسيد. البته اين مسئله مستلزم اين است که با 
توجه به آمادگي فراهم شده در شبكه بهداشتي، واکسن ها 
هم تامين شــود. تمام تالش دوستان ما در دستگاه هاي 
ديپلماسي، بانك مرکزي و دولت تالش براي خريد واکسن 
است و سرعت واکسيناســيون تابع روند تامين واکسن 
است. طبيعتا اگر واردات و توليد داخل به ميزان کافي باشد 
صحبت هاي وزير بهداشت هم محقق مي شود و اين ميزان 
واکسن در شبكه بهداشت ما به راحتي قابل ترزيق است. 
در روزها و هفته هاي آينده، محموله هاي جديد واکسن 
وارد کشور مي شود و سرعت تحويل واکسن هاي ايراني 
هم افزايش پيدا مي کند. از مردم مي خواهيم که از تجمع 
در مراکز تجميعي خودداري و رعايت دستورالعمل ها را 
بهتر انجام دهند. آنها بايد مطمئن باشند که تا ۳ ماه آينده، 

واکسيناسيون بسيار وسيعي را خواهيم داشت.  

 چندين ماه از ثبت واكســن هاي كروناي خارجي 
توليد شــده در ايران مي  گذرد اما هنوز هيچ كدام 
در دســترس قرار نگرفته اند. 3واكسن روسي، 
استراليايي و كوبايي كه به طور مشترك يا با انتقال 
تكنولوژي در ايران ساخته مي شوند، هنوز در سبد 
واكسيناسيون عمومي قرار نگرفته اند. مسئوالن 
نظام سالمت مي گويند اين واكسن ها در حال عبور 
از مراحل كارآزمايي ها و تســت هاي پايداري اند 
تا بتوانند در دســترس قرار گيرند؛ هنوز اما اين 
اقدامات هيچ خروجي نداشته است. حاال در همين 
گيرودار حتي نسبت به ايراني يا خارجي بودن يكي 
از اين واكسن ها هم ترديدهاي صورت گرفته. اواخر 
هفته گذشته بود كه ماجراي ايراني يا كوبايي بودن 
يكي از واكسن هاي كرونا مطرح شد، اما مسئوالن 
انستيتوپاســتور به عنوان مؤسســه اي كه اين 
واكســن ها را توليد مي كند به همشهري گفتند 
كه واكسن ســوبراناي 2، واكسن توليد مشترك 
ايران و كوباست و براي توليد آن انتقال تكنولوژي 
صورت گرفته اســت. هم اكنون در كنار 4واكسن 
ايراني بركت، نورا، فخرا و كووپارس، 3واكســن 
خارجي، يعني پاستوكووك )توليد مشترك ايران 
- كوبا(، واكسن اسپايكوژن )استراليايي - ايراني( 
و اســپوتنيك وي، در حال توليد هستند. از ميان 
اين 7واكسن، تنها 2واكسن، بركت و پاستوكووك 
مجوز مصرف اضطراري را دريافت كرده اند و مابقي 
هنوز در مرحله تكميل فازهاي تحقيقاتي  هستند 
و هنوز به مرحله توليد انبوه نرســيده اند. آخرين 
خبرها از واكســن هاي خارجي نشان مي دهد كه 
پاستوكووك، به طور محدود توليد شده اما هنوز 
توزيع نشده اســت، از خط توليد اسپوتنيك وي 

روسي رونمايي شده و حاال منتظرند تا تست هاي 
فني صادر شود و تأييد شــركت سازنده اصلي را 
بگيرد. واكسن كروناي اسپايكوژن هم ظاهرا قرار 
است تا چند روز ديگر كارآزمايي باليني فاز سوم آن 
با تزريق به 17هزار داوطلب، آغاز شود. حاال در كنار 
واكسن هايي كه هنوز در سبد واكسيناسيون قرار 
نگرفته اند، تاكنون 9ميليون و 403هزار و 800دوز 
واكسن خارجي در 21مرحله وارد كشور شده، با اين 
حال هنوز درصد بسيار پاييني از جمعيت كشور، 
واكسينه شده اند و براساس آخرين اعالم وزارت 
بهداشت، كمي بيش از 7ميليون نفر واكسن تزريق 
كرده اند. پيش از اين وزير بهداشت وعده داده بود 
كه از روز شــنبه، ميزان واكسيناسيون، روزانه به 
400هزار دوز مي رسد، درحالي كه در 2روز گذشته 
به ترتيب 219هــزار و 435دوز و 111هزار و 21دوز 
واكسن تزريق شده است. مسئوالن نظام سالمت به 
واكسن هاي داخلي و توليد مشترك ها، چشم اميد 
بسته اند، تا جايي كه كيانوش جهانپور، سخنگوي 
سازمان غذا و دارو،  مي گويد كه با اضافه شدن اين 
واكسن ها، روند واكسيناسيون سرعت مي گيرد و 
در آن صورت اســت كه وعده وزير بهداشت براي 
تزريق روزانه 400هزار دوز واكسن محقق مي شود.
او در گفت و گو با همشهری درباره توليد واكسن های 
مشترك و وعده های عملی نشده واكسيناسيون ، 

توضيحات بيشتری  می دهد:

در روزهاي اخير حاشــيه هاي زيادي 
درباره واكســن كوبايي-ايراني و توليد واكسن 
روسي اسپوتنيك وي مطرح شد و خيلي ها درباره 
توليد مشترك در ايران دچار ترديد شدند. اصل 

ماجرا چيست؟
توليد مشترك با انتقال تكنولوژي يا توليد تحت ليسانس 
درباره ۳واکسن پاستوکووك، اسپايكوژن و اسپوتنيك 
وجود دارد و براساس نوع همكاري ها و توافقي که بين 
دوطرف صورت گرفته انجام مي شود. اين واکسن ها با 
دريافت مجوز از وزارت بهداشــت و درصورت موفقيت 
در مراحــل کارآزمايي باليني مجــوز توليد يا مصرف 
اضطراري را دريافت مي کنند. البتــه براي يكي از اين 
واکسن ها، يعني پاستوکووك که توليد مشترك کوبا و 
ايران است، مجوز مصرف اضطراري صادر شده و به زودي 
در سبد واکسيناســيون تزريق عمومي قرار مي گيرد. 
اما مســئوليت آنچه بين مؤسســه ها توافق مي شود، 
به طور مستقيم به مؤسســه خارجي و مؤسسه داخلي 
طرف قرارداد برمي گردد. البته درباره انستيتو پاستور 
ايران که زيرمجموعه وزارت بهداشت است، موضوع با 
اشراف کامل خود وزارتخانه پيش رفته و اين واکسن در 
ادامه همكاري هاي قبلي و پلتفرم واکسن پونوموکوك 
)ذات الريه کودکان( صورت گرفته است. هم اکنون هم 
فناوري و دانش فني توليد اين واکسن از مؤسسه فينالي 

کوبا به ايران منتقل شده است.
اين طور به نظر مي رسد كه تا زمان تكميل 
تحقيقات و انتشــار مقاالت اين واكسن، تزريق 
پاستوكووك آغاز نخواهد شد، پيش بيني شما از 

توليد و عرضه اين واكسن چه زماني است؟ 
نه تنها درباره پاستوکووك که هر بچ يا محموله توليدي 
واکسن پس از طي مراحل تست پايداري و فني، کدگذاري 
و برچسب گذاري و در شــبكه بهداشت توزيع مي شود. 
هيچ واکسني ذخيره نخواهد شد و اين مسئله درباره تمام 
واکسن هاي موجود در کشور رخ خواهد داد. هم اکنون 
خط توليد نيمه  صنعتي واکســن پاستور هم آغاز به کار 

کرده و نخستين محموله هاي آن پس از پايان تست هاي 
فني با 144هزار دوز تحويل خواهد شــد. بعد از آن به 
500هزار تا يك ميليون دوز هم خواهد رسيد و به محض 
راه اندازي خط توليد صنعتي ظرفيت توليد ۳ تا 4ميليون 
دوز در  ماه هم خواهد داشــت و در سبد تزريق واکسن 
قرار مي گيرد. در مورد واکسن پاستوکووك از ابتدا هم 
بنا را بر اين گذاشتند که به تدريج توليد در ظرفيت باال 
صورت گيــرد و احتماال در آبان ماه توليد اين واکســن 
بتواند در مقادير قابل توجهي انجام شود. با توجه به اينكه 
درباره اين واکسن محدوديت سني هم وجود ندارد و اگر 
کارآزمايي باليني فاز سوم در کوبا روي کودکان و نوجوانان 
با موفقيت طي شود حتي مي توان گفت که اين واکسن 
جزو واکسن هايي خواهد بود که به زودي از ۳سال به باال را 

بدون محدوديت سني قابل تزريق خواهد بود.
خط توليد واكسن اسپوتنيك وي هم 
اوايل تير پس از وعده هاي چندباره رونمايي شد اما 
هنوز هيچ محموله اي از آن توزيع نشده است. قرار 
بود يك ميليون دوز از اين واكسن تا پايان خرداد 
عرضه شود اما محقق نشد و اخباري هم از توزيع 
نشدن اين واكسن در ايران با توجه به سياست هاي 
طرف روسي منتشر شد، اين واكسن تنها در ايران 
توليد مي شود و در سبد واكسيناسيون ما جايي 

نخواهد داشت؟ 
درباره اســپوتنيك  وي ماجرا متفاوت است و به نوعي 
توليد مشترك تحت ليسانس اسپوتنيك  وي در ايران و 
با همان نام اصلي انجام مي شود. فناوري اين واکسن به 
شكل کامل براي روسيه است و به صورت قراردادي در 
ايران توليد مي شود. هم اکنون در شرکت طرف قرارداد 
با گامالياي روسيه توليد اين واکسن آغاز شده و زماني که 
محموله واکسن در اختيار سازمان غذا و دارو قرار بگيرد 

 سرنوشت پرابهام 
3 واكسن ايراني - خارجي

مريم سرخوش 
خبرنگار

بخش  مراقب هاي ويژه 
بيمارستان هاي تهران پر شد

آخرين آمارهاي اعالم شــده از وزارت بهداشت، حكايت 
از صعود قابل توجه تعداد فوتي ها و مبتاليان کرونا دارد، 
به طوري که آخرين ميــزان ابتالي روزانه بــه کرونا در 
کشور، 20هزار و 829مورد و تعداد فوتي ها 182نفر اعالم 
شــد. اين در حالي اســت که به گفته متخصصان تعداد 
مبتاليان حدود ۳برابر بيشتر از آمارهاي اعالم شده است. 
با اوج گيري  دوباره کرونا در ايران، حاال از بيمارستان هاي 
تهران خبر مي رسد که بخش مراقبت هاي ويژه پر شده 
و معاون درمان ســتاد مقابله با کرونا که اين خبر را اعالم 
کرده به مردم مي گويد که براي پيداکردن تخت خالي با 
سامانه6070 تماس بگيرند. به گفته نادر توکلي، هم اکنون 
ويروس غالب در تهران، کروناي دلتا يا واريانت هندي است: 
»ميزان بستري هاي ناشي از ابتال به کرونا در استان تهران 
باال رفته و به طور کلي اکنون در کل استان تهران نزديك 
6700بيمار بستري هستند. همچنين هم اکنون روزانه 
حدود 1500بستري جديد در تهران داريم. البته تعداد 
بيماران سرپايي هم باال رفته است.«  او به ايسنا مي گويد: 
» آي سي يوها هم طبيعتا در اين شــرايط پر است، اما با 
جابه جايي بيماران و بخش ها يا راه اندازي آي سي يوهاي 
جديد شرايط مديريت مي شود.« توکلی از وضعيت رعايت 
پروتكل هاي بهداشــتي در تهران، انتقاد مي کند: »هنوز 
تهران آرايش شهر قرمز را به خود نگرفته است. هم اکنون 
در تهران ميــزان رعايت پروتكل هاي بهداشــتي حدود 

70درصد است.«  

درخواست برای تأمين اعتبار 
پيك پنجم 

فرمانده عمليات ستاد مقابله با کرونای استان تهران گفت 
که دانشگاه های علوم پزشكی برای مقابله با پيك پنجم 
کرونا نيازمند تامين اعتبار و کمك از سوی دولت  اند.به 
گزارش ايسنا، عليرضا زالی در توضيح بيشتر گفت:» در 
تهران نقدينگی دانشــگاه های علوم پزشكی با مشكل 
مواجه شده، از اين رو بايد برای تامين نيازهای اعتباری و 
لجستيك شامل در اختيار گذاشتن تست های PCR از 
سوی دولت کمكی انجام شود. در غير اينصورت توان اين 
دانشگاه ها برای مقابله با پيك پنجم تحليل می رود.« او 
در ادامه گزارشي از وضعيت شيوع کرونا در تهران ارائه 
داد:» تا ساعت 15:۳0 ديروز تعداد بستری های استان 
تهران افزايش داشته به شــكلی که در مجموع 6800 
بستری در تهران ناشی از کرونا ويروس داريم که 1754 

نفر از آنها در بخش مراقبت های ويژه بستری هستند«

میز خبر

سنا
س: اي

عك



سه شنبه 22 تیر 1400   2 ذی الحجه 1442       شماره 8268

با افزايش جمعيت و گسترش روزافزون شهرها، 
وابســتگي شــهروندان به  خودرو هر روز ابعاد 
وســيع تري به خود مي گيرد و در واقع مي توان 
گفت كه در عصر مدرن، استيالي ماشــين بر انسان در محيط هاي شهري 
بيشتر نمايان است. چنين پديده اي، مقياس برنامه ريزي در شهرها را متناسب 
با مقياس وســايل نقليه قرار داده، به طوري كه با پيچيده تر و گسترده شدن 
موتوريزاسيون، جابه جايي با وسيله نقليه شخصي، ترافيك هاي طاقت فرسا 
و يافتن جاي پارك براي وسايل نقليه، به  يكي از چالش هاي بزرگ بسياري 
از شهروندان بدل شده است. افزايش تردد خودروها در سطح شهرها، خود 
نيازمند بسترسازي مناســب و تأمين پاركينگ مورد نياز آنهاست. كمبود 
پاركينگ در شهرهاي بزرگي مانند پايتخت، مشكل گذشته و حال نبوده و 
نيست؛ هرگونه ساخت وساز اعم از خانه سازي، ساخت مراكز درماني، اداري، 
تجاري و مال هاي بزرگ، جاذب سفر بوده و به تبع نيازمند تأمين پاركينگ. 
اگر مسئله ناديده گرفتن ضوابط و مقررات شهرسازي، صدور مجوز ساختماني 
و فروش پاركينگ را به اين مسائل اضافه كنيم، موضوع بسيار بغرنج تر مي شود. 
در اين زمينه، پاركينگ هاي عمومي ازجمله مهم ترين زيرساخت هاي شهري 
محسوب مي شوند كه در فرايند برنامه ريزي كاربري زمين بايد متناسب با 
ويژگي هاي شهري، مورد توجه قرار گيرند. كاهش سرانه و به تبع آن كمبود 
اين كاربري در سطح شهر، نقش مؤثري در اختالل در سيستم حمل ونقل 
و شكل گيري جريان ترافيك شهري خواهد داشــت. براساس تئوري هاي 
برنامه ريزي شهري، تغيير پارادايم از شهر خودرومحور به شهر انسان محور 
صورت گرفته است و رويكرد برنامه ريزي ها از »جابه جايي« به »دسترسي« 
بوده است. در عين حال بايد توجه داشت كه اين امر نيازمند زمان است و در 
همه شهرها يكسان نيســت، از اين رو بايد متناسب با ضرورت ها در مناطق 
مختلف شــهر، پاركينگ هاي عمومي و طبقاتي، مكان يابي و احداث شود و 
ايجاد پاركينگ ها بدون مطالعه و مكان يابي درســت، خود وضع موجود را 
تشديد خواهد كرد. اغلب افراد در طول روز براي رفتن به محل كار، خريد و 
ساير فعاليت هاي روزمره، به جاي استفاده از وسايل حمل ونقل عمومي، از 
خودروي شخصي استفاده مي كنند كه درصورت نيافتن جاي پارك مناسب، 
به ناچار خودرو خود را به شيوه هاي غيراصولي و گاهی به صورت دوبل پارك 
مي كنند و در مواقعي ديده مي شود كه بدون توجه و اهميت دادن به حقوق 
شهروندي و حقوق ديگران، خودروي خود را وسط خيابان پارك می كنند 
و به انجام امور شــخصي مي پردازند. شــايد بتوان گفت كه دليل اين اقدام 
نابهنجار، تمايل شديد شهروندان به استفاده از وسايل نقليه شخصي و تمايل 
به پارك خودرو در نزديك  ترين محل بــه مقصد مورد نظر و اولويت دادن به 
پارك حاشيه اي به جاي پاركينگ هاي عمومي است. چنين مسائل و اتفاقات 
مشابهي كه روزانه در محيط هاي شهري به كرات مشاهده مي شوند، حاكي 
از بي توجهي به اين مورد بســيار مهم است كه خود فرهنگسازي در سطوح 

مختلف جامعه را طلب مي كند.
در اين زمينه آمارهاي متفاوت و گاهی ضد و نقيض درخصوص كمبود پاركينگ 
در شهرهاي بزرگ و به ويژه در شهر تهران ديده مي شود. عوامل مختلفي نظير 
باال بودن قيمت زمين جهت تأمين پاركينگ، مكان يابي نادرست آنها و... مطرح 
مي شود كه نقش مهمي در پديدارشدن اين نابساماني  ها ايفا مي كنند. هر چند 
در شهري مانند تهران به عنوان پايتخت و شرايط خاص حاكم بر آن می توان 
داليل متفاوتي همچــون حجم باالي جابه جايي مســافر در طول روز و نبود 
پاسخگويي مناسب سيستم حمل و نقل همگاني به اين نياز، تفاوت جمعيت در 
طول روز و شب )سفرهاي كاري روزانه از شهرهاي اطراف به مقصد تهران( و... را 
برشمرد. اپيدمي كرونا و الزامات رعايت محدوديت هاي خاص مربوط به آن و لغو 
محدوديت هاي ترافيكي و فاصله گذاري اجتماعي در سيستم هاي حمل ونقل 
عمومي كه به منظور كاهش تعداد بيماران رخ داده است نيز دليل ديگري بر 

تشديد شرايط فعلي در اين مقطع زماني است.
به نظر مي رسد در شهرهاي بزرگ و كالنشهرهاي كشورهاي در حال توسعه 
نيز بايد تغيير نگاه از شــهر متكي به  خودرو به شهرهاي انساني و پياده مدار 
صورت گيرد و يكي از تجارب موفق در اين زمينه، شكل گيري نظريات مربوط 
به شهر هوشمند به منظور استفاده از فناوري هاي الكترونيك، پياده سازي 
سياست هاي مرتبط با رشد هوشمند شهري و در نهايت شكل گيري محالت 
كوچك، خوداتكا و مبتني بر مقياس انساني به منظور انجام بسياري از امور 

است.
حال فارغ از بحث كمبود پاركينگ ها، مورد ديگري كه بايد در اين راســتا 
مورد توجه قرار گيرد و بسيار مغفول مانده است، تأمين امنيت پاركينگ ها 
و فضاهاي پارك حاشيه اي است. در اين بحث خيلي وارد مباحث مربوط به 
امنيت خودروهاي موجود نخواهيم شد و تنها نكته اي كه مي توان متذكر شد 
اين است كه از آنجا كه نحوه سرقت از درون خودروها با روش هاي متفاوت 
و گاه ابزارهاي مدرن صــورت مي پذيرد، ايجاب مي كند كه شــركت هاي 
خودروساز نيز به سيســتم هاي نوين امنيتي مجهزتر شوند. مطالعاتي كه 
درخصوص امنيت فضاهاي عمومي صورت گرفته، حاكي از آن اســت كه 
اغلب بزهكاران كه در نقش سارقان ظاهر مي شوند، به صورت كاماًل عقاليي و 
برنامه  ريزي شده، به دنبال فرصت هاي مناسب با ريسك پايين هستند و با توجه 
به آمارهاي موجود در مراجع انتظامي و قضايي، بيشترين آمار وقوع سرقت از 
درون خودروها مربوط به محالتي است كه فاقد پاركينگ مناسب و استاندارد 
هستند كه همين امر نيازمند بررسي مستمر و ارتقاي سطح ايمني آنهاست. 
يكي از مؤلفه هاي مهم و تأثيرگذار در اين زمينه كه در بيشتر كشورها به ويژه 
كشورهاي پيشرفته، طراحي و پياده سازي شده ا ند، طراحي محيطي با لحاظ 
مقوله امنيت وسايل نقليه به منظور پيشگيري و كاهش ارتكاب به جرم است 
كه به عنوان شيوه مناسب مورد اســتفاده قرار مي گيرد. اين رويكرد ضمن 
كاهش فرصت ارتكاب جرم، كيفيت محيط را نيز ارتقا مي دهد. از تجربه هاي 
موفق ديگر در اين زمينه، مي توان به به كارگيــري همزمان عوامل نظارتي 
مصنوع )نظير دوربين هاي مداربســته و...( و طبيعي مانند گشت و حضور 
مستمر نگهبانان و پاركبانان اشاره كرد. استفاده از پاركينگ هاي هوشمند، 
ساماندهي مناسب پاركينگ هاي حاشيه اي و ارتقاي سطح ايمني آنها، تدوين 
ضوابط و قوانين مناسب جهت مكان يابي پاركينگ ها، تأمين نور مناسب در 
پاركينگ ها و پرهيز از ايجاد فضاهاي كم نور و... همه از شاخص هايي است 

كه مي توان با ارتقا و بهبود آنها، امنيت فضاهاي پارك خودرو را افزايش داد.

يادداشت يك

گفت وگو با عضو كميسيون شهرسازي و معماري شوراي 
شهر درباره معضل جاي پارك در تهران

جای پارک
این شماره

چرا شــهر تهران با مشــكل كمبود 
پاركینگ روبه رو است؟

جمعيت پذيري تهران و افزايش واحدهاي مســكوني 
مسئله اي به نام پاركينگ را ايجاد كرد و از سوي ديگر 
سبك زندگي به سمتي حركت كرد كه هر خانواده اي 
چند خودرو داشت، اين موضوع نيز به مشكل كمبود 

پاركينگ دامن زد.
در اين ميان شــاهد بوده ايم كه تعدادي از واحدهاي 
مسكوني براي به دست آوردن ســود بيشتر و مسائل 
ساخت وساز، از تعداد پاركينگ هاي واحدهاي مسكوني 
كم كرده يا به شــكل قانوني ملك در جايي قرار گرفته 
بود كه امكان ساخت پاركينگ به تعداد واحدها وجود 
نداشت يا اينكه ملك در بافت فرسوده قرار گرفته بود. 
در اين بافــت به منظور رونق ساخت وســاز اين مجوز 
صادر شد كه بدون داشتن پاركينگ دست به ساخت 
واحد مسكوني بزنند، 40درصد بافت فرسوده با چنين 
مشــوق هايي نو شــدند. ناگفته نماند كه مصوبه  لزوم 
ساخت دو پاركينگ براي هر واحد مسكوني نيز مورد 
توجه قرار نگرفت و همچنين حجم خودروهاي ورودي 
به شهر روند افزايشي به خود گرفت و حمل ونقل عمومي 
نيز نتوانست نياز شــهروندان را تأمين كند و ساختار 
طبيعي شهر تهران مانع از اين شد كه استفاده از وسايلي 
مانند دوچرخه مورد توجه قرار گيرد. تمام اين مسائل 
نشان از اين واقعيت دارد كه شهر تهران با محدوديت 

منابع براي ساخت پاركينگ روبه رو است.
چه اقداماتي براي حل اين مشكالت در 

دستور كار قرار گرفت؟
دو رويكرد براي حل اين معضل وجــود دارد. رويكرد 
اول اين اســت كه پاركينگ در محدوده مركزي شهر 
ساخته نشود و اين محدوده براي حمل ونقل عمومي 
خالي بماند؛ به عبارت ديگر ظرفيت پيشگيرانه باشد. 
رويكرد دوم تالش مي كند نگاه واقع بينانه اي به ماجرا 
داشته باشد. در اين رويكرد به اين نگاه توجه مي شود كه 
با توجه به حجم خودروهاي شهري چاره اي جز ايجاد 
پاركينگ نداريم، به خصوص در بافت فرسوده مركز شهر 
كه مشكل پاركينگ جدي تر و حتي منجر به تنش هاي 

اجتماعي مي شود.
از سوي ديگر ظرفيت هاي هوشمندسازي در سطح شهر 
براي دريافت هزينه پارك نيز تعريف نشده و ممكن است 
در يك نقطه از شهر جاي پارك زيادي وجود داشته باشد 

اما نقطه اي در همان نزديكي فاقد جاي پارك باشد.
با توجه به اين مشكل تا چه حد تالش 
شد تا از پاركینگ هاي محله اي به عنوان يك راه حل 

استفاده شود؟
اولويت ما اين بود كه افراد ســاكن محله -به خصوص 
افرادي كه در محالت مركزي شــهر و بافت فرسوده 
از مشوق هايي ساخت واحد مســكوني بدون داشتن 
پاركينگ بود- از طريق ايجاد پاركينگ هاي محله اي 
در مســير حل مشــكل گام بردارند. براي اين كار با 
اصناف مذاكرات الزم صورت گرفت تا مجوز ســاخت 

پاركينگ هاي محله اي را دريافت كنند.
از سوي ديگر شهرداري با تخصيص بودجه تالش كرد 
تا پاركينگ هايي را در محالت مراكز شهر بسازد. براي 
آنكه شهرداري بتواند اين بودجه را هزينه كند نياز به 
زمين داشت چراكه شــهرداري تنها روي زمين هايي 
كه در اختيار خودش است مي تواند اين هزينه را انجام 
دهد. ممكن اســت كه زمين هاي زيــادي در اختيار 
شهرداري باشد و بسياري نيز عالقه مند به تهاتر باشند 
اما شــهرداري نمي تواند بودجه اش را در اين زمين ها 
هزينه كند. در همين راستا بالغ بر هزار واحد پاركينگ 
در سه منطقه تهران ساخته شده و نزديك به 90درصد 

پيشرفت فيزيكي داشته اند.
در شرايطي كه امكان تأمين پاركينگ به يك معضل 
تبديل شده بود، ما تالش كرديم تا در 5مورد كه امكان 
تأمين پاركينگ از جانب مالك وجــود ندارد، جرائم 
از مالك گرفته و در حســاب جداگانه اي براي ساخت 
پاركينگ هاي محلي جمع آوري شود. به دفاتر خدمات 
توسعه محلي كه از جانب سازمان نوسازي فعال هستند، 
اعالم كرديم كه در تدوين ســند توســعه به موضوع 
پاركينگ هاي محله اي توجه كنند. همچنين به مالكين 
اعالم كرديم كه درصورت داشتن مجوز مي توانند از 
تسهيالتي براي ســاخت پاركينگ هاي محله اي 

استفاده كنند.
در ايــن حــوزه تا چــه حد از 
اســتارت آپ ها اســتفاده و بــر بحــث 

هوشمندسازي شهر تكیه شد؟
در اين حوزه، منطقه2 به عنوان پايلوت انتخاب 
شد و با نصب تابلوهايي، شرايطي مهيا شد كه 
پارك تا 30دقيقه بدون هزينه است اما بيشتر 
از اين زمان با استفاده از ابزارهاي هوشمند 
و اپليكيشن  بايد هزينه پاركينگ پرداخت 
شود يا مشمول جريمه راهنمايي و رانندگي 
مي شوند. اين طرح  پس از شناسايي نقاط 
قوت وضعف قابليت تســري به تمام نقاط 

شهر تهران را دارد.
طرح هايي كه شما نام برديد 

تا چه حد توانسته است از معضل پاركینگ در شهر 
تهران بكاهد؟

خيلي كم! ما با انباشت مشكالت در اين حوزه روبه رو 
هستيم و مشكل پاركينگ در يك بازه زماني كوتاه مدت 
ايجاد نشده است كه انتظار داشته باشيم به راحتي حل 
و فصل شود. ابعاد اين مســئله چنان بزرگ است كه 
به راحتي حل نمي شــود چراكه شهر تهران همچنان 
ورودي خودرو دارد. مشــكل پاركينگ شــهر تهران 

در كوتاه مدت قابل رفع نيســت 
و مــا مي توانيــم از طريق 

هوشمندسازي، به كمك 
شــهروندانمان بياييم. 
يكي از اپليكيشن هاي 

مربوط به پاركينگ 
اين امــكان را به 

ن  ا ند و شــهر
كه  مي دهد 

يك جاي 

پاركينگ براي خود رزرو كنند و همچنين افراد بيشتر 
از زمان مورد نيازشان از پاركينگ استفاده نكنند. اين 
اتفاق تا حدي مي تواند ترافيك پاركينگ را كم كند اما 

نمي تواند به عنوان حالل مشكل عمل كند.
چرا پروژه هايي مانند پاركبان و پاركومتر 

دچار شكست شدند؟
اين طرح ها نتوانستند پاسخگوي نيازهاي شهر تهران 
باشند و همچنين نتوانستند ترافيك جست و جوي 
پاركينگ را كاهش دهند اما به نظر مي رسد كه مقوله 
هوشمندسازي پاركينگ تا حدودي توانسته است 
چاره ساز باشد. در خارج از ايران نيز از اپليكيشن هاي 
مختلف براي يافتن پاركينگ اســتفاده مي كنند 
و تجربه هاي خوبي داشــته اند. الزم به ذكر اســت 
راهكار ديگري نيز وجود دارد كه دستگاه هاي دولتي 
يا پاساژها بخشــي از پاركينگ هايشان را به شكل 
ساعتي در اختيار اين اپليكيشــن ها قرار بدهند و 
مردم براي امور كوتاه مدت روزمره شان از اين برنامه ها 
استفاده كنند. در واقع سازمان فاواي شهرداري با يك 
شركت خصوصي وارد گفت وگو شد و يك اپليكيشن 
را طراحــي كرده اند كه در حــال گذراندن مراحل 

آزمايشي است.
دلیل مشكل پاركبان و پاركومتر چه بود؟

استفاده از پاركومترها در بيشــتر كشورهاي جهان با 
شكست روبه رو شد و دست به جمع آوري اين ايده زدند. 
به عنوان مثال گاهي خودرو به گونه اي پارك مي شد كه 
دستگاه پاركومتر نمي توانست تشخيص بدهد، هزينه 
پرداخت شــده براي كدام خودرو است. اين مشكالت 
فني و در كنار نبود آموزش هاي كافي موجب شد تا اين 

پروژه با شكست روبه رو شود.
پاركبان ها هم مسائل خاص خود را داشتند. عملكرد 
يكساني وجود نداشت. به عنوان مثال برخي از پاركبان ها 
قبض صادر نمي كردند، برخي گران مي گرفتند و... اين 
موارد موجب شد تا استفاده از پاركبان ها از هدف اوليه 
خود فاصله بگيرد. هم اكنون اســتفاده از اپليكيشن ها 
حرف اول را مي زند و افراد با اســتفاده از اين برنامه ها 
مي توانند جاي پارك خود را پيدا و هزينه را پرداخت 

 كنند.
 مشكل ساخت پاركینگ در تهران 
بیشتر مربوط به موضوع جذب سرمايه است يا 

مسئله كمبود زمین؟
ما حساب مشــخصي براي واريز منابع مالي 
به منظور ســاخت پاركينگ داريم و از سوي 
ديگر تســهيالتي را مهيا كرده ايم تا افرادي 
كه خواهان ساخت پاركينگ هستند از اين 
موقعيت استفاده كنند. اما مشكل اصلي در 
رابطه با گراني و كمياب بودن زمين در تهران 
است. هم اكنون بيشــتر نقاط تهران ساخته 
شــده اســت و فضاي اندكي براي ساخت 
پاركينگ وجــود دارد. با توجــه به اقتصاد 
تورمي، خريداري زمين و ساخت پاركينگ 
براي افراد به صرفه نيســت. در واقع كمبود 
زمين و ارزش افزوده مانع از اين مي شــود 

تا افراد براي سرمايه گذاري جذب شوند.

در شرايطي كه 
امكان تأمین 

پاركینگ به يك 
معضل تبديل شده 

بود، ما تالش كرديم 
تا در 5مورد كه امكان 

تأمین پاركینگ از 
جانب مالك وجود 

ندارد، جرائم از 
مالك گرفته و در 

حساب جداگانه اي 
براي ساخت 

پاركینگ هاي محلي 
جمع آوري شود

اولويت؛ ارتقاي ايمني 
پاركینگ هاي حاشیه اي

اگر قرار باشد كه با خودروي شخصي به محل 
كار يا منزل يك دوســت برويد، نخستین 
نكته اي كه پس از نزديك شــدن به مقصد، 
ذهنتان را درگیر مي كند، چیست؟ جواب اين سؤال در شهرهاي بزرگي 
مانند تهران ساده اســت؛ جاي پارك. پاركینگ و جاي پارك با توجه به 
افزايش حجم خودروهاي شهر تهران به يك مشكل اساسي شهر تبديل 
شده است و در اين میان مديريت شهري تالش كرده با تكیه بر برنامه هاي 

مختلف تاحدودي از حجم اين مشكل بكاهد.
استفاده از ظرفیت پاركینگ هاي محله اي، ورود به بحث هوشمندسازي 
و... ازجمله مواردي بودند كه زهرا نژاد بهرام، عضو كمیسیون شهرسازي و 
معماري شوراي شهر، در گفت وگو با همشهري از آنها به عنوان تالش هاي 
مديريت شهري براي كمترشدن معضل پاركینگ ياد كرد. از نظر او گراني 
زمین و بحث ارزش افزوده مانع از اين مي شود كه سرمايه گذاران عالقه اي 

به ساخت پاركینگ داشته باشند.

مهدي مرادي
پژوهشگر دكتري شهرسازي

نورا عباسي
روزنامه نگار

سرمايه گذاران عالقه ای 
به ساخت پاركينگ ندارند
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خودروهاعاشقميشوند
 زيباترين، قديمي ترين

 و عجيب ترين پاركينگ هاي جهان 
اولين پاركينگ عمومي و اتوماتيك در جهان، در سال 1905 در فرانسه ساخته 
شده است. ممكن است ســاختمان هاي قديمي تري در جهان وجود داشته 
باشند كه امروز به پاركينگ تبديل شده اند، اما پاركينگ خيابان دوپونتيو در 
پاريس يكي از نخستين فضاهايي است كه به منظور تامين فضاي پارك خودرو 
ايجاد شده است. اين پاركينگ يكي از نخســتين پاركينگ هاي اتوماتيك 
جهان هم بوده است، زيرا آگوست پرت، مهندس عمران و معمار فرانسوي آن 
را به گونه اي طراحي كرده بود كه باالبري مركزي در آن بتواند خودروها را از 
طبقه اي به طبقه ديگر منتقل كند. تاريخ ساخت پاركينگ ها همان مسيري 

را دنبال كرده كه ساخت خودرو پيموده است. 

حسابوكتابپاركينگها
نرخ پاركينگ ها در شهري مثل تهران از قانون مشخصي پيروي نمي كند و 

گاهي براي نيم ساعت توقف 20هزار تومان از صاحب خودرو دريافت مي شود 
پاركينگ ها در كالنشهرها مي توانند هم محلي براي درآمدزايي باشند و هم 
آسايش را براي شهروندان ميان اين همه شلوغي فراهم كنند. پاركينگ هاي 
عموما درآمد خوبي براي صاحبان شان به همراه دارند و اقتصاد آنها هميشه 
قابل توجه بوده است، به خصوص در شهري مانند تهران كه پر از پاركينگ هاي 
غيرمجازي شده كه كاري به تعرفه هاي تعيين شده ندارند و قيمت خودشان 
را دارند. بررسي هاي همشهري نشان مي دهد كه پاركينگ هاي عمومي در 
تهران از ساعتي 3هزار تومان تا ســاعتي 8هزار تومان قيمت گذاري شده اند 
و تقريبا قانوني بر آنها حاكم نيست. ورودي پاركينگ ها هم عموما براساس 

سليقه صاحب پاركينگ تعيين مي شود. 

مرزيها،ضداجتماعيهاوخودشيفتگان
 آيا شيوه پارك كردن خودرو 

نشان دهنده  اختالل هاي رواني در افراد است؟
اين ديگر اتفاق عجيبي نيست كه يك ساعت و چه بسا ساعت ها در خودروي 
خود بنشينيد تا جاي خالي براي پارك اتومبيل تان پيدا كنيد، درحالي كه دقايق 
و ساعت ها پشت هم مي گذرند و معناي »وقت طالست« ديگر چندان محلي 

از اعراب پيدا نمي كند. 
شاهد اين ماجرا هم همين خيابان هاي پايتخت است كه شرقي و غربي و شمالي 
و جنوبي ندارد. همه كوچه ها سرريز از اتومبيل هايي است كه جاي جاي خيابان، 
دوبل و سوبل، جلوي ورودي پاركينگ خانه ها، پياده روها، در جاي پارك افراد 
دچار معلوليت و هر كجا كه شــما بتوانيد فكرش را كنيــد و حتي از قد دادن 

فكرتان عاجز باشد، پارك مي كنند. 
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این شماره

راه ديگري غير از زد و خورد

پس از شیوع ويروس كرونا و لغو طرح ترافیك در شهر 
تهران و همچنیــن افزايش اســتفاده از اتومبیل هاي 
شــخصي، اين روزها كمبود جاي پارك خودرو تبديل 
به معضل عمومي شده است. فقدان جاي پارك سبب شــده بسیاري از رانندگان، 

خودروهاي خود را در محل نامناسب و غیرمجاز پارك كنند و از سوي پلیس جريمه 
شــوند والبته فراتر از آن منجر به نزاع هاي خیاباني مي شــود. با تغییر نوع و سبك 
زندگي از دهه 80به بعد، مســائل و مشــكالت زيادي به وجود آمد كه در دهه هاي 
60و 70كمتر كسي به آن توجه داشت؛ چرا كه وسعت شهر و افزايش خودرو به حد 
فزاينده اي در دنیاي كنوني مشكل آفرين شده است. برج ها و آپارتمان هاي شهر كه 
زايیده خانه هاي وياليي گذشته هستند، باعث افزايش خودرو نیز شده اند، جمعیت 
بیشتر، خودروي بیشتر. از سويي شلوغي شهر و توجه نكردن به اصول شهرسازي و 

آپارتمان سازي  باعث معضل و نزاع خیاباني نیز شده است.
پرونده هاي بسیاري از اين دســت به كالنتري ها ارجاع مي شود كه همواره موضوع 
آنها پارك خودرو است كه به داليل مختلف دو طرف را به سوي نزاع مي كشاند. وجود 

برخي پرونده ها در مراجع قضايي بر سر جاي پارك نشان مي دهد كه اين مسئله را 
بايد جدي گرفت.

نبود جاي پارك، كمبود پاركینگ هاي عمومي در شهر، آستانه پايین تحمل، نداشتن 
صبر، عجول بودن و همه و همه از عناصر ايجاد نزاع بر سر جاي پارك است.

مردمي كه به خود اجازه مي دهند در جاهاي ممنوعه پارك كنند و همنوعان خود 
را به زحمت بیندازند و شــهرونداني كه براي ورود و خروج به خانه همواره با سدي 
باعنوان خودروي مزاحم روبه رو هســتند، حتما در نقطه زد   و خورد و نزاع با هم به 
تالقي مي رسند. براي جلوگیري و پیشگیري از اين معضل بايد در مردم فرهنگسازي  
صورت بگیرد. مردم بايد صبورتر عمل كنند، از رفتار عجوالنه بپرهیزند. به جاي زد 
و خورد، پلیس را در جريان قرار دهند، حتمــا پلیس راه حلي غیر از نزاع پیش روي 

آنها قرار مي دهد. از سوي ديگر مسئوالن شهري نیز به دنبال راه و چاره اي باشند. از 
فضاهاي بي دفاع شهري كه خود باعث معضالت اجتماعي مي شوند، براي ساخت 
پاركینگ استفاده كنند. از آنجا كه وسايل نقلیه شخصي زمان زيادي را براي توقف 
صرف مي كنند، مديريت ترافیك ساكن نقش بســزايي در بهبود وضعیت ترافیك 
شهري ايفا مي كند. استفاده از ابزارهاي گوناگون در پاركینگ هاي حاشیه اي براي 
به حداقل رساندن توقف خودروها به منظور امكان استفاده تعداد بیشتري خودرو از 

يك فضاي پارك، از ديگر سیاست ها و راهكارهاي مديريت ترافیك ساكن است.
به هر ترتیب مسئوالن شــهري بايد اقداماتي را پیش بگیرند تا با حل شدن مشكل 
جاي پارك، مسائل و مشكالت اجتماعي نیز ريشه كن شود و ديگر به خاطر جاي پاك 

مردم به جان هم نیفتند.

سرهنگ وحيد سلطاني
معاون اجتماعي پلیس پیشگیري تهران بزرگ

حساب و كتاب پاركينگ ها 
نرخ پاركینگ ها در شهري مثل تهران از قانون مشخصي پیروي نمي كند و گاهي

 براي نیم ساعت توقف، 20هزار تومان از صاحب خودرو دريافت مي شود 

پاركينگ ها در كالنشهرها مي توانند هم محلي براي درآمدزايي باشند 
و هم آسايش را براي شهروندان ميان اين همه شلوغي فراهم كنند. 

پاركينگ ها عموما درآمد خوبي براي صاحبان شــان به همراه دارند و 
اقتصاد آنها هميشه قابل توجه بوده است، به خصوص در شهري مانند تهران كه پر از پاركينگ هاي 

غيرُمجازي شده كه كاري به تعرفه هاي تعيين شده ندارند و قيمت خودشان را دارند. بررسي هاي 
همشهري نشان مي دهد كه پاركينگ ها عمومي در تهران از ساعتي 3هزار تومان تا ساعتي 8هزار 

تومان قيمت گذاري شــده اند و تقريبا قانوني بر آنها حاكم نيست. ورودي پاركينگ ها هم عموما 
براساس سليقه صاحب پاركينگ تعيين مي شــود. نرخ پاركينگ ها در شهري مثل تهران از قانون 

مشخصي پيروي نمي كند و گاهي براي نيم ســاعت توقف 20هزار تومان از صاحب خودرو دريافت 
مي شود.  البته اتحاديه اتوسرويس، تعميرگاه، كارواش و پاركينگ تهران اعالم كرده است كه تعرفه 

پاركينگ ها براساس مكان قرار گيري پاركينگ در محدوده زوج و فرد، طرح ترافيك و همچنين مسقف 
يا غيرمسقف بودن آنها متفاوت است. گزارش امروز همشهري صفر تا 100 اقتصاد پاركينگ هاي عمومي را 

مورد بررسي قرار داده است؛ از درآمد آنها تا نكاتي كه حين تاسيس اين مكان ها بايد بدانيد.

آوين آزادی 
روزنامه نگار

هر پاركينگ چند؟ 
براي خريد پاركینگ هاي مســكوني به طور میانگین در 
شهري مانند تهران بايد حدود 100میلیون تومان پرداخت 
كنید. البته اين نرخ میانگین اســت و در برخي مناطق و 
برج هاي تهران تا 200میلیون تومان هم باال مي رود و در برخي شرايط 

به 50میلیون تومان هم مي رسد. 

نرخ اجاره پاركینگ مســكوني هم براســاس مشاهدات 
میداني همشــهري ماهانه بین 300 تا 600هزار تومان 

برآورد مي شود.

پاركینگ هاي عمومي بسته به نوع شــان قیمت گذاري 
مي شوند. زمین هاي روباز متري 50 تا 70میلیون تومان 

قیمت دارند. 

نوع ديگــري از پاركینگ هاي شــايع در كالنشــهرها، 
پاركینگ هاي مكانیزه  هســتند. هزينه ساخت و قیمت 
انواع پاركینگ مكانیزه و طبقاتي مســكوني و شــهري 
برحســب هر واحد يا هر پالت پاركینگ عنوان مي شود. براي مثال 
هزينه هر پالت پاركینــگ طبقاتي مكانیزه در ايران از 150میلیون 
تومان شروع و تا هر جاي پارك 280میلیون تومان نیز برآورد مي شود.

نــوع ديگــري از پاركینگ هــاي عمومــي و مكانیــزه 
پاركینگ هاي كابین دار اســت. نحوه قیمت گذاري اين 
پاركینگ ها براســاس تعداد كابین هاي آنهاست. بر اين 
اســاس به ازاي هر كابین قیمت 55میلیون تــا 85میلیون تومان 

پرداخت مي شود.

پاركینگ چرخ فلكي نوع ديگري از پاركینگ است. هزينه 
ساخت يا فروش هر يك جاي پارك در پاركینگ مكانیزه 
روتاري )چــرخ فلكي( براي خودروي ســواري معمولي، 
به طور میانگین حدود 60میلیون تومان اســت و وقتي شما به فرض 

100جاي پارك نیاز داريد، بايد حدود 6میلیارد تومان هزينه كنید.

درآمد پاركينگ ها چقدر است؟
نمي توان عدد دقیقي از میزان درآمدزايي يك پاركینگ داشت 
چرا كه بسته به اندازه پاركینگ،  موقعیت قرارگیري، متقاضیان 
پارك در آن و نرخ تعیین شده براي ورودي و توقف و... اين عدد 

فرق مي كند. 

اگر بخواهیم درآمد پاركینگ ها را تخمین بزنیم، مي توان تصور 
كرد: يك پاركینگ روزانه 250ماشین را در خود جاي دهد و از 
هر ماشین به طور میانگین 10هزار تومان دريافت كند. به طور 
میانگین در يك ماه سي روزه براي چنین پاركینگي، حدود 75تا 80میلیون 

درآمد به ثبت خواهد رسید.

البته پاركینگ هاي چندطبقــه اي برخي مجتمع هاي تجاري 
روزانه گاهي تا 500خودرو را پذيرش مي كنند كه درآمد آنها را 

تا ماهي 150و حتي 200میلیون هم باال مي برد. 

در طرح هاي جامع تهران پیش بیني مي شود كه بتوان 8۹1هزار 
و 150پارك حاشــیه اي براي تهران فراهم كرد كه محمد علي 
علیخاني، دبیر كمیسیون حمل ونقل شوراي شهر تهران، معتقد 
است بايد اين طرح در تمام كوچه ها هم اجرايي شود كه درصورت تحقق، 

درآمد ساالنه 4هزار و 200میلیارد توماني براي شهرداري خواهد داشت.

چند پاركينگ در تهران وجود دارد؟ 
 آمار قابل استنادي از همه پاركینگ هاي موجود در شهر، در دست نیست اما 
مي توان به طور تقريبي گفت كه پاركینگ هاي شهرداري تهران با چه نظمي 

در اين شهر توزيع شده اند.

 شهرداري تهران مديريت 18۹پاركینگ را در سطح شهر برعهده دارد كه از اين 
میان منطقه4 بیشــترين تعداد پاركینگ را دارد. اما بیشترين ظرفیت پارك 

خودرو در منطقه 22 است.

 براساس آمارهاي منتشرشده در سال ۹6، پاركینگ هاي در اختیار شهرداري 
در مجموع ظرفیت پذيرش 3هزار و 67۹خودرو را دارند كه اين میزان نسبت به 
ســال13۹5، چیزي نزديك به 23درصد رشد داشته اســت. بررسي ها نشان 
مي دهد كه در سال۹5، تعداد پاركینگ هاي در اختیار شهرداري 153پاركینگ بوده است.

 بعد از منطقه4، منطقه11 با 18 پاركینگ، منطقه2 با 15پاركینگ و منطقه 22با 
13پاركینگ بیشترين تعداد پاركینگ هاي شهرداري را در خود جاي داده اند.

 البته تعداد زياد پاركینگ در يك منطقه دلیل بر اين نمي شود كه آن منظقه 
ظرفیت بیشــتري هم براي پارك خودرو دارد. نمودارهاي سايت داده نماي 
شهرداري تهران نشان مي دهد، گرچه منطقه22، 13پاركینگ دارد اما همین 
تعداد، ظرفیت پذيرش ۹هزار و 410خودرو را دارد و همین امر سبب شده تا اين منطقه 

در صدر جدول بیشترين ظرفیت اسمي پاركینگ هاي شهرداري تهران قرار گیرد.

 منطقه11با ظرفیت 4هزار و 428خودرو در رتبه دوم قرار گرفته است. اين در 
شرايطي است كه منطقه4 كه بیشترين تعداد پاركینگ را دارد، فقط پذيراي 

يك هزار و 387خودرو است.

 البته شرايط منطقه هاي 18و 1۹ هم دســت كمي از منطقه8ندارد، چرا كه در 
هركدام از اين دو منطقه فقط يك پاركینگ در اختیار شهرداري قرار گرفته است.

چطور می توانيم پاركينگ تاسيس كنيم؟ 
ضوابط احداث و اخذ جواز احداث پاركینگ عمومي مشــخص است و به نظر مي رسد 
شهرداري ها از سرمايه گذاري بخش خصوصي براي تاسیس پاركینگ استقبال مي كنند. 
در واقع اگر شرايط تاسیس پاركینگ را داشته باشید، كار چندان سختي پیش روي شما 

نیست.

بســته به نوع پاركینگي كه مي خواهید احداث كنید، بايد به دنبال كسب جواز باشید و 
استانداردهاي شهرداري را رعايت كنید.

درخصوص اراضي بین 300 تا 1000 مترمربع با درنظرگرفتن ضوابط، امكان تاسیس 
پاركینگ طبقاتي و اخذ جواز كسب پاركینگ درنظر گرفته مي شود.

اگر وسعت اراضي حدود 50مترمربع باشد؛ تنها امكان احداث پاركینگ طبقاني مكانیزه 
فراهم خواهد بود.

پروانه احداث پاركینگ روباز براي اراضي مسكوني بدون كاربرد هم صادر مي شود اما اين 
امر منوط به آن اســت كه زمین مورد نظر در منطقه اي پرتردد واقع شــده باشد و اگر 
متقاضي بتواند استانداردهاي تعیین شده شــهرداري را دريافت كند عموما با مشكل 

خاصي مواجه نخواهد بود. 

در مكان هايي كه احســاس نیاز به پاركینگ در آنها بســیار حس مي شــود، يكي از 
سیاست هاي تشويقي شهرداري، تغییرندادن كاربري زمین است. شهروندان پس از عقد 
قرارداد با شــهرداري، درباره اين موضوع هر زمان كه خواستند مي توانند اقدام به فسخ 

قرارداد كرده و از زمین خود هر استفاده اي كه مي خواهند داشته باشند.
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احداث پاركينگ، نيازمند مصوبه كميســيون ماده5 است 
در غيراين صــورت افراد مجاز به احــداث پاركينگ هاي 
عمومي نيستند. در اين مصوبه تنها مالكان امالك با متراژ 
1000مترمربع و بيشتر مي توانند نسبت به احداث پاركينگ 

اقدام كنند.
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جای پارک
این شماره

مرزي ها، 
ضد اجتماعي ها 
و خودشيفتگان

 آيا شیوه پارك كردن خودرو
 نشان دهنده  اختالل هاي رواني

 در افراد است؟
اين ديگر اتفاق عجيبي نيست كه 
يك ساعت و چه بسا ساعت ها در 
خودروي خود بنشينيد تا جاي 
خالي براي پارك اتومبيل تان پيدا كنيــد، درحالي كه دقايق و 
ساعت ها پشــت هم مي گذرند و معناي »وقت طالست« ديگر 
چندان محلي از اعراب پيدا نمي كند. شاهد اين ماجرا هم همين 
خيابان هاي پايتخت است كه شــرقي و غربي و شمالي و جنوبي 
ندارد. همه كوچه ها ســرريز از اتومبيل هايي است كه جاي جاي 
خيابان، دوبل و سوبل، جلوي ورودي پاركينگ خانه ها، پياده روها، 
در جاي پارك افــراد دچار معلوليت و هر كجا كه شــما بتوانيد 
فكرش را كنيــد و حتي از قد دادن فكرتان عاجز باشــد، پارك 
مي كنند. گاهي يك شماره تلفن پيوست اتومبيل مي شود و گاهي 
مزاحمت هاي ايجادشده به شكلي نمايشي مورد اعتراض عابران 
و افرادي كه برايشان مزاحمت ايجاد شده، قرار مي گيرد. تصوير 
برف پاكن هاي ايستاده در اين اعتراض، عمومي ترين انتقاد به اين 
رفتار است. اما آن دسته از افراد كه چندان به وقت، حقوق و به طور 
كلي ديگران اهميت نمي دهند، از چه اختالل رواني رنج مي كشند. 
براي روشن تر شدن اين موضوع با مهناز اسماعيلي، روانشناس، 
گفت وگو كرده و از او خواسته ايم با توجه به تصاويري از پارك كردن 

خودروها، نظر خود را درباره چنين رفتارهايي بيان كند.

حتمــا روزانــه بــا نوع 
پارك كردن خودروها به شكل مزاحم 
در خانه ها، روي پل ها، در پياده روها 
و... روبه رو بوده ايد. نظرتان درباره اين 
رفتارهاي هنجارشــكن و قانون گريز 

چيست؟
امــروزه ديگر به نظر مي رســد كه همه  اقشــار جامعه بــراي انجام 
فعالیت هاي روزمره خود نیازمند وســايل نقلیه باشند. بعضي از اين 
افراد اما فاقد مهارت هاي الزم در اســتفاده از وسايل نقلیه هستند. 
سالمت رواني ازجمله متغیرهايي است كه در رفتارهاي رانندگي بايد 
مدنظر قرار داد. رانندگي پديده اي است كه انسان را در شرايط خاص 
و ويژه اي قرار مي دهد. اين شرايط موجب مي شود بعضي رفتارهاي 

مبتني بر شخصیت راننده با وضوح و عینیت بیشتري آشكار شود.

توافق براي حفظ نظم و انضباط
بررسي قوانین مربوط به حق پاركینگ در آپارتمان هاي مسكوني و همچنین مجازات 

مزاحمت هاي پاركینگي در گفت وگو با حسین ياوري، وكیل پايه يك دادگستري
روزگاري است كه تصور زندگي بدون خودرو سخت شده و براي خيلي ها 
عجيب است بشنوند كه خانه و خانواده اي )چه بسا همه اعضاي خانواده!( 
خودروی شخصي نداشته باشند! احساس نياز به خودرو تا آن اندازه شديد 
شده كه غيرممكن است خيابان و كوچه اي را به خصوص در شــهري مانند تهران خالي از خودرو ببيني. در 
24ساعت شبانه روز، خودروها در شهر حضور دارند؛ يا روشن هستند و در حال عبور و مرورند يا با قرق فضاي 
كنار خيابان ها و كوچه ها و حتي پياده روها عرصه را بر عابرين پياده و ساكنان محالت تنگ مي كنند. ريشه اين 
مزاحمت ها به نبود پاركينگ برمي گردد. متأسفانه بسياري از ساختمان هاي مسكوني، اداري و تجاري بدون 
توجه به نياز اساسي تأمين پاركينگ ساخته شده اند و به تعداد كافي پاركينگ ندارند و اين چنين است كه معضل 
جاي پارك جدي شده است. بحث پيش روي ما، نقد وضعيت تهران و پرداختن به اين معضل نيست بلكه ما پيگير 
نحوه استفاده از پاركينگ هاي موجود در آپارتمان ها شده ايم. به  هر حال، استفاده از پاركينگ در ساختمان ها 
تابع قوانيني است كه بي توجهي به آن باعث دعوا و مرافعه و بروز اختالف بين ساكنان مي شود. در صحبت با 
حسين ياوري، حقوق دان، به بررسي قوانين پاركينگ آپارتمان ها، نحوه تقسيم پاركينگ در ساختمان هاي 

نوساز، پاركينگ مزاحم و مراحل و نحوه برخورد با پارك هاي بي اجازه و مزاحمت هاي پاركينگي پرداختيم.

حق استفاده از پاركينگ
به طــور كلــي، پاركینگ 
آپارتمــان بــه 2دســته 
پاركینــگ اختصاصــي و 
پاركینگ مشــاع تقسیم 
پاركینــگ  مي شــود. 
اختصاصي در ســند منزل و يا اجاره نامه قید شــده و 
به شــكل اختصاصي به يك فرد يا يك واحد مسكوني 
تعلق مي گیرد و هیچ كس ديگري حق استفاده و ايجاد 
مزاحمت در آن را ندارد. پاركینگ مشاع معموالً براي 
آپارتمان هايي اســت كه تعداد واحدهايشان زياد ولي 
تعداد پاركینگ ها كم اســت. ياوري درباره استفاده از 
اين پاركینگ ها مي گويد: توافــق، مهم ترين نكته در 
اختصاص پاركینگ مشاع است و هیچ كسي نمي تواند 
بدون جلب توافق و رضايت ديگر ســاكنان ساختمان 
بگويد پاركینگ فقط براي من است بلكه بايد با توافق يا با 
قید قرعه بین همه ساكنان از آن استفاده شود. اين وكیل 
پايه يك دادگستري مي افزايد: در مورد پاركینگ هاي 
مشاع بايد گفت كه حق اســتفاده به صورت مشترك و 
مشاع در برخي از سندها ممكن است قید شده باشد و 
در برخي ديگر نه. در اين  صورت در آنهايي كه قید شده 
است، حق استفاده دارند و آنهايي كه قید نشده، مطلقاً 
حق استفاده ندارند مگر باز با توافق آنهايي كه اين حق را 
دارند، بتوانند از آن استفاده كنند. وي همچنین به اين 
نكته اشاره مي كند كه چه پاركینگ اختصاصي باشد و 
چه مشاع، ممكن اســت يك حق »ارتفاق« براي بقیه 
ساكنان تعريف و داخل سند قید شود، به اين شكل كه 
شخصي كه داراي اين حق است براي اينكه به پاركینگ 
خودش برسد مي تواند از پاركینگ بقیه رفت وآمد كند 

و ديگران حق ممانعت ندارند، چون اگر اين كار را انجام 
دهند دسترسي او به پاركینگش قطع مي شود.

نحوه تقسيم پاركينگ در ساختمان هاي نوساز و 
قديمي

ياوري درباره نحوه تقســیم پاركینــگ در واحدهاي 
نوساز مي گويد: اين كار براساس مصوبات شهرداري و 
توسط مأمور و نماينده سازمان ثبت انجام مي شود. به 
اين صورت كه از ضلع شمال غربي به سمت عقربه هاي 
ســاعت، پاركینگ ها به طبقات فوقاني مي رسد و به 
همین ترتیب تقســیم بندي ادامه پیدا مي كند. براي 
مثال، اگر يك آپارتمان داراي 6واحد مسكوني باشد، 
نخستین پاركینگ يا پاركینگ شماره يك كه از ضلع 
شمال غربي شــروع مي شــود متعلق به واحد 6است 
و دومین پاركینگ بــه واحد 5تعلــق دارد. اگر فقط 
پاركینگ همكف نباشد و مثاًل دو طبقه باشد واحدهاي 
6، 5و 4در طبقه همكف و واحدهاي 3، 2و يك در طبقه 
زيرزمین خودروی خود را پارك مي كنند. اين حقوق دان 
درباره اينكه بین تقســیم پاركینگ در ساختمان هاي 
نوســاز و قديمي تفاوتي وجود دارد يا خیر، مي گويد: 
نمي توان گفت در اين خصــوص قوانین خاصي براي 
ساختمان هاي قديمي وجود دارد، جز آنكه غالباً بیشتر 
ساختمان هاي قديمي داراي ســند رسمي هستند و 
بنابراين پاركینگ به همان شكلي واگذار مي شود كه 
داخل ســند قید شده است. اگر در ســند چیزي قید 
نشده باشــد، پاركینگ در قسمت مشاعات ساختمان 
طبقه بندي مي شود و بنابراين باز به همان شكل توافق 
همه اعضا تقسیم مي شــود. درصورتي هم كه توافق 
حاصل نشــد، اين كار به قید قرعه انجام مي شــود و 
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كاسبي با جاي پارك
پلتفرم هاي اشتراك فضاي پارك چگونه كار مي كنند؟

تهران ظرفیت تردد 750هزار خــودرو را دارد، درحالي كه 
روزانه بیش از 4میلیون خودرو در اين شهر تردد مي كنند. 
اين آمار قديمي و متعلق به چند سال پیش هستند، اما در 
اين سال ها اگر به تعداد خودروها افزوده نشده باشــد، نه از تعداد خودروهاي تهران 
كاسته شده است و نه ظرفیت تهران براي تردد خودروهاي بیشتر افزايش پیدا كرده 
است. نبود ظرفیت كافي براي تردد به اين معني است كه ظرفیت براي پارك خودرو 
هم محدود و در بیشــتر مناطق با كمبود شديد مواجه اســت؛ مشكلي كه ريشه در 
سرعت باالي تولید و فروش خودرو و كند بودن روند توسعه زيرساخت ها در شهرهاي 
بزرگ دارد. با توجه به همین كندي روند توسعه، تنها راه براي حل مشكل پاركینگ 
در كالنشهرها، راه حل هاي خالقانه اي است كه معموال تخصص اصلي كارآفرينان و 
مديران كسب وكارهاي جديد است؛ افرادي كه مشكالت را به فرصت هايي جديد براي 
درآمدزايي و حل مشكالت مردم در شهرها تبديل مي كنند. همانطور كه كارآفرينان 
بسیاري در كشورهاي مختلف جهان گره كور پیدا كردن پاركینگ را به استارت آپي 

جديد و درآمدزا تبديل كرده اند.

اپليكيشن هاي پاركينگ چگونه كار مي كنند؟
تمركز بیشتر اين اســتارت آپ ها بر ارائه راهكارهاي غیرنقدي براي پرداختن هزينه 
پاركینگ، يافتن و رزرو مكان پارك و همچنین اشتراك گذاري پاركینگ است.يافتن 
افرادي كه فضايي براي پارك كردن دارند، چه افرادي كه قرار است فضاي پارك خود 
را براي ساعاتي ترك كنند و چه افرادي كه مالكان پاركینگ هاي عمومي يا خصوصي 
هستند، از ديگر رويكردهايي است كه در اين اپلیكیشن ها مورد توجه قرار دارد زيرا تا 
پاركینگي براي اجاره وجود نداشته باشد، كاربري براي اپلیكیشن يافتن فضاي پارك 
وجود نخواهد داشت. به اين ترتیب 2گروه از افراد در اين اپلیكیشن ها عضو مي شوند. 
افرادي كه مالك پاركینگ هستند و افرادي كه به دنبال پاركینگ هستند. اپلیكیشن 
به عنوان رابطي میان اين دو گروه، فضاهاي خالي، قیمت هاي مناسب تر و شیوه هاي 
ساده تر پرداخت را در اختیار آنها قرار مي دهد تا روند به پايان رسیدن سفرهاي شهري 
با توقف خودرو در مقصد و پارك آن در فضايي مناســب و امن، سرعت بیشتري پیدا 

كند.
اپلیكیشن هاي موفق زيادي در جهان براي حل مشــكل كمبود جاي پارك ساخته 
شده اند. براي مثال اپلیكیشن »بست« پاركینگ براي يافتن ارزان ترين فضاي پارك 
به رانندگان كمــك مي كند و حتي در فضاي پاركینگ هم امكان مقايســه دو جاي 
پارك با يكديگر را از نظر قیمت به كاربر مي دهد. يا اپلیكیشــن پاركر كه با استفاده 
از فناوري موقعیت ياب مي تواند گاراژ ها، پاركینگ هــا و حتي فضاهاي پارك خالي 
كنار خیابان را به رانندگان نشــان دهد.اپلیكیشن ديگر، اســپات هیرو كه با بیش از 
4500گاراژ مختلف در آمريكا همكاري دارد، فضاهــاي خالي اين پاركینگ ها را در 
معرض ديد كاربران قرار مي دهد. اين اپلیكیشــن در واقع اين فضاها را با تخفیف از 
مالكان پاركینگ ها اجــاره مي كند و با تخفیف در اختیار كاربــران قرار مي دهد. اگر 
كاربري قرار باشد از يك پاركینگ بارها اســتفاده كند مي تواند آن فضا را براي مدت 
زماني مشخص در آينده پیش خريد كند. نمونه هاي مشابه اين اپلیكیشن ها زيادند، اما 
با توجه به اينكه چندسالي است توجه كارآفرينان در ايران و در جهان نسبت به مشكل 
پارك در شهرهاي بزرگ جلب شده است، اين كســب وكارها تا به امروز نتوانسته اند 
به شكل معني داري اين مشكل را تخفیف دهند يا براي آن راه حل فوري بیابند. اين 
موضوع را مي توان از روي تعداد دانلود هاي اپلیكیشن هاي معروف پاركینگ دريافت 
كه در بهترين حالت از 500هزار فراتر نمي روند؛ چه اپلیكیشن هاي غیرايراني مانند 

بست پاركینگ و چه اپلیكیشن هاي ايراني مانند »الوپارك«.

پلتفرم هاي ايراني
اگرچه تعداد اپلیكیشــن هاي ايراني كه در زمینه يافتن، اشــتراك گذاري، ارائه و 
پرداخت هزينه پاركینگ فعالیت دارند بســیار محدود و انگشت شمار است و تعداد 
دانلودهاي فعال آنها به سختي فراتر از 10هزار بار مي رســد. اين به آن معني است 
كه اپلیكیشن هاي ويژه پارك در شــهر هنوز بلوغ كافي براي جذب كاربر را به دست 
نیاورده اند، چه رسد به اينكه تواني در حل مشكل كمبود جاي پارك در شهر داشته 
باشند. شناخته شده ترين اپلیكیشــن ايراني الوپارك نام دارد كه فعالیت خود را از 
سال 96آغاز كرده است. اين اپلیكیشن به كاربرانش امكان مي دهد فضاهاي پارك در 
نزديكي موقعیت خود يا مقصد مورد نظرشان را پیدا كرده و رزرو كنند. اين اپلیكیشن 
از سال97 قابلیت اشتراك فضاي پارك خصوصي را هم به امكانات خود اضافه كرد. به 
اين معني كه در اماكني كه با كمبود شديد فضاي پارك خیاباني يا پاركینگ عمومي 
مواجه اســت، كاربران مي توانند از فضاي پاركینگ هاي خصوصي مانند پاركینگ 
شركت ها، سازمان ها، مجتمع هاي مسكوني و خانه ها استفاده كنند، درصورتي كه 
مالكان اين فضاها با عضويت در اپلیكیشن براي اجاره پاركینگ خود اعالم آمادگي 
كرده باشند. اين اپلیكیشن در فروشگاه گوگل بیش از 10هزاربار دانلود شده است و 
اين نشان از محدود بودن جامعه اي دارد كه اين اپلیكیشن يا ابزارهاي مشابه بر آن 
تأثیر گذاشته اند. ديگر اپلیكیشن ها مانند جا پارك، بي پارك و آذرپارك هم وضعیتي 

نسبتا مشابه دارند.

دامنه تأثيرگذاري ابزارهاي آنالين مديريت فضاي پارك
با اين همه به گفته حامد غالمرضايي، كارشناس حوزه استارت آپ و كسب وكارهاي 
فضاي مجازي، اپلیكیشن هاي مرتبط با خدمات شهري براي تأثیرگذار شدن به زمان 
نیاز دارند. با توجه به جوان بودن اكثر استارت آپ هاي مرتبط با پارك در كالنشهرها 
چه در ايران و چه در جهان، زمان بیشتري نیاز اســت تا عملكرد و تأثیرگذاري آنها 
را مورد بررســي قرار داد. در نهايت اين اپلیكیشــن ها درصورت موفقیت از توانايي 
تبديل شدن به ابزارهايي براي مديريت بهتر فضاهاي شهري برخوردارند و مي توانند 
در حوزه كاري خود نظم بیشتري را در شــهرها و معابر شهري حاكم سازند، اما اين 
راه حل نهايي نیست و مديران شهري همچنان براي تامین و توسعه زيرساخت كافي و 
مناسب مسئولیت هاي زيادي به عهده دارند. اما براي درك بهتر تأثیر اپلیكیشن هاي 
نوپاي مديريت پاركینگ به چندين سال ديگر زمان نیاز خواهد بود تا همزمان با توسعه 
زيرساخت هاي شهري، اين ابزارها هم بیشتر شناخته شده و مورد استفاده قرار گیرند.
رضايي در پاسخ به اين سؤال كه آيا اين اپلیكیشن ها مي توانند راه حل هايي سريع براي 
حل مشكل نبود فضاي پارك در شــهرهاي بزرگ باشند گفت مشكل كمبود فضاي 
جاي پارك را مي توان ايده اي سريع براي ايجاد كسب وكاري خالقانه درنظر گرفت، 
همانطور كه در كشورهاي مختلف جهان ازجمله در آمريكا و انگلستان، كارآفرينان 
اين معضل شهري را به ويژه در سال هاي اخیر مورد توجه قرار داده اند و كسب وكارهاي 
نسبتا موفقي از پرداختن به اين مشكل خلق كرده اند اما اين ابزارها قطعا راه حلي سريع 
براي مديريت مشكلي شهري نخواهند بود زيرا همانطور كه پیش تر گفتیم اين ابزارها 

براي جا افتادن و تكامل به زمان نیاز دارند.

سبا ثروتي
روزنامه نگار

تعدادي از ســاكنان براي مدتي از پاركینگ استفاده 
مي كنند و نوبت بقیه بعد از آنهاســت. بدين ترتیب به 

شكل چرخشي از فضاي پاركینگ استفاده مي شود.

پاركينگ مزاحم 
معموالً در محل پاركینگ ساختمان ها اگر فضايي وجود 
داشته باشد كه بشود يك خودروی جديد پارك شود، از 
آن به عنوان پاركینگ مزاحم كه مورد استفاده خودروي 
دوم است، استفاده مي شود؛ يعني دو خودرو پشت سر 
هم به گونه اي پارك شوند كه براي خروج يكي از آنها نیاز 
به جابه جاكردن خودروی ديگر باشد. ياوري با بیان اينكه 
قیمت پاركینگ مزاحم اصوالً  ارزان تر از پاركینگ اصلي 
است، درباره نحوه تقسیم اين نوع پاركینگ مي گويد: 
دراينجا نیز تقسیم بندي براساس توافق تمام اعضاي 
ساختمان است و اگر توافقي به وجود نیايد، شهرداري و 
اداره ثبت براساس نخستین و آخرين قرارداد، پاركینگ 
را تقسیم مي كنند و معموالً پاركینگ مزاحم به واحدي 

كه آخرين قرارداد را منعقد كرده است، مي رسد.

نحوه شكايت از مزاحمت هاي پاركينگي
عضو كانون وكالي استان اصفهان با بیان اينكه فرقي 
نمي كند كسي با گذاشتن يك سنگ در محل پاركینگ 
ديگري مزاحمــت ايجاد كند يا خــودرو و موتور خود 
را در آنجا پارك كنــد، مي افزايــد: در كل هر اقدامي 
بدون هماهنگي و توافق بــا صاحب پاركینگ، خالف 
قانون و قابل پیگیري قانوني اســت. وي درباره نحوه 
پیگیري شكايت از مزاحمت هاي پاركینگي مي گويد: 
از 2طريق مي توان اقدام كرد؛ نخست از طريق كیفري 
است كه شاكي مي تواند طبق ماده 690قانون مجازات 

اسالمي درخصوص شخصي كه باعث مزاحمت شده يا 
مانع استفاده از پاركینگ است، شكايت كیفري مطرح 
كند. اگر با تأمین دلیل و شهادت شهود و... رأي دادگاه 
به نفع او صادر شود، در اين صورت با حكم قانون هم از 
پاركینگ رفع مزاحمت مي شود و هم شخص مرتكب 
تخلف به مجازات قانوني مي رســد. طريق ديگر، طرح 
دعواي حقوقــي مبني بر دعاوي ثالثــه يعني دعاوي 
تصرف عدواني، ممانعت از حق و مزاحمت از حق است 
كه در آيین دادرسي مدني در مواد مرتبط با اين موضوع 
از ماده 158تا 177به صورت كامل در اين باره توضیحات 
داده شده است. ياوري تأكید مي كند كه شاكیان حتماً 
پیش از هر اقدامي نسبت به اخذ مشاوره از وكاليي كه 
به صورت تخصصي در اين زمینه اطالعات دارند، اقدام 

كنند و بعد از آن طرح دعوا صورت گیرد.

جزاي مالي تا حبس
اين وكیل پايه يك دادگســتري درخصوص مجازات 
مزاحمت هاي پاركینگي مي گويد: اگر مزاحمت، جرم 
درنظر گرفته شود، مجازات آن طبق ماده 690قانون 
مجازات اســالمي بخش تعزيرات، قبال يك ماه تا يك 
سال حبس بود اما طبق قانون كاهش مجازات تعزيري 
هم اكنون به 15روز تا 6 ماه حبــس كاهش پیدا كرده 
است كه به صورت مستقیم بايد در دادگاه مطرح شود 
چون اين جرم در درجه بندي ماده 19قانون مجازات 
اسالمي، درجه 7محسوب مي شود. از نظر حقوقي هم 
اگر دعوا اثبات شود، حكم به رفع ممانعت يا مزاحمت 
يا تصرف عدواني صادر مي شود ضمن اينكه درصورت 
مطالبه خواهان، اجرت المثل ايام تصرف و خسارات وارده 

نیز توسط محكوم علیه بايد پرداخت شود.

مرضيه ثمره حسينی
روزنامه نگار

آيا اين افراد را مي توان با نوع پارك خودروهايشــان 
بررسي رواني كرد؟ اين گروه از چه نوع اختالل هايي رنج مي برند؟ 
بعضي اختالل هاي رواني در نخستین نگاه چندان جلب نظر نمي كنند 
و نشانه هاي آن اختالل ها نیز چندان آشكار نیستند كه هركس متوجه 
وجود اختالل در فرد بیمار شود. از سوي ديگر شخص بیمار از بیماري 
خويش آگاه نبوده و ذهنیت و رفتارهاي خويش را مناسب مي داند. 
اما اين اختالل ها موجب ناراحتي و مشــكالت فراواني در اطرافیان 
بیمار و سبب ناكامي  و شكست  هاي متعددي براي فرد است. اختالل 
شخصیت مجموعه اي بادوام از تجربه هاي دروني و رفتارهايي است 
كه با آنچه فرهنگ و جامعه  از فرد انتظار دارد متفاوت است. به عبارتي 
اين اختالل ها فراگیــر و انعطاف ناپذير اســت و در نوجواني يا اوايل 
بزرگسالي شروع مي شود. از سوي ديگر در طول زمان نیز ثبات دارد. 
اگرچه اطرافیان به ناهنجاربودن ديدگاه و رفتار فرد مبتال به اختالل 
پي مي برند اما او خود و جنبه هاي شــخصیتي اش را سالم و طبیعي 
مي داند. يكي از اين اختالالت، اختالل شخصیت ضد اجتماعي است. 
ويژگي اصلي اين اختالل بي تفاوتي دائمي در مقابل احساســات و 
حقوق ديگران، عدم پشیماني، بدون فكر و بي پروا عمل كردن و تالش 

براي رسیدن به اهداف خود به هر قیمتي است.
شخصيت هاي ضد اجتماعي را چگونه مي توان شناخت 

و رفتارشان را رصد كرد؟
در اختالل شــخصیت ضد اجتماعي دو صفت مشــخص شــده كه 
عبارتند از: بي تفاوتي و خودخواهي. به اين صورت كه افراد از اعمال 
خود احساس پشیماني نمي كنند و نمي توانند با ديگران همدلي الزم 
را داشته باشند. ويژگي بعدي، سبك زندگي خاصي است كه به علت 
بي فكري پیش از عمل، تكانشگري و پرخاشگري به وجود مي آورد. 

اين افراد با چنین مشخصات و ويژگي هايي، اين مسئله را حق خود 
مي دانند كه هر كجا دل شــان خواســت، مي توانند اتومبیل خود را 
پارك كنند و با كوچك ترين اعتراضي تكانشــگري كرده و شروع به 
پرخاشگري مي كنند. دسته  ديگر، افرادي با خصوصیت و شخصیت 
مرزي هســتند. ويژگي اين افراد تغییرات خلقي شــديد، انجام كار 
و اعمال بدون فكر، انفجارهاي عصبي و عقايد متغیر درباره  خود است.

آيــا فقــط دو دســته ضد اجتماعي و افــرادي با 
شخصيت مرزي هســتند كه چنين رفتاري درباره پارك كردن 

خودروهايشان را مي توانيم در خيابان ها مشاهده كنيم؟
خیر. دســته اي ديگر از اين افراد خودشیفتگان هســتند. ازجمله 
ويژگي هاي شخصیتي اين افراد، اين است كه توانايي هاي خود را بیش 
از آنچه است تخمین مي زنند، با مردم همدلي نمي كنند، خود را برتر 
و بهتر از ديگران مي دانند و انتظار دارند آنها اين برتري را به رسمیت 
بشناسند. از ســوي ديگر از ديگران به نفع تصمیمات و عقايد خود 
سوءاستفاده مي كنند و احساســات و خواسته هاي ديگران را ناديده 
مي گیرند. اين دســته چون خود را باالتر و برتر از ديگران مي دانند، 
نگاه از باال به پايین به افراد و اموال شان دارند و خود و اتومبیل شان را 
مهم تر از هر چیز ديگري مي بینند، به خود حق مي دهند كه هر كجا 
حتي در پیاده رو، خودروي خود را پارك كنند و دچار كمترين عذاب 

وجدان نشوند.
براي تغيير چنين رويه اي وظيفه قانونگذار و مجري 

قانون را پيش از جريمه و رفتار سلبي و تنبيهي چه مي دانيد؟
شايسته است هنگام اخذ گواهینامه رانندگي، تمديد آن و حتي در 
فواصل زماني منظم ارزيابي هاي روانشناختي از رانندگان گرفته شود 

تا سالمت رواني آنها نیز بررسي شود.

زهرا رستگارمقدم
روزنامه نگار



اولين پاركينگ عمومي و اتوماتيك در جهان، در 
سال 1905 در فرانسه ساخته شده است. ممكن 
است ساختمان هاي قديمي تري در جهان وجود 
داشته باشند كه امروز به پاركينگ تبديل شده اند، اما پاركينگ خيابان دوپونتيو در 
پاريس يكي از نخستين فضاهايي است كه به منظور تامين فضاي پارك خودرو ايجاد 
شده است. اين پاركينگ يكي از نخســتين پاركينگ هاي اتوماتيك جهان هم بوده 
است، زيرا آگوست پرت، مهندس عمران و معمار فرانسوي آن را به گونه اي طراحي 
كرده بود كه باالبري مركزي در آن بتواند خودروها را از طبقه اي به طبقه ديگر منتقل 
كند. تاريخ ساخت پاركينگ ها همان مسيري را دنبال كرده كه ساخت خودرو پيموده 
اســت. همانطور كه ابتدا و در اواخر قرن نوزدهم خودرو در اروپا مورد استفاده قرار 

گرفت و در اوايل قرن بيستم به آمريكا رسيد، نخستين پاركينگ ها هم اول در اروپا و 
سپس در آمريكا بنا شدند. به اين ترتيب نخستين پاركينگ خصوصي آمريكايي هم 
در سال 1929 در شهر اوكلند كاليفرنيا بنا شد. از آن سال ها تا به امروز همانقدر كه به 
تعداد خودرو در جهان افزوده شده است، فضاهاي متنوع تر، وسيع تر و پيشرفته تر 
و گران تري هم براي پارك خودرو ايجاد شده اســت. براي مثال هنگ كنگ يكي از 
گران قيمت ترين شهرهاي جهان براي كرايه يا خريد پاركينگ است. آخرين ركورد 
براي خريد فضاي پارك در اين منطقه در ســال 2020 ثبت شد، زماني كه يك فضاي 
پارك خودرو در منطقه مسكوني پيك هنگ كنگ به قيمت 1.3ميليون دالر به فروش 
رسيد. در ادامه به ديگر موارد از خاص ترين پاركينگ هايي كه در جهان وجود دارند، 

اشاره مي كنيم.
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جای پارک
این شماره

كاهش صدور برگ جريمه با هوشمند سازي  پارك حاشيه اي
اجراي طرح كنترل هوشمند پارك حاشیه اي با پیش بیني 4هزار نقطه در 95معبر پرتردد پايتخت آغاز به كار كرد اما اين طرح بعد از 2سال فقط در منطقه 2تهران در حال اجراست

سميرا رحيمي
روزنامه نگار

زيباترين، قديمي ترين و عجیب ترين پاركینگ هاي جهان 

خودروهاعاشقمیشوند

جريمه هاي 100تا 500 هزار توماني
مبلغ جريمه ها در سال 1400حدود 7درصد افزايش داشته است 
تا شــايد بتوان با اعمال قانون، حجم تخلفات پارك حاشیه اي 
غیرمجاز خــودرو را كاهش داد. براســاس قانــون راهنمايي و 
رانندگي، جريمه رانندگي و تخلف در محل ايستادن ممنوع يا 
مطلقا ممنوع در كالنشــهرها و جاده هاي بین شهري 400هزار 
ريال، ساير شــهرها 300هزار ريال و روستا و راه هاي روستايي 
100هزار ريال اســت. توقف دوبله در محل ايستادن ممنوع در 
كالنشهرها و جاده هاي بین شهري 500هزار ريال، ساير شهرها 

400هزار ريال و در روســتا و راه هاي روستايي 200هزار ريال 
است. همچنین توقف دوبله در معابر در كالنشهرها و جاده هاي 
بین شهري 300هزار ريال، ساير شهرها 200هزار ريال و روستا 

و راه هاي روستايي 100هزار ريال است.

4هزار نقطه در انتظار پارك هوشمند
گرچه يكي از راه هاي كاهش تخلفات، جريمه اســت اما بايد به 
اين نكته هم توجه داشت كه پارك هاي حاشیه اي مجاز در سطح 
شــهر مي تواند كمك بزرگي براي حل معضل پارك خودرو در 

محل هاي غیرمجاز باشــد و اينگونه به كاهش ترافیك شهري 
كمك كرد. ســال ها قبل براي حل اين مشــكل طرح پاركبان 
مطرح و اجرايي شــد كه افرادي به عنوان پاركبان هزينه پارك 
خودروهــا را دريافت مي كردند امــا با تخلفات انجام شــده و 
اعتراضات مردمي در نوع برخورد پاركبانان فعالیت آنها متوقف 
شد و شهرداري اعالم كرد كه ديگر مسئولیتي در قبال فعالیت 
اين افراد ندارد. پاركومتر اما نخستین سیستم هوشمندي بود كه 
از سوي سازمان مديريت حمل ونقل شهرداري راه اندازي شد، 
پرداخت نقدي نداشت و شــهروندان بدون اينكه با فردي سر و 
كار داشته باشند مي توانســتند از طريق كارت بلیت اتوبوس و 
مترو اقدام به پرداخت هزينه پاركومتر كنند اما دو سالي است 
كه با اجراي طرح پارك حاشیه اي هوشــمند افراد مي توانند با 
اپلیكشین همراه من يا تهران من نســبت به پرداخت هزينه به 

شكل آنالين اقدام كنند.
طرح مديريت هوشمند پارك حاشــیه اي دو سالي مي شود كه 
به صورت پايلــوت در منطقه 2تهران آغاز شــده و قرار بود اين 
طرح تا پايان سال 98در كل شهر تهران اجرا شود اما هنوز اين 
كار در كل تهران اجرايي نشــده است، درحالي كه اجراي كامل 

اين طرح در 4هــزار نقطه در 95معبر پرتــردد پايتخت تا حد 
زيادي جريمه هاي پارك هاي غیرمجــاز به ويژه تخلفات پارك 
دوبل را كاهش خواهد داد. اجــراي اين طرح در مناطق پايلوت 
در كالنشهرها نشــان داده كه پارك هاي زير 2ساعت افزايش و 
توقف هاي باالي 2ساعت نیز كاهش يافته است. سهم پارك هاي 
زير نیم ساعت نیز نزديك به 80درصد از كل پارك ها را تشكیل 

مي دهد كه نشان از موفقیت طرح دارد.

افزايش 5درصدي نرخ عوارض پارك حاشيه اي
امسال پايه عوارض پارك حاشیه اي از 20به 25درصد افزايش 
يافته است اما پرداخت اين عوارض قطعا بسیار كمتر از پرداخت 
جريمه هاي پارك در محل هاي توقف ممنوع است. عوارض پارك 
حاشیه اي خودرو به صورت هوشــمند از طريق ثبت مشخصات 
خودرو در سامانه تهران من وصول مي شود. نرخ پارك حاشیه اي 
در سال 1400براي سواري و وانت به ازاي هر نیم ساعت )تا مدت 
زمان حداكثر 3ســاعت( 12هزار و 500ريال، بــه ازاي هر نیم 
ساعت)پس از گذشت 3ســاعت( 16هزار ريال است. كامیونت 
و میني بوس هم به ازاي هر نیم ســاعت )تا مدت زمان حداكثر 

3ساعت( 25هزار ريال و به ازاي هر نیم ساعت)پس از گذشت 
3ساعت( 31هزار ريال است. در سامانه تهران من اطالعات مدت 
پارك خودرو و هزينه آن توسط خودروهاي مجهز به دوربین كه 
در طول روز معابر را كنترل مي كنند، ثبت و محاســبه مي شود 
و هزينه آن به صورت خودكار از كیف پول شــخص برداشــت 
مي شــود. رانندگان خودروهايي كه در حاشــیه خیابان پارك 
كرده اند، مي توانند پس از پارك كردن، محل و مدت توقف را در 
همین سايت روي نقشه اعالم كنند و از تخفیف هاي خوداظهاري 
بهره مند شوند. گرچه اين طرح مزايايي به همراه دارد اما اجراي 
آن از همان ابتدا با چالش هاي جدي مواجه بود. كارشناســان 
حوزه حمل ونقل معتقدند  كه زيرساخت هاي الزم براي اجراي 
اين طرح وجود ندارد و به دلیل پوشاندن و مخدوش كردن پالك 
بايد از نیروي انساني در كنار استفاده از ماشین هاي دوربین دار 
براي خواندن پالك هاي مخدوش اســتفاده شود. اما موضوعي 
كه بارها مورد اعتراض بسیاري از شهروندان است اخذ عوارض 
خارج از نقاط پــارك و يا در توقف هاي زير 30دقیقه اســت كه 
موجب كســر پول از كیف پول الكترونیكي شهروندان مي شود. 
اين در حالي اســت كه در طرح هوشــمند توقف نیم ساعت در 
محل پارك، رايگان است. البته مديريت شهري بارها اعالم كرده 
است كه اگر شهروندان ادعايي در اين خصوص دارند مراتب را 
به شكل مســتند به همراه تاريخ، زمان و مكان پارك خودرو به 
شهرداري اعالم كنند تا بررسي هاي الزم انجام شود؛ اگر صحت 
ادعاي شهروندان مورد تأيید قرار بگیرد عوارض اخذ شده به آنها 

برگردانده مي شود.

 پاركينــگ دسلســتين در ليــون 
فرانســه؛ این پاركينگ استوانه اي 
مشــهورترین  از  یكــي  توســط 
هنرمندان مــدرن فرانســه به نام 
دنيــل بورن طراحي شــده اســت و 
نصب آینــه اي بــزرگ در كــف این 
سازه، نماي داخلي شــگفت انگيزي 

به وجود آورده است.

 پاركينگ مركز ميلنيوم در بيرمنگام انگلســتان كه توســط معمــاري به نام مارك 
اسلون با هزینه 11.3 ميليون پوندي ساخته شده است. این پاركينگ شب ها به 

رنگ آبي مي درخشد.

 پاركينــگ خيابــان چارلــز 
در شـــــــفيلد انگلســتان 
 كــه به خاطــر نمــاي فلــزي و 
دندانه دندانــه اش به رنده 
پنير مشهور شده است. این 
بنــا به خاطر طراحــي منحصر 
به فردي كه توســطه شركت 
معمــاري آلــز و موریســون 
انجام گرفته موفق به كسب 
جایزه ABIR یوركشایر شده 

است.

 پاركينگ ســالن تئاتر ميشــيگان یكي از قدیمي ترین و زیباترین بناهایي اســت كه امــروز به عنوان 
پاركينگ مورد استفاده قرار مي گيرد. بناي این پاركينگ كه بخشي از یك ساختمان مرتفع است و زماني 

محل اجراي خوانندگان مشهور آمریكایي نظير فرانك سيناترا بوده، در سال 1925 بنا شده است.

 یكــــي از سبــزتـــرین 
پاركينگ هــاي جهان در 
ميامي آمریكا واقع شده 
است. پاركينگ باله ولت 
ميامــي از نمایــي گياهي 
و تمامــا ســبز برخوردار 
است تا با محيط اطرافش 

همخواني داشته باشد.

 برج خودرو در ولفزبرگ 
آلمان یكي از مدرن ترین 
پاركينگ هــا در جهــان 
است. این برج 48متري 
از باالبرهــاي روباتيكــي  
برخــوردار اســت كــه 
روزانــــه مـي تـواننـــد 
600خــودرو را جا به جــا 

كنند.
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 پاركينــگ مورلــي واقع 
در ناپــل ایتاليــا یكــي از 
جذاب ترین پاركينگ هاي 
جهان است، زیرا در قلب 
شهر ناپل و درون یك غار 
باستاني و طبيعي بنا شده 
است و دهانه غار ورودي 
و خروجي اصلي پاركينگ 
است. این پاركينگ هفت 
طبقه دارد كه ســه طبقه 
آن براي تردد عموم مردم 

آزاد است.

 شــركـــــت معمــــاري 
سوئيســي پيتر كنز این 
اختصاصــي  پاركينــگ 
بــا عنــوان گاراژناتليــه 
را تنهــا بــراي 8خودرو 
طراحــي كــرده اســت، 
پاركينگ هایي به شــكل 
مكعب هاي بتنــي كه در 
دامنه كوه كار گذاشــته 

شده اند.

پـــاركينــــگ وســــت 
ادمونتــون مــال واقع 
در ادمونتــون كانــادا 
بــا گنجایــش 20هزار 
خــودرو، بزرگ تریــن 
پاركينــگ خــودرو در 
جهان به شــمار مي رود. 
ایــن پاركينــگ از نظــر 
ركــورد فضــا در كتاب 
ركوردهــاي گينــس به 

ثبت رسيده است.

پارك خودرو كنار خيابان ها يك معضل هميشگي براي رانندگان كالنشهرهاست و در برخي مواقع براي پارك خودرو ناچارند 
تخلف كنند. نبود جاي پارك مناسب موجب شده تا شــهروندان حق خود بدانند كه خودرويشان را دوبل يا سوبل در عرض 
خيابان ها پارك كنند. دادن همين حق هم موجب مي شود تا ســاالنه متحمل جريمه هاي سنگين شوند؛ چرا كه هرگونه پارك 
نامناسبي اگر از سوي گشت هاي محسوس و نامحســوس پليس راهنمايي و رانندگي رويت شود منجر به ثبت تخلف و جريمه 
خواهد شد. گرچه آمار كلي از اينكه چه ميزان از جريمه هاي راهنمايي و رانندگي مربوط به پارك خودرو مي شود در دسترس 
نيست اما با توجه به كمبود پاركينگ در معابر پر تردد شهر و محدوديت هاي ترافيكي و وجود خيابان هاي تنگ و باريك شهر 
قطعا ساالنه تعدادي از برگه هاي صدور جريمه متعلق به پارك خودروست كه نشان دهنده باال بودن بي نظمي در شهر و افزايش 

ترافيك شهري است.



زيبا  مثل  ايتاليا
شاگردان روبرتو مانچيني، جام را سزاوارانه شروع كردند و با قهرماني به پايان رساندند، در مقابل برخي از طرفداران انگليس
 به بهانه پنالتي هاي از دست رفته فينال، در شبكه هاي اجتماعي به بازيكنان سياهپوست تيم توهين نژادپرستانه كردند 
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   تله و طال   بردگان اينستاگرام

آلكنو، سرمربي تيم ملي واليبال ديروز در جمع 
 خبرنگاران از اقتدارش دفاع كرد و در آستانه 

المپيك جواب منتقدانش را داد 

 در مورد پرسپوليس و استقالل كه 
با كلمات زشت همديگر را گلوله باران مي كنند

 نقش متفاوت داربي حذفي براي
 يحيي گل محمدي و فرهاد مجيدي

   بلند مي گويم
فقط من تصميم مي گيرم

19 نواك جوكوويچ با قهرماني در ويمبلدون، به    صربيناتور هم بيست شد
ركورد 20قهرماني در گرند اسلم ها رسيد
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سهشنبهسختسقوطيها
 امشب 3بازي از هفته بيست و هفتم ليگ برگزار و چهره دومين تيم سقوط كننده

 كمي روشن تر مي شود

ليگ برتر فوتبال ايران امشب پيگيري مي شود و با انجام 3بازي 
باقيمانده از هفته بيست وهفتم تنها 3هفته ديگر تا پايان اين ليگ 
باقي  مي ماند. هفته بيست وهفتم روز شنبه همين هفته آغاز شد و 
تقريبا تمام تيم هاي باالي جدول در آن روز به ميدان رفتند. 3بازي 
باقيمانده از اين هفته، بيشتر مربوط به تيم هاي انتهاي جدول است 
و در معادالت سقوط دومين تيم به ليگ يك نقش تعيين كننده اي 
خواهد داشت. درحالي كه بازي هاي شنبه سقوط ماشين سازي را 
به طور صد درصد قطعي كرده است، بازي هاي امشب در راه معرفي 
دومين تيم سقوط كننده تأثير زيادي خواهند داشت. اگرچه 
محتمل ترين گزينه براي سقوط، تيم سايپا است كه شنبه بازي 

خودش را انجام داده و امشب منتظر لغزش رقباست.

نفتمسجدسليمان-ذوبآهن
در بازي هاي شنبه ماشين سازي به فوالد باخت و در رتبه آخر 
جدول 14امتيازي باقي ماند. به اين ترتيب رتبه شانزدهم اين 
تيم در پايان مسابقات هم كامال قطعي شد. اما براي نشستن 
روي پله پانزدهم )در واقع براي فرار از اين پله( رقابت نزديكي 
بين ذوب آهن و سايپا در جريان است. بعد از اينكه برد 3بر صفر 
سايپا مقابل پيكان پس گرفته شد، سايپا و ذوب آهن هم امتياز 
شدند و االن هر دو 23امتياز دارند اما سايپا به خاطر تفاضل گل 
كمتر پانزدهم است. تيم فراز كمالوند بازي اين هفته اش را به 
استقالل باخت و امشب نوبت ذوب آهن است تا در زمين نفت 
مسجدسليمان شانس خودش را براي كسب امتياز و فاصله 
گرفتن از سايپا دنبال كند. نكته اميدواركننده براي ذوب اين 
است كه نفت مسجدسليمان با 17گل زده صاحب ضعيف ترين 
خط حمله ليگ )به همراه سايپا( است و از 4بازي اخير هم فقط 
يك امتياز گرفته است. البته خود ذوب آهن هم از 4بازي اخيرش 
فقط 2امتياز گرفته و شرايط چندان خوبي ندارد. يك مساوي 
بي سروصدا و كســب يك امتياز از اين بازي هم مي تواند تيم 

قعرنشين اصفهاني را راضي به خانه برگرداند.

نساجي-پديده
نساجي هنوز خطر سقوط را احساس مي كند و پديده در باالي 
جدول به دنبال كسب رتبه چهارم است. همين دو انگيزه براي 
باال رفتن حساسيت اين مسابقه كفايت مي كند. نساجي كه 
با ســاكت الهامي خيلي خوب نتيجه گرفتــه و از قعر جدول 
كنده شــده، در 2هفته اخير كمي از فرم عالي اش دور شده و 
فقط يك امتياز دشت كرده اســت. الهامي از 7مسابقه اولش 
15امتياز گرفت و به ميانگين امتياز باالي2 رسيد؛ معدلي كه 
با آن مي توان قهرمان ليگ شد! اما او از 2مسابقه اخير با پيكان 
و نفت آبادان فقط يك امتياز گرفتــه و بازي خانگي با پديده 
فرصتي براي دورتر شدن از منطقه خطرناكي است كه سايپا و 
ذوب آهن در آن زندگي مي كنند. نساجي فقط 3امتياز با اين 
منطقه مخوف فاصله دارد. اما در مقابل، پديده فرم بسيار خوبي 
در يك ماه اخير داشته و با 3پيروزي متوالي به اين بازي رسيده 
است. شاگردان مهدي رحمتي با اين بردها حتي مدعي كسب 
سهميه آسيايي هم هســتند. پديده درصورت بردن نساجي 
مي تواند به يكباره از گل گهر، تراكتور و فوالد سبقت بگيرد و 

به رتبه چهارم برسد.

مسرفسنجان-پيكان
كم اثرترين بازي امشب و مسابقه اي كه تقريبا مي توان گفت 
هر دو تيم حاضر در آن نه ترس سقوط دارند و نه شانسي براي 
باالنشيني در جدول. البته پيكان بعد از آنكه 3امتياز بازي اش 
با سايپا را پس گرفت كمي به نيمه باالي جدول نزديك شد و 
امشب درصورت كسب 3امتياز مي تواند به رتبه ششم يا هفتم 
برسد. اما مس رفسنجان تيمي است كه نه ترس از سقوط دارد و 
نه شانسي براي اينكه نيمه پايين جدول را ترك كند. اين تيم در 
نخستين فصل حضور در ليگ برتر با يك رتبه دورقمي اما امن 
به كار خود خاتمه خواهد داد. تيم محمد ربيعي 5بازي از 6بازي 

اخيرش را باخته است.

نكته بازي

آماربازي

شانس آوردي آقاي داور

چه فرقي مي كند مثاًل؟

اين جمله يعني چه؟

بــدون ترديد يكــي از عجيب ترين 
تصميمــات داوري ايــن فصل را 
مرتضي منصوريان در بازي استقالل 
و سايپا گرفت. به اينكه كداميك از 
صحنه هاي مشكوك داخل محوطه 
جريمه سايپا پنالتي بود كاري نداريم، 
اما وقتي او باالخره مجاب شد روي سقوط مهدي قائدي در نيمه 
دوم يك پنالتي براي استقالل اعالم كند، تصميم بسيار عجيبي 
گرفت كه از آماتورترين داوران هم بعيد بود. منصوريان پيش از 
نواخته شدن ضربه از سوي ارسالن مطهري اعالم كولينگ بريك 
كرد تا بازيكنان دو تيم آب بخورند. اين در حالي است كه او فقط با 
چند ثانيه بردباري مي توانست وقفه مورد نظر را بعد از زده شدن 
پنالتي اعالم كند. منصوريان بسيار خوش شانس بود كه تمركز 
مطهري به هم نخورد و او گلش را زد، وگرنه معلوم نبود فرهاد 

مجيدي چه مي كرد.

يكي از كارهاي روتين باشگاه سايپا اين 
است كه هفته اي يك بار خبر اخراج 
محسن مسلمان را تكذيب كند. 
دفعه قبلي كه خبر رسيد مسلمان از 
تيم كنار گذاشته شده، باشگاه مدعي 
شد او مصدوم اســت و صرفا به همين 
دليل در تمرينات شركت نمي كند. اين دفعه هم بعد از حضور 
كوتاه مدت او در بازي با استقالل، بار ديگر خبر اخراج مسلمان و 
3بازيكن ديگر منتشر شده است. مديررسانه اي سايپا اما توضيح 
داده كه اين 4بازيكن اخراج نشــده اند، بلكه در اختيار باشگاه 
قرار گرفته اند! االن فرق اخراج و در اختيار باشگاه قرار گرفتن 
چيست؟ باشگاه قرار است از اين 4 بازيكن در مسائل غيرفني 
استفاده كند؟ مثال مي خواهيد مسلمان را به بخش بايگاني يا 
فروش سايپا بفرستيد؟ خب جسارت داشته باشيد و تصميمي را 

كه گرفته ايد راحت اعالم كنيد.

از  خســته  بيرانونــد،  عليرضــا 
نيمكت نشــيني هايش در آنتورپ 
به صورت قرضي راهي بواويشتا شده. 
اميدواريم براي او بهترين اتفاق ها رخ 
بدهد، اما انصافا اين بخش از مصاحبه 
عليرضا با سايت باشگاه خيلي عالي بود: 
»من در پرتغال احســاس تنهايي نمي كنم، چــرا كه بعضي از 
هموطنانم اينجا بازي مي كنند و كارلوس كي روش هم هست.« 
خب اين جمله يعني چي؟ مگر قرار اســت با كي روش هم خانه 
شوي؟ صبح ها با هم مي رويد لب دريا و عصرها در پياده رو قدم 
مي زنيد؟ خب مي خواهي از طرف تمجيد كني، يك طور ديگر 
اسمش را بياور. در ضمن تا جايي كه ما مي دانيم كي روش خودش 
هم در پرتغال احساس تنهايي مي كند. كافي است روابط بسيار گرم 
و دوستانه بازيكنان تيم ملي آن كشور با كارلوس را در جام جهاني 

2018به ياد بياوري تا بداني در مورد چي حرف مي زنيم! 

متريكا

آقاي گل فصل جاري ليــگ برتر، بعد از 

3هفته طلسم شدن در گلزني باالخره اين 9.05
هفته بختش باز شد. سجاد شهباززاده در 
حالي 2گل بــه نفت آبــادان زد كه طي 
8بازي قبلي اش در ليگ فقط يك گل زده بود. ســجاد با بريس مقابل 
برزيلي ها از متريكا هم امتياز خوبي گرفت و با نمره9/05بهترين بازيكن 
ميدان شــد. اين پنجمين بار در فصل جاري اســت كه سجاد عنوان 
بهترين بازيكن ميدان را به دست مي آورد و حاال از اين لحاظ به ركورد 
امين قاسمي نژاد )پديده( و طالب ريكاني )نفت آبادان( رسيده است. 
اين 3بازيكن هر كدام 5بار بهترين بازيكن زمين شده اند و 3هفته فرصت 
دارند كه تا پايان فصل ركورد خود را ارتقا بدهند. حسين پورحميدي، 

دروازه بان آلومينيوم اراك هم 4بار بهترين بازيكن مسابقه شده است.

شهباززاده با وجود درخشش اين هفته اش 

نتوانســت در رده بندي كلــي بازيكنان 7.19
تغييري بدهد و صدرنشيني ازدست رفته را 
پس بگيرد. ســجاد كه مدت ها با بهترين 
ميانگين امتياز صدرنشين جدول بازيكن ها بود دو سه هفته اي هست كه 
تا رتبه ســوم جــدول پايين آمــده اســت. هم اكنون مهــدي ترابي 
)پرسپوليس( با ميانگين امتياز 7/19بهترين بازيكن ليگ بيستم است. 
ترابي اين هفته مقابل آلومينيوم هم گل زد و هم پاس گل داد تا با كسب 
نمره8/43ميانگين امتيازاتش را باز هم باالتر ببرد. امين قاسمي نژاد هم 
با ميانگين امتياز 7 همچنان دومين بازيكن برتر ليگ جاري محسوب 
مي شود. سجاد شهباززاده با اينكه اين هفته نمره عالي9/05را گرفت اما 

ميانگين نمراتش به 7نرسيد و با ميانگين 6/98در رتبه سوم باقي ماند.

حســين پورحميدي با وجود اينكه اين 

هفته 2گل از پرسپوليس خورد، يك رتبه 6.99
در جــدول دروازه بان ها صعــود كرد و 
صدرنشين شد. البته در جدول گلرهاي 
ليگ امتيازات به قدري نزديك است كه با هر بازي جاي بازيكنان در اين 
جدول تغيير مي كند. هم اكنون فاصله نفر اول تا هشتم در اين جدول 
فقط 0/1امتياز است. تا هفته قبل رشــيد مظاهري صدرنشين بود و 
پورحميدي در رتبه دوم فقط چند هزارم امتياز با او فاصله داشت. اين 
هفته رشيد همچنان غايب بود و گلر آلومينيوم در مقابل پرسپوليس 
نمره7/08 گرفت. حاال هر دوي اين دروازه بان ها ميانگين امتيازشان 
6/99 اســت اما پورحميدي در اعشار سوم از رشــيد بهتر است. پيام 
نيازمند و حامد لك )هــر دو با ميانگين امتياز 6/96( ســوم و چهارم 

هستند.

انتخاب مهدي مهدوي كيا به عنوان ســرمربي تيم ملي اميد، خبري 
بود كه در يكي دوروز اخير اهالي فوتبال را كامال به خود مشغول كرد. 
فدراسيون فوتبال ابتدا به شكل رسمي از انتصاب مهدوي كيا خبر داد 
اما دقايقي بعد با اصالح اين خبر توضيح داد كه فقط توافق با مهدوي كيا 
انجام شــده و عقد قرارداد با اين ملي پوش سابق نياز به جلب رضايت 

باشگاه هامبورگ دارد. 
ديروز عزيزي خادم، رئيس فدراسيون در حاشيه جلسه اي كه در كميته 
ملي المپيك داشت، به خبرنگاران گفت قرار است مهدوي كيا نه تنها 
به عنوان سرمربي تيم ملي اميد بلكه به عنوان مشاور فدراسيون بر تمامي 
تيم هاي ملي در رده هاي پايه نظارت داشــته باشد. رئيس فدراسيون 
تأكيد كرد حتي براي تيم ملي بزرگساالن و در 10بازي مقدماتي براي 
صعود به جام جهاني نيز از مشاوره هاي اين ستاره سابق تيم ملي استفاده 
خواهد شد. عزيزي خادم از پاسخ مثبت مهدوي كيا و همچنين موافقت 
هيأت رئيسه فدراسيون براي اين كار خبر داد و گفت فقط موافقت باشگاه 

هامبورگ باقي مانده است.مهدي مهدوي كيا كه شخصا در اين خصوص 
هيچ اظهارنظري نكرده بود، ديروز باالخره با انتشــار يك استوري در 
صفحه شخصي اش به اخبار حضورش در تيم هاي ملي ايران واكنش 
نشان داد. او در اين استوري بعد از سالم و درود و عرض ارادت به مردم و 
رسانه هاي ورزشي نوشت: »...مذاكرات مثبتي با فدراسيون فوتبال انجام 
شده است و در صورت موافقت باشگاه هامبورگ و نهايي شدن توافقات 
و جزئيات همكاري با فدراسيون فوتبال، در روزهاي آينده پاسخگوي 

سؤاالت شما عزيزان خواهم بود. با تشكر از صبر و بردباري دوستان.«
جالب اينجاست كه هنوز مهدوی كيا حكم رسمی نگرفته، فدراسيون 
فوتبال داريوش مصطفوی را به عنوان مدير تيم اميد برگزيده اســت. 
مصطفوی ســال ها به عنوان رئيس و دبيركل در فدراســيون فوتبال 
مشغول به فعاليت بوده و انتخاب او به عنوان مدير تيم ملی اميد انتخاب 
عجيب و بحث برانگيزی است. ضمن اينكه مشخص نيست مهدوی كيا 

به همكاری با مصطفوی رضايت خواهد داد يا نه.

پرسپوليسواستقاللروزپنجشنبهدرمرحلهيكچهارمنهايي
جامحذفيفوتبالكشوربايدبهمصافهمبروند.داربيتحتهر
شرايطيحساساســتومخصوصااگرمثلحاالحتماالزمباشد
كهبرندهداشتهباشد،هيجانآندوچندانميشود.تمامتحركات
چندروزاخيراهاليپرسپوليسواستقاللهمنشانميدهدآنهااين
حساسيتراپذيرفتهاندوميدانندكهچهمسابقهسرنوشتسازي
درپيشاســت.بااينهمهامابهنظرميرسدداربيحذفينقشي
متفاوتبرايسرمربياندوتيمبازيميكند.اينمسابقههرقدر
برايفرهادمجيدي»فرصت«است،براييحييگلمحمديميتواند

»تهديد«باشد.

طالبرايفرهاد
شواهد نشــان مي دهد فرهاد مجيدي بابت رقم 
خوردن قرعه داربي در اين مرحله، بايد خوشحال تر 
از يحيي گل محمدي باشــد. اين يك ماجراجويي 
تمام عيار براي سرمربي استقالل است. او 
در ليگ جايگاه سومي تيمش را تثبيت 
كرده، پايين تــر نخواهد آمد و بعيد 
است كه شانسي براي باالتر رفتن 
هم داشته باشد. در نتيجه خيالش 
راحت است و نگران شرايط پس 
از داربي تيمش نيست. از سوي 
ديگر مجيــدي كه خودش 
را داربي بــاز مي داند، هنوز 
زخم شكست در شهرآورد 
برگشت ليگ برتر را بر سينه 
دارد و حتما استقبال خواهد 
كرد از اينكه فرصتي براي 
انتقام زودهنــگام نصيبش 
شده است. به خاطر حضور در 
نيمه راه، مسئوليت نتايج ليگ به طور 

تمام و كمال بر عهده مجيدي نبود، اما جام حذفي را خود او شروع كرد و حاال 
مي تواند با برتري برابر پرسپوليس، بخت اول كسب عنوان قهرماني در اين 
مسابقات باشد. حال فعلي استقالل هم خوب است و اين تيم در 7مسابقه 
بعد از داربي ليگي، 6 پيروزي به دست آورده. صد البته اين سكه يك روي 
ديگر هم دارد و اگر مجيدي ظرف دو ماه براي دومين بار به پرســپوليس 

ببازد، بخشي از ابهتش را نزد هواداران از دست خواهد داد.

تلهبراييحيي
يحيي گل محمدي اگر داربي حذفــي را ببرد، هيچ چيــز ويژه اي به او 
اضافه نخواهد شد. اين مربي با پرسپوليس در مسير گالت قهرماني قرار 
دارد و شــهرآورد آخر را هم از فرهاد مجيدي برده اســت. هر تحسيني 
قرار بود نصيب يحيي شود، همان روز شــد و كار فيصله يافت. البته كه 
تكرار پيروزي باعــث محبوبيت مضاعف گل محمدي خواهد شــد، اما 
وزن تبعات بعد از برد و باخت در اين مسابقه براي سرمربي پرسپوليس 
يكســان نيســت. داربي حذفي يك تله درست و حســابي براي يحيي 

است كه شكســت احتمالي در آن مي تواند مسير قهرماني 
ليگ را هم ســنگالخي كند. باختن در داربي هميشه 
تبعات دارد و حتي علي پروين هــم در اوج اقتدارش 
از پيامدهاي باخت در اين مســابقه معــاف نبود. اگر 
قرار باشد يحيي پنجشنبه شكست بخورد و زير فشار 
منتقدان و هواداران برود، ممكن اســت تمركز تيمش 

در ليگ نيز به هم بخورد. كادرفني پرسپوليس از همين 
االن بايد بــراي بازيكنان جا بيندازد كه ايــن بازي در جام 

حذفي هيچ ربطي بــه ليگ برتر ندارد و پنجشــنبه هر 
اتفاقي رخ داد، آنها بايد با تمركز كامل 

سراغ سه بازي پاياني فصل 
بروند. گفتنش البته راحت 

است، اما عمل كردن به 
آن هرگز اينقدر ســاده 

نخواهد بود. شــايد يحيي 
در اين مرحله خوشحال تر مي شد اگر تيمش 

به استقالل نمي خورد يا الاقل بازي بعد از پايان ليگ 
انجام مي شد، اما فعال شرايط طور ديگري رقم خورده؛ 
بنابراين گل محمدي بايد براي حفظ روحيه و آرامش 
تيمش اين بازي را هم ببرد و يك دبل نزديك و درست 

و حسابي را برابر فرهاد مجيدي تجربه كند.

مهدويكيا،سرمربياميدومشاورسايرردهها
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تلهوطال
 نقش متفاوت داربي حذفي براي 
يحيي گل محمدي و فرهاد مجيدي

 بهروز رسايلي|   در آستانه داربي تهران، 2باشگاه پرسپوليس و استقالل به جان هم افتاده اند و 
با سطح پايين ترين مطالب ممكن، از خجالت يكديگر در مي آيند. حاال ديگر كمي تشخيص كار 
سخت شده كه آنچه مي خوانيم، آيا كري خواني زشت و سخيف چهار كانال بنجل و بي نام و نشان 
هواداري است يا مواضع رسمي بزرگ ترين باشگاه هاي مملكت به شمار مي آيد. زماني مديريت در 
پرسپوليس و استقالل آداب و آيين داشت، كالس داشت، پرستيژ داشت. قرار نيست از گذشته هاي 
دور افسانه بسازيم و اينطور نشان بدهيم كه هر اتفاقي در آن روزگار رخ مي داد، درست و بجا بود. 
آن زمان هم مشكل داشتيم، اما حداقلش اين بود كه برخي اصول رعايت مي شد. در دهه50 مالك 
باشگاه پرسپوليس بازيكنش را به خاطر عكس انداختن با يك ستاره زن سينما به شكل فيزيكي 
تنبيه كرد. كاري به درست و غلطش نداريم، اما مهم اين است كه او براي پيراهن اين تيم  شأن و 
مقام قائل بود. در همان دهه، مالك تاج بعد از شكست 4 بر يك تيمش براي پرسپوليس يك سبد 
گل با پيام تبريك به آدرس باشگاه رقيب فرستاد. حاال اما وارثان اين ميز و منصب ها، طوري به هم 
يورش مي برند و طوري بي احترامي مي كنند كه انگار اينجا چاله ميدان است.حتما بيانيه هاي اخير 
سرخابي ها عليه هم را خوانده ايد. قلم از تكرار كلمات حضرات شرم دارد، اما اصل مطلب اين است 
كه سرمربي پرسپوليس باشگاه رقيب را به هوچي گري متهم كرده، آن تيم يك انشاي كريه نوشته 
و سرخ ها در واكنش مجدد، سيل ديگري از كلمات زشت و بدتركيب را كنار هم چيده اند. روزي 
صد هزار بار بايد خدا را شكر كرد ما بزرگان فوتبال جهان نيستيم، گردش مالي اين فوتبال به اندازه 
دو ستاره بزرگ بين المللي نيست و دنيا اخبار و اتفاقات اين نقطه را اصال دنبال نمي كند. اگر غير از 
اين بود، البد روزي صد تا كشته و زخمي مي داديم. امروز براي كسب پيروزي در يك داربي حذفي 
چنين بلوايي به پا شده و 2 باشگاه به هر ترفندي براي تحت فشار گذاشتن رقيب متوسل مي شوند؛ 
حاال فرض كنيد برتري در اين مسابقات پاداش هاي چند ميليون دالري داشت و سود مالي هنگفت 
به برندگان مي رساند. در اين صورت فقط خدا مي داند چه حجم مضاعفي از خشونت و بدرفتاري 
اتفاق مي افتاد.وجه غم انگيزتر داستان اين است كه عمده اين پرخاش هاي تند كالمي به خاطر 
جلب رضايت توده هواداران مقيم در فضاي مجازي اتفاق مي افتد. اين يعني باشگاه ها به جاي آنكه 
به هوادار كم سن و سال و عامي خط مشي بدهند، به دنباله روي آنها تبديل شده اند؛ گرسنگان به به و 
چه چه، اليك و كامنت. اين كژراهه اما به جايي نخواهد رسيد. روزبه روز وضع بدتر مي شود و اخالق 
و فرهنگ بيش از پيش رو به زوال خواهد رفت. هر فحشي كه شما بدهيد و براي تان اليك بياورد، 
فحش ركيك تري از طرف مقابل با اليك هاي بيشتر به دنبال خواهد آورد. اين مسابقه نفرت، خط 

پايان ندارد. كاش باالخره يك روز اين واقعيت ساده را مي فهميديد.

بردگان اينستاگرام
 در مورد پرسپوليس و استقالل كه با كلمات زشت همديگر 

را گلوله باران مي كنند
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وقتي نواك جوكوويچ نامي در دنياي تنيس براي خود دست و پا مي كرد، تاريخ اين ورزش را رافائل نادال و راجر فدرر به 
نام خود روايت مي كردند؛ جوكوويچ اما مرعوب شكوه و شكست ناپذيري اين دو نشد، آرام آرام خود را باال كشيد و حاال 
شانه به شانه آنها ايستاده است و برنامه ريزي مي كند كه همين تابستان، از 2 غولي كه تاريخ تنيس هرگز پيش از اين به 
چشم نديده، عبور كند. تنيسور صرب، يكشنبه از عنوان قهرماني خود در ويمبلدون، سومين گرند اسلم سال تنيس، 

دفاع كرد و تعداد قهرماني هايش در گرنداسلم ها را  به 20 رساند. اين يعني او هم اندازه فدرر سوئيسي و نادال اسپانيايي 
گرند اسلم برده و در كنار آنها، يكي از 3تنيسور پرافتخار تاريخ تنيس است. جوكوويچ 34ساله كه مدتي پيش در اوپن 
فرانسه باالتر از نادال قهرمان شده بود، در لندن در فينال ويمبلدون، متئو برتيني ايتاليايي را 3 به يك شكست داد و قهرمان 
شد. او كه در اوپن فرانسه هم در آستانه حذف قرار گرفته بود و در فينال هم عقب افتاده بود، اينجا هم ست اول را واگذار 

كرد اما مثل هميشه، ذهنيت يك قهرمان مادرزاد را از خود نشان داد و در نهايت برنده شد.
همچون دفعات پيش، جوكوويچ دوباره بعد از قهرماني، روي زمين چمن ويمبلدون نشست و كمي از چمن آن به دهان 
گذاشت و مزه كرد. به گزارش بي بي سي، او بعد از قهرماني در ويمبلدون گفت: »بردن ويمبلدون آرزوي كودكي من بوده 
است. وقتي كه 7 ساله بودم با وسايلي كه در اتاقم داشــتم، يك جام قهرماني ويمبلدون درست مي كردم. حاال اينجا در 

دست گرفتن ششمين جام، واقعا شگفت انگيز است.«
او حاال قهرمان هر3 گرند اسلم سال شده و اگر همه  چيز طبق برنامه هايش پيش برود، با قهرماني در المپيك توكيو و اوپن 

آمريكا، مي تواند به دومين تنيسور تاريخ تبديل شود كه به اصطالح به »گرند اسلم طاليي« در يك سال دست پيدا كرده 
است. پيش از اين تنها اشتفي گراف، اسطوره آلماني تنيس زنان در سال 1988 موفق شده بود در يك سال قهرمان هر 

4 گرند اسلم سال و المپيك شود.
جوكوويچ البته بعد از ويمبلدون گفته است كه هنوز مطمئن نيست كه در المپيك توكيو شركت خواهد كرد و امكان 
حضورش در توكيو 50-50 است. با اين حال، او فرصت بسيار خوبي دارد در اوپن آمريكا در نيويورك در انتهاي تابستان، 
از فدرر و نادال عبور كند. جوكوويچ بعد از قهرماني در ويمبلدون، به اين دو تنيسور اداي دين كرد و گفت كه بدون آنها، 
هرگز به اين سطح از موفقيت و افتخار نمي رسيد؛ »بايد به راجر و رافا اداي احترام كنم. آنها اسطوره هاي ورزش ما و 2نفر 
از بهترين بازيكناني هستند كه من برابرشان بازي كرده ام. آنها دليل اين هستند كه من امروز اينجا هستم. آنها به من ياد 
 دادند كه بايد چه كار كنم كه قوي تر باشم، چه از نظر ذهني، چه از نظر جسمي و چه از نظر تاكتيكي. 10سال اخير، سفري 

فوق العاده بوده است كه اينجا به پايان نمي رسد.«

فينال از روي اعداد
در فينال يورو چند ركورد تازه به ثبت رسيد

   گل لوك شــو نخســتين گل انگليس در فينال يورو بود. 
انگليسي ها تنها يك بار در جام جهاني1966 به فينال رسيده 

بودند ولي هرگز در فينال يورو حاضر نبودند.
   لوك شــو در ثانيه117ســريع ترين گل تاريخ فينال هاي 
يورو و جام ملت ها و دومين گل سريع تاريخ فينال هاي يورو 
و جام جهاني را به نام خودش ثبت كرد. ركورد سريع ترين گل 
تاريخ تورنمنت هاي بزرگ در اختيار يوهان نيسكنس هلندي 

است كه در ثانيه87در سال1974 به آلمان غربي زده بود.
   تنها 4بازيكن پيش از لوك شو از ليگ برتر موفق به گلزني 
در فينال يورو شده اند؛ فرناندو تورس2008، داويد سيلوا2012، 
خوان ماتا و فرناندو تورس2012 كه هر 3 بازيكن اســپانيايي 

بودند.
   جدا از كيه ليني 36ساله كه حاال مسن ترين كاپيتان حاضر 
در يك فينال يورو محسوب مي شــود، زوج او در خط دفاعي 
ايتاليا هم مسن ترين گلزن تاريخ فينال هاي اين تورنمنت است. 
بونوچي با 34سال و71روز سن پيرترين گلزن فينال هاست، 
4ســال بزرگ تر از پيرترين گلزن قبلي يعني هولزن باين از 
آلمان غربي كه با 30سال و103روز سن در جام ملت هاي1976 
به چكسلواكي گل زده بود. بونوچي همچنين نام خود را در كنار 

آندره آ پيرلو به عنوان تنها بازيكناني كه در 2 يوروي پياپي براي 
ايتاليا گل زده اند ثبت كرد.

   انگليس كه پس از 55ســال به فينال يك تورنمنت بزرگ 
رسيده بود، نام خود را به عنوان كشوري كه بيشترين صبر را 
براي حضور در دومين فينالش داشته است ثبت كرد. ايتاليا 
هم پس از 53سال قهرمان يورو شد كه اين هم طوالني ترين 
زماني است كه يك تيم اروپايي براي دومين قهرماني در اين 

رقابت ها صبر مي كند.
   ايتاليا با اين قهرماني سومين تيم پرافتخار ادوار يورو شد، 
پس از آلمان و اسپانيا كه هر كدام 3 جام دارند. ايتاليا 2قهرماني 

و 2نايب قهرماني در اين تورنمنت به دست آورده است.
   تعداد قهرماني هاي ايتاليايي ها در 2 تورنمنت بزرگ يورو و 
جام جهاني به عدد6رسيد كه 4 تاي آن قهرماني در جام های 

 جهاني 1934،1938،1982و2006 است.
    ايتاليايي ها در 34بازي پشت سرهم بدون شكست مانده اند 
كه تنها يك بازي ديگر تا ثبت يك ركورد تاريخي فاصله دارند. 
ايتاليا در اين ركورد با ركورد بازي هــاي بدون باخت پياپي 
تيم هاي ملي برزيل)1993تا 1996( و اسپانيا)2007تا 2009( 

فاصله زيادي ندارد.
   آتزوري آخرين بار در دهم سپتامبر 3 سال پيش در ليگ 
ملت هاي اروپا به پرتغال باخته بودند. نخستين برد تيم ملي 
با روبرتو مانچيني مقابل عربستان به دست آمد كه بالوتلي و 
بلوتي براي او گل زدند. قدم عربستان براي آنها خوب بود و به 

قهرماني يورو ختم شد. سرمربي سابق اينتر و منچسترسيتي 
سال2018 جانشين ونتورا شد؛ مربي قبلي نتوانست اين تيم را به 
جام جهاني2018 ببرد. مانچيني همچنين سال2012 توانسته بود 
منچسترسيتي را پس از بيش از نيم قرن قهرمان ليگ برتر كند.

   امرسون پالميري و جورجينيو نام خود را در ليست بازيكناني 
كه در ليگ قهرمانان و يوروي يك فصل قهرمان شده اند جاودانه 
كردند و در كنار لوئيس سوارس )اسپانيا و اينترميالن 1964(، 
رونالد كومان ، بري فان آرله ، فان برويكلن و فاننبرگ )هلند و 
آيندهوون 1988(، خوان ماتا و فرناندو تورس )چلسي و اسپانيا 

2012(، كريستيانو رونالدو و پپه )پرتغال و رئال مادريد 2016(.
   اين هفتمين باري  بود كه ايتاليايي ها ديدار حذفي خود را در 
يورو به پنالتي مي كشانند. آنها دقيقا يكي در ميان در ضربات 
پنالتي برنده و بازنده مي شدند كه اين بار اين سنت را شكستند 
و 2بار پياپي در پنالتي ها برنده شدند. دفعه قبلي در يك چهارم 
يورو2016 در پنالتي ها 6بر5 به آلمان باخته بودند. در يورو2000 
كه تا فينال هم رفتند 3بريك بر هلند در پنالتي ها پيروز شدند و 
قبلش در جام ملت هاي1980نوبت شكست 9بر8 به چكسلواكي 
بود.طبق اين فرمول اگر در فينال بازي به پنالتي كشيده شود، 

نوبت باخت ايتاليا خواهد بود.
   فقط ايتاليا در اين تورنمنت توانست 2 مسابقه را در ضربات 
پنالتي ببرد. سوئيس و اسپانيا يك برد و يك باخت داشتند. 
اين بيست ويكمين حضور ايتاليا در ادوار يورو و جام جهاني در 
وقت هاي اضافه بود كه حداقل 5بار از هر تيم اروپايي ديگري 

بيشتر است.
   پيكه از التاري مانند بودن پنالتي ها انتقاد كرده و گفته بود 
اين منصفانه نيست كه براي تعيين تيم شروع كننده پنالتي شير 
يا خط بيندازند چون معموال تيمي كه نخستين پنالتي را بزند 
برنده مي شود. اين بار هم اتفاقات دقيقا به همين گونه رقم خورد.

   تيم ملي ايتاليا بهترين ركــورد خود در ادوار جام جهاني و 
يورو از لحاظ گلزني را ثبت كرد. آنها 2بار در جام هاي جهاني 
1982و2006 موفق شده بودند 12گل بزنند و حاال تعداد گل هاي 
خود در يك دوره را به 13رســانده اند كه برابر است با تعداد 

گل هاي اسپانيا در همين دوره.

      پيش از آغاز بــازي و پس از باخت 
انگليس، درگيري هايــي بين هواداران 
2تيم به وجــود آمد كه بــراي فوتبال 
انگليس وقتي با يك حريف خارجي بازي 
دارند، طبيعي است. حمله نژادپرستان 
به 3 بازيكن جواني كه پنالتي هايشان را 
خراب كردند هم طبيعي بود. در انگليس 
وقتي لمپارد يا ساوت گيت يا جرارد باشيد 
و پنالتي خراب كنيد اتفاقي رخ نمي دهد 
اما اگر سياهپوست باشيد حتما به خاطر 
رنگ پوست تان است كه پنالتي خراب 

كرده ايد! 

       هواداران نژادپرســت انگليسي با 
حمله بــه صفحه هاي ايــن 3 بازيكن 
شــكلك هاي ميمون ، موز و مدفوع و 
جمله هايي با محتواي دشــنام و نفرين 
و تهديد گذاشــته اند. به ساكا گفته اند 
»برگرد به نيجريه« و »از كشور من گمشو 
بيرون!« كسي نيست به آنها بگويد كه 
بهترين بازيكنــان تاريخ مثل مارادونا، 
پالتيني، زيكو، مســي و كريســتيانو 

رونالدو هم پنالتي خراب كرده اند.

        اتحاديه فوتبــال، پليس و مراجع 
ديگري قول پيگيري اين حمله ها را داده 
و حتي اعالم كرده اند كه از شبكه هاي 
اجتماعي خواهند خواســت موضوع و 
تخلفات را پيگيري و كاربران متخلف را 

محروم كنند.

         فقط اين نبود؛ بازيكنان انگليس در 
حمايت از فعاليت هاي ضد نژادپرستانه 
در طول مسابقات يورو پيش از آغاز هر 
مسابقه زانو زدند؛ حركتي كه انتقادات 
فراواني را از ســوي هواداران انگليسي 
به دنبال داشت و بخشي از اين هواداران 
بازيكنان تيم ملي انگليس را هنگام زانو 

زدن هو مي كردند.

          به يك نكته جالب از تيم قهرمان 
هم اشاره كنيم تا اين موضوع را بشويد 
و ببرد. ماركو وراتــي، چيرو ايموبيله و 
لورنتزو اينسينيه كه در فصل 2011-2012 
با پسكارا تحت هدايت زدنيك زمن به 
سري آ صعود كردند، پس از 9سال در كنار 
يكديگر اين بار قهرماني در يورو2020 را 

جشن گرفتند.

    در مــورد پنالتــي زدن ســاكا، 
صحبت هاي زيادي شــد. روي كين از 
ســرمربي تيم انتقاد كرد كه چرا به اين 
جوان خام چنين وظيفــه اي را محول 
كرده و از بازيكنان باتجربه تر و خصوصا 
گريليش و رحيم استرلينگ انتقاد كرد 
كه چرا اجازه داده انــد چنين بازيكني 
پنالتي بزند. عده اي هــم در حمايت از 
ساكا از شــجاعتش تمجيد كرده و به 
ديگران طعنه زده انــد كه چرا حاضر به 
زدن پنالتي نشده اند. جك گريليش در 
پستي كه گذاشته تأكيد كرده كه از مربي 
درخواست داشته تا نامش را در ليست 
پنالتي زن ها جاي بدهــد اما اين اتفاق 
نيفتاده. كلي هم عالمــت تعجب آخر 

جمله اش گذاشته.

     ساوت گيت در حمايت از ساكا، سانچو 
و رشفورد كه پنالتي شان را خراب كردند 
گفته مسئوليت اين شكست و پنالتي ها 
به عهده سرمربي است. او در فاصله يكي 
دو دقيقه مانده به پايان 120دقيقه سانچو 
و رشفورد را به زمين فرستاد. رشفورد 
چندبار سابقه خراب كردن پنالتي را دارد 
و در منچستريونايتد از زماني كه برونو 
فرناندس آمده، او اجازه پنالتي زدن را 
ندارد. همينطور ســاكا كه در آرسنال 
جزو پنالتي زن هاي اصلي نيست و افراد 
ديگري مثل الكازت يا اوباميانگ پنالتي ها 
را مي زنند. در دورتموند هم كه با وجود 
هالند و رويس به سانچو پنالتي نمي رسد. 
اين بچه ها كجا پنالتــي زده و تمرين 

كرده اند كه اينجا بايد جواب بدهند؟

شاگردان روبرتو مانچيني، جام را سزاوارانه شروع كردند و با قهرماني به پايان رساندند، در مقابل برخي از طرفداران انگليس، 
به بهانه پنالتي هاي از دست رفته فينال، در شبكه هاي اجتماعي به بازيكنان سياهپوست تيم توهين نژادپرستانه كردند 

زيبا مثل ايتاليا
در شبي كه بخشي از حواس مردم ايتاليا به حضور پديده تنيس اين تيم در فينال ويمبلدون بود، بقيه 
حواس ها معطوف ومبلي شده بود. ايتاليايي ها در يك شب همه افتخارات ورزشي سال شان را در انگليس 
مي جستند. متئو برتيني ست اول را مقابل نواك جوكوويچ بزرگ برد. ايتاليايي ها سر از پا نمي شناختند 
اما جوكوويچ تيم ملي فوتبال انگليس نبود. صربيناتور در هر 3 ست بعدي تنيسور رده هفتم جهان را 
شكست داد و براي ششمين بار فاتح ويمبلدون و بيستمين گرنداسلم عمرش شد. كاري به اين نداريم 
كه تنيسور صرب حاال در ركورد 20عنوان قهرماني راجر فدرر كبير در گرنداسلم ها برابر است و مي تواند 

در المپيك از ركورد فدرر عبور كند؛ نكته اين جاست كه هواداران ايتاليا پس از شكست برتيني و گل 
زودهنگامي كه از لوك شو در فينال يورو2020 خوردند، تصور كردند همه روياهايشان بر باد رفته است. 
آن گل اما همه  چيز را تغيير داد. انگليس در الك دفاعي فرورفت و در برابر ديدگان 58هزار تماشاگر 
خودي 70درصد بازي را به حريف داد. ايتاليا به شيوه اي بازي كرد كه اسپانيا مقابل آنها بازي كرده بود. 
گل نيمه دوم بونوچي ورق را برگرداند و بخت آزمايي پنالتي ها قهرمان جام را معرفي كرد. شايد ايتاليا و 

انگليس بهترين تيم هاي جام نبودند اما بلد بودند چگونه در مسير فينال راه بروند.

بهترين ها را بشناسيد
دوناروما، كريستيانو رونالدو، پدري...

بونوچي كه گل مساوي ايتاليا را وارد دروازه انگليس كرد و گره بازي را گشود، 
جايزه بهترين بازيكن فينال يورو را به خودش اختصاص داد. جوايز ديگري هم 
ازجمله بهترين گلزن، بهترين بازيكن جام و بازيكن جوان تورنمنت توزيع شد.

بازيكن جوان
پدري پس از فصل شگفت انگيزي كه در بارسلونا داشت، در يورو2020 هم يك جايزه 
فردي برد و به عنوان بهترين بازيكن جوان جام برگزيده شد. پدري 18ساله، قبل از اين 
رقابت ها تنها 4بازي ملي رسمي براي اسپانيا انجام داده بود اما در اين رقابت ها تنها 
يك دقيقه در بازي هاي تيمش حضور نداشت. او اين فصل هر 4 روز يك بار فيكس بازي 
كرده. پدري در نيمه نهايي مقابل ايتاليا كه اسپانيا تيم برتر ميدان بود، در 120دقيقه 

65پاس داد كه فقط يكي شان اشتباه بود. او در مجموع 629دقيقه بازي 
كرد و 76/1 كيلومتر دوندگي داشت و 92/3 درصد پاس هايش 

به مقصد رسيد.

بهترين بازيكن
جان لوييجي دوناروما به خاطر پنالتي هايي كه در 2 بازي آخر براي 

ايتاليا گرفت، جايزه بهترين بازيكن يورو2020را از آن خود كرد. دوناروما 
كه با وسوسه مدير برنامه هاي جنجالي اش مينو رايوال قراردادش را با ميالن تمديد نكرده 
بود و در همين تابستان بدون رسيدن پولي به ميالن به پاري سن ژرمن نقل مكان كرد، 
از سوي هواداران باشگاه ايتاليايي به پول پرستي متهم شده بود كه با توجه به سوابق 
مدير برنامه هايش مي توان گفت اتهام بيراهي نبوده. رايوال با بارسلونا هماهنگ كرده 
بود تا از طرف اين باشگاه در رسانه ها اعالم كند كه دروازه بان ايتاليايي را مي خواهند تا 
چانه زني با پاري سن ژرمن براي عقد قرارداد اين بازيكن بهتر پيش برود. رايوال به الپورتا 
قول داده كه اين كار را جبران كند و بازيكن بزرگي به نوكمپ ببرد. دوناروما شايد با وجود 
بازيكناني مثل اسپيناتزوال، جورجينيو و كيه زا بهترين بازيكن تيمش هم نبود اما در 

پنالتي ها نقشي كليدي به عهده گرفت و 2پيروزي حياتي و تاريخي 
مقابل اســپانيا و انگليس به لطف درخشش او بود. پس از پيتر 
اشمايكل در سال1992، دوناروما به دومين دروازه باني تبديل 
شد كه عنوان بهترين بازيكن يورو را به دست مي آورد. ميالن 
و ايتاليا با دوناروما تاكنون 5بار به ضربات پنالتي رفته اند. در 

هر 5مورد، تيم هاي دوناروما با برد از زمين خارج شــدند. )2بار 
ايتاليا و 3بار ميالن(

كفش طال
با اينكه كريستيانو تنها در 4مســابقه حاضر بود و توپ هايش در بازي با بلژيك وارد 
دروازه نمي شد و با سد محكمي به نام كورتوا روبه رو مي شد، كفش طال و جايزه بهترين 
گلزن مسابقات را برد. او 5گل در 4مسابقه زد كه با تعداد گل هاي پاتريك شيك از چك 
برابر بود اما چون يك پاس گل هم داده بود )به ژوتــا در بازي با آلمان( اين جايزه را با 
كسي شريك نشد. البته رونالدو 3گل از 5گلش را با پنالتي زد درحالي كه پاتريك فقط 
يكي از گل هايش پنالتي بود. كريم بنزما هم بدشانس بود كه فرانسه در ميان ناباوري 

با سوئيس مساوي كرد و در پنالتي ها باخت وگرنه مي توانست به جايزه برسد. 
رونالدو در 360دقيقه بازي 5گل زد و يك پاس گل داد؛ ميانگين هر 72دقيقه 
يك گل و هر 60دقيقه يك تأثير روي گل ها. پاتريك شيك )5گل، بدون 
پاس گل، 404دقيقه بازي( و كريم بنزما )4گل، بدون پاس گل، 349دقيقه 
بازي( پس از رونالدو بهترين عملكرد گلزني را در اختيار دارند. كريستيانو 
رونالدو به نخســتين بازيكن تاريخ تبديل شد كه در ليگ قهرمانان اروپا، 
ليگ برتر انگليس، الليگا، سري آ و يورو عنوان آقاي گلي را به دست مي آورد. او 
فقط آقاي گلي در جام جهاني را در كارنامه اش كم دارد. شايد اگر بيرانوند پنالتي اش را 

نمي گرفت به اين افتخار هم نزديك مي شد.

بهترين باشگاه گلزن
كريستيانو و آقاي گلي ســري آ و يورو در يك فصل درصورتي اتفاق افتاد كه تيمش 
چهارم شد و دومي درصورتي اتفاق افتاد كه تيمش در مرحله يك هشتم حذف شد. 
بازيكنان يوونتوس در يورو2020 موفق شدند 12گل به ثمر برسانند كه بيش از هر باشگاه 
ديگري است؛ رونالدو 5گل، موراتا 3گل، كيه زا 2گل، رمزي يك گل و بونوچي يك گل.

صربيناتور هم 20 شد
نواك جوكوويچ با قهرماني در ويمبلدون، به ركورد 20قهرماني در گرند اسلم ها رسيد و 

در كنار رافائل نادال و راجر فدرر ايستاد
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تيم ملي خلوت كرد

حرف هاي كاپيتان

بسكتباليست هاي ايران در مسابقات جهاني زير 19سال در بين 
16تيم، دوازدهم شدند. با نخستين بازي اين تيم، كارشناسان از 
كوتاهي قد بازيكنان اظهار نگراني كردند. نه براي مســابقاتي كه 
همين دوره در پيش داشت بلكه براي آينده بسكتبال ايران. تيم 
ايران با ميانگين 194سانتي متر تعجب فيبا را برانگيخت كه چرا 
بازيكن 2متر به باال كم داريم! اين نگراني در ادامه بازي ها بيشــتر 
شد. به خصوص كه اين بار سرمربي تيم گفت مشكل شان در بازي 
با حريفان »سايز« ايراني هاست. در 7ســال گذشته كه اين تيم 
اردو و تمرين داشت مدام شنيده بوديم »استعداديابي از 700نفر 
صورت گرفت«. يعني در بين اين تعداد، بهتر از استعدادهاي زير 

184سانتي متر نداشتيم؟

بســكتبال در المپيك جايگاه ويژه اي دارد و بسكتباليســت ها 
مورد توجه جهانيان قرار مي گيرند ازجمله تيم ايران كه در يكي 
از ديدارهاي مهمش بايد با آمريكا بازي كند. آمريكا 2 روز پيش 
به نيجريه باخت. در شــرايطي كه تيم هاي المپيكي بازي هاي 
تداركاتي برگزار مي كنند اما تيم ملي بسكتبال با خودش خلوت 
كرده است تا به اصطالح از حواشي دور باشد. حاشيه هايي كه البته 
خود تيم ملي با باخت هاي در ژاپــن، ماجراي فرودگاه و 2 باخت 
سنگين در اسپانيا براي خودش ساخت و نه كسي ديگر. براي اينكه 
خلوت تيم ملي اين روزها به هم نخورد سفر به تركيه هم يواشكي 
لغو شد تا تمركز تيم بعد از 2 ماه پرحاشيه فقط روي المپيك باشد.

صمد نيكخواه بهرامي كاپيتان تيم ملي بسكتبال در مصاحبه اي 
مصداق »به در گفته كه ديوار بشــنود« عمل كرد. او كارشناسان 
بسكتبال را به خاطر انتقاد از باخت هاي تيم ملي در ژاپن و اسپانيا 
»بي انصاف« خواند. صمد گفت »تفــاوت ما با تيم هاي خوب دنيا 
۵0بازي خوب و با كيفيت در سال است« يا »20 الي 2۵ نفر در تركيب 
كادرفني اسپانيا حضور دارند«، »بازيكن باالي 2 متر نمي تواند براي 
چند ساعت روي صندلي اكونومي هواپيما بنشيند«، »تيم ما با اين 
امكانات محدود«، »نوع آماده سازي ما با تيم هاي نامدار دنيا خيلي 
متفاوت است.« صمد جان! مسئوالني كه شرايط حداقلي را براي تيم 
ملي فراهم نمي كنند در حق تان بي انصافي مي كنند يا كارشناساني 

كه بارها به همين مشكالت پرداخته اند؟

زير حلقه

سايز جوانان

افشين رضاپور 
كارشناس بسكتبال

 آلكنو، سرمربي تيم ملي واليبال ديروز در جمع خبرنگاران از اقتدارش دفاع كرد 
و در آستانه المپيك جواب منتقدانش را داد 
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فقطمنتصميمميگيرم

مشكلدريافت
 چرا اميرغفور مصــدوم به المپيك مــي رود؟ باز هم نظر 
خبرنگاران اين بود كــه حضور غفور در تيــم به توصيه 
دســتيارانش بوده اســت. آلكنو جواب داد: »تا جايي كه 
امكانش بود توضيح دادم. اما گويا بلند حرف نمي زنم. يك بار 
ديگر مي گويم؛ همه تصميمات را به تنهايي مي گيرم. غفور 
هيچ مشــكلي ندارد و با آمادگي كامل به المپيك مي رود. 
درباره رفتن او به المپيك من احتياجي به مشــورت كسي 
ندارم و ايــن تصميم خود من بود.«آلكنو مشــكل اصلي 

تيــم را دريافت مي داند و مي خواهد مهــدي مرندي را به 
المپيك ببرد؛ موضوعي كه خيلي مورد پسند خبرنگاران 
و كارشناسان ايران نيست: »هم اكنون به غير از عبادي پور 
بقيه بازيكنان دريافت متوسطي دارند. آمار جايگاه واقعي 
بازيكنان را نشان مي دهد. مرندي بازيكن باتجربه اي است. 
اگر بازيكن خوبي در دريافت داشتيم، اتفاقات ست چهارم 
نمي افتاد.« او درباره خط زدن بقيه هم صحبت كرد: »من به 
برديا سعادت عالقه مند هستم اما براي المپيك بي تجربه و 
خام است. اميرحسين اسفنديار هم بايد ذهنش را درست 
كند. حضرت پور هم بازيكن خوبي است اما او را نمي توانيم 

در تيم المپيك داشته باشيم.«

والديمير آلكنو، سرمربي روسي تيم ملي واليبال يك 
هفته قبل از رفتن تيم به بازي هــاي المپيك به همه 
انتقادات جواب داد. او مثل همان روزهايي كه در ليگ 
ملت ها از كنار زمين با چهره هاي متفاوت تيم را كوچ 
مي كرد، ديروز در نشست خبري هم چند چهره داشت؛ 
از دســت منتقدان و به خصوص فرهاد قائمي عصباني 
بود، با بغض درباره پوريا فياضي حرف زد و با مهرباني از 

برديا سعادت گفت.
آلكنو در شروع نشســت درباره ليگ ملت ها صحبت 
كرد و گفت با شرايط موجود نمي توانست معجزه كند: 
»اين رقابت ها محك بازيكنان براي المپيك توكيو بود. 
مي خواســتم بازيكنان جوان را در يك شرايط كامال 
پرفشــار محك بزنم. مي دانم تغييــر دائم تركيب كار 
درستي نيست، اما بايد بازيكنان را مي شناختم. ايران 
تقريبا 2سال بازي رسمي انجام نداده بود و ۵0درصد 
تيم را جوان هايي تشــكيل مي دادند كه بازي رسمي 
نداشتند. به معجزه اعتقاد ندارم، اما با كار و تالش زياد 

مي توانيم موفق باشيم.« 

به نظر مي رســيد آلكنو بيشــتر براي پاسخ به كساني 
كه هفته گذشته اقتدارش را زير سؤال برده  بودند، در 
اين نشست حاضر شــده بود. فرهاد قائمي بعد از آنكه 
از فهرست مســافران المپيك خط خورد، مدعي شد 
كه آلكنو هيچ كاره اســت و مافيــا در واليبال تصميم 
مي گيرد. ديروز هم نظر بعضــي از خبرنگاران اين بود 
كه دســتياران آلكنو به او مي گويند چه كند. توتولو و 
محمدرضا تندروان دستياران آلكنو هستند. سرمربي 
تيم ملي در جواب اين انتقــاد گفت: »براي من آبروي 
خودم از همه  چيز مهم تر است. من از دستيارانم مشورت 
مي گيرم ولــي تصميم نهايي را خــودم مي گيرم. من 
مربي اي نيستم كه كسي روي من فشار وارد كند. از روز 
اول همه تصميمات فني را خــودم گرفته ام، نه رئيس 
فدراسيون و نه سرپرست تيم در هيچ مسئله اي روي 

من فشار وارد نكردند.«
آلكنو هنوز عصباني اســت كه چرا قائمي در رسانه ها 
عليه او حرف زده اســت: »نمي خواستم درباره فرهاد 
قائمي صحبت كنم اما اين موضوع در ايران خيلي داغ 
شده و مي خواهم ماجرا را روشن كنم. تفاوت بنيادي 
من و قائمي اين است كه من از او بزرگ تر هستم. اين 
بازيكن درباره عناوين و افتخــارات صحبت كرده، اما 
او يك صدم من هم افتخار ندارد. مــن او را رودرروي 
خودم نشــاندم و صحبت كردم، امــا او در روزنامه ها 

جوابم را داد.«
قائمي گفته بود كه با دعوت رئيس فدراسيون به اردوي 
تيم ملي اضافه شده است. فدراســيون اين موضوع را 
تكذيب كرد اما آلكنو حرف هــاي قائمي را تأييد كرد: 
»بعد از ليگ ملت ها به روســيه رفتم، دقيقا 2روز قبل 
از آمدن به ايران در روزنامه هاي روسي خواندم كه اين 
بازيكن به تيم ملي دعوت شده اســت. دو سه ساعت 
بعد آقاي خوش خبر از من پرسيد شما موافق هستيد 

او به تيم بيايد، گفتم اگر يك ســر و گــردن باالتر از 
بازيكناني باشد كه در اردو هستند، استقبال مي كنم. 
اما بعد از تمرين اول ديدم قائمي شرايط مطلوبي ندارد. 
نمي خواستم اين بازيكن را آزار بدهم. بعد از تمرين از 
او تشكر كردم. اگر دو سه ماه قبل از المپيك بود، حتما 
وقت مي دادم كه به آمادگي مطلوب برسد، اما 10روز 

مانده به رفتن تيم اين امكان وجود نداشت.«

  بغض براي رفتن فياضي
نوبت به دليــل خط خوردن فياضي كه رســيد، آلكنو 
بغضش گرفت: »با اين ســؤال مرا تكه تكه كرديد. من 
با قلبي دردنــاك بايد بگويم متأســفم كه فياضي در 
تيم ما نيست. از او بسيار سپاســگزارم. رفتار، منش، 
شــخصيت، تالش بي وقفه و حجــم كاري كه از او در 
تمرينات مي ديدم، مثال زدني است. چنين بازيكناني 
در دنيا نادر هستند. فياضي خيلي تالش كرد اما درمان 
مصدوميت او به زمان بيشــتري نياز داشت.«آلكنو به 
اشتباهي كه داشت، اعتراف كرد: »اشتباه من اين بود 
كه بعد از ليگ 12بازيكن اصلي را انتخاب نكردم.«با 
توجه به نتايجي كــه ايران در ليــگ ملت ها گرفت، 
تضميني وجود دارد كه در المپيك موفق باشد؟ آلكنو 
گفت: »در ورزش هيچ ضمانتي وجود ندارد. هيچ كسي 
نمي توانست پيروزي تيم ايتاليا را در يورو تضمين كند. 
فكر مي كنم رفتن روي سكو آرزوي همه مردم ايران 
و تيم ملي باشد. هر كسي آرزويي دارد، اما نمي توانيم 
هيچ فردي را براي نرســيدن به آرزوها محكوم كنيم. 
ابتدا بايد ســطح كلي تيم ايران را با حريفان المپيكي 
مقايســه كنيم كه آنها هم آرزوي رفتن روي ســكو 
دارند.«مســابقات ايران در المپيك از دوم مرداد آغاز 
مي شود و اين تيم در نخستين بازي با لهستان روبه رو 

مي شود.
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  وضعيت بي برنامه چراغ هاي راهنمايي و رانندگي در انديشه
وضع چراغ هاي راهنمايي درانديشه شهريار واقعا تأسف بار است. براي 
مثال مدت زماني كه چراغ سبز است در سر چهارراه هاي فاز 3انديشه 
20ثانيه و زمان چراغ قرمز 2دقيقه اســت. در نقطــه اي ديگر چراغ 
راهنمايي به سمت شهريار چندروزي خاموش است كه باعث تصادف 
و نابساماني شده اســت و در برخي مناطق چراغ ها اصال زمان ندارند 

درحالي كه قبال داشته اند.
تقي از شهريار

 با 72سال سن همچنان منتظر دريافت پيامك واكسن هستم
در 72سالگي به حرف هاي مسئوالن احترام گذاشته و بي برنامه به هيچ 
مكاني براي تزريق واكسن نرفته ام. خط تلفنم هم به نام خودم است 
ولي تا اين لحظه پيامكي كه مرا براي تزريق واكسن به جايي ارجاع دهد 
دريافت نكرده ام. آيا من هم كه دو سال است در قرنطينه خانگي ام، بايد 

راهي مرزهاي كشور شوم تا واكسن دريافت كنم؟
جليلي از تهران 

  آيا رواست سيمان كيسه اي 60هزار تومان باشد
با هزار اميد و آرزو بعد از ســال ها تصميم گرفتيم به شهر پدري خود 
بازگرديم و آنجا به كشــاورزي بازمانده از پدر ساماني بدهيم. اين امر 
نيازمند ساخت مسكني به اندازه يك خانواده 4نفره است كه اكنون 
مجوزهاي آن را گرفته و براي ســاخت وارد عمل شده ايم و متأسفانه 
در همين ابتداي كار ضمن گراني در تمام بخش ها به قيمت سيمان 
كيسه اي 60هزار تومان برخورده ايم. آيا رواست كه اين كاالي اساسي 
در مصالح ساختماني به اين قيمت برســد؟ فروشنده ما را تشويق به 
خريد بيشــتر مي كرد و مي گفت اگر قطعي برق ادامه يابد از اين هم 

گران تر مي شود! چه كسي مسئول اين وضع است؟
قهابادي از دستجرد

  دولت آينده بين حقوق ها و هزينه ها توازن ايجاد كند
اميد و انتظارويژه داريم كه دولت آينده كه متشــكل از عوامل خدوم 
انقالبي خواهد بود، شرايط رابه گونه اي متحول كند كه حداقل حقوق 
جامعه كارگري و كارمندي با دخــل و خرج و هزينه ها توازن معقول 

ايجاد شود.
عسكرآبادي از تهران 

 شماره تلفن باالي فاكتورها را حذف كرده اند
اخيراً فروشگاه هاي بزرگ و كوچك با حذف شماره تلفن هاي ثابت خود 
و نوشتن فقط يك شماره تلفن موبايل روي برگه هاي فاكتور فروش 
و پاسخگو نبودن  عمدي به آنها، اشــكاالت خود را پنهان و به نوعي 
خودشان را از جوابگويي راحت مي كنند كه بديهي است اين اقدام نياز 

به بررسي و تذكر دارد.
محمود بليغيان از اصفهان

  درصد زيادي از مردم پروتكل هاي كرونا را رعايت نمي كنند
درصد زيادي از مــردم رعايت پروتكل هاي كرونا را كنار گذاشــته و 
هيچ چيز را رعايت نمي كنند. اين عده كه به نظر مي رســد از جانشان 
سير شده اند، جان امثال ما را كه براي لحظه لحظه زندگي ارزش قائليم 
به خطر مي اندازند. واقعا چه نهادي مسئول سالمت ماست؟ بهتر نيست 
از توان نيروي انتظامي براي برخورد با افرادي كه پروتكل هاي كرونا را 
رعايت نمي كنند، كمك بگيرند و مردم را مجبور به رعايت پروتكل كند. 
حتي گشت ارشاد را با اين دستور كار وارد ميدان كنند و اجازه ندهند 

چرخه انتقال ويروس ادامه يابد.
محمدرضا از رشت

  شركت هاي بيمه وام هاي ازدواج را ضمانت كنند
از رئيس جمهور منتخب تقاضا داريم با توجه به سختگيري هاي شديد 
بانك ها بــراي ضامن ها جهت دريافــت وام ازدواج تمهيداتي درنظر 
بگيرند كه شركت هاي بيمه وام هاي ازدواج را ضمانت كنند تا بخشي 

از مشكل جوانان به اين طريق حل شود.
امينيان از تهران 

 چرا نيازهاي سيستان و بلوچستان ديده نشده است
چرا مسئوالن اين روزها از كمبودهاي سيستان و بلوچستان مي گويند 
آيا در طول دهه هاي گذشته سيســتان و بلوچستان وجود نداشته يا 
مسئوالن نبوده اند كه مشكالت ديده شود و پيش بيني چنين روزهاي 
تلخي براي اين استان ميسر شود. اگر در ســنوات قبل نيازهاي اين 
اســتان محروم و منطقه به خصوص در بخش خدمات بهداشــتي، 
درماني و پزشكي ديده مي شد امروز در استان چنين وضعي نداشتيم. 
با اين حال مردم استان همچنان چشم انتظار حضور مسئوالن براي 

حل و فصل مشكالت هستند.
ميرقهاري از زاهدان

  تزريق واكسن، جهادي و شبانه روزي شود
امروز در خبرها شــنيدم كه مســئولي عنوان كرده بود اعالم ســن 
مشموالن تزريق واكسن به صورت دو ســال دو سال به دليل كمبود 
واكسن نيست بلكه مي خواهند از شلوغي و جمعيت جلوگيري كنند. 
نكته نخست اينكه جلوي شلوغي و جمعيت بايد در ديگر نقاط گرفته 
شود و بعد اينكه به صورت جهادي و بسيجي وار واكسن را شبانه روزي 
تزريق كنند و به مشموالن رده هاي سني مختلف ساعت بدهند. اين 

كار به رضاي خدا و رضايت مردم و كادر درمان نزديك تر است.
دشتي از تهران
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كوتاه از حادثه

پاسخ مسئوالن

دستگيري گدايي با 
موجودي بانكي ميلياردي

مرد شياد با حضور در مساجد وانمود مي كرد در 
راه مانده و فقير است اما بررسي حساب بانكي او 

نشان داد ميلياردر است.
به گزارش همشــهري، در پــي گزارش هاي 
مردمي به پليس مبني بر اينكه فردي 59ساله 
به صورت مشــكوك ضمن حضور در مساجد 
شهر انار واقع در اســتان كرمان با چرب زباني 
ضمن جريحــه دار كردن احساســات مردم 
و اينكه مســافر در راه مانده اســت اقدام به 
تكدي گري مي كند، بررســي اين موضوع در 
دستور كار پليس قرار گرفت. مأموران با بررسي 
موضوع و تحقيقــات ميداني اين فــرد را در 
مسجد روستاي محمدآباد شناسايي و ضمن 
هماهنگي قضايي و دستگيري او در بازرسي 
از خودرو اش مبالغــي وجه نقد و 2عدد كارت 

بانكي جاسازی شده را كشف كردند.
سرهنگ رضا خليلي نژاد، فرمانده انتظامي انار 
در اين باره گفت: با اعتراف صريح متهم به بزه 
انتسابي مبني بر تحصيل مال نامشروع از طريق 
تكدي گري، سوابق او نيز بررسي و مشخص شد 
كه در 2سال گذشته نيز داراي چنين سابقه اي 
بوده است. ســرهنگ خليلي نژاد، خاطرنشان 
كرد؛ اين فرد كه اهل و ساكن يكي از شهرهاي 
شمالي كشور اســت، كار تكدي گري خود را 
از استان سيستان و بلوچســتان آغاز كرده و 
سرانجام پس از دستگيري در اين شهرستان 

با تشكيل پرونده به مرجع قضايي معرفي شد.
وي گفت: با دســتور مقام قضايي كارت هاي 
بانكي وي بررسي و با احتســاب وجوه نقد و 
دارايي هاي او هنگام دستگيري معلوم شد كه 
او مبلغ 4ميليارد و 800ميليون ريال پول دارد.

فرمانده انتظامي شهرستان انار در پايان تأكيد 
كرد: اين فرهنگ بايد رايج شود كه مردم براي 
انجام كار خير به جاي كمك مستقيم به چنين 
افرادي، از طريق سازمان ها و مؤسسات خيريه 

مردم نهاد به نيازمندان واقعي كمك كنند.

 3نوجوان 15ساله
 20موتورسيكلت سرقت كردند

تحقيقات درخصوص سرقت 20دستگاه موتورسيكلت نشان داد  كه سارقان 
3پسر 15ساله هستند كه باند سرقتی را تشكيل داده اند. به گزارش همشهري، 
سرهنگ محمدحســين باباكالني، فرمانده انتظامي شهرستان نجف آباد از 
دســتگيري اعضاي يك باند 3نفره سارقان موتورســيكلت و اعتراف آنها به 
20فقره سرقت خبر داد و گفت: در پي وقوع چندين فقره سرقت موتورسيكلت 
در نجف آباد، بررسي موضوع در دستور كار مأموران قرار گرفت. وي ادامه داد: 
مأموران دايره تجسس كالنتري18پس از انجام اقداماتي تخصصي 3سارق 
15ساله را در ارتباط با اين سرقت ها شناســايي و دستگير كردند. متهمان 
نوجوان، هنگامي كه با مســتندات پليس روبه رو شــدند به سرقت 20فقره 
موتورســيكلت و فروش آنها به يك مالخر اعتراف كردند. اين مقام انتظامي 
با اشاره به دســتگيري مالخر اين پرونده، اظهار داشت: در اين رابطه پرونده 
تشكيل و همه متهمان به مراجع قضايي تحويل داده شدند. سرهنگ باباكالني 
اولويت اصلي پليس را كشف و بازگرداندن اموال مسروقه به مالكان دانست و 
افزود: تجهيز موتورسيكلت به وسايل پيشگيري از سرقت و پارك نكردن آن 
در مكان هاي خلوت و تاريك تا حدي زيادي از سرقت آن پيشگيري مي كند.

قصاص؛پايان دوئل عشقي

پسري جوان كه 5سال قبل بر سر يك دختر دست به جنايت زده و به قصاص 
محكوم شده بود، در محوطه زندان رجايي شهر به دار مجازات آويخته شد.پيگيري

به گزارش همشهري، اين جنايت 28بهمن سال 95در اطراف تهران رخ داد. 
آن روز وقتي گزارش يك درگيري خونين به پليس اعالم شد، تيمي از مأموران راهي محل 
حادثه شدند و تحقيقات خود را آغاز كردند. بررسي ها حكايت از اين داشت كه پسري جوان 
در اين درگيري با ضربات چاقو زخمي شده و به بيمارستان انتقال يافته است. درحالي كه 
تحقيقات در اين باره ادامه داشت، از بيمارســتان خبر رسيد كه جوان زخمي جانش را از 
دست داده است. در اين شرايط پرونده جنايي تشكيل و با تحقيق ازشاهدان عامل جنايت 
شناسايي و دســتگير شــد. وي در بازجويي ها اقرار كرد كه دعواي او و مقتول بر سر يك 
دختر بوده است. او گفت كه عاشق دختري جوان شده و قصد ازدواج با او را داشته اما وقتي 
فهميده كه مقتول نيز به آن دختر عالقه دارد و وي را مانع رسيدن به خواسته اش ديده با او 
درگير شده و وي را به قتل رسانده است. متهم همچنين مدعي شد كه روز حادثه فقط قصد 
ترساندن و زهرچشم گرفتن از مقتول را داشته اما وقتي با يكديگر درگير شدند كنترلش را 

از دست داده و با چاقو به او ضربه زده است.
متهم به قتل روانه زندان شد و بعد از مدتي در شعبه دهم دادگاه كيفري پاي ميز محاكمه 
رفت و با حكم دادگاه به قصاص محكوم شد. او به حكم قصاصش اعتراض كرد و پرونده به 
ديوان عالي كشور فرستاده شد. قضات شعبه 39ديوان پس از بررسي پرونده، حكم قصاص 
وي را تأييد كردند و پرونده براي انجام مقدمات اجراي حكم به شعبه اجراي احكام دادسراي 
جنايي تهران فرستاده شد. محكوم به قصاص چند روز قبل در محوطه زندان رجايي شهر 
پاي چوبه دار رفت و با اصرار اولياي دم حكم قصاص وي نيز اجرا شد. به اين ترتيب با به دار 

آويخته شدن قاتل، پرونده اين جنايت بسته شد.

قمه كشي دختر نوجوان در پارك؛ درگيري واقعي يا فيلمي ساختگي

ربودن كودك 3ساله در پوشش مأمور اداره گاز

با گذشــت 5 ماه از قتل مرد دالر 
فروش، پليس پايتخت به شواهدي جنايي

دســت يافتــه كــه از نقش يك 
دندانپزشك در اين جنايت حكايت دارد اما متهم 
به رغم همه شــواهد و مداركي كه عليه اوست، 

جنايت را انكار مي كند.
به گزارش همشهري، در يكي از آخرين روزهاي 
بهمن سال گذشته زني كه براي كوهنوردي به 
ارتفاعات ســعادت آباد رفته بود هنگام بازگشت 
چشــمش به يــك خــودروي ال90 افتاد كه 
2سرنشين داشت. خودرو در مسير كوهستاني 
توقف كرده بود، راننده مردي جوان و سرنشين 
آن حدودا 70ساله به نظر مي رسيد. آنها با يكديگر 
جرو بحث مي كردند و زن كوهنورد نيز شــاهد 
درگيري آنها بود. اما مشاجره ميان آن 2نفر باال 
گرفت تا جايي كه آنها از خودرو پياده و با يكديگر 
گالويز شدند. لحظاتي بعد مرد 70ساله خون آلود 
روي زمين افتاد و مرد جوان پشت فرمان نشست 

و از محل گريخت.

پليس وارد مي شود
زن كوهنورد كه از ديدن اين صحنه وحشت كرده 
بود با پليس و اورژانس تماس گرفت. دقايقي بعد 
و با حضور مأموران مرد مجــروح براي درمان به 
بيمارستان انتقال يافت اما شدت ضربات به حدي 
بود كه به كام مرگ رفت. در اين شرايط ماجرا به 
قاضي حبيب اهلل صادقي، بازپرس جنايي تهران 
گزارش و تحقيقات تيم جنايي براي شناســايي 
عامل جنايت آغاز شد. با توجه به كشف مدارك 
شناسايي، هويت مقتول شناسايي شد. او مردي 
حدودا 70ســاله و بازنشســته بود كه در زمينه 

خريد و فروش دالر فعاليت داشــت. تيم جنايي 
براي كشــف ابعاد پنهان اين قتل به تحقيق از 
شاهد حادثه كه زن كوهنورد بود پرداخت. وي 
گفت: وقتي قاتل و مقتول از ماشين پياده شدند 
درگيري شــان شــدت گرفت. ناگهان مقتول با 
التماس فرياد مي زد كه نزن، نزن. اما قاتل با چاقو 
ضربات متعددي به مقتــول زد. من با ديدن اين 
صحنه به وحشــت افتاده بودم و از ترس جرأت 
نمي كردم جلوتر بروم. همه  چيز در مدتي كوتاه 
اتفاق افتاد و بعد عامل جنايت پشت فرمان خودرو 
نشست و پا به فرار گذاشت. من نتوانستم شماره 
پالك خــودروي ال90 را به خاطر بســپارم اما 
تا حدودي چهــره و هيكل قاتل را كه ماســك 

به صورت داشت به خاطر دارم.
بررسي ها حكايت از اين داشــت كه مقتول روز 
حادثه با مردي جوان كه خودروي ال90 هم دارد، 
قرار مالقات داشته اســت. وي مظنون اصلي در 
پرونده بود كه بازداشت شده بود. او كه با مقتول 
مراودات كاري داشــت در تحقيقات عنوان كرد 
كه روز حادثه با مرد 70ساله قرار كاري داشته اما 
هرچه منتظرش مانده، نيامده است. او مي گفت 
هرچه با موبايل مقتول تماس گرفته او پاسخ نداده 

و نقشي در قتل ندارد.
تحقيقات نشان مي داد كه گفته هاي او حقيقت 
دارد و مرد جوان اگرچه روز حادثه به مقتول زنگ 
زده و با او قرار داشــته و صاحب خودروي ال90 
هم بود اما شــواهدي عليه او نبود. به اين ترتيب 
مرد مظنون آزاد شد و جســت و جوي مأموران 
براي شناسايي عامل اين جنايت همچنان ادامه 
داشت تا اينكه ردپاي يك دندانپزشك در پرونده 

به دست آمد.

اين مرد جراح و متخصص دندانپزشكي بود كه 
سال ها قبل در اوكراين تحصيل كرده و تخصص 
گرفته بود. نام او در ليست افراد تحت تعقيب قرار 
گرفت و در ادامه معلوم شد كه وي از مدت ها قبل 
با مقتول خريد و فروش دالر مي كرد. از ســوي 
ديگر مشخصات اين مرد با گفته هاي تنها شاهد 

ماجرا كه زن كوهنورد بود مطابقت داشت.
وقتي مأموران سراغ اين مرد 45ساله رفتند معلوم 
شد كه وي حدود 2ماه قبل به اتهام سوءقصد به 
برادرش بازداشت شده و در زندان است. ماجرا از 
اين قرار بود كه دو برادر كه هر دو دندانپزشــك 
بودند از چند وقت قبل دچار اختالفات خانوادگي 
شده بودند. روز حادثه شــاكي وقتي به مطبش 
رسيد و قصد خارج شــدن از آسانسور را داشت 
ناگهان مردي را ديد كه يك دســته گل مقابل 
صورتش گرفتــه. اين مرد به محــض اينكه در 
آسانســور باز شد با اســلحه، گلوله اي به سمت 
شاكي شليك كرد و بعد متواري شد. مرد مجروح 
به بيمارستان انتقال يافت و به كما رفت. تالش 
براي نجات او كه تــا يك قدمي مرگ پيش رفته 
بود به نتيجه رسيد و وي زنده ماند. او در تحقيقات 
عنوان كرد مردي كه به جان او سوء قصد كرده بود 
با اينكه صورتش را پشت دسته گل پنهان كرده 
بود، شباهت زيادي به برادرش داشته كه او هم 

دندانپزشك است.

شاكي مي گفت از مدت ها قبل با برادرش دچار 
اختالفات خانوادگي شــده و او بــوده كه قصد 
كشتن وي را داشته است. به اين ترتيب بود كه 
مرد دندانپزشك به اتهام ســوء قصد به برادرش 
بازداشــت شــده و به زندان افتاده بود اما منكر 

شليك به برادرش بود.

انكار دوباره 
مرد دندانپزشك ديروز به اتهام قتل مرد 70ساله 
دالر فروش به دادســراي جنايي تهران منتقل 
شد اما منكر قتل عمدي شد. با وجود اينكه وي 
خودروي ال90 دارد و مشخصاتش با گفته هاي 
شاهد جنايت مطابقت دارد و شواهد ديگري نيز 
عليه وي به دســت آمده اما او قتل را انكار كرد و 
گفت كه اصال مقتول را نمي شناخته است. اين 
درحالي است كه شــواهد نشان مي دهد كه وي 
از مدت ها قبل با مقتــول در زمينه معامله دالر 
فعاليت و همكاري داشــته است. هم اكنون اين 
فرضيه مطرح شــده كه مرد دندانپزشك كه از 
مدتي قبل دچار مشــكالت مالي بسياري شده 
بود بر سر همين مشكالت مالي دست به قتل مرد 
دالر فروش زده است و در اين شرايط وي با دستور 
قاضي بازداشــت شــده و براي انجام تحقيقات 
بيشــتر در اختيار كارآگاهان اداره دهم پليس 

آگاهي تهران قرار گرفته است.

درحالي كه پليس شواهد زيادي عليه متهم دارد اما او جنايت را انكار مي كند

آبياري درختان بوستان ريحان به طور منظم انجام مي شود
روابط عمومي منطقه 5شهرداري تهران پيرو چاپ پيام مردمي با عنوان 
خشك شدن درختان در بوستان ريحان و عدم آبياري در ستون با مردم 
روز 27خردادماه پاسخ داده اســت: »ضمن تقدير از شهروند محترم 
به اطالع مي رســاند: آبياري درختان در بوستان ها به طور منظم و در 
ساعات مناسب صورت مي گيرد و نظارت مستمر نيز از سوي معاونت 
خدمات شــهري و محيط زيســت بر اين فرايند انجام مي شود، لكن 
به دليل گرماي زياد هوا سطح خاك به سرعت خشك مي شود و اينگونه 
به ذهن متبادر مي شود كه اين درختان آبياري نمي شوند. شهرداري 
منطقه 5 مي كوشد با اجراي طرح هاي بازچرخاني و تصفيه آب و پساب، 
آب مورد نياز براي آبياري پايدار همه درختان و فضاي سبز موجود در 

منطقه را فراهم آورد.«

انتشار فيلمي كوتاه از درگيري چند دختر نوجوان با 
يكديگر كه در ادامه به قمه كشي منجر مي شود، بازتاب 
گسترده اي در شــبكه هاي اجتماعي داشته و پليس 
تحقيقات خود را براي روشن شدن پشت پرده اين فيلم 

آغاز كرده و به سرنخ هايي دست يافته است.
به گزارش همشهري، در روزهاي گذشته فيلم درگيري 
چند دختر نوجوان با يكديگر به يكي از پربازديدترين 
فيلم ها در شبكه هاي اجتماعي تبديل شده است. اين 
فيلم چند دختر نوجوان را در پاركي كه به نظر مي رسيد 
در اصفهان باشد نشــان مي دهد. آنها بر سر موضوعي 
نامعلوم با يكديگر درگير شده اند و آنطور كه از صداهاي 
داخل فيلم مشخص است چند پســر جوان در حال 

فيلمبرداري از اين درگيري هستند. آنها ابتدا به صورت 
دسته جمعي با يكديگر درگير مي شوند و در ادامه چند 
نفر از آنها كه جثه بزرگ تري دارند يكي از دختران را 

به شدت كتك مي زنند و او را روي زمين مي اندازند. 
كشــمكش بين دختران نوجوان در حالي ادامه پيدا 
مي كند كه پســراني كه از آنها فيلم مي گيرند تالش 
مي كنند آنها را براي ادامــه درگيري تحريك كنند. 
در ادامه كار به كشيدن موي يكديگر مي رسد تا اينكه 
يكي از دختران نوجوان متوجه مي شــود دختري كه 
در حال كتك خوردن اســت، يك چاقو همراه خود 
دارد. از او مي پرســد كه چاقو داري و او هم آن را كه 
قمه اي بزرگ است از داخل شلوارش بيرون مي كشد 

و به طرف بقيه دختران مي گيرد. درســت در همين 
لحظات، پسراني كه فيلمبرداري مي كنند از يك سو و 
ساير دختران از سوي ديگر دختري را كه قمه به دست 
گرفته را تحريك مي كنند. او درحالي كه قمه اش را باال 
گرفته، به طرف دختراني كه همين چند لحظه قبل او 
را كتك زده بودند مي رود اما پيش از آنكه بخواهد از 
قمه اش استفاده كند، يكي از دوستانش به او مي گويد 
كه ممكن است شر درست شــود و از او مي خواهد به 

درگيري پايان دهد.
در روزهاي اخير اين فيلم بارها در شبكه هاي اجتماعي 
باز نشر شد و بازتاب وسيعي داشته است. با وجود اينكه 
بعضي ازكاربران شبكه هاي اجتماعي به اين درگيري 

نگاهی طنزآلود داشتند اما اغلب از وقوع چنين درگيري 
و قمه كشي توسط دختري كم سن و سال ابراز نگراني 
كرده اند. هرچند به درســتي محل وقوع اين درگيري 
مشخص نيست اما از لهجه افراد حاضر در فيلم به نظر 
مي رسد درگيري در استان اصفهان اتفاق افتاده باشد. 
در همين حال بررسي ها نشــان مي دهد كه پليس با 
تشكيل پرونده اي در اين خصوص، تحقيقات خود را 
آغاز كرده و افرادي كه در فيلم حضور دارند شناسايي 

شده اند. 
از سوي ديگر بررسي هاي بيشــتر نشان مي دهد كه 
اين فيلم به احتمال زياد ســاختگي اســت و يكي از 
اوباش منطقه، افــراد حاضر در فيلم را هدايت  و  اراذل 

كرده است.براساس اين گزارش، تحقيقات تكميلي در 
اين باره همچنان ادامه دارد.

4مرد كه با معرفي خــود به عنوان مأمــور اداره گاز وارد 
خانه اي شده بودند پسر 3ساله اي را از آنجا ربوده و با خود 
بردند اما با دخالت پليس اين كودك ربايي با دستگيري 

كودك ربايان به پايان رسيد.
به گزارش همشــهري، اين حادثه صبح روز شــنبه در 
روستاي شيخ حسن در نزديكي تبريز اتفاق افتاد. حدود 
ساعت 8صبح بود كه 4نفر خود را جلوي در خانه اي كه از 

قبل شناسايي كرده بودند رساندند و يكي از آنها زنگ در را 
زد. آنها مدعي شدند كه مأمور اداره گاز هستند و بايد وارد 
خانه شوند. در خانه باز شد و 4مرد وارد شدند. صاحبخانه 
از نقشه اي كه مردان غريبه در سر داشتند اطالعي نداشت. 
آنها در يك لحظه پسر 3ساله خانواده را كه در آنجا حضور 

داشت بغل كرده و با خود بردند.
به دنبال اين كودك ربايي ماجرا به پليس گزارش شــده 

و تحقيقات براي نجات كودك ربوده شــده و دستگيري 
آدم ربايان آغاز شــد. هنوز معلوم نبود كه اين آدم ربايي با 
چه انگيزه اي انجام شده است، با اين حال بررسي ها براي 
روشن شــدن ماجرا ادامه يافت. مأموران پليس آگاهي با 
تحقيق از خانواده گروگان 3ساله به اطالعاتي درباره يكي از 
گروگانگيران دست يافتند. همين سرنخ كافي بود تا پليس 
به اطالعات بيشتري از آدم ربايان دست پيدا كند. شواهد 
به دست آمده نشان مي داد كه آنها پس از ربودن پسر 3ساله 
او را به اردبيل منتقل كرده انــد. گروهي از مأموران راهي 
مخفيگاه متهمان شــدند و ضمن دستگيري آدم ربايان، 

پسر خردسال را نجات دادند.
سردار حسين عبدي، فرمانده انتظامي آذربايجان شرقي با 
اعالم جزئيات اين پرونده گفت: در جريان تحقيقات يكي 
از افراد دخيل در آدم ربايي شناسايي و در يك عمليات 
سريع و به هنگام توسط مأموران دستگير شد و به دنبال 
آن كودك در اســتان اردبيل از چنگال آدم ربايان نجات 
يافت. وي با تأكيد براينكــه آدم ربايان با ترفند نيروهاي 
خدمات رســان گاز وارد منزل اين كودك شده بودند، از 
خانواده ها خواست بدون شناســايي افراد، آنها را داخل 

منزل خود راه ندهند.

 اعتراف سارقان خشن 
به زورگيري از 60راننده تاكسي اينترنتي

3سارق خشن كه با همدســتي يكديگر از 60نفر از رانندگان تاكسي هاي اينترنتي زورگيري 
كرده بودند دستگير شدند. به گزارش همشهري، در پي وقوع چندين فقره سرقت از رانندگان 
تاكسي هاي اينترنتي در شهرستان بهارستان، بررسي موضوع در دستور كار پليس قرار گرفت. 
مأموران پليس آگاهي غرب اســتان تهران پس از انجام تحقيقات شــبانه روزي، به اطالعاتي 
دست يافتند كه از دست داشتن 3نفر ساكن شهرستان بهارستان در اين زورگيري ها حكايت 
داشت. در اين شرايط بود كه مأموران پس از هماهنگي قضايي و در عملياتي غافلگيرانه 3سارق 

را در سبزدشت بهارستان دستگير كردند. سردار كيوان ظهيري، 
فرمانده انتظامي اســتان تهران با اعالم جزئيات اين پرونده 

گفت: با دستگيري متهمان بازجويي از آنان براي كشف 
جرائم شان آغاز شــد. در جريان تحقيقات متهمان به 
10فقره سرقت از رانندگان تاكسي هاي اينترنتي در 
شهرستان بهارستان و بيش از 50فقره سرقت به عنف 
در شهرستان هاي همجوار و تهران بزرگ نيز اعتراف 
كردند و پس از تشكيل پرونده براي سير مراحل قانوني 

تحويل مرجع قضايي شدند.

 دستگيري دندانپزشك
در پرونده قتل مرد دالرفروش
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نگاهي به نمايش» همانند« در جشنواره تئاتر دانشجويي 
مرحومدردسترسنيست

 استفاده نمايشي از يك مراسم ترحيم  

در بحبوحه آغاز پيك پنجم، زماني كه 
انتظار مي رفــت تئاتر كشــور هم به 
تعطيلي پنجمش وارد شود، بر حسب 
اقبال و شــانس موفق به ديدن آخرين نمايش براي دو هفته آتي شدم: 
»همانند«. يك نمايش متفاوت دانشــجويي كه در نخستين شب اين 
جشنواره در عمارت روبه رو روي صحنه رفته بود. نمايشي كه چندان هم 
به نمايش نمي ماند؛ اما كارگردان جوانش در تالش بود وجه دراماتيكي 
به اثر بدهد. متن همانند را پيش از اجرايش خوانده بودم. با ورود ناگهاني 
فردي غريبه به مراسم عزاداري پيرمردي تازه درگذشته و ادعاي مالكيت 

حمام خانه، همه  چيز به هم مي ريزد.
در ظاهر تصور نمي شــود از دل آن متن اتفاقي عجيبي رخ دهد. فضاي 
عمارت روبه رو با نواي عبدالباســط دگرگون مي شــود. مراســم ختم 
درگذشــت مغفور مرحوم انگار در اين بناي فرهنگي برگزار شده است. 
صداي زنگ، خبر از اجرا مي دهد. كيسه پالستيكي به دست مي دهند و 
مي خواهند دورتادور سالن نمايش بنشينيد. همه  چيز به همان مراسم 
ختم مي ماند. خرما ، حلوا ، چاي و اندكي بعد شام عزا. در ميانه ميانداري 
ختم، آن قصه ساده نيز عملي مي شــود. درهم تنيده با مراسم. اين يك 
پرفورمنس آشنا براي ايرانيان است كه با كمي دستكاري، وجه دراماتيك 
پيدا كرده است. قرار اســت ما به عنوان حاضران مجلس وجهي از اين 
نمايش را پيش ببريم. وجود ما به عزا تشــخص و مشروعيت مي دهد و 
البته ما همراه با نمايش، در آيين بودگي نمايش شريك مي َشويم. هر از 
گاهي از گوشه سالن كسي مي گويد »من يقرا فاتحه الصلوات« و افراد 
صلوات مي فرســتند. عامل از مجريان پرفورمنس نيست. وقتي سفره 
غذا گشوده مي شود، مخاطب برخاسته و همكاري مي كند. عيناً همان 
چيزي است كه در يك مراسم واقعي رخ مي دهد. نكته نيز همين است، 
رسيدن به يك مراسم واقعي. انگار قرار است با واقعي شدن اجرا، مخاطب 
كمي با گرفتن فاصله از يك مراسم ختم حقيقي، وجوه مختلف يك ختم 
خانگي را ارزيابي كند؛ اما رسيدن به اين تقابل واقعيت و حقيقت چقدر 

موفقيت آميز بوده است؟
گره اصلي زماني زده مي شود كه بيشتر شركت كنندگان براي تماشاي 
اثر، دانشــجويان آشــنا با كارگردان و تيم بازيگريند. فرزانه جعفرنيا، 
كارگردان نمايش پيش از شروع نمايش با تعدادي از مخاطبان  آينده اش 
خوش وبش مي كند. او چهره ناآشنايي در ميان حضار نيست. اساساً همه 
به نوعي آگاهند قرار اســت در يك نمايش شركت كنند. آنان بر حسب 
قرارداد، ذهن خود را براي چيزي دراماتيك گرم مي كنند. هر كنشي در 
نمايش را با واكنشي متناسب با تماشاگر بودن خويش پاسخ خواهد داد. 
اگر جايي كسي به زمين بخورد، او آن را كمدي فرض مي كند و اگر كسي 
دچار آسيب جدي شــود به مثابه تراژدي تلقي اش مي كند. درحالي كه 
نمايش مي خواهد نمايش نباشد. مي خواهد واقعي باشد. تالش مي كند 
همه  چيز شبيه همان تصوير هميشگي باشــد. از دم در ايستادن براي 
مشايعت مهمانان تا تالش براي خوش وبش هاي مرسوم در اين مراسم ها؛ 
اما تماشــاگر مقاومت مي كند. براي مثال مردم كمتر با همراهان خود 

صحبت مي كنند؛ كنشي كه در هر مراسم مردمي مرسوم است.
ايده اوليه نمايش بي شك جذاب است. مواجهه ما با چيزهايي كه عادي 
مي پنداريم. هر يك از ما به واسطه مرگ نزديكان خود در مراسم ختم 
شركت كرده ايم؛ اما آن را از چشــم انداز دراماتيك نديده ايم. مخاطب 
همانند، هنوز به اين چشم انداز نمي رســد؛ چون او نمايش را بر مراسم 
ختم ارجــح مي داند. نام نمايش هــم او را در ايــن وضعيت معلق نگه 

مي دارد: همانند.

حاال فرض كنيد واقعاً با يك مراســم ختم روبه رو باشيم. به عبارتي در 
يك خانه واقعي نمايش برگزار شود. اعالم شــود شخصي درگذشته و 
از اطرافيانش دعوت كنيم در مراسم او شركت كنند. مردم واقعاً با حال 
دگرگوني وارد خانه مرحوم ســاختگي مي شــوند و تمام آداب مرسوم 
را رعايت مي كنند  مخاطب »همانند« به واســطه آگاهي اش نسبت به 
نمايش، آداب نمايش را رعايت مي كند، نه آداب مراسم ختم را  و تالش 
مي كند با صاحب مجلس همدردي كند. وقتي داســتان پس زمينه رخ 
مي دهد و فردي براي طلب حمام خود وارد مراســم مي شود، مخاطب 
در موقعيت كنشــي قرار مي گيرد. او ديگر نظاره گر نيســت؛ بلكه بايد 
كنشي داشــته باشــد. يا بايد طرف اهالي خانه را بگيرد يا طرف فردي 
كه سندي براي حرف هايش دارد. بي شك چنين چشم اندازي ايده آل 
است. نمي توان به راحتي نوشــيدن آب خوردن گفت كسي مرده است 
و مردم را در موقعيت سركاري قرار داد. اين سختي كار است؛ اما فرض 
محال كه محال نيست. شايد بشود روزگاري يك مراسم آييني و عرفي 
را در موقعيت حقيقي عملي كرد. وجه پرفورماتيك آن را كشف كرد و 
مخاطب ناآگاه از واقعيت پشت ماجرا را در مواجهه اي تازه قرار داد. چرا 
مي رويم و مي نشينيم و چيزي مي نوشيم و لقمه اي بر دهان مي گذاريم؟ 
از ادب اســت يا از باور؟ ما به چه ميزان از اين وجوه نمايش گونه مراسم 
ختم آگاهيم؟ همانند يك نقطه شروع اســت. مي تواند تلنگري باشد 
براي كنجكاوي، از همان ابتدا. اين پرفورمنس هم وابسته به صوت است 
و هم تصوير. از ايستادن دم در براي تشــكر از آمدن و حاال اين پرسش 
مطرح مي شود كه چرا بايد در برابر در ايســتاد و تشكر كرد. نمايش تا 
آستانه اين وضعيت پرسشگرانه پيش مي رود؛ اما چندان موفق نيست. 
كنش ها برجسته نمي شــود. مخاطب را به ديالوگ وانمي دارد. او را از 
فكر كردن به كنش هاي پيش رويش دور مي كند. شــايد بخش مهمي 
از آن به سبب سرعت زياد اســت. برخي از مهم ترين مراسم ها ازجمله 
حرف زدن درباره مرحوم و نوحه سرايي حذف شــده است. مي شد در 
سخنراني و نوحه نگاه مؤلف را برجسته كرد. مي شد مخاطب را به سمت 
پرسش ها سوق داد. مي شد شرايط را به نوعي طراحي كرد كه هر فرايند 
مدنظر مؤلف از زمينه معمولي خود خارج شود. اين اتفاق تنها زماني رخ 
مي دهد كه شخصيت مركزي وارد مي شود و قصد حمام مي كند. اين يك 
آشنا زدايي براي تجربه كنندگان مراسم ختم است. شايد هر يك از ما در 
مراسم هايي از اين دست با نزاع ميان ميراث خوران مواجه شده باشيم؛ 
ولي اينجا موضوع ميراث خوري نيست. موقعيت  غريبي است كه در آن 
فردي مدعي مالكيت حمام خانه مي شــود، تنها حمام و او حاال ساكن 
بالمنازع خانه مي شود. يك آشنازدايي قوي عليه تمام داده هاي ذهني 
كه از كودكي حمل كرده ايم و اين همان جايي است كه مؤلف براي ديگر 

بخش ها درنظر نمي گيرد. 

تئاتر

احسانزيورعالم
روزنامه نگار

در تمام يك ســال گذشته ســينماداران 
خواستار اكران فيلمي بودند كه بتواند تكاني 
به گيشه دهد و رونقي با خود به همراه آورد تا 
اينكه باالخره پس از مدت ها اخم و كرشمه 
و ناز، »ديناميت« ساخته مسعود اطيابي و 
با بازي پژمان جمشيدي و احمد مهران فر 
اكران شد و ظرف 2 روز به فروشي در حدود 
400ميليون تومان رســيد و سينماداران 
اميدوار شدند كه باالخره كسب وكارشان بعد 
از مدت ها رونق خواهد گرفت. اما اين شادي 
ديري نپاييد، چراكه تهران وارد خيز پنجم 
كرونا شد و با اينكه سينماها تعطيل نشدند، 
حدس و گمان ها بر ايــن بود كه اوجگيري 
بيماري بر اســتقبال مردم از »ديناميت« 
اثر مي گذارد و تنور اكران دوباره به سردي 
خواهد گراييد. اما گويا تماشاگران، بي اعتنا 
به كرونا، به تماشاي ديناميت مي روند و اين 
فيلم كه از 10تير بــه روي پرده رفته، طبق 
آمار سامانه مديريت فروش و اكران سينما 
)سمفا(، به فروشي افزون بر 2ميليارد تومان 
دست يافته است. موفقيت ديناميت به ساير 
تهيه كنندگان جرأت و جسارت بخشيده كه 

براي اكران فيلمشان پا پيش بگذارند.
طبق اعالم مرتضي شايســته، دبير شوراي 

صنفي نمايش، 2 فيلم ديگر در روزهاي آتي 
به روي پرده خواهند رفت. از 23تير، فيلم 
»مورچه خوار« به كارگرداني شاهد احمدلو 
و تهيه كنندگي كيان بابائيان اكران مي شود 
و از 30تير نيز فيلم »قصه عشــق پدرم« به 
كارگرداني محمدرضا ورزي و تهيه كنندگي 

محمدرضا شريفي نيا به روي پرده مي رود. 
در فيلم »مورچه خوار« بازيگراني همچون 
نسرين مقانلو، مهدي كوشكي، مارال فرجاد، 
رضا شفيعي جم، ليندا كياني، نيما شاهرخ 
شاهي، شهين تســليمي و خاطره حاتمي 
حضور دارند. كيان بابائيان چندي پيش در 
گفت وگويي با خبرگزاري دانشجو گفته بود: 
»مورچه خوار به واسطه سوژه و داستاني كه 
دارد، موقعيت روز را در 2 سال پيش به تصوير 
كشيده است. البته اين داستان از دوران خود 
جلوتر بوده است، اما باتوجه به اينكه سوژه 
فيلم درباره اينستاگرام است، اثر به روزي است 
كه من فكر مي كنم از همه نظر براي اكران 
شدن در شــرايطي كه قرار باشد سينما ها 
رونق بگيرد، مناسب تر از آثار ديگري است 
كه ادعاي كمك به ســينما را دارند چراكه 
به لحاظ بعد داستاني و ساختاري مي تواند 
مخاطب را به ســينما بكشــاند و به همين 
دليل درخواســت اكــران داده ام.«  »قصه 
عشق پدرم« محصول سال 1390است كه 
در جشنواره فيلم فجر سال 1391 اكران شد 

و در آن بازيگرانــي همچون مرحوم چنگيز 
جليلوند، مصطفي زماني، بهنوش طباطبايي، 
محمدرضا شــريفي نيا، مهراوه شريفي نيا و 

مرحوم حسين محب اهري بازي كرده اند. 
معلوم نيســت چرا اكران اين فيلم تا امروز 
به تأخير افتاده اســت. از طرف ديگر، طبق 
گفته دبير شــوراي صنفــي نمايش، فيلم 
سينمايي »پوست« ســاخته برادران ارك 
و بــه تهيه كنندگي محمدرضــا مصباح از 
ابتداي محرم روي پرده مي رود. »پوست« 
در جشنواره فيلم فجر سال 1398به نمايش 
درآمد و مورد تحسين گروهي از منتقدان و 
تماشاگران قرار گرفت. اين فيلم تجربه اي در 
ژانر ترسناك محسوب مي شود. همچنين 
مشاور رسانه اي فيلم سينمايي »مديترانه« به 
كارگرداني هادي حاجتمند و تهيه كنندگي 
رشيد حاجتمند به رسانه ها اعالم كرده كه 
اين فيلم به زودي در ســينماهاي سراسر 
كشور اكران خواهد شــد. اين فيلم قصه اي 
عاشقانه دارد و در آن مهراوه شريفي نيا، پوريا 
پورسرخ و بهرنگ علوي ايفاي نقش كرده اند.  
فيلم »سياه باز« به كارگرداني حميد همتي 
و تهيه كنندگي علي قائم مقامي كه محصول 
سال 1399 است و در سي ونهمين جشنواره 
فيلم فجر حضور داشته نيز قرار است از روز 

چهارشنبه 23 تيرماه اكران عمومي شود. 
در اين فيلم سام قريبيان، افسانه بايگان، آتيال 

پسياني، شــاهد احمدلو، مهدي كوشكي، 
علي رهبري و الميــرا دهقاني نقش آفريني 
كرده اند. اين فيلم موضوعي اجتماعي دارد 
و نخستين فيلم ســينمايي حميد همتي 
است. در عكس هايي كه از اين فيلم منتشر 
شده، گريم متفاوت افســانه بايگان جلب 
توجه مي كند. از طرف ديگر، محمدحسين 
فرحبخش كه فيلم »تكخال« را از اكران عيد 
نوروز روي پرده دارد، اعــالم كرده تا وقتي 
ســينمادارها بخواهند اين فيلم روي پرده 
خواهد ماند. همچنيــن فرحبخش از ادامه 
اكران آنالين »تكخال« كه از چند روز پيش 
آغاز شده تا پيش از شروع ماه محرم كه تقريبا 

يك ماه ديگر خواهد بود، خبر داده است. 
گويا فرحبخش نمي خواهد از فضاي مثبتي 
كه با اكران ديناميت در ســينماها به وجود 
آمده به سادگي بگذرد. شايد ديناميت تكاني 
به گيشه و جرأتي به ساير صاحبان آثار براي 
اكران فيلمشان داده باشد، اما نبايد فراموش 
كرد كه اين فيلم از عناصري كه امتحانشان 
را در گيشــه با موفقيت پس داده اند ســود 
مي برد. ولي آيا هر فيلم ديگري هم مي تواند 

به موفقيت ديناميت برسد؟ 
درضمن نبايد فراموش كرد كه كرونا هنوز 
دارد با قدرت پيش مي رود و قرباني مي گيرد 
و طبيعي جلوه دادن اوضاع مي تواند به فاجعه 

بزرگي بينجامد.
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شدكهسراغترجمهشعرهايكيارستميرفتيد؟
ســال ها پيش در جشــنواره بين المللي فيلم روتردام در 
نخســتين نمايش اروپايي فيلم شــيرين به تماشاي آن 
نشستم. به نظرم رسيد فيلم كه براساس خسرو و شيرين 
نظامي گنجوي است، درودي است كه عباس كيارستمي به 
شعر كالسيك ايران مي فرستد. شيرين، بزرگداشت شعر از 
منظر سينماست به روش كيارستمي. تماشاگران در تمام 
فيلم ابيات خسرو و شيرين را مي شنوند. درحقيقت عباس 
كيارستمي تماشاگران را به شــعر كالسيك ايران دعوت 
مي كرد. برايم اين سؤال پيش آمد كه مترجم اين فيلم تا چه 
اندازه  بايد به شعر فارسي تسلط داشته باشد تا بتواند اين 
فيلم را ترجمه كند. همان زمان درباره فيلم در مطبوعات 
عربي نوشــتم؛ درحالي كه بيشتر رابطه كيارستمي و شعر 
برايم جالب توجه بود. كيارســتمي بسياري از عنوان هاي 
فيلم هاي خود را از شعر گرفته است؛ ازجمله »خانه دوست 
كجاســت« كه از شعر سهراب سپهري اســت و »باد ما را 
خواهد برد« از فروغ فرخزاد اســت. اين آغاز توجه من به 

جنبه شاعرانه عباس كيارستمي بود.
وكينخستينمجموعهشعرهايكيارستمي

بهدستتانرسيد؟
در سفري كه به ايران داشتم همراه صادق رحماني، شاعري 

كه شعرهاي او را به عربي برگردانده ام و موسي بيدج، مترجم 
شعر معاصر جهان عرب به زبان فارسي، مجموعه »برگ و 
باد« را در يكي از كتابفروشــي هاي تهران ديدم. ديدم كه 
فضاي متفاوتي از شــعرهاي معاصر فارسي دارد. دوستان 
هم نظر مساعدي داشتند. آنچه گفتيد درست است، عباس 
كيارستمي به عنوان سينماگر شناخته مي شود و مخاطبان 
جهان عرب سينماي او را به خوبي مي شناسند، اما با وجه 
شاعري شخصيت كيارستمي آشــنا نيستند. »گرگي در 
كمين« عنوان مجموعه اي است كه چند سال قبل به عربي 
ترجمه شد و مورد توجه شاعران و نقادان جهان عرب قرار 
گرفت. انتشارات »المتوسط« در ايتاليا اين كتاب را منتشر 
كرد. بيش از 50 رســانه معتبر جهان عرب درباره ترجمه 
شعرهاي كيارستمي در طول اين سال ها مطلب نوشته اند.
چهويژگيهاييشعرعباسكيارستميرااز

ديگرشاعرانمعاصرايرانمتمايزميكند؟
همچنان كه كيارســتمي در ســينما همواره سعي كرده 
است لحظه هاي گذرا و فراموش شده را ثبت كند، در شعر 
هم به نظرم به دنبال لحظه هاي گذرا بوده است. شعر او در 
حاشــيه اتفاق مي افتد؛ در چيزهايــي از زندگي امروز كه 
فراموش شده به نظر مي رسند؛ يعني خيلي به دنبال پيام ها 

و حرف هاي ُگنده نيست.
در عين حال، شعر كيارستمي شعر تنهايي است. تنهايي نه 
فقط در شعرها كه در سينماي او حضور پررنگي دارد. حتي 
در انتخاب هاي خود از شعر كالسيك و شعر معاصر فارسي 

نيز به دنبال تنهايي است.
ويژگي ديگر شــعر كيارستمي سادگي اســت. از آنجا كه 
سروده هاي كيارستمي ذيل هايكو قرار مي گيرد، قاعدتاً بايد 
ساده باشد. سادگي شعر كيارستمي، سادگي فريبنده اي 

است. 
به نظر مي رسد جزئي از زندگي روزمره را تصوير كرده، اما 
وقتي دقيق مي شويم مي بينيم عمق بســيار دارد و فقط 
محصول كنار هم نشستن چند كلمه و تصوير نيست. شعر 
او ما را به تأمل و تفســير و تأويل تازه فرامي خواند. عباس 

كيارستمي به نظرم يك عارف مدرن است.
وفكرميكنيدازكدامشاعرانايرانوجهان

تأثيرگرفتهاست؟
قاعدتاً كيارستمي بســياري از هايكوهاي شاعران جهان 
را خوانده است؛ نه فقط هايكوهاي شــاعران ژاپني، بلكه 
هايكوهاي بسياري از شاعران سراسر دنيا را كه امروز هايكو 
مي گويند. اما به جز هايكو فكر مي كنم كيارستمي در ميان 
شاعران جهان تحت تأثير يانيس ريتسوس و ژاك پره ور بوده 
و در شاعران ايران بيشتر از همه از سهراب سپهري و بيژن 

جاللي تأثير پذيرفته است.
چهشــدكهتصميمگرفتيدهمهشعرهاي

كيارستميرابهعربيبرگردانيد؟

بعد از انتشار مجموعه »گرگي در كمين« به پيشنهاد رشيد 
َوحتي قرار شد همه شعرهاي كيارستمي را به عربي ترجمه 
كنيم. رشيد وحتي شعرها را از زبان فرانسه به عربي ترجمه 
كرد و من از فارسي. همه شعرهاي كيارستمي به فرانسه 
ترجمه شده و او شعرها را از فرانسه به عربي برگرداند. بعد 
من همه شعرها را با اصل فارســي تطبيق دادم. مجموعه 
ع بُُروقاً« حاصل كار مشــترك ما روي شــعر  »ليل ُمَرصَّ

كيارستمي است.
چقدرشهرتعباسكيارستميبهعنوان
سينماگريجهانيسببشدسراغشعرهاياوبرويد؟

قطعاً شهرت جهاني عباس كيارستمي تأثير داشته است، 
اما كيارستمي نيامده از شهرت سينمايي خود استفاده و 
خود را به خوانندگان شعر تحميل كند. بسيار مي بينيم كه 
يك سينماگر مي آيد كه مهارت خود را در نقاشي بيازمايد 
يا مثاًل سراغ شعر مي رود. اين كار مشروعيت خود را دارد، 
اما كيارســتمي جزو اين دســته قرار نمي گيرد و شاعري 
تمام عيار است. همچنان كه انتخاب هاي او از مضمون هايي 
مثل شب و تنهايي در شــعر ايران نشان مي دهد كه همه 
شاعران ايران را به خوبي مي شناسد و شناخت او محدود به 
چند شاعر نيست؛ يعني هم خواننده درجه يكي بوده و هم 

شاعر درجه اولي.
درعينحالشعراونســبتمستقيميبا

سينماوتصويردارد.
بله، اين به نظرم ويژگي منحصر به فرد كيارستمي در شعر 
ايران است. بيشتر اشــعار او يا از ديدن صحنه اي اقتباس 
شده و منشأ تصويري و سينمايي دارد يا طرحي است براي 

آفرينش يك سكانس سينمايي.
وهايكومناسبترينگونهشعريبرايبيان

تصويرياست.
بله، در عين حال به نظر من كيارستمي از شيوه آيزنشتاين 
در تدوين بهره زيادي برده است؛ در پيوند دادن عناصري 
كه در وهله اول دور از هم به نظر مي رسند. كيارستمي به 
همين شيوه با شعر كالسيك فارسي هم مواجه شده است؛ 
يعني برش هايي از يك بيت را انتخاب كرده اســت؛ يعني 
گوهر يك شــعر يا يك بيت را انتخاب كرده؛ چيزي كه ما 
به آن مي گوييم شــدرات )به معني نگين(، شعر را نگين 

كرده است.
وشدراتمحصولهمانرفتارآيزنشتايني

استكهميگوييد.
بله، او با اين شيوه دري به روي شعر فارسي گشود كه ما در 
ترجمه شعر هم از آن بهره  برده ايم. هميشه در ترجمه شعر 
كالسيك مشكلي داشتيم كه خواننده فكر مي كرد از سطر 

دوم و سوم مضمون ها دارد تكرار مي شود.
برنامه آينــده اي كه من و رشــيد وحتي بــراي ترجمه 
شــعر كالســيك فارســي به زبان عربي داريم اين است 
كه از شــيوه كيارســتمي در مواجهه با شــعر كالسيك 
 اســتفاده كنيم و ســطرها و تكه هايــي از شــعرها را به 

عربي برگردانيم.
نمونه هايي را تا كنون ترجمه كرده ايم كه اســتقبال از آن 
بســيار خوب بوده و به نظرم تأثير بيشــتري از يك غزل و 
قصيده كامل داشته است. در ترجمه شعر كالسيك فارسي 

به عربي هم مديون كيارستمي هستيم.
عبُُروقاً«رايكناشرايرانيو كتاب»ليلُمَرصَّ
يكناشرعربمنتشركردهاند.2ناشرجداگانهدستبه

انتشاركتابزدهانديايككارمشتركاست؟
ابتدا نشر همسايه كه آقاي صادق رحماني، مدير آن است 
كتاب را منتشــر كرد. اين كتاب بيشــتر براي مخاطبان 
عرب زبان ايراني و كشورهاي همسايه ايران مثل عراق است. 
پس از رايزني هاي انجام شــده قرار شد كه نشر همسايه و 
نشر كريسطال در مراكش مشتركاً كتاب را منتشر كنند 
كه تقريباً نزديك به 2هفته پيش رونمايي از اين كتاب در 

مراكش برگزار شد.

»قهرمان«امروزميآيد
 نگاهی به فيلم هاي تازه اكران شده در جشنواره كن 

و اخباري از بازار اين جشنواره 

فيلم هاي »گزارش فرانسوي« و »سرماخوردگي 
پتروف« ازجمله آثار سينمايي مطرحي هستند 
كه ديروز در جشنواره كن اكران شدند. امروز نيز 
انتظار بسياري از عالقه مندان به سينما در ايران پايان خواهد يافت و »قهرمان« 
فيلم جديد اصغر فرهادي در ساعت 15:30در سالن اصلي »كاخ لومير« محل 
برگزاري جشنواره كن، نمايش داده خواهد شد. فيلم »گزارش فرانسوي« پيش 
از اكران، روز دوشنبه سروصداي زيادي به پا كرد . روز يكشنبه مشخص شد كه 
لئا سيدو، بازيگر اين فيلم به دليل مثبت شدن تست كرونايش در مراسم اكران 
اين فيلم حضور نخواهد يافت. چندي پيش نيز »وس اندرســون« كارگردان 
مطرح گزارش فرانســوي اعالم كرده بود كه در كنفرانــس مطبوعاتي كه به 
مناسبت اكران اين فيلم برگزار مي شود، حضور نخواهد يافت. اين فيلم ازجمله 
فيلم هاي پر بازيگر »وس اندرسون« است. »تيلدا ســوئينتن «، »لئا سيدو«، 
»تيموتي شاالمت«، »اوئن ويلسون«، »بنيســيو دل تورو«، »اليزابت ماس«، 
»بيل موراي« و »وليم دافو« از بازيگران »گزارش فرانسوي« هستند. درحالي كه 
تيلدا سوئينتن در كن براي اكران اين فيلم حضور يافته، »لئا سيدو« موقتا در 
پاريس به دليل مثبت شدن تست كرونايش در قرنطينه است و تا قبل از اكران 
اين فيلم حضور ساير بازيگران در هاله اي از ابهام قرار داشت. »وس اندرسون« 
در فيلم گزارش فرانسوي، تعدادي داستان را در قالب داستان اصلي اين فيلم 
كه درباره يك مجله آمريكايي است و در يك شهر خيالي قرن بيستمي فرانسه 
منتشر مي شود، روايت كرده است. فيلم »سرماخوردگي پتروف« ديگر فيلمي 
است كه ديروز در كن اكران شد.»كريل سربرنيكوف« كارگردان»سرماخوردگي 
پتروف« در گفت وگو با ورايتي درباره اين فيلم گفته است: از نظر من اين فيلم 
يك اثر سينمايي كامال روسي است، يك فيلم كامال شخصي، درباره ترس ها و 
نگراني هاي ما و درباره افرادي است كه دوران كودكي مشابهي را تجربه كرده اند. 
با اين حال مي توانم بگويم كه انتخاب ايــن فيلم براي حضور در بخش رقابتي 
كن، نشانگر آن است كه ميان مردمي از فرهنگ هاي مختلف و داراي تجربه هاي 
متفاوت حس مشــتركي وجود دارد. مردم از هر فرهنگي كه باشند مي توانند 
همين ترس ها و نگراني ها را حس كنند و حس مشتركي درباره تنهايي داشته 
باشند. پتروف در ادامه اين گفت وگو به اين مسئله اشاره كرده كه پس از خواندن 
رماني كه فيلم »سرماخوردگي پتروف« براساس آن ساخته شده به داستان اين 
رمان عالقه پيدا كرده و تصميم گرفته، اين فيلم را بسازد. فيلم »سرماخوردگي 
پتروف« با اقتباس از كتابي به همين نام اثر »آلكسي سالنيكوف« و با فيلمنامه 
»كريل سربرنيكوف« ساخته شده است. در فيلم » سرماخوردگي پتروف« يك 
روز از زندگي يك هنرمند خالق آثار تصويري در كتاب هاي كميك و خانواده اش 

در روسيه دوران پس از فروپاشي اتحاد شوروي روايت مي شود.

بازارفيلمكن؛كمفروغاماپراميد
 درحالي كه جشنواره كن به ميانه راه خود رسيده، بازار فيلم كن همچنان به نظر 
كم رونق تر نسبت به سال هاي قبل مي رســد. تنها رقم قابل مالحظه معامله 
در بازار فيلم كن تا كنون خريد حق پخش و توزيع فيلمي در دســت توليد به 
كارگرداني»جرارد باتلر« كه قرار است به عنوان دنباله فيلم»گرينلند« ساخته 
شــود، به مبلغ 75ميليون دالر اســت. رقم باالي ديگر فروش در بازار كن نيز 
مربوط به قرارداد چندين ميليــون دالري نتفليكس براي خريد حقوق پخش 
فيلم ترسناك »كرس، آر« با بازي »آسا باترفيلد« است. بسياري از فعاالن اقتصاد 
سينما در گفت وگو با ورايتي از كندي و بي رمقي روند معامالت در بازار كن سخن 
گفته اند. به اعتقاد تعدادي از كارشناسان بازار فيلم، يكي از داليل كم رونق بودن 
بازار فيزيكي فروش كن، پيش اكران بسياري از فيلم ها در بازار مجازي كن در  ماه 
ژوئن بوده است.  يك سري از معامله گران، تجار و مأموران ارشد خريد و فروش 
آثار سينمايي مستقر در جنوب فرانسه، اما بر اين باورند كه پس از برداشته شدن 
يكي ســري از محدوديت هاي مرتبط با پاندمي كرونا، اين بازار دوباره با رونق 
مواجه شده و اكنون و در 6 روز باقيمانده از كن خريد و فروش به صورت فعاالنه در 
آن جريان دارد.  »استوارت فورد« مدير كمپاني توليد و سرمايه گذاري »استوديو  
اي جي سي«، مي گويد هم اكنون تمام خريداران آمريكايي در كن حضور دارند و 
در زمينه خريد فيلم هاي بخش رقابتي جشنواره در حال تالش هستند. با وجود 
اينكه خريداران بين المللي قبال در بازار مجازي فيلم كن قراردادهايي را امضا 
كرده اند، اما در روزهاي آينده هر چه به پايان جشنواره نزديك مي شويم بازار 
خريد و فروش فيلم ها در كن گرم تر خواهد شد.  منابع نزديك به آژانس هاي برتر 
در زمينه خريد و فروش فيلم نيز بر اين باورند كه تا پايان اين هفته قراردادهاي 
بسيار مهمي بسته خواهد شد. اكنون در بازار، كمبودي در زمينه فيلم هايي كه 
مراحل توليد و پيش توليد را مي گذرانند يا فيلم هايي كه توليدشــان به پايان 
رسيده و در كن اكران شده اند، احساس نمي شود. كارگرداناني نظير »آلكساندر 
پاين«، »تاد هاينز«، »تاد سالوندز« و »آندرآ آرنولد« در حال فروش فيلم هاي 
خود هستند. انتظار مي رود فيلم هايي با بازي بازيگران شاخصي نظير »ناتالي 
پورتمن«، »جوليان مور«، »شان پن«، »داكوتا جانسون« و »ايوان مك گرگور« 

تا پايان هفته جاري با رقم بااليي به فروش برسند. 

 گيشه باز سينماهاراهبندان اكران در پیک پنجم
در پيك پنجم همه گيری جشنواره
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كيوسك

هيثم بن طارق، ســلطان 
جديد عمان روز يكشنبه در گزارش

جريان سفري تاريخي وارد 
عربستان سعودي شد. اين نخستين سفر 
خارجي ســلطان جديد عمان به شــمار 
مي رود. رسانه هاي عربي اين سفر را نقطه 
تحولي مهم در معــادالت خليج فارس و 
خاورميانــه به شــمار آورده انــد؛ آن هم 
درحالي كه مواضع مســقط طي واپسين 
سال هاي ســلطنت قابوس بن سعيد، در 
برخي از پرونده هاي مهم منطقه اي نسبت 
به رياض فاصله گرفته بود. استقبال باشكوه 
سعودي ها از سلطان جديد عمان، يكي از 
جذاب ترين قســمت هاي اين سفر براي 
رسانه ها بود؛ از پرواز گسترده جنگنده هاي 
سعودي همزمان با ورود هواپيماي حامل 
سلطان هيثم بر فراز آســمان عربستان 
گرفته تا نقش بستن پرچم عمان بر تمام 
برج هاي واقع در پايتخت عربستان. حضور 
صميمانه محمــد بن ســلمان، وليعهد 
سعودي در كنار سلطان هيثم و سفر اين دو 
رهبر عربي به شــهر جديد نئوم در كرانه 
درياي ســرخ، ازجمله ديگر نكات مورد 
توجه مهم ترين رسانه هاي منطقه اي طي 
2روز گذشته بوده اســت. اما اهميت اين 
سفر در چيست و چه توافق هايي در جريان 
رايزني هاي ســران عمان و عربســتان 

به دست آمده است؟ 

تغيير آرايش قدرت هــاي عربي در 
خليج فارس

ســفر ســلطان هيثم به رياض در حالي 
صورت مي گيــرد كه تنش هــاي ميان 
عربستان و امارات، 2متحد قديمي حوزه 
خليج فارس از هر زمــان ديگري عيان تر 
شــده اســت. روزنامه العربي الجديد در 
اين باره مي نويسد: ديگر نمي توان همچون 
گذشــته اختالفات رياض و ابوظبي را به 
رقابت هاي منطقه اي در ليبــي يا عراق 
نسبت داد، چراكه اين دو كشور هم اكنون 
به طور مستقيم در چندين پرونده نظامي و 
اقتصادي عليه يكديگر صف كشي كرده اند. 
تنها يك هفته پيش از سفر سلطان هيثم 
به رياض، تمام تالش هــاي وزارت انرژي 

سعودي براي تنظيم توافقي جديد ميان 
سازمان اوپك و روســيه با هدف تثبيت 
قيمت نفت در بازارهاي جهاني، به دليل 
كارشكني هاي بي سابقه هيأت اماراتي با 
شكست مواجه شــد. اين رخداد، موجي 
از حمالت رســانه اي را ميان 2كشوري 
به دنبال داشته كه تنها 5سال قبل، ائتالفي 
نظامي براي تجاوز به يمن را تشكيل داده 
بودند. جالب آنكه امارات و سعودي ديگر 
حتي در ميدان يمن نيز كنار يكديگر قرار 
نداشته و منافع به كلي متعارضي را در اين 

كشور جنگ زده دنبال مي كنند.
حاال اما به نظر مي رسد عربستان سعودي 
براي نخستين بار طي سال هاي گذشته 
چشم اندازي جديد را براي تنوع بخشيدن 
به متحدان منطقه اي و تغيير بخشــي از 
سياست هاي پيشين خود درنظر گرفته؛ 
چشم اندازي كه تا كنون نتايجي ازجمله 
مصالحه با قطر، افزايش روابط استراتژيك 
با عمان و البتــه مذاكرات كاهش تنش با 
ايران را به دنبال داشته است. اين در حالي 
است كه شــوراي همكاري خليج فارس 
طي يك دهه گذشــته بــه ميداني براي 
رقابت 2بلوك سعودي-اماراتي به همراه 
بحرين با كشورهاي كويت، قطر و عمان 

تبديل شده بود. شبكه الشرق، وابسته به 
دولت عربستان با اشــاره به اين تحوالت 
گزارش مي دهد: روابط رياض و مسقط طي 
سال هاي گذشــته به رغم وجود مرزهاي 
مشــترك منفعالنه و ضعيف بوده است. 
ريشه اين وضع به نگراني مقامات سعودي از 
روابط گرم عمان با ايران برمي گردد. اما حاال 
با وفات سلطان قابوس، فرصتي چشمگير 
براي تغيير وضعيت حاكم بر روابط اين دو 
همسايه عربي به وجود آمده است. انتخاب 
رياض به عنوان نخستين مقصد سفرهاي 
خارجي سلطان هيثم، نشان دهنده درك 
عمان از اين فرصت تاريخي است. از سوي 
ديگر، روزنامه دولتي تايمزآف عمان نيز در 
اين باره مي نويسد: روابط عمان و عربستان 
پس از سفر اخير سلطان هيثم در آستانه 
حركت به سوي افق هايي جديد قرار گرفته 
اســت؛ افق هايي بر پايه روابط اقتصادي 

گسترده و همكاري هاي سياسي بيشتر.

جزئيات توافق ها
بدون  شــك مهم ترين دســتاورد سفر 
2روزه سلطان هيثم به سعودي تاكنون، 
بازگشــايي گذرگاه زميني ميان عمان 
و عربســتان بوده اســت؛ گذرگاهي كه 

از اوايل ســال ميالدي گذشته به دليل 
محدوديت هاي ناشــي از انتشار ويروس 
كرونــا تعطيل شــده بود. تنها مســير 
ارتباط زميني ميان 2كشــور هم اكنون 
جاده اي اســت كه از داخل امارات عبور 
مي كند، اما با افتتاح اين گذرگاه، مسير 
حمل ونقل زميني عربســتان و عمان تا 
800كيلومتر كاهش مي يابد. محمد بن 
سلمان در جريان مالقات با سلطان هيثم 
گفت: عربســتان و عمان 2اولويت اصلي 
را براي اقتصادهاي خود دنبال مي كنند؛ 
عبور از تكيه مطلــق به درآمدهاي نفتي 
و تمركز بر جذب ســرمايه گذاري هاي 
خارجي. نگاهي بــه مجموعه توافق هاي 
صورت گرفته نيز نشان مي دهد رياض و 
مسقط تالش مي كنند از الگويي مشابه 
براي توسعه روابط اقتصادي بدون درنظر 
گرفتن بخش نفت و گاز اســتفاده كنند. 
ازجملــه اين مــوارد مي توان بــه اعالم 
سرمايه گذاري دولت عمان در پروژه هاي 
مدرن شــهر صنعتي نئوم اشــاره كرد؛ 
شهري كه در حقيقت قرار است به رقيبي 
منطقه اي براي امارت دبي تبديل شود. 
در مقابل عربستان سعودي نيز وعده داده 
ســرمايه گذاري هاي خود در ســلطنت 

عمان را تا سقف 10ميليارد دالر افزايش 
دهد. به گزارش شبكه العربيه، هم اكنون 
مجموع سرمايه گذاري هاي سعودي در 
عمان بيش از 6ميليارد و 400ميليون دالر 
است. همچنين مبادالت تجاري 2كشور 
نيز ساالنه 530ميليون دالر عنوان شده؛ 
رقمي كه براساس توافق هاي صورت گرفته 
در سفر اخير ســلطان هيثم، تا بيش از 
يك ميليارد دالر در سال افزايش خواهد 
يافت. مهم ترين حوزه هاي سرمايه گذاري 
جديد عربستان در عمان به ترتيب عبارت 
است از پتروشــيمي، بهداشت و درمان، 
انرژي هاي تجديدپذيــر، صنايع غذايي، 

حمل ونقل و خدمات عمراني.

تالش براي انزواي امارات
طي ماه هاي گذشته و با تشديد اختالفات 
ميان رياض و ابوظبي، برخي از تحليل گران 
عربي از تالش تدريجي سعودي ها براي 
انزواي منطقه  اي امارات سخن مي گويند. 
عبدالباري عطــوان، ســردبير روزنامه 
رأي اليوم، عدم  همراهي سعودي با فرايند 
عادي سازي  روبط عربي-اسرائيلي را يكي 
از نشانه هاي اين سياست به شمار آورده 
است. به گفته او، سعودي ها تالش مي كنند 
در تمام ابعاد سياسي، اقتصادي و امنيتي، 
محوري عربي براي مهار امارات تشكيل 
دهند. اين در حالي اســت كه برخالف 
انتظار رســانه هاي اماراتي، كشــورهاي 
عربي طي يك سال گذشــته، استقبال 
چنداني از برقراري روابط ديپلماتيك با 
رژيم صهيونيســتي از خود نشان ندادند. 
ياسر ابوهالله، مدير سابق شبكه الجزيره با 
اشاره به اين تحوالت مي نويسد: عربستان 
از طريق كاهش تنش با ايــران و تركيه، 
تالش هاي خود بــراي بازيابي موقعيت 
رياض در جهان عــرب و مقابله با رقباي 
جديد نظير امارات را دوچندان كرده است. 
استقبال از رهبران عربي نظير امير قطر، 
نخست وزير عراق و اخيرا سلطان عمان 
در شــهر اســتراتژيك نئوم، بيانگر اراده 
ســعودي ها براي كنار زدن رقيب جديد 
خود در خليج فــارس و احياي موقعيت 

تاريخي عربستان در اين منطقه است.

سفر سلطان جديد عمان به عربستان پيام هاي سياسي و اقتصادي 
معناداري براي ابوظبي به همراه داشته است مانور عربي عليه امارات

دكتر آنتوني فاوچي، مشاور ارشد دولت آمريكا در 
زمينه كرونا، گفته كه هنوز براي تزريق دوز سوم 
واكسن براي مقابله با گونه هاي جديد كرونا زود 
است. او از دولت آمريكا خواسته به جاي پرداختن 
به دوز سوم، همچنان روي تزريق دوز اول و دوم به 

جمعيت بيشتري از مردم متمركز باشد.

روزنامه لوموند ]فرانسه[

روزنامه بوستون گلوب ]آمريكا[

 واكسيناسيون و شكاف
 شمال-جنوب

مخالفت فاوچي با دوز سوم 
واكسن كرونا

روزنامه لوموند به ناتواني كشورهاي فقير به تامين 
واكسن كرونا اشاره كرده و هشــدار داده كه اين 
بحران، شكافي ديگر ميان كشــورهاي شمال و 
جنوب ايجاد كرده است. كشورهاي شمال اصطالحا 
به كشورهاي ثروتمند جهان گفته مي شود. لوموند 
نوشته كه با بي عدالتي ايجاد شده در دسترسي به 
واكسن، دنيا در مديريت كرونا شكست خورده است.

جهان نما

ترامپ؛  حي و حاضر در سياست آمريكا 

تقريبا كسي در اين مسئله ترديد نداشت كه نمي توان دونالد ترامپ را از چشم 
هوادارانش انداخت، اما اتفاقاتي كه در روزهاي گذشته افتاد، بار ديگر و قويا اين 
مسئله را ثابت كرد كه ترامپ در دنيايي خودساخته، قدرتمندترين چهره حزب 

جمهوريخواه است و بسياري همچنان او را رئيس جمهور مي دانند.
به گزارش سي ان ان، او ثابت كرد كه شكست بعد از يك دوره رياست جمهوري، 
تحريك و تشويق به شورش عليه دمكراسي در آمريكا و مرگ 400هزار نفر از 
شهروندان اين كشور در دوران رياست جمهوري به خاطر كرونا هم باعث نشده 
كه جايگاهش را در ميان جمهوريخواهان از دســت بدهد. در واقع، محبوبيت 
و توجه رهبــران جمهوريخواه به او نشــان داده كه ترامپ، همچنان نقشــي 

تعيين كننده در حزب دارد.
رئيس جمهور سابق  آمريكا، در كنفرانس اقدام سياسي محافظه كاران در داالس 

كه يكشنبه برگزا رشد، ستاره محبوب نمايش بود.
او در اين كنفرانس كــه روزگاري نمــاد حمايت از دمكراســي جهاني بود و 
ستاره هايي مثل دونالد ريگان داشت، دروغ هاي گذشته اش را درباره انتخابات 
تكرار كرد و ثابت كرد كه رويكرد سمي اش نسبت به انتخابات را حفظ كرده و 
از همان تاكتيك ها و استراتژي هاي پيشين براي انتخابات سال 2022استفاده 
خواهد كرد. او در اين كنفرانس گفته اســت: »ما خيلي خوب كار مي كرديم تا 
اينكه اين انتخابات دستكاري شــده )انتخابات رياست جمهوري سال 2020( 

پيش آمد.«
خيلي ها ايــن بحث را پيش مي كشــند كه يــك رئيس جمهور ســابق را كه 
تشنه توجه است، فقط بايد ناديده گرفت. ســخنراني سراسر از تهمت، دروغ، 
نژادپرستي و حمالت شخصي به ديگران كه او ايراد كرد، چيزي جز بازتاب ذات 
او نبوده است. اين كاري است كه او هميشه انجام مي داده و البته با همين روش 
در انتخابات سال2016 به پيروزي رسيد. محتواي حرف های او در اين سخنراني 
همان ها بود - از حملــه به مهاجران گرفته تا انتقاد از رســانه ها و ديگران- اما 
مسئله ديگر اين است كه او نشان داد همچنان ظرفيت بي نظيري براي فروش 
سياست هاي خشمگينانه خود دارد. او همچنين توانايي خود  را براي عرضه يك 
سيستم اعتقادي جايگرين را كه كامال از واقعيت منفك است، اما سريعا مورد 

قبول هوادارانش قرار مي گيرد، خود نشان داد.
ترامپ در اين صحبت ها همچنين به شدت به ويليام بار، دادستان سابق آمريكا 
كه در بيشــتر دوران حضورش در دولت ترامپ، به عنوان ســپر سياسي براي 
رئيس جمهور فعاليت مي كرد، امــا در نهايت با دروغ هــاي انتخاباتي ترامپ 

همراهي نكرد، حمله كرد.
رئيس جمهور سابق آمريكا در صحبت هايش درباره ويليام بار عمال تأكيد كرد 
كه دمكراسي آمريكا در خطر است، اما در عين حال از اين ناراحت بود كه چرا بار 
اجازه نداده است درباره تقلب هاي انتخاباتي در پنسليوانيا كه هواداران ترامپ 
مدعي بودند روي داده، تحقيقات شــود. او عمال با اين صحبت هايش بار ديگر 
ثابت كرد كه حتي معتمدترين و فداكارترين نزديكان ترامپ، دير يا زود از سوي 

او مورد غضب واقع خواهند شد.

رشد ترامپيسم 
ترامــپ تنهــا در كنفرانس ها و به خاطر ســخنراني هاي آتشــينش محبوب 
نيست. افراط گرايي پوپوليســتي او توسط فرمانداران جمهوريخواه در سراسر 
اياالت هايي كــه او برنده آنها بوده اعمال مي شــود و نشــانه اي از قدرت او در 
اين مناطق است. در همين راســتا، قانونگذاران جمهوريخواه در اياالت ها  در 
تالش هستند تا براساس دروغ هايي كه ترامپ مدام تكرار مي كند، رأي گيري 
را محدود كنند و اينگونه عمال انتخابات بعــدي را در آينده تحت كنترل خود 
درآورند. همين هم نشــانه اي از نفوذ ترامپ در اياالت هاست. ظرفيت او براي 
هماهنگ سازي تالش هاي جمهوريخواهان در سراسر كشور، عمال با زماني كه 
او در دفترش در كاخ سفيد  مي نشســت هيچ فرقي نكرده و او همچنان همان 
ميزان نفوذ را در ميان آنها دارد. يك نشانه ديگر نفوذش، حمله او به تحقيقات 
فراحزبي درباره حمالت ششــم ژانويه به كنگره توســط هواداران افراطي اش 
است. همه اينها ثابت مي كند كه او همچنان يكي از تأثيرگذارترين افراد حزب 

جمهوريخواه است.
6  ماه بعد از آنكه هواداران ترامپ به كنگــره حمله كردند، او همچنان خطري 
بزرگ براي دمكراسي آمريكايي به شمار مي رود و حتي اگر ترامپ هرگز دوباره 
در انتخابات رياست جمهوري شركت نكند - كه اينطور به نظر نمي رسد و او عمال 
طوري رفتار مي كند كه انگار در كارزار انتخاباتي است- سياست طلبكارانه اي كه 
او اختراع كرده همچنان حي و حاضر خواهد بود و قطعا كسي جانشين او خواهد 

شد كه به اندازه خود ترامپ از اين ديدگاه و رويكرد، حمايت و استفاده كند.
بنابراين درحالي كه بيشتر سخنراني هاي ترامپ عمال بازگشت به گذشته و تكرار 
صحبت هاي پيشين او بوده و تصويري نادرست از ميراثي كه او به جا گذاشته 
ارائه داده، سيستم اعتقادي نادرستي كه او ارائه كرده و قلب و ذهن ميليون ها 

رأي دهنده را تسخير كرده، كامال واقعي و زنده است.
سؤال حياتي اين اســت كه آيا اين ديدگاه كه توسط هواداران متعصب ترامپ 
روي سرشان گذاشته مي شود، مي تواند مانند گذشته در ميان رأي دهندگان 
آمريكايي كه در مناطق غيرشهري زندگي مي كنند و همينطور رأي دهندگان 

محافظه كار ميانه روتر همان اثر را بگذارد يا نه؟
و اينكه آيا تكرار صحبت هاي ترامپ و تمســك به ديدگاه او توسط جانشينان 
احتمالي او مي تواند برايشان به اندازه ترامپ موفقيت به همراه داشته باشد يا نه؟

رئيس جمهور سابق به صورت خستگي ناپذيري به مسائلي مانند مهاجران بدون 
مدرك، درخواست برخي ليبرال ها براي كاهش بودجه پليس، اوج گيري جرم 
و جنايت تا حدي كه نظم در كشور از دست برود و خطر افتادن كشور به دست 
چپ هاي افراطي مي پردازد و از اين طريق راهي بــراي ترويج ديدگاه خود در 

ميان افراد بيشتري مي گردد.
اما اين تالش خســتگي ناپذير درســت در زماني انجام مي شود كه جو بايدن، 
جانشين ترامپ، او را ناديده مي گيرد و تالش مي كند خود را يك ميانه رو نشان 
دهد.  هرچه بايدن تالش كند كه خود را رئيس جمهوري براي تمام آمريكا نشان 
دهد كه البته با وجود نگاه فراحزبي اش به مسائل، نمي توان اين واقعيت را ناديده 
گرفت اما همچنان قدرت ترامپ در برابر بايدن قرار دارد. بسياري از هواداران 
ترامپ، در دنيايي جايگزين زندگــي مي كنند كه ترامپ در آن برنده انتخابات 

شده است.

 مردم كوبا در اعتراضي كم سابقهفرياد آزادي در هاوانا
عليه سياست های دولت سوسياليست اين كشور به خيابان آمدند

 هزاران معترض كوبايي طي روزهاي اخير 
در شهرهاي مختلف اين كشور به خيابان ها رويداد

آمده اند تا عليه بحران اقتصادي، گراني هاي 
بي سابقه و ضعف مديريت دولت در كنترل بحران كرونا 
اعتراض كنند؛ اعتراض هايي كه در نهايت به ســردادن 
شــعارهايي در راســتاي »آزادي« و محكوميــت 

»ديكتاتوري« كمونيست ها منجر شد.
طي 3دهه گذشته، اين نخستين بار است كه مردم كوبا 
در اعتراض به وضع موجود در نقاط مختلف كشور قدم 
به خيابان مي گذارند. واكنش دولت اما استفاده از مشت 
آهنين بوده است. به گزاري خبرگزاري فرانسه، تظاهرات 
خياباني در هاوانا، پايتخت كوبا، و برخي ديگر شــهرها 
ازجمله هولگويين، ماتانزاس، كاماگوي و سانتياگو ِدكوبا 
به زد و خورد ميان مردم و نيروهاي پليس منجر شد. صدها 
نفر از سوي نيروهاي امنيتي بازداشت شده اند و نيروهاي 
ارتش كنترل برخي معابر و جاده ها را در دست گرفته اند.

ميــگل داياز كانــل، رهبر حــزب كمونيســت كوبا و 
رئيس جمهور اين كشور، ديروز به منطقه   اي در جنوب 
غرب پايتخت رفت تا در جمع هوادارانش سخنراني كند. 
او گفت: »از حاكميت و استقالل مان دست نمي كشيم؛ 
اگر مي خواهند انقالب ما را شكســت دهند، بايد از روي 
جنازه هاي ما رد شوند.« داياز كانل از »انقالبيون« خواست 

به خيابان ها بيايند و از انقالب دفاع كنند.
براي ميــگل دايــاز كانل كــه ســمبل جوان گرايي و 
پوســت اندازي در حــزب كمونيســت كوبا به شــمار 
مي رود، اعتراض هاي اخير ضربه بزرگي اســت. او كه از 
سال2013 در رده هاي مختلف سياسي ازجمله معاون 
رياســت جمهوري فعال بوده، در ســال2018 به عنوان 
رئيس جمهور كوبا انتخاب و جانشين رائول كاسترو شد. 
داياز كانل حدود 3 ماه قبل نيــز در رويدادي تاريخي با 
استعفاي رائول كاسترو، به عنوان رهبر حزب كمونيست 
كوبا انتخاب شد؛ رويدادي كه به معناي انتقال قدرت بعد از 
6دهه از برادران كاسترو )فيدل و رائول كاسترو( به نسلي 

جوان تر حزب بود.
آخرين باري كه كوبايي ها به خيابان آمدند و در مخالفت 

با سياست هاي دولت اين كشور فرياد آزادي سر دادند، 
به تابستان سال1994 بازمي گردد؛ اعتراض هايي كه به 
درگيري ميان مردم و نيروهاي پليس منجر شد. آن زمان 
حكومت شوروي به تازگي از هم گسسته بود و تحريم هاي 
آمريكا، كوبا را به زانــو درآورده بود. مــردم در اعتراض 
به بحران اقتصادي و مشكالت معيشــتي به خيابان ها 
آمدند اما اعتراضات خيلي زود رنگ و بوي سياسي گرفت. 
پس از درگيــري ميان مردم و نيروهــاي امنيتي كه به 
دستگيري هاي گسترده منجر شد، بيش از 35هزار نفر 
از كوبا گريختند. بسياري از مسير دريا خود را با قايق هاي 

كوچك و بزرگ به خاك آمريكا رساندند.
كوبا اكنون نيز شــرايط مشــابهي را تجربــه مي كند و 
اقتصادش تحت فشار تحريم هاي آمريكا قرار گرفته است. 
بحران كرونا، دالرهاي توريســت ها را از سبد درآمدي 
دولت حذف كرده و مردم به شدت براي تامين ملزومات 
اوليه خود ازجمله مواد غذايي با مشكل مواجه هستند. 
موج تازه اي از كوچ كوبايي ها به سمت آمريكا به راه افتاده 
است. به نوشته نيويورك تايمز، طي 9 ماه گذشته بيش از 

500نفر خود را از راه دريا به آمريكا رسانده اند.
كوبا تنها كشــور آمريكاي جنوبي است كه خود صاحب 
واكسن است اما تا به اينجا فقط 15درصد جمعيت حدودا 

12ميليوني اين كشور واكسينه شده اند.
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خيلی بخواهد تماشاچی ها سامان رضایی فوتبال 90دقيقه اســت. 
را جان به لب كند و چندتايی را سكته دهد در دو وقت 
اضافه و چند سوت برای زدن ضربات پنالتی كار را تمام 
می كند. مخاطبان مستطيل سبز اما برای روشن شدن 
تكليف فينال يورو2020، 90دقيقه كه هيچ، نزديك به 
يك ســال صبر كردند. برگزار شــدن يورو2020در 
سال2021 به دليل شيوع كرونا نخستين  شگفتی اين 
جام نبود. اگــر از تلويزيــون ايران فينال را تماشــا 
می كرديد حتما متوجه يك شگفتی بزرگ ديگر هم 
شده ايد. اينكه بعد از گل حساس بونوچی برای ايتاليا 
در دقيقه 66كارگردان تلويزيونی پخش ايران ترجيح 

داد صحنه هايی از لب و لوچه آويزان تماشاچی های آبی 
پوش اين تيم را پخش كند كه به طور حتم مربوط به 
زمان گل خوردن آنها در اوايل بازی بود. بگذريم. پس 
از غــرش نيمه تمام سه شــير ها )تيم ملــی فوتبال 
انگلســتان( و كتك خوردن تماشــاچی های ايتاليا، 
بسياری خشونت مثال زدنی طرفدارهای تيم انگلستان 
را در بوق و كرنا كردند كه البته پــر بيراه هم نبود. اما 
نيمه پــر ليوان اين بــود كه هميــن طرفدار های دو 
آتشه ای كه به خشونت مشهورند نوع خاصی از تعصب 
را به نمايش گذاشــتند. در اين نوع خــاص هر تيم و 
طرفدارهای خارجی آن به نوعی اجنبی قلمداد شده و 
حق تعرض و توهين به تيم آنهــا را ندارند. حال آنكه 

همين طرفدارها، تيم شكست خورده خود را با آغوش 
باز پذيرفتند و تيتر روزنامه های اين كشور هم مملو از 
واژه های رنگ آميزی شده با افتخار به داشتن چنين 
تيمی بود. جدال در ومبلی درســی برای طرفدار ها و 
تيم های ملی جهان داشت اينكه بعد از شكست به جای 
دراز كردن انگشت اتهام به سمت اين و آن كه معموال 
همگی شان خودی هســتند تمام انگشت ها را جمع 
كرده و برای شــروع تمرين  مشــتی آهنين تشكيل 
بدهيد. كاری كه تيم انگلستان تا يك هفته ديگر با آغاز 
تمرينات بــدون حاشــيه اش آن را شــروع می كند. 
شــير های غران به طور حتم باز هم به مستطيل سبز 

بازخواهند گشت.

دلجویی انگلیسی

من سيب زمينی های خالل شده ُسر می خورند توی فاطمه عباسی اگر بگويند به يك غذای خوشمزه فكر كن، در ذهن 
روغن داغ. بعد همانطور كه توی ماهيتابه چرخ می خورند تا ترد شوند، يك دست 
نامرئی نصرت وار نمك ها را روی سيب زمينی ها می پاشد و يك بطری سس كچاپ 
روی ميز منتظر است تا سيب زمينی ها از روغن كشيده شوند و درون سس غلت 
بخورند. از نظر مــن و البتــه ميليون ها آدم ديگر، ســيب زمينی ســرخ كرده 
محبوب ترين خوراكی جهان است و به هر كجای اين كره خاكی كه سفر كنيد، در 
منوی همه رستوران ها اين خوراكی بی نظير كه همه از بچگی دل در گرو آن داريم، 
پيدا می شود. اينكه نخستين بار چه كسی اين خالل های طاليی را ابداع كرد، هنوز 
به طور دقيق معلوم نيســت و 2 كشور فرانســه و بلژيك هر دو مدعی اين ماجرا 
هستند. اما داستانی وجود دارد كه می گويد بلژيكی های ساكن دره ميوز، در اواخر 
قرن هفدهم در زمستان ها كه درياچه يخ می زد و نمی توانستند ماهی صيد كنند، 
رشته های نازك سيب زمينی را ســرخ می كردند و به عنوان غذای اصلی سر ميز 
می گذاشتند. شواهدی هم وجود دارد كه نشان می دهد در حدود 100 سال بعد 
سيب زمينی ســرخ كرده به قدری در پاريس محبوب بوده كه دست فروش های 
زيادی روی گاری مشغول فروختن سيب زمينی سرخ كرده بوده اند. اما واقعيت اين 
است كه آمريكايی ها در رواج اين خوراكی خوشمزه سهم بسيار بزرگی داشته اند. 
قصه ای هست كه می گويد در زمان جنگ جهانی اول ســربازان آمريكايی برای 
نخستين بار سيب زمينی سرخ كرده را در خاك بلژيك چشيده اند اما از آن جايی 
كه زبان رسمی ارتش بلژيك، فرانسوی بوده به اشتباه تصور كرده اند كه در خاك 
 فرانســه به ســرمی برند و بعدها در آمريــكا از اين خوراكی خوشــمزه به عنوان

سيب زمينی فرانسوی ياد كرده اند. حاال اينكه اين خوراكی دوست داشتنی از كجا 
آمده و به كجا می رود، يا اينكه غذای اصلی اســت يا پيش غذا، اصال مهم نيست، 
امروز روز جهانی سيب زمينی سرخ كرده است، ماهيتابه را روی اجاق گاز بگذاريد 
و سس كچاپ را از يخچال بيرون بياوريد.با سيب زمينی سرخ شده، اين امپراتور 

پُِتيتوها خوش بگذرد.

امپراتور ُپِتیتو

بانك
براساس اعالم شركت توزیع 
نیروی برق تهران بزرگ، برق 
۱۲۵ بانك پرمصرف تهران 
قطع شد. شركت توزیع 
نیروی برق تهران بزرگ 

اعالم كرد: در راستای طرح 
رصد مصرف برق ادارات و 
دستگاه های اجرایی شهر 
تهران كه با هدف كاهش 

بار شبكه و جلوگیری از بروز 
خاموشی در حال اجرا است، 

بازرسان این شركت طی 
7 روز، با بررسی عملكرد 
۹۵۰ شعبه بانك، ضمن 
شناسایی ۱۲۵ شعبه كه 
مصرف برق خود را طبق 
دستورالعمل های ابالغی 

وزارت نیرو و استانداری تهران 
كاهش نداده بودند با اخطار 
قبلی، اقدام به قطع برق این 

شعب كردند.
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درصد
مدیرعامل شركت ساخت و 
توسعه زیربناهای حمل ونقل 

كشور گفت : اكنون تنها 
7۰درصد خودروهای 

عبوری از آزادراه ها، عوارض 
را به صورت الكترونیكی 

پرداخت می کنند، 
درحالی كه باید این نرخ 

به ۹۰درصد برسد. اجرای 
عوارض الكترونیكی، هم به 

نفع مردم و هم به سود منافع 
ملی است. به خصوص اینكه 
در وقت مردم صرفه جویی 

می شود.
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چتری برای خورشيد، نقشی برای پرواز چلچله ها ، فصلی برای زندگی... عکس:همشهری/ منا عادل اول آخر

عدد خبر

خوابم مياد
 بی وزنيــه تو خــواب كه چيــزی ازرضا عطاران هم هستی هم نيستی. اين بی فكری و 
 دورو بَرت نمی فهمی رو با هيچی تو دنيا عوض نمی كنم. ولی كاريش 
نمی شه كرد. بايد بيدار شيم. مشكل منم هميشه، درست از همين 
جا شروع ميشه. وقتی چشامو باز می كنم، وقتی متوجه می شم هنوز 
زندم، دوباره تنهام. مجبورم ادامه بدمــو چيزی ام راضيم نمی كنه، 
حتی كار هر روزه ای كه انتظارمو می كشه و يه وقتی عاشقش بودم.

ديالوگ

روز و شب يوسف 
هميشه. سايه، خودش را در سايه ديوار محمود دولت آبادی  ســايه ای دنبالش بود. همان ســايه  
گم می كرد و باز پيدايش می شد. گنده بود، به نظر يوسف گنده می آمد، 
يا اينكه شب و سايه روشــن كوچه ها او را گنده، گنده تر می نمود؟ 
هرچه بود، اين سايه ذهن يوسف را پر كرده بود. چيزی مثل بختك 
بود. هيكلش به اندازه دو تا آدم معمولی به نظر می رسيد. يوسف حس 
می كرد خيلی بايد درشت استخوان و گوشتالو باشد. مثل يك گاو باد 
كرده. گاوی كه پوستش را با كاه پر كنند. شكمش البد خيلی جلو آمده 
است. مثل شكم گاو. حتما پيراهنش، آنجا كه روی شيب شكمش را 

می پوشاند، چرك و كثيف بايد باشد. مثل چرم.

بوك مارك

سعید كیائی

سيب ها را داشــت برمی داشــت كه از خانه بزند 
بيرون. مادرش را خيال برداشته بود كه »حسن« 
تكانی به خودش داده؛ اما هيچ وقت نمی دانستند 
هيچ كدام شــان كه تِه اين ماجرا، چه خواهد شد! 
حســِن عاشــق، مادری كه انگار بايد مادر شوهر 
»چهل گيس« زيباترين و خوش صداترين دختِر 

قّصه می شد.
تصّورش هم آدم را حيــرت زده می كند. حكايت 
ننشســتن و زياد خواســتن و به هر روشی دست 
انداختن و فن زدن برای رســيدن به خواســته! 
حكايتی كه به هر روايتی وجوه مشترك عجيبی 
دارد. هم فراواقعی است، هم دست يافتنی و شدنی. 

هم ديدنی اســت و هم آنقدر نزديك است كه آدم 
ديدنش را متوجه نمی شود؛ زندگی است.

پسر پرسيد: تو توی زندگيت چندبار حسن كچل 
شدی؟

دختر گفت: چهل گيس بايد بشم نه حسن كچل!
پسر گفت: اما اين حسن است كه حركت می كند و 

می رود كه برسد...
دختر گفت: چهل گيس اگر نبود و نمی خواند اين 

صدا حسن را حركت نمی داد!
پسر اما معتقد بود صدا، به همان اندازه »سيب« های 
مادر نقش داشــتند. فارغ از اينكه هدف، هميشه 
دارد تغيير می كند و حسن اگر حسن باشد، فقط 
كافی است اول سيب ســرخ به حركت بياوردش، 
تا بعد بچرخد و بچرخد و به صاحب صدا برســد. 
ديدن صاحــب صدا حل شــدن در ُمحرِّك اصلی 

همه آن چيزهايی اســت كه »انجــام دادن« را به 
چالش می كشد.

پسر عاشق شده بود، دختر اما عشق را داشت تعريف 
دوباره ای می كرد در بطن زندگی كه خونش از همه 
مويرگ ها می گذشت. با تصويری نو، تازه و مختص 

خودش.
همين ها بود كه باعث شــد انگار چشم هايم وقت 
ديدن ايده شان چندبرابر بزرگ شــود. ايده هيچ 
وقت دير و دور نيســت، درســت مثل سيب های 
مادر حســن، كه هميشــه بودند، اما كســی چه 
می داند آخرش چه خواهد شد و چه كسی صدای 

چهل گيس را می شنود؟
ايده  »دعــوت از تصويرگران كتــاب كودك« را 
می گويم برای »نمايشــگاه تصويرســازی افسانه 
حســن كچل« كه كتابكده  قصه و افسانه  مؤسسه  

پژوهشی كودكان دنيا باعث و بانی آن شده است. 
ايده ای كه می تواند روايت های مختلف حسن 

كچل و چهــل گيــس را بازنمايی كند 
و به تصوير بكشد و نشــان دهد، تا 

ببينيم از پِس درونی شــدن اين 
افسانه، هر كدام مان به آن چطور 
نگاه می كنيم و چطور تصورش 
می كنيم و چه تجربه ای از اين 
روح جاری در قّصه و داســتان 

داريم.
كاری كه به تازگی آغاز شده و 
بايد ببينيم تا آخر شهريور ماه، 

آخريــن مهلت ارســال آثار، چه 
تصاويری برايش ارســال می شود و 
چه زمانی به نمايش گذاشته می شود.

قصه شهر

حافظ

يا رب اين نوگل خندان كه سپردی به منش

می سپارم به تو از چشم حسود چمنش

كتابخانه سنت جان دانشگاه آكسفورد 
كــه زيبايي هــاي آن براي عكاســي 
گردشگر ها كفايت مي كند قرار است با 
بودجه 10ميليون پوندي بازسازي و در 
برابر كوويد-19هم مقاوم سازي شود. به 
اين معني كه كارهايي همچون نجاري، 
سيم كشي هاي برقي و سنگ تراشي همه 
و همه بر اين اســاس انجام مي شود كه 
فاصله گذاري اجتماعي در اين كتابخانه 
رعايت شود. مراحل بازسازي اين بخش 
از آكســفورد در ســال2023 ميالدي 
به اتمام مي رســد. كتابخانــه اي كه در 
سال 1596 ميالدي ســاخته شده و از 
آن ســال تا به حال دانشمندان بزرگي 
را به عرصــه علم معرفي كرده اســت. 
زوهان كوك، رئيس كالج ســنت جان 
در اين باره گفت: ايــن كتابخانه براي ما 
ارزش ملي دارد و اگرچه در سال1970 
بازسازي هاي قابل توجهي در آن انجام 
شــده اما اكنون هم با توجه به شرايط 

جديد جهان نياز به ترميم دارد.
دانشــگاه آكســفورد كــه در منطقه 
آكسفوردشــاير انگلســتان قرار دارد 
قديمي ترين دانشگاه انگليسي زبان جهان 
به شمار مي رود. بنابر اسنادي كه برخي 
از آنها باقي مانده است  فرايند آموزش از 
سال1096 ميالدي در آكسفورد جريان 
داشــته و فقط تمركز جغرافيايي آن در 
اين ســاختمان ها اندك اندك صورت 
گرفته است. به علت قدمت اين دانشگاه 
و دانشگاه كمبريج اهالي علم به اين دو 
آكسبريج مي گويند كه تركيبي از نام هر 

دوي آنهاست.

 ترميم 
10ميليون پوندي

گرينويچ

سيب يا چهل گيس؛  افسانه ای كه جوهر ه  زندگانی است 
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سودای جهانی شدن 
در سر »قیصریه«

همنشین
 تاریخ

بافت تاریخی در هر نقطه ای از کشور که باشد، گنجینه ای بزرگ به حساب می آید 
که خانه ها و عمارت های تاریخی، گرمابه، بازار و... را در دل خود جا داده است، 
اما گاه گرد بی مهری براین بافت ها نشسته و بی توجهی به مرمت این گونه بناها، 
زمینه ساز تخریب آنها شده است. البته برخی بناها نیز با مرمت و احیای مناسب 
در جایگاهی ویژه قرار گرفته و میزبان مسافران و گردشگران شده یا از آنها به 

عنوان موزه و... استفاده می شود.

مریم جعفری
خبرنگار

»گاومیش ها گرسنه اند، تشــنه اند، علف  کم است. از تشنگی و 
گرســنگی می روند در هور و در گل والی فرو می روند؛ همانجا 
می میرند« این ها جمله های رستم اســت. این ها را می گوید و 
بعد سرش را پایین می اندازد. انگار دارد توی چشم هایش همان 
تصویرها را دوباره می بیند. ۵۱ یا ۵۲سال دارد. اهل شهر رفیع 
است. تعریف می کند: »تمام رودخانه خشک شده است و آبی به 
هور نمی رود. آب هور بعضی وقت ها شبیه دوغ سفید و کفدار بود. 

حتی در نهرهای محلی و روستایی هم آبی نیست.«
رستم کشاورز اســت و ادامه می دهد: »ما زمین زیادی نداریم. 
هر خانواده ای از اهالی اینجا نهایتا ۱۰هکتار زمین دارد. همین 
زمین ها هم زهکشی نشده اند و شــوره بسته اند؛ آب هم همین 
طور اســت؛ فقط شــورابه نصیب ما می شود.« رســتم دوباره 
چشم هایش را به زمین می دوزد. انگار بخواهد در چشم هایش 

تکرار کند: »شورابه«
این ها درددل های یکی از حاشیه نشــینان هورالعظیم اســت؛ 
بزرگ ترین تــاالب خاورمیانه با پهنه وســیعی در ایران. بیش 
از ۱۵سال اســت مشکالت متعدد محیط زیســتی در تاالب و 
آتش ســوزی ها در بخش نیزاری حاشیه نشــینان هورالعظیم 
را در 3شــهر رفیع، بستان و هویزه و روســتاهای اطرافش آزار 
می دهد. امسال اما پرداخت نشدن حق آبه تاالب از سد کرخه، 

منجر به خشک شدن کامل آن شد و آتش سوزی های وسیعی 
هم به دلیل گرمای زیاد در بخش نیزاری رخ داد که حصیربافی 
یکی از مشاغل سنتی ناحیه و شاغالن به این صنف، همچنین 

کشاورزان، دامداران و صیادان را متضرر کرد.

هور و معیشت مردم
میالد هم همشهری رستم است. میالد سواری جوانی ۲۷ساله 
اســت که خودش می گوید: »هفت جد ما کشــاورز و ماهیگیر 
بوده اند.« حاال پدرش کشــاورزی می کنــد و خودش صیادی. 
میالد می گوید: »چه فایده وقتی نه کشاورزی مانده  و نه صیادی. 
وقتی اوضاع آب خراب می شــود، همه ماهی ها می روند سمت 
عراق. این بار هم دیدید که، ماهی رفت سمت مرز آبی، نمی دانم 
چه حکایتی اســت، اما اگر دیده باشید، خیلی هایشان لب مرز 

مردند.«
او ادامه می دهد: »قبال درآمدمان ۵ تــا ۶میلیون تومان در ماه 
می شــد. با توجه به گرانی ها پول زیادی نبــود، اما به خرج مان 
می رســیدیم. حاال اما هیچ ماهی ای نیســت. البته 4 یا ۵سال 
پیش هم باز آب خیلی پایین آمد و مثل لجن شده بود. االن نیز 
همین طور است. نیزارها هم مدام آتش می گرفتند. امسال هم 
نیزارها خیلی سوختند. نیزارها که می سوزند، برای حصیرباف ها 
خیلی بد می شود. همین است دیگر. ما نان مان را از طبیعت به 
دست می آوریم. چند روز است کمی آب باال آمده است، اگرچه 
به نظر آب با فاضالب یکی شده اســت، اما می گویند حق آبه را 

داده اند برای همین آب دارد باال می آید. انشاهلل این طور باشد.«
شیخ محمد نیسی، امام جماعت یکی از مساجد شهر رفیع است. 
او نیز می گوید: »همه جریان و رونق اقتصادی شــهروندان در 
شهرها و روســتاهای این ناحیه، از هور و رودخانه هایش مانند 
»بستان« و »نیسان« است. بیایید به این این رودها نگاه کنید، 
تا چند روز پیش کامال خشک بودند. این درست که شرکت نفت 
اینجا مستقر است، اما اقتصاد منطقه از نفت نیست. درحقیقت 
پولی از نفت به مردم نمی رسد. فقط خسارت ها و دردسرهایش 

برای ماست.«

3سناریو برای حق آبه هورالعظیم
مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان خوزســتان پس از 
بازدید هوایی از آبگیری هورالعظیم به همشــهری می گوید: ما 
برای حق آبه تاالب هورالعظیم 3ســناریو درنظر گرفتیم؛ برای 
ترسالی ها، یک میلیارد و ۱۰۰میلیون مترمکعب. برای سال هایی 
با بارش متوســط، یک میلیارد و ۶۰۰میلیون مترمکعب و برای 
خشکســالی ها، یک میلیارد و ۸۰۰میلیون مترمکعب حق آبه 
درنظر گرفته شده است. محمد جواد اشرفی می افزاید: همکاران 
ما در سازمان آب و برق استان می گویند که تا امروز یک میلیارد 
و ۸۰۰میلیون مترمکعب آب به سمت تاالب رهاسازی شده است.

وی ادامه می دهد: اما دراین تخصیص برخی موضوعات مسأله 
ایجاد می کند. آب از محل مخازن به ســمت تاالب، مســیری 
در حدود ۹۰تــا ۹۵ کیلومتــر را طی می کنــد. دراین فاصله 

برداشت های آب به قصد مصرف کشاورزی، تامین آب آشامیدنی 
شهری و روســتایی و مانند آن انجام می شود. یعنی در مسیر از 
4رودخانه که به مدخل هور سرزیر می شــوند، از حجم آب به 

میزان قابل توجهی کاسته می شود.
اشرفی توضیح می دهد: این اشــتباه محاسباتی است؛ اگر این 
ادعا را مطرح می کنیم که یک میلیارد و ۸۰۰میلیون مترمکعب 
حق آبه به تاالب پرداخت شده است، باید به این معنا باشد که این 

میزان آب به هور وارد شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزســتان همچنین درباره 
وضعیت فعلی هورالعظیم، براساس پایش کارشناسان اداره های 
حفاظت محیط  زیست هویزه و دشت آزادگان می گوید: سطح 
آبگیری تاالب در مخزن یک میان ۵۰ تا ۵۲درصد و در مخازن 

۲، 3 و 4 بین ۸۰ تا ۸۵درصد است.
با این حال او از احتمال تبدیل تنش آبی دراین تاالب به بحران 
ابراز نگرانی می کند و معتقد است که بحران در هورالعظیم فقط 
گونه های آبزی و گیاهــی منطقه را با خطــر مواجه نمی کند، 
بلکه اقتصاد، اشتغال و معیشت حاشیه نشــینان تاالب را نابود 

خواهد کرد.
اشرفی اظهار می کند: براســاس برآورد ما، حدود هزارو ۷۰۰ تا 
۲هزارهکتار نیزار در آتش ســوزی ها از میان رفته است. تلفات 
ماهیان در محدوده سرزمینی ایران زیاد نبود، اما هنگام عبور از 
داکت مرزی، تلفات گسترده بود. سازمان برق و آب خوزستان 
باید به صورت مستمر تا پایان شهریور به پرداخت حق آبه تاالب 

ادامه دهد.
وی اضافه می کند: برآورد ما از حداقــل نیاز تاالب برای عبور از 
این وضعیت، پرداخت چند مرتبــه حق آبه، به صورت موجی و 
در حجم حداقلی ۲۵۰میلیون مترمکعبی در هر مرتبه اســت. 
همچنین براین موضوع تاکید داریم که اگر این اتفاق رخ ندهد، 
وضعیت تاالب به حدی شکننده است که تنش آبی آن به بحران 

تبدیل می شود.

 گزارش کنوانسیون رامسر 
کنوانسیون رامسر در گزارشی، منطقه بین النهرین و هور العظیم 
را در زندگی بیش از 4۰۰هزارنفر انسان که معیشت شان وابسته 

به منابع هور است، تاثیرگذار می داند.
این گزارش، زهکشی های گســترده، عوارض جنگ تحمیلی، 
افزایش شــوری آب و خاک، آلودگی آب، شکار و صید بی رویه، 
خطر مین های زیر زمینی در امتداد خط مرزی تاالب، سدسازی  
در عراق و مناطق باالدست ترکیه، ســوریه و ایران را مسأله ای 

جدی پیش روی این تاالب اعالم می کند.
این کنوانســیون در جمع بندی نهایی گــزارش خود 4تهدید 
بزرگ را درباره هورالعظیم مشخص کرد: کاهش میزان بارش و 
تغییرات اقلیمی، برنامه ترکیه برای تکمیل پروژه جنوب شرق 
آناتولی که جریان رودخانه فرات را کنترل می کند، سدها، مخازن 
و اصالحات در جریان های رودخانــه بین ایران و عراق و فقدان 

توافقنامه جامع در حوزه های مشترک آبی.

بحران محیط زیستی هورالعظیم  معیشت 
حاشیه نشینان را هم به خطر انداخته است



22 3 0 2 3 4 4 2
   سه شنبه 22 تیر 1400    شماره 8268 

در استان گلستان 751بنا و محوطه تاریخی وجود 
دارد و گردشگری بر پایه میراث یکی از محورهای 
مهم توسعه این استان محسوب می شود. برهمین 
اساس هم بود که درسال1394 و پس از استقرار 
دفتر عمران و بهسازی شهری وزارت راه وشهرسازی 
در گرگان، تفاهم نامه چند جانبــه ای میان اداره کل 
میراث فرهنگی گلستان، شهرداری گرگان و دفتر عمران و 
بهسازی گرگان منعقد شد. مرمت عمارت جنوبی خانه دارویی ها ازسوی شهرداری 
و تغییر کاربری بنا به مرکز اسناد شــهرداری، مرمت خانه تاریخی کبیر در محله 
دوشنبه ای گرگان ازسوی دفتر عمران و بهسازی شــهری و همچنین مشارکت 
شهرداری در بازســازی جداره گذرهای تاریخی محله های تاریخی سرچشمه و 
پاسرو از جمله مرمت های موفق براساس این تفاهم نامه بوده است. همچنین مرمت 
خانه تاریخی باقری به عنوان بزرگ ترین خانه تاریخی شمال کشور، به بزرگ ترین 
پروژه مرمتی در 10سال اخیر گلستان بدل شد. در گلستان اما بخش خصوصی نیز 
از اجرای طرح های مرمتی دراین حوزه استقبال می کند. مرمت خانه رضاقلی نژاد 
در گرگان با هدف راه اندازی رســتوران سنتی و مرمت خانه خوزینی در گمیشان 
با هدف راه اندازی اقامتگاه ســنتی، از بارزترین نمونه های موفق مرمت خانه های 

تاریخی دراستان ازسوی بخش خصوصی به شمار می روند.

در اســتان کرمان حدود 700بنای ثبت ملی شامل 
خانه های تاریخی، کاروانســراها، مجموعه ها و... 
وجود دارد که بیشتر آنها نیازمند مرمت هستند 
و از این تعداد، حــدود 40خانه  تاریخی ثبت ملی 
شده است. به دلیل تعدد خانه های تاریخی دراستان، 
کمبود اعتبار و همچنین مشکالت مالکیتی، مرمت آنها 
مطابق انتظار پیش نمی رود. مالکیت همه  بناهای تاریخی 

ن  ما در اختیار میراث فرهنگی نیست و دسترسی به برخی مالکان خصوصی کر
به دلیل مهاجرت به خارج از کشور، ساده نیست و البته برخی نیز حاضر به مرمت 
خانه نیستند. تازه ترین مورد، تخریب خانه تاریخی »جورج تیموی« یونانی در شهر 
کرمان بود که سال گذشته با تصمیم مالک خصوصی رخ داد. البته درسال های اخیر، 
میراث فرهنگی و برخی مالکان خصوصی به مرمت خانه ها ورود کرده اند و شــاهد 
مرمت خانه کریم نژاد، خانه اعظمی، خانه کاظمی در بافت تاریخی شــهر کرمان 
بوده ایم. همچنین 4خانه واقع در بافت تاریخی آتشکده شهر کرمان در دست مرمت 
اســت که در آینده ای نزدیک به بهره برداری می رسد. یکی از بارزترین تجربه های 
ناتمام در مرمت خانه های تاریخی، مربوط به مرمت خانه قاجاری حاج آقا علی در 
رفسنجان است که ازسوی اوقاف مرمت شده، اما هم به مرمت آن انتقاد وارد است و 
هم با وجود گذشت حدود 3سال، درهای خانه به روی گردشگران گشوده نشده است.

خراســان رضوی بیش از هزار بنــای تاریخی ثبت 
شده در فهرست آثار ملی دارد که یک پنجم آنها 
را خانه های قدیمی به عنوان »سرای« یا »سراچه« 
تشکیل می دهند. شهر مشــهد بیشترین تعداد 
خانه های قدیمی اســتان را در خود جا داده که به 
70مورد می رســند و بعد از مشهد، شــهر گناباد نیز 
دارای 40خانه تاریخی است. شهرستان گناباد با موقعیت 
کویری، خانه های قدیمی قابل بهره برداری بهتری نســبت به دیگر 
شهرهای استان دارد؛ خانه هایی که حوض خانه، فضاهایی با دمای مطبوع، بادگیر 
و آینه خانه  دارند و هر بیننده ای را مجذوب خود می کنند. روستای »ریاب« گناباد 
تنها روستایی است که طرح بهســازی در آن اجرا شده و عمده خانه های تاریخی 
آن روستا مرمت شده اند. 16خانه از 40خانه تاریخی شهرستان گناباد به طورکامل 
احیا و مرمت شــده، به طوری که درحال حاضر مورد استفاده نیز قرارگرفته است. 
تعدادی از این خانه های تاریخی در روســتای ریاب نیز به خانه های بوم گردی یا 
سفره خانه های سنتی تبدیل شده اند که گردشگران بسیاری نیز از این اماکن در 
طول سال دیدن می کنند. همچنین باید اشاره کرد که خانه ملک در شهر مشهد 
نیز نخستین خانه تاریخی در استان خراسان رضوی  ا  ست که در سال 1377 ثبت 
ملی شد. خانه داروغه در نزدیکی حرم مطهر امام رضا)ع( واقع شده است و شهرداری 
ثامن این خانه تاریخی را به بهترین نحو بازسازی کرد، به طوری که اکنون به عنوان 

الگوی موفق دراین زمینه مطرح می شود.

 استان قزوین با داشتن 1۸0هکتار بافت تاریخی، 
بیش از 100خانه تاریخی با معماری های متفاوت 
دارد که برخی، قابلیت تبدیل شــدن به  اقامتگاه 
بوم گردی یا هتل را دارند و البته تاکنون تعدادی از 
آنها تغییر وضعیت داده اند. تعداد خانه های تاریخی 
در قزوین کم نیست و همواره مسافران و گردشگران، 
مشــتاق بازدید از خانه های تاریخی هستند؛ حوض های 
فیروزه ای، استفاده از خشت و آجر، گچ کاری های منحصربه فرد، اتاق های سه دری 
و پنج دری، شیشه های رنگی و استفاده از چوب به جای فلز عالوه بر اینکه زیبایی 
قابل توجهی به خانه های قدیمی و تاریخی داده اند، درصورت بازســازی، می تواند 
برای کاربری های مختلف ازجمله گردشگری مورد استفاده قرار گیرد. خانه های 
تاریخی قزوین به دلیل نوع معماری و بهره مندی از سازه های دارای کاربری متناسب 
با اقلیم منطقه، معماری زیبا و دل نشینی دارند. ازآنجا که بسیاری از این خانه ها، 
متعلق به افراد سرشناس و بزرگان شهر بوده است، شاخص هستند و میراث فرهنگی 
برای ثبت ملی آنها اقدام کرده است، تعدادی هم مانند »خانه بهروزی ها« به هتل 
3ستاره تبدیل شده اند و تعدادی هم به دلیل استقبال گردشگران از این فضاها در 

مراحل تغییر کاربری به سفره خانه و هتل قرار دارند.

از خانه های تاریخی شاخص استان البرز می توان 
خانه مرحوم دکتر مصدق، خانه آیت اهلل طالقانی 
و خانه هنرمندان معروف به خانه مرحوم فاتح نام 
برد. خانه احمد شاملو، شاعر معرف نیز صرف نظر 
از ارزش تاریخی، دارای ارزش فرهنگی و اجتماعی 
اســت و درحال حاضر تبدیل به موزه الــف- بامداد 
شده اســت. درخصوص بازآفرینی خانه هــای تاریخی به 
مفهوم واقعی نمونه موفق و شاخصی در استان البرز وجود ندارد، اما خانه های مرحوم 
مصدق و آیت اهلل طالقانی در چند دوره توسط میراث فرهنگی استان تهران مرمت 
شده اند. امید است در آینده نزدیک با همکاری بیشتر مالکان و ورثه این بناها، بتوان 

در قالب طرح های بازآفرینی، از قابلیت های این خانه ها بهره کافی برد. 

خراســان جنوبی ازنظر برخورداری از جاذبه های 
میراث فرهنگی، جزو اســتان های نســبتا غنی 
کشور به حساب می آید و درشهرهای مختلف آن، 
از بیرجند گرفته تاخوســف، سربیشه و نهبندان 
می توان به تماشــای جاذبه هــای تاریخی مهمی، 
برجا مانده از دوره های مختلف، نشست. دراین میان 
خانه های تاریخی از مهم ترین جاذبه های گردشگری استان 
محسوب می شوند که درســال های اخیر اقدام های گسترده ای برای 
بازسازی آنها انجام شده است. درسال های اخیر خانه های تاریخی زیادی ازجمله در 
شهرستان های بشرویه، خوسف، سرایان، درمیان، قاین و سربیشه مرمت شده است. 
به گفته مسئوالن استان، مرمت خانه های تاریخی دارای شماره ثبت ملی در اولویت 
مرمت قرار دارد. براساس آمارهای موجود، از 250خانه تاریخی شناسایی شده در 
خراسان جنوبی، حدود 120خانه تاریخی در فهرست آثارملی به ثبت رسیده است. 
همچنین در شهرستان های طبس، سرایان و بشرویه می توان الگوهای موفقی در 

احیا و بهره برداری از خانه های تاریخي یافت.

 در اصفهان بیش از 600خانه تاریخی وجود دارد که 
بیش از نیمی از آنها در شهراصفهان قرار دارند، اما 
بیشتر این آثار در معرض خطر هستند. اداره کل 
میراث فرهنگی استان در ســال های اخیر سعی 
کرده اســت برای نجات خانه های تاریخی، آنها را 
در قالب یک بسته به سرمایه گذاران بخش خصوصی 
معرفی کند و با ایجاد تسهیالت تشویقی ازجمله معافیت 
عوارض شهرداری و مالیات و تأمین امنیت آنها پس از احیا، سرمایه گذاران را نسبت 
به احیای این خانه ها تشــویق کند. اکنون 35خانه در فهرست انتظار قرار دارند تا 
در اختیار بخش خصوصی قرارگیرند. این درحالی است که اکنون 150تخت جدید 
در خانه های احیا شده ازسوی بخش خصوصی، که در شهرهای اصفهان، کاشان، 
نائین، اردستان و خوروبیابانک قرار دارند، در آستانه بهره برداری هستند. ازجمله 
زیباترین و ارزشمندترین خانه های مرمت شده اصفهان، خانه های تاریخی »اعلم«، 
»نیلفروشان« و »عالمه« هستند که قدمت آنها به دوره قاجار بازمی گردد و اکنون 

کاربری اقامتی یافته اند.

 بازســازی خانه های تاریخی و مرمت این آثار در 
آذربایجان شــرقی از اوایل دهه۸0 سرعت گرفت 
و تاکنون حــدود 100خانه تاریخی دراســتان 
شناسایی شــده و در فهرســت آثار ملی به ثبت 
رسیده که البته از این تعداد، 50خانه به طورکامل 
بازســازی و مرمت شده است. امســال هم 20خانه 
تاریخی در برنامه بازســازی قرار دارد. بایــد به این نکته 

کرد که بیشتر این خانه ها در تبریز و در منطقه مرکزی شهر و محدوده هم اشاره 
بازار قرار دارند و قدمت بیشتر آنها به دوران قاجار بازمی گردد. بخشی ازاین خانه ها 
نیز متعلق به تجار قدیمی و سرشناس شهر بوده که خانواده برخی از آنان هنوزهم 
در تبریز به کسب و کار مشغولند. در میان خانه های بازسازی شده، خانه »حریری« 
در خیابان تربیت تبریز که متعلق به یکی از تجار خــوش نام تبریزی بوده پس از 
بازسازی، به موزه مطبوعات مبدل شده است. این خانه 3طبقه دارای تنوع معماری 

خاصی است که آن را از خانه های تاریخی دیگر تبریز متمایز می کند.

در استان همدان 424خانه تاریخی شناسایی شده 
که 320خانه در شهرســتان همدان، 10خانه در 
مالیر، 60خانه در تویسرکان، 60خانه در نهاوند، 
یک خانه در رزن، یک خانه در فامنین، یک خانه 
در کبودرآهنگ و یک خانه در درگزین قرار دارند. 
البته اســتان همدان 64خانه تاریخی ثبت شــده در 
فهرست آثارملی دارد که 47مورد آن در شهرستان همدان 
قرارگرفته است. مالیر 3خانه، تویسرکان 7خانه، نهاوند 2خانه، رزن 2خانه، فامنین 
یک خانه و بهار نیز 2خانه ثبت شده دارد، اما ســایر شهرستان های همدان خانه 
ثبت شده ندارند. همچنین از ابتدای سال گذشته تاکنون 15خانه تاریخی با اعتبار 
2میلیارد و 300میلیون تومان در اســتان همدان مرمت شده اند. در شرایطی که 
بخش زیادی از بافت تاریخی همدان از بین رفته، اهمیت حفظ تک بناهای تاریخی 
ازجمله خانه ها بیش از پیش آشکار می شــود، اما در غفلت مسئوالن این خانه ها 

درحال از بین رفتن هستند. 

حدود 200خانه تاریخی در لرســتان وجود دارد 
که تاکنون حدود 92بنــای تاریخی در خرم آباد 
و حدود 150بنای تاریخی در بروجرد شناسایی 
شده است. در بافت تاریخی خرم آباد از دوره قاجار 
بناهای پرشماری برجا مانده است که از مهم ترین 
آنها می توان به خانه و حســینیه خورشــیدی، خانه 
جوادی، خانه مرحوم آیت اهلل سیدجواد جزایری )ره(، خانه 
چنگایی و خانه عصاره اشاره کرد. خانه مرحوم آیت اهلل شیخ عبدالرحمن لرستانی 
)پدر مشروطیت در لرستان(، خانه و عمارت بزرگ میرزا سیدرضاخان، خانه چدنی، 
خانه سیف اهلل خان والی زاده، خانه توکل، خانه کاکاوند، خانه شمعون )کلیمی( و 
کاروانسرای میرزا سیدرضا هم از دیگر خانه های قدیمی این استان هستند. از دیگر 
خانه های تاریخی خرم آباد می توان به خانه فیروزی، خانه موشه جواهری )کلیمی(، 
خانه رزاز و خانه ابراهیمی اشاره کرد. همکاری نکردن مالکان برخی بناهای تاریخی 

سبب ایجاد موانعی برای مرمت این بناها دراستان لرستان شده است.

خانه هــای تاریخــی در بیشــتر نقاط اســتان 
آذربایجان غربی دیده می شــود و قدمت برخی از 
این عمارت ها حتی به دوران صفویه هم می رسد. 
بازســازی این خانه های تاریخی تا اواخر دهه۸0 
مورد بی مهری قرار گرفته بود، اما از اواسط دهه90 
بازسازی این خانه ها سرعت گرفت و اعتبارات بازسازی 
تنها درسال96 افزایش 3برابری داشت. قدمت زیاد برخی 
از خانه های تاریخی در آذربایجان غربی که برخی از آنها بیش از 500سال 
قدمت دارند، سبب شــده دقت و هزینه زیادی صرف بازسازی شان شود. تاکنون 
حدود 100عمارت تاریخی دراستان بازسازی شده و این روند امسال هم با بازسازی 
حدود 21خانه دنبال می شــود. درمیان خانه های تاریخی بازســازی شده، خانه 
»انصاری« در مرکز ارومیه که متعلق به یکی از تجار این شهر بوده و دارای حیاط 

پشتی و حیاط جلویی است، بیش از همه مورد توجه قرار دارد. 

در اســتان کردســتان بیش از ۸0خانــه تاریخی 
وجود دارد و »خانــه کــرد«، قدیمی ترین خانه 
تاریخی سنندج است که قدمت آن به دوره صفوی 
بازمی گردد و باقی خانه هــای تاریخی، مربوط به 
دوره قاجار و پهلوی است. عمارت »آصف وزیری« 
که در ســنندج با نام »خانه  کرد« یا »آصف« معروف 
اســت، حاال به بزرگ ترین موزه مردم شناســی ایران و 
روایتگر تاریخ و فرهنگ ســترگ قوم کرد تبدیل شــده اســت. 
همچنین می توان گفت که این عمارت قدیمی ترین عمارت موجود در کردستان 
اســت که از قدمت باالیی به نسبت سایر بناها برخوردار اســت. از دیگر خانه های 
تاریخی سنندج می توان به موزه باستانی یا خانه حبیبی، عمارت خسروآباد، عمارت 
مشیردیوان، عمارت وکیل، خانه آیت اهلل مردوخ، خانه سنجرخان و خانه مجتهدی ها 
اشاره کرد. ساخت این بناها به زمان حکومت اردالن ها در سنندج و دوران صفویان 

و قاجاریان بازمی گردد. 

 

بافت تاریخی در هر نقطه ای از کشور که باشد، گنجینه ای بزرگ به حساب می آید که خانه ها و عمارت های تاریخی، گرمابه، 
بازار و... را در دل خود جا داده است، اما گاه گرد بی مهری براین بافت ها نشسته و بی توجهی به مرمت این گونه بناها، زمینه ساز 
تخریب آنها شده است. البته برخی بناها نیز با مرمت و احیای مناســب در جایگاهی ویژه قرار گرفته و میزبان مسافران و 
گردشگران شده یا از آنها به عنوان موزه و... استفاده می شود؛ موضوعی که هم می تواند راهکاری برای جلوگیری از تخریب 
و ازبین رفتن بناهای میراثی و به ویژه خانه های تاریخی باشد و هم اینکه به عنوان گزینه ای برای توسعه گردشگری و گردش 
چرخ های اقتصادی این صنعت مهم تلقی شود. درسال های اخیر و تقریبا در همه استان های کشور، مرمت خانه ها و بناهای 
تاریخی و وارد شدن آنها به چرخه گردشگری، رونق دوباره ای گرفته و با کمک بخش خصوصی گام های موثری دراین حوزه 
برداشته شده است. حال در پرونده ای که پیش رو دارید کوشیده ایم با نگاه آماری به خانه های تاریخی در استان های سراسر 

کشور، میزان توجه به مرمت و بازآفرینی آنها را مورد بررسی قرار دهیم و الگوهای موفق دراین زمینه را نیز معرفی کنیم.

همشهری در پرونده ویژه ای 

الگوهای موفق در احیای 

خانه های تاریخی در سراسر 

کشور را معرفی می کند 
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در شهرهای مختلف اســتان مازندران خانه های 
تاریخی متعددی با ساختار و معماری بومی وجود 
دارد که می توانند جاذبه های مهم گردشــگری 
باشند. بناهایی مانند عمارت های کلبادی، سردار 
جلیل، فاضلی، روحانی و نظری در ساری، خانه های 
شفاهی، بهرمی، درزی، مدنی، مهدی سلطان، قریشی 
و منوچهری در آمل، عمارت های خلیلیان، آقاجان نسب و 
اوصیا در بابل و همچنین ده ها بنای تاریخی شاخص دیگر از غرب تا شرق این استان 
وجود دارد، اما احیا و بهره بــرداری از خانه های تاریخی، به عنوان یک فرصت مهم 
گردشگری، در مازندران چندان مورد توجه قرارنگرفته است. در ساری به جز خانه 
کلبادی که به موزه تاریخ این شهر تبدیل شده، عمال هیچ خانه دیگری در دسترس 
شهروندان و گردشگران قرار ندارد و حتی برخی از این خانه ها درمعرض تخریب 
قرار گرفته اند. عمارت سرهنگ خان در محله آب انبارنو هم که یکی از خاص ترین 
بناهای مازندران محسوب می شود که ماه هاست به بهانه بازسازی و پس از برداشتن 
سقف های آن، رها شده اســت. درهای خانه فاضلی هم که چند سال از مرمت آن 
می گذرد، هنوز به روی مسافران و گردشگران بسته است، اما عمارت آقاجان نسب 
بابل، خانه منوچهری آمل و کاخ چایخوران چالوس از بناهایی هستند که به شکل 

مطلوبی احیا و به سرمایه گذار بخش خصوصی واگذار شده اند.

 قرارگرفتن سمنان در مسیر راه تاریخی ابریشم، 
سبب شده است کاروانسرهای متعددی در استان 
سمنان امروزی ایجاد شود که هرکدام می توانند 
جاذبه ای برای گردشــگری و محلی برای اقامت 
متفاوت مسافران باشــند، اما این اســتان ازنظر 
برخــورداری از خانه های تاریخی نیــز ظرفیت های 
مناســبی دارد. خانه هــای »رنجبران«، »حــاج ناصر«، 
»تدین«، »منشــی االطبا«، »نائب الصدر« و »ادب« از  خانه های تاریخی مشهور 
شهر سمنان به شمار می روند. خانه های »یغمایی ها« و »امیراعظم« در شاهرود و 
خانه های »لطفی ها« و »ناصرلشگر« در دامغان نیز از این بناها محسوب می شوند، 
اما جز چند مورد، مانند خانه تاریخی »کالنتر« یا »ناصرلشگر« در دامغان، بخش 

مهمی از این خانه ها هنوز برای رونق گردشگری استفاده نشده اند.

 
در سیستان وبلوچستان خانه های تاریخی متعددی 
وجود دارد که برخی از گذشــته مورد توجه بوده 
و به ثبت ملی رســیده اند، اما در چندســال اخیر 
اداره کل میراث فرهنگی استان درصدد شناسایی 
خانه ها و بناهای مسکونی تاریخی ناشناخته برآمده 
و مرمت و احیای آنها را در دســتورکار قرار داده است. 
»ابویی«، »شمســی« و »ملک« در زاهــدان، »فاضلی« و 
»یزدانشناس« در ایرانشهر، »سردار بزری« و »امیرشهریار خرمک« در 
زابل و »شیران زهز« در قلعه نو زهک از شاخص ترین خانه های تاریخی استان هستند. 
خانه شهردار و خانه جهاد در زاهدان هم از خانه های شاخص استان به حساب می آیند 
که در تملک شهرداری زاهدان و سازمان جهادکشــاورزی استان قرار دارند. برخی 
بناهای یاد شده مانند خانه فاضلی، محل تبعید مقام معظم رهبری در ایرانشهر که 
اکنون موزه قرآن است و خانه ابویی، ملک و شمسی هم به عنوان موزه در تملک دولت 
قرار دارند. میراث فرهنگی استان اخیرا 14خانه تاریخی دیگر را در شهرهای مختلف 
شناسایی و مرمت و تغییر کاربری آنها را در دستورکار قرار داده و منتظر تامین اعتبار 
است. برخی از این خانه ها بدون تغییر کاربری مرمت می شوند و مورد استفاده مالکان 
قرار می گیرند و برخی هم با تغییر کاربری به سفره خانه یا بوم گردی تبدیل می شوند.

 تعداد خانه های تاریخی موجود در استان کرمانشاه 
زیاد است که البته ۹۵درصد آنها مالک خصوصی 
دارند. در ســال های گذشــته بیش از 1۵۰خانه 
تاریخی در اســتان به ثبت ملی رسیده  اســت و 
خانه هــای تاریخــی »رنده کش«)خواجه باروخ(، 
»زرشــکیان«، »فیض مهدوی«، »سوری« و »حاج 
آخوند« از بناهایی هستند که به مالکیت اداره کل میراث 

هنگی  اســتان درآمده  و مرمت شــده اند. همچنین فاز نخست مرمت خانه فر
تاریخی »ساری اصالن« به پایان رسیده است. خانه تاریخی سوری نیز از نمونه های 
موفقی است که پس از مرمت آن درسال ۹6 و با مشارکت بخش خصوصی، اکنون 

به رستوران سنتی تبدیل شده است. 

بیشترین خانه های تاریخی استان فارس در بافت 
تاریخی شهر شیراز واقع شده است. اکنون بیش از 
هزارو ۲۰۰خانه تاریخی در شیراز وجود دارد که 
هریک نمادی از تاریخ بلندآوازه این شهر به شمار 
می رود. از ســال1۳۹۰ تاکنون ۳۵۲خانه تاریخی 
ثبت شــده که از این تعداد ۳۰۹مورد از آن در شیراز 
مرمت و بازسازی شده که هم در توسعه گردشگری و هم در 
زنده نگه داشتن این بافت ها موثر بوده است. از آنجایی که بخش خصوصی برای ترمیم 
این خانه ها به جهت مالی تمکن کافی داشــته و درجهت احیا و تغییر کاربری آن 
نقش مهمی داشته، تعداد زیادی از این بناهای ارزشمند به مراکز پذیرایی و اقامتی 
تبدیل شده که اتفاق های مثبتی را در حفظ و توسعه گردشگری و ایجاد اشتغال 
رقم زده است. در چندماه گذشــته نیز ۹خانه تاریخی اثنی عشر، توالیی، صالحی، 
برکت، علمدار، عطروش، عابدی، کازرونیان و منطقی نژاد در فهرســت واگذاری 
میراث فرهنگی اســتان فارس قرارگرفت تا هم فرصت احیای بیشــتر این بناها 
فراهم شود و هم فعالیت های سرمایه گذاری در عرصه های میراثی و فرهنگی رونق 
بگیرد. به گفته مدیرکل میراث فرهنگی فارس، این بناهای تاریخی فرصتی برای 
سرمایه گذاری در راستای ایجاد موزه، گالری و صنایع دستی شیراز به شمار می رود.

اســتان خراسان شــمالی هزارو ۲۰۰اثر تاریخی 
شناسایی شده دارد که بیشتر این آثار خانه های 
تاریخی مربوط  به دوره پهلوی و قاجار است و این 
دست خانه ها تقریبا در همه شهرهاي استان وجود 
دارد. اداره کل میراث فرهنگی این اســتان عالوه 
بر مرمت خانه های تاریخی ثبت شــده، برای مرمت 
خانه هایی که مالک خصوصی دارند، تســهیالت بالعوض 
پرداخت می کند تا این خانه ها احیا شوند. همچنین برخی از خانه ها نیز برای مرمت 
به بخش خصوصی واگذار می شود. مالکان مي توانند بعد از مرمت آن خانه قدیمي، 
در داخل آن زندگي کرده یا آن را به واحدهاي اقامتي تبدیل کنند. برهمین اساس 
سال گذشته نیز ۲۷بنای تاریخی در مناطق روستایی استان با هدف اشتغال زایی، 
رونق اقتصادی و توسعه گردشگری به دهیاری ها واگذار شد. این بناهای تاریخی 
که شامل ۷بنا در شهرستان شیروان، ۵بنا در اسفراین، ۳بنا در مانه و سملقان، ۵بنا 
در جاجرم، ۳بنا در گرمه، ۳بنا در فاروج و یک بنای تاریخی در بجنورد بود، به منظور 
بهره برداری بهینه از ظرفیت های محلی، ایجاد هم افزایی و تعامل بین دستگاه های 
مربوطه و تعریف کاربری جدید واگذار شد. در طرح واگذاری این بناها، کاربری هایی 
مانند فضاهــای فرهنگی و آموزشــی، اقامتی، پذیرایی، عرضه صنایع دســتی و 

محصوالت محلی و... پیشنهاد و اجرایی شد. 

استان کهگیلویه وبویراحمد به دیار آریوبرزن شهره 
شده که آثاری با سابقه چندهزارساله دارد. بیش 
از ۷۰۰اثر ملی تاریخی دراین اســتان شناسایی 
شده که از این میان، 61آسیاب، ۵4خانه تاریخي، 
4۳قلعه، 4۰آب انبار،۲۳بقعه متبرکه، 1۹گورستان، 
1۷اســتودان، 1۳پل، 1۳بافت تاریخــي، ۵حمام، 
۵مسجد و ۳کاروانسرا هســتند. درچند سال گذشته با 
اختصاص اعتبار، آثار تاریخی این استان موردتوجه قرار گرفته اند و 
فقط در یک نمونه، مرمت اثر ملی بالد شاپور با اعتبار ملی در دستورکار قرار گرفته 
است. اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کهگیلویه وبویراحمد 
بر مرمت خانه های تاریخی هم تاکید دارد. درهمین راستا، ۷خانه تاریخی ازجمله 
شامبراکان، قلعه عزیزی و طولیان قرار است مرمت و محل تولید و عرضه محصوالت 

صنایع دستی شوند.

در بیشتر شهرهای استان هرمزگان، از بندرعباس 
گرفته تــا بندرلنگه، می تــوان رد تاریخ کهن این 
منطقه را در خانه هــا و عمارت های تاریخی یافت. 
دراین اســتان در حــدود 1۰بنا به عنــوان »خانه 
تاریخی« به ثبت ملی رسیده است که البته باید به این 
موضوع هم اشاره کرد که تعدادی از این دست خانه ها 
هنوز در فهرست آثار ملی به ثبت نرسیده است. دراین میان 
در بندرعباس خانه تاریخی احمدی که بازمانده دوره قاجاریه است، از آثار مهم تاریخی 
این شهر است. خانه های گله داری و شریف از دیگر خانه های تاریخی و البته به ثبت 
ملی رسیده بندرعباس به شمار می رود. در شهرهای دیگر استان نیز خانه های تاریخی 
مهمی وجود دارد که جزو جاذبه های گردشگری استان محسوب می شوند 
که خانه های واحدی، گلبتان، بستکی، جری پوالک، فاروق، زعفرانیه و... 
از آن جمله اند. باید به این نکته هم اشاره کرد که خانه  »جری پوالک« یا 
همان مدرسه شریعتی کنونی در جزیره هرمز، ازجمله خانه های تاریخی 
استان به حساب می آید که قرار است با واگذاری به بخش خصوص، بازسازی و 
به الگوی موفقی در زمینه احیا و بازگشت خانه های تاریخی به 
چرخه گردشگری کشور تبدیل شود.

از هزارو ۷۰۰اثر و محوطه تاریخی شناســایی 
شــده در اســتان ایالم، تاکنون حدود 8۰۰اثر 
درفهرســت آثارملی ثبت شده اســت و نیروی 
انتظامی و انجمن های میراث فرهنگی در زمینه 
حفاظــت همکاری های ویژه ای بــا اداره میراث 
فرهنگی استان دارند. هرســاله برخی از این آثار و 
خانه های تاریخی بازســازی می شود، چراکه مسئوالن 
میراث فرهنگی استان معتقدند با توجه به وضعیت اقتصادی و بیکاری که وجود 
دارد، یکی از راه های ایجاد اشتغال و توسعه پایدار، توسعه بخش گردشگری است 
که با هزینه کم می توان اشتغال زایی زیادی را دراین زمینه انجام داد و مرمت و 
تغییر کاربری خانه های تاریخی می تواند دراین زمینه موثر باشد. سال گذشته، 
۳بنای تاریخی استان باهدف تکمیل برای واگذاری به بخش خصوصی، بازسازی 
شدند. در سال۹8 نیز 1۲محوطه و بنای تاریخی استان شامل قلعه والی، عمارت 
والی کهره هلیالن، عمارت فالحتی یا کاخ موزه تاریخ کشاورزی، شهر تاریخی 
سیمره، قلعه کنجانچم، قلعه میرغالم هاشمی، قلعه پوراشرف، بنای تاریخی 
امامزاده  مهدی صالح ماژین، گنبد جهانگیر آباد، شــهر تاریخی ســرابکالن، 
سنگ نوشته تخت خان و قنات های امیرآباد مرمت و برای بازدید گردشگران 

آماده شدند.

حدود 1۰۰خانه تاریخی در شهرستان های استان 
مرکزی وجود دارد که تاکنون کمتر از ۳۰درصد 
آنها در فهرســت آثار ملی به ثبت رسیده اســت. 
بیشتر این خانه ها به مرمت اضطراری نیاز دارند، 
اما اداره کل میراث فرهنگی استان اعتبار کافی برای 
بازسازی، حفظ و نگهداری از آنها را ندارد. تعدادی از 
خانه های تاریخی اســتان که با هزینه کم نیز قابل مرمت 
بود، به دلیل کمبود اعتبار تخریب شده اند و اکنون باید چندبرابر برآورد قبلی، برای 
احیا و مرمت این خانه ها هزینه شود. خانه های امیرکبیر، حسن پور، خاکباز، قنبری 
و عظیم نژاد در شهرستان اراک، خانه امام خمینی)ره( و خانه ساالرخان محتشم 
در خمین، خانه معتمدعلیا و منزل وزیردفتری درآشــتیان، خانه میرشــکاری و 
میرپنج ضیایی در تفرش و خانه فاضلین نراقی در نراق ازجمله خانه های تاریخی 
شاخص این استان محسوب می شوند. خانه های خاکباز و حسن پور به دلیل تبدیل 
به موزه مفاخر و موزه صنایع دستی مورد توجه بیشتری قرار گرفته اند. واگذاری 
خانه های تاریخی به بخش خصوصی می تواند در جلوگیری از تخریب این خانه ها 
تاثیر قابل توجهی داشته باشد؛ ایده ای که در برخی استان ها عملیاتی شده، اما در 

استان مرکزی هنوز رونق ندارد.

درحال حاضر فقط ۲۰خانه تاریخی استان قم در 
فهرســت آثارملی به ثبت رسیده است که خانه 
مالصدرا در شهرســتان کهک واقع شده و بقیه 
خانه های تاریخی ثبت شــده در شــهر قم قرار 
دارند. خانه های یزدان پناه، زند، امام خمینی)ره(، 
بروجردی و دکتر عالمه از شــاخص ترین خانه های 
تاریخی قم محسوب می شوند و البته بسیاری از خانه های 
تاریخی ثبت نشده به مرور زمان ازسوی شــهرداری ها یا مالکان خانه ها تخریب 
شــده اند. پیش از اجرای طرح بلوار پیامبر اعظم)ص( کــه از قلب بافت تاریخی 
عبور کرده است، حدود ۲۰۰خانه کهن در بافت تاریخی قم شناسایی شده بود که 
بسیاری از این خانه ها به دو دلیل نبود اعتبار برای تملک و مرمت خانه های تاریخی 
و اجازه ندادن مالکان به کارشناسان میراث فرهنگی برای مطالعه، عکسبرداری و 
تهیه گزارش، تخریب شــدند. بهترین الگو برای حفظ خانه های تاریخی استان، 
تغییر کاربری این خانه ها و واگذاری آنها به بخش خصوصی است که از این نمونه  
می توان به خانه های تاریخی دکتر عالمه و یزدان پناه اشاره کرد. این خانه ها اکنون 
به رستوران سنتی تبدیل شده اند. خانه تاریخی زند هم به موزه تبدیل شده و خانه 
تاریخی امام خمینی)ره( نیز برای امور فرهنگی و تبلیغی، در اختیار موسسه تنظیم 

و نشر آثار امام خمینی)ره( قرار دارد.

 
بافت کهن اســتان یزد بیــش از 1۷۰هزار پالک 
با ارزش تاریخی دارد که از ایــن تعداد، ۲۲هزار 
مورد پالک ثبتــی تاریخی و حــدود 1۵۰هزار 
مورد، بنای ارزشمند هستند. کمتر از 1۰۰خانه 
تاریخی استان در مالکیت دولت و بقیه در مالکیت 
بخش خصوصی اســت که با نظارت اداره کل میراث 
فرهنگی مرمت می شوند. دراین میان آمارها نشان می دهد 
تاکنون درحدود ۳۲۳خانه تاریخی از شهر یزد به ثبت آثار ملی ایران درآمده است. 
»الری ها«، »ملک زاده«، »ملک التجار«، »کالهدوزها«، »شکوهی«، »مرتاض« و 
»گلشن« از خانه های تاریخی مشهور در شهر یزد است که از نمونه های موفق احیای 
این خانه ها به حساب می آیند. »آقازاده« در ابرکوه، »افضلی« و »مجدالعلما« در 
اردکان، »ساالر« در میبد، »وحشــی بافقی« در بافق و »خالو میرزا« در عقدا، از 
خانه های تاریخی استان است که آوازه ای برای خود به دست آورده اند. با نگاهی به 
وضعیت خانه های تاریخی استان، به ویژه در بافت تاریخی شهر یزد، در می یابیم که 
نمونه های موفق احیای خانه های تاریخی دراین استان 
کم نیســت و تعداد زیادی از آنها پس از 
بازســازی و تعریف کاربری های جدید، 

رونق دوباره ای گرفته اند.

مازندران

سمنان

سیستانوبلوچستان

کرمانشاه

اردبیل به دلیل برخــورداری از موقعیت تاریخی خاص و 
سبک معماری ویژه اش، خانه های تاریخی باارزشی است 
که از معماری منحصربه فردی بهــره می برند و مرمت و 
احیای این بناها می تواند در جذب گردشگران و معرفی 
جاذبه های فرهنگی و تاریخی موثر باشد. در اردبیل بیش 
از ۲۵خانه تاریخی شناســایی و ثبت شــده، اما تعداد کمی 
از آنها مورد مرمت قرار گرفته اســت. خانــه صادقی از نمونه های 
موفق احیای خانه های تاریخی در شــهراردبیل اســت. این بنای ارزشمند بعد از مرمت 
در بخش های مختلفی مانند رستوران، کافی شاپ، سالن مراسم و اتاق های دورهمی به 
محلی چشم نواز و آرامش بخش تبدیل شده است. کارشناسان استان از تبدیل خانه های 
تاریخی به خانه استارتاپی به عنوان ایده ای جذاب در احیای خانه های تاریخی یاد می کنند 
و معتقدند درحال حاضر در زمینه احیای خانه های تاریخی استان محدودیتی وجود ندارد 
و بعد از اعالم آمادگی مالک، اقدام های عملی دراین حوزه اعم از مشاوره های فنی و تأمین 

مصالح، به صورت رایگان انجام می شود.

براساس برخی روایت ها و اسناد تاریخی، شهر زنجان در 
دوران صفویه حیاتی دوباره یافته است. امروز خانه های 
تاریخی زنجان مانند »توفیقی«، »بهمنی«، »خدیوی« و 
»حکیمیان« با معماری ویژه خود، یادگار ماندگار تاریخ 
و فرهنگ این شهر محسوب می شوند. مسئوالن اداره کل 
میراث فرهنگی زنجــان عنوان می کننــد مرمت خانه های 
تاریخی با بررسی کارشناســی و با توجه به فرهنگ بومی دوران 
خاص خود انجام می شود، اما مشکل بزرگ دراین حوزه، مالکان خصوصی این گونه بناها 
هستند که ملک را نه به میراث فرهنگی واگذار می کنند و نه در مرمت بنا مشارکت دارند. 
البته به گفته مســئوالن میراث فرهنگی، خانه هایی  هم وجود دارند که بعد از مرمت به 

محل تاریخی مناسبی برای زنجان تبدیل شده اند که خانه حکیمیان یکی از آنهاست. 

 در اســتان چهارمحال وبختیاری ۷۰خانه تاریخی وجود 
دارد که قابلیت تغییــر کاربری دارنــد و البته تاکنون 
1۰خانه مرمت و بازآفرینی شــده است و 6۰خانه دیگر 
نیاز به مرمت دارند. مرمت و بازآفرینی خانه آزاده چالشتر 
شهرستان شهرکرد از نمونه های موفق دراین حوزه است. 
این اثر در ۲6آبان 1۳۷۵ به عنوان یکــی از آثارملی ایران به 
ثبت رسیده است. خانه آزاده چالشتر با زیربنای 888 مترمربعی، 
1۲اتاق دارد. این خانه سنتی از قدیمی ترین خانه های مسکونی این استان بوده و معماری 
آن مربوط به ۳دوره زندیه، صفویه و قاجار است. قســمت جنوبی خانه که شامل داالن، 
هشتی، سردر و اتاق ها متعلق به دوره صفوی است و شرق و شمال این خانه در دوره پهلوی 

و مطابق با معماری مربوط به خانه های بومی روستا ساخته شده است. 

 
در گیالن ۵هزارو ۲۰۰اثر تاریخی شناسایی شده وجود 
دارد که نیازمند حفاظت و نگهداری است. از این تعداد، 
هزارو ۵۰۰مورد آن خانه، بقعه و بنای تاریخی  است که 
حدود ۷۰درصد آنها ملک و خانه تاریخی هستند. حدود 
۲۵تا ۳۰خانه تاریخی نیز در دســت مرمــت و احیا قرار 
دارند. خانه های »راهنما« )امیر و زهرا( در ساغری ســازان 
و »شــیرازی« در استادسرای رشــت، از الگوهای موفق احیای 
خانه های تاریخی ازسوی بخش خصوصی به شمار می روند. خانه های تاریخی موجود در 
ماسوله و بنای قندچیان )ساختمان بانک ملی( در انزلی از نمونه های موفق دیگری هستند 
که تحت نظارت اداره کل میراث فرهنگی و براساس الگوی بومی منطقه مرمت شده است. 

در گوشــه وکنار اســتان بوشــهر آثار و بناهای تاریخی 
ارزشــمندی وجود دارد که می تواند در رونق و توسعه 
گردشــگری شــهری و درآمد پایدار برای شهرهای آن 
نقش برجسته ای داشته باشد، اما واقع شدن هزار پالک 
در محدوده بافت تاریخی بوشــهر یا همــان چهارمحل 
قدیم، این شــهر را از دیگر نقاط استان متمایز کرده است. از 
این تعداد،۳6۰پالک به عنــوان عمارت های واجد ارزش تاریخی 
و فرهنگی شناسایی و 86پالک در فهرست آثارملی کشــور ثبت شده است. قدمت این 
عمارت ها به اواخر دوره قاجار برمی گــردد که دارای معماری و ارزش تاریخی - فرهنگی 
هستند. توسعه پایدار شهر مســتلزم توجه، حفظ و نگهداری بافت های تاریخی است و 
درهمین راستا با مشارکت و همدلی دستگاه های اجرایی اســتان، محله ها و خانه های 
تاریخی بافت قدیم بوشهر در مسیر بازسازی و بازآفرینی  قرار گرفته اند. در۲سال اخیر و 
پس از بازآفرینی، عمارت های مبارکی، علوی و مدرسه تاریخی گلستان به روی شهروندان 

و گردشگران بازگشایی شده اند و عمارت رفیعی هم در دست بازسازی است. 

خوزستان نه فقط در کشــاورزی، صنعت و نفت که حتی 
ازنظر داشــتن آثار تاریخی هم جایــگاه خوبی درمیان 
استان های کشور دارد؛ آثاری که بسیاری از آنها خانه های 
تاریخی  است که در اهواز، آبادان، خرمشهر و بهبهان جا 
گرفته اند. فقط در اهواز بیش از ۳۰خانه تاریخی شناسایی 
شده است و تقریبا در بیشتر شهرهای خوزستان، می توان ردی 
از این خانه ها را یافت.  خوزستانی ها اما تجربه خوبی از نگهداری 
خانه های تاریخی ندارند؛ در آخرین نمونه خانه احمد محمود در اهواز که لوکیشن کتاب 
»زمین سوخته« محسوب می شود ازسوی مالک خصوصی تخریب شد و بقیه خانه های 
تاریخی هم درحالت اضطرار مرمت شده اند. هرچند به تازگی خبری خوش در این بخش 
منتشر شده و اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان دزفول با بیان 
اینکه مرمت خانه صنیعی شهرستان به پایان رسیده، اعالم کرده این خانه قرار است 

به اقامتگاه سنتی تبدیل شود.
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  دامداران را دریابید
گرانی نهاده های دامی، دامداران را مجبور کرده است برای تأمین هزینه ها، دام های مولد 
خود را کشتار کنند. ازسوی دیگر متاسفانه ارزهای ۴۲۰۰ تومانی برای خرید نهاده های 
دامی هرگز به دست دامداران نرسیده و این قشر مظلوم باید خوراک دام های خود را با نرخ 
آزاد تهیه کنند که نتیجه آن باال رفتن قیمت شیر و گوشت است. ادامه یافتن چنین روندی 
به کاهش قدرت خرید مردم می انجامد. دولت باید قیمت نهاده های دامی را کاهش دهد.
بابک رحمتی از شهرکرد

  آتش در جان جنگل های مریوان
در روزهای اخیر آتش سوزی آسیب های جدی به محیط زیست مریوان در استان کردستان 
وارد کرده است؛ دلیلش هرچه هست، اکنون نکته اینجاســت که امکانات دستگاه های 
مسئول برای مهار این آتش سوزی ها کافی نیســت و مردم هم با دستان خالی، کاری از 
دست شان برنمی آید. صدای ما را به گوش مسئوالن برسانید تا بلکه اقدام عاجلی دراین 
زمینه انجام دهند؛ طبیعت بکر و چشم نواز مریوان و استان کردستان درحال دود شدن 

است.
صادقی از مریوان

   لزوم رسیدگی به مشکالت اهالی »پشت مشهد« در کاشان 
منطقه »پشت مشهد« در شرق کاشان این روزها با مشکالت بسیاری به ویژه در حوزه های 
شهری مواجه است. اگرچه مسئوالن شهرســتان بارها وعده داده اند که مشکالت ما را 
رفع خواهند کرد، اما هنوز گام های موثری دراین زمینه برداشته نشده است. این منطقه 
 بافت فرسوده قابل توجهی دارد و نیازمند ســاماندهی است. از مسئوالن شهری کاشان

 می خواهیم که صدای ما بشنوند و مشکالت مان را رفع کنند.
رفیعی از کاشان

صدای همشهری

اردبیل ازجمله استان هایی به حساب می آید 
که ازنظر برخورداری از جاذبه های تاریخی و 
گردشگری دست پری دارد و تا قبل از شیوع 
ویروس کرونا، ساالنه گردشگران زیادی از سراسر کشور و 
حتی جهان برای بازدید از دیدنی های این اســتان، وارد 
اردبیل می شدند. دراین میان تنوع جاذبه های گردشگری 
اردبیل موضوعی اســت که سبب می شــود گردشگران 
انتخاب های گسترده ای برای حضور در این استان داشته  
باشند؛ از طبیعت گردها گرفته تا تاریخ دوستان از سفر به 
استان اردبیل لذت می برند و سفر پرخاطره ای برایشان 
رقم خواهد خورد. اما دراین میان مجموعه تاریخی بازار 
سرپوشیده اردبیل که در مرکز این شهر قرار گرفته است، 
همچون نگینی درمیان جاذبه های تاریخی این اســتان 
می درخشد و بازدیدکنندگان فراوانی دارد؛ بازاری که به 
»قیصریه« و »راسته بازار« هم معروف است و از مجموعه 
بازارهای سنتی ایران به حساب می آید که بهره فراوانی از 
جذابیت های تاریخی و گردشگری دارد و همواره به عنوان 
یکی از آثار تاریخی معروف شهر اردبیل مطرح بوده است. 
برهمین اساس مســئوالن استان در تالشــند با اجرای 
طرح های بازسازی براساس اصول دقیق علمی، گام های 
موثری درمسیر ثبت جهانی این مجموعه تاریخی بردارند.

  یادگار عصر سلجوقی 
این مجموعه تاریخی از ظرفیت ها و قابلیت های کافی برای 

جهانی شدن برخوردار اســت، اما الزمه تحقق این اتفاق 
مهم، مرمت و معرفی این ظرفیت ها به گردشکران داخلی 
و خارجی است؛ موضوعی که می تواند حتی درمسیر ثبت 

جهانی این اثر تاریخی اقدام موثری تلقی شود.
معماری کم نظیر بازار تاریخی شهر اردبیل، یادگار دوران 
سلجوقی است که در دروه های بعدی، ازجمله عصر قاجار، 
اقدام های مختلفی برای توســعه آن انجام شــده است. 
اگرچه برخی به اشتباه معماری بازار اردبیل را مربوط به 
دوره صفویه می دانند، اما به اعتقاد »رضا زرگری« شرق 
شناس، بنیان اولیه این بنا مربوط به پیش از اسالم است.

بازار سرپوشیده اردبیل در طول دوره های مختلف، مرکز 
فعالیت هــای گوناگونی در حوزه های متکثر سیاســی، 
اجتماعی و اقتصادی در شهر تاریخی اردبیل بوده که این 

مرکب از چند راسته، سرا، مسجد و حمام است.

  تاریخچه مرمت بازار 
بازار تاریخی اردبیل در سال 136۴ مرمت شده و به ثبت 
ملی رسیده است، اما در سال های گذشته برخی طاق ها و 
سراهای بازار به مرمت نیاز پیدا کرده است، به طوری که 
برخی کارشناسان احتمال فرو ریختن سقف سرای برخی 
راسته ها را مطرح کرده اند؛ موضوعی که باید مورد توجه 
مسئوالن قرار گیرد تا شاهد آسیب دیدن بخش مهمی از 

تاریخ شهر اردبیل نباشیم.
این بازار شامل راســته های متعدد ازجمله راسته اصلی 
بازار، راســته پیرعبدالملک، قیصریه، کفاشان، غالمان، 
زرگران، عالفان، قماشان، ســراجان، خراطان، قصابان، 
کاله دوزان، پنبه فروشــان، مســگران، چاقوســازان، 

آهنگران، خشکبارفروشان است و ســراهای زیادی هم 
دارد که ازجمله آنها می توان به وکیل، حاج احمد، گلشن، 
امام جمعــه، مجیدیه، حاج شــکر، دوگوچــی و تیمچه 
زنجیرلی اشــاره کرد.دراین میان باید به این موضوع هم 
اشاره کرد که در سال های اخیر نسبت به مرمت راسته های 
مختلف این بازار اقدام شده است، اما به نظر می رسد برای 
حفاظت از این میراث ارزشمند استان اردبیل، اقدام های 
گسترده تری باید در دستورکار مسئوالن مربوط قرار گیرد.

  جریان روح زندگی  
یک گردشگر ترکیه ای که در بازار ســنتی شهر اردبیل 
حضور دارد، می گوید: معماری این بازار و اقالم سنتی که 
در آن به فروش می رسد، برای گردشگران بسیار جذاب 
است و خوشحالیم که از چنین فضای تاریخی ای بازدید 
کرده ایم. زیبایی هــای موجود در معمــاری این بنا هر 

بیننده ای را به سوی خود جذب می کند.
»ســرحاد اینان نیت« اظهار می کند: بازدید از راسته های 
تخصصی این بازار برای ما بســیار جالب بود و تقریبا همه 
مشاغل و اصناف، در این بازار راسته مخصوص خود را دارند. 
نکته جالب هم این است که هنوز این بازار مرکزیت تجاری 
خود را حفظ کرده و رفت و آمد مردم در این بازار زیاد است. 
جریان زندگی دراین بازار بر زیبایی های آن افزوده است. 
اینکه مردم شهر هنوز خریدهای خود را ازاین بازار تاریخی 

انجام می دهد، بازدید از آن را جذاب تر کرده است.

  راسته های از رونق افتاده 
کسبه این بازار که همیشه مشتری های ثابت و ویژه خود را 

دارند، در برخی راسته ها سال هاست که مشغول به کسب 
و کارند و نسل به نسل پیشــه اجداد خود را ادامه داده  و 
چراغ راسته های مختلف این بازار را روشن نگه داشته اند. 
اما دراین میان راسته هایی را هم می توان یافت که دیگر 
رونق گذشــته خود را ندارند، از جمله راسته کاله دوزان 
یا چاقوسازان که به نظر می رسد ســتاره رونق شان افول 
کرده است و مانند گذشته محل مراجعه مردم نیستند و 

کسب کارشان از سکه افتاده است. 
راسته چاقوســازان زمانی مملو از دکان های چاقوسازی 
بود، درحالی که از نیم قرن پیش این شــغل به تدریج در 
بازار رنگ باخته است و دکان ها بیشتر به فروش ابزارهای 

ساختمانی، شیرآالت و تاسیسات روی آورده اند.
یکی از کسبه که ۷۰سال اســت دراین بازار چاقوسازی 
می کند، می گوید: در گذشــته این راســته با راســته 
»دمیرچی« یکی بود. بعدها که خیابان کشی شد، این دو 
راسته ازهم تفکیک شدند. آن زمان همه کسبه راسته، در 
کار چاقوسازی بودند، اما بعدها این شغل از رونق افتاد و 

دیگر نشانی از گذشته خود ندارد.

  مطالعات علمی برای طرح های مرمتی 
مدیرکل  میراث  فرهنگی استان اردبیل درباره مرمت این 
بازار، بر ضرورت انجام مطالعات علمی دراین طرح تاکید 
می کند و می گوید: بازار تاریخی اردبیل به عنوان یک نمونه 
ویژه از معماری اصیل و هویت تاریخی این شــهر مطرح 
است و برای بازسازی آن  مهم ترین اقدام، مطالعه دقیق 
و کارشناسی بر روی طرح مرمت است تا پروژه در مسیر 

علمی و اصولی موردنظر پیش برود.
نادر فالحی اظهــار می کند: وظیفه ذاتی و مســئولیت 
اجتماعی ما این اســت که به چنین کانــون فرهنگی، 
اقتصادی و اجتماعی که در ادوار تاریخی موجب گسترش 
فرهنگ اردبیل و ارتقای اقتصادی آن شــده است، توجه 
بیشتری داشته باشیم و در حفظ این اثر تاریخی نهایت 

تالش خود را به کار بگیریم.
وی همچنین به پایان مرمت ســرای امام جمعه اشــاره 
می کند و ادامه می دهد: این پروژه کــه در کمتر از 3ماه 
به پایان رسید، در کشــور به عنوان نمونه ای شاخص از 

همکاری دستگاه اجرایی و مردم معرفی شد.

  احیای سرای زنجیرلو 
مدیرکل  میراث  فرهنگی استان اردبیل از آغاز طرح احیای 
ســرای زنجیرلو نیز خبر می دهد و می گوید: امیدواریم 
این پروژه در کم ترین زمان و بــا بهترین کیفیت ممکن 

انجام شود.
فالحی همچنین اظهار می کند: در بازار تاریخی اردبیل 
سامانه گرمایشی متناســب با بافت تاریخی نیز طراحی 
و اجرا می شود تا عالوه بر همگونی با بافت تاریخی بازار، 
از بروز حادثه درایــن مجموعه تاریخــی و مهم اردبیل 

جلوگیری شود.
وی از تالش برای ثبت جهانی این بــازار خبر می دهد و 
اضافه می کند: با انجام هدفگذاری هــای موردنیاز برای 
تبیین ارزش های بازار تاریخی اردبیل، ثبت جهانی این 
مجموعه دور از دسترس نیســت. بر همین اساس بیش 
از پیش باید مراقب آسیب نرسیدن به بنا و حفظ هویت 

فرهنگی و معماری آن باشیم.

سودای جهانی شدن در سر »قیصریه«

 سه شنبه 22 تیر 1400 
شماره 8268 

این روزها مردم سیستان وبلوچستان با دو معضل اساسی زخم هاي ناسور سیستان وبلوچستان
خشکسالی و کرونا دست وپنجه نرم می کنند

این روزها سیســتان وبلوچســتان برای مبارزه با 
ویروس کرونا با مشــکالت زیادی روبه روست که 
دراین میان کمبود آب و قطع برق هم شــرایط را 
برای کنترل این بیماری بحرانی تر و مشــکالت را دوچندان تر 
کرده است.سیستان وبلوچستان سال جاری را در شرایطی آغاز 
کرد که با کمترین میزان بارندگی در چند دهه اخیر مواجه بوده 
است. این خشکسالی و قطع شــدن حق آبه هیرمند سبب شد 
 منابع آب این استان به شــدت افت کند. سیستان وبلوچستان 

با وجود آسیب هایی که از خشکسالی متحمل شد، اکنون در 
شرایطی گرفتار است که ســایه این بال و آفت طبیعی را 
می توان بر همه عرصه های زیست و زندگی دراین استان 

مشاهده کرد.

استان در چنبره کرونا
این روزها خبرهای خوبی از استان به گوش نمی رسد؛ افزایش 

آمار مبتالیان به بیماری کرونا و افزایش تعداد مرگ و میر براثر 
شیوع گسترده این ویروس، سیستان و بلوچستان را در کنار 
بحرانی ترین اســتان از نظر بی آبی، به بحرانی ترین استان در 

شیوع ویروس کرونا نیز تبدیل کرده است.
چند روزی است که درسراسر استان وضعیت قرمز اعالم شده 
است و همه اداره ها و بازار شهرها، به جز اداره ها و اصنافی که در 
رده بندی »درجه یک« قرار دارند، تعطیل هستند. این اقدام برای 
پیشگیری از انتشار ویروس کرونا صورت گرفته، اما با این وجود 
کمبود آب و هچنین قطع شدن آن موجب شده  است که برخی 
نسبت به این مساله حیاتی که نقش مهمی در کنترل ویروس 

کرونا دارد، واکنش نشان دهند.

شکست در نخستین گام
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در گفت وگو با همشهری 

دراین باره اظهارکرد: نخستین گام در کنترل بیماری کرونا، رعایت 
بهداشت فردی اســت. وقتی آب نباشــد، رعایت بهداشت فردی 
معنایی ندارد. هنگامی که نخستین گام با شکست روبه رو می شود، 

دراین صورت گام های بعدی فایده ای نخواهد داشت.
ســیدمحمد هاشمی شهری 
ادامــه داد: اســتان بــا 
کمبود آب روبه روست. 
قطع برق و آب مشکل 
را دوچنــدان کرده، اما 
رفع این معضل مربوط 
به حوزه ما نیست. وزارت 
نیرو و نمایندگان اســتان 
در مجلــس در جریــان 
این شرایط هستند 
و بایــد بــرای آن 
چاره اندیشی 

کنند.

وی عنوان کرد: 
در همین زاهدان، 

در برخی مناطق آب قطع 
است. ســاکنان این مناطق 
برای در امان ماندن از ابتال به 
کرونا نیاز به شست وشو دارند؛ وقتی 
بهداشــت فردی نباشــد تالش های 

بخش درمان بی نتیجه می ماند.
هاشمی شــهری افزود: در برخی نقاط زاهدان ایستگاه های آب 
شــیرین وجود دارد که افراد برای تامین آب ضــروری به این 
ایســتگاه ها می روند. این موضوع خود به عاملی برای تشکیل 
یک تجمع اســت و به نوعی مانند یک بمب در شــیوع ویروس 
کرونا عمل می کند. در موضوع آبرســانی سیار هم شرایط بهتر 

از این نیست.
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی 
زاهدان در بخــش دیگری از 
ســخنانش گفــت: اکنــون 
در غســالخانه آرامســتان 

زاهــدان برای 

شست وشــوی اموات نیز با افت فشــار آب روبه رو 
هستند. در بازدیدی که از این مکان داشتم، شرایط 
را از نزدیک دیدم. همچنین مســاله قابل توجهی 
هم که درآن مکان وجود داشت، حضور جمعیت 
زیادی برای دفن متوفیان بود که حضور این تعداد 
جمعیت، بسیار نگران کننده بود. البته این موضوع 
را با استاندار سیستان وبلوچستان در میان گذاشتم 

که قول رسیدگی داد.

آبرسانی با رعایت نکات بهداشتی
مدیر مطالعات و دفتر فنی مجتمع روستایی آبفای استان 

سیستان وبلوچستان نیز در گفت وگو با همشهری اظهارکرد: 
به دلیل خشکسالی، استان با کمبود منابع آبی روبه رو است، اما 
همه تالش ها در زمینه آبرسانی از طریق شبکه و بخش سیار، با 

رعایت نکات و موازین بهداشتی درحال انجام است.
مصطفی سیاســر گفت: همه دستورالعمل های بهداشتی 
در تأمین آب روستایی، به ویژه در بخش سیار، درحال 
انجام اســت. در هر روســتایی منبع ذخیره آب 
وجود دارد و راننده تانکر آب ســیار براســاس 
آموزش هایی کــه دیده، ابتدا با کلــر تانکرها را 
گندزدایی و ســپس آب مــورد نیاز روســتا را در 
تانکرهــای ثابت تخلیــه می کند. این موضوع ســبب 

می شود تا مردم مجبور نباشند برای تهیه آب صف بندند.
وی ادامه داد: همچنین بهورزان روستاها هم نظارت جدی 
بر رعایت بهداشــت آب دارند و کیفیت و کلر موردنیاز آب 

را کنترل می کنند.
سیاسر درباره افت فشار و قطع شدن آب نیز عنوان کرد: 
همه جای استان با قطع آب روبه رو نیستند. بیشتر شبکه ها 
دائماً درحال آبرسانی هستند و مشکل فقط مربوط 
به نواحی شمالی زاهدان و برخی جاهای دیگر 
است که آب آنها از طریق چاه ها تامین می شود؛ 
یعنی زمانی که برق قطع می شود، سامانه آبرسانی 

هم از کار می افتد و این موضوع باعث می شود در برخی مناطق، 
مردم با قطع آب مواجه شوند.

وی درباره ایستگاه های آب شیرین هم اظهارکرد: مردم در برخی 
نقاط استان، به ویژه در زاهدان، با شوری آب مواجهند. به همین 
دلیل این ایستگاه ها برای تامین آب شــیرین ایجاد شده اند و 

همه نکات و موازین بهداشتی در ساخت آنها رعایت شده است.
سیاســر ادامه داد: اگرچه آب برخی مناطق شــور و غیرقابل 
آشامیدن است، اما با این وجود از آن می توان برای شست وشو و 

گندزدایی استفاده کرد.

تالش برای تغییر شرایط
اکنون استان سیستان و بلوچستان با دو معضل شیوع ویروس 
کرونا و خشکســالی دســت و پنجه نرم می کند و همه تالش 
می کنند تا شرایط تغییر کند. بی شک سایه کرونا با رعایت نکات 
بهداشتی و تالش نیروهای درمان از سر مردم استان رفع خواهد 
شــد، اما این آفات دیرپا یعنی خشکســالی، همچنان درحال 

بلعیدن طبیعت استان است.

علی خوش تراش
خبرنگار

021-23023405    
ستون صدای همشهري براي نوشتن مشکالت شما شهروند  گرامی  است. معضالتي که منعکس مي شوند تا 
مسئوالن آنها را بخوانند و در پي یافتن راه حلي براي رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکالت خود از ساعت 

9 تا 1۷با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.

 منطقه گردشگری »بش قارداش« در بجنورد
 استان خراسان شمالی. عکس همشهری. یلدا نعمتی

ثبت جهانی بازار تاریخی اردبیل با اجرای طرح های مرمتی براساس اصول علمی، در دسترس است
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