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نگاه
پيمان سالمتي؛  استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران

رئيس جمهوري چند هفته پيش 
گفت كه ما مي توانســتيم واكسن 
را زودتر وارد كشــور كنيم، اما از 
آنجايي كه برخي از پزشكان عنوان 
كردند ما نبايد موش آزمايشــگاهي واكسن كشــورهاي ديگر 
شــويم، اين اتفاق نيفتاد. حال ســؤالي كه مطرح مي شود اين 
است؛ آيا اظهارنظر گروهي از پزشكان در اين باره و ايجاد چنين 
موانعي كه موجب شــده ايران در زمره كشــورهايي با كمترين 
آمار واكسيناسيون قرار بگيرد، دليل موجهي براي بي توجهي به 
سالمت جامعه و تصميم گيري نادرست در وارد نكردن واكسن به 
كشور است؟ سؤالي كه پاسخش را بايد در نبود مديران جامعه  نگر 

در رأس حوزه بهداشت و درمان جست وجو كرد.
يكي از مشــكالت حوزه ســالمت كه با شــيوع پاندمي كرونا 
 فقدان آن به چشــم آمد، بي توجهي به رشــته هاي جامعه نگر 
)CommunityOriented( و تمركز بر رشــته هاي بيمارمحور 
)Clinical( اســت؛ به عبارت ديگر، ميان علوم پزشكي در حوزه 
فردي و علوم پزشكي در حوزه اجتماعي، تفاوت بسيار وجود دارد. 
اين رويكرد، ده ها سال است كه در بسياري از علوم كاربردي مورد 
استفاده واقع شــده و توجه به آن، نتايج ارزشمندي به بار آورده 

است. به عنوان مثال در علم حقوق، 2بخش حقوق عمومي و حقوق 
خصوصي لحاظ شده؛ به طوري كه مجموعه قواعدي كه بر روابط 
دولت با مردم داللت مي كند و ساماندهي سازمان هاي دولتي را 
برعهده دارد در دايره وظايف متخصصان حقوق عمومي قرار گرفته 
و در كنار آن، متخصصان حقوق خصوصي به روابط افراد با يكديگر 
)همچون ارتباطات تجاري، خانوادگي و تعهدات متقابل اشخاص( 
مي پردازند. مثال ديگر هم علم اقتصاد است كه به 2بخش كالن و 
خرد تقسيم مي شود. متخصصان اقتصاد كالن، نگاه كلي به اقتصاد 
كشــور دارند و به نحوه تخصيص منابع در كل كشور پرداخته و 
تمركز آنها بر شاخص هايي از قبيل نرخ بهره بانكي، تورم و بيكاري 
است؛ درحالي كه متخصصان اقتصاد خرد به مسائلي مي پردازند 
كه معموال مشمول افراد عادي جامعه و شركت ها مي شود. علم 
پزشكي هم از اين قاعده تبعيت مي كند. در اين رويكرد، 2شاخه 

در پزشكي داريم؛ بيمار محور )باليني( و جامعه نگر.
در بخش اول، هدف بهبود يك بيمار است و در بخش دوم، هدف 

ارتقاي سالمتي يك جامعه. پزشكاني 
كه به درمان بيمــاران مي پردازند در 

گروه اول جا مي گيرند كه در پاندمي كرونا نقش درمانگر را براي 
افراد مبتال دارند.

پزشكي جامعه نگر، حلقه مفقوده مديريت كرونا

يادداشت
نيما نامداري ؛ عضو هيأت مديره نظام صنفي رايانه اي

اقتصــاد ايران در شــرايط بحراني 
است. مهم ترين نشانه اين بحران، 
رشــد اقتصادي منفي يا نزديك به 
صفر در ســال هاي اخير است كه 
به نظر مي رسد كماكان ادامه داشته  باشد. در اين سال هاي بحراني 
تنها بخش اقتصاد كشور كه رشد قابل قبولي داشته  صنعت فناوري 
اطالعات بوده  اســت. در 5 سال اخير رشــد اقتصادي اين بخش 
همواره دورقمي بوده در نتيجه ســهم فناوري اطالعات از توليد 
ناخالص داخلي كه 5سال پيش حدود 2درصد بود در سال گذشته 

به ۶درصد رسيد.
قطعا بخش مهمي از اين رشــد محصول فعاليت كسب وكارهاي 
كوچك و بزرگ در فضاي مجازي  است. انبوه كسب وكارهاي آنالين 
كه در بخش هاي مختلف صنعت فناوري اطالعات فعاليت  مي كنند 
و عمدتا با سرمايه هاي كوچكي هم شكل گرفته اند باعث شده رشد 
اين صنعت، محصول سرمايه گذاري هاي دولتي نباشد و به همين 
دليل بحران مالي دولت لطمه چنداني به اين صنعت نزده  اســت. 
مي شــود گفت كه در خزان اقتصاد ايران ما شاهد بهار ديجيتال 
كشــور هســتيم. اما اخباري كه اين روزها از راهروهاي مجلس 
شنيده مي شود اين نگراني را ايجاد مي كند كه  آيا اين بهار هم رو 

به پايان است؟ طرحي كه با نام صيانت از حقوق كاربران در مجلس 
مطرح شده اگر به تصويب برسد هيچ بعيد نيست چنين سرنوشتي 

را به دنبال داشته  باشد.
اين طرح اشكاالت ريز و درشت عديده اي دارد اما بزرگ ترين اشكال 
آن اين است كه اساس آن بر مجوزدهي و محدوديت است. طبق 
اين طرح هر سرويسي كه در فضاي مجازي كشور عرضه مي شود 
بايد از نهادهايــي حاكميتي مجوز بگيرد و بــراي اخذ اين مجوز 
بايد مجموعــه اي از تكاليف مااليطاق را هــم بپذيرد وگرنه فيلتر 
خواهد شــد. تكاليفي چون معرفي نماينده به حكومت، نگهداري 
همه داده هاي كاربران در ايران، اجــراي انبوه مصوبات نهادهاي 
دولتي و حاكميتــي در موضوعات مختلف نظيــر احرازهويت و 
فيلترينگ و پرداخت و... كه به خوبي مي دانيم حتي شــركت هاي 
ايراني هم كه چاره اي جز اين ندارنــد در اجراي اين تكاليف دچار 
گرفتاري و عسرت شــده اند. حال باور اينكه شــركت هايي نظير 
گوگل، اينستاگرام، واتساپ، لينكدين، مايكروسافت و... بپذيرند 

كه همچون شركت هاي ايراني پشت در 
اتاق مديران دولتي به انتظار بنشينند و 

به ده ها خواسته موجه و ناموجه بوروكرات هاي دولتي تن بدهند 
دور از عقل و منطق است.

بهار ديجيتال ايران را خزان نكنيد
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ضميمه امروز همشهرى

  سفالگرى به انسان آرامش و روحيه مى دهد

 اين گره به دست قانونگذار باز مى شود

گفت و گو با كارآفرين مركز كوثر منطقه 7 كه براى زنان زيادى شغل ايجاد كرده است

چالش قانونى جايگاه و انتخابات شورايارى در گفت وگو با  نمايندگان مجلس، اعضاى شوراى شهر و قضات دادگسترى

ضميمه امروز همشهرى
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فرونشست ها به مركز 
تهران نزديك می شود

همشهري پديده فرونشست در 
دشت هاي جنوب و جنوب شرق 
استان تهران را بررسي مي كند

87 متر روی آنتن

 كيانوش عياری از پخش سريال
 »87 متر« از هفته دوم مرداد ماه خبر داد

تهران سالي 34ســانتي متر پايين 
مي رود؛ عددي كه دلهره آور اســت 
و اگر چاره اي براي آن انديشــيده 
نشود، در آينده اي نزديك مي تواند 
خساراتي به برخي از مناطق پايتخت 
ايران وارد كند كه هزينه هاي مالي و 
جاني اش كمتر از زلزله هاي مخرب 
نخواهد بــود. فرونشســت زمين 
پايتخت را تهديد مي كند و در اين 
بين، نكته قابل جالب و تأمل، افزايش 
دوبرابري ميزان فرونشســت های 
دشت تهران نسبت به سال گذشته 
است. به همين خاطر، كارشناسان 
زمين شناســي و ژئوتكنيك از اين 
پديــده بــا عناويني چــون زلزله 
خامــوش، بمب بي صدا يــا تهديد 
13ميليوني يــاد مي كنند.  صفحه3 

را بخوانيد.

دومين  مــاه تابســتان؛ پيك هاي 
پي در پي كرونا؛ تعطيالت تابستاني 
و تعطيلي هاي ناگهاني ستاد كرونا 
و در آخر هــم زندگی هايــی كه با 
روزمرگي خاصي عجين شــده اند. 
به نظر همه  چيز به هم ريخته اســت 
و هيچ چيزي ســر جايش نيســت. 
حاال مي ماند برنامه هاي تلويزيون؛ 
تلويزيوني كه شــايد براي خيلي ها 
محلي براي گذراندن وقت باشــد. 
در شب هاي نســبتا كوتاه تابستان 
3شــبكه اصلي سيما ســريال هاي 
خود را پخش مي كنند و از هفته دوم 
مرداد، شبكه يك »87 متر« كيانوش 
عياري را روي آنتن دارد؛سريالي كه 
بيش از 3سال است درگير توليد بوده 
و به گفته عيــاري براي پخش آماده 

است.  صفحه14 را بخوانيد.

نمايندگان ايران نخستين روز بازی های المپيك را با چند موفقيت آغاز كردند

جواد فروغي با شليك هاي دقيقش در تپانچه بادي از فاصله 10متر نخستين طالي ايران در 
المپيك2020 و نخستين طالي تاريخ ايران در رشته تيراندازي را به دست آورد

ديروز تيم واليبال ايران هم بر لهستان پيروز شد و بوكسور ايرانی قهرمان آفريقا را مغلوب كرد

صفحه  های 5تا8

    بررسی چند آمار اقتصادی درباره خوزستان نشان می دهد بحران اين استان درمان فوری ندارد
    گفت و گوی همشهری با يكی از بزرگان عشاير عرب بعد از نشست با جهانگيری

سهم خوزستان از اقتصاد ایران

پرونده ای درباره حقوق ديگران

 رعايت حقوق ديگران 
براي آرامش خودمان

    وقتی»شامورتی باز« اسطوره می شود

    روايت تصويري از رفتارهاي خودخواهانه اي 

كه هر روز در كوچه و خيابان ديده مي شوند
خسارت طرح اينترنت مجلس برای كسب و كارها
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خوزستان هنوز در تب وتاب 
 گرمــا و بي آبي اســت؛ در گزارش

دمــاي 48درجــه اهــواز و 
ناآرامي هايي كه حاال به دهمين شب كشيده 
شده است. البته حاال چند روزي است كه 
آب هاي باالدســت باز شــدند، معاون اول 
رئيس جمهور، وزير نيرو و فرمانده ســپاه 
راهي خوزســتان شــدند و تالش ها براي 
رسيدگي به مطالبات مردم و آرام كردن فضا 
ادامه دارد. قرار است به زودي هيأتي هم از 
كميسيون امنيت ملي براي بررسي مسائل و 
مشكالت به خوزستان سفر كند تا گزارشي 
از وضعيــت بــه  مجلــس ارائــه دهــد. 
رئيس جمهور نيز ابــراز اميدواري كرده در 
روزهاي آينده مشــكالت »تخفيف« پيدا 
كند و حل و فصل مسائل طبق دستور مقام 
معظم رهبري ادامه داشــته باشد. حسن 
روحانــي تأكيد كرده كــه »اعتراض، حق 
روشن مردم اســت« و »تعداد اندك چند 
10نفر را كنار مي گذاريم، بقيه مردم اعتراض 
بحقي داشتند كه مي خواستند مشكالت 
كشاورزي، نخلستان ها و دام هايشان حل 
شــود؛ حق آنها بود.« اما ســفر اســحاق 
جهانگيري به خوزستان ناآرام چندان هم 
بي حاشيه نبوده و در جلسه او با سران عشاير 
و نخبگان خوزستان جنجال هايي به پا شده 
است. در فيلمي كه خبرگزاري فارس از اين 
جلسه منتشــر كرده برخي از حاضران با 
فريادهايي خطاب به جهانگيري به وضعيت 
موجود اعتراض مي كنند. در اين فيلم، يكي 
از حاضــران مي گويــد كــه مــردم از 
»گفتاردرماني خســته اند و به دنبال عمل 
دولتند.« يكي ديگر از حاضران هم در بخش 
ديگري از فيلم منتشر شده، مي گويد: »آب 
را روي مردم بستيد، مردم هم بلند شدند و 
زد و خورد شــد و ما كشــته داديم. آقاي 
جهانگيري آمــده اينجا به ريــش مردم 
مي خندد.« معاون اول رئيس جمهور هم در 
2نشست به انتقادها پاسخ داده و از عملكرد 

دولت دفاع كرده است.
 

جهانگيري: مردم خوزســتان درد و 
سوزدل بسياري دارند

معــاون اول رئيس جمهــور در چنيــن 
فضاي متشنجي سخنراني خود را اينطور 
آغاز كرد: »ايران كشــور شماست و شما 
جوانان صاحب اين كشور هستيد. بزرگان 
خوزستان به عنوان صاحب نظران و ياوران 
بزرگ دولت اجازه ندهند كه دشــمنان از 
مسائل و مطالبه هاي بحق شان سوءاستفاده 
كنند.« به گزارش ايســنا، جهانگيري در 
ادامه خطاب به سران عشــاير و نخبگان 
اســتان خوزســتان گفت: »در جلسات 
مختلف شنواي دغدغه ها و سخنان كساني 

 جهانگيري: مردم اگر صدايشان را باال بردند از درد زيادشان است؛ 
از زخم زبان زدن ها ناراحت نمي شويم

شنونده شكواييه معترضان

روي خط خبر 

احتمال حضور نماينده اي از ســوي 
پادشــاه عربستان براي شــركت در ديپلماسي

مراسم تحليف ســيد ابراهيم رئيسي 
زمزمه ها براي ازســرگيري روابط تهران و رياض را 
بيش از پيش تقويت كرده اســت. قرار است مراسم 
تحليف رئيسي به عنوان سيزدهمين رئيس جمهور 
منتخب ايران چهاردهم مرداد ماه با حضور جمعي از 
مسئوالن و چهره هاي داخلي و خارجي برگزار شود. 
حضور نمادين يك فرستاده از ســوي رياض براي 
شركت در اين مراسم خبر مهمي است كه اگر از حد 
گمانه زني هاي رســانه اي فراتر رود به بهانه اي براي 
حل چالش 6ساله ايران و عربستان بدل خواهد شد.

اگرچه روابط رياض با كشور هاي منطقه حول نظر 
آمريكا تعريف مي شود و آمريكا هنوز در قبال برجام 
اقدام عملي انجام نداده و ازسر گيري مذاكرات برجام 
را به اســتقرار دولت جديد موكول كرده است، اما 
احتمال حضور نماينده عربستان در مراسم تحليف 
رئيسي را مي توان نويدبخش حصول گشايش هاي 

جدي در عرصه ديپلماسي دانست.
در همين راســتا ديروز يك منبع آگاه با اشــاره به 
برگزاري مراسم تحليف سيدابراهيم رئيسي پيش 
از نيمه مرداد گفت: ايران از عربســتان براي حضور 
در اين مراسم دعوت كرده اســت و به نظر مي رسد 

سعودي ها هم نظر موافق خود را اعالم كرده باشند.
اين منبع آگاه در گفت وگو با اعتمادآنالين از احتمال 
حضور نماينده اي از پادشــاهي عربستان در مراسم 
تحليف سيدابراهيم رئيسي خبر داد و گفت: با توجه 
به حل وفصل تمامي موارد اختالفــي دوجانبه هر 
لحظه امــكان اعالم بهبود روابط تهــران و رياض و 

بازگشايي سفارتخانه ها وجود دارد.
وي افزود: هم اكنون مذاكــرات در پايتخت  برخي 
از كشــورهاي عربي در جريان است و بيشتر موارد 
اختالفي نه در مورد مناســبات ايران و عربســتان، 

بلكه در رابطه با وضعيت كشــورهاي يمن، لبنان و 
عراق است.

اين منبع آگاه با بيان اينكه احتمال مي دهم در مراسم 
تحليف رئيسي اتفاقي رخ دهد، ادامه داد: طرفين در 
حال مذاكره هســتند كه در مراسم تحليف حركت 

نماديني انجام و پس از آن روابط آغاز شود.
تهران و ريــاض در 5 ماه اخيــر تالش هايي را براي 
ازسر گيري روابط انجام داده اند و نمايندگان 2كشور 
از ابتداي سال جاري چندبار به ميزباني بغداد بر سر 
مباحث2كشور به گفت وگو نشسته اند؛ نخستين بار 
فروردين ســال جاري بــود كه روزنامه انگليســي 
فايننشــال تايمز از برگزاري گفت وگوهاي مستقيم 
ميان مقامات ايران و عربســتان خبر داد. پس از آن 
ديگر رســانه هاي غربي و آســيايي به اين موضوع 
پرداختند و به نقل از مقام هاي آگاه گمانه زني هايي در 
اين باره مطرح كردند. طبق گزارش ها 2هيأت امنيتي 
از 2كشور در اين مذاكرات حضور داشتند كه رياست 
هيأت ايرانــي را نماينده دبير شــوراي عالي امنيت 
ملي عهده دار و رياست هيأت سعودي با رئيس اداره 
اطالعات اين كشور بوده است. روزنامه االخبار چاپ 
بيروت به نقل از منابع آگاه ايــن مذاكرات را مثبت 
ارزيابي كرد و نوشت كه دوطرف از نتيجه گفت وگوها 
راضي بوده اند. همچنين گفته شــده كه عربستان، 
آمريكا و انگليس را هم در جريان اين مذاكرات قرار 
داده و ايران نيز با طرف متحدان خود درباره مذاكره 
با عربستان گفت وگو كرده است. تاكنون مقام هاي 
رسمي نيز در 2كشور گفت وگوها را تأييد و نسبت به 
نتيجه بخش بودن آن ابراز اميدواري كرده اند. علي 
ربيعي، سخنگوي دولت ايران گفته كه مذاكرات تا 
زمان رسيدن به نتيجه نهايي ادامه دارد؛ در شرايطي 
كه ازســرگيري روابط ديپلماتيــك تهران و رياض 
مي تواند فصل تازه اي در مناسبات منطقه در مسير 

صلح و ثبات به وجود بياورد.

با گذشــت بيش از يك 
شــروع استان ها از  هفتــه 

اعتراض هاي مردمي در 
خوزســتان براي كم آبي و بعد از آنكه 
حتي سفر نمايندگاني از سوي دولت هم 
نتوانست اهالي اين استان را قانع كند، 
معاون اول رئيس جمهــور، وزير نيرو و 
جهادكشاورزي طي دو روز گذشته وارد 
خوزستان شدند؛ ســفري كه تا امروز 
مصوبه هايي داشت و برخي از آنها  قرار 
اســت در روزهاي باقيمانــده از دولت 
دوازدهــم اجرايــي شــود. هرچنــد 
نمايندگان عشاير عرب خوزستان كه در 
جلسه جمعه شب )يك مرداد( با  اسحاق 
جهانگيــري حاضر بودند، بــه اجراي 

مصوبه ها اميد چنداني  ندارند.

كمبود آب يك جرقه بود
يكي از بزرگان عشاير عرب خوزستان 
درباره موارد مطرح شــده در جلسه با 
معاون اول رئيس جمهور  به همشهري 
مي گويــد: بحــث اصلي اين بــود كه 
مشــكالت خوزستان بســيار بيشتر از 
كم  آبي اســت، مردم دردهــاي زيادي 
دارنــد و كمبــود آب جرقــه اي براي 
اعتراض  شــد. محروميت و تبعيض در 
خوزســتان از اوايل انقــالب تاكنون با 
وجود منابع غني و زمين هاي حاصلخيز، 
كمبــود امكانات و بيــكاري به ويژه در 
مناطقي كه شركت هاي مختلف چون 
نفت و نيشكر فعاليت دارند، حل فوري 
كم آبــي، پرداخت ســهم مســئوليت 
اجتماعي شــركت نفت، جلوگيري از 

انتقــال آب براي كشــاورزي و صنعت 
از موارد ديگري بود كه در اين جلســه 

مطرح شد.
»شــيخ طارق بدوي« با تأكيد بر اينكه 
طبق قانون انتقال آب بــراي مصارف 
آشــاميدني از سرشــاخه هاي كرخه و 
كارون بــه مناطق ديگــر منعي ندارد، 
مي افزايد: متأسفانه هم اكنون بيشترين 
حجم آب منتقل شــده بــراي مصارف 

كشاورزي و صنعتي است.
نكته ديگــري كه بدوي به آن اشــاره 
مي كنــد و در جلســه بــا جهانگيري 
مطرح شده، مشكالت اجتماعي است: 
يك سوم از جمعيت اهواز به عنوان مركز 
استان حاشيه نشين هســتند كه اين 
حاشيه نشيني تبعات و مشكالت زيادي 
را ايجاد كرده اســت. به عنــوان مثال، 
شــركت نيشــكر زمين هاي مردم را با 
قيمت پايين خريــداري كرد و در ازاي 
آن وعده داد جوانان منطقه را استخدام 
كند درحالي كه هيچ كدام از اين وعده ها 

جنبه عملي پيدا نكرد.
اين فعال فرهنگي در ادامه با بيان اينكه 
شركت هاي بزرگ صنعتي مثل نفت خيز 
جنوب يا نيشــكر به مســئوليت هاي 
اجتماعي خودشــان عمــل نمي كنند 
درحالي كه طبق قانــون مبالغي را بايد 
به عنــوان مســئوليت هاي اجتماعي 
صــرف كنند، ادامــه مي دهــد: با اين 
شرايط مي بينيد كه در يك روستا دكل 
نفتي اســت، اما آب لوله كشي ندارند 
يا زيرســاخت هاي خوزســتان و اهواز 
قديمي هســتند و در نتيجه منجر به 

بحران هايي مانند فاضالب مي شوند.
بدوي با تأكيد بر اينكه پاسخ مسئوالن 
به صحبت هاي مطرح شده در جلسه با 

عشاير عرب خوزستان، توجيهي بوده 
اســت، مي  گويد: در اين جلســه فقط 
آقاي جهانگيري صحبت كردند و دائم 
مي گفتند قصد مسئوالن خدمت رساني 
بوده  است. همين صحبت ها هم موجب 
اعتراض دوباره شــد به طوري كه حتي 
موقع خروج همچنان به ايشان معترض 
بودند. آقــاي جهانگيري نتوانســتند  

حاضران در جلسه را قانع كنند.
او همچنين به پيشنهاد آيت اهلل محسن 
حيــدري، نماينده خبــرگان رهبري 
درباره تصويــب 2طرح فــوري براي 
سدها، بازكردن برخي دريچه ها و تغيير 
كاربري آنها اشاره مي كند كه معاون اول 
رئيس جمهور قول داده است سريع آنها 

را پيگيري و تصويب كند.

سهم مان را از نفت بدهيد
مديــر ســران عشــاير عــرب و اقوام 
خوزستان، يكي ديگر از حاضران در اين 
جلســه نيز به اعتراض هاي مطرح شده 
درباره تلف شــدن دام ها اشاره مي كند 
و به همشــهري مي گويد: شيخ موسي 
كروشاوي به نمايندگي از عشاير عرب 
خوزســتان در اين جلســه صحبت و 
تأكيد كردند كه روزها از بدبختي مردم 
مي گذرد، اين همه بدبختي بر سر مردم 
آمده است و مســئوالن در اين روزها 

كجا بودند؟ 
شــيخ عبدالحســين بدوي، مي افزايد:  
مردمي كــه اعتــراض مي كنند مردم 
خوزستان و خانواده شهدا و رزمندگان 
هستند كه از آب و خاك دفاع كرده اند، 
اعتراض ما مســالمت آميز است و بايد 
همه افراد بازداشت شده آزاد شوند چون 
اعتراض حق شان اســت. او همچنين 

با اشــاره به محروميت و بيكاري مردم 
خوزســتان تصريح مي كند: شخصا از 
آقاي جهانگيري خواستم فكري براي 
محروميت استان بكنيد و اگر نمي توانيد 
ســهم ما را از نفت بدهيد. همه دنيا با 
ثروت ما زندگي مي كننــد، چرا ما بايد 

بدبخت باشيم و جوان هايمان بيكار؟
 بــدوي تأكيــد مي كند: معــاون اول 
رئيس جمهــور قــول دادند تــا زماني 
كه بتواننــد با مصوبه هايــي براي رفع 
محروميــت، مردم را راضــي كنند در 

استان بمانند.

مصوبه هاي جلسه با جهانگيري
گويا قــرار اســت مصوبه هاي ســفر 
جهانگيــري در 12-10روز باقيمانده 
از كار دولت به نتيجه برســد. نماينده 
اهواز در مجلس شــوراي اسالمي هم 
به اين نكته اشــاره مي كند و مي گويد: 
در نشســت مديريت بحران خوزستان 
با حضور معاون اول رئيس جمهور قرار 
شد به جاي 50درصد از 1150ميليارد 
تومــان تصويب شــده بــراي جبران 
خســارت كشــاورزي 100درصد اين 

مبلغ پرداخت شود.
همچنين خريــداري دام جديد براي 

دامداراني كه دام شان در نتيجه كم آبي 
تلف شده اســت، مجوز تخصيص آب 
براي كشاورزاني كه شلتوك كاشته اند 
و كشــاورز ي ممر درآمدشــان است، 
مديريت كشت پاييزه از سوي سازمان 
آب و برق، جبران كامل خســارت هاي 
سيل98 به كشاورزان، جبران خسارت 
كم آبي به نخيالت آبادان، خرمشــهر، 
شــادگان و...، تخصيــص آب و تامين 
بودجه فاز دوم طــرح 550هكتاري و 
آزادي هرچه سريع تر بازداشت شدگان 
در اعتراضات اخير كه مشــكل امنيتي 
نداشتند، از ديگر موارد مطرح شده در 
اين جلسه است كه سيدكريم حسيني  

به آن اشاره مي كند.

دستور پرداخت خسارت كشاورزان 
از امروز 

رئيــس جهادكشــاورزي خوزســتان 
هم بــا بيــان اينكــه خســارت هاي 
 خشكسالي كشــت پاييزه سال زراعي
 1400-1399 در حال پرداخت است 
و تاكنون بيش از 80ميليارد تومان در 
اين باره پرداخت شــده، به همشــهري 
مي گويــد: 38درصــد از خســارت 
كشاورزي سيل98 پرداخت نشده بود 

كه بــا مصوبه هاي اخير قرار شــد رقم 
باقيمانده در همين دولت پرداخت شود 
و احتماال آقاي جهانگيــري از همين 
امروز )يكشنبه( دستور پرداخت آن را 

به سازمان برنامه و بودجه بدهند. 
»خدارحم اميري زاده« همچنين درباره 
كشت پاييزه و نگراني ها درباره آن هم 
مي گويد: همــه نگراني كشــاورزان و 
روســتاييان معترض هم اكنون بيشتر 
مربوط به كشــت پاييزه ســال زراعي 
1400 است، آمارهاي هواشناسي نشان 
مي دهد باران هاي پاييزي تأخير دارند 
و رقم بارش خوبي نخواهيم داشــت و 
احتمال اينكه در كشــت هاي پاييزه با 
چالش مواجه شــويم، وجود دارد. قرار 
شد برنامه ريزي هايي براي جلوگيري از 
بروز بحران در اين فصل صورت گيرد. او 
همچنين تأكيد مي كند كميته اي شامل 
دامپزشــك، نماينده جهادكشاورزي 
و نماينده فرمانداري در شهرســتان ها 
تشكيل شده تا خســارت دامداران در 
نتيجه كم آبي را برآورد كند و همچنين 
اعتباري براي تامين علوفه و خســارت 
دام ها از ســوي دولــت و اعتباري هم 
از ســوي ســتاد اجرايي فرمــان امام 

اختصاص يافته است.

  شــهادت ۴نفر از رزمندگان قرارگاه قدس در درگيري با 
اشرار 

روابط عمومي قرارگاه قدس نيروي زميني سپاه در جنوب شرق كشور از 
شهادت 4نفر از رزمندگان قرارگاه قدس جمعه شب گذشته در درگيري با 

اشرار در منطقه گونيك از توابع شهرستان خاش خبر داد.

  پشتيباني قوه قضاييه از آزادي هاي مشروع 
معاون اول قوه قضاييه با بيان اينكه هيچ خط قرمزي در مبارزه با فســاد 
نداريم، گفت: در 40سال گذشته هيچ گاه سياست جناحي مبتني بر فقه 
اسالمي در قوه قضاييه اتفاق نيفتاده و اميدواريم در دوران آقاي اژه اي اين 
امر محقق شود. به گزارش ايلنا، حجت االسالم محمد مصدق تأكيد كرد: 
در برخي مواقع قوه قضاييه را مخالف آزادي هاي مشــرع معرفي كردند؛ 
درحالي كه اينطور نيست و در واقع قوه قضاييه وظيفه دارد از آزادي هاي 
مشروع مردم پشــتيباني كند. وي افزود: امروز قوه قضاييه علم مبارزه با 
فساد درون و برون سازماني را برافراشته است؛ البته در دوره هاي پيشين 
نيز مبارزه با فساد بوده و در دوره آقاي رئيسي به شكل جدي تري دنبال 

شده و در اين دوره نيز علم مبارزه با فساد، بر افراشته خواهد ماند.

  ورود ۲ ناو نيروي دريايي ارتش به روسيه
ناوهاي سهند و مكران از يگان هاي شناور نيروي دريايي ارتش جمهوري 
اسالمي ايران كه وارد سنت پترزبورگ شــدند در رژه روز نيروي دريايي 
روسيه شركت خواهند كرد. به گزارش ايرنا، كاظم جاللي، سفير ايران در 
روســيه با اعالم اين خبر افزود: دريادار حسين خانزادي، فرمانده نيروي 
دريايي راهبردي كشورمان هم به دعوت وزير دفاع روسيه در رأس هيأت 
نظامي در مراسم رژه نيروي دريايي اين كشــور در سوم مرداد در سنت 
پترزبورگ حضــور خواهد يافــت. رژه اصلي نيروي دريايي روســيه در 
سنت پترزبورگ روز يكشنبه 25جوالي )ســوم مرداد( برگزار مي شود. 
همچنين ناوبندر مكران كــه در قالب ناوگروه هفتاد و پنجم، ناوشــكن 
 سهند را در اين مسير طوالني پشــتيباني و همراهي كرده است به دليل 
محدوديت هاي محــل رژه دريايي ازجمله عمق كــم و بزرگي اين يگان 
شناور، در ابتداي كانال ولگا توقف خواهد كرد و در همان محل به مراسم 

خواهد پيوست.

  احمد خاتمي: مطالبه »نخست« ما از رئيسي اينترنت ملي 
است

عضو فقيه شوراي نگهبان و امام جمعه موقت تهران گفت: برخي ها به غلط 
عنوان مي كنند كه نظام انقالب اسالمي با فضاي مجازي مخالف است؛ ما با 
فضاي مجازي آلوده مخالفيم و همواره موافق فضاي مجازي پاك هستيم. 
به گزارش تسنيم، سيداحمد خاتمي افزود: تمام كشورهايي كه فناوري 
اينترنت را در اختيار دارند استفاده از اينترنت را براي جامعه هدف خود 
محدود كرده اند به طور مثال در روســيه خبري از فضاي مجازي آمريكا 
نيست؛ ولي متأســفانه دولتمردان ما اقدامي براي تشكيل اينترنت ملي 
نكردند. وي اضافه كرد: مطالبه نخســت ما از رئيس جمهور منتخب اين 

است كه هرچه سريع تر پروژه مهم اينترنت ملي را اجرايي كند.

روابط تهران- رياض بعد از 6 سال سكوت در دولت سيزدهم  احيا مي شود؟
پيك رياض در مراسم تحليف رئيسی

بوده ام كه از سر عالقه مندي به كشور، نظام 
و مــردم انتقادات خود را مطــرح كردند؛ 
لذا مردمي كه به مهمان نوازي و دوســت 
داشتن مهمان در كشور شهره هستند، اگر 
صداي خود را نيز در اين جلسه بلند كنند، 
نشانگر آن اســت كه درد زياد و سوز دل و 
مطالب بســياري دارند كه بنده با نهايت 
عالقه و عشــق دغدغه ها و خواسته هاي 
آنان را شــنيدم.« جهانگيري گفت كه به 
داليل عاطفي و شــخصي به خوزســتان 
عالقه مند است و اضافه كرد: »فاصله سفر 
قبلي تا اين سفر به دليل جايگزين كردن 
اســتاندار جديد بيش از 6 ماه نبوده و در 

بين 10ســفري كه به اين استان داشته ام 
3سفر مهم و راهبردي بود. يكي از آنها در 
سال95 و در اوج بحران ريزگردها و قطعي 
برق و آب انجام شد.« معاون اول دولت با 
اشــاره به مصوبه مهم اوايل سال96 براي 
حل مشكالت استان خوزستان تأكيد كرد 
كه نخبگان استاني اين مصوبه را به عنوان 
»مطالبه قانوني خود درنظر داشته باشند؛ 
چراكه در آن مصوبه تعهدات دولت نسبت 
به مردم اين استان پيش بيني شده است.«

چرا آب پشت سدها ماند؟
 جهانگيري درباره نظر كارشناسي دولت 

درباره سدها و انتقاداتي كه نسبت به  آنها 
وجــود دارد نيز گفت: »بايــد لحظه  اي را 
تصور كرد كه اگر ســدها نبود و قرار بود 
سيل حتي با سرعت 5هزار مترمكعب در 
ثانيه به مناطق مسكوني برسد، چه آسيب 
و خساراتي متوجه اين استان مي شد كه 
البته تصميم گرفته شــد با سرعت 2هزار 
مترمكعب در ثانيه آب كرخه رها ســازي  
شود كه همه كارشناسان اعالم مي كردند 
اين استان تحمل بيش از اين حجم را ندارد 
و تمام مــزارع و خانه ها زيــر آب خواهد 

رفت.« 
جهانگيــري در ادامه به مشــكل كم آبي 

و ذخيره ســازي  آب هاي پشــت سدهاي 
اين اســتان اشــاره كرد و گفت: »دغدغه 
مسئوالن استان و مركز اين بود كه آنچه 
امروز در ســد كارون، كرخه، دز و مارون 
ذخيره ســازي  شــده اســت، براي پاييز 
سال جاري كه خشكســالي ادامه دارد و 
بارندگي اندك است در آن زمان رها شود. 
بايد بزرگان و نخبگان استان درنظر داشته 
باشند تا در پاييز خســارتي به كشاورزي 
اين استان وارد نشود وگرنه اين آب پشت 

سد متعلق به مردم خوزستان است.«

دولت، حق اعتراض و انتقاد مردم را به 
رسميت مي شناسد

معاون اول رئيس جمهور پس از اين نشست 
در نشست مشترك ستاد بحران، شوراي 
آب و كشاورزي و قرارگاه آبرساني استان 
خوزستان حاضر شد و تأكيد كرد كه دولت 
حق اعتراض و انتقاد مردم را به رســميت 
مي شناسد: »بايد با ارائه توضيحات مردم را 
قانع كنيم و اجازه سوءاستفاده از اعتراضات 
مردمي را ندهيم.« جهانگيري افزود: »بايد 
به اين موضوع بينديشيم كه 42سال بعد از 
پيروزي انقالب و روي كار آمدن 12دولت 
و 11مجلس با گرايش هــاي مختلف چه 

اقداماتي در كشور انجام شده است.« 
معاون اول رئيس جمهــور ادامه داد: »در 
برنامه هاي توســعه به مســائل برابري و 
عدالت در جامعه توجه نشده است. آنچه 
مردم ايران را بيشــتر از فقر و نداشتن ها 
رنج مي دهــد، تبعيض در جامعه اســت؛ 
بنابرايــن در برنامه هاي توســعه بايد به 
مسئله نابرابري و تبعيض توجه شود و بعد 
از 40ســال از پيروزي انقالب اين مسئله 
به خوبي آسيب شناسي شــود و نمي توان 
گفت كه جمهوري اسالمي ايران كم كاري 

داشته است.« 
معاون اول رئيس جمهــور درباره انتقادها 
و كنايه هــا به دولــت نيز گفــت: »ما از 
زخم زبان زدن هــا و اتهــام ناكارآمدي به 
دولت ناراحت نمي شويم و سابقه مديريتي 
هر فردي معلوم اســت و برخي حتي بلد 
نيستند واژه اي به كار ببرند تا آنها را دست 
نيندازنــد.« او افزود: »دربــاره كارآمدي 
دولت همين كافي اســت كه در دوره اي 
بــا چنيــن محدوديت هــاي تحريمــي 
به گونه اي عمــل كرديم كه بــا كمترين 
خســارت بيشــترين بازدهي را داشتيم 
و ان شــاءاهلل دولتي يك دســت و با 3قوه 
هماهنگ تشــكيل خواهد شــد و ما هم 
نظاره گر اقدامات آن دولت خواهيم بود و 
سخنان خود را در آن زمان خواهيم گفت 
تا معلوم شود اداره كشور چگونه است، ولي 

االن تنها مي شنويم.«

مقام هاي نظامي  ازجمله سردار حسين سالمي، فرمانده سپاه نيز 
ديروز عازم خوزستان شدند. در اين ميان سخنگوي نيروي انتظامي 
هم گفت: »با وجود تالش مذبوحانه افراد مغرض و شبكه هاي معاند 
در جهت افزايش تنش، اجازه هيچ گونه تحــرك و خرابكاري به 
افراد فرصت طلب داده نشد.« سردار مهدي حاجيان اضافه كرد: 
»الحمدهلل هيچ گونه مشــكل امنيتي در سطح استان وجود ندارد 
و تمامي نقاط حســاس شهرستان هاي اســتان مديريت و تحت 
كنترل قرار گرفتــه و تا اين لحظه، بدون رويــداد خاصي امنيت 
حكمفرماست.«  البته اين در حالي است كه برخي گزارش ها ادعا 

مي كنند كه هنوز بعضي از شــهرهاي استان خوزستان شب هاي 
ناآرامي را ســپري مي كنند و اينترنت نيز با اختالل روبه روست. 
با اين همه بايد ديد كه تالش هاي مقامــات دولتي و نظامي براي 
بازگرداندن آرامش به خوزســتان به چه نتيجه اي مي رسد. هنوز 
شمار دقيقي از تعداد بازداشت شدگان، مجروحان و كشته شدگان 
اعتراضات روزهاي اخير كه از خوزستان شروع و به برخي شهرهاي 
همجوار آن كشيده شده، رسانه اي نشده است. تنها خبر رسمي در 
اين باره به اعالم كشته شدن يك جوان در اعتراضات دومين شب 
شادگان از سوي فرمانداري شادگان برمي گردد و شهادت ستوان 
دوم »ضرغام پرست« مدافع نظم و امنيت در جريان ناآرامي هاي 

ماهشهر.

   خوزستان آرام است؟

عكس: همشهري/ مهدي پدرام خو

يكي از بزرگان عشاير عرب خوزستان از جزئيات جلسه با معاون اول رئيس جمهور مي گويد

 اعتراض خوزستان 
به تداوم محروميت هاست

 كم آبي و ادامه طرح هاي انتقال آب، گوشه اي از محروميت هاي خوزستان است 
اما مردم به گفته خودشان به تداوم محروميت ها هم معترض اند

سيده زهرا عباسي 
خبرنگار

رنا
:  اي

س
عك
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فرونشستهابهمركزتهراننزديكميشود
سيدآرش حسيني ميالني، رئيس كميته محيط زيست و خدمات شهري شوراي 
شهر تهران: آنچه در مورد فرونشست بيش از هر چيز ديگر قابل تامل است و بايد 
مورد توجه قرار گيرد، ميزان مصرف آب كشاورزي در استان تهران است. مصارف 
كشاورزي در مقايسه با مصارف شرب و صنعتي طي سال هاي اخير چندين برابر 
شده و اكنون اين ميزان به حدود 2.4ميليارد مترمكعب در سال رسيده است كه 
بخش عمده اين مصارف از طريق آب هاي زيرزميني تامين مي شود؛ چراكه حقابه 
كشاورزي از آب رودخانه هاي كرج و جاجرود بوده كه با سد سازي  ها اين حقابه 
سلب شده است. براساس تحقيقات انجام شده اكنون 2كانون قرمز فرونشست استان تهران دشت هاي ورامين 
و احمدآباد مستوفي هستند كه در زمان وقوع حادثه شعاع چند كيلومتري خود را تحت تأثير قرار مي دهند و 
در بافت هاي كشاورزي سبب از بين رفتن آبخوان ها مي شوند و در بافت هاي شهري هم آسيب هاي جدي به 
زيرساخت هاي زيرزميني مانند تاسيسات برق و مخابرات و... وارد مي كنند. همچنين در زمان وقوع فرونشست 
در دشت هاي استان تهران چه بسا زيرساخت هاي حمل ونقل و راه هاي مواصالتي هم دچار آسيب مي شوند. 
بافت هاي مسكوني هم كه در مجاورت اين دشت ها قرار دارند از صدمات فرونشست در امان نخواهند بود. 
براساس آخرين گزارش سازمان نقشه برداري كه به نوعي هشدار دهنده است، مي توان گفت نرخ فرونشست در 
استان تهران به طور قابل توجهي افزايش يافته و در مقايسه با سال قبل بايد گفت حدود دوبرابر شده است. 
برداشت هاي نامتعارف و بي رويه از سفره هاي زيرزميني و حركت گسل ها 2عامل اصلي فرونشست ها هستند و 
با استناد به گزارش ارائه شده خطر فرونشست به شهر تهران و محدوده هاي مركزي نزديك شده است؛ از اين 
رو، كارگروه استاني سازگاري با كم آبي تشكيل شده و از نظر ملي و استاني براي هر يك از نهادها و سازمان ها 
مانند جهادكشاورزي، شهرداري و شركت آب و فاضالب تكاليفي مشخص شده كه مهم ترين آنها برنامه ريزي 
در راستاي صرفه جويي در آب است و براساس توافقات انجام شده در اين كارگروه استاني بايد تا سال۱4۰۵ حدود 
42۰ميليون مترمكعب صرفه جويي در مصرف رخ دهد. درحقيقت با اين كار مي توان ميزان استفاده از آب هاي 
زيرزميني را كاهش داد و تا حدود زيادي نرخ فرونشست را پايين آورد. كنترل و جلوگيري از فرونشست هاي 
استان تهران بر عهده فرمانداري و بخشداري است، اما شهرداري و شوراي شهر تهران نمي توانند نسبت به اين 
موضوع بي تفاوت باشند؛ چراكه تهران مادر شهر »متروپل« محسوب مي شود و با شهرهاي اقماري پيوند دارد 
و هر آنچه در حومه شهري رخ دهد، تهران هم تحت تأثير قرار مي گيرد؛ بنابراين قبل از دير شدن بايد اقدام كرد 
و به همين دليل در 4سال گذشته به همت شوراي شهر تهران، كارهاي خوبي درخصوص فضاي سبز شهرداري 
تهران در راستاي كاهش استفاده از ســفره هاي زيرزميني انجام شده است. فضاي سبز تهران براي آبياري 
۱33ميليون مترمكعب از سفره هاي زيرزميني برداشت مي كند كه با برنامه ريزي هاي انجام شده اين مصرف به 
حدود 7۰ تا 8۰ميليون مترمكعب رسيده و مابقي از پساب هاي تصفيه شده تامين مي شود. نكته ديگري كه نبايد 
از آن غافل شد اين است كه عالوه بر كشاورزي، كاربري هاي ديگري هم كه مصرف كننده آب هستند بايد از 

الگوهاي كاهش استفاده كنند. درحقيقت با اين اقدامات مي توان فرونشست ها را به حداقل رساند.

ث
مك

نمايي از فرونشست دشت هاي شهريار كه در فاصله كمي از شهر تهران قرار دارد.    عكس: امير پناهپور

همشهري پديده فرونشست در دشت هاي جنوب و جنوب شرق استان تهران را بررسي مي كند

زلزلهخاموشزيرپايتهران
 پايش نقشه هاي زمين شناسي نشان مي دهد كه ميزان فرونشست هاي دشت تهران در مقايسه  با 

سال گذشته دوبرابر شده است

تهران ســالي 34ســانتي متر پايين 
مي رود؛ عددي كه دلهره آور است و اگر گزارش

چاره اي براي آن انديشــيده نشود، در 
آينده اي نزديك مي تواند خساراتي به برخي از مناطق 
پايتخت ايــران وارد كند كــه هزينه هــاي مالي و 

جاني اش كمتر از زلزله هاي مخرب نخواهد بود.
فرونشست زمين پايتخت را تهديد مي كند و در اين 
بين، نكته جالب و قابل تأمل، افزايش دوبرابري ميزان 
فرونشست هاي دشت تهران نسبت به سال گذشته 
اســت. به همين خاطر، كارشناســان زمين شناسي 
و ژئوتكنيك از ايــن پديده با عناوينــي چون زلزله 
خاموش، بمب بي صــدا يا تهديــد 13ميليوني ياد 
مي كننــد و هشــدار مي دهنــد كه فرونشســت از 
دشت هاي استان تهران در حال پيش روي به سمت 
تهران اســت و در مقايســه با ســال هاي گذشته به 
پايتخت نزديك تر شــده است. اســتاندارد جهاني 
نــرخ فرونشســت 4ميلي متر در ســال اســت، اما 
سازمان زمين شناســي نرخ فرونشســت در تهران 
را 36ســانتي متر در ســال اعالم كرده است. داليل 
متفاوتي در ايجاد پديده فرونشست زمين وجود دارد، 
اما به نظر كارشناســان 90درصد اين پديده به دليل 
برداشت هاي بي رويه آب از ســفره هاي زيرزميني و 
نابودي آبخوان ها رخ مي دهــد. درحقيقت تغييرات 
اقليمي انسان ها را به استفاده از سفره هاي زيرزميني 
سوق داده است و از اين رو دشت ها بيش از نقاط ديگر 
در معرض فرونشســت قرار دارنــد و به گفته رئيس 
سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور، از 
مجموع 60۵دشتي كه در كشور وجود دارد، حدود 
300دشــت دچار بحران فرونشســت هستند و اين 
پديده دشت هاي استان تهران را هم تهديد مي كند. 

عليرضا شهيدي با اشاره به 
هشــدارهاي ارائه شــده، 
مي گويــد: »دشــت هاي 
اســتان تهــران وضعيت 
خوبي ندارند و در برخي از 
نــرخ  شــاهد  نقــاط 

30ســانتي متري فرونشست هســتيم و از سال82 
هشدارهايي هم داده شده است.«

به گفته اين مقام مسئول از بين رفتن آبخوان ها يكي از 
نشانه هاي فرونشست زمين است كه اين اتفاق منجر 
به نابودي حيات گياهي و جانوري مي شــود و براي 
بازسازي و احياي آبخوان ها چند هزار سال زمان نياز 
است. شهيدي، مديريت منابع آبي و برداشت از منابع 
آب زيرزميني را مهم ترين عامل در حفظ يا تخريب 
آبخوان ها و ايجاد فرونشست مي داند و مي گويد: »در 
تهران با توجه به اينكه ميزان بارندگي ها در چند سال 
اخير خوب بوده و اســتفاده از منابــع آب زيرزميني 
كاهش داشــته، فرونشست در دشــت هاي استان 
تهران كمتر شده اســت، اما نبايد فراموش كرد اين 
پديده همواره تهديدي جدي براي پايتخت محسوب 

مي شود.«

فرونشست اخطارپذير نيست
فرونشست در علم زمين شناسي يك پديده خطرناك 
محسوب مي شــود؛ چرا كه وقوع يكباره آن مي تواند 
آســيب هاي جبران ناپذيري به تاسيسات شهري و 

سفره هاي زيرزميني وارد كند. 
به گفته سعيد حجازي راد، 
تخصصــي  دكتــري 
ژئوتكنيك )خاك( و استاد 
دانشــگاه، فرونشست هر 
چند يكباره رخ مي دهد و 
ناگهان زمين فرومي رود، 
اما اين اتفاق اندك اندك به وقوع مي پيوندد و در يك 
لحظه اثرات نامهرباني با طبيعت به شكل فرونشست 
نمايان مي شــود. او در گفت وگو با همشهري عوامل 
مختلفي را در وقوع فرونشســت دخيــل مي داند و 
مي گويد: »بخشي از فرونشست هاي زمين در تهران 
مربوط بــه پروژه هــاي عمراني زيرســطحي مانند 
تونل ســازي  اســت كه نمونه چنين حادثه اي را در 
مولوي شاهد بوديم و بخشي هم ناشي از تغيير سطح 
ايستايي آب است كه امروزه در دشت هاي جنوب و 
جنوب غرب استان تهران رخ مي دهد.« به گفته او، در 
برخي از مناطق تهران مانند بازار، خاك سست است 
و همواره بــه داليل مختلف فرونشســت در آنها رخ 

مي دهــد: »آنچه در فرونشســت ها اهميــت دارد، 
اخطار ناپذيري است. به اين معنا كه عدم رصد و پايش 
مسائل مربوط به فرونشست منجر به وقوع يكباره آن 
مي شود؛ به نحوي كه مردم فرصت واكنش نخواهند 
داشــت؛ به همين دليل بــراي كاهش ايــن پديده 
خطرناك قبل از هر چيز بايد آبخوان ها و سفره هاي 
زيرزميني احيا شوند. همچنين تمامي تغييراتي كه 
در دشت ها ايجاد مي شــود، جمع آوري، پردازش و 
مورد بررسي دقيق قرار گيرد تا بتوان وقوع اين پديده 

را به حداقل رساند.«
استفاده از پتانسيل ســازمان ها و ارگان هايي چون 
وزارت نيــرو، جهاد كشــاورزي، شــهرداري، منابع 
طبيعي و... راهكار ديگري است كه فرايند فرونشست 
را كاهش مي دهد. به گفته حجازي راد فرونشست در 
حالت عادي فرونشست اســت، اما وقتي رخ مي دهد 
ظرفيت باربري ســازه ها را كاهش مي  دهد و وقتي با 
پديده زلزله توأم شود، قطعا خسارت هاي سنگين و در 
برخي از موارد جبران ناپذيري را به شهر و شهروندان 

وارد مي كند.

فرونشست با قدمتي 3۰ساله
فرونشست در كشور قدمت 30ســاله دارد و هر روز 
شــاهد وقوع اين پديده ناگوار در نقاط و شــهرهاي 
مختلــف هســتيم. به گفته مه ســيما مقدســي، 
كارشناس ارشــد مديريت شهري دانشــگاه تهران، 
بررسي هاي سال200۵ ميالدي نشان مي دهد، ايران 
سومين كشوري است كه به دليل برداشت هاي بي رويه 
از آب هاي زيرزميني با پديده فرونشست مواجه شده 
است. او با اشاره به وضعيت دشت هاي استان تهران 
مي گويد: »امروزه بيشترين ميزان فرونشست استان 
تهران در دشت هاي جنوب غرب ازجمله شهريار در 
پهنــه 460كيلومترمربعي و جنوب شــرقي ازجمله 
پاكدشــت، ورامين و پيشــوا در پهنه اي به مساحت 
700كيلومترمربــع رخ مي دهد و به طور متوســط 
ساالنه حدود 24 تا 2۵سانتي متر فرونشست در اين 
پهنه ها اتفاق مي افتد. اين پديده عالوه بر تاسيسات 
شهري و بافت هاي مسكوني و كشاورزي به آبخوان ها 
هم آســيب مي زند؛ به نحوي كه قابليت بازگشت به 

حالت و وضعيت اوليه را نخواهند داشت.« 

خبر

خريد 2هزار اتوبوس به نتيجه نرسيد
مديرعامل شركت واحد اتوبوســراني تهران و حومه درباره به سرانجام 
نرسيدن دســتورالعمل دولت براي خريد 2هزار دســتگاه اتوبوس از 
 LRT طريق تهاتر با فرآورده هاي نفتي و همچنين ساخته نشدن 3خط
توضيحاتي ارائه كرد. به گزارش همشهري، محمود ترفع گفت: شركت 
واحد يك مصوبه از شوراي شــهر دريافت كرد تا بتواند به اندازه 3هزار 
ميليارد تومان اتوبوس خريداري كند. شركت سرمايه گذاري براي خريد 
2هزار دستگاه اتوبوس از طريق تهاتر يك شركت مالزيايي پيدا كرد كه 
اين شركت 2 مشكل اساسي داشت. گويا زماني كه اين شركت وارد مذاكره 
شد، مراحل قانوني را طي نكرده بود.  او مشكل ديگر را قيمت  اتوبوس ها 
ذكر كرد و گفت: قيمت اتوبوس هايي كه اين شركت اعالم كرده بود بسيار 
باال بود و چندبرابر قيمت اتوبوسي بود كه امكان توليد در داخل داشت. 
 )CBU( همچنين قصد داشتند كه اتوبوس را به صورت كامال ساخته شده

ارسال كنند كه اين مورد مغاير با قوانين موجود در كشور است.

شهروندان به پروژه هاي توسعه محلي  
امتياز دهند

در فاز جديد پروژه محله محوري شهرداري تهران، اطالعات پروژه هاي 
شاخص هر محله با قابليت امتيازدهي و اعالم نظر از سوي شهروندان، 
در ســامانه »تهراِن من« قرار گرفت. به گزارش پايگاه خبري شــهر، 
بيش از 80درصد از پروژه هاي توسعه محالت در مناطق كم برخوردار 
اجرا شده است. براســاس گفته مديران شهري يك هزارو618پروژه در 
مقياس محلي براي امسال تعريف شده كه هم اكنون در حال اجراست. 
مدير سياستگذاري و برنامه ريزي راهبردي شهرداري تهران از طراحي 
نرم افزاري در بســتر ســامانه »تهران من« خبر داده است كه براساس 
آن شــهروندان مي توانند به طور مستقيم در شناســايي مشكالت و 
تعريف پروژه هاي محله  مشاركت كنند. به گفته راضيه رضابيگي ثاني، 
شهروندان مي توانند در اين اپليكيشن منطقه و محله خود را مشخص 
كنند و در مراحل بعدي درباره مشــكالت محلــه و پروژه هاي تعريف 
شــده نظر بدهند. درواقع از طريــق اين برنامه قرار اســت هم ارزيابي 
پروژه هاي اجرا شده در سال1398 انجام شود و هم نظرات مردم درباره 
پروژه هاي سال1399 دريافت و بررسي شود. حاال و در فاز جديد پروژه 
محله محوري شهرداري تهران، اطالعات پروژه هاي شاخص هر محله با 
قابليت امتيازدهي و اعالم نظر توسط شــهروندان در »تهراِن من« قرار 
 گرفت. اين پروژه ها ابتدا به عنوان يك اليه كامل اطالعاتي  به نقشه تهران
 )map.tehran.ir( افزوده شــده و پس از آن اطالعات كامل هر پروژه 
با قابليت دسترسي به مكان پروژه، جزئيات، ميزان اعتبار، شناسنامه و 
آخرين وضعيت هر پروژه در »تهراِن من« نيز قرار داده شده است. به اين 
ترتيب تمام شهروندان مي توانند فهرست و اطالعات پروژه هاي محله 
خود را مشاهده كنند و ديدگاه هاي خود را بنويسند و با امتياز دادن به 

اين پروژه ها، اولويت اجرايي آن را مشخص كنند.
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بســياري منتظرند؛ منتظر خالي شــدن تخت هاي 
بيمارستان براي بستري بيمارانشان، منتظر پيدا شدن گزارش

رمدســيوير در يكي از داروخانه ها يــا مراكز درماني، 
منتظر پيامك  واكســن و در آخر منتظر تمام شدن پاندمي كرونا و 
رهايي از اين شرايط بحراني.   در پيك پنجم كرونا، صف ها طوالني تر 
و بيشتر شــده اند تا بيماري از مرگ نجات پيدا كند، تست كرونايي 
گرفته شود، تختي خالي شود و دارويي پيدا شود. حاال در اين شرايط 
آمارها هر روز، نگران كننده تر مي شود؛ ثبت 2۵9فوتي تنها در يك 

شبانه روز.

فعال تخت خالي نداريم!
وضعيت بيمارستان ها و انتظار براي خالي شدن تخت ها را مسئوالن 
نظام ســالمت، متخصصان عفوني و حتي ســامانه6070 هم تأييد 
مي كنند؛ سامانه اي كه ارديبهشت امسال راه اندازي شد تا بيماران 

مبتال به كرونا را در يافتن تخت خالي در بيمارستان ها راهنمايي كند 
اما اين روزها در پاسخ به مردم تنها يك جواب دارد: »فعال تخت خالي 
نيست و به اورژانس ها مراجعه كنيد، اگر بدحال باشيد شما را زودتر 
پذيرش مي كنند وگرنه منتظر بمانيد.« بيماران يا بايد دســت در 
گريبان مرگ، منتظر بمانند يا 20، 30ميليون تومان براي يك تخت 

خالي در مركزي خصوصي پرداخت كنند.
بيمارستان ميالد به عنوان يكي از بزرگ ترين بيمارستان هاي تحت 
پوشش بيمه، تخت خالي در بخش ترياژ بيماران تنفسي و سرپايي 
ندارد؛ »اين روزها اگر كرونا بگيري فقط بايد اميدوار باشي كه از نوع 
حاد باشد تا جايي براي بستري و مراقبت داشته باشي وگرنه با همين 
سينه داغون و تب شديد بايد دست خالي به خانه برگردي.« اين را 
يكي از آنها كه در صف انتظار براي خالي شدن تخت ساعت هاست 
معطل مانده مي گويد. با وجود اينكه يكي از پرستاران بخش اورژانس 
مي گويد هيچ تختي بــراي پذيرش بيماران وجــود ندارد و حتي 
تخت هاي آي ســي يو هم به اين زودي خالي نمي شوند، جماليان، 
مسئول روابط عمومي اين بيمارستان به همشهري مي گويد: »هيچ 
بيمار بدحال و نيازمند به بستري را برنمي گردانيم. در پيك قبلي 
ظرفيت اعالم شده به بيمارستان از سوي وزارت بهداشت 2۵0بيمار 

بود اما 6۵0بيمار مبتال به كرونا را بستري كرديم.« ميان حرف هاي 
مسئوالن و مردم تفاوت قابل توجه است. بيمارستان امام خميني 
هم وضعيت مشابهي دارد. مقابل بخش ترياژ تنفسي اين بيمارستان 
مردم صف بسته اند تا ويزيت اوليه شوند. در همين صف، زن جواني 
از معطلي هاي چنــد روزه براي دريافت رمدســيوير مي گويد كه 
به دليل بي نظمي و بي توجهي به وضعيت جسماني بيماران وجود 
دارد؛ »با وجود داشتن عالئم شديد كرونا، 8ساعت معطل شدم تا مرا 
ويزيت كردند. دو دوز اول رمدسيوير را تزريق كرده ام و امروز براي 
دوز بعدي آمدم. 4ساعت است در صف ايستاده ام.« مرد جواني هم 
روبه روي اورژانس ايستاده و به گفته خودش از ديشب گرفتار همسر 
باردارش است؛ »همسرم مشكوك به كروناست و ضربان قلب جنين 
باال رفته. ديشب در بيمارستان الله با وجود وضعيت بد همسرم، او 
را بستري نكردند و 20ميليون تومان ورودي مي خواستند. همان 
موقع به بيمارستان امام خميني مراجعه كرديم، بعد از تزريق سرم و 
دارو گفتند حالش خوب است و به منزل برود. صبح دوباره حالش بد 
شد و مراجعه كرديم. پزشك ساعت12 آمده اما جايي براي بستري 
همسرم در اورژانس نيست و او را به اتاقي كه تزريق سرپايي داروي 
بيماران كرونايي انجام مي دهند برده اند. اگر هم مبتال نباشد در اين 

فضا قطعا مبتال مي شود.« 

3روز در انتظار تخت خالي
در ورودي اورژانس پسر جواني نشسته و دائم از بيمارستان ها آمار 
تخت خالي مي گيــرد. او هم مي گويد: »حال مادرم وخيم اســت، 
3روز است كه منتظر انتقال او به آي سي يو هستيم اما تخت خالي 
نمي شود. به هر بيمارستان خصوصي هم كه زنگ مي زنم مي گويند 
تخت خالي نداريم. مادرم در حال مرگ است و ما نمي توانيم برايش 
كاري انجام دهيم.« در يكي ديگر از بيمارستان هاي تهران ويلچري 
نمانده كه بيماران بدحال كرونا را جابه جا كنند و كار به جابه جايي 
بيمار با تخت رســيده اســت. خانواده ها بيمارشــان را روي تخت 
مي خوابانند و از اين مركز به آن مركز منتقل مي كنند. دختري كه 
مادرش را روي برانكارد خوابانده مي گويد: »چند ساعتي است كه 
معطل خالي شدن تخت در اورژانس هستم اما بعيد است كه امروز 

جايي براي ما باز كنند.«

كلينيك هاي سرپايي را افزايش دهيد
انتظار بيماران براي خالي شدن تخت مراقبت هاي ويژه در شرايطي 
است كه گفته مي شود كروناي دلتا به سرعت پيشرفت مي كند و نياز 
به مراقبت هاي ويژه را باال مي بــرد. نگراني حاال از مرگ بيماران در 
صف انتظار است. هر چند كه مسعود مرداني، متخصص بيماري هاي 
عفوني و عضو كميته علمي كشــوري كرونا به همشهري مي گويد 
كه بهترين اقدام براي كاهــش مرگ  بيمــاران كرونايي، افزايش 
كلينيك هاي ســرپايي و تجويز رمدســيوير و دگزامتازون است تا 
زماني كه يك تخت خالي در آي سي يو برايشــان خالي شود؛ »اگر 
بيماران همان دارويي كه در بيمارســتان ها تزريق شــود استفاده 
كنند، از مرگ نجات پيــدا مي كنند. نكته ديگر اينكــه بايد تمام 
بيمارســتان هاي خصوصي و دولتي تنها براي بيمــاران كرونايي 
اختصاص پيدا كننــد.« به گفته او در شــرايط فعلي، جراحي هاي 
الكتيو و غيراورژانســي بايد متوقف شود و اين تخت ها جاي خود را 
به بيماران مبتال به كرونا دهند. با اين همه به اعتقاد اين متخصص 
عفوني، درصورتي كه در روزهاي آينده موارد ابتال و بستري كرونا باال 

رود، تعداد مرگ ها هم افزايش خواهد يافت.

اشغال تخت ها توسط بيماران غيراورژانسي
محمد رضا هاشميان، فوق تخصص آي سي يو بيمارستان مسيح 
دانشوري هم با مرداني هم نظر اســت. هر چند او معتقد است كه از 
همان ابتدا، درمان آي سي يو محور براي بيماران كرونايي اشتباه بود 
اما تأكيد مي كند كه تخت ها بايد از اشــغال بيماران غيراورژانسي 
خارج شود. او به همشــهري مي گويد: »ميزان مرگ ومير در پيك 
پنجم به نسبت تعداد بســتري ها خيلي باال نيســت، البته تجويز 
داروهايي كه 8 ماه از پروتكل هاي وزارت بهداشت خارج بود هم به اين 
موضوع كمك كرده و ميزان مرگ را كاهش داده است.« او به معضل 
كمبود تخت هم اشــاره مي كند و مي گويد كه بخشي از تخت هاي 
مراقبت هاي ويژه، توســط بيماران غيركرونايي اشغال شده و هيچ 

نظارتي بر اين موضوع نمي شود.

احتمال افزايش مرگ هاي كرونا تا آخر هفته
ماجراي كمبود تخت هاي آي سي يو و صف هاي طوالني براي بستري 
بيماران را خسرو صادق نيت، رئيس بيمارستان امام خميني به طور 
مفصل توضيح مي دهــد. او در گفت وگو با همشــهري توضيحات 
بيشــتري درباره وضعيت مراجعه بيماران مبتال به كرونا و كمبود 
تخت هاي مراقبت هاي ويژه مي دهد. به گفته او، اين بيمارســتان 
به دليل قرار گرفتن در گروه بيمارســتان هاي مرجع و ارجاع تعداد 

زيادي از بيماران از شهرهاي ديگر، همواره با كمبود تخت آي سي يو 
مواجه است و حاال پاندمي كرونا مزيد برعلت شده: »يكي از اقدامات 
انجام شــده براي خروج از اين وضعيت، اضافــه كردن تخت هاي 
آي ســي يو بود. در كنار آن هم يك كلينيــك هزارتختي در حال 
احداث اســت كه به دليل تحريم ها، به پاندمي كرونا نرســيد. اگر 
اين كلينيك راه بيفتد، به طور كلي مشكل كمبود تخت آي سي يو 
برطرف مي شود چرا كه مجهز به 200تخت ويژه است.« او مي گويد 
تعداد بيماران نيازمند بســتري در پيك فعلي، نسبت به پيك هاي 
قبلي افزايش زيادي پيدا كرده اند اما تالش شده تا شرايط مديريت 
شود و بيماري به دليل نبود تخت، از ارائه خدمات محروم نشود؛ »در 
اورژانس بيمارســتان خدماتي به بيماران داده مي شود كه معادل 
آي سي يو است به همين دليل مشــكلي براي بيماران تا زماني كه 
تخت ويژه خالي شود، ايجاد نمي شــود.« او به اقدامي كه در پيك 
پنجم براي كنترل تعداد بســتري ها در بيمارســتان ها انجام شده 
اشــاره مي كند؛ »در دوره هاي قبلي بيماران نيازمند رمدسيوير تا 
پايان درمان در بيمارستان بستري مي شدند اما در پيك جديد، اين 
افراد نخستين دوز را در بيمارستان دريافت مي كنند و بعد از انجام 
معاينات مرخص مي شوند تا نوبت دوز بعدي شان شود. همين مسئله 
ميزان بستري ها را كم كرد.« به گفته او، در بيمارستان امام خميني 
روزانه براي 300نفر رمدسيوير تزريق مي شــود اگر قرار بود تمام 
اين افراد بستري شــوند، بايد 1۵00تخت براي آنها فراهم مي شد. 
درحالي كه حاال ۵00بيمار مبتال به كرونا بستري اند. او در ادامه به 
افزايش ميزان مراجعه هاي سرپايي در پيك پنجم اشاره مي كند و 
مي گويد كه در پيك هاي قبلي اوج مراجعه ها 200 تا 2۵0نفر بود اما 
در اين پيك به شدت افزايش پيدا كرده است؛ »براي مديريت شرايط 
فعلي، 3درمانگاه براي تزريق رمدسيوير درنظر گرفته شد.« هرچند 
به گفته او در اين پيك ميــزان مراجعه بيماران بدحال غيركرونايي 
براي درمان هم باال رفته است. مرگ بيماران مبتال به كروناي دلتا 
موضوعي است كه صادق نيت هم به آن اشاره مي كند. او پيش بيني 
مي كند كه تا پايان اين هفته و در هفتــه آينده، ميزان موارد مرگ 
افزايش پيدا كند چرا كه افراد بستري در بخش مراقبت هاي ويژه كه 
درگيري عفوني بااليي دارند، احتماال در روزهاي آينده جانشان را از 

دست مي دهند و آمارها باال مي رود.
بــا ايــن حــال صادق نيــت تاكيــد می كند كــه در ايــن پيك 
نســبت به پيك هــای قبلی بــا توجه به تعــداد بيماران، شــمار 
مرگ كمتر شــده اســت:»افراد با ريسك باال واكســينه شده اند، 
مثــل ســالمندان و مبتاليــان بــه بيماری هــای خطرنــاك. 
همچنيــن درمان ها هم تخصصی تــر شــده و كادر درمان تجربه 
زيادی پيــدا كرده اند. بــا اين همه هنــوز بهترين راهــكار برای 
 كاهش موارد مرگ، واكسيناســيون گســترده و ســريع است.«

او به تفاوت پيك پنجم نســبت به پيك های قبلی اشاره می كند و 
می گويد كه نشــانه های ابتال به كرونای دلتا، فريب دهنده اســت. 
فرد تصور می كند دچار ســرماخوردگی شــده در حالی كه مبتال 
به كروناســت:» مشــكل اينجاســت وقتی كه فرد تصور می كند 
ســرماخورده، ديگر رعايت هــای الزم را نمی كند و ممكن اســت 
بيماری خيلی سريع در او پيشرفت كند. بنابراين بايد توجه كرد كه 
در شرايط فعلی هر سرماخوردگی، كروناست و افراد درست مانند 
يك فرد مبتال به كرونا با آن برخورد كنند حتی اگر تســت كرونای 
آنها منفی باشد.« بر اساس اعالم صادق نيت، در كرونای دلتا، عالئم 
گوارشی به عنوان مهم ترين نشانه ابتال، با مسموميت های گوارشی 
اشتباه گرفته می شود. به همين دليل ممكن است فرد خيلی دير به 
بيمارستان مراجعه كند. همچنين در كرونای دلتا، عالئم ابتال بسيار 
سريع پيشرفت می كند و ميزان ابتالی افراد كم سن و كودكان هم 

بيشتر شده است.

همشهري در گزارشي ميداني، آخرين وضعيت بستري ها و مراجعه هاي سرپايي بيماران مبتال به كرونا را بررسي كرد

پيك انتظار براي تخت خالي
 بيماران براي خالي شدن تخت هاي اورژانس و آي سي يو، دريافت داروي رمدسيوير و ويزيت اوليه در بيمارستان ها ، ساعت ها در صف هاي طوالني 

منتظر مي مانند. متخصصان عفوني و آي سي يو مي گويند انتظار براي خالي شدن تخت، ممكن است مرگ بيماران را سبب شود

    مريم سرخوش
خبر نگار
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گزارش

رژه بورس بازان روي خواب بازار مسكن
معاون مسكن و ساختمان وزارت راه وشهرسازي 

مي گويد: 60درصد بازار مسكن تهران در خواب است و 
فقط در محالتي محدود بورس بازي مسكن وجود دارد

وزارت راه وشهرســازي، آمارهاي بانك مركزي از بازار مسكن و تسري آن 
به كل بازار را قبول ندارد و رشــد 3درصدي قيمت مسكن در خردادماه را 
ناشي از بورس بازي در چند منطقه پايتخت مي داند. به گزارش همشهري، 
در شرايط فعلي تنها آمار منظم و قابل استناد از بازار مسكن تهران از سوي 
اداره بررسي هاي اقتصادي بانك مركزي منتشر مي شود؛ اما وزارت راه از 
ســال98 تاكنون اين آمارها را غيرواقعي و نادرست مي داند و مالك قرار 
دادن آن براي تحليل بازار را رد مي كند. تناقض ميان آمارهاي بانك مركزي 
و سكان داران وزارت راه در حوزه مسكن به قدري است كه از يك سو وزير 
راه وشهرسازي از كاهش قيمت مسكن و آرامش بازار اجاره خبر مي دهد و 
از سوي ديگر، آمارهاي بانك مركزي از ناآرامي قيمت مسكن شهر تهران و 
بازگشت ميانگين قيمت به مرز 30ميليون تومان حكايت دارد و البته نظر 
مسئوالن وزارت راه اين است كه ايرادي اگر در بازار مسكن هست، مربوط 

به آمارهاست.

خواب 60درصدي بازار مسكن
معاون مسكن و ساختمان وزارت راه وشهرســازي مي گويد: در خردادماه 
امسال، در بازار مسكن 250محله از 399محله تهران اصال معامله اي انجام 
نشده؛ يعني 60درصد محالت پايتخت حتي يك قرارداد هم نداشته اند و 
از 40درصد مابقي هم در بعضي محله ها فقط يكي دو فقره قرارداد خريد 
و فروش امضا شده، بنابراين ارائه داده هاي قيمتي از چنين بازاري اشتباه 
است و به همين دليل وزارت راه از سال1398 اعالم كرده كه اين شيوه را 
قبول ندارد. محمود محمودزاده با اشاره به اينكه طبق آمار بانك مركزي 
متوسط قيمت مسكن تهران در خردادماه 3 درصد افزايش يافته، مي افزايد: 
قيمت هاي اعالمي براساس متوسط نرخ معامالت ارائه مي شود درحالي كه 
معامالت بسيار كاهش يافته و نمي شود وقتي در يك محله دوفقره معامله 
صورت مي گيرد همان را مالكي براي اعالم متوسط آن محله درنظر گرفت.

در گــزارش بانك مركــزي از تحوالت بازار مســكن شــهر تهــران در 
خردادماه1400، تعــداد معامالت 5هزارو102فقره اعالم شــده بود؛ اما 
معاون مسكن و ساختمان وزارت راه وشهرسازي جامعه آماري اين گزارش 
را نيز نقد مي كند و به ايســنا مي گويد: وقتي مي خواهيد آمار ارائه دهيد 
بايد جامعه آماري شما عدد قابل توجهي باشــد تا بتوان آن را تسري داد. 
اما زماني كه در يك ماه به طور مثال 1000معامله انجام مي شــود و در ماه 
بعد 50معامله، نتيجه مساوي از اين دو ماه به دست نمي آيد. محمودزاده 
مي گويد: چند محله محدود در تهران در مناطق 1، 3، 4، 5 و 6 هستند كه 
فضاي بورس بازي مسكن در آنجا وجود دارد. به طور مثال در شرق منطقه4 
معامالت بسيار بيش از ديگر محله هاي اين منطقه است، پس نبايد با استناد 
به قيمت هايي كه از قراردادهاي اين محله اســتخراج مي شود براي ديگر 

محله هاي منطقه4 يا كل شهر تهران نرخ تعيين كرد.

داليل تعويق در انتظار آمار درست
به دنبال انتقاد وزارت راه وشهرسازي به آمارهاي حوزه مسكن و نادرست 
خواندن آنها به خصوص از تابستان ســال قبل كه وزير راه وشهرسازي به 
گزارش هاي بانك مركزي مبني بر رشد قيمت مسكن انتقاد كرد، انتظار 
مي رفت اين وزارتخانه نسبت به انتشار آمارهاي درست اقدام كند؛ اما اين 
وزارتخانه فقط يك بار در آبان1399 گزارش تحوالت مسكن و اقتصاد مربوط 
به فصل تابستان همان سال را منتشر كرد و بعد از آن نه تنها بي خيال انتشار 
آمار شد، بلكه همان گزارش منتشر شده در آبان ماه را نيز از روي سايت خود 
حذف كرد. حاال معاون مسكن و ساختمان وزارت راه وشهرسازي مي گويد: 
برنامه ارائه آمار صحيح از بازار مسكن در دستور كار اين وزارتخانه قرار دارد 
اما به دليل درگيري و مشغله اي كه درخصوص ســامانه امالك و اسكان 
داشتيم موضوع آمار به تعويق افتاده و به زودي اعالم خواهد شد. البته اين 
نكته قابل يادآوري است كه به واسطه تغيير دولت كمتر از 10روز تا پايان 
دوره مسئوالن فعلي وزارت راه وشهرسازي باقي مانده و احتمال تحقق قيد 

»به زودي« سخت است.

نبايد انتظار تورمي در بازار مسكن ايجاد كرد
البته يك سوي موضع گيري وزارت راه وشهرسازي در مقابل آمارهاي بانك 
مركزي، تأكيد اين وزارتخانه براي خارج كردن مسكن از فهرست كاالهاي 
سرمايه اي و تبديل آن به كاالي مصرفي است كه عمال با انتشار آمارهايي كه 
از رشد مداوم قيمت حكايت دارد يا به زعم وزارت راه، قيمت سازي   در بازار 
مسكن را به عنوان قيمت واقعي بازتاب مي دهد، كار سختي است. معاون 
مسكن وساختمان وزير راه وشهرسازي مي گويد: تأكيد اصلي ما بر اين است 
كه نبايد انتظار تورمي در بازار مسكن ايجاد كرد. وقتي فضاي كلي بازار به 
ثبات رسيده و فروشندگان حاضرند با قيمت هاي پايين، واحدهاي خود را 
به فروش برسانند نشــان مي دهد قبال نرخ ها واقعي نبوده است. به عقيده 
محمودزاده، هم اكنون خريدار به ندرت پيدا مي شود و شايد فروشندگان 
هم دست نگه داشــته اند؛ اما بازار در يك حالت پايدار قرار دارد. او با اشاره 
به اينكه ثبات قيمتي در بازار مسكن بستگي به شرايط اقتصاد كالن دارد 
درباره پيش بيني از وضعيت آينده بازار مسكن مي گويد: در واقع هيچ يك از 
بازارهاي طال، ارز، مسكن و بورس از استقالل مشخصي برخوردار نيستند 
و با يكديگر ارتباط دارند و به همين لحاظ با نسبت مشخصي با هم حركت 
مي كنند. محمودزاده، سياســت هاي وزارت راه وشهرســازي را در جهت 
كنترل بازار مسكن عنوان می كند و مي گويد: برنامه هايي مثل طرح اقدام 
ملي مسكن، ماليات خانه هاي خالي، سامانه امالك و اسكان، تعيين نرخ 
اجاره بها، وام وديعه مسكن و بسياري ديگر از اقدامات در اين جهت انجام 
شده كه مسكن از كاالي سرمايه اي به مصرفي تبديل شود؛ ازاين رو با توجه 
به اين كارها به نظرم اگر تالطمي در ديگر بازارها داشته باشيم حتما در بازار 

مسكن كمتر خواهد بود. اين مسئله از واكنش هاي بازار، قابل انتظار است.

 اقتصاد خوزستان به روايت 
آمــار چگونه اســت و چرا 
اســتاني كه پــس از تهران 
باالترين سهم را در توليد ناخالص داخلي 
يك كشــور دارد، اكنون با بحــران انرژي 
مواجه شده؟ اين ســؤال مهمي است كه 
مگر مي شود اســتاني همانند خوزستان 
روي منابع عظيم نفتي قرار گرفته باشــد 
و مهم تريــن رودخانه هاي كشــور از اين 
استان عبور كند و با بحران انرژي ازجمله 
كمبود برق و آب مواجه شود؟ اصال بحران 
خوزستان تنها محدود به كمبود برق و آب 
مي شود يا اينكه از منظر ساير شاخص ها 
و متغيرهاي اقتصادي هم ضعيف شــده 

است؟ 

نبض خوزستان با نفت مي زند؟
تازه ترين روايت مركز آمار ايران از رنكينگ 
استان ها در شاخص رشد اقتصادي نشان 
از يك واقعيت و جابه جايــي بزرگ دارد؛ 
اينكه سهم استان خوزستان از كل كيك 
اقتصاد ايران با احتساب نفت 17.92درصد 
است، اما اگر نفت را از كيك اقتصاد ايران 
جدا كنيم، خوزستان جايگاه دوم خود را از 

دست مي دهد. 
همين تيرماه امسال بود كه تازه ترين نقشه 
اســتاني از رشــد اقتصادي ايران منتشر 
شد كه نشان داد در ســال1397، در بين 
اســتان هاي كشور، بيشــترين محصول 
ناخالــص داخلي بــه قيمت ثابت ســال 
پايه1390 متعلق به استان تهران به ميزان 
22.82درصــد بوده و پس از آن اســتان 
نفت خيز خوزستان با سهم 17.92درصدي 
و استان گازي بوشهر با سهم 5.74درصدي 
قرار دارد. اما اگر اقتصاد بدون نفت را مالك 
بررســي قرار دهيم با اين واقعيت مواجه 
مي شــويم كه 3اســتان تهران با ســهم 
28.11درصد، اصفهان بــا 6.55درصد و 

بوشــهر با 6.09درصد در رتبه هاي اول تا 
سوم قرار دارند. 

به بيــان شــفاف تر 10 اســتان تهران، 
اصفهــان، بوشــهر، خراســان رضوي، 
مازنــدران،  فــارس،  خوزســتان، 
آذربايجان شــرقي، كرمان و البرز بيش از 
70درصد از توليد ناخالص داخلي را به خود 
اختصاص داده اند. روشــن است كه به هر 
ميزان تحريم هاي نفتي بيشتر باشد، سهم 
استان خوزســتان در ايجاد ارزش افزوده 

براي اقتصاد كاسته مي شود.
اين ديگر يك ســياه نمايي نيســت، كه 
عين واقعيت آماري اســت. مركز آمار هم 
اعالم كرده كه در ســال1397 محصول 
ناخالص داخلــي به قيمت ثابت رشــته 
فعاليت هاي اســتخراج معدن كه شامل 
رشته فعاليت هاي اســتخراج نفت خام، 
گاز طبيعي و خدمات پشــتيباني معادن 
و استخراج ســاير معادن مي شــود، نرخ 
رشــد منفي 13.24درصدي را نسبت به 
سال قبل آن تجربه كرده و حتي نرخ رشد 
اين بخش از اقتصاد ايران به طور ميانگين 
در فاصلــه ســال هاي 90 تــا 97 منفي 
2.16درصد بوده كه اســتان خوزستان با 
65.34درصد بيشترين سهم در محصول 
ناخالص داخلي اين رشته فعاليت را به خود 

اختصاص داده است.
واقعيت را كه نمي توان انــكار كرد، وقتي 
اين ميزان از رشد اقتصادي يك استان در 
نتيجه تحريم هاي نفتي آسيب ببيند، اثر 
آن بر اشتغال شهروندان هم نمايان خواهد 
شد. البته اين وضعيت شاخص هاي كالن 
در يك استان محدود به افت ارزش افزوده 
بخش نفت نمي شود، بلكه مركز آمار ايران 
به تفكيك جزئيات بيشــتري از اســكن 
وضعيت اقتصادي اســتان خوزســتان را 
منتشــر كرده و تازه اين اسكن مربوط به 

سال نخست خروج آمريكا از برجام است.

بيكاري در خوزستان
بهار امســال كه نــرخ بيــكاري در ايران 
9.8درصد از ســوي مركز آمار ايران اعالم 
شــد، نرخ بيكاري در اســتان خوزستان 
12.4درصد بود كه به اين ترتيب اســتان 
يادشده در جمع 15استاني قرار گرفته كه 
نرخ بيكاري دورقمي را تجربه كرده است. 
البته بايد توجه كرد كه 2استان لرستان با 
نرخ بيكاري 21درصــدي و چهارمحال و 
بختياري با نرخ بيكاري 19.1درصدي در 
بهار امسال مواجه بوده اند. به بيان روشن تر 
استان خوزستان همانند استان هاي ديگر 
ايران با پديده نرخ بيكاري دورقمي مواجه 
شده؛ حتي وفور درآمدهاي نفتي در دولت 
گذشته هم باعث نشده كه نرخ بيكاري در 
اين استان تك رقمي شــود. طي 16سال 
گذشته تنها در سال93 نرخ بيكاري در اين 
استان به زير 10درصد رسيده و بالفاصله 
در ســال بعد دوباره دورقمي شده است. 
جدول زير نرخ بيكاري در استان خوزستان 
ايران را طي سال هاي اخير نشان مي دهد:

درصد بیکاریسال
138413.3
138512.9
138611.6
138712.5
138813.1
138914.9
139010.5
139112.8
139213.1
13939.9
139410.9
139512.7
139614.7
139715.7
139814.5
139913.9

12.4بهار 1400

نبض تورم در خوزستان
براســاس آمارهاي رســمي، نــرخ تورم 
ســاالنه در خوزســتان طــي خردادماه 
امســال 44.3درصــد بــوده و پــس از 
استان هاي كردستان، كرمانشاه، خراسان 
شــمالي، چهارمحال و بختيــاري، ايالم، 
آذربايجان شرقي، همدان، زنجان، فارس، 
گلستان، لرستان و كهگيلويه و بويراحمد 
در رتبه13 جدول تورم قــرار دارد. البته 
نرخ تورم ســاالنه در مناطق روســتايي 
خوزســتان از نظر مركز آمــار پايين تر از 
نرخ تورم روســتايي كل كشور قرار دارد و 
روستانشينان خوزستاني در خرداد امسال 
نرخ تورم 42.9درصدي را تجربه كرده اند. 
به اين ترتيب نرخ فالكت استان خوزستان 
به معناي جمع نرخ بيكاري و تورم در پايان 

بهار امسال 56.7درصد ارزيابي مي شود.

 جغرافيا و اقتصاد خوزستان
آخريــن آمــار احصــا شــده از وضعيت 
شاخص هاي اســتان هاي ايران مربوط به 
سال1398 است كه سالنامه آماري استان 
خوزستان نشــان مي دهد، در سال1398 
باالترين و پايين ترين درجــه حرارت در 
شــهرها به ترتيب مربوط به شهر گتوند با 
51.5 دما و شــهر دهدز با منفي 7درجه 
سانتي گراد بوده و باالترين ميزان بارندگي 
هم در طول يك روز در شهر ايذه به ميزان 

1559.9ميلي متر به ثبت رسيده است.
در همين سال مساحت عرصه هاي جنگلي 

استان 893هزارو882هكتار برآورد شده 
كه تنها 22.9درصد آن جزو مراتع خوب 
و بقيه آن متوســط و فقير گزارش شده و 
از تعداد 85شــهر اســتان 18شهر داراي 
انشعاب و 9شهر داراي تصفيه خانه فاضالب 
بوده است. به اين ترتيب بيش از 67درصد 
از جمعيت كل استان خوزستان در سال98 
تحت پوشــش خدمات جمع آوري و دفع 

بهداشتي فاضالب قرار داشته است.
براساس آخرين سرشماري عمومي نفوس 
و مسكن در ســال95 جمعيت كل استان 
خوزستان بالغ بر 4ميليون و710هزار نفر 
بوده كه در مقايسه با سال90 ساالنه به طور 
ميانگين رشــدي 0.78درصدي داشته و 
75.5درصد از جمعيت اســتان در نقاط 
شــهري و 24.4درصد در نقاط روستايي 

سكونت داشته و بقيه غيرساكن بوده اند.
در ســال1398 براســاس نتايــج طرح 
آمارگيري از نيروي كار 43درصد جمعيت 
15ساله و بيشتر در استان از نظر اقتصادي 
فعال محسوب شده و نسبت اشتغال يعني 
تعداد شــاغالن در هر 100نفر جمعيت 
37.4درصد بوده كه 30.3درصد شاغالن 
در بخش صنعــت، 16.7درصد در بخش 
كشاورزي و 53درصد هم در بخش خدمات 
فعاليت داشته و تعداد فرصت هاي شغلي 
ايجاد شده در سال98 هم 6هزارو227نفر 
بوده كه نسبت به سال قبل آن 10درصد 

رشد داشته است.
نكته قابل تامــل اينكه آمارهاي مربوط به 

سهم خوزستان از اقتصاد ايران
همشهري شاخص هاي كليدي اقتصادي استان خوزستان را بررسي كرد

سوپرماركت

اقتصاد

گزارش

آمار ها نشــان مي دهد به دليل افزايش هزينه هــاي توليد و همين طور 
خشكسالي، دامداران در حال كشتار گسترده دام هاي خود و حتي بره ها 
هستند و اين موضوع مي تواند در ماه هاي آينده منجر به كمبود گوشت 

و افزايش قيمت آن شود.
به گزارش همشهري، امسال تورم و خشكسالي دست به دست هم، صنعت كشاورزي و 
دامداري را تحت تأثير قرار داده اند. از يك طرف قيمت نهاده هاي توليد افزايش يافته و از 
سوي ديگر خشكسالي منجر به فقر شديد مراتع و كمبود علوفه شده است؛ همين موضوع 
دامداران را بر آن داشته است كه دام ها را راهي كشتارگاه كنند. آن طور كه كارشناسان 
مي گويند امسال درصد تخصيص نهاده هاي دامي به دام هاي سبك نسبت به سال هاي 
گذشته كاهش يافته و به همين دليل دامداران ناچار بودند بخش عمده اي از نهاده هاي 
مورد نيازشان را از بازار آزاد خريداري كنند، به عنوان مثال دامداران هر كيلوگرم جو را كه 
نرخ مصوب آن 1900تومان بود كيلويي 5 تا 6هزار تومان خريداري مي كردند و به جايي 
رسيدند كه ناچار شدند دام هاي خود را بفروشند چرا كه قادر به تأمين خوراك براي آنها 
نبودند. از سوي ديگر به دليل خشكسالي مراتع با كمبود علوفه مواجه شده بودند و همه 
اين عوامل دست به دست هم دادند و منجربه افزايش كشتار دام ها شدند؛ اين موضوع 

مي تواند منجر به افزايش قيمت گوشت در ماه هاي آينده شود.
مجتبي عالي، مديرعامل اتحاديه سراسري دامداران كشور با اشاره به كشتار گسترده 
بره ها و دام هاي مولد به مهر گفت: خشكسالي منجر به فقر شديد مراتع و كمبود علوفه 
شده و اين مســئله در كنار گراني نهاده هاي دامي، تأمين خوراك براي دام ها را بسيار 
دشوار كرده است. او با بيان اينكه قيمت تمام شده توليد هر كيلوگرم گوشت گوسفند 
زنده براي دامداران 80هزار تومان است گفت: درحال حاضرحداكثر قيمتي كه گوسفند 
را از دامداران مي خرند، كيلويي 50هزار تومان اســت. عالي با اشــاره به اينكه كشتار 

گسترده بره ها منجر به اين شــده كه عرضه دام هم اكنون مناسب باشد، گفت: در 3تا 
6ماه آينده ما در اين زمينه به مشكل برمي خوريم و با كمبود شديد مواجه خواهيم شد.

افشين صدردادرس، رئيس اتحاديه دام سبك كشور هم در اين باره گفت: بحث كشتار 
دام هاي سبك و بره ها خيلي جدي اســت و به زودي ما با كمبود شديدي در اين حوزه 
مواجه خواهيم شد.  اين فعال بخش خصوصي اضافه كرد: سوءمديريت جدي در تأمين و 
توزيع نهاده هاي دامي به خصوص نهاده هاي دام سبك از سال98 شروع شد، ضمن اينكه 
توزيع نهاده هاي دامي از طريق سامانه بازارگاه نابساماني هاي گسترده اي را در اين حوزه 
ايجاد كرد. دادرس تصريح كرد: مسئوالن به تمام هشدارها و تذكرات توليدكنندگان، 
فعاالن بخش خصوصي و كارشناسان بي توجهي كردند تا اينكه به شرايط فعلي رسيديم.

دادرس با تأكيد بر اينكه دامداران عمال ورشكست شده اند، افزود: قيمت تمام شده توليد 
هر كيلوگرم گوشت گوسفند زنده با توجه به قيمت يونجه، علوفه و نهاده هاي دامي، بين 
90 تا 100هزار تومان است. اما قيمت خريد هر كيلوگرم گوسفند زنده از دامداران بين 

35تا 43هزار تومان است.
دادرس با بيان اينكه هرسال 30درصد از كل جمعيت دام سبك كشور وارد بازار مصرف 
مي شد، گفت: امسال به دليل نبود علوفه، دامداران دام ها را براي پروار شدن نگه نداشتند 
و بره هاي الغر را كه به وزن مناســب نرسيده بودند، كشــتار و وارد بازار مصرف كردند 
بنابراين در 6ماهه دوم سال هم با كمبود شــديد دام و گوشت مواجه خواهيم بود و هم 

قيمت گوشت بسيار باال مي رود.

جاماندن مشاغل از تعطيالت ستاد ملي مقابله با كرونا 
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم ورزشي تهران در گفت وگو با همشهري: با توجه به ساعت كار اين اتحاديه تا ساعت 2بعدازظهر، اطالعيه اتاق اصناف با تأخير به دست اين اتحاديه رسيد كه اين موضوع 

عاملي براي تأخير در اجراي مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا و اتاق اصناف تهران براي تعطيلي مشاغل گروه 2تا 4 از ساعت 18روز سه شنبه هفته گذشته شد

با گذشت 4روز از ابالغيه ســتاد ملي مقابله با كرونا 
و اتاق اصناف، تعلل دســتگاه هاي ذيربط و مقاومت 
اصناف در برابر تعطيالت 6روزه موجب باز بودن اغلب 
واحدهاي صنفي در روزهاي سه شنبه و به خصوص پنجشنبه هفته 
گذشته شد؛ گرچه اغلب مشــاغل در روز چهارشنبه)عيد قربان( 

تعطيل بود.
به گزارش همشهري، باال گرفتن تب شــيوع كرونا موجب مصوبه 
ســتاد ملي مقابله با كرونا براي تعطيلي مشاغل و كسب وكارهاي 
غيرضروري در اســتان هاي قرمز تهران و البرز از ســاعت 18روز 
سه شنبه هفته گذشــته شــد؛ مصوبه اي كه با تأخير چند ساعته 
توسط اتاق هاي اصناف تهران و ايران به روساي اتحاديه هاي صنفي 
ابالغ شد اما مشــاهدات خبرنگار همشــهري از كم و كيف اعمال 
اين ممنوعيت و محدوديت ها حاكي از رفتــار كجدار و مريز اغلب 
مشــاغل براي تعطيلي واحدهاي صنفي بود به نحوي كه با وجود 
ابالغ تعطيلي مشاغل از ساعت 18روز سه شــنبه همه واحدهاي 
صنفي مشمول گروه يك تا4 شغلي در ميدان منيريه)لوازم ورزشي( 
خيابان وليعصــر و ميدان وليعصر)صنف پوشــاك و كيف و كفش 
و رســتوران ها و اغذيه فروشي ها( پاســاژ ونك، بازار بزرگ تهران، 
واحدهاي صنفي اطراف ميدان صادقيه و حتي اغذيه فروشــي ها و 
فروش لوازم جانبي خودرو در خيابان ســتارخان تهران تا پاسي از 
شب باز بود. تماس خبرنگار همشهري با مسئوالن اتاق اصناف براي 
پيگيري در مورد چرايي تعطيلي مشاغل مشمول از روز سه شنبه 

هفته گذشته نيز با پاسخ هاي متفاوت و متناقض اتاق اصناف ايران و 
تهران مواجه شد؛ موضوعي كه حتي در اطالعيه هاي اين تشكل هاي 
صنفي براي تعطيلي مشــاغل نيز به خوبي مشــهود بود و بيش از 
پيش زمينه سردرگمي روساي اتحاديه ها و واحدهاي صنفي براي 
تداوم فعاليت)اتحاديه صنف فروشند گان لوازم ورزشي تهران( يا 
تعطيلي كسب وكارشان را به دنبال داشت. درحالي كه برخي روساي 
اتحاديه هاي صنفي دير ابالغ شدن اطالعيه اتاق اصناف تهران براي 
اعمال تعطيلي مشاغل و فعاليت صنوف خود تا ساعت14 را عامل 
اين سردرگمي قلمداد مي كردند و برخي ديگر از روساي اتحاديه ها 
اصال از ابالغ مصوبات ســتاد ملي مقابله با كرونا توسط اتاق اصناف 

اظهار بي اطالعي مي كردند. 
با اين روند روز سه شنبه هفته گذشته همه مشاغل و كسب وكارها 
باز بود اما در روز چهارشنبه هفته گذشته)عيد قربان( اغلب مشاغل 
و كسب وكارهاي گروه 2تا4 شغلي تعطيل بود و روز پنجشنبه موعد 
راستي آزمايي مصوبات ســتاد و ابالغيه اتاق اصناف براي تعطيلي 
مشاغل گروه 2تا4 شــغلي بود، با وجود اين در روز پنجشنبه هفته 
گذشته فعاليت عادي همه مشاغل از سر گرفته شد و به نظر مي رسد 

مصوبات ستاد و اتاق اصناف روي كاغذ باقي ماند.

مصوبات متناقض اتاق اصناف 
با صدور ابالغيه ســتاد ملي مقابله با كرونا در روز سه شــنبه هفته 
گذشــته)28تير ماه( اتاق اصناف ايران در ابتدا طي اطالعيه اي در 

ساعت11:38صبح اعالم كرد كه محدوديت فعاليت مشاغل فقط 
در 7گروه شغلي اعمال خواهد شــد و بقيه مشاغل به شرط رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي مجاز به فعاليت شدند. اما در ادامه اتاق اصناف 
ايران در ساعت22:52 روز سه شــنبه طي اطالعيه تكميلي اعالم 
كرد كه براساس آخرين ابالغيه قرارگاه عملياتي ستاد ملي مبارزه 
با كرونا كليه پاساژهاي سربسته اعم از تخصصي و غيرتخصصي تا 
اطالع ثانوي تعطيل است و تنها عرضه خدمات سوپرماركتي اعم از 
اقالم خوراكي، آشاميدني، پروتئيني و بهداشتي در فروشگاه هاي 
زنجيره اي مجاز است. اما اين پايان ماجراي اطالعيه هاي اصناف نبود 
و اتاق اصناف ايران مجددا طي اطالعيه اي فهرست مشاغل صنفي 
مجاز به فعاليت در تعطيالت 6روزه اضطراري استان هاي تهران و 
البرز را اعالم و تأكيد كرد كه وزارت بهداشــت درخواست تعطيلي 
كامل براي كليه دســتگاه هاي اجرايي، اصناف، بانك ها را ارائه كه 

مورد موافقت رياست محترم جمهوري قرار گرفت. 
اتاق اصناف ايران روز چهارشــنبه 29تير ماه نيــز در حالي با ارائه 
گزارش تصويري از برخي نقاط مختلف شــهر تهران مانند خيابان 
طالقاني، بهار، صنف شــوفاژ، خيابان آيت اهلل كاشاني جنب پاساژ 
ياران و خيابان پانزده خرداد از تعطيلي واحدهاي صنفي در نخستين 
روز تعطيالت اضطــراري 6 روزه كرونايي تهران و البرز خبر داد كه 
اغلب كسبه در اين روز به مناسب عيد قربان فعاليت خود را تعطيل 
كرده بودند. اما از روز پنجشنبه هفته گذشته فعاليت همه مشاغل 

از سر گرفته شد.

اطالعيه اي كه دير ابالغ شد
فروشندگان لوازم ورزشي د ر ميدان منيريه تهران ازجمله مشاغلي 
بودند كه تا بعد از ساعت18 و صدور چند اطالعيه اتاق اصناف تهران 
و ايران به فعاليت خود ادامه دادند و اغلب كسبه از مصوبات ستاد و 
اطالعيه اتاق اصناف اظهار بي اطالعي مي كردند. همان روز رئيس 
اتحاديه فروشندگان لوازم ورزشي تهران درگفت وگو با همشهري 
در مورد علت ادامه فعاليت اين صنوف بعد از ساعت9 شب، گفت: با 
توجه به ساعت كار اين اتحاديه تا ساعت 2بعدازظهر، اطالعيه اتاق 
اصناف با تأخير به دست ما رسيد كه اين موضوع عاملي براي تأخير 
در اجراي مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا و اتاق اصناف تهران براي 
تعطيلي مشاغل گروه 2تا 4 از ساعت 18روز سه شنبه هفته گذشته 
شد. مرتضي حق پرست با تأكيد بر اينكه تعطيلي پي درپي مشاغل 
به دليل شــيوع كرونا و عدم حمايت هاي دولت، فعاالن صنفي را از 
زمينگير كرده است، افزود: با توجه به شرايط بد اقتصادي، كاهش 
قدرت خريد مردم و تشديد ركود، فروشــندگان لوازم ورزشي كه 
در فصل بهار و تابستان بيشترين فروش را دارند، از 2سال پيش با 
كسادي بازار مواجه بوده و حتي قادر به تامين هزينه هاي جاري و 
پرداخت اجاره بهاي واحدهاي صنفي خود نيستند. به گفته او اين 
در حالي است كه وعده هاي دولت براي معافيت يا تعويق پرداخت 
ماليات، پرداخت تسهيالت، تعويق چك هاي برداشتي و... محقق 
نشده و واحدهاي صنفي تحت پوشش اين اتحاديه بيش از اين قادر 

به تحمل ضرر و زيان تعطيلي كسب وكار خود نيستند.

احتمال كمبود گوشت  در ماه هاي آينده

باور كنيم نجات خوزستان از بحران نه به دستور ويژه نياز دارد نه به اقدام فوري! آنچه امروز در خوزستان مي گذرد آيينه تمام نمايي از يك الگوي 
ناقص توسعه است كه به مدد تزريق دالرهاي نفتي ايجاد شده و حاال كه خبري از اين دالرها نيست، پروژه ها تعطيل، اقتصاد كوچك تر و دردها بيشتر 
نمايان شده است. تصور درمان بيماري خوزستان در اورژانس بيمارستان سياست يك تصور باطل و خطاي راهبردي است و ابتدا الزم است تا يك 
مطالعه صحيح و دقيق از آنچه بر خوزستان گذشته صورت گيرد تا نسخه نجات نه به ميل و فشار سياست مداران و مطالبات منطقه اي كه بر خاسته از 
واقعيت هاي روي زمين تجويز شود. بخشي از آنچه براي نجات خوزستان الزم است، تامل در آمارهايي است كه به مثابه اسكن از وضعيت دروني بدن 
اقتصاد اين استان دردها را نشان مي دهد. امروز مردم ايران و البته خوزستاني ها به خوبي مي دانند كه پوپوليسم كاري براي آنها نمي كند و اگر قرار 
است تحولي رخ دهد، نياز به داشتن يك برنامه دقيق بيش از هميشه تاريخ احساس مي شود. آيا بحران خوزستان، درس عبرتي براي سياست مداران 
مي شود تا دست از روياهاي خود بردارند و به جاي نق زدن و انتقاد هاي تكراري، راه را براي متخصصان و شايستگان باز كنند تا آنها به نجات خوزستان و 
ايران بشتابند؟ اگر پاسخ مثبت باشد، اميدي به اصالحات واقعي وجود دارد. درد هاي اين روزهاي خوزستان را با قرص هاي مسكن نمي توان درمان كرد.

بودجه 1400خوزستان

میلیارد ریالعنوان

1100احداث مخازن و اجرای خطوط مربوطه شهر اهواز

احداث مخازن آب و اجرای خطوط مربوطه شهرهای قلعه تل، میداوود، باغ ملک، حسینیه، چونبده 
220و دهدز

55ارتقاي کیفی تصفیه خانه آب شهر رامهرمز

1100ارتقا و بازسازی سازه ای، فرآیندی و تجهیزات برقی و مکانیکی تصفیه خانه های 1 و 2 شهر اهواز

55صالح آبگیر و توسعه تصفیه خانه آب شهر اللی

110آبرسانی به خرمشهر

110ارتقا و بازسازی تصفیه خانه آب آبادان

تکمیل ایستگاه پمپاژ و حفر و تجهیز چاه ها و اجرای خطوط مربوطه شهرهای حسینیه، بیدروبه، 
132چمگلک و جایزان

132حفر و تجهیز چاه ها و اجرای خطوط مربوطه شهرهای ایذه و دهدز

220حفر و تجهیز چاه ها و بازسازی و ارتقای ایستگاه پمپاژ سامانه آبرسانی گاللک شوشتر

110احداث مخازن و اجرای خطوط مربوطه شهر اهواز و اجرای ایستگاه پمپاژ کانال سلمان

88تجهیز چاه ها و اجرای خطوط مربوطه شهر اللی

110حفر، تجهیز و بازسازی چاه های شهر ایذه

110کمک به آبرسانی جنوب شرق - شهر هندیجان

220کمک به طرح آبرسانی به جنوب شرق - شهرهای امیدیه و رامشیر

3872جمع کل

بخش كشــاورزي، جنگل داري و شيالت 
در ســالنامه آماري ســال1398 استان 
به روزرساني نشــده و آمارهاي منعكس 
شده مربوط به ســال1393 يعني 7سال 
قبل است. مركز آمار مي گويد در سال97 
تعداد 103معدن در اســتان خوزســتان 
در حــال بهره بــرداري بوده كه نســبت 
به ســال قبل آن 16.3درصــد كاهش را 
نشــان مي دهد و مجموع افراد شــاخص 
در بخش معادن اســتان تنهــا 1076نفر 
بوده؛ درحالي كــه ارزش توليدات معادل 
استان رشدي 30درصدي و ارزش افزوده 
آنها هم افزايشــي 28.5درصدي را تجربه 

كرده است.

چشم انداز صنعت استان
در ســال1397 تعــداد 652كارگاه 
صنعتي داراي 10نفر كاركن و بيشــتر، با 
82هزارو428نفر كاركن وجود داشته كه 
نسبت به ســال96و97 به ترتيب معادل 
1.7 و 2.5درصد كاهش داشته است. نكته 
اينكه 98.9درصد از مالكيت اين كارگاه ها 
به بخش خصوصي تعلق داشــته و از كل 
كاركنان شــاغل در كارگاه هاي صنعتي 
حدود 11.7درصد آن در كارگاه هاي داراي 
10 تا 49نفــره، 6.6درصد در كارگاه هاي 
بين 50 تا 99نفــره و 81.7درصد هم در 
كارگاه هاي باالي 100نفر نيروي شــاغل 

مشغول به كار بوده اند.
افزون بــر اينكــه ارزش افــزوده فعاليت 
صنعتي كارگاه هاي صنعتي داراي 10نفر 
نيروي انساني و بيشتر در سال97 نسبت 
به سال96 رشــدي 45درصدي را تجربه 

كرده است.

وضعيت آب و برق خوزستان
تعداد انشــعاب هاي آب در نقاط شهري 
خوزستان در سال98 بالغ بر يك ميليون 
و 164هزارو265نفر  بوده كه نســبت به 
سال قبل آن تنها 2.1درصد بيشتر شده و 
ميزان فروش آب در اين سال هم رشدي 
3.4درصدي داشته است. در همين سال 
از يك ميليون و 678هزارو965مشــترك 
برق خوزســتان، 81.8درصد آن خانگي، 
12.8درصد تجاري، 0.6درصد كشاورزي، 
3.5درصد عمومــي، 0.3درصد صنعتي 
و 0.9درصد هــم روشــنايي معابر بوده 
اســت. اين در حالي اســت كه از كل برق 
فروخته شده در همين سال 49.8درصد 
به مصارف خانگي، 8.5درصد به مصارف 
عمومي، 8.2درصد به مصارف كشاورزي، 
27.1درصد به مصارف صنعتي، 1.6درصد 
به روشنايي معابر و 4.8درصد به مصارف 

تجاري اختصاص داشته است.
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اگر ياد بگيريم كه حــق و حقوق ديگران را 
رعايت كنيم، به حوزه خصوصي انســان ها 
احترام بگذاريم، در تعامل با ديگران نه فقط 
منافع فردي خودمان بلكه منافع طرف مقابل و در يك نگاه وســيع تر 
منافع جمعي و اجتماعي را در نظر بگيريم، اوال باعث مي شــود طرف 
مقابل ما هم به اين فكر بيفتد كه حقوق ما را رعايت كند، به دليل نوع 
تقليد و پيروي اي كه انسان ها چه در كار خوب و چه بد از هم مي كنند. 
ثانيا با رعايت حقوق ديگران به يك آرامش نسبي دست پيدا مي كنيم 
كه به ما كمك مي كند كه در شرايط عادي سالمت روان بهتري را تجربه 
كنيم و حال بهتري داشــته باشــيم و در مرحله بعد مي توانيم مدعي 
كساني باشيم كه اين حق و حقوق را رعايت مي كنند چون در اين حال 
ما واعظ بالمتعظ نيستيم بلكه خودمان به چيزي كه اشاره مي كنيم و 

مدنظرمان است عمل مي كنيم.
 از بعد اجتماعي اگر در يك جامعه اي قواعد و قوانين موضوعه و رسمي 
كشور پشــتيبان و حمايتگر حقوق توده مردم باشــد افراد آن جامعه 
بيشــتر و بهتر حقوق ديگران را رعايت مي كنند. وقتي در يك هسته 
كوچك گروهي از افراد به احقاق حقوق ديگران تن مي دهند و رعايت 
مي كنند اصول و قواعدي كه متضمن حق ديگران و حق من با همه است 
ديگران هم از آنها تبعيت مي كنند و اين هسته كوچك مي تواند روزانه 
بزرگ و بزرگ تر شــود. در نتيجه به لحاظ جمعي و اجتماعي داشتن 
كانون هاي كوچكي كه در آن حق و حقوق همديگر رعايت شود و به آن 
احترام گذاشته شود زمينه بسيار مناسب و خوبي مي تواند باشد براي 
اينكه فرد آن را تسري دهد و ديگران ببينند، ياد بگيرند و براساس قاعده 
تلقين تربيتي تا امري شبيه به اين توسعه پيدا كند. نظارت اجتماعي هم 
در اين بين اهميت پيدا مي كند. هر چه نظارت و حساسيت اجتماعي 
روي بحث زير پا گذاشتن حقوق ديگران باالتر باشد و جامعه خواهان 
و مدعي باشد و نظارت سنگين و غيررسمي بر فرد بيشتر اعمال شود 
خب طبيعتا ناچار مي شــود حق و حقوق ديگران را رعايت كند و اين 
اهميت زيادي دارد. از بعد تربيتي اگر ما ياد بگيريم از اوان كودكي حق 
و حقوق كودكان را رعايت كنيم و به صرف اينكه كودك هســتند به 
آنها بي اعتنايي و بي توجهي نكنيم طبيعتــا وقتي اين كودكان بزرگ 
مي شــوند رعايت حقوق ديگران به صورت يك امر نهادينه و بخشي از 
شخصيت شان مي شــود و بهتر حقوق ديگران را رعايت خواهند كرد. 
گاهي نگرش هاي غلط موجب مي شــود كه ما حق و حقوق ديگران را 

زير پا بگذاريم.
 يك بخشي از اين نگرش به اين بازمي گردد، كاري كه من مي كنم كار 
كوچك و كم ارزشي است و هيچ نقشي ندارد و اثر مثبت و منفي در پي 
نخواهد داشت. اينكه من قبل از ديگري سوار تاكسي شوم يا در صف 
اتوبوس از ديگري جلوتر بايســتم و صف را به هم بزنم و از روش هاي 
آنارشيستي براي رسيدن به اهداف استفاده كنم يا آشغالم را از شيشه 
خودرو پرتاب كنم، اگر به نظر كوچك و بي اهميت پنداشــته شــود 
براساس تئوري پنجره شكسته مطالعات نشــان مي دهد كه اين امر 
اهميت زيادي دارد و باعث شكسته شدن پنجره هاي ديگر، پرتاب شدن 
زباله هاي ديگر، به همان اندازه زير پا گذاشــتن حق و حقوق ديگران 
ازجمله ما از سوي بقيه انسان هايي است كه مي بينند ما الابالي گري 
درآورده ايم. بنابراين در موضوع حق و حقــوق به اين نكته هم توجه 
كرد كه هر رفتار كوچك ما كه حق و حقوق ديگران را ضايع مي كند با 
مصداق اينكه بخواهيم خارج از صف به يك پديده اي برسيم يا اينكه 
نظافت عمومي را رعايت نكنيم يا اينكه به حق و حقوق عادي ديگران 
بي توجهي كنيم حتي فرزندان و كودكان، به طور قطع اين نوع رفتارها 
مي تواند جامعــه را به صورت دومينو تحت تأثير قــرار دهد كه بعدها 
مشكل زا شود در نتيجه پيشنهاد ساده و راهكار ساده اين است كه اوال 
ما تغييرات را از خودمان شروع كنيم يعني حق و حقوق ديگران را در 
گام اول بشناسيم، ثانيا آن را به رسميت بشناسيم و ثالثا بعد از اينكه 
گام عملي در اين خصوص برداشتيم در گام چهارم مي توانيم مدعي 
ديگران باشيم، تبليغ كننده و تشــويق كننده باشيم براي اينكه همه 
افراد در ســطح جامعه ولو در مورد چيزهاي كم اهميت حق و حقوق 
ديگران را رعايت كنند. در چنين شرايطي بسياري از نزاع ها برچيده 
مي شود و جامعه اي با روابط سالم و خوب و دوري از حق كشي و ظلم و 
محروميت به وجود مي آيد. افراد بدون دلخوري از عقب يا جلو زدن ها با 
چهره باز و گشاده با هم برخورد مي كنند و انرژي مثبتي در روابط افراد 
جاري و ساري مي شــود. در مجموع بايد به اين نكته توجه داشت كه 
بقا و تداوم زندگي اجتماعي در گرو وجود پيوندي نيرومند ميان آحاد 
جامعه است كه از طريق محبت، تفاهم، احترام متقابل و رعايت حقوق 

يكديگر حاصل مي شود.

يادداشت يك

 گپ و گفت با 
افشين داورپناه )انسان شناس( 

 و امين رجبيان )جامعه شناس(
درباره تبعات واژگوني ارزش ها 

در جامعه

حقوق ديگران
این شماره

نظام متغير ارزش ها
صحبت كردن درباره 
و  ارزش هــا  نظــام 
هنجارهـاي اجتماعي 
مبحثي است كه ذيل 
حوزه »جامعه شناسي 
قــرار  فرهنــــگ « 
مي گيرد. حوزه اي گسترده و مرتبط با عرصه هاي 
مطالعاتي مثل مردم شناسي، تاريخ و اديان. امين 
رجبيان، جامعه شــناس درباره نظــام ارزش ها 
مي گويد: »ارزش ها عموما خصلت هاي عام تري 
نســبت به هنجارهاي فرهنگي دارنــد و با توجه 
به زمان، مكان و موقعيت ويــژه در هر جامعه اي 
تغيير مي كنند. ارزش هاي اجتماعي در حقيقت 
مجموعه هاي معنايي پويــا و متغيرند كه معيار 
تثبيت و پذيرش آنها، قبول كردن شــان توسط 
اكثريــت آن جامعه اســت. به عبارتــي تا حدي 
مي توان گفت كه اعتباري هستند و توسط اجتماع 
معتبر مي شــوند. براي مثال دزدي و غارت كه از 
رذايل اخالقي در بسياري جوامع به شمار مي رود 
در گذشته، ميان ايالت و عشــاير به عنوان نوعي 
فضيلت و قابليت مطرح بود، چراكه شيوه زيست 
ايلياتي بر مبنــاي نوعي ايلغــار و جنگ و گريز 

پيوسته بنا شده بود«.
ارزش ها شــيوه زندگي فرد و جامعــه را تعيين 
مي كنند و در قالب ســنت ها و رســوم شفاهي 
و قوانين مكتوب، همــه ابعاد زندگــي فردي و 
اجتماع را تحت تأثير مســتقيم و غيرمســتقيم 
خود قرار مي دهند و اجازه مي دهند بعضي افكار 
و رفتارها، بروز و ظهور كنند يا اجازه خودنمايي به 
رفتارهايي را نمي دهند و در قالب اصول اخالقي يا 
قوانين مرتب مي شوند. از اين رو همه افراد در قالب 
برنامه هاي جامعه به طور رســمي يا غيررسمي، 
ملزم به رعايت آن هســتند. حــال تصور كنيد، 
ارزش هايي در جامعه شــكل بگيــرد و در نظام 
ارزش ها خــود را بگنجاند كــه روزي ضد ارزش 
قلمداد مي شد. اين بحث از جايی مطرح مي شود 
كه هنجارها و ارزش ها در حال گــذار و تغييرند 
و ماهيتي چند وجهي و متغيــر دارند. گاهي در 
مقابل هم قــرار مي گيرند و گاهي همســو با هم 
حركت مي كننــد. رجبيان در اين بــاره معتقد 
اســت: »در جوامع صنعتي امــروز ارزش هايي 

وجود دارد كه به طور همزمان بــراي گروه هاي 
مقابل ضد ارزش محسوب مي شود. مثال افزايش 
توليدات صنعتي در مقابل حفظ محيط زيســت 
و كاهش آلودگي هاي زيســت محيطي قرار دارد 
كه اين دو مورد در ادامــه دو نوع نگاه متفاوت در 
جوامع امروز قرار مي گيرد. يا اگر بخواهيم مثال 
ملموس تري در جامعه ايراني برايش پيدا كنيم، 
ارزشي مثل ساده زيســتي يا صداقت را در مقابل 
ارزش هايي مثل پيشــرفت طلبي و فرصت سازي 
كه امروز مطرح هســتند قرار دهيد. مثال ســير 
كلمه فرصت را در 5 دهه اخير درنظر بگيريد. در 
گذشــته مي گفتند: فرصت طلب و اين خصلت و 
صفتي منفي و ضد ارزش در جامعه بود، اما امروزه 
مي گويند ايجاد فرصت كردن و اصطالحا زرنگي 
كه حتــي مترادف هاي مفهومي چــون باعرضه 
بودن يا هوش هيجاني داشتن هم پيدا كرده است. 
اينها نشــان مي دهند كه ارزش ها امور ثابتي در 
جوامع نيستند. با توجه به شرايط تغيير مي كنند. 
50 سال قبل رفاه اجتماعي و فراواني منابع شايد 
به گونه اي بود كه كسي به فكر انباشت و اندوختن 
سرمايه براي فردايش نبود. به زبان جامعه شناسي 
مي گوييم اميد به زندگي و آينده در سطح باالتري 
قرار داشت. اما جامعه امروز ما مصايب اقتصادي 
و نگراني هايي را ايجاد كرده كه مردم را به سمت 
تالش بيشتر و رقابت سخت تر براي مال اندوزي 

هدايت مي كند«.

جامعه شامورتي باز 
شايد يـــكي از داليل 
تبديــــل و تغييــر 
ضد ارزش هــــا بــه 
ارزش، نحــوه آموزش 
به افــراد جامعــه يا 
موقعيت هاي زيستي 
و اجتماعي و اقتصادي آن جامعه باشــد. افشين 
داورپناه، انسان شناس، درباره نظريه رابرت مرتن، 
جامعه  شناس معروف مي گويد كه بيش از نيم قرن 
پيش آن را مطرح كرده بود؛ »مرتن معتقد است 
در هر جامعه اهدافي براي افراد تعريف مي شود و 
براي رسيدن به اين اهداف نيز، راه هاي مشروعي 
پيش پاي شهروندان گذاشــته مي شود. اگر بين 
اهداف تعريف شده و وســايل، هماهنگي وجود 

نداشته باشد، وضعيت هاي متعددي ممكن است 
شكل بگيرد؛ يكي از خطرناك ترين وضعيت هاي 
آنوميك يا نابهنجار در جامعه، زماني اســت كه 
افراد براي رسيدن به اهداف شان در زندگي )چه 
اين اهداف بلندپروازانه باشــد، چــه واقع بينانه( 
گام در راه هايي بگذارند كه مشروع نيست، مورد 
تأييــد ارزش هاي جامعه نيســت و در تعارض با 
منافع عمومي جامعه و حقوق ديگران اســت؛ در 
بسياري از مواقع، اين اتفاق وقتي رخ مي دهد كه 
به قول رابرت مرتن، جامعه شناس كالسيك، بين 
اهداف مورد تأييد جامعه و راه هاي دسترسي به 
اين اهداف اختالل ايجاد شــود. براساس ديدگاه 
اين جامعه شناس، جامعه تركيبي است از عناصر 
ساختاري به ويژه فرهنگ و ساختارهاي اجتماعي 
كه اولي تعيين كننــده ارزش ها و اهداف و دومي 
تعيين كننده قواعد عمل جمعي و راه هاي نهادينه 
و مشروع رسيدن به اهداف است. به نظر مي رسد 
در جامعه روز به روز، راه هاي دسترسي به اهداف 
)يا موفقيت( براي شــهروندان دشوارتر مي شود. 
بسياري از افراد اميدي ندارند كه بتوانند به موقع 
و از راه هاي درســت، يعني راه هايي كه مطابق با 
خير عمومي جامعه )اخالقي( اســت، به اهداف 
خود دســت يابند، بنابراين ممكن اســت به هر 
كاري دســت بزنند. به ويژه زماني كه ارزش هايي 
كه در جامعه تشــويق و ترويج مي شود، موفقيت 
را در انگاره هايي تعريف مي كند كه خود جاي اما 

و اگر دارند.« 
داورپناه، اين رويه را حركت به ســمت فرهنگ 
داللــي مي دانــد؛ »اينگونه در جامعــه فرهنگ 
داللي و شامورتي بازي )كلك و خدعه و نيرنگ( 
گسترش مي يابد. و كســي كه چنين الگوهايي 
را نشناســد، نتواند يا نخواهد براساس آنها عمل 
كند، حتي بي عرضه، بيق، دســت و پا چلفتي يا 
ابله قلمداد خواهد شد. اينجاست كه ساختارهاي 
اجتماعــي و فرهنگ عمومــي معنــا و الگوي 
جديدي از انسان زرنگ مي آفرينند. و درحالي كه 
ارزش هاي ديني يا اخالقي رسمي چنين انگاره اي 
را تقبيح مي كنند، ساختارهاي موجود و الگوهاي 
عملي فرهنگي آن را در عمــل، تقويت و ترويج 

مي كنند.«
در چنين شــرايطي ما مردمــي را مي بينيم كه 
گويي در حــال مســابقه اند. آنهــا مي خواهند 

يك شــبه به آرزوهاي خود دســت پيــدا كنند، 
از هر راهي كه شــد و اين راه ها البتــه راه هايي 
هستند كه جامعه خود مشــوق ايجاد آنهاست؛ 
داللي، شــامورتي بازي، قمار، التاري و.... اما اين 
همه واقعيت نيســت. مردمــي را مي بينيم كه 
نه بــراي ســوداگري و بلندپــروازي، بلكه براي 
حداقل امرار معاش )هدف(، به شــامورتي بازي 
)راه رسيدن( روي مي آورند و اينجاست كه بايد 
شاهد ظهور جامعه اي بحران زده باشيم. و دقيقاً 
در همين جاست كه ناكارآمدي سياست و اقتصاد 
خود را به وضوح و به گونه اي بحران آفرين نشــان 

مي دهد.

ارزش هاي ضد ارزش
گفته مي شــود ارزش هاي اجتماعي تــا زماني 
كه با ســاير ارزش ها ارتباط دارند ماندگارند، اما 
به محض محدود شــدن دامنه ارتبــاط يا ايجاد 
اختــالل درارتباط عالئم حياتــي ارزش ها رو به 
نيســتي مي رود. يكي از راه هــاي حفظ ارزش، 
رشــد و تقويت همزمان چنــد ارزش در وجود 
افراد جامعه اســت. ارزش ها تــا زماني كه منافع 
ملي، اصول و آرمان هاي اعتقادي، نوعدوســتي، 
همبســتگي و... را در زمينه هاي كاربردي حفظ 
كننــد، ماندگارند. اما ارزش هــاي اجتماعي نيز 
در شــرايط بيمارگونــه و به  هم ريخته اجتماعي 
يا با تحــوالت و ترويج اهداف دســت نيافتني و 
نبود شــرايط عادالنــه ناديده گرفته مي شــوند 
يا تأثير خود را از دســت مي دهنــد. رفتارهاي 
ضد ارزشي چون فرصت طلبي، عوام فريبي، رشوه، 
مجيزگويــي و تملق، زيرآب زني، خودپرســتي 
و... به جاي نوعدوســتي، دگرخواهي، يكرنگي، 
ملي گرايي، همكاري، دلســوزي مي نشــينند و 
جامعه را دچار آسيب هاي رفتاري در سطح خرد 
و كالن مي كنند و از رشــد باز مي دارند. مفهوم 
ارزش در جامعه شناســي به قدري مهم است كه 
بعضي جامعه شنا سان اين علم را مطالعه ارزش ها 
دانســته اند. بعضي ارزش ها از مرزهاي ملي فراتر 
می رود و جوامع ديگــر را دربرمي گيرد. ويژگي 
نوسازي و تحول مســتمر نظام ارزش ها و ظهور 
موقعيت هاي جديد اجتماعي نيازمند آن اســت 
كه اين تحوالت با فرهنگســازي و آموزش شكل 

ضد اخالقي و مخرب به  خود نگيرد.
ناديــده گرفتــن ارزش هــاي حاكم بــر جامعه 
پيامدهاي ناگواري به همراه دارد. از آنجا كه در هر 
جامعه اي، افرادي هستند كه ارزش هاي حاكم بر 
آن را ناديده می گيرند و با ارزش ها و هنجارهاي آن 
ناسازگارند و رفتار ناهنجار بروز می دهند و آرامش 
و ســالمت جامعه را به خطر مي اندازند و امنيت 
اجتماعي را كمرنگ مي كنند، شــناخت عوامل و 
زمينه هاي پيدايــش ناهنجاري هاي اجتماعي بر 
پژوهشگران اجتماعي الزم و ضروري است. به نظر 
می رســد فراگير نبودن ارزش ها و عدم شموليت 

آنها يكي از مشكالت جامعه امروز است.

افشين داورپناه: 
اينگونه در جامعه 

فرهنگ داللي و 
شامورتي بازي 

)كلك و خدعه و 
نيرنگ( گسترش 

مي يابد و كسي كه 
چنين الگوهايي را 
نشناسد، نتواند يا 
نخواهد براساس 

آنها عمل كند، حتي 
بي عرضه، بيق، 

دست و پا چلفتي يا 
ابله قلمداد خواهد 

شد. اينجاست 
كه ساختارهاي 

اجتماعي و فرهنگ 
عمومي معنا و الگوي 

جديدي از انسان 
زرنگ مي آفرينند

رعايت حقوق ديگران براي 
آرامش خودمان

جهــان پــر از كنــش و 
واكنش هايي است كه زماني 
براي مان غريــب مي نمود. 
تغيير سبك زندگي، فشارهاي اقتصادي، بي ثباتي وضع موجود و سرعت 
جهان در دستيابي به امكانات باعث شده، ما با ارزش هاي متفاوتي در جامعه 
روبه رو باشــيم. ديگر رانندگي هاي خارج از قانون متعجب مان نمي كند. 
صف هاي طويل دالر و ارز برايمان غريب نيست و داللي يكي از شغل هاي 
رايج جامعه شده است. اموري كه روزي مورد تقبيح و نقد جامعه بود، حاال 

به رفتاري شايع بدل شده و نام هاي تازه اي به خود گرفته. به نظر مي رسد 
جامعه امروز ايران با نوعي پوست اندازي، راه هاي تازه اي براي زندگي كردن 
براي خود برگزيده است. اما در همين تغيير مسير گاهي بايد سؤاالتي را 
با شفافيت بيشتري مطرح كرد و پاسخ داد؛ سؤاالتي بنيادي درباره اينكه 
واژگوني ارزش ها در جامعه چه تبعاتي خواهد داشــت؟ و چرا رسيدن به 
موفقيت به هر قيمتي ديگر بر پايه اخالق ســنجيده و نقد نمي شود؟ آيا 
ارزش هاي جامعه تغيير كرده ؟ براي پاسخ به اين پرسش ها از نگاه افشين 

داورپناه، انسان شناس و امين رجبيان، جامعه شناس بهره  برده ايم.

دكتر عليرضا شريفي يزدي
روانشناس اجتماعي

نگار حسينخاني
روزنامه نگار

رفتارمسئوالنبررفتارمردماثرميگذارد
بررسي نقش عوامل اجتماعي، فرهنگي و سياسي در بي توجهي به حقوق 

ديگران درنظرسنجي از چهره هاي حوزه هاي مختلف
»انسان موجودي اجتماعي اســت و بايد به حقوق ديگر افراد جامعه احترام 
بگذارد.« چنين عبارات كليشــه اي را بارها شــنيده ايم اما در عمل در موارد 
بسياري رفتارهايي خالف آن ديده ايم. رفتارهاي ناعادالنه اي كه گاه آنقدر دور 
و برمان زياد مي بينيم كه ديگر ناي اعتراض كردن برايمان نمي ماند و ترجيح 
مي دهيم براي آنكه اعصابمان خرد نشود بر آنها چشم ببنديم اما باز ته ذهنمان 
از اينكه حق خودمان و ديگران پايمال شده اســت دلخور مي شويم. چرا در 
جامعه ما به راحتي حق و حقوق ديگران زير پا گذاشته مي شود؟ مقصر كيست؟ 
كسي كه اين رفتار از او سر مي زند يا آنكه به بروز چنين رفتارهايي عادت كرده 

و سكوتش زمينه سوء استفاده افراد خاطي را فراهم مي كند؟ 

روتينناكوكزندگيزنانه
براساس نتايج نظرسنجي روزنامه همشهري »احساس ناامني در شهر« 
و »قرارگرفتن تحت تدابير كنترلي« توسط مردان خانواده از مهم ترين 

چالش هاي روزمره زنان به شمار مي روند 
فضاهاي سبز، تاكســي ها، محل كار، مترو، اتوبوس ها، شــبانه هاي شهري، كافه ها، 
رستوران ها، حتي چهارديواري خانه ها و... تجربه همه  چيز مي تواند به واسطه جنسيت 
فرد تغيير كند. كلمات، حتي كلمات هم مي توانند معناي ديگري در يك جهان زنانه 
پيدا كنند؛ كلماتي مثل قدم زدن، خلوت كردن، دوچرخه سواري، امنيت و... . روزمره هاي 
بســياري را همين قواعد نوشته و نانوشــته عجيب تغيير مي دهند و تحمل اين خط 
جدا كننده نامرئي اما ملموس را سخت تر مي كنند. در زندگي روزمره همه ما، احتماال 
روزهايي هست كه نمي دانيم قرار است به كام مان زهر شود؛ روزهايي كه يك اتفاق ساده 

ريتم آرامش نسبي ما را به هم مي زند و درگيري هاي فكري ما را باال مي برد. 

منفعتطلبيدرذاتانساناست
نرگس كوشا، روانشناس مي گويد: رعايت نكردن حقوق ديگران در زندگي 

روزمره را بايد با آموزش كمرنگ كرد
منفعت طلبي و فايده گرايي نوعي رفتار ضداجتماعي انسان است كه همه آدم ها 
با آن در زندگي روزمره خود بارها روبه روبه شده اند. منفعت طلبي در جوامع و 
مكان هاي مختلف حتي در حوزه هاي مختلف به فراخور موقعيت و شخصيت 
افراد به وجود مي آيد و در بين همه افراد هم وجود دارد. منفعت  طلبي از كودكي 
درون انســان وجود دارد و اوســت كه مي تواند آن را كنترل كند و در جهت 
مثبت سوق دهد يا افراطي عمل كند و از آن به عنوان ابزاري براي رسيدن به 
خواسته هاي نامعقول خود استفاده كند. منفعت طلبي در ارتباطات دور و برمان 
به وفور ديده مي شود و ما در مقابل چه مي كنيم؟ اجازه مي دهيم تا اين اتفاق 

صورت گيرد يا در مقابلش ايستادگي مي كنيم؟ 
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هدا عربشاهي
روزنامه نگار

حقوقدیگران
این شماره

گزارش 
»نظرسنجي 

ارزش جهاني« 
بين سال هاي 
1993 تا 2015 

نشان مي دهد كه 
بيش  از 60درصد 

از مردم كشورهاي 
نروژ، سوئد و 

فنالند معتقدند كه 
مي توان به مردم 

اعتماد كرد، اين  در 
حالي است كه فقط 

10درصد از مردم 
كشورهاي كلمبيا، 

برزيل، اكوادور 
و پرو اعتماد به 
ديگران را باور 

دارند

نرخ اعتماد مردم 
به يكديگر در 
آلمان درمدت 

حدود يك دهه 
تقريبا ثابت و 

32/1درصد در 
سال 1998و 

31/8درصد  در 
سال 2009 بوده 

است اما بين 
سال هاي 2009تا 

2014 با خيز 
قابل مالحظه اي 
مواجه شده و به 

بيش از 42درصد 
رسيده است

انسانيت نسبت به ديگران 
آشنایي با كشورهایي كه شهروندان شان در تعامالت 

بين فردي بيشترین اعتماد را دارند
اعتماد يكي از عناصر اساســي 
سرمايه اجتماعي و يكي از عوامل 
اصلي در حفظ نتايج رفاه، ازجمله 
توسعه اقتصادي است. تاكنون مطالعات بســياري درخصوص نظريه 
سرمايه اجتماعي انجام شده كه همگي ثابت كرده اند اعتماد اجتماعي 
عامل مهمي در تسهيل همكاري سياسي -اجتماعي ميان مردم است و 
مزاياي زيادي عرضه مي كند؛ براي مثال افرادي كه از سطح باالي اعتماد 
اجتماعي برخوردارند، از نظر جسمي و رواني در شرايط بهتري نسبت به 
ديگران قرار دارند. همچنين سازمان هايي كه در جامعه از اعتماد باال يا 
از روابط تعاملي قابل اعتماد برخوردارند، عملكرد اقتصادي باالتري را 
نشان مي دهند. از سوي ديگر، جوامع با سطح اعتماد باالتر نرخ بزهكاري 
كمتري دارند و دولت هايي كه بين شهروندان شان اعتماد باالتري كسب 
كرده اند عالقه مندي بيشتري دارند كه به توســعه اقتصادي و ثبات 

دمكراتيك دست يابند.

فرانسيس فوكویاما، استاد اقتصاد سياســي بين الملل در دانشگاه جان هاپکينز، در 
كتابش باعنوان »اعتماد؛ فضایل اجتماعي و ایجاد شــکوفایي« مي نویسد: »اعتماد 
انتظاري است كه درون جامعه اي متشکل از رفتارهاي منظم، صادقانه و همکاري بر 
اساس هنجارهاي مشترك بين اعضاي آن جامعه ایجاد مي شود.« براي سنجش بهتر 
سطح اعتماد مردم در كشورهاي مختلف، مؤسسه گالوپ همه ساله نظرسنجي هایي را 
در سطح بين المللي اجرا مي كند. یکي از سؤال هاي معروف این نظرسنجي این است 
كه آیا احتمال دارد همسایه، غریبه اي در خيابان یا پليس با دیدن اشياي قيمتي یا 
كيف پولي كه شما گم  كرده اید آن را به شما بازگرداند؟ پاسخ به این پرسش تقریبا 
همه ساله ثابت است و نشان مي دهد كه مردم اكثر كشورها در درجه اول به پليس و 
بعد به همسایه و در مرحله آخر به غریبه ها اعتماد مي كنند. سؤال دیگري كه در این 
نظرسنجي مطرح مي شــود ميزان كمك مادي و معنوي به غریبه هاست. بنابراین، 
مي توان نتيجه گرفت كه اعتماد رفتاري دوسویه است كه اعتماد به بيگانه براي تقاضاي 
كمك و اعتماد به بيگانه براي عرضه كمك را شامل مي شود. بخشي از »نظرسنجي 
چشم انداز جهاني« مؤسسه گالوپ در سال2020 كه بين افراد باالي 15سال در 114 
كشور انجام شــد و در مجموع بيش از 121هزار مصاحبه شونده را دربرگرفت درباره 
مردمي است كه ســال گذشــته به غریبه ها كمك كرده اند. نتایج  این بخش نشان 
مي دهد كه از 10كشوري كه بيشترین كمك را به غریبه ها عرضه كرده اند 6كشور در 
آفریقا قرار دارند. این رفتار در كشورهایي كه در شمار كم توسعه یافته ترین كشورهاي 
جهان هستند مي تواند نتيجه فلسفه اوبونتو باشد. اوبونتو، گونه اي از فلسفه اخالق است 
كه در زبان هاي آفریقایي به معني »انسانيت نسبت به دیگران« است بر وابستگي ها 
و روابط ميان مردم تمركز دارد. اوبونتــو را مي توان توانایي فرهنگ آفریقایي در ابراز 
عطوفت متقابل و انسانيت متقابل با هدف ایجاد و حفظ جامعه برپایه عدالت و مراقبت 
متقابل با وجود تمام مشکالت اقتصادي دانست. بر اساس این رده بندي به ترتيب مردم 
كشورهاي نيجریه، كامرون، عراق، گرجستان، زامبيا، كنيا، اوگاندا، مصر، تاجيکستان 
و جمهوري دومنيکن بيشترین كمك را به هم نوعان عرضه كرده اند. این درحالي است 
كه مردم كشورهاي هنگ كنگ، ایســلند، هلند، ایتاليا، اسلواني، فرانسه، سویيس، 
كره جنوبي، بلژیك و ژاپن كمترین كمك معنوي را به انسان هاي دیگر ارائه كرده اند 
و به ترتيب با كسب رتبه هاي 105تا 114در انتهاي جدول ایستاده اند. البته در مورد 
كمك هاي مالي و خيریه وضعيت فرق دارد و كشورهاي اندونزي، ميانمار، استراليا، 
تایلند، انگلستان، ایسلند، هلند و بحرین بين 10رتبه برتر حضور دارند. ایران در مقوله 
كمك معنوي به هم نوع در رتبه 38، در مقوله كمك هاي مادي و خيریه در رتبه 23و 

در انجام فعاليت هاي داوطلبانه در رتبه 92 از بين 114كشور قرار دارد.

ميزان اعتماد بين فردي در جهان
گزارش »نظرسنجي ارزش جهاني« بين سال هاي 1993 تا 2015 نشان مي دهد 
كه بيش  از 60درصد از مردم كشورهاي نروژ، سوئد و فنالند معتقدند كه مي توان به 
مردم اعتماد كرد،  این  در حالي است كه فقط 10درصد از مردم كشورهاي كلمبيا، 

برزیل، اكوادور و پرو اعتماد به دیگران را باور دارند.

سوئد
 داده هاي مركز آمار اروپایي یوروستات و نظرسنجي ارزش جهاني نشان مي دهد كه 
سوئد یکي از كشورهایي است كه باالترین سطح اعتماد بين فردي را در سطح جهاني 
دارد. همچنين برپایه نتایج مؤسسه SOM كه سازمان تحقيقاتي مستقلي در دانشگاه 
گوتنبرگ سوئد است، اعتماد بين فردي در این كشور عالوه  بر اینکه بسيار باالست 
بلکه در مدت حدود20سال ثابت مانده است و سهم كســاني كه اعتماد كمي به 
دیگران دارند از 9درصد سال1996 به 10درصد سال2015 رسيده، سهم كساني كه 
اعتماد متوسطي به دیگران دارند از 27درصد سال1996 به 28درصد در سال2015 
افزایش یافته و سهم كساني كه اعتماد باالیي به دیگران دارند از 58درصد سال1996 

به 60درصد در سال2015 رسيده است.

چين
 مردم كشور چين هم در شمار مردمي هستند كه بيشترین اعتماد بين فردي را به 
همدیگر دارند. به طوري كه 59/4درصد از مردم این كشور در سال1993 به دیگران 

اعتماد داشتند كه این رقم در سال2014 به 62/6درصد رسيد.

آمريكا
 نتایج نظرسنجي ای كه مؤسسه پژوهشــي پيو در سال2019 در آمریکا انجام داد 
حاكي از آن است كه بســياري از آمریکایي ها از ميزان اعتمادي كه شهروندان به 
یکدیگر دارند نگران هســتند. به طوري كه 71درصد از شــركت كنندگان در این 
نظرســنجي معتقدند كه اعتماد بين فردي در 20ســال اخير كاهش یافته است 
درحالي كه 22درصد بر ایــن باورند كه آمریکایي ها به همان اندازه نســل قبل به 
همدیگر اعتماد دارند و 7درصد هم فکر مي كنند اعتماد بين فردي نسبت به قبل 
افزایش یافته اســت. بين كساني كه با كاهش ســطح اعتماد موافق اند 49درصد 
علت كاهش سطح اعتماد را در این مسئله مي دانند كه دیگر مردم به اندازه گذشته 
قابل اعتماد نيستند درحالي كه 21درصد از آنها معتقدند كه حتي اگر مردم مثل قبل 
قابل اعتماد باشند به طوركلي سطح اعتماد در كشور كاهش یافته است. در مجموع، 
43درصد از كساني كه فکر مي كنند اعتماد بين فردي رو به زوال است دليل آن را 
نوعي بيماري اجتماعي مي دانند كه مي تواند رفتارهاي مضر اجتماعي ازجمله انزوا 
و تنهایي برخي از شهروندان )14درصد(، رفتارهاي مضر شخصي از جمله طمع و 
عدم صداقت )11درصد( و افزایش ناهنجاري هایي چون جرم، خشونت، مواد مخدر 
و كالهبرداري)9درصد( را شامل شود. در مورد شهروندان آمریکایي كاهش سطح 
اعتماد بين فردي نسبت به نسل قبل مي تواند درست باشد زیرا نتایج نظرسنجي 
عمومي اجتماع )GSS( كه بين ســال هاي 1972تا 2014 انجام شد هم نشان 
مي دهد كه در مدت 40ســال ســطح اعتماد مردم به همدیگر از 45/7درصد به 

30/7درصد رسيده است.

آلمان
 این كشــور یکي از موارد جالب توجه در ميزان اعتماد بين فردي را ثبت مي كند. 
به طوري كه نرخ اعتماد مردم به یکدیگر در آلمــان درمدت حدود یك دهه تقریبا 
ثابت و 32/1درصد در سال 1998و 31/8درصد  در سال 2009 بوده است اما بين 
سال هاي 2009تا 2014 با خيز قابل مالحظه اي مواجه شده و به بيش از 42درصد 

رسيده است.

فتانه احدي
روزنامه نگار

منفعت طلبي در ذات انسان است
نرگس كوشا )روانشناس( مي گوید: رعایت نکردن حقوق دیگران در زندگي 

روزمره را باید با آموزش كمرنگ كرد
منفعت طلبي و فايده گرايي نوعي رفتار ضداجتماعي انسان است كه همه آدم ها 
با آن در زندگي روزمره خود بارها روبه روبه شده اند. منفعت طلبي در جوامع و 
مكان هاي مختلف حتي در حوزه هاي مختلف به فراخور موقعيت و شخصيت افراد 
به وجود مي آيد و در بين همه افراد هم وجود دارد. منفعت  طلبي از كودكي درون انسان وجود دارد و اوست كه مي تواند 
آن را كنترل كند و در جهت مثبت سوق دهد يا افراطي عمل كند و از آن به عنوان ابزاري براي رسيدن به خواسته هاي 
نامعقول خود استفاده كند. منفعت طلبي در ارتباطات دور و برمان به وفور ديده مي شود و ما در مقابل چه مي كنيم؟ 

اجازه مي دهيم تا اين اتفاق صورت گيرد يا در مقابلش ايستادگي مي كنيم؟ مسئله ما در 
جامعه و در شهري كه در آن زندگي مي كنيم اين است، گاه ما با رفتار خود به منفعت طلبان 
اجازه مي دهيم به كار خود ادامه دهند و فكر كنند، راه درستي در پيش گرفته اند، درصورتي 
كه مي شود با آموزش از اين خصيصه ضد اجتماعي جلوگيري كرد. براي اينكه در مورد 

منفعت طلبي بيشتر كندو كاو كنيم با نرگس كوشا، روانشناس به گپ و گفت نشسته ايم.

منفعت طلبي چگونه پديدار مي شود؟
منعفت طلبي مثل خودخواهي ویژگي ذاتي انسان هاست 
كه از كودكي وجود دارد و با فرد متولد مي شود. رفته رفته 
هر چه او بزرگ تر و پخته تر مي شود، به بحث احترام به خود 
و احترام به دیگران كه جزو اصول بهداشــت روان اســت 
گرایش پيدا مي كند. حب ذات، خودخواهي و خوددوستي 
از ویژگي هاي ذاتي انسان است. این خصایص باعث مي شود 
كه انسان به سوي جلب منفعت شخصي و دفع ضرر سوق 
داده شود؛ و شــاید منفعت طلبي تنها یا قوي ترین عاملي 
باشد كه انسان ها را به سوي تالش و كار و كسب مهارت هاي 
زندگي می كشاند و تحمل رنج و مشقت ها را برایشان معقول 

و موجه جلوه  می دهد.
   آيا مي توان از منفعت طلبي به سلطه جويي رسيد؟

در فرهنــگ لغــت منفعت طلبي را به عنــوان نگراني 
براي منفعت و رفاه خــود تعریف مي كنند كه تعبير به 
فرصت طلبي هم مي شــود. فرصت طلبي ميزان نفوذ و 
ســلطه یك فرد بر طرف مقابل است كه به موجب آن، 
طرف مقابل را به انجام خواسته هاي خود متقاعد مي كند. 
با افزایش نفوذ فرد منفعت طلب، طرف مقابل را به چنگ 
خود درمي آورد و همه خواسته هایش را از او مي خواهد. 
افراد با ویژگي هاي فرصت طلبي تمایل زیادي به برنده 
شدن دارند، توجه اساسي آنها وظيفه و كاري است كه 
باید انجام بدهند و نه چيز دیگري. افراد منفعت طلب از 
افراد تحت سلطه خود براي رسيدن به هدف به عنوان 
یك ابزار استفاده مي كنند. و هرقدر ميزان منفعت طلبي، 
موضع شخصي و حالت افراطي پيدا كند، انسان خود را 
محق تر مي داند و به حقوق اطرافيان احترام نمي گذارد 
و حریم ها را رعایت نمي كند. در نتيجه اعمال ناشایست 

درنظرش كمرنگ مي شود. حتي نگراني براي دیگران 
كه شامل احســاس خوب به دیگران، پيش بيني نياز 
دیگران، دوست داشتن و كمك به دیگران، حساس بودن 
نسبت به احساسات دیگران است در افراد منفعت طلب 

بسياركمرنگ مي شود.
 منفعت طلبي در چه محيطي رشد مي كند و 

گسترش مي يابد؟
اولين محيطي كــه ما در آن احتــرام به دیگــران را یاد 
مي گيریم، خانواده اســت و ما از تربيت پدر و مادر به آن 
مي رســيم. از این بستر اســت كه موضع آدم ها مشخص 
مي شــود و از خودخواهي به دیگرخواهي مي رسند. و اگر 
فرد در مســير تربيت درســت قرار گيرد، هرچه پخته تر 
شود، احترام به دیگران بيشتر و منفعت طلبي كمرنگ تر 
مي شود. خانواده مي تواند با تربيت درست، فردي را آماده 
زندگي كند، كه همه  چيز را از آن خود بداند یا با مردم مدارا 

و مشاركت داشته باشد.
 اخالقيات در منفعت طلبي چه جايگاهي 
مي تواند داشته باشد و در روانشناسي چه تعبيري از 

آن مي شود و خانواده چه نقشي در آن دارد؟
اخالق سرمنشأ رفتارهاي افراد است. منفعت طلبي نوعي 
رفتار است كه از اخالقيات سرچشــمه مي گيرد. باید به 
این رســيد كه اخالق از كدام نقطه و به چه صورت در فرد 
متبلور مي شود. در مکتب روانکاوي اخالق معادل فراخود یا 
وجدان است. عبارت است از وجدان در برابر تخلف از اصول 
و احساس سرزنش و بازخواست دروني در برابر ارتکاب عمل 
خطا. درحقيقت وجدان در این معني یك نيروي بازدارنده 
و یك نيروي قوي اســت كه در ضمير فرد جاي مي گيرد 
و بر رفتار آن حاكم مي شود. در مکتب روانکاوي شاخصه 

اخالق، احســاس گناه در برابر عمل خطاست. درنظریه 
روانکاوی، رشد اخالق را در كودكان، نتيجه دروني كردن 
ارزش ها و استانداردهاي والدین مي دانند و درنتيجه این 
ارزش ها و استانداردها به صورت ارزش ها و استانداردهاي 
خود فــرد در مي آید. و از آن پس كــودك از وجدان خود 
تبعيت مي كند. به طوري كه كودك فکر مي كند وجدان، 
یك والد دروني است و این قابليت در او شکل مي گيرد كه 
هر وقت هنجارشــکني كند یا حتي وسوسه شود، خود را 
مورد سرزنش و تنبيه قرار دهد. این حالت خودتنبيهي كه 
به صورت احساس گناه تجربه مي شود، شبيه به اضطراب 
اوليه فرد در مورد تنبيه یا طرد والدین است. براي اجتناب 
از چنين گناهي كودك سعي مي كند تا حد امکان از قواعد 
و استانداردهاي والدین به عنوان نماینده جامعه وضع شده 

پرهيز كند.
بعدها هميــن نگــرش اجتنــاب از تخلــف در قواعد و 
استانداردهایي كه از سوي جامعه وضع شده، تعميم پيدا 
مي كند. اخالق هم مانند بقيه رفتارها تابع مکانيسم هاي 
پاداش، تنبيه، سرمشق و الگو قراردادن دیگران است كه 
از منظر روانشناســي كنترل دروني اخالقيات در خانواده 

انجام مي گيرد.
بنابراین اگر خانواده الگوي مناســبي براي كودك باشند، 
از همان ابتــداي كودكي در مقابــل رفتارهاي اخالقي و 
هنجارهاي جامعه پاداشي در نظر بگيرند و در برابر رفتارهاي 
غيراخالقي كودك واكنش منفي نشــان دهند، كودك 
واكنش هاي منفي را یاد مي گيرد و از رفتارهاي غيراخالقي 
به علت تداعي شدن آن با تنبيه یا سرزنش اجتناب مي كند. 
و اگر جامعه با خانواده هماهنگ باشد، رفتار اخالقي یکساني 
در بين مردم گسترش مي یابد و بنابراین در مجموع، افراد 

آن جامعه به سوي هنجارها و رفتارهاي مثبت گرایش پيدا 
مي كنند و در نتيجه منفعت طلبي هاي اجتماعي و شهري 

از بين خواهد رفت.
 منفعت طلبي در شــهر و اجتماع چگونه 

كمرنگ و بي اثر مي شود؟
در جامعه نمونه هــاي واضحــي از منفعت طلبي هنگام 
خرید، در بانك، در نانوایي، در فروشــگاه ها و در ادارات و 
بسياري از مکان هاي عمومي شاهد هستيم. فردي كه بدون 
درنظرگرفتن دیگران مي خواهد به سرعت كار خود را پيش 
ببرد و رعایت حق تقدم جایگاهي در ذهنش ندارد. این افراد 
از نظر روانشناســي كنترل بيروني ندارند.كنترل بيروني 
شامل مکانيسم هاي پاداش و تنبيه در جامعه است كه تا 

حدي از منفعت طلبي جلوگيري مي كند.
براي جلوگيري از منفعت طلبي افراد باید بسترسازي كرد. 
خانواده به فرزند خود حقوق فــردي را آموزش دهد و اگر 
این آموزش در خانواده انجام نگرفته باشد، جامعه از طریق 
رسانه به آموزش  حقوق فردي و مهارت هاي زندگي بپردازد، 
قاطعيت و نه گفتن و ارتباط مؤثر را سرلوحه آموزش هاي 

 فردي و جمعي قرار دهد.
در نتيجه با آموزش هاي الزم در جامعه، افراد منفعت طلبي 
كه حقوق دیگران را تضييع مي كنند، حق تقدم را رعایت 
نمي كنند، در مقابــل قاطعيت و نه گفتــن دیگران قرار 
مي گيرند. از سوي دیگر نيز افراد مي توانند با منفعت طلب ها 
مقابله كنند. در چنين موقعيت هایي منفعت طلبان دیگر 
جایي براي جوالن ندارنــد و این كنترل بيروني در جامعه 
گســترش مي یابد و به صورت قوانين شهري و اجتماعي 
درمي آید و اثر مکانيسمي منفعت طلبي كمرنگ و بي اثر 

مي شود.

روتين ناكوك 
زندگي زنانه

براساس نتایج نظرسنجي روزنامه همشهري »احساس ناامني 
در شهر« و »قرارگرفتن تحت تدابير كنترلي« توسط مردان 
خانواده از مهم ترین چالش هاي روزمره زنان به شمار مي روند

رانندگي با اعمال شاقه 
رانــدن اتومبيل یکــي از فعاليت هاي 
روزمره غيرقابل حذف از زندگي امروز 
است. مشــکالت فرهنگي در این حوزه 
هنوز ادامه دارد؛ »كي به تو گواهينامه 
داده؟«، »چرا اینطــوري پارك كرده؟ 
حتما راننــده ش زن بــوده«، »زن ها 
راننــدگان بدتري هســتند« و صدها 
جمله مشــابه اینها كه تقریبــا امکان 
ندارد به گوش مان آشنا نباشد تنها یك 
سوي نابرابري هاســت. اعظم مي گوید: 
»یك شب ساعت 10در حال رانندگي 
به سمت خانه بودم. یك ماشين شروع 
به تعقيب من كرد كــه راننده آن جوان 
الغراندامي بود. مدام بوق مي زد و اشاره 
مي كرد كه بایستم من سعي مي كردم 
بر ســرعت خودروي خودم بيفزایم اما 
نتيجه اي نداشت. او خيابان به خيابان، 

چهارراه به چهارراه، كوچــه به كوچه 
به دنبال من مي آمد. گاه ماشــينش را 
به ماشين من مي چسباند و گاه تالش 
مي كرد با بســتن راهم مــرا مجبور به 
توقف كند. بله من آن شــب با هراسي 
غيرقابل وصف به خانه رسيدم. ترسم از 
این بود كه نکند تا پشت در خانه آمده 
باشد و آدرسم لو رفته باشد«. مونا، یکي 
دیگر از زناني است كه در پایش ميداني 
همشــهري شــركت كرده، مي گوید: 
»ناامني هاي خياباني وقتي در خودروي 
شخصي خودت هم باشي، باز ادامه دارد 
اما این فقط یك بعد ماجراست. همين 
چند روز پيش براي مــن، براي بار دوم 
از سوي پليس امنيت اخالقي پيامکی 
فرستاده شــد كه به علت رعایت نکردن 
موازیــن شــرعي)حجاب( در خودرو، 
محکوم شــده ام و اصطالحا خودروي 

من در فهرســت توقيفي ها قرار گرفته. 
این در حالي است كه در تاریخ و ساعت 
ذكرشــده در آن پيامك من در منزل و 

مشغول دوركاري بوده ام«.

حسرت پياده روي در آرامش 
قدم زدن یکي از معدود تفریحاتي است 
كه حتي كرونا هم نتوانســت به حریم 
آن وارد شود. در روزهاي داغ تابستاني، 
پياده روي شــبانه در خيابان ها احتماال 
انتخاب خيلي از ما باشد. اگرچه عده اي 
با جسارت و قبول تبعات احتمالي، این 
قاعده را نقض كرده اند امــا عموم زنان 
اینجا هم از یك روزمره ساده محروم اند. 
آنها یا به واسطه ناامني در شب به انتخاب 
خود به پياده روي در پارك ها و خيابان ها 
نمي روند، یا فردي كنترل گر را در خانه 
دارند كــه اصطالحا به آنهــا »اجازه« 
بيرون رفتن نمي دهد. مهسا 24ساله در 
دسته دوم قرار گرفته است؛ »تصور كنيد 
كه از یك روز پرتنش به خانه برگشتيد. 
حمام مي كنيد و لباس مي پوشيد كه در 
خيابان ها قدمي بزنيد و حال  خودتان را 
بهتر كنيد كه صداي پدر تمام نقشه هاي 
شــما را نقش بر آب مي كند: این وقت 
شب كجا مي ري؟ مگه این خونه قانون 
نداره؟« مانند مهسا بسيار هستند زناني 
كه به واسطه كنترل گري پدر، شوهر و یا 
حتي برادرانشان نمي توانند لزوما آنچه 
را انتخاب كرده انــد و آن چيز موضوع 
متعارف، ساده و روزمره ای است  را تجربه 

كنند. از سوي دیگر استرس هاي رایج در 
ميادین و خيابان هاي اصلي شهر همواره 
با زنان ایراني همراه اســت و بعد از همه 
اینها، عده اي در خيابان ها، بر سر كوچه ها 
و... نشسته اند تا با متلك انداختن به زنان 
پياده، تفریح كنند. الهه مي گوید: »من 
بارها و بارها روزها و شب هاي بسياري را 
با ناراحتي و چشم هاي گریان خوابيده ام؛ 
چرا كه در خيابان بعد از شنيدن الفاظ 
ركيك واكنــش نشــان داده ام و با فرد 

متلك انداز درگير شده ام .« 

دردسرهاي مرخصي زايمان 
در فرهنگ غالــب جامعه مــا، تمامي 
مســئوليت نگهداري از فرزنــد با مادر 
است. بسياري از زنان شــاغل كه براي 
بــه دنيــاآوردن فرزند خــود مرخصي 
گرفته اند خاطره هاي مشترك تلخي از 
این دوره دارند. نگار، كارمند یك شركت 
خصوصي بوده كه تا 2هفتــه قبل از به 
دنيا آوردن فرزند خود در محل كار خود 
حاضر مي شده است. او درباره مشکالت 
خود در این دوره مي گوید: »به دنيا آوردن 
فرزند یکــي از بخش هــاي گریز ناپذیر 
و طبيعي زندگي اســت امــا كارفرماها 
دلشان نمي خواهد انگار با این حقيقت 
كنار بيایند؛ همکاران مرد و حتي زنان 
مجرد هم همينطور. از روز اولي كه به سر 
كار برگشتم تا امروز كه 3ماه را پشت سر 
گذاشتم مدام با زخم زبان هاي اطرافيان 
روبه رو مي شــوم و یك روزم از دســت 

مي رود. مثال مي گویند: امروز هم قراره 
زود بري؟ خب بچه دار نشيد وقتي اینقدر 
سخته. یا مثال وقتي مشکلي براي فرزندم 
پيش مي آید و وسط كار مجبور به ترك 
محل مي شــوم مي بينيم كه غر و لند و 
پچ پچ ها بيشتر مي شــود و حس تلخي 
تا پایان روز همراه مــن مي ماند. این در 
حالي است كه من هرگز اجازه نمي دهم 
كه كارم به دوش كسي بيفتد و شده از 

راه دور آن را انجام مي دهم«.

شما كه زني، بنشين عقب!
نشستن در تاكسي، در جهان زنانه قواعد 
دیگري دارد. یك مســافر هتاك سمج 
كنار دست ات – اگر زن باشي- مي تواند 
تمام روزت را آشــفته كند. وقتي مدام 
اصرار دارد كه به تو نزدیك تر بنشيند و 
تو؟ تالش مي كني بيشتر و بيشتر به در 
بچسبي. خاطره هاي تلخ نشستن كنار 
بعضي از آقایان به زنان قانوني نانوشته را 
یاد داده؛ تا مي تواني جلو بنشين و دنبال 
تاكســي ای باش كه صندلي جلویش 
خالي باشــد. بعد تصور كنيد كه با این 
حجم از مالحظه، ناگهان راننده تاكسي 
كه به دنبال پركردن خودروي خود براي 
حركت زودتر اســت، زیر لب غر بزند: 
»حاال اگه جلو 500تومن گرون تر بود، 
سر و دست مي شکوندن عقب بشينن«. 
اگر زن باشي، احتمالش بسيار است كه 
حتي به خاطر تاكســي هم روز برایت 

سياه شود.

فضاهاي سبز، تاكسي ها، محل كار، مترو، 
اتوبوس ها، شــبانه هاي شهري، كافه ها، 
رســتوران ها، حتي چهارديواري خانه ها 
و... تجربه همه  چيز مي تواند به واسطه جنسيت فرد تغيير كند. كلمات، حتي 
كلمات هم مي توانند معناي ديگري در يك جهــان زنانه پيدا كنند؛ كلماتي 
مثل قدم زدن، خلوت كردن، دوچرخه سواري، امنيت و... . روزمره هاي بسياري 
را همين قواعد نوشــته و نانوشــته عجيب تغيير مي دهند و تحمل اين خط 
جدا كننده نامرئي اما ملموس را سخت تر مي كنند. در زندگي روزمره همه ما، 
احتماال روزهايي هست كه نمي دانيم قرار است به كام مان زهر شود؛ روزهايي 
كه يك اتفاق ساده ريتم آرامش نسبي ما را به هم مي زند و درگيري هاي فكري 
ما را باال مي برد. زنان، خاطره ها و حرف هاي مشترك بسياري در اين باره دارند. 
براساس نتايج يك پايش ميداني كه روزنامه همشهري آن را انجام داده است، 
92درصد زنان گفته اند كه بارها و بارها به خاطر جنسيت شان حداقل يك روز 
كامل را از دست داده اند، اوقات به كام آنها تلخ شده و براي انجام امور روزمره 
خود به مشكل خورده اند. اين نظرسنجي بين 300زن شهري طيف هاي مختلف 
با شغل ها و شــرايط محيطي متفاوت انجام شده است. 86درصد اين افراد بر 
اين باور بوده اند كه اگر براساس تعاريف جنسيتي، »مرد« بودند هرگز چنين 
تجربه هايي نداشتند و ممكن بود حتي دركي از چنين چالش هاي كوچك اما 
مهمي نداشته باشند. احساس ناامني در شهر و قرارگرفتن تحت تدابير كنترلي 
توســط مردان خانواده از مهم ترين چالش هاي روزمره زنان براساس نتايج 

نظرسنجي روزنامه همشهري بوده  است.

مائده امينی 
روزنامه نگار
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حقوقدیگران
این شماره

كامبيز نوروزي:
اگر رعايت حقوق ديگران 

در جامعه ايران سست شده 
است ناشي از نقض مكرر قانون 

در شكل هاي مختلف توسط 
سازمان هاي مختلف است 

كه اساساً باعث شده هيمنه و 
اقتدار قانون در كشور به شدت 

سست شود 

طيبه سياوشي:
كشورهاي ديگر در زمينه 
آموزش اصول فرهنگي، از 
سنين بسيار كم، از دوران 

مهدكودك و سپس در مقطع 
ابتدايي، به طور جدي كار 

مي كنند

ليال ارشد: 
در زمينه رعايت قانون و 

توجه به حق و حقوق ديگران 
نمي شود تك بعدي نگاه كرد. 

بايد خيلي چيزها در كنار 
هم قرار گيرد تا پازل جامعه 

قانونمدار كامل شود

داريوش قنبري:
گرچه در ارتباط با مسائل 

فرهنگي در جامعه ما نهادهاي 
مختلفي داراي مسئوليت 

هستند، اما در زمينه فرهنگ 
شهرنشيني، نهادهايي مانند 
معاونت فرهنگي و اجتماعي 

شهرداري ها مسئوليت 
مستقيم و خطيري بر عهده 

دارند

رفتارمسئوالنبررفتارمردماثرميگذارد
بررسي نقش عوامل اجتماعي، فرهنگي و سياسي در بي توجهي به حقوق دیگران درنظرسنجي از چهره هاي حوزه هاي مختلف

»انســان موجودي اجتماعي است و 
بايد به حقوق ديگر افراد جامعه احترام 
بگذارد.« چنين عبارات كليشه اي ای 
را بارها شنيده ايم اما در عمل در موارد 
بسياري رفتارهايي خالف آن ديده ايم. 
رفتارهاي ناعادالنــه اي كه گاه آنقدر 
دور و برمان زيــاد مي بينيم كه ديگر 
ناي اعتراض كردن برايمان نمي ماند و 
ترجيح مي دهيم براي آنكه اعصابمان 
خرد نشود بر آنها چشــم ببنديم اما 
باز ته ذهنمان از اينكه حق خودمان 
و ديگران پايمال شــده است دلخور 

مي شويم. 
چرا در جامعه ما به راحتي حق و حقوق 
ديگران زير پا گذاشــته مي شــود؟ 
مقصر كيست؟ كسي كه اين رفتار از 
او ســر مي زند يا آنكه به بروز چنين 
رفتارهايي عادت كرده و ســكوتش 
زمينه سوء اســتفاده افراد خاطي را 
فراهم مي كند؟ نظر چند شــخصيت 
از حوزه هــاي مختلــف را دربــاره 
تجربيات شان از رفتارهاي ناعادالنه 
در جامعه و نقــش عوامل اجتماعي، 
فرهنگي و سياســي در بي توجهي به 

حقوق ديگران پرسيده ايم.

ميزان رعايت حقوق ديگران تابع ميزان حكومت قانون است
در ساختار اجتماعي، جامعه به مثابه 
یك منظومه اســت كه در آن همه 
روي هم اثر مي گذارند. این موضوع 
در زمينه رعایت حق و حقــوق دیگران نيز 
صدق مي كند. البته باید اشاره كرد كه ميزان 
رعایت حق و حقوق دیگران در جامعه تابع 
ميزان حکومت قانون در آن است. امري كه 
در ایران ضعيف است. متأسفانه هم اكنون از 
حيث حاكميت قانون در جامعه ایران شرایط 
بسيار نامناسبي در سطوح مختلف جریان دارد كه به تبع آن، شاهد موارد 
متعددي از بي قانوني در سيستم هاي مختلف هستيم. جمله معروف »الناس 
علي دین ملوكهم« نيز در این زمينه مابازاي بسيار دارد. این جمله مي گوید 
كه مردم از رفتار و كردار رهبران و مســئوالن خود تبعيت مي كنند. حال 
زماني كه حکومت قانون در سطوح باالي قدرت سست شود و در این سطوح 
قانون رعایت نشود، به سادگي این رویه در بين مردم هم رواج پيدا مي كند. 
همانطور كه وقتي در سطوح باالي قدرت فساد گسترش پيدا مي كند، وقتي 
قراردادهاي بزرگ غيرقانوني منعقد مي شود، وقتي در مسائل سياسي قانون 
رعایت نمي شــود، وقتي از تریبون هاي رسمي شاهد حرف هاي ناشایست 
برخي مسئولين هستيم و هيچ برخوردي با آنها صورت نمي گيرد، طبيعتاً 
 رعایت نکردن قانون به امری ساده و بي هزینه در جامعه تبدیل مي شود. در این 
ميان، ميزان رعایت حقوق دیگران نيز در جامعه به شدت كاهش پيدا مي كند. 
همانطور كه گفتم ریشه این رفتارها و بي احترامي ها را باید به ضعف حاكميت 
قانون نسبت داد. شرایط دشوارتر زماني رخ مي دهد كه افراد جامعه ببينند در 
خيلي از جاها با رعایت قانون كاري از پيش نمي برند و حتي ناگزیر  شوند كه 

قانون را رعایت نکنند تا كارشان را انجام دهند.

بنابراین، اگر رعایت حقوق دیگران در جامعه ایران سست شده است ناشي از 
نقض مکرر قانون در شکل هاي مختلف توسط سازمان هاي مختلف هستيم 
كه اساساً باعث شده اســت هيمنه و اقتدار قانون در كشور به شدت سست 
شود و تا زماني كه در سيســتم قدرت و در كل جامعه  رعایت نکردن قانون 
توسعه پيدا كرده است عماًل الگوي رفتار قانوني جامعه به شدت مختل است 
و شهروندان تحت شرایط موجود به سادگي مي آموزند كه بي قانوني كنند یا 

به شکل هاي مختلف از قانون بگریزند.
در این شرایط راهي نيست جز آنکه سيستم حاكم موظف شود كه به قانون 
اهميت دهد و رعایت قانون را احيا كند. باز تأكيد مي كنم تا زماني كه مردم 
جامعه ببينند افراد صاحب منصب، چه مناصب حکومتي چه غيرحکومتي، 
در سخنان خود به راحتي به دیگران تهمت و افترا مي زنند و حتي گاهي اوقات 
دروغ مي گویند و هيچ تنبيهي در انتظار آنها نيست، نمي شود انتظار داشت كه 
جامعه از چنين رفتارهایي الگو نگيرد. باید در سطح قدرت اعتبار قانون احيا 
شود و تبعيض در اجراي قانون از بين برود. ما شاهد هستيم كه افرادي براي 
ساده ترین جرائم تحت تعقيب قرار مي گيرند و مجازات مي شوند اما كساني 
از سطوح باالي قدرت هستند كه طبق اسناد و مدارك بسيار مرتکب جرائم 
مالي سنگين شده اند اما هيچ كسي از آنها مؤاخذه نمي كند. پيامد منفي بزرگ 

این وضعيت بي اعتبار شدن قانون است.
البته در هيچ وضعيت و شرایطي نمي شود به هيچ وجه نافي مسئوليت اخالقي 
و مسئوليت قانوني هر كدام از افراد جامعه شد. مسئوليت اخالقي و قانوني 
همه ما در هر شرایطي پابرجاست و همگي موظف هستيم كه درهرحالتي 
اخالق و قانون را رعایت كنيم. حتي اگر ساختار قدرت تمایلي به اجراي قانون 
و اخالق ندارد ما به عنوان شهرونداني كه در یك جامعه در كنار هم زندگي 
مي كنيم همچنان موظفيم اوضاع را مدیریت كنيم و براي شرایط بهتر به 

اصول قانوني و اخالقي پایبند بمانيم.

نمی توان از مردمی كه آموزش نمی بينند توقع داشت

انســان ها را به دو شــيوه مي توان براي 
زندگي اجتماعي آمــاده كرد تا با رعایت 
حقوق هم در كنار هــم بتوانند زندگي 
كنند: آموزش و اجراي قانون. در كشور ما 
اما بحث مهمي كه به آن توجه نشده است، 
آموزش و آگاهي بخشــي به مردم است. 
براي جامعه پذیري نيز آموزش حقوق شهروندي بسيار اهميت دارد. 
موضوعي كه نه تنها براي توسعه یك كشور ضرورت دارد بلکه حياتي 
و راهگشاست و زمينه ساز شهرنشيني بهتر و ایجاد یك اجتماع بهتر 
است. در واقع باید گفت در كالنشهرهایي مانند تهران، اصفهان یا مشهد 
نمي توان با قسم دادن و مدیون  كردن مردم از آنها تقاضاي رعایت اصول 
فرهنگي و اجتماعي را داشت. چنين اصولي باید در سطحي وسيع به 
مردم آموزش داده شوند. اما در كشور ما براي هر چيزي هزینه شده و 
مي شود جز براي آموزش. آنچه من در كشورهاي دیگر به چشم خود 
دیده ام این است كه در زمينه آموزش اصول فرهنگي، از سنين بسيار 
كم، از دوران مهدكودك و سپس در مقطع ابتدایي، به طور جدي كار 
مي كنند و نخســتين مســائلي كه بچه ها فرا مي گيرند این است كه 
چگونه بتوانند در شهر، روستا و هر ســاختار اجتماعي دیگري كه در 
آن به سرمي برند زندگي كنند. بحث دیگري كه منجر مي شود رعایت 
حقوق دیگران در جامعه ما كمتر اتفاق بيفتد، ترجيح منافع شخصي 
بر منافع جمعي است. مثال ساده این بحث آنکه هيچ كدام از ما حاضر 
نيستيم یك برگ كاغذ در خانه مان روي زمين بيفتد و هميشه خودمان 

را موظف مي كنيم كه به طور مرتب همه جا را تميز كنيم، اما در بيرون از 
خانه رفتار دیگري داریم و بي خيال، زباله را در هر جایي مي ریزیم و به 
این ترتيب به ندرت حقي براي دیگران در استفاده از فضاهاي عمومي 

)از فضاهاي شهري گرفته تا فضاهاي طبيعي( قائل مي شویم. 
اما مي شــود این رفتارها را اصالح كرد. راه اصالح نيز همان آموزش و 
فرهنگسازي است. آموزش كودكان 3سال به باالتر باید به طور جدي 
دنبال شود. باید از تجربه كشورهاي موفقي مانند ژاپن الگو گرفت و از 
سن مهدكودك و در مدارس بچه ها را به حق و حقوق خود آشنا كرد و 
به آنها یاد داد كه ضمن حفظ حق خود مي توانند حقوق دیگران را هم 
رعایت كنند. به نظر من این اقدام مي تواند خيلي از مسائل را حل كند. 
وظيفه رسانه ها هم بسيار مهم است. در همين دوران كرونا، رسانه ها تا 
حدود خوبي در فرهنگسازي در زمينه استفاده از ماسك موفق عمل 
كردند. از طرفي ما منشور حقوق شهروندي جامعي داریم اما در اجراي 
آن كوتاهي كرده ایم و آموزش هاي الزم را منتقل نکرده ایم. تا زماني هم 
كه این مشکل برطرف نشود نمي توان توقعي از مردماني كه آموزش 
ندیده اند داشت. بنابراین باید در این زمينه برنامه ریزي جامعي انجام 
شود. در این بخش، دولت مي تواند وظایف و اختيارات خود را در ميان 
سازمان هاي دیگر تقســيم كند و بخش اصلي كار را به سازمان هاي 
غيردولتي و نهادهاي مردمي بگذارد. اتفاقي كه براي مدت زماني افتاد 
اما متأسفانه بســياري از نهادها آن را برنتابيدند و آن را نوعي مداخله 
در حاكميت خود دانســتند، درحالي كه اثر آموزش هاي محله اي كه 
از طریق همين ســراهاي محله ارائه مي شود بيشــتر از آموزش هاي 
نهادهاي دیگر اســت؛ چرا كه مخاطب این نهادها و سراها اغلب زنان 
خانه دار و كودكان هستند كه آموزش آنها مي تواند در سطح خانواده ها 

گسترش یابد و دامنه وسيعي پيدا كند.

كامبيز نوروزي
حقوقدان

وندان قانونمدار محصول جامعه دارای شرايط مناسب هستند شهر
انسان یك مجموعه است و رشد 
او نه تك بعدي، بلکه مجموعه اي 
از رشد فيزیکي، رواني، عاطفي 
و اجتماعي اســت. وجه دیگر ســخن 
این است كه انسان ها در جامعه بزرگ 
مي شوند و تابع شرایط جامعه هستند. 
بر این اساس اگر جامعه به دنبال پرورش 
افراد مسئوليت پذیر اســت، در درجه 
نخست باید نيازهاي همه شهروندانش 
به درســتي برآورده شــود. موضوعي كه مدنظر مزلو، دانشمند و 
روانشناس انسانگراست و معتقد است اگر نيازهاي انسان ها در دوران 
مختلف رشدشان به درستي برآورده شود، آنها نيز مطابق هنجارهاي 
جامعه رفتارهاي مناسب خواهند داشت و در چنين محيط مناسبي 
فرصت شکوفایي همه نيز فراهم مي شود. در زمينه رعایت قانون و 
توجه به حق و حقوق دیگران نيز نمي شود تك بعدي نگاه كرد. باید 
خيلي چيزها در كنار هم قرار گيرد تا پازل جامعه قانونمدار كامل 
شود. براي مثال، حس وطن پرســتي و حس تعلق، دوست داشتن 
همدیگر و باور به اینکه رعایت نظم و قانون به خوشــبختي خود ما 
منجر مي شود، نقش مهمي در رعایت اصول قانوني و اخالقي دارد. 
در جامعه ما اما چنين شرایطي حاكم نيست. علتش هم در درجه 
اول این است كه نيازهاي مردم اعم از نيازهاي فيزیکي و نيازهاي 
امنيتي )امنيت به این معنا كه فرد احســاس آرامش و آســایش 
كند( به درستي برآورده نمي شود و تحت تأثير این مسئله، افراد در 
مواقعي رفتارهاي مناسب و درســتي از خود نشان نمي دهند. من 
شخصاً به شدت از رفتار كساني كه حق دیگران را زیر پا مي گذارند، 
اذیت مي شوم، اما نظرم این است كه از كوزه همان برون تراود كه 
در اوست؛ بر این اساس باید به همه عوامل توجه داشت و به راحتي 

نمي شود افراد را قضاوت كرد. این شرایط در جامعه  ما كه براساس 
تفاوت ها، رانت و تبعيض پيش مي رود، شدیدتر است و وقتي شرایط 
جامعه مناسب نيســت اصوالً توقع اینکه شهروندان قانونمداري را 
تربيت كنيم، درست نيست و تحقق هم پيدا نمي كند. براي مثال، 
در جامعه ما كمتر به این سخن فردوسي كه »دو صد گفته چون نيم 
كردار نيست« بها داده مي شود. بسياري از ما حرف مي زنيم اما عمل 
نمي كنيم و انجام این رفتار به خصوص در جلوي چشم فرزندان ما 
اثر نامناسبي خواهد گذاشت. زماني كه فرزندان ما شاهد بدعهدي، 
رفتارهاي خالف قانون و دروغگویي ما باشند، نمي شود از آنها توقع 
داشت كه شهروندان قانونمند و پایبند به اصول اخالقي بزرگ شوند. 
در كتاب هاي دوران ابتدایي، فرزندان ما درس »همه جا به نوبت« 
را مي خوانند. پيش  از آنها، ما والدین هم این درس را خوانده ایم اما 
كمتر به آن عمل كرده ایم. در این شــرایط، وضع و اجراي قوانين 
حقوقي مناسب در قانونمندساختن افراد جامعه نقش مؤثري دارد 
و كمك مي كند كه افراد در قالب چارچوب هاي اجتماعي و قانوني 
رفتار كنند. براي مثال، اگر من هنگام رانندگي مرتکب تخلف شوم 
و اعمال قانون شوم بدون شــك دفعات بعد بيشتر قانون را رعایت 
خواهم كرد. نمونه آن را در ترویج بستن كمربند ایمني شاهد بوده ایم 
و امروز درصد قابل توجهي از شــهروندان هنگام رانندگي كمربند 
خود را مي بندند. در اینجا اهميت آمــوزش مهارت هاي اجتماعي 
به خصوص براي كودكان نيز پررنگ مي شود. اینجا نقش همه نهادها 
ازجمله آموزش و پرورش، وزارت علوم، صدا و سيما و سازمان ملي 
جوانان بسيار خطير اســت. همچنين باید تك تك سياستگذاران، 
برنامه ریزان و مســئوالن رفتار درست و ســالمي داشته باشند و 
مردم در عمل این را ببينند. تا زماني كه ما شــاهد دورزدن قانون 
و بي توجهي به حقوق مردم از سوي مســئوالن هستيم، اقدامات 

آموزشي و قانوني چندان مؤثر نخواهند بود.

ليال ارشد
مددكار اجتماعي

طيبه سياوشي
مشاور معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهور

اوضاع اقتصادی در بی توجهی به هنجارهای جامعه نقش دارد
یك جنبه از بحــث بي توجهي به 
حقوق دیگران در جامعه ما متأثر 
از مباحث روانشناســي اجتماعي 
است. طبق این مباحث، ایراني ها روحيه 
فردمحوري خاصي دارند كه در فرهنگ 
عاميانه گاهي نوعي زرنگي محســوب 
مي شود و برخي در درجات دیگر بر این 
اعتقادند كه تضييع حــق مردم نوعي 
امتياز است، بر این اســاس هم سعي 
مي كنند به قول خودشان زرنگ باشند و به تبع این اعتقاد، به حق و 
حقوق دیگران بي توجهي مي كنند. اینگونه رفتارها تا حد زیادي در 
فرهنگ عمومي جامعه ریشه دارد. تجربه نشان مي دهد كه مسائلي 
كه در فرهنگ عاميانه یك جامعه ریشه دارند به راحتي و به سرعت 
تغيير نمي كنند. اما باید این را هم گفت كه این امر ثابتي نيست كه 
بگویيم مطلقاً هيچ تغييري در فرهنگ عمومي رخ نمي دهد، بلکه 
فرهنگ عمومي نيز با تغيير الگوهاي فرهنگي و رفتاري قابل تغيير 
اســت. بخش قابل توجهي از تغييرات مي تواند به دست رسانه ها و 
از طریق اطالع رساني و آگاهي بخشــي به جامعه صورت گيرد. در 
همين موضوع رعایت حق دیگران كه بخشي از حقوق شهروندي 
محسوب مي شــود، نقش رسانه ها پررنگ اســت. نقش نهادهایي 
ازجمله شهرداري ها نيز در عرصه فرهنگســازي براي ترویج این 
اصول اخالقي در جامعه و در شهر برجسته است. مي خواهم بگویم 
گرچه در ارتباط با مسائل فرهنگي در جامعه ما نهادهاي مختلفي 
داراي مسئوليت هستند، اما در زمينه فرهنگ شهرنشيني، نهادهایي 
مانند معاونت فرهنگي و اجتماعي شهرداري ها مسئوليت مستقيم و 
خطيري بر عهده دارند. حتي مي شود گفت كه وظيفه اصلي چنين 
نهادي همين است كه مسائل مربوط به فرهنگ شهرنشيني و حقوق 

شهروندي را ارتقا دهد و در زمينه تغيير نگاه به حقوق دیگران در 
شهر و اصالح ناهنجاري ها و قانون شــکني هاي مربوط به زندگي 
شهروندان فعال تر عمل كند. بر این اساس به نظر من باید معاونت 
فرهنگي و اجتماعي شــهرداري به این موضوعــات توجه جدي  و 
مناسبي داشته باشــد. وجه دیگر این بحث به وضعيت اقتصادي 
جامعه برمي گــردد. وقتي وضعيت اقتصادي ایــران حال و اوضاع 
خوبي ندارد موضوعات فرهنگي به راحتي به حاشيه رانده مي شوند. 
در همين بحث حقوق دیگران شاهد هستيم كه این حق مکرراً از 
سوي قشري مانند دستفروشــان تضييع مي شود. در واقع حضور 
دستفروشان در سطح شهر هم به نوعي تضييع حقوق مغازه داران 
است و هم به این دليل كه فضاي پياده رو و محل عبور و مرور مردم 
توسط آنها اشغال مي شــود، حق عابرین پياده براي برخورداري از 
فضاي مناسب و امن براي تردد به راحتي زیر پا گذاشته مي شود. اما 
به دليل شرایط نامناسب اقتصادي كشور نمي شود جلوي فعاليت آنها 
را گرفت. براي همين اوضاع اقتصادي نيز در بي توجهي به ارزش ها و 
هنجارهاي جامعه نقش دارد و جز از طریق بهبود شرایط اقتصادي 
نمي شود اوضاع را به طور كامل سر و سامان داد. عالوه بر تأثير شرایط 
فرهنگي و اقتصادي كشور، وجه بعدي كه بر احترام به حقوق دیگران 
یا برعکس بر تضييع حقوق دیگران اثرگذار است، به تصميماتي كه 
در سطح كالن كشور گرفته مي شود مربوط مي شود. رفتار مقامات 
و شخصيت هاي بلندمرتبه هم بســيار بر رفتار شهروندان اثرگذار 
است. مثال بارز براي این موضوع، رفتار خالف قانون نماینده مجلس 
براي عبور از خط ویژه اتوبوس بود كه حاشيه ها و نقدهاي بسياري 
به دنبال داشت. همه مي دانند كه خط ویژه فقط محل تردد وسایل 
حمل ونقل عمومي است. حال وقتي نماینده مجلس این تعریف را 
نادیده مي گيرد، توقع اینکه عامه مردم بياینــد و به قانون احترام 

بگذارند و حقوق دیگران را رعایت كنند، بجا نيست. 

داريوش قنبري
فعال سياسي

مرضيه ثمره حسيني
روزنامه نگار
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حقوق دیگران

این شماره

سياوش ابدي
روزنامهنگار

اتفاق هاي ناخوشایندي هر روز در شهر رخ مي دهند كه از بس تکرار شده اند، بخشي از زندگي روزمره شهري 
محسوب مي شوند. حاال دیگر اینطور به نظر مي رسد كه شهر قرار نیست از شر این اتفاق هاي آزاردهنده خالص 

شود. زندگي ادامه دارد، اما ای كاش به همین شکلي كه در این صفحه مي بینید، نباشد.

آن چهره زشت شهر  
روایت تصویري از رفتارهاي خودخواهانه اي كه هر روز در كوچه و خیابان دیده مي شوند

یكروزمعموليدرساعتشلوغیمترو؛همهسرجايشاننشستهاند،طوريكهانگار»درست«سرجايشاننشستهاند. ...زیراكهجهانسطلزبالهمناست.

بعضيهاهمچنانبهاصولزندگيدرزمانپيدایشبشر)باهمانشكلوشمایلبدوي(وفادارماندهاند.درحالتعادياینعكسبایدتصویريهوسانگيز
باشد،چونهربويخوشيدردنيادررقابتباعطرنانتازهازتنوردرآمده،بازيراميبازدوليبعدیادروزهایيميافتيكهصفنانشبيهبهصفنفتوشيردر
دهه60پيچرويپيچ،مثلمارتاسرخيابانپيچيدهوبعضيهاخودشانراآنجلوجلوهافروميكنندتويصفوباقيماجرا.آنهاهميشهبهنانميرسند،چوناگر
اعتراضكني،طورينگاهتميكنندكهباورميكنيحاضرندبهخاطریكنانكاررابههرجافكرنميكنيهمبكشانند.بعد،یادزمانهكروناميافتيودستهایي

كهتمامنانهايچيدهشدهرويميزنانوایيرالمسميكنندتاگزینهموردعالقهشانراجداكنند...عطرخوشنانازسرآدمميپرد.

حتيدریكيازگرمترینتابستانهايتاریخ،عدهايحاضرنيستندبرايآدمهایيكهميخواهندازخطكشيعابرعبوركنند،لحظهايپايشانرارويپدالترمزبگذارند.پيرمردباعصاوجوانيباكولهپشتي،
زنيبانوزاديدربغلوپيرزنيباكيسهخریددردستهمندارد،باشيشههايباالوكولرروشن،پارويپدالگازميگذرند.

نوشتنازحضورموتورسوارهادرپيادهرویككليشهاست.هرنسليدراینشهر،ازروزيكهپابهخيابانگذاشته،مثلوجودموشهادرجويآب،حضورموتورهادرپيادهروهمبرایشبدیهيبوده.
آدمبابدیهياتزندگياشكنارميآید،یعنيناچاراستكهكناربيایدوليلعنتيها!كاشالاقلپشتسرماندرپيادهروبوقنميزدیدكهراهبرايتانبازكنيم!ایندیگر...آدمدراینلحظههاحسرت

ميخوردكهچراوقاحتیكالتخيابانیوچابكيیكمشتزنمگسوزنراندارد.

ریختنزبالهدركوچهوخيابانیكيدیگرازآنعادتهايدیرینهاســت.اینطوربهنظرميرســدكهحتياگرشهرداري
روباتهایيدرسطحشهرقراردهدكهسطلزبالهبهدستكنارآدمهاقدمبزنند،بازهمبعضيهازبالهرادورازدسترس
روباتها،پرتميكنندوســطخيابانوتاروباتبرودآنرابردارد،یكيهممياندازندزیرپايشانوميروند.داستان
هماناستكهبودفقطپوستتيتاپ،پاكتآبميوهودستمالكاغذيمصرفشده،بهلحاظآماريكمترازماسكهاروي

زميندیدهميشوندكهاینهمباتوجهبهشيوعویروسكووید-19وباالرفتنميزانمصرفماسكطبيعياست.

احتماالهمانهایــيكهدرصفنانوتاكســيازدیگرانجلوميزنند،وقتيپشــتفرمانمينشــينندتبدیلبه
رانندههایيميشوندكهازدحاماتومبيلهابرايعبورازیكخروجيدربزرگراهرادورميزنندوجلوترازدیگران،

ميانبوقوفحشبهزورواردخروجيميشوند.

مثلمورچههایيكهمدامناچارندبهخاطرقرارگرفتنســنگيســرراهشــانمســيرعوضكننــد...حكایتماو
اتومبيلهايپاركشــدهدرپيادهرو.)متنسانســورشــده،بدونذكركلمههایيكهخطاببــهصاحباتومبيل

پاركشدهدرپيادهروازذهنآدمميگذرد(

رسيدنبهصندليتاكسيدرساعتهاياوجترافيك،دستكمبرايآدميكهتالشميكندحقوقدیگرانرادرنظربگيرد
رویارویيناممكناست.آدمزرنگهاپشتهمازراهميرسند،جلوترازدیگرانبهدستگيرهدرتاكسيچنگمياندازند،
سوارميشوندوميروند.برايحفظسالمتروان،بهتراستآدمدراینساعتهادرشهرترددنكندیااگرچارهاينيست،

گوشهاي-مثالرويجدولكنارخيابان-بنشيندوآدمزرنگهارانگاهكندتاشهرازآنهاخاليشودوبعدبرود.
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جواد فروغي با شليك هاي دقيقش در تپانچه بادي از فاصله 10متر نخستين طالي ايران در 
المپيك2020 و نخستين طالي تاريخ ايران در رشته تيراندازي را به دست آورد
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باورت نداشــتيم! چه وقتي كه 2سال پيش برنز 
آسيايي گرفتي و چه امســال كه در 2 جام جهاني 
قهرمان شدي. در ذهن ما قهرمان شكل و شمايل 
ديگري داشت. مگر مي شود پرســتار باشي، در 
زيرزمين بيمارستان چند تير زده باشي و به تيم ملي 
برسي؟ مگر مي شود شب ها را كنار بيماران صبح 
كني و اميد مدالمان باشي  آن هم در المپيك، آن 
هم در تيراندازي؟ كه اگر باورت داشتيم، ديروز پاي 
يكي از مسئوالن موقع رفتن به سالن شمشيربازي 
مي لرزيد و مي گفت شايد جواد هم كاري كند. اما 
نه، هيچ كدام از ما منتظر مدالــت نبوديم. ولي تو 
به همه باورهايمان و همه ركوردهايي كه المپيك 
داشت، يك جا شليك كردي و ما خجالت زده به تو 
افتخار كرديم. و انگار تو همه اميدت به خودت بود 

و به خدايت.

   از بيمارستان تا توكيو
جواد فروغي ديروز براي ورزش ايران تاريخ ديگري 
نوشت. او در مسابقات تپانچه بادي 10متر با امتياز 
244.8 و باالتر از تيراندازان صربستان و چين مدال 
طال گرفت. شــايد هيچ كس به اندازه خود جواد 
فروغي منتظر مدال طال نبود. او بعد از قهرماني در 
توكيو مي گويد: »عكس مــدال طال را در پروفايلم 
قرار داده بودم. حتي ســاخت مدال المپيك را با 
دقت نگاه مي كردم و مي دانستم وزن آن 538گرم 
و جنس آن از نقره با روكش طالســت و در نهايت 
هم به آن رسيدم.« فروغي اين مدال را لطف خدا 

مي داند: »اين مدال اول به خاطر لطف خداست، دوم 
هم لطف خداست و سوم هم لطف اوست. واقعا خدا 
در مرحله فينال به من آرامش داد. وقتي كه با نفرات 
قبلي اختالف امتياز پيدا كردم، آرامشــم بيشتر 
شد.« فروغي متولد ايالم است و پرستار بيمارستان 
بقيه اهلل. اواخر دهه90 در مســابقاتي كه در طبقه 
منفي2 بيمارستان برگزار شد، اتفاقي تيراندازي 
را آغاز كرد و با پيشنهاد يكي از دوستانش پيگير 
اين رشته شد. او مي گويد به خاطر مشكل قلبي اش 
هيچ وقت به ورزش فكر نمي كرده است چه برسد به 
المپيك و مدالش: »من از نوجواني مشكل دريچه 
ميترال دارم و اين مسئله باعث مي شود برخي از 
اوقات روز تپش قلب داشته باشم. به همين خاطر 
اصال اين تصور را نداشتم در رشته اي مثل تيراندازي 
كه نياز به ثبات دســت دارد، فعاليت كنم و مدال 
المپيك بگيرم.« فروغي از مربيانش نجفي و محسن 
نصراصفهاني تشكر كرده و از اينكه خانواده اش از 

اين مدال خوشحال شده اند، خوشحال است.

 3 اهميت ويژه مدال فروغي
اين مدال ارزش ويژه اي براي ورزش ايران داشت. 
اول به خاطر آنكه در هيچ يك از المپيك هاي قبلي 
روز هاي اول مدالي براي ورزش ايران نداشت چه 
برســد به اينكه اين مدال طال باشد. خاطره تلخ 
المپيك2008 پكن را فرامــوش نكرده ايم كه مثل 
همه بازي ها اميدمان به مدال هاي روز آخر كشتي و 
وزنه برداري بود و در روز هاي آخر فقط مراد محمدي 

و هادي ساعي بودند كه برايمان مدال آوردند. اما 
مدال طالي جواد دومين مــدال طاليي بود كه در 
بازي هاي توكيو به دست آمد. ايران بعد از چين مدال 
گرفت و حتي براي چند ساعت در رده دوم جدول 
جا خوش كرد. اين جايگاه به قدري رؤيايي بود كه 
برخي از كاربران در توييتر نوشته بودند: »ما دوم 
شديم، بازي ها را همين جا به پايان ببريد.« دومين 
نكته مهم درباره مدال فروغي اين بود كه يك رشته 
به رشته هاي مدال آور ايران اضافه شد. از بازي هاي 
1948 لندن تا 2000 سيدني همه مدال هاي ايران 
فقط در 2رشته كشتي و وزنه برداري به دست آمده 

بود.
در ســيدني بود كه ســاعي براي نخستين بار در 
تكواندو به مدال رســيد. در بازي هاي لندن هم 
احســان حدادي در دووميداني مدال گرفت. حاال 
تيراندازي پنجمين رشــته مــدال آور در ورزش 
ايران است. مي شــود اميدوار بود و در رشته هاي 
ديگر هم براي مدال المپيك سرمايه گذاري كرد. 
ضمن اينكه اين مدال آرامــش را به كاروان ايران 
آورد. باز به المپيك پكن برگرديم؛ تا روزهاي آخر 
هيچ يك از ورزشــكاران ايران به مدال نرسيده 
بودند و فشــاري كه براي مدال آوري روي كاروان 
بود، استرس ورزشكاراني را كه هنوز پا به مسابقات 

نگذاشته بودند دوچندان كرده 
بود. در بقيه المپيك ها هم تقريبا 

وضعيت همين بود. اما در توكيو با مدال فروغي بقيه 
مي توانند با استرس كمتري مسابقه بدهند.
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نكته بازي

جريمه ناخن بلند

هر بازي، 3 اخراجي

جلوي فحش دادن را بگيريد بهتر نيست؟

اين داستان قضاوت رضا كرمانشاهي در بازي بادران و ملوان 
هم براي خودش حكايتي شــده اســت. اســتاد يك پنالتي 
سوپرفضايي براي بادران اعالم كرده كه البته خدا را شكر منجر 
به تغيير تيم هاي صعودكننده نشده. يعني شدت شگفتي اين 
پنالتي طوري بود كه محمدحسين ميثاقي در يكي از معدود 
جمالت بامزه عمرش از كرمانشاهي پرسيد: »بازيكن بادران 
را تير زد يا مار؟« بعد هر كســي در مورد تخلف او يك حرف 
مي زند. يك نفر گفته او تا پايان فصل محروم اســت، ديگري 
مي گويد به مرخصي اجباري فرستاده شده و كميته اخالق هم 
فعال 20روز او را محروم كرده! آقا اين 20روز از همه جالب تر 
اســت. الاقل مي گفتيد تا اطالع ثانوي يا رندش مي كرديد به 
يك ماه تعليق. 20روز محروميت جريمه ناخن بلند است، نه 

تخلف كرمانشاهي!

محمود فكري روي نيمكت نفت مسجدسليمان به يك فرمول 
جادويي و استثنايي رسيده است. او به ازاي هر بازي كه تيمش 
شكست مي خورد، 3 نفر را اخراج مي كند. سرمربي نفت بعد از 
شكست جنجالي برابر ذوب آهن ميثم تهي دست، نيما انتظاري 
و مصطفي ناييج پور را كنار گذاشت. اين وسط اخراج انتظاري 
كه فاميل سهراب انتظاري پرسپوليس بود كلي شر به پا كرد و 
باعث بگومگوي تند پيشكسوت سرخ ها با حنيف عمران زاده، 
دستيار فكري شد. بعد از بازي با اســتقالل هم گويا فكري 3 
بازيكن ديگر به نام هاي مقتدايي، ايزدي و طهماســبي را كنار 
گذاشته است. با اين رويه بايد خدا را شكر كنيم فصل در حال 
پايان يافتن است، وگرنه كال بازيكني براي فكري باقي نمي ماند. 
بديهي است كه تيم هيچ گونه مشكل فني ندارد و همه اشكاالت 

متوجه بازيكنان است!

مجموعه واكنش هاي باشگاه پرســپوليس به داستان تخلف 
حامد لك در بازي با ماشين ســازي بسيار اســتثنايي است؛ 
طوري كه انگار گلر سرخ ها مظلوم واقع شده و در حق او دارند 
اجحاف مي كنند. آقايان از سناريونويســي عليه پرسپوليس 
حرف مي زنند، همينطور از داستان هاي پشت پرده براي دور 
كردن اين تيم از عنوان قهرماني. در آخرين نمونه هم ابراهيم 
شكوري با اســتناد به قرنطينه تهران ادعا كرده رسيدگي به 
تخلفات حامد لك در چنين ايامي غيرقانوني اســت، چرا كه 
كارمندان حق حضور در محــل كار را ندارند! آقا همانطور كه 
خود ما سر كار بوديم و اين نكته را نوشــتيم، اعضاي كميته 
انضباطي هم مي توانستند سر كار باشند. بعد هم به نظر شما 
جلوگيري از تخلف، بدزباني و ناسزاگويي بازيكنان، بهتر از اين 

همه سفسطه و به در و ديوار كوبيدن نيست؟

هفته بيســت ونهم از ليگ برتر فوتبال امشــب برگزار مي شود 
تا فقط يــك گام ديگر به پايان اين مســابقات باقي بماند. هفته 
ماقبل آخر ليگ در حالي برگزار مي شود كه در صدر جدول همچنان 
پرسپوليس با 2امتياز اختالف نسبت به سپاهان صدرنشين است و 
اميدوارترين تيم براي كسب قهرماني محسوب مي شود. در انتهاي 
جدول هم سقوط ماشين سازي قطعي شده و براي انتخاب دومين 
تيم سقوط كننده، سايپا بيشتر از ســاير تيم ها خطر را احساس 

مي كند.

  تراكتور 6تايي مي شود؟
آنهايي كه قهرماني پرسپوليس را دوست ندارند و منتظر توقف اين تيم 
هســتند، از 2 حريف باقيمانده به تراكتور خيلي اميدوارترند تا پيكان. 
اما تراكتور امســال تمام بازي هاي بزرگش مقابل 3تيم صدرنشين را 
باخته، چه در خانه خودش و چه در زمين رقبا. آمار امسال تراكتور در 
مقابل پرسپوليس، سپاهان و استقالل 5باخت از 5بازي بوده است و اين 
ششمين و آخرين بازي اين تيم مقابل صدرنشين هاست. البته تبريزي ها 
با آمدن فيروز كريمي شرايط بهتري پيدا كرده اند و تحت هدايت اين 
مربي به 3برد و يك باخت رسيده اند. آن يك باخت مقابل استقالل رقم 

خورده تا تراكتور نشان بدهد امسال بازي هاي بزرگ را با هر سرمربي و 
هر نيمكتي مي بازد. آيا امشب هم همين اتفاق رخ خواهد داد؟

 داربي اصفهان؛ از صدر تا قعر
سپاهان بازي رفت را در فوالدشهر با 3گل برده و امشب هم كامال اميدوار 
به پيروزي اســت. ذوب آهن با اينكه همچنان روي كاغذ خطر سقوط 
را احســاس مي كند اما در اين هفته ها خيلي خــوب و راحت امتياز از 
دست داده اســت. در 7هفته اخير به جز آن پيروزي پرحرف وحديث 
در مسجدسليمان، ذوبي ها از 6بازي ديگر خود فقط 2امتياز گرفته اند. 
سپاهان چاره اي جز بردن 2بازي باقيمانده اش ندارد تا درصورت توقف 
پرســپوليس جام را به سمت اصفهان برگرداند. شــاگردان نويدكيا از 
هفته17 به بعد نتوانسته بودند در 2بازي متوالي برنده شوند اما اين اتفاق 
باالخره هفته گذشته براي آنها رخ داد و حاال در داربي اصفهان منتظر 

سومين برد متوالي هستند.

  نساجي - استقالل؛ جنگ سوم چهارمي
جالب ترين نكته درباره مصاف نساجي و استقالل اين است كه بازي آنها 
مصاف تيم هاي سوم و چهارم جدول در نيم فصل دوم است. نساجي كه 

در نيم فصل اول پانزدهم شده بود در نيم فصل دوم با ساكت الهامي كامال 
متحول شده و بعد از پرسپوليس، سپاهان و استقالل بيشترين امتياز 
را گرفته است. بازي رفت 2 تيم در تهران با تك گل فرشيد اسماعيلي 
تمام شد اما امشب كسب پيروزي براي استقالل آسان نخواهد بود. البته 
نه استقالل ديگر نياز مبرمي به امتياز دارد و نه نساجي كه بقايش را در 

ليگ برتر حتمي كرده است.

  جنگ بقا و سهميه
رقابت براي رتبه چهارم همچنان بين 3تيم جريان دارد. سواي تراكتور 
كه ميهمان پرســپوليس اســت، گل گهر و فوالد هم به چهارم شدن 
اميدوارند كه گل گهر امشب ميهمان نفت مسجدسليمان است و فوالد 
هم ميزبان نفت آبادان خواهد بود. توقف تراكتور در تهران فرصت چهارم 
شــدن قبل از هفته آخر را به نكونام و قلعه نويي خواهد داد. در انتهاي 
جدول هم سايپا آخرين اميدهايش براي بقا را در مقابل آلومينيوم اراك 
جست وجو مي كند. آلومينيوم در حالي به زمين سايپا مي رود كه بعد از 
مدت ها شكست ناپذيري هر 3بازي اخيرش را باخته است. مس-پديده 
و ماشين سازي-پيكان هم 2بازي باقيمانده هستند كه تأثير چنداني در 

سرنوشت تيم ها نخواهند داشت.

متريكاآماربازي

استقالل با برد هفته گذشته مقابل نفت 

مسجدسليمان به ركورد 300پيروزي 300
در تاريــخ ليــگ برتر رســيد. آبي ها 
نخستين تيمي هستند كه به اين تعداد 
برد مي رســند. ضمن اينكه با گل سبحان خاقاني در همين بازي، 
تعداد گل هاي زده استقالل هم به 900رســيد. از اين 900گل، 
79گل توســط آرش برهاني، 58گل توسط رضا عنايتي و 46گل 
توسط فرهاد مجيدي به ثمر رســيده تا اين 3نفر بهترين گلزنان 
اســتقالل در تاريخ ليگ برتر باشــند. جالب اينكه دروازه باني كه 
بيشــترين گل را از اســتقالل خورده مهدي رحمتي است كه با 
پيراهن تيم هاي مختلف 28بار مقابل استقالل تسليم شده است. 
در جمع مربيان تاريخ استقالل هم بيشترين برد را امير قلعه نويي 
به دست آورده كه با 112برد تقريبا 37درصد بردهاي اين تيم را به 

نام خودش ثبت كرده است.

فارغ از اينكــه رأي كميته انضباطي در مــورد تخلف حامد لك در بازي ماشين ســازي 
و پرسپوليس چيســت، فضاي به وجود آمده در اين داســتان طوري بود كه اگر بوژيدار 
رادوشوويچ در ايران حضور نداشت، يك جنجال بزرگ در اردوگاه سرخ ها به وجود مي آمد. 
حتي تصور اينكه لك در خطر محروميت باشد و پرسپوليس در حساس ترين مقطع زماني 
ممكن با دروازه بان سوم مقابل تراكتور به ميدان برود، مي توانست تنش زا و بحراني باشد. 
با اين حال اگر هواداران از همان ساعات اوليه نسبت به اين ماجرا واكنش متعادلي نشان 
دادند و بعضا حتي خواستار مجازات لك از سوي خود باشگاه شدند، بزرگ ترين رازش اين 

بود كه بوژيدار در اردو حضور داشت. به هر حال او سال ها نقش يك دروازه بان دوم مطمئن 
را براي پرسپوليس ايفا كرده و باز هم اگر موقعيتش پيش بيايد، مي تواند بخشي از توقعات را 

برآورده كند. در همين راستا به نظر مي رسد ابراهيم شكوري، مدير ورزشي باشگاه پرسپوليس 
خيلي بايد خداوند بزرگ را شكر كند كه يحيي گل محمدي در بهترين زمان ممكن وارد جدل 
تند كالمي بين او و رادو شد. مداخله سرمربي سرخ ها، گلر كروات را راضي به بازگشت كرد. در 
غيراين صورت با رويه اي كه شــكوري در پيش گرفته بود، تا االن البد اصل قرارداد فسخ شده 
و باشــگاه هم در نوبت دريافت حكم براي پرداخت غرامت 800هزار دالري به رادوشــوويچ 

نشسته بود.

  خدا را شكر كنيد آقاي شكوري!
  اگر رادو نبود و اين اتفاق براي لك مي افتاد...

ليگ برتر ايران)جام خليج فارس( -فصل بيستم

امتياز تفاضل گل گل خورده گل زده باخت مساوی برد بازيها تيم رتبه

281710142132961پرسپوليس1

28178349232659سپاهان2

28158532161653استقالل3

2811982925442تراکتور4

41-28125112929گل گهر5

2891362518740فوالد6

137-2881372728پيكان7
337-28107112629پديده8
637-2881372531آلومينيوم9

434-28810102226صنعت نفت10

833-2889112028مس رفسنجان11

532-2895142429نساجی12

828-28610121927نفت  مسجدسليمان13

826-28511122836ذوب آهن14

1223-28411131729سايپا15

2714-2828181845ماشين سازی 16

برنامه بازي

يکشنبه 3 مرداد 1400

پرسپوليس-تراکتور

سايپا-آلومينيوم

مس رفسنجان-پديده

ماشين سازی-پيكان

نفت  مسجدسليمان-گل گهر

فوالد-صنعت نفت

نساجی -استقالل

سپاهان - ذوب آهن

هفته  بيست و نهم

21:15

جمعه 8 مرداد 1400

صنعت نفت-ماشين سازی 

پديده-فوالد

آلومينيوم-نفت  مسجدسليمان

گل گهر-نساجی

استقالل-سپاهان

تراکتور-سايپا

ذوب آهن-مس رفسنجان

پيكان-پرسپوليس

هفته  سي ام

21:15

2 قدم مانده به جام
امشب در هفته ماقبل پاياني ليگ برتر پرسپوليس-تراكتور و داربي اصفهان مهم ترين بازي ها خواهند بود

نبرد پرسپوليس و سپاهان براي كسب عنوان قهرماني در ليگ بيستم به 2 قدم 
پاياني رسيده است؛ به جايي كه سرخپوشان تهراني بايد با تراكتور و پيكان مصاف 
بدهند و طاليي پوشان اصفهاني هم بايد با ذوب آهن و استقالل ديدار كنند. كورس 
قهرماني امسال بسيار جذاب و تماشــايي دنبال شد و احتماال براي نخستين بار 
در تاريخ ليگ برتر، نايب قهرماني خواهيم داشــت كه از ميانگين كسب 2 امتياز 
در هر بازي عبور كرده است. پرســپوليس براي ثبت نخستين گالت يا پنجگانه 
قهرماني در ليگ برتر لحظه شماري مي كند و سپاهان هم در پي پاره كردن نوار 
موفقيت هاي اين تيم اســت. اگر قرمزها امســال هم 
جام قهرماني را باالي ســر ببرند، با 7 قهرماني 
در ليگ برتر دســت نيافتني تر خواهند شد و 
فاصله خود با سپاهان را به 2 قهرماني افزايش 
مي دهند. از ســوي ديگر رقابــت تمام عيار 2 
باشگاه در حالي است كه شايد قهرماني در اين 
فصل براي كاپيتان هاي نام آشــنا و كهنه كار 
پرسپوليس و سپاهان هم شرايط ويژه تري 
داشته باشد. چه بسا اين آخرين فرصت 
جالل حسيني و احســان حاج صفي 
براي كسب عنوان قهرماني ليگ برتر با 

پرسپوليس و سپاهان باشد.

در مورد جالل حسيني قبال گزارش مفصلي داشتيم و مجموعه اتفاقاتي كه براي 
او رخ مي دهد، شــايد به منزله اين باشــد كه كاپيتان پرسپوليس آخرين فصل 
حضورش در اين باشگاه را پشت سر مي گذارد. به هر حال قرارداد جالل در پايان 
ليگ بيستم خاتمه مي يابد و او در 40سالگي بازيكن آزاد خواهد شد. روشن نيست 
كه باشــگاه و مخصوصا كادرفني به اين راحتي قرارداد جالل را تمديد كنند. او 
البته هنوز كيفيت خيلي خوبي دارد، اما نيمكت نشيني هاي اخيرش »معنادار« 

است. از سوي ديگر انتقال احســان حاج صفي 31ساله به 
آ.ا.ك در پايان فصل هم قطعي به نظر مي رسد و روزي 
نيست كه مطبوعات يونان مطلبي در اين مورد نداشته 
باشند. البته سن و سال احسان طوري است كه شايد 
اگر برود، طبق معمول فرصت بازگشت به سپاهان را 
پيدا كند، اما هيچ چيز قطعي نيست. خالصه اينكه به 

مجموع جذابيت هاي اين كــورس ديوانه وار، 
احتمال وداع يكــي از 2 كاپيتان با جام را 

هم اضافه كنيد. ايــن همه صبر كرديم 
و حاال بايد تا آخر هفته انتظار بكشيم؛ 
آنگاه خواهيم فهميــد باالخره جالل 
جام قهرماني ليگ بيستم را باالي سر 

مي برد يا احسان؟

كدامكاپيتانباجامميرود؟
شايد فصل آينده خبري از جالل حسيني و احسان حاج صفي در پرسپوليس و سپاهان نباشد
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 يكشنبه سوم مرداد

برنامه 
بازي هاي المپيك

 توكيو 2020

  تكواندو)میرهاشم حسینی و ناهید کیانی(: مرحله يک هشتم و يک 
چهارم نهايی اوزان ۵7 کیلوگرم زنان و 68 کیلوگرم مردان از ساعت 

۵:30 صبح، مرحله شانس مجدد، رده بندی و فینال از ساعت 14:30

  تیراندازی ) مهیار صداقت و هانیه رستمیان(: مرحله مقدماتی و فینال 
تپانچه 10 متر بادی زنان و تفنگ 10متر بادی مردان  از ساعت 4:30 

صبح تا 12 ظهر

  قايقرانی ) نازنین ماليی(: نیمه نهايی E و F  روئینگ يک نفره زنان از 
ساعت 4:30 صبح

  بسكتبال )ايران - چک(: از ساعت ۵:30 صبح

ادامه از 
صفحه 9

از منفي2 تا قله المپيك
جوادفروغيباشليكهايدقيقشدرتپانچهباديازفاصله
10مترنخستينطاليايراندرالمپيك2020ونخستين

طاليتاريخايراندررشتهتيراندازيرابهدستآورد

 حذف زشت عالمیان

نيماعالميان،تنهاپينگپنگبازايراندربازيهايتوكيو،جنجاليترين
ورزشــكارروزدوملقبگرفــت.اودرمرحلهمقدماتيبــاپلدرينكهال
بريتانياييمسابقهدادوحذفشد،امامهمترازنتيجه،رفتارپرخاشگرانه
عالميانبود.اوبارنك128باحريفيمسابقهدادكهرنك57دنيارادارد.آنها
2سالپيشسابقهبازيداشتندونيماكهبرندهآنديداربود،اميدداشتكه
اينبارهمبهپيروزيبرسد،امامشكلازهمانستاولشروعشد.داوربازي
بهسرويسهايعالميانخطادادواوكهايننظرراقبولنداشت،راكتش
رارويميزپرتكردويكاخطارگرفت.عالميانكهتمركزشراازدست
دادهبود،ستاولرا11بر7باخت.باتكراراتفاقاتستاول،عالميانفقط
يكامتيازدرستدومگرفتو11بريكباخت.دراينستسرويسهاي
عالميانتوهينبهحريفتلقيشد؛اوياسرويسهايشرابههواميزديا
رويزمين!ستسومراهمعالميان11بر6ازدستداد.درستچهارماز
عصبانيتاوكمشدوتوانستبازيرا11بر8ببرد،امابازينفسگيرست
پنجمراهمدرينكهال12بر10بردتاعالميانبــازيراببازد.بعدازرفتار
عالميان،خبرنگارانحاضردرتوكيوفدراسيونرامقصرمعرفيكردند.نظر
آنهااينبودكهرفتارهاينيماعالمياننتيجهتوجهبيشازحدفدراسيون
بهاووبرادرشنوشاداست.نوشــادهمچنديپيشدرمسابقاتانتخابي
تيممليجنجالســازوباهمراهانحريفانشدرگيرشد.پيمانحسني،
دبيرفدراسيونبههمشهريميگويدفدراسيونهمازرفتارنيماناراحت
اســت،بااينحالنقدهاراقبولدارد:»درهمهفدراسيونهادرمسابقات
داخليبهستارههايشانراحتميگيرند،اماايندليلنميشودكهورزشكار
درمســابقاتيدرحدالمپيكنتواندخودشراكنتــرلكند.داورخطاي
سرويسگرفتوورزشكاربايدازنظرداورتبعيتميكرد.«ازنظرحسني
خودعالميانمشكلسازشد:»اگراوتبعيتوباصحبتكردنمشكلرا
حلميكرد،داورهملجنميكرد.ورزشكاربايدبداندكجامسابقهميدهد
وبتواندصبورباشد.«نيماعالمياندربازيهايالمپيكريودوژانيروهمدر

مسابقهاولباختوحذفشد.

  پیروزي بوکسور ايران برابر قهرمان آفريقا

دانيالشهبخشبوكسوراهلاستانسيستانوبلوچستانديگرنمايندهايراندر
روزدومالمپيكبودكهدروزن57كيلوگرمرشتهبوكسبهداخلرينگرفت.
دانيالشهبخشكهقرعهسختيدارددررقابتنخستخودبهمصافقهرمان
آفريقامحمدحاموتازمراكشرفتكهباقاطعيتوبانتيجه3برصفرحريفش
راازپيشروبرداشت.بوكسورســبكوزنايراندردومينرقابتخودكاري
بهمراتبسختتردرپيشدارد.شهبخشبايددردومينرقابتخودبهمصاف
الزاروآلواركوباييدارندهمدالطاليجهــانوبرنزالمپيكبرود.اينمبارزه
چهارشنبه6مردادماهبرگزارخواهدشد.شاهينموسويديگربوكسورايراندر
اينرقابتهااستكهروزدوشنبه4مرداددروزن75كيلوگرمبهمصافيوتو
موريواكيبوكسور24سالهژاپنيخواهدرفت.تيمايرانبا2بوكسوردرالمپيك

توكيوحضورداردوهدايتاينتيمبرعهدهعليرضااستكياست.

   حذف تلخ  هادي پور در تكواندو

آرمينهاديپوردارندهمدالنقرهوبرنزجهانكهفدراسيونتكواندوروي
مدالاوحسابكردهبوددرروزدومبازيهايالمپيكبهرويشياپچانگ
رفتودردوردومحذفشد.تكواندوكاروزن58كيلوگرمايراندرنخستين
مبارزهخودبهمصافجفرســوناوچوآفرناندزازكلمبيارفت.دررانداول
تكواندوكاركلمبياييموفقشدبانتيجه6بريكهاديپورراشكستدهداما
درادامهتكواندكارايرانيورقرابرگرداندودرپايانبانتيجه22بر19پيروز
شد.هاديپوردردومينمبارزهخودبهمصافلوكاسگاژمنازآرژانتينرفت
وباقبولشكســت26بر6ازدوررقابتهاحذفشد.هاديپوردرحاليبه
مسابقاتالمپيكاعزامشدكهازناحيهرباطصليبيباآسيبديدگيمواجه
بود.اوباتوجهبهشكستتكواندوكارآرژانتينيدرمرحلهنيمهنهايي،ازكسب

مدالبرنزهممحرومشد.

 دوچرخه ايران به خط پايان نرسید 

ســعيدصفرزاده،تنهانمايندهدوچرخهســواريايــراندربازيهاي
المپيكتوكيونتوانســتازخطپايانعبوركند.اوكهدرمادهاستقامت
جادهسهميهگرفتهبودبايد234كيلومترركابميزدامانتوانستاين
مسابقهرابهپايانبرساند.دوچرخهسوارانايراندرالمپيكلندنوريو
همنتوانستهبودندازخطپايانعبوركنند.درپايانمسابقاتاستقامت
جاده،كاراپازازاكوادوربهمدالطالرسيد،فانارتازبلژيكبرسكوي

دومايستادوپوگاسارازاسلوونيبرنزگرفت.

انتقام از غول مرحله آخر 
تيممليواليبالايراندرشروعبازيهايالمپيك،مهمترينرقيبشلهستانرا

شكستدادتاروزيكهباطاليتيراندازيآغازشدهبودبايكبردشيرينتمامشود
دومينروزازبازيهايالمپيك2020توكيوروزرؤياييايرانبود.
بعدازمدالطاليجوادفروغيوتاريخســازياشدرتيراندازي،
پيروزيتيممليواليبالمقابللهســتانهمبــهاندازهيكطال
ارزشداشت.اگرهمه،ايرانوعربستانرادرفوتبالرقيبانسنتي
ميدانند،درواليبالهملهستانتيمياستكههميشهباايران
كريدارد.تيميكهدرباالترينسطحجهانبازيميكندوهمين
يكماهپيشدرفينالليگملتهايواليبالبازيكردودومشد.

كريايرانولهستانديروزقبلازبازيشروعشد؛جاييكهميخال
كوبياك،كاپيتانحريفبــهPolsat Sportگفت:»بازيكنان
ايرانمنراتحتتأثيرقرارنميدهند.آنهافقطيكتيمهستندكه
بايدشكستشاندهيم.«اينگفتههايكوبياكبيشترازقبلبه
مليپوشانايرانانگيزهدادتابازيمتفاوتيرابهنمايشبگذارند.
ايراندرليگملتهاباضعيفترينبازيهايچندســالاخير
دوازدهمشدهبودوالمپيكهرچندميدانخيليبزرگترياست
امابهترينفرصتبودتابازيكنانازاعتبارشاندفاعكنندوچهبهتر

كهايناتفاقدربازيبالهستانافتاد.
بازيكنان2تيم،بازيرااحساساتيوپراشتباهآغازكردند.درهرست
تيميكهكمتراشتباهكرد،بازيرابرد،نهتيميكهبهتربازيكرد.
درستاولايرانپراشتباهتربودوشروعخوبينداشتوبااختالف
7امتيازباخت.درستدوموســومبازينزديكبودوليايراناز
اشتباهاتحريفبهترسودبرد.درســتسومبازيدرلحظاتي

پرتنششــدوخاطرهالمپيكريورازندهكرد.درريوبازي2تيم
بهستپنجمكشيدودرگيريبازيكنانهنوزدرخاطرههامانده
است.درستچهارمبازيميتوانســتباپيروزيايرانبهپايان
برسداماازامتياز16بهبعد،بازيكنانوالديميرآلكنوتمركزشانرا
ازدستدادندونتوانستندامتيازاتازدسترفتهراجبرانكنند.
ستپنجماوجهيجانبود.بازينزديك2تيمبهامتياز23كشيده
شدوچهخوبكهايرانبرندهاينميدانبود.ويتالهنين،سرمربي
تيملهستانديروزبعدازشكستمقابلايراندرميكسدزونگفت:
»سورپرايزنشدم.ايرانتيمقدرتمندياستوبازيكنانبزرگيمثل

عباديپور،صالحيو...دارد.«
دفاعهايخوبمحمدموسوي،امتيازاتيكهاميرغفوربهموقع
گرفت،درخششميالدعباديپوروميثمصالحيدرحساسترين
امتيازاتستآخروالبتهپاسهايسعيدمعروفدليلپيروزي
ايرانبود،پيروزيايكهلبخندرابهلبانآلكنومربيروسومردم
ايرانآورد.دربازيديروزويلفردولئونبا23امتياز،امتيازآورترين
بازيكنبود.همچنينغفوربا19امتيــازوصالحيبا18امتياز،
امتيازآورترينبازيكنانايرانبودند.ايرانستهاياولوچهارمرا
بانتايج25-18و25-22باختودرستهايدوم،سوموپنجم
بهترتيببانتايج25-25،22-22و23-21حريفشراشكست
داد.شاگردانآلكنودربازيبعديدوشــنبهمقابلونزوئالقرار

خواهندگرفت.

اينمدالاسترسمديرانورزشراهمكاهشداد.
باوضعيتيكهوزنهبرداري،تكواندووحتيكشتي
داردآنهانگرانبودندكهكابوسبازيهاي2008درتوكيوتكرارشود.
حتيمســئوالنكاروانازخبرنگارانحاضردرتوكيوخواستهبودندتا
توقعمردمراپايينبياورند.مهديعلينژاد،معاونوزيرورزشگفتهبود:
»توقعمردمراپايينبياوريد،قرارنيستمادرهررشتهايمدالبياوريم.«

  چرا وزير در سالن نبود؟
ديروزبعدازمدالفروغيتبريكهابهسمتاوســرازيرشدند.ازوزير
ورزشگرفتهتاعليداييوبقيه.مسعودســلطانيفر،وزيرورزشبعد
ازپيامتبريكمدعيشــد:»درتهراندرگوشجوادفروغيگفتمكه
بهاحتمالزياددرالمپيكطاليياست.«امااگروزيرواقعافكرميكرد
فروغيميتواندمدالبگيرد،چرابهجايســالنتيراندازيبهســالن

شمشيربازيرفت؟

  ركوردهاي فروغي
امتيازيكهديروزفروغيثبتكرد،بهعنوانبهترينركوردتپانچهبادي
مرداندربازيهايالمپيكثبتشد.اوحاالمسنترينمدالآورتاريخ
ورزشايراناست.محمودنامجودربازيهايالمپيك1956ملبورندر
38سالگيمدالبرنزوزنهبرداريراگرفت.فروغيدر41سالگيبهمدال
رسيد.مدالاوبيستودومينمدالطالوهفتادمينمدالتاريخورزش

ايراندرالمپيكهاست.

  در انتظار مدال بعدي باشيم؟ 
عليدادگر،رئيسفدراسيونتيراندازيپايسكو5هزاريوروبهفروغي
پاداشداد؛3هزاربرايمدالو2هزارهمبرايشكســتنركورد.دادگر
ديروزمدالفروغيرابهرسانههاييتقديمكردكهدراينسالهاازاوو
فدراسيونشبيشترينانتقادراكردهبودند.فروغيسهشنبهاينهفتهدر
تپانچهباديمختلطمسابقهميدهد.آيااوميتوانددوبارهمدالبگيرد؟

    حذف دختران 
آرميناصادقيانوفاطمــهكرمزادههمديــروزدرتفنگ10متربادي
مسابقهدادندامابهفينالنرسيدند.كرمزادهباثبتامتياز624.9دررده
بيستوسومقرارگرفت.صادقيانهمبا622.6امتيازنفرسيامبود.الهام
هاشمي،سرمربيتيمبعدازشكستشاگردانشگفتهاست:»دخترانما
كمسنوسالوبيتجربهبودند.فشارمسابقهبرعملكردبسياريازبزرگان

اينرشتههمتأثيرمنفيداشتوآنهاهمنتوانستندخوبكاركنند.«

در روز دوم مسابقات المپيك، اميد كاروان ايران بيش از هر رشته ديگري به شمشيربازي 
بود اما در عمل اين تيراندازي بود كه چراغ اول را روشــن كرد و شمشيربازان كشورمان 
در صعود به مراحل نهايي ناكام ماندند. صبح روز شنبه مسابقات شمشيربازي المپيك در 
بخش انفرادي آغاز شد و در ابتدا همه  چيز براي شمشيربازان ايراني خوب پيش مي رفت اما 
در نهايت قرعه سخت كار دست ملي پوشان كشورمان داد. در مرحله اول هر 3شمشيرباز 
ايران حريفانشــان را بردند و به جمع 16نفر برتر رسيدند. اما از ميان اين 3نفر فقط علي 
پاكدامن تا مرحله يك چهارم نهايي صعود كرد كه او هم در اين مرحله شكست خورد تا 

شمشيربازان ايراني وداع تلخي با مسابقات انفرادي داشته باشند.
با وعده هايي كه مسئوالن فدراسيون شمشيربازي براي گرفتن مدال داده بودند، ديروز 
مديران ورزش ايران راهي سالن شمشيربازي شدند تا شاهد شگفتي سازي آنها باشند. 
سيدرضا صالحي اميري، رئيس كميته ملي المپيك و مسعود سلطاني فر، وزير ورزش و 
جوانان تماشاگران ويژه مسابقات مجتبي عابديني، علي پاكدامن و محمد رهبري بودند. 
هر چند مسئوالن فدراسيون قبل از شروع مسابقات گفته بودند توقع چنداني از مدال هاي 
انفرادي ندارند و اميدشان به مدال تيمي است اما بعد از پيروزي هاي پاكدامن، آنها به مدال 
انفرادي هم اميد بستند. هر 3نماينده ايران در سابر مسابقه دادند. عابديني و پاكدامن 
براي دومين بار المپيك را تجربه مي كردند. پاكدامن در ريودوژانيرو در مسابقه اول حذف 
شده بود اما عابديني تا نيمه نهايي پيش رفت و به رتبه چهارم رسيد. با اين سابقه انتظار از 

عابديني بيشتر بود اما پاكدامن موفق تر عمل كرد.
علي پاكدامن در مسابقه اول آندراس ژاتماري از مجارستان را كه سابقه قهرماني جهان 
را دارد 15 بر 12 شكست داد تا همه با خوشحالي از شــگفتي بگويند و به مدال اميدوار 
باشــند. عابديني هم 15 بر 10 گوردون از كانادا را شكست داد اما حريف بعدي او ژيالگي 
از مجارستان بود كه 2طالي المپيك در كارنامه داشت. محمد رهبري هم در مسابقه اول 
برنده بود و اپيتي از فرانسه را كه نفر ششم رنكينگ جهان بود 15 بر 13 شكست داد. بعد از 
اين 3 پيروزي بود كه پيمان فخري سرمربي تيم ملي گفت: »اهالي شمشيربازي مي دانند 
چه كار بزرگي كرده ايم. 2 شمشــيرباز ما مقابل 2 قهرمان جهان كه شانس نخست مدال 

المپيك بودند به پيروزي رسيدند و جز شاهكار چيز ديگري نمي توانم بگويم.«

پايان كار شمشيربازي در انفرادي
با شروع مرحله يك هشــتم، پاكدامن با رنك21  جهان توانست 15 بر 9 مكس هارتونگ 
از آلمان صاحب رنك5جهان را شكســت دهد. اما عابديني مقابل آرون ژيالگي 15 بر ۷ 
شكست خورد و از دور مسابقات كنار رفت. رهبري هم مقابل لوئيجي سامله از ايتاليا 15 بر 
۷ باخت و حذف شد. پاكدامن با اين پيروزي به مرحله  يك چهارم نهايي رسيد، جايي كه 
ژيالگي منتظرش بود. او هم 15 بر 6 به ژيالگي باخت تا هر 3نماينده ايران از بخش انفرادي 

حذف شوند. تيم ايران ششم مرداد بايد در مسابقات تيمي شركت كند.

شمشير ژيالگي، مانع مدال آوري ايران
درشمشيربازيانفراديالمپيكهر3ورزشكارايرانحذفشدندكه2نفرازآنهاراژيالگيازمجارستانحذفكرد
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گفت و گو

محمد زارعي| رشيد مظاهري مدتي است كه جاي خودش را 
درون دروازه استقالل به رقيبش يعني حسين حسيني داده. از 
دور اينگونه به نظر مي آيد كه دروازه بان سابق ذوب آهن و تراكتور 
از اين موضوع ناراضي باشد، اما رشيد در گفت وگو با همشهري 
داليلي براي نيمكت نشيني اش و پشت سر رقيب ماندنش ارائه 
مي دهد كه مي تواند هواداران اين تيم را قانــع كند. او درباره 
موضوعاتي جنجالي مثل توهين كنعانــي زادگان به هواداران 

استقالل يا وزير ورزش هم حرف زده است.

   از بازي با نفت مسجد سليمان شروع كنيم. شنيده 
مي شد ممكن اســت در اين بازي به تركيب برگردي. كال بازي 

چطور بود؟
مهم اين است كه خوشبختانه با تدابيري كه كادرفني داشت و تالشي 

كه بازيكنان انجام دادند، توانستيم برنده بازي شويم.

  از نيمكت نشيني در بازي هاي اخير برايمان بگو. چه 
شد كه اين همه طول كشيد؟

بازي كردن يا ذخيره بودن يا اينكه اصال چه بازيكني فيكس بازي كند يا 
روي نيمكت باشد، ما اين چيزها را در تيم مان نداريم. چيزي كه امسال 
در استقالل تجربه كردم، اين است كه هر كس هر جا كه مي تواند بايد 
كمك كند؛ حتي با نشستن روي نيمكت يا بازي كردن. در مقطعي 
كه من بازي نكردم، فكر مي كنم حسيني خيلي به تيم كمك كرد. 

ان شاءاهلل من هم در آينده بتوانم كمك بيشتري به تيم كنم.

  انگار برخالف شايعات از اين موضوع شكايتي نداري. 
گفته شده بود كه براي فصل آينده در حال سبك وسنگين كردن 

پيشنهادهاي ديگر هستي.
شايعه است ديگر. اين همه گفتند رشــيد تمرين نمي كند، رشيد 
اين طوري است و... من 2هفته مصدوم بودم، به خودم رسيدم، برگشتم 
و تمريناتم را تشديد كردم يعني محكم تمرين كردم. هيچ كس در اين 
مدت هيچ حركت حاشيه اي از من نديد. گفته بودند اگر رشيد بازي 
نكند، تيم را به هم مي ريزد اما ديديد كه من چنين شخصيتي ندارم. 
شرايط طوري بود كه سيدداشــت خوب بازي مي كرد. من هم بايد 
يك طور ديگر به تيم كمك مي كردم و منتظر مي ماندم تا به شكل هاي 

ديگر به تيم كمك كنم.

   منظورت چطور كمك كردني است؟
 يا بيرون بنشينم به تيم روحيه بدهم يا بازي كنم.

  شرايطي كه االن داري شبيه شرايط حسيني در 
نيم فصل اول است. حســيني صبر و تالش كرد تا به تركيب 

برسد. ممكن است دوباره ورق برگردد؟
اينجا استقالل است. يك بازي اش با خيلي از بازي هاي تيم  هايي 
ديگر فرق دارد. در جام حذفي مقابل ذوب آهن نمي دانســتم كه 
در تركيب نيستم ولي رفتم به سرمربي گفتم كه فكر مي كنم در 
اين مقطع حسيني بهتر مي تواند به شــما كمك كند. اين وسط 
در تمرينات هم مصدوم شــدم و 2هفته طول كشيد تا به شرايط 
مسابقه برگردم. با آقاي غالمپور هم صحبت كردم و فكر مي كنم 

با اين كارم توانستم به تيمم كمك كنم.

   شايد تا حاال نمونه اين موضوع را نداشته ايم كه 
يك دروازه بان درحالي كه ملي پوش اســت و از آمادگي هم 
برخوردار است، به مربي بگويد از دروازه بان ذخيره استفاده 
كند. اما از اين بحث بگذريم در مورد شرايط كلي تيم استقالل 

برايمان بگو.
من فكر مي كنم اگر آقا فرهاد زودتر باالي سر تيم مي آمد ما نتايج 
بهتري را مي گرفتيم؛ هرچند در اين مدت آقا فرهاد و كادرفني اش 
و كل تيم خيلي تحت فشــار بوديم. به نوعي مي توان گفت تنها 
بوديم. آقا فرهاد همه جوره تيم را جمع كرد. با همه احترامي كه به 
بقيه مربياني كه با آنها كار كردم، بايد بگويم اين حســي كه االن 
دارم براي نخستين بار است تجربه مي كنم. قبال هم بوده اما نه به 
اين شــدت كه يك مربي تا اين حد با بازيكنانش ارتباط عاطفي 
برقرار كند. اين باعث شد بازيكن هر كاري كه او بگويد با جان ودل 
برايش انجام دهد. االن آقا فرهاد به من بگويد بازي كن، من با تمام 
وجود برايش بازي مي كنم و اگر بگويد بيرون بنشين، با تمام وجود 
روي نيمكت به تيمم انرژي مي دهم. از هواداران هم مي خواهم كه 

همه جوره پشت سرمربي باشند چون آقا فرهاد تنهاست.

   بعد از اعتراض بازيكنان به شرايط مالي قرار بود 
درصدي به حساب بازيكنان واريز شود كه در نهايت اين كار 

انجام شد. درباره مديريت باشگاه چه نظري داري؟

من نخستين سالي است كه در استقالل هستم و نخستين سالي 
اســت كه من اعضاي هيأت مديره يك باشگاهي كه در آن عضو 
هســتم را مي شناســم. بازيكن نبايد هيأت مديره را بشناسد يا 
اينكه هيأت مديره با بازيكن در ارتباط باشــد. اما مديريت فعلي 
كارش خيلي ضعيف است و اصال در حد اســتقالل نيست. يك 
جورهايي شخصيت استقالل را آقا فرهاد دارد جورش را مي كشد. 
با محبوبيتي كه دارد و تالشي كه مي كند جورش را مي كشد. در 
اين مدت ما مديريتي ديديم كه فقط آمدند و قول دادند و رفتند، 
خيلي دلم براي بچه ها مي سوزد. نمي دانم كي مي خواهند تصميم 
بگيرند يك مدير خوب بگذارند؛ يك مديري كه فوتبالي باشــد و 
كارش را بلد باشد. اميدوارم اين اتفاق بيفتد. در اين دوره كه فكر 
مي كنم نمي شــود، اميدوارم با تغيير وزير ورزش اتفاقات خوب 
براي استقالل بيفتد. اميدوارم آقاي ســلطاني فر هر چه زودتر از 

ورزش برود.

      اســتقاللي ها با برد در داربــي حذفي خيلي 
خوشحال شــدند چون اين بازي از جام مهم تر است. درباره 

واكنش ها و حساسيت ها توضيح مي دهي؟ 
محكوم به برد بوديم. به خاطر يك ســري نتايج كه قبال در داربي 
گرفته بوديم، به خصوص باخت آخري كه مقابل اين تيم داشتيم 
و خود من درون دروازه بودم. ولي بيشتر از آنكه فكرش را بكنيد 
براي اين برد در اين بازي خوشــحالم اما از آقاي كنعاني زادگان 
گاليه دارم. اينكه همه ما ناموس داريم، اين هواداران اســتقالل 
حقشان نيست اين فحاشي ها. اگر اين بازيكن شخصيتش را حفظ 
كند، بهتر است. خيلي كار زشتي بود، خيلي كار چيپي بود. البته 
حسين هم پسر خوبي است ولي بعضي مواقع يك مقدار خودش 

را نگه  دارد، بهتر است. همين.

      امروز مرحله نيمه نهايي جام حذفي قرعه كشي 
خواهد شد. دوست داريد با چه تيمي  روبه رو شويد؟

ما ديگر به قرعه كشي فكر نمي كنيم ما فقط بايد جام بياوريم.

      فكر نمي كني با نيمكت نشــيني در استقالل 
جايگاهت را در تيم ملي از دست بدهي؟

نزديك به 6سال در تيم ملي بودم اما شرايط طوري بود كه علي 

بيرانوند داشــت خيلي خوب كار مي كرد و آنطور كه بايد به من 
فرصت بازي نرسيد. خيلي دوست داشتم درون دروازه تيم ملي 
قرار بگيرم و دل مردم را شــاد كنم ولي اين شرايط پيش نيامد. 
با اين حال، االن فكر مي كنم آقاي اسكوچيچ تصميم منطقي را 
گرفتند كه گلرهاي جوان تر را به تيم ملي دعوت كردند چراكه 
من 32سالم است. البته اين باعث نمي شود تالش نكنم تا دوباره 
به تيم ملي برنگردم بلكه تمام تالشم را مي  كنم اما بازهم تأكيد 
كنم تصميم اسكوچيچ منطقي بود. اميدوارم شرايطي پيش بيايد 

من هم درون دروازه تيم ملي بايستم.

      نظرت در مورد بازي با الهالل در ليگ قهرمانان 
آسيا چيست؟

براي بازي الهالل شــرايط خيلي فرق مي كنــد چراكه در فصل 
آينده خواهد بود و معلوم نيســت تا آن موقع چه شرايطي براي 
باشــگاه مي افتد. معلوم نيســت بازيكنان تمديدي چه كساني 
هســتند. معلوم نيســت بازيكنان را مي توانند حفظ كنند يا نه. 
خيلي از تيم ها االن دارند بازيكنانشان را جذب مي كنند اما در تيم 
ما هنوز تكليف تمديدي ها مشخص نيست. فرشيد اسماعيلي، 
سياوش يزداني، حســيني و خيلي هاي ديگر قراردادشان تمام 

مي شود.

      شرايط خودت چگونه است؟
من قرارداد دارم.

      مي ماني؟
بايد ببينم شرايط چطور مي شــود. براي اينكه سال قبل از جام 
جهاني است بايد شرايطم را دقيق بررسي كنم. اما امسال حضور 
در تيم استقالل اتفاق كامال بزرگي در زندگي من بود حاال تا پايان 
فصل بايد ببينيم چه اتفاقي برايم مي افتد. اميدوارم يك شرايطي 

پيش بيايد كه به نفع همه ما باشد.

     به عنوان سؤال آخر اســتقالل شانسي براي 
قهرماني در ليگ ندارد. از بين تيم هاي پرسپوليس و سپاهان 

دوست داري كدام تيم به عنوان قهرماني برسد؟
خب مسلما سپاهان.

اميرحسين اعظمي
 خبرنگار
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افقي:
 1- تيره و كدر- كاشف اشعه 

ايكس- جر و بحث كردن
2- از پيامبران بني اسرائيل- 
از رايج ترين قالب هاي ارائه 
آثار در خوشنويسي- قيمت

3- از مشتقات نفت- تنبل- 
گل شب بو

4- خوش بيــن بــه آينده- 
دل پسند

5- نوعــي جــرم قضايي- 
برگزيده

6- نشــانه مصــدر جعلي- 
شالوده- دانش خداشناسي 

و شناخت اديان
7- جنايتــكار- شــيريني 
سوغات يزد- زيرانداز خواب

8- هــر بخش از مســابقه 
تكواندو- وســيله اي شبيه 
شانه براي قالي بافي- شاعر 

نيشابوري
9- مدرك- رفت وآمد زياد- 

مسجد بزرگ شهر
10- نرم افزاري براي برقراري 
تمــاس تلفنــي اينترنتي- 
مدفــن ناصر خســرو- ترمز 

چارپا
11- دالوري- طفيلي

12- وزير خوشنويس خلفاي 
عباسي- پايتخت فنالند

13- پاكيزه تر- معروف ترين 

تراژدي يونان- جلگه
14- صندلي ســواركاري- 
از درختــان  ساكشــن- 

گرمسيري تناور
15- ناپايــدار- خانــه دوم 

كارمند- فرمان اتومبيل
  

عمودي:
1- قصيده ســراي قــرن 
ششم- هادي الكتريسيته- 

باد سرد
2- قاب عينك- مشابهت- 
از واحد هاي ذخيره ســازي  

اطالعات در كامپيوتر
3- ســياره ســرخ- قليل- 
شهري با تأسيسات هسته اي

4- شــهر زيارتــي- عزيز و 
دوست داشتني- بتن مسلح

5- عجز- فيلمي از سينماي 
ژاپن به كارگرداني كوروساوا 
6- نفي كننده- گرز آهنين- 

بز كوهي
7- گــذرگاه- فرماندهان- 

دروازه بدن
8- در آن... كــه بميــرم در 
آرزوي تو باشم- زبان قديم 

هند- كتاب هندو
9- مقابــل تقــدم- قائم به 

ذات- مرغ سليمان
10- تلــخ- ميانجيگري- 

ساقه برنج

11- شــرح زندگاني ايــن عارف 
بــزرگ در تذكــره االولياي عطار 

آمده است- فدايي
12- قوه حافظه- متعلق به خانه- 

ميوه خوب
13- غيراختياري- پــدر مرده- 

شهري در انگلستان
14- گرو گذاشــته شــده- رواج 

دادن- مملكت
15- نشانه جمع- حداقل- غذايي 

از مرغ آغشته به آرد سوخاري

اماكانيماجترا
ديرپسفقزاهناويد
ملاساديدمتروم
زمومسدازدجاو
نالارمماميسح
دلبنشنبدرومو
هدرباتلدكاسما

ندروخفدههبريت
رگالبييالكحضم
مرياوهنيبيات
اكالابهواندر
نورنجاسمسومم
تراساملايسروك
يسيتنرزيزعلادبع
كوتساهملدنياب 15
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 پورموسوي: مقابل فوالد براي خودمان
 بازي مي كنيم

صنعت نفت آبادان يك فصل پرفراز و نشــيب را در ليگ امسال 
پشت سر گذاشت. آنها در شروع ليگ نتايج بسيار خوبي گرفتند 
ولي مشكالت مالي باعث شد تا برزيلي هاي جنوب با بحران جدي 
روبه رو شده و هفته ها درحسرت برد باقي بمانند. در نيم فصل دوم 
اما چند نتيجه خوب شرايط را تغيير داد و اوضاع را كمي بهتر كرد 
ولي در مجموع آنها روزهاي پرفراز و نشيبي را پشت سر گذاشتند. 
سيدسيروس پورموسوي در آخرين روزهاي فصل تأكيد مي كند كه 
اگر مشكالت مالي باشگاه برطرف نشود حاضر نيست در اين تيم 
بماند. ســرمربي صنعت نفت آبادان درخصوص وضعيت اين تيم و 

مسائل مختلف ديگر به سؤاالت پاسخ مي دهد.

  فكر مي كنيد ازفوالد امتياز بگيريد؟
بازي سختي داريم ولي اميدوارم نتيجه بگيريم.

 فوالد براي آسيايي شدن به امتياز بازي با شما احتياج 
دارد. با تمام توان مقابل اين تيم بازي خواهيد كرد؟ 

فوالد تيم قابل احترامي اســت و در خوزستان محبوبيت بااليي دارد اما 
ما در بازي اين هفته دنبال برد هســتيم. ما توجهي به شرايط حريف در 
جدول نداريم و براي خودمان و هوادارانمان بازي مي كنيم. هواداران نفت 
در هر بازي از ما برد مي خواهند و به همين دليل ما هم براي پيروزي بازي 

خواهيم كرد.

  فكر مي كنيد در پايان ليگ چه رتبه اي را به دســت 
بياوريد؟

اگر بتوانيم در اين دو بازي نتايج خوبي بگيريم مي توانيم در رده هشتم يا 
نهم قرار بگيريم ولي واقعا كار صنعت نفت بسيار سخت است. ما گرماي 
وحشتناكي را تحمل مي كنيم و نمي توانيم در اين هوا مثل ديگر تيم هاي 

ليگ برتري تمرين كنيم. 

  آيا قرار است فصل بعد هم در صنعت نفت بمانيد؟
من فصل بعد هم قرارداد دارم. ما امسال يك تيمي را جمع كرديم تا بتوانيم 
نتايج خوبي را بگيريم و كار اصلي را براي فصل بگذاريم و با حفظ نفرات و 

جذب نفرات جديد بتوانيم دنبال يك موفقيت بزرگ باشيم.

  تا حاال صحبتي با باشگاه درباره فصل آينده داشته ايد؟
بله صحبت هايي انجام داده ام و مسئله مهم اين اســت كه قرارداد 14، 
15بازيكن ما تمام شده است. من از باشگاه خواسته ام كه با بازيكنان تسويه 
حساب كنند و سپس آنها را براي فصل آينده حفظ كنند. اگر باشگاه پول 
بازيكنان را بدهد طبيعتا اعتماد آنها هم نسبت به باشگاه بيشتر خواهد شد.

  اگر مشكالت مالي حل نشود در صنعت نفت مي مانيد؟
من كه خودم در زمين فوتبال بازي نمي كنم و نياز به ابزار 
دارم. قطعا اگر مشــكالت مالي حل نشود نمي توانم 
بمانم چون هواداران صنعت نفــت از تيم انتظار 
دارند. اگر من بمانم و مشكالت حل نشود و دوباره 
داستان همين فصل تكرار شود هواداران تيم به 
من مي گويند چرا قبول كردي در صنعت نفت 
بماني. آنها توقع دارند كه در فصل آينده 
براي كسب سهميه آسيا بجنگيم و 
اگر شرايط مالي خوب نشود قطعا 

نمي توانم بمانم.

  راستي چرا 
مشكي  پيراهن  ديگر 

نمي پوشيد؟
بله همينطور است. آخرين بار 
سال گذشته بود كه مقابل تيم 
نفت مسجد سليمان پيراهن 
مشكي پوشيدم ولي در بازي 
اين هفته دوباره پيراهن مشكي 

مي پوشم.

 رشيد مظاهري: خودم از مجيدي 
خواستم حسيني فيكس شود 

  اميدوارم سلطاني فر هر چه زودتر از ورزش برود 

   آقاي كنعاني زادگان،حق هواداران استقالل اين فحاشي ها نيست

 دوست دارم سپاهان قهرمان شود
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مساحت شلتوك كاري در خوزستان
ميانگين مساحت شــلتوك كاري استان خوزســتان طي 36ســال 1362 لغايت 1397 معادل 
45507هكتار است. كمترين ســطح زيركشت شــلتوك با 14933هكتار مربوط به سال 1387 
و بيشــترين آن با 71791هكتار در سال1375 است. پس از سيالب ســهمگين زمستان1397 و 
بهار1398 در استان خوزستان و آبگيري كم سابقه سدهاي استان و آبگرفتگي كشت هاي پاييزه و 
واردآمدن خسارت به زارعان، در سال هاي 1398 و 1399 به ترتيب 205 و 176هزار هكتار زيركشت 
شلتوك برده شد و امسال نيز 90هزار هكتار زيركشت شلتوك است. طبق اعالم سازمان آب و برق 
خوزستان، حجم آب مورد نياز شلتوك كاري 30 تا 35هزار مترمكعب در هكتار است. كل حجم آب 
مورد نياز شلتوك كاري در استان و حاشيه كرخه در سال آبي جاري به ترتيب 2.9ميليارد  مترمكعب 
و 620ميليون مترمكعب برآورد مي شود. اين حجم از آب مصرفي مي توانست آب قريب به 250هزار 

هكتار محصول استراتژيك گندم را براي كشت پاييزه در خوزستان تامين كند.

ث
مك

  برگزاري مجدد آزمون وكالت عادالنه است
براساس آنچه كه اعالم كردند سؤاالت آزمون وكالت كه در تاريخ 2۵تير 
برگزار شد لو رفته بود. اين آزمون با 3بار تعويق در تاريخ فوق برگزار 
شد و دست آخر هم با سؤاالتي كه لو رفت، تنها راه برقراري عدالت در 

خصوص اين آزمون برگزاري مجدد آن است.
ساماني از تهران

  چه كساني از سرعت واكسيناسيون راضي هستند 
اينكه مسئوالن بعضا عنوان مي كنند مردم از سرعت واكسيناسيون راضي 
هستند دقيقا منظورشان كدام مردم است؟ وقتي در بسياري از مراكز فقط 
نصف روز واكسن تزريق مي شود كه آن هم بيشتر به دليل كمبود واكسن 
است و البته بي برنامگي، چگونه واكسيناسيون سرعت دارد؟ اصال معيار 

نظرسنجي مسئوالن چيست و از چه كساني نظرسنجي شده است؟ 
روزبهي از تهران 

 
  پوشال كولر با آب ناسالم 20روزه غيرقابل استفاده مي شود 

در محله خانه اصفهان روزنه هاي پوشال هاي كولر آبي كمتر از 20روز 
مسدود مي شود و شــوره نمكي تمام منافذ آن را مي پوشاند كه اين 
موضوع حكايت از ناسالم بودن آب اين منطقه دارد. آب شرب اصفهان 
در اكثر مناطق وضعيت بسيار بدي دارد كه از سال گذشته درهمين 
موقع، به مراتب بدتر است. بماند كه پوشال را به چندبرابر قيمت سال 

قبل مي خريم و مدام مجبوريم آن را عوض كنيم.
محمود بليغيان از اصفهان 

 
   اتوبوسراني در شهر جديد پرند داير شود 

ساكنان شهر پرند، اغلب اقشار ضعيف جامعه هستند كه چه بسا خودرو 
هم ندارند. دسترسي از پرند به تهران كه محل اشتغال اكثر آنان است 
برايشان سخت است و اتوبوسي هم بين تهران و پرند آمد وشد نمي كند 

كه مسافران هرروزه از آن استفاده كنند.
طاهر از پرند 

  
  كاركنان حق الزحمه اي صداوسيما فراموش شده اند 

كاركنان حق الزحمه اي و نيروهاي برنامه اي و ساعتي صداوسيما در 
شهرهاي مختلف هرگز از مزاياي حقوقي درستي برخوردار نبوده اند و 
هيچ مديري به فكر آنها نبوده است، درحالي كه بسياري از برنامه هاي 
اصلي سازمان توسط اين قشر تهيه و توليد مي شود. به نظر مي رسد اين 

قشر به طور كلي فراموش شده اند.
سحابي از تبريز 

 
  با كساني كه آشكارا آب را هدر مي دهند برخورد شود 

از مسئوالن مي خواهم باتوجه به وضعيت و شرايط بحراني آب با كساني 
كه كوچه و خيابان را به جاي جارو با آب شست وشو مي دهند يا به بهانه 
آبپاشي، آب بازي مي كنند يا خودروي خود را با آب شهري مي شويند 

به شدت برخورد شود.
مناني از تهران 

 
   نظارتي بر كار دندانپزشكان نيست 

چند روز قبــل به علت درد دنــدان عقل به كلينيك دندانپزشــكي 
شــفاي قزوين مراجعه كــردم. پــس از معاينــه و گرفتن عكس، 
يك ميليون و300هزار تومان از بنده دريافــت كردند و گفتند كه دو 
ســاعت صبر كنم تا كارم انجام شــود. در اين مدت هم دريغ از يك 
بي حسي يا قرص مسكن. بعد از دو ســاعت گفتند وقت ندارند و بايد 
تا هفته بعد صبر كنم! تكليف من كه با درد اورژانسي به آنجا مراجعه 
كردم چيست و با اين درد چطور تا هفته بعد صبر كنم. از طرفي پولم 
را هم بازنمي گردانند تا به جاي ديگري مراجعه كنم. چه كسي مسئول 

نظارت است، به كجا شكايت كنيم؟
رحماني از قزوين 

  اينترنت همراه اول در اهواز چه زماني وصل مي شود؟
در اهواز اينترنت همراه اول همچنان قطع است و در كسب وكارها و امور 
دانشجويان اختالل ايجاد شده است. از مسئوالن تقاضا داريم اينترنت 

همراه اول سريع تر وصل شود.
نجالن، دانشجو از اهواز

پزشكي جامعه نگر، حلقه مفقوده 
مديريت كرونا در كشور

ادامه از  اگر بخواهيم در سطح كالن جامعه براي پاندمي 
و همه گيري كرونا برنامه ريزي كنيم، بايد وارد صفحه اول

ســطح پزشــكي جامعه  نگر شــويم و در چنين مواقعي بايد از نگاه 
كارشناســي افرادي بهره گرفت كه در حوزه طب جامعه  نگر فعاليت 
مي كننــد؛ بدين ترتيــب، متخصصــان پزشــكي اجتماعــي، 
اپيدميولوژيست ها و بسياري از فارغ التحصيالن حوزه بهداشت در گروه 
دوم قرار مي گيرند. هم اكنون عمده جايگاه هاي تصميم سازي در سطح 
كالن پزشكي برعهده افرادي است كه ســال ها در حوزه تشخيص و 
درمان بيماران و نه الزاما برنامه ريزي براي مديريت بيماري ها در سطح 
جامعه آموزش ديده و تجربه كسب كرده اند؛ به همين منوال، در بحث 
كرونا تا همين چند ماه پيش، از بيست و چند نفر اعضاي منصوب وزير 
بهداشت در كميته علمي ســتاد مقابله با كرونا فقط يك نفر پزشك 
جامعه نگر حضور داشته و ســاير افراد عمدتا از استادان حوزه باليني 
كشور بودند. بر همين مبنا برخي از اشتباهات رقم خورده در مديريت 
پاندمي كرونا به دليل بي توجهي به اين مسئله بوده و عمدتا افرادي در 
سياستگذاري كرونا نقش داشته اند كه در بخش درمان افرادي ممتاز، 
ولي فاقد نگرش هــاي جامعه محور بوده اند. تأكيد ويــژه در اين باره 
به معناي حذف و بهره  نگرفتن از پزشكان باليني نيست، اما نبايد نظرات 
مشورتي و كارشناسي كرونا را محدود به نظرات اين گروه كرد؛ چراكه 
متخصصان پزشكي جامعه  نگر در اين موضوعات آموزش ديده  و در اين 
بخش مهارت كسب كرده اند. بر اين اساس موضع گيري هايي كه درباره 
ممنوعيت برخي واكســن ها رقم خورد يــا مخالفت هايي كه درباره 
واكســن هاي با تكنولوژي باال )High Tech( وجود داشــت، عمدتا 
مشاوره هايي بود كه از سوي پزشكان باليني القا شــد و ما را از روند 

واكسيناسيون و مديريت كرونا عقب انداخته است.
به طور خالصه مي تــوان گفت جهت متحول كردن نظام ســالمت 
كشور و بيرون آمدن از شرايط نابسامان پاندمي كرونا ضروري است 
تا از ديدگاه هاي متخصصان پزشــكي جامعه نگر بهره  برد نه با حذف 
متخصصان باليني از چرخه تصميم گيري، بلكه با ســپردن ســكان 
مديريت سالمت جامعه به دست مديراني كه آموزش و تجارب الزم در 

حوزه هاي پيشگيري، سياستگذاري و مديريت را كسب كرده باشند.

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

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

با مردم

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

  نقشه كارمند اخراجي
  براي سرقت هاي ميليوني 

پسر جوان پس از اخراج از مركز خدمات بيماران 
و ســالمندان، براي انتقام گيــري نامزدش را 
به عنوان پرســتار اين مركز به خانه بيماران و 
سالمندان مي فرســتاد تا طال و جواهرات آنها 

را سرقت كند.
به گزارش همشهري، پسر جوان از مدتها قبل در 
يكي از مراكز خدماتي بيماران و سالمندان كار 
مي كرد تا اينكه مسئوالن مركز متوجه شدند او 
از آنجا سرقت مي كند و وي را اخراج كردند.  از 
آن زمان بود كه او از مسئوالن مركز كينه به دل 
گرفت و نقشه كشيد  تا هم از آنها انتقام بگيرد و 

هم به بتواند به سرقت هايش ادامه دهد.
او مدتي بود كه به دختري بالگر عالقه مند شده 
و قصد ازدواج با وي را داشــت. وقتي ماجراي 
اخراج شــدنش را با نامزدش در ميان گذاشت 
با هم قرار ســرقت گذاشتند. پســر جوان در 
شــبكه هاي اجتماعي به نام همان مركزي كه 
از آنجا اخراج شــده بود، آگهي مــي داد. اما در 
آگهي شــماره تماس خودش را اعالم مي كرد. 
چند روز بعد از نخســتين آگهــي بود كه موج 
تماس ها با پسر جوان براي خدمات مربوط به 
بيماران و ســالمندان به راه افتاد. مركزي كه از 
آن در آگهي نام برده شــده بود، مركز معتبري 
بود و همه با ديدن نام آن توجه شــان به آگهي 
جلب مي شد. وقتي مردم با ديدن آگهي با پسر 
جوان براي ارائه خدمات به بيماران شان تماس 
مي گرفتند او دختر مورد عالقه اش را به عنوان 
پرستار به خانه مردم مي فرستاد و دختر جوان  
بعد از چند روز رفت وآمد به خانه طعمه هاي شان 
و شناسايي محل نگهداري طال و جواهرات، آنها 
را با نوشيدني مســموم بيهوش و با همدستي 
نامزدش اموالشان را ســرقت مي كرد. به دنبال 
وقوع چند شكايت از پرستار قالبي، تحقيقات 
براي دســتگيري او و همدســتش آغاز شد. 
سارقان در هر سرقت اموالي با ارزش بين 100 تا 
۵00ميليون تومان سرقت كرده بودند و ماموران 
زير نظر داديار شعبه2 دادسراي ويژه سرقت به 
تحقيقات ادامه دادند تــا اينكه وقتي متهمان 
طالهاي يكــي از شــاكيان را در يك صفحه 
اينستاگرامي به فروش گذاشته بودند، مالباخته 
اين آگهي را ديد و با گــزارش ماجرا به پليس، 
متهمان دستگير شدند. آنها در بازجويي ها به 
سرقت هاي سريالي اعتراف كردند و تحقيقات 

براي شناسايي ساير مالباختگان ادامه دارد. 

دستگيري 6 نفر از متهمان 
حادثه هولناك سنندج

وقتي درگيري ميان اهالي 2طايفه 
بر سر يك قطعه زمين كشاورزي پيگيري

به بيمارستان كوثر شهر سنندج 
كشيده شد، آنها با قمه و شمشــير به جان هم 

افتادند و حادثه اي هولناك را رقم زدند.
به گزارش همشهري، غروب چهارشنبه گذشته 
اهالي 2طايفه كه در 2روستاي همسايه حوالي 
ســنندج زندگي مي كردند بر ســر يك زمين 
كشاورزي با هم درگير شدند. اختالف آنها بر سر 
اين زمين به مدت ها پيش برمي گشت و آن روز 
وقتي درگيري شروع شد، آنها با چماق و چاقو به 
جان هم افتادند و در نتيجه اين درگيري عده اي 
مجروح شدند. بســتگان مجروحان آنها را براي 
درمان به بيمارستان منتقل كردند اما اين پايان 
ماجرا نبود. چرا كه ضاربان و بستگانشان شروع 
به تعقيب آنها كردند و وقتي مجروحان به بخش 

اورژانس بيمارستان منتقل شدند تا تحت درمان 
قرار بگيرند، ضاربان و بستگانشان نيز وارد آنجا 
شده و بار ديگر با آنها درگير شدند.  طرفين اين بار 

با قمه و شمشير به جان هم افتادند.
به گفته شــاهدان اين حادثه، شدت درگيري به 
حدي بود كه پرسنل بيمارستان و افرادي كه در 
آنجا حضور داشتند براي حفظ جانشان اقدام به 
فرار از طريق درهاي خروجي و پنجره ها كردند 
و همزمــان ماجرا به پليس گزارش شــد. وقتي 
مأموران در محل حاضر شدند، ضاربان و عامالن 
اصلي درگيري فرار كرده بودنــد. اين در حالي 
بود كه در جريان درگيــري خونين در اورژانس، 
دست يكي از مصدومان از مچ قطع شده بود كه 
وي براي پيوند عضو به بيمارستان اروميه انتقال 
يافت اما به دليل شــدت خونريــزي جانش را از 
دست داد. يكي ديگر از مصدومان نيز فردي بود 

كه ضربه شمشــير به گردنش اصابت كرده بود 
كه بالفاصله به اتاق عمل منتقل شــد و از خطر 
مرگ نجات يافت. به دنبــال اين حادثه هولناك 
و انتشار كليپي وحشتناك از درگيري خونين در 
اورژانس بيمارستان كوثر سنندج، دادستان اين 
شهر وارد ماجرا شد و تيمي از مأموران، تحقيقات 
گسترده اي را براي شناسايي و دستگيري عامالن 
اين درگيري آغاز كردند. محمد جباري، دادستان 
سنندج شامگاه جمعه گذشــته به خبرنگاران 
گفت: با سرعت عمل پليس 6نفر از متهمان اين 
حادثه دستگير شــدند كه يكي از آنها از ضاربان 
اصلي فردي اســت كه در اين درگيري جانش را 

از دست داد. وي با هشدار به متهماني كه در اين 
حادثه دست داشــتند و متواري شده اند گفت: 
هويت تمامي اين افراد شناسايي شده و به زودي 
دستگير خواهند شد و تحقيقات درباره اين حادثه 
ادامه دارد. به گفته وی، دستگاه قضا در برخورد با 
كساني كه امنيت و آرامش عمومي جامعه را دچار 
اختالل مي كنند هيچ اغماض و مماشاتي نخواهد 
داشت. جباري افزود: مردم استان اطمينان خاطر 
داشته باشند كه مجرمان و متعرضان به امنيت و 
آرامش عمومي، هيچ راه فراري از دســت قانون 
ندارند و دســتگاه قضايي اســتان، بدون هيچ 

مسامحه اي به شدت با آنان برخورد خواهد كرد.

 مرد 86ســاله اي كه يكي از اقوامش را در 
خواب با كوبيدن گلدان به ســرش به قتل 
رسانده اســت در بازجويي هاي مقدماتي 
مدعي شد كه مقتول قصد داشته ۵نفر، از 

جمله او را بكشد.
به  گزارش همشــهري، صبــح روز جمعه 
وقتي داماد مردي 86ساله براي احوالپرسي 
به خانه او رفت با حادثــه تكان دهنده اي 
روبه رو شــد. او از پدر همسرش شنيد كه 
چند ساعت قبل مردي ۵2ساله را كه همراه 
او در آن ساختمان زندگي مي كرد، به قتل 
رسانده اســت. محل حادثه، ساختماني 
3طبقه در حوالــي نارمك بــود كه مرد 
سالخورده در يكي از طبقات آن و مقتول 
كه از اقوام دور او بود نيز در طبقه ديگر آنجا 
زندگي مي كرد. چون صاحبخانه مســن و 
بيمار بود، مقتول از مدتــي پيش به خانه 
او رفته بود تا هم جايي براي زندگي كردن 
داشته باشد و هم از صاحبخانه پرستاري 

كند. آنها مدت ها بود كه بدون هيچ مشكلي 
با يكديگر زندگي مي كردند و معلوم نبود 

چرا چنين جنايتي رخ داده است.
مرد ســالخورده درحالي كه لباس هايش 
خون آلــود بــود و حال خوبي نداشــت، 
دامادش را به پشــت بام خانه برد و جسد 
مقتول را به او نشــان داد. داماد جوان كه 
تا آن زمــان حرف هاي پدرزنــش را باور 
نكرده بود وقتي جســد را ديد شوكه شد 
و با پليس تمــاس گرفــت و دقايقي بعد 
مأمــوران كالنتري127 نارمــك خود را 
به آنجا رســاندند. بررسي هاي اوليه نشان 
مي داد مقتول درحالي كه روي پشت بام در 
رختخوابش خوابيده و وسايل شخصي اش 
هم باالي ســرش بود با اصابت گلدان به 
سرش، در خواب جان باخته است. موضوعي 
كه متهم هم به آن اعتــراف كرد و در اين 
شــرايط بود كه ماجرا به رحيم دشتبان، 
بازپرس شــعبه اول دادسراي امور جنايي 

تهران گزارش شد و دقايقي بعد با حضور او 
و افسران اداره دهم پليس آگاهي تحقيقات 

فني در اين باره كليد خورد.
آن طور كه شواهد به دست آمده از صحنه 
جنايت نشان مي داد اين قتل حدود ساعت 
3 بامداد، درست زماني كه مقتول در خواب 
بود اتفاق افتاده اســت. متهم در اعترافات 
اوليه اش گفت: من و مقتول مدت ها بود كه 
با هم زندگي مي كرديم، اما وقتی فهميدم 
كه او مي خواهد من را بكشد زمانی كه در 
خواب بود به پشــت بام آمدم و يك گلدان 

برداشتم و به سرش كوبيدم و او را كشتم.
با وجود اعتراف اين مرد به قتل هم خانه اش، 
اوضاع و احوال او نشان مي داد كه تا حدودي 
دچار توهم اســت. با اين حــال او تحت 
بازجويي قــرار گرفت تــا ناگفته هاي اين 
جنايت را بازگو كند. او گفت: من مدت ها 
به تنهايي زندگي مي كردم اما از چند وقت 
پيش مقتول كه از اقوام دورمان بود و خانه 

هم نداشت پيش من آمد تا از من مراقبت 
كند. مدت ها با هم زندگي مي كرديم و هيچ 
مشكلي نداشــتيم، اما از چند وقت پيش 
رفتار او عوض شد. چند مرتبه من را تهديد 
كرد كه مي كشــمت، اما من حرف هايش 
را جدي نمي گرفتم. ايــن وضعيت ادامه 
داشت تا اينكه ســاعت7 عصر روز قبل از 
قتل او دوباره من را تهديد كرد و گفت كه 
مي خواهد ۵نفر، از جمله من را بكشــد. او 
حرف هايش جدي بود. من هم ترسيدم و 

نقشه قتلش را كشيدم.
متهم در ادامه اعترافاتش گفت: چند ساعت 
بعد او براي خوابيدن به پشت بام رفت. مدتي 
بود كه در پشت بام مي خوابيد. من هم بيدار 
ماندم و چند ساعت صبر كردم تا او بخوابد. 
حدود ســاعت3 صبح بود كه به پشت بام 
رفتم، يك گلدان برداشتم، به سرش كوبيدم 
و پايين آمدم. ديگر خوابم نمي برد تا اينكه 
صبح شد و دامادم به خانه ام آمد و من هم 

همه  چيز را برايش تعريف كردم. براساس 
اين گــزارش هم اكنون متهم 86ســاله با 
صدور قرار قانوني در بازداشت به سر مي برد 

و تحقيقات در اين باره ادامه دارد.

درگيري خونين در اورژانس 

بيمارستان جان يك نفر را گرفت

توهم قتل 5نفر، از مرد 86ساله قاتل ساخت

 كشت شــلتوك برنج سال هاست در 
خوزســتان انجام مي شــود و ســود آب

اقتصادي باالي آن، كشاورزان زيادي را 
به كشــت اين گياه آب بــر ترغيب كرده اســت. در 
ســال هاي پرآب 97 و 98 كه سيل بخش عمده اي از 
خوزستان را تخريب كرد، دولت براي جبران خسارات 
ناشي از سيل، به كشاورزان اجازه داد كه به جاي كشت 
فصلي، برنج بكارند. اين تغيير رويه در سال هاي پرباران 
باعث شد تا كشاورزان تمايل بيشتري به كشت برنج 
داشته باشند. در نتيجه؛ طبق گفته مسئوالن وزارت 
نيرو، حقابه تاالب هورالعظيم كه در منتهي اليه كرخه 
قرار دارد، براي كشت برنج برداشت مي شود. از سوي 
ديگر، كارشناسان معتقدند كه بارگذاري بيش از اندازه 
بر رودخانه كرخه به خصوص در باالدست مانع از تحقق 

حقابه ها شده است.
آنچه راكه اين روزها در خوزستان در حال وقوع است 
ناشي از طرح ها و سياست هاي غيركارشناسي است 
كه بدون پيوست هاي زيســت محيطي و اجتماعي از 
سال76 در حال اجراســت. حقابه خوزستان از منابع 
آبي رودهاي كارون، كرخه، دز، مارون و زهره به طور 
متوسط به ميزان 32ميليارد مترمكعب تامين مي شود. 
اما بيشترين مشكل در منابع آبي خوزستان در حوزه 
آبي كرخه منتهي به تاالب هورالعظيم خود را نشان 

مي دهد.
نعيم حميــدي، فعال حــوزه آب در خوزســتان به 

همشهري مي گويد: 37پروژه انتقال آب يا سدسازي 
در باال دست سد سيمره بالي جان كرخه شده است. 
اين پروژه ها بــدون مجوز زيســت محيطي در حال 
مطالعه، اجرا و بهره برداري هستند. در باالدست سد 
كرخه، سد ســيمره با 3200ميليون مترمكعب آب 
احداث شده كه هم اكنون مخزن آن 70درصد پر است. 
اين درحالي است كه ســد كرخه فقط 30درصد آب 
دارد. قرار بود كه سد سيمره براي توليد برق استفاده 
شود، ولي هم اكنون در پاياب اين سد در استان هاي 
لرســتان و ايالم برنج كاشته مي شــود. درحالي كه 
زمين هاي خوزستان به دليل جلگه اي بودن براي كشت 
شلتوك برنج مناسب تر از اراضي كوهستاني پلدختر و 
دهلران در ايالم و لرستان است. با اين حال كشاورزان 
خوزستاني در ســال هايي كه دولت اعالم كرده بود؛ 
شلتوك نكاريد، سطح زيركشت را از 180هزار هكتار 

به 70هزار هكتار كاهش دادند.

نعيم حميدي به جلســه ســتاد مديريت بحران در 
20ارديبهشــت امســال اشــاره مي كند كه در آن 
نمايندگان وزارت نيرو، محيط زيســت و كشاورزي 
حضور داشــتند و تصميم گرفتند در 4ماهه خرداد 
تا شــهريور 6۵0ميليون مترمكعب آب براي شرب، 

كشاورزي و محيط زيست از سد كرخه رها كنند.
وي افزود: از اين مقدار قرار بود 2۵0ميليون مترمكعب 
براي تاالب هورالعظيم استفاده شود. ولي اين مصوبه 
اجرايي نشد به طوري كه هم اكنون كه نيمي از زمان 
مصوبه گذشته، فقط ۵0ميليون مترمكعب از حقابه 
تاالب تخصيص يافته است.مســئوالن مدعي اند كه 
يك ميليارد مترمكعب آب تا 2۵فروردين از پشت سد 
كرخه رهاسازي كرده اند ولي اين آب به درد كشاورزان 

نمي خورد چون در فصل كشت رها نشده است.
برنج، محصول آب بري اســت كه براساس بند »ك« 
تبصره 8قانون بودجه در سال1400 كشت اين گياه 
در مناطق مختلف كشــور در چارچوب سياست هاي 
كلي نظام و با هماهنگي  دستگاه هاي ملي به تشخيص 

كارگروه سازگاري با كم آبي استان تعيين مي شود.
هيأت دولت در خــرداد1399 با الحاق يك تبصره به 
تصويب نامه آبان1397، كشت شــلتوك در استان 
خوزستان را منوط به وجود شرايط آب سطحي مناسب 
در هر سال با پيشنهاد سازمان آب و برق خوزستان و 
تصويب كارگروه سازگاري با كم آبي استان براي همان 
سال كرد. به گفته شاهپور رجايي، رئيس حوضه آبريز 
رودخانه كرخه و مرزي غرب به دليل كاهش بارندگي ها 
و عدم تحقق آبگيري پيش بيني شده سدهاي استان 
خوزستان، ســازمان آب و برق در بهمن ماه1399 در 

كارشناسان و رئيس حوضه آبريز رودخانه كرخه به همشهري مي گويند

سهم برنج كاري در بحران آب خوزستان

مكاتبه با استاندار و رئيس كارگروه استاني سازگاري 
با كم آبي با تأكيد بر وضع موجود خواســتار تشكيل 
كارگروه و ممنوعيت كشت شلتوك و ساير كشت هاي 

تابستانه شد.
به گفتــه او، كارگروه ســازگاري با كم آبي اســتان 
خوزســتان در ارديبهشت ماه تشــكيل جلسه داد و 
ضمن ممنوعيت كشــت برنج، مقرر كرد كه سازمان 
آب و برق و جهادكشاورزي اطالع رساني الزم را انجام 
دهند. اما با وجود اطالع رســاني گسترده با مشاهده 
آماده سازي اراضي جهت كشت شــلتوك هشدارها 
و گزارش هاي الزم به مســئوالن اســتاني داده شد و 
خواستار برخورد همه دستگاه هاي اجرايي و مراجع 
ذيربط با برداشت كنندگان غيرمجاز آب شد كه به دليل 
ناكافي و بازدارنده نبودن اقدامات كشــت گســترده 
شلتوك و برداشت غيرمجاز آب از اوايل تيرماه، مانع 
از ورود آب به انشــعابات كرخه و قطع ورودي جريان 

پايه به تاالب شد.
رئيس حوضه آبريز رودخانه كرخه و مرزي غرب تأكيد 
مي كند: مردم از مصوبات دستگاه هاي مسئول تمكين 
نمي كنند و هم اكنون 90هزار هكتار شلتوك كاري در 
خوزستان و 19هزار هكتار در پاي كرخه انجام داده اند. 
درحالي كه كل كشت شــلتوك در استان خوزستان 
پيش از ســال هاي 98 و 99 حدود 4۵هــزار هكتار 
بود. پيش تر شــلتوك كاري در اين منطقه متناسب 
با حقابه ها بود ولي تصميمات نســنجيده باعث شد 
به دليل شرايط اقتصادي، كشاورزان تمايل به كاشت 
برنج داشته باشند كه آب را از مسير رودخانه منتهي به 

تاالب هورالعظيم برداشت مي كنند.
او در گفت وگو با همشهري مي گويد: وابستگي تامين 
آب شرب تعدادي از روستاها به جريان پايه انشعابات 
كرخه در فاصله بالغ بر 300كيلومتري پايين دست سد 
كرخه، با قطع جريان ورودي، ساكنان اين روستاها و 
احشام آنان با مشكل تامين آب مواجه شدند. تكميل 
و بهره برداري كامل از طرح آبرســاني غدير و اتصال 
كليه شهرها و روستاهاي هدف به آن و تدوين و رعايت 
الگوي كشت و ممنوعيت كشت محصوالت پر آب بر 
خصوصا شــلتوك منطبق بر مباني قانوني و مقررات 
يادشده و وضع قوانين و مقررات بازدارنده، 2 راهكار 
اصلي مديريت بحــران آب در كل حوضه هاي كرخه 
و كارون است در غيراين صورت با توصيه و همدردي 

گرهي از مشكالت مردم گشوده نخواهد شد.

حجم مخزن سد كرخه در تراز نرمال ۵273ميليون 
مترمكعب است. موجودي مخزن در انتهاي شهريور99 
كه سال پرباران تري بود، 30۵۵ميليون مترمكعب بود. 
در برنامه مديريت منابع و مصارف ســد، پيش بيني 
ورودي 4403ميليــون مترمكعــب طــي ماه هاي 
مهر1399 تا پايان شــهريور1400 صــورت گرفته 
بود اما تا پايان تيرماه امســال تنهــا 2480ميليون 
مترمكعب تحقق يافت. به عبارتي ورودي سد كرخه 
۵7درصد در سال آبي گذشــته و 48درصد در دوره 

آماري ميان مدت شد.
به گفته شاهپور رجايي، رئيس حوضه آبريز رودخانه 
كرخه و مرزي غرب، بــا توجه به كاهــش بارش در 
اين حوضه آبريز، مجموع مصارف پيش بيني شــده 
تا پايان تير ماه1400 اصالح شــد و به 2800ميليون 
مترمكعب كاهش يافت. حجم خروجي سد كرخه تا 
پايان تير ماه 2920ميليون مترمكعب است و بالغ بر 
2 ميليارد مترمكعب آن به بخش كشاورزي اختصاص 

يافته است.
او نيز با اشــاره به تخليه 63۵ميليون مترمكعب آب 
از خرداد تا شــهريور پيش رو مي گويد: از اين مقدار 
249ميليــون مترمكعب آب براي محيط زيســت و 
پايداري جريان آب، 201ميليون مترمكعب ســهم 
كشاورزي، 16۵ميليون مترمكعب مختص به شرب و 
20ميليون مترمكعب نيز سهم صنعت است. عالوه بر 
اين براي بهبود كيفيت آب شرب شهرها و روستاهاي 
برخوردار از طرح غدير و برداشت مستقيم از رودخانه و 
جلوگيري از مشكالت كمي و كيفي آب شرب از اوايل 
تيرماه، ميزان تخليــه آب از 60مترمكعب در ثانيه به 
7۵مترمكعب در ثانيه )6.۵ميليون مترمكعب در روز( 
افزايش يافته است. به بيان ساده تر؛ با افزايش برداشت 
آب شرب از سد كرخه، حجم كل تخليه طي ماه هاي 
خرداد لغايت شــهريور ماه سال جاري از 63۵ميليون 
مترمكعب مصوب به قريــب 7۵6ميليون مترمكعب 
افزايش مي يافت. از ســوي ديگر طبــق برنامه ريزي 
و مصوبه كارگروه اســتاني ســازگاري با كم آبي، به 
مقدار 7۵0ميليون مترمكعب آب بايد براي شهريور 
و سال آبي بعدي كه براساس نظر سازمان هواشناسي 
كمتر از شرايط نرمال پيش بيني شده، ذخيره كنيم. 
حجم ذخيره پايان سال آبي براي تامين نياز شرب و 
تخصيص زيست محيطي و كشت پاييزه سال آبي بعد 

لحاظ مي شود.

 زهرا رفيعي
خبرنگار

رئيس حوضه آبريــز رودخانه كرخه 
و مرزي غــرب: مــردم از مصوبات 
دســتگاه هاي مســئول تمكيــن 
نمي كنند و هم اكنون 90هزار هكتار 
شلتوك كاري در خوزستان و 19هزار 

هكتار در پاي كرخه انجام داده اند
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زماني كه اصغر فرهــادي جايزه 
اسكار بهترين فيلم غيرانگليسي سينما

زبــان را بــراي »جدايي نــادر از 
سيمين« در سال2012 برد، سيل تبريك ها و 
تحســين ها بود كه به سمتش ســرازير شد؛ از 
مرحوم عباس كيارستمي تا مرحوم محمدرضا 
شــجريان، از برد پيت و آنجلينا جولي تا مريل 
اســتريپ و رابرت دنيرو، از مسعود كيميايي تا 
داريوش مهرجويي، از علــي كريمي تا مهدي 
مهدوي كيا، از نيكوالي ساركوزي )رئيس جمهور 
وقت فرانسه( تا ويكتوريا نولند )سخنگوي وقت 
وزارت خارجه اياالت متحده(، از سيدحســن 
خميني تا سيدمحمد خاتمي، از مجيد مجيدي 
تا جواد شمقدري و ده ها چهره مطرح ديگر اين 
دستاورد بزرگ را به فرهادي تبريك گفتند و او 
را ســتودند. در آن زمان حجم ســتايش ها از 
فرهادي چنان بود كه هر نقد يا مخالفتي با فيلم 
او به غرض ورزي سيســتماتيك بــا فرهادي و 

دوستداران او تعبير مي شد.
 فرهادي در آن ايام همچون شــجريان نمادي 
از مردم بود كه به رغم ميل كســاني كه دوست 
نداشتند موفقيش را ببينند، به موفقيت رسيده 
بود. اما اين بار و در سال2021 كه فرهادي جايزه 
بزرگ جشنواره كن را براي »قهرمان« از آن خود 
كرد، ديگر خبري از آن مدايــح نبود. در فضاي 
مجازي، عده اي فرهادي را به خاطر سخن نگفتن 
از وضعيت خوزســتان به محافظه كاري و حتي 
سازش كاري متهم كردند و جايزه او را بي ارزش 
خواندند. در مقابل، عده اي ديگر وظيفه فرهادي 
را نه انديشه با ذهن مخالفانش بلكه فيلم ساختن 
و بيان عقايد خودش عنــوان كردند و به دفاع از 
فرهادي پرداختند. اخيرا هم  در اقدامي بي سابقه 
بعد از كسب جايزه بزرگ جشــنواره كن براي 
فيلم »قهرمان«، بنرهايي به پيشــنهاد كانون 

كارگردانان خانه ســينما و با موافقت سازمان 
زيباســازي شــهر تهران براي اين فيلم و اصغر 
فرهادي در برخي نقاط تهران نصب شده است. 
اين بار هــم، به رغم جنــگ و جدل هاي فضاي 
مجازي درباره فرهادي، عده اي از سياســيون و 
سينماگران موفقيت فرهادي را تبريك گفتند 
ولي نمي توان كتمان كرد كــه اين بار موفقيت 
فرهادي در كن بازتاب موفقيتش در اســكار را 

نداشت.
جايزه بــزرگ )Grand Prix( جشــنواره كن 
كه توســط داوران به فيلمــي از بخش رقابت 
اصلي جشنواره داده مي شــود، هرچند اعتبار 
نخل طال را ندارد، اما از نظــر اعتبار بعد از نخل 
طال قرار مي گيرد. تاكنون كارگردانان نامي اي 
مثل اســپايك لي )بلككلنزمن(، نــوري بيلگه 
جيــالن )روزي روزگاري در آناتولــي(، آندري 
تاركوفســكي )ايثــار(، ژاك ريــوت )مزاحم 
زيبا(، جوزپه تورناتوره )ســينما پاراديزو(، تئو 
آنگلوپولوس )نگاه خيــره اوليس(، الرس فون 
تريه )شكستن امواج( و بسياري غول هاي ديگر 
سينماي جهان اين جايزه را مال خود كرده اند 
و قرار گرفتن نام هر كارگرداني در اين فهرست 
افتخار بزرگي اســت. فرهادي هم كه امســال 
به صورت مشترك با يوهو كاسمانن، كارگردان 
فيلم »كوپه شــماره6« برنده اين جايزه شــد، 
نام خــود را در كنار نام هاي بزرگــي كه در اين 
فهرست به چشم مي خورد جاودانه كرد. ولي از 
همان نخستين اكران فيلم در جشنواره، با وجود 
اينكه اغلب واكنش هاي منتقدان ايراني حاضر 
در كن و منتقدان خارجي به »قهرمان« نســبتا 
مثبت بود، جوي در فضاي مجازي ايجاد شــد 
كه كيفيت فيلم برايش خيلي مهم نبود و با انواع 
و اقسام فكت و مغالطه، مواضع سياسي قاطع و 
صريح فرهادي را بــر ديدگاه هنري او ارجحيت 
مي داد. برخي ها معتقد بودند كه فرهادي حاضر 
نيســت با به خطر انداختن حرفه و فيلم هايش 
مواضع سياسي آشــكاري اتخاذ كند و به انتقاد 

لب بگشايد. فرهادي خود در كنفرانسي خبري 
در اين باره گفت كار او بيانيه نويسي نيست و اگر 
به جاي فيلم ساختن درباره موضوعي مثل اعدام 
نوجوانان بيانيه مي نوشت ديگر كسي »شهرزيبا« 
را به خاطر نداشت. اما مخالفان او حاضر به كوتاه 
آمدن نبودنــد و در روزهاي بعد، با گســترش 
اعتراضات خوزســتان، نقدها به فرهادي كه در 
كن اشــاره اي به وضعيت مردم اين شهر نكرده 
بود بيشتر شــد. آيا همه بزرگاني كه نامشان در 
فهرســت كارگردانان برگزيده جايزه بزرگ كن 
به چشم مي خورد، مواضع سياسي منتقدانه اي 
داشــته اند؟ آيا اگر فرهادي در كن ســخناني 
مي گفت كه ادامه فيلمســازي اش را در ايران با 
بن بست مواجه مي كرد كارگردان بهتري مي شد؟ 
آيا رويكرد فرهادي در پرداختن به مسائل جامعه 
ايراني بدون اشــاره به زمينه هاي حكمراني كه 
به بروز اين مسائل منجر شــده صادقانه است؟ 
كشــمكش ها بر ســر وضعيت بغرنج فرهادي 

همچنان ادامه دارد. 
عده اي تصميــم گرفتند نارضايتي شــان را از 
فرهادي با دادن نمره يك به »قهرمان« در پايگاه 
اينترنتي IMDb نشان دهند. اين در حالي است 
كه فيلم آخر او هنوز جز كن در جايي به نمايش 
درنيامده و سايت IMDb نيز در روزهاي گذشته 
كه متوجــه غيرعادي بودن تعــداد امتيازهاي 
پايين فيلم فرهادي شــد، امكان امتياز دادن به 
اين فيلم را تا زمــان نمايش عمومي آن متوقف 
كرد. از ســوي ديگر، نصب بنرهايــي در تهران 
براي تبريك به فرهادي نشــان مي دهد كه اين 
رشته سر دراز دارد و در زمان اكران عمومي فيلم 
فرهادي در ايران دوباره بايد شاهد واكنش هاي 
افراطي مخالفان و موافقان وي باشــيم. شــايد 
استقبال مردم از فيلم فرهادي در اكران عمومي 
در شرايطي كه كرونا فعال در ايران وجود دارد و 
ســينما رفتن نوعي خطر كردن و بي احتياطي 
محسوب مي شود، نوعي وزن كشي براي مخالفان 

و دوستداران او باشد. 

ياوريگانه
روزنامه نگار

يادداشت

جمالرهنمايي
روانشناس

عشقونفرتدرقهرمان
چرا جامعه خشمگين به كسي  رحم نمي كند

»قهرمان« ســاخته تازه اصغر فرهادي 
داســتان يــك آدم عادي اســت كه 
امانتداري و عملكرد اخالقي او در برابر 

پولي كه اتفاقا خيلي هم به آن نيــاز دارد، آدم هاي اطرافش را به 
وجد مي آورد و از او يك قهرمان مي سازد.

پول سوژه داستان ها و فيلم هاي زيادي بوده است. پولي كه معموال 
خيلي زياد است و آدم ها و يا گروه هايي بر سر به دست آوردن آن 
رقابت مي كنند. چرا اين داستان ها خيلي جذاب هستند و معموال 
مخاطب زيادي پيدا مي كنند؟ پول در اين داستان ها يك وسيله 
است، وســيله اي كه مي تواند شــما را قدرتمند كند. قدرتي كه 
بي اندازه، بي پايان و غيرقابل كنترل هم هست. دانشمندان حوزه 
روانشناسي انگيزش و هيجان انسان معتقدند: قدرت، پيشرفت و 
رابطه 3 انگيزه اصلي انسان ها براي زندگي هستند. از سويي ديگر 
قدرت معموال همپوشاني فراواني با اعمال خشونت دارد و همواره 
الزمه حفظ قدرت داشتن مقدار الزمي از خشونت و قوه قهريه نيز 
قلمداد شده است. از اين نگاه خشــونتي كه براي كسب قدرت و 
برتري بخشيدن به خود نياز داريم، يك ميل فراگير انساني است 
كه هر چند نمي توان از داشتن آن اظهار خوشحالي كرد اما داشتن 
آن به معناي واقعي كلمه ما را راضي و خشــنود مي سازد. هر چه 
تهديد براي بقاي ما بيشتر باشد، اين خشونت ضروري تر و توجيه 

پذيرتر هم خواهد شد.
اين تمايل 2 وجهي به خشونت براي كسب قدرت )پول( مي تواند 
همزمان 2 ميل را در ما ايجاد كند كه هم آن را از ته دل دوســت 
داشته باشــيم و هم براي جلوگيري از دســت يافتن ديگران به 
آن، آن را تقبيح كنيم. وجود ايــن تمايل 2 وجهي در ما مي تواند 
افزايش خشــونت در جوامعي كه مسائل بيشــتري بقاي آنها را 
تهديد مي كند و يا تمايل به كســب قدرت در آنها بيشتر است، 
توجيه كند. ماجراي داســتان فيلم قهرمــان و برخوردهايي كه 
در جامعه خودمان با اصغر فرهادي و جايزه بين المللي آن شــد 
نيز در همين قالب نظري امــكان تبيين دارد. مردمي كه از اقدام 
اخالقي رحيم در بازپرداخت پوِل از آســمان رسيده به صاحبش 
او را تحســين مي كنند از تناقض دروني خود در خشم اين اقدام 
عجيب و پرداخت نكردن بدهي اي كه بابــت آن به زندان افتاده 
نيز رنج مي برند. اين دوگانگي در برخورد با موضوع كسب جايزه 
جشنواره كن براي فيلم قهرمان نيز به چشم مي خورد و خشمي 
كه بيشتر به دليل ناتواني در به دست آوردن چنين موفقيت هايي 
اســت خودش را در قالب بي اهميت جلوه دادن و يا غيرواقعي و 

سفارشي بودن اين موفقيت نشان مي دهد.

دومين  ماه تابستان؛ پيك هاي پي در پي كرونا؛ تعطيالت 
تابستاني و تعطيلي هاي ناگهاني ستاد كرونا و در آخر هم 
زندگی هايی كه با روزمرگي خاصي عجين شده اند. به نظر 
همه  چيز به هم ريخته اســت و هيچ چيزي ســر جايش 
نيســت. حاال مي ماند برنامه هاي تلويزيون؛ تلويزيوني 
كه شايد براي خيلي ها محلي براي گذراندن وقت باشد. 
در شب هاي نسبتا كوتاه تابستان سه شبكه اصلي سيما 
سريال هاي خود را پخش مي كنند و از هفته دوم مرداد، 
شــبكه يك »87 متر« كيانوش عيــاري را روي آنتن 
دارد؛سريالي كه بيش از 3سال است درگير توليد بوده و 

به گفته عياري براي پخش آماده است.
به تازگــي از لوگوي ســريال 87متر به نويســندگي و 
كارگرداني كيانوش عياري با طرحــي از روژان ايرجي 
رونمايي شده است. براســاس اعالم صفحه رسمي اين 
سريال در فضاي مجازي، پخش اين مجموعه از مرداد و 
بعد از پايان سريال »دودكش« برزو نيك نژاد از شبكه يك 
سيما آغاز مي شود و البته تاكنون خبري رسمي در اين 
خصوص از سوي شبكه پخش كننده اعالم نشده است. 
عياري درباره زمان پخش سريال به همشهري مي گويد: 
»ســريال از دهم مرداد  پخش خود را آغــاز مي كند و از 
شــبكه يك روي آنتن مي رود«. وي همچنين توضيح 
مي دهد: »در اين مــدت حين تصويربرداري ســريال 
نزديك به 11 ماه تعطيلي داشتيم كه يكي از اين وقفه ها 
به دليل ويروس كرونا بود«. او در چند سال اخير در اكران 
فيلم هاي سينمايي، كمترين شــانس را داشته و دارد. 
2فيلم »خانه پدري«  و »كاناپه« عياري در حالي به اتمام 
رسيد كه اولي حاشيه هاي زيادي را از سال 8۹ تا كنون در 
اكران داشت و درنهايت با اكران بسيار محدود، آن هم در 
يك يا 2سانس جشنواره اي به پايان رسيد. فيلم دوم اين 
فيلمساز هم به دليل استفاده بازيگران زن از كاله گيس 
اجازه اكران نگرفت. آخرين ســاخته اش براي تلويزيون 
»روزگار قريب« بود كه يك ســريال پرطرفدار به شمار 
مي آيد و عياري بعد از 13ســال، با 87 متر قرار است به 
تلويزيون بازگردد؛ سريالي كه شــنيده شده حتي اسم 
اوليه اش نيــز از زير تيغ تيز مميزان تلويزيون گذشــته 

است. اين سريال 40 قســمتي مرداد سال ۹6 در تهران 
كليد خورد. در طول ســاختش 2بار متوقف شد؛ يك بار 
به دليل نبود بودجه كافي و بار ديگــر به دليل وضعيت 
قرمز در پي شيوع كرونا. عياري در پاسخ به اين سؤال كه 
تا اين زمان مشكلي براي پخش پيش نيامده، مي گويد: 
»مشكلي نبوده و قرار است نهم يا دهم مرداد ماه پخش 

سريال آغاز شود«.

گاندوبرميگردد
عالوه بر پخش ســريال هاي »دودكش« از شبكه يك و 
»زندگي زيباست« از شبكه دوم ســيما، پخش سريال 
»گاندو« از 31تير بدون اعالم قبلي آغاز شــد. پيش از 
اين، در نوروز1400 فصل دوم سريال در 13قسمت روي 
آنتن شبكه ســه رفت. در پايان اين 13قسمت از سوي 
شبكه سه، وعده داده شد كه باقي قسمت هاي اين سريال 
جنجالي پس از انتخابات روي آنتن خواهد رفت. حاال قرار 

است اين سريال در 40قسمت پخش شود.

روزگارجوانيبدونكارگردان
عالوه بر سريال هايي كه روي آنتن هستند، چندين سريال 
در حال ساخت نيز وجود دارد. كرونا باعث شده برخي از 
سريال هايي كه در حال توليد هستند زمان تصويربرداري 
بيشتري صرف كنند و گاهي نيز مبتال شدن به كرونا كار را 
به عقب مي اندازد. يكي از اين سريال ها »روزگار جواني« 
به كارگرداني اصغر توسلي است. وي به كرونا مبتال شده 

و گروه منتظر بهبود حال او هستند.

دوبارهجشنسربرون
هرچند وضعيت از سر گيري تصويربرداري سريال »جشن 
سربرون« متفاوت است، اما حســين محجوب با توجه 
به اينكه حين اسب ســواري دچار صدمه شده بود، حاال 
حالش بهبود يافته و گروه قرار است توليد اين سريال را 
از سر بگيرد. جشن سربرون مجتبي راعي كه يك سريال 
تاريخي به حســاب مي آيد، دو ســال اســت كه درگير 
تصويرسازي بوده و سازندگان عنوان مي كنند كه كرونا 

باعث شده روند توليد طوالني تر شود.

سرياليدربارهكرونا
در روزهــاي اخير توليد دو ســريال نيز كليــد خورد. 
»سوجان« در چند فصل به نويســندگي و كارگرداني 
فريدون حسن پور ساخته مي شود. اين سريال 63قسمت 
دارد و گفته شده 200ميليارد ريالي براي توليد 
فصل اول تخصيص يافته كه 50درصد 
آن از منابــع اســتاني و 50درصد از 
منابع متمركز ســازمان صداوسيما 
تأمين مي شود. ســريال ديگري نيز 
با عنــوان »ابر مي بــارد« در گيالن 
كليد خورده اســت. موضــوع اين 
سريال درباره ويروس كروناست و در 
18قسمت به نويسندگي مهدي بهپور 
و تهيه كنندگي و كارگرداني محمدرضا معيني ساخته 
مي شود. براي ساخت سريال ابر مي بارد 30 ميليارد ريال 

اعتبار از منابع استاني اختصاص يافته است.

قرار بود همايون شجريان 
با همــكاري ســهراب موسيقي

ناظري آلبوم جديدي را 
توليد كند اما بــا توجه به فعاليت هاي 
هنري جداگانه اين دو هنرمند به نظر 
مي رسد به زودي آلبوم جديدي توليد 
شــود. هر چند اين روزهــا همايون 
شجريان با فردين خلعتبري براي تولد 
يك آلبوم مشــترك مشــغول به كار 

هستند.
به گزارش همشــهري، پروژه »جايزه 
موســيقي جــم« كاري از تهمورس 
پورناظري و تهيه كنندگي ســهراب 
پورناظري پس از گذشت 3 ماه از پيش 
توليد آن در سكوت خبري كليد خورد. 
طبق اعالم روابط عمومي برنامه »جايزه 
موسيقي جم« بيش از يك سال است 
كه پروژه تحقيقات آن در حال انجام 
است و تا به امروز شــهرداد روحاني، 
تهمورس پورناظري و عليرضا قرباني 
به اين پروژه پيوسته اند و طي روزهاي 

آينده اســامي ديگر داوران و استادان 
اين پروژه اعالم خواهد شد.

ايــن پــروژه قــرار اســت ميزبــان 
استعدادهاي خوانندگي و نوازندگي در 
همه حوزه ها و سبك ها باشد كه داوري 
و پرورش استعدادها توسط ُخبره ترين 
استادان موسيقي ايران انجام خواهد 
شــد. فراخوان ثبت نام استعدادهاي 
برنامه »جايزه بزرگ جم« از 7مرداد 
آغاز و نحوه ارسال آثار متقاضيان طي 
روزهاي آينده از طريق صفحه رسمي، 
سايت و رسانه هاي معتبر اطالع رساني 
خواهد شد. شــهرداد روحاني، رهبر 
اركستر و آهنگســاز، عليرضا قرباني 
خواننده موســيقي ايرانــي، برادران 
پورناظري و تني چنــد از هنرمندان 
در ســبك هاي گوناگون كه اســامي 
آنان طي روزهاي آينده منتشر خواهد 
شد، هنرمندان جوان را در اين پروژه 
همراهي و راهنمايــي خواهند كرد. 
حســن معجوني، كارگردان هنري و 

مصطفي شريفي، تهيه كننده اجرايي 
در كنــار گــروه توليد اين پــروژه را 

همراهي مي كنند.
همچنين همايون شــجريان هم در 
صفحه شخصي خود خبر داده كه قطعه 
»بال رؤيايي عشق« را منتشر كرده. او 
گفته اســت كه اين اثر را به دختران 

همدم كه تحت سرپرستي يك مؤسسه 
خيريه توانبخشــي هســتند، تقديم 
مي كند. اين اثر با آهنگســازي كيوان 
ساكت، تنظيم براي اركستر غالمرضا 
صادقي، شعر فريدون مشيري، طرح 
گرافيك بيژن حناب و خوشنويســي 

مجتبي سبزه توليد شده است.

شنيدنبالرؤياييعشق
از همكاري شجريان با كيوان ساكت تا برنامه استعداديابي 

برادران پورناظري

 87 متر روي آنتن
كيانوش عياري از پخش سريال »87متر« از هفته دوم مرداد ماه خبر داد
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كنتارو كوباياشــي، 
كمديــن بازيگــر و 
كارگــردان تئاتــر 
مشهور ژاپني كه در اين دوره از برگزاري مسابقات 
المپيك، كارگرداني برنامه هاي هنري افتتاحيه و 
اختتاميه المپيك 2020 توكيو را عهده دار شــده 

بود، يك روز مانده به مراسم افتتاحيه اخراج شد.
دليل اخراج او انتشــار ويدئويي قديمي در سال 
1۹۹8 عنوان شــده كه در آن كوباياشي با كشتار 
يهوديان )هولوكاســت( در جنــگ جهاني دوم 
توسط آلمان نازي شــوخي مي كند. او در بخشي 
از اين ويدئــو رو به همكار خــود مي كند و ضمن 

اشاره به عروســك هاي كاغذي به وي مي گويد: 
اين  عروســك ها متعلق به همان زماني هســتند 
كه گفته بــودي بياييم هولوكاســت بازي كنيم. 
كوباياشي در پي انتقاد سيكو هاشيموتو، سرپرست 
المپيك توكيو مبنــي بر اينكــه در اين ويدئوي 
قديمي واقعيت هاي تلخ تاريخ به ســخره گرفته 
شده، اخراج شد. كوباياشــي پس از بركناري اش 
در اظهاراتي گفت: ســرگرمي نبايد به قيمت آزار 
ديگران تمام شود. متوجه انتخاب اشتباه كلمات 
خود در گذشته هســتم، حرف هاي غلطي بود و 
از آن پشــيمانم. نخســت وزير ژاپن نيز اظهارات 
كوباياشي در اين ويدئوي قديمي را اهانت آميز و 

غيرقابل پذيرش توصيف كرده است.
 با كنار گذاشته شدن كنتارو كوباياشي، تكاپو براي 
يافتن جانشــين او در برگزاري مراسم افتتاحيه 
المپيك آغاز شــد. چنــد روز پيــش از بركناري 
كوباياشي نيز يكي از آهنگسازان مراسم افتتاحيه 
المپيك به دليل آنكه مشخص شد همكالسي هاي 

معلول خود در دوران مدرسه را آزار مي داده است، 
ناگزير به استعفا شده بود.

در  ماه مارس ســال جاري نيز هيروشي ساساكي، 
مدير هنري مراسم افتتاحيه المپيك پس از آنكه 
پيشنهاد حضور نائومي واتانابه- يك كمدين زن 
فربه ژاپني - را در مراســم افتتاحيــه در هيئت 
»خوك المپيكي« داده بود، ناگزير شــد از مقام 
خود اســتعفا دهد. او بعدا به دليل اين اظهاراتش 

عذرخواهي كرده بود.
يوشــيرو موري، رئيس كميته برگزاري المپيك 
توكيــو نيز به دليــل آنكه در ســخناني در جمع 
خصوصي گفته بود كه زنان زيــاد حرف مي زنند 
و به همين دليل رودررو شــدن با تعداد زيادي از 
زنان كه در هيأت رئيسه اين كميته حضور دارند، 
زمان زيادي مي برد، با انتقادات زيادي مواجه شد و 

ناگزير از مقام خود استعفا داد.

مراسم افتتاحيه اين دوره از المپيك بسيار كوتاه و 
نسبت به ادوار گذشته ساده تر بود. پس از 40دقيقه 
رژه كشــورهاي شــركت كننده در ايــن دور از 
مسابقات آغاز شد. جان لجند و كيت اوربان، آهنگ 
آرمانشــهري، خاطره انگيز و نوستالژيك، »تصور 
كن«)Imagine(را كه در اصل از مشــهورترين و 
به يادماندني ترين آهنگ هاي اجرا شــده توسط 
جان لنون، خواننده ســابق گروه بيتلز اســت در 
بخشي از اين مراســم اجرا كردند. اين آهنگ در 
المپيك 2012 لندن نيز اجرا شــده بود. نســخه 
جديدي از آهنگ »بال هاي پرواز« به خوانندگي 
»ســوزان بويل« آوازه خوان خواننده اسكاتلندي 
نيز در ورزشگاه المپيك پخش شد و پس از پخش 
اين آهنگ به طور نمادين كبوترهــاي زيادي به 
نماد صلح و دوستي در آســمان ورزشگاه به پرواز 

درآمدند. 

هاراگيريدرافتتاحيه
اخراج كارگردان مراسم، يك روز  قبل از آغاز المپيك عجيب ترين كار ژاپني ها بود 
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   جهان زير سيل 
اين فقط آلمان نبوده كه گرفتار ســيل شده و 
كشورهاي ديگري هم در سراسر دنيا گرفتار 
سيل هســتند. همزمان با آلمان، بلژيك هم 
گرفتار ســيل بود و در لوكزامبورگ و هلند 
هم هشدار سيل اعالم شــد. حاال در تركيه، 
سيل در منطقه درياي ســياه، باعث تخليه 
مناطق مختلفي شــده و 6كشته و يك مفقود 
به جا گذاشته است. همزمان در هند، سيل و 
همينطور رانش زمين يك فاجعه به جا گذاشته 
و دست كم 136نفر به همين خاطر جان خود را 
از دست داده اند. در فيليپين هم سيل، زندگي 
ميليون ها نفر را تحت تأثير قرار داده اســت و 
مقامات ده ها هزار نفر را به همين خاطر جابه جا 
كرده اند. در مركز چيــن هم ده ها نفر به خاطر 

سيل جان خود را از دست داده اند.
در هند، حدود 40نفــر در اطراف بمبئي جان 
خود را از دست داده اند و 30نفر هم در اياالت 
ساتارا قرباني شده اند. مقامات در اين كشور تا 
صبح ديروز 90هزار نفر را به خاطر ترس از سيل 
جا به جا كرده بودند. در بخش هايي از سواحل 
غربي هند، در طول 24ساعت، 594ميلي متر 

باران باريده است.
در مركز چين، تعداد قربانيان به دســت كم 
33نفر رســيده و نزديك به 10نفر هم مفقود 
شده اند. ميليون ها نفر در استان هنان مجبور 
به جا به جايي شده اند. در ژنگژو مركز استان، 
12نفر در متروي شهر قرباني سيل شدند و جان 
خود را از دست دادند. ســازمان هواشناسي 
در چين پيش بيني كرده اســت كه بارش هاي 
سيل آسا همچنان در اين منطقه ادامه داشته 
باشد و به همين خاطر پيش بيني مي شود تعداد 

قربانيان در اين استان افزايش يابد.

   نبود جايگزين هاي مناسب
محمدجعفر نعناكار، وكيل پايه يك دادگستري 
با اشاره به به موضوع پلتفرم هاي جايگزين و 
اينكه با تصويب اين طرح اساسا اتصال مردم 
با اقصي نقاط جهان با چالش مواجه خواهد شد، 
ادامه مي دهد: »كساني كه »وي چت« چين را 
مثال مي زنند بايد به اين نكته توجه كنند كه 
اين كشــور جمعيت يك ميليارد  و چندصد 
ميليوني دارد كه مي توانــد چنين ظرفيتي 
را در سراســر جهان ايجاد كند. وي چت يك 
ميلياردو800ميليون كاربر دارد، اما ما پلتفرمي 
را راه اندازي مي كنيم كه حتي پاســخگوي 
نيازهاي داخلي هم نيســت و خريدوفروش 
داخلي هم در آن انجام نمي شود، چه برسد به 
اينكه به تجارت جهانــي بخواهيم فكر كنيم. 
بنابراين براي يك فــرد خارجي توجيه ندارد 
كه چنين پلتفرمي را براي استفاده از توليدات 

كسب وكارهاي داخلي نصب كند.« 
او با اشاره به اينكه ما نمي توانيم پلتفرمي مانند 
اينستاگرام را ببنديم و ادعا كنيم كه مشابه 
داخلي دارد، مي گويد: »پلتفرم هاي جايگزين 
مثل روبينو كه به عنوان جايگزين اينستاگرام 
مطرح مي شــود امكاناتي ندارد كه بتواند با 
اينســتاگرام رقابت كند و بيشتر شبيه يك 
آلبوم عكس است و براي فعاليت كسب وكارها 
طراحي نشده است. در پشــت اينستاگرام 
امكاناتي وجود دارد كه كسب وكارها مي توانند 
فعاليت خود را براســاس داده هاي موجود 

تحليل كنند.«
نعناكار تأكيــد مي كند: »همه خوشــحال 
مي شــويم كه روزي يكي از پلتفرم هاي ما نه 
به صورت بين المللي، بلكــه حتي به صورت 
منطقه اي بتواند به عنوان جايگزين مناسب 
فعاليت كند، اما بهتر اســت بــه تجربه هاي 
ناموفقي كه هزينه هاي بسياري هم براي آنها 

شد، توجه كنيم.«

كيوسك

 زخمي كه سيل به آلمان وارد كرده، 
هنوز تازه اســت و روزبه روز خبرهاي گزارش

ويران كننــده، به مردم اين كشــور 
يادآوري مي كند كه روزگار عوض شده است؛ نه تنها 
سيل چندين ميليارد يورو خسارت تحميل كرده، 
كه اميدها براي نجات 155مفقــود اين حادثه هم 
عمال از بين رفته است. به گزارش گاردين، يك هفته 
بعد از سيل ويرانگر در غرب آلمان، جست و جو براي 
يافتن مفقودان اين حادثه مرگبار ادامه دارد، اما افراد 
كمي در تيم نجات، اميدي به كشف قربانيان مفقود 
دارند. درواقع رئيس سازمان امداد و مقابله با بحران 
آلمان گفته اســت كه انتظار ندارد تيم هاي نجات، 

گمشده هاي بيشتري را زنده پيدا كنند.
سيل در آلمان بعد از آن روي داد كه به اندازه 2ماه، 
در 2روز در غرب اين كشــور بــاران باريد. بارش 
سيل آساي باران  كه گفته مي شود به خاطر تغييرات 
اقليمــي روي داده، چنان بوده كه ايســتگاه هاي 
هواشناســي از ثبت آن ناكام بوده انــد؛ چون اصال 
براي ثبت اين ميزان بارش ساخته نشده اند و البته 

بسياري از اين ايستگاه ها را هم سيل برده است.
پيامد اين فاجعه، مرگ تأييد شــده 171نفر بود و 
حاال بايد به اين تعــداد، 155مفقودي را هم اضافه 

كرد.

اين سيل، بدترين فاجعه طبيعي آلمان در 50سال 
اخير است  كه دسترســي صدها هزار نفر در غرب 
اين كشــور را به آب آشــاميدني، برق و گاز قطع 

كرده است.
چهره واقعي بحران، حاال كــه آب فروكش كرده، 
كم كم خودش را نشان مي دهد و تخمين خرابي هاي 

آن، مردم را حيرت زده كرده است.
 بســياري از زيرســاخت ها در مناطق سيل زده از 
بين رفته اند و اوضاع چنان وخيم است كه اتحاديه 
پزشــكان در آلمان درباره كمبود كادر و تجهيزات 

پزشكي در مناطق سيل زده هشدار داده است.
دولت آلمــان، فعــال 200ميليون يــورو بودجه 
اضطراري براي جبران خسارت هاي وارده اختصاص 
داده و اوالف شولتز، وزير دارايي فدرال گفته است 

كه دولت براي كمك هاي بيشتر آماده است.
پيش از اين هــم دولت هاي محلــي در ايالت هاي 
سيل زده 200ميليون يورو بودجه اضطراري براي 

جبران خسارات سيل اختصاص داده بودند.
با اين حال،  اين رقم ها در مقابل خسارت هاي سيل، 
عمال چيزي به شمار نمي روند. جي دي وي، اتحاديه 
صنعت بيمه در آلمان تخمين زده است كه خسارات 
بيمه اي اين ســيل، بين 4تا 5ميليارد يورو خواهد 
بود. اين تخميــن، ايالت هاي جنوبي تــري مانند 
باواريا و ساكسوني را به حساب نياورده است. عالوه 
بر آن، فقط حدود 45درصد خانه ها در آلمان بيمه 

سيل هستند.

بحران سياسي
حجم عظيم خســارت ها و اين نكته كه مردم اصال 
براي وقوع ســيل آماده نبودند، انتقادها را متوجه 
دولت مركزي و دولت هاي محلــي كرده و مردم از 
اينكه سيل بدون هيچ هشداري آنها را در بر گرفته 

به شدت عصباني هستند.
در يك نظرسنجي كه به سفارش روزنامه بيلد انجام 
شده،  دوســوم مردم آلمان گفته اند كه به نظرشان 
سياستگذاران فدرال و محلي در محافظت از جوامع 

محلي در برابر سيل كم كاري كرده اند.
انتقادها به خصوص از دولت مركزي زياد بوده است 
و منتقدان از هورســت زيهوفر، وزير كشور آلمان 
درخواست كرده اند به خاطر بي كفايتي استعفا بدهد. 
او در يك كنفرانس خبري گفته است كه مردم نبايد 
نگران كمبود پول براي بازســازي باشــند؛ »مردم 
به خاطر اينكه در شرايطي مثل اين كمك دريافت 

كنند، ماليات مي دهند.«

مهمان هميشگي
با وجود اين دعواهاي سياســي، كارشناســان در 
نگاهي كالن تر هشدار داده اند كه سيل هاي عظيم، 
به خاطر تغييرات اقليمي، ديگر  پديده اي بومي در 
آلمان خواهند بود و مردم بايد ياد بگيرند در شرايط 

جديدي زندگي كنند.
به گزارش اشــپيگل،  اينطور نيســت كه اين سيل 
به يكباره از ناكجا آمده باشــد؛ چون اقليم شناسان 

و هواشناســان پيش تر درباره تغييرات عمده آب و 
هوايي در اين كشور هشدار داده بودند، اما هيچ كس؛ 

نه مقامات و نه مردم آن را جدي نگرفته بودند.
آلمان تا همين يكي، دو ســال پيش در شــرايطي 
بود كه انــگار هنــوز در دهه90 ميالدي اســت. 
هشــدار درباره تغييرات اقليمي فــراوان بود، اما 
عينيت نداشــت. همه جــا صحبــت از پيامدهاي 
تغييــرات اقليمي بــود، اما كســي آن را خطري 
جدي نمي پنداشت؛ تا اينكه ســرانجام، تغييرات 
اقليمي هم به آلمان رســيد. اوضاع در آلمان، يكي 
از ثروتمندترين كشورهاي دنيا، چنان نگران كننده 
است كه اخيرا يك سياستمدار در جمع خبرنگاران 
گفته كه كشورش بايد از بنگالدش الگوبرداري كند؛ 
كشوري كه مدت هاست طعم تلخ تغييرات اقليمي را 
چشيده است و توانسته به صورت چشمگيري تعداد 

قربانيان سيل را كاهش دهد.
عالوه بر اقدامات پيشگيرانه، آلمان بايد اين ذهنيت 
را هم پرورش دهد كه ســبك زندگي  در اين كشور 
ممكن است براي هميشــه تغيير كند. براي نمونه، 
كرانه هاي رودهايي مانند »آر« كه مدت ها يكي از 
دلپذيرترين مكان ها براي ســكونت و زندگي بوده ، 
حاال ديگر مناطقي خطرآفرين هستند كه زندگي در 

آنها، بدون احتياط، مي تواند مرگبار باشد.
سيل اخير، نشــان داد كه آلمان بايد خود را براي 
زندگي در شرايط سخت آب و هوايي آماده و رويكرد 

مردم و دولت هم بايد تغيير كند. 

همزمان با برآوردهاي تكان دهنده از خسارت در آلمان، كارشناسان گفته اند كه سيل بعد از اين مهمان 
دائمي اين كشور خواهد بود 

سيل؛ مهمان هميشگي آلمان

اينديپندنت نوشــته كه با وجود پايان 
محدوديت هاي سراسري در انگليس و 
بازگشايي تمام كسب وكار ها، مردم اين 
كشور تمايلي برای سفر به خارج ندارند؛ 
موضوعي كه باعث شــده شركت هاي 
هواپيمايي همچنان زيانده بوده و اميدي 
به بهبود اوضاع نداشته باشند. هرساله 
فرودگاه هاي انگليــس در اين  زمان از 
تابستان، شــلوغ ترين روزهاي خود را 

ثبت مي كردند.

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

روزنامه اينديپندنت ]انگليس[

آفريقا؛ جا مانده واكسيناسيون

انگليسي ها؛ بي رغبت به سفر

درحالي كه كشــورهاي ثروتمند جهان 
درحال برنامه ريزي براي تزريق دوز سوم 
واكســن كرونا براي مقابله با گونه هاي 
جديد ويروس هســتند، كشــورهاي 
آفريقايي حتي در تامين واكسن دوز اول 
هم دچار مشكل شده اند. نيويورك تايمز 
به كشورهاي ثروتمند هشدار داده كه 
بحران كرونا يك بحران جهاني است و 
اگر همه مردم جهان واكســينه نشوند، 
ويروس همچنــان در گونه هاي جديد 

تكرار مي شود.

جهان نما

آوارگي؛ سهم مردم افغانستان از جنگ 

همزمان با ادامــه درگيري هــا در مناطق مختلف افغانســتان، 
وزارت امــور مهاجران اين كشــور اعــالم كرده كه دســت كم 
36هزارو500خانــوار افغان طي 4 ماه گذشــته، آواره شــده اند. 
بســياري از اين خانواده ها از ســاكنان شــهرهاي نيمه شمالي 
افغانستان هستند كه طي ما ه هاي گذشــته، صحنه درگيري ها 
ميان نيروهاي طالبان و نيروهاي دولتي بوده اند. با هشدار نهادهاي 
بين المللي در مورد ادامه جنگ و احتمال آواره شدن عده بيشتري 
از مردم، تاجيكستان ضمن تقويت مواضع نيروهاي نظامي خود در 
مرز با افغانستان، اعالم كرده در حال آماده سازي خود براي پذيرش 
آوارگان افغان است. دولت تاجيكســتان اعالم كرده كه در حال 

ساخت چند كمپ براي پذيرش 100هزار آواره است.
با ادامه حمالت طالبان به شــهرها، منابع رسانه اي در افغانستان 
مي گويند كه اكنون كنترل بيش از 220شهر، در اختيار طالبان 
اســت. به اين ترتيب، كنترل بيش از نيمي از خاك افغانســتان 
به دست طالبان افتاده اســت. دولت روي 110شهر كنترل كامل 
و در بيش از 70شــهر درگيري ها ادامه دارد. به گزارش تلويزيون 
طلوع افغانســتان، وزارت دفاع اين كشــور در حال نهايي كردن 
طرحي براي بازپس گيري مناطقي است كه به دست طالبان افتاده 
است. اين طرح با بازسازي و تقويت نيروهاي نظامي طي 3 تا 6  ماه 
اجرا مي شــود. تمركز اين طرح در گام نخست روي تامين امنيت 
شهرهاي بزرگ و مراكز استان ها، بازپس گيري كنترل شاهراه ها 
و پاكسازي مناطق مرزي و گذرگاه هاي مرزي در شمال، شرق و 

جنوب از حضور نيروهاي طالبان است.
همزمان، مذاكرات صلح افغانستان در قطر نيز ادامه دارد اما نتيجه 
مشخصي از اين گفت وگو ها حاصل نشده است. سهيل شاهين، يكي 
از مذاكره كنندگان ارشــد طالبان، در گفت وگو با آسوشيتدپرس 
گفته است كه اين گروه خواستار جنگ داخلي در افغانستان نيست. 
شاهين تأكيد كرده تا زماني كه دولت فعلي از قدرت كنار نرود و 
ساختار حكومت ايده آل افغانستان در مذاكرات مشخص نشود، از 
آتش بس خبري نيست. اين در حالي است كه دولت اشرف غني نيز 
خود را منتخب مردم مي داند و اعالم كرده؛ حاضر به كناره  گيري 

از قدرت نيست.
با ادامه بن بست كنوني در مذاكرات، مردم افغانستان نگران كشيده 
شدن جنگ به مناطق مسكوني هستند؛ وضعيتي كه ديروز در بلخ 
رخ داد. پيش از اين سران طالبان و نمايندگان دولت توافق كرده 

بودند مانع از آسيب رسيدن به مردم شوند.

بهار ديجيتال ايران را خزان نكنيد
واضح اســت كه تدوين كنندگان ايــن طرح در 
مجلس تالش كرده اند آنچنان سنگ هاي بزرگي 
جلوي راه ســرويس دهندگان خارجي بيندازند كه آنها از دريافت مجوز 
منصرف شده و به اين صورت بهانه قانوني براي فيلتركردن اين سرويس ها 
فراهم  شــود. مابقي مواد و اجزاي اين طرح همه فرعياتي هســتند كه 

فرايندهاي اجرايي و فروع قانوني اين هدف اصلي را شكل مي دهند.
تدوين كنندگان اين طرح، پشت ژســت حمايت از سرويس هاي بومي 
پنهان شده اند اما واضح است كه اين طرح نه تنها به رشد سرويس هاي 
بومي كمك نمي كند بلكه به آنها لطمه هم مي زنــد. در روزهاي اخير 
بســياري از شــركت هاي ايراني و نيــز نهادهاي صنفــي اين صنعت 
رســما اعالم كرده اند كه با اين طرح مخالف هســتند و معتقدند رشد 
سرويس هاي بومي در فضايي رقابتي و باز معنا دارد. سرنوشت صنعت 
خودرو و بسياري صنايع ديگر كه در فضاي بسته و با حمايت هاي دولتي 
كار كرده اند پيش روي ماست. هيچ رشدي در فضاي بسته رخ نمي  دهد.
عالوه بــر اين، بخش مهمــي از كســب وكارهاي ايراني در ســاختن 
محصوالت و كســب وكارهاي خود از سرويس هاي زيرساختي خارجي 
اســتفاده مي كنند. انبوهي از ابزارهاي مختلف خارجي در حوزه هايي 
مانند تحليل داده، بازاريابي، تبليغات، طراحي، امنيت، شبكه و... هستند 
كه كسب وكارهاي بومي براي ســرويس دادن به آنها نياز دارند. دنياي 
ديجيتال دنيايي به هم پيوسته اســت. هزاران API به مثابه حلقه هاي 
اتصال كسب وكارهاي آنالين با هم عمل مي كنند. اينها را قرار است چه 
كنيم؟ اساسا تصور داشتن يك زيســت بوم ديجيتال كه با دنيا ارتباط 

نداشته باشد از نظر فني شدني نيست.
بايد درنظر داشــت كه بســياري از خدمات پايه اي فناوري اطالعات، 
اساســا در ابعادي فراتر از بازار يك كشــور صرفه دارند. به عنوان مثال 
سرمايه گذاري در حوزه هايي نظير پيام رسان، بازي هاي رايانه اي، فناوري 
مالي، هوش مصنوعي و اغلب پلتفرم هاي چندسويه، وقتي توجيه دارد 
كه بازار هدف بالقوه بزرگي براي آنها وجود داشته باشد. بازار ايران آن قدر 
بزرگ نيست كه براي رشــد اين خدمات و رسيدن به صرفه به مقياس 
)Economy of Scale( كافي باشد. البته در كسب وكارهايي كه اندازه 
بازار داخلي كافي باشــد بدون نياز به محدوديت و بستن بازار به روي 
خارجي ها، رشد داخلي خودبه خود رخ داده و سرويس هاي بومي خوبي 

ايجاد شده اند.
مشــكل ديگر اين طرح، ناديده گرفتن حقوق شهروندان است. فارغ از 
اينكه بســياري از اين محدوديت ها با حقوق اساســي ملت در تعارض 
هســتند حتي با تدبير سياســتگذاري هم تضاد دارند. برآوردها نشان 
مي دهد حدود يك تا دو ميليون كســب وكار كوچك و متوسط ايراني 
روي اينستاگرام فعال هستند. بســياري از اين كسب وكارها تنها كانال 
فروش و ارتباطي كه با مشتري دارند همين اينستاگرام است. از طرف 
ديگر 70درصد ترافيك اينترنت اپراتورهاي موبايل صرف سه سرويس 
اينستاگرام، واتساپ و تلگرام مي شود، يعني بخش عمده تجربه كاربري 

روزمره شهروندان روي اين سه سرويس است.
جالب اينجاست كه حتي فيلتر شدن تلگرام هم باعث نشد يك سرويس 
داخلي جايگزين شود و ســرويس خارجي ديگري )واتساپ( جاي آن 
را گرفت. دليل اين موضوع واضح اســت بازار داخلي بــراي ايجاد اثر 
شبكه )Network Effect( كوچك است و رشــد مقياس پذير چنين 
سرويس هايي در بازارهايي رخ مي دهد كه باالي يك ميليارد كاربر بالقوه 
وجود داشته  باشد. به همين دليل شايد تنها كشور دنيا كه بتواند چنين 
هدف گذاري ای  داشته باشد، چين اســت كه حدود يك ميليارد كاربر 
بالقوه دارد نه كشوري كه تعداد كاربران فعالش بين 40تا50 ميليون نفر 

است؛ اينها را منطق اقتصاد مي گويد.
حتي طرح اين پيش نويس در مجلس هم كار اشتباهي است. در شرايطي 
كه فضاي عمومي كشــور متاثر از ده ها مســئله ريز و درشــت، فضاي 
پراميد و مثبتي نيست، انتقال دولت هم ابهام ها را بيشتر كرده، چرا بايد 
سيگنال نااميدكننده ديگري به جامعه به خصوص جوانان داد؟ طرحي 
كه مفروضات آن به وضوح خالف روند رايج دنياست و بناي آن در تعارض 
با رشد و نوآوري و آزادي اســت چرا بايد وقت و انرژي سياستگذاران را 

مصروف خود كند؟ 

عالوه بر انتقادات بسياري كه 
از طرح »حمايت از حقوق فناوري

كاربــران و خدمــات پايه 
كاربــردي فضــاي مجــازي« از زواياي 
مختلف مطرح مي شود، يكي از مهم ترين 
بــه  آســيب  مســئله  موضوعــات، 
كســب وكارهاي خــرد اســت كــه در 
پلتفرم هايي مانند اينســتاگرام فعاليت 
مي كننــد. اين پلتفرم ها توانســته اند در 
شرايط نامناسب اقتصادي و نبود اشتغال، 
بخش قابل توجهي از مردم را به خود جذب 
كنند و ممر معاش آنها باشند. محمدجعفر 
نعناكار كه حقوقدان و مدير امور حقوقي 
يكي از شركت هاي مشهور فناوري كشور 
اســت، عالوه بر انتقاداتي كــه مرتبط با 
حوزه هاي حريم خصوصي، حقوق بشري 
و سلب اختيار از دســتگاه هاي مرتبط با 
حوزه فضــاي مجازي به ايــن طرح وارد 
اســت، به مواردي در اين طرح اشــاره 
مي كنــد كــه درصــورت تصويــب 
كسب وكارهاي خرد در فضاي مجازي را 

تحت تأثير قرار مي دهد.

بــا  تصميم گيــران  ناآشــنايي 
كسب وكارهاي مجازي

كميســيوني در طرح »حمايت از حقوق 
كاربران و خدمات پايــه فضاي مجازي« 
پيش بيني شــده كه از اختيارات وسيع 
برخوردار است و از حدود 20عضو تشكيل 
شده كه تعدادي از آنها عضو ناظر هستند 

و احتماال حق رأي ندارند.
محمدجعفر نعنــاكار، حقوقدان و وكيل 
پايه يك دادگســتري و مديركل ســابق 
حقوقي ســازمان فنــاوري اطالعات در 
گفت وگو با همشهري با اشــاره به اينكه 
16تا 18عضو اصلي در اين كميســيون 

حضور دارنــد، مي گويد: »بــا نصف اين 
تعداد )9نفر( جلســات رسميت خواهد 
داشــت و با اكثريت آرا كه 5نفر خواهد 
بود، نظاماتي كه قرار است تصويب شود 
بــا 5رأي قابليت اجــرا مي يابد كه نوعي 
فاجعه محسوب مي شــود. چراكه بيشتر 
اين افراد با كسب وكارهاي خرد و خانگي 
و سوشــيال كامرس آشــنايي ندارند و 
نمي دانند تصميمات شــان چه باليي سر 
كســب وكارهاي خرد، اســتارت آپ ها و 

SMEها مي آورد.«
به گفته او »تجربه كارگروه تعيين مصاديق 
محتواي مجرمانه كه تنها 13عضو داشت 
و پــس از مدتي بدون شــور و مشــورت، 
موضوعات مصوب مي شد را نبايد فراموش 
كرد، چراكه احتماال اين كميسيون جديد 
هم به سرنوشت همان كارگروه دچار خواهد 
شــد.« اين حقوقدان به اختيارات مطلق 
اين كميسيون و شوراي عالي فضاي براي 
گســترش مصاديق خدمات پايه كاربردي 
اشــاره مي كند كه اصطالحا »رو به آتي« 
مي توانند مصوباتي داشــته باشند كه اين 
كار بسيار خطرناك است، »چرا كه ممكن 
است يك كسب وكار كوچك به مرور زمان 
با هزينه هاي بسيار رشد كند و ناگهان در 
مصاديقي قرار بگيرد كه ممنوعه هســتند 
يا بايد مجوز بگيرند.« اين در حالي اســت 
كه نعنــاكار تأكيد مي كند كــه »فرايند 
مجوزدهي در كل دنيا تقريبا از بين رفته و 
خودتنظيم گري انجام مي شود.« اين وكيل 
پايه يك دادگســتري ايــن موضوع را هم 
بسترساز رانت و هم عامل شكست احتمالي 
كسب وكارهاي كوچك، به ويژه با وضعيت 

اقتصادي حال حاضر كشور مي داند.

تأييد اينترنت ملي؟
مدير امور حقوقي و قراردادهاي فناپ به 
بخشي از طرح اشاره مي كند كه خدمات 
پايه كاربردي خارجي مانند فروشگاه هاي 

اينستاگرامي و تلگرامي بر بستر شبكه ملي 
اطالعات ارائه مي شــود اما تأكيد مي كند 
كه »مسئله اينجاست كه ما خدمات پايه 
كاربردي خارجي نداريم كه روي شــبكه 
ملي اطالعات ارائه شــود. آيــا اين همان 
اينترنت ملي اســت كه هميشه تكذيب 
شده است؟ به نظر مي رسد كه با اين طرح 
به اينترنت ملي مشــروعيت و مقبوليت 
مي دهند، چراكــه قرار بود شــبكه ملي 
اطالعات و حتي كسب وكارهاي خردي كه 
قرار بود شكل بگيرد، داخل شبكه داخلي 
ايران باشــد.« نعناكار كه دانش آموخته 
مقطع دكتري حقــوق بين الملل عمومي 
است، به ماده اي اشاره مي كند كه »همه 
اتباع ايراني ملزم بــه تبعيت از اين قانون 
هستند.« به گفته او »براساس اين طرح، 
اگر كسي شناسنامه ايراني دارد و به عنوان 
مثال ساكن تركيه است و كسب وكاري در 
يك پلتفرم خارجي، راه اندازي كرده، تابع 
اين قانون خواهد بود. يعني مجازات هايي 
كه در اين قانون تعيين شده، صرف نظر از 
قابليت اجرا، به اين فرد قابليت تسري دارد 
كه متناقض با اصول حقوق بشري است.«

نعناكار همچنيــن وظيفه قيمت گذاري، 
تعيين تعرفــه خدمات پايــه كاربردي، 
خدمات ارتباطــي و فنــاوري اطالعات 
از سوي اين كميســيون را خالف قواعد 
رقابتي و بازار آزاد مي دانــد. او مي گويد: 
»درواقــع با ايــن ماده كســب وكارهاي 
كوچك و بزرگ تحت تأثير قرار مي گيرند. 
به كسب وكارهاي بزرگ گفته مي شود كه 
خدمات خود را براساس يك دامنه قيمتي 
ارائه دهند و به كسب وكارهاي كوچك هم 
گفته مي شود كه از خدمات پايه كاربردي 
خارجي نبايد استفاده كنند. اين اتفاق به 

معني نابودي كسب وكارها خواهد بود.« 

زمينه سازي  براي رانت
نعناكار به بخشــي ديگر از طرح اشــاره 

مي كند كه نهادهاي دفاعــي، امنيتي و 
نظامي بدون مجوز كميســيون، مجاز به 
راه اندازي و بهره بــرداري از خدمات پايه 
كاربــردي اختصاصي هســتند. به گفته 
او »به احتمال زياد اين نهادها شــروع به 
توسعه پلتفرم هايي مي كنند كه مي تواند 
به اقتصاد ديجيتــال و اقتصاد خرد ضربه 
بزند. اين اتفاق نوعي رقابت رانتي ايجاد 
مي كند كه ممكن اســت بــه بدگماني 

اجتماعي هم دامن بزند.«
اين حقوقدان با اشاره به تبصره ماده20 كه 
تأكيد مي كند، هرگونه اجبار اتباع ايراني 
براي اســتفاده از خدمات پايه كاربردي 
خارجي ممنوع است، مي گويد: »براساس 
برهان خلف مي توان نتيجــه گرفت كه 
كاربران ايراني را براي استفاده از خدمات 
پايه كاربردي مي توان ملزم كرد، شــبيه 
اتفاقي كه در دانشــگاه آزاد بــراي الزام 

دانشجويان به اســتفاده از آي گپ شاهد 
هستيم.« 

نعناكار با اشــاره به اينكه به احتمال زياد 
خارجي ها در كشور ما مجوز نمي گيرند، 
معتقد اســت كه »شــاكله بســياري از 
كســب وكارهاي خرد، اســتارت آپ ها و 
SMEها به علــت محروميت از ابزارهاي 
پيام رســان و ذخيــره داده، پلتفرم هاي 
تحليل رفتار و ارتباطات شبكه اي، از هم 
مي پاشند و امكان ادامه حيات نخواهند 
داشــت. در داخل كشــور هم سرويسي 
براي ارائه اين امكانات وجود ندارد و اگر 

هم باشد نيازهاي آنان را رفع نمي كند.«

خسارت طرح اينترنت مجلس براي كسب و كارها 
در شرايط اقتصادي كنوني طرح جنجالي مجلس براي اينترنت مي تواند كسب وكارهاي خرد 

كشور را دچار مشكالت فراواني كند و به درآمد روزانه ميليون ها كاربر ضرر بزند
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اين روزها شــورای شهر  جديد ســرگرم انتخاب ميثم قاسمي
شهردار آينده است و نام های مختلفی در رسانه ها مطرح 
می شود. بدون آنكه بخواهم درباره هيچ كدام از اين افراد 
نظری بدهم، يك پيشنهاد برای شورای شهری دارم كه 
قرار اســت نفر اول پايتخت را برای 4 سال آينده انتخاب 

كند.
مشــكالت تهــران را كمابيــش می دانيــم و دربــاره 
آنها اختالف نظر چندانی وجود ندارد. مســئله بر ســر 
راه حل هاست. اينكه چطور می توان در طول 4 سال اندكی 
از مشكالت اين شهر كاست و مسيری هموار برای مديران 
آينده ساخت. نگاهی كه در چند دهه اخير در بخش های 
مختلف كشور حاكم شده، ســپردن زمام امور به دست 
مهندسان اســت. آن هم نه هر مهندســی؛ مهندسان 
ساختمان و سازه. آنهايی كه می توانند به سرعت بسازند 
و پيش بروند. اما مشكل دقيقا از همين جا ناشی می شود 

كه اجازه بدهيد با يك مثال، آن را نشان بدهم. بحران آب 
كه چند سالی است كه بخش های مختلف كشور را درگير 
كرده و در همين روزها صدای آن با قدرت از خوزســتان 
شنيده می شــود، محصول نگاه مهندسی است. نگاهی 
كه می گويد بخشی از كشــور آب دارد؛ اما استفاده ای از 
آن نمی كند و بخــش ديگری آب ندارد؛ امــا می تواند از 
آن اســتفاده كند. در اين نگاه، محيط زيست موضوعی 
فانتزی است كه برای سرگرم شــدن دخترها پسرهای 
جوان مناسب است. همچنين تغييرات اقليمی، مهاجرت 
درون سرزمينی، از بين رفتن روستاها و... نيز چندان مهم 
نيستند. مهندسان به پروژه ها فكر می كنند؛ پروژه هايی 
بزرگ، سرشار از بتن ريزی ها و فوالدكاری ها. پروژه هايی 
كه برای ديدنشــان بايد به عقب خم شد و عظمت شان 
تنها از فاصله دور ديده می شود. مهم نيست اين پروژه ها 
واقعا استفاده ای دارند يا تبديل به دردسر مديران بعدی 
خواهند شد. نمونه واضح اين دســت پروژه ها را می توان 

در سد گتوند ديد كه امروز به معضلی بزرگ تبديل شده و 
كسی نمی داند بايد با آن چه كند. خشكی جلگه خوزستان 
نيز ديگر مشكلی است كه به وجود آمده و باز هم راه حل 
كوتاه مدتی ندارد. اين در حالی است كه وقتی مهندسان 
سرگرم ساخت پروژه های عظيم و افتخار آفرين خود بودند، 
بسياری از كارشناسان نسبت به عواقب اين پروژه ها هشدار 
دادند؛ اما كسانی كه اداره كشــور را به دست مهندسان 
سپرده بودند حاضر نشدند انتقادات را بپذيرند و بر هر نگاه 
كارشناسی قلم قرمز كشيدند و نتيجه همين شد كه امروز 
می بينيم. از اين دست پروژه ها در شهر تهران نيز می توان 
ديد كه امروز به مشــكلی برای شهر تبديل شده اند. حاال 
كه شورای شــهر سرگرم انتخاب شــهردار بعدی است، 
تنها توصيه من به آنها اين است كه لطفا شهر را به دست 
مهندسان نسپاريد. اجازه ندهيد آنها برای شهر تصميم 
بگيرند. مهندســان را به پروژه ها بفرستيد و اداره شهر را 

به مديرانی بسپاريد كه نگاهی جامع و همه جانبه دارند.

شهر را به مهندسان ندهید

تيرش خطا نمی رود. اراده می كند، نشانه می رود،  شليك می كند.  زاده دهلران و فرزند سرزمين آرش مهديا گل محمدي
كمانگير است. نخســتين بار در زيرزمين منفی دوی بيمارستان بقيه اهلل سپاه، 
قلب سياه كرونا را نشانه گرفت و بار ها به آن شليك كرد. آن روز ها هدفش سيبل 
تخت و نازكی روی ديوار نبود. ويروسی بود كه همه جا پراكنده شده بود و جان 

هموطنانش را می گرفت؛ پرستار بود و هست.
 جواد مانند نامش سخاوتمند و جوانمرد بود كه توانست با هدف گيری صحيح 
دشــمن در جبهه، عليه چندين و چند بيماری موفقيت های بسياری را كسب 
كند. می گويند حتی المقدور تنها كار می كرد. می گويند تا احتياج و ضرورتی 

نباشد باقی كادر درمان را صدا نمی زند. 
همانجا هم تمريــن تيراندازی با تپانچه را آغاز كــرد. در زيرزمين منفی دوی 
بيمارستان بقيه اهلل. در جبهه دوم اما خبر های بد را نشانه گرفت تا پيك نامور 
خبری خوش باشــد. فروغی در المپيك ژاپن فروغ چشمانی بود كه در انتظار 
شنيدن نام ايران بودند. او قلب اندوه را نشانه رفت، نفسش را حبس كرد و ميان 

لرزش ضربان قلب، ماشه را كشيد.
خبر كوتاه بود. جواد فروغی نخستين مدال  خوش رنگ ايران را به خانه می آورد. 
مردی از طبقه منفی دو به ســكوی اول المپيك صعود و دل انبوهی را شــاد 
كرد. او ثابت كرد اسلحه فی نفسه ابزار بدی نيست. مهم اين است كه در دست 
چه كسی باشد. در هنر های رزمی پيوسته استادان فن پيش از آموزش مهارت 
به هنرآموزان خود فاكتور های اخالقی آنها را می سنجند. 5اصل اراده، تحمل، 
پشتكار، صبر و شكيبايی ممتد، اصولی است كه پيش از به دست گرفتن سالح 
در ورزش های رزمی  بايد آنها را كســب كرد. بنابراين كنترل اسلحه و انتخاب 
صحيح هدف از هر اصلی مهم تر است. جواد فروغی تمام اين اصول را رعايت كرد 
و به قول شاعر »ســوگند می خورم به مرام پرندگان/ در عرف ما سزای پريدن 

تفنگ نيست«.

هزار میلیارد تومان

مدیركل دفتر 
توانمندسازى خانواده و 
زنان سازمان بهزیستی 
كشور اعالم كرده كه 

در الیحه بودجه امسال 
۳هزار میلیارد تومان برای 
اشتغال گروه های هدف 

سازمان بهزیستی با 
اولویت زنان سرپرست 

خانوار در نظر گرفته شده 
است.

3

میلیون تومان

تاكنون برای اشتغال 
زنان، وام ۵۰میلیون 

تومانی پرداخت می شده 
كه مقرر شده از این پس 
وام ۱۰۰میلیون تومانی 

بهزیستی به ازای ایجاد هر 
شغل ویژه زنان سرپرست 

خانوار پرداخت شود.

100

بانك عامل

برای پرداخت این وام با 
۱۶بانك عامل تفاهمنامه ای 

نوشته شده و این وام با 
ارائه مدارك شغلی یا فنی و 
حرفه ای و مجوز كسب وكار 

به افراد واجد شرایط 
پرداخت می شود.
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ســيل در آلمان هزاران تُن گل والی 
را جابه جا كرد اما چنــد لكه كوچك 
از اين حجم از گل  برای لكه دار شدن 
آبروی يك مجری و شبكه ای كه برای 
آن كار می كرد كافی بــود. چند روز 
پيش كارگردان برنامه  »صبح  به خير 
آلمان« در شــبكه تلويزيونی آر تی ال 
فقط چند ثانيــه زودتر تصوير مجری 
بخش هواشناســی را روی آنتن برد. 
در اين چند ثانيه سرنوشت ساز سوزانا 
 اوهلن، مجری برنامه در حال ماليدن 
گل و الی به لباســش بود كه ناگهان 
مخاطبان برنامه او را ديدند و تشــت 
رسوايی اش از بام افتاد. صدای افتادن 
اين تشت فقط در آلمان شنيده نشد 
و بســياری از مردمان جهان هم آن 
را شنيدند. چرا كه خانم سوزانا برای 
افزودن كمی پياز داغ به ماجرای سيل 
و جــاری شــدن گل والی در منطقه 
باد مونســترايفل آلمان مشغول اين 
صحنه ســازی بود كه ماجرا لو رفت. 
آب رفته به جوی را هم كه نمی شــود 
بازگرداند. اين خانم 39ســاله پس از 
جاری شدن سيل انتقاد های مردمی 
با بايكوت مسئوالن شــبكه آر تی ال 
هم مواجه شد. به گزارش ديلی ميل، 
مقامات اين شــبكه گفته اند مجری 
ياد شــده به علت نقض قوانين شبكه 
آر تــی ال از كار معلق شــده اســت. 
او با يك اشــتباه تمــام فعاليت های 
بشردوســتانه اش را هم به بــاد داد. 
يكــی از همكارانش می گويــد: »او 
در تمام مدت جاری شــدن ســيل و 
پيش از پخش زنده مشغول كمك به 
سيل زده ها بود. او خجالت می كشيد با 
لباس تميز در ميان سيل زده ها جلوی 
دوربين برود و به همين خاطر دست به 

اين صحنه سازی زد.«

 عذرخواهی
 برای عوام فريبی

المپيك متفاوت 2021- اثر كائو گومژ طرح آخر

عدد خبر

گرينويچ

حافظ

روی بنمای و وجود خودم از ياد ببر
خرمن سوختگان را همه گو باد ببر

واكسن به شرط داشتن خودرو 
 

نوبت كه به ثبت نام رسيد نفس  راحتی كشيدند. ماه ها استرس سعيد مروتی
و مراقبه و تالش برای اينكه كرونــا نگيرند تا ويروس چينی 
روی بيماری زمينه ای ســوار نشــود و كار به جاهای باريك 
نكشد. كار ثبت نام را يكی از بچه ها كه در شهرستان زندگی 
می كند انجام می دهد و در انتخاب محل هم جايی را انتخاب 
می كند كه نزديك و در دسترس باشد. پيامك كه می آيد اما 
جايی درنظر گرفته شده كه نه خيلی نزديك است و نه خيلی 
در دسترس. چرا؟ هيچ كس نمی داند. اقدس خانم كه چند روز 
پيش واكسن زده بی دردسر به يكی از مراكز نزديك خانه اش 
در علی آباد مراجعه كرده بوده. همانجايی كه دخترش موقع 
ثبت نــام اينترنتی انتخاب كرده بود. حاال چــرا و چگونه باغ 
پرندگان برای زدن واكسن انتخاب شده را كسی نمی داند . در 
پيامك از باغ پرندگان به عنوان مركز خودرويی نام برده شده  
است. معنی اش اين است كه حتما بايد با خودرو به اين مركز 

مراجعه كرد؟ اين را هم كسی جواب دقيقی برايش ندارد. روز 
موعود فرا می رسد و دختر خانواده از راه دور تاكسی اينترنتی 
برای مادرش می گيرد. تاكســی به راه می افتد و در نزديكی 
مقصد با صفی طوالنی مواجه می شوند. صف چند كيلومتری 
خودروهايی كه در صف زدن واكسن هستند. پيرزن از تاكسی 
پياده می شــود با اين تصور كه می شــود پای پياده هم وارد 
محوطــه شــد و واكســن زد. تصوری كــه اشــتباه از كار 
درمی آيد:»مادرجان فقط با خودرو می توانيد وارد شويد!« از 
اينجا به بعد فقط خودروهای در صف است با پنجره های باال 
داده شده و ســرگردانی پيرزن تنهايی كه نمی داند بايد چه 
كند . چند پيرمرد و پيرزن ديگر هم از راه می رسند و آنها هم 
بدون خودروی شخصی خودشان را به باغ پرندگان رسانده اند.
زمان می گذرد و ايستادن زير تيغ آفتاب و اضطراب وضعيتی 
كه معلوم نيســت كدام نابغه آن را رقم زده، داد پيرمردان و 
پيرزنان را درمــی آورد. اعتــراض فايده ای نــدارد. آنها كه 
مراجعان را به داخل باغ پرندگان هدايت می كنند مامورند و 
معذور؛» ما كاره ای نيســتيم. به ما گفته اند فقط مراجعان با 
خودرو را راه بدهيد.« كسی كه اين تصميم را گرفته نيست تا 

جواب مردم مســتأصل را بدهد. دســت آخر يكی پيشنهاد 
می دهد چند تاكســی كرايه كنند و بروند ته صف. يكی كه 
گوشی هوشمند دارد شــروع می كند به دادن درخواست و 
مسير را كمی پايين تر انتخاب می كند؛ كمی پايين تر از انتهای 
صف چند كيلومتری. به هر مصيبتی كه شده با پای پياده از 
راه آمده بازمی گردند و در نهايت هر 3 نفر يك تاكسی كرايه 
می كنند و می مانند در انتهای صف تا كه نوبتشــان برســد. 
باالخره انتظار به سر می آيد و واكسن زده می شود. بعد از كلی 
اضطراب و ماندن طوالنی مدت در صف طويل خاكستری و 
هزينه 500 هزار تومانی تاكسی؛ هزينه ای كه برای يك پيرزن 
مستمری بگير گزاف است و اضطراب و هراس و معطلی چند 
ساعته هم كه قيمتی ندارد. می ماند اين سؤال كه چرا و چگونه 
و بر چه اساسي مراكزی را به عنوان گزينه به مردم پيشنهاد 
می دهيد و چرا به انتخابشان وقعی نمی دهيد؟ چرا به احتمال 
دسترسی نداشتن مراجعان به خودرو فكر نمی كنيد؟ آن هم 
وقتی كه قرار است به باالی 65 ساله ها واكسن زده شود؟ اين 
دوز اول بود و به هر مصيبتی بود تمام شد و رفت. خواهشاً اين 

بال را  سر دوز دوم سر ملت نياوريد.

شهر شلوغ

ونا ، پیش از  شكار طال شلیك به كر
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ماجراي درخواست 
بازگشت به روستاهای 

متروکه کردستان

 خرید خانه 
 در استان ها 

چقدر هزینه دارد

بازار مسکن ازجمله حوزه های مهم اقتصادی کشور به شمار می رود که درسال های اخیر 
تورم سنگینی را تجربه کرده است؛ تورمی که قشــرهای زیادی از جامعه را نسبت به 
خانه دار شدن ناامیدتر کرده  و به تبع آن به افزایش تقاضا در بازار اجاره انجامیده است. 
کاهش عرضه مسکن در بازار فروش و افزایش بیش از 6برابری قیمت مسکن در سال های 
اخیر ســبب حذف اکثریت مصرف کنندگان از بازار خرید مسکن شد؛ موضوعی که به 
رشد قیمت ها در حوزه اجاره بهای مسکن هم دامن زد و اجاره نشین ها را با دردسرهای 

بسیاری مواجه کرد.

 بافت تاریخی یزد 
آرامش مي خواهد

دی
خون

ضا آ
در

حم
ي/ م

هر
مش

س: ه
عك

سمیه گالبگیریان
خبرنگار

همین چند روز قبــل )18تیرمــاه( بود که چهارمین ســالگرد 
جهانی شدن شــهر تاریخی یزد هم گذشــت و تصور اینکه بافت 
تاریخی این شهر همچنان مشکالت زیادی دارد، باورپذیر نیست؛ 
مشکالتی که زیرپوست این بافت ثبت جهانی شده جریان دارد و 
عالوه براینکه آرامش اهالی را سلب کرده، استمرار آن سبب می شود 

دست یزد از مزایای اقتصادی چنین ویژگی مهمی خالی بماند.
ســاکنان بافت تاریخی یزد نگران ســرقت های گاه  و بی گاه از 
خانه هایشان هستند و حضور محســوس افراد معتاد در کوچه 
 پس کوچه های این منطقه، ســبب افزایش دل نگرانی های آنان 
شده اســت. به اینها اضافه کنیــد تردد زیاد موتورســواران در 
کوچه های تاریخی یزد را که خواب آرام از چشم اهالی ربوده اند. 
دراین میان برخی معتقدند خالی شــدن بافــت تاریخی یزد از 
ساکنان بومی و جایگزین شــدن مهاجران ایرانی و خارجی در 
بافت تاریخی و تناقض های فرهنگی به وجود آمده، زمینه ســاز 
بروز مشکالتی از این دست شده است. بعد از جهانی شدن بافت 
تاریخی یزد و رسیدگی به سیما و منظر آن، عالقه  برای رفت وآمد 
دراین منطقه و پیاده روی در کوچه های آن افزایش یافته است، 
اما موتورســواران با صدای دلخراش و گاه آسیب هایی که برای 

رهگذران به همراه دارند، مشکالت فراوانی به وجود آورده اند.
اگرچه مدتی است به دلیل همه گیری ویروس کرونا از گردشگران 
خارجی خبری نیست، اما باید تدابیری اندیشیده شود که امنیت 
و آرامش کافی برای تردد گردشگران ایرانی و به ویژه شهروندان 
یزدی که عالقه مند به حضور در بافت تاریخی هســتند، فراهم 

شود. برخی عقیده دارند تأمین روشنایی یکی دیگر از نیازهای 
بافت تاریخی یزد است تا امنیت بیشتری در کوچه پس کوچه های 

این منطقه ایجاد شود.

درد دل اهالی
»روح اهلل عباسی« یکی از شهروندان یزدی، به سرقت از خانه های 
قدیمی که معموال ساکنان آنها سالخورده هستند، اشاره می کند 
و می گوید: ســارقان از راه پشــت بام ها که با دیوارهای کوتاه به 
خانه های اطراف دسترسی دارند، وارد منازل می شوند و سرقت 

می کنند.
»زهرا احمدی« از دیگر ســاکنان بافت تاریخی یزد هم اظهار 
می کند: به نظر می رســد رفع چالش های بافت تاریخی یزد، به 
اندازه جهانی شدن آن، برای مســئوالن در اولویت نبوده است، 
چراکه مشکالت محســوس در زمینه تأمین امنیت مطلوب در 

منطقه همچنان تداوم دارد.
وی ادامه می دهد: هر وقت برای پیاده روی به بافت تاریخی یزد و 
کوچه های آن رفتیم، صدای آزاردهنده موتورسیکلت ها ما را از 
تصمیم خود پشیمان کرده است. با این وضعیت چگونه می توان 
انتظار داشت گردشگران داخلی و خارجی از حضور دراین بافت 

تاریخی لذت ببرند.

مشکالت زیرساختی
یکی دیگر از شهروندان یزدی به کمبود پارکینگ در بافت تاریخی 
اشاره می کند و می گوید: بسیاری از شهروندان برای تردد به این 
منطقه، با مشکل کمبود جای پارک خودرو مواجهند و مجبورند 
خودروی خود را در محل های نامناســب پارک کنند. برهمین 

اساس هم هســت که ترافیک خودروها در بافت تاریخی یزد، از 
چالش های اساسی این منطقه به شمار می رود، چراکه عالوه بر 
سلب آسایش از اهالی، سیمای تاریخی شهر را مخدوش می کند.

»مرتضی نجفی« به کمبود فضای سبز در بافت تاریخی یزد هم 
اشاره و اضافه می کند: باید شرایط و زیرساخت هایی مهیا شود 
تا اهالی به خارج از این بخش شهر مهاجرت نکنند، اما متاسفانه 
کمبود امکانات موردنیاز برای تفریح و سرگرمی جوانان، به عامل 
مهمی در مهاجرت ساکنان از بافت تاریخی یزد تبدیل شده است.

مصادیق ناامنی در بافت تاریخی
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد 
هم دراین باره به خبرنگارهمشهری می گوید: مهم ترین چالش 
بافت تاریخی یزد، حفظ امنیت است. امنیت به این معناست که 
ساکنان آرامش کافی برای زندگی داشته باشند و سرقت و دزدی، 

حضور اراذل و اوباش و معتادان را دراین منطقه شاهد نباشیم.
»مصطفی فاطمی« می افزاید: یکی از مصادیق ایجاد ناامنی در 
بافت تاریخی یزد، تردد زیاد موتورسیکلت ها در معابر این بافت 
و ایجاد مزاحمت برای شهروندانی اســت که درحال پیاده روی 
هستند. اگرچه اداره کل میراث فرهنگی مسئولیتی دراین حوزه 
ندارد، اما بارها به نهادهای مربوط گزارش های الزم را دراین زمینه 

ارائه داده ایم و آماده انجام هرگونه همکاری هستیم.
او ورود خودروها به بافت تاریخی را از دیگر چالش های موجود 
می داند و می گوید: با انجام اقدام هــای بازدارنده دراین زمینه، 
ازجمله نصب موانع تردد، اکنون دیگر کمتر شــاهد این اتفاق 
هستیم، اما با این وجود هنوز در برخی بازارهای قدیمی، شاهد 

تردد خودروها هستیم.

فاطمــی ادامه می دهــد: از نهادهای مربوطــه، ازجمله نیروی 
انتظامی، بــرای برقراری امینــت پایدار در بافــت تاریخی یزد 
درخواســت همکاری روزافزون داریم و آمــاده هرگونه تعاملی 
هستیم. به عنوان مثال مکانی را برای استقرار »پلیس گردشگر« 
آماده و تجهیز کرده ایم تا در اختیار نیروی انتظامی قرارگیرد، اما 

هنوز راه اندازی نشده است.

کمبود پارکینگ
مدیرکل میراث فرهنگی استان یزد درباره کمبود پارکینگ در 
بافت تاریخی شــهر نیز می گوید: این موضوع، از دیگر مشکالت 
موجود دراین منطقه از شــهریزد به حســاب می آید که البته با 
ایجاد برخی پارکینگ ها در اطراف بافت تاریخی، تاحدودی این 

مشکل رفع شده است.
فاطمی اضافــه می کند: با این وجود معتقدیــم نباید خودروها 
در هســته مرکزی بافت تاریخــی تردد کننــد. به همین دلیل 
باورداریم پارکینگ های درون محلــه ای دردی دوا نمی کند. با 
توجه به این موضوع در خیابان های »فهادان« و »سیدگلسرخ« 
پارکینگ هایی ایجاد شده است تا مردم مجبور نباشند با خودرو 

وارد این بافت شوند.

مشارکت مردم در تأمین امنیت پایدار
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان یزد نیز درباره وضعیت 
امنیت در بافت تاریخی می گوید: یکــی از موضوع های مهم در 
بافت تاریخی، مهاجرت ساکنان اصیل این بافت به خارج از این 
محدوده و ساکن شدن افرادغیربومی است که این منطقه را به 

یکی از مصادیق »حاشیه نشینی« تبدیل کرده است.

 سرهنگ »محمدرضا مزیدی« می افزاید: نوع ساخت وسازهای 
بافت تاریخی به گونه ای است که تردد خودروهای گشت نیروی 
انتظامی را محدود می کند. با توجه به این موضوع، گشــت های 
موتوری را تقویت کرده ایم و در برخی مواقع خاص هم گشت های 

انتظامی پیاده را نیز برقرار می کنیم.
وی ادامه می دهد: با وجود همه اقدام های انجام شــده، تامین 
امنیت پایدار در بافت تاریخی یزد نیازمند مشارکت بیشتر اهالی 
این بافت است تا با رعایت هشــدارهای پلیسی، شاهد کاهش 
آسیب های اجتماعی، ازجمله ســرقت، دراین محدوده از شهر 
باشــیم. مدیران شــهری هم می توانند با انجام برخی اقدام ها، 
ازجمله رفع کمبود روشنایی دربعضی معابر که عامل موثری در 
کاهش مزاحمت، سرقت و ناامنی محسوب می شود، به تقویت 

امنیت دراین منطقه کمک کنند.

تردد موتورها جرم نیست
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان درباره مزاحمت های 
ناشی از تردد موتورســواران در بافت تاریخی یزد هم می گوید: 
به دلیل نوع معماری این بافت، تاکنون نتوانســته ایم به راهکار 
موثری برای رفع این مشــکل دســت یابیم. ضمن اینکه برخی 
از این موتورسواران مزاحم نیســتند و از ساکنان بافت تاریخی 

به حساب می آیند.
مزیدی تصریح می کند: عــالوه براینها، صــدای گوش خراش 
موتورها آزاردهنده است، اما جرم نیســت. به همین دلیل عمال 
امکان جلوگیری از ورود آنها به این منطقه از شهر وجود ندارد. 
اما معتقدیم با اجرای برخی طرح های مدنظر، می توان نظارت بر 

ترددها را افزایش داد.

ساکنان بافت تاریخی یزد همچنان نگران 
 سرقت های گاه  و بی گاه  از خانه هایشان

  و مزاحمت های ناشی از تردد 
موتورسیکلت ها هستند
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خرید خانه در استان ها 
چقدر هزینه دارد

مازندران
قیمت مســکن در مازندران طی یک سال اخیر حتی با وجود رکود 
نسبی بازار، با رشد قابل توجهی مواجه بوده و نسبت به 2سال گذشته 
بین 50 تا 100درصد افزایش نشان می دهد. درحال حاضر در ساری 
قیمت هر مترمربع آپارتمان نوساز بین 13 تا 35میلیون تومان در نوسان است. 
مناطقی مانند »کوی شفا«، »حاشیه بوستان ملل«، »بخش هشت«، »فرهنگ«، 
»پیوندی«، »فدک« و »توکل« به مراتب قیمت های باالتری نسبت به سایر نقاط 
دارند. در سایر نقاط ساری هم بسته به موقعیت و امکانات ساختمان، قیمت ها 
بین 13تا 22میلیون تومان برای هر مترمربع متفاوت است. البته قیمت مسکن 
در برخی مناطق غربی مازندران بیشتر از مرکز استان و مناطق شرقی است؛ تا 
جایی که در برخی مناطق به متری بیش از 40میلیون تومان هم می رسد. البته 
این موضوع بیشتر درمورد واحدهایی که در مناطق خوش نشین و با امکانات ویژه 
ساخته شده اند، صدق می کند. اما نرخ مسکن دراین شــهرها با شرایط مشابه 
امکاناتی، معموال کمی بیشــتر از شــهرهای شــرقی مازندران است. درچنین 
شــرایطی وام 200میلیون تومانی مســکن عمال مشــکلی از مستاجران حل 
نمی کند، چرا که در خوشبینانه ترین حالت، هزینه خرید 20مترمربع از یک واحد 

نوساز را تأمین می کند.

خوزستان
 قیمت خانه در خوزستان هم مانند سایر استان های کشور، افزایش 
قابل توجهی داشــته اســت، به طوری کــه برای خریــد یک خانه 
100متری در محله های پایین شــهر اهواز و حاشیه ای مثل »کوی 
علوی« یا »حصیرآباد« با قیمت متری 3 تا 10میلیون باید حداقل 300میلیون 
تومان بودجه در اختیار داشــته باشــید، اما برای خرید همیــن خانه در محله 
»کیان پارس« از متری 20 تا 50میلیون تومان یعنی درمجموع از 2 تا 5میلیارد 
تومان باید بپردازید. در شهرهای دیگر اوضاع کمی بهتر است و برای مثال برای 
خرید یک خانه با همین متراژ، حداقل 200میلیون تومان نیاز دارید. البته این 
عدد در محله های باالی شــهر تــا بیــش از یک میلیارد تومان هم می رســد. 
درخرمشهر هم رقم ها از 200، 300میلیون تومان تا 3 میلیاردتومان در نوسان 
است و سایر شهرهای استان هم شرایطی مشابه دارند. سال گذشته معاون وزیر 
راه وشهرسازی، گران ترین شهر ازنظر مسکن بعد از تهران را شهر اهواز معرفی 
کرده بود، درحالی که به گفته مشاوران امالک، بیشتر مناطق این شهر جزو مناطق 
کم برخوردارند و این موضوع میانگین قیمت مســکن را چندان باال نمی برد، اما 
به هرحال نباید از تاثیر افزایش قیمت مصالح چشم پوشی کرد. دراین میان با توجه 
به اینکه تسهیالت ساخت مسکن شهری و روستایی در خوزستان برای ساخت 
در طرح اقدام ملی مسکن به تازگی طرح شــده هنوز تاثیر آن بر قیمت مسکن 

مشخص نیست. 

کهگیلویهوبویراحمد
 در اســتان کهگیلویه وبویراحمد هم مانند ســایر استان ها، قیمت 
خریدخانه افزایش قابل توجهی داشته اســت، به طوری که فقط در 
بخش اجاره  شاهد افزایش 50 تا ۷0درصدی هستیم. رشد بی رویه 
قیمت زمین و افزایش قیمت تمام شده مسکن، از عواملی است که بر نرخ اجاره و 
خرید و فروش تاثیر گذاشته اســت، به طوری که قیمت یک قطعه زمین درمدت 
کوتاهی بیش از 400درصد افزایش یافته اســت. درحال حاضــر خرید خانه در 
محله های مختلف یاسوج از متری 2میلیون تومان آغاز می شود و تا متری بیش 
از16میلیون تومان هم می رســد. خرید خانه در محله های پایین شــهر مانند 
»نجف آباد« و »شهرک والیت« به بیش از 200میلیون تومان بودجه نیاز دارد،  اما 
برای خرید خانه در محله های باالی شهر مانند »محمودآباد« گاهی باید بیش از 
3میلیارد تومان هم بپردازید. با وجود گرانی خانه دراین استان، یاسوج همچنان 
کم ترین قیمت مسکن در هر مترمربع را درمیان مراکز استان ها دارد، اما کمبود 
زمین برای ساخت وساز چالشی است که زمینه ساز افزایش قیمت مسکن، نبود 
خانه برای خرید و فروش و اضافه شدن به بار اجاره و حاشیه نشینی در شهرهای 

مختلف کهگیلویه و بویراحمد شده است.

گیالن
خرید خانه در اســتان گیالن و به ویژه در شــهر رشت، بین حدود 
800میلیون تا چندمیلیاردتومان؛ بســته به منطقه، تفاوت دارد. 
خانه هایی که ارزان ترند، بیشتر در مناطق حاشیه ای قرار دارند و البته 
غالبا سند ندارند و به صورت قولنامه ای به فروش می رسند. این خانه ها با مشکالتی 
ازقبیل کمبود زیرساخت های شهری و خدماتی و نیز پایین بودن کیفیت ساخت 
مواجهند. براساس داده های مرکز آمار ایران، نرخ هر مترمربع مسکن در گیالن 
به طور متوسط حدود 8میلیون تومان است، اما بررسی های میدانی نشان می دهد 
نرخ خرید خانه به طور متوسط در شهرســتان های گیالن به متری 15میلیون 
تومان می رسد. این رقم در شهرهای گردشگری مانند الهیجان به متری بین 10تا 
80میلیون تومان در نقاط باالی شهر هم می رســد. در بررسی های انجام  شده 
ازسوی سازمان برنامه وبودجه استان، قیمت مسکن در گیالن از اردیبشهت ماه۹۷ 
تا۹8 رشــدی برابر با 110درصد داشته اســت. پس از این جهش قیمتی، سال 
گذشته رشــد قیمت ها دراین بخش حدود 43درصد بوده است. عالوه براینها، 
براساس آمارهای بانک مسکن، ســاکنان شهر رشت مشمول وام خرید مسکن 
می شوند که این رقم تنها یک دهم پایین ترین رقم قیمت خانه در رشت را پوشش 

می دهد.

سیستانوبلوچستان
موضوع تامین مسکن این روزها به دلیل تورم شدید، به یکی از مسائل 
تقریبا الینحل دولت و مردم تبدیل شده است، زیرا درصد باالی رشد 
تورمی این نیاز اساسی و درآمد پایین بیشتر قشرهای جامعه باعث 
شده تا باور عمومی نسبت به تهیه مسکن به ویژه در قشرهای کم درآمد تبدیل به 
یک رویا شود. ساخت مسکن در سیستان وبلوچســتان به دلیل افزایش قیمت 
مصالح، مانند سایر نقاط کشور باالست، اما عوامل دیگری نیز سبب شده تا هزینه 
ساخت دراین اســتان افزایش یابد. یکی از این دالیل، نبود کارخانه  های تولید 
مصالح ساختمانی اســت. به همین دلیل، سازندگان مســکن مجبورند مصالح 
موردنیاز خود را از اســتان های دیگر تامین کنند که هزینه حمل ونقل موجب 
افزایش هزینه ساخت می شود. ازسوی دیگر نبود زمین کافی نیز سبب افزایش 

قیمت ساخت مسکن و در نتیجه قیمت خانه شده است. بررسی های 
خبرنگارهمشهری نشان می دهد، درحال حاضر قیمت هر 

مترمربع منزل مسکونی در گران ترین نقطه زاهدان، 
یعنی »خیابان دانشگاه« 15میلیون تومان و در 

ارزان ترین نقطــه، یعنی پهنه شــمالی و 
»کریم آبــاد« درحدود یــک میلیون 

تومان است.

آذربایجانغربی
درسال های گذشته هرچند قیمت مسکن در ارومیه، به عنوان مرکزاستان، 
تغییرات زیادی داشته اما در دیگر شــهرها و به ویژه شهرهای کوچک 
اســتان، این تغییر زیاد نبوده اســت. در محله هایی مانند »جاده بند«، 
»مافی« و »حضرت پور« قیمت یک واحد آپارتمان 150مترمربعی تا 3میلیارد تومان 
هم می رســد و در محله های حاشــیه ای مانند »خیابان المهدی« و »کاظمیان« با 
200میلیون تومان هم می توان یک خانه نقلی خرید. این درحالی است که درسال۹0، 
با 200میلیون تومان دربهترین محله ارومیه امکان خرید خانه و آپارتمان وجود داشت. 
نکته مهم در تعیین قیمت خانه و واحدهای مســکونی دراین استان، دوبرابر شدن 
وام های مسکن روستایی و همچنین اعتبار ویژه دولت برای اجرای طرح های مسکن 

مهر آذربایجان غربی بوده که زمینه ساز ایجاد تعادل در تقاضای مسکن شده است.

خراسانجنوبی
بازار مسکن در شهر بیرجند، مرکز استان خراســان جنوبی، از ابتدای 
سال گذشته دچار رکود شده و در سال جاری نیز معامله ها تا 30درصد 
کاهش یافته است. دریک سال گذشته قیمت مسکن در بیرجند نسبت 
به سال قبل از آن، برای هر مترمربع بین یک تا یک میلیون و 500هزارتومان افزایش 
داشته، این درحالی است که قیمت مصالح ساختمانی رو به افزایش است و همچنان نیز 
این بازار در رکود به ســر می برد. میانگین قیمت هر متر مربع یک واحد آپارتمانی در 
مناطق باالی شــهر بیرجند به حدود ۷میلیون تومان و درمناطق پایین تر نیز به 5 تا 
6میلیون تومان هم می رسد، اما به طور دقیق نمی توان قیمت ها را اعالم کرد، چراکه 
نسبت به نوع ساخت، مصالح به کار رفته، موقعیت مکانی و... قیمت ها نیز تغییر می کند. 
اما دراین میان باید به این نکته هم اشــاره کرد که دراســتان خراسان جنوبی میزان 
تسهیالت مسکن، همخوانی چندانی با قیمت روز بازار نداشته و بنابراین تاثیر چندانی 
هم در خرید مسکن ندارد؛ میزان این تسهالت تنها به عنوان یک کمک هزینه کوچک 

خرید کارایی دارد.

اصفهان
خرید یک خانه در اصفهان از متری 8 تا 10میلیون تومان در حومه 
شــهر آغاز می شــود و به متری 85 تا ۹0میلیون تومان در اطراف 
زاینده رود هم می رســد. قیمت ها از سال گذشته تاکنون، به صورت 
بی قاعده ای دراستان و به ویژه شهراصفهان افزایش یافته و  و حدود 50تا 100درصد 
رشد داشته است. این افزایش قیمت بیشتر در نقاطی که خانه ارزان تر و قدرت خرید 
مردم پایین تر بوده، اتفاق افتاده اســت و خانه های کوچک تر، گران تر شده است. 
دراین میان به نظر می رسد حتی تسهیالت خرید مسکن نیز تاثیری در خروج بازار 
خرید و فروش از رکود نداشته است. برهمین اســاس می توان گفت که وقتی در 
استان اصفهان خانه ای زیر یک میلیارد تومان به ســختی می توان یافت، 100 یا 
150میلیون تســهیالت جوابگوی خرید خانه نیســت. اگر درگذشــته با 60 یا 
۷0میلیون تومان وام یک یا دوسوم پول خرید یک خانه در اصفهان تامین می شد، 
اما اکنون با 100 یا 150میلیون تسهیالت، حتی یک دهم هزینه خرید یک خانه 

هم تامین نمی شود.

همدان
درشــهرهمدان، به عنوان مرکز اســتان، یک زوج جوان کارمند، اصال 
نمی توانند به خرید خانه در مناطق به اصطالح باالی شــهر فکرکنند. 
درمناطقی مانند »پردیس« که مرفه نشــین محســوب می شوند، یک 
آپارتمان 80متری، حدود 20سال ســاخت با امکانات معمولــی و پارکینگ، حدود 
یک میلیارد و 200میلیون تومان تمام می شــود و آپارتمان های تازه ساخت تا متری 
25میلیون تومان هم به فروش می رســند. درمناطق متوسط شــهر، مانند خیابان 
پاسداران، آپارتمان هایی با امکانات معمولی، متری 12 تا 13میلیون تومان قیمت دارند 
و دربرخی کوچه هــای آن، آپارتمان متری 10میلیــون تومان هم 
می توان یافت. درمنطقه »اسالمشهر« که جزو مناطق پایین 
شــهر محســوب می شــود نیز بــا حــدود متری 
۷میلیون تومان می توان یک آپارتمان معمولی 

خرید.

اردبیل
دراستان اردبیل طی دوسه سال اخیر، قیمت مسکن افزایش چشمگیری 
داشته است؛ درحالی که تا سال۹۷ قیمت هرمترمربع آپارتمان دربهترین 
نقطه شهر، مانند میدان جانبازان، حدود 2میلیون تومان بود، امسال این 
قیمت حتی برای شهرک های حاشیه شهر، مانند شهرک نیایش، که از امکانات شهری 
کافی هم برخوردار نیست، حدود دوبرابر شده اســت و یک واحد آپارتمان با متراژی 
درحدود 80متری تقریبا 500میلیون تومان قیمت گذاری می شــود. درحال حاضر 
قیمت خرید مسکن در مناطقی مانند »شهرک رضوان«، »آزادی«، »عطایی« و »تپه 
نادری« هــر مترمربع باالی 14میلیون تومان اســت. همچنیــن در مناطقی مانند 
طرح های مسکن مهر »پیله سحران«، »ســینا« و »میراشرف« قیمت خانه دوخوابه، 
کمتر از 400میلیون تومان نیست. دراین میان کارشناسان و فعاالن بازارمسکن اردبیل 
معتقدند هرچند گرانی مصالح ساختمانی تاثیر زیادی بر افزایش قیمت مسکن داشته 
است، اما نبود نظارت کافی زمینه ساز آشــفتگی بیش ازپیش قیمت ها دراین حوزه 

شده است.

خراسانرضوی
بازارمسکن کالن شهر مشهد در یک سال گذشته افت و خیزهای فراوانی 
داشته و دچار رکود شــده، به طوری که معامالت مسکن دراین شهر به 
پایین ترین سطح خود رسیده اســت. قیمت مسکن درمشهد در ابتدای 
سال گذشته روندی افزایشی داشت، اما به تدریج و درماه های پایانی سال، روند نزولی 
گرفت و همچنان معامالت در بازار راکد و روزبه روز از حجم آن کاســته شده است. از 
ابتدای سال۹۹ تا زمستان، قیمت خانه در مشهد روند افزایشی داشت، اما از دی این 
روند افزایشی متوقف شد که علت آن رکود اقتصادی در کل کشور است. افزایش قیمت 
مسکن در مشهد در سال گذشته به طور متوسط ماهانه 3 تا 4درصد و قیمت متوسط 
هر متر مربع خانه مســکونی، براســاس اطالعات خام ســامانه امالک و مستغالت 
دربهمن ماه سال گذشــته، حدود 14میلیون تومان بوده است. اینها درحالی است که 
قیمت مصالح ساختمانی روبه افزایش و بازار مســکن نیز دچار رکود شده است، اما 
افزایش نرخ ها در بازارمسکن کم وبیش ادامه دارد؛ تنها با این تفاوت که این روند نسبت 
به سال گذشته کندتر پیش می رود. همچنین میزان تسهیالت در نظرگرفته شده برای 
خرید مسکن، تاثیر چندانی در صاحب خانه شدن افراد ندارد، چراکه تنها درصد کمی 

از قیمت یک واحد مسکونی را تامین می کند.

البرز
با وجود راکد بودن بازار مسکن استان البرز در یک سال اخیر، اما داده های 
موجود نشان می دهد قیمت مسکن دراین استان نسبت به سال گذشته 
روند افزایشی شتابانی داشته است. دراین میان منطقه فاز2 مهرشهرکرج، 
با میانگین قیمت هر مترمربع 35تا 45میلیون تومان، جزو گران ترین منطقه های شهر 
 است. پس از آن، منطقه عظیمیه قرار دارد که قیمت مسکن دراین منطقه به متري

 2۹ تا 35میلیون تومان هم می رســد. در جهانشهر و گوهردشــت نیز بسته به سال 
ســاخت و امکانات موجــود، قیمت هــا از 22میلیون تومــان آغاز می شــود و به 
2۹میلیون تومان هم می رسد. همچنین بررسی های خبرنگارهمشهری نشان می دهد 
گلشهر و فردیس از محله هایی هستند که قیمت مناسب تری دارند و متوسط قیمت 
دراین مناطق 15میلیون تومان است. اینها درحالی است که حسن آباد، محمدشهر و 
ماهدشت با متوسط قیمت 5میلیون تومان، کمال شهر با متوسط قیمت 6میلیون  تومان 
و کیانمهر با متوسط قیمت 8میلیون تومان، از مناطق ارزان شهرکرج برای خرید مسکن 
به شمار می روند. درچنین شرایطی فعاالن بازارمسکن کرج معتقدند میزان کنونی وام 
مسکن پاسخگوی قیمت های موجود نیســت و فقط برای خرید خانه در محله های 

پایین شهر می تواند به خریداران کمک کند.

بازار مسکن ازجمله حوزه های مهم اقتصادی کشور به شمار می رود که درسال های اخیر تورم سنگینی 
را تجربه کرده است؛ تورمی که قشرهای زیادی از جامعه را نسبت به خانه دار شدن ناامیدتر کرده  و به تبع 

آن به افزایش تقاضا در بازار اجاره انجامیده است. کاهش عرضه مسکن در بازار فروش و افزایش بیش از 
6برابری قیمت مسکن در سال های اخیر سبب حذف اکثریت مصرف کنندگان از بازار خرید مسکن شد؛ 

موضوعی که به رشد قیمت ها در حوزه اجاره بهای مسکن هم دامن زد و اجاره نشین ها را با دردسرهای 
بسیاری مواجه کرد. بررسی های خبرنگاران همشــهری درسراسرکشور نشان می دهد، دامنه افزایش 

قیمت ها در بازار مسکن در همه استان ها گسترده شده است و رشد نرخ های ارائه شده در بازار در برخی 
شهرها »نجومی« و در برخی دیگر »زیاد« بوده است. اینها درحالی است که به نظر می رسد سیاست های 

راهبردی دولت در حوزه مسکن، ازجمله در زمینه افزایش میزان تسهیالت و همچنین اجرای طرح مسکن 
ملی، آنچنان که باید نتوانسته در برقراری تعادل در بازار عرضه و تقاضا موثر واقع شود و می توان گفت 

در همچنان بر پاشنه گرانی و رکود در بازار مسکن می چرخد. با توجه به این موضوع، خبرنگاران 
همشهری در پرونده پیش رو کوشیده اند با کنکاش در بازارمسکن استان ها، به واکاوی سطح 

قیمت ها و میزان افزایش آن در سال های اخیر بپردازند و میزان تأثیرگذاری ارائه وام مسکن 
در افزایش قدرت خرید خانه را بررسی کنند.
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سمنان
وضعیت قیمت مســکن در 
سمنان، بســته به موقعیت 
شــهرها متفاوت اســت. 
شهرهای ســمنان و شاهرود بیشــترین قیمت 
مسکن را دارند. قیمت مسکن در سمنان در مناطقی 
مانند »بلوار مصطفی خمینی«، »باغ  فردوس«، »کوی 
رضوان«، »شــهرک فرهنگیان« و »شــهرک گلستان« 
بیشتر از سایر نقاط این شــهر بوده و بسته به امکانات واحد 
مسکونی، قیمت آن بین 12تا 15میلیون تومان در نوسان است. 
اما در برخی مناطق این شهر آپارتمان با قیمت 6 تا 9میلیون تومان 
هم وجود دارد. این وضعیت در شهر شاهرود نیز دیده می شود. 
قیمت مســکن دراین شــهر از متــری 7میلیــون تا متری 
14میلیون تومان در نوسان است. در برخی مناطق نیز می توان 
واحدهایی با قیمت های باالتر یافت. البته در اســتان سمنان 
به جز این دو شــهر، شــهمیرزاد، به دلیل موقعیت گردشگری 
خاصی که دارد نیز از شهرهای گران این استان محسوب می شود. 
قیمت مســکن دراین شــهر خوش آب وهــوا حدود متــری 10تا 
15میلیون تومان برآورد می شود، اما در شهرهایی مانند مهدیشهر، میامی 
و گرمسار می توان واحدهایی با قیمت متری 4 تا 7میلیون تومان هم یافت. 

قیمت مسکن در گرمسار به متری 10میلیون تومان نیز می رسد.

گلستان
 براساس اعالم اتحادیه مشاوران امالک گلستان، قیمت مسکن در 4ماه 
نخست ســال جاری، چه در زمینه خرید و فروش و چه در بحث رهن و 
اجاره، رشد 40درصدی را تجربه کرده است. دراین میان گران ترین منازل 
گرگان به بلوار ناهارخوران و محله »سروش جنگل« اختصاص دارد. باالترین قیمت 
خرید و فروش در مرکز اســتان با عددی بین 10 تا 14میلیــارد تومان به خانه های 
سروش جنگل اختصاص دارد. خانه های منطقه »عدالت« نیز با 7 تا 10میلیاردتومان، 
قیمت های متوســطی دارند و قیمت ها در محله »افسران« بین 2 تا 4میلیاردتومان 
می رسد که جزو کم ترین هاست. بررسی ها نشان می دهد این قیمت ها در گنبدکاووس، 
دومین شهر بزرگ اســتان نیز تقریبا درهمین حدود است. مرکز شهر و در مجاورت 
خیابان های اصلی خانه های مسکونی با متراژ 100 تا حداکثر 200مترمربع، به صورت 

میانگین ۳ تا 4میلیارد تومان به فروش می رسد. 

قزوین
 شــهر قزوین حداقل از حدود 2دهه قبل، همواره به عنوان یکی از ۳ یا 
4شهر نخست کشور ازنظر گرانی مسکن و اجاره بها مطرح بوده است و 
کارشناسان اقتصادی، دلیل آن را موقعیت صنعتی، کشاورزی و درنتیجه 
مهاجرت هایی از استان های اطراف برای اشتغال می دانند که سبب باال رفتن تقاضای 
مسکن در قزوین شده است. با توجه به نوسان های شدید بازار سرمایه، قیمت مسکن 
در یک ســال اخیر 2برابر و دربرخی مناطق تا ۳برابر رشد داشته است. با این وجود، 
برخی مالکان و دالالن با تعیین قیمت های نجومی در ســایت های نیازمندی، قصد 
موج سواری در بازارمسکن را دارند، چراکه به دلیل رکود در تولید مسکن در سال های 
اخیر، همچنــان تقاضای مســکن اولی ها برای خانه دار شــدن وجــود دارد. اینها 
درحالی است که درحال حاضر قیمت یک مترمربع آپارتمان در شهرک های اقماری 
شــهرقزوین به حدود 12میلیون تومان می رســد و در مناطقی ازاین شــهر مانند 
»مالصــدرا«، »خیــام«، »پونک« و »ســرتک« قیمــت هرمترمربــع آپارتمان تا 

۳2میلیون تومان هم قیمت گذاری می شود.

مرکزی
استان مرکزی ازنظر بهای مسکن، در رتبه پنجم گران ترین استان ها قرار 
دارد. بیشتر این افزایش قیمت در کالنشهر اراک است. این شهر ازنظر 
ساختار ظاهری و باطن شهری با شهرهای شیراز، اصفهان و تبریز قابل 
مقایسه نیست، اما این شهرها با امکانات و جمعیت بیشتر از اراک، به موازات این شهر 
قرار گرفته اند. براســاس آمار وزارت راه وشهرسازی درباره بهای مسکن در شهرهای 
ایران، میزان میانگین قیمت هر مترمربع مســکن در اراک با حــدود 10میلیون و 
280هزارتومان، به بهای مسکن در کالنشهرهایی مانند شیراز و اصفهان بسیار نزدیک 
است. البته کاهش معامالت به ویژه در ماه های گذشته، رکود شدیدی را در بازار خرید 
و فروش مســکن رقم زده اســت. درحال حاضر قیمــت هر مترمربــع آپارتمان در 
»عباس آبــاد« کــه از مناطق باالی شــهر اراک محســوب می شــود، بیــن 20تا 
۳0میلیون تومان اســت. در مناطق پایین این شــهر نیز ازجمله کشتارگاه، قیمت 
آپارتمان ها به ازای هر مترمربع 8 تا 15میلیون تومان است. آن گونه که کارشناسان 
می گویند، اعطای تســهیالت خرید مسکن در اســتان مرکزی اثربخشی الزم را در 

خانه دارشدن مردم و منطقی شدن قیمت ها ندارد.

یزد
براساس برآوردهای انجام شده، شهر یزد ساالنه به ساخت 10هزار واحد 
مسکونی نیاز دارد و به دلیل عدم تحقق این مهم، نیاز انباشته ای دراین 
شهر ایجاد شده است که قدرت خرید مردم را کاهش داده و خانه دار شدن 
را از اولویت زندگی یزدی ها خارج کرده است. به عنوان مثال، دربرخی از نقاط شهر، که 
شاید زمانی تقاضای چندانی نداشــت، اکنون با کمتر از یک میلیارد تومان نمی شود 
صاحب خانه شــد. مناطقی ازجمله »حســن آباد«، »آزادشــهر« و... ازجمله نقاط 
ارزان قیمت شهر هستند، درحالی که برخی خانه های ویالیی در منطقه »صفائیه«، 
به عنوان گران ترین نقطه شهر، تا ۳0میلیارد تومان معامله می شوند و قیمت آپارتمان 
در همین منطقه 1۳ تا 15 میلیاردتومان است. بررسی ها نشان می دهد قیمت مسکن 
در استان یزد در یک سال گذشته چیزی حدود 2برابر افزایش داشته است و این روند 

تورمی روبه رشد ادامه دارد.

فارس
قیمت خرید هر مترمربع آپارتمان در  

اســتان فارس و به ویژه در مرکز این 
استان، یعنی شهر شــیراز و حومه، 
اختالف قیمت 10تا 20میلیون تومانی دارد، 
به طوری که قیمــت هر مترمربــع خانه در 
قصرالدشت چیزی درحدود ۳2میلیون تومان و 
در شهر صدرا حدود 7میلیون تومان است. اما مدتی 
است افزایش قیمت مسکن موجب شده مردم توان خرید 
مســکن یا رهن و اجاره را در شهر شــیراز از دست بدهند. 
افزایش قیمت خانه در تمامی شــهرهای استان، به ویژه در 
شیراز، باعث شده تا افراد زیادی، دیگر امیدی به خانه دار شدن 
نداشته باشــند و به زندگی در مناطق پایین تر و حتی شهرهای 

اطراف رو بیاورند.

زنجان
استان  زنجان ازنظر تورم در حوزه زمین و مسکن شرایط ویژه ای دارد و 
بدون هیــچ دلیل توجیه کننده ای، جزو اســتان های با مســکن گران 
محسوب می شود. آمارها نشان می دهد این استان در رتبه 12کشور در 
زمینه گرانی مسکن قرار دارد. درحال حاضر دربرخی نقاط شهر زنجان، قیمت خرید 
خانه حتی تا هرمترمربع 18میلیون تومان هم افزایش داشته اســت و فعاالن حوزه 
مسکن معتقدند این میزان گرانی، دلیلی به جز افزایش واسطه گری ها ندارد و اکنون 
قیمت مسکن در زنجان 25درصد بیشتر از قیمت واقعی آن است. بررسی های میدانی 
خبرنگارهمشهری نشان می دهد قیمت یک آپارتمان ۳خوابه در »شهرک کارمندان« 
این شهر، باالتر از 4میلیاردتومان تمام می شود که در مقایســه با مراکز استان های 

هم سطح این قیمت بسیار باالست. 

بوشهر
 بازار مسکن در استان بوشهر به شــدت تحت تاثیر عواملی ازجمله قرار 
گرفتن در محدوده مناطق تجاری، بندری یا همجواری با صنایع نفت و 
گاز قرار دارد و رد آنها در رشد قیمت ها دربازار خرید و فروش و اجاره و 
رهن به خوبی قابل مشاهده است. به تازگی تصویب منطقه آزاد بوشهر هم بر افزایش 
شــتابان قیمت ها دراین حوزه تأثیر به ســزایی داشته اســت. دراین میان براساس 
مشــاهده های میدانی خبرنگارهمشــهری، اکنون قیمت هرمترمربع آپارتمان در 
محله های برخوردار شهربوشهر مانند خیابان های مدرس، بعثت و سنگی، با متوسط 
عمر یک تا ۳سال ساخت، به ترتیب 16، 14 و 12میلیون تومان است؛ این درحالی است 
که برای منازل ویالیی به ازای هر مترمربع بین 8تا 10میلیون تومان به قیمت ها افزود 
می شــود. اینها درحالی است که تســهیالت پرداختی در حوزه مســکن، به ویژه در 

مرکزاستان، برای خرید یک واحد آپارتمان، کفاف نمی دهد.

ایالم
اگر برای خرید مسکن، سری به دفاتر مشاوران امالک شهر ایالم بزنید، با 
قیمت های نجومی روبه رو می شوید. فروشنده ها در ایالم هر قیمتی را که 
بخواهند، روی ملک می گذارند و هیچ ضابطه  مشخصی هم دراین زمینه 
وجود ندارد و حداقل قیمت هر مترمربع واحد مسکونی شاید کمتر از 10میلیون تومان 
نباشــد. از دالیل اصلی این افزایش قیمت، می توان به افزایش تقاضا، گرانی مصالح و 
همچنین جوالن دالالن زمین و مســکن اشــاره کرد. اکنون بــرای خرید یک خانه 
60متری درشهر ایالم، در مناطق پایین تر، باید حداقل ۳00میلیون تومان و در مناطق 
باالی شهر تا 800میلیون تومان پول داشته باشید. افت وخیزهای شدید قیمت مسکن 
به خصوص حباب ناشی از جهش قیمت ها در بازار،  معامالت ملک را با نوسان های بزرگ 

روبه رو کرده و محیط ناامنی در بازار ساخت وساز به وجود آورده است.

خراسانشمالی
خراسان شمالی با کمبود مسکن مواجه است و اگر ساالنه 10هزار واحد 
مسکونی در استان ساخته نشود، در سال های آینده تورم قیمت مسکن 
دراین استان سرســام  آور خواهد بود. تورم قیمت مسکن در سال های 
گذشته در استان از حدود 120درصد هم عبور کرده و این روزها قیمت هر مترمربع 
آپارتمان در مرکز شهر بجنورد، با برخی مناطق متوسط شهرتهران برابری می کند. 
نگاهی به قیمت زمین و مسکن دراین شهر نشان دهنده میانگین بسیار باالی متری 5 
تا 20میلیون تومان است و از این بابت، جوانان خراسان شمالی برای تشکیل خانواده با 
بزرگ ترین مانع به نام منزل مسکونی مواجهند. درسال های اخیر تولید مسکن دراین 
استان بسیار پایین بوده و همین عامل در کنار افزایش تقاضا برای مسکن، سبب گرانی 
خانه در استان شده است. در سال های اخیر هیچ طرح و برنامه مشخصی برای ساخت 
مسکن در استان وجود نداشته، اما گویا قرار است کمبود مسکن در خراسان شمالی با 

ساخت واحدهای مسکن ملی جبران شود.

هرمزگان
بندرعباس، برخالف دیگر شهرهای بزرگ کشور، منطقه شمال و جنوب 
از لحاظ بافت شهری فقیر و اعیان نشینی ندارد. غالبا محله های حاشیه ای 
و بافت فرسوده در کنار مناطقی با بافت مرفه نشین واقع شده اند؛ مانند 
محله »آیت اهلل غفاری« و »کوی فرهنگیان«  که در کنارهم قرار گرفته اند و بافت شهری 
کامل متفاوتی دارند؛ درست اســت که تنها یک خیابان کم عرض میان این دو محله 
فاصله انداخته، اما ازنظر قیمت ملک باید گفت تفاوت آنها از زمین تا آســمان است. 
قیمت متوسط هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه »رسالت« بندرعباس، حدود 15تا 
17میلیون تومان و در محدوده  »داماهی« و خیابان دانشگاه نیز بین 16تا 18میلیون 
تومان است که نسبت به ابتدای سال97، جهش 5 تا 6برابری داشته است. به عنوان مثال 
در اواخر سال96 درمحدوده های یاد شده، قیمت متوسط هرمترمربع واحد مسکونی 
بین 2 تا ۳میلیون بود. البته یکی از علل افزایش قیمت مسکن در بندرعباس را می توان 

باال رفتن قیمت مصالح ساختمانی دانست.

آذربایجانشرقی
در مناطق مختلف تبریز، به عنوان مرکز استان آذربایجان شرقی، بسته به 
بودجه ای که داریــد، می توانید خانــه ای بیــن 100میلیون تومان تا 
20میلیاردتومان تهیه کنید. نکته جالب اینجاست که این خانه ها فاصله 
زیادی ازهم ندارند و درمنطقه شمال و شرق تبریز می توان این خانه ها را پیدا کرد. در 
محله »مال زینال« و »احمدآباد« که در دامنه کوه »عون بن علی« قرار دارد، خانه هایی 
با قیمت حدود 100میلیون تومان هم پیدا می شــود که البته ســند رسمی ندارند و 
درمقابل در منطقه حضرت ولی عصر)عج( تبریــز و در محله هایی مانند »فروغی« و 
»خیابان تختی« خانه های لوکس ۳00مترمربع به باال وجود دارد که قیمت هر واحد 
آپارتمانی آن تا 20میلیارد هم می رسد. در10سال گذشته روند روبه رشد قیمت خانه 
در استان ملموس بوده است، به نحوی که در مرکز شهر، قیمت هر مترمربع آپارتمان از 
حدود یک میلیون تومان به 17 میلیون تومان رسیده است. پرداخت تسهیالت مسکن 
در استان براساس الگوی کالنشهرها و شــهرهای کوچک سراسرکشور است، اما به 
اعتقاد فعاالن بازارمسکن تبریز، عامل اصلی در تعیین قیمت مسکن دراین شهر، میزان 

عرضه و تقاضا و تبعیت از قیمت های پایتخت است.

چهارمحالوبختیاری
اگرچه قیمت مسکن طی سال های اخیر در استان چهارمحال وبختیاری، 
مانند دیگر مناطق کشور، از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است، اما این 
افزایش قیمت در شهرهای شهرکرد، بروجن و لردگان عمیق تر از سایر 
اســتان های کشــور اســت، چراکه بنابــر آخریــن گزارش های حوزه مســکن، 
چهارمحال وبختیاری در کنار استان های قم و تهران، جزو گران ترین استان ها دراین 
حوزه به شمار می رود. کمبود زمین، از دالیل گرانی مسکن در شهرکرد درمقایسه با 
سایر مناطق کشور اســت. بررسی های میدانی خبرنگارهمشــهری نشان می دهد، 
هم اکنون قیمت یک آپارتمان 100متری در باالی شهر شهرکرد، حدود ۳/5میلیارد 
تومان قیمت گذاری می شود و همین آپارتمان در مناطق مرکزی شهر حدود 2میلیارد 
تومان و در مناطق پایین دست، حدود یک میلیاردتومان است. آمارها نشان می دهد 
قیمت زمین و مســکن در چهارمحال وبختیاری ازســال 92 تاکنون، 10برابر رشد 

داشته است.

کرمانشاه
 درشهر کرمانشــاه، به عنوان مرکزاستان، قیمت خرید هر 

مترمربع آپارتمان مسکونی، براساس سال ساخت و محله آن 
و البته قیمتی که مالک تعیین می کند، متفاوت است. به عنوان 

مثال قیمت هر مترمربع آپارتمان با عمر 15سال به باال در محله »22بهمن« که از 
محله های باالی شهر محسوب می شود، حدود 15میلیون تومان است. همچنین قیمت 
هر مترمربع آپارتمان مسکونی با عمر 15سال در محله »فردوسی«، به عنوان محله ای 
متوســط رو به باال، حدود 14میلیون تومان و در محله هایی مانند »شهرک بعثت«، 
به عنوان محله ای پایین شهر، هر مترمربع آپارتمان مسکونی باالی 15سال ساخت، 
بین 9 تا 12میلیون قیمت می خورد. اما براســاس آنچه مشاوران امالک می گویند، 
درشهر کرمانشاه مالکان تعیین کننده نهایی نرخ ها هستند. برهمین اساس هم هست 
که قیمت خانه مســکونی دراین شــهر حدود ۳5 تا 40درصد نسبت به سال گذشته 

افزایش داشته است.

قم
با وجود اینکه بازار مســکن قم با رکود شــدید مواجه اســت، اما روند 
ساخت وسازها در این استان رونق دارد. در سال گذشته بیش از 2میلیون و 
۳7هزار مترمربع پروانه ساختمانی در شــهر قم صادر شده که نسبت 
به مدت مشابه سال قبل، ۳8درصد رشد داشته است. مناطقی مانند »ساالریه«، »بلوار 
شهید صدوقی« و »شهرک قدس« از مناطق باالی شهر قم محسوب می شوند؛ براین 
اساس متوســط قیمت هرمترمربع مسکن در ســاالریه بیش از ۳0میلیون تومان و 
2منطقه دیگر حدود 17میلیون تومان اســت. در محله »پردیســان« که به منطقه 
مسکن مهر معروف اســت؛ قیمت هر مترمربع آپارتمان حدود 8میلیون تومان است. 
قیمت خانه های ویالیی در مناطق پایین شهر همچون »شیخ آباد« و »قلعه کامکار« 
به ازای هر مترمربع 8 تا 12میلیون تومان است. کارشناسان می گویند در شرایطی که 
قیمت مسکن درحال افزایش بود، رغبت شهروندان برای استفاده از تسهیالت خرید 
مسکن کمتر شــد، اما اکنون که میانگین قیمت مسکن در قم مایل به کاهش است، 
می توان امیدوار بود فاصله بین قدرت خرید خانوار و ســطح میانگین قیمت مسکن 
کاهش یابد و بازار به سمت مصرفی شدن و تعادل قیمتی حرکت کند که این رویه به 

افزایش اثربخشی تسهیالت بانکی خرید مسکن می انجامد.

کردستان
 درشهر سنندج، به عنوان مرکزاستان کردستان، قیمت خرید و فروش 
خانه در محله های مختلف متفاوت است. ســال ساخت، محله، متراژ و 
آپارتمانی یا ویالیی بودن خانه وهمچنین درنهایت قیمتی که مالک به 
خریدار می دهد، از شاخص های تعیین کننده قیمت مسکن دراین شهر به شمار می رود. 
اما هرچه هست، به گفته فعاالن بازار مسکن سنندج، قیمت هر مترمربع خانه مسکونی 
در این شهر، از ســال گذشــته تاکنون درمناطق مختلف، حدود 50درصد افزایش 
داشته است.  اینها درحالی اســت که درحال حاضر هر مترمربع آپارتمان مسکونی در 
محله »مبارک آباد« سنندج که در باالی شــهر قراردارد، بین 20تا 25میلیون تومان 
قیمت گذاری می شود. همچنین درمحله های متوسط و پایین شهر مانند »چهارباغ« 
میانگین هرمتربع آپارتمان مســکونی به حدود 12 تا 15میلیون تومان می رســد. 
بررســی های میدانی خبرنگارهمشــهری نشــان می دهد پرداخت وام مســکن و 
ساخت وســازهای دولتی تأثیری در فروکش کردن التهاب قیمت هــا دراین حوزه 

دراستان کردستان و به ویژه شهرسنندج نداشته است.

لرستان
خرم آباد، به عنوان مرکز استان لرستان، در یک سال گذشته شاهد افزایش 
قیمت ها در حوزه زمین و مسکن بوده اســت. براین اساس در نیمه دوم 
سال گذشــته، قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی، به عنوان مثال در 
منطقه باالشهر نشین »شیرخوارگاه« حدود 8 تا 9میلیون تومان بود که اکنون به بیش 
از 17میلیون تومان رسیده است. همچنین قیمت هر مترمربع خانه ویالیی از حداقل 
16میلیون تومان، به بیش از 22میلیون تومان رسیده که با برخی از مناطق شهرتهران 
برابری می کند. با توجه به این موضوع به نظر می رســد خرید یک واحد مســکونی 
100متری با 2میلیارد تومان در شهر خرم آباد درحال عادی شدن است. افزایش قیمت 
مسکن تابعی از وضعیت اقتصادی و افزایش روز به روز قیمت مصالح ساختمانی است، 
اما دراستان لرســتان نرخ باالی بیکاری هم مزید برعلت شده تا قیمت زیاد مسکن، 
بیش ازپیش بر زندگی مردم تأثیر منفی برجا بگذارد. عالوه براینها، مدتی اســت که 
سرمایه گذاران دراســتان لرستان به  بخش مســکن رو آورده اند و تقاضا به شدت باال 
رفته است. به گفته رئیس اتاق اصناف استان، بررسی ها نشان می دهد درچندماه اخیر 
حدود 40درصد از خرید و فروش های مسکن در خرم آباد باهدف سرمایه گذاری انجام 
شده؛ یعنی به عنوان مثال، یک نفر 10واحد مسکونی خریده یا فروخته که این موضوع 

ازطریق سامانه »کد رهگیری« قابل اثبات است.

کرمان
در دهه هــای اخیر تقریبا تنهــا راهکاری که در مقاطــع مختلف برای 
ساماندهی بازار مسکن به کار گرفته می شود، پرداخت تسهیالت خرید 
مسکن اســت که تاثیر قابل توجهی بر افزایش محسوس قدرت خرید 
قشرهای متوســط و ضعیف جامعه ندارد. برهمین اســاس با 180میلیون تومان وام 
مسکن، در شهر کرمان فقط 12متر از یک آپارتمان در یک محله متوسط را می توان 
خرید. بررسی های خبرنگارهمشهری نشان می دهد درسال جاری نرخ اجاره بهای خانه 
در شهر کرمان نسبت به سال گذشــته افزایش 100درصدی داشته است و براساس 
مستندات موجود، میانگین افزایش قیمت مسکن و زمین حداقل ۳00درصد و دربرخی 

مناطــق، بیش از ایــن، افزایش داشته اســت. همچنین 
بررســی ها نشــان می دهد میانگیــن قیمت یک 

مترمربع آپارتمان مســکونی در شهرکرمان، از 
7میلیون تومان آغاز می شــود و تا ۳0میلیون 

هم می رسد. باید به این نکته هم اشاره کرد 
کــه درعــرف شــهر کرمــان، واحد 

اندازه گیری زمین مسکونی »قصب« 
بوده که معادل 25مترمربع است و 

میانگین قیمت یک قصب زمین 
محله هــای  در  مســکونی 

متوســط شــهرکرمان به 
حــدود 250میلیــون 

تومان می رسد.
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  آسفالت نامناسب خیابان های تویسرکان
وضعیت آسفالت بسیاری از خیابان های شهر تویسرکان در استان همدان، بسیار نامناسب 
است و دیگر به ســختی می توان دراین شــهر خیابانی را پیدا کرد که آسفالت مناسبی 
داشته باشد و چاله هایش ســبب آسیب دیدن خودروهای شــهروندان نشود. وضعیت 
به گونه ای است که هنگام تردد در برخی خیابان های این شهر احساس می کنید درحال 
 عبور از یک جاده خاکی با دســت اندازهای فراوان هستید. مســئوالن شهری چاره ای 

بیندیشند.
یک شهروند از تویسرکان در استان همدان

   نگهداری تخم مرغ زیرنورآفتاب
متصدیان برخی فروشــگاه های قروه تخم مرغ را در بیرون از یخچال و در دمای محیط 
نگهداری می کنند، درحالی که به دلیل گرمای هوا، ســرعت فاســد شــدن آن بیشتر 
می شود. چرا درحالی که کارشناسان اداره بهداشــت اعالم می کنند تخم مرغ در بیرون 
از یخچال، در کمتر از ۲روز غیرقابل مصرف می شــود، اما برخی فروشگاه ها در قروه این 
 کاال را به صورت فله ای در زیرنــور آفتاب نگهداری می کنند و تذکــری هم به آنان داده

 نمی شود؟
رسول شکیبی از قروه در استان کردستان

صدای همشهری

فرحناز چراغی
خبرنگار

در روزهای اخیر خبری در رسانه ها دست به 
دست شد مبنی براینکه اهالی۲۷روستای 
متروکه در استان کردســتان، از مسئوالن 
استانداری درخواست کرده اند شــرایط بازگشت آنان به 
روستاهایشــان فراهم شــود؛ تقاضایی که رایزنی های 
بسیاری را پیرامون چرایی ارائه چنین درخواستی به دنبال 

داشت.
اینکه اهالی کدام روســتاها و به چه دلیل می خواهند به 
زادگاه خود بازگردند، ســئواالتی اســت که هنوز پاسخ 
دقیقی برایشــان پیدا نشده اســت و مســئوالن مربوط 
دراستان نیز از ارائه جواب های دقیق دراین زمینه طفره 
می روند، اما آنچه از اهمیت بیشــتری برخوردار اســت، 
مهاجرت معکــوس اهالی این روستاهاســت؛ موضوعی 
که درصورت بررســی همه جوانب امر، می تواند به عنوان 
الگویی برای جلوگیری از مهاجرت های بی رویه از روستا 

به شهرها مطرح شود.
نکته اینجاست که در گذشــته های نه چندان دور، شکل 
غالب مهاجــرت، حرکت یک ســویه و بدون بازگشــت 
روستاییان به شهرها بوده اســت؛ الگویی که در یکی دو 
دهه  اخیر دچار تحوالت اساسی شــده و امروز فرایندی 
به نام »مهاجرت معکوس« شــکل گرفته  که درسال های 
اخیر نمونه های بسیاری در نقاط مختلف کشور می توان 

برای آن یافت.

 تقویت زیرساخت های روستایی
در دهه های گذشته نسبت جمعیت شهری به روستایی در 
کشور و به تبع آن استان کردستان، رقمی درحدود »۷۰ به 
۳۰« توصیف می شد که نشانگر مهاجرت گسترده ساکنان 
روستاها به شهرها برای رسیدن به اشتغال و معیشت بهتر 
بود، اما در ســال های اخیر اقدام های گسترده و مناسبی 
در زمینه توسعه زیرساختی در روستاها انجام شده است . 
گسترش شبکه راه های روستایی، افزایش تعداد مدارس، 
تقویت گردشگری روســتایی و اقدام هایی ازاین دست، 
سبب شده سیمای بسیاری از روستاها رنگ رونق به خود 
بگیرد و بســیاری از مهاجران روستایی برای بازگشت به 

زادگاه خود ترغیب شوند.
برهمین اســاس هم بود که در سال های اخیر توجه ویژه 
به اقتصاد و اشــتغال در روستاهای کشــور و حمایت از 
طرح های تولیدی روســتایی در دستورکار دستگاه های 
اجرایی قرارگرفت و منابع اعتباری خوبی هم برای رونق و 

ایجاد اشتغال روستایی اختصاص یافت.

 فرایند رسیدگی به درخواست ها
 مدیرکل دفتر سیاسی استانداری کردستان در گفت وگو 
با خبرنگارهمشهری، به خبر درخواست اهالی۲۷روستای 
متروکه استان برای بازگشت به زادگاه شان واکنش نشان 
می دهد و می گوید: این روســتاها به هر دلیلی، ســال ها 
پیش تخلیه و متروکه شده اند و قدمت تخلیه برخی از این 

روستاها به حدود ۴۰تا ۵۰ سال قبل بازمی گردد.
»مراد جعفری« می افزاید: اکنون که اهالی درخواســت 
بازگشت به روستاهای خود را ارائه کرده اند، باید براساس 
آنچه وزارت کشــور اعالم کرده، عمل شــود. دراین باره 
کارگروهــی با عنــوان »کدگــذاری واحدهــا و عناصر 
تقسیمات کشــوری« تشکیل شده اســت که به موضوع 

رسیدگی خواهد کرد.
وی ادامه می دهد: دراین کارگروه برای رســیدگی 

به درخواست روســتاییان متقاضی بازگشت، 
جلســه ای با حضور نمایندگان دستگاه های 

عضو برگزار می شــود و در صــورت تأیید 
درخواست، پیشــنهاد بازگشت به این 
روستاها به وزارت کشور ارسال خواهد 
شد.جعفری تصریح می کند: برگزاری 
این جلســه بــه انجام بررســی های 
کارشناسی ازنظر وجود زیرساخت ها، 
به ویژه در زمینه برخورداری از آب و راه 
دسترسی، منوط شده است. از طرفی 
جمعیت متقاضی بازگشت به روستاها 

را نیز باید درنظرگرفت. 

 دالیل بازگشت روستاییان
مدیرکل دفتر سیاســی 

اســتانداری کردستان 
دربــاره دالیــل ارائه 
درخواســت بازگشت 
ازسوی روستاییان نیز 
اظهار می کند: اشتغال 

بهتر در روستا و به ویژه 
فراهم بودن بستر مناسب 

برای پرداختن به کشاورزی و 
دامداری، از مهم ترین دالیل ارائه 

درخواست برای بازگشت به روستاهای 
متروکه است.

جعفری اگرچه از روســتاهایی که برای بازگشت به آنها 
درخواست هایی ارائه شده است، نام نمی برد، اما می گوید: 
به جز ۲شهرستان بانه و دیواندره، از همه شهرستان های 
کردستان، اهالی یک یا چند روستا تقاضای بازگشت به 

زادگاه شان را ارائه کرده اند. 
وی اضافه می کند: همچنین مجموعه علت های متروکه 
شدن این روستاها نیز در کارگروه »کدگذاری واحدها و 

عناصر تقسیمات کشوری« بررسی خواهد شد.

 شرایط کنونی روستاها
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندارکردستان 
نیز درباره روســتاهایی که تقاضای بازگشت به آنها 
ارائه شده اســت، به خبرنگارهمشهری می گوید: این 

روستاها به ۳دسته تقسیم می شوند؛ 
روســتاهای »قابل بازگشــت« که طی 
یکی دو دهه اخیر تخلیه شــده اند. موقعیت 
مکانی این روســتاها مرزی نیســت. براین اساس 
وضعیت این دسته از روستاها باید با نیازسنجی و کار 
کارشناسی دقیق، بررسی شود و همه امکانات و جوانب 
زیرساختی برای اسکان افراد درنظرگرفته شود. البته 
تعداد جمعیت و خانوارهای متقاضی بازگشت را هم 

باید درنظر گرفت.

»محمد  ابراهیم زارعی« ادامه می دهد: دسته دیگر، شامل 
روستاهایی می شود که بیش از ۴۰،۵۰ سال از تخلیه شان 
می گذرد و دیگر اثری از آنها باقی نمانده اســت. ازیک سو 
فراهم کردن امکانات زیرساختی مانند آب، برق و راه برای 
چنین روستاهایی سخت است و ازسوی دیگر، جمعیت 
و تعداد خانوارهای متقاضی بازگشت هم درحدی نیست 
که دولت بتواند اعتباری برای تأمین امکانات زیرساختی 

آنها هزینه کند.
وی عنوان می کند: دسته ســوم نیز روستاهای مرزی 
هستند که در حریم »قرمز« و »زرد« مرزی واقع شده اند. 
این گونه روستاها در زمان جنگ تحمیلی تخلیه شده اند 
و اهالی غرامت و هزینه تخلیه روســتا را گرفته اند. 
اهالی این روســتاهای مــرزی درصورتی که 
بخواهنــد درحریم »زرد« به کشــاورزی 
مشغول باشند، می توانند زمان کاشت 
و برداشــت محصول دراین روســتا 
حضور پیدا کننــد، اما نمی توانند 
به صورت دائمی ســاکن شوند. 
دراین روستاها نیز ازنظر قانونی، 
امکان بازگشت و اسکان وجود 

ندارد.

کارشناســی  بررســی   
درخواست ها

زارعی با تاکیــد براینکه این 
درخواست ها باید به دقت مورد 
بررسی کارشناســی قرارگیرد، 
بررســی های  در  می افزایــد: 
امکان سنجی احیای این روستاها، 
بایــد فرایند دقیقــی را تعریف کرد و 
برمبنای آن، دالیل بازگشت افراد، امکانات 
موجود و زیرساخت های موردنیاز به ویژه در 
حوزه تامین آب، بررســی شود.وی ادامه می دهد: 
تعدادی از این روستاها به هیچ منبع آبی دسترسی ندارند. 
ازسوی دیگر اراضی برخی روستاها برای اجرای طرح های 
سدســازی خریداری شــده و دیگر امکان کشاورزی و 
دامــداری در آنها وجود نــدارد. برهمین اســاس باید 

متقاضیان را به درستی راهنمایی کرد.
زارعی اضافه می کند: باید از بروز عواقب ایجاد کانون های 
جمعیتی که ممکن اســت امکان خدمت رسانی به آنها 
وجود نداشته باشد، جلوگیری کرد. با این وجود اگر پس 
از بررسی های کارشناسی، روستایی برای بازگشت اهالی 
مناسب تشخیص داده شد، از مهاجرت معکوس استقبال 

می کنیم.

  یکشنبه 3 مرداد 1400 
شماره 8276 

چرای بی رویه دام و شکارغیرقانونی از مهم ترین تهدیدهای این منطقه  تن زخمی »پلنگ دره« قم
به شمار می رود

طبیعت گردهای حرفه ای »پلنگ دره« قم را خوب 
می شناسند؛ ۵۰کیلومتر که از قم خارج شوید، بعد 
از »سلفچگان« به کوه های سربه فلک کشیده ای 
می رسید که غنی ترین زیستگاه جانوری و پوشش گیاهی استان 
قم محسوب می شود. چشمه ها و رودهای متعدد، به این منطقه 

ییالقی، زیبایی ویژه ای بخشیده است.
بارش نزوالت آســمانی درایــن منطقه موجــب رویش انواع 
گونه های گیاهی و ایجاد جاذبه های ویژه برای زیست گونه های 
جانوری شده است. اینها درحالی است که طبیعت بکر پلنگ دره 
این روزها به دلیل طمع ســودجویان زخمی است و مسئوالن 

مربوط دراستان باید دراین زمینه چاره ای اساسی بیندیشند.

چرا پلنگ دره؟
منطقه پلنگ دره با اینکه به نام بزرگ جثه ترین گربه ســان نام 
گرفته، اما دست کم در 18ســال گذشته هیچ گونه ای 
از این حیوان وحشی دراین منطقه مشاهده نشده است. 
آخرین بار در سال8۲ یک قالده پلنگ ۳ساله از دست 
شکارچیان غیرقانونی توقیف و پس از 
تاکسیدرمی، به موزه تاریخ 

طبیعی استان قم تحویل داده شد. البته کارشناسان می گویند 
تنها درصورتی می توان از انقراض یک گونه جانوری سخن گفت 
که 6۰سال از آخرین مشــاهده وجود آن گونه در یک منطقه 

گذشته باشد.
پلنگ دره جمعیت جانوری مناســبی را در خود جا داده است و 
درحال حاضر نزدیک به 1۰۰گونه مختلــف از حیوانات دراین 
منطقه درکنار هم همزیستی دارند. کل و بز، قوچ و میش، گرگ، 
گربه وحشی، شغال، گراز و خرگوش ازجمله حیوانات این منطقه 
هستند. براساس مطالعات انجام شده، تاکنون بیش از ۴۰۰گونه 
گیاهی در منطقه پلنگ دره شناســایی شده است که تیره های 

شب بو، نعناعیان و گون ها از فراوانی بیشتری برخوردارند.

خطر کاهش آب و علوفه
کاهش بارندگی و خشکسالی شدید امســال، حیات وحش را 
از زیستگاه هایشان آواره کرده اســت و حیوانات در عطش آب 
و گرســنگی علوفه، به آغوش مرگ پناه می برند. در پلنگ دره 
اگرچه هنوز منابع آبی و علوفه ای به مرحله بحرانی نرسیده است، 
اما فرمانده پاسگاه محیط بانی این منطقه می گوید: در هفته های 
گذشــته، تعدادی از حیوانات از زیســتگاه خودشــان فاصله 

گرفته اند و به نزدیکی جاده آمده اند.
»احمد بحری« می افزاید: در سال های گذشته وضعیت پلنگ دره 
به دلیل وجود چشمه ها و منابع سرشار آبی، بسیار خوب بود و 

حیات وحش در زیســتگاه می ماندند، اما امسال منابع آبی این 
منطقه با چالش ها و کمبودهایی مواجه است.

وی با اشاره به ساخت آبشخورها و مخازن آب ازسوی گروه های 
خودجوش محیط زیســتی در سال گذشــته، عنوان می کند: 
پیش بینی می کنیم کمبود آب در یک ماه آینده جدی تر شود. 
بنابراین امسال به ساخت آبشخورهای جدید نیاز نداریم و باید 

چشمه ها و آبشخورها را الیه روبی کنیم تا آب ها حفظ شود.
بحری درباره تأمین علوفه برای حیوانات این منطقه نیز می گوید: 
درحال حاضر نیازی به علوفه دستی نیست، اما احتمال دارد پایان 

تابستان در بعضی نقاط امن این کار را انجام دهیم.
وی وضعیت زاد و ولد گونه هــای جانوری را رو به بهبود ارزیابی 
می کند و می افزاید: هرســال عملیات سرشماری حیات وحش 
به صورت پیمایشــی و مشــاهده مســتقیم انجام و آمار دقیق 
پستانداران احصاء می شــود. با توجه به اینکه در ۲سال اخیر از 
منطقه پلنگ دره به خوبی حفاظت شده، آمار گونه های حمایت 

شده دراین منطقه درحال افزایش است.

زخم سودجویان بر پیکر پلنگ دره
منطقه حفاظت شده پلنگ دره به همان اندازه که 

زیبایی های ویژه خود را دارد، از طمع ســودجویان هم در امان 
نمانده است. حضور گردشگران در فصل بهار، که فصل زایمان 
حیوانات است، چرای بی رویه دام و شکار غیرقانونی از مهم ترین 

تهدیدهای این منطقه به شمار می رود.
فرمانده پاسگاه محیط بانی پلنگ دره، چرای بی رویه دام دراین 
منطقه را از چالش های جــدی می داند و می گویــد: اداره کل 
منابع طبیعی استان اعالم کرده که برای چرای حدود ۳هزار رأس 
دام مجوز داده است. ما از این اداره کل درخواست کردیم مجوز 
چرای دام در منطقه امن پلنگ دره باطل شود، اما تاکنون اقدام 

ویژه ای دراین زمینه انجام نشده است.
بحری ادامه می دهد: وضعیت چرای دام های اســتان مرکزی 
در پلنگ دره، به مراتب بدتر اســت. هم تعداد دام های دامداران 
اســتان مرکزی بیشتر اســت و هم اداره کل منابع طبیعی این 
استان همکاری مناســبی با ما ندارد، حتی تعداد مجوزها را به 

ما اعالم نمی کنند.
وی شکار غیرمجاز را یکی دیگر از چالش های مهم این منطقه 

اعالم می کند و می گوید: شکارچیان استان های همجوار و 

برخی استان های دیگر برای شکار حیوانات به منطقه پلنگ دره 
می آیند که محیط بانان ما با آنها برخورد می کنند. چندی پیش 
یکی از شکارچیان سابقه دار را دستگیر و به مراجع قضایی معرفی 
کردیم که به ۳سال حبس و پرداخت 1۰۰میلیون تومان جریمه 
نقدی محکوم شد. البته شــکارچیان بومی هم به این منطقه 
مراجعه می کنند و ســعی می کنیم از طریق گفت وگو و تعامل 
با آنها، به گونه ای فرهنگ ســازی کنیم که از ظرفیت آنها برای 

حفاظت از منطقه استفاده شود.

روح اهلل کریمی
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.

 نمایی از تاالب میقان در استان مرکزی
 عکس: همشهری- امیرقادری

وجود بستر مناسب اشتغال، از مهم ترین دالیل ارائه درخواست اهالی برای بازگشت به ۲۷روستای متروکه استان اعالم شده است
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ماجراي درخواست بازگشت به روستاهای متروکه کردستان

از پلنگ دره قــرار گیرد، طبیعت رویایــی آن به روی شــده اند. اگر اراده جمعی در خدمت حفظ و نگهداری از گونه های جانوری این منطقه بکر هم طعمه شکارچیان چند هکتار از مراتع آن در آتش سوخت. تاکنون برخی این منطقه در سال گذشته 4مرتبه طعمه حریق شده و در فهرست مناطق حفاظت شده کشور قرارگرفته است. سال 1375 به عنوان منطقه شکارممنوع و درسال 1388 منطقه پلنگ دره قم با وسعت 31هزارو 735هکتار، از 
گردشگران آغوش باز می کند.
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