
 قربانيان گمنام
 طرح صيانت

 براي قطع زنجيره كرونا 
بايد  واكسن   وارد شود

صاحبان كسب و كارهاي كوچك  از نگراني ايجاد 
محدوديت در اينترنت به همشهري می گويند

اينترنت ماهواره ای  در دسترس است؟
 اينترنت ماهواره اي استارلينك،هم اكنون به صورت آزمايشي ارائه شده

و ضمن داشتن محدوديت  پوشش، هزينه بسيار بااليي هم دارد

خطر حذف ايران از چرخه گردشگری جهان
فعاالن صنعت گردشگري مي گويند طرح صيانت از حقوق كاربران در 

اينترنت و فضاي مجازي، ايران را از چرخه گردشگري جهان حذف مي كند

 عليرضا رئيســي ، ســخنگوي ســتاد ملي مقابله بــا كرونــا در گفت وگو
 با همشهري، از مشكالت 529روز بحران و واردات واكسن مي گويد

  اگر 10ميليون بيشتر از اين واكسن به ما داده 
مي شــد، نمره مان خوب بود. تأخير در واردات 

واكسن، مشكالت زيادي برايمان ايجاد كرد

   اگر 59ميليون نفــر، تــك دوز 
دريافت كنند تا پايان سال با قطع 

زنجيره شيوع مواجه مي شويم

 5 قهرمانی
5 واقعيت

 مصائب 
خريد گوشی های 
بدون رجيستری 

اسرار قله نشيني طوالني 
پرسپوليس چيست؟

كريم باقري به شكلي عجيب در 
جشن قهرماني پرسپوليس غايب بود  
و حاال خبر مي رسد اين اتفاق به دليل 

درگيري او با حامد لك بوده است

گزارش همشهري از سردرگمي 
مشتريان براي خريد مجازي گوشي و 
تبلت هاي فاقدرجيستري حكايت دارد

بدون معجزه، بدون شــگفتي و بدون 
هيچ اتفاق غيرمنتظره اي. پرسپوليس 
با پيروزي 2 بر صفر برابر پيكان، عنوان 
قهرماني ليگ بيستم را به دست آورد تا 
برتري 2 بر يك سپاهان برابر استقالل، 
فايده اي به حال تيم اصفهاني نداشته 
باشــد. به اين ترتيب سرخپوشــان 
پايتخت پنجمين قهرماني پياپي خود 
را به دســت آوردند تا در تاريخ فوتبال 
ايران دست نيافتني تر شوند. تا پيش 
از اين سپاهان با 3دوره قهرماني پياپي 
ركورددار بود، اما حاال نســل طاليي 
پرسپوليس اين حد نصاب را به 5عنوان 
افزايش داده و شايد حتي جلوتر از اين 

هم برود. صفحه17 را بخوانيد.

ناهماهنگي ســامانه رجيســتري و 
واردكنندگان گوشــي و تبلت، عرضه 
محصوالت فاقــد رجيســتري را به 
مشــتريان افزايش داده، موضوعي كه 
به انتظار چند هفته اي خريداران براي 
رفع مشكل منجر شــده است. حتي 
در مواردي مشاهده شــده خريداران 
به پيگيــري حقوق خــود در مراجع 
قانوني مجبور شــده اند. اجراي طرح 
رجيستري گوشي تلفن همراه از 2سال 
پيش، با هــدف مقابله بــا قاچاق آغاز 
شــد. در تازه ترين اقدام مهلت اجراي 
رجيستري تبلت ها 8مرداد ماه به پايان 
رســيد و عمليات تعميم اين طرح به 
ســاير موبايل واره ها و دســتگاه هاي 
ســيم كارت خور در دســتور كار قرار 

گرفته است. صفحه5 را بخوانيد.

 موافقت رهبر معظم انقالب
با عفو تعدادي از محكومان

نگاه
حميد سوري ؛ رئيس كميته كشوري اپيدميولوژي كوويد-19

هم اكنــون يكي از مهم تريــن كارهايي كــه مي توان 
براي قطع زنجيره انتقــال بيماري كرونــا انجام داد، 
واكسيناسيون اســت. البته واكسيناسيون در ايران در 
چندماهه اخير روند خوبي نداشــته، اما با توليد واكســن داخلي به طور انبوه و ورود 
واكسن هاي جديد به كشــور، مشــكل زيادي در اين باره نداريم، چرا كه هم اكنون 
حدود 15ميليون دوز واكسن براي تزريق در اختيار داريم. اولويت تزريق واكسن با 
گروه هاي پرخطر و آسيب پذير است؛ يعني طبق برنامه ريزي انجام شده مانند بسياري 
از كشورهاي دنيا در ايران هم اولويت با كساني است كه بيشترين احتمال بستري يا 
مرگ ومير را به خود اختصاص مي دهند. اين افراد با توجه به سن، شرايط و شغل هايي 
كه مي تواند آسيب زا و خطرناك باشد، انتخاب مي شوند كه در مرحله اول، تمام اعضاي 
كادردرمان، بيماران خاص و گروه هاي سني باالي 60سال را شامل مي شوند. البته 
اين به معناي مغفول ماندن ساير گروه هاي سني از تزريق واكسن نيست، بلكه اولويت 
با گروه هاي سني باالتر و افرادي است كه بيماري هاي زمينه اي يا شغل هاي پرخطر و 
پرمسئوليتي دارند. اميدواريم تا پايان شهريور امسال، گروه هاي شغلي پرخطر مرحله 
به مرحله و هر چه بيشتر تحت پوشش واكسيناسيون قرار بگيرند. معلمان، استادان 
دانشگاه، دانشجويان، مأموران نيروي انتظامي، رانندگان اتوبوس ها و هر شغلي كه به 
نوعي بيشترين درگيري را با اين ويروس دارند و حضورشان در اجتماع الزم است و 
خدمات ضروري و مايحتاج مردم را برآورده مي كنند، در اين گروه قرار مي گيرند؛ مثال 
رانندگان خودروهاي حمل ونقل عمومي كه به نوعي وظيفه نقل و انتقال مردم را برعهده 
دارند، از اولويت هاي تزريق واكسن كرونا هستند؛ سپس و به مرور زمان گروه هاي كم 
خطرتر وارد چرخه واكسيناسيون مي شوند و همه رده هاي سني باالي 18سال را در 
بر خواهند گرفت؛ بنابراين اولويت بندي هاي انجام شــده در ايران كامال استاندارد و 
با توجه به مخاطرات شغلي و ميزان قرار گرفتن افراد در محيط هاي خطرناك مثل 
زندان ها درنظر گرفته شده است. اين اولويت ها به گونه اي پيش مي رود تا ابتدا افرادي 
كه بيشترين مواجهه را با ويروس دارند، واكسينه شوند تا بعد نوبت به گروه هاي كم 
خطرتر برسد؛ براي مثال، 2ماه ديگر فصل مدارس اســت و معلمان بايد در مدرسه 
حاضر شوند؛ به همين دليل براي گرفتن 2دوز واكسن، بايد پيش از آغاز فصل مدارس، 
واكسينه شوند.  زندانيان هم به دليل قرار گرفتن در تجمعات در اولويت قرار گرفته اند. 
خبرنگاران و راننده هاي وســايل حمل ونقل عمومي هم به دليــل ارتباطات زياد در 
جامعه بخشي از اين اولويت هاي جهاني هستند؛ مثل كادر درمان و سالمندان، اما در 
ميان تمام اين موضوعات، آنچه مهم است، سرعت واكسيناسيون است تا بتوان هر چه 
زودتر به ايمني جمعي رسيد.در ميان گروه هايي كه براي تزريق واكسن در اولويت قرار 

دارند، ماجراي مهاجران غيرايراني هم مطرح مي شود؛ افرادي 
كه در ايران زندگي مي كنند كه در تالش هستيم تا اين افراد 

اگر كارت اقامت داشته باشــند و به طور قانوني وارد كشور شده باشند، بتوانند طبق 
اولويت بندي مانند ساير افراد واكسن بزنند. 

اولويت بندي واكسيناسيون 
استاندارد است

يادداشت
حميد رضا اسالمي؛ معاون سردبير

يكــي از مشــخصه هاي حكمراني خوب، داشــتن 
گوش هاي شنواست. پيش از اين در موقعيتي ديگر از 
آثار زيانبار ناشنوايي سيستماتيك حكومت ها نوشته 
بودم و تكرار آن از جهت بديهي بودن ضروري نيست. 
براي آنكه بين حكمراني و مردم فاصله غيرقابل جبران و خســاتبار ايجاد نشــود، 
حكومت ها از طرق گوناگون تالش مي كنند از نظر مردم آگاه شوند. اين كار مخصوصا 
در مواقعي كه حكومت قصد تغييري اساسي در روش هاي فعاليت خود دارد و به قول 

معروف قصد تغيير ريل دارد اهميت مضاعف مي يابد.
گفت وگوي مردم با حكومت در نظام هاي مردم ساالر از چند طريق انجام  مي شود. 
نخستين و بهترين شيوه آن انتخابات است. مردم با مشاركت و راي دادن به ايده ها 
و ديدگاه هاي مطرح شــده در جريان انتخابات همراهي خــود را با حكومت اعالم  
مي كنند. شرط اوليه كاركردن و مؤثر بودن اين شيوه آن است كه انتخاب شدگان 
همان شــعارها و برنامه هاي دوره انتخابــات خود را پي بگيرند و بــه عهد خود با 
راي دهندگان خيانت نكنند. شيوه دوم، شنيدن صداي مردم از طريق گفت وگو با 
اتحاديه ها، نهادهاي صنفي، مدني و اجتماعي است. و راه بعدي گوش كردن به افراد 
و نهادهاي مرجع است. انديشــكده ها، گروه هاي علمي دانشگاهي و دانشمندان و 

افراد صاحب نفوذ اجتماعي در اين زمينه مي توانند به ياري حكومت بيايند.
در كنار همه اين راه ها و روش ها دنياي امروز امكان نظرسنجي هاي دقيق و علمي را 
پيش پاي همه و ازجمله نهادهاي قانونگذار و مجري گذاشته است. اين نظرسنجي ها 
به شرط رعايت اصول علمي، كم خطاترين ارزيابي ها را از خواست جامعه در اختيار 
حاكميت مي گذارند. در همين انتخابات اخير نظرسنجي هاي انجام شده توسط ايسپا 
پيش از انتخابات كمترين انحراف را با نتايج انتخابات داشت. بنابراين نهادي كه اين 

كار را باكيفيت مناسب انجام دهد وجود دارد و مي توان به آن تكيه كرد.
در مسئله طرح اخير مجلس شوراي اسالمي در حوزه فضاي مجازي و براي دانستن 
ميزان د وربودن فضاي ذهني طراحــان مصوبه از واقعيت هاي اجتماعي و اقتصادي 
مي توان به همه اين روش هــا ارجاعات قانع كننده داد. در آخريــن انتخابات تمام 
نامزدها و ازجمله نامزد پيــروز به تحقيق بر پايداري آزادي هاي اساســي و تمايل 
خود به گسترش آن داد سخن داده اند. در اين انتخابات و انتخابات قبلي )انتخابات 
مجلس( هيچ كدام از نامزدها و جريانات سياسي با پرچم ايجاد محدوديت از مردم رأي 
نگرفته اند. بماند كه متأسفانه به داليلي كه همه مي دانيم اين دو انتخابات با كمترين 
ميزان مشاركت در طول تاريخ جمهوري اســالمي برگزار شده است و واقعيت اين 
است كه نمايندگان مجلس فعلي اساسا نمي توانند مدعي سخنگويي از سوي اكثريت 
جامعه ايران باشند. در ميان نهادهاي صنفي، مدني و اجتماعي، هيچ نهادي نمانده است 

كه با صدور بيانيه و انجام مصاحبه و نوشتن يادداشت و مقاله، 
مخالفت خود را با اين طرح محدوديت ساز اعالم نكرده باشد. از 

ميان اين نهادهاي صنفي و اجتماعي و علمي چه بسا مهم تر از همه، نهادهايي باشند 
كه اعضاي آنها در كسب وكارهاي مرتبط با دنياي اينترنت فعالند. 

در باب كارزار مدني مردم ايران
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روي خط خبر

8ســال پس از آغــاز به كار 
دولت تدبيرواميد، حســن دولت

روحاني و كابينــه 33نفره 
دولت او امروز آخرین جلسه خود را برگزار 
مي كنند. مشي مدیریتي روحاني یکي از 
باثبات تریــن دوره هــاي تركيــب وزرا و 
معاونان را در ادوار ریاســت جمهوري به 
همراه داشت و جز مورد رضا رحماني وزیر 
ســابق صمــت، رئيس جمهــور رأي به 
بركناري هيچ یــك از وزراي كابينه نداد؛ 
اگرچه در نيمه راه طي 8ســال گذشــته 
برخي از وزرا همچون عبــاس آخوندي، 
حسن قاضي زاده هاشــمي، علي جنتي، 
علي اصغر فاني و محمود گودرزي خود به 
منتقدان عملکــرد دولت بدل شــدند و 
راهشان را از دولت تدبير و اميد جدا كردند. 
دولــت هشت ســاله تدبيــر و اميــد در 
رویکردهاي كالن اداره پرهيز از حاشــيه 
و حركت بر مدار تســاهل و تسامح را در 
همکاري بــا نهادهاي قــدرت در پيش 
گرفت. دولت روحاني در نخستين گام ها 
اميدآفرین بود. كار خود را با شکستن سد 
تحریم هاي بين المللي آغاز كرد  و باالترین 
نرخ رشد اقتصادي كشــور را نيز در دوره 
برجام به نام خود ثبت كــرد. روحاني در 
كليدي ترین جمالت مراسم تنفيذ حکم 
ریاست جمهوري خود در 12مرداد13۹2 
گفته بود »مسئوليت محوري بنده، حفظ 
اميد و اعتماد مردم است« و»جهت گيري 
دولت نجات اقتصادي ایران، تعامل سازنده 

با جهان و احياي اخالق است.«
بهترین سال عملکردي دولت روحاني به 
گواه آمارهاي داخلي و بين المللي در همان 
نخستين سال اجراي برجام، 13۹۵، ثبت 
و ضبط شد و بهبود ملموس در معيشت و 

رفاه عمومي را به همراه داشت.
تهدیدها و تحریم هــاي ضدایراني دونالد 
ترامپ، رئيس جمهور وقت آمریکا از دومين 
ســال اجراي برجام، زلزله آبان ماه13۹۶ 
كرمانشــاه، جرقه اعتراضــات خياباني 
دي ماه13۹۶ مشــهد، خــروج آمریکا از 
برجام در اردیبهشــت ماه13۹۷، ســيل 
اســفندماه13۹۷ و فروردیــن13۹8 
استان هاي گلستان، لرستان و خوزستان، 
اعتراضات گراني بنزین در آبان ماه13۹8، 
شيوع كرونا از بهمن ماه13۹8 و اعتراضات 
بي آبي خوزســتان در تير و مرداد1400 
براي  كند یا متوقف كردن حركت دولت 
تدبيرواميد در نيمه دوم مسير خود كافي 

بودند. 
در ادامــه مســير اما دولت دوم حســن 
روحاني با عجيــب و غریب ترین حوادث 
و اتفاقات بين المللي و طبيعي عجين شد. 
قاب عکس كم سابقه ترین دستاوردهاي 
سياســي، اجتماعي و اقتصــادي دولت 
روحاني در نخســتين دوره دولت او جاي 
خود را بــه پرتره هاي تلــخ از رویدادها و 
نمودارهــاي ســقوط آزاد اقتصــادي و 
شاخص هاي سرمایه اجتماعي كشور در 

دولت دوم او داد.
روحاني در 2هفته پایاني مسئوليت خود 
در رأس دســتگاه اجرایي كشور و تحویل 
مسئوليت به جریان رقيب سياسي خود، 
شاید از باب یادآوري واقعيت هاي تحميلي 
بر دولتــش طي 4ســال دوم بــه مردم 
یادآوري مي كند »اگر جنگ اقتصادي و 
كرونا نبود امروز قيمت دالر حدود ۵هزار 
تومان بود« و »اگر برجام ادامه پيدا مي كرد 
تا امروز 200هواپيماي جدید وارد كشور 
مي شد.« توضيحات او همزمان با روزهایي 

اســت كه بازار ارز و طال پس از نزدیك به 
4سال تورم یك بار دیگر ســر به طغيان 
برداشــت و طي یك هفته اخيــر به دالر 
2۶هزار تومانــي و گرانــي قریب به یك 

ميليون توماني نرخ سکه رسيد.

مخالفان حجت و برهان روحاني شدند
مشي اســتنادي و متکي به واقعيت هاي 
حســن روحاني وراي شــرایط نامناسب 
كشور در سال هاي اخير، قضاوت صحيح 
مردم را براي فرداي واگــذاري قدرت به 
ابراهيم رئيســي، رئيس جمهور منتخب 
هدف قرار داده است. نخستين نشانه هاي 
این اصــالح رویکرد در مقایســه هجمه 
مخالفــان و شــرایط ســخت تحميــل 
شــده بر دولــت روحانــي در انتخابات 
2۹خردادمــاه1400 ریاســت جمهوري 
آشکار شــدند. مخالفان ســابق با نادیده 
گرفتن مخالفت هاي سرسختانه قبلي خود 
با موضوعاتي همچون برجام و شبکه هاي 
اجتماعــي بــه یکبــاره در رقابت هاي 
انتخاباتي مدافع آنها شــدند. بسياري از 
آنان بيشترین حجم فعاليت هاي انتخاباتي 
را در شبکه هاي اجتماعي فيلتر شده رقم 
زدند و در ضرورت حفظ و نگهداري برجام 

سخن راندند.
روحاني 10روز مانده به برگزاري انتخابات 
2۹خردادمــاه ایــن تناقــض در رفتار 
انتخاباتي جناح رقيب سياسي خود را به 
آنان یادآور شــد و گفت »هيچ كس دیگر 
نمي تواند بگوید مخالف فيلترینگ است«، 
»الحمدهلل این پهناي بانــد چقدر خوب 
شده است« و اینکه »برجام چقدر خوب 
شده اســت.« او در مقام ریاست دولت به 
مخالفانش تلویحا یادآوري كرد كه فرش 

اعمال قدرت، اختيارات و مدیریت دولت را 
 FATF با گروگان گرفتن مسائلي همچون
و برجام از زیر پایش كشيدند و ضعف ها را 
متوجه ناكارآمدي دولت كردند و وقتي در 
انتخابات پيروز شــدند مجبور به پذیرش 
واقعيت ها و ضرورت لغو تحریم ها، احياي 

برجام و تصویب FATF شدند.

مواضعي براي ثبت در تاريخ 
 روحاني طي دو ســخنراني در 23تيرماه 
و ســوم مردادماه امســال از باب ثبت در 
تاریخ به مخالفانش یادآور شد: »چنانچه 
اصل ۶0قانون اساسي حاكم بود و لطمه 
نمي خــورد كــه در اوایل آذرمــاه لطمه 
خورد، در اسفند تحریم برداشته مي شد 
و امروز شــرایط دیگري در كشور حاكم 
بود.« او به آنها كنایه زد اعمال قوه مجریه 
به عهده رئيس جمهور و وزراســت نه یك 
مصوبه مجلس یازدهــم در تحدید توافق 
و مذاكرات برجامي! او سوم مرداد صراحتا 
اعالم كرد كــه »اگــر 2كار در این مدت 

انجام شــده بود در اوایل 1400شــاهد 
شــرایط بهتري بودیم. اگر دســت و پاي 
ما را نمي بســتند قطعا در پایان سال۹۹ 
مي توانستيم در روند مذاكرات تحریم را 
برداریم، توافق بين ما و 1+۵ در وین كامال 
روشن و اسناد آن موجود است و مشخص 
است كه آنها و ما حاضر بودیم كه اقداماتي 
انجام دهيم اما مصوبــه اي كه در مجلس 
گذرانده شد نگذاشت ما كار خود را انجام 
دهيم. اقدام دوم در زمينه FATF بود كه 
مشــکل بزرگي ایجاد كرد در این زمينه 
دولت و وزارت اقتصــاد كار خود را انجام 
داده بود و مجلس و شــوراي نگهبان نيز 
كمك كرده بودند اما یــك جاي دیگري 
براي ما مشکل درســت كرد و هنوز هم 

مشکل ادامه دارد.«

قاب هايي براي يادگاري 
 درقاب عکس یــادگاري امروز روحاني و 
كابينه اش كه تقریبا یك سوم چهره هاي 
نخســتين جلســه هيــأت دولــت در 

مردادماه13۹2همچنــان در آن حضور 
دارند، اگرچه تداعي كننده یك خداحافظي 
همراه با رضایت نيســت و دولت باني لغو 
تحریم ها یك بار دیگر پرونده تحریم هاي 
سرگشــاده را از یك دوره اجرایي به دوره 
اجرایي بعد منتقل مي كنــد، اما به قول 
اساســي خود براي گفت وگوي شفاف با 
مردم و بازگویي حقيقت مســائل پایبند 
ماند. نامه محمدجــواد ظریف در آخرین 
گــزارش پرونده برجــام بــه مجلس و 
صحبت هــاي صریح و بي ابهــام روحاني 
درباره وضعيــت پرونده احيــاي برجام 
زمينه قضاوت و ارزیابي عملکرد دولت او 
و تأثيرات آن بر مجموعه نظام حکمراني 
كشور را براي افکار عمومي تشریح و روشن 
كرد. تمسك به دیپلماسي و دفاع از حقوق 
شــهروندي مردم در نظام بــاز اطالعاتي 
حتي اگر دولت روحاني را با شــدیدترین 
فشارها مواجه كردند، مي توانند دستاورد 
تحت الحفظ دولــت او در دولــت آینده 

باشند.

پايان مأموريت دولت اميد 
 روحاني آخرین عکس یادگاري دولت تدبيرواميد با كابينه اش را 

امروز در پاستور قاب مي گيرد

خوزستان در اخبار كم رنگ شده اســت و وضعيت دقيق شهرهایي كه 
دست كم براي 13 شب ناآرام بودند مشخص نيست. مجيد ناصري ن ژاد خوزستان

نماینده شادگان گفته كه مشکالت »تاحدي به صورت موقتي« حل شده 
است. 

به گفته این نماینده »آرامش نسبي« در استان حاكم شده اما مسائل به صورت اساسي 
حل نشده است و هنوز مشــکل آب شرب و آب آشــاميدني وجود دارد و اعتبارات و 

وعده هایي كه داده شده به استان نرسيده. 
ناصري نژاد به ایلنا گفته كه یکي از مشکالت استان پرداخت نکردن حقوق كاركنان، 
آبداران و كارگران سازمان آبفاي اســتان در شهرستان هاي مختلف در ۷ ماه گذشته 
است كه تحقق وعده  تخصيص اعتبارات را دوچندان كرده است. از سوي دیگر حسن 
شجاعي، رئيس كميسيون اصل ۹0مجلس نيز در تویيتي نوشته كه این كميسيون 
پس از بررسي هاي كارشناسي، پيگير ترك فعل ها و سوءتدبيرهاي مسئوالن استاني 
و ملي خواهد بود. بر این اساس، هيأتي نيز از این كميسيون اصل ۹0راهي خوزستان 
مي شود. همچنين در هفته جاري جمعي از اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست 

خارجي نيز از بهارستان عازم خوزستان مي شوند. 
این هيأت قرار است گزارشــي درباره اقدامات انجام شــده در استان و مشکالت در 
حوزه هاي عمراني، انرژي و آب ارائه كند. پيش از این هيأتي از دولت كه در راس آنها 

معاون اول رئيس جمهور حضور داشت به خوزستان سفر كرد. 
رئيس قوه قضایيه نيز هيأتي به این استان فرستاد و سيدابراهيم رئيسي، رئيس جمهور 
منتخب كميته اي براي رسيدگي به مسائل استان تشــکيل داده. اما هنوز گزارشي 
رسمي، شفاف و دقيق از چگونگي وضعيت و آمار بازداشتي ها و كشته شده ها منتشر 

نشده است.

  امروز نمي توان به مردم دروغ گفت
معــاون اول رئيس جمهور در واكنش به طــرح صيانت از فضاي 
مجازي مجلس گفت: نباید زماني كه با یك پدیده جدید روبه رو 
مي شویم تنها به فکر عوارض سياســي و اجتماعي و ممنوعيت 

استفاده از آن پدیده باشيم. 
اســحاق جهانگيري با تأكيد بر اینکه باید از گذشته درس عبرت 
گرفت، به مقاومت در استفاده از همه پدیده هاي نو نظير راه آهن، 
تلویزیــون، ویدئو و ماهواره اشــاره كرد و گفــت: در مقطعي از 
تلویزیون به عنوان اتاق شيطان یاد مي شد. این در حالي است كه 
امروز در همه روستاهاي كشور از این تجهيزات دنياي ارتباطات 
استفاده مي شود. باید در نظر داشت كه با علم و فناوري نمي توان 
مبارزه كرد؛ البته این مباحــث نيازمند قواعد و قوانين حکمراني 
دقيقي هستند كه باید به درســتي نوشته شود. به گزارش پاد، او 
ادامه داد: امکانپذیر نيست كه در دنياي امروز مطلبي را از مردم 
مخفي و یا بر آنها تحميل كرد. امروز نمي توان به مردم دروغ گفت. 
كشــور در مرحله اي قرار دارد كه نمي توان به مردم چيزي گفت 

ولي كار دیگري انجام داد.

  ارجاع نظر دولت درباره 110طرح به مجلس 
معاون حقوقــي رئيس جمهوري گفت: طــرح صيانت از فضاي 
مجازي و 110 طرح دیگر مجلس را به دقت مورد بررســي قرار 
دادیم و نقد كردیم و در یك مجلد  به مجلس خواهيم فرســتاد تا 
بدانند، ابعادي از این طرح ها چه مشکالتي را در پي خواهد داشت. 
به گزارش ایلنا، لعيا جنيــدي در این باره افــزود: زماني كه این 
طرح به دســت معاونت حقوقي رســيد با دقت این طرح را مورد 
بررسي قرار دادیم و نظریات خود را نســبت به این طرح عنوان 
كردیم و ســپس طرح را به دولت ارجاع كردیم تــا مورد توجه 
دولت قرار بگيرد، همچنين نقدهاي خودمان را نســبت به این 
طرح بيان كردیم. در همين مدت زمــان باقيمانده تالش داریم 
تا با كميسيون هاي مجلس طي جلســاتي، صحبت كنيم. طرح 
صيانت از فضــاي مجازي و 110 طرح دیگــر مجلس را به دقت 
مورد بررســي قرار دادیم و نقد كردیم و در یك مجلد  به مجلس 
خواهيم فرســتاد تا بدانند ابعادي از این طرح ها چه مشکالتي را 

در پي خواهد داشت.

  بهترين تبليغ براي اصالح طلبان عملكرد مجلس 
يازدهم است

 عبدالواحد موســوي الري، وزیر كشــور دولت اصالحات با بيان 
اینکه آینده اصالح طلبان را روشن مي بينيم، گفت: كافي است كه 
اصالح طلبان بتوانند از یك فاكتوري به نام مجلس یازدهم استفاده 
كنند؛ یعني اگر این مجلس فعلي همين روندي را كه تا االن رفته 
است، ادامه دهد نياز نيست هيچ گونه تبليغاتي هم كنند؛ به عبارتي 
كافي است كه مردم خودشان بفهمند كه این نوع نگاه نمي تواند 
كشور را اداره كند.  به گزارش خبرآنالین، وي افزود: بهترین مبلغ 
اصالح طلبان همين مجلس و همين نطق ها و برخوردها است؛ به 
شرطي كه اصالح طلبان از یك طرف دچار یاس و افسردگي و از 
هول حليم در دیگ افتادن از سوي دیگر نشوند؛ یعني دچار افراط 
و تفریط در كنش اجتماعي و سياسي شان نشوند)نه منزوي شوند 
و نه به دنبال این بروند كه به هر قيمتي خودشان را آویزان كنند(، 
اگر با متانت روي مواضع خودشــان بایســتند، در 4 سال آینده 
به صورت طبيعي این مجلس خودش شرایط را براي اصالح طلبان 

فراهم مي كند و اصالح طلبان نيازي به تبليغات ندارند.

   بازديد كميسيون امنيت ملي از مراكز هسته اي 
محمود عباس زاده مشکيني، ســخنگوي كميسيون امنيت ملي 
و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي از بازدید اعضاي این 
كميسيون از مراكز هسته اي به منظور تهيه گزارش نهایي برجام 

خبر داد.
 او به ایرنا گفت: مجلس ناظر بر ُحسن اجراي قانون است و تفاوتي 
ندارد كه دولت دوازدهم یا سيزدهم سر كار باشد؛ بنابراین گزارش 
اجراي قانون بدون درنظر گرفتن اینکه چه دولتي قانون را اجراي 
مي كند، تکميل خواهد شــد. ظرفيت هاي خوبي با اجراي قانون 
اقدام راهبردي در بازسازي و افزایش غني سازي به فعليت رسيده 
است. در كنار این بازدید قرار است رئيس سازمان انرژي اتمي نيز 
در جلسه این هفته كميسيون اصل ۹0 جهت ارائه گزارش درباره 

روند اجراي قانون اقدام راهبردي براي لغو تحریم ها حاضر شود.

  حاشيه سازي دوباره اسرائيل عليه ايران
واكنش ها به حمله به نفتکش شركت اسرائيلي ادامه دارد. در پي 
این حمله وزیر جنگ رژیم صهيونيستي با رئيس ستاد ارتش این 

رژیم تشکيل جلسه داد.
 به گزارش ایســنا یك مقام ارشــد این رژیم هم گفت: اسرائيل 
احتماال به حمله به كشتي خود پاسخ مي دهد اما اینکه چگونه و 
چه زماني این پاسخ داده مي شود، مشخص نيست. روز جمعه یك 
كشتي نفتکش كه مدیریت آن را شــركت اسرائيلي زودیاك، بر 
عهده دارد در دریاي عمان هدف حمله قرار گرفت كه این شركت 
مدعي شده در این حمله دو خدمه كشــتي كه یکي انگليسي و 
دیگري شهروند روماني بوده، كشته شــده اند. یائير الپيد، وزیر 
خارجه اســرائيل هم با متهم كردن ایران به دست داشتن در این 
حمله، خواستار »پاسخ قاطع« به حمله به كشتي رژیم اسرائيل 
شده است. او در بيانيه اي خطاب به وزیر خارجه انگليس ادعا كرد: 
»باید در قبال حمله اي كه در آن دو نفر از خدمه كشــتي كشته 
شدند واكنش سختي نشان داد. ایران تنها مشکل اسرائيل نيست 

بلکه به همه آسيب مي رساند.«

ایران و عربستان به گفت وگوها 
ادامــه مي دهند و دور ســوم ديپلماسي

مذاكرات هم »راضي كننده« 
بوده است؛ این خبر را البته نه مقامات تهران 

و ریاض، بلکه وزیر خارجه عراق داده است.
 فواد حسين در مصاحبه اي با شبکه سعودي 
العربيه از نقش عراق در این گفت وگو صحبت 
كرده و گفته دوطرف همچنان درباره مسائل 
دوجانبه مشغول رایزني هستند. پيش از این 
گفته شده بود كه محور اصلي گفت وگوها نيز 
جنگ یمن است كه تبدیل به یکي از فجایع 
انساني قرن بيست ویکم شده است. براساس 
گزارش ها تاكنون 2هيأت از مقام هاي امنيتي 
و نظامي ایران و عربســتان در بغداد درباره 
مسائل دوجانبه گفت وگو كرده اند و رایزني ها 
در سطح دیپلماتيك و سياسي نبوده است. 
همچنين طبــق گزارش هاي غيررســمي 
ایران و عربستان ابتدا از رسانه اي شدن این 
گفت وگوها راضي نبودند و به همين دليل به 
كشور ميزبان یعني عراق اعتراض هایي نيز 
كرده اند. با این همه به نظر مي رسد عراقي ها 
تالش دارند كه نقــش جدیدي در معادالت 

منطقه ایفا كنند و در این مســير رسانه اي 
شدن نقش خود را خالي از فایده نمي دانند. 
نخست وزیر این كشور نيز از نخستين مقامات 
خارجي است كه در دولت سيزدهم به تهران 
سفر مي كند. وزیرخارجه عراق در این زمينه 
گفت: »طرف ایراني از نخست وزیر ما دعوت 
كرده است كه به تهران سفر كند و او نيز بعد از 
روي كار آمدن ابراهيم رئيسي خواهد رفت.« 
به گفته فواد حسين طي چند روز آینده نيز 
برهم صالح، رئيس جمهور عــراق در راس 

هيأتي راهي تهران مي شود.

ماجرا از كجا آغاز شد؟
نخستين خبرها از آغاز گفت وگوهاي تهران 
و ریاض را روزنامه انگليسي فایننشال تایمز 
منتشــر كرد؛ خبري كه ابتدا دوطرف آن را 
تأیيد و تکذیب نکردند. پس از مدت كوتاهي 
روزنامــه االخبــار چاپ بيــروت اطالعات 
بيشــتري از این گفت وگوهــا مطرح كرد و 
از نتيجه بخش بودن آن نوشــت. براســاس 
این گزارش ریاست هيأت ایراني با نماینده 
علي شــمخاني، دبير شــوراي عالي امنيت 

ملي و ریاست هيأت سعودي با رئيس اداره 
اطالعات این كشور بوده است. وزارت خارجه 
ایران نخستين نهاد رســمي بود كه از این 
گفت وگوها اســتقبال كرد و پس از آن علي 
ربيعي، سخنگوي دولت با تأیيد گفت وگو با 
عربستان گفت كه این مذاكرات تا رسيدن 
به نتيجه نهایي ادامه پيــدا مي كند. محمد 
بن ســلمان، وليعهد ســعودي نيز با تغيير 
آشکار موضع 4سال گذشته تأكيد كرد كه 
عربستان خواهان روابط خوب با ایران است. 
فيصل بن فرحان، وزیر خارجه عربســتان 
ســعودي نيز تير ماه در گفت وگو با روزنامه 
ایتاليایــي »الرپابليکا« اعــالم كرد كه باب 
گفت وگوي عربستان با ایران باز است و ریاض 
از آن اســتقبال مي كند. البته در این فاصله 
دیدارهاي مقام هاي عربستان با آمریکایي ها 
نيز جریان داشته و گفته شده كه ایران نيز از 

محورهاي رایزني  دوطرف بوده است.

چه خواهد شد؟
 تحليلگران معتقد هســتند كه كنار رفتن 
دونالد ترامپ در آمریکا تأثير زیادي بر تغيير 
مواضع و راهبردهاي عربســتان نسبت به 
ایران دارد؛ 2كشــوري كه از سال ۹4روابط 
دیپلماتيك را قطع كرده اند و اختالف نظرشان 
از ســوریه تا عراق و یمن گسترده است. در 
چنين شرایطي كارشناسان تأكيد دارند كه 
ازســرگيري روابط تهران و ریاض مي تواند 
فصل تازه اي را در معادالت منطقه  رقم بزند و 

منجر به ایجاد صلح و ثبات شود.
 نکته دیگر اینجاست كه مذاكرات منطقه اي 
در بغداد تقریبا همزمان بــا گفت وگوهاي 
احياي برجام در وین آغاز شده و سرنوشت 

توافق هسته اي بر آن بي تأثير نخواهد بود.

علي شکوري راد، دبيركل حزب اتحاد ملت ایران اسالمي در 
نامه به عبدالرضا رحماني فضلي، وزیر كشور خواستار صدور احزاب

مجوز براي برگزاري تجمعي در اعتراض به طرح صيانت از 
حقوق كاربران فضاي مجازي شد.

 به گزارش امتداد، در نامه شــکوري راد آمده است: همانطور كه مي دانيد 
نمایندگان مجلس یازدهم، در جلسه روز چهارشنبه ششم مردادماه جاري 
اختيار تصویب جزئيات طرح قانوني»صيانت از حقوق كاربران فضاي مجازي 
و...« را براي اجراي موقت در مدتي كه تعيين خواهد شــد به كميسيون 
مشتركي كه شــکل خواهدگرفت، واگذار كردند. این طرح ضدمردمي كه 
دسترســي به خدمات پایه كاربردي در فضاي مجازي را براي شهروندان 
به شدت محدود خواهد ساخت با اعتراض وسيع كاربران مواجه شده است. 
این طرح عالوه بر محدودسازي امکان تبادل خبر و اطالعات تأثير بسزایي در 
فضاي »كسب وكار« خواهد داشت و زندگي و معيشت بسياري از شهروندان 
را با مشکالت مضاعف مواجه خواهد ســاخت.  او در ادامه مي افزاید: حزب 
اتحاد ملت ایران اسالمي به حکم وظيفه سياســي دفاع از قانون اساسي و 
حقوق شهروندان، مخالفت همه جانبه با تصویب مفاد این طرح را در دستور 
كار خود قرار داده است و عالوه بر همراهي با دیگر اقشار معترض، خواهان 
انجام كنش سياســي اعتراضي نمایان و برانگيزاننده است؛ لذا به موجب 
تبصره یك بند خ ماده 13 قانون احزاب و با وجود وقوف بر محدودیت هاي 
ناشي از شيوع كرونا به اطالع مي رساند چنانچه از نظر ستاد ملي مبارزه با 
كرونا منعي نباشد، قصد داریم در نخستين فرصت تجمعي اعتراضي در یك 
فضاي باز مناسب كه قطعا در آن شــيوه نامه هاي بهداشتي رعایت خواهد 

شد، برگزار نمایيم.
 او با بيان اینکه تا آن زمان روش هاي اعتراضي متعارف جایگزین دیگري نيز 
مطرح هستند كه تمایل داریم از آنها براي بيان اعتراض استفاده كنيم، در 
ادامه این نامه آورده است كه بنابراین تقاضا دارد استفاده از این روش ها و 
راهکارها را موضوعي امنيتي تلقي نکرده و اجازه داده شود اعتراضات سياسي 

قابليت طرح و نمایش در فضاي آرام و بدون تنش را داشته باشند.

شمار وزارتخانه ها در دولت سيزدهم 
بيشتر مي شود. مجلس یازدهم قصد بهارستان

دارد تا چند وزارتخانه را تفکيك كند 
كه یکــي از آنها وزارت راه و شهرســازي اســت. 
نمایندگان به بررسي اولویت دار طرح انتزاع بخش 
ساختمان و شهرسازي از وزارت راه و شهرسازي 
رأي داده اند و حتي ممکن اســت در روز تحليف، 
2وزیر براي تصدي این دو ســمت معرفي شوند. 
براســاس طرح مجلس وزارت  راه و شهرسازي به 
2وزارت »حمل ونقل« و »ساختمان، شهرسازي و 
آمایش سرزمين« تقسيم مي شود؛ طرحي كه البته 
در مجلس مخالفاني هم داشته، اما وزنه موافقان 
سنگين تر بوده و حتي رئيس كميسيون عمران نيز 
گفته كه مسئوالن دولت آینده با تفکيك وزارت راه 

و شهرسازي موافق هستند. 
محمدرضا رضایي كوچي به تسنيم خبر داده كه 
بســتر مجلس نيز براي تفکيك این دو وزارتخانه 
آماده است. او شبيه دیگر موافقان طرح معتقد است 
كه با تشکيل وزارت حمل ونقل و وزارت ساختمان 
مشکالت مرتبط با مسکن و جاده هاي كشور حل 
مي شود. به نظر مي رسد با توجه به حمایت گسترده 
مجلــس یازدهمي ها از ســيدابراهيم رئيســي، 
درصورت موافقــت دولت در آینــده نزدیك این 
وزارتخانه تشکيل خواهد شد؛ هر چند كه بسياري 
نيز معتقد هستند كه چنين تغيير ساختاري عالوه 
بر تحميل بــار مالي به دولت مي تواند دســتگاه 
بروكراتيك دولت را عریض وطویل  و حل معضالت 

را پيچيده تر كند.

درصورت موافقــت مجلس با این طرح، شــمار 
وزارتخانه ها به 20عدد مي رسد و یك صندلي به 

كرسي هاي هيأت دولت اضافه مي شود.
نماینــدگان در حالي با طرح انتــزاع وزارت راه و 
شهرسازي به استقبال دولت سيزدهم رفتند كه 
این اتفاق ازجمله پررنگ ترین خواسته هاي دولت 
دوازدهم از مجلس بود. امــا مجلس دهم با وجود 
تأكيد بسيار دولت و رئيس جمهور 3بار به تفکيك 
وزارت صنعت، معدن و تجــارت رأي مخالف داد. 
حسن روحاني تأكيد داشــت كه به ویژه در دوران 
تحریم ها بخش تجــارت و بازرگاني باید از وزارت 
صنعت، معدن و تجارت جدا شود. اما این اتفاق رخ 
نداد و در نهایت منجر به تغيير رضا رحماني، وزیر 
صمت در سال پایاني دولت شد؛ چراكه گفته شد 
رحماني تالش كرده تا برخالف خواســته دولت، 
نمایندگان به طرح تفکيك ایــن وزارتخانه رأي 
مخالف بدهند. بــا روي كار آمدن مجلس یازدهم 
در خــرداد ۹۹دولت باز هم تــالش كرد تا الیحه 
تفکيك این وزارتخانه را ارائه كند. با این همه دولت 
دوازدهم در مسير تحقق این خواسته خود ناكام 
ماند.  حال باید دید كه مجلس یازدهم كه همسو 
و هماهنگ با دولت آینده است پس از وزارت راه 
و شهرسازي ســراغ وزارت صمت مي رود یا نه. در 
شرایطي كه سؤال اصلي همچنان پابرجاست؛ آیا 
تفکيك وزارتخانه ها منجر به چابك و كارآمد شدن 
آنها مي شود یا فقط تعارض منافع ميان نهادهاي 
تازه تاســيس را افزایش مي دهد و گره دیگري در 

مسير اصالح به وجود مي آورد؟

خوزستان پس از ناآرامي ها
نماینده شادگان: مشکالت به صورت »موقتي« حل شده است

وزیر خارجه عراق از ادامه مذاكرات منطقه اي در بغداد خبر داد
رضايت از دور سوم گفت وگوهاي 

تهران و رياض

درخواست مجوز براي يك اعتراض مدني استقبال از دولت سيزدهم با تفكيك يك وزارتخانه

به مناسبت فرا رسيدن اعياد سعيد قربان و غدیر خم، 
رهبر انقالب اســالمي با عفو یا تخفيــف و تبدیل رهبري

مجازات 2 هــزار و هشــتصد و بيســت و پنج تن 
)282۵( از محکومان محاكم عمومي و انقالب، ســازمان قضایي 

نيروهاي مسلح و تعزیرات حکومتي موافقت كردند.
به گزارش ميزان، حجت االســالم والمســلمين غالمحســين 
محســني اژه اي، رئيس قوه قضایيه در نامه اي بــه رهبر انقالب 
اسالمي پيشنهاد عفو یا تخفيف و تبدیل مجازات این محکومان 
را كه پرونده هاي عفو آنان در كميسيون عفو و بخشودگي بررسي 
شده و واجد شرایط الزم تشخيص داده شده اند، ارائه كرد كه این 
پيشــنهاد در اجراي بند 11 اصل 110 قانون اساسي مورد قبول 

حضرت آیت اهلل خامنه اي قرار گرفت.

 موافقت رهبر معظم  انقالب با عفو 
يا تخفيف مجازات تعدادي از محكومان
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   باغ راه 9 کیلومتری
باغ راه حضرت فاطمه زهرا)س( در طرح نهایی 
خود 9کیلومتر طــول و 35متر عرض خواهد 
داشت که مســاحت نهایی آن را به 50هکتار 
می رساند. باغ راه از سمت شــرق با بوستان 
والیت ارتباط دارد و فضای ســبز ایجاد شده 
در آن تا 24 هزار متر مربع می رسد. کاربرد آن 
فرهنگی، ورزشی، تفریحی و گردشگری تعیین 
شده است و با توجه به محله های متراکم و کمتر 
برخوردار اطراف، می تواند تاثیر زیادی در بهبود 

سرانه های مورد نیاز داشته باشد. 

حناچي در مراسم رونمايي از سامانه 
»توسعه مبتني بر حمل ونقل عمومي انبوه بر«:    
تحقق تهران هوشمند موفقیت بزرگ 

مديريت شهري دوره پنجم
آیین رونمایي از سامانه T.O.D )توسعه مبتني بر 
حمل ونقل عمومي انبوه بر( و مراسم تقدیر از اعضاي 
شــوراي راهبردي تهران هوشمند دیروز برگزار 
شــد. به گزارش خبرگزاري شهر، شهردار تهران 
در این مراسم گفت: »در ابتداي این دوره مبنایي 
گذاشته شد که توســط کاندیداهاي شهرداري 
تهران برنامه ارائه شود و پس از آن حتي خبرنگاران 
برنامه هاي شهردار را دائما رصد مي کردند و پیگیر 
تحقق این برنامه ها بودند. نکته جالب این است که 
بخش عمده اي از طرح ها و برنامه ها در برنامه هاي 
کاندیداهاي این دوره شهرداري نیز وجود دارد. مثال 
در برنامه هاي یکي از آنان بحث کاهش شدت انرژي 
در تهران و توسعه مســیرهاي پیاده و دوچرخه 
مطرح شده اســت.« پیروز حناچي با بیان اینکه 
موفقیت بزرگي در این دوره به دست آوردیم که 
یکي از آنها موضوع هوشمندسازي شهر تهران 
است، ادامه داد: »در بحث هوشمندي تهران این 
جلسات حداقل براي من مفید بود، اینکه از دولت 
چه چیزهایي درخواســت کنیم و چه مواردي را 
پیگیر شویم. مسائلي که در این حوزه مطرح شد 
ادامه پیدا مي کنند و قطعا به عقب برنمي گردد و 
ذینفعان نیز براي ادامه مسیر تالش خواهند کرد.«  
شهردار تهران اضافه کرد: »در حوزه حمل ونقل 
شــهري موضوع بیدود و دوچرخه هاي اشتراکي 
داراي QR کد میزان استفاده از دوچرخه در شهر 
متحول و 3 برابر افزایش پیدا کرد. البته شهرداري 
تهران همکاري و کمك کرد که این جریان ادامه 
پیدا کند و مشابه این حرکت در سایر کالنشهر هاي 
کشور نیز انجام و تبدیل به یك جریان شده است. 
البته نقد کردن و مطالبه گري نباید رها شود تا این 
جریانات با جدیت ادامه پیدا کند. در شوراي جدید 
نیز مطمئنیم این روند با سرعت بیشتري دنبال 
خواهد شد.«  حناچي یادآور شد: »در ابتداي این 
دوره از مدیریت شهري میزان حجم زباله بالغ بر 
۷هزار تن بود اما اکنون به 5هزار و ۷00 تن کاهش 
پیدا کرده است، بخشي از دلیل این کاهش مربوط 
به ایستگاه هاي میاني است و بخشي دیگر مربوط 
به هوشمند سازي  و تجهیزات مربوط به بازیافت 
اســت.«  حناچي گفت: مدیریت شهری در دوره 
پنجم موفقیت های متعددی به دســت آورد که 
یکی از آنها موضوع هوشمند سازی شهر تهران 
بوده است. سیدمناف هاشمي، معاون حمل ونقل 
ترافیك شهرداري تهران نیز در این مراسم گفت: 
»تا این سامانه شکل اجرایي پیدا نکند و براي مردم 
و مدیران شــهري کاربردي نشود مفید نخواهد 
بود.« او ادامه داد: »اینکه طرح TOD بخواهد در 
زون هاي مختلف عملیاتي شود و مغایرت  هایي که با  
طرح جامع و طرح تفصیلي دارد، در این حوزه باعث 

ایجاد مشکل اساسي مي شود.« 

در جایی که تا یک دهه پیش، ریل های 
راه آهن محله را به 2تکه تقسیم کرده گزارش

بودند ؛ اکنون بــاغ راه بزرگی با فضای 
سبز، نیمکت و زمین بازی ساخته شده است. فاز اول 
باغ راه حضــرت فاطمه زهرا)س( دیــروز با حضور 
شهردار تهران، مدیران شهری و اعضای شورا افتتاح 

شد.
 شهردار تهران در این مراسم گفت: »امروز)شنبه( 
یکي از طوالني ترین محورهاي شــهري را افتتاح 
کردیم. از ســال1382 این پروژه به صورت رسمي 
آغاز شد و از سال1386 عملیات عمراني شکل پیدا 
کرد و قرار بود از درآمد بارگذاري)ساختمان سازي( 
در این محل هزینه انتقال ریل ها تامین شــود. زیرا 

600میلیارد تومان از طرف راه آهن هزینه شد.« 
پیروز حناچي افزود: »بســیاري از محله هاي این 
اطراف نظیر فــاح و قلعه مرغي تحت تاثیر راه آهن 
شکل پیدا کرده اســت، ولي نزدیک بودن خانه ها 
به ریل و صدا و لرزش حرکت قطار آزاردهنده بود. 
این مسیر حتي تا مدت ها)بعد از انقاب( حفاظ هم 

نداشت و حوادث زیادي روي مي داد.« 
او دربــاره توافق با راه آهن گفت:  »بایــد از وزیر راه و 
شهرسازي و همکاران شان در شرکت راه آهن تشکر 
کنیم و همچنین با سازمان ها و وزارتخانه هاي دیگر 
مانند وزارت نیرو و آموزش و پرورش هم براي ایجاد 
فضاي عمومي و پارك توافقاتي کرده ایم که نتایج آن 

براي شهروندان قابل مشاهده است.«
حناچي گفت: »شهرداري در این دوره نگاه اقتصادي 
را کنار گذاشــت و طرح باغ راه را بــدون بارگذاري 
سنگین در کمیسیون ماده5 تصویب کرد. در مسابقه 
طراحي این مسیر 120شرکت و بیشتر داخلي حضور 
داشــتند و بهترین طرح براي اجرا انتخاب شــد. ما 
تاش کردیم با این هدفگذاري کیفیت زندگي در این 
منطقه را ارتقا بدهیم و قدم بعدي بهبود جداره ها در 

این مسیر است.« 
شهردار تهران با اشــاره به بیمارستان بزرگي که با 
همکاري خیرین در منطقه18 ساخته مي شود، گفت: 
»انشعابي از خط3 مترو براي اتصال به این بیمارستان 

طراحي شده است.« 

شهردار تهران: اجرای طرح باغ راه حضرت فاطمه زهرا)س( نتیجه تغییر نگرش به شهر است
اگر همه چیز را با توجه به درآمد می دیدیم اینجا بزرگ ترین ساختمان سازی ها انجام می شد

رويش باغ راه روی ريل راه آهن
خبر

محمد سرابي
خبرنگار

بنیاد فرهنگي امیرکبیر و موزه مرحوم دکتر حسن 
موزه

 
حبیبي در ساختمان بوستان قلمستان در محله 
باغ فردوس، با حضور شــهردار تهران و جمعي از 

مدیران شهري و فرهنگي تهران افتتاح شد. 
شــهردار تهران در مراسم بازگشــایي این موزه در منطقه یک 
تهران گفت: » فضاي قبلي این موزه در منطقه 7در محله نظام 
آباد بود که به دلیل مشکات عدیده چندان فضاي مناسبي نبود 
و خوشبختانه این ساختمان را در بوســتان قلمستان انتخاب 
کردیم؛ ضمن آنکه دولــت هم براي چنین رویــدادي اهتمام 

داشت.«
 پیروز حناچي ادامه داد: »مرحوم دکتر حبیبي حق بسیاري به 
گردن کشور دارد و دولت در ســال هاي متمادي تأکید داشت 
این حق باید ادا شــود. وقتي انقابي اتفاق مي افتد، اتفاقات دور 
از اراده اي رخ مي دهد، دکتر حبیبي به دلیل آشــنایي با ادبیات 
و تحوالت بعد از انقاب فرانســه که بعــد از انقاب بزرگ ترین 

صدمه را به تاریــخ و فرهنگ خود وارد کردنــد و آثار  زیادي را 
تخریب کردند بعد از انقاب ایران، کنترل این موضوع را به دست 
گرفت و باعث حفظ آثار و مرمت مکان هایي چون کاخ مرمر، کاخ 
ریاست جمهوري، کاخ و باغ نگارســتان و... شد و از تخریب آنها 

جلوگیري کرد.« 
شهردار تهران در همین راستا در پیامي در توییتر براي حفظ و 
پاسداشت سرمایه هاي انساني شهر نیز اعام کرد: »در راستاي 
نگاه شــهرداري تهران مبني بر پاسداشت و حفظ سرمایه هاي 
انساني و اجتماعي در جاي جاي شهر، موزه دکتر حسن حبیبی، 
سیاستمدار، پژوهشگر و متفکر معاصر که عمري در مسیر توسعه 
فرهنگ این مرز و بوم تاش کرد، با همکاري همسر گرامي ایشان 

در بوستان قلمستان محله باغ فردوس به بهره برداري رسید.« 
او گفت: »دکتر حبیبي ســوژه کاریکاتورهاي گل آقا بود و این 
فضاي نقــد را به عمد به وجــود مــي آورد. همچنین مجموعه 
ایران شناســي و نخســتین کنگره بین المللي خلیج فارس، از 

کارهاي دکتر حبیبي بود و الزم است در اینجا از زحمات همسر 
زنده یاد دکتر حسن حبیبي تشکر ویژه کنیم.« 

غامعلي حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسي نیز 
در ادامه این مراسم گفت: »دکتر حبیبي یکي از مردان کم نظیر 
تاریخ ایران است. اگر کسي از ما بپرسد آیا ممکن است کسي یک 
ایران دوست در باالترین درجه و یک مسلمان درجه یک باشد؟ 

پاسخ این است: بله و دلیل آن وجود دکتر حبیبي است. 
حداد عادل عنوان کرد:» اگر شخصیت دکتر حبیبي به جوانان 
امروز معرفي شــود، آنها الگویي مي بینند که توانسته در وجود 
خود به طور سازگار، عشق به ایران با اعتقاد راسخ به اسام را جمع 
کند. من پیشنهاد مي کنم یک دایره   المعارف از اقداماتي که دکتر 
حبیبي انجام داده است تهیه شود تا اندیشه و همت دکتر حبیبي 

بسط پیدا  کند.« 
شــفیقه رهیده، همســر زنده یاد دکتر حســن حبیبي نیز در 
این مراســم گفت: از روز اولي که شــروع کردیم به تغییر این 
مجموعه، آقاي حناچي ما را به این کار تشــویق کرد و سفارش 
کرد دوســتان جاي مناســبي براي موزه پیدا کنند و شهردار 
منطقه یک درخصوص جانمایي مناسب موزه در منطقه یک ما 
را همراهي کرد که تشکر مي کنم و این مجموعه، اکنون کاربرد 
بیشتري دارد و مردم بیشتري از آن بازدید مي کنند.« سیدحمید 

موسوي، شهردار منطقه یک نیز در حاشــیه این مراسم گفت: 
»مرحوم دکتر حبیبي، معاون اول سابق کشور، عضو فقید مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و از مهم ترین سرمایه ها و افق هاي آینده 
کشور ما محسوب مي شود و باید از این ســرمایه هاي انساني و 
اجتماعي براي الگو پذیري آینده فرزندان این مرز و بوم استفاده 
و در هر نقطه و محلي از شهر باید یاد چنین سرمایه هاي عظیم 
فرهنگي را حفظ کنیم.« او اضافه کرد: »شــهرداري تهران در 
چند ســال اخیر بر این موضوع تأکید داشته و قدم هاي خوب و 
مؤثري نیز در این زمینه برداشته است و با جانمایي این موزه در 
باغ فردوس موزه دکتر حبیبي در این مکان آماده سازي  و براي 
عاقه مندان بازگشایي شد تا قطب گردشگري فرهنگي منطقه 

یک توسعه یابد.« 
حســن  ابراهیم حبیبي متولد 15 اســفند 1315 و درگذشته 
12بهمن 13۹1 سیاستمدار، حقوقدان مشهور و دولتمرد ایراني 
بود که از او آثار بي شماري در زمینه حقوق، آزادي و دیالکتیک از 
سال 1351 به بعد منتشر شده است. او از سال 1368 تا شهریور 
1380 معاون اول رئیس جمهوري در دولت هاي مختلف بود. او 
همچنین در زمان ذکر شــده یکي از اعضاي حقوقدان شوراي 
نگهبان بود. مرحوم حبیبي از سال 63 تا 68 وزیر دادگستري و از 
سال 5۹ تا 63 نماینده مردم تهران در مجلس شوراي اسامي بود.

معاون امــور فرهنگي و اجتماعي شــهرداري تهران واکسیناســیون 
مددکاران فعال در گرمخانه ها و سامان ســراها را با اهمیت خواند و به 
همشهري گفت: »در شــهر تهران حدود 600مددکار در بخش هاي 
مختلف مربوط به گرمخانه ها، سامان ســراها و مراکز توانمندســازي 
بي خانمان ها مشغول به کار هستند که سامت شان به واسطه شغلي که 
دارند در معرض خطر است. بنابراین وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکي و ستاد ملي مقابله با کرونا بهتر است این موضوع مهم را مورد 
توجه قرار دهد تا این قشر نیز هرچه زودتر در برابر کرونا واکسینه شوند.« 
محمدرضا جوادي یگانه با بیان اینکه مددکاران در طول ایام شــیوع 
کرونا با جدیت بیشتري مشــغول به کار بوده و هستند، افزود: »یکي از 
اقدامات صورت گرفته براي کاهش آسیب هاي اجتماعي در سطح شهر، 
شبانه روزي کردن گرمخانه هاي فعال تهران بود. به همین خاطر، فعاالن 
مشغول به کار در آنها بیش از پیش، سامت شان تهدید مي شود. جالب 
اینجاســت که با تاش هاي صورت گرفته مشکل خاصي درخصوص 
ابتاي شدید مددجویان و بي خانمان ها به کرونا به وجود نیامد که قطع 

به یقین بخشي از آنها به دلیل اقدامات مؤثر مددکاران بوده است.«

سخنگوي منتخب شوراي شــهر تهران از جدول زمان بندي ارائه برنامه 
11 نامزد  تصدي شهرداري تهران خبر داد. به گزارش همشهري، مهدي 
اقراریان در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه هفته جاري اعضاي منتخب 
شوراي  شــهر تهران در فرایند بررســي برنامه هاي کاندیداهاي تصدي 
شهرداري تهران گفت: »براساس قرعه کشي انجام شده زمان ارائه برنامه ها 
از سوي نامزدهاي تصدي شهرداري تهران مشخص شده است. بر همین 
اساس، ارائه برنامه ها از روز شنبه )دیروز( تا روز سه شنبه هفته جاري در 
3 نوبت انجام مي شود که نوبت اول ساعت 8، نوبت دوم ساعت 10:30 و 
نوبت سوم ساعت 15 خواهد بود.«  دیروز به ترتیب آقاي آبرومند، خانم 
آباد و در نوبت سوم آقاي زاکاني  در جمع اعضاي شوراي شهر ششم حضور 
پیدا کردند.  قرار است طبق زمان بندي اعام شده امروز نیز به ترتیب آقاي 
نیکزاد، آقاي حسیني و آقاي قاسمي برنامه هاي خود را ارائه  دهند و در 
ادامه در روز دوشنبه 11مردادماه در نوبت اول آقاي علي آبادي، نوبت دوم 
آقاي بذرپاش و در نوبت سوم آقاي درویش برنامه هاي خود را اعام خواهد 
کرد. در روز سه شنبه و در روز پایاني ارائه برنامه ها از سوي کاندیداهاي 
تصدي شهرداري تهران در 2نوبت به ترتیب آقاي احمدي مقدم و آقاي 

پیرهادي برنامه هاي خود را اعام مي کنند. 

سنگفرش پیاده راه خیابان شهید قندي به همت شهروندان و دانش  آموزان 
هنرستاني رنگ آمیزي شده است. با این اقدام مدیریت شهري منطقه 7، چند 
روزي است که عابران پیاده هنگام گذر از خیابان شهید قندي قدري بیشتر 
توقف و تامل مي کنند و قدم هایشان را روي سنگفرش هاي رنگي آهسته تر 
بر مي دارند و پس از گرفتن عکس یادگاري به مسیرشــان ادامه مي دهند. 
به گفته معاون خدمات شهري و محیط زیست شهرداري منطقه  7،  این کار 
براي نخستین بار در پایتخت و با هدف افزایش نشاط اجتماعي انجام شده 
است. مالکي به همشهري گفت که عاوه بر ایجاد فضاي شاد با استفاده از 
رنگ هاي چشم نواز و طرح هاي سنتي و اصیل ایراني تاش شده تا از این طریق 
شهروندان با هنر گلیم بافي بیشتر آشنا شوند. او در ادامه عنوان کرد: »طرح 
رنگ آمیزي سنگفرش خیابان شهید قندي به شیوه طرح هاي گلیم بافي اجرا 
شده است تا شهروندان هنگام قدم زدن با این هنر اصیل ایراني بیشتر آشنا 
شوند.« افزایش فضاهاي زیبا و ایجاد زمینه براي شادابي و نشاط مردم هم 
اهداف دیگر اجراي این طرح است که مالکي در تشریح آنها گفت: »در شرایط 
کنوني که شیوع کرونا سبب افزایش استرس در شهروندان شده است و امکان 
تجمع و گذران اوقات فراغت براي مردم وجود ندارد، اجراي چنین اقدامي 
مي تواند تأثیر مثبت و مؤثري در افزایش شادابي و نشاط داشته باشد.« مالکي 
با بیان اینکه استفاده از گلدان در این معبر به زیبایي آن اضافه کرده، گفت: 
»در این پیاده رو تاش کردیم با نصب گلدان هاي رنگي فضا را براي حضور 
شهروندان مناسب تر کنیم و با اقدامات انجام شده این گذرگاه در حقیقت به 
توقفگاهي تبدیل شده که شهروندان براي لحظاتي هر چند کوتاه در آن توقف 
مي کنند و با تماشــاي رنگ هاي زیبا انرژي مي گیرند و به مسیر خود ادامه 
مي دهند.« به گفته معاون خدمات شهري و محیط زیست شهرداري منطقه 
استقبال مردم از این طرح بسیار خوب بوده است و از این رو به زودي در سایر 

خیابان هاي پرتردد ازجمله خیابان شهید بهشتي اجرایي مي شود.

معاون امور فرهنگي و اجتماعي شهرداري تهران خواستار شد
600مددکار گرمخانه ها در انتظار واکسیناسیون

 ارائه برنامه ۱۱  نامزدتصدي 
شهرداري تهران

 سنگفرش رنگي خیابان قندي 
زیر پاي عابران پیاده

فاز نخست پروژه ساماندهی اراضی روسطحی خطوط ریلی  تهران- تبریز به بهره برداری رسید

حناچي با تاکید بر اینکــه این طرح ها نتیجه تغییر 
نگرش به شــهر اســت، گفت: »نگاه مــا، کاالیي 
نشدن شهر است. اگر همه چیز را با توجه به درآمد 
مي دیدیم، در اینجا بزرگ ترین ساختمان سازي ها 
انجام مي شــد.« او با اشــاره به گایه هاي برخي از 
ســاکنان محله درباره محدودیت ســاخت و ساز 
گفت: »این اعتراض ها بجا است ولي در قانون براي 
ریل راه آهن 35متر و در مواردي تا 100متر حریم در 
نظر گرفته شده که ساخت و ساز در آن ممنوع است. 
در این باره ما درخواست هایي به دولت داده ایم که 
این حریم ریل در برخي از مناطق  حذف شــود یا 

آسان تر با تقاضاي مردم برخورد کنیم.«
رئیس شوراي شــهر تهران نیز در این مراسم گفت: 
»وقتي قرار شد هزینه جابه جایي ریل از زمیني که 
روي آن ایجاد مي شود، به دست بیاید، سوءتفاهمي 
به وجود آمد که ممکن اســت این زمین مسکوني 
شود. اما در ســال۹6 تصمیم گرفته شد که از این 
زمین ها براي کسب درآمد استفاده نکنیم و با راه آهن 
هم توافق کردیم.« محســن هاشمي افزود: »برخي 
از اهالي اعتراضاتي درباره ســاخت و ساز در حریم 
راه آهن دارند که ناشي از مشکل وجود ریل در مناطق 

مسکوني شهرهاست و باید به آن رسیدگي شود.« 

صفا صبوري دیلمي، معاون فني و عمراني شهرداري 
تهران نیز در این مراسم با اشاره به توافق هاي انجام 
شده با راه آهن گفت:  »در مســیر 8سوله هواکش 
داشــتیم که 4مورد آن به فضاي ورزشي-فرهنگي 

تبدیل شد.«   
باغ راه حضرت فاطمه زهرا)س( یکی از پروژه های 
بزرگ شهری در مناطق17و18 محسوب می شود 
که به طول حــدود ۹کیلومتر از میدان شــهدای 
مدافعان حرم)سوزن بانی سابق( در منطقه17 آغاز 
می شــود و با گذشــتن از محات ابوذر، مقدم، باغ 
خزانه، امامزاده حسن، آذری و یافت آباد در تقاطع 
محور با بزرگراه آیت  اهلل سعیدی وارد منطقه18 شهر 
تهران می شود. این مسیر در منطقه18 به موازات 
45متری زرند به ســمت غرب حرکــت کرده و با 
گذشتن از محات تولیددارو، شمشیری، سرآسیاب 
مهرآبــاد، امام خمینی، فتح و 17شــهریور قبل از 
روددره کن به اتمام می رسد. حدود یک دهه پیش 
شــرکت راه آهن خطوط ریلی را حدفاصل میدان 
سوزن بانی)شــهدای مدافع حرم( و محله امامزاده 
حســن تا پیش از رودخانه کن، به زیرزمین منتقل 
کرد اما فضای باقیمانده که بعد از برداشــت ریل ها 
ایجاد شده بود به شکل فضای بی دفاع شهری درآمد. 

برخی از نقاط فضای حاشیه ای تونل خطوط ریلی، با 
انباشت نخاله های ساختمانی تبدیل به محل تجمع 
بزهکاران و معتادان شد. پس از برگزاری »مسابقه 
بین المللی بازآفرینی محور شهری؛ طراحی فضای 
فوقانی تونــل راه آهن تهران- تبریز« در ســال۹8 
و عقد قرارداد با برنده نخســت مســابقه، مطالعه 
دقیق فرایند بازآفرینی این محور در ابعاد مختلف 
از سال۹8 شروع شــد. عملیات احداث این باغ راه 
به صورت رسمی از زمستان سال۹۹ آغاز شد و اکنون 
در نیمه نخست مردادماه ســال1400 فاز نخست 

پروژه افتتاح شد.
به گفته صفا صبوری دیلمی معاون فنی و عمرانی 
شــهرداری تهــران، ســاخت 5 کیلومتر مســیر 
دوچرخه سواری و پیاده روی با فضای سبز پیرامونی 
به انضمام اجرای یکی از اصلی ترین قطعات باغ راه 
به مســاحت 15 هزار متر مربع، ساخت یک سازه 
خدماتی کوشک با محوطه پیرامونی و فضای سبز در 
محدوده منطقه18 از مهم ترین اقدامات فاز نخست 
باغ راه حضــرت فاطمه زهرا)س( اســت. در پروژه 
بزرگ حضرت فاطمه زهرا)س( 2 مسیر باغ راهی در 
مناطق17و18 وجود دارد. که بخشی از آن در هر دو 
منطقه شامل فضای سبز، مسیر دوچرخه و پیاده در 

اختیار اهالی محله های اطراف قرار گرفت. 
در این مراســم که با بــارش قطرات بــاران همراه 
شــد، حضور جمعیــت زیــادي از اهالــي محل و 
دوچرخه سواري کودکان و اســتقبال شهروندان از 

پروژه به چشم مي خورد. 
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موزه اي براي اداي احترام به سياستمدار متفكر 
بنیاد فرهنگي امیرکبیر و موزه مرحوم دکتر حسن حبیبي  با حضور شهردار تهران افتتاح شد
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تورم

یادداشت

اقتصاد دالل و سلطان پرور

در طول چند ســال اخير كه بــازار كاالهاي مختلــف به دليل 
جهش هاي ارزي دچار تالطم شده اند مسئوالن دائما یك جمله را 
در رسانه ها تکرار كرده اند: »به اندازه كافي كاال در بازار وجود دارد 

اما دالالن باعث بروز مشکل و كمبود شده اند.«
یك موجود موهــوم و مجهول به نام دالل در ذهــن همه ایجاد 
كرده ایم كه تقصير همه مشکالت را گردن او بيندازیم. اما دالل 
كيست و چه مي كند؟ اگر دالل یا بهتر بگویيم واسطه ها نباشند 
چه كسي محصول را از توليد كننده به مصرف كننده خواهد رساند؟ 
آیا رؤیاي عرضه مستقيم از توليد به مصرف اصال امکان پذیر است؟ 
در اصل مي توان گفت بدون حضور این واسطه ها كه وظيفه تامين 
مالي را بر عهده مي گيرند امــکان ادامه حيات بازار وجود ندارد و 

حضور آنان ضروري است.
در این ميان اتهامي كه به دالل وارد مي شود آن است كه با قيمت 
كم كاال را از توليد كننده خریده و با قيمت باالتر به مصرف كننده 
مي فروشد اما این اتهام تنها در جایي قابل تأیيد است كه انحصار 
وجود داشــته باشــد. در جایي كه رقابت ميان چندین نفر براي 
عرضه محصول به بازار وجود داشته باشد احتمال چنين تباني ای 

بر سر قيمت بسيار ضعيف خواهد بود.
اما ســؤال اینجاســت؛ پس چرا كاالها اینقدر گران تر به دست 
مصرف كننده مي رسند؟ پاسخ بسيار ساده است؛ به علت جهش 
قيمت ارز و ارزش جایگزیني كاالهــا بازار قيمت خود را با قيمت 
جدید ارز تطبيق مي دهد و عرضــه و تقاضا خصوصا در كاالهاي 

صادراتي قيمت را براساس قيمت جدید ارز كشف مي كند.
 ســؤال دیگر اینکه چرا توليد كننده از منافع ایــن قيمت باالتر 
منتفع نمي شود؟ دليل آن سركوب قيمتي است كه دولت تنها در 
باالدست امکان اعمال آن را دارد و توليد كننده را مجبور به ارزان 
فروشي مي كند. این سركوب قيمت و اجبار به ارزان فروشي موجب 
مي شود شکاف عميقي بين قيمت توليد كننده و قيمت كشف شده 
در بازار با مکانيزم عرضه و تقاضا ایجاد شود و انتفاع این رانت به 

جيب واسطه ها برود.
غم انگيزترین بخش ماجرا آن اســت كه دولت بــراي نظارت بر 
دسترســي به این مواداوليه ارزان آن را به صورت ســهميه اي به 
صنایع پایين دستي اختصاص مي دهد. صنایع پایين دستي هم با 
یك حساب سرانگشتي متوجه مي شوند فروش مواداوليه به علت 
اختالف قيمت با بازار صرفه بسيار بيشتري نسبت به توليد دارد. 
در نتيجه بســياري از توليد كنندگان به جــاي توليد به فروش 
مواداوليه مي پردازند و سياســتي كه براي حمایت از توليد وضع 

شده عکس هدف و ضد توليد عمل مي كند.
كاش سياســتگذاران دولتي كمي كاله خود را باالتر بگذارند 
و ببينند با سياست هاي غلط قيمت گذاري دستوري و توزیع 
رانت تنها باعث دالل و سلطان پروري شده و توليد را به قهقرا 

برده اند.

تورم؛ بــد اســت و وقتي تورم 
شدید و خشن مي شود، چهره 
زشــت خود را به همه نشــان 
مي دهد. بازندگان تورم مردم هســتند. تورم 
باال هرچند برخي را ممکن است پولدار كند، اما 
با فقيرتر شدن جامعه و ضعيف تر شدن قدرت 
خرید اكثریت مردم، حتي پولدارها هم لذتي 
از تورم نمي برند. در اقتصاد ایران كه هميشــه 
با تورم های دورقمي مواجه بــوده و در جمع 
6كشور دنيا با باالترین نرخ تورم قرار دارد، اما 

نباید از نقش كاسبان تورم غافل شد.
به گزارش همشهري، وقتي رشد قيمت ها روزانه 
مي شود، بســياري از مردم نگران مي شوند و 
تغيير قيمت هاســت كه نشان مي دهد آنها در 
جســت وجوي پناهگاهي براي پناه گرفتن در 
برابر امواج بعدي تورم هســتند و خواسته یا 
ناخواسته از نگه داشتن ریال فرار مي كنند. در 
این ميان اما اقشار فقير كه ریال را نگه مي دارند 
تا غذا و خوراك شــان را تامين كنند، قادر به 
اینکه پس اندازهاي خود را به كاالهایي تبدیل 
كنند كه تورم آنها را ذوب نکند، نيســتند. در 

چنين شرایطي است كه نگاه سياستمداران و 
سياستگذاران در اقتصاد باید مبتني بر متغيرها 
و آمارها باشد تا بدانند و بفهمند وقتي قيمت ها 
قيام مي كنند، چگونه مردم فقير تر مي شوند و 
شکاف بين مردم بيشتر و عميق تر خواهد شد.

در عصر قيام تورم عليه مردم، 3تصویر یا انتظار 
در جامعه شــکل مي گيرد؛ تصویر نخست كه 
مبتني بر حد مطلوبيت اســت، انتظار كاهش 
قيمت هــا را دارد و اميــدوار اســت كه تدبير 
دولتمردان نه تنها باعث توقف موتور پرشتاب 
قيمت ها شــود بلکه موجبات افت قيمت ها را 
فراهم آورد. تصویر دوم مبتنــي بر انتظارات 
حداقلي به اميد عقالنيت در تصميم سازي ها 
و تصميم گيري هاي اقتصادي و سياسي شکل 
مي گيرد كه در این وضعيت انتظار بر این است 
كه در گام نخســت از ســرعت رشد قيمت ها 
كاسته و ســپس متوقف شــود یا اینکه رشد 
قيمت ها محسوس نباشد و اثر بي ثبات كننده را 
به همراه نداشته باشد. تصویر سوم اما مبتني بر 
انتظارات تورمي و البته حدي از نگراني و بحران 
است كه براســاس آن نه تنها انتظار كندشدن 

شتاب قيمت ها وجود ندارد، بلکه بيم آن مي رود 
كه قيمت ها پرشتاب تر از گذشته حركت كند.

بســته به اینکه كدام تصویــر انعکاس دهنده 
واقعيت ها و اثر سياســت هاي اقتصادي باشد، 
مي توان آینده را بهتر دید و تصميم منطقي تري 
اتخاذ كرد. آنچه از آمارهاي رســمي مي توان 
بيرون كشيد، این اســت كه حركت پرشتاب 
تورم مردم را فقير تر و شکاف طبقاتي را بيشتر 

كرده است.

تصوير خشن از تورم باال
دیروز مركــز آمار ایران تصویــري از اثر تورم 
بر دهك هاي مختلف هزینه اي منتشــر كرد. 
براساس داده هاي رسمي، ميانگين نرخ تورم 
ساالنه در تيرماه امســال 44.2درصد بوده و 
تنها 3دهك چهارم، پنجم و ششــم نرخ تورم 
پایين تــري از نرخ تــورم كشــوري را تجربه 
كرده اند و پس از آن دهك هــاي هفتم، اول، 
ســوم، هشــتم، دوم، نهم و دهم به ترتيب در 
رده هاي چهارم به بعد قــرار گرفته اند. به این 
ترتيب آمارها مي گوید بيشــترین فشار تورم 
را 2دهــك ثروتمند و پرخرج كشــور یعني 
دهك هــاي نهم و دهم تحمــل كرده اند. این 
گزارش مي افزایش شــکاف نرخ تــورم بين 
دهك ششم)كمترین( تا دهم)بيشترین( در 
تيرماه به 6.3درصد رسيده و شکاف تورم بين 
دهك اول)فقيرترین( تا دهم)ثروتمند ترین( 

5.4درصد بوده است.
آیا این آمارها نشان دهنده این واقعيت است كه 
تورم باال به زیان پولدارها تمام شده و كمترین 
فشار را اقشار ضعيف جامعه تحمل كرده اند؟ نه 
آمارها چنين گزاره اي را تأیيد و نه واقعيت هاي 
عيني اقتصاد و معيشت مردم چنين فرضيه اي 
را تقویت مي كند اما سؤال اینجاست كه چرا نرخ 
تورم ساالنه براي اقشار ثروتمند زیادتر و باالتر 

از سایر دهك هاي جامعه است؟

فشار سنگين تورم خوراكي ها
براي ســنجش دقيق و وزن كشي حساب شده 

اثر تورم بر ســفره مردم به ویژه اقشار ضعيف 
و متوســط باید به شــاخص تورم خوراكي ها 
و آشــاميدني ها توجه كرد. مركــز آمار ایران 
تأیيد مي كند كه بيشــترین فشار رشد قيمت 
خوراكي ها و آشاميدني ها را در 12ماه منتهي 
به تيرماه امســال 3دهك فقير جامعه یعني 
دهك هاي اول، دوم و ســوم تحمــل كرده اند 
و هرچه قيمــت خوراكي ها و آشــاميدني ها 
افزایش یابــد، این فقرا هســتند كــه به نان 
شب شان محتاج ترند. شکاف نرخ تورم ساالنه 
گروه كاالهاي خوراكي و آشــاميدني در پایان 
تيرماه1400 بيــن دهك ثروتمنــد تا فقير 
5درصد بوده و واقعيت تلخ این است كه چون 
دهك هاي ضعيف جامعه قدرت پس انداز كردن 
یا تبدیل فــوري دارایي هاي خــود را ندارند، 
جزو زیان دیدگان و جنگ زدگان نبرد با تورم 

به حساب مي آیند.
نکته تامل برانگيز دیگر اینکه ميانگين رشــد 
قيمت  گروه كاالهاي خوراكي و آشــاميدني 
در كشور در یك سال منتهي به تيرماه1400 
براســاس روایت مركز آمار 54.5درصد بوده و 
تنها سه دهك باال و ثروتمند جامعه نرخ تورم 
كمتر از ميانگين كشور را شاهد بوده اند و هم 
دهك هاي متوسط ففير شده و هم دهك فقير 
گرفتار مانده زیر حمالت تورم، براي خرید یك 
ســبد كاالهاي خوراكي یکسان در این مدت، 
50درصد بيشــتر از مدت مشــابه در تيرماه 

پارسال پول هزینه كرده اند.

سبد خريد يكسان نيست
متر دیگري كه براي ســنجش اثر تورم بر سفره 

مردم باید در دست داشــت، به ضریب اهميت 
كاالها در سبد هزینه هاي مردم مربوط مي شود 
به این معنا كه هرچند مركز آمار ایران ميانگين 
رشــد قيمت ها را محاســبه مي كند، اما اثر آن 
بر خرج كرد خانوارها یکســان نيست. شاخص 
رســمي مركز آمار نشانگر این اســت كه وزن 
خوراكي ها و آشــاميدني ها در سبد هزینه یك 
خانوار ایراني 27.24درصد است اما شکاف بين 
ضریب اهميت و وزن خوراكي ها و آشاميدني ها 
در بين دهك هاي مختلــف گویاي یك واقعيت 
تلخ تري هم هست؛ اینکه خانوارهاي ثروتمند در 
دهك دهم تنها 17.2درصد از سبد هزینه هاي 
ماهانه شــان مربوط به خرید كاالهاي خوراكي 
و آشاميدني مي شــود و در بين دهك نهم هم 
وزن خوراكي هــا و آشــاميدني ها اندكي بيش 
از 24درصد اســت. به این ترتيب براي اقشــار 
ثروتمند جامعه رشد قيمت كاالهاي غيرخوراكي 
و خدمات نگراني بيشتري ایجاد مي كند چراكه 
سهم آن در سبد هزینه اي آنها 82.8درصد براي 

دهك دهم و 75.7درصد براي دهم نهم است.
این در شــرایطي اســت كه ضریــب اهميت 
كاالهاي خوراكي و آشاميدني در سبد هزینه 
2دهك اول و دوم یعني فقيرترین بخش جامعه 
باالي 41درصد اســت. به ایــن ترتيب به هر 
ميزان كه قيمت كاالهاي خوراكي و آشاميدني 
افزایش پيدا كند، بيشترین فشار بر دهك هاي 
فقير و متوسط وارد مي شود. به این ترتيب بيش 
از آنکه كاهش شــکاف تورمي در جامعه مهم 
باشــد، تالش براي خاموش كردن آتش تورم 
اهميت دارد و این خواسته و مطالبه همه مردم 

از سياستمداران و سياستگذاران است.

اثر پول بي ارزش بر تورم
مي گوینــد نتيجه تورم بي ارزش شــدن پول 
ملي اســت اما وقتي دولت ها و سياستمداران 
راه كنترل تورم را در چــاپ پول براي جبران 
كسري بودجه كشور مي دانند، این پول هاي 
داغ ارزش شــان در همان تورم افزایي اســت. 
رشــد پایه پولي در 4 ماه نخســت امسال به 
وضوح نشــان داد كه دولت بخشي از كسري 
بودجه كشور را از محل تنخواه بانك مركزي 
جبران كــرده و بيم آن مي رود كــه در نيمه 
دوم ســال همچنين روندي به شکل دیگري 
تکرار شود. از هفته آینده ابراهيم رئيسي، وارد 
نهاد ریاست جمهوري مي شود و كابينه جدید 
مسئوليت را در دست مي گيرد. انتظار مي رود 
برخالف آغاز به كار دولت حســن روحاني كه 
انتظارات تورمي فروكش كرد، دســت كم در 
ماه هاي نخســت عمر دولت رئيسي انتظارات 

تورمي افزایش یابد.
این تغيير جهت انتظــارات تورمي در ابتداي 
فعاليت 2دولت عمدتا ناشــي از آینده نگري 
جامعه نسبت به مذاكرات هسته اي است؛ چرا 
كه وقتي حسن روحاني روي كار آمد، انتظار 
جامعه حل بحران هســته اي بود كه سرانجام 
به برجام انجاميد و تا اردیبهشت 97زنده بود 
و پس از آن با خروج آمریکا از برجام و بازگشت 
تحریم ها، دوباره اقتصاد ایران با جهش ارزي 
مواجه شــده و حاال هم كه مذاكرات وین در 
ابهام قرار گرفته، انتظارات تورمي روي امواج 
صعودي حركت مي كند و همين مســئله كار 
دولت رئيسي را در ابتدا ســخت  و پيچيده تر 

مي سازد.

تورم، پولدار و بي پول را فقير كرد
همشهري بررسي مي كند: تورم چگونه خانوارهاي ایراني را فقير كرد؟

وزن كشي شکاف طبقاتي در خيزش قيمت ها

آمار ها نشان مي دهد در 4 ماه 
امســال ميزان توليد خودرو 
در 3كارخانه خودرو ســازي  
كاهش یافته و فقط ایران خودرو توانسته 
ظرفيــت توليــدش را 9.6درصد افزایش 
دهد. خودروسازان در این دوره توانسته اند 
با فروش 300هزار دستگاه خودرو 32هزار 
ميليارد تومان درآمد ناخالص به دســت 
آورند كه 15هزار ميليارد تومان بيشتر از 

پارسال است.
به گزارش همشــهري، بررســي ها نشان 
مي دهــد از ســال1397به دنبال اعمال 
دور جدید تحریم ها عليه ایــران به دليل 
محدودیت هایــي كــه در تاميــن ارز و 
همينطــور واردات قطعات خــودرو براي 
ایران به وجود آمد، شركت هاي خودرو ساز 
با كاهش توليد مواجه شــدند اما به دنبال 
رشــد قيمت خودرو دولت كه ســهامدار 
اصلي خودروسازان اســت تالش كرد از 
طریق داخلي ســازي  برخي قطعات حجم 
توليد را افزایش دهد. این روند كه از سال 
گذشته آغاز شــد موجب شد سطح توليد 
شركت هاي خودرو دوباره افزایش یابد. به 
باور اقتصاددانان یکي از علل افزایش قيمت 
خودرو ظرف چند ســال گذشته كاهش 
سطح توليد بوده اســت. برخي برآورد ها 
نشــان مي دهد ميزان تقاضا براي خرید 
خودرو در ایران بين یــك تا1.5ميليون 
دستگاه اســت و با كاهش ســطح توليد، 
قيمت خودرو پتانسيل رشد پيدا مي كند. 
با این حال ميزان تقاضاي داخلي خودرو 
به سطح اقتصادي كشــور و قدرت خرید 
خانوارهــا بســتگي زیادي دارد. حســن 
كریمي سنجري، كارشــناس بازار خودرو 
در این باره معتقد است: تقاضاي خودرو در 
ایران در بهترین حالت یك ميليون و400 
هزار دستگاه در سال اســت. چنان كه در 
سال 1396 یك ميليون و400 هزار دستگاه 
خودرو در داخل توليد شد و خودروسازان 
براي فروش این تعداد خودرو با مشــکل 
مواجه شــدند زیرا بازار كشش فروش این 

تعداد خودرو را نداشت.

كاهش سطح توليد
تازه تریــن آمار هــا از ميــزان توليــد 
خودرو در ایران نشــان مي دهــد به غير 
از ایران خــودرو ميزان توليــد خودرو در 
3كارخانه بزرگ خودرو سازي  ایران یعني 

ســایپا، پارس خودرو و زاميــاد در 4 ماه 
اول امسال در مقایســه با پارسال كاهش 
یافته است. در 4 ماه اول امسال 300هزار 
دســتگاه خودروی جدید توليد شده كه 
نسبت به پارســال 0.6درصد رشد نشان 
مي دهد. با این حال بخش عمده این رشد 
ناشــي از افزایش 9.6درصــدي توليد در 
ایران خودرو بوده زیرا ميزان توليد در بقيه 
كارخانه ها كاهش یافته است. سال گذشته 
ایران خــودرو در طول 4 مــاه 132هزار 
دســتگاه خودرو توليد كرده بود كه این 
ميزان امسال به 145هزار دستگاه رسيده 
اما با وجود رشــد توليــد در ایران خودرو 
ســطح توليد ســایپا با 7.3درصد كاهش 
مواجه شده و به 109هزار دستگاه رسيده 
اســت. همين شــرایط در پارس خودرو و 
زامياد نيز حاكم بوده و ســطح توليد این 
دو شركت نيز در 4 ماه امســال به ترتيب 
5.6و 2.5درصد كاهش یافته است. به نظر 
مي رســد بخشــي از دالیل كاهش سطح 
توليد شــركت هاي خودرو سازي  كاهش 
ســطح تقاضا براي خرید خودرو به دليل 
رشد شــدید قيمت هاســت. مشاهدات 
ميداني نشان مي دهد معامالت خودرو هاي 
دست دوم به دليل مشــکالت مالي مردم 
افزایش یافته و توانایــي اقتصادي جامعه 
براي خرید خودروی صفر كيلومتر به شدت 

كاهش یافته است.

رشد 90درصدي درآمد خودروسازان
آمار ها نشان مي دهد با وجود كاهش تيراژ 
توليد خودرو، درآمد اســمي شركت هاي 
خودرو سازي  تا 90درصد رشد كرده زیرا 
قيمت خودرو با رشــد مواجه شده است. 
با این حال به دليل زیان سنگين 80هزار 
ميليارد توماني شركت هاي خودرو ساز این 
افزایش درآمد نمي تواند به حل مشکالت 

مالي خودروسازان منجر شود.
آمار ها نشــان مي دهد در 4 ماه امســال 
شركت هاي خودرو ســاز 32هزار ميليارد 
تومان درآمد ناخالص به دســت آورده اند. 
در این دوره بيشترین رشد درآمد مربوط 
به پارس خودرو و سپس سایپا بوده. این دو 
شــركت با وجود آنکه ميزان توليداتشان 
در 4 ماه امســال كاهش یافته اما ســطح 
درآمدشــان به ترتيب 264و 194درصد 
رشد كرده اســت. در همين مدت درآمد 
ایران خودرو هم 53.5درصد رشد كرده اما 
زامياد با كاهش 30درصدي درآمدهایش 
مواجه شده است. فروش ســایپا با وجود 
كاهــش 7.3درصدي توليــدش 7هزارو 
200ميليارد تومان بيشــتر از پارســال 
بوده اســت. درحالي كه ميزان جمع كل 
درآمــد حاصــل از فــروش ایران خودرو 
6100ميليارد تومان بوده. به نظر مي رسد 
ســایپا محصوالتش را بــا افزایش قيمت 

بيشتري در بازار مي فروشد.

مقايسه ميزان توليد خودرو در4ماهه اول امسال نسبت به پارسال- دستگاه خودرو
درصد تغيير توليدتغيير توليدتوليد 1400توليد 99نام شركت

1۲9.۶، 14۵۷19، 1۳۲04۵، ۳۲۶ايران خودرو

۷.۳-۸، ۵۶0-11۷109۲۵۸، ۸1۸سايپا

۵.۶-۲، 09۲-۳۷100۳۵00۸پارس خودرو

۲.۵-۲۷۶-10۸۶010۵۸4زامياد

10.۶، ۲99۷91، ۲9۸۸9۵، 104جمع

مقايسه ميزان درآمد خودرو سازان در4ماهه اول امسال نســبت به پارسال- ارقام به 
ميليون ريال
درصد تغيير درآمدتغيير درآمددرآمد 1400درآمد 99نام شركت

۶0۵۳.۵، 914، 1۷4۵14، ۸۷۸، 11۳4۵9، 9۶۳، 94۵ايران خودرو

۷۲19۳.9، 1۶۵، 1091۵۲، ۳9۲، ۳۷۲۲۶، ۲۲۷، 0۷4سايپا

19۲۶۳.9، 4۲1، ۲۶909، ۷۸0، ۷۶9۶، ۳۵۸، ۷۸۷پارس خودرو

۳0.1-۲، 1۸۵، 410-۵، 0۷۸، ۷140، ۲۶۳، ۵۵0زامياد

1۵090.۷، ۳1۶، ۳1۶1۶۵، 1۲9، 1۶۵۵۲1، ۸1۳، ۳۵۶جمع

هرچند توليد ایران خودرو در 4 ماه گذشته افزایش یافته اما 3شركت سایپا، پارس خودرو و زامياد با كاهش توليد 
مواجه بوده اند

كاهش توليد 3خودرو ساز بزرگ 

خودرو

نرخ تورم ساالنه خانوارهاي كل كشور بر حسب دهك هاي هزينه اي در تير ماه 1400

ضريب اهميت دهك
خوراكي

ضريب اهميت 
تورم تورم غيرخوراكي

خوراكي
تورم 

غيرخوراكي

1۷.۲۸۲.۸49.9۵1.949.4دهك دهم

۲4.۳۷۵.۷4۶.۳۵۳4۳.۷دهك نهم

۲۷.۲4۷۲.۷۶44.۲۵4.۵۳9.4كل كشور

دهك 
۲۷.۶۷۲.444.۶۵۳.۸40.۳هشتم

۳0.۲۶9.۸44.4۵4.۸۳۸.۸دهك هفتم

۳۲.4۶۷.۶4۳.۶۵۵.۳۳۶.۶دهك ششم

۳4.۳۶۵.۷4۳.۸۵۵.۶۳۶دهك پنجم

۳۶.۶۶۳.444۵۶.۲۳۵.1دهك چهارم

۳۸.۳۶1.۷44.۵۵۶.۷۳4.9دهك سوم

41.1۵۸.944.9۵۶.9۳4.4دهك دوم

4۳.۳۵۶.۷44.۵۵۶.۷۳۲.۸دهك اول

مسكن

تخليه نامحسوس حباب در بازار مسكن
آمارهاي رسمي از تخليه تدریجي و نامحسوس حباب قيمتي مسکن به واسطه عقب ماندن آن از تورم مصرف كننده 

حکایت دارد
ميانگين قيمت مســکن شــهر تهران در تيرماه 
امسال با 1.3رشد نسبت به ماه قبل به 30ميليون 
و 44هزار تومان رسيده كه 43.7درصد باالتر از 
قيمت ها در تيرماه سال قبل اســت. با توجه به اینکه نرخ تورم 
مصرف كننده در تيرماه 4درصد و نرخ تــورم نقطه به نقطه در 
این ماه 43.6درصد اعالم شــده، تحوالت قيمتي بازار مسکن 
مي تواند نشانه اي از تخليه حباب قيمت مسکن با عقب ماندن 

از نرخ تورم كل باشد.
به گزارش همشهري، بازار مسکن همچنان درگير ركود تورمي 
است و برخالف اغلب بازارها، بدون هيچ اصالحي در 3سال اخير 
روند افزایش قيمت را ادامه داده، اما حاال از آمارهاي رســمي 
چنين برمي آید كه در ماه هاي اخير باوجود تداوم در رشد قيمت، 
نتوانسته است خود را به نرخ تورم عمومي برساند؛ به عبارت دیگر، 
باوجود روند صعودي قيمت مسکن، ميزان رشد آن از نرخ تورم 
عمومي كمتر است و هر ماه اندكي از حباب قيمتي آن به واسطه 

افزایش نيافتن متناسب با نرخ تورم كل تخليه مي شود.

نماي بازار مسكن تهران در تيرماه
آخرین آمارهاي اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي بانك 
مركزي از تحوالت بازار مسکن شــهر تهران در تيرماه1400 
همچنان بر ركود عميق این بازار حکایت دارد؛ ركودي كه البته 
همراه با رشد ميانگين قيمت اســت و هر ماه به متورم تر شدن 
این بازار دامن مي زند. گزارش بانك مركزي از بازار مسکن شهر 
تهران حاكي از این است كه در تيرماه 1400، تعداد معامالت 
این بازار با كاهش 0.6درصدي نســبت به  ماه قبل به 5هزار و 
71فقره رسيده كه 63.9درصد كمتر از تعداد معامالت تيرماه 

سال قبل است.
براساس این آمارها، در  ماه گذشته ميانگين قيمت خریدوفروش 
یك مترمربع زیربناي واحد مسکوني در شهر تهران 30ميليون 
و 44هزار و 700تومان بوده كه نسبت به ماه قبل 1.3درصد و 
نسبت به ماه مشابه سال قبل 43.7درصد افزایش نشان مي دهد. 
با توجه به اینکه نرخ تورم مصرف كننده در تيرماه 4درصد اعالم 
شده، درحقيقت باوجود رشد قيمت مسکن، این بازار 2.7درصد 
از رشد عمومي قيمت كاال و خدمات در تيرماه عقب مانده است، 
اما همچنان در مقایســه با تــورم نقطه به نقطه 43.6درصدي 
در تيرماه، تــورم بازار مســکن 0.1درصد بيــش از نرخ تورم 
مصرف كننده اســت و با تداوم روال فعلي، از مردادماه تخليه 
حباب قيمتي در تورم نقطه به نقطه نيز به وقوع خواهد پيوست.

سناريوي تخليه حباب در بازار مسكن
در اغلب بازارها، اعم از بورس، ارز، طال، خودرو و حتي كاالهاي 
ســرمایه اي، فرایند تخليه حباب قيمتي پس از هر بار جهش 
قيمت به صــورت كاهش ارزش معامالتي كاال اجرا مي شــود، 
اما مناســبات بازار مســکن در رابطه عرضــه و تقاضا، جنس 
سرمایه گذاري، نوع توليد و كيفيت معامله به گونه اي است كه 
این كاالي ســرمایه اي را دچار چسبندگي قيمت باالیي كرده 
اســت. در این وضعيت، قيمت مســکن تحت تأثير انتظارات 

تورمي و هجوم نقدینگــي گریزان از افــت ارزش ریالي، وارد 
روند صعودي مي شــود و در هر دوره با خنثي یا حذف شــدن 
محرك هاي تورمي، پا به دوره ركود ميان مدتي مي گذارد. در 
این شرایط شتاب رشد قيمت مسکن به شدت كاهش مي یابد 
و حتي در دوره هاي ماهانه به صفر یا منفي خفيف نيز مي رسد، 
اما در ميان مدت، قيمت مسکن در یك محدوده مشخص ثابت 
مي ماند و بازدهي این بازار حتي از بازدهي ســپرده هاي بانکي 
نيز كمتر مي شود. در این فرایند، گرچه مسکن از منظر جامعه 
و به خصوص از نگاه متقاضيان مصرفي كه قدرت خرید بسيار 
ضعيفي در این بازار دارند، كاهش پيــدا نکرده، اما درحقيقت 
حباب قيمتي مسکن با رشد نکردن قيمت آن در مقایسه با تورم 
مصرف كننده تخليه مي شود و به وضعيتي مي رسد كه دوباره 
خرید آن از منظر سرمایه گذاري )و نه لزوماً تقاضاي مصرفي( 
ارزنده و سودآور باشــد؛ به عنوان مثال، ميانگين قيمت مسکن 
از ســال 92و در پایان دوره قبلي جهش قيمت تا اواسط سال 
96كه دوباره استارت جهش قيمت مسکن زده شد، در محدوده 
4تا 4.5ميليون تومان باقي مانده بود؛ درحالي كه در این دوره 
زماني 4ســاله نرخ بهره مركب بانکي حداقــل به 100درصد 
و تورم اقتصاد ایران بــه بيش از 60درصد مي رســيد. در این 
وضعيت باوجوداینکه قيمت مسکن در شــهر تهران در ظاهر 
كاهش پيدا نکرد و ميانگين آن براي حدود 4ســال از بازه 4تا 
4.5ميليون تومان فراتر نرفت، اما با تخليه نشدن اثرات تورمي 
و عقب ماندن قيمت مســکن از بازدهي بانکــي، عماًل معادل 
50درصد اصالح قيمتي را تجربه كرد. در شــرایط فعلي نيز، 
محتمل ترین سناریویي كه مي توان براي تخليه حباب قيمتي 
در بازار مســکن پيش بيني كرد، همين تعميق ركود و تثبيت 
قيمت چندساله است كه البته درصورت وقوع موج هاي جدید 
تورمي و شــوك ارزي در ماه هاي آتي، مي تواند متوقف شود و 
دوباره پس از فروكش كردن هيجانات تورمي ادامه یابد. با فرض 
تداوم شرایط موجود یعني تثبيت نرخ دالر در محدوده 25هزار 
تومان، وقوع تورم 40درصدي و ابقاي نرخ ســود 15درصدي، 
دوره ركود مسکن مي تواند یك تا 2ســال به طول بينجامد و 
قيمت واقعي این كاالي سرمایه اي در مقایسه با ارزش ریالي آن 
تا 50درصد افت كند، اما چنانچه هرگونه تغيير قابل توجهي در 
شاخص هاي كالن اقتصادي و سياسي بتواند تغيير چشمگيري 
در ارزش ریال ایجاد كند یا مســائل مربوط به كســري توليد 
مسکن، ماليات گریزي باالي امالك و تزریق سرمایه به این بازار 
تغيير نکند، نه تنها احتمال تخليه كامل حباب قيمتي مسکن 
وجود ندارد، بلکه مي تواند به وقوع جهش شــدیدتر قيمت در 

این بازار دامن بزند.

حجم معامالت مسكن
بررسي توزیع تعداد واحدهاي مســکوني معامله شده در شهر 
تهران به تفکيك عمر بنا در تيرماه ســال 1400حاكي از آن 
است كه از مجموع 5هزار و 71واحد مســکوني معامله شده، 
واحدهاي تا 5سال ساخت با ســهم 33.5درصدي بيشترین 
سهم را به خود اختصاص داده اند. ســهم مذكور در مقایسه با 

تيرماه سال قبل حدود 5.1واحد درصد كاهش یافته و در مقابل 
به سهم واحدهاي با قدمت باال در سایر گروه ها شامل »6تا 10«، 
»11تا 15«، »16تا 20« و »بيش از 20« سال ساخت افزوده 

شده است.
توزیع تعداد معامالت انجام شــده برحســب مناطق مختلف 
شهر تهران در تيرماه سال 1400حاكي از آن است كه از ميان 
مناطق 22گانه شهر تهران، منطقه 5با سهم 14.4درصدي از 
كل معامالت، بيشترین تعداد قراردادهاي مبایعه نامه را به خود 
اختصاص داده اســت. همچنين مناطــق 10و 2به ترتيب با 
اختصاص سهم هاي 10.4و 9.6درصدي در رتبه هاي بعدي قرار 
گرفته اند. درمجموع 73.7درصــد از كل تعداد معامالت انجام 
شده در شهر تهران در تيرماه سال 1400مربوط به 10منطقه 
شهر )به ترتيب بيشترین فراواني شامل مناطق 5، 10، 2، 4، 14، 
1، 7، 8، 15و 11( بوده و 12منطقه باقيمانده 26.3درصد از كل 

تعداد معامالت را به خود اختصاص داده اند.

شاخص هاي آماري بازار معامالت مسكن
در تيرماه سال 1400، متوســط قيمت یك مترمربع زیربناي 
واحد مســکوني معامله شــده از طریق بنگاه هــاي معامالت 
ملکي شــهر تهران 30ميليون و 44هزار و 700تومان بود كه 
نسبت به ماه قبل و  ماه مشابه سال قبل به ترتيب معادل 1.3و 
43.7درصد افزایش نشان مي دهد، اما در ميان مناطق 22گانه 
شهرداري تهران، بيشترین متوسط قيمت یك مترمربع زیربناي 
مسکوني معامله شده معادل 62ميليون تومان به منطقه یك و 
كمترین آن با 13ميليون و 440هزار تومان به منطقه 18تعلق 
داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال 1399به ترتيب 

36.9و 39.6درصد افزایش نشان مي دهد.
همچنين توزیع فراواني تعداد معامالت برحســب قيمت یك 
مترمربع زیربنا، سطح زیربناي واحد مسکوني و ارزش هر واحد 
معامله شده حاكي از این است كه در تيرماه امسال 59.5درصد 
واحدهاي مسکوني با قيمتي كمتر از متوسط قيمت هر مترمربع 
واحد مسکوني شهر تهران معامله شده اند و 55.3درصد از كل 
معامالت انجام شده به واحدهاي مســکوني با سطح زیربناي 
كمتر از 80مترمربع اختصاص داشــته است. همچنين در این 
ماه، حدود 51درصد از كل معامالت به واحدهاي مســکوني با 
ارزش كمتر از 2ميليارد تومان اختصاص دارد. بررسي تحوالت 
شاخص كرایه مسکن اجاري نيز نشان دهنده ادامه رشد متوالي 
و آهسته قيمت در این بازار است؛ به گونه اي كه در تيرماه، تورم 
بازار اجاره در شهر تهران 34.9درصد و در كل مناطق شهري 
38.7درصد نسبت به ماه مشابه ســال قبل افزایش پيدا كرده 
است. البته بررسي هاي ميداني حاكي از این است كه تورم در 
قيمت هاي پيشنهادي در قراردادهاي اجاره موجود در بازار 2تا 
3برابر نرخ تورم اعالمي از ســوي بانك مركزي است و عمدتاً 
به دليل اجراي مصوبه ســتاد مقابله با كرونــا مبني بر تمدید 
خودكار قراردادهاي اجاره و رعایت نسبي سقف افزایش قيمتي 
15تا 25درصدي در تمدید قراردادها، نرخ تورم بانك مركزي 

براي بازار اجاره با واقعيت كف بازار تناسبي ندارد.

محمد حسني سعدي
كارشناس اقتصاد اجتماعي
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   رشد بورس عامل تورم نيست
رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: ريشه اصلي تورم در رشد پايه پولي و رشد نقدينگي است و افزايش قيمت سهام 
تأثيري بر تورم ندارد. محمدعلي دهقان دهنوي خطاب به منتقداني كه معتقدند يكي از داليل رشد تورم، افزايش رشد بورس 
است گفت: آن چيزي كه در اين موضوع گاهي به عنوان يك نظريه اقتصادي به آن اشاره مي شود، تحت عنوان ثروت شناخته 
مي شود. وقتي سهمي گران مي شود صاحب آن ثروتمند مي شود و ممكن است كه اين صاحب سهام به دنبال افزايش قدرت 
خريد خود، تقاضاي بيشتري در بازارها ايجاد كند. در واقع تقاضا براي مصرف باال مي رود و اين اثر غيرمستقيم و ناچيز تورمي 
ناشي از رشد قيمت سهام است. رئيس سازمان بورس گفت: اتفاقا نظري هم وجود دارد كه دقيقا برعكس نظريه آثار تورمي 
سهام است. مطابق با اين نظر، وقتي بازار سرمايه رونق پيدا مي كند، بخشي از نقدينگي وارد اين بازار مي شود و معامالت در 
دارايي هايي انجام مي شود كه در سبد خانوار نيستند بنابراين اثر ضدتورمي دارد. شايد اگر اين اثر ضد تورمي و اثر اندك 

تورمي را حساب مي كرديم، خالص اثر منفي می شد.

یك روز بعد از آنکه قیمت دالر وارد  
كانال 26هزار تومان شــد شاخص 
كل بــورس تهــران هم با رشــدي 
پرقدرت كه در طول چند ماه گذشــته كم سابقه 
بود، 2.7درصد افزایش یافت و از مرز یك میلیون 
و 300هزار واحد عبور كرد، به نظر مي رسد با توجه 
به اخباري كه از مذاكرات هســته اي وین مخابره 
مي شود ســهامداران به این نتیجه رسیده اند كه 

قیمت دالر با رشد مواجه خواهد شد.
به گزارش همشــهري، معامالت روز گذشته بازار 
ســهام با اتفاقات عجیبي همراه بود و حتي برخي 
سهامداران را غافلگیر كرد. ماه هاست كه شاخص 
بورس با نوسان هاي مقطعي همراه است و با وجود 
یك رشــد مالیم، صعود پرقدرتي را ثبت نکرده اما 
روز گذشته شــاخص كل بورس تهران با 35هزار 
واحد افزایش رشد كرد. با این میزان رشد، شاخص 
كل بورس تهــران موقعیت خــود را در محدوده 
یك میلیون و 300هزار واحــد كه نوعي محدوده 
مقاومت براي شــاخص تلقي مي شود تثبیت كرد. 
با تثبیت شاخص در این محدوده انتظار مي رود به 
لحاظ تکنیکي شــاخص كل بورس تهران بتواند تا 
محدوده یك میلیون و 530هزار واحد رشــد كند. 
دیروز همچنین سهامداران حقیقي 311میلیارد 
تومان نقدینگي تازه به بازار تزریق كردند كه نسبت 
به مبادالت آخرین روز كاري هفته قبل رشد قابل 

توجهي نشان مي داد.
این رشــد یك روز بعد از آن اتفاق افتاد كه قیمت 
دالر بعــد از ماه ها وارد كانال 26هزار تومان شــد. 
از نظر بنیادي بین شــاخص بــورس و قیمت دالر 
همبستگي وجود دارد و افزایش قیمت دالر مي تواند 
به رشد شــاخص هاي بورس منجر شود. در طول 
ماه هاي گذشته سرمایه گذاران انتظار داشتند كه 

با احیاي برجام و امضاي توافقنامه هســته اي در 
وین قیمت دالر با كاهش مواجه شــود اما به دنبال 
انتشار خبر هایي در مورد بروز مشکالت در مذاكرات 
هسته اي وین به نظر مي رسد سرمایه گذاران به این 
نتیجه رســیده اند كه قیمت دالر كاهش نخواهد 
یافت. در واقع به نظر مي رســد ترس ســهامداران 
از افت احتمالــي قیمت دالر از بیــن رفته و حاال 
سهامداران با توجه به انتظاراتي كه از افزایش قیمت 
دالر و همینطور تورم دارند در حال افزایش حجم 

سرمایه گذاري خود در بازار سهام هستند.

اثر رشد دالر
تحلیلگــران مي گویند یکي از دالیل اصلي رشــد 
پرقدرت شاخص بورس و تزریق نقدینگي به بازار 
ســهام، افزایش قیمت دالر بوده اســت. بسیاري 
از تحلیلگران بر این باورند كه درصورت شکســت 
مذاكرات هســته اي در وین قیمت دالر به سرعت 
رشــد خواهد كرد. به ویژه آنکه حجم درآمدهاي 
نفتي كاهش یافته و میزان در آمدهاي ارزي دولت 
به شــدت كاهش یافته و تداوم تحریم ها مي تواند 
تنگنا هاي ارزي دولت را بیشــتر كند و به افزایش 
قیمت دالر منجر شود. برخي تحلیلگران تکنیکي بر 
این باورند كه درصورت شکست مذاكرات هسته اي 
پتانسیل افزایش قیمت دالر تا مرز 40هزار تومان 
وجود دارد. احسان خاتوني، كارشناس بازار سرمایه 
درباره رشــد بورس در مبادالت دیــروز مي گوید: 
با توجه به معامالت ضعیف هفته گذشــته انتظار 
مي رفت معامالت روز گذشته ضعیف تر از هفته قبل 
باشــد، اما برخالف تصورات، بازار شروع پرقدرتي 
داشت. او مي افزاید: به نظر مي رسد سیگنال هایي كه 
از برجام ارسال شد و افزایش نرخ ارز مي تواند دلیل 
اصلي رشد بازار باشد كه به انتظارات تورمي دامن 

زده اســت. به گفته او، اگر خبر شکست مذاكرات 
مخابره و خط مقاومت دالر شکســته شود ممکن 
است رشد شــاخص ادامه دار شــود. الهه ظفري، 
دیگر كارشناس بازار سرمایه هم مي گوید: با توجه 
به شــرایط فعلي، در تحلیل ها بایــد حداقل نرخ 
دالر را 21 هزار تومان درنظــر گرفت؛ هرچند كه 
احتماالً دالر در ماه هاي آینــده نرخ هاي باالتري 

به خود ببیند.

اثر چشم انداز تورمي 
به زعم تحلیلگران گذشــته از اثر مســتقیم رشد 
قیمت دالر بر شاخص بورس، افزایش قیمت دالر 
به صورت غیرمســتقیم مي تواند، به رشــد تورم و 
رشد شاخص هاي بورس منجر شــد، به ویژه آنکه 
ســایر متغیر هاي اقتصادي ازجمله رشد نقدینگي 
و كســري بودجه هم در حال افزایش هســتند و 
مي تواننــد در ماه هاي آینده به رشــد تورم منجر 
شوند. از نظر اقتصادي رشــد تورم نیز یك محرك 

پرقدرت براي رشد شاخص هاي بورس هستند.
ســلمان بابایي زاده، كارشــناس بازار سرمایه در 
این باره مي گوید: بنا بر آمار بانك مركزي، نقدینگي 
به سرعت در حال رشد است. اگر چشم انداز احیاي 
برجام در كوتاه مــدت از بین برود، مــوج تورمي 
شــدیدي به راه خواهد افتاد كه ایــن اتفاق باعث 
رشد اسمي سود شركت ها و همچنین ایجاد جریان 
نقدینگي كه بــراي حفظ قدرت خرید به ســنگر 

بورس پناه مي آورند، خواهد شد.
الهه ظفري هم در این باره توضیح مي دهد: با درنظر 
گرفتن رشــد نقدینگي در اقتصاد ایران و شــیب 
افزایشــي نرخ ارز، انتظارات تورمي افزایش یافته، 
این تورم، تقریباً تمام صنایع بورس را تحت تأثیر قرار 
خواهد داد. او تأكید مي كنــد: با این تورم، احتماالً 
صنایعي كه تولیدكننده كاالهاي مصرفي هستند 
قیمت فروش محصوالتشان افزایش خواهد یافت و 
شاید گزارش هایي منتشر كنند كه حاكي از تغییر 

ناگهاني سودآوري در این شركت ها باشد.
احســان خاتوني نیز با بیان اینکه انتظارات تورمي 
هم در رشد بورس نقش دارند مي گوید: انتظارات 
تورمي، تقاضا هاي بالقوه را به حالت بالفعل درآورد 
و موجب شد تقاضا هایي كه به آرامي درحال ورود 
به بورس بودند یکباره وارد بورس شوند و موجي از 

تقاضا ایجاد كنند.

ريسك هاي بازار سهام 
با وجود رشــد پرقــدرت شــاخص در مبادالت 
دیروز، كارشناســان بر این باورند كه هنوز ســایه 
ریسك هاي موجود به طور كامل از سر بازار سرمایه 
رفع نشده اســت. به طور مثال با وجود آنکه اغلب 
ســرمایه گذاران انتظار ندارند قیمــت دالر و تورم 
رشــد كند اما هنوز به طور دقیق بــا توجه به آنکه 
تکلیف برجام به طور قطع مشــخص نشده است و 
نقطه عزیمت قیمت دالر و تــورم را نمي دانند و تا 
نتایج مذاكرات هســته اي در وین مشخص نشود 
نمي توان سرنوشت این دو متغیر اقتصادي را به طور 
دقیق محاسبه كرد. از ســوي دیگر هنوز مشخص 
نیســت دولت جدید چه سیاست هاي كالني را در 
زمینه اقتصاد در پیش خواهد گرفت و این نیز خود 
یك ریسك تهدید كننده بازار سهام تلقي مي شود.

سلمان بابایي زاده تحلیلگر بازار هاي مالي در این باره 
مي گوید: با وجود چشــم انداز مثبت در میان مدت 
براي بازار اما ابهام هاي بزرگي مانند كیفیت احیاي 
برجام، وضعیت نرخ دالر و نحوه ادامه آزادســازي 
قیمت ها باعث احتیاط در معامالت بورس شــده 

است.
امیرعلي امیرباقري، كارشــناس بازار سرمایه هم 
درباره ریسك هایي كه بازار سهام را تهدید مي كند 
مي گوید: با توجه به تغییر و استقرار دولت جدید، 
برخي ابهام ها نسبت به تیم اقتصادي دولت جدید 
در بازار وجود دارد كه اثر آن به صورت كوتاه مدت بر 
معامالت بورس تأثیرگذار است و با ایجاد شفافیت 

در تعیین تیــم اقتصادي شــاهد از بین رفتن این 
ریسك از سر بازار خواهیم بود.

مهــدي بیات منش، كارشــناس بازار ســرمایه با 
بیان اینکه ریســك هاي حاضر در بــازار ازجمله 
ریسك هاي سیستماتیك هســتند كه باعث شده 
همه سهام حاضر در بازار از قابلیت رشد برخوردار 
باشند، گفت: بیشــتر ســهام حاضر در بازار رشد 
قیمتي خود را ادامه مي دهند، مگر آنکه حقوقي ها و 
بازارگردانان شركت ها دست به انجام برخي اقدامات 
بزنند و زمینــه صعود یا نزول شــركت ها را فراهم 
كنند، این موضوع باعث مي شــود تا سهام برخي 
شركت ها از حركت تیمي بازار جا بمانند. به گفته او 
براي كاهش ریسك هاي بازار باید اقداماتي انجام 
شــود، تا حجم و ارزش روزانه معامالت از میانگین 
5هزار میلیارد تومان به بیــش از 10هزار میلیارد 

تومان برسد.
محمد نوربخش، مدیر ســرمایه گذاري كارگزاري 
سرمایه و دانش هم درباره ریسك هاي تهدید كننده 
معامالت بازار ســهام مي گویــد: دخالت دولت در 
روند معامالت بازار سهام از مهم ترین عواملي است 
كه مي تواند بر بازار تأثیرگذار باشد و به شدت روند 
معامالت را تحت تأثیر خود قــرار دهد. به گفته او 
تاكنون بارها شاهد چنین اتفاقي در دولت و تأثیر 
منفي آن بر معامالت بــازار بوده ایم، به گونه اي كه 
با اقدامات انجام شــده و تصمیمــات به كار گرفته 
شده مســیر بازار تغییر كرده و زمینه بي اعتمادي 

سهامداران در این بازار فراهم شده است.

شاخص كل بورس تهران یك روز بعد از آغاز روند افزایش نرخ دالر 2.7درصد رشد كرد

صعود پرقدرت بورس با سوخت دالر
سيدجواد درواريیادداشت

كارشناس بازارسرمایه

مولفه هاي اثرگذار بر روند بازار سرمايه
براي پیش بیني آینده بازار سرمایه، باید به بررسي عوامل تأثیرگذار برآن 
بپردازیم. این عوامل ناشي از مناقشات سیاســي و اقتصادي در سطح 
جهاني و تأثیرات آن بر كشور و همچنین مسائل داخلي در حوزه سیاست 
و اقتصاد است. عواملي مانند: برجام و مذاكرات هسته اي، نرخ ارز، نرخ 
تورم، نرخ بهره و قیمت هاي جهاني محصوالت، مي توانند بر چشم انداز 
و انتظارات ســرمایه گذاران تأثیــر بگذارند. عوامل تأثیر گــذار بر بازار 
سرمایه از هم مستقل نیستند. شرایط، تصمیمات و نبود ثبات سیاسي 
و اقتصادي بر نرخ ارز و تورم تأثیر مي گذارد، تغییرات نرخ بهره و نرخ ارز 
با تورم ارتباط دارند، مشکالت ساختاري مانند فساد، رانت و نبود ثبات 
در تصمیمات سیاسي و اقتصادي مسئوالن بر این موارد اثرگذار است و 

همه این موارد بر چشم انداز و انتظارات سرمایه گذاران اثر مي گذارند.
 سياســت داخلي و خارجي: با توجه به مشخص شدن 

نتیجه انتخابات و هم راستایي دیدگاه ســران 3 قوه به هم، 1
تقابل سیاسي داخلي كمتر خواهد شــد. این هم راستایي و انسجام 
احتماال باعث افزایش ثبات در تصمیمات سیاسي و اقتصادي مي شود 
و مي تواند در میان مدت اثرات مثبتي بر بازار سرمایه داشته باشد. البته 

در مورد سیاست خارجي باید منتظر برنامه هاي دولت جدید بود.
تورم: بازار سرمایه با تورم رابطه مستقیم دارد، به طور مثال 

اگر تورم 40درصد باشد چون شركت ها با نرخ هاي باالتري 2
محصوالت خود را مي فروشــند، با یك تأخیر زماني سود باالتري را 
شناسایي مي كنند. همچنین ارزش جایگزیني دارایي هاي شركت ها 
افزایش پیدا مي كند، ارزش سهام اكثر شــركت ها مي تواند بیش از 
40درصد رشــد  كند. با درنظر گرفتن شــرایط فعلي و زمان بر بودن 
تشکیل تیم اقتصادي دولت جدید و اجراي سیاست هاي مورد نظر، در 
كوتاه مدت كاهشي براي نرخ تورم پیش بیني نمي شود و بلکه افزایش 

آن دور از ذهن نیست.
 نرخ ارز: هم اكنون نرخ دالر در بازار آزاد در محدوده 25 هزار 

تومان است، نرخ دالر سامانه نیما در محدوده 22 هزار تومان 3
اســت. به دلیل وجود ابهامات درخصوص برنامه هاي دولت جدید در 
مورد برجام و توافق هسته اي كاهشي دائمي براي نرخ ارز پیش بیني 
نمي شود. با این حال ثبات نرخ ارز در قیمت هاي فعلي بر سودآوري 
بسیاري از شركت ها اثر مثبت خواهد داشت و همچنین موجب ركود 

دیگر بازار هاي موازي خواهد شد.
 قيمت هاي جهاني: كاهش ریسك ناشي از بیماري كرونا و 

افزایش قیمت كاالها سیگنال رشد قیمت هاي جهاني را در 4
بردارد و احتماال در ماه هاي باقي مانده سال میالدي و سال 1400 با 
رشــد معقول قیمت هاي جهاني روبه رو شویم و این موضوع مي تواند 

باعث افزایش سودآوري شركت ها و رشد بازار سرمایه شود.
با توجه به موارد بیان شده و درنظر داشتن تجربه كاهش قیمت سهام 
اكثر شركت ها طي چند ماه اخیر، پیش بیني مي شود بازار سرمایه در 
ادامه سال 1400روندي صعودي در پیش داشته باشد و سرمایه گذاري 
در بازار سرمایه نسبت به ســایر بازارها كم ریسك تر و بازده باالتري 

داشته باشد.

بورس

ناهماهنگي سامانه رجیستري و واردكنندگان گوشي و گزارش
تبلت، عرضه محصوالت فاقد رجیستري را به مشتریان 
افزایــش داده، موضوعي كــه به انتظار چنــد هفته اي 
خریداران براي رفع مشکل شده است. حتي در مواردي مشاهده شده 

خریداران به پیگیري حقوق خود در مراجع قانوني مجبور شده اند.
به گزارش همشهري، اجراي طرح رجیستري گوشي تلفن همراه از دو 
سال پیش، با هدف مقابله با قاچاق آغاز شــد. در تازه ترین اقدام مهلت 
اجراي رجیستري تبلت ها 8مرداد ماه به پایان رسید و عملیات تعمیم 
این طرح به سایر موبایل واره ها و دستگاه هاي سیم كارت خور در دستور 
كار قرار گرفته اســت. اگرچه این طرح موجب كاهش شــدید واردات 
گوشــي هاي قاچاق در بازار و افزایش درآمد دولت شده اما مشکالت 
اجرایي آن همزمان زمینه كمبود و رشــد نســبي قیمــت را در بازار 

خرده فروشي فراهم كرده است.
در شرایطي كه اغلب مشتریان متقاضي خرید گوشي و تبلت رجیستر 
شــده هســتند به دلیل نبود امکان رجیستري گوشــي و تبلت بدون 
بازكردن پلمب و بسته بندي این محصوالت، در فروشگاه هاي مجازي 
فروش گوشــي و تبلت، عرضه محصوالت فاقد رجیستري رونق گرفته 
اســت موضوعي كه موجب تماس و پیگیري چند باره مشتریاني شده 
است كه به دلیل طوالني شدن فرایند رجیســتري یا رجیستر نشدن 
این محصوالت، باصرف وقت و هزینه بیشتر ناگزیر به مراجعه به دفاتر 
فروش این شركت ها براي پیگیري رجیستري یا شکایت به اتحادیه ها 

و تشکل هاي صنفي ذیربط براي پیگیري قانوني حقوق خود شده اند.

ادعاي نادرست فروش گوشي هاي رجيستر شده 
یکي از مشتریاني كه از طریق ارتباط و واریز اینترنتي وجه نسبت به خرید 
گوشي سامسونگ از طریق یکي از شركت هاي معروف فروش گوشي و 
تبلت در فضاي مجازي اقدام كرده در گفت وگو با خبرنگار همشــهري 
اعالم كرد، در ابتداي مرداد ماه با مشــاهده قیمت گوشــي در یکي از 
شركت هاي معروف اینترنتي و پس از تماس تلفني براي اطمینان از نحوه 
رجیستري، با واریز اینترنتي بیش از 6میلیون تومان به حساب اعالم شده 
به خرید گوشي اقدام كردم. اكبر نیکخواه، افزود: مسئول فروش شركت 
در پاسخ به نحوه رجیستري گوشــي مذكور به من اطمینان داد كه این 
گوشي رجیستر شده و كارت گارانتي معتبري هم دارد اما پس از دریافت 
گوشي و بازكردن پلمب جعبه و وارد كردن كد دستوري رجیستري، با 
پیغام سامانه، مبني بر غیرقانوني بودن این دستگاه و مسدود شدن آن 
حداكثر تا تاریخ 3شهریور امسال مواجه شدم. او افزود: در تماس براي 
پیگیري علت رجیستر نشدن یا عودت دادن گوشــي، فروشنده اعالم 
كرد امکان عودت دادن گوشــي به دلیل بازشــدن جعبه  وجود ندارد و 
باید حداقل چند هفته منتظر طي شــدن فرایند رجیستري گوشي در 
سامانه باشم. با وجود این تأكید كردند مشکلي براي رجیستري گوشي 
یا قطع اتصال آن در سامانه وجود نخواهد داشت. با این وضع اكنون براي 

استفاده از گوشي مذكور در بالتکلیفي مانده ام.

تحميل هزينه نوسان ارزي قيمت گوشي به جيب مشتري
مدیر یك شــركت فروش اینترنتي گوشــي تلفن همراه در پاسخ 
به خبرنگار همشــهري در مــورد دالیل فروش گوشــي هاي فاقد 
رجیستري گفت: شــركت هاي فروش اینترنتي، این گوشي ها را از 
بخش بازرگاني شــركت هاي وارد كننده دریافت مي كنند. با وجود 
هزینه ناچیز رجیستري در ســامانه اینگونه وارد كنندگان به دلیل 
حجم باالي گوشي هاي وارد شده، هر چند روز یك بار شناسه آي. ام. 
اي. اي گوشي هاي مذكور را براي رجیستر شدن در قالب فایل پي. 
دي. اف در اختیار مسئوالن سامانه رجیســتري قرار مي دهند اما 
اجراي این فرایند و قانوني شدن گوشــي یا تبلت وارداتي، معموال 
چند روز یا چند هفتــه زمان مي برد. عباس حــداد، در مورد علت 
فروش گوشــي هاي فاقد رجیستري در فروشــگاه هاي اینترنتي، 
افزود: با توجه به نوســان نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت تمام شــده و 
خرده فروشــي گوشــي و تبلت، واردكنندگان براي جلوگیري از 
ضرر و زیان احتمالي ناشــي از كاهش نرخ ارز و گوشي و تبلت، این 
اقالم وارداتي را در حداقل زمان ممکن به بازار عرضه مي كنند و در 

شــیوه فروش اینترنتي نیز این گوشي ها 
بالفاصله بعد از واردات به مشتریان عرضه و 
در ادامه فرایند رجیستري آن طي مي شود. 
او افزود: در واقع شركت هاي اینترنتي نیز 
به دنبال ادامه فعالیت خود با عرضه گوشي و 
تبلت هاي فاقد رجیستري و پیگیري بعدي 
رجیستر شدن اینگونه محصوالت دیجیتال 
از شركت هاي وارد كننده و پاسخگویي به 

مشتریان ناراضي هستند.

تحميل مشكالت رجيستري به مشتري 
سخنگوي اتحادیه  كســب وكارهاي مجازي در گفت وگو با خبرنگار 
همشهري با پذیرش این شــیوه فروش گوشي هاي فاقد رجیستري 
در شــركت هاي مجازي، گفت: همه فروشــندگان كاال در فضاي 
مجازي یا حقیقي به رعایت شــرایط و قوانین رسمي در عرضه كاال 
ملزم هستند و اصال گوشــي هایي كه رجیستر نشوند، قابل استفاده 
نیســتند و ارزشــي ندارند. با وجود این رضا الفت نســب، هرگونه 
مغایرت فروش مجازي گوشي هاي فاقد رجیستري در شركت هاي 
اینترنتي با قانون تجارت را رد كرد و افزود: ضوابط اعالم شده در طرح 
رجیستري گوشي و تبلت و اجراي آن، در قانون تجارت و همچنین 
ضوابط نماد شركت هاي اینترنتي قید نشده است، در نتیجه به نظر 
مي رسد عرضه گوشي و تبلت هاي فاقد رجیستري در فروشگاه هاي 
مجازي، تابع شرایطي است كه سامانه هاي مذكور به مشتریان و این 
شركت ها تحمیل كرده اند. او با بیان اینکه اجراي ضوابط رجیستري 
در فروشــگاه هاي مجازي محصوالت دیجیتال مسایل و مشکالت 
خاص خود را دارد، افزود: مشکل رجیستري گوشي  خریداري شده 
از فضاي مجازي حتي براي من نیز به وجود 
آمد اما شركت مجازي فروشنده اعالم كرد 
نگران رجیستر شدن گوشي خریداري شده 
نباشم و با گذشــت چند هفته این مشکل 
حل شد. اگرچه معموال فرایند رجیستري 
و ثبــت اینگونــه گوشــي ها و تبلت ها در 
ســامانه رجســتري از چند روز تا 3هفته 
طول مي كشــد. او با بیــان اینکه برخالف 
فروشگاه هاي سطح شهر كه با بازكردن در 

جعبه گوشي و تبلت در حضور مشتري نسبت به رجیستري آن اقدام 
مي كنند، چنین امکاني در طرح هاي فروش اینترنتي وجود ندارد اما 
فروشگاه هاي مجازي به رجیستركردن گوشي و تبلت طي چند روز 

پس از فروش ملزم هستند.

شكايت به اتحاديه يا پيگيري با نماد اعتماد شركت ها
سخنگوي اتحادیه  كسب وكارهاي مجازي در مورد امکان رجیستر 
نشــدن اینگونه گوشــي ها و تبلت ها و نحوه پیگیري مشتریان نیز 
افزود: معموال اقالم دیجیتال كه وارد كنندگان رســمي و با ثبت در 
سامانه هاي رســمي وارد مي كنند، مشکل غیرقانوني بودن و قاچاق 
ندارد و كاالهاي عرضه شده در فروشگاه هاي مجازي نیز با توجه به 
الزام آنها براي رعایت ضوابط و مقررات مشکل واردات غیرقانوني یا 
قاچاق بودن ندارد اما فروشندگان اینترنتي نمي توانند گوشي پلمب 
را با جانمایي سیم كارت در حضور مشتري، رجیستر كرده و تحویل 
دهند. او افزود: مشتریان مي توانند شــکایت خود را از شركت هاي 
اینترنتي داراي مجوز از این اتحادیه در زمینه رجیستر نشدن گوشي 
و تبلت، از طریق سایت اتحادیه اعالم كنند تا بررسي و اقدام شود. در 
مورد شركت هاي مجازي كه از این اتحادیه مجوز ندارند نیز امکان 
پیگیري حقوق مشتریان با استفاده از شرایط و ضوابط نماد اعتماد 
الکترونیك وجود دارد. الفت نســب، افزود: به دلیل شرایط و ضوابط 
خاص سامانه رجیستري اكنون این شیوه فروش اینترنتي گوشي و 
تبلت با تأخیر چند روزه یا چند هفته اي رجیستري به روال تبدیل 
شــده اما در قوانین رجیستري تأكید شده فروشــندگان به عرضه 
گوشي، تبلت و ســایر محصوالت دیجیتال پس از رجیستر شدن به 

مشتریان ملزم هستند.

 مصائب خريد گوشي هاي بدون رجيستري 
گزارش میداني همشهري از سردرگمي مشتریان براي خرید مجازي گوشي و تبلت هاي فاقد رجیستري حکایت دارد
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شــيوع كرونــا در بســياري از 
وخيــم سالمت  كشــور   شــهرهاي 

گزارش شــده و دانشــگاه هاي 
علوم پزشــکي از وقوع فاجعه اي وحشتناك با 
تداوم روند ابتال و افزایش مراجعه سرپایي خبر 
مي دهند.  در برخي اســتان ها عالوه بر تکميل 
ظرفيت تخت هــاي درمانــي كرونــا، نتایج 
آزمایش هاي روزانه موارد ابتــال به بيماري به 
بيش از 50درصد رسيده و از هر دو تست انجام 
شده در مراكز بهداشتي آنها یك تست مثبت 
اعالم مي شود. متاسفانه روز گذشته 28۶ بيمار 
كووید-1۹ جان خود را از دست دادند و مجموع 
جان باختگان این بيماری به ۹0 هزار و ۶۳0 نفر 
رسيد، رقمی كه كارشناسان بهداشت و درمان 
معتقدند نسبت به كل جمعيت ایران رقم بسيار 
باالیی از نرخ مرگ ومير شــناخته می شود و با 
فعاليت گســترده دلتا در ایران تا پایان مرداد 
احتمال عبور از مــرز 100 هزار فوتی هم ثبت 

خواهد شد.
عليرضا رئيســي، معــاون بهداشــت وزارت 
بهداشــت صبح دیروز )شــنبه ۹مرداد( در 
جلســه ســتاد ملي كرونا، ســویه غالب در 
2۹اســتان را كروناي دلتا عنوان كرد و گفت: 
»رعایت پروتکل ها در كشور به زیر 40درصد 
كاهش یافته اســت و در این شــرایط ميزان 

بســتري و ورود به بيمارســتان ها افزایشي 
شده و بسياري از تخت هاي بيمارستان ها در 
حال پر شدن اســت. با این روند تا یك هفته 
آینده ممکن است درگير موج سهمگين تري 
شویم درحالي كه هنوز به قله این موج از كرونا 

نرسيده ایم.« 

مشهدي ها؛خواهان قرنطينه سختگيرانه
این بار شيوع بيماري در شــمال شرق كشور 
افزایشي شــده و حال مشــهد را وخيم كرده 
است. سازمان نظام پزشــکي مركز خراسان 
رضوي درباره فاجعه اي وحشــتناك در این 
شهر هشدار داده و استاندار خراسان رضوي هم 
خواهان تعطيلي سراسري و كامل شهر حداقل 
به مدت یك هفته، مسدود شدن همه ورودي و 
خروجي هاي شهر به شکل واقعي اعم از ریلي، 
زميني و هوایي اســت؛ تنها اتفاقي كه به نظر 
مي رسد این شــهر را كه همچنان هتل هایش 
از مسافر پر است و در بيمارستان هایش تختي 
براي بستري وجود ندارد از پيك ابتال به كرونا 

نجات دهد.

مدیر روابط عمومي دانشــگاه علوم پزشــکي 
مشــهد در این باره به همشــهري مي گوید: 
»۳0درصد بيماران بستري در مشهد كد ملي 
خارج از جغرافياي دانشگاه علوم پزشکي مشهد 
دارند و غيربومي هستند؛ افرادي كه از شهرهاي 
دیگر یا استان هاي همسایه ازجمله سيستان و 
بلوچستان، خراسان شمالي، گلستان و سمنان 
به اینجا مراجعه مي كنند. برخي براي درمان و 
برخي دیگر هم كه براي زیارت  به مشهد سفر 
كرده اند به كرونا مبتال شــده اند و در مراكز ما 
بستري هستند. این آمار را اشغال ۶7درصدي 
هتل هاي مشــهد هم تأیيد مي كند و نشــان 
مي دهد كه بــا موجي از ســفر هاي غيرقابل 

كنترل به مشهد مواجه هستيم.« 
حميدرضا رحيمي، در پاسخ به این سؤال كه 
آیا ظرفيت تخت هاي مشــهد براي این روند 
افزایشي بيماران نيازمند بستري جوابگوست؟ 
بيان مي كنــد: »ظرفيت داریــم و هزار تخت 
دیگر هم دیروز باز شــد، اما 10هزار تخت در 
اســتان وجود دارد و نمي توانيم تمام این فضا 
را به بيمــاران كرونایي اختصــاص دهيم. در 
این صورت تکليــف بيماران ســکته قلبي و 
مغزي، زنان باردار، خونریزي هاي گوارشي و 
كودكان بيمار گوارشي و عفوني چه مي شود؟ 
همين حاال هم ۳0درصــد تخت هاي موجود 
در استان به كرونا اختصاص داده شده و براي 
ارائه خدمات به بيماران دیگر با مشکل مواجه 
هســتيم. آن هم درحالي كه ركورد جدیدي 
در مشهد ثبت شــده و بيشترین آمار مراجعه 
سرپایي به مراكز سرپایي 1۶ساعته را داریم و 

50درصد تست ها در حال مثبت شدن است. 
این آمار بسيار باالیي است و به عبارتي از هر دو 
فرد مراجعه كننده به مراكز بهداشت با عالئم 

ابتدایي یك نفر قطعا تست مثبت دارد.«
به گفته رحيمــي، با وجــود اینکه مشــهد 
جزو شــهرهاي قرمز است و شــامل اعمال 
محدودیت هاســت اما این محدودیت ها فقط 
شامل خودروهاي شــخصي غيربومي است و 
برقراري روزانه 100پرواز از سراســر كشور به 
مشهد و مسافراني كه با قطار و اتوبوس به این 

شهر سفر مي كنند، مشکل ساز است.
او با اشاره به اینکه هنوز مرگ ومير به نقطه باال 
نرســيده و با مداخله زودهنگام مي توان مانع 
از افزایش آن شد، بيان مي كند: »با این روند 
افزایشي سفرها و رعایت نشــدن پروتکل ها 
از ســوي مردم، بيماري در حال چرخشــي 
خطرناك اســت؛ اتفاقي كه مي تواند افزایش 
بســتري را رقم بزند و به افزایــش آمار فوت  

منجر شود.«
به گفته رحيمي، واكسيناسيون طي ماه هاي 
اخير واقعا مؤثــر بوده و در رنج ســني باالي 
70ســال در پيك جدید نسبت به پيك قبلي 
10درصد كاهش بســتري ســالمندان ثبت 
شده است. او توضيح مي دهد: »ما در این پيك 
تاكنون مرگ ومير كاهشي داشتيم و ميانگين 
سني بســتري هم به طور واضح كاهش پيدا 
كرده اســت. براســاس آمارها ميانگين سن 
فوت قطعــي در هفته اول فروردین امســال 
۶۳ســال بود و در هفته اخير به 57رســيده 
است، همچنين ميانگين سن پذیرش بستري 

از 57سال به 5۳ســال كاهش پيدا كرده كه 
دليل آن به طور واضح واكسيناسيون است.«

او با اشاره به واكسيناســيون افراد 55سال به 
باال در استان از ارســال درخواست به وزارت 
بهداشــت براي كاهش ســن واكسيناسيون 
با توجه به شيوع گســترده بيماري هم خبر 

مي دهد.

جهش ناگهاني مراجعات 
به جز مشهد در بسياري از شهرهاي كشور هم 
مراجعات به مراكــز نمونه گيري افزایش پيدا 
كرده است. امراله مرداني، دبير شوراي سالمت 
اهواز با اشاره به جهش ناگهاني آمار مراجعات 
به مراكــز منتخب نمونه گيري بهداشــت، از 
شناسایي روزانه 400 تا 500بيمار جدید در 
شــهر اهواز خبر مي دهد و مي گوید: »ميزان 
مراجعات نســبت به روزهاي گذشته تقریبا 

دوبرابر شده است.«
در گلستان اما آمار تست هاي مثبت كروناي 
روزانه به 70درصد رسيده اســت. عبدالرضا 
فاضل، رئيس دانشگاه علوم پزشکي گلستان 
در این بــاره به همشــهري مي گوید: »به طور 
متوسط از هر 100تســتي كه انجام مي شود 

70تست مثبت است. 
این در حالي اســت كه ما بــا افزایش موارد 
بســتري هــم مواجــه هســتيم. هم اكنون 
1470بيمار در مراكز درماني بستري هستند 
و ۹70بيمار هم درمان سرپایي رمدسيویر را 

انجام مي دهند.«
در همدان هــم وضعيت كرونا ســخت تر از 
پيك هاي قبلي شده و آمار بستري و مراجعات 
سرپایي دســت كمي از دیگر شهرهاي قرمز 
كشــور ندارد. محمد خزایــي، معاونت امور 
بهداشتي و رئيس مركز بهداشت استان همدان 
در این باره به همشهري مي گوید: »روند ابتال 
و فوتي ها افزایشي اســت. اتفاقي كه به دليل 
رعایت نشدن پروتکل ها در استان رقم خورد.«

 شيوع گسترده ویروس دلتا در 2۹استان عالوه بر تکميل ظرفيت تخت های بيمارستانی 
و افزایش مراجعه های سرپایی آمار تست های مثبت روزانه كرونا را هم به بيش از 50درصد رسانده است 

تست های مثبت کرونا رکورد  زد

   هيچ ويروسي پشت دروازه  شهرها نمي ماند
هرچند شيوع گسترده كروناي دلتا در كشور را برخي كارشناسان نتيجه اجرا نشدن سريع و فوري 
قرنطينه در استان هايي كه زودتر درگير ويروس شدند، مي دانند اما عليرضا رئيسي، معاون بهداشت 
وزارت بهداشت به همشهري مي گويد: »هيچ ويروسي پشت دروازه  ورودي شهرها نمي ماند. تنها كاري 
كه مي توان كرد به تأخير انداختن آن است. كروناي دلتا، نخستين بار در هرمزگان و بوشهر ديده شد و 
بعد در سيستان و بلوچستان. اين استان هم نخستين پيك كرونا را تجربه مي كرد و پايين ترين ميزان 

رعايت پروتكل ها را داشت و به همين دليل با شيوع باال مواجه شد.« 

افزایش ابتال به كرونا موجب شــد بازدید ارزیاب ســازمان یونسکو از 
8كاروانسراي تاریخي براي ثبت جهاني با تأخير انجام شود.خبر روز 

مدیركل ميراث فرهنگي یزد به همشهري مي گوید: پس از درخواست 
وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنایع دستي مبني  بر آماده سازي 8كاروانسراي 
تاریخي استان، كارهاي الزم انجام شد. با این حال به دليل شرایط كرونایي موجود در 
كشور، بازدید ارزیاب سازمان یونسکو از آنها در تاریخ 25مرداد برگزار نخواهد شد و 

حتي احتمال دارد این برنامه به شکل مجازي انجام شود.
مصطفي فاطمي با بيان اینکه 8كاروانسراي كاندید شده براي ثبت جهاني در شهرهاي 
ميبد، اردكان، یزد، خرانق و مهریز قرار دارند، مي افزایــد: اطالعات مورد نياز درباره 
این كاروانسراها براي ارائه به یونســکو تکميل شده و براي این بازدید همه  چيز آماده 
است. هر یك از این بناها، ویژگي هاي خاص خود را دارند. به عنوان مثال، كاروانسراي 
زین الدین مهریز، تنها كاروانسراي مدور ایران و كاروانسراي سنگي انجيره قدیمي ترین 
كاروانسراي استان است. وي با بيان اینکه جو خوبي درباره بازسازي آثار تاریخي در 
یزد راه افتاده است، ادامه مي دهد: در ميبد، مهریز و اردكان كارهاي بسيار خوبي انجام 
شده است. تجربه ثبت جهاني شهر یزد و اتفاقات خوبي كه پس از آن رخ داد، موجب 
شــده تا تمایل به مرمت و ثبت بناها و بافت هاي تاریخي در استان افزایش پيدا كند. 
كاروانسراهایي كه از آنها یاد شد هم با همين اقبال مواجه شده اند؛ به طوري كه مثال در 
ميبد دفتر امام جمعه براي بهسازي كاروانسرا كمك كرد یا حتي كارخانه هاي مختلف 
استان بخشي از بودجه بهسازي بناهاي تاریخي را تقبل مي كنند و این موضوع بسيار 
جالب توجه اســت. مدیركل ميراث فرهنگي یزد مي افزاید: چنين رویکردي بسيار 
بي نظير است و مي تواند در زمينه هاي دیگر فرهنگي و ميراثي استان تعميم پيدا كند.

انتشــار خبر خشك شدن 
روخانه چالوس به عنوان یکي گزارش

از مهم تریــن رودخانه هاي 
شمال ایران كه در فهرست مناطق حفاظت 
شده مازندران نيز قرار دارد، طي 2روز اخير 
واكنش هایي را در برخي صفحات اجتماعي 
و رسانه ها به دنبال داشــت. بعضي فعاالن 
محيط زیســت همزماني خشکيدگي این 
رودخانه با مسائل مربوط به كارون و كرخه 
در خوزستان را از نشانه هاي پررنگ تر شدن 
هشدار خشکســالي براي نوار سبز شمالي 
مي دانند و معتقدند درصورت كم توجهي به 
این نشــانه ها تا چند ســال دیگر باید در 
مازندران به عنوان قطب كشاورزي ایران كه 
با توليد 4۳درصد برنج مورد نياز كشــور و 
ميليون ها تن محصوالت كشاورزي و دامي 
نقش مهمي در امنيــت غذایي ایران دارد، 
چالش ها و تنش هاي آبي جدي تری از امروز 

دید.
در روزها و هفته هاي اخير و با افزایش دماي 
هوا، چيزي كه شهروندان چالوس را بيشتر 
از گرما آزار مي داد و نگران مي كرد، تماشاي 
كم آبي و خشك شدن رود پرآب چالوس 
بود. رودي كه در گرم ترین روزهاي ســال 
نيز آب همواره در آن- اگر چه كمتر از بهار و 
پایيز و زمستان- اما جریان داشت؛ تصویري 
كه طي هفته ها و روزهاي اخير در چالوس 
دیده نمي شود و شهروندان این شهر هنگام 
عبور از پل ها یا تردد در حاشــيه رودخانه 
و خرید در بازار روز مــوازي با رود چالوس 
فقط بستر خشــك و ترك خورده ای از آن 

را مي بينند.
هــادي كيادليــري، عضو هيــأت علمي 
دانشــکده منابع طبيعي و محيط زیست 
دانشــگاه علوم تحقيقات دليل خشــك 
شــدن رود خروشــان چالوس را ساخت 
سد انحرافي براي انتقال آب این رودخانه 
به مناطق شــرقي چالوس با هدف تأمين 
آب مورد نياز كشاورزي عنوان كرده است. 
وي خشك شدن رود چالوس را با توجه به 
اینکه زیستگاه بسياري از گونه هاي آبزي 
و تخم ریزي ماهيان ارزشــمند محسوب 
مي شــود، تهدیدي جدي براي زیست بوم 
منطقه مي داند و معتقد است خشك شدن 
رود چالوس نتيجه خشکســالي نيست، 
بلکه ناشي از مدیریت نادرست مصرف آب 
رودخانه براي بخش كشاورزي در مناطق 

اطراف است.

داليل اقليمي
البته در كنار این اظهارنظر و دليل عنوان 
شده باید نکات اقليمي دیگري را نيز مدنظر 
داشــت، زیرا نمي توان نقش خشکسالي، 
افزایــش دماي هوا و كم بارشــي را در كم 
شدن حجم آب رودخانه ها بي تأثير دانست. 
از طرفي معمــوال در این زمان هم به دليل 
گرماي هوا، كاهــش بارندگي ها و افزایش 
مصرف آب در بخش كشاورزي، حجم آب 
جاري رودخانه ها و آب ذخيره شده پشت 
سدها كم مي شود، اما پرسش اینجاست كه 
چرا امسال براي نخستين بار چالوسي ها با 
سيماي خشك رود پرآب و هميشه جاري 

شهرشان مواجه شدند؟
گرمــاي بي ســابقه بهــاري در ارتفاعات 

باران هاي بدخلق تابستاني ناگهان 
ســيل راه مي اندازند و شهر و روستا 
را با خود مي برند. البته فقط ســيل 
نيست، توفان و گرد و خاك هم چند هفته اي است مردم استان هاي 
شرق و جنوب شــرق كشــور را به دردســر انداخته است. حاال 
هواشناسي دوباره هشدارهایي را صادر كرده است و خبر مي رسد 
تا پایان هفته پيش رو در بيشتر استان ها احتمال بروز جو ناآرام و 

جاري شدن سيل وجود دارد.
جو ناآرام استان ها نگراني درباره وقوع دوباره سيل را افزایش داده 
است. یك كارشناس هواشناسي درباره این موضوع به همشهري 
مي گوید: از عصر دیروز تا پایان وقت امروز، یکشنبه 10مرداد براي 
2استان آذربایجان شرقي و آذربایجان غربي هشدار نارنجي صادر 
شده است. به این ترتيب در این اســتان ها ریزش رگبار، تگرگ و 
وزش باد اتفاق خواهد افتاد و احتمال صاعقه، سيالب و آبگر فتگي 

هم وجود دارد.
كبري رفيعي، ادامه مي دهد: در همين بازه زماني براي ســواحل 
شمال و استان  هاي شمال غرب كشور، مناطقي از زنجان، ارتفاعات 
تهران و البرز هم بارش باران و براي ســمنان، جنوب سيستان و 
بلوچستان، فارس و كرمان خيزش گرد و خاك پيش بيني مي شود.

وي با بيان اینکه دوشــنبه و سه شــنبه این هفتــه براي گيالن، 
گلستان، مازندران، آذربایجان شرقي و غربي، سمنان، البرز و تهران 
رگبار و رعد و برق شدید پيش بيني مي شود، مي افزاید: چهارشنبه 
هم ارتفاعات مازندران، تهران و البرز هم باراني خواهد بود. به طور 
كلي شــرایط جوي تا پایان هفته ناآرام خواهد بود و ممکن است 

به دليل فصلي بودن بارش ها آبگرفتگي و سيل نيز مشاهده شود.
خراسان جنوبي از مناطقي اســت كه در این هفته ممکن است با 
توفان مواجه شود. به گفته كارشناس هواشناسي خراسان جنوبي، تا 
پایان هفته ممکن است در استان توفان اتفاق افتد و به همين دليل 

بهتر است كشاورزان از محصوالت خود محافظت كنند.
جواد نخعي اظهار مي كند: وزش باد شــدید و گرد و خاك در مرز 
شرقي در شهرستان هاي نهبندان، سربيشه و حاجي آباد زیركوه، 

درميان دور از انتظار نيست.
وي با اشــاره به وقوع توفان و گرد و خــاك، كاهش كيفيت هوا، 
كاهش دید افقي در مرز شرقي مي گوید: باتوجه به كاهش كيفيت 
هواي حال حاضر در بيرجنــد، نهبندان، حاجي آبــاد زیركوه و 
مناطق شرقي استان به هم استاني ها توصيه مي شود از سفرهاي 

غيرضروري و قرار گرفتن در فضاهاي باز پرهيز كنند.
در روزهاي پایاني هفته گذشــته، سيل به بســياري از شهرها و 
روستاها ازجمله روســتاهاي سراســب و كمرود در بخش بلده 

شهرستان نور مازندران خسارت وارد كرد.
عضو شوراي روستایي كمرود به همشهري مي گوید: ارتفاع منطقه 
ما از سطح دریا ۳هزارپاست و به همين دليل آب حاصل از بارندگي 
شدید در باالدست به سرعت به سمت مناطق روستایي سرازیر شد 

و سيالب با گذر از روستاي سراسب به كمرود رسيد.
مهدي ثقفي، مي افزاید: گرچه این سيالب آسيب جاني نداشت، اما 
یك پل روستایي كه ارتفاع كمي داشت به دليل وجود خاروخاشاك 

در مسير دچار آبگرفتگي و آسيب شد كه باید بازسازي شود.
وي ادامه مي دهد: در این حادثه تقریبا 10خانه دچار آبگرفتگي 
شــدند كه در بعضي از آنها لوازم منزل خســارت دیــد. راه هاي 
روستایي هم پس از عبور سيل دچار آسيب شده بودند با این حال 

همه راه ها اكنون باز است.

ريشه هاي خشكيدگي چالوس
 كاهش بارندگي ها، ذوب شدن زودهنگام ذخایر برفي در ارتفاعات 

و انتقال ثابت آب رود چالوس به مناطق شرقي شهرستان براي تأمين 
آب كشاورزي موجب خشکي این رود در پایين دست شد

جهش تست هاي مثبت كرونا در استان ها

 نتايج آزمايش هاي روزانه موارد ابتال به بيماري نام استان
)تست رپيد و پي سي آر(

۳۵ درصد آذربايجان شرقي
۵۵درصد آذربايجان غربي

در موارد بستري 76درصد و در موارد سرپايي اردبيل 
44درصد 

4۵درصد البرز
4۵درصد اصفهان 

28درصد ايالم 
60درصد بوشهر 

40درصد چهارمحال و بختياري
۵0درصد خراسان رضوي 
40درصد خراسان شمالي 
۳0درصد خراسان جنوبي 

۵0درصد خوزستان 
48درصد هرمزگان 

-زنجان 
40درصد فارس 

70 درصدقم 
4۵تا ۵0درصد قزوين 
-سمنان 

20تا ۳0درصد سيستان و بلوچستان 
1۵درصد كردستان 

رپيد 28درصد پي سي آر، 40تا ۵0درصد كرمان 
۳9درصد كرمانشاه 

۵0درصد كهگيلويه و بويراحمد 
70درصد گلستان 
6۵تا 70درصد گيالن 

۳0 درصدلرستان 
20درصد مركزي 

78درصد مازندران 
۵0درصد همدان 

40 درصديزد 

* آمار اعالم شده طي بازه زماني يك هفته اخير و موارد ابتالي مثبت در هر روز كاهشي و افزايشي 
است. براساس اعالم دانشگاه هاي علوم پزشكي  و معاونت هاي بهداشتي سراسر كشور تست هاي 

انجام شده به دليل كاهش كيت هاي كرونا نسبت به پيك هاي قبلي كاهش يافته است.

مريم سرخوش 
خبرنگار

آسمان كشور تا پايان هفته بازديد يونسكو از آثار تاريخي يزد به تعويق افتاد
ناآرام است

حميده پازوكي 
خبرنگار

اشكان جهان آراي
خبرنگار

مازندران یکــي از عوامل وضعيت موجود 
محســوب مي شــود. به گفتــه مدیركل 
هواشناسي مازندران، امسال افزایش دماي 
هوا در ارتفاعات، سرعت ذوب منابع برفي را 
افزایش داد و موجب شد براي این روزهاي 
ســال ذخيره برفي در ارتفاعات اســتان 
كه بخشــي از آب رودخانه ها از آن تأمين 

مي شود، وجود نداشته باشد.
ســيدمحمدرضا رضوي به همشــهري 
مي گوید: طي 54ســال گذشته ميانگين 
دماي هواي فروردیــن  ارتفاعات مازندران 
بيشــتر از 10درجه نبود، اما امســال به 
12/4درجه رســيد. اردیبهشــت امسال 
هــم درحالي كه ميانگين دمــاي مناطق 
كوهســتاني مازندران در دوره بلندمدت 
14/2درجــه بود بــا 2درجــه افزایش به 
1۶/2درجه رســيد. قابل پيش بيني بود 
كه با این ميزان از گرماي بهاري ارتفاعات و 
افزایش سرعت ذوب ذخایر برفي، آب دهي 

رودخانه ها كم شود.
ایــن اظهــارات را رئيــس اداره حفاظت 
محيط زیست شهرستان چالوس نيز تأیيد 
مي كند و مي گوید: با توجه به اینکه زمستان 
پارسال برف كمي داشتيم و ذخایر برفي و 
یخي در ارتفاعات ما به دليل افزایش دماي 
هوا در ماه هاي اخير كم شد، ميزان آب دهي 
این رودخانــه كه عمــده آب آن از ذخایر 
كوهســتاني تأمين مي شود، كاهش یافته 
است. كاهش بارندگي ها نيز این موضوع را 

تشدید كرده است.
سيد اصغر مطهري مي افزاید: دوسه مورد 
بارندگي شــدید هم در ارتفاعات داشتيم 
كه باعث شسته شــدن برف و زودتر ذوب 
و جاري شــدن این ذخایر كوهستاني در 
بستر رود چالوس شد. حتي یکي از عوامل 
بيشتر شدن گل آلودگي آب رود چالوس در 
ماه هاي اخير همين بارندگي هاي سيل آسا 

در باالدست بود.
وي با بيان اینکه معمــوال به دليل گرماي 
هوا و مصــرف آب بخش كشــاورزي در 
ایــن زمان از ســال با كاهش ســطح آب 
رودخانه ها مواجه هستيم، مي افزاید: آنچه 
خشــکيدگي رود چالوس را پررنگ كرده، 
خشــکي جریان آب در قسمتي است كه 
رود از شــهر مي گذرد. این موضوع سبب 
شده شهروندان براي نخستين بار با چهره 

خشك رودخانه مواجه شوند و از مشکالت 
پيش آمده ناشي از كم آبي در برخي مناطق 

ابراز نگراني كنند.

پيامدهاي انتقال آب
اما در كنار این اظهــارات مرتبط با دالیل 
اقليمي كه مدیركل هواشناسي مازندران 
و رئيــس اداره حفاظت محيط زیســت 
چالوس بيان مي كنند، همانگونه كه هادي 
كيادليري در اعالم خبر خشکســالي رود 
چالوس عنوان كــرده، نمي تــوان نقش 
سهم بري كشــاورزي از آب رود چالوس را 

نيز نادیده گرفت.
موضوعي كه مطهــري نيز به آن اشــاره 
مي كند و مي گوید: دهه70یك سد انحرافي 
در جنوب شهر چالوس ساخته شد كه طي 
دودهه اخير در فصل كشاورزي بخشي از 
آب رود را براي آبياري شاليزارهاي نوشهر 
به سمت شــرق هدایت مي كند. هر سال 
حجم ثابتــي از آب رود براي كشــاورزي 
برداشت مي شود و امسال نيز همان مقدار 
برداشت شد، اما با توجه به كم شدن آورد 
آب نسبت به ســال هاي قبل، این ميزان 
برداشــت ثابت آب موجب خشك شدن 

رودخانه در محدوده شهر شد.
رئيس اداره حفاظت محيط زیست چالوس 
خاطرنشــان مي كند: از آنجا كه امســال 
توجهي به وضعيت دبي آب رود در شرایط 
خشکسالي نشد، برداشت آب موجب شد 
كه آب در پایين دست كم شود. شهروندان 
هم هر روز با این تصویر خشك رود مواجه 
هستند و طبيعتا نگران مي شوند و واكنش 
نشان مي دهند، اما جریان آب در باالدست 

رودخانه برقرار است.
مطهري ثابت بودن ميزان برداشــت آب 
از رود چالوس در شــرایط خشکســالي 
نسبت به دوران ترسالي را اقدامي اشتباه 
و آسيب رســان به این رود حفاظت شده 
مي داند و مي گوید: براساس گزارش هاي 
موجود از طرح انتقال آب چالوس به مناطق 
شــرقي شهرســتان، ميزان آورد آب این 
رودخانه در محل ســاخت ســد انحرافي 
ســاالنه حدود 480ميليــون مترمکعب 
است كه بااجراي كامل طرح ۳50ميليون 
مترمکعب آن براي آبياري بخش كشاورزي 
به محدوده شرقي شهرستان تا دشت هراز 

انتقال مي یابد.
وي تصریح مي كند: نکته كليدي این است 
كه نباید ميــزان برداشــت آب از این رود 
در هر ســال با هر وضعيت اقليمي یکسان 
باشد. اینکه چه در شرایط ترسالي و چه در 
وضعيت خشکسالي یك مقدار ثابت از آب 
رود براي كشــاورزي انتقال داده مي شود، 
محل سؤال و انتقاد است. حجم برداشت و 
انتقال آب باید براساس وضعيت سال آبي و 
موقعيت ترسالي و خشکسالي تنظيم شود. 
شاید در ترســالي امکان انتقال این مقدار 
آب از رود بدون آســيب دیدن بســتر در 
پایين دست فراهم باشد، اما در خشکسالي 
باید حجم برداشت كاهش یابد در غيراین 
صورت مانند امسال شاهد به هم خوردن 
توازن و تعادل اكولوژیکي رود خواهيم بود.

لزوم رعايت حقابه زيست محيطي
البته كارشناسان معتقدند برداشت آب هاي 
سطحي براي كشــاورزي امري منطقي و 
درست است و فقط در برداشت باید ميزان 
حقابه زیست محيطي را نيز لحاظ كرد. یك 
دكتر علوم مهندســي و آب به همشهري 
مي  گوید: اصوال در این فصل از سال عمده 
رودهاي مازنــدران و آب بندان ها به دليل 
مصرف آب در بخش كشــاورزي كم آب و 
تقریبا خشك مي شوند. نمي توانيم از یك 
سو به مهار نشدن آب هاي سطحي اعتراض 
كنيم و از سوي دیگر مخالف مدیریت منابع 
آبي ســطحي و روان آب ها بــراي اقتصاد 
كشاورزي باشــيم. ما با سدســازي روي 
رودخانه ها مخالفيم، اما ایجاد بند انحرافي 
امري منطقي است كه همه جاي دنيا براي 
بهره وري از آب هاي سطحي انجام مي شود.
بابك مؤمني مي افزاید: اگر آب كشاورزي از 
آب هاي سطحي كه منابع آبي تجدیدپذیر 
هستند تأمين نشود، كشــاورز از آب هاي 
زیرزميني كــه منابع آبــي تجدیدناپذیر 
هســتند اســتفاده مي كند. یعني آسيب 
جدي تري بر محيط زیســت و ذخایر آبي 
وارد خواهد شــد. به ازاي برداشت هر یك 
مترمکعب آب زیرزمينــي 2۹مترمکعب 
آب شور پيشــروي خواهد كرد. پس اصل 
مهار آب هاي ســطحي مورد تأیيد است، 
اما این نکته مهم اســت كه این برداشت 
به صورت پویا و دایناميك و در هر سال بسته 
به شرایط اقليمي و توان آبي رود انجام شود.

وي با تأكيد بر ضرورت رعایت رهاســازي 
آب پایه زیست محيطي در رود خاطرنشان 
مي كند: نقد جدي ما به عمده پروژه هاي 
آبي كشور همين اســت كه در مطالعات 
اوليه به دوره پنجاه ســاله استناد مي شود 
و برنامه ریزي براساس شــرایط ترسالي و 
خشکسالي را لحاظ نمي كنند. یعني همان 
نگاهي كه اكنون درباره سد فينسك روي 
سرشاخه هاي تجن و باالدست سد شهيد 

رجایي ساري حاكم است.
       

هم اكنون حدود ۳0كيلومتر از مسير انتقال 
آب رود چالوس به دشت هراز ساخته شده 
و آب این رود توســط آن به شاليزارهاي 
شهرستان نوشهر منتقل مي شود. اما همين 
مقدار با ميزان برداشت كنوني هم به دليل 
شرایط اقليمي امسال، بستر رود در محدوده 
ورودي جنوبي شهر تا دریا را خشك كرده 
و توجه به حقابــه رود، مانع به هم خوردن 

تعادل اكولوژیکي رودها مي شود.
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عباسمحمدي
طــرح »صيانــت از حقــوق كاربران دیده بان كوهستان

اینترنت« كه توسط برخي نمایندگان گردشگري
مجلس شــوراي اســامي  تدوین و 
بررسي آن طبق اصل 85 قانون اساسي تصویب شده 
است، واكنش هاي متعددي در چند روز گذشته در 
جامعه ایران ایجاد كرد و بيشــتر اظهارنظرها نيز در 
مخالفت با این طرح بود كه به موجب آن شبکه هاي 
مجازي در ایران فيلتر یا از دســترس كاربران ایراني 

خارج مي شوند.
به گزارش همشــهري، طرح نماینــدگان مجلس 
به زعم فعاالن بخش خصوصي كه 2سال است كرونا 
كسب وكارشان را با مشکل مواجه كرده است، فضاي 
كسب وكار در بســتر شــبکه هاي مجازي را نيز از 
بين خواهد برد. اما طرح صيانــت از حقوق كاربران 
اینترنت چه بر سر صنعت گردشگري ایران و فعاالن 

شبکه هاي مجازي این عرصه خواهد آورد؟

هشدارحذفايرانازچرخهگردشگريجهان
حســن تقي زاده انصاري، رئيس جامعه گردشگري 
الکترونيکي ایران نخستين فعال عرصه گردشگري 
بود كه نســبت به خطر این طرح در حذف ایران از 

چرخه گردشگري جهاني هشدار داد.
انصــاري در گفت وگو با همشــهري نيــز بر همين 
اظهارات تأكيد كرد و گفــت: معرفي ایران از طریق 
شبکه هاي اجتماعي و فضاي مجازي در حال انجام 
اســت و اگر پهناي باند اینترنــت در ایران ضعيف 
شود و نتوان از شبکه هاي اجتماعي استفاده كرد یا 
مســيرهاي ارتباطات جهاني مسدود شوند، صنعت 

گردشگري ایران نيز حذف خواهد شد.
به گفته حسن تقي زاده انصاري، بسياري از ایراني ها 
و عاقه مندان به گردشــگري و جاذبه هاي كشــور 
و دوســتداران ميراث فرهنگي و طبيعي كشــور در 
پویش هــاي مردمي فيلم و عکس هاي بســياري از 
جاذبه هاي گردشــگري ایران توليد و در شبکه هاي 
اجتماعي بارگذاري مي كنند كه نباید اجازه داد این 
فرصت از دست برود. به گفته او، گردشگران خارجي 
نيز از تمام ظرفيت هاي اینترنت براي جست وجوي 
مقصد گردشگري خود اســتفاده مي كنند. آنها در 
موتورهاي جســت وجوگر ازجمله گــوگل در مورد 
ایران و جاذبه هاي گردشگري اش جست وجو  كرده 
و بعد نسبت به سفر اقدام مي كنند. وقتي موتورهاي 

جست وجوگر در ایران مسدود شوند، چگونه مي توان 
نسبت به جذب گردشگران خارجي اقدام كرد؟

رئيس جامعه گردشــگري الکترونيکي ایران تأكيد 
كرد: اگر قرار باشــد ایران در صنعت گردشگري در 
جهان رقابت كند، باید از ابزارهاي جهاني هم استفاده 
كند. وگرنه امکان رقابت با كشــورهاي دیگر بدون 

ابزارهاي جهاني ممکن نيست.
به گفته حســن تقي زاده انصاري، وقتي اینترنت در 
زمان گراني بنزین قطع شــد، كشــورهاي خارجي 
كه به مقصد ایران تور داشتند، نگران شدند و حتي 
گردشگران خارجي كه در ایران حضور داشتند و با 
خانواده خود در شبکه هاي مجازي در ارتباط بودند 

نيز از قطع اینترنت نگران شدند.
رئيس جامعه گردشگري الکترونيکي ایران با اعام 
اینکه اگر ابعــاد طرح صيانت از حقــوق كاربران در 
اینترنت در حوزه فرهنگسازي و آموزش باشد شاید 
در كســب وكارهاي اینترنتي و ارتباطات مشــکلي 
ایجاد نشود، اما اگر هدف از طرح محدود كردن شبکه 
جهاني اینترنت باشــد، قطعا تبعات سنگيني براي 

صنعت گردشگري خواهد داشت.
انصــاري پيش تر نيــز در گفت وگویي كه با ایســنا 
داشــت، اعام كرد كه طرح موســوم به صيانت از 
حقوق كاربران اینترنت در تضاد با پــروژه مقابله با 
»ایران هراسي« اســت و با اجراي آن ایران از چرخه 
گردشگري جهان حذف مي شود. به گفته او، بيش از 
۹0 درصد جذب گردشگران و آشنایي عاقه مندان به 
سفر، از طریق فضاي مجازي اتفاق مي  افتد و در دنياي 
امروز نيز گردشگران بدون تحقيق مقصدي را براي 
سفر انتخاب نمي كنند و شــناخت آنها هم از طریق 
فضاي مجازي و شبکه هاي اجتماعي محقق مي شود. 
بنابراین اگر این فضا محدود شــود، بازار گردشگري 

 فعاالن صنعت گردشگري: طرح صيانت از حقوق كاربران در اینترنت و فضاي مجازي كه به مسدودشدن شبکه هاي اجتماعي مي انجامد
 ایران را از چرخه گردشگري جهان حذف مي كند 

خطر حذف ايران از چرخه گردشگري جهان یادداشت

بيقانونيدرمعدنكاريهايكركس

كوهســتان كركس با گســتره اي در حدود 
340هزار هکتار كه 114هزار هکتار آن عنوان 
»حفاظت شــده« دارد، توليدكننــده صدها 
ميليون مترمکعب آب در استان اصفهان است. این منطقه ارزشمند، بستر 
رویش صدها گونه گياهي شامل رویشگاه هاي جنگلي و بيشه اي و علفزار، 
همچنين زیســتگاه گونه هاي متنوع حيات وحش است كه از نمونه هاي 
شاخص آن مي توان به گوسفند وحشي و بز كوهي اشاره كرد. به دليل همين 
ویژگي هاي طبيعي، حوزه  كركس یك خاستگاه تمدني مهم و دربرگيرنده 
ميراث هاي فرهنگي بي مانند هم هست. شهر تاریخي نطنز و ده ها روستاي 
پرجاذبه مانند ابيانه، َطرق، بادرود، اوره، كمجان، طار، كشه، َهنجن، مزده، 
ولوجرد و بيدهند با ســنت دیرینه  دامداري و باغداري، سرزندگي خود را 
وامدار كركس سربلند هســتند. اما برداشت سنگ هاي تزیيني از گوشه و 
كنار این كوهستان، آسيب هاي سختي به استعدادها و جاذبه هاي طبيعي 

منطقه وارد ساخته است.
معدن كاران و بعضي مدیران دولتي، كندن كوهستان و فروش اجزاي آن را 
یك فعاليت اقتصادي ضروري مي خوانند اما در این فعاليت اقتصادي، هيچ گاه 
حساب سود و زیان را ندارند؛ براي یك سرزمين خشك مانند ایران، مهم ترین 
كاركرد كوهستان ویژگي جذب رطوبت و ایجاد اختاف دما و در نتيجه توليد 
برف و باران است. اتفاقي كه در فعاليت معدن هاي روباز رخ مي دهد، تخریب 
جبران ناشدني پوشش گياهي و ویراني آبراهه هاي ریز و درشت در محدوده 
برداشت و در محِل ریختن »باطله«ها و در امتداد جاده هاي دسترسي است. 
معدن ها همچنين براي برش سنگ، مقدار زیادي آب مصرف مي كنند كه 
به قيمت محروم شدن باغ ها و كشتزارها به دست مي آید. زیان دیگر برداشت 
سنگ در كوهستان این است كه در زمين شيب دار كوه اثر رانش خاك ناشي 
از عمليات برداشت و جاده سازي هاي پر پيچ وخم، چندین برابر دشت هاست. 
و نکته دیگر اینکه زخم هاي عميقي كه معدن هاي سنگ بر سيماي منطقه 
وارد مي كنند، جاذبه هاي فرهنگي را سخت تحت تأثير قرار می دهند؛ امروز 
در راه رسيدن به روستاي ابيانه كه ساالنه پذیراي ده ها هزار گردشگر داخلي 
و خارجي است، چشم انداز كوه ها و باغ ها در چندین نقطه آزاردهنده شده 
است. آسيب دیدگي چشم اندازهاي آشنا، سبب خاطره زدایي و قطع عاقه 
مردم محلي به زادگاه هم مي شود كه این خود فرار نسل هاي جدید از منطقه 
و رهاشدگي روستاها و نابودي ميراث هاي ملموس و ناملموس را در پي دارد. 
اگر این هزینه ها را با درآمد حاصل از برداشت سنگ در دو كفه ترازو بگذاریم، 
قطعاً متوجه زیان بزرگي مي شویم كه با این فعاليت به اقتصاد محلي و ملي 
وارد مي شــود. معدن كاران حوزه كركس حتي با توجه به قانون و مقررات 
كنوني ناظر بر فعاليت هاي معدني كه كاماً یکطرفه و به نفع معدن كار است، 
تخلف هاي گسترده دارند. برپایه گزارش هاي پرشمار اداره منابع طبيعي، 
شوراهاي روستایي، شوراي شهر نطنز و ســازمان هاي مردم نهاد، ميزان 
برداشت بيشتر از حد مجاز است و  معادن چندین برابر مساحت مشخص 
شده را مورد تهاجم  بيشترقرار می دهند. بنابراین باید مسئوالن و فعاالن 

محيط زیست، معدن كاري كركس را بازرسي جدي كند.

ایران از دســت مي رود و این طرح به نفع كشورهاي 
همسایه و رقيب ایران در صنعت گردشگري خواهد 
بود و ایران را از فهرست كشورهاي مقصد گردشگري 

حذف مي كند.
آنطور كه رئيس جامعه گردشگري الکترونيکي ایران 
گفته اســت، با محدود كردن اینترنــت بين المللي 
در ایران، ســایت هاي رزرواســيوِن پروازها، هتل ها 
و خدمات مســافرتي نيــز دچار چالــش و اختال 

مي شوند.

تأثيرمنفيطرحصيانتبرصنعتگردشــگري
ايران

پویان رفيعي شــاد، نایب رئيس انجمن صنفي دفاتر 
خدمات مســافرت هوایي و جهانگردي ایران نيز با 
اعام اینکه اگر طرح صيانت منجر به مسدود شــدن 
و حذف شــبکه هاي اجتماعي شود، خسارت زیادي 
بر فضاي كسب وكارهاي اینترنتي گردشگري خواهد 
داشــت، به همشــهري گفت: فضاي گردشگري و 
كسب وكارها به سمت اینترنت و شبکه هاي مجازي 
رفته است و اكنون فعاالن كســب وكارها با استفاده 
از شــبکه هاي اجتماعــي در حال خریــد و فروش 
تورها و حتي عرضه محصوالت هســتند. به گفته او، 
فعاليت هاي مرتبط با تبليغات و مخاطب شناســي و 
بازارشناسي در فضاي مجازي شــکل گرفته است. 
وي افزود: فعاليت گردشگري در بستر فضاي مجازي 
در تورهاي داخلي و خروجي كاما نهادینه شده  كه 
اگر این فضا مسدود شود، تمام تاش ها به بن بست 
مي رســد و تمام ســرمایه گذاري ها و تاش نيروي 
انساني در بستر وب و فضاي مجازي از دست مي رود.

پویان رفيعي شاد با اشاره به تأثير منفي حذف ایران 
از فضاي اینترنت جهاني و مسدود شدن شبکه هاي 
مجازي در گردشــگري ورودي كشــور اعام كرد: 
شــركت هاي ایراني با شــركاي خود در كشورهاي 
خارجي در مسير جذب گردشــگر به ایران در بستر 
شبکه هاي اجتماعي در ارتباط هستند و اگر قرار باشد 
موتورهاي جســت وجوگر در ایران حذف و مسدود 
شوند، آن وقت گردشگر خارجي یا شركت هایي كه 
از این مسير به جست وجو درباره مقاصد گردشگري 
ایران مي پردازند، به بن بست مي خورند و گردشگري 
ورودي نيز تعطيل مي شــود. این فعال گردشگري 
تأكيد كرد: در شرایطي كه باید درهاي ایران به روي 
گردشگران باز باشد و در جهت شناساندن فرهنگ 
غني ایران و عرضه جاذبه هاي گردشگري كشور در 
فضاي مجازي و شبکه هاي اجتماعي و بستر اینترنت 
جهاني بيش از گذشته فعال باشيم، فاصله گرفتن از 
دهکده جهاني نه تنها صنعت گردشــگري ایران را 
دچار مشــکل مي كند كه بر صنایــع دیگر نيز تأثير 

منفي خواهد گذاشت.

   90درصد رزرو تورها و انتخاب مقصد گردشگري در فضاي اينترنت انجام مي شود
ليالاژدري،مديردفتربازاريابيوتبليغاتگردشگريدرمعاونتگردشگريوزارتميراثفرهنگيدرتوضيحفعاليتهاي
گردشگريدربستراينترنتوشبكههاياجتماعيبههمشهريگفت:باوجودسرعتكموپوششناقصاينترنتدرايران
بيشترفعاليتهايحوزهگردشگريازطريقتلفنهايهمراه،وبسايتها،اپليكيشنهاوشبكههاياجتماعيدرحال
انجاماست.اينمقاممسئولدرمعاونتگردشگريافزود:گردشگرانتماميمقاصدگردشگريخودراازطريقاينترنت
جستوجوميكنندواگرچهتحريمهاباعثشدرزروتورهاوهتلهايايرانبهطوركاملانجامنشود،امادرهمينشرايط
نيز90درصدرزروتورهايگردشگريايرانبهصورتآنالينبابهرهگيريازبستراينترنتجهانيصورتميگيرد.بيشتر
خريدتورهاوانتخابمقصدنيزازطريقشبكههايمجازيووبسايتهاانجامميشود.اوبااشارهبهورودكسبوكارهاي
جهانبهفضايمجازيبهخصوصپسازهمهگيريكرونابهبرگزاريآناليننمايشــگاههايبزرگگردشگريجهانو
افزايشارتباطاتجهانيبخشگردشگريبابهرهگيريازفضاياينترنتوشبكههايمجازي،افزود:بندههيچاطالعي
ازجزئياتطرحصيانتازحقوقكاربراندراينترنتوفضايمجازيندارماماتصوراينكهروزيدسترسيبهاينترنتدر
ايرانقطعشودوشبكههاياجتماعيوفضايمجازيمسدودشود،غيرممكناست،چونهيچكشوريچنينرفتاري
نخواهدكردوبنابراينمعتقدمآنچهدرموردطرحصيانتازحقوقكاربراندراينترنتوفضايمجازيمطرحشده،يك

سوءتفاهماستوبعيداستچنيناتفاقيدرايرانرخدهد.



آگهي   یکشنبه 10 مرداد 1400   شماره 8281 8



9    یکشنبه 10 مرداد 1400   شماره 8281 آگهی



جامعه10 2   یکشنبه 10 مرداد 1400   شماره 8281  3 0 2 3 6 1 8 

حــاال چنــد روزي 
مي شــود كــه طرح گزارش

موســوم به صيانت از 
كاربران فضاي مجــازي، فکر و ذهن 
بخش قابل توجهي از مردم جامعه را 
حسابي درگير خود كرده؛ كساني كه 
این چند روز، چشم به اخبار و تحوالت 
مجلس دوخته انــد تا ببينند باالخره 
سرانجام این طرح چه مي شود و چه بر 
ســر اینترنت كه امروز جزو نيازهاي 
ضروري همه خانواده هاست، مي آید. 
دلواپسان اینترنت البته خود به چند 
دسته تقسيم مي شــوند؛ گروه اول 
فعاالن مدني و سياسي اند كه این طرح 
را در تقابل با آزادي بيان و حق انتقاد 
مي دانند و نگران روزي هســتند كه 
صداي معترضان به سياست  و برنامه  
دولت ها به جایي نرســد. گروه دوم 
شركت ها و استارت آپ هایي هستند 
كه در این چند سال متولد شده و رشد 
پيدا كرده اند و حاال آینده كاري شان 
بسته به اینترنتي است كه گویا قرار 
است بسيار محدودتر از وضعيت فعلي 
شود. اما گروه سوم را مردم عادي در 
شهرها و روستاها تشکيل مي دهند كه  
بخش مهمي از زندگي روزانه آنها به 
اینترنت و فضاي مجازي گره خورده و 
البته افــرادي كه كســب وكارهاي 
كوچك خود را بر بستر فضاي مجازي 
راه انداخته اند و بعــد مدت ها تالش 

بــراي بــه بــار نشســتن آن، حاال 
مي ترســند كه آنچه با مرارت و رنج 
مضاعف به دســت آورده اند، با اقدام 

مجلسيان یك شبه به باد برود.
این گروه آخر جزو كســاني هستند 
كه این روزها زیاد با تحریریه روزنامه 
همشــهري تماس تلفني مي گيرند 
و نخستين جمله شــان این است كه 
چنين طرحي واقعيــت دارد؟ پس 
تکليف ما كه در این وضعيت نابسامان 
اقتصادي توانسته ایم كاري در فضاي 

مجازي راه بيندازیم، چه مي شود؟

جلوگيري از فســاد يــا نابودي 
كسب وكارها

محسن، یکي از آنهاســت كه دنبال 
شماره تلفن نمایندگان موافق طرح 
مي گردد تا خودش با آنها تماس بگيرد 
و برایشان توضيح دهد كه اگر دستور 
به مسدود كردن اینترنت بدهند، چه 
بالیي سر خودش و زندگي اش مي آید؛ 
»تا 3سال پيش تعميرگاه لوازم برقي 
خانگي در كرج داشتم، قيمت اجاره ها 
كه رفت باال، مثل خيلي از كاسب هاي 
مســتأجر دیگر، دخلم با خرجم جور 
درنيامد، زندگي ام شــده بود قسط ها 
و اجاره خانه عقب افتاده، دیگر تا این 
حد كه شهریه مدرسه دخترم را هم 
نداشتم بدهم. این شــد كه مغازه را 
تحویل دادم و با موتور كار مي كردم. 

بعد 2ماه این ایده به ذهنم رسيد كه 
با یکي از این اپليکيشن ها كه در كنار 
خدمات خانگي بخش تعميرات لوازم 
خانگي هم دارند، كار كنم. بعد از آن هم 
صفحه شخصي خودم در اینستاگرام را 
زدم و كار بيشتري سفارش مي گيرم؛ 
یکــي از اتاق هــاي خانه هم شــده 
تعميرگاه من. حاال اگر اینترنت مسدود 
شود، رسما من به دوران سياه بيکاري 
و بي پولي برمي گردم كــه زندگي ام 
عين جهنم شده بود. دولت ها كه بعد 
از مدرسه و دانشــگاه ما را رها كردند 
و شغلي برایمان دســت و پا نکردند، 
حاال چرا در این شرایط بد اقتصادي  
نمایندگان مجلس دنبال بيکار كردن 
ما هستند؟ چرا به اسم فساد اخالقي 
كه درصد بسيار كمي  از فضاي مجازي 
را تشــکيل مي دهد، با زندگي صدها 

هزار آدم بازي مي كنند؟«

معلوالن با همين اينترنت از انزواي 
اجتماعي خارج شدند

محســن، صدایش تركيبي از خشم 
و نگراني است كه پشتش یك بغض 
بزرگ نشســته و درنهایت در كنترل 
آن ناموفق است؛ مثل آقاي شعراني 
كه صدایــش از عصبانيت و ناراحتي 
پشت تلفن مي لرزد و جمله هایش را 
نصفه و نيمه رها مي كند. او درســت 
نمي دانــد طرح صيانــت از اینترنت 

یعني چه؟ فقط از دختــر معلولش 
شــنيده كه احتماال تا چند ماه آینده 
كار و تفریحــش را براي هميشــه از 
دســت مي د هد؛ »چند سال بيشتر 
نيست كه اینترنت به بندر دیر اومده، 
دختر 40ســاله من تازه تونسته كه 
آموزش حصيربافي بذاره و شــاگرد 
بگيره، از وقتي این كار رو شروع كرده 
اعتماد به نفس زیادي گرفته و دیگه 
منزوي نيســت. تنها دلخوشــيش 
كارشه و گشــت زدن در اینترنت به 
وقت بيکاري؛ فيلمــي ببينه، هنري 
یاد بگيره، تو همين مدت از اینترنت 
گلدوزي یاد گرفت، درســت كردن 
شــمع یاد گرفت، نقاشي روي چوب 
یــاد گرفت، شــيریني پختــن یاد 
گرفت. دلخوشــي و تفریح بچه من 
هميناســت و االن چند روزه زانوي 
غم بغل گرفته. یکي نيســت به این 
نماینده هاي مجلس بگــه اینترنت 
خيلي از معلوالن به خصوص معلوالن 
جســمي و حركتــي رو بــه جامعه 
برگردوند و به خيلي ها اعتماد به نفس 
كار كردن داد. بچه هاي سالم روستا 
نمي تونن از اینجا برن بيرون و كاري 
یاد بگيرند؛ امثال بچــه من كه پاي 
راه رفتن نداره و رو ویلچر نشســته 
كه ماجرا براش 10برابر ســخت تره. 
این اینترنت تونســت یه بخشــي از 
عقب افتادگي بچه هاي روستایي رو 
جبران كنه. اصــال توضيح بدن ضرر 
این طرح چقدره و فایده اش چقدر؟ 

خودشون مي دونن؟«
او ناراحت اســت؛ نه فقط براي دختر 
خــودش، بلکه براي جوانان روســتا 
كه توانســته بودنــد از راه اینترنت 
كسب وكاري راه بيندازند و درآمدي 
داشــته باشــند؛ »اینجا دو تا جوون 
كارخونه بسته بندي ماهي راه انداختن 
و فروش مستقيم و بي واسطه اینترنتي 
هم دارند، كلي سفارش از شهرهاي 
مختلف مي گيرند و همين باعث شده 

كه كارشون رو توســعه بدن و اغلب 
جوان هاي بيکار روســتا هــم به كار 
مشغول كنند. حاال تکليف اینها چي 
مي شــه؟ باید باز هم محصوالتشون 
رو به دالل بفروشــن و چيزي براي 

خودشون باقي نمونه؟«

بازگشت واسطه ها به كاسبي هاي 
كوچك

بيشتر نگراني صاحبان كسب وكارهاي 
كوچك همين اســت؛ برگشتن به 
دوره اي كــه  واســطه ها و صاحبان 
فروشــگاه هاي بزرگ، باالترین سود 
را از توليدات داخلــي ببرند و اجازه 
ندهند كه چيــزي عاید توليد كننده 
اصلي شود. آنها مي گویند كه فروش 
اینترنتي این مزیت را داشت كه دست 
دالالن تا حد زیادي در این ميان قطع 
شــده بود. مبين كه طال ســاز  است 
در شهرضاي اصفهان هم مي گوید، 
11سال درآمد حداقلي از این شغل 
داشته، اما از 7سال پيش كه صفحه 
شخصي و سایتش را در فضاي مجازي 
راه انداختــه، درآمدش چندین برابر 
شده و توانسته كارگاهش را توسعه 
دهد. او حاال به روزهایي فکر مي كند 
كه باید مثل گذشته كارهایش را براي 
فروش با سود حداقلي به طالفروشي 

بسپارد؛ »برگشتن به عقب مگر غير از 
این است؟ سابق كار ما این بود كه با 
گردن كج برویم جلوي در طالفروشي 
كه ببينيم كار مــا را فروخته یا نه؟ 
بيشترین سود را خودشان مي بردند 
كه هــم از دســتمزد ســاخت ما 
مي زدند، هم ماليــات مي گرفتند. 
فروش اینترنتي طال كه رونق گرفت، 
خيلي از طالسازها كارشان سکه شد و 
توانستند با قيمت هاي منصفانه تر طال 
را به مشتري بفروشند. این فقط براي 
شغل ما نيست، صدها شغل دیگر هم 
هستند كه با حذف واسطه توانستند 
كارشــان را توســعه دهند و حتي 
فروش خارج از كشور داشته باشند. 
همکاراني داریم كه براي مشــتري 
در خارج از ایران جواهــرات و طال 
مي سازند و براي كشور ارزآوري هم 
دارند، اما نمایندگان مجلس به جاي 
اینکه این مزیت شبکه هاي مجازي را 
ببينند، گوششان به حرف یك عده 
حداقلي و خاص است كه فقط دنبال 

كنترل كردن مردم هستند.«
به جز كساني كه به واسطه اینترنت و 
اپليکيشن هاي متنوع تعریف شده در 
آن توانسته اند كسب وكار خودشان 
را داشته باشــند، خانواده هایي هم 
هستند كه نگران ارتباط با فرزندان 

و خویشــان خود در خارج از كشور 
هستند. آنها از اینکه پيام رسان هایي 
مانند واتساپ مسدود شود و نتوانند 
با عزیزان خــود در تماس باشــند، 
مي ترسند. هاجر خوشنام، جزو این 
دسته اســت؛ مادري كه 2فرزندش، 
خواهرانش و یك بــرادرش در اروپا 
و آمریــکا زندگي مي كننــد و تنها 
دلشــوره اش قطع ارتبــاط روزانه با 
آنهاست؛ »فقط من نيستم. از وقتي 
گفته انــد اگــر این پيام رســان ها و 
اپليکيشن ها تمکين نکنند و در ایران 
سرور نگذارند، مســدود مي شوند، 
خيلي از خانواده ها نگران شــدند كه 
نکند مثل 15سال پيش مجبور شویم 
كه كارت بخریم و با هزار بدبختي با 
عزیزانمان تمــاس بگيریم؟ نه اینکه 
شــرایط االن خوب باشد و تماس ها 
راحت باشد، نه، االن هم بعد از كلي 
قطع و وصل شــدن مي توانيم چند 
دقيقه با هم حرف بزنيــم و از حال 
هم خبردار شویم، بعد از ملي كردن 

اینترنت تکليف چيست؟«
نگراني جامعه ایراني از طرح صيانت 
اینترنــت تمامي ندارد. یك ســؤال 
مشترك در بين همه حرف ها و نقدها 
هست و آن اینکه نمایندگان، منافع 

مردم را در كجاي این طرح دیده اند؟

صاحبان كسب و كارهاي كوچك  از نگراني ایجاد محدودیت در اینترنت به همشهري می گویند
خبرقربانيان گمنام طرح صيانت

 اعالم نتايج اوليه كنكور 1۴00

نتایج اوليه آزمون سراســري 1400 به صورت كارنامه تا دوشــنبه 11 
مردادماه 1400 اعالم خواهد شــد. براســاس اعالم ســازمان سنجش 
آموزش كشور، نتایج اوليه آزمون سراســري تا دوشنبه 11 مرداد اعالم 
مي شود و بعد از اعالم نتيجه اوليه و مشــاهده نمرات و رتبه كسب شده 
در آزمون و همچنين پس از انتشار دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي 
پذیرش با آزمون و با ســوابق تحصيلي داوطلبان مي توانند نســبت به 
انتخاب رشته خود اقدام كنند. انتخاب رشته داوطلبان اواسط مرداد ماه 
انجام مي شــود و نتيجه نهایي تا اواخر شــهریور ماه اعالم خواهد شــد. 
ســامانه انتخاب رشــته مجازي هم در سایت ســازمان سنجش فعال 
خواهد شــد و داوطلبان مي توانند براي انتخاب رشته خود از این سامانه 
بهره مند شــوند. تعداد 662 هــزار و 114 داوطلــب زن و تعداد 44۹ 
هزار و 704 داوطلب مــرد در این آزمــون ثبت نام كرده انــد كه برای 
 آن ها تعداد یك ميليــون و 367 هزار و ۹31 كارت كنکور صادر شــد.

ظرفيت های پذیرش دانشجو در كنکور 1400 مطابق سال گذشته خواهد 
بود و پيش بينی می شود در تمامی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 

یك ميليون دانشجو پذیرفته شوند.

در باب كارزار مدني مردم ايران

شخصيت هاي علمي،  سياسي، اجتماعي و هنري 
هم یکدل و یکصدا از آسيب هاي جدي این طرح 
بر زندگي و معيشت مردم و آزادي هاي مشــروع سخن گفته اند. انجام 
نظرسنجي در این مورد هم امکان پذیر است و انجام شده و باز هم مي تواند 
انجام شود و نتایج آن نيز اظهر من الشمس است. جا دارد توجه حاميان 
اندك ولي احتماال پرقدرت این طرح را به آخرین فعاليت مدني كه در 
مخالفت با این طرح شــکل گرفته جلب كنم. كارزار امضاي اینترنتي 
مخالفت با طرح موســوم به صيانت، روشي مدني و قابل اتکا براي فهم 
خواست مردم است. اســتقبال روزافزون مردم عادي، شخصيت هاي 
اجتماعي، هنري و سياسي از آن مي تواند ، اگر گوش شنوایي باشد، جلوي 
ادامه مسيري را كه به تلخي و دشواري افزون تر مي انجامد بگيرد. در طول 
هفته هاي گذشته و به ویژه پس از اتفاقات خوزستان، لرستان و برخي مناطق 
دیگر سخن واحدي از سوي باالترین مقامات كشور شنيده شد و آن احترام 
به اعتراضات مدني و بدون خشونت به عنوان حق طبيعي مردم بود. هيچ كس 
حتي در مقام نظریه با قانوني و اصيل بودن حق اعتراض مخالفت نکرد. اكنون 
موقعيت مناسبي براي راستي آزمایي آن ادعاها فراهم آمده است. طرحي كه 
صغير و كبير، عامي و عالم، گروه و منفرد و فقير و ثروتمند به زبان هاي مختلف 
از جد گرفته تا مطایبه با آن مخالفت كرده و خواستار پس گرفتن آن شده اند. 
پاسخ رفتار مدني توده هاي وسيع مردم، دانشگاهيان، اهل حرف و كسب و كارها 
رفتار خردمندانه و درست آن بخشي از حاكميت است كه سوداي محدودیت و 
ممنوعيت بيشتر و سلب آزادي هاي قانوني مردم را در سر دارد. گوش دادن به 

حرف مردم را هم تجربه  كنيد.

 مخالفان طرح  صيانت از فضاي مجازي روز پانزدهم تير امسال در ســايت كارزار، نامه اي را با عنوان »مخالفت با طرح هاي 
محدودكننده اينترنت بين المللي و فيلترينگ شــبكه هاي اجتماعي« خطاب به محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس شوراي 
اسالمي نوشته و از او خواســته  اند كه مانع تصويب آن شود. در بخشي از اين نامه آمده اســت: »تجربيات محدودكننده و 
سياست هاي اشتباه قبلي ازجمله فيلترينگ ناموفق تلگرام و كالب هاوس و شكست خوردن پروژه هاي قبلي با هزينه هاي 
گزاف نظير پيام رسان هاي ملي، موتور جست وجوي ملي، سيستم عامل ملي و...، بارها نشان داده پيش بيني ها و توصيه هاي 
متخصصان دلسوز چقدر درست بوده است. ما امضاكنندگان اين كارزار، مخالفت خود را با طرح آسيب زننده و غيركارشناسي 
»حمايت از حقوق كاربران و خدمات پايه كاربردي فضاي مجازي« اعالم مي نماييم و از شما خواهشمنديم جهت رعايت حقوق 
مردم ايران و كمك به معيشت آنها، بيش از اين موانع جديدي براي كسب و كارهاي خرد و كالن ايجاد نكنيد.« اين كارزار با 

امضاي 900هزار ايراني همچنان ادامه دارد.

كارزار مردمي در مقابل طرح مجلس
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 پس از مطرح شــدن طرح موســوم به 
صيانت از حقــوق كاربــران در فضاي اینترنت

مجازي، بسياري از كاربران اینترنت در 
ایــران به دنبال تحقيــق درخصوص پــروژه اینترنت 
ماهواره اي اســتارلينك افتادند. در فضاي مجازي اما 
برخي از فروش تجهيزات دریافت این پروژه هم سخن 
گفته و شایعاتي را در این خصوص منتشر كرده بودند. 
با این حال كافي است كه ســري هم به سایت رسمي 
»استارلينك« بزنيد تا متوجه شوید كه ایران فعال در 
منطقه پوشش ماهواره هاي اســتارلينك قرار ندارد و 
حتي اگر روزي چنيــن اتفاقي هم بيفتد، راه بســيار 
طوالني و البتــه پرهزینه اي در مســير كاربران براي 
دریافــت اینترنت اســتارلينك وجــود دارد؛ هرچند 
به تازگي دبير شوراي عالي فضاي مجازي در مصاحبه اي 
گفته ایران تحت پوشش ماهواره هاي این شركت قرار 

گرفته است.

استارت مجدد براي پرتاب ماهواره هاي باقيمانده
تا  ماه مه سال جاري، استارت آپ اسپيس ایکس موفق 
به پرتاب 1737ماهواره خود از جملــه ماهواره هاي 
تن تن A و B شده است. آنها قصد دارند تا 60ماهواره 
را با هر پــرواز فالکون9به مدار پایينــي زمين ببرند؛ 
پرتاب هایي كه قرار است هر 2هفته یك بار انجام بگيرد. 
وب سایت آبزرور نوشته است كه پس از 2 ماه سکوت 
و بي خبري، سرانجام اسپيس ایکس در این ماه پرتاب 
ماهواره هاي اســتارلينك خود را از سر مي گيرد. این 
شركت 2ماموریت را در  ماه جاري ميالدي )آگوست( 
از پایگاه نيروي فضایي وندنبرگ كاليفرنيا برنامه ریزي 
كرده اســت تا ســري بعدي ماهواره هــاي اینترنتي 
را در مــدار پایين زمين مســتقر كند. اســتارت آپ 
اسپيس ایکس كه متعلق به ایالن ماسك است، تأیيدیه 
كميســيون ارتباطات فدرال براي پرتــاب و كاركرد 
حداكثر 12000ماهواره استارلينك را در اختيار دارد. 
این رقم تقریبا 10برابر بيشــتر از دیگر ماهواره هاي 
تجاري اســت كه هم اكنون در مدار پایين زمين قرار 
دارند. استارلينك تاكنون سرویس بتا را در 11كشور 
در آمریکاي شمالي، اروپا و اقيانوسيه راه اندازي كرده 
است. ایالن ماســك، مدیرعامل اســپيس ایکس در 
 ماه مه گفت كه ســرویس اینترنت شركتش، بيش از 
نيم ميليون پيش ســفارش را از سراسر جهان دریافت 

كرده است.

فناوري هاي خاص
ماهواره هاي اســتارلينك ویژگي هاي منحصربه فردي 
دارند و موانع فيزیکي نمي تواند مانع از رسيدن امواج به 
كاربران شود. به عنوان نمونه گفته شده با جابه جا كردن 
محل دیش دریافت سيگنال، كاربر سيگنال موردنياز 
را از 3ماهــواره دیگر دریافت خواهد كرد. شــنيده ها 
حاكي از آن است كه تا 2سال دیگر 3سيگنال تبدیل 
به 10سيگنال مي شود. بدین ترتيب تقریبا هيچ فناوري 
نمي تواند مانعي در راه رسيدن سيگنال به دیش ایجاد 
كند. همچنين آنتن هاي استارلينك مجهز به فناوري 
»ارائــه فــازي« )Phased Array( مجهز خواهند 
شد؛ یعني همان فناوري كه در تجهيزات نظامي مورد 
استفاده قرار مي گيرد. اینگونه است كه گفته مي شود 

این آنتن ها ضد پارازیت هستند.

استارلينك در ایران
براي آنهایي كه در انتظار ورود چنين فناوري به ایران 
هستند باید بگویيم كه اســتارلينك هنوز در مراحل 
آزمایشــي خود قرار دارد و اصلي ترین هدفش در ابتدا 
پوشــش دادن نواحي از كره زمين است كه مردمانش 
دسترسي به اینترنت ندارند. همانگونه كه پيش تر اشاره 
شــد، هم اكنون بخش هایي از آمریکاي شمالي، اروپا 
و اقيانوسيه توانســته اند دسترسي بسيار محدودي به 
سرویس بتا یا همان آزمایشي استارلينك داشته باشند؛ 
بنابراین رسيدن امواج ماهواره هاي استارلينك به آسيا 

مدت زمان نسبتا طوالني را طلب مي كند.

استارلينك نياز به مجوز دارد
ِگوین شاتول، رئيس استارلينك اما چندي پيش گفته 
بود كه اینترنت آنها به زودي تمام دنيا را پوشش خواهد 
داد، ولي شركت باید به دنبال اخذ تأیيدیه هاي قانوني 
در هر كشور باشد. به گزارش خبرگزاري رویترز، او در 
كنفرانسي در این خصوص گفت: »ما با موفقيت نزدیك 
1800 ماهواره را مســتقر كرده ایم و هنگامي كه همه 
آن ماهواره ها به مدار عملياتي خود رســيدند، پوشش 
جهاني مداوم خواهيم داشت. با این حال، پس از آن ما 
باید كارهاي رگوالتوري را انجام دهيم و به هر كشوري 

برویم و براي ارائه خدمات مخابراتي مجوز بگيریم.«

قيمت
براي دریافت امواج اینترنت ماهواره اي اســتارلينك 
نياز به پرداخت پول براي خرید تجهيزات و همچنين 
اشتراك ماهانه و ساالنه اســت. هم اكنون با پرداخت 
499دالر مي توان تجهيزات را از نمایندگي رســمي 
استارلينك تهيه كرد. ســپس براي برقراري ارتباط 
با ماهواره هاي این شــركت، باید ماهانه 99دالر بابت 
هزینه اشــتراك پرداخت كرد. البته با یك ست كامل 
تجهيزات چندین و چند نفــر مي توانند به آن متصل 
شده و از امواج دریافتي استفاده كنند؛ به عنوان مثال، 
مردم یك روســتا مي توانند با خرید یك ســت كامل 
تجهيزات، روســتاي خود را به اســتارلينك متصل 
كنند؛ موردي كه در برخي روستاهاي انگلستان اتفاق 

افتاده است.

اینترنت ماهواره اي استارلينك استارت آپ اسپيس ایکس هم اكنون به صورت آزمایشي ارائه شده و ضمن 
داشتن محدودیت  پوشش، هزینه بسيار باالیي هم دارد

 مركز كنترل و پيشگيري از بيماري هاي آمریکا هشدار داده است كه طبق 
مطالعات انجام شده، افراد واكسينه شده نيز مانند واكسينه نشده ها مي توانند 
حجم زیادي از سویه دلتا كرونا را با خود حمل كرده و به سایرین منتقل كنند

یافته هــاي جدیــد مركــز كنترل و 
پيشگيري از بيماري ها ي آمریکا كه در دانش

قالب یك ســند داخلي منتشر شده 
نشان مي دهد كه نوع دلتاي كووید-19بسيار مسري تر 
و عفوني تر از نسخه اصلي آن است و احتمال اینکه از 
سد واكسن هاي تأیيد شده نيز بگذر زیاد است. این نوع 
از ویروس كرونا ممکن است باعث بيماري شدیدتري 

نسبت به سایر نسخه هاي شناخته شده ویروس شود.
به گزارش نيویورك تایمز، دكتر روشل پي والنسکي، 
مدیر این آژانس، مي گوید: افراد واكســينه شــده با 
عفونت هاي به اصطالح پيش رونده نوع دلتا به اندازه 
افراد واكسينه نشده ویروس را در بيني و  حلق خود 
حمل مي كنند و ممکن است  به همين راحتي آن را 

گسترش دهند. حتي اگر كمتر اتفاق بيفتد.
اما ســند داخلي این آژانس، دید وســيع تر و حتي 
تلخ تري از این نوع ویروس ارائه مي دهد. براســاس 
این سند، نسخه دلتا نسبت به ویروس هایي كه باعث 
بيماري هاي مرس، ســارس، ابوال، ســرماخوردگي، 
آنفلوآنزاي فصلي و آبله مي شوند، بيشتر قابل انتقال 

است و مانند آبله مرغان مسري است.
در ادامه این سند آمده است: قدم بعدي فوري براي 
آژانس این است كه جهان را آگاه كند كه  شرایط تغيير 
كرده اســت. لحن سند، نشــان دهنده هشدار مركز 
كنترل و پيشگيري از بيماري هاست. یك مقام فدرال 
كه تحقيقات توصيف شده در سند را مشاهده كرده 
است، مي گوید: دانشمندان در مورد گسترش دلتا در 
سراسر كشور نگران هســتند. انتظار مي رود كه این 
آژانس اطالعات دیگري در مــورد این نوع از ویروس 
را به زودي منتشر كند. این مقام فدرال مي گوید: دلتا 
یك تهدید بسيار جدي اســت كه هم اكنون نياز به 

اقدام فوري دارد.
از روز پنجشنبه گذشته به طور متوسط روزانه 71هزار 
مورد ابتالي جدید در ایاالت متحده ثبت شده است. 
داده هاي جدید نشان مي دهد كه افراد واكسينه شده، 
ویروس را گســترش مي دهند و بــه افزایش تعداد 
مبتالیان كمك مي كنند، اگرچــه احتماال به مراتب 

كمتر از افراد واكسينه نشده هستند.
دكتر والنسکي انتقال توســط افراد واكسينه شده را 

یك رویداد نادر خوانده اســت، اما دانشمندان دیگر 
پيشنهاد كرده اند كه ممکن است بيشتر از آنچه تصور 

مي شود، شایع باشد.
دســتورالعمل هاي جدید پوششــي مركز كنترل و 
پيشــگيري از بيماري هــا بــراي افراد واكســينه 
شــده، كه روز سه شــنبه هفته پيش معرفي شــد، 
براساس اطالعات ارائه شده در ســند بود. طبق این 
دســتورالعمل، افراد واكسينه شــده در محيط هاي 
عمومي در جوامعي كه انتقال ویروس زیاد است باید 
حتما از ماسك استفاده كنند. اما سند داخلي نشان 
مي دهد كــه حتي آن توصيه ممکن اســت به اندازه 
كافي پيشــگيري كننده  نباشــد. در این سند آمده 
است: با توجه به قابليت انتقال بيشتر و پوشش فعلي 
واكسيناسيون، ماسك زدن در سراسر جهان، امري 
ضروري است. داده هاي آژانس نشان مي دهد؛ افرادي 
كه سيستم ایمني ضعيفي دارند، حتي در مکان هایي 
كه امکان انتقال ویروس زیاد نيست هم باید از ماسك 
استفاده كنند. بنابراین واكسيناسيون آمریکایي هایي 
كه با كودكان خردسال، بزرگساالن یا افراد آسيب پذیر 

در تماس هستند نيز باید انجام شود.
براســاس این ســند، عفونت با نوع دلتا باعث ایجاد 
مقادیر زیادي از ویروس در مجاري تنفسي مي شود 
كه 10 برابر بيشتر از مواردي است كه در افراد آلوده به 
نوع آلفا مشاهده مي شود كه بسيار هم مسري است. 
طبق مطالعه اخير، ميزان ویروس در فرد آلوده به دلتا 
هزار برابر بيشتر از چيزي اســت كه در افراد آلوده به 
نســخه اصلي ویروس اتفاق مي افتد. تجزیه و تحليل 
دقيق شيوع موارد نشان داد كه افراد آلوده به دلتا بدون 
درنظر گرفتن وضعيت واكسيناسيون، حجم عظيمي 

از ویروس را در بيني و گلو خود حمل مي كنند.
در سند ذكر شده است كه عفونت با نوع دلتا ممکن 
است منجر به بيماري شدید شود. مطالعات انجام 
شده در كانادا و اســکاتلند نشان داد افرادي كه به 
این نوع آلوده مبتال هستند بيشتر در بيمارستان 
بستري مي شوند، درحالي كه تحقيقات در سنگاپور 
نشــان مي دهد كه به احتمال زیاد به اكســيژن 
نياز پيــدا مي كنند. با وجود ایــن، آمارهاي مركز 
كنترل و پيشــگيري از بيماري ها نشان مي دهد 
كه واكسن ها در جلوگيري از بيماري هاي جدي، 
بستري شدن و مرگ افراد واكسينه شده همچنان 

اثربخش هستند.

حمله كروناي دلتا به واكسينه شده ها اينترنت ماهواره اي  در دسترس است؟

زهرا خلجي
خبر نگار

به سوی آینده

اینترنت ماهواره اي، گریزگاه طرح مجلس؟

پــس از تصویب 
بررســي طــرح 
»حمایت از حقــوق كاربران و خدمــات پایه كاربــردي فضاي 
مجازي« طبق اصل 85، صحبت هاي بسياري در فضاي مجازي 
درباره اســتفاده از اینترنت ماهواره اي مطرح شده است. اگرچه 
برخي از كارشناسان، استفاده از این فناوري را تابع مقررات و قوانين 
اتحادیه جهاني مخابرات)ITU( مي دانند اما برخي دیگر، این امکان 
را محتمل مي دانند و حتي طرح مجلس را همسو با رونق گرفتن 
بازار این تکنولوژي و در نتيجه ورشکســته شدن سرمایه گذاران 

حوزه مخابرات مي دانند.
آرش كریم بيگــي، مدیرعامل شــاتل موبایل در مــورد اینترنت 
ماهواره اي در گفت وگو با همشــهري مي گوید: »بدیهي است كه 
طبق كنوانســيون هاي بين المللي و در حوزه كنوانســيون هاي 
مخابراتي، فضاي فركانسي كشور و چنين خدمات مخابراتي باید 
تابعي از مقررات رگوالتوري آن كشور باشد. این موضوع از منظر 

تعرفه گذاري هم اهميت بيشتري پيدا مي كند.«
این كارشــناس آي ســي تي تأكيد مي كند: »درصورتي كه یك 
كشور یا شركت بخواهد اینترنت رایگان در اختيار كشوري دیگر 
قرار دهد، باعث ورشکستگي ســرمایه گذاران حوزه مخابراتي آن 
كشور خواهد شد.«  همچنين مسائلي ازجمله پرداخت آبونمان، 
به خاطر مشــکالت مبادالت مالي، موضوع اینترنت ماهواره اي را 
با چالش هایي مواجه مي كند. با این حــال، چندي پيش یکي از 
شــركت هاي ارائه دهنده اینترنت ماهواره اي، ارائه این سرویس 
را براي عراق و افغانســتان رایگان اعالم كرده است. این شركت 
 )digital divide(هدف خود از این اقدام را رفع شکاف دیجيتال
در جهان اعالم كرده است. به این ترتيب بعيد نيست درصورتي كه 
طرح جنجالي مجلس تصویب شــود، چنين شرایطي براي ایران 

هم فراهم شود.
كریم بيگي بــه موضوعات تجاري مرتبط بــا اینترنت ماهواره اي 
اشاره مي كند و مي گوید: »چنين اتفاقي باعث شکل گيري نوعي 
دامپينگ مي شود كه ســرمایه گذاران حوزه مخابراتي آن كشور 
را ورشکســته و حذف مي كند. آن شركت هم یك سال بعد اعالم 

مي كند كه خدمات به ازاي دریافت هزینه ارائه مي شود.«
مدیرعامل شــاتل موبایل هم بــا تأكيد بر اینکــه منظومه هاي 
ماهواره اي به لحاظ فني مي توانند سرویس هاي اینترنتي خود را 
ارائه دهند، اما قواعدي را بر آن مترتب مي داند. او مي گوید: »حقوق 
فضایي و فضاي فركانســي كشورها براســاس كنوانسيون هاي 
بين المللي تقسيم بندي و تولي گري شده است و همچنين سازماني 
به نام »اتحادیه جهاني مخابرات« تاســيس شده كه زیرمجموعه 
سازمان ملل متحد است و قواعد مخابراتي در آن پيش بيني شده 
است.« با این تفاسير به نظر نمي رسد اینترنت ماهواره اي حداقل در 
كوتاه مدت بتواند گریزگاهي از طرح جنجالي مجلس كه مي تواند 

به صورت بالقوه باعث فيلترینگ گسترده شود به حساب بياید.

عمادالدین قاسمي پناه
خبرنگار
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بــراي واردات واكســن 
از ســوي بخش خصوصي دقيقا چه 
اتفاقي افتاد؟ آنها مي گويند وزارت 
بهداشت مانع شد و وزارت بهداشت 
مي گويد بخش خصوصي موفق نبود. 

ماجرا چيست؟
شــركت هاي توليد كننده واكســن، از 
همان ابتدا به توصيه ســازمان جهاني 
بهداشــت، تنها بــه دولت ها واكســن 
مي فروشــند آن هم بــه دو دليل؛ يكي 
توزيع عادالنه و دوم جلوگيري از ايجاد 
بازار سياه و قاچاق واكسن. اين موضوع 
هم تنها بــه ايران محدود نمي شــود و 
جهاني اســت. تاكنون 35مجوز براي 
بخش خصوصي صادر شــده تا واكسن 
وارد كنند، اما درايــن مدت تنها حدود 
300هزار دوز واكسن وارد شده كه آن 
هم در روزهاي اخير اتفاق افتاده است. 
اين در حالي است كه آنها اعالم كردند 
مي توانند 200ميليون دوز واكسن وارد 
كنند كه محقق نشــد. ما براي واردات 
واكسن، 3شــرط را  اعالم كرديم. يكي 
اصالت واكسن، دومي رايگان بودن آن 
و سوم، خارج بودن آن از سهميه دولت 
است. اصالت واكسن، يعني اينكه تقلبي 
نباشد و زنجيره ســرد براي انتقال آن 
رعايت شــده باشــد. قبال 200ميليون 
دوز واكســن تقلبي در مكزيك كشف 
شد كه بعيد نبود اين واكسن ها به دست 
سودجويان برسد و خريد و فروش شود، 
تا جايــي كه اين واكســن ها وارد ايران 
هم شــد و با ورود پليس فتا تعدادي از 
افراد مرتبط دستگير شدند. زماني هم 
كه مي گوييم شــركت هاي خصوصي از 
سهميه دولت استفاده نكنند منظورمان 
اين است كه اين شــركت ها بايد مازاد 
بر ســهميه ايران و خارج از قراردادها، 
واكســن وارد كنند. در غيراين صورت 
از سهميه واكســن دولت كم مي شود، 
اما اگر مازاد بر آن ســهميه باشد، ما هم 
مخالفتي بــا واردات نداريــم. بنابراين 
اينطور نيست كه برخي عنوان مي كنند، 
ما مي خواستيم واكســن وارد كنيم، اما 
نگذاشــتند. مثال مي گويند شركتي در 
كيش قصــد واردات واكســن و تزريق 
رايگان آن را داشــته است. اصال اينطور 
نيست. ما غيراز اين 3شرط، هيچ شرط 
ديگري براي واردات واكسن براي بخش 
خصوصي نداشــتيم. اگــر مي خواهند 
واكســن وارد كنند، بياورنــد و رايگان 

توزيع كنند.
 اعالم مي شــود اگر همان 
مجموعه اي كه قصد واردات واكسن 
به كيش داشت، واكسن وارد مي كرد، 
ديگر شاهد اتفاقاتي كه در ارمنستان 
براي توريســت هاي ايرانــي افتاد 

نبوديم.
بله، اما فكر مي كنيد آن واكسن متعلق 
به كجا بود؟ بخش خصوصي ارمنستان 
واكســن وارد نكرده بود، اين واكسن ها 
براي دولت ارمنستان بود و چون مردم 
آن كشور، به داليلي واكسن نمي زدند، 
اين واكسن ها براي صنعت گردشگري 

درنظر گرفته شد.
 بيشــترين مشكل بخش 
خصوصــي بــراي واردات رعايت 

كدام يك از3شرط بود؟
شــرط ســوم؛ يعني واردات واكســن 
خارج از ســهميه دولــت. اينكه برخي 
مدعي اند امــكان ورود ســهميه هاي 
چند ميليون دوزي داشــتند، به همين 
مسئله برمي گردد. اصال واكسني به آنها 
فروخته نشــد كه بخواهند وارد كنند. 
هيچ كشوري به بخش خصوصي واكسن 

نمي فروشد.
 شــما كه مي دانســتيد 
هيچ كشــوري به بخش خصوصي 
واكسن نمي دهد، چرا از ابتدا به اين 

35شركت مجوز داديد؟
اگر مجوز نمي داديم ايراد مي گرفتند كه 
چرا مجوز نمي دهيــد. ما با وجود اينكه 
مي دانســتيم به آنها واكســن فروخته 
نمي شــود اين كار را كرديم. چون اگر 
ايــن كار را نمي كرديــم مي گفتند ما 
مي توانســتيم وارد كنيم اما به ما مجوز 
ندادند. يكي از شــركت هاي خصوصي 
مدعي شد كه مي تواند 30ميليون دوز 
واكســن وارد كند. حتي به ما گفت كه 
اين محموله آماده اســت و اگر وزارت 
بهداشت مجوز دهد، اين محموله وارد 
كشــور مي شــود. ما هم مجوز داديم، 
اما ديگر نه خبري از آن شــركت شــد 
و نه واكســني كه وعده داده بودند. ما 
تصور كرديم بخــش خصوصي با توجه 
به ارتباطات و مشــتري هايي كه دارد، 
مي تواند رايزني كند و از شــركت هاي 
داروســازي خارجي براي تهيه واكسن 
اقدام كند و ســهميه بگيرد. اما اينطور 
نشــد. زماني كه كشــوري مثل كانادا 
3.7برابر جمعيت، يــا آمريكا 2.4برابر 
جمعيت و انگلستان 2.2برابر جمعيت 
واكســن مي خرد، معني اش اين است 
كه برخي كشــورها و حتي آنهايي كه 
توليد كننده واكســن هســتند، نه تنها 
واكســن دارند كه واكسن توليد شده با 

كيفيت باالي كشــورهاي ديگر را هم 
پيش خريــد مي كنند. تا پايان ســال 
2021، كل ظرفيت توليد واكسن دنيا، 
8.6دهم ميليارد دوز واكسن است، اگر 
جمعيت هدف واكسن دنيا را 7ميليارد 
درنظــر بگيريــم و دو برابــر كنيم، به 
14ميليارد دوز واكســن بــراي تزريق 
دو دوز، براي كل جهان نيــاز داريم. با 
اين وضعيت به نظر شــما تا پايان سال 
ميالدي، تمام دنيا مي توانند واكســن 
بزند؟ خير. در ســال 2022، ميزان نياز 
به واكســن در جهان به 32ميليارد دوز 

مي رسد.
يعني بخش خصوصي ديگر 

تالشي براي واردات واكسن نكند؟
تا همين حاال هم كار ويژه اي نكرده اند. 
ما شــركت هاي قوي در حوزه توزيع و 
واردات دارو داريم كه تمام اين سال ها 
مشكالت دارويي ما را حل كرده اند، اما 
نتوانستند واكسن وارد كنند. من مخالف 
اين هستم كه شركت خصوصي واكسن 
وارد كند و در يك جزيره، واكسن پولي 
عرضه كنــد. به هر حال حتــي اگر هم 
براي تزريق پول نگيرد، اعالم مي شــود 
اين واكســن ها براي توريست ها تزريق 
مي شــود. از آنجا كه هر كس پول دارد 
به اين جزيره سفر مي كند، بنابراين تنها 
پولدارها مي توانند از اين واكسن استفاده 
كنند كه اين موضوع  دور از عدالت است. 
حتي اگر استدالل اين باشد كه به جاي 
ارمنستان، به كيش سفر كنيد و واكسن 
رايگان دريافت كنيد. بله رايگان است، 
اما به شــرط ســفر. پس ديگر رايگان 
نيست. واكسن هاي وارداتي بايد براساس 
سند ملي واكسيناســيون تزريق شوند. 
مگر اينكه شركت هاي صنعتي خودشان 
وارد كنند و به مجموعه خودشان بزنند. 
اين مسئله ديگر ربطي به سند ما ندارد. 
خيلي شفاف بگويم كه مشكل واكسن 
ما، بــا 100هزار و 200هــزار دوز حل 
نمي شــود، بخش خصوصــي بايد قادر 
باشد 10تا 20ميليون واكسن وارد كند 

تا ما بتوانيم روي آن برنامه ريزي كنيم.
 هم اكنون دو درگاه براي 
واردات واكســن وجود دارد، يكي 
هالل احمر اســت و ديگري ســبد 
كووكس. بخش خصوصــي هم كه 
مشكالتي داشته. بنابراين غيراز اين 
دو مسير نمي توان واكسني وارد كرد؟

اينطور نيســت كه هالل احمر خودش 
وارد كند. ما با كشورها مذاكره مي كنيم 
قــرارداد مي بنديم، امــا به دليل بحث 
تحريم ها، اين واكسن ها از طريق صليب 
ســرخ جهاني و هالل احمر وارد كشور 

مي شــود. اينطور نيست كه هالل احمر 
به صــورت مســتقيم، قــرارداد ببندد 
و واكســن وارد كند. آمريــكا مي گويد 
تحريم تأثيري بر كرونا نداشته، اما دروغ 
مي گويد. االن يك سري رزين هايي كه 
براي توليد واكسن مورد نياز است، تنها 
در اختيار آمريكاست. تمام شركت هاي 
واكسن سازي  دنيا، از آمريكا مي خرند. 
تحريم ها آنقدر جدي است كه شركتي 
كه مي خواهد به ما واكســن بفروشــد، 
مي ترسد نامي از او برده شود و از سوي 
آمريكا تحريم شود. ما تا همين يك  ماه 
پيش براي خريد ماسك تحريم بوديم. 
هر چند خودمان از همان ابتدا، ماسك 
توليد كرديم. حاال چطور مي شــود كه 
در بحــث تكنولوژي و فروش واكســن 
به كســاني كه محصولــي در اختيار ما 
قرار مي دهند، تهديد به تحريم نشوند. 
شــركتي كه به ما واكســن مي فروشد 
هم مشــتري هاي زيادي دارد، بنابراين 

ريسك نمي كند.
 درست است كه تحريم ها 
در تهيه واكســن نقش داشته، اما 

چقدر از اين ناكامي به قصور مديران 
مربوط مي شود؟

درصد قصور مديران وزارت بهداشــت 
بســيار كم اســت. قبول دارم يكسري 
قوانين مشكل دار در كشور داريم. مثال 
برخي كشورهاي اروپايي و آمريكايي در 
تحقيقات ساخت واكسن سرمايه گذاري 
كردند و هزينه دادند. اگر هم در مرحله 
تحقيق، طرح شكســت می خورد، هيچ 
پولي بازگردانده نمي شد. اما كشور ما نه 
چنين ظرفيتي داشت و نه سياستي كه 

به اين مرحله وارد شود.
 در بخش كارآزمايي هاي 
باليني هم ما ورود پيدا نكرديم. شايد 
اگر اين اتفاق مي افتاد ســهميه ما 

خيلي بيشتر مي شد. اينطور نيست؟
بله، خيلي از كشورها در كارآزمايي هاي 
باليني فاز يك و دو واكســن  شــركت 
كردند. تركيه در فاز دو كلينيكال ترايال 
ســينووك شــركت كرد و 32ميليون 
واكسن در همان مرحله اول به مردمش 
تزريق كرد. اما سياســت ما اين بود كه 
تنها در دو حالت واكســن خارجي وارد 
مي كنيم؛ يكي اينكه اين واكسن مورد 
تأييد ســازمان هاي بين المللي باشــد 
و فاز3  را تكميــل كرده باشــد و دوم 
به صــورت انتقال تكنولوژي به كشــور 
وارد شــود. كاري به درست يا نادرست 
بودن ايــن سياســت نــدارم. افرادي 
خارج از چارچوب وزارت بهداشــت در 
اين بــاره تصميم گرفتند. بــه هر حال 
تمام واكسن ها مجوز مصرف اضطراري 
گرفته اند و تأثير آنها را بايد در سال هاي 
آينده روي كــودكان، مــادران باردار، 
سالمندان و ســاير گروه هاي سني در 
فاز پست ماركتينگ بررسي كرد. دولت 
ما براي واردات واكســن، ريسك نكرد. 
مي دانم كه اگر ما هم همان سياست را در 
پيش مي گرفتيم و در كارآزمايي باليني 
فاز يك و دو شــركت هاي توليد كننده 
واكســن، شــركت مي كرديــم وزارت 
بهداشــت را با خاك يكسان مي كردند 
و مي گفتند مردم را موش آزمايشگاهي 
كرد ه ايم. ما فقط كشــورهاي تركيه و 
امارات را مثال نزنيــم كه در كارآزمايي 
باليني شــركت كردند بلكه بسياري از 
كشــورها هم بودند كه منتظر تكميل 
نتايج ماندند و واكســن خريدند. حتي 
آن موقع كه از چين و روســيه واكسن 
آورديم، گفتند كه تأييد نشــده است و 
مجوز مصرف ندارد. تأييديه ســازمان 
جهاني بهداشــت بــراي واكســن ها، 
نهايي نيســت. از ميان واكسن هايي كه 
در فهرســت اين ســازمان وجود دارد، 
تنها 7واكســن مجوز مصرف اضطراري 
دارند. خيلي از واكسن ها در فاز دو مجوز 
گرفتند؛ مثل سينوفارم و اسپوتنيك وي. 

اوايل خيلي هــا انتقاد كردنــد اما حاال 
دنبال اين واكســن ها هستند. ما كاري 
به سازنده واكســن نداريم، هر واكسني 
كه وارد كشور مي شــود، بايد از سوي 
ســازمان غذا و دارو تأييد شود. سازمان 
غذا و داروي ما يكي از سازمان هاي مورد 
تأييد دنياست. اين سازمان براي مصرف 
واكسن، ســختگيري هاي زيادي دارد. 
حتي صدور تأييديه براي واكســن هاي 
داخلي هم با همين سختگيري ها همراه 
اســت. كميته هاي تخصصــي برگزار 
مي كند و براساس اســتانداردها عمل 

مي كند.
قــرار بــود بخشــي از 
واكسن هاي مورد نياز ما از كووكس 
تامين شــود. اما ميــزان اختصاص 
واكسن از اين سبد بســيار كم بود. 
به نظر شما سبد كووكس براي توزيع 

واكسن، موفق عمل كرد؟
خير. حــدود 5.6ميليارد دوز واكســن 
بايد از سوي شــركت هاي توليدكننده 
و كشورهاي پولدار به كووكس تحويل 
داده مي شــد، اما تنها 136ميليون دوز 
تعلق گرفت كه بايد در ميان 139كشور 
توزيع مي شــد. قــرار بــود 20درصد 
واكســن هاي توليد شــده هر شركتي، 
به ســبد كووكس اختصاص پيدا كند. 
كشــورهاي پولدار هم موظــف بودند 
20درصد از خريد واكسن شان را به اين 
بخش اهدا كننــد. كووكس براي ايجاد 
عدالت در واكسيناســيون ايجاد شد تا 
كشــورهاي فقير به واكسن دسترسي 
پيدا كنند. ما آبان ســال گذشته براي 
خريد واكسن اقدام كرديم. استارت هم 
با كووكس زده شــد. ما جزو نخستين 
كشورهايي بوديم كه درخواست كرديم 
و براي 16ميليــون و 700هــزار دوز 
ثبت نام كرديم. پولــش را با مجوزي كه 
در ســتاد ملي كرونا مصوب شد، تامين 
و پرداخت كرديم. اما مسئله اينجاست 
كه كشورها به تعهداتشان عمل نكردند. 
از ســبد كووكس تنها كمي بيشــتر از 
3ميليون دوز واكســن به ما اختصاص 

پيدا كرد.
 از نظر شــما عمل نكردن 
به تعهدات، منجر به واكسيناسيون 

قطره چكاني شد؟
بله. قرار بود هند به ما واكســن تحويل 
دهد كه 500هــزار دوز آن در فرودگاه 
توقيف شــد و آنهــا عنــوان كردند كه 
واكسيناسيون عمومي كشور خودشان 
در بحران كرونا ارجح اســت. كشــور 
ديگري قرار بود 2ميليون دوز واكسن به 
ما تحويل دهد اما هنگام بارگيري به آنها 
اعالم شد كه يكي از مناطق شان درگير 
كرونا شــده آنها هم صادرات را متوقف 
كردند، تا مردم خودشــان را واكسينه 

كنند. در اســفند 99 قرار بود از چين و 
روسيه واكسن وارد شــود اما اين اتفاق 
نيفتاد. ما نمي توانيم به تعهد كشــورها 

براي تامين واكسن اعتماد كنيم.
  اگر مــا ممنوعيتي براي 
واردات واكســن فايــزر و مادرنا 
نداشتيم، آيا به نظر شما اين كشورها 

به ما واكسن مي دادند؟
آمريــكا تــا زمانــي كــه 40درصد از 
جمعيتش را واكســينه نكرده بود، هيچ 
واكسني به كانادا كه بزرگ ترين خريدار 
فايزر و هم پيمان و همســايه اش است، 
نفروخــت. كل ظرفيــت توليــد فايزر 
739ميليون دوز در سال است. آنها ابتدا 
خودشان واكســينه مي شوند بعد آن را 
به كشــورهاي ديگر مي دهند. كشوري 
كه براي فروش ماســك، مــا را تحريم 
كرده بود، تصور مي كنيد به ما واكســن 
مي فروشد؟ همه اينها در شرايطي است 
كه سه مالحظه در ارتباط با اين واكسن 
 Mrna وجود دارد. يكي اينكه پلتفرم آن
اســت كه پلتفرم جديدي اســت، دوم 
اينكه، آمريكا كشوري است كه ما را براي 
همه  چيز تحريم كرده و سوم اينكه، در 
يك دوره اي هم پيمانان آمريكا واكسن 
مي خواســتند و به هميــن دليل اين 
كشور، ديگر به ســاير كشورها واكسني 
نفروخت. هم اكنون تزريق واكســن در 
اين كشــور مرز 300ميليون نفر را رد 
كرده و حاال شايد، محدوديت هاي قبلي 

را نداشته باشد.
 قرار بود تا پاييز 60ميليون 
دوز واكسن اسپوتنيك وي به ايران 
تحويل داده شود. اين موضوع ديگر 
به كلي منتفي شد يا اينكه با اين خط 
توليدي كه در ايران قرار اســت راه 

بيفتد، اختصاص داده مي شود؟
قرار اســت اين خط توليــد، ماهانه دو 
ميليون دوز بــه ايران واكســن بدهد، 
احتمــاال از مهرمــاه، اين خــط فعال 

مي شود.
 درباره ســينوفارم گفته 
مي شود كه واكسن مؤثري نيست و 
از سبد برخي كشورها هم حذف شده 
است. تأثيرگذاري اين واكسن چقدر 
مورد توجه قرار گرفته است، آن هم 
در شرايطي كه بسياري از سالمندان، 

با اين واكسن، واكسينه شدند؟
تأثير پايين اين واكســن، به هيچ وجه 
مــورد تأييد نيســت. در پيــك جديد 
90درصد بيماران بســتري شــده در 
بيمارستان ها، كساني بودند كه واكسن 
نزده اند. كمتــر از 2درصد از آنها دو دوز 
واكســن دريافت كرده بودند. با همين 
شــاخص مي تــوان گفت ســينوفارم 
90درصد شــانس زنده ماندن افراد را 
افزايش مي دهد. اين عدد بااليي است. از 

نظر من واكسيناسيون مهم است و اينكه 
چه واكسني زديد اصال مهم نيست. اگر 
با ضعيف ترين واكسن دنيا كه االن تأييد 
شده، تمام مردم دنيا را واكسينه كنند، 

پاندمي كرونا تمام مي شود.
 ظاهرا برند واكسن ها براي 
ورود به برخي از كشــورها، اهميت 
زيادي پيدا كرده و تنها چند واكسن 
در فهرست كشورها براي صدور مجوز 
ورود قرار گرفته، در اين فهرســت 
واكسن هاي ايراني جايي ندارند. اين 

مشكل را چطور مي توان حل كرد؟
ما از نماينده ســازمان جهاني بهداشت 
درخواســت كرديم ماجــراي توجه به 
برند واكســن ها را به آن كشورها تذكر 
دهــد. هم اكنــون، 5-4 واكســن در 
فهرست برخي كشورها قرار گرفته، اين 
نژادپرستي و بي عدالتي است و دو معني 
دارد؛ يكي اينكه مــردم دنيا تنها بايد از 
برندهاي خاصي واكسن بخرند. چرا كه از 
نظر آنها معتبرترند و دوم، كشورهايي كه 
مي خواهند واكسن توليد كنند، به دليل 
بي اعتبار شــدن واكسن شان، بي انگيزه 
مي شوند. اين موضوع تنها شامل بركت 
نمي شود بلكه ســينوفارم هم جزو اين 
واكسن هاست. مشكلي كه اين تبعيض 
به وجود آورده اين اســت كه كارگران 
ايراني شــاغل در كويت وقتي به ايران 
مي آيند و دوباره مي خواهند برگردند، با 
ممنوعيت ورود مواجه مي شوند. به آنها 
گفته اند بايد حتما يكي از اين واكسن ها، 
يعني مدرنا، فايزر، جانسون اندجانسون 
يا آسترازنيكا را تزريق كرده باشند، در 
غيراين صورت اجــازه ورود ندارند. اين 
ظلم بزرگي است. كشورهاي ديگر هم 
چنين اقدامي را انجــام مي دهند. تنها 
واكســني كه در ايران تزريق مي شود و 
مورد تأييد آمريكاست، آسترازنيكاست. 
آنها ما را مجبور مي كنند كه اين واكسن 
را تزريق كنيم. اين اتفاق بدي اســت. 
ســازمان بهداشــت جهاني بايد به اين 
موضوع ورود كند و جلوي آن را بگيرد. 
ما هر كسي كه بخواهد سفر كند، برايش 
كارت واكسن بين المللي صادر مي كنيم. 
اما كشورهاي ديگر، جز آســترازنيكا، 

واكسن ديگري را قبول نمي كنند.
 آمار فوتي  و ابتالي كرونا 
باال رفتــه و در پيك پنجم به ســر 
مي بريم، به نظر شما چند پيك ديگر را 
بايد از سر بگذرانيم تا زنجيره شيوع 
كرونا در كشور متوقف شود و شاهد 

اين ميزان مرگ نباشيم؟
نكته اين اســت كه پاندمي تــا زماني 
كه شايع است، هيچ كشــوري در امان 
نيست. به همين دليل سازمان بهداشت 
جهاني بــه كشــورهاي ثروتمند اعالم 
كرده تا به جاي تزريق دو دوز واكســن 

به مردم كشورشان، براي تزريق يك دوز 
واكسن به تمام مردم دنيا، اقدام كنند. در 
واكسيناسيون دو هدف دنبال مي شود؛ 
يكــي كاهش مــرگ اســت و ديگري 
قطع زنجيره. اگر اين واكسيناســيون 
به درســتي مديريت شــود، 20درصد 
تزريق واكسن، باعث 80درصد كاهش 
مرگ ومير مي شود. به همين دليل هم 
اولويت تزريق با سالمندان است، چرا كه 
74درصد مرگ ها مربــوط به اين گروه 
ســني اســت. اگر اينها واكسينه شوند 
74درصد مر گ ها كاهش پيدا مي كند. 
ما فعال در كشــور با افزايش مرگ هاي 
كرونايي مواجهيم اما با قاطعيت به شما 
مي گويم كه با اين روند واكسيناسيون، 
از نيمه اول آبان مــاه، ميزان مرگ هاي 

روزانه ما به زير 50نفر مي رسد.
در مجموع بــه چه تعداد 

واكسن نياز داريم؟
تاكنون 15ميليون دوز واكسن به ايران 
وارد شده است. با توجه به تسريع روند 
واكسن در كشــور و تامين واكسن هاي 
داخلي از  ماه آينــده به طور ثابت ماهانه 
بين 5تا 7ميليون واكسن و تا پايان سال 
45تا 50ميليون واكسن خواهيم داشت. 
59ميليون گروه هدف براي واكسن. با 
اين برآورد ما تا پايان ســال حداقل دوز 
اول را خواهيم زد. اضافه واكسن هم براي 
دوز دوم خواهد بود. اگر كل گروه هدف، 
تك دوز دريافت كنند تا پايان ســال با 
قطع زنجيره شــيوع در كشــور مواجه 
مي شــويم. براي دوز تكميلي و يادآور 
هم به 110ميليون دوز ديگر نياز داريم. 
بنابراين همچنان الزم است واكسن وارد 
شود. بررسي ها نشان مي دهد 84درصد 
بيماري هــاي زمينــه اي در ميان افراد 
باالي 50سال شايع است. اين افراد در 
كشور ما جمعيت 15ميليون و 700هزار 
نفري را تشكيل مي دهند. ما اگر دو دوز 
واكسن براي آنها درنظر بگيريم مي شود 

32ميليون دوز.
براي دور دوم واكسيناسيون 
كه گفته مي شود 6 ماه بعد از مرحله 
اول واكسيناسيون است، برنامه اي 

داريد؟
تجديد واكسيناســيون زودتر از 8 ماه 

اتفاق نمي افتد.
توليد داخل  واكسن هاي 
چقدر در واكسيناســيون مي توانند 

سهم داشته باشند؟
واكســن بركت اعالم كــرده از اين ماه 
مي توانــد 4ميليون دوز بــه ما تحويل 
بدهد. انستيتو پاســتور هم وعده داده 
از مهر، حدود يك ميليون واكســن در 

اختيار ما قرار دهد. هم اكنون 6واكسن 
در كشور در مرحله كارآزمايي و توليدند. 
3واكسن ويروس ضعيف شده اند و 3نوع 
ديگر مثل ســيناژن و رازي و پاســتور، 
نوتركيب هســتند. اگر آن 30ميليون 
دوز واكسن سينوفارم وارد شود، ذخيره 

خوبي خواهيم داشت.
شــما به عنوان سخنگوي 
ســتاد ملي مقابله با كرونا و معاون 
بهداشت وزارت بهداشت، مديريت 
كرونــا در 17 ماه گذشــته را چطور 
ارزيابي مي كنيد؟ مديريت كرونا در 

اين مدت چه اشتباهاتي داشت؟
گفتن اينكــه چه اشــتباهاتي مرتكب 
شديم، راحت نيست. اما مي توانم درباره 
مشكالت حرف بزنم. بيشترين مسئله اي 
كه ما با آن مواجه بوديم، ناشناخته بودن 
ويروس بود. ما با كرونا شــطرنج بازي 
مي كرديم، منتظــر بوديم تا ببينيم چه 
حركتي مي زند تا مــا هم حركت بعدي 
را بزنيم. ما يك كشور پهناور با قوميت ها 
و فرهنگ هاي متفاوتي هستيم. يكي از 
ابزارهاي اصلي ما، رعايت پروتكل هاي 
بهداشــتي اســت. در كنار اين موضوع 
مســائل اقتصادي قرار مي گيرد كه در 
كشــور ما دو تأثير داشــت؛ يكي اينكه 

كرونا ذاتا بيماري پرخرجي بود و دوم، 
روي اقتصاد مردم تأثير گذاشت. وقتي 
اقتصاد كشــوري ضعيف باشد، اصناف 
مثل مغازه هــا و كاســبان نمي توانند 
تعطيل باشــند، چرا كه دولت يا به طور 
كلي نظام، توانايي پشــتيباني از بخش 
خصوصي را نداشــت. كشورهاي ديگر، 
مردم را قرنطينه و ماهانــه 2هزار دالر 
به افراد پرداخت مي كردند. شما وقتي 
مغازه اي را تعطيــل مي كنيد بايد پولي 
داشته باشــيد. در ماه هاي اول ما اعالم 
كرديم بانك ها يك ماه براي پاس كردن 
چك ها مهلت دهند اما كاســبان به ما 
گفتند كه ما در حالت عادي 3ماه ديرتر 
چك هايمان را پاس مي كنيم و عمال اين 
موضوع كمكي به آنها نكرد. ما در دوره 
كرونا فقيرتر شديم. اگر كاسبي شبي دو 
جفت جوراب نفروشد، شامي هم ندارد. 
تمام كســاني كه حرف از خانه نشيني 
و قرنطينه مي زدند چه كســاني بودند؟ 
يا حقوق بگير دولت بودند يا پزشــكان 
كه مطب هايشــان باز بــود. نمي گويم 
بد مي گفتنــد. موضوع اجرايي شــدن 
كار بود. چــرا كه مديريــت كروناي ما 

آسيب پذير بود.
 با توجه به باال بودن آمار 
فوت و ابتال و ضربه اقتصادي ناشي از 
شيوع ويروس، به نظر شما ما از هر دو 
طرف در مديريت كرونا، بازنده بوديم؟

مــن مي گويم كارمان ســخت بود. من 
هميشه از اصناف تشكر مي كنم كه در 
آن شرايط كمك كردند و تعطيل شدند. 
ما چاره اي نداشتيم. كشــورهاي دنيا، 
واكســن زده، باز هم در پيك ها تعطيل 
مي كنند. در ايران اما اينطور نيســت. 
رابطه بين كاهش پروتكل و خيز بيماري 
مســتقيم است. از ســوي ديگر ما پول 
زيادي هم نداشتيم. كشورهاي اروپايي 
با نصف جمعيت ما، چقــدر براي كرونا 
هزينه كردند ما چقــدر هزينه كرديم؟ 
اصال قابل مقايسه نيست. از سوي ديگر، 
ما با مشكل زيرساخت هاي اكسيژن ساز 
در بيمارســتان ها مواجــه شــديم كه 
بســيار ضعيف بود. قبــل از كرونا تنها 
آي سي يوها، تحت فشار اكسيژن بودند، 
اما بعــد از كرونا، كل بيمارســتان افت 
كــرد. بعدها نظام هاي ســالمت دنيا را 
براســاس مديريت كرونايشان ارزيابي 

خواهند كرد.
شما به مديريت كرونا در 

كشور چقدر نمره مي دهيد؟
اگر 10ميليون بيشتر از اين واكسن به ما 
داده مي شد، نمره مان خوب بود. تأخير در 
واردات واكسن، مشكالت زيادي برايمان 
ايجاد كرد. بيشترين مشــكل ما تامين 
واكسن است، درحالي كه در توزيع هيچ 
تأخير و تعللي نداريم. 24ســاعت پس 
از نشســتن هواپيماي حامل واكســن، 
واكسن ها توزيع مي شــود. به طور كلي 
نمي توان نمره  مشخصي داد. اما مي توان 

گفت نياز به تالش بيشتري داريم.
 انتقادي كه از مســئوالن 
ســتاد ملي مقابله با كرونا مي شود، 
به كار نگرفتن متخصصــان و افراد 
صاحب نظر در تصميمات اســت. چرا 
اين افراد در جلسه هاي ستاد مشاركت 

داده نشدند؟
ستاد ملي مقابله با كرونا، محل بحث هاي 
كارشناســي نيســت. كارشناســان و 
متخصصــان در كميته هــاي تخصصي 
كه در ســطح وزارت بهداشــت برگزار 
مي شــود، حضــور دارند كه تمــام آنها 
استادان دانشگاه و عضو نظام پزشكي اند. 
در وزارت كشــور از تمام ايــن افراد هم 
دعوت مي شود. ستاد ملي مقابله با كرونا، 
محــل تصميم گيري اســت و افرادي از 
وزارت بهداشت، نيروهاي مسلح، نيروي 
انتظامي، دادستاني، شهرداري، مجلس 
و... در آن حضور دارند. نكته ديگر اينكه 
وقتي اين افراد انتقــاد مي كنند كه چرا 
از ما دعوت نمي شــد آيا آنها پيشــنهاد 
خاصي دارند؟ فرمــول پيچيده اي دارند 
كه هنوز رو نكرده انــد و مي خواهند رو 
كنند؟ كارشناسان مي گويند كل كشور 
را تعطيل كنيد، اما مسئله تنها سالمت 
نيست. بعد اقتصادي، امنيتي، اجتماعي 

دارد.
ستاد ملي مقابله با كرونا 
يــا وزارت بهداشــت، در ارتباط با 
موضوع سالمت روان در دوران كرونا، 

برنامه اي درنظر دارد؟
موضوع سالمت روان ما از ابتداي كرونا 
فعال بود و در بحث ســوگ، برنامه هاي 
زيادي داشــت. مــا در ســايت وزارت 
بهداشــت هم در لينكي، ارزيابي هاي 
اوليــه اي در ايــن ارتبــاط داريــم. 
بررسي هاي ما نشان مي دهد كه از ميان 
تمام گروه ها، نيروهــاي كادر درمان، از 
نظر روان، آســيب هاي زيادي ديدند و 
انتظار داريم، پس از كرونا، اين آسيب ها 
حادتر و مزمن تر شود. در همين راستا، 
دستورالعمل هاي خاصي براي بيماران 
بستري شــده در بخش   آي سي يو بعد 
از ترخيــص داريــم، تا كمتــر درگير 

آسيب هاي رواني شوند.

اگر ما در کارآزمایی بالینی فاز 
یک و دو شــرکت های تولید 
کننده واکســن ها، شرکت 
می کردیم وزارت بهداشــت 
را با خاک یکسان می کردند 
و مي گفتند مــردم را موش 
آزمایشــگاهی کرد ه ایــم. 
برخي کشــورهاي اروپایي 
و آمریکایــي در تحقیقــات 
ساخت واکسن سرمایه گذاري 
کردند و هزینه دادند. اگر هم 
در مرحلــه تحقیــق، طرح 
شکست مي خورد، هیچ پولي 
بازگردانده نمی شد. اما کشور 
ما نه چنین ظرفیتي داشت و 
نه سیاستي که به این مرحله 

وارد شود

برخــي کشــورها اعــام 
کرده انــد تنهــا در صورت 
تزریــق 4واکســن مادرنا، 
فایزر، جانسون اند جانسون 
و آسترازنیکا، مجوز ورود به 
مســافران را مي دهند، این 
بي عدالتي و تبعیض است، 
زیرا تنها واکسني که در ایران 
تزریق مي شود و مورد تایید 
آمریکاست، آسترازنیکاست. 
آنها ما را مجبور مي کنند این 
واکســن را بخریم. سازمان 
بهداشت جهاني باید به این 
موضــوع ورود کند و جلوي 

آن را بگیرد

آمــار مبتایــان  دیروز

19846
واکسن های تزریق شده)دوز(

12239837
آمــار جان باختگان دیروز

286
کل آمــار جان باختگان

90630

همشهري در گفت وگو با کارشناسان، میزان ایمني ایجاد شده پس از 
 تزریق واکسن و بي توجهي به پروتکل ها پس از دوز اول را بررسي کرد

براي قطع زنجيره كرونا بايد واكسن وارد شود
سیاســت ما این بود که تنهــا در دو حالت واکســن خارجــي وارد مي کنیم؛ یکــي اینکه این 
واکســن مورد تایید ســازمان هاي بین المللي باشــد و فاز ســوم را تکمیل کرده باشــد و دوم 
به صورت انتقــال تکنولوژي به کشــور وارد شــود. کاري به درســت یا نادرســت بــودن این 
سیاســت ندارم. افــرادي خــارج از چارچــوب وزارت بهداشــت در این بــاره تصمیم گرفتند

مي
ست

ر ر
 امی

س:
عک

سخنگوي ستاد ملي مقابله با کرونا در گفت وگوي تفصیلي با همشهري، از مشکات 529روز 
مدیریت کرونا، واردات واکسن و خلف وعده کشورهاي دیگر مي گوید

529روز از ورود رســمي كرونا به 
كشــور مي گذرد؛ تنها به استناد 
آمارهاي اعالم شده از سوي وزارت 
بهداشت، شمار مرگ ها به 100هزار نفر نزديك شده و اين در شرايطي است كه 
تنها حدود 11درصد جمعيت كشور، دوز اول واكسن و نزديك به 3.25درصد هم 
دوز دوم را دريافت كرده اند. در پيك پنجم كرونا و شيوع دلتا، ميليون ها نفر در 
انتظار دريافت واكسن، نشسته اند تا نوبت شان شود. حاال درهمين شرايط، ايران 
را در پله هاي پايين تري از ايمن كردن جمعيت و مديريت كرونا قرار داده است؛ 
مديريتي كه به گفته عليرضا رئيسي، سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا و معاون 
بهداشت وزير بهداشت، در 16 ماه گذشته، با چالش هاي زيادي همراه بوده است. 

تحريم ها، بي پولي، سياستگذاري ها و بدعهدي  كشورهاي ديگر در تامين واكسن، 
ايران را از ساير كشورها عقب انداخت. در ميدان نبرد نابرابر كرونا، بخش خصوصي 
براي واردات واكسن با چالش مواجه شد، سبد كووكس كه قرار بود بخشي از نيازها 
را تامين كند، به وعده اش عمل نكرد، كشورها از ترس تحريم، محموله هاي واكسن 
را مخفيانه به ايران مي فرستادند، ايران با بي پولي مواجه شد و از همه اينها گذشته، 
رعايت پروتكل ها به دليل ناتواني در حمايت مالي از آنها، به پايين ترين ميزان 
رسيد. در اين ميان واكسن هاي داخلي هم به توليد انبوه نرسيدند و وعده ها عملي 
نشد. حاال رئيسي چند روز مانده به پايان دولت دوازدهم، در گفت وگوي مفصلي با 
همشهري، از چالش هاي سياستگذاري، مشكالت اقتصادي و مواضع كشورهاي 

ديگر نسبت به ايران در تامين واكسن، مي گويد.

 زهرا جعفرزاده -مريم سرخوش 
روزنامه نگار
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پرويز شــهدي چنــدي پيش 
صدمين ترجمه خــود را راهي گفت وگو

بازار كتاب كرد و با اين حساب، 
شمار كتاب هايي كه از اين مترجم 85ساله 
دوست داشــتني و خوش فكر منتشر شده، 
از100هم فراتر رفت. در كارنامه كاري او ترجمه 
آثاري از فئودور داستايفســكي، آلن روب 
گري يه، ايتالو كالوينو، آلبر كامو و كريستين 
بوبن به چشم مي خورد. شهدي عالوه بر تسلط 
به زبان فرانسه، فارسي پاكيزه و سليسي دارد 
و مخاطب از خواندن ترجمه او لذت مي برد. 
گفت وگوي ما با اين مترجم پيشكسوت درباره 
مطالعه، كتاب و كتابخواني است و اينكه فضاي 
مجازي و بازي هاي رايانه اي، طي ســال هاي 
اخير جايگزين كتاب و مطالعه شده كه به قول 
شهدي اگر تبديل به ساختار شود، به سختي 

مي توان آن را تغيير داد.

پيش ترها در جايي عنوان كرديد كه 
بازي با گوشي هاي همراه و تبلت در اتوبوس و 
مترو، اگر به جاي عادت به مطالعه جابيفتد، 
سخت مي توان آن را تغيير داد. به نظر شما در 
جامعه ما كه آمار مطالعه كتاب پايين است، 
اين عادت اشتباه روزبه روز در حال گسترش 

نيست؟
متأســفانه چرا. با توجه به اینکه كتابخواني در 
كشــور ما و میان جوانان ســابقه طوالني ندارد 
و روزبه روز كمتر شــده، این خطر جدي است. 
آماري دارم از ســال هاي 1357تــا 1368كه 
كتاب ها در آن زمان در شمارگان 10یا 15هزار 
نسخه به چاپ مي رسید. هم اكنون این شمارگان 
به 500 و گاهي هم به 200نســخه تقلیل یافته 
است. این نشانه آن است كه نه تنها در جامعه ما 
به شمار كتابخوان ها اضافه نشده، بلکه روزبه روز 
از شمارشان كمتر هم شده است. اما درباره تبلت 
و گوشي هاي لمســي باید بگویم كه موضوعي 
جهانگیر است و همه دنیا با این موضوع درگیرند، 
اما نه به شدت كشــور ما. از نظر كاربري فضاي 
مجازي، این آمار در كشورهاي توسعه یافته دنیا 
هم باالســت. در جایي خواندم كه در كل جهان 
چند صد میلیون نفر گوشي همراه دارند و از این 
گوشــي ها هم صرفاً براي گفت وگو و رساندن 
پیام استفاده نمي شود. اما آنها به دلیل اینکه 
ســابقه كتابخواني چشــمگیري داشته اند، 
مانند كشور ما وضع كتاب و كتابخواني شان 
تخریب نشده و آســیب ندیده اند. موضوع 
دیگر در كشــور ما گراني و حضور ناشراني 
است كه كتاب هاي بي كیفیت چاپ مي كنند 

و در این بین پول هنگفت به جیب مي زنند یا 
ترجمه هایي را راهي بازار مي كنند كه از روي 
دســت دیگر مترجمان رونویســي شده است. 

خالصه اینکه مشــکالت كتاب و كتابخواني در 
جامعه ما یکي، دو مورد نیست.

در گفت وگويي اشــاره كرديد كه 
رسانه هاي فرانسه به خودي خود دانشگاهي 
براي مردم تلقي مي شوند و به آگاهي بخشي 
و كم اشتباه بودن و فرهنگسازي آنها اشاره 
داشــتيد. با توجه به اينكه فضاي مجازي ما 
آشفته است و تسلســل ندارد، چرا در اين 
آشــفته بازار مردم بيشــتر با گوشي هاي 
لمسي شان مشغولند و ميل و رغبت به مطالعه 

در آنها كمرنگ تر شده است؟
پیش از اینکه گوشي هاي لمسي هم وارد ایران 
شود، چنانچه باید و شــاید كتابخوان نداشتیم. 
كتاب ها چه قبل و چه پــس از انقالب ممیزي 
مي شود و این موضوع قدري بي اعتمادي میان 
مردم ایجاد كرده اســت. گرانــي كتاب موضوع 
دیگري اســت. كتاب 4جلدي من كه چند سال 
پیش با قیمت 20هزار تومان به فروش مي رسید، 
قیمتش امروز از 200هزار تومان هم فراتر رفته. 
در فرانسه عالوه بر اینکه مجله ها و روزنامه هایي 
وجود دارند كه به شکل مجزا به ادبیات و كتاب ها 
و جوایز ادبي مي پردازند، روزنامه هاي عمومي هم 
صفحاتي درباره ادبیــات و كتاب دارند. در ایران 
هم قباًل چنین بود، اما متأسفانه هم اكنون، هم 
تعداد روزنامه ها كم شــده و هم كمتر به ادبیات 
و كتاب بها مي دهند. مجله ها هم كه به زحمت 
در این شرایط منتشر مي شوند. رسانه مسئولیت 
خطیري در شناســاندن كتاب به مخاطب دارد. 
وقتي مخاطب كتاب حرفه اي نیســت، ممکن 
است نویسنده و مترجم زبده را نشناسد و نداند 
كه كتاب درباره چه موضوعي است. درواقع این 
وظیفه روزنامه ها و مجله هاســت كه نویسنده و 

كتاب ارزشمند و درخشان را بشناسانند.
به اين موضوع اشــاره كرديد كه 
چند صد ميليون نفر گوشــي همراه لمسي 

دارند. آيا نمي توان گفت كه شهروندان اين 
روزهاي جهان به كليدواژه دلخوش  هستند 
و اغلب شــان مانند ما ايراني ها دنبال تفريح 

و سرگرمي اند؟
البته در فضــاي مجازي در كنــار اطالعاتي كه 
مي تواند مفید واقع شــود، اطالعاتي با حجم باال 
وجود دارد كــه یا جنبه تبلیغاتــي دارد یا جنبه 
تفنن، و ارزشــي براي تلف كردن وقت ندارد. در 
كشــورهاي دیگر چون دسترســي به همه  چیز 
دارند و آزادي بیان و قلــم هم حد و مرزي ندارد، 
روزنامه ها و مجله ها در كنار كتاب، همچنان نقش 
مهمي را ایفا مي كنند. بســیاري از شــهروندان 
شهرهاي توسعه یافته جهان خودشان را محتاج 
این نمي دانند كه حتما و بي برو و برگرد در فضاي 
مجازي حضور داشته باشند؛ مگر اینکه موضوعي 
موردعالقه شان باشد یا مکمل كارشان و اطالعات 
شخصي شــان به نظر برسد. اســتفاده از فضاي 
مجازي به اندازه اینجا نیست كه تا این اندازه وقت 
تلف شده و مسائل بي ارزش مطرح مي شود. آنها 
فرصتش را ندارند كه بــه این موضوع ها بپردازند 
و اینترنت و فضاي مجازي بــراي كار و تالش و 
درس به كار گرفته مي شود. اما در ایران، استفاده 
از فضاي مجازي مانند همــه كارهاي دیگرمان 
بي پایه و اساس اســت. خوي كتاب خواندن و رو 
به ادبیات و فلسفه آوردن، توسط چه كسي و كجا 
باید در انسان ها نهادینه شود؟ اول خانواده اهمیت 
دارد كه اگر اهل كتاب و مطالعه نباشند، بچه هم 
به ندرت جــذب كتاب مي شــود. دوم در محیط 
دبستان و آموزشي اســت كه آنجا هم خبري از 
تبلیغ براي كتابخواني به چشــم نمي خورد. در 
دوران تحصیل مــن، هم در دبســتان و هم در 
دبیرستان، البه الي درس هاي فارسي، به تدریج 
كه به كالس هــاي باالتر مي رفتیم، از شــعراي 
بزرگ و كالســیك، نمونه هایي مي آوردند كه ما 
براي امتحــان موظف بودیم یکــي، دو قطعه از 
شعرهایشــان را حفظ كنیم، اما امروز صحبتي 
از كتاب غیردرسي نیســت و بچه ها بدون اطالع 
وارد حوزه آموزشي مي شــوند. ادبیات جهان به 
كنار، ادبیات خودمان هم كــه اقیانوس بیکراني 
اســت، از آن هم اطالعي ندارند. درواقع ادبیات 
ما نشانه اصالت، ماهیت و هویت ماست؛ درست 
مانند زبانمان. بي توجهي به موضوع كتاب، ما را 
در سطح خواندن، نوشتن و بیشتر حرف زدن باقي 
مي گذارد. در دانشگاه كه در رشته فرانسه، زبان 
فارسي داشتیم، از گلستان و قصاید ناصرخسرو 
مطلــب مي خواندیم. حتي خــوب در خاطر 
دارم كه یك بار اســتادي ما را موظف كرد 
تا گلســتان را به فرانســه ترجمه كنیم. 
همین ها باعث شــد كه اگر كسي تا آن 
زمان با گلستان آشــنا نبود، آن كتاب را 

بخواند و بشناسد.
به اينترنت اشاره كرديد كه 
در كشورهاي توسعه يافته كاربردي 
است و جنبه تفنن و وقت تلف كردن 

ندارد. چرا برخي از اقشــار مــردم به جاي 
انديشيدن سعي دارند وقتشان را تلف كنند 
و به قول شما به جاي انديشــيدن به تفنن 
روي آوردنــد و در بهتريــن حالت به دنبال 

سرگرمي اند؟
در كتابي با عنوان »اقیانوسي به عمق یك وجب« 
كه به تازگي آن را خوانده ام، نوشــته شــده كه 
علوم را به ما یاد مي دهند، اما فکر كردن را به ما 
نمي آموزند! اگر كســي فکر نکند و اهل اندیشه 
نباشد مي شــود چهارپایي كه بر او كتابي چند 
بسته اند. موضوع اصلي و عمده، فکر كردن است. 
دكارت مي گوید: »من فکر مي كنم، پس هستم«؛ 
یعني اگر فکر كردن نباشد، طوطي وار نکته ها و 
موضوعاتي را یاد مي گیریم و ســپس خیلي زود 
فراموش مي كنیم. اما كســي كه دنبال چرایي 
است، دربســت و كوركورانه موضوعات را قبول 
نمي كند. وقتي فکر كردن در میان نباشــد، هر 
كس هر چه بگوید، یا قبول مي كنیم یا نمي كنیم 
و دیگر پي موضوع، جست وجویي انجام نمي شود. 
پس به این موضوع فکر نمي كنند كه گفته اي كه 
مطرح شده ارزش داشته یا خیر. اینها همه دست 
به دست هم مي دهد تا مردم به دنبال تفنن باشند.

آفت ايــن رويه در آينــده دور و 
نزديك چيست؟

یك بچه وقتي به دنیا مي آید، خواصي ذاتي دارد 
و بقیه اكتسابي اســت. این اكتساب را نخست، 
محیط خانواده به بچه مي آموزد. سپس دبستان 
و دبیرســتان و بعدها دانشــگاه. در كنار اینها 
كتاب ها و روزنامه ها و مجله ها هم نقش دارند كه 
باعث تکمیل شــخصیت فرد مي شوند. بستگي 
به این موضــوع دارد كه در چــه زمینه اي و به 
چه شــکل بچه بزرگ شــود. زماني كه فرانسه 
بودم، دخترم كالس ســوم دبیرستان بود. یکي 
از درس هاي بچه من داســتاني از ادگار آلن پو 
بود كه بودلــر آن را ترجمه كــرده بود. تعجب 
كردم كه در كنار شــعرا و فالســفه فرانسوي، 
نویســنده اي آمریکایي هم معرفي مي شــود و 
بچه ها باید آن را تجریــه و تحلیل مي كردند تا 
بدانند كه افکار او در نیمه نخست قرن نوزدهم، 
چقدر براي نویســندگان بعدي راهگشا بوده و 
بسیاري از نویســندگان عهد ما و قرن بیستم، 
دنباله روي آنچه شــدند كه ادگار آلن پو مطرح 
كرد. درست مانند این مي ماند كه بچه اي را به 
مدرسه نفرســتید. طبیعتاً وقتي كه به مدرسه 
نرود، خواندن و نوشــتن هم فرانخواهد گرفت. 
فقط حرف زدن یــاد مي گیــرد و آن هم آنچه 
پدر و مادر و مردم در كوچــه و بازار مي گویند. 
اطالع او از جهان بیرون به آنچه محدود اســت 
كه مي شنود. اگر مســائل علمي را هم بخواهید 
براي او بشــکافید، برایش مطلقاً مفهوم نیست 
و نمي داند كه دیگــران درباره چه چیزي حرف 
مي زنند. این شبیه به وضعي است كه ما داریم. 
درس خوانــدن و مدرك گرفتــن هنگامي كه 
نتیجه عملي نداشته باشد، دردي را دوا نمي كند.

دیدار با پرویز شهدي به بهانه گذر از صدمین ترجمه نگاه

مارگارت اتوود، نویسنده مشهور كانادایي 
كه اغلب داستان ها و رمان هاي او به فارسي 
ترجمه شده است، با اشاره به تأثیر كتابش 
در جنبش هــاي آزادیخواهانه زنان گفت: 
جنبش هاي توییتــري بیشــتر از اینکه 
راه حل باشد، نشانه بیماري بزرگ تر است.

به گــزارش استالیســت، این نویســنده 
شــهیر و فعال سیاســي كانادایي و یکي 
از بنیانگــذاران انجمن نویســندگان این 
كشور درباره موضوع جنبش اخیر زنان در 
شبکه اجتماعي توییتر اظهارنظر كرد. در 
اكتبر 2017میالدي هشتگ »من_هم« 
در توییتر گســترش پیدا كــرد و بارها به 
اشتراك گذاشته شــد. این هشتگ براي 
محکوم كردن اذیت و آزار جنسي و سایر 
موارد مشــابه مورد اســتفاده قرار گرفت. 
وي دربــاره این هشــتگ و جنبش گفته 
است كه چنین اقداماتي نمي تواند راه حل 
مناسبي براي مبارزه با خشونت علیه زنان 
باشــد. وي در گفت وگو با رسانه ها گفت: 
»به نظــر من این جنبــش و حركت هایي 
شبیه این شعارگونه اســت و نمي توان با 
چنین حركت هایي حقوق زنان را احقاق 

كرد.«
بسیاري از شركت كنندگان در این جنبش 
اینترنتي به رمان »سرگذشت ندیمه« اتوود 
استناد مي كنند و آن را الگویي براي مبارزه 
خود مي  دانند. این كتاب اتوود تأثیر زیادي 
در راه اندازي این جنبش داشته است. اتوود 
در اظهارنظر خود مي گویــد: »من از این 
مسئله خوشــحالم كه كتاب »سرگذشت 
ندیمه« انگیزه زیادي در زنان براي گرفتن 
حق خود داشــته اســت، ولي نمي توانم 

اینگونه جنبش ها را تأیید كنم.
در ســال 2017میــالدي كتاب هــاي 
مارگارت اتوود در انگلستان نسبت به دیگر 
نویســندگان معاصر بیشــترین فروش را 
داشته است. اتوود در ادامه صحبت هایش 
از دوران دانشجویي خودش مي گوید كه 
چگونه استاد دانشگاه به او گفته است كه 
به جاي نوشــتن به ازدواج فکر كند؛ ولي 
اتوود از سال 1972به طور تمام وقت شغل 

نویسندگي را انتخاب مي كند.
اتوود مي گوید: »استقالل مالي براي همه 
زن ها چیز خوبي است ولي ارزش محسوب 
نمي شود. هیچ كس به من نگفت كه براي 
خوشبختي باید با یك مرد ثروتمند ازدواج 
كنم. به نظر من جنبش هاي توییتري مثل 
»من_هم« نشانه هاي یك بیماري بزرگ تر 

است كه باید از طریق دیگري حل شود.«

مارگارت اتوود، نویسنده سرگذشت 
ندیمه:

جنبش هاي توييتري 
راه حل مهار خشونت عليه 

زنان نيست

بدونخواندندرحدحرفباقيميمانيم
فرشاد شيرزادي

روزنامه  نگار

تازه هاي نشر

   ميراث صنعتي؛ از مفهوم تا مصداق 

كتــاب »میــراث صنعتــي؛ از مفهوم 
تا مصداق« نوشــته پیــروز حناچي و 
ســارا تیمورتاش را به تازگي انتشارات 

دانشگاه تهران منتشر كرده است.
انتقال از دوران قبل از صنعتي شدن به 
دوره صنعتي در اقتصاد در اواخر قرن 
نوزدهم و بعد از آن به دوران پساصنعت 
در اواخر دهه 1980 و 1990 میالدي، 
ســبب شــد برخي از شــاخص ترین 
تغییــرات در طراحي شــهري اتفاق 

بیفتد. فضاهاي صنعتــي متروكي كه در دل 
شــهرها قرار داشــتند یا كاربري آنها با فعالیت هاي شــهري تناسبي 
نداشت، تغییر كاربري یافتند. انطباق مجموعه هاي صنعتي با نیازهاي 
روز جامعه زمینه حضور آنها را در زندگي معاصر فراهم كرد و ســبب 
حفظ میراث صنعتي شــهرها شــود. عبارت میراث صنعتــي از اینجا 
متولد شد و توانست جایگاه خود را در ادبیات حفاظت و توسعه شهرها 
رسمیت ببخشــد، در نتیجه فضاهاي كارخانه اي و هر آنچه نمایشي از 
صنعت را به دنبال داشت نیز شایسته طبقه اي جدید در میراث فرهنگي 

كشورها شد.
در ایران اگر چه گام هاي ابتدایي در راه حفظ این آثار برداشــته شده، 
این اقدام ها پراكنده و بدون خط مشي مشخصي است. هنوز چارچوب 
حقوقي بــراي حفاظت از میراث صنعتي پایه گذاري نشــده اســت و 
سیاست هاي فرهنگي ایران شامل موضوعات مرتبط با میراث صنعتي 
نمي شود. در واقع فقدان برنامه مدیریتي یکپارچه، برخورد سلیقه اي با 
آثار را در پي داشته و در بسیاري موارد حتي اقدام هاي موازي را سبب 
شده است. در نتیجه تهدید بزرگي موضوعات صنعتي را رو به ویراني و 
انحطاط مي برد و جامعه براي همیشه آنها را از دست خواهد داد. از دست 
رفتن كاربري معماري صنعتي در دل شهرها و عدم توفیق اجتماعي آن، 
سرنوشتي جز تخریب و پي افکندن بنایي نو از جنس روزمره براي آنها 
مقدر نمي كند. خوشبختانه این موضوع از ابتداي دهه 90 در دانشگاه 
تهران در كانــون توجه قرار گرفت و پژوهش هــاي متعددي روي این 
موضوع انجام شــد، همچنین همســو با اقدام هاي جهاني، نمایندگي 
كمیته بین المللي میراث صنعتي در ایران و مؤسسه پژوهشي فرهنگ 
و هنر دانشگاه تهران ایجاد شــد. به موازات میراث صنعتي از مفهوم تا 
مصداق فعالیت هاي پژوهشي، تالش براي اقدام هاي ترویجي و برگزاري 
كنفرانس ها و كارگاه هاي مرتبط با موضوع دنبال شــد و چشم انداز و 
جایگاه خود را پیدا كرد. متاخرترین ثمره آن موضوع حفاظت و استفاده 

مجدد از كارخانه سیمان ري بوده است.
پیروز حناچي، اســتاد دانشگاه تهران در بخشــي از مقدمه این كتاب 
آورده است: » كتابي كه توسط كمیته بین المللي میراث صنعتي منتشر 
و به عنوان دستورالعمل حفاظت و شــیوه مواجهه با فضاهاي صنعتي 
مالك عمل است، توســط نگارندگان ترجمه شده، اما این كتاب سعي 
دارد مفاهیم حوزه میراث صنعتي را به زباني خالصه و ســاده تر بیان 
كند. مصداق هایي از تجربیات جهاني هم در انتها آورده شــده كه فقط 
شامل نمونه هاي خارجي است. از آنجا كه در كتاب »بازخواني تجارب 
اجرایي انطباق پذیري و اســتفاده مجدد از میراث صنعتي در ایران« 
به طور مفصل به نمونه هــاي داخلي پرداخته ایم، از تکــرار آن در این 

بخش پرهیز شد.
حفاظت از میراث صنعتــي، افزون بر آنکه هویت مــا را پاس مي دارد، 
معماري صنعتي كنوني ما را نیز دچار تحول مي كند و غفلت از این آثار 
سبب از دســت رفتن پیاپي ثروت هاي فرهنگي ما خواهد شد. با وجود 
آنکه در واجد ارزش بودن بناهاي صنعتي شــکي باقي نمانده، فعالیت 
علمي و عملي در این حوزه كمرنگ است. امید است پژوهش ها در این 
حوزه تداوم یابد و موجب حفاظت، حمایت، مشاركت عمومي و توسعه 

سایتهاي میراث صنعتي شود.«
این كتاب 178صفحه اي به بهاي 54هزار تومان در قطع وزیري منتشر 

شده است.

  مرا در انتهاي دنيا خواهي يافت
»مرا در انتهــاي دنیا خواهي یافت« 
رماني است نوشــته »نیکال بارو« با 
ترجمه سجاد تبریزي، كه به تازگي از 
سوي نشر خزه منتشر شده. نویسنده 
در این رمان ماجراي یك گالري دار 
پاریســي را روایت مي كند كه یك 
روز صبح نامه اي از یك زن دریافت 
مي كنــد. همیــن اتفاق، ســرآغاز 
نامه نگاري هاي شــورانگیزي بین 
شــخصیت اصلي داستان و این زن 
ناشناس است. مخاطب هم پابه پاي 
گالري دار پاریســي پیش مي رود تا 

بتواند هویت این زن را كشف كند.
نیکال بارو نام مستعار نویســنده اي آلمانيـ  فرانسوي است كه فقط با 
دو رمان، به یکي از چهره هاي سرشناس عرصه كمدي رمانتیك تبدیل 
شده. او بعد از موفقیت كتاب »لبخنِد زنان یا طرز تهیه یك وعده عشق«، 
رمان »مرا در انتهاي دنیا خواهي یافت« را منتشــر كرد كه این كتاب 
هم به یك كتاب پرفروش بین المللي تبدیل شد. رمان اول او نیز توسط 
همین مترجم به فارسي ترجمه شده است. »مرا در انتهاي دنیا خواهي 

یافت« در 184صفحه، به قیمت 45 هزار تومان منتشر شده است.

تهرانگردي، پابه پاي احمد مسجدجامعي
»رشد سریع و گاه ناهنجار مراكز شــهري، افزایش جمعیت شهرها و 
گسترش ساخت وسازهاي نامناسب باعث واردشدن زیان به بافت هاي 
تاریخي و بي هویتي شهر مي شــود. تهران نیز در 100سال اخیر تغییر 
و تحوالت زیادي را تجربه كرده و از شــهري كوچك با جمعیت حدود 
15هزار نفر در ابتــداي قرن به یکي از بزرگ ترین شــهرهاي جهان با 
جمعیت حدود 9میلیون نفر تبدیل شــده اســت. به موازات این رشد 
جمعیت كه تغییرات زیادي را به آن تحمیل كرده، روند مدرنیزاسیون 
تحت تاثیر روندهاي جهاني چهره شهر را تحت تاثیر قرار داده است.« 

)از مقدمه ناشر(
در آستانه قرن نو، با شهري كه ساخته شده است و البته اینجا و آنجا بد 
ساخته شده است، چه  مي توان كرد؟ با هزار مشکل و مسئله آن چگونه 
برخورد كنیم؟ و شاید مهم تر اینکه چگونه از میان انبوهي از فرهنگ ها، 
سازه ها، كاستي ها و معضالت اجتناب ناپذیر رشد بي قاعده، چیزي از دل 
این شهر بیرون بیاوریم كه به ما هم تصوري از هویت و گذشته آن دهد 
و هم چشم اندازي به آینده آن باز كند؟  این مسیر، مسیر آینده، از كجا 
مي گذرد؟ یکي از كارهایي كه مي شود كرد، آن است كه تا حد امکان به 
شهر نزدیك شویم، رنگ و بوي آن را حس كنیم و دنبال نقطه اي براي 

شــروع بگردیم. عیب هاي شــهر اول از همه باید در 
چشم شهروندان دیده شود، در چشم آنها محو شود 
و اوضاع بهتر شــود. تصمیم گیري براي شهر بدون 
زیستن و نفس كشیدن با آن و صرفاً بر مبناي تجارب 
مکتوب چه بسا دشواري هاي زیستن در آن را افزون 
كند. شهرها هركدام ماهیتي یگانه و منحصربه فرد 
دارند. این بــه معناي بي تفاوتي بــه تجارب جهاني 
نیست اما نقطه عزیمت ماخانه ها، كوچه ها، خیابان ها 
و میدان گاه ها هستند. نقطه عزیمت نگاه شهروندان 

به شهر است.
كتاب تهرانگردي پابه پاي احمد مسجدجامعي، تالش 
عضو شوراي شــهر تهران و گروهي از همراهانش بر 

مبناي این نزدیك شدن به شهر اســت. ایده اي كه بر این فرض استوار 
است كه هم خوب و بد شهر را باید دید و هم باید دید مردمي كه در هر 
كوي و برزن زندگي مي كنند، چه تصوري از آن خوب و بد دارند. اینکه 
در محله خاني آباد خانه پدر و پدربزرگ مرحوم تختي قرار داشــته، در 
مناسبات آن محله اهمیت دارد. براي اهالي ظرفیت فرهنگي، اجتماعي 

و حتي اقتصادي ایجاد مي  كند و تنها در گفت وگو 
با اهالي است كه مي توان فهمید درك آنها چقدر 
به امکانات بالقوه این ظرفیت نزدیك است. همین 
قاعده را وقتــي در محله    اي درمانگاه، مســجد، 
مجتمع تجــاري و امثالهم وجــود دارد، تعمیم 

دهیم.
این كتاب براي عالقه مندان تهــران منبعي از 
اطالعات اســت، براي مدیران شهر یك كتاب 
مرجع اســت تا بدانند كلنگ خــود را بر كدام 
دیوار بزنند یا نزنند. مقدمه یونس شــکرخواه، 
عضو هیــات علمي دانشــگاه تهــران در عین 
اختصار، چشم انداز دقیقي از فواید تهرانگردي 
ترسیم كرده اســت. خالصه تهرانگردي كاري است 
كه امیدواریم توسط احمد مســجدجامعي و دیگران پي گرفته شود و 

بر زمین نماند.
گردآوري : فاطمه فرزاد- یاشار سالم زاده
انتشارات: مركز مطالعات و برنامه ریزي شهر تهران
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 اسرار موفقيت های مستمر پرسپوليس؛ تيمی که برای پنجمين بار پياپی
 ليگ برتر ايران را فتح کرد و دست نيافتنی شد

5 قهرماني، 5 واقعيت

 كريم باقري به شكلي عجيب در جشن قهرماني پرسپوليس غايب بود   چه كسی  كريم را آزرد؟
 حاال  خبر مي رسد اين اتفاق به دليل درگيري او با حامد لك بوده است

نيكخواه بهرامي در روزهايي كه از اوجش فاصله داشت از تيم ملي 
بسكتبال خداحافظي كرد، درست شبيه علي دايي

  كاپيتان نسل طاليي در خط پايان 

پرونده بسكتبال ايران با سومين شكست 
متوالي در المپيك بسته شد

  خداحافظ توكيو 
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نكته بازي

آماربازي

تب تند زود عرق كرد

متفاوت ترين فصل فرهاد

بقيه اش را بعدا مي فهميد

عجيب ترين فصل فوتبالي تراكتور 
فقط همين تشنجات پيش از بازي 
هفته آخر اين تيم برابر ســايپا را 
كم داشــت. بازيكنان تراكتور كه 
از بدحسابي مديران باشگاه و عقب 
افتادن حق و حقوق شان شاكي بودند، 
پيش از بازي با سايپا دســت به اعتصاب زدند. در اين بين گويا 
برخي مسئوالن تراكتور در جلسه با بازيكنان مدعي شدند بعضي 
از آنها به فكر تباني با سايپا بوده اند. اين مسئله، خشم بازيكنان 
را دوچندان كرد و ســاعات ملتهبي در اردوي باشگاه تبريزي 
به وجود آورد. تراكتوري ها با 5 گل پاسخ اين اتهام را دادند، اما 
پرسش اينجاست كه چرا پرداخت دســتمزدها در باشگاهي 
مثل تراكتور بايد عقب بيفتد؟ به قول معروف تب تند زود عرق 
مي كند؛ مالكي كه مي خواست كهكشاني ترين تراكتور تاريخ را 

بسازد، در پرداخت حقوق بازيكنان هم به مشكل خورده است.

ليگ بيستم در حالي براي استقالل 
به پايان رسيد كه فرهاد مجيدي 
توانست با اين تيم روي پله سوم 
قرار بگيــرد. نتايــج مجيدي در 
مقطــع پاياني فصل خــوب بود و 
اميدواري هاي زيــادي را در مورد اين 
مربي براي ليگ بيست ويكم به وجود آورد. خيلي از پيشكسوتان 
در اين مدت پشت مجيدي درآمدند و مدعي شدند اگر فرهاد 
زودتر آمده بود، اين تيم مي توانســت مدعي قهرماني باشد. 
به هر حال با اين شــرايط به نظر مي رسد او بتواند فصل جديد 
را با ســرمايه اجتماعي باال روي نيمكت استقالل شروع كند، 
مخصوصا كه رقيبي هم ندارد. روي نكونــام اجماعي در كار 
نيست، منصوريان و فكري امتحان شان را پس داده اند، رحمتي 
هنوز راه درازي دارد و امير قلعه نويي هم رسما قراردادش را با 

گل گهر تمديد كرد. پس فقط فرهاد مي ماند و استقالل.

كارلوس كي روش مربي خوبي است 
و جاي تعجب نــدارد كه عراقي ها 
دنبال او باشــند. مدت هاست كه 
بحث حضور كي روش روي نيمكت 
تيم ملي اين كشور وجود دارد و شايد 
االن كه شما اين مطلب را مي خوانيد، 
نتيجه روشن شده باشد. با اين حال گويا كي روش شروط مالي اش 
را به طرف عراقي اعالم كرده كه شــامل قرارداد يك ميليون و 
700هزار دالري، پاداش 300هزار دالري صعود به جام جهاني 
و... اســت. حاال اگر طرفين به توافق رسيدند و همكاري شكل 
گرفت، عراقي ها بقيه شروط كارلوس را هم در طول كار خواهند 
فهميد؛ شروطي كه مي تواند شامل تغيير لباس، توپ، هتل محل 
اقامت، دريافت پاداش بابت پيروزي هاي تداركاتي، تغيير مدير 
فالن استاديوم، كاهش تعداد تيم هاي ليگ، حذف جام حذفي 
و... باشد. كافي است كمي صبر كنيد و اجازه بدهيد زمان بگذرد!

متريكا

پرسپوليس در آخرين بازي فصلش مقابل 

پيكان هم كلين شيت كرد تا خط دفاعي اين 14
تيم، فصل را با 18كلين شيت طي 30بازي 
به پايان برساند كه ركورد بسيار خوبي است. 
اما اگر سرخپوشان در هفته ماقبل آخر آن گل را مقابل تراكتور نمي خوردند 
و در آن بازي هم كلين شيت مي كردند به يكي ديگر از ركوردهاي تاريخ 
ليگ برتر هم مي رسيدند. پرسپوليس در اين فصل 14گل دريافت كرد. 
ركورد كمترين گل خورده در تاريخ ليگ هاي برتر متعلق به استقالل است 
كه با هدايت وينفرد شفر در ليگ هجدهم فقط 13گل خورد. تيم يحيي اگر 
اين فصل 2گل كمتر مي خورد آن ركورد را جابه جا مي كرد و اگر همين گل 

آخر را از تراكتور نمي خورد با آن ركورد مساوي مي كرد.

باالترين درصد كلين شيت در يك فصل از 

ليگ برتر در اختيار پرســپوليس است اما 66
سرخپوشــان در اين فصل نتوانستند به 
ركورد خودشان برسند. پرسپوليس در ليگ 
شانزدهم با هدايت برانكو ايوانكوويچ مثل امســال 14گل طي 30بازي 
دريافت كرد اما برخالف امسال توانست 20بازي از 30بازي فصل را بدون 
گل خورده به پايان برساند. به اين ترتيب سرخپوشان در آن سال به ركورد 
كلين شيت در 66درصد بازي ها رسيدند كه بهترين ركورد در تاريخ اين 
رقابت هاست. امســال پرســپوليس در 12بازي گل خورد و در 18بازي 
كلين شيت كرد تا در 60درصد بازي هايش موفق به كلين شيت شده باشد. 
قرمزها در ليگ هجدهم هم دقيقا 18كلين شــيت داشتند و به ركورد 
60درصد رسيدند. در همان فصل اســتقالل با 19كلين شيت و ركورد 
63درصد بهترين ركورد فصل را داشــت اما به ركورد پرســپوليس در 

ليگ16نرسيد.

 سيدجالل حسيني كه در هر 5قهرماني اخير 

پرســپوليس حضــور داشــته تعــداد 09
قهرماني هايش در تاريخ ليــگ برتر را به 
9رساند و از اين لحاظ دست نيافتني تر شد. 
سيدجالل نخستين جامش را در ليگ ششم با سايپا كسب كرد و سپس در 
ليگ هاي نهم، دهم و يازدهم با ســپاهان به قهرماني رسيد. او در گالت 
پرسپوليس هم به طور كامل حضور داشته و حاال صاحب 9جام قهرماني در 
ليگ برتر است. او به همراه كمال كاميابي نيا و رادوشوويچ 3بازيكني هستند 
كه در هر 5قهرماني اخير پرسپوليس حاضر بوده اند. محرم نويدكيا هم 5بار 
با سپاهان قهرمان ليگ برتر شده تا به همراه كمال و رادوشوويچ در رتبه دوم 

جامداران تاريخ ليگ برتر قرار بگيرد.
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چهارشنبه 13 مرداد

استقالل-گلگهر

فوالد-ملوان

جام حذفي-  نيمه نهايي

19:30

21:00

برنامه بازي ها

فوتبال ايران

دوشنبه 22 شهريور

سه شنبه 23 شهريور

استقاللايران-الهاللعربستان

استقاللتاجیكستان-پرسپولیسايران

شارجهامارات-الوحدهامارات

النصرعربستان-تراکتورايران

ليگ قهرمانان-يك هشتم

لیگبرترايران)جامخلیجفارس(-فصلبیستم

امتیازتفاضلگلگلخوردهگلزدهباختمساویبردبازيهاتیمرتبه
301910147143367پرسپولیس1

30198353242965سپاهان2

30168636191756استقالل3
3012993529645تراکتور4
30136113332145گلگهرسیرجان

30101462718944فوالد6

3091383230240پیكان7
639-30109112329مسرفسنجان8
438-30108122731پديده9

537-30910112429صنعتنفتآبادان10

837-3081392533آلومینیوم11

733-3096152734نساجیمازندران12

831-30710132129نفتمسجدسلیمان13

1126-30511142839ذوبآهن14

1526-30511141934سايپا15

3314-3028201952ماشینسازیتبريز16

بهروز رســايلي| بدون معجزه، بدون شــگفتي و بدون هيچ اتفاق 
غيرمنتظره اي. پرســپوليس با پيروزي 2 بر صفر برابر پيكان، عنوان 
قهرماني ليگ بيستم را به دست آورد تا برتري 2 بر يك سپاهان برابر 
استقالل، فايده اي به حال تيم اصفهاني نداشته باشد. به اين ترتيب 
سرخپوشان پايتخت پنجمين قهرماني پياپي خود را به دست آوردند 
تا در تاريخ فوتبال ايران دست نيافتني تر شوند. تا پيش از اين سپاهان 
با 3دوره قهرماني پياپي ركورددار بود، اما حاال نسل طاليي پرسپوليس 
اين حد نصاب را به 5عنوان افزايش داده و شايد حتي جلوتر از اين هم 
برود. در نتيجه از حاال به بعد رقابت با پرسپوليس تنها به قصد پايين 
كشيدن اين تيم نيست، بلكه همزمان با هدف مصون نگه داشتن تاريخ 
از خلق اعداد عجيب تر خواهد بود. پنجمين قهرماني پرسپوليس اما 

5واقعيت را روشن كرد.

  پرسپوليس هنوز عطش دارد
نكته جالب توجه در مورد قهرماني هاي پرســپوليس، عطش سيري ناپذير 
بازيكنان اين تيم است. انگار همين ديروز بود كه آنها در جشن قهرماني پوكر 
يا چهارگانه، قول قهرماني پنجم را مي دادنــد. اين بار هم در قهرماني پنجم، 
به دفعات از زبان بازيكنان، مربيان و مديران اين تيم شنيديم كه آنها دنبال 
قهرماني ششم هستند. چنين پديده اي در دنياي فوتبال كم سابقه است و غالبا 
تيم ها بعد از مدتي موفقيت، از نظر انگيزشي اشباع مي شوند، اما به نظر مي رسد 

قصه پرسپوليســي ها فرق دارد. آنها به داليل متعدد به شــكل وحشتناكي 
همچنان تشنه موفقيت هستند. شايد يكي از اين داليل، افت 9ساله قرمزها 
پيش از اين سريال قهرماني ها باشــد و اينكه آنها نمي خواهند به آن روزگار 
برگردند. دليل دوم هم كري خواني و اتهام زني هاي رقباست. درحقيقت حريفان 
با هر بار زير سؤال بردن موفقيت پرسپوليس، اين تيم را به پيمودن ادامه اين 

مسير ترغيب مي كنند.

   شخصيت تيمي، باالتر از مجموع بازيكنان است
پرسپوليس امسال گاهي اوقات متزلزل ظاهر شد. زياد پيش آمد كه اين تيم 
»خودش« نباشــد. در نيم فصل اول حتي فقر مهره هم وجود داشت، اما اين 
تيم در يك مقطع زماني چند ماهه بدون مهاجم نوك ايده آل هم خودش را 
در كورس قهرماني نگه داشــت. آنها بازي ها را مي بردند، حتي با وجود اينكه 
گاهي كامال مستحق به نظر نمي رسيدند. اين مسئله نشان مي دهد شخصيت 
و روح تيمي چيزي باالتر از مجموع همه بازيكنان تيم است. شايد شما ابزار يا 
شانس هاي كمتري نسبت به رقبا داشته باشيد، اما وقتي باور كنيد »مي توانيد«، 
شانس موفقيت تان باال خواهد بود. اين داستان پرسپوليس ليگ بيستم است؛ 
مخصوصا تيم خسته اي كه نيم فصل اول به ميدان رفت و خودش را در كورس 
نگه داشت. آنها به موفقيت معتاد شده اند و اين بزرگ ترين سرمايه ممكن است.

   دفاع خوب معجزه مي كند
براي قهرماني خيلي چيزها الزم است، اما خط دفاع خوب رسما جنبه »حياتي« 
دارد. حتي بهترين تيم هاي دنيا هم با دفاع متزلزل به سختي مي توانند فاتح 
عناوين مختلف شوند. پرسپوليس امسال هم مثل فصول گذشته همزمان با 
كسب عنوان قهرماني، صاحب بهترين خط دفاع ليگ برتر نيز شد. آنها امسال 

14گل خوردند و اين درحالي است كه از ليگ شانزدهم تا نوزدهم، به ترتيب 
14، 15، 14و 17گل دريافــت كرده بودند. در هر 4فصل ســرخ ها صاحب 
مستحكم ترين دژ دفاعي بودند و بدون چنين عملكردي محال بود گالت كنند.

  يحيي، بدون خارجي ها مي تواند
بي گمان بخش بزرگي از موفقيت پرسپوليس در كسب عنوان قهرماني ليگ 
بيستم را بايد به نام يحيي گل محمدي نوشت. شروع سنت قهرماني ها با برانكو 
ايوانكوويچ بود و بخشي از سهام قهرماني در فصل گذشته هم به نام گابريل 
كالدرون ثبت شــد. اين بار اما يحيي خودش از صفر تا صد باالي سر كار بود 
و تيمش را به سمت قهرماني هدايت كرد. او غير از اينكه در كادر فني همكار 
خارجي نداشت، در فهرســت بازيكنان هم از مهره غيرايراني شاخصي بهره 
نمي برد. بوژيدار رادوشوويچ تنها بازيكن خارجي اين فصل سرخ هاست كه او 

نيز چندان به بازي گرفته نشد.

   محرم جنتلمن است
فصل تمام شد و محرم نويدكيا هرگز از جلد ادب و احترام بيرون نيامد. شايد 
بسياري عقيده داشتند رفتار محترمانه نويدكيا در شروع فصل، بعد از ورود به 
كورس پرفراز و نشيب قهرماني دچار تزلزل خواهد شد و او در هيجان رقابت، 
اصولش را زير پا مي گذارد. با اين حال آنچه ديديم، ثبات رفتاري اســطوره 
سپاهان بود. او هميشه و همه جا خودش را حفظ كرد، بعد از پيروزي ها غره نشد 
و پس از ناكامي ها هم يقه حريف و داور را نگرفت. نويدكيا در نخستين فصل 
سرمربيگري اش با باالترين امتياز تاريخ ليگ برتر نايب قهرمان شد، اما متين 
و آرام ماند. پرواضح است اين نتايج نشان مي دهد او از نظر فني هم دست پري 

دارد و در آينده مي تواند موفقيت هاي بيشتري به دست بياورد.

5 قهرماني، 5 واقعيت
اسرار قله نشيني طوالني پرسپوليس چيست؟

اميرحسين اعظمي| كريم باقري مربي پرسپوليس در شب 
قهرماني اين تيم، چهره خبرساز ورزشگاه شهر قدس بود چرا 
كه به شكل عجيبي در جشــن قهرماني پرسپوليس حضور 
نداشــت. باقري كه در تمامي 5قهرماني اخير پرســپوليس 
روي نيمكت اين تيم با هدايت برانكــو ايوانكوويچ و يحيي 
گل محمدي حضور داشت، به شكلي عجيب در جريان جشن 
قهرماني جمعه شب اين تيم غايب بود و روي سكو حاضر نشد. 
باقري حضوري فعال در جريان بازي با پيكان داشت و در چند 
مرحله نيز با حضور در منطقه فني به خصوص در زمان هاي 
اســتراحت به صحبت با بازيكنان تيم پرداخــت ولي بعد از 
حضور بازيكنان در رختكن و مهيا شــدن آنها براي جشــن 

قهرماني، به چمن برنگشت.
اين در حالي بود كه به دليل هماهنگي براي نشست خبري 
سرمربيان 2 تيم، مراســم اهداي جام دقايق زيادي به طول 
انجاميد و بازيكنان نيز در تونلي كه براي آنها ترتيب داده شده 
بود به انتظار ايستاده بودند و با گوشي هاي همراه خود به دنبال 
ثبت لحظه قهرماني بودند. بعد از خواندن اسامي بازيكنان و در 
ادامه اعضاي تيم پزشكي و تداركات براي حضور روي سكوي 
قهرماني، نوبت به نفرات فني تيم رســيد كه توسط مجري 
حاضر در استاديوم شهداي شهرقدس براي حضور در سكو و 
دريافت مدال دعوت مي شدند. كريم باقري نفر قبل از حميد 
مطهري براي حضور روي سكو بود كه نامش خوانده شد اما 
در آن فضاي پرسوژه قهرماني كسي متوجه نشد كه آقاكريم 

حضور نداشته تا براي دريافت مدال روي سكو برود.

  درگيري با حامد لك
ماجراي غيبت باقري در جشــن قهرماني اما به درگيري 

لفظي او با حامد لــك دروازه بان تيــم برمي گردد. ظاهرا 
لك بعد از بازي و در جشــن قهرماني حركاتي انجام داده 
كه براي برخي بازيكنان پرســپوليس هم خوشايند نبوده 
و اين موضوع باعث شده تا كريم باقري به لك تذكر جدي 
بدهد. شــايد خيلي ها بعــد از تذكر باقري بــه لك انتظار 
داشتند كه گلر پرســپوليس واكنشي نشان ندهد ولي لك 
جواب تندي به باقري داده و حرف هايي زده كه با ناراحتي 
شديد مربي سرخ پوشان همراه بوده است. همين موضوع 
هم باعث شد باقري زمين چمن را ترك كرده و به رختكن 
برود. درخصوص اين ماجرا با يكي از مربيان پرســپوليس 
صحبت كرديم كه به خبرنگار همشــهري ورزشي گفت: 
»كريم باقري اســطوره و بزرگ پرسپوليس است و قطعا با 
حامد لك بابت كاري كه انجــام داد برخورد خواهيم كرد. 
در پرســپوليس همه بايد به هم احترام بگذارند خصوصا 
شخصيتي مثل كريم باقري كه مي تواند براي همه ما يك 

الگو باشد.«
لك در پرســپوليس تا همين قبل از بازي با ماشين سازي 
روزهاي بي حاشيه اي داشت ولي اتفاقات تبريز دوباره لك 
را شبيه همان دروازه بان پرحاشيه سال هاي گذشته كرد و 
نشان داد حاشيه هاي مختلف همچنان در كار اين بازيكن 
وجود دارد. حاال درگيري با كريم باقري هم اتفاقي است كه 
قطعا با واكنش هواداران روبه رو خواهد شــد چون به نوعي 
باقري يك خط قرمز براي پرسپوليسي ها محسوب مي شود. 
لك پيش از اين هم جايگاه چندان محكمي در پرسپوليس 
نداشت و حتي طي هفته هاي گذشته در اخباري غيررسمي 
آمده بود كه پرسپوليسي ها در جست وجوي يك دروازه بان 

بزرگ و مطمئن براي فصل آينده هستند.

چه کسی کریم را آزرد؟
 كريم باقري به شكلي عجيب در جشن قهرماني پرسپوليس غايب بود

 و حاال خبر مي رسد اين اتفاق به دليل درگيري او با حامد لك بوده است

سردار محرمانه در بوندس ليگا؟
انگار پس از هشت نه سال شايعه درباره انتقال سردار آزمون به يك تيم بزرگ، سرانجام اين اتفاق قرار است رخ دهد و مهاجم زنيت به يك تيم غيرروسي بپيوندد. 
صفحه باير لوركوزن در توييتي به طور نه چندان غيرمستقيم خبر انتقال قريب الوقوع اين بازيكن به باشگاه آلماني را لو داد. درحالي كه گفته مي شد لوركوزن تا مهاجم 
نفروشد، براي خريد مهاجم تازه اي اقدام نخواهد كرد، توييت لوركوزن كه از يك پرچم آبي با يك فلش و يك پرچم قرمز و جمله كامينگ سون )به زودي( و ايموجي 
ساعت شني تشكيل شده كه با توجه به عكس سردار در اين پست نشان مي دهد واقعا خبرهايي هست و قرار است مهاجم ما از روسيه دل بكند و به بوندس ليگا برود. 
زنيت هم مدتي است دنبال خريد آندره آ بلوتي، مهاجم ملي پوش ايتاليايي تيم بولونياست؛ بازيكني كه مورينيو هم در مقطعي خواهان جذب او براي آاس رم بود. 
خريد بلوتي 30ميليون يورو براي زنيت سن پترزبورگ هزينه دارد، بنابراين بديهي است كه قيمت سردار بيش از اين مبلغ خواهد بود وگرنه دليلي ندارد بهترين 
بازيكن فصل ليگ روسيه و پانزدهمين گلزن برتر تاريخ اين ليگ را به اين راحتي از دست بدهد. به اين ترتيب سردار كه در اين سال ها به باشگاه هاي بزرگي مثل 

آرسنال، ليورپول، ااس رم، ناپولي، يوونتوس، اورتون و... لينك شده بود، احتماال فصل آينده در يكي از 5ليگ بزرگ اروپايي يعني بوندس ليگا بازي خواهد كرد.

  فراز به تراكتور برگشت
فراز كمالوند كه در فاصله 3 هفته مانده به پايان 
ليگ بيستم از سرمربيگري سايپا استعفا داد تا 
سقوط اين تيم به ليگ دسته اول به نامش ثبت 
نشود، حاال نخستين مربي است كه براي ليگ 
بيســت و يكم تيم پيدا مي كند! دســتيار فصل 
گذشته مجيدي در استقالل و مربي ناكام سايپا 
در هفته  هاي پاياني ليگ، روز گذشــته رسما 
به عنوان سرمربي جديد تراكتور انتخاب شد و 
پس از 10 سال به تيمي برگشت كه خودش آن 
را ليگ برتري كرده است. جالب اينكه كمالوند 
جاي فيروز كريمي را پس از بــرد هفته پاياني 
تراكتور در ليگ مقابل سايپا و رساندن اين تيم 
تبريزي به رده چهارم جدول گرفت تا درصورت 
قهرماني استقالل، رسيدن به آسيا، پاداش نتايج 

درخشان فراز در سايپا باشد.

 كميته اخالق دست به كار شد
كميته اخالق رأي خــود درخصوص تخلفات، 
تبانــي و شــرط بندي در ليگ دســته دوم را 
رسما اعالم كرد كه براســاس آن سردار بوكان 
به ليگ اســتاني سقوط كرد و شــهيد قندي 
يزد هم راهي ليگ دســته سوم شــد. شاهين 
بندرعامري، شهرداري ماهشهر و پاس همدان 
هم تيم هايي بودند كه با كســر 6 امتياز از فصل 
جاري و كســر 6 امتياز از فصــل جديد روبه رو 
شــدند. البته اين احكام جــدا از جرايم نقدي 
اســت كه كميته اخالق براي متخلفان درنظر 
گرفته اســت. براســاس احكام كميته اخالق 
9 بازيكن هم با محروميت هاي سنگين روبه رو 
شده اند كه سروش ســعيدي از سردار بوكان با 
محروميت مادام العمر، سنگين ترين محروميت 
را داشــته اســت. در احكام كميته اخالق نام 
3 مسئول هم ديده مي شود. محرومان يك هفته 
 فرصت دارند به آراي كميتــه اخالق اعتراض

 كنند.
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ايران و ژاپن امروز به برد نياز دارند تا به مرحله بعدي مسابقات واليبال بازي هاي المپيك صعود كنند. ژاپن ميزبان بازي هاست اما تجربه 
مي گويد ايران در بازي هاي حساس بهتر نتيجه مي گيرد. ميزباني ژاپن مي تواند كارساز باشد يا بازي حيثيتي ايران؟ 2 تيم امروز آخرين 
بازي مرحله مقدماتي شان را مقابل هم انجام مي دهند و صعود برنده به مرحله بعد حتمي است. ايران و ژاپن از 4بازي گروه Aبه 2پيروزي 
و 2شكست رسيده اند اما ژاپن به خاطر يك ست برده بيشتر، يك رده باالتر از ايران ايستاده است. واليبال ايران از مسابقات قهرماني 
2011آسيا تا ليگ  ملت هاي 2018فقط يك باخت به ژاپن دارد اما از سال2018به بعد تعداد پيروزي هاي ژاپن بيشتر است. در 4ديدار 
طي اين سال ها ايران يك بار و ژاپن 3بار برنده بوده اند.امروز اگر ايران ژاپن را ببرد، اين شانس را دارد كه به عنوان تيم سوم هم صعود كند، 
اين به شرطي است كه كانادا بتواند لهستان را شكست بدهد. سوم شدن در گروه مهم است چرا كه تيم چهارم بايد با تيم اول گروه مقابل 

كه روسيه يا برزيل است، بازي كند. ايران در 2 بازي اول لهستان و ونزوئال را شكست داد و در 2 بازي دوم به كانادا و ايتاليا باخت.

مراسم قرعه كشي اوزان60 و 130كيلوگرم كشتي فرنگي روز 
گذشته برگزار شد كه طي آن نمايندگان ايران )عليرضا نجاتي 

و امين ميرزازاده( حريفان خود را شناختند.

 جانشين سوريان
عليرضا نجاتي در وزن نخست كشتي فرنگي در حالي به مصاف 
رقباي خود مي رود كه تيم فرنگي ســاليان گذشــته حميد 
سوريان را در اين وزن در اختيار داشته و توانسته 7مدال طالي 
جهان و المپيك را كسب كند. نجاتي 19ساله با درخششي كه 
در مسابقات جهاني بزرگســاالن قزاقستان داشت، توانست 
مدال برنز را كســب كند. اين كشتي گير طي 2سال گذشته 
روند رو به رشدي داشته و موفق شــده در تورنمنت اوكراين 
كه حدود 3ماه پيش برگزار شــد، عنوان قهرماني را كسب 
كند. نجاتي با اينكه در سبك وزن كشتي مي گيرد و معموال 
ســبك وزن ها كيلوهاي زيادي از وزن خود كم مي كنند، اما 
مشكل وزني ندارد و روز مســابقه به راحتي سر وزن خواهد 
رسيد. وزن  كشي 2ســاعت قبل از شروع مســابقات انجام 
خواهد شد و مهم است كه كشتي گير چطور سر وزن برسد. 
براساس قرعه وزن 60كيلوگرم عليرضا نجاتي در دور نخست 
به مصاف آرمن ملكيان دارنده مدال طالي اميدهاي جهان 
2019 از ارمنســتان مي رود كه در مسابقات كسب سهميه 
بلغارستان موفق به كسب مجوز حضور در المپيك شد. نجاتي 
درصورت برتري مقابل اين حريف، در يك چهارم نهايي مقابل 
برنده مبارزه لنور تميــروف دارنده مدال برنز جهان 2018 از 
اوكراين و المرات تاسمرادوف دارنده مدال برنز المپيك 2016 
و يك نقره و 2برنز جهان از ازبكســتان مي رود. تاسمرادوف 

ازبك، رقيب سوريان در المپيك ريو بود كه در گروه بازنده ها با 
شكست دادن سوريان باعث حذف نابغه كشتي فرنگي ايران 
از المپيك ريو شد. البته سوريان سابقه پيروزي در مقابل اين 
حريف را به دفعات دارد. عليرضا نجاتي هم در مسابقات جهاني 
قزاقستان موفق شد تاســمرادوف را شكست دهد. كنچيرو 
فوميتا دارنده 2طالي جهان از ژاپن كه در مسابقات جهاني 
قزاقســتان 2019 نجاتي را با امتياز عالي شكست داد و مانع 
رسيدن او به ديدار فينال شــد با نجاتي در يك طرف جدول 

قرار دارد و احتمال رويارويي آنها در نيمه نهايي وجود دارد.

 مبارزه با غول كوبايي
امين ميرزازاده، قهرمان جوانان جهان و قهرمان بزرگساالن 
آسيا در وزن 130كيلوگرم، دومين كشتي گير محمد بنا ست 
كه بايد در روز اول رقابت هاي كشتي فرنگي   روي تشك برود. 
ميرزازاده در كشــتي اول خود به مصاف كيم مين سئوك از 
كره جنوبــي خواهد رفت و درصورت برتــري در يك چهارم 
نهايي مقابل برنده آلين سيوراريو از روماني و ميخايين لوپز 
كشــتي خواهد گرفت. ميخايين لوپز ملقب به غول كوبايي 
كه پرچمدار كشورش در مراسم افتتاحيه هم بوده 3طالي 
المپيك و ۵طالي جهان را در كارنامه خود دارد. ميرزازاده با 
11كيلو وزن كمتر نسبت به لوپز مبارزه خواهد كرد چون وزن 
طبيعي اين كوبايي 136كيلوگرم است. اگر نيروي جواني و 
جنگندگي ميرزازاده باعث شكست لوپز شود، به احتمال زياد 
او براي رسيدن به فينال بايد از سد رضا كايالپ ترك بگذرد. 
كايالپ عالوه بر نقره و برنز المپيك، 8مدال جهاني را هم در 

كارنامه خود دارد.

قرعه سخت شاگردان بنا
 در 2وزن اول كشتي فرنگي قرعه هاي بسيار سختي نصيب ايران شد

 نجاتي و ميرزازاده تقريبا با تمام رقباي بزرگ خود در يك سمت جدول هستند

واليبال اقامتش را تمديد مي كند؟
شاگردان آلكنو براي ماندن در ژاپن بايد تيم ملي اين كشور را شكست دهند

المپيك توكيو ديروز صبح براي تيم ملي بســكتبال ايران تمام شد؛ با 
3شكست و بدون پيروزي. اين المپيك پايان راه صمد نيكخواه بهرامي 
و تيم ملي هم بود، چون كاپيتان ديروز از تيــم ملي خداحافظي كرد. 
تيم ملي بســكتبال ايران آخرين بازي اش را با فرانسه انجام داد. قابل 
پيش بيني بود كه برنده اين بازي فرانســه باشــد؛ تيمي كه آمريكا را 
شكست داده بود. ايران در شــروع ضعيف ظاهر شــد، در كوارتر اول 
22-17 شكست خورد و در كوارتر دوم 24-10. در نيمه دوم وضعيت 
بهتر شد؛ ايران در كوارتر ســوم عملكرد بهتري داشت و فرانسه هم در 
كوارتر چهارم كمتر از بازيكنان اصلي اش استفاده كرد. ايران كوارتر سوم 
را 20- 16 برد ولي در كوارتر آخر 17-1۵ بازنده شد. اين بازي 2اتفاق 
مهم براي ايران داشــت؛ درخشــش حامد حدادي كه بهترين بازيكن 
زمين شــد و خداحافظي صمد. هر چند گفته شد مهران شاهين طبع، 
 سرمربي تيم هم طبق وعده اي كه قبل از المپيك داده بود، از تيم جدا 

مي شود.

  باز هم ستاره درخشيد 
حامد حدادي مثل همه بازي هاي مهم ايران در سال هاي اخير بهترين 
بازيكن بود. بازي او، بالك شــات هايش و... نه تنها ايراني هاي حاضر در 
سالن را به وجد آورد كه حتي سرمربي تيم حريف را هم مجبور كرد از او 
تعريف كند. حدادي در اين بازي 18امتياز گرفت، 12ريباند، ۵پاس گل، 
2توپ ربايي و 3بالك شات داشت. حامد دبل دبل كرد و با تأثيرگذاري 
26، بهترين بازيكن زمين شد. حامد در حالي ديروز نمايشي قابل قبول 
داشــت كه با مصدوميت و با كمك مســكن بازي مي كــرد: »به خاطر 
مصدوميتي كه داشتم، نمي خواســتم بازي كنم اما با خوردن مسكن 
تمام تالشــم را كردم. بعضي صحنه ها به خاطر دردي كه داشتم، عقب 
مي ماندم اما بچه ها سعي كردند به من كمك كنند.« يكي از ديدني ترين 
صحنه هاي بازي ديروز، بالك شــات حامد روي دســت رودي گوبرت 
)يكي از ۵مدافع برتر NBA( بود. حامد مي گويد: »گوبرت بين الين آپ 
و دانك دودل بود، مي خواست دانك كند اما ديد من آنجا هستم و براي 

الين آپ اقدام كرد، من رسيدم.«
ديروز بعد از خداحافظي صمد نيكخواه بهرامي از تيم ملي، اين ســؤال 
مطرح شد كه آيا حامد هم قصد رفتن دارد؟ جواب او فعال منفي است: 
»من فعال قصد خداحافظي ندارم اما ســعي مي كنم فقط در بازي هاي 
مهم باشم. دوست دارم تا وقتي كه مي توانم به تيم ملي كمك كنم. همه 
مي گويند كه ســن من باال رفته اما بازيكناني هستند كه تا 40سالگي 

بازي مي كنند.«

  تمجيد فرانسه از حامد و ايران 
وينسنت كوله، سرمربي فرانســه هم در نشست خبري بعد بازي از تيم 
ايران تعريف كرد اما تمجيد اصلي او از حامد حدادي بود: »دفاع ما تحت 
فشار بود و ايران مقابل ما خوب بازي كرد. به خصوص حامد حدادي كه 
بازيكن فوق العاده اي است. حدادي 36سال دارد و با اين سن، عالي بازي 
مي كند.« كوله درباره بازي  هاي قبلي ايران هم صحبت كرد؛ از اختالف 
طبيعي كه بايد بين ايران و آمريكا باشــد و از بازي با چك كه از نظر او 
ايران با همه توان بازي كرد. كوله گفت: »توجه كنيم كه اينجا المپيك 

است و 3بازي معيار درستي براي بررسي عملكرد يك تيم نيست.«

   سرمربي راضي است
مهران شاهين طبع، سرمربي ايران از بازي هايي كه تيمش در المپيك 
انجام داد، راضي اســت: »به جز آمريكا مقابل تيم چك و فرانسه بازي 
متعادلي انجام داديــم و در مجموع عملكــرد بازيكنان رضايت بخش 
بود. سعي كرديم در اين مســابقات بازي هاي باكيفيتي انجام دهيم و 
عملكردمان قابل قبول بود.« او مدعي شــد اگر آسيب ديدگي حامد و 

بعضي از بازيكنان نبود، تيمش شرايط بهتري داشت.

   نداشته هاي ايران در نشست خبري 
ارسالن كاظمي كه در نشست خبري بعد از بازي حاضر شده بود، گفت 
دليل شكست ايران به فرانسه و ديگر تيم ها، تفاوت در امكانات و شرايط 
است: »20سال است كه ما در ايران فقط يك سالن استاندارد بسكتبال 
داريم و ظرفيتش 2۵00نفر است. ما به خاطر مسائل اقتصادي جامعه و 
تحريم ها امكان انجام بازي هاي تداركاتي را نداشتيم. پيش از المپيك 
توكيو فقط 3بازي با ژاپن و 2بازي با اســپانيا انجــام داديم ولي براي 
 NBA المپيك 2008پكن در آمريكا اردو داشتيم و در ليگ تابستاني

چند بازي تداركاتي انجام داديم.«

   تشكر فيبا به فارسي
بعد از حذف بسكتبال ايران از المپيك، سايت فدراسيون جهاني، پيامي 
را به زبان فارسي منتشــر و اظهار اميدواري كرد كه ايران در المپيك 
پاريس هم باشد: »ســپاس از تمام هواداران عالي بسكتبال در سراسر 
ايران. اميدواريم در المپيك پاريس دوبــاره ببينيمتون.«ايران 3بازي 
در المپيك توكيو انجام داد. در بــازي اول 78 - 84 به چك باخت و در 
بازي دوم 66 - 120 به آمريكا. در بازي سوم هم 62 - 79 مقابل فرانسه 

شكست خورد.

صمد نيكخواه بهرامي المپيك توكيو را بهترين فرصــت براي خداحافظي ديد. او هر چند ديروز به صراحت 
نگفت »خداحافظ« اما حرف هايش چيزي غير از رفتن از تيم ملي نبود. صمد قبل از المپيك گفته بود كه در 
المپيك از تيم ملي كنار مي رود و قبل از بازي با فرانسه هم اين حرفش را تكرار كرد. ديروز بعد از بازي همه 
منتظر خداحافظي او بودند اما صمد كه گفته بود از بوسيدن چهارگوشه زمين خوشش نمي آيد، هيچ حركت 
نماديني انجام نداد اما به خبرنگاران گفت: »قبال گفته بودم اگر تيم ملي بســكتبال به المپيك صعود كند، 
بعد از بازي ها خداحافظي مي كنم. مبناي برنامه و تصميم من تابستان به تابستان است. براي خداحافظي 
هم از كارهاي رسانه اي خوشــم نمي آيد. به احتمال خيلي زياد امروز)ديروز( بازي آخري بود كه براي تيم 

انجام دادم.«
صمد از سال1380خودش را به بسكتبال ايران معرفي و بازي هاي ملي و ليگ را آغاز كرد. او در اين 20سال 
افتخارات زيادي را با تيم ملي بســكتبال داشته اســت، از قهرماني آســيا گرفته تا حضور در جام جهاني و 
المپيك. صمد بعد از فوت برادرش آيدين در بيشتر اين سال ها كاپيتان تيم ملي هم بود، كاپيتاني كه بعدها 
بيرون زمين هم نقش  تعيين كننده اي در بسكتبال داشت. بعضي از ماجراها و جنجال هاي بسكتبال را هم 
به كاپيتان نسل طاليي ربط مي دادند و پشت پرده اين ماجراها او را مي ديدند. حتي گفته مي شد اختالفي 

كه او با تعدادي از بازيكنان در باشگاه و ليگ دارد، به تيم ملي كشيده مي شد و باعث دودستگي تيم بود.
خداحافظي ديروز صمد، خيلي ها را يــاد علي دايي انداخت. آنهايي كه بســكتبال و فوتبال را با هم دنبال 
مي كنند، نظرشان اين است كه پايان آنها در تيم ملي متناسب با روزهاي درخشان شان نبود. هر چند دايي 
از تيم ملي خداحافظي نكرد و بعد از جام جهاني 2006آلمان، ســرمربي بعدي يعني امير قلعه نويي او را به 
تيم ملي دعوت نكرد. اما صمد روز خوبي را براي خداحافظي انتخاب كرد؛ بازي آخر المپيك. با اين حال او 
هم موقع رفتن در اوج نبود. از نگاه كارشناسان صمد در بازي هاي توكيو خوب بازي نكرد. در بازي با آمريكا 
بد بود و در 2 بازي ديگر هم كار خاصي انجام نداد. آمار هم نظر كارشناسان را تأييد مي كند. صمد از 3بازي 

توكيو فقط 19امتياز گرفت.

  افتخارات باشگاهي 
صمد ۵قهرماني در ليگ ايران دارد؛ يك قهرماني با صنام و 4قهرماني با مهرام. او با تيم هاي باشــگاهي به 
قهرماني آسيا هم رسيده است. صمد يك قهرماني با صنام، 2 قهرماني با مهرام و يك قهرماني هم با ماهان 

در آسيا دارد.

  افتخارات ملي
تيم ملي بســكتبال بعد از بازي هاي 1948لندن 2بار ســهميه المپيك را گرفته اســت، هم در بازي هاي 
2008پكن و هم در بازي هاي 2020توكيو صمد براي تيم ملي بازي كرد. صمد با تيم ملي 3جام جهاني را 
هم تجربه كرده است؛ 2010تركيه، 2014اسپانيا و 2019چين.بسكتبال ايران 2 مدال نقره در بازي هاي 
آسيايي 2014و 2018و مدال برنز اين بازي ها را در سال هاي 2006و 2010دارد. صمد در اين مدال ها سهيم 

است. صمد 4مدال طال و يك برنز هم با تيم ملي در مسابقات قهرماني آسيا گرفته است.

نيكخواه بهرامي در روزهايي كه از اوجش فاصله داشت از تيم ملي 
بسكتبال خداحافظي كرد، درست شبيه علي دايي

پرونده بسكتبال ايران با سومين شكست متوالي در المپيك بسته شد. در بازي آخر مقابل فرانسه 
حامد حدادي بهترين بازيكن ايران بود

برنامه 
بازي هاي المپيك

 توكيو 2020

یکشنبه ۱۰ مرداد

دوشنبه ۱۱ مرداد

سه شنبه ۱۲ مرداد

چهارشنبه ۱۳مرداد

دوومیدانی)حسن تفتیان(: نیمه نهایی و فینال ۱۰۰ متر مردان، ساعت 
۱۳:۳۰

والیبال)ایران - ژاپن(: ساعت ۱۵:۱۰

تیراندازی، تفنگ ۵۰ متر ۳ وضعیت مردان:  مرحله مقدماتی و فینال، 
ساعت ۴ صبح

قایقرانی )علی آقا میرزایی(: نیمه نهایی و فینال کایاک ۱۰۰۰متر مردان، 
ساعت ۵ صبح

  وزنه برداری )علی داودی(: دسته ۱۰۹+ کیلوگرم، ساعت ۱۵:۲۰

  کشــتی فرنگی )محمد رضــا گرایی(: مرحله شــانس مجــدد وزن ۶۷ 
کیلوگرم، ساعت ۶:۳۰ صبح، رده بندی و فینال ساعت ۱۳:۴۵

  کشتی آزاد ) رضا اطری  و حسن یزدانی(: مرحله یک هشتم و یک چهارم 
نهایی وزن هاي ۵۷ و ۸۶ کیلوگرم، ساعت ۶:۳۰ صبح، مرحله نیمه نهایی، 

ساعت ۱۳:۴۵

وزنه برداری ) علی هاشمی(: دسته ۱۰۹ کیلوگرم، ساعت ۱۵:۲۰

والیبال) مرحله یک چهارم نهایی( : ساعت ۴:۳۰ ، ۸:۳۰ صبح، ۱۲:۳۰ 
ظهر  و ۱۷ عصر برگزار می شود.

قایقرانی)علــی آقامیرزایی(: مرحله گروهی و یک چهــارم نهایی کایاک 
۱۰۰۰متر مردان، ساعت ۵ صبح

کشتی فرنگی )محمدعلی گرایی و محمد هادی ساروی(: مرحله یک هشتم 
و یک چهارم نهایی اوزان ۷۷ و ۹۷ کیلوگرم، ساعت ، ، ۶:۳۰، مرحله نیمه 

نهایی ساعت ۱۳:۴۵

کشتي فرنگي ) علیرضا نجاتی و امین میرزازاده(:  مرحله شانس مجدد 
 وزن هــاي ۶۰ و ۱۳۰ کیلوگــرم، ســاعت ۶:۳۰، رده بنــدی و فینــال

 ساعت ۱۳:۴۵

کشتی فرنگی)علیرضا نجاتی و امین میرزازاده(: مرحله یک هشتم و یک 
چهارم نهایی وزن هاي ۶۰ و ۱۳۰ کیلوگرم، ســاعت ۶:۳۰ صبح، مرحله 

نیمه نهایی از ساعت ۱۳:۴۵

 حذف دختران تيرانداز با اشك و گاليه 
تيراندازان ايران در مرحله مقدماتي تفنگ ۵0متر 
3 وضعيت زنان حذف شدند و نتوانستند به فينال 
برسند. در اين اسلحه كه 37شركت كننده حاضر 
بودند، نجمه خدمتي با 116۵امتياز هجدهم شد و 
فاطمه كرم زاده با 1163امتياز در رده بيست ودوم 

قرار گرفت.
گريه هاي خدمتي بعد از حذف توجه همه را جلب 
كرد. او بــه خبرنگاران گفت كــه 2هفته مانده به 
المپيك، فدراسيون رشــته او را تغيير داده است: 
»تخصص من تفنگ بادي اســت. فدراســيون 2 
هفته قبل از اعزام گفت كه افت كردي و رشته ام را 
تغيير داد و من به هم ريختم.« خدمتي از مشكل 
هميشــگي تيراندازان هم صحبت كرد، اينكه با 
فشنگ تمرين نكرده بود و نتوانست عملكرد خوبي 
داشــته باشــد. كرم زاده هم گفت اگر تمريناتش 
بيشتر بود مي توانست با تكرار ركوردهاي خودش 

به فينال برسد.

 عذرخواهي IOC از ايران 
مســئوالن كميتــه بين المللي المپيــك از كادر 
سرپرســتي كاروان ورزشــي ايران عذرخواهي 
كردند. در سايت بازي ها محل تولد آرمينا صادقي 
تيرانداز ايران به جاي ايران، رژيم اشــغالگر قدس 
ثبت شده بود! با اعتراض ايران اين اشتباه اصالح 
شد و مســئوالن IOC به طور رسمي در ايميلي از 

ايران عذرخواهي كردند.

المپيك

خداحافظ توكيو 

تفتيان دوصدم ثانيه كم آورد 
حسن تفتيان هم از بازي هاي المپيك توكيو حذف شد. دونده 100متر ايران ديروز در گروه 
ششم مقدماتي دويد و با ركورد 10و19 صدم ثانيه چهارم شد. تفتيان بايد منتظر 
نتيجه نفرات گروه هفتم مي شد تا صعود به مرحله بعد را جشن بگيرد. از هر گروه، 3 
نفر اول به همراه 3نفر از نفرات چهارم گروه ها كه بهترين ركورد را ثبت كرده بودند، 
به مرحله بعد راه پيدا مي كردند. تفتيان با نفر سومي كه از گروه صعود كرد، دوصدم ثانيه 
اختالف داشت و ركورد او جزو 3 نفر برتر نبود. تفتيان در بين ۵9نفري كه ديروز در توكيو در 
دوي 100متر دويدند، نفر بيست وهشتم شد. 24نفر امروز در مرحله نيمه نهايي براي رسيدن به 
فينال مسابقه مي دهند. تفتيان بعد از حذف از كرونايي كه قبل از المپيك گرفته بود، گفت: »20 
روز قبل از سفر به توكيو فاجعه برايم رخ داد. كرونا گرفتم و 2 هفته تمرين نكردم. كرونا هم خيلي 
بدنم را ضعيف كرد و روي عملكردم تأثير منفي گذاشت. با اين حال، دوي خيلي خوبي زدم و انتظار 
داشتم به نيمه نهايي صعود كنم، اما با بدشانسي صعود نكردم. من رؤياي دويدن در فينال المپيك 
را داشتم ولي نشد.« او در بازي هاي المپيك ريو هم حضور داشت و با زمان 10و 17صدم ثانيه به 
مرحله نيمه نهايي رسيده بود.در المپيك توكيو، دووميداني ايران 4 سهميه داشت. احسان حدادي 
از مرحله مقدماتي پرتاب ديسك صعود نكرد، تفتيان و فرزانه فصيحي هم نتوانستند به مرحله 
نيمه  نهايي دوي 100متر برسند و مهدي پيرجهان هم در دوي 400متر با مانع سهميه گرفته بود 

اما قبل از اعزام تست كروناي او مثبت شد و المپيك را از دست داد.

 كاپيتان نسل طاليي
 در خط پايان

واه |
رخ

 خي
ين

حس
مير

   |  ا

ي|
وند

هما
ش 

اوو
 |   چ

  



20
2 3 0 2 3 6 0    یکشنبه 10 مرداد 1400   شماره 8281 2

داد
ن 

شا
ش ن

اكن
ت و

كس
ه ش

ن ب
چني

ن 
م اي

ه ه
ابق

مس
ن 

پايا
در 

چ 
ووي

وك
ج

جدول 8281

82
80

ه  
ـار

ــ
شم

ل 
د       و

ــ
ــ

ل ج
ــ

ــ
حـ

افقي:
 1- گوشه اي در آواز دشتي- 

واحد شمارش تلويزيون
2- صــداي گربــه- الكل 

سفيد- گل خيري
3- آخرين سلسله حكومت 
پادشــاهي در ايــران- در 

هم ريخته
4- غيرايراني- زيان- بلندي 

اندام
5- ســخنور- گدا- ضمير 

متكلم وحده
6- نفــت درياي شــمال- 
رمانــي نوشــته يوســف 

عليخاني- معطر
7- خاشاك- رئيس جمهور 
شهيد- غذايي از مرغ آغشته 

به آرد سوخاري
8- خداحافظي كردن- شك 

و ترديد
9- خوشحال- ميوه عرب- 

پيشوند سلب
10- رزمــگاه بوكس- نان 
خرد شده در آبگوشت- ذكر 

حاجيان در مراسم حج
11- كالبــد- تمام كردن- 

خداي مصريان قديم
12- عدد بي اثر در ضرب- 

مشورت- خويشاوندان
13- زيــرك- مايعي براي 

شست و شوي زخم

14- خشكي هاي وسيع كره 
زمين- كمك كننده- انبار 

اجناس
15- حروف ادغام- مكاني 
براي مراسم تعزيه در تهران 
كه در زمان ناصرالدين شاه 

ساخته شد
  

عمودي:
1- پايين شلوار- عفو- مورخ 

ايراني دربار غزنويان
2- چيز- كال- از پرندگان 

شناگر- مخفف اگر
3-پرخاش كردن- دينداري- 

از هالوژن ها
4- رئيس جمهور آمريكا كه 
فرمان بمباران اتمي ژاپن را 

صادر كرد- سست و تنبل
5- آبگير- مستقل

گچ پــزي-  كــوره   -6
خيانتكار- به وجود آمدن

7- زندان مســعود ســعد 
ســلمان- يكي از سه حالت 

ماده- نگاه كردن
8- پول ژاپــن- گلي زيبا- 
جاروكــش اماكن متبركه- 

برهنه
9- داستاني نوشته ماكسيم 

گوركي- هميشه- ماهي
10- خوشحال و شادمان- 

جاه و جالل- بنيانگذار

11- زيبا و دلنشين- فارغ البال
قهرمــان  پراكندگــي-   -12
افســانه اي ســوئيس و مظهــر 

استقالل طلبي اين كشور
13- قالي عشاير- فيلمي ساخته 
استيون اســپيلبرگ- داراي بوي 

بسيار بد
14- سرچشمه حيات - ناموزون- 

بصير- معبر رودخانه
15- آشكار- پسنديدن در فضاي 

مجازي- فخرفروشي

هزيرغارساهاگن
وخديشروخنيمزرس

امغييساتسانج
زافتخايمانيچ
يخيوالارواكت
ديارجوگولزمر
خاتاليكشتنايب
زورونواساوزنا
انعرشرتبابكيل

ندشسرتنسنرقم
يهريشيلاوپمك
هلزمرهوطسراپ
انبرنيميانرس
ولناغمرايرهشبو
راونديسركييال 15

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3990
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

419876352
762315894
385294176
624589713
953147268
871632945
237461589
596728431
148953627

متوسط

 4   6  2   
7  8      9
5   7   8 1  
     3  5 4
         
3 8  6      
 3 9   5   1
8      4  7
  2  1   3  641352978

537689412
982147536
175938264
428761359
396524187
213896745
859473621
764215893

ساده

متوسط

941568273
768321549
523749816
296183754
157492368
384657192
439275681
815936427
672814935

سخت

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

ساده

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

ســواي پرســپوليس كه با پيروزي در آخرين روز به پنجمين 
قهرماني متوالي اش در ليگ برتر رســيد، تيم هاي ذوب آهن و 
تراكتور هم ديگــر برنده هاي خوشــبخت در آخرين روز ليگ 
برتر بودند. ذوب آهن و سايپا كه در هر 20دوره ليگ برتر حاضر 
بوده اند، امسال در رقابت براي بقا بودند و در روز آخر اين رقابت به 
سود ذوبي ها تمام شد. حاال ذوب آهن به ليگ21رسيده اما سايپا 
روي عدد20متوقف شده است. اگرچه ذوب آهن در روز آخر برنده 
نشد و بازي اش را به مس رفسنجان باخت اما با همان نتيجه هم 
در ليگ برتر ماندگار شد و فصل سختش را با خوشحالي به پايان 
رساند. رقيب ذوب آهن در راه بقا، تيم ســايپا بود كه با 5گل به 
تراكتور باخت و به خاطر تفاضل گل كمتر نســبت به ذوب آهن 
سقوط كرد. در واقع تكليف هر 2 رقابت باقيمانده فصل در يك 
بازي مشخص شد و برد پرگل تراكتور عالوه بر چهارم كردن اين 

تيم تكليف پايين جدول را هم مشخص كرد.

   برتري فيروز بر استقاللي ها
تراكتور كه در روز ماقبل آخر با شكســت مقابل پرســپوليس 
رتبه چهارم را از دست داده بود اميد چنداني براي بازگرداندن 
اين رتبه نداشــت. چون 2 تيم گل گهر و فوالد باالتر از اين تيم 
بودند و هر كدام در روز آخر برنده مي شــدند راه چهارم شدن 

تراكتور بسته مي شد. اما شــانس هم با شاگردان فيروز كريمي 
يار بود. چون گل گهر در زمين خودش موفق به بردن نســاجي 
نشد و فوالد هم در مشهد به تســاوي بدون گل رسيد. پيش از 
بازي ها به نظر مي رسيد امير قلعه نويي بخت اول چهارم شدن در 
ليگ امسال است و با بردن ســاكت الهامي اين پروژه را تكميل 
خواهد كرد اما گل گهر در ســيرجان 2گل از نساجي خورد و تا 
دقيقه70با 2گل عقب بود. بعد هم با 2گل گادوين منشا كه يكي 
از آنها پنالتي بود به بازي برگشــت اما در زدن گل ســوم ناكام 
ماند و كام بك سيرجان تكميل نشــد. نشستن در رتبه چهارم 
از آن لحاظ اهميت داشــت كه درصورت قهرماني استقالل در 
جام حذفي، تيم چهارم ليگ راهي آسيا خواهد شد. اين رتبه در 
نهايت نصيب تراكتور شد كه در 6هفته پاياني تيمش را به دست 
فيروز كريمي ســپرده بود؛ فيروز طي اين 6بازي به 4پيروزي 
رسيد و فقط به پرسپوليس و استقالل باخت. فوالد و گل گهر در 
رسيدن به رتبه چهارم ناكام ماندند و جالب اينجاست كه همين 
2 تيم رقباي اســتقالل در راه قهرماني جام حذفي هســتند. 
گل گهر در نيمه نهايي به مصاف اســتقالل مي رود و فوالد هم 
به احتمال زياد يك پاي فينال خواهد بود. شــايد نكونام يا امير 
قلعه نويي در آنجا بتوانند مانع قهرماني استقالل شوند و راه آسيا 

را دوباره براي خودشان باز كنند.

سايپا 20 ماند، ذوب آهن 21 شد
 تراكتور با نتيجه پرگل سايپا را برد تا هم خودش چهارم شود

 هم سايپا سقوط كند
 فرهاد مجيدي و نمره قبولي

 در بازي جوانمردانه
با توجه به اينكه مسابقات پايان فصل براي اســتقالل تشريفاتي شده بود، از 
مدت ها قبل همه به نبرد هفته پاياني اين تيم برابر سپاهان فكر مي كردند؛ اينكه 
آبي ها در جدالي كه حساسيتي برايشان ندارد، چه مي كنند و آيا حاضرند به سود 
رقيب سنتي سپاهان را متوقف كنند يا نه. فرهاد مجيدي در نشست خبري پيش 
از بازي با سپاهان به وضوح جواب اين سؤال را داد و گفت ارزش شرافت بيش از 
رقابت هاي فوتبالي است؛ در نتيجه تيمش را با تمام قوا به ميدان مي فرستد. او 
در عمل هم چنين كرد و استقاللي كه جمعه شب برابر سپاهان ديديم، نسبت به 
هفته هاي گذشته كامل تر و پراشتياق تر بود. بله؛ استقالل اين بازي را باخت، اما 
فرهاد مجيدي بازنده روسفيد بود. او و تيمش همه كار براي كسب امتياز كردند و 
بعضي جاها واقعا بدشانس بودند كه به گل نرسيدند. درنظر بگيريد كه سپاهان هم 
انگيزه هاي خاص خودش را براي موفقيت داشت و از نظر فني نيز حريفي قدرتمند 
به شمار مي رفت. برخي در ايران عادت كرده اند سر هر ماجرايي قصه ببافند و 
حتي از دل 2گل نيمه دوم سپاهان هم سند كم كاري بيرون بكشند، اما آنهايي كه 
بازي را كامل ديدند، تصديق مي كنند استقالل واقعا با همه وجودش بازي كرد و 

از نظر اصول بازي جوانمردانه نمره قبولي گرفت.

البته المپيك جزو گرنداسلم هاي تنيس محسوب نمي شود اما 
نواك جوكوويچ نتوانست نخستين طالي المپيكي خودش را 
هم به دست آورد تا به  دومين تنيسوري تبديل شود كه در يك 
سال 4 گرنداسلم و يك المپيك را مي برد. استفاني ماريا گراف 
يا همان استفي گراف آلماني تنها تنيسوري است كه توانسته 
در يك سال هم هر 4 مسابقه بزرگ گرند اسلم را با پيروزي 
پشت سر بگذارد و هم مدال طالي المپيك 1988سئول را 
به دســت بياورد. جوكوويچ فرصت داشت تا به ركورد گراف 
برســد و صاحب گرند اسلم طاليي شــود اما با شكست در 
المپيك اين اتفاق براي او رخ نــداد. از اين لحاظ گفتيم كه 
اين تنيســور صرب ملقب به صربيناتــور به تازگي با ركورد 
20قهرماني راجر فدرر سوئيسي در گرنداسلم ها مساوي كرده 
بود. جوكوويچ جزو 7 بازيكني است كه توانسته اند هر 4 گرند 
اسلم را برنده شوند و تنها بازيكن تاريخ تنيس مدرن است كه 
حداقل 2بار در هر 4 گرند اسلم موفق به ثبت قهرماني شده 
و دومين بازيكني است كه 4 گرنداسلم پياپي را برده است. با 
همه اينها او انگار اعصاب ندارد. پس از شكست دور از انتظار 
مقابل  حريف اسپانيايي در رده بندي المپيك، راكت تنيس 
خود را به سمت سكوي تماشاگران پرت كرد كه اين حركت 
با انتقاد و واكنش هاي تندي در شبكه هاي اجتماعي روبه رو 
شد. شانس آورد مسابقات بدون تماشاگر برگزار مي شود وگرنه 
اين حركت كشته و زخمي هم به جا مي گذاشت! تنيسور صرب 

دومين باري است كه در يك سال گذشته كنترل اعصابش را 
از دست مي دهد. او در سپتامبر ســال گذشته در ست اول 
بازي مقابل بوستاي اسپانيايي دور چهارم مسابقات تنيس 
آزاد آمريكا توپ را به گردن داور خط كوبيده بود. خيلي زود 
متوجه حركتش شد و از اين داور عذرخواست اما اين كافي 
نبود و جوكوويچ از رقابت ها كنار گذاشته شد و 10 هزار دالر 
هم جريمه پرداخت و به خاطر نرسيدن به مرحله يك هشتم 
اين تورنمنت 180امتياز هم در رنكينگ جهاني از دســت 
داد. يك بار هم به كرونا دچار و بعدا معلوم شد جزو مخالفان 
پروتكل هاي اجتماعي و واكسن است. به اين ترتيب جوكوويچ 
نتوانســت ويترين افتخاراتش را با طالي المپيك تكميل 
كند. طالهاي 2دوره قبلي به اندي ماري انگليســي رسيده 
بود و طالي امســال يا به خاچانوف يا به زورف مي رسد.مرد 
شماره يك تنيس جهان كال آدم خاصي است؛ خام گياه خوار 
است اما ماهي مي خورد. يك رستوران مخصوص وگان ها در 
مونته كارلو دارد. قبل از هر مسابقه اش روي چمن، به ويژه در 
مسابقات ويمبلدون كمي چمن مي كند و مي خورد. مخالف 
واكسن است؛ البته مخالف اجباري بودن آن. طرفدار ستاره 
سرخ بلگراد، ميالن و بنفيكاست اما در جام جهاني2018از 
كرواســي حمايت كرد و به دليل دشــمني بين كروات ها و 
صرب ها از سوي هم وطنانش مورد حمله قرار گرفت. او عادت 

دارد در طول مسابقه با خودش حرف بزند! 

ترميناتورصرب
 چرا جوكوويچ به راكت و توپ تنيس 

به چشم آلت قتاله نگاه مي كند؟
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  تعرفه خدمات دارويي حتي براي داروهاي بدون نسخه
وقتي شــهروندي اقدام به خرید قرص بدون نياز به نســخه مثال 
استامينوفن یا دیگر مسکن ها مي كند، داروخانه ها رقمي به عنوان 
تعرفه خدمات دارویي اضافه بر قيمــت دارو دریافت مي كنند كه 
اصال محلي از اعراب ندارد؛ زیرا بابت چنين خریدي نه مشاوره اي 
ارائه مي شود، نه دكتر داروسازي هست كه نظري بدهد و نه خریدار 
ســؤالي مي كند. آیا نباید جلوي دریافت وجه بابت این عناوین را 

بگيرند؟ 
چاهي از تهران 

   6 ماه قطعي تلفن در روستاهاي گيالن انصاف نيست
بيشتر از 6 ماه است كه كابل هاي تلفن روستاي »شفت و چماچاي« 
استان گيالن به ســرقت رفته و مخابرات هنوز هيچ اقدامي براي 
جایگزیني آنها نکرده اســت. با توجه به اینکه اكثر اهالي روســتا 
سالمند هستند و تنها دلخوشي شان مکالمه تلفني با فرزندانشان 
است، از مخابرات استان گيالن درخواست داریم هرچه زودتر به 

این مورد رسيدگي كنند.
 دهباشي از گيالن

پاسخ مسئوالن

همواره از ورود آقايان به واگن بانوان 
جلوگيري مي شود

روابط عمومي شركت بهره برداري قطارهاي شهري تهران و حومه 
پيرو چاپ پيام مردمي با عنوان »مسافران آزارگر در متروي تهران« 
در ستون »با مردم« روز 24تيرماه پاسخ داده است: »احتراماً ضمن 
تشکر از مسافر گرامي، به اطالع مي رساند موضوع جلوگيري از ورود 
آقایان به واگن بانوان، همواره مورد تأكيد شركت بهره برداري مترو 
و پليس مترو بوده و در این خصوص به صورت مســتمر نظارت و 
پيگيري الزم انجام مي پذیرد. البته در برخي مواقع به منظور تخليه 
ایستگاه هاي شــلوغ به خصوص تقاطعي و همچنين جلوگيري از 
ازدحام بيش از حد جمعيت، بعضي از مســافران حاضر در سکو 
به هر طریق ممکن سوار قطار شده تا فضاي مناسب جهت سایر 
مسافراني كه از سایر خطوط در حال آمدن روي سکو هستند، ایجاد 
شود. موضوع فوق نيز صرفا درخصوص شلوغي و ازدحام جمعيت 
مســافر بوده و در حالت عادي قطعا از ورود آقایان به واگن بانوان 

جلوگيري مي شود.«

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

پايان فرار قاتل 2 خواهر 
در سنندج

مردي كــه در جریان درگيــري خانوادگي با 
شليك گلوله همســر و خواهر همسرش را در 
سنندج به قتل رسانده بود 5روز پس از ارتکاب 

جنایت دستگير شد.
به گزارش همشــهري، این جنایت خانوادگي 
شامگاه سوم مرداد ماه امسال در خياباني واقع 
در محله حاجي آباد شهر سنندج اتفاق افتاد. آن 
روز مردي كه با همسرش دچار اختالف شده 
بود، سد راه او و خواهرش در یکي از خيابان ها 
شد و با شليك گلوله جان آنها را گرفت و پا به 

فرار گذاشت.
به دنبال این جنایت گروهي از مأموران پليس 

آگاهي تحقيقات در این پرونده را آغاز كردند.
بررسي هاي اوليه نشان مي داد كه قاتل مردي 
44ساله است. او و همســرش به نام بيان، پس 
از سال ها زندگي مشترك درحالي كه صاحب 
3فرزند بودند از مدتي قبــل دچار اختالفات 
شدید شــده بودند. به گفته خانواده مقتوالن، 
اختالفات آنها بر ســر رفتار بد شــوهر بيان با 
اعضاي خانواده اش بود تا جایي كه حدود 4 ماه 
پيش بيان دست فرزندانش را گرفت و خانه را 

ترك كرد و به خانه پدرش رفت.
در این مدت تالش خانواده بيان براي گفت وگو 
با داماد خانواده و پایان دادن به این اختالفات 
بي فایده بود تا اینکه شــب حادثــه مرد كه از 
دست همسرش خشمگين شده بود با خودرو 
راه او و خواهرش را در خيابان ســد كرد و پس 
از مشــاجره با همســرش، او و خواهرش را با 
شليك گلوله به قتل رســاند. این در حالي بود 
كه خواهر كوچك تر بيان نيز صاحب یك فرزند 

خردسال بود.
ماموران از همان روز به ســرنخ هایي از قاتل 
فراري دست پيدا كرده بودند و با دنبال كردن 
این سرنخ ها ســرانجام توانســتند صبح روز 
جمعه او را دســتگير كنند. به گفته سرهنگ 
عبداهلل فاتحي، رئيس پليس آگاهي اســتان 
كردستان  این مرد در عمليات ضربتي در یکي 
از روستاهاي شهرستان دهگالن دستگير  شد 
و در تحقيقات مقدماتي انگيزه قتل همســر 
و خواهر همســر خود را اختالفات خانوادگي 

اعالم كرد.

مرگ مرد تاجر در 
مخفيگاه گروگانگيران

اعضاي یك باند آدم ربایي، مردي 
تاجر را گروگان گرفتند و پس از جنايي

تهدیــد خانــواده اش، نقشــه 
باج گيري را عملي كردند، امــا به جاي تحویل 
گروگان جــان او را گرفتند و جســدش را در 

بيابان هاي پاكدشت دفن كردند.
به گزارش همشهري، تحقيقات در این پرونده از 
چند روز قبل شروع شد. آن روز زني سراسيمه 
قدم در اداره پليس تهران گذاشت تا مأموران را 

در جریان ربودن شوهرش قرار بدهد.
 وي گفت: روز 26تير ماه شوهرم طبق روال هر 
روز براي رفتن به محل كارش از خانه خارج شد، 
اما رفتن او بازگشتي نداشت. ما كه چندساعتي 
از او بي خبر بودیــم به موبایلــش زنگ زدیم، 
اما خاموش بود و همين مســئله نگراني من و 
بچه هایم را بيشتر مي كرد. وي ادامه داد: شوهرم 
تاجر اســت و آن روز متوجه شدیم كه به محل 
كارش هم نرفته است؛ درحالي كه نگران او بودیم 
فرد ناشناسي با من تماس گرفت و گفت شوهرم 
را گروگان گرفته انــد. او تهدید كرد كه اگر پاي 
پليس را به این ماجرا باز كنم قطعا جان شوهرم 
را مي گيرند و خواســت در ازاي آزادي همسرم 
یك ميلياردتومــان پرداخت كنــم. من هم از 
ترس اینکه مبادا گروگانگيران تهدیدهایشــان 
را عملي كنند و جان شوهرم را بگيرند به كسي 

حرفي نزدم. 

دفن پول و طال پاي درخت
همســر مرد تاجر بــه تکاپــو افتاد تــا مبلغ 
درخواستي گروگانگيران را تهيه و شوهرش را 
آزاد كند. ایــن زن در ادامه گفت: گروگانگيران 
24ســاعت به مــن زمــان داده بودنــد و من 
موفق شــدم در زماني كه تعيين كــرده بودند 
600ميليون تومان را تهيه كنم. آن روز به محلي 
كه گروگانگيران تعيين كرده بودند رفتم؛ به این 
اميد كه پس از گرفتن پول، شوهرم را آزاد كنند. 

وقتي با ســاك پول و طال در محل قرار حاضر 
شدم، یکی از گروگانگيران با من تماس گرفت 
و خواست تا ســاك را پاي درختي در باغچه اي 
كه آنجا بود دفن كنم. من هم دستور او را اجرا 
كردم. بعد از من خواست به خانه برگردم و گفت 
ظرف 2ساعت آینده شوهرم را آزاد خواهد كرد. 
من هم به خانه برگشــتم اما از همسرم خبري 
نشد. با شــماره گروگانگيران تماس گرفتم اما 
خاموش بود. 24ســاعت دیگر هم صبر كردم 
و پلك نزدم بــه این اميد كه شــوهرم به خانه 
برمي گردد، اما انتظارم بي فایــده بود و خبري 
از همسرم نشــد. در این شرایط بود كه تصميم 

گرفتم موضوع را به پليس اطالع بدهم.

ردپاي يك آشنا 
تيمي از كارآگاهان اداره یازدهم پليس آگاهي 
تهران با دســتور بازپرس جنایي مأمور شدند 
تا اعضــاي این باند گروگانگيري را شناســایي 
و گروگان را آزاد كنند. نخســتين حدس تيم 
تحقيق این بود كه گروگانگيري از ســوي یك 
آشنا رخ داده است. شواهد نشان مي داد كه مرد 
تاجر با فردي به نام حسن ارتباط كاري داشته، 
اما از مدت ها قبل با وي دچــار اختالفات مالي 
شده بود. مظنون اول، همين فرد بود كه تحت 
تعقيب پليس قرار گرفت، ولی او در خانه اش نبود 
و كسي از وي خبر نداشت و همين مسئله ظن 
پليس را نسبت به او بيشتر مي كرد. از سوي دیگر 
شــماره پالك خودروي مرد گروگان در اختيار 
همه واحدهاي گشتي قرار گرفت تا اینکه ماشين 
وي در اطراف تهرانسر پيدا شد اما هيچ سرنخي 
از سرنوشت وي به دســت نيامد. در گام بعدي 
مأموران راهي محل قراري كــه گروگانگيران 
تعيين كرده بودند شــدند و به بازبيني تصاویر 
دوربين هاي مدار بســته اطــراف پرداختند. 
تصاویر نشان مي داد كه آن روز 2مرد جوان ساك 
پولي را كه زیر درخت دفن شده بود، برداشته و 

داخل ماشيني گذاشته و سپس منطقه را ترك 
كرده بودند. شماره پالك خودرو به دست آمد و 
مشخص شد كه 2مرد جوان، از دوستان حسن، 
مظنون اصلي پرونده كه با گروگان اختالف مالي 

داشت، هستند.

جنايت
تحقيقــات حکایت از این داشــت كه حســن 
مظنون اصلي این پرونده از مدت ها قبل در یك 
كارگاه توليدي رفت وآمد دارد. 2مرد جواني كه 
ساك پول را از زیر درخت برداشته بودند نيز در 

همان كارگاه توليدي كار مي كردند.
وقتي مأموران براي دستگيري 2مرد وارد كارگاه 
شدند، ساك پول ها را در آنجا كشف كردند، اما 
داخل آن، پول و طالیي نبود. 2مرد دســتگير 
شــده در بازجویي ها راز ایــن گروگانگيري را 
فاش كردند و گفتند كه گروگان كشــته شده 
است. یکي از آنها گفت: من و دوستم در كارگاه 
توليــدي كار مي كنيم و حســن هرازگاهي به 
آنجا رفت وآمد داشــت. چند روز قبل حسن و 
همسرش به همراه مردي ميانسال وارد كارگاه 
شدند. مرد ميانســال همان تاجري بود كه به 
گروگان گرفته شده بود. او حال خوبي نداشت. 
حسن مدعي شــد كه مرد ميانسال، پدر زنش 
است و بيماري دارد. او از من و دوستم خواست 

تا آنها را بــه خانه اي در حوالــي جنوب تهران 
برسانيم. ما هم قبول كردیم و آن روز آنها را سوار 
ماشين كردیم و به سمت یکي از مناطق جنوب 

تهران رفتيم.
 وي ادامه داد: حسن، همسرش و گروگان پياده 
شدند و رفتند، اما ساعتي بعد حسن به من زنگ 
زد و گفت حال پدرزنش بد شــده است. او از ما 
خواست كمکش كنيم كه وي را به بيمارستان 
ببرد. اما وقتي من و دوستم وارد خانه اي شدیم 
كه آنها در آنجا حضور داشــتند با پيکر بي جان 
مرد ميانسال روبه رو شــدیم. به خواسته حسن 
و همسرش جسد مرد ميانسال را به بيابان هاي 
اطراف پاكدشــت بردیم و دفــن كردیم و بعدا 
متوجه شدیم حسن دروغ مي گفته و او پدرزنش 
نبوده اســت. متهم ادامه داد: وقتي او ماجرا را 
برایمان توضيح داد، من و دوستم براي گرفتن 
پول راهي محل قرار با خانواده مقتول شــدیم 
و پس از برداشتن ســاك همه آنها را به حسن 
و همســرش تحویل دادیم و آنها پول بســيار 
ناچيزي در حد چند ميليون به ما دادند. دیگر 
آنها را ندیدیم تا اینکه دستگير شدیم و اطالعي 

از مخفيگاهشان نداریم.
با دستور بازپرس شعبه ششم دادسراي جنایي 
تهران، 2متهم بازداشت شدند و جست و جو براي 

دستگيري زوج فراري ادامه دارد.

پليس پايتخت در تعقيب زوج آشنايي است 

كه پس از باج گيري، جان گروگان را گرفتند 

زن خشمگين شوهرش را به گلوله بست
زن جوان كه با شوهرش دچار 
اختالف شــده بود در اقدامي 
جنون آميز مقابل شوراي حل 
اختالف كرمانشاه 6گلوله به 
او شــليك كرد و وي را تا یك 

قدمي مرگ پيش برد.
به گزارش همشــهري، صبح 
دیــروز افرادي كــه از مقابل 
شوراي حل اختالف كرمانشاه 
عبور مي كردند شاهد حادثه 
هولناكي بودند. مرد جواني در 
حال سوار شدن به  خودرواش 
بود كه ناگهان زني به او نزدیك شــد و با كلت كمري كه در دست داشت شروع به 
تيراندازي به سویش كرد. این زن پس از آنکه 6گلوله به سوي مرد جوان شليك كرد 
قصد داشت با پاي پياده از آنجا فرار كند اما مأموران كالنتري 22بهمن كرمانشاه سر 
رسيدند و او را بدون هيچ مقاومتي دستگير كردند. در شرایطي كه مرد جوان غرق در 
خون روي صندلي خودرواش افتاده بود معلوم شد كه ضارب همسر اوست كه به دليل 

اختالفاتي كه با یکدیگر داشتند دست به این كار زده است.
در همين حال، ســرهنگ محمدرضا آمویي، معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي 
استان كرمانشاه جزئيات بيشــتري از این حادثه را بازگو كرد و به همشهري گفت: 
بررســي هاي اوليه حاكي از آن است كه زن 41ســاله از مدتي قبل با شوهرش كه 
38سال دارد دچار اختالف شده بود و این درگيري نيز به احتمال زیاد به دليل همين 

اختالفات رخ داده است.
او ادامه داد: زن خشمگين 6گلوله به سوي شوهرش شليك كرد كه یکي از گلوله ها 
به پشت گردن او اصابت كرد و هم اكنون مرد جوان در بيمارستان بستري است و در 
شرایط وخيمي به سر مي برد. او درباره وضعيت متهم گفت: بررسي ها نشان مي دهد 
او هيچ همدستي نداشــته و به دليل اختالف با شوهرش دست به این كار زده است. 

وي هم اكنون در بازداشت به سر مي برد و تحقيقات تکميلي در این باره ادامه دارد. 

اولويت بندي واكسيناسيون استاندارد است
افرادي هم كه در سيستان و بلوچســتان شناسنامه یا كارت 
احراز هویت نداشته باشند، با ارائه گواهي از یك مرجع قانوني 
مبني بر اینکه شهروند ایراني هستند مي توانند واكسينه شوند. معموال تأثير تزریق 
واكسن در كاهش ميزان مرگ ومير 2هفته طول مي كشد، اما هم اكنون مهم ترین 
چيزي كه به دنبال آن هستيم كاهش ميزان بستري افراد و آمار فوتي هاي كروناست. 
در همين مدت پس از تزریق واكسن كرونا هم شاهد این كاهش نياز به بستري شدن 
بيماران مبتال به كرونا و مرگ ومير آنها بوده ایم. حتي با توجه به واریانت هاي جدید 
باز هم ميزان تأثيرگذاري واكسن بر كشــنده بودن بيماري مؤثر و مناسب است و 
اميدواریم در چند هفته پيش  رو، باز هم شــاهد كاهش زیاد مرگ ومير و بستري 
باشيم. مردم باید درنظر داشته باشند با وجود اثربخشــي كم بعضي واكسن ها بر 
واریانت هندي ویروس كرونا نباید از تزریق واكســن خــودداري كنند. نکته مهم 
تأثير واكسن بر شدت یافتن بيماري و كشــنده بودن آن است كه در زمان پاندمي 
مانند كووید-19، یکي از مهم ترین مواردي اســت كه تك تك افراد جامعه باید به 
آن توجه داشته باشــند، به اضافه اینکه هم اكنون تمام واكسن هاي موجود و مورد 
تأیيد در كشــور ما هم از چنين تأثيري برخوردارند، اما نکتــه دیگر كه مردم باید 
به آن توجه داشته باشند واكســن هایي اســت كه به اصطالح در بازار سياه وجود 
دارند. این واكســن ها حتي اگر هم اصالت داشته باشند به دليل شرایط نگهداري و 
حمل ونقل شان، نه تنها اثربخشي در برابر ابتال به بيماري كرونا ندارند، بلکه گاهي 
هم مي توانند خطرناك باشند؛ بنابراین هيچ ضرورتي ندارد مردم با قيمت هاي باال، 

اقدام به تزریق چنين واكسن هایي كنند؛ نوبت به همه مي رسد.

ادامه از 
صفحه اول
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سریال

داستانآخرشبدرسيانان
 سریالي مستند درباره پدر همه برنامه هاي 

تلویزیوني مجري محور 

سي ان ان در سریال مستند 6  قسمتي 
خود با عنوان »داســتان آخر شــب« 
تاریخچه صنعت تلویزیون و برنامه ها و 
نمایش هاي)شوهاي( شبانه را روایت 
مي كند. این ســریال بــا همکاري 
كمپاني كانادایي »كریم پروداكشنز« 

ساخته شده است. این كمپاني پيش تر 
در توليد سریال هایي نظير »كتاب بازي دیکتاتور« نيز همکاري 

داشته است. در مســتند »داستان آخر شــب« به طور ویژه به برنامه 
موسوم به برنامه »آخر شب« كه از شبکه »ان بي سي« پخش مي شود 
و چندین مجري در طول 6دهه از ســال1962 اجراي آن را عهده دار 
بوده اند، با اســتفاده از تعداد زیادي تصاویر آرشيوي و گفت وگوهاي 
جدید و قدیمي پرداخته شده است. برنامه »آخر شب« نامي است كه با 
یك پسوند یا یك پيشوند بيشتر و كمتر اغلب به برنامه هایي كه از طریق 
برخي از شبکه هاي تلویزیوني آمریکا به صورت نمایشي و شومانند در 
ساعات آخر شب نمایش داده مي شود، اطالق شده است. برخي از این 
برنامه هاي شوي شبانه حتي به نام مجري خود نزد مخاطبان مشهور 
شده اند. برنامه هاي آخر شب به یك سري برنامه هاي گفت وگومحور با 
شخصيت هاي مشهور دنياي موسيقي و ادب و هنر، سينما، تلویزیون و 
فرهنگ عامه اختصاص دارد. این برنامه ها اغلب همراه است با اجراي 
زنده موسيقي و برنامه هاي استندآپ كمدي یا نمایش هاي كوتاه كمدي. 
كانن اوبراین، مجري برنامه »آخر شب« از 13سپتامبر 1993تا 20فوریه 
2009، جيمي كيمل، ميزبان و مجري برنامه  تاك شو آخر شب »جيمي 
كيمل به صورت زنده« از سال 2003، ووپي گولدبرگ، بازیگر و كمدین 
آمریکایي و ميزبان و مجري برنامه آمریکایي»نگاه«، ترور نواح، كمدین 
و مجري اهل آفریقاي جنوبي، ســت ميرز و لورن مایکلز در ســاخت 
مستند6قسمتي »داستان آخر شب« شــبکه »سي ان ان« مشاركت 
داشــتند.  در این ســریال به تاریخچه برنامه هاي نمایشي نيمه شب 
)شوهاي تلویزیوني شبانه( و ميزبانان و مجریان مشهور این برنامه ها 
ضمن نمایش گفت وگوهایي با جاني كارسون، ميزبان و مجري برنامه 
»نمایش امشب با جاني كارسون« از سال1962 تا 1992كه از شبکه 
»ان بي سي« پخش مي شد، »جي لنو« ميزبان و  مجري برنامه »نمایش 
امشــب با جي لنو« از 1992تا 2009از »ان بي ســي«، دیوید لترمن، 
ميزبان و مجري برنامه »نمایش آخر شب با دیوید لترمن از ان بي سي« و 
»نمایش آخر با دیوید لترمن از سي بي اس«، »كانن او براین«، »جيمي 
فالون«، »جيمي كيمل«، »جون اســتيوارت« و »استفن كولبرت« 
نگاهي ویژه شده است. در این سریال همچنين پرده از برخي از لحظات 
به یادماندني و خاطره انگيز این برنامه ها كه در آن، مجریان افسانه اي 
به سياســت، فرهنگ عمومي و مباحث مرتبط با صنعت ســرگرمي 

مي پرداختند، برداشته شده است. 

آرشنهاوندي
مترجم  در محاصره شهر

 نمایشگاه گروهي »شهربند« تهران امروز را به تصویر مي كشد
نامه نگاري 

هم واليتي ها 
 كيانيان از قاليباف 

براي پيوستن به كارزار
  #   نه_به_محدودیت_اینترنت

 دعوت كرد

 

شهربند را محصوري و محبوسي در شهر گفته اند یا كسي كه 
او را به بودن در شــهري مجازات كرده اند و تبعيدي آن شهر 
است. مجازات او زندگي كردن در شهري است كه راه گریزي 
از آن ندارد و به زیســتن در آنجا مجبور شــده است. شهربند 
واژه اي است كه از گذشته هاي ادبيات فارسي مي آید و از اتفاق، 
 تجانس بسياري با شهروند دارد كه مفهومي امروزي و متعلق به 
شهرنشيني مدرن است. 2واژه به رغم تجانس ظاهري، به لحاظ 
مفهومي فرسنگ ها از هم فاصله دارند. مي توان گفت كه زیستن 
انسان در شهرهاي بزرگ در دنياي مدرن نوعي شهربندي است. 
انسان ها به رغم مصائب و دشواري ها در شهرها زندگي مي كنند 
و زندگي در آنجا را تاب مي آورند و از آن گریزي ندارند. نمایشگاه 
شــهربند كه به همت آســيه مزیناني در گالري آ دایر شده، 
مجموعه اي است از آثار هنرمنداني كه زیست شهري را به تصویر 
كشيده اند؛ از ازدحام آدم ها در مترو و آسمان خراش هایي كه 
سيماي شهر را مخدوش كرده اند تا گوشه هاي دنجي كه مي توان 
در این ازدحام پيدا كرد و تکه هایي كه از گذشته تهران تا امروز 
باقي مانده اند و... . همه اینها مجموعاً تهران امروز را شکل داده اند.
»شهربند« مجموعه اي از تصویرهاي گوناگون از سيماي شهر 
به دست مي دهد. هنرمندان تهران امروز را این گونه مي بينند؛ 
گاهي شلوغ، گاهي مکدر، گاهي زشــت و گاهي زیبا. گاهي 
گوشه دنجي را در ازدحام شــلوغي ها جست و جو مي كنند و 

مي یابند. گاهي تقابل بافت سنتي و آسمان خراش هاي امروزي 
را به تصویر مي كشند، گاهي زندگي روزمره اي را در كوچه اي 
روایت مي كنند، گاهي شهري را نشــان مي دهند كه سيم ها 
آن را احاطــه كرده اند، گاهي ویترین هاي زیبــاي مغازه ها را 
تصویر مي كنند و... . »شــهربند« مجموعه اي از آثار هنري در 
شکل هاي گوناگون است؛ نقاشــي، عکس، گرافيك، كارهاي 
حجمي و... اگرچه غلبه با نقاشي هاست و در ميان نقاشي ها نيز 
كارهاي نسل نوواقع گرایان كه در سال هاي اخير جلوه كرده اند، 
بيشتر است؛ مثل كارهاي مهسا كيالها، فاطمه طراح، مصطفي 
سلطاني و نوشين خدادادي. با این حال نباید از عکس هاي هوفر 
حقيقي گذشت كه نماهایي یگانه از تهران امروز را تصویر كرده 
است و از كارهاي نوژن حق دوست و فرید بيان كه در ميان انبوه 
كارهاي نمایشگاه متفاوت از بقيه اند. »شهربند« در عين حال 
تاریخ تهران را مرور مي كند؛ از عمارت هاي گذشته و گذرهاي 
قدیمي بازار در نمایشگاه حاضرند تا متروكه هاي دهه هاي 50 و 
60 و چشم اندازهاي امروزي ساختمان ها و حتي نقاشي هایي كه 
آینده هولناك شهر را به تصویر كشيده اند؛ مثل آپوپتوسيس از 
زهرا قياسي كه تهران را در فوران آتشفشان دماوند تصویر كرده 
است. اما نمایشگاه شهربند 2شگفتي دارد؛ اولي در لحظه ورود 
كه راه گالري با بلوك هاي سيماني بزرگ موسوم به نيوجرسيـ  
كه در سال هاي اخير شمارشان روبه فزوني استـ  مسدود شده 
و رفت و آمد به گالري را دشوار مي كند. شگفتي دوم تقریباً در 
انتهاي نمایشگاه است؛ كسي در ميان سيم هاي خاردار محبوس 

شده و شهربندي را بعينه اجرا مي كند.

مهردادطبرسي
روزنامه نگار

طرح مجلس در صيانت از فضاي مجازي چنان باعث نگراني اقشار مختلف 
جامعه شــده كه هر كس دستش مي رســد، مي خواهد براي جلوگيري 
از اجراي آن كاري كند. رضا كيانيان، بازیگر مشــهدي ســينما، تئاتر و 
تلویزیون كه یکي از به یادماندني تریــن نقش هایي كه تاكنون ایفا كرده، 
نقش مأمور امنيتي اي به نام سلحشور در فيلم »آژانس شيشه اي« است، 
در روز عيد غدیر خم در واكنش به این طرح نامه اي سرگشــاده با لهجه 
مشهدي خطاب به رئيس مجلس، محمدباقر قاليباف، كه او هم مشهدي 
است، نوشت و ســعي كرد با زبان طنز هم والیتي خود را از مضرات این 
طرح آگاه كند. نامه كيانيان به قاليباف چنين شــروع مي شــود: »سالم 
همشــهري و هم والیتي عزیز، آقاي دكتر قاليباف. امروز عيد است. عيد 
موال علي ســت كه ســالم خدا بر او و خانواده او. تبریك مي گویم. با این 
عيدي علي وار!!! از »121 نفر از نمایندگان مجلس« تشــکر مي كنم. از 
تصویب طرح محدود كردن اینترنت!!!« كيانيان در بخشــي از این نامه از 
قاليباف مي پرسد طرح محدود كردن فضاي مجازي از روي دست كدام 
كشور كپي شده است: »قاليباف جان، بِچه ي ِمَشد! چه كشور هایي دامنه 
اینترنت را تنگ كرده اند؟ چين، روســيه، هند و صد البته كره شمالي. آیا 
ما دنباله رويِ  این كشور ها هستيم !!!؟ پس اگر دنباله روشان هستيم، چرا 
در زمينه رشد اقتصادي شان، دنباله َروي نمي كنيم؟ چرا دنباله روي رشد 
اقتصادي هند و چين و روســيه نيســتيم.« كيانيان در انتهاي نامه اش، 
قاليباف را به »امام هشتم« قسم داده كه به نامه او اهميت بدهد و به كارزار 
#خوزستان_آب_ندارد و #نه_به_محدودیت_اینترنت بپيوندد. قاليباف 
نيز نامه كيانيان را بي جواب نگذاشت و از فرصت پاسخگویي به نامه این 
بازیگر استفاده كرد تا مسئوالن قوه مجریه را مسبب بي سروساماني امور 
معرفي كند. قاليباف نامه اش را به كيانيان اینطور شروع مي كند: »سالم 
همشهري، هم والیتي و هنرمند دوست داشتني آقا رضاي كيانيان عزیز... 
عيد را به شما تبریك مي گویم؛ ان شــاءاهلل زیر سایه موال علي سالمت و 
موفق باشيد. آقا رضاي عزیز؛ همين اول بسم اهلل من هم یك قسم مشدي 
ميدم كه جان امام رضا)ع( از روزي كه كار این مجلس شروع شد، یك روز 
هم نبوده كه از بي عملي و بي خيالي آقایاني كه مسئوالن اجرایي كشور در 

حوزه هاي اقتصادي بوده اند، خون به دلمان نشده باشد.« قاليباف پس از 
برشمردن تعدادي از اقدامات مثبت قوه مقننه براي رفع مشکالت كشور و 
انفعال قوه مجریه در عمل به مصوبات مجلس، سراغ طرح صيانت از فضاي 
مجازي مي رود و مي نویسد: »درخصوص طرح صيانت هم نکاتي كه الزم 
بود را صبح امروز به عرض رســاندم؛ برنامه مجلس بستن اینستاگرام و 
واتساپ و ســایر پلتفرم هاي پركاربرد كه كســب وكارهاي مردم در آنها 
تعریف شده، نيست. بســياري از آنچه درباره این طرح ادعا مي شود اصال 
در آن وجود ندارد؛ البته در همين خصوص هم طرح موجود اصالحات و 
ابهاماتي دارد كه آنها در بررسي هاي كميسيون اصالح خواهد شد. جلسات 
كميسيون را هم به صورت علني برگزار مي كنيم تا هم كارشناسان فرصت 
نقد داشته باشند و هم مردم در جریان آنچه برایشان اهميت حياتي دارد، 
قرار گيرند. با بگير و ببند نمي توان مدیریت فرهنگي كرد و ما هم به این 
قائليم و آن را باور داریم . آقاي كيانيان عزیز، همشهري و هم والیتي؛ دعا 
كن ما بيشــتر از اینکه شبيه سلحشورها شده باشــيم، هنوز حاج كاظم 
باشيم؛ هنوز دلمان براي عباس ها بسوزد و هنوز دهه ثباتي نشده باشيم؛ 

ما همانيم كه از قبل مي شناسي.« 
جز كيانيان، سينماگران و هنرمندان دیگري هم به صورت فردي یا در 
قالب بيانيه هاي گروهي به طرح صيانت واكنش نشان داده اند. در یکي 
از جدیدترین این واكنش ها، انجمن صنفي فيلمنامه نویسان سينماي 
ایران در انتقاد از طرح منســوب به صيانت از حقوق كاربران در فضاي 
مجازي بيانيه داد. در بخشي از این بيانيه آمده: »كلمات را تهي از معنا 
نکنيد؛ به اســم »صيانت« گذران زندگي، معاش و سالمت رواني مردم 
ایران را نابود نکنيد. اجراي آزمایشي طرح »صيانت از فضاي مجازي« را 
مجلس تصویب كرده است؛ نمایندگاني كه در شرایط نااميدي مردم، با 
حداقل آرا وارد مجلس شده اند، مجدانه درصدد اثبات این گزاره هستند 
كه دركي از شرایط زندگي مردم كشورشان ندارند.« در پایان این بيانيه 
آمده: »این طرح یك ماجراجویي كوته نظرانه است و اميدواریم در همين 
مرحله متوقف شــود. انجام این تصميم  نابخردانه به صالح این كشور و 

این مردم نيست.«

درگذشتاسطورهشناسبزرگ
جالل ستاري، اسطوره شــناس بزرگ ایراني دیروز درگذشت.  روز گذشته در آخرین 
ساعت هاي بسته شدن این صفحه خبر رسيد كه جالل ستاري، نویسنده  بيش از90 
اثر درباره اسطوره شناسي، نقد فرهنگي و افسانه شناسي در سن نود سالگي در گذشته 

است. 
 ستاري در سال 1310 در شهر رشت متولد شــد. او در رشته روانشناسي در سوئيس 
تحصيل كرد، و سپس به خاطر عالیقش به شناخت اسطوره مطالعات خود را در این زمينه 
ادامه داد. او كه ازشاگردان ژان پياژه روان شناس  بنام فرانسوي بود، در بازگشت به ایران 

همه تالش خود را صرف شناخت و بازخواني اساطير و داستان هاي افسانه ایراني كرد. 
آثار جالل ســتاري  چه تاليف و چه  ترجمه، همگي آثار مهمي در شناخت ریشه هاي 

رفتاري مردم سرزمين ایران است. 
نمایش در شــرق، چشــم انداز اســطوره، زبــان رمزي افســانه ها، در بــي دولتي 
فرهنگ، پژوهشــي در احــوال شــيخ صنعا و دختــر ترســا، اســطوره در جهان 

 امــروز و ســيماي زن در فرهنــگ ایــران  از آثــار معروف جالل ســتاري اســت. 
روزنامه همشهري با تسليت درگذشت جالل ستاري، فردا در مطالب مفصلي به جایگاه 

علمي و شخصيت برجسته این استاد فقيد خواهد پرداخت.
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مروان قبالن
نویسنده و تحليلگر سوریه اي

فتانه احدي
روزنامه نگار

   اندونزي، ميزبان همه سويه هاي كرونا
ويروس ها به طور مداوم از طريق ايجاد جهش در ژن هاي خود، در حال تغيير و دگرگوني هستند و انواع پيشرفته تري ايجاد 
مي كنند. ويروس كرونا نيز كه از نوع ويروس  هاي RNA اســت، دائما و به تدريج در حال تغيير است. هنگامي كه يك نوع 
جهش يافته ويروس باعث افزايش ناگهاني شيوع مي شود و آمار بيماران بستري شده در بيمارستان ها را باال مي برد و مرگ و مير 
را افزايش مي دهد، سازمان بهداشــت جهاني آن را گونه خطرناك نامگذاري مي كند. در سطح جهان، 4سويه خطرناك از 
ويروس كرونا وجود دارد: نوع به اصطالح آلفا، نخستين بار در انگليس شناسايي شد. نوع بتا، نخستين بار در آفريقاي جنوبي، 
نوع دلتا، نخستين بار در هند شناسايي شد  و نوع گاما، نخستين بار در برزيل شناسايي شد. به عنوان نمونه، نوع دلتا 4 تا 
5برابر قوي تر از ويروس اصلي است. همه موارد غير از گاما در اندونزي شناسايي شده  و اكنون اين كشور توانايي تشخيص در 
مدت زمان كوتاه براي شناسايي سويه هاي جديد را دارد. بيش از 3هزار رشته ژنوم از ابتداي سال جاري ميالدي )طي 7ماه( 
در اندونزي توالي يابي شده درحالي كه اين ميزان در سال گذشته، فقط 200 تا 300رشته بوده است. اين وضعيت، به نگراني ها 

در مورد ظهور سويه اي بسيار خطرناك تر از قبلي ها را در اندونزي دامن زده است.

كيوسك

آتش سوزي هاي گسترده در جنوب تركيه 
كه از هفته گذشته شروع شده و مناطق گزارش

توریستي این كشــور را بحراني كرده، 
ادامه روند جدیدي از تغييرات هواشناســي است كه 
دانشــمندان از مدت ها پيش درباره آن هشدار داده و 

تغييرات اقليمي را عامل آن مي دانند.
بــه گــزارش گاردیــن، 4نفــر در شــعله هاي این 
آتش سوزي ها كه بيش از 4هزار آتش نشان را در بيش 
از 80نقطه به خود مشغول كرده، جان خود را از دست 
داده اند و هزاران نفركه به تعطيالت آمده اند مجبور به 
ترك منطقه شده اند. برخي از این مسافران، با قایق  از 
هتل ها به نقاط امن منتقل شده اند.  آتش سوزي ها بعد 
از گرماي بي سابقه در تركيه شروع شده؛ دماي هوا در 
این كشور به باالترین حد در 60ســاله خود رسيده و 
هفته گذشته در شهر چزره در جنوب شرق این كشور 

به 49.1درجه رسيد.
این آتش سوزي ها كه دانشــمندان درباره تداوم آنها 
هشدار داده اند، حلقه آخر از زنجيره بالیاي طبيعي است 
كه به خاطر تغييرات اقليمي در دنيا روي داده اند؛ از موج 
بي سابقه گرما در آمریکا و سيل در اروپا و چين گرفته 
تا آتش سوزي در سيبري و حاال آتش سوزي در حاشيه 
مدیترانه، دنيا شاهد رویدادهاي بي سابقه اي است كه 
گرمایش جهاني دست ساخته بشر، عامل آنها بوده است.

چاتااي تاوســان اوغلو، اســتاد بيولوژي در دانشــگاه 
حاجت تپه در آنــکارا كه متخصص اكولوژي اســت 
درباره این آتش سوزي ها به نيویورك تایمز گفته است: 

»بســياري از این آتش ها را نمي توان خاموش كرد. با 
توجه به تأثير باد خشــك، آتش سوزي ها بسيار سریع 
روي داده اســت. این نخستين نشــانه از بالیي است 
كه تغييرات اقليمي در آینده مي تواند بر ســر منطقه 

مدیترانه بياورد.«
براساس گزارشي كه در سال 2018در مجله معتبر نيچر 
منتشر شده، اگر دماي جهاني 3درجه باال برود،  ميزان 
سطح مناطقي كه هر ساله در جنوب اروپا در آتش خواهد 

سوخت،  دوبرابر خواهد شد.
بر همين اســاس، حتي اگر دماي هوا فقط 1.5درجه، 
یعني همــان هدفي كــه توافق پاریــس تعيين كرده 
افزایش پيدا كند، آتش سوزي باز هم دست از سر مناطق 
مدیترانه اي اروپا برنخواهد داشــت و ساالنه 40درصد 
بيشتر خواهد بود. آتش سوزي ها در تركيه، آخرین پرده 

از نمایش جهنمي تغييرات اقليمي در مدیترانه است و 
انتظار مي رود، شعله هایش به زودي بخش هاي دیگري را 
هم در جنوب اروپا فرابگيرد. پيش از این  قبرس، بدترین 
آتش سوزي هاي تابســتاني در چند دهه اخير را تجربه 
كرده و 3نفر هم به خاطر آن جانشان را از دست داده اند. 
مقامات در یونان هم مناطقي را به خاطر آتش سوزي ها 
در شــمال آتن تخليه كرده اند. انتظار مي رود در ایتاليا 
هم اوضاع بدتر شود و در برخي مناطق، اعالم وضعيت 
قرمز شده است. سازمان جهاني هواشناسي گفته است 
كه دما در مناطق داخلي ایتاليا همچون یونان و تركيه به 
40درجه خواهد رسيد. موج گرما در جنوب اروپا احتماال 
در هفته آینده تداوم خواهد داشت و برخي پيش بيني 
مي كنند كه دماي هوا، به طرز بي ســابقه اي باال برود و 
چند ركورد جدید ثبت شود. سازمان هواشناسي تركيه 

سازمان ملل در مورد ادامه درگيري ها در مناطق 
مسكوني شهر قندهار هشــدار داده است. دفتر 
سازمان ملل در افغانســتان )يوناما( اعالم كرده 
طي 2هفته گذشته دست كم 230غيرنظامي در اثر 
اصابت گلوله در اين شهر زخمي شده اند. كشيده 
شدن جنگ به شهرهاي بزرگ، شرايط در افغانستان 
را به كلي تغيير خواهد داد. پيش از اين طالبان به 

حفاظت از مناطق مسكوني متعهد شده بود.

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

روزنامه اطالعات روز ]افغانستان[

واكسينه شده ها مي توانند ناقل 
كرونا باشند

هشدار درباره جنگ در قندهار

نيويورك تايمز به نقل از مركز كنترل و پيشگيري 
بيماري آمريكا نوشته كه افراد واكسينه شده در 
برابر ويروس نوع دلتاي كرونا ممكن است خود 
بيمار نشوند اما مي توانند ناقل ويروس باشند. 
اين مركز نتيجه تحقيقات خود را منتشر و اعالم 
كرده كه در اين رابطه مطمئن است. دلتا اكنون 

شايع ترين گونه كرونا در جهان است.

جهان نما

قدرت نمايي چين در دمشق
سفر اخير وانگ یي، وزیر 
خارجه چين، به سوریه 
پرسش هاي متعددي را 
درباره علل و اهداف این سفر براي رســانه ها مطرح كرده است. 
او در جریان این ســفر كوتاه ضمن مالقات با بشار اسد و فيصل 
مقداد، همتاي سوریه اي خود از قدرت هاي جهاني خواست سقوط 
نظام در سوریه را تمام شده به شمار آورده و بر یافتن راه حل هاي 

سياسي براي پایان جنگ داخلي این كشور تمركز كنند.
وانگ یي اگرچه در این ســفر، هيچ وعده اي نداد و سند همکاري 
اقتصادي با ســوریه امضا نکرد اما ســفر وزیــر خارجه چين به 
دمشق یك پيام واضح داشت؛ او براي نخستين بار به صراحت از 
تحریم هاي آمریکا و اروپا عليه اقتصاد سوریه انتقاد كرد. وانگ یي 
پس از سفر به دمشق به عنوان نخستين مقصد سفرهاي منطقه اي 

خود به خاورميانه، عازم قاهره شد.
روشن است كه چين براي نخســتين بار با اعزام یك مقام عالي 
رتبه خود به دمشق طي ساليان گذشته به دنبال جذب حداكثري 
توجه رسانه ها و افکار عمومي بوده است؛ آن هم درحالي كه رفتار 
این كشور نسبت به سوریه، دست كم از ســال2011 تا كنون با 
محافظه كاري و قرار گرفتن در خط مواضع روسيه شناخته مي شد. 
چين از ابتداي بحران داخلي ســوریه همواره از دولت مركزي به 
ریاست جمهوري بشار اســد حمایت كرده است، اما درعين حال 
نمي توان بــراي چين، نقشــي همچون دیگــر بازیگران مطرح 
نظير روسيه قائل شــد. به عبارت دیگر، چين تا كنون منافع قابل 
توجهي براي خود در پرونده سوریه تعریف نکرده و بر این اساس 

نقش آفریني پر رنگي هم در آن نداشته است.

دغدغه اصلي چين در حوزه شرقي مدیترانه از پایان جنگ سرد 
تا كنون، بر توسعه روابط با رژیم صهيونيستي متمركز بوده است. 
در این زمينــه باید توجه داشــت بازار ســوریه در مقياس هاي 
بين المللي بــراي ظرفيت هاي اقتصاد چين چنــدان قابل توجه 
نيســت، مبادالت تجاري ميان 2كشــور بســيار اندك است و 
سرمایه گذاري چيني هم در دمشــق وجود ندارد. در عين حال، 
سوریه هيچ جایگاه ویژه اي در طرح كمربند و راه )جاده ابریشم 

جدید چين( ندارد.
در حقيقت موضع چين نسبت به بحران سوریه به یکي از اصول 
بنيادین سياســت خارجي این كشــور برمي گــردد: احترام به 
حاكميت ملي و عدم پذیرش مداخلــه بازیگران خارجي در امور 
داخلي دیگر كشورها. بر این اساس، چين هرگز با ورود قدرت هاي 
خارجي به معادالت داخلي كشورهاي جهان، چه از طریق اعمال 
فشار و نفوذ سياسي و یا مداخله نظامي موافق نيست. باید توجه 
داشته باشيم كه چين با پافشــاري بر این اصل، پيش از هرچيز 
بر اســتقالل و جلوگيري از مداخله قدرت هــاي خارجي بر امور 
داخلي خود تأكيد مي كند. تقابل با جنش اعتراضي دانشجویان 
در ميدان تيان آن من در سال 1989و یا فشار بر اقليت مسلمان 
اویغور ازجمله مصادیــق مخالفت چين با مداخله كشــورهاي 
خارجي در امور داخلي خود است. جالب آنکه چين با وجود اقتصاد 
پيشرفته و توسعه پر سرعت، از برخي مشکالت مشابه با كشورهاي 
عربي كه مي تواند به انفجار شــرایط داخلي و بر هم خوردن نظم 
سياسي منجر شود رنج مي برد: از اختالف طبقاتي گرفته تا فاصله 
چشمگير سطح توسعه یافتگي مناطق ســاحلي نسبت به عمق 
سرزميني. در عين حال نگراني چين از فعاليت برخي گروه هاي 
تروریستي در منطقه تركستان شرقي و ارتباط آنها با بحران سوریه 

را هم باید مورد توجه قرار داد.
بنابراین بسياري از موضع گيري هاي چين نسبت به پرونده سوریه 
و حتي سراسر جهان عرب طي یك دهه گذشته ریشه در چنين 
دركي از مسئله حاكميت ملي و ضرورت احترام به آن داشته است. 
اما هم اكنون شرایط تغيير كرده و پکن نيز تمایل دارد این تغيير را 
براي رسانه ها و افکار عمومي به نمایش بکشد. چين دیگر قدرتي 
منطقه اي، محاصره شده در شرق آسيا نيست كه ناچار به حفظ 
گارد تدافعي خود مقابل غرب باشد. باید توجه داشت كه بر مبناي 
این موقعيت جدید، حتي اهميت حوزه شرق مدیترانه و كشورهاي 
موجود در آن نيز براي چشم انداز اقتصادي چين افزایش مي یابد؛ 
بنابراین تالش احتمالي پکن براي ورود به كشورهایي نظير سوریه 
یا عراق و سرمایه گذاري زیرســاخت هاي اقتصادي-عمراني این 

كشورها چندان دور از انتظار نخواهد بود.
تمام اینها در حالي اســت كه حضور و نفوذ رقباي غربي چين در 
این منطقه، به ویژه آمریکا روزبه روز ضعيف تر و آســيب پذیرتر از 
قبل مي شود. سفر وانگ یي به دمشق به ما مي گوید چين2021 با 
چين2011 تفاوت هاي بسياري دارد. زمانبندي این سفر، همزمان 
با آغاز خروج بزرگ آمریکا از منطقه)از افغانستان گرفته تا عراق 
و سوریه( پيامي آشکار به همراه دارد. گویي پکن به طور عامدانه، 
آغاز مرحله اي جدید از تعامل با قدرت هاي غربي در مناطق مورد 
نزاع را اعالم كرده است؛ مرحله اي كه پيش از این با ورود تمام قد 
نظامي روسيه به بحران سوریه و تغيير سرنوشت آن آغاز شده بود. 
به عبارت دیگر، چين تالش مي كند آنچه را كه روســيه در سطح 
نظامي آغاز كرده، در سطح اقتصادي به سرانجام برساند؛ رخدادي 
كه از زمان پایان جنگ ســرد تا كنون بي سابقه است. جالب آنکه 
غرب هرگز اهميت نبرد سوریه براي تعيين ارزش هاي جهاني و 
شکل گيري الگوهاي بين المللي جدید را درك نکرد. وانگ یي با 
سفر به دمشق اعالم كرد تاریخ با سقوط دیوار برلين در سال1989 

به پایان نرسيده است.
منبع: روزنامه العربي الجدید

نفس هاي مردم اندونزي 
به شــماره افتاده اســت. 
هــزاران نفــر از بيماران 
كرونایي در راهروهاي بيمارستان، چادرها  و خودروها 
در انتظار تخت خالي به سرمي برند. دستگاه اكسيژن به 
اندازه كافي وجود ندارد و جوابگوي حجم زیاد بيماران 
نيست، مرگ ومير افزایش یافته و اندونزي را به كانون 
جدید همه گيري كرونا تبدیل كرده است. بسياري نيز 
از این وضعيت اسفناك ترسيده و خود را قرنطينه كرده 
و درمان را به خانه برده اند. ســرعت و مقياس شيوع 
ویروس در اندونزي آنقدر باالســت كه كارشناســان 
بيماري هاي عفوني آن را یك »ســوپر سویه جدید« 
از كرونا ناميده اند؛ ســویه اي كه مسري تر و كشنده تر 
از نوع دلتاســت كه اكنون هفته هاست جهان را در بر 

گرفته است.

افزايش مرگ ومير در اندونزي
به نوشته روزنامه نيویورك تایمز، اندونزي بعد از هند 
و برزیل، اكنون به كانون جدید همه گيري كرونا و به 
كشوري با باالترین موارد جدید ابتال در جهان تبدیل 
شده اســت. در مجمع الجزایر اندونزي، روزانه بيش 
از 37هزار مــورد جدید ابتال و هــزار و 800مرگ در 
اثر كرونا ثبت مي شــود. طي هفته هاي اخير، ركورد 
57هزار ابتال در یك روز هم به ثبت رســيده اســت. 
تاكنون در این كشور بيش از 3ميليون و 400هزار نفر 
به كرونا مبتال شده اند و بيش از 94هزار نفر نيز جان 

خود را از دست داده اند.

افزایش موارد ابتــال به كرونا در اندونزي بخشــي از 
موج جدید همه گيري اســت كه جنوب شرقي آسيا 
را در برگرفته اســت. انواع جدید هميشه در مناطق 
یا كشورهایي ظاهر مي شــوند كه نمي توانند شيوع 
را كنترل كنند. ویتنام، مالــزي، ميانمار و تایلند نيز 
اكنون با باالترین ميزان شيوع بيماري روبه رو شده اند و 
محدودیت هاي جدیدي ازجمله قرنطينه و منع عبور و 
مرور در آنها اعمال شده است. در اندونزي طي یك ماه 
گذشته، موارد جدید ابتال و مرگ ومير بسيار باال رفته 
كه علت آن شيوع سویه بســيار مسري دلتاست. این 

ویروس دو جزیره جاوا و بالي را درگير كرده است.
برخي از كارشناســان بهداشــت معتقدنــد كه آمار  
همه گيري كرونا در اندونزي، یعني چهارمين كشور 
پرجمعيت جهان، واقعي نيســت و آمار اعالم شــده 
بسيار كمتر از آن  چيزي است كه رخ مي دهد. دیکي 
بود یمن، اپيدميولوژیســت اندونزیایي در دانشــگاه 
اســتراليا، تخمين مي زند كه آمار واقعــي ابتال 3 تا 
6برابر بيشــتر از آمار اعالم شده است. در هند، جایي 
كه نخســتين بار نوع دلتا شناسایي شد، موارد ابتالی 
روزانه به بيش از 420هزار رسيده است. بااین وجود، 
مقامات اندونزي مي گویند كــه اوضاع تحت كنترل 
است. لوهات پاجایتان، وزیر سرمایه گذاري اندونزي 
كه از سوي رئيس جمهور مأمور مدیریت بحران كرونا 
شــده، مي گوید: »اگر در بدترین حالت از 60هزار یا 
كمي بيشتر صحبت كنيم، در شــرایط خوبي به سر 
مي بریم؛ اميدواریم به 100هزار نفر نرسد. به هر صورت 

براي چنين رقمي هم آمادگي كامل داریم.«

دو گــروه تحقيقاتي ویروس كرونــا در آمریکا اعالم 
كرده اند كه نگران شــرایط اندونزي در زمينه ظهور 
نوع جدید ویروس هستند. سازمان بهداشت جهاني 
مي گوید كه اگر بيش از 5درصد تســت هایي كه در 
در یك جامعه انجام مي شــود، مثبت باشــد، نشانه 
خارج شــدن همه گيري ویروس از كنترل است. در 
اندونزي، این نسبت طي 16 ماه روي 10درصد بوده 
و اكنون به باالي 30درصد رسيده است. در كشوري 
با جمعيت 270ميليون نفري، همه  چيز براي ظهور 

یك ســویه جدید از كرونا یا سوپر سویه جدید آماده 
اســت. نيویورك تایمز به نقل از علي مقداد، اســتاد 
علوم سنجش سالمت در انستيتوي سنجش سالمت 
در ســياتل آمریکا آورده كه هرچه ميزان آلودگي در 
جامعه بيشتر باشــد، احتمال ایجاد نوع جدید كرونا 
هم بيشتر خواهد بود. او از برگزاري جشن عيد قربان 
در اندونزي و استقبال مردم از آن ابراز نگراني كرده 
و مي گوید این تجمع مي تواند زمينه ســاز بروز گونه 

جدید باشد.

پاي پ ك ك در ميان است؟
دولت تركيه هنوز رسما دليل شروع آتش سوزي ها را اعالم نكرده و تحقيقات در اين باره در جريان است. دانشمندان 
تركيب هواي داغ و خشك و پوشش خشــك جنگلي و بوته زارها و كوچك ترين دخالت انساني را براي شروع 
آتش سوزي هاي تابستاني كافي مي دانند، اما در داخل دولت، برخي كردهاي جدايي طلب و گروه هاي نزديك به 
پ ك  ك را عامل شروع اين آتش سوزي ها مي دانند. ديلي صباح، روزنامه نزديك به دولت تركيه براي نمونه نوشته 
است كه تعدد آتش سوزي ها در زمان كوتاه، اين فرضيه را مطرح مي كند كه آتش سوزي ها نوعي حمله بوده باشند؛ 
به خصوص اينكه گروه هاي مرتبط به پ ك ك قبال هم چنين آتش سوزي هايي را شروع كرده بودند. برخي وزرا هم 
بدون ارائه مدركي،  پ ك ك را عامل شروع آتش سوزي ها خوانده اند. حتي رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور تركيه 
هم گفته است كه نيروهاي امنيتي درحال بررسي اين مسئله هستند؛ چون نحوه شروع آتش سوزي ها چيزي نيست 

كه بتوان به راحتي با آن كنار آمد؛ »آتش سوزي ها تقريبا همزمان و در نقاط مختلفي شروع شده است.«

اندونزي؛ كانون جديد كرونا
 بحراني بودن شرایط در اندونزي، از احتمال ظهور

»سوپر سویه جدید كرونا« در از شرق آسيا حکایت دارد

بحران دسترسي به اكسيژن
در اندونزي مشکل دسترسي به اكســيژن، به بحران 
دامن زده اســت. مردم حتي اگــر بتوانند تختي براي 
بستري شــدن پيدا كنند هم ممکن اســت اكسيژن 
دریافت نکنند. در بعضي از بيمارستان ها فقط بيماراني 
را پذیرش مي كنند كه اكسيژن به همراه دارند. در برخي 
دیگر، بيماران هر كجا  بتوانند جایي براي خوابيدن پيدا 
كنند، منتظر مي مانند. در بکاسي، یك شهر 2.5ميليون 
نفري كه با جاكارتا همسایه است، بيماران به بيمارستان 
دولتي هجوم برده اند. مســئوالن بــراي مدیریت این 
وضعيت، 10چادر بــزرگ در محوطه برپا كرده  و براي 
150نفر تخت تجهيــز كرده اند اما توانایي پاســخ به 
سيل حضور بيماران در بيمارستان  را ندارند. همزمان، 
دست كم 10درصد از كاركنان مراقبت هاي بهداشتي 
هم پس از قرار گرفتــن در معرض ویروس، به قرنطينه 
رفته اند. الپور كوید، كه یك گروه غيرانتفاعي پيگيري 
مرگ ناشي از كروناست، گزارش داده كه در پي ازدحام 
در بيمارستان ها، بسياري از مردم خانه ماندن را انتخاب 
مي كنند و بسياري در آنجا مي ميرند. هم اكنون هر روز 

دست كم 40بيمار كرونایي در خانه مي ميرند.

واكسيناسيون كند در اندونزي
حدود 15درصد از جمعيت 270ميليون نفري اندونزي 
تاكنون یك دوز واكسن ویروس كرونا دریافت كرده اند 
و فقط 6درصد آنها به طور كامل واكســينه شــده اند. 
اندونزي تا حد زیادي به واكســن ساخته شده توسط 
شــركت »ســينوواك بيوتك« چيني اعتماد كرده 
كه اثربخشي آن نسبت به واكســن هاي دیگر كمتر 
بوده است. حداقل 20پزشــك اندونزیایي كه كامال با 
سينوواك واكسينه شــده بودند، بر اثر ویروس كرونا 
درگذشته اند. آمریکا 4.5ميليون دوز واكسن مدرنا به 
اندونزي اهدا كرده است. مقامات گفته اند كه اولویت 
واكسيناســيون با اســتفاده از این واكســن با حدود 

1.5ميليون نفر عضو كادر درمان است.

هم پيش بيني كرده است كه اوضاع در هفته پيش رو بدتر 
شود و انتظار مي رود ميانگين دما در آنکارا و چند شهر 
دیگر، 12درجه باالتر از ميانگين دماي هميشگي باشد.

اتحادیه اروپا با توجه به ایــن پيش بيني ها، در جاهایي 
مانند ایتاليا، پرتغال، اسپانيا و همينطور بخش هایي از 
شمال آفریقا باالترین هشدار آتش سوزي را اعالم كرده 
اســت. لونت كورناز، دانشمند اقليم شــناس تركيه اي 
گفته است این هواي گرم و خشك، مي تواند فاجعه بار 
باشد؛ »هوا به شــدت داغ و خشك اســت. این شرایط 
باعث مي شود كه آتش ســوزي ها راحت شروع شوند. 
كوچك ترین اشــتباه ما مي تواند به یك فاجعه بزرگ 

تبدیل شود.«
ایــن فقــط بخــش اروپایــي مدیترانه نيســت كه 
آتش سوزي هاي گســترده را تجربه مي كند و سوریه و 
لبنان هم با آتش ســوزي هاي رونده و متعدد تابستاني 
درگيــر هســتند. در لبنــان، جایي كــه دولت عمال 
هيچ كاره اســت و مقامات عمال هيچ كاري براي مقابله 
با آتش سوزي ها انجام نمي دهند، یك نوجوان به خاطر 

آتش سوزي ها جان خود را از دست داده است.
در تصاویري كه از منطقه عکار منتشــر شده، آتش با 
سرعت و به صورت گسترده در مناطق جنگلي پيشروي 
كرده است. آتش نشانان،  ارتش، سازمان دفاع غيرنظامي 
و داوطلبان به ســختي اما ناكام، براي مهار آتش تالش 
مي كنند. آتش سوزي در حالي به مصيبت هاي شهروندان 
در لبنان اضافه شده كه قطع روزانه برق، كمبود دارو و 
سوخت و یك بحران مالي بي سابقه، زندگي را براي آنها 
تلخ تر از هميشه كرده اســت. در تركيه، آتش سوزي ها 
چهارشــنبه در یك شــهر در جنوب شــرق اســتان 
آنتاليا شــروع شــد و تا روز جمعه، به بيش از 70نقطه 
در سراسر كشــور كشيده شــد. تيم هاي آتش نشاني 
برخي آتش سوزي ها را مهار كرده اند، اما آتش سوزي در 

بسياري مناطق همچنان در حال پيشروي است.
با اینکه چند هزار آتش نشان براي مهار آتش سوزي ها 
به منطقه اعزام شده اند،  شــهروندان از دولت به خاطر 
مدیریت مهار آتش سوزي ها انتقاد دارند. دولت تركيه 
3هواپيماي آتش نشان را براي مقابله با آتش سوزي ها 
به كار گرفته  است و همين باعث شده مردم به شدت به 
دولت حمله كنند كه چرا هواپيماهاي بيشتري را براي 

مقابله آتش سوزي ها به كار نگرفته است.
كشورهاي زیادي با تركيه همدردي كرده و گفته اند كه 
آماده اند به این كشــور براي مهار آتش سوزي ها كمك 
كنند. وزیرخارجه یونان، رقيب منطقه اي تركيه براي 
نمونه گفته كه كشــورش آماده كمك به آنکاراســت. 
مقامات اتحادیه اروپا هم ضمن همدردي اعالم آمادگي 
كرده اند به تركيه كمك كنند. روســيه و اوكراین هم 
پيام مشــابهي به آنکارا داده اند و آذربایجان گفته است 
مي خواهد تعدادي آتش نشــان و تجهيــزات به تركيه 

بفرستد.

آتش سوزي هاي گسترده در كشورهاي مديترانه به تركيه رسيده و انتظار مي رود كشورهاي 
جنوب اروپا در روزهاي آينده،  شرايط مشابهي را تجربه كنند 

آتش در بهشت اروپا
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نيمه رسيده تا سخن از آمدن سينا قنبرپور  فصل تابســتان در تقويم به 
چله تابستان به ميان  آيد. تابستان موعد پيروزي »تيشتر« بر 
ديو خشکسالي يا »اپوش« بوده است. نبرد ميان اين دو در 
اساطير ايراني بارها رخ داده و اينك نيز در عصر ما به شکل و 

به نوعي ديگر ادامه دارد.
ايران از ديربــاز اقليمي گرم، بياباني و نيمه خشــك بوده و 
به همين دليل تابستان هاي آن طوالني بوده است. سريال 
»بازي تاج و تخت« را ديده ايد؟ لشــکريان زمستان و شب 
در آن در حال پيشروي بودند. اين جمله را به خاطر داريد كه 

مي گفتند »winter is coming«. در ايران هر بار كه نوروز 
و بهار سپري مي شد گويي دوباره »اپوش« لشکرش را براي 
تسخير اين اقليم روانه مي كرد و همه به همديگر مي گفتند 
كه »تابستان در راه است«. تابســتان ها رفته رفته طوالني 
و طوالني تر شده اســت تا اينك كه مثاًل خوزستاني ها 9 ماه 
از سال را، تابستاني تجربه مي كنند و مردمان كوير و فالت 
مركزي عمقي از تابســتان را زندگــي مي كنند كه ديگران 
كمتر. ايرانيان قديم اما، هربار كه ســر و كله »اپوش« براي 
تسخيرشان در گرماي تابســتان پيدا مي شد به جاي آنکه 
دژهاي بتني به پا كنند و راه آب را ببندند يا لوله هاي عظيم 
به خط كنند، لشــکري از خوراكي ها را بــه خط مي كردند. 
خوراكي هايي كه آنهــا را در برابر هر قــدم »اپوش« مقاوم 
مي كرد و اينگونه از پس يورش گرما و خشکســالي  در امان 
مي ماندند. لشکري به سادگي گردوي خردشده، خيار نگيني 
ريز شده و ســبزيجات معطر، تازه و خرد شده مانند نعناع، 
ترخون، ريحان و پيازچه، كشــمش، ماست يا دوغ با نمك. 
تربچه و چاشني هاي خوشــرنگي مانند گلبرگ و پودر گل 

محمدي هم چشم نوازش مي كرد.
ايرانيان قديم به خوبي مي دانستند كه بايد خودشان را خنك 
كنند نه اينکه با سازه هاي عجيب و غريب خود را خنك كنند 
تا به دماي مطبوع دست يابند. آنها مي دانستند كه چگونه بايد 
درون خود را خنك كنند و در زمان ديگر چگونه با گرم كردن 

درون خود اوضاع را به كنترل درآورند.
براي همين بوده كه به جاي انواع و اقسام سازه بيشتر به سراغ 
نرم افزارها مي رفتند. آنها به خوبي فهميده بودند كه چگونه 
به سراغ غذاهايي بروند كه در عين تأمين مولفه هاي ارزش 
غذايي موجب خنك شدن جسمشــان شود. برخالف عصر 
حاضر كه ما حجم قابل توجهــي از انرژي صرف مي كنيم تا 
سازه هايي كه ســاخته ايم را خنك كنيم و بعد خودمان هم 
خنکمان شود! ايرانيان حتي در معماري هم به اين موقعيت 
جغرافيايي توجه مي كردند و از مصالحي استفاده مي كردند 
كه بتواند ميزان گرما را در تابســتان بکاهد و در زمســتان 

برعکس عمل كند.
وقتي مي شنويم كه حتي گرم ترين نقطه دنيا در كويرلوت 
در »گندم بريان« ايران واقع شده و ايران با يك سوم ميانگين 

بارش جهاني اقليمي خشك و بياباني دارد متعجب نمي شويم 
كه همين مردم ايران زمين با اين جغرافياي خشن و سخت، 

تمدن ساز بوده اند.
شايد اين روزها با سرسام آور شدن بهاي خوراكي هايي نظير 
گردو يا لبنيات، غذايي مثــل »آب دوغ خيار« هم به غذايی 
اشرافي بدل شده باشد! اما واقعيت اين است كه ايرانيان آب 
دوغ  خيار را با وجود سادگي در آماده شدنش بيشتر براي آنکه 

بتوانند با گرما خود را تطبيق دهند برگزيده اند.
مي گوينــد آب دوغ خيار غــذاي حکيمانه اي اســت زيرا 
براساس اصول طب سنتي ايراني اركان مزاج شناسي را هم 
رعايت كرده است. ماست يا دوغ و خيار با طبع سرد در كنار 
ســبزيجاتي با طبع گرم قرار گرفته اند كه ُمصلِح همديگر 
شــده اند. از اين رو خوردن اين غذا ســبب ناهماهنگي در 
مزاج نمي شــود. همچنين از هر 4 گروه اصلي مواد غذايي، 
نماينده اي در آب دوغ خيار حضور دارد و سبب شده تا اين 

غذاي ساده، زودهضم و سبك، مقوي و كامل نيز باشد.

اين روزها كه به چله تابستان از منظر تقويم رسيده ايم فراهم 
كردن آب دوغ خيار مي تواند اندكي ما را از آنچه به تکرار هر 
روز مي خوريم جدا كند و سبب شــود كمي در ساختار اين 
غذاي تابستاني تأمل كنيم و ببينيم چرا ايرانيان قديم خود را 
با طبيعت سازگار مي كردند و ايرانيان كنوني مي خواهند ذات 
طبيعت را تغيير دهند! با بردن آب از خطه اي به خطه ديگر 
نمي توانيم اقليم را آنگونه كه دوست داريم تغيير دهيم. بايد 
باور كنيم كه لشکر تابستان هاي طوالني بر ما چيره شده اند 
و ما به گمان آنکه با لشکر بتن و سازه هاي غول آسا مي توانيم 
برآن غلبه كنيم بيشتر به آن باخته ايم. »اپوش« بعد از اعصار 
بسيار دوباره توانسته ايرانيان را به اسارت خشکسالي و بي آبي 
درآورد. شايد اگر دوباره به اصل خودمان يعني آن ايرانياني 
كه حکيمانه زندگي مي كردند، حکيمانه غذا مي خوردند و 
حکيمانه ساخت وساز مي كردند باز گرديم بهتر بتوانيم از پس 
لشکريان تابستان برآييم. يادمان باشد مهندسان، فرماندهان 

خوبي براي اين اقليم نيستند.

آب دوغ خيار و سازگاري با  تغييرات اقليمي

اگرچه نسل حاضر دانش آموزان نســبت به مابه ازاي دهه شــصتي خود داراي 
اضطراب هاي كمتري هستند، اما بايد پذيرفت كه هنوز هم اضطراب عارضه  رواني 
گره  خورده با بخشي از بدنه دانش آموزهاي اين كشور است كه هرچه زودتر بايد 
فکري به حال آن كرد. از سوي ديگر يك حساب سرانگشتي و اندك بهره مندي از 
دانش، حساب  احتماالت به ما گوشزد مي كند هر كودكي كه براي نمونه  به خود 
آسيب مي زند، نماد جمعيتي چند صد يا حتي چند هزار نفري از گروه همساالن 

خود است كه آنها هم افکار آزاردهنده اي در سر دارند.
 آموزگار هاي بســياري تأييد مي  كنند كــه حتي در كالس هــاي آنالين هم با 
دانش آموزاني روبه رو هستند كه مشــکالت يادگيري، عاطفي و رفتاري دارند و 

به عنوان دانش آموزان ناسازگار، دشوار و مسئله دار مطرح مي شوند.
 اين قبيل دانش آموز ها گاهي رفتارهاي برون ريز مانند پرخاشگري و تهديد ديگران 
از خود نشــان مي د هند و زماني رفتارهاي درون ريز مانند اضطراب، افسردگي و 

ناخن جويدن را در كارنامه ذهني و رواني خود دارند.
 بي ترديد بيشتر اين دانش آموز ها در مورد مشکالت خود نه با والدين،  نه با جمع 
دوستان و نه شخص قابل اعتمادي صحبت مي كنند. آنها به محض اينکه متوجه 
شــوند به فردي غريبه دسترسي دارند كه اطالعات شــخصي آنها را براي كسي 
بازگو نمي كند، ممکن است به حرف آمده و مشکالتشان را بيان كنند؛ رفتاري كه 
چنانچه با فردي قابل اعتماد شکل گيرد، بهترين راه برون ريزي دانش آموز و دور 
كردن او از خطر آسيب رساندن به خود و مقدمه هايي مانند اضطراب و افسردگي 
است.  خبر خوب آنکه چند روزي است دانش آموز ها هم به اورژانس اجتماعي تلفني 
دسترسي دارند و مي توانند با شماره تلفن 1570 تماس بگيرند و مشکالتشان را 
بيان كنند. اورژانس اجتماعي دانش آموزان نه حركتي كامل و بي نقص اســت، نه 
قرار اســت تمام مشــکالت ذهني دانش آموزان را حل كند، بلکه در گام نخست 
 مي تواند فقط گوشــي شــنوا براي اين قشــر آســيب پذير و زنگ آخر اضطراب

 آنها باشد.

زنگآخراضطرابدانشآموزي

دويــدن حتــي 
اگــر هــر روز و 
كيلومترها انجام شود، باز هم پر از تجربه هاي 
جديدي است كه نمي توان به سادگي از كنارشان 
گذشت. اين تجربه ها گاهي آدم را سرخوش و 
ســرحال مي كند و گاهي تا دم مرگ مي برد و 
برمي گرداند. يکــي از تجربه هاي مرگ آورم از 
دويدن، پارسال تابستان بود؛ جايي كه قدرت 
بدني و قدرت ذهن باهم سر كل كل و مبارزه راه 
انداختند؛ قرار بود يك دور پارك پرديســان را 
بدوم و از يك جايي به بعد ذهنم دلش خواست 
3دور پارك را دور بزند؛ بدون توجه به اينکه آيا 

شرايط چنين مبارزه اي فراهم است يا نه؟
دونده ها طي دويدن، به علــت تعريق زياد، آب 
زيادي از دست مي دهند؛ به همين خاطر براي 
دويدن در مســافت هاي باالي 10كيلومتر اگر 
به اندازه كافــي آب نخورده باشــند، احتمال 
كم آبي وجود دارد. آســان ترين راه براي پرهيز 
از اختــالالت گرمايــي مانند كم آبــي، پرآب 
نگهداشتن بدن است. اين به معناي نوشيدن آب 
در طول هفته و روز اســت. بايد مطمئن باشيد 
وقتي دويدن را شروع مي كنيد، به اندازه كافي 
آب نوشيده ايد؛ به خصوص در گرماي تابستان. 
به همين خاطر دويدن در مسافت هاي باال نياز 
به برنامه ريزي تغذيه اي دارد، اما آن روز صبح 
ذهن بي فکر من بدون  برنامه ريزي، و بی توجه        
به نياز بدن به آب و احتماال دهيدراته شــدن 
فقط تصميم گرفــت تــرس 3دور دويدن در 
پارك پرديســان را با فراز و فرود بسيارش در 

خود بشکند.
از زماني كه دويدن را شــروع كردم، هميشــه 
شنيده بودم براي دويدن به جز قدرت بدني بايد 
روي ذهن خودت كار كني. ذهن نقش اساسي 
در دويدن دارد. بررسي ها نشان داده خستگي 
ذهني كارايي ورزشــکاران را پايين مي آورد. 
ذهن دونده در ناخودآگاه خــود مي گويد بايد 
تمام تالش خــود را بکنم، اما اگــر ناخودآگاه 
كنترل فعاليتش را برعهــده بگيرد، همه آنچه 

رشته پنبه مي شود.
آن روز ذهن من جنگجويي بود كه مي خواست 
خودش را تمرين دهد؛ غافــل از اينکه مبارزه 
بي فکرانه و بدون تمرين مي تواند به شکســت 
برســد. دور اول كه تمام شــد به سختي هاي 

قسمت دوم فکر كردم به شيب هاي تندي كه 
مي شناختم و به تشنگي كه هنوز قابل تحمل 
بود. شــروع كردم به فکر كردن به بخش هاي 
سخت مســير، به جاهايي كه دويدن راحت تر 
بود و فرصت داشتم كمي خودم را بازيابي كنم.

در دو هنگامــي كه بــه مســئله خاصي فکر 
مي كنيد، ذهن شما از حالت ناخودآگاه خارج 
شــده و خودآگاه فعال مي شــود. با اين اتفاق 
هورمون هايــي همچــون آندروفين ترشــح 
مي شوند كه باعث افزايش قدرت شما مي شود، 
مي دانســتم براي تمام كردن دور دوم به اين 
هورمون جادويــي نيــاز دارم. از نيمه هاي راه 
بدون آب و بدون خوراكي كه كمي سطح قند 
را در بدني كه به چالش كشــيده بودم تقويت 
كند، دويدن سخت شــد، گام هايم را سنگين 
برمي داشتم و مدام با خودم تکرار مي كردم تو 
مي تواني تا فکرهاي منفي را از ناخودآگاهم دور 
كنم. دور دوم را تمــام كردم و حس برنده اي را 
داشتم كه فقط 6.26كيلومتر ديگر بايد مي دويد 

تا نشان دهد همه  چيز شدني است.
دور سوم سرگيجه و حالت تهوع سراغم آمد و 
فهميدم بزرگ ترين اشتباهي كه مي توانستم 
انجام دهم، همين بود كه بدون فکر و سنجيدن 
شــرايط بيــش از 19كيلومتر بــدوم. آن روز 
فهميدم درست است كه يك جاهايي زندگي، 
همزيســتي مســالمت آميز با رنج اســت، اما 
مي شود با كمي برنامه ريزي و فکر، رنج و سختي 
را كمتر كرد. آن روز 3دور پارك پرديســان را 
دويدم. آدم هايي كه آنجا بودند، متعجب تشويقم 
مي كردند و من با ژست برنده، حس بازنده اي را 
داشتم كه بي جهت سختي را به خودش تحميل 

كرده بود.

وقتي از دو حرف مي زنيم

موســيقي پيش از زبان 
انگليســي يــك زبــان 
بين المللي بوده و هســت. شايد هزاران ســال پيش تر از آني كه 
آفتاب بي غروب بريتانياي كبير دور تا دور زمين در مســتعمرات 
انگليس چرخ بزند و نورافشــاني كند يك چنگ )هارپ( يا بربط 
زباني بوده كه دو انسان از دو فرهنگ متفاوت با آن حرف زده اند و 
غم و شادي هايشان را روايت كرده اند. حاال كلوس ماين خواننده 
گروه اسکورپيونز هم با يك نقل قول، به طور ضمني اين واقعيت 
را يادآوري مي كند. كلوس ماين در گفت وگو با يك خبرنگار گفته 
اســت آهنگ »با من صنما« با صداي همايون شجريان را گوش 

كرده است.
 او مي گويد: »درباره قطعه با من صنما با صداي همايون شجريان 
بايد بگويم اجراي آوازي، ما را به فرهنگ شگفت انگيز ايراني مي برد 
و مطمئن هستم كه اگر بتوانم متن ترانه را درك كنم حتي قوي تر 

نيز خواهد بود. آواز، به آهنگ قدرت تحرك مي بخشد و ما را مجبور 
به سفر به زمان ديگري مي كند. اين اثر بسيار قوي است.«

 عـقـــرب هاي سيـــاه آلـــمان )گروه موســيقي اســکورپيونز 
Scorpions(كــه به جاي نيــش زدن، گيتار مي زننــد يك گروه 
هارد راك هستند كه از دهه 70ميالدي حسابي مشهور شدند. آنها 
با علم به اينکه هيچ گروه موســيقي با زبان و لحن آلماني مقبوليت 
چنداني در سطح مخاطبان جهان پيدا نمي كند تراك  هاي خود را با 

زبان انگليسي خوانده و آن را منتشر كردند. 
ديســکوگرافي )اثرشناســي، آلبوم شناســي( ايــن گــروه 
بــا ســابقه نشــان مي دهــد تلفيــق  تم هــاي رمانتيــك بــا 
مضاميــن تنــد سياســي و گهــگاه صلح طلــب يکــي از رمــوز 
 موفقيت آنهاســت. چنــدي پيــش آنها تــراك ســاين  آو  هوپ
 SIGN OF HOPE را با مضمون اميد به گذر از ســال هاي كرونا 

منتشر كردند كه مورد توجه مخاطبان قرار گرفت.

دغدغه

آزاده بهشتي

حافظ

صوفي بيا كه خرقه سالوس بركشيم

وين نقش زرق را خط بطالن به سر كشيم

مكتب تهران، خشت خاطره انگيز
سارا كريمان تهران، پايتخت 226ســاله آنقدر 
شــتابزده در برابر تحوالت رخت 
عوض كرده اســت كه فرصتي براي اتکا بر ريشه ها نگذاشته و 
نداشته است. شتاب تهران شتابي براي تراز شدن با مدرنيسم و 
براي پاسخگويي به جمعيت و سرعت بود. معماري و شهرسازي 
هر دو نسبت مستقيمي با سبك زندگي و جوامع دارند و آينه اي 
براي مطالعــه ويژگي ها و دســتاوردهاي اجتماعي، فرهنگي و 
هنري هستند. تهران كه امروزه سيماي كالنشهري مدرن به خود 
گرفته است، هنوز نفسش به خشت هايي بند است كه براي تهران 
زده شد و نه هيچ جاي ديگر. »مکتب تهران« تلقي است از سبکي 

كه در انواع هنري، در اين گستره جغرافيايي تولد و رشد 
يافته است. 

»مکتب تهران« در معماري كه بــه آن »مکتب قاجار« 
هم گفته مي شــود، از اهميت ويژه اي برخوردار اســت؛ 
چراكه اغلب ساختمان هاي تاريخي كه امروزه به عنوان 
پايگاه هــاي ميراث فرهنگي در شــهر تهران شــناخته 
مي شوند، به لحاظ معماري متعلق به اين مکتب هستند. 
برخي از پژوهشــگران »مکتب تهران« را شروعي بر موج 
نوگرايي و تحــوالت كالبدي در اين شــهر مي دانند كه 
در پي صنعتي شــدن و توسعه شــهر پديد آمده است. 

درواقع »مکتــب تهران« تحول و ســبکي در مواجهه با غرب و 
ورود تکنولوژي و زيبايي شناســي غربي به كشــور است. موج 
نخست »مکتب تهران« در نيمه نخست دوره قاجار و در امتداد 
مکتب اصفهان شــکل گرفت و مــوج اصلي ايــن تغييرات در 
دوران ناصرالدين شــاه همراه با ورود ساير مصاديق مدرنيسم و 
دستاوردهاي غربي اتفاق  افتاد. طبيعتا در اين مواجهه داشته ها 
و ارزش هاي پيشين درصورتي تازه با ظواهر نورسيده در آميخت؛ 
از اين رو بعضــا مولود اين رخداد را معمــاري و هنر تلفيقي نيز 
مي نامند.  در همان دوران، توسعه تهران با انشعاب هاي خطي 

آغاز مي شود و ساختار هســته اي آن از ميان مي رود. در پي اين 
تغيير بــاغ و منظر كه از عناصر معماري و شهرســازي »مکتب 
تهران« است، توســعه مي يابد. در اين ميان باغ امين السلطان 
و باغ اميريه مثال زدني هستند. درواقع » مکتب تهران« بر پايه 
تشکيل فضاهاي مدني و تفکيك طبقات اجتماعي شکل مي گيرد 
كه براي احداث نهاد ها و تشــکيالت نوظهور مانند پست خانه، 
تلگراف خانه، بلديه و... تعبيه شده است. طراحي و تاسيس ميدان 
توپخانه اقدامي در احداث فضاي شهري مركزي به غير از ارگ 

دولتي بود كه كاركردي اداري مدني داشت. 
در نمونه هاي مسکوني اين مکتب بارزه هايي همچون ايوان هاي 
مشرف به حياط، تزئينات تلفيقي و فضاهاي ورودي پيوند دهنده 
را مي توان نام برد. عمارت ســردار اســعد و خانه قوام الســلطنه 
)موزه آبگينه و ســفالينه هاي ايران( نمونه هايــي اعياني از اين 
مکتب معماري هســتند. اين مکتب در ســاير شهرها نيز 
نفوذ يافت كه از اين ميان به خانه امين التجار در اصفهان و 
خانه طباطبايي ها و بروجردي ها در كاشان مي توان اشاره 
كرد. بارزترين نمونه ســلطنتي اين معمــاري كاخ ابيض 
در مجموعه كاخ گلستان اســت كه به سبك نئوكالسيك 
طراحي شده و همچنين عمارت باغ فردوس)معيرالممالك(.

 اگرچه تهران امروز بي قرار درصدد رفع حاجت شهروندان 
اســت، اما هنــوز ســاختارهاي اصلي شهرســازي آن بر 
الگوي»مکتب تهران« پايبند اســت و ايــن ابنيه همچون 
گنجينــه اي براي نمايــش و فخر هنِر اين شــهر حفاظت 

مي شوند.

ژست برنده، حس بازنده عقرب ها و صنما

تهران من

سامان رضايي

هواي پخته مَنگ
تابستان امسال زودتر از  موعد آغاز شد، از همان فاطمه عباسي
اوايل خرداد گرما امانمان را بريد و تا همين يکي دو روز 
پيش هم خورشيد كه به وســط آسمان مي رسيد، ديگر 
كولر هم جواب نمي داد و بايــد مثل قديم پنکه و بادبزن 
حصيري را هم توي خانه به وســايل سرمايشــي اضافه 
مي كرديم تا شايد كمي خنك شويم. امروز چله تابستان 
است، يعني گرم ترين روز سال كه اتفاقا قديم ترها براي آن 
جشن مي گرفتند، اما باران تابستاني در اين يکي دو روز 
اخير، چله تابستان را از رسميت انداخت و هواي ابري جاي 
هواي پخته منگ صالت ظهر مرداد را گرفت. از امروز به 
بعد طبق پيش بيني ها قرار است كم كم هوا رو به خنك تر 
شدن برود و اين گرماي عجيب و غريب كمي فروكش كند 
و به شرط اينکه برق نرود، همان كولر با درجه پايين براي 
خنك شدن كافي اســت. با همه اينها، براي ما مردمان 
اندوهگين اين روزها، كمي شادي الزم است چه بهانه اي 
بهتر از چله تابستان. قرار نيست مثل پيشينيان مان در اين 
روز آتش روشن كنيم و مراسم چله نشيني به جا آوريم، يه 
قاچ هندوانه خنك، يك گاز از بســتني يخي يا يك قلپ 

شربت خيار و سکنجبين هم مي تواند روزمان را بسازد.

چله تابستان
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 باغ تاریخی  گلشن طبس را از ثبت جهانی دور کرده است
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محمد بلبلی
خبرنگار

باغ های ایرانی همواره به عنوان یکی از شــاخص های زیست 
انسانی در فالت ایران به شــمار می رفته است؛ رویکردی که 
دراین ســرزمین دارای  آب وهوای خشک، موهبتی بی بدیل 
به حســاب می آمده و عالوه بر کارکردهــای کهن آن و نقش 
ویژه اش در زندگی مردمان روزگار گذشته، اکنون هم به عنوان 
فضایی تفریحی، زمینه ســاز ایجاد آب و هوایی مطبوع تر در 

مناطق مختلف و حتی مناطق کویری می شوند.
دراین میان باغ هایی که در مناطق کویری قرار دارند، از اهمیت 
بیشــتری برخوردارند، چراکه ایجــاد فضاهایی این چنینی 
در مناطق خشــک کویری کار بسیار دشــواری است و البته 
کارکردهای فراوانی هم دارد و برای آسایش مردم این خطه، 

ضرورتی انکارناپذیر محسوب می شود.
با توجه به این موضوع، خراســان جنوبی که در همســایگی 
کویر لوت قرار دارد، در دل خود باغ های بســیار زیبا، تاریخی 
و چشــم نوازی را جا داده که یکی از این جاذبه های زیبا، »باغ 
گلشن« در شهرستان طبس است؛ باغی زیبا که مانند نگیِن 

سبز زمرد درمیان شهر کویری طبس می درخشد.

تاریخچه باغ گلشن
چند روایت  درباره زمان ســاخت باغ گلشــن و بانی آن ذکر 
شده اســت، اما براســاس نظر کارشناســان تاریخی استان، 
این باغ در اوایل قرن ســیزدهم هجری قمــری و همزمان با 
اواخر حکومــت لطفعلی خان زند و اوایل به قدرت رســیدن 
آغامحمدخان قاجار، ازسوی سومین حاکم فردوس و طبس، 

»محمدحسن خان عرب زنگویی« ساخته شده است.
همچنین در ســال های اخیر و درجریان مرمت بنای داخل 
باغ گلشن، شــواهدی مبنی بر اینکه این باغ احتمال دارد در 
دوران افشاریه ساخته شده باشد نیز به دست آمده است؛ باغی 
که زیبایی آن شهره عام و خاص اســت و تعریف و تمجید از 
چشم نوازی آن را در برخی منابع جهانی هم می توان مشاهده 

کرد.
معماری باغ گلشن طبس ویژگی های منحصربه فردی دارد که 
مربع بودن باغ یکی از آنهاســت، یعنی طول و عرض باغ باهم 
برابرند و خیابان های موازی، طول و عــرض این باغ را به هم 
متصل می کنند؛ موضوعی که به گفتــه متخصصان، تنها در 

»تاج محل« هند مانند آن تکرار شده است.
برخورداری از چنین ویژگی هایی ســبب شــد باغ گلشن در 
دی ماه سال ۱۳۵۵ با شماره ۱۳۱۰، به عنوان یکی از آثار ملی 
ایران به ثبت برسد؛ باغی که در فصل بهار یکی از جذاب ترین 
و دیدنی ترین جاذبه های شرق کشور و استان خراسان جنوبی 

به شمار می رود.
 

2 پلیكان مهاجر
دراین میان حضور پلیکان ها در باغ گلشن هم ماجرای جالبی 
دارد؛ در دهه۵۰خورشــیدی 2پلیکان در مسیر مهاجرت راه 
را گم می کنند و از شهر طبس ســر در می آروند. این 2پرنده 
مهاجر در باغ گلشن طبس النه می کنند و برای همیشه دراین 

باغ می مانند.
یکی از این 2پلیکان در زلزله سال۵7 زیر آوار ماند و تلف شد، 
اما چند ســال بعد چند پلیکان دیگر را به باغ گلشن منتقل 
کردند که امروز یکی از نمادهای باغ گلشن به حساب می آیند؛ 

همان پلیکان هایی که دلیل ســاخت فیلم مستند »پ مثل 
پلیکان« پرویز کیمیاوی شدند؛ همان هایی که آسیدعلی میرزا 
را پس از 4۰سال خرابه نشینی، به شوق دیدار پرنده ای زیبا و 
سپید به پاکی و سپیدی روح عاشــق علی میرزا به باغ گلشن 

طبس کشاندند.
امروز اما این طالی سبز کویر حال و روز چندان خوبی ندارد و 
اگر اوضاع به همین منوال پیش برود، حتی دیگر نباید امیدی 

به ثبت جهانی چنین اثر ارزشمند داشت.

نبود مدیریت یكپارچه
یک کارشناس میراث فرهنگی خراسان جنوبی با بیان اینکه 
مشکالت مدیریتی، به دلیل وضعیت نامشخص متولی اصلی و 
چندمالکیتی، یکی از بزرگ ترین معضالت باغ گلشن است، به 
خبرنگارهمشهری می گوید: ازیک طرف باغ گلشن در دوران 
قاجار و ازسوی مالک اصلی وقف عام شده که براساس قانون در 
اختیار سازمان اوقاف و امورخیریه قرار دارد و اوقاف نیز به دلیل 
نوع وقف، باغ را در اختیار شهرداری گذاشته است و به نوعی این 

نهاد متولی نگهداری و استفاده از این باغ است.
»محمدعلی جنتی فر« می افزاید: اما ازســوی دیگر، به دلیل 
ثبت باغ گلشن در فهرست آثار ملی، اداره کل میراث فرهنگی 
مسئولیت کنترل، نظارت، مرمت و نگهداری این اثر تاریخی 

را برعهده دارد.
وی ادامه می دهد: مدیریت چندگانه مشــکالتی را برای باغ 
ایجاد کرده اســت، به طوری که این نهادها هرکدام جداگانه 
اقدام هایی را دراین بــاغ انجام می دهند و تفاهــم و راهبرد 
یکپارچه ای بــرای مدیریت و نگهــداری از ایــن مجموعه 
وجود ندارد. به عنوان مثال، شــهرداری بــا برخی اقدام های 

میراث فرهنگی و این اداره با برخــی فعالیت های اداره اوقاف 
مخالفت می کنند.

خطر دخل و تصرف ها در کمین اصالت  باغ 
این کارشــناس میراث فرهنگی می گوید: دخل و تصرف های 
بسیاری در دوره های مختلف تاریخی در باغ گلشن اتفاق افتاده 
که این موضوع در بررســی انواع گونه هــای گیاهی موجود در 
باغ، به راحتی قابل تشخیص اســت؛ گونه های گیاهی جدیدی 
مانند درخت زیتون در باغ دیده می شــود که هیچ هماهنگی با 
بافت گیاهی اصلی ندارد. این ناهماهنگی در خیابان کشی ها و 

کرت بندی های جدید باغ نیز کامال مشهود است.
جنتی فر اظهار می کند: همچنین معماری بنای تاریخی داخل 
باغ که در ظاهر باید گویای قدمت و وضعیت تاریخی خود باشد، 
به دلیل مرمت نادرست و غیرکارشناسی، هویت تاریخی خود را 
تا حدی از دست داده است. ایجاد تغییرات زیاد در ایوان، سردر 
ورودی، تزئینات داخلی بنا و اضافه کردن پنجره ها زمینه ســاز 
تغییرات اساسی دراین بنا شده که هیچ هم خوانی با بافت اصلی 

و دوره معماری آن ندارد.
وی تصریح می کند: پیشخوان ورودی باغ نیز به دلیل تغییرات 
زیاد، از حالت اولیه خارج شده اســت. در دوره های مختلف هر 
اداره ای بدون داشتن اطالعات کافی و دقت کارشناسی، دراین 
باغ دخل و تصرف هایی انجام داده که سبب شده اصالت  تاریخی 

باغ زیبای گلشن درمعرض خطر اساسی قرار گیرد.

چالش های ثبت جهانی باغ
ایــن کارشــناس میراث فرهنگی خراســان جنوبی همچنین 
می گوید: باغ گلشــن به دلیل موقعیــت جغرافیایی، طراحی 

منحصربه فرد و همچنیــن نوع کاربری ویژه ای که نســبت به 
دیگر باغ های تاریخی ایرانی دارد، جزو نخستین باغ های مطرح 
شده برای ثبت در فهرست میراث جهانی بوده ، اما به دلیل نبود 
مدیریت صحیح و وضعیت نابه سامان، این باغ فعال از پرونده ثبت 

در فهرست میراث جهانی حذف شده است.
جنتی فر می افزاید: اگر مسئوالن استانی بتوانند وضعیت کنونی را 
ساماندهی کنند و با برقراری مدیریتی واحد و کارشناسی شده، 
اصالت ها را به این باغ بازگردانند، این امکان وجود دارد که درچند 
سال آینده بتوان پرونده این باغ را برای ثبت جهانی دوباره به جریان 
انداخت. اما به نظر می رسد راهی طوالنی و سخت برای رسیدن به 
این هدف در پیش است.وی ادامه می دهد: در سال های 9۳ تا 9۵ 
اقدام های بسیار مهمی ازسوی اداره کل میراث فرهنگی انجام شد، 
حتی در فروردین ماه96 این آمادگی وجود داشت که کارشناس 
ارزیابی یونسکو برای بازدید از باغ گلشن به طبس دعوت شود، اما 

چندگانگی های مدیریتی مانع تحقق این موضوع شد.
این کارشناس اظهار می کند: اگر وضعیت به همین شکل پیش 
برود، تا چند سال آینده شاید حتی نتوان باغ گلشن را به عنوان 
یک باغ ایرانی معرفی کرد. یکی از بزرگ ترین آسیب های نبود 
مدیریت یکپارچه، این اســت که متولیان باغ گلشن هیچ کدام 
اعتبار ویــژه ای را برای مرمــت و نگهداری از ایــن باغ درنظر 
نمی گیرند و به نوعی می توان گفت هیچ یک از آنها زیربار تأمین 

اعتبارهای موردنیاز نمی روند.
جنتی فر اضافه می کند: مسئوالن اســتانی باید نگاه ویژه ای به 
باغ گلشن داشته باشند و با برقراری مدیریتی واحد و متمرکز، 
به وضعیت کنونی این باغ سروسامانی بدهند. باید درنظر داشت 
که اگر باغ گلشن در فهرست میراث جهانی ثبت نشود، فرصت 

بی بدیلی از دست می رود.

4

 بهای سنگین 
 ساخت مسکن 

در سیستان وبلوچستان 
3,2

گنجینه های 
طبیعی ايران

پارک های ملی از گنجینه های طبیعی کشور به حســاب می آیند که نقش مهمی در حفاظت از 
محیط زیست، حفظ اکوسیستم های حساس و ادامه تنوع زیستی ایفا می کنند. برهمین اساس 
با توجه به تغییرات اقلیمی که در سال های اخیر درایران و جهان شاهد آن هستیم، این مناطق 
برای بقای بسیاری از گونه های گیاهی و جانوری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.براساس تعاریف 
موجود، پارک ملی به محدوده ای از منابع طبیعی کشور شامل جنگل، مرتع، بیشه های طبیعی، 
اراضی جنگلی، دشت، آب و کوهستان گفته می شود که برای حفظ همیشگی وضع زندگی و طبیعی 
آن و همچنین ایجاد محیط مناسب برای تكثیر و پرورش جانوران وحشی و گونه های گیاهی در 

شرایط کاماًل طبیعی تحت حفاظت قرار می گیرد.
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پارکملیدنادرکهگیلویهوبویراحمد
کهگیلویه وبویراحمــد با وجود داشــتن گســتره زیادی از 
جنگل های زاگرس، فقط یک پــارک ملی دارد؛  »پارک ملی 
دنا« در شرق استان قرار دارد و آب و هوای »سرد مرطوب« و 
»نیمه سرد مرطوب« یکی از ویژگی های آن محسوب می شود. 
بخشی از رشــته کوه زاگرس با بیش از 40قله با ارتفاع باالی 
4هزارمتر، ازجمله قله دنا، دراین پارک واقع شده است و حدود 
هزارو۲00گونــه گیاهی و ۱۶۹گونه جانــوری دراین پارک 
زندگی می کنند.  ذخیره گاه زیست کره، پارک ملی و منطقه 
حفاظت شــده دنا از مناطق تحت حفاظت سازمان حفاظت 
محیط زیست است که شامل »تنگ شاه قاسم«، »چهارتنگ 
کل نقــره ای«، »تنگ پوتک«، »تنگ قدویس«، »شــنبلیه 
دون«، »تنگ شهســوار«، »تنگ حیــدری«، »خاریدون«، 
»تل ســیاه«، »آلج، گورویل«، »آب ملخ«، »تنگ پونه ای«، 
»گردنه بیژن«، »تنگ حرا«، »تنگ طوفال«، »آبشــار دره 
ناری«، »بن شــاهی«، »گردنه اتابکی«، »تل سبز«، »گردنه 
مورک«، »جنگل های بلوط حاشــیه دنا«، »تنگ بن رود«، 
»تنگ کره«، »نهمــون«، »مورطویله«، »خاکی«، »قبله« و 
»آسمونی« می شــود. مهم ترین مراکز جمعیتی مستقر در 
حاشیه منطقه حفاظت شده دنا شامل شهر سی سخت، شهر 
پاتاوه، مجموعه روستاهای کره، روســتای میمند، روستای 
سیور و مجموعه روستاهای پادنا اســت. گونه غالب منطقه 
حفاظت شــده دنا کل و بــز و همچنین پرنــدگان حمایت 
شده است و پرندگان کم یابی نظیر کبک دری و هما را در خود 
جای داده . سال گذشته تصاویری زیبا از 4قالده پلنگ ایرانی 
در پارک ملی دنا به ثبت رســید. با توجه به کوهستانی بودن 
نیمی از اســتان ازجمله منطقه دنا و وجود کوه های بسیار و 
چشــمه هایی که از دل کوه می جوشــند، خشکسالی هنوز 

دراین اســتان تاثیر قابل توجهی نداشته 
اســت؛  هرچند میانگیــن دما 

دراین بخش نسبت به سال 
گذشته حدود ۲درجه 

افزایش یافته. امسال 
در پــارک ملی دنا 
یک آتش سوزی 
با عامل انسانی 
رخ داد کــه در 
نتیجــه گرمــا 
یافت  گسترش 
و البتــه عامــل 
 آن هم دســتگیر

 شد.

پارکهایملیکنتالوارسباراندرآذربایجانشرقی

استان آذربایجان شرقی دارای ۲پارک  ملی با نام های »ارسباران« 
و »کنتال« اســت. پارک ملی کنتــال با وســعت 7هزارهکتار، 
در شــمال این اســتان قرار دارد. در واقع این پارک ملی، بخش 
شمال شرقی پناهگاه حیات وحش »کیامکی« محسوب می شود 
که در ســال۱3۹0 به پارک ملــی ارتقا یافته اســت. جلوه های 
کم نظیر ژئوپارکی و بقایای ســنگ های آسیاب های آبی قدیمی 
بر قابلیت های زیست محیطی، فرهنگی و گردشگری این منطقه 
افزوده اســت. از اوایل بهار رویش الله های رنگارنگ در دامنه های 
کنتال و قلعه علی بیگ آغاز می شــود و به صورت مزرعه های الله 
جلوه گری می کند. وجود پوشش گیاهی منحصربه فرد و گونه های 
شاخص گیاهی، پارک ملی کنتال را جزو زیست گاه های ارزشمند 
گیاهی در کشور قرار داده است. تنوع گونه های گیاهی، با بیش از 
4۵0گونه  شاخص، ازجمله ارس، پده، افرا، داغداغان، بنه، گالبی 
وحشی، سنجد، گز، زرشک و نسترن به خوبی دراین منطقه دیده 
می شود و حتی می توان گفت از ویژگی های مهم کنتال به حساب 
می آید. ازسوی دیگر وجود حیات وحش متنوع و گونه های جانوری 
مختلف دراین منطقه نیز از ویژگی های شاخص پارک ملی کنتال 
به حساب می آید؛ حدود 3۵0گونه شاخص جانوری ازجمله کل و 
بز وحشی، گوسفند وحشی، گراز، خرس قهوه ای، سیاه  گوش، گربه 
وحشــی، گربه جنگلی، پلنگ، روباه، شغال و گرگ دراین منطقه 
زیست می کنند. دراین میان باید اشاره کرد که امسال و با تشدید 
خشکســالی، وضعیت این پارک ملی دچار بحران شده و عالوه بر 
افزایش خطر آتش سوزی، کاهش پوشش گیاهی، ازجمله رویش 
الله های معروف، دراین پارک ملی مشهود بوده است. وجود پارک 
ملی ارسباران در شهرستان های »کلیبر« و »خداآفرین« نیز از دیگر 
ویژگی های مهم زیست محیطی در استان آذربایجان شرقی 
به حساب می آید. این پارک ملی که بیش از 8هزارهکتار 
مســاحت دارد، درســال ۱34۶ به عنــوان منطقه 
»شــکارممنوع« معرفــی و درســال ۱3۵۲ به 
»منطقه حفاظت شــده« تبدیل شد و ازسال 
۱3۵۵ نیز به عنوان »ذخیره گاه زیســت کره« 
تحت مدیریت قرار گرفت. همچنین ارسباران 
درســال ۱3۹۱ به »پارک ملی« ارتقا یافت. 
کل و بز وحشی، گراز، خرس قهوه ای، سیاه 
گوش، گربه وحشــی، قرقاول ارسباران، 
عقاب طالیی، عقاب شاهی، کرکس، هما، 
عقاب ماهی گیر، باالبان، طرالن و بحری 
از گونه های جانوری ارسباران هستند و 
زغال اخته، گیالس وحشــی، انار وحشی 
و سماق بخشــی از گونه های گیاهی این 

منطقه را تشکیل می دهند.

»پارک ملی گلستان«، جزو یکی از قدیمی ترین پارک های ملی کشور 
شناخته می شود که در سال۱3۵4 با نام »پارک ملی« در کشور به 
ثبت رسید و در فهرست یونسکو نیز به عنوان »ذخیره گاه زیست کره« 
جای گرفت؛ اگرچه که این منطقه، که در شــرق اســتان گلستان 
و غرب استان خراسان شمالی واقع اســت، از سال۱33۶ به عنوان 
منطقه حفاظت شــده در کشــور مورد توجه بوده است. براساس 
آخرین بررسی ها دراین پارک ملی تاکنون هزارو3۵0گونه گیاهی و 
30۲گونه جانوری شناسایی شده اند. این محدوده همچنین به عنوان 
پانزدهمین اثر ملی در حوزه میراث طبیعی، درسال ۱38۶ ازسوی 
وزارت میراث فرهنگی به ثبت رسیده اســت. با وجود حساســیت 
این محدوده طبیعی اما وجود جاده بین المللی ترانزیت در مســیر 
تهران - مشهد، یکی از اصلی ترین مخاطرات گونه های جانوری این 
پارک به حساب می آید. همچنین تعارض زیستی حیات وحش این 
پارک ملی با روستاهای حاشیه ای، از دیگر چالش های این محدوده 
حفاظتی است. این درحالی است که آمارهای موجود نشان می دهد 
حدود یک هشتم از گونه های گیاهی، یک سوم از گونه های پرندگان 
و بیش از ۵0درصد از گونه های پســتانداران کشــور دراین پارک 
زندگی می کنند. تاکنون ۶۹گونه پســتاندار در پارک ملی گلستان 
شناسایی شده است و پلنگ و خرس قهوه ای از گوشت خواران بزرگ 
پارک ملی هستند. سمورجنگلی از گوشت خوارانی است که احتماال 
فقط در پارک ملی گلســتان زندگی می کند و بــر ارزش ژنتیکی 
این پارک افزوده است. از دیگر پســتانداران مهم ساکن این جنگل 
می توان از مرال، شــوکا، گراز، آهوی ایرانی، گوسفند وحشی، قوچ 
و میش، بزکوهی، کل و بز، گربه جنگلی، تشی، گرگ، روباه سرخ و 
روباه ترکمنی نام برد. همچنین از راسته خفاش ها تاکنون ۱8گونه 
دراین پارک شناسایی شده است که این موضوع بر ارزش زیستگاهی 

پارک ملی گلستان افزوده اســت. دراین میان همچنین باید اشاره 
کرد که شهرت این منطقه به دلیل وجود زیست گاهی برای  گوسفند 
وحشــی »اوریال«، به عنوان بزرگ تریــن و قدیمی ترین زیرگونه 
گوسفند وحشی ایران بوده و یکی از خالص ترین جمعیت های قوچ و 
میش اوریال را در خود جای داده است. طی چند دهه اخیر جمعیت 
این گونه کاهش چشمگیری داشته، اما هنوز نیز مشاهده آنها به ویژه 
در ارتفاعات جنوبی پارک آسان است و به نوعی به نماد پارک تبدیل 
شده اند. یکی از ویژگی های منحصربه فرد پارک ملی گلستان، وجود 
پرتعداد گرازهاست. همچنین ۱4۹گونه پرنده متعلق به ۱۵راسته، 
4۲تیره و 8۹سرده در پارک ملی گلستان شناسایی شده است که از 
این تعداد پرنده، 48نوع در فصل بهار و تابستان در منطقه مشاهده 
می شــوند و ۶۲گونه نیز بومی پارک ملی هســتند. مهم ترین این 
پرندگان شــامل قرقاول، کبک، تیهو، زنگوله بال، کوکر سینه سیاه، 
ابیا، بلدرچین معمولی، دارکوب ســیاه، بلبل، تــوکای باغی، انواع 
مختلف سهره ها، زردپره ها، مگس خوارها، زنبورک ها و دم سرخ ها و 
پرندگان شکاری مانند قرقی، جغد خال دار، دلیجه، سارگپه پابلند، 
سارگپه، عقاب دوبرار، دال سیاه، دال، عقاب دریایی دم سفید، باالبان 
و هما می شــوند. ازســوی دیگر، گیاهان اصلی پارک ملی گلستان 
هم به دلیل وجود اقلیم های مختلف، گونه های متنوعی را شــامل 
می شود؛ مهم ترین گونه های گیاهی این منطقه شامل بلوط، بلند 
مازو، ممرز، انجیلی، افرا، نمــدار، خرمندی از خانواده آبنوس، زبان 
گنجشک، پلت، شیردار، کرکو، آزاد، آوری، توسکا، بارانک، انجیر، 
توت، ملچ، داغداغان، ازگیل، ولیک، زالزالک، سیاه تلو، گوجه وحشی، 
شیرخشت، گردو، تمشک، انار وحشی، گالبی وحشی، زرشک، تاغ، 
گز، پرند، کاروان کش، کاله میرحســن، گون، چوبک، درمنه، خار 

شتر و ارس می شود.

نایبندونخیلو؛پارکهایملیبوشهرپارکملیگلستان
استان بوشهر ۲پارک ملی با نام های »نایبند« و »نخیلو« دارد 
که با وسعتی بیش از ۶7هزارمترمربع در شمال استان، یعنی 
شهرستان های عسلویه و دیر قرار گرفته اند. پارک ملی دریایی 
نایبند به دلیل برخورداری از ویژگی های منحصربه فردی مانند 
چشم اندازهای بدیع و کم نظیر، تنوع ساحلی، جنگل های حرا، 
خورها، مجتمع های مرجانی، چمنزارهای علف دریایی، وجود 
انبوه گونه های نادر گیاهی و جانوری و تنوع عظیم زیستگاه های 
منطقه ای زبانزد اســت. این پارک ملی ازنظــر برخورداری از 
گونه های متنوع گیاهی نیز شهره است؛ بهره مندی از پوشش 
گیاهی مانند جنگل حرا، انجیر معابد، انار شــیطان، استبرق 
و انواع گیاهان شورپســند، از ویژگی های منحصربه فرد این 
پارک ملی است. درکنار اینها وجود پستانداران دریایی مانند 
دلفین و آبزیانی ازجمله انواع کاکایی، سلیم کوچک، پلیکان، 
فالمینگو و البته خزندگانی مثل الک پشت دریایی منقارعقابی 
و الک پشت دریایی سبز توانسته است جایگاه ممتازی را برای 
پارک ملی نایبند درمیان پارک های ملی کشــور دســت و پا 
کند. عالوه براین پارک ملی نخیلو در دیر هم از زیستگاه های 
عمده و مهم خلیج فارس در زمینه زادآوری پرستوهای دریایی 
به حســاب می آید که همه ساله در فصل تابســتان، پذیرای 
جمعیت قابل توجهی از انواع پرستوهای دریایی است. دراین 
میان باید به این موضوع هم اشاره کرد که خوشبختانه بخش 
زیادی از پارک های ملی اســتان بوشــهر اکوسیستم دریایی 
دارند و خشکســالی تاثیر چندانی بر بخش دریایی آنها برجا 
نگذاشته است. این درحالی اســت که خشکسالی درسال های 
اخیر سبب کاهش میزان علوفه برای حیات وحش این مناطق و 
به ویژه گونه شاخص منطقه یعنی جبیر شده است. عالوه براین 
باالبودن دمای هوا سبب بروز آتش سوزی های متعددی شده 
که خسارت های زیادی به پوشش گیاهی وارد می کند؛ چالشی 
که در پارک ملی نخیلو به دلیل دریایی بودن اکوسیستم آن، 

دیده نمی شود.

همشهری در پرونده ویژه ای وضعیت کنونیگنجینه های طبیعی ایران
 
  و ویژگی های 28 پارک ملی شناسایی شده 

در استان های مختلف کشور را بررسی کرده است

پارک های ملی از گنجینه های طبیعی کشور به حســاب می آیند که نقش مهمی در حفاظت از 
محیط زیست، حفظ اکوسیستم های حساس و ادامه تنوع زیستی ایفا می کنند. برهمین اساس 
با توجه به تغییرات اقلیمی که در ســال های اخیر درایران و جهان شاهد آن هستیم، این مناطق 
برای بقای بسیاری از گونه های گیاهی و جانوری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.براساس تعاریف 
موجود، پارک ملی به محدوده ای از منابع طبیعی کشور شامل جنگل، مرتع، بیشه های طبیعی، 
اراضی جنگلی، دشت، آب و کوهستان گفته می شود که برای حفظ همیشگی وضع زندگی و طبیعی 
آن و همچنین ایجاد محیط مناسب برای تکثیر و پرورش جانوران وحشی و گونه های گیاهی در 

شرایط کاماًل طبیعی تحت حفاظت قرار می گیرد؛ موضوعی که درسال های اخیر تغییرات اقلیمی 
و ازجمله خشکسالی، آن را با چالش های مهمی روبه رو کرده اســت.اما داستان پارک های ملی 
کشورمان از سال های ابتدایی دهه50 شمســی و زمانی که ایران به عضویت اتحادیه بین المللی 
حفاظت از طبیعت درآمد، آغاز شــد. به دنبال این اقدام فعالیت های گسترده ای برای شناسایی 
زیستگاه های گیاهی و جانوری ارزشمند انجام شــد و آمارها نشان می دهد تا پایان سال۱۳55، 
حدود ۱۳منطقه به عنوان »پارک ملی« در کشور به ثبت رسیده است؛ فرایندی که پس از پیروزی 
انقالب اســالمی هم ادامه یافت و تعداد این پارک ها در دهه70شمسی به ۱9مورد رسید.اگرچه 

آمارها از تعداد پارک های ملی به ثبت رسیده در کشور تفاوت دارد، اما بررسی ها نشان می دهد 
درحال حاضر حدود 28 پارک ملی در استان های کشــور و ازجمله »پارک ملی خجیر« درشرق 
استان تهران، وجود دارد؛ این درحالی است که برخی استان های کشور مانند فارس، خوزستان، 
بوشهر از 2 یا ۳پارک ملی برخوردارند که هرکدام ویژگی های منحصربه فرد خود را دارد. در پرونده 
پیش رو کوشیده ایم عالوه بر معرفی پارک های ملی کشور در استان ها، ویژگی های طبیعی، گیاهی 
و جانوری و شاخص های متمایزکننده هریک را بررسی کنیم و تأثیر خشکسالی سال های اخیر بر 

اکوسیستم شان را مورد واکاوی قرار دهیم.

پارکملیدریاچهارومیهدرآذربایجانغربی

دریاچه ارومیه ۵4سال پیش به  عنوان »پارک ملی« معرفی شد و تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست کشور قرارگرفت. این تاالب با ۵۲هزارو 300هکتار مساحت، درمیان 

۲ استان آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی واقع شده است، اما بیشترین وسعت آن در آذربایجان غربی قرار دارد. درسال های اخیر به دلیل بروز چالش های متعدد زیست محیطی از 

وسعت ۵۲هزارهکتاری این پارک ملی بسیار کاسته شده است و درحال حاضر بیشتر محدوده های آن درمعرض خطر نابودی کامل قراردارد. با وجود اینکه پارک ملی دریاچه ارومیه 

ازسوی یونسکو جزو یکی از ۱0پارک بین المللی کره زمین قرار گرفته و همچنین به عنوان یکی از ۵۹منطقه بین المللی ذخیره گاه زیست کره معرفی شده، اما حال این روزهایش، تأیید 

کننده هشدارهایی است که مدت هاست ازسوی کارشناسان زیست محیطی اعالم می شود. این پارک ملی زمانی زیستگاه جانوران مختلفی بود که از مهم ترین گونه های پرندگان آن 

می توان به پلیکان سفید، فالمینگو و انواع پرندگان شکاری نظیر لیل، عقاب طالیی، کرکس مصری و انواع اردک ها ازجمله اردک سرسفید، اردک سرحنایی و اردک مرمری اشاره کرد، 

اما اکنون خبری از این حیوانات و پرندگان نیست و سرخی دریاچه در اثر خشکسالی هر روز بیشتر می شود.
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پارک ملى بوجاق در گیالن
پارک ملی خشکی - دریایی »بوجاق« تنها پارک ملی گیالن به حساب می آید 
که برخالف سایر پارک های ملی کشور، هم عرصه خشکی دارد و هم عرصه 
آبی و تاالبی. این محیط طبیعی که در بخش بندر کیاشهر، در ۲۰کیلومتری 
شهر آستانه اشرفیه در شرق استان گیالن واقع شده است، به دلیل برخورداری 
از جاذبه های گردشگری و زیست محیطی، از عرصه های طبیعی منحصربه فرد 
کشور محسوب می شود. پارک ملی بوجاق با 3هزارو ۲۵۰هکتار وسعت، از 
جنوب به بخش های بندر کیاشهر و زیباکنار، از غرب به رودخانه اوشمک، از 
شرق به ایستگاه رادیویی امیرکیاسر و از شمال به عمق 6متری دریای خزر 
محدود شده است. از گونه های شــاخص جانوری این منطقه می توان انواع 
پرندگان مانند اردک سرحنایی و قوی گنگ و همچنین خزندگان، دوزیستان 
و ماهیان )ماهی ســفید و کپور( نام برد. از گونه های گیاهی نیز می توان به 
آزوال،  آالله، نیلوفر آبی و توسکا اشاره کرد. درمجموع می توان اظهار کرد که 
پارک ملی بوجاق پناهگاه امن و محیطی طبیعی برای زندگی ۲39گونه پرنده 
مهاجر است که همه ساله با آغاز فصل پاییز از نقاط مختلف دنیا  به این منطقه 
مهاجرت کرده و جشنواره زیبای پاییزی را متشکل از گونه های نادر پرندگان 
برای گردشگران ترسیم می کنند. روند مهاجرت پرندگان به این زیستگاه 
طی سال های اخیر افزایش یافته، به گونه ای که دراین منطقه در زمستان ها 
فرود صدها هزار قطعه پرنده مهاجر از گونه های مختلف قو، درنا، غاز، گیالر، 
چنگر، فالمینگو، پرســتوی دریایی و انواع پرندگان آبزی و کنارآبزی قابل 
مشاهده است. دراین میان باید اشاره کرد تغییرات اقلیمی در سال های اخیر بر 
زیست بوم بوجاق هم تأثیر گذاشته و برخی از گونه های گیاهی و جانوری این 
پارک ملی در معرض انقراض قرار گرفته اند؛ موضوعی که  نیازمند بررسی های 

دقیق تر زیست محیطی و رسیدگی ویژه است. 

بمو، بختگان و قطرویه؛ پارک های ملى فارس

اســتان فارس دارای 3پارک ملی »بختگان«، »بمو« و »قطرویه« 

اســت. پارک ملی و پناهگاه حیات وحش بختگان در شــمال غرب 

شــهر نی ریز و ٧۰ کیلومتری آن قرار دارد و درسال ١3۵٤ به عنوان 

پناهگاه حیات وحش مصوب شد و بخشی از شمال دریاچه بختگان 

را دربر می گیرد. تاالب های طشک و بختگان روزگاری از بزرگ ترین 

و پرآب ترین دریاچه های کشــور محسوب می شــدند که در چند 

سال گذشته با خشکسالی و کم آبی مواجه بوده و تقریبا به طورکامل 

خشک شده اند. طشک و بختگان و مناطق کوهســتانی بین آنها و 

جزایر متعددی که دراین ۲تاالب وجود دارند، مجموعه طبیعی بسیار 

با ارزشی را به وجود آورده اند. دراین مناطق درختان و درختچه های 

بنه، بادام کوهی، تنگرس، کیکم و قیچ دیده می شود. محدوده  فعلی 

پارک ملی بمو نیز درسال  ١3٤١ با عنوان  منطقه  »شکارممنوع«  با 

وسعتی حدود ١۰۰هزارهکتار ایجاد شد. مراتع موجود دراین پارک 

ملی ازقدیم مورد چرای سنگین دام های اهلی قرارگرفته که با ادامه 

این وضع، وضعیت پوشش گیاهی منطقه وخیم تر و منجر به نابودی 

کامل رویشگاه و فرسایش شدید خاک خواهد شد. خشکسالی نیز از 

مهم ترین مخاطراتی است که پارک ملی قطرویه و منطقه حفاظت 
شده بهرام گور را تهدید می کند.

پابند، کیاسر و الر؛ پارک های ملى مازندران 
پارک درحال حاضر ورود بی ضابطه گردشگران به آن و همچنین فشار اصلی گونه نادر ماهی قزل آالی خال قرمز است. مهم ترین چالش این یکی از ویژگی های مهم این پارک ملی محســوب می شود و زیستگاه قله دماوند نیز در محدوده مازندران قرار دارد. وجود منابع آبی مناسب ۲پارک ملی هستند. بخش های زیادی از پارک ملی الر در دامنه غربی یاد می شود. صید و شــکار و قاچاق چوب از مهم ترین تهدیدهای این شمال، از آن به عنوان یکی از ذخیره گاه های مهم جنگل های هیرکانی حیات وحش در مازندران اســت که به دلیل وجود درخت های بومی از درخت های جنگل های هیرکانی، یکی از زیســتگاه های ارزشمند در جنوب شهرستان های نکا و بهشهر با اقلیمی کوهستانی و پوششی نادری مانند بلوط و ســرخدار نیز یافت می شود. پارک ملی پابند نیز عالوه بر گونه های مهم جانوری مانند مرال و پلنگ، گونه های درختی در جنوب شهرستان ساری و در نزدیکی شهر کیاسر قرار دارد و درآن پارک ملی ثبت شده در مازندران پارک ملی کیاسر یا شاهدژ است که 3پارک پابند، کیاسر و الر در مرزهای این استان واقع شده اند. نخستین پناهگاه  حیات وحش و پارک ملی دارد که در دسته پارک های ملی، مازندران زیستگاه های طبیعی ارزشمندی شامل منطقه حفاظت شده، 

چرای دام ها بر مراتع این پارک است.

پارک ملى هفتاد قله در استان مرکزی
استان مرکزی سال گذشته به جمع استان های دارای پارک ملی پیوست. 
برهمین اساس محدوده امن منطقه حفاظت شده »هفتاد قله« با مساحت 
١۲هزارهکتار در جلسه شــورای عالی حفاظت محیط زیست، از »حفاظت 
شــده« به »پارک ملی« ارتقاء یافت. هفتــاد قله یکی از ارزشــمندترین 
زیستگاه های انواع حیوانات، پرندگان و گیاهان است و مانند یک موزه طبیعی، 
در همه فصل های سال میزبان عالقه مندان، کوهنوردان و پژوهشگرانی است 
که از شهرهای دور و نزدیک آمده اند. دراین پارک کوه های مختلفی همچون 
کوه لته در، بر زرد، سراب ازنا، قنقال، بر آفتاب کارچان، دم شیر و برف شاه 
وجود دارد، اما ارزشمندترین مأمن حیات وحش این پارک، قله ها و دره های 
هفتاد قله است. امسال به دلیل کاهش شدید بارندگی ها و خشکسالی برخی 
چشمه ها و منابع آبی این پارک خشک شده است و حیات وحش منطقه برای 
رفع تشنگی در تکاپوی آب هستند. این موضوع سبب شده حیات وحش با 
خطرهایی همچون نزدیک شدن به محل سکونت انسانی و احتمال شکار، 
عبور از جاده ها و برخــورد با خودروها و... مواجه شــوند. اداره کل حفاظت 
محیط زیست اســتان مرکزی برای رفع این تهدیدها، مخازن ذخیره آب با 
ظرفیت 36۰مترمکعب را دراین پارک ایجاد کرده است. عالوه براین، کانال 
حفاظتی به طول 3کیلومتر در قسمت هایی از این پارک حفر شده که مانند 
کمربند حفاظتی، نوعی مرز کنترلی است که در کاهش تصرفات احتمالی در 
اراضی ملی و زمین خواری افراد سودجو تاثیر زیادی دارد. تجهیز مرکز تیمار 
حیات وحش، نصب تابلوهای هشداردهنده و تجهیز و تعمیر پاسگاه محیط 

بانی از دیگر اقدام هایی است که دراین پارک انجام شده است.

بهره مندی سمنان از 3پارک ملى
یکی از بزرگ ترین و مهم ترین پارک  های ملی ایران »پارک ملی کویر« 
به حساب می آید که بخش زیادی از آن در استان سمنان قرار گرفته است. 
دراین پارک که یکی از ذخیره گاه های زیســت کره ایران هم به شــمار 
می رود، گونه های جانوری مهم و متعددی وجود دارد و به دلیل این تنوع 
جانوری، از آن با نام »آفریقای کوچک« نیز یاد می شــد. گرمای شدید 
این منطقه سبب شده که از آسیب های ناشــی از سکونت انسان ها دور 
بماند. طی سال های اخیر هم مدیریت تقریبا مناسبی ازسوی سازمان 
حفاظت محیط زیست برای کنترل ورود گردشگران به این پارک ملی 
انجام شده اســت، اما تشدید خشکسالی و فرســایش بادی پارک ملی 
کویر را تهدید می کند. »پارک ملی توران« نیز در محدوده شهرســتان 
شاهرود گونه های جانوری و گیاهی فراوانی دارد و یکی از زیستگاه های 
اصلی یوزپلنگ آســیایی اســت. گونه های جانوری نــادری مانند زاغ 
بور، آهو و قوچ وحشــی دراین پارک زندگی می کنند. در شهرســتان 
مهدیشــهر نیز یک پارک ملی با نام »صیدوا« وجود دارد که با ۲ اقلیم 
متفاوت »مرطوب خزری« در شمال 
و »گرم و خشک« در جنوب و 
همچنین وجود گونه های 
جانوری گوناگــون، از 
مناطق خاص طبیعی 
به شمار می آید. بخش 
مهمی از ایــن پارک 
ملــی به دلیــل قرار 
داشتن روســتاهای 
متعدد درمعرض تهدید 

قرار دارد.

منطقه جنگلی »تندوره« در خراسان رضوی واقع شده است. این منطقه 
درسال١3٤٧ به عنوان »منطقه حفاظت شده« معرفی شد و یک سال بعد 
به »پارک وحش تندوره« تغییر نام پیدا کرد. از سال١3۵3 مساحت این 
پارک تقلیل یافت و طی مصوبه شورای عالی محیط زیست، از سال١36١ 
به عنوان »پارک ملی تندوره« معرفی شــد. مســاحت کنونی این پارک 
ملی 3۵هزارو ۵٤۰هکتار و مساحت منطقه حفاظت شده تندوره بیش از 
9هزارهکتار برآورد شده است. پارک ملی و منطقه حفاظت شده تندوره در 
محدوده شهرستان درگز واقع در شمال استان خراسان رضوی و نزدیک مرز 
ترکمنستان در منطقه ای کوهستانی قرار دارد. این منطقه با صخره ها و تپه 
ماهورهای متعدد و دره های عمیق و پرشیب پوشیده از گیاهان مختلف، 
یکی از بهترین زیســتگاه های جانوران وحشی مانند قوچ و میش اوراله و 
به ویژه یوزپلنگ ایرانی است. همچنین بیشــترین پوشش گیاهی پارک 
ملی تندوره را درختان طاق و گونه های گیاهان دارویی تشکیل می دهند. 
پارک ملی تندوره را می  توان »بهشت گیاهان دارویی« نامید، به طوری که 
درحال حاضر تأمین ذخیره  بذر و تحقیــق و پژوهش در زمینه گونه های 
گیاهی دراین منطقه انجام می  شــود. مرتفع تریــن نقطه این منطقه قله 
»قنبرعلی« در جنوب محدوده به ارتفاع ۲هزارو۵۸6 متر است و پست ترین 

نقطه با ارتفاع ۸۸٤متر، در بخش شــمالی محدوده قــرار دارد. پارک 
ملی تندوره به دلیل قرارگرفتن روی ارتفاعات »کپه داغ« در 

جنوب و غرب، تأثیر پذیر بودن از کویر »قره قوم« و 

جلگه پست درگز از سمت شمال، دارای ۲نوع آب و هوای متفاوت است. 
قسمت های جنوبی و غربی پارک به دلیل وجود ارتفاعات بلند و تحت تأثیر 
توده های هوایی مدیترانه ای، آب و هوایی نسبتا سرد و با رطوبت بیشتر دارد 
و قسمت های شمالی تحت تأثیر آب و هوای گرم و خشک کویر قره قوم و 
جلگه پست درگز دارای آب و هوایی نسبتا گرم و دارای رطوبت کمتر است. 
خشکسالی ســال های اخیر بر محیط زیست اکثر مناطق تاثیرات فراوانی 
داشته و پارک ملی تندوره که ازسوی آب های زیرزمینی و رودخانه های 
فصلی سیراب می شد نیز از آسیب خشکســالی در امان نبوده است. اداره 
حفاظت محیط زیست خراسان رضوی برای جبران این مساله و محافظت 
از گونه های جانوری در نقاط مختلف پارک آبشــخورهایی را ایجاد کرده، 
همچنین قسمتی از علوفه جانوران این منطقه را نیز به صورت دستی و از 
مناطق دیگر تأمین می کنند. مهم تریــن ویژگی پارک ملی تندوره وجود 
پلنگ کمیاب ایرانی  اســت، این منطقه به نوعی زیستگاه اصلی این گونه 

محسوب می شود.جانوری کمیاب و رو به انقراض 

پارک ملى تندوره در خراسان رضوی
اســتان کرمان تنها یک پــارک ملی دارد؛ پــارک ملی 
»َخبر« )khabr( که ١٧۸هزارکیلومتر وسعت دارد و در 
جنوب غربی شهرستان بافت واقع شده است، در سال١3۵٤ 
به عنوان »منطقه حفاظت شــده«، در ســال١3۵٤ با نام 
»پناهگاه حیات وحش« و در سال١3٧۸ به عنوان »پارک 
ملی« به ثبت رسید. این پارک ملی زیستگاه گوشت خوارانی 
ازجمله پلنگ ایرانی، کاراکال، گربه جنگلی و علف خوارانی 
مانند کل و بز، قوچ و میش کرمان و جبیر است و همچنین 
پرندگانی نظیر عقاب طالیی، عقاب صحرایی و شاهین دارد 
و به عنوان زیستگاه زمستان گذرانی هوبره مطرح شده است. 
در بخش کوهستانی این پارک ملی، جنگل های اُرس که 

تنها گونه بومی ســوزنی برگ ایران است، روییده و 
در پایین دســت، جنگل های بــادام و بنه و 

در بخش گرمســیری آن، رویشگاه های 
ُکنار دیده می شود. از ویژگی های بارز 

این پارک، وجود همزمان ۲اقلیم 

تابستانی و زمستانی است، به گونه ای که در ضلع جنوبی 
پارک، که زیستگاه گرمسیری محسوب می شود، هنگامی 
که شرایط رویش گونه های گرمسیری در ماه هایی مانند 
بهمن وجــود دارد، در ارتفاعات َخبر، شــاهد ریزش برف 
هستیم. همچنین، روســتای »روچون« در مجاورت این 
پارک ملی، اکوسیســتم منحصربه فردی دارد و گونه های 
گیاهی سردسیری و گرمسیری به صورت همزمان دراین 
منطقه می رویند. دراین میان باید اشاره کرد که درسال های 
اخیر خشکســالی بخش گرمســیری پارک ملی خبر را 
تحت تاثیر قرار داده و در قســمت جنوبی، هیچ علوفه ای 
برای قوچ و میش، کل و بز و جبیرها نروییده است و علوفه  
به صورت دستی ازســوی محیط  بانان به این 
حیوانات می رســد. این درحالی است که 
بخش شمالی و کوهستانی پارک فعال 
و در کوتاه مدت، تحت تاثیر گسترده 
خشکســالی قرار نگرفته 

است.

پارک ملى تنگ صیاد در چهارمحال وبختیاری 
در استان چهارمحال وبختیاری منطقه  حفاظت شده »تنگ صیاد« وجود دارد که به عنوان یک پارک ملی و زیستگاهی 
برای جانداران گوناگون محسوب می شود. این منطقه دارای مساحتی درحدود ۲٧هزارهکتار است و از سال١3٤9 تحت 
نظارت شورای عالی شکاربانی قرارگرفت و هرگونه صید و شکار دراین منطقه ممنوع اعالم شد. پارک ملی تنگ صیاد در 
محدوده کوه های فرخ شهر قرار گرفته است و به  واسطه دارا بودن تعداد زیادی تپه ماهور، زیستگاه مناسبی برای گونه  قوچ 
و میش وحشی است. کوهستان های جنوبی این منطقه دارای صخره های سخت گذر است که زیستگاه پلنگ و کل و بز 
با جمعیتی قابل توجه به حساب می آید. منطقه تنگ صیاد در سال١3۵۲ و با تصویب شورای عالی محیط زیست، »منطقه 
حفاظت  شده« نامیده شد و پس از آن، در ســال١3٧٤ حدود ٤هزارهکتار از منطقه تنگ صیاد به عنوان پارک ملی در 
سازمان محیط زیست ایران به ثبت رسید. مساحت منطقه حفاظت  شده تنگ صیاد ۲۲هزارو۸96هکتار است و وسعت 
پارک ملی تنگ صیاد نیز  ٤هزارو3٧۲هکتار برآورد می شود. این منطقه ویژگی هایی دارد که ازنظر زیست محیطی بسیار 
حائز اهمیت شمرده می شود و دارای ۲۵۲گونه گیاهی متعلق به ۵۲تیره است که حدود 3۰گونه آن انحصاری ایران به شمار 
می رود. ازجمله با ارزش ترین گونه های گیاهی منطقه تنگ صیاد می توان از گون، کرک و جاز نام برد. عالوه بر گونه های 
متنوع گیاهی، دراین منطقه گونه های شاخصی جانوری هم زندگی می کنند که ۲٤گونه پستاندار ازجمله کل و بز، قوچ و 

میش، پلنگ، روباه، گربه وحشی را شامل می شود. همچنین ٧۰گونه پرنده شامل کبک دری و عقاب طالیی و ۲6گونه 
خزنده ازجمله الک پشت برکه ای خزری، آگامای الیویه، مار پلنگی در پارک ملی تنگ صیاد شناسایی شده اند. 

اینها درحالی است که خشکسالی سال های اخیر در چهارمحال وبختیاری، به شدت این پارک و دیگر مناطق 
طبیعی استان را درمعرض تهدید قرار داده است؛ بسیاری از چشمه های این منطقه خشک و کم آب 

شده و علوفه کافی برای حیات وحش این منطقه وجود ندارد. به گفته مسئوالن اداره حفاظت 
محیط زیست چهارمحال وبختیاری، ساخت آبشخور سیار و ثابت و حمل آب با تانکر 

از چشمه ها و قنوات به آبشخورها ازجمله اقدام های انجام شده برای 
تأمین آب موردنیاز حیات وحش استان در شرایط خشکسالی 

بوده است. با این وجود، به نظر می رســد اعتبارات الزم 
برای مقابله موثر با تبعات خشکسالی دراین منطقه 

ناکافی است و می طلبد اقدام های بیشتری 
ازسوی دستگا ه های مربوط انجام شود.

پارک های ملى قمیشلو و کاله قاضى در اصفهان
اســتان اصفهان ۲پارک ملی و پناهــگاه حیات حیات وحــش به نام های 
»قمیشــلو« و »کاله قاضی« دارد. پارک ملی قمیشــلو با مساحتی حدود 
١١3هزارهکتــار، در ٤۵کیلومتری شــمال غرب اصفهــان قرارگرفته و از 
ویژگی های طبیعی منحصربه فردی برخوردار است. قمیشلو به دلیل داشتن 
ارزش زیستگاهی ویژه و همچنین وجود قلعه ها و بناهای مربوط به عصر قاجار، 
حائز اهمیت است. تاکنون 3٤٤گونه گیاهی دراین منطقه شناسایی و ثبت 
شده است که گونه های غالب آن درمنه دشتی، انواع گون، خارشتر، جاشیر و 
بادام کوهی هستند. این منطقه همچنین زیستگاه  3٧گونه پستاندار، ۸۲گونه 
پرنده، 3۲گونه خزنده و ۲گونه دوزیست است. اما باید به این نکته هم اشاره 
کرد که »قوچ و میش اصفهان« گونه شاخص جانوری منطقه قمیشلو محسوب 
می شود. از گونه های جانوری دیگر این منطقه هم می توان گرگ، کفتار، شغال، 
قوچ و میش، کل و بز، آهو، انواع جوندگان، انواع پرندگان به ویژه کبک، تیهو، 
دلیجه، عقاب صحرایی را نام برد. ازســوی دیگر، پارک ملی و پناهگاه حیات 
وحش کاله قاضی، به عنوان دومین پارک ملی اصفهان، با مساحتی درحدود 
۵۰هزارهکتار، در جنوب شرقی اصفهان و در مجاورت شهر جدید بهارستان 
قرار دارد. تاکنون ۲۵۲گونه  گیاهی در منطقه کاله قاضی شناسایی شده، اما 
پوشش گیاهی غالب، »درمنه زار« است. همچنین ١٧گونه پستاندار، ٤٤گونه 

پرنده، ١١گونه خزنده و یک گونه دوزیســت هم دراین منطقه شناسایی و 
ثبت شــده، اما »کل و بز« از گونه های شاخص هستند. از گونه های جانوری 
دیگر پارک ملی کاله قاضی می توان به پلنگ، گرگ، کفتار، گربه وحشــی، 
سمورسنگی، قوچ و میش، آهو، تشی، انواع خزندگان، انواع پرندگان و به ویژه 
کبک و تیهو اشــاره کرد. نکته ای که دراین میان نباید از آن غافل شد، این 
است که خشکسالی بر کاهش علوفه موردنیاز حیات وحش این ۲پارک ملی 
دراستان اصفهان تاثیرمستقیمی برجا گذاشته و زمینه ساز خروج حیات وحش 
از مناطق تحت مدیریت اداره حفاظت محیط زیســت و در نتیجه، شکار آنها 

ازسوی شکارچیان غیرمجاز و برخی افراد محلی شده است.

پارک های ملى دز و کرخه در خوزستان
خوزستان با ۲پارک ملی کرخه و دز یکی از استان های مهم در زمینه بهره مندی از مناطق حفاظت شده به شمار می رود. »پارک ملی دز« در ۲۰کیلومتری شرق جاده اهواز به شوش قرار دارد؛ بخش محافظت شده دز ١٧هزارو ۸9۵هکتار 

و پارک ملی آن نیز ۵هزارو3۰١هکتار مساحت دارد. پارک ملی دز از آخرین بازمانده های جنگل های گرمسیری ایران محسوب می شود که تاالب های بزرگ و کوچکی مانند میانرود، خوزینه باقر کوچک و بزرگ و یعقوب را در 
خود جا داده و پناهگاه پرندگان مهاجری مانند لک لک، بوتیمار، غاز و َچنَگر است. از گونه های جانوری و گیاهی پارک ملی دز می توان گوزن زرد ایرانی، گرگ، روباه، رودک عسل خوار، گربه جنگلی و خارپشت و گیاهان 

پَده، تمشک و اسَتبَرق را نام برد. »پارک ملی کرخه« هم در ۵کیلومتری غرب جاده اهواز به شوش در هر دوسوی رودخانه کرخه قرار دارد. این پارک از3بخش پارک ملی کرخه جنوبی و پارک ملی کرخه شمالی 
آتش سوزی های منطقه در سال گذشته 6۰مورد بوده است.کرخه شده است، به طوری که امسال تا پایان خرداد شاهد 3۰مورد آتش سوزی دراین محوطه بوده ایم، درحالی که کل سال گذشته ١٧رأس گوزن زرد ایرانی در پارک ملی دز رهاسازی شد. خشکسالی و کمبود آب زمینه ساز بروز آتش سوزی های گسترده در پارک ملی سریم، جاز، بید، لگجی، استبرق و شبدر درآن زندگی می کنند. یکی از برنامه های مهم پارک های ملی دز و کرخه باززایی و زادآوری گوزن زرد ایرانی است که برهمین اساس دشت در جنوب قرار دارند و گونه هایی مانند گرگ، شغال، روباه، گورکن، گربه جنگلی، سیاه گوش، کفتار، گراز، پرندگانی مانند عقاب، سنقر، دراج، بلبل خرما، حواصیل، اردک و گونه های گیاهی مانند با ٧هزارو٤٧6هکتار مساحت و سرزمین حفاظت شده کرخه با مساحت ۸هزارو3۵۲هکتار تشکیل شده است. در پارک ملی کرخه جنگل قلعه نصیر، سرچشمه رودخانه شاوور و تپه ماهورها در شمال و 

پارک ملى َخبر در کرمان
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3پارک ملى خراسان شمالى
3پارک ملی »ساریگل«، »سالوک« و »ضامن آهو« در استان خراسان شمالی قرار گرفته اند. پارک ملی و منطقه حفاظت 
شده ساریگل با وسعت بیش از ٧هزارهکتار منطقه ای است با زیستگاه های متنوع کوهستانی و سرد، تپه ماهورهای معتدل 
و سطح کم جلگه ای با اقلیمی نسبتا گرم تر در مقایسه با نواحی کوهستانی منطقه که در شرق شهرستان اسفراین واقع شده 
و درسال١3۸١ به عنوان پارک ملی به ثبت رسید. این منطقه با توجه به بارش های خوب ساالنه و نوع بارش که طی فصل 
زمستان به صورت برف است، خوشبختانه ازنظر منابع آبی با محدودیت مواجه نبوده و آب به عنوان عاملی محدودکننده 
دراین منطقه مطرح نیست. دراین منطقه عالوه بر فراوانی چشمه ها که از توزیع نسبتا خوبی برخوردارند، تعدادی از دره ها 
دارای جریان دائم آب با دبی های متفاوتند. پارک ملی ساریگل با بیش از ۲۰۰گونه گیاهی، از تنوع گیاهی نسبتا مطلوبی 

برخوردار است. در سال های گذشته ناحیه دشــتی این پارک ملی زیستگاه گونه حمایت شده آهو 
بوده که در سال های اخیر به دلیل گسترش روســتاها و چرای مفرط دام ها، این زیستگاه و 

جمعیت آهو دراین منطقه تقریبا از بین رفته است. منطقه سالوک نیز که ازنظر تیپ های 
گیاهی و گونه های جانوری از تنوع مطلوبی برخوردار است، درسال ١3۸١ به عنوان 

پارک ملی ثبت شد. وسعت این پارک بیش از ۸هزارهکتار و وسعت منطقه حفاظت 
شده سالوک بیش از ١١هزارهکتار بوده و نزدیک ترین شهر به پارک ملی سالوک 
شهر اسفراین است. این شهر در شــرق پارک قرار داشته و حدود ۲۰کیلومتر با 
آن فاصله دارد. پارک ملی سالوک ازنظر پوشش گیاهی از تنوع خوبی برخوردار 
و گونه گیاهی غالب ســالوک، »درمنه« اســت. به جز پارک های ملی ساریگل 
و ســالوک، بخشــی از محدوده امن پناهگاه حیات وحش میاندشت با مساحت 

تقریبی ١6هزارهکتار درسال 9۲ به پارک ملی ارتقا یافت و با نام ضامن آهو به ثبت 
رسید. وجود گونه های منحصربه فرد گیاهی و جانوری نادر و در خطر انقراض ازجمله 

یوزپلنگ آسیایی، ویژگی های الزم این محدوده برای ارتقا به پارک ملی را به اثبات رساند. 
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مشکالتخوداشتغالیبرایزنانخانهدار
می خواستم از مسئوالن استانی و کشوری بپرسم که چرا به فکر رفع مشکالت زنان خانه دار 
نیستند. در شیراز زنان خانه دار بسیاری را سراغ دارم که با وجود برخورداری از استعدادها 
و تونمندی های فراوان، اما به دلیل نبود حمایت های الزم نمی توانند در زمینه خوداشتغالی 

موافق باشند. 
آذرغفوریازشیرازدراستانفارس

جادهپرحادثه
جاده جندق - دامغان دراستان سمنان، یکی از محورهایی اســت که همواره شاهد بروز 
تصادف های بسیاری درآن هستیم، اما همچنان اقدام  موثری برای رفع نقاط پرحادثه این 
محور انجام نشده است و رانندگان و مســافران عبوری همواره در استرس بروز حادثه ای 
تلخ دراین جاده به سر می برند. همین چند روز قبل بود که تصادف سنگینی دراین محور 
به وقوع پیوست و تعدادی مجروح شدند. مسئوالن باید هرچه سریع تر مشکالت این جاده 

حادثه خیز را رفع کنند.
رسولیازسمنان

وضعیتنامناسبجادهجم-فیروزآباد
یکی از راه های اصلی مواصالتی شهرستان عســلویه، به عنوان قطب اقتصادی ایران، برای 
ارتباط با سراسر کشور، جاده عسلویه - جم - فیروزآباد است که حجم زیادی از حمل ونقل 
پتروشیمی ها و همچنین رفت وآمد کارکنان و افراد شاغل در حوزه پارس جنوبی از طریق 
آن انجام می شود. وضعیت نامناســب این جاده خطرات زیادی برای اهالی ایجاد کرده و 
ســبب بروز تصادف های زیادی شده است. مســئوالن مربوط هرچه زودتر به این مشکل 

رسیدگی کنند.
یکشهروندازجمدراستانبوشهر

کمبودناندربردسیر
شهروندان بردسیر در استان کرمان در روزهای اخیر با کمبود نان مواجه بودند و مسئوالن 
باید برای رفع این مشکل چاره اندیشــی کنند. در روزهای اخیر برخی نانوایی های شهر یا 
کال تعطیل بودند یا اینکه نان کمی به شــهروندان عرضه می کردند. نباید در شرایطی که 
موج پنجم کرونا مردم را در خطر قرار داده اســت، شاهد ایجاد صف های طوالنی درمقابل 

نانوایی ها باشیم.
صبورزادهازبردسیردراستانکرمان

صدای همشهری

مسکن به عنوان یکی از نیازهای ضروری و 
پایه بشر، همواره در همه شهرها و درمیان 
تمــام خانواده ها یک شــاخص مهم برای 
کیفیت بهتر زندگی محسوب می شود؛ شاخصی که این 
روزها با باالرفتن جهشی اجاره بها، زندگی را برای تعداد 
قابل توجهی از مردم ســخت تر از گذشــته کرده و کام 

بسیاری، تلخ است.
حاال دیگر موضوع تأمین مســکن به دلیل تورم شــدید 
به یکی از مســائل تقریبا الینحل دولــت و مردم تبدیل 
شده است و هیچ کس را نمی توان یافت که بتواند نسخه ای 
مناسب برای رفع این مشکل بزرگ جامعه ایران بپیچد. 
رشد تورمی این نیازاساسی و همچنین میزان درآمد پایین 
بیشتر قشرهای جامعه، سبب شده است تا در باورعمومی 
مردم، حاال دیگر تهیه مســکن به ویژه برای قشــرهای 

کم درآمدتر تبدیل یه یک رویا شود.

دالیلافزایشهزینهها
عالوه بر مشکالتی که گریبانگیر همه قشرهای جامعه در 
گوشه وکنار کشور است، برخی استان ها به دالیل مختلف 
در زمینه تأمین مسکن با مشکالت جدی تری مواجهند؛ 
مشــکالتی که از محدود بــودن زمین برای ســاخت 
مســکن های جدید، تورم و همچنین نبود کارخانه های 

تولید مصالح دراین استان ها ناشی می شود. 
به گــزارش همشــهری، یکــی از اســتان هایی که با 
مشــکالت زیادی دراین زمینه دســت به گریبان است 
و چالش های بســیاری برسر راه ســاخت مسکن دارد، 
سیستان وبلوچستان با جمعیتی است که بسیاری از آنها 
ازنظر مالی، بضاعت چندانی ندارند. عالوه بر مشــکالتی 
که عنوان شد، دوری سیستان وبلوچستان از مراکز تولید 
مصالح و ازســوی دیگر هزینه باالی حمل ونقل، سبب 
شده تا هزینه ساخت وساز دراین اســتان پهناور بسیار 

گران تمام شود.
ساخت مسکن در سیستان و بلوچستان به دلیل افزایش 
قیمت باالی مصالح است، اما عوامل دیگر نیز باعث شده تا 
هزینه ساخت خانه دراین استان افزایش یابد. یکی از این 
دالیل، نبود کارخانه های تولیدی مصالح دراین پهنه است. 
به همین دلیل هم تولیدکنندگان مسکن مجبورند مصالح 
خود را از استان های دیگر تأمین کنند که به این ترتیب 
مجبور می شوند هزینه حمل ونقل را نیز به سایر هزینه ها 

اضافه کنند و همین موضوع 
نیز باعث افزایش قیمت 
ساخت مسکن نسبت به 

سایر نقاط کشور می شود.
ازسوی دیگر، نبود زمین کافی نیز باعث افزایش قیمت 
ساخت مســکن در این استان می شــود، به گونه ای که 
درحال حاضر قیمــت هرمترمربع منزل مســکونی در 
گران تریــن نقطــه زاهدان، یعنــی خیابان دانشــگاه، 
۱۵میلیون تومان است و این رقم در ارزان ترین نقطه مرکز 
سیستان وبلوچستان، یعنی پهنه شمالی و کریم آباد، به 

ازای هر مترمربع به یک میلیون تومان می رسد.

افزایشهزینهساختمسکنروستایی
افزایش هزینه ساخت مســکن در شــهر یا روستاها با 
یکدیگر تفاوتی ندارند و به همین دلیل هم شاهد افزایش 
بهای ساخت هر واحد مسکونی روستایی نیز هستیم که 
بالطبع قیمت نهایی خانه های روستایی نیز باال می رود. 
دراین راستا مدیرکل بنیاد مسکن سیستان وبلوچستان 
در گفت وگو با خبرنگار همشهری اظهارکرد: سال گذشته 
هزینه ســاخت هر مترمربع مسکن روســتایی بین یک 
 میلیون  و۳۰۰هزارتومان تا یک  میلیون  و  ۵۰۰هزارتومان 
بود، درحالی که اکنون این میزان هزینه برای ســاخت 
هرمترمربع خانه روســتایی به ۴میلیون تومان رسیده 
است.»خلیل منبتی« گفت: افزایش قیمت ها به هیچ وجه 
قابل پیش بینی نیســت و به همین دلیــل انتظار داریم 
مراحل اداری اعطای وام هرچه ســریع تر طی شــود تا 
دوباره به مشــکل افزایش بعدی قیمــت مصالح و دیگر 
ملزومات برخورد نکنیم. وی افزود: بانک ها باید دراین باره 
همکاری الزم را داشــته باشــند تا ارزش وام دریافتی 
ازسوی روستاییان، به دلیل افزایش بی حد قیمت  مصالح 

ساختمانی، کاهش چشمگیری پیدا نکند.

نایابیکارخانهتولیدی
مدیرعامل شــرکت تعاونی اتحادیه تعاونی های مسکن 
اســتان سیستان وبلوچســتان هم به همشهری گفت: 
ســاخت مســکن در مرکز اســتان به ازای هرمترمربع، 
۷میلیون تومان هزینه دارد که این موضوع ســبب شده 
تأمین مسکن برای مردم استان بسیار سخت و طاقت فرسا 
باشد.»محمد جامی« هم دلیل باال بودن هزینه ساخت 
خانه در استان را نبود شرکت های تولیدی  مصالح دراستان 

عنوان کرد و افزود: بخش عمده مصالحی که در اســتان 
برای ساخت مسکن و دیگر فعالیت های عمرانی استفاده 
می شــود وارداتی هســتند، چراکه این شرکت ها عمال 
در سیستان وبلوچســتان هیچ کارخانه تولیدی ندارند. 
به همین دلیل مصالح از اســتان های دیگر وارد اســتان 
می شود و مسافت زیاد و دوری از استان های تولیدکننده 
مصالح هم موجب می شــود هزینه حمل ونقل و ترابری 
افزایش یابد که این مســاله هم مزید برعلت شده است. 
به این ترتیب ســاخت خانه دراین استان نسبت به سایر 

مناطق کشور بسیار هزینه بر است.

کمبودزمین
معــاون امــالک اداره کل راه و شهرســازی اســتان 
سیستان وبلوچســتان هــم در گفت وگو بــا خبرنگار 
همشــهری اظهارکرد: اکنون قیمت معمــول و عرفی 
مسکن در گران ترین نقطه زاهدان، یعنی خیابان دانشگاه، 
هرمترمربع ۱۵میلیون تومان و در ارزان ترین نقطه شهر، 
یعنی پهنه شمالی و منطقه حاشیه نشین کریم آباد، متری 
یک میلیون تومان است.»مرتضی مقدسی« عنوان کرد: 
یکی از عوامل افزایش قیمت مســکن در زاهدان، نبود 
زمین و محدود بودن حیطه ساخت وسازهاســت. یعنی 
مدت هاست که محدوده ساخت وسازها در زاهدان افزایش 
پیدا نکرده و دستور هم بر گسترش عمودی ساخت وسازها 
در شهر است. به همین دلیل کمبود زمین باعث شده تا 
بلندمرتبه ســازی در زاهدان افزایش پیدا کند و دراین 

میان، کمبود زمین و 

باال بودن میزان تقاضا، زمینه ســاز افزایش ارزش افزوده 
زمین و درنهایت هم گران ترشدن خانه ها شده است.

مسافتبیشتر؛مصالحگرانتر
معاون مســکن و ســاختمان اداره کل راه و شهرسازی 
سیســتان و بلوچســتان هم دراین زمینه گفت: کمبود 
مصالــح در قیمــت ساخت وســازها در اســتان نقش 
تعیین کننده ای دارد. به عنوان مثال، ســیمان در استان 
تولید می شود، اما بیشــتر مصالح موردنیاز از استان های 
دیگر وارد می شود؛ هرچند مدتی تولید سیمان نیز محدود 
شده بود. اکنون نیز تولید سیمان به دلیل مصرف باالی 
برق تعطیل شده است، به همین دلیل هم سیمان موجود 
نیز سر از بازارسیاه درآورده است. وی افزود: همه این موارد 
بر قیمت تمام شده مسکن اثر می گذارد، زیرا تولیدکننده 

مسکن نمی تواند کار خود را تعطیل کند.
»ابوالفضل مهدیــار« اضافه کرد: زمانی کــه طرح اقدام 
ملی مسکن در استان کلید خورد، قیمت میلگرد بیش از 
۵هزارتومان بــود، اما اکنون این رقم بــه ۲۰هزارتومان 
رسیده اســت. ازآنجا کــه ایــن کاال از اصفهــان وارد 
سیستان وبلوچستان می شــود، دوری مسافت افزایش 
هزینه را به دنبال دارد. حال اگر قرار باشد این میلگرد به 
چابهار برســد، هزینه حمل ونقل بیشتر هم خواهد شد. 
درواقع هرچه شهرها دورتر باشند، هزینه های حمل و نقل 

و درنهایت قیمت مصالح نیز بیشتر خواهد شد.

بهای سنگین ساخت مسکن در سیستان وبلوچستان 
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پیشروی  سريع طالق در زنجان
آمار ارائه شده ازسوی مسئوالن، از افزایش ۲۲درصدی طالق در سال گذشته نسبت به سال۹۸ دراین استان حکایت دارد

اگرچه برخی معتقدند »طالق« آخرین راه برای پایان 
دادن به تلخ کامی های زندگی مشــترک اســت و در 
مواردی می تواند راه گشای زندگی آینده زوج ها باشد 
اما باید درنظر داشت که طالق پیامدها و تبعات اجتماعی، روانی و 
عاطفی بسیاری بر اعضای یک خانواده به همراه دارد و ممکن است 

اثرات آنها گاهی سال ها ادامه یابد.
دراین میان اگرچه طالق می تواند به دالیل مختلف ازجمله افزایش 
استرس ها، مشکالت مالی، نبود شناخت کافی، تفاوت های فرهنگی، 
اعتقادی و... رخ دهد، اما با این وجود آسیب ها و عوارض اجتماعی، 
روانی، امنیتی، مالی و عاطفی بسیاری برای زن و مرد و نیز خانواده 

آنها به وجود می آورد.
بررسی  آمارهای موجود در حوزه ازدواج و طالق نشان می دهد روند 
ثبت طالق در دوران همه گیری کرونا روند افزایشــی داشته است؛ 
موضوعی که در استان زنجان هم نگرانی هایی را درمیان کارشناسان 
و فعاالن اجتماعی به همراه داشته اســت. تا پیش از این زنجان از 
استان های کم طالق کشور به حساب می آمد، به طوری که این استان 
در زمینه طالق در رتبه ۲6 کشور قرار داشت، اما درسال های اخیر 
افزایش طالق دراین استان، زمینه ساز ایجاد نگرانی هایی در جامعه 
و مسئوالن این استان شده است و معتقدند باید دالیل ریشه ای بروز 
این آسیب اجتماعی در زنجان، که ازنظر فرهنگی چندان با طالق 

مأنوس نیست، مورد آسیب شناسی های دقیق قرار گیرد.

تاثیرنگاهجامعهسنتی
»حمیرا اشرفی« یکی از زنان زنجانی است که به نگاه منفی جامعه 
به طالق به ویژه دراین استان اشــاره می کند و می گوید: درشهر 
زنجان نگاه به طالق تاحدی منفور اســت که خانواده ها ســعی 
می کنند به هر نحوی که شده، سازگاری داشته باشند تا زندگی 
به مرحله طالق نکشد.وی می افزاید: زندگی بعد از طالق، به دلیل 
نوع نگاه سنتی حاکم بر جامعه، به ویژه برای بانوان سخت است و 

باید مشکالت زیادی را تحمل کنند.
»حافظ مرادخواه« یکی دیگر از شهروندان زنجانی هم دراین باره 
اظهار می کند: هرچند در گذشته به دلیل نبود پذیرش در جامعه و 
خانواده ها، زوج ها کمتر به طالق فکر می کردند، اما جوانان امروزی 
نگاه ویژه خود را به زندگی دارند و نیازی به سازش نمی بینند و با 

کوچک ترین اختالفی طالق را ترجیح می دهند.
وی اضافه می کند: این روند در ســال های اخیر بیشتر در زنجان 
قابل مشاهده است و باید نگران آن بود؛ موضوعی که با فرهنگ 
سنتی این استان تضادهای اساســی دارد و باید دید چه دالیلی 

زمینه ساز روند افزایشی طالق در جامعه شده است.

افزایشطالق؛کاهشازدواج
دراین میان رئیس کل دادگســتری اســتان زنجــان از افزایش 
۲۲درصدی طالق در سال گذشته نســبت به سال ۹۸ در استان 
زنجان خبر می دهــد و می گوید: این آمار بســیار نگران کننده 
اســت، چراکه در مقایســه با آمار طالق، میزان ازدواج افزایش 
ناچیزی در حدود ۲درصد داشته است. این موضوع نشان می دهد 

در زمینه هــای اجتماعی باید اقدام های موثرتــری برای مقابله 
با آسیب هایی مانند طالق انجام شــود و نباید به سادگی از کنار 

آمارهای این چنینی گذشت.
»اسماعیل صادقی نیارکی« عنوان می کند: در سال گذشته سند 
مداخله طالق در استان تهیه شد، اما تاکنون دراین زمینه اقدام 
تأثیرگذاری انجام نشده است و باید ارگان های مربوط برای اجرای 
هرچه موثرتر این ســند برنامه ریزی های الزم را داشته باشند و 

گام های اساسی بردارند.
وی به موضوع درخواست مهریه ازسوی بانوان نیز اشاره می کند 
و می گوید: درحال حاضر بیشتر پرونده هایی که دراین حوزه در 
دادگاه ها مطرح می شوند، همراه با مطالبه مهریه هستند که بیشتر 
آنها طالق را نیز به دنبال دارد. براین اساس به نظر می رسد تأمین 

مهریه به مشکل مضاعفی برای جامعه  تبدیل شده است.

تشکیلستادویژه
این مســئول اظهار می کند: ســتاد ویژه بررســی آســیب ها و 
اولویت های این حوزه دراستان تشکیل شده است که هدف آن، 
هم افزایی و هم پوشــانی دســتگاه های متولی درحوزه کنترل 
آسیب های اجتماعی مانند طالق است، اما اقدام های انجام شده 
دراین بخش کافی نیســت و باید برنامه ریزی های متناســب با 

آسیب های اجتماعی انجام شود.
صادقی نیارکی به ضرورت مداخله درست در دادخواست طالق 
و فرصت دهی بــرای تصمیم گیری زوج ها نیز اشــاره می کند و 
می افزاید: افرادی که متقاضی طالق می شــوند، در ابتدا باید در 

ســامانه »تصمیم« ثبت نام کرده و پس از نوبت دهی، غربالگری 
شوند و مشــاوره دریافت کنند. این ســامانه و مشاوره های آن، 
ابزار موثری برای ایجاد سازش میان زوج ها و به دنبال آن کاهش 

طالق است.
وی تصریح می کند: درصد قابل توجهی از افرادی که در ســامانه 
تصمیم )طالق(، درخواست طالق می دهند، بدون هیچ مداخله ای 
انصراف می دهند و تعداد کمتری درخواســت طالق را پیگیری 
می کنند. این موضوع نشان می دهد اگر درمقابل تصمیم طالق 

کمی تأمل و تفکر شود، تصمیم بهتری گرفته خواهد شد.

گرانیسکهوهوسمطالبهمهریه
گذشــته از اینها، برخی کارشناســان اجتماعی افزایش قیمت 
ســکه را در افزایش مطالبه مهریه و طــالق تاثیرگذار می دانند 

و معتقدند برخــی از زنانی که درگذشــته برای بعــد ازطالق، 
چشــم انداز اقتصادی مناســبی برای زندگی خود نمی دیدند، 
اکنون با افزایش قیمت ســکه بــا تحریک اطرافیــان، مهریه را 
مطالبه می کنند که غالبا به طالق و ازهم پاشیدن کانون خانواده 
می انجامد. براساس آمارهای اعالم شده ازسوی اداره ثبت اسناد 
و امالک استان زنجان، بیشترین طالق های درخواستی مربوط 
به افرادی اســت که هنگام ارائه درخواست طالق، فقط چندماه 
 از زمان ازدواج شان گذشــته و هنوز به یک ســال هم نرسیده

 است.  بررســی ها نشــان می دهد نبود توانایی درک و برقراری 
ارتباط متقابل و ضعف سازش پذیری در نســل جدید از دالیل 
افزایش طالق دراستان زنجان است که باید برای رفع آنها گام های 

اساسی تری برداشت.

پوپکقاسمی
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 

۹ تا ۱۷با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.

 خانه تاریخی عامری ها در کاشان
 عکس: همشهری-  حسین بهارلو
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کمبود زمین و افزایش قابل توجه قیمت مصالح ساختمانی، از عمده ترین دالیل گرانی قیمت مسکن در ماه های اخیر دراین استان است
مریمعبدلی

خبرنگار
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