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كريم باقري به شكلي عجيب در
جشن قهرماني پرسپوليس غايب بود
و حاال خبر ميرسد اين اتفاق بهدليل
درگيري او با حامد لك بوده است

HAMSHAHRI

رویش باغ راه روی ریل راهآهن

بدون معجزه ،بدون شــگفتي و بدون
هيچ اتفاق غيرمنتظرهاي .پرسپوليس
با پيروزي  2بر صفر برابر پيكان ،عنوان
قهرماني ليگ بيستم را به دست آورد تا
برتري  2بر يك سپاهان برابر استقالل،
فايدهاي به حال تيم اصفهاني نداشته
باشــد .به اين ترتيب سرخپوشــان
پايتخت پنجمين قهرماني پياپي خود
را بهدســت آوردند تا در تاريخ فوتبال
ايران دستنيافتنيتر شوند .تا پيش
از اين سپاهان با 3دوره قهرماني پياپي
ركورددار بود ،اما حاال نســل طاليي
پرسپوليس اين حدنصاب را به 5عنوان
افزايش داده و شايد حتي جلوتر از اين
هم برود .صفحه 17را بخوانيد.

ی تهران -تبریز به بهرهبرداری رسید
فاز نخست پروژه ساماندهی اراضی روسطحی خطوط ریل 
حناچي :اجراي طرح باغراه حضرت فاطمه زهرا(س) نتيجه تغيير نگرش به شهر است

بوكارهايكوچك از نگراني ایجاد
صاحبان كس 
محدودیت در اینترنت به همشهري میگویند
اينترنت ماهوارهای در دسترس است؟

اينترنت ماهوارهاي استارلينك،هماكنون بهصورت آزمايشي ارائه شده
ت پوشش ،هزينه بسيار بااليي هم دارد
و ضمن داشتن محدودي 

خطر حذف ايران از چرخه گردشگری جهان

مصائب
خريد گوشیهای
بدون رجيستری

فعاالن صنعت گردشگري ميگويند طرح صيانت از حقوق كاربران در
اينترنت و فضاي مجازي ،ايران را از چرخه گردشگري جهان حذف ميكند
صفحههاي  10 ،7و 11

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

برايقطعزنجيرهكرونا
بايد واكسن واردشود

عليرضا رئيســي ،ســخنگوي ســتاد ملي مقابله بــا كرونــا در گفتوگو
با همشهري ،از مشكالت 529روز بحران و واردات واكسن ميگويد

اگر59ميليو ننفــر ،تــكدوز
دريافت كنند تا پايان سال با قطع
زنجيرهشيوع مواجه ميشويم
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صفحه12

يادداشت

حميد رضا اسالمي؛ معاون سردبير

در باب كارزارمدني مردم ايران
يكــي از مشــخصههاي حكمراني خوب ،داشــتن
گوشهاي شنواست .پيش از اين در موقعيتي ديگر از
آثار زيانبار ناشنوايي سيستماتيك حكومتها نوشته
بودم و تكرار آن از جهت بديهيبودن ضروري نيست.
براي آنكه بين حكمراني و مردم فاصله غيرقابل جبران و خســاتبار ايجاد نشــود،
حكومتها از طرق گوناگون تالش ميكنند از نظر مردم آگاه شوند .اين كار مخصوصا
در مواقعي كه حكومت قصد تغييري اساسي در روشهاي فعاليت خود دارد و به قول
معروف قصد تغيير ريل دارد اهميت مضاعف مييابد.
گفتوگوي مردم با حكومت در نظامهاي مردمساالر از چند طريق انجام ميشود.
نخستين و بهترين شيوه آن انتخابات است .مردم با مشاركت و رايدادن به ايدهها
و ديدگاههاي مطرحشــده در جريان انتخابات همراهي خــود را با حكومت اعالم
ميكنند .شرط اوليه كاركردن و مؤثر بودن اين شيوه آن است كه انتخابشدگان
همان شــعارها و برنامههاي دوره انتخابــات خود را پي بگيرند و بــه عهد خود با
رايدهندگان خيانت نكنند .شيوه دوم ،شنيدن صداي مردم از طريق گفتوگو با
اتحاديهها ،نهادهاي صنفي ،مدني و اجتماعي است .و راه بعدي گوش كردن به افراد
و نهادهاي مرجع است .انديشــكدهها ،گروههاي علمي دانشگاهي و دانشمندان و
افراد صاحبنفوذ اجتماعي در اين زمينه ميتوانند به ياري حكومت بيايند.
در كنار همه اين راهها و روشها دنياي امروز امكان نظرسنجيهاي دقيق و علمي را
پيش پاي همه و ازجمله نهادهاي قانونگذار و مجري گذاشته است .اين نظرسنجيها
به شرط رعايت اصول علمي ،كمخطاترين ارزيابيها را از خواست جامعه در اختيار
حاكميت ميگذارند .در همين انتخابات اخير نظرسنجيهاي انجامشده 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 ميتوان به آن تكيه كرد.
در مسئله طرح اخير مجلس شوراي اسالمي در حوزه فضاي مجازي و براي دانستن
ميزان دوربودن فضاي ذهني طراحــان مصوبه از واقعيتهاي اجتماعي و اقتصادي
ميتوان به همه اين روشهــا ارجاعات قانعكننده داد .در آخريــن انتخابات تمام
نامزدها و ازجمله نامزد پيــروز به تحقيق بر پايداري آزاديهاي اساســي و تمايل
خود به گسترش آن داد سخن دادهاند .در اين انتخابات و انتخابات قبلي (انتخابات
مجلس) هيچكدام از نامزدها و جريانات سياسي با پرچم ايجاد محدوديت از مردم رأي
نگرفتهاند .بماند كه متأسفانه به داليلي كه همه ميدانيم اين دو انتخابات با كمترين
ميزان مشاركت در طول تاريخ جمهوري اســامي برگزار شده است و واقعيت اين
است كه نمايندگان مجلس فعلي اساسا نميتوانند 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،
ادامه
مخالفت خود را با اين طرح محدوديتساز اعالم نكرده باشد .از در صفحه10
ميان اين نهادهاي صنفي و اجتماعي و علمي چهبسا مهمتر از همه ،نهادهايي باشند
كه اعضاي آنها در كسبوكارهاي مرتبط با دنياي اينترنت فعالند.

نگاه

حميد سوري؛ رئيس كميته كشوري اپيدميولوژي كوويد19-

اولويتبندي واكسيناسيون
استاندارد است
هماكنــون يكي از مهمتريــن كارهايي كــه ميتوان
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 بهطور انبوه و ورود
واكسنهاي جديد به كشــور ،مشــكل زيادي در اينباره نداريم ،چرا كه هماكنون
حدود 15ميليون دوز واكسن براي تزريق در اختيار داريم .اولويت تزريق واكسن با
گروههاي پرخطر و آسيبپذير است؛ يعني طبق برنامهريزي انجام شده مانند بسياري
از كشورهاي دنيا در ايران هم اولويت با كساني است كه بيشترين احتمال بستري يا
مرگومير را بهخود اختصاص ميدهند .اين افراد با توجه به سن ،شرايط و شغلهايي
كه ميتواند آسيبزا و خطرناك باشد ،انتخاب ميشوند كه در مرحله اول ،تمام اعضاي
كادردرمان ،بيماران خاص و گروههاي سني باالي 60سال را شامل ميشوند .البته
اين بهمعناي مغفول ماندن ساير گروههاي سني از تزريق واكسن نيست ،بلكه اولويت
با گروههاي سني باالتر و افرادي است كه بيماريهاي زمينهاي يا شغلهاي پرخطر و
پرمسئوليتي دارند .اميدواريم تا پايان شهريور امسال ،گروههاي شغلي پرخطر مرحله
به مرحله و هر چه بيشتر تحتپوشش واكسيناسيون قرار بگيرند .معلمان ،استادان
دانشگاه ،دانشجويان ،مأموران نيروي انتظامي ،رانندگان اتوبوسها 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 ميكنند ،در اين گروه قرار ميگيرند؛ مثال
رانندگان خودروهاي حملونقل عمومي كه بهنوعي وظيفه نقل و انتقال مردم را برعهده
دارند ،از اولويتهاي تزريق واكسن كرونا هستند؛ سپس و به مرور زمان گروههاي كم
خطرتر وارد چرخه واكسيناسيون ميشوند و همه ردههاي سني باالي 18سال را در
بر خواهند گرفت؛ بنابراين اولويتبنديهاي انجام شــده در ايران كامال استاندارد و
با توجه به مخاطرات شغلي و ميزان قرار گرفتن افراد در محيطهاي خطرناك مثل
زندانها درنظر گرفته شده است .اين اولويتها بهگونهاي پيش ميرود تا ابتدا افرادي
كه بيشترين مواجهه را با ويروس دارند ،واكسينه شوند تا بعد نوبت به گروههاي كم
خطرتر برسد؛ براي مثال2 ،ماه ديگر فصل مدارس اســت و معلمان بايد در مدرسه
حاضر شوند؛ بههمين دليل براي گرفتن 2دوز واكسن ،بايد پيش از آغاز فصل مدارس،
واكسينه شوند .زندانيان هم بهدليل قرار گرفتن در تجمعات در اولويت قرار گرفتهاند.
خبرنگاران و رانندههاي وســايل حملونقل عمومي هم بهدليــل ارتباطات زياد در
جامعه بخشي از اين اولويتهاي 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 گروههايي كه براي تزريق واكسن در اولويت قرار
دارند ،ماجراي مهاجران غيرايراني هم مطرح ميشود؛ افرادي
ادامه
كه در ايران زندگي ميكنند که در تالش هستيم تا اين افراد در صفحه21
اگر كارت اقامت داشته باشــند و بهطور قانوني وارد كشور شده باشند ،بتوانند طبق
اولويتبندي مانند ساير افراد واكسن بزنند.

عكس :همشهري /محمد عباسنژاد

اگر 10ميليون بيشتر از اين واكسن به ما داده
ميشــد ،نمرهمان خوب بود .تأخير در واردات
واكسن ،مشكالت زيادي برايمان ايجاد كرد

ناهماهنگي ســامانه رجيســتري و
واردكنندگان گوشــي و تبلت ،عرضه
محصوالت فاقــد رجيســتري را به
مشــتريان افزايش داده ،موضوعي كه
به انتظار چند هفتهاي خريداران براي
رفع مشكل منجر شــده است .حتي
در مواردي مشاهده شــده خريداران
به پيگيــري حقوق خــود در مراجع
قانوني مجبور شــدهاند .اجراي طرح
رجيستري گوشي تلفن همراه از 2سال
پيش ،با هــدف مقابلهبــا قاچاق آغاز
شــد .در تازهترين اقدام مهلت اجراي
رجيستري تبلتها 8مردادماه به پايان
رســيد و عمليات تعميم اين طرح به
ســاير موبايلوارهها و دســتگاههاي
ســيمكارت خور در دســتور كار قرار
گرفته است .صفحه 5را بخوانيد.
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پايان مأموريت دولت اميد

موافقت رهبر معظم انقالب با عفو
يا تخفيف مجازات تعدادي از محكومان

روحاني آخرين عكس يادگاري دولت تدبيرواميد با كابينهاش را
امروز در پاستور قاب ميگيرد

۸ســال پس از آغــاز بهكار
دولت
دولت تدبيرواميد ،حســن
روحاني و كابينــه 33نفره
دولت او امروز آخرين جلسه خود را برگزار
ميكنند .مشي مديريتي روحاني يكي از
باثباتتريــن دورههــاي تركيــب وزرا و
معاونان را در ادوار رياســتجمهوري به
همراه داشت و جز مورد رضا رحماني وزير
ســابق صمــت ،رئيسجمهــور رأي به
بركناري هيچيــك از وزراي كابينه نداد؛
اگرچه در نيمه راه طي 8ســال گذشــته
برخي از وزرا همچون عبــاس آخوندي،
حسن قاضيزاده هاشــمي ،علي جنتي،
علياصغر فاني و محمود گودرزي خود به
منتقدان عملكــرد دولت بدل شــدند و
راهشان را از دولت تدبير و اميد جدا كردند.
دولــت هشتســاله تدبيــر و اميــد در
رويكردهاي كالن اداره پرهيز از حاشــيه
و حركت بر مدار تســاهل و تسامح را در
همكاري بــا نهادهاي قــدرت در پيش
گرفت .دولت روحاني در نخستين گامها
اميدآفرين بود .كار خود را با شكستن سد
تحريمهاي بينالمللي آغاز كرد و باالترين
نرخ رشد اقتصادي كشــور را نيز در دوره
برجام به نام خود ثبت كــرد .روحاني در
كليديترين جمالت مراسم تنفيذ حكم
رياستجمهوري خود در ۱۲مرداد۱۳۹۲
گفته بود «مسئوليت محوري بنده ،حفظ
اميد و اعتماد مردم است» و«جهتگيري
دولت نجات اقتصادي ايران ،تعامل سازنده
با جهان و احياي اخالق است».
بهترين سال عملكردي دولت روحاني به
گواه آمارهاي داخلي و بينالمللي در همان
نخستين سال اجراي برجام ،۱۳۹۵ ،ثبت
و ضبط شد و بهبود ملموس در معيشت و

رفاه عمومي را به همراه داشت.
تهديدها و تحريمهــاي ضدايراني دونالد
ترامپ ،رئيسجمهور وقت آمريكا از دومين
ســال اجراي برجام ،زلزله آبانماه۱۳۹۶
كرمانشــاه ،جرقه اعتراضــات خياباني
ديماه ۱۳۹۶مشــهد ،خــروج آمريكا از
برجام در ارديبهشــتماه ،۱۳۹۷ســيل
اســفندماه ۱۳۹۷و فرورديــن۱۳۹۸
استانهاي گلستان ،لرستان و خوزستان،
اعتراضات گراني بنزين در آبانماه،۱۳۹۸
شيوع كرونا از بهمنماه ۱۳۹۸و اعتراضات
بيآبي خوزســتان در تير و مرداد۱۴۰۰
براي كند يا متوقف كردن حركت دولت
تدبيرواميد در نيمه دوم مسير خود كافي
بودند.
در ادامــه مســير اما دولت دوم حســن
روحاني با عجيــب و غريبترين حوادث
و اتفاقات بينالمللي و طبيعي عجين شد.
قاب عكس كمسابقهترين دستاوردهاي
سياســي ،اجتماعي و اقتصــادي دولت
روحاني در نخســتين دوره دولت او جاي
خود را بــه پرترههاي تلــخ از رويدادها و
نمودارهــاي ســقوط آزاد اقتصــادي و
شاخصهاي سرمايه اجتماعي كشور در
دولت دوم او داد.
روحاني در 2هفته پاياني مسئوليت خود
در رأس دســتگاه اجرايي كشور و تحويل
مسئوليت به جريان رقيب سياسي خود،
شايد از باب يادآوري واقعيتهاي تحميلي
بر دولتــش طي ۴ســال دوم بــه مردم
يادآوري ميكند «اگر جنگ اقتصادي و
كرونا نبود امروز قيمت دالر حدود 5هزار
تومان بود» و «اگر برجام ادامه پيدا ميكرد
تا امروز ۲۰۰هواپيماي جديد وارد كشور
ميشد ».توضيحات او همزمان با روزهايي

خوزستان پس از ناآراميها

نماينده شادگان :مشكالت بهصورت «موقتي» حل شده است
خوزستان

خوزستان در اخبار كمرنگ شده اســت و وضعيت دقيق شهرهايي كه
دستكم براي  13شب ناآرام بودند مشخص نيست .مجيد ناصرينژاد
نماينده شادگان گفته كه مشكالت «تاحدي بهصورت موقتي» حل شده

است.
بهگفته اين نماينده «آرامش نسبي» در استان حاكم شده اما مسائل بهصورت اساسي
حل نشده است و هنوز مشــكل آب شرب و آب آشــاميدني وجود دارد و اعتبارات و
وعدههايي كه داده شده به استان نرسيده.
ناصرينژاد به ايلنا گفته كه يكي از مشكالت استان پرداخت نكردن حقوق كاركنان،
آبداران و كارگران سازمان آبفاي اســتان در شهرستانهاي مختلف در 7ماه گذشته
است كه تحقق وعد ه تخصيص اعتبارات را دوچندان كرده است .از سوي ديگر حسن
شجاعي ،رئيس كميسيون اصل 90مجلس نيز در توييتي نوشته كه اين كميسيون
پس از بررسيهاي كارشناسي ،پيگير تركفعلها و سوءتدبيرهاي مسئوالن استاني
و ملي خواهد بود .بر اين اساس ،هيأتي نيز از اين كميسيون اصل 90راهي خوزستان
ميشود .همچنين در هفته جاري جمعي از اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست
خارجي نيز از بهارستان عازم خوزستان ميشوند.
اين هيأت قرار است گزارشــي درباره اقدامات انجام شــده در استان و مشكالت در
حوزههاي عمراني ،انرژي و آب ارائه كند .پيش از اين هيأتي از دولت كه در راس آنها
معاون اول رئيسجمهور حضور داشت به خوزستان سفر كرد.
رئيس قوه قضاييه نيز هيأتي به اين استان فرستاد و سيدابراهيم رئيسي ،رئيسجمهور
منتخب كميتهاي براي رسيدگي به مسائل استان تشــكيل داده .اما هنوز گزارشي
رسمي ،شفاف و دقيق از چگونگي وضعيت و آمار بازداشتيها و كشتهشدهها منتشر
نشده است.

بهمناسبت فرا رسيدن اعياد سعيد قربان و غدير خم،
رهبري رهبر انقالب اســامي با عفو يا تخفيــف و تبديل
مجازات  2هــزار و هشــتصد و بيســت و پنج تن
( )۲۸۲۵از محكومان محاكم عمومي و انقالب ،ســازمان قضايي
نيروهاي مسلح و تعزيرات حكومتي موافقت كردند.
به گزارش ميزان ،حجتاالســام والمســلمين غالمحســين
محســنياژهاي ،رئيس قوه قضاييه در نامهاي بــه رهبر انقالب
اسالمي پيشنهاد عفو يا تخفيف و تبديل مجازات اين محكومان
را كه پروندههاي عفو آنان در كميسيون عفو و بخشودگي بررسي
شده و واجد شرايط الزم تشخيص داده شدهاند ،ارائه كرد كه اين
پيشــنهاد در اجراي بند  ۱۱اصل  ۱۱۰قانون اساسي مورد قبول
حضرت آيتاهلل خامنهاي قرار گرفت.

اســت كه بازار ارز و طال پس از نزديك به
۴سال تورم يكبار ديگر ســر به طغيان
برداشــت و طي يك هفته اخيــر به دالر
۲۶هزار تومانــي و گرانــي قريب به يك
ميليون توماني نرخ سكه رسيد.
مخالفان حجت و برهان روحاني شدند

مشي اســتنادي و متكي به واقعيتهاي
حســن روحاني وراي شــرايط نامناسب
كشور در سالهاي اخير ،قضاوت صحيح
مردم را براي فرداي واگــذاري قدرت به
ابراهيم رئيســي ،رئيسجمهور منتخب
هدف قرار داده است .نخستين نشانههاي
اين اصــاح رويكرد در مقايســه هجمه
مخالفــان و شــرايط ســخت تحميــل
شــده بر دولــت روحانــي در انتخابات
۲۹خردادمــاه ۱۴۰۰رياســتجمهوري
آشكار شــدند .مخالفان ســابق با ناديده
گرفتن مخالفتهاي سرسختانه قبلي خود
با موضوعاتي همچون برجام و شبكههاي
اجتماعــي بــه يكبــاره در رقابتهاي
انتخاباتي مدافع آنها شــدند .بسياري از
آنان بيشترين حجم فعاليتهاي انتخاباتي
را در شبكههاي اجتماعي فيلتر شده رقم
زدند و در ضرورت حفظ و نگهداري برجام
سخن راندند.
روحاني ۱۰روز مانده به برگزاري انتخابات
۲۹خردادمــاه ايــن تناقــض در رفتار
انتخاباتي جناح رقيب سياسي خود را به
آنان يادآور شــد و گفت «هيچكس ديگر
نميتواند بگويد مخالف فيلترينگ است»،
«الحمدهلل اين پهناي بانــد چقدر خوب
شده است» و اينكه «برجام چقدر خوب
شده اســت ».او در مقام رياست دولت به
مخالفانش تلويحا يادآوري كرد كه فرش

روي خط خبر
امروز نميتوان به مردم دروغ گفت

اعمال قدرت ،اختيارات و مديريت دولت را

با گروگان گرفتن مسائلي همچون FATF

و برجام از زير پايش كشيدند و ضعفها را
متوجه ناكارآمدي دولت كردند و وقتي در
انتخابات پيروز شــدند مجبور به پذيرش
واقعيتها و ضرورت لغو تحريمها ،احياي
برجام و تصويب  FATFشدند.

مواضعي براي ثبت در تاريخ

روحاني طي دو ســخنراني در ۲۳تيرماه
و ســوم مردادماه امســال از باب ثبت در
تاريخ به مخالفانش يادآور شد« :چنانچه
اصل 60قانون اساسي حاكم بود و لطمه
نميخــورد كــه در اوايل آذرمــاه لطمه
خورد ،در اسفند تحريم برداشته ميشد
و امروز شــرايط ديگري در كشور حاكم
بود ».او به آنها كنايه زد اعمال قوه مجريه
بهعهده رئيسجمهور و وزراســت نه يك
مصوبه مجلس يازدهــم در تحديد توافق
و مذاكرات برجامي! او سوم مرداد صراحتا
اعالم كرد کــه «اگــر 2كار در اين مدت

انجام شــده بود در اوايل 1400شــاهد
شــرايط بهتري بوديم .اگر دســت و پاي
ما را نميبســتند قطعا در پايان سال99
ميتوانستيم در روند مذاكرات تحريم را
برداريم ،توافق بين ما و  5+1در وين كامال
روشن و اسناد آن موجود است و مشخص
است كه آنها و ما حاضر بوديم كه اقداماتي
انجام دهيم اما مصوبــهاي كه در مجلس
گذرانده شد نگذاشت ما كار خود را انجام
دهيم .اقدام دوم در زمينه  FATFبود كه
مشــكل بزرگي ايجاد كرد در اين زمينه
دولت و وزارت اقتصــاد كار خود را انجام
داده بود و مجلس و شــوراي نگهبان نيز
كمك كرده بودند اما يــك جاي ديگري
براي ما مشكل درســت كرد و هنوز هم
مشكل ادامه دارد».
قابهايي براي يادگاري

درقاب عكس يــادگاري امروز روحاني و
كابينهاش كه تقريبا يك سوم چهرههاي
نخســتين جلســه هيــأت دولــت در

مردادماه۱۳۹۲همچنــان در آن حضور
دارند ،اگرچه تداعيكننده يك خداحافظي
همراه با رضايت نيســت و دولت باني لغو
تحريمها يكبار ديگر پرونده تحريمهاي
سرگشــاده را از يك دوره اجرايي به دوره
اجرايي بعد منتقل ميكنــد ،اما به قول
اساســي خود براي گفتوگوي شفاف با
مردم و بازگويي حقيقت مســائل پايبند
ماند .نامه محمدجــواد ظريف در آخرين
گــزارش پرونده برجــام بــه مجلس و
صحبتهــاي صريح و بيابهــام روحاني
درباره وضعيــت پرونده احيــاي برجام
زمينه قضاوت و ارزيابي عملكرد دولت او
و تأثيرات آن بر مجموعه نظام حكمراني
كشور را براي افكار عمومي تشريح و روشن
كرد .تمسك به ديپلماسي و دفاع از حقوق
شــهروندي مردم در نظام بــاز اطالعاتي
حتي اگر دولت روحاني را با شــديدترين
فشارها مواجه كردند ،ميتوانند دستاورد
تحتالحفظ دولــت او در دولــت آينده
باشند.

وزير خارجه عراق از ادامه مذاكرات منطقهاي در بغداد خبر داد

رضايت از دور سوم گفتوگوهاي
تهران و رياض
ايران و عربستان به گفتوگوها
ديپلماسي ادامــه ميدهند و دور ســوم
مذاكرات هم «راضيكننده»
بوده است؛ اين خبر را البته نه مقامات تهران
و رياض ،بلكه وزير خارجه عراق داده است.
فواد حسين در مصاحبهاي با شبكه سعودي
العربيه از نقش عراق در اين گفتوگو صحبت
كرده و گفته دوطرف همچنان درباره مسائل
دوجانبه مشغول رايزني هستند .پيش از اين
گفته شده بود كه محور اصلي گفتوگوها نيز
جنگ يمن است كه تبديل به يكي از فجايع
انساني قرن بيستويكم شده است .براساس
گزارشها تاكنون 2هيأت از مقامهاي امنيتي
و نظامي ايران و عربســتان در بغداد درباره
مسائل دوجانبه گفتوگو كردهاند و رايزنيها
در سطح ديپلماتيك و سياسي نبوده است.
همچنين طبــق گزارشهاي غيررســمي
ايران و عربستان ابتدا از رسانهاي شدن اين
گفتوگوها راضي نبودند و به همين دليل به
كشور ميزبان يعني عراق اعتراضهايي نيز
كردهاند .با اين همه بهنظر ميرسد عراقيها
تالش دارند كه نقــش جديدي در معادالت

منطقه ايفا كنند و در اين مســير رسانهاي
شدن نقش خود را خالي از فايده نميدانند.
نخستوزير اين كشور نيز از نخستين مقامات
خارجي است كه در دولت سيزدهم به تهران
سفر ميكند .وزيرخارجه عراق در اين زمينه
گفت« :طرف ايراني از نخستوزير ما دعوت
كرده است كه به تهران سفر كند و او نيز بعد از
روي كار آمدن ابراهيم رئيسي خواهد رفت».
بهگفته فواد حسين طي چند روز آينده نيز
برهم صالح ،رئيسجمهور عــراق در راس
هيأتي راهي تهران ميشود.
ماجرا از كجا آغاز شد؟

نخستين خبرها از آغاز گفتوگوهاي تهران
و رياض را روزنامه انگليسي فايننشال تايمز
منتشــر كرد؛ خبري كه ابتدا دوطرف آن را
تأييد و تكذيب نكردند .پس از مدت كوتاهي
روزنامــه االخبــار چاپ بيــروت اطالعات
بيشــتري از اين گفتوگوهــا مطرح كرد و
از نتيجهبخش بودن آن نوشــت .براســاس
اين گزارش رياست هيأت ايراني با نماينده
علي شــمخاني ،دبير شــورايعالي امنيت

ملي و رياست هيأت سعودي با رئيس اداره
اطالعات اين كشور بوده است .وزارت خارجه
ايران نخستين نهاد رســمي بود كه از اين
گفتوگوها اســتقبال كرد و پس از آن علي
ربيعي ،سخنگوي دولت با تأييد گفتوگو با
عربستان گفت كه اين مذاكرات تا رسيدن
به نتيجه نهايي ادامه پيــدا ميكند .محمد
بن ســلمان ،وليعهد ســعودي نيز با تغيير
آشكار موضع 4سال گذشته تأكيد كرد كه
عربستان خواهان روابط خوب با ايران است.
فيصل بن فرحان ،وزير خارجه عربســتان
ســعودي نيز تيرماه در گفتوگو با روزنامه
ايتاليايــي «الرپابليكا» اعــام كرد كه باب
گفتوگوي عربستان با ايران باز است و رياض
از آن اســتقبال ميكند .البته در اين فاصله
ديدارهاي مقامهاي عربستان با آمريكاييها
نيز جريان داشته و گفته شده كه ايران نيز از

استقبال از دولت سيزدهم با تفكيك يك وزارتخانه
شمار وزارتخانهها در دولت سيزدهم
بهارستان بيشتر ميشود .مجلس يازدهم قصد
دارد تا چند وزارتخانه را تفكيك كند
كه يكــي از آنها وزارت راه و شهرســازي اســت.
نمايندگان به بررسي اولويتدار طرح انتزاع بخش
ساختمان و شهرسازي از وزارت راه و شهرسازي
رأي دادهاند و حتي ممكن اســت در روز تحليف،
2وزير براي تصدي اين دو ســمت معرفي شوند.
ت راه و شهرسازي به
براســاس طرح مجلس وزار 
2وزارت «حملونقل» و «ساختمان ،شهرسازي و
آمايش سرزمين» تقسيم ميشود؛ طرحي كه البته
در مجلس مخالفاني هم داشته ،اما وزنه موافقان
سنگينتر بوده و حتي رئيس كميسيون عمران نيز
گفته كه مسئوالن دولت آينده با تفكيك وزارت راه
و شهرسازي موافق هستند.
محمدرضا رضاييكوچي به تسنيم خبر داده كه
بســتر مجلس نيز براي تفكيك اين دو وزارتخانه
آماده است .او شبيه ديگر موافقان طرح معتقد است
كه با تشكيل وزارت حملونقل و وزارت ساختمان
مشكالت مرتبط با مسكن و جادههاي كشور حل
ميشود .بهنظر ميرسد با توجه به حمايت گسترده
مجلــس يازدهميها از ســيدابراهيم رئيســي،
درصورت موافقــت دولت در آينــده نزديك اين
وزارتخانه تشكيل خواهد شد؛ هر چند كه بسياري
نيز معتقد هستند كه چنين تغيير ساختاري عالوه
بر تحميل بــار مالي به دولت ميتواند دســتگاه
ل و حل معضالت
بروكراتيك دولت را عريضوطوي 
را پيچيدهتر كند.

درصورت موافقــت مجلس با اين طرح ،شــمار
وزارتخانهها به 20عدد ميرسد و يك صندلي به
كرسيهاي هيأت دولت اضافه ميشود.
نماينــدگان در حالي با طرح انتــزاع وزارت راه و
شهرسازي به استقبال دولت سيزدهم رفتند كه
اين اتفاق ازجمله پررنگترين خواستههاي دولت
دوازدهم از مجلس بود .امــا مجلس دهم با وجود
تأكيد بسيار دولت و رئيسجمهور 3بار به تفكيك
وزارت صنعت ،معدن و تجــارت رأي مخالف داد.
حسن روحاني تأكيد داشــت كه بهويژه در دوران
تحريمها بخش تجــارت و بازرگاني بايد از وزارت
صنعت ،معدن و تجارت جدا شود .اما اين اتفاق رخ
نداد و در نهايت منجر به تغيير رضا رحماني ،وزير
صمت در سال پاياني دولت شد؛ چراكه گفته شد
رحماني تالش كرده تا برخالف خواســته دولت،
نمايندگان به طرح تفكيك ايــن وزارتخانه رأي
مخالف بدهند .بــا روي كار آمدن مجلس يازدهم
در خــرداد 99دولت باز هم تــاش كرد تا اليحه
تفكيك اين وزارتخانه را ارائه كند .با اين همه دولت
دوازدهم در مسير تحقق اين خواسته خود ناكام
ماند .حال بايد ديد كه مجلس يازدهم كه همسو
و هماهنگ با دولت آينده است پس از وزارت راه
و شهرسازي ســراغ وزارت صمت ميرود يا نه .در
شرايطي كه سؤال اصلي همچنان پابرجاست؛ آيا
تفكيك وزارتخانهها منجر به چابك و كارآمد شدن
آنها ميشود يا فقط تعارض منافع ميان نهادهاي
تازهتاســيس را افزايش ميدهد و گره ديگري در
مسير اصالح بهوجود ميآورد؟

ي دوطرف بوده است.
محورهاي رايزن 
چه خواهد شد؟

تحليلگران معتقد هســتند كه كنار رفتن
دونالد ترامپ در آمريكا تأثير زيادي بر تغيير
مواضع و راهبردهاي عربســتان نسبت به
ايران دارد؛ 2كشــوري كه از سال 94روابط
ديپلماتيك را قطع كردهاند و اختالفنظرشان
از ســوريه تا عراق و يمن گسترده است .در
چنين شرايطي كارشناسان تأكيد دارند كه
ازســرگيري روابط تهران و رياض ميتواند
فصل تازهاي را در معادالت منطق ه رقم بزند و
منجر به ايجاد صلح و ثبات شود.
نكته ديگر اينجاست كه مذاكرات منطقهاي
در بغداد تقريبا همزمان بــا گفتوگوهاي
احياي برجام در وين آغاز شده و سرنوشت
توافق هستهاي بر آن بيتأثير نخواهد بود.

درخواست مجوز براي يك اعتراض مدني
علي شكوريراد ،دبيركل حزب اتحاد ملت ايران اسالمي در
احزاب نامه به عبدالرضا رحمانيفضلي ،وزير كشور خواستار صدور
مجوز براي برگزاري تجمعي در اعتراض به طرح صيانت از
حقوق كاربران فضاي مجازي شد.
به گزارش امتداد ،در نامه شــكوريراد آمده است :همانطور كه ميدانيد
نمايندگان مجلس يازدهم ،در جلسه روز چهارشنبه ششم مردادماه جاري
اختيار تصويب جزئيات طرح قانوني«صيانت از حقوق كاربران فضاي مجازي
و »...را براي اجراي موقت در مدتي كه تعيين خواهد شــد به كميسيون
مشتركي كه شــكل خواهدگرفت ،واگذار كردند .اين طرح ضدمردمي كه
دسترســي به خدمات پايه كاربردي در فضاي مجازي را براي شهروندان
بهشدت محدود خواهد ساخت با اعتراض وسيع كاربران مواجه شدهاست.
اين طرح عالوه بر محدودسازي امكان تبادل خبر و اطالعات تأثير بسزايي در
فضاي «كسبوكار» خواهد داشت و زندگي و معيشت بسياري از شهروندان
را با مشكالت مضاعف مواجه خواهد ســاخت .او در ادامه ميافزايد :حزب
اتحاد ملت ايران اسالمي به حكم وظيفه سياســي دفاع از قانون اساسي و
حقوق شهروندان ،مخالفت همهجانبه با تصويب مفاد اين طرح را در دستور
كار خود قرار دادهاست و عالوه بر همراهي با ديگر اقشار معترض ،خواهان
انجام كنش سياســي اعتراضي نمايان و برانگيزاننده است؛ لذا به موجب
تبصره يك بند خ ماده  ۱۳قانون احزاب و با وجود وقوف بر محدوديتهاي
ناشي از شيوع كرونا به اطالع ميرساند چنانچه از نظر ستاد ملي مبارزه با
كرونا منعي نباشد ،قصد داريم در نخستين فرصت تجمعي اعتراضي در يك
فضاي باز مناسب كه قطعا در آن شــيوهنامههاي بهداشتي رعايت خواهد
شد ،برگزار نماييم.
او با بيان اينكه تا آن زمان روشهاي اعتراضي متعارف جايگزين ديگري نيز
مطرح هستند كه تمايل داريم از آنها براي بيان اعتراض استفاده كنيم ،در
ادامه اين نامه آورده است كه بنابراين تقاضا دارد استفاده از اين روشها و
راهكارها را موضوعي امنيتي تلقي نكرده و اجازه دادهشود اعتراضات سياسي
قابليت طرح و نمايش در فضاي آرام و بدون تنش را داشته باشند.

معــاون اول رئيسجمهور در واكنش به طــرح صيانت از فضاي
مجازي مجلس گفت :نبايد زماني كه با يك پديده جديد روبهرو
ميشويم تنها به فكر عوارض سياســي و اجتماعي و ممنوعيت
استفاده از آن پديده باشيم.
اســحاق جهانگيري با تأكيد بر اينكه بايد از گذشته درس عبرت
گرفت ،به مقاومت در استفاده از همه پديدههاي نو نظير راهآهن،
تلويزيــون ،ويدئو و ماهواره اشــاره كرد و گفــت :در مقطعي از
تلويزيون بهعنوان اتاق شيطان ياد ميشد .اين در حالي است كه
امروز در همه روستاهاي كشور از اين تجهيزات دنياي ارتباطات
استفاده ميشود .بايد در نظر داشت كه با علم و فناوري نميتوان
مبارزه كرد؛ البته اين مباحــث نيازمند قواعد و قوانين حكمراني
دقيقي هستند كه بايد به درســتي نوشته شود .به گزارش پاد ،او
ادامه داد :امكانپذير نيست كه در دنياي امروز مطلبي را از مردم
مخفي و يا بر آنها تحميل كرد .امروز نميتوان به مردم دروغ گفت.
كشــور در مرحلهاي قرار دارد كه نميتوان به مردم چيزي گفت
ولي كار ديگري انجام داد.

ارجاع نظر دولت درباره 110طرح به مجلس

معاون حقوقــي رئيسجمهوري گفت :طــرح صيانت از فضاي
مجازي و  ۱۱۰طرح ديگر مجلس را به دقت مورد بررســي قرار
داديم و نقد كرديم و در يك مجلد به مجلس خواهيم فرســتاد تا
بدانند ،ابعادي از اين طرحها چه مشكالتي را در پي خواهد داشت.
به گزارش ايلنا ،لعيا جنيــدي در اينباره افــزود :زماني كه اين
طرح بهدســت معاونت حقوقي رســيد با دقت اين طرح را مورد
بررسي قرار داديم و نظريات خود را نســبت به اين طرح عنوان
كرديم و ســپس طرح را به دولت ارجاع كرديم تــا مورد توجه
دولت قرار بگيرد ،همچنين نقدهاي خودمان را نســبت به اين
طرح بيان كرديم .در همين مدت زمــان باقيمانده تالش داريم
تا با كميسيونهاي مجلس طي جلســاتي ،صحبت كنيم .طرح
صيانت از فضــاي مجازي و  ۱۱۰طرح ديگــر مجلس را به دقت
مورد بررســي قرار داديم و نقد كرديم و در يك مجلد به مجلس
خواهيم فرســتاد تا بدانند ابعادي از اين طرحها چه مشكالتي را
در پي خواهد داشت.

بهترين تبليغ براي اصال حطلبان عملكرد مجلس
يازدهم است

عبدالواحد موســوي الري ،وزير كشــور دولت اصالحات با بيان
اينكه آينده اصالحطلبان را روشن ميبينيم ،گفت :كافي است كه
اصالحطلبان بتوانند از يك فاكتوري به نام مجلس يازدهم استفاده
كنند؛ يعني اگر اين مجلس فعلي همين روندي را كه تا االن رفته
است ،ادامه دهد نياز نيست هيچگونه تبليغاتي هم كنند؛ بهعبارتي
كافي است كه مردم خودشان بفهمند كه اين نوع نگاه نميتواند
كشور را اداره كند .به گزارش خبرآنالين ،وي افزود :بهترين مبلغ
اصالحطلبان همين مجلس و همين نطقها و برخوردها است؛ به
شرطي كه اصالحطلبان از يك طرف دچار ياس و افسردگي و از
هول حليم در ديگ افتادن از سوي ديگر نشوند؛ يعني دچار افراط
و تفريط در كنش اجتماعي و سياسيشان نشوند(نه منزوي شوند
و نه بهدنبال اين بروند كه به هر قيمتي خودشان را آويزان كنند)،
اگر با متانت روي مواضع خودشــان بايســتند ،در  4سال آينده
بهصورت طبيعي اين مجلس خودش شرايط را براي اصالحطلبان
فراهم ميكند و اصالحطلبان نيازي به تبليغات ندارند.

بازديد كميسيون امنيت ملي از مراكز هستهاي

محمود عباسزاده مشكيني ،ســخنگوي كميسيون امنيت ملي
و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي از بازديد اعضاي اين
كميسيون از مراكز هستهاي بهمنظور تهيه گزارش نهايي برجام
خبر داد.
او به ايرنا گفت :مجلس ناظر بر ُحسن اجراي قانون است و تفاوتي
ندارد كه دولت دوازدهم يا سيزدهم سر كار باشد؛ بنابراين گزارش
اجراي قانون بدون درنظر گرفتن اينكه چه دولتي قانون را اجراي
ميكند ،تكميل خواهد شــد .ظرفيتهاي خوبي با اجراي قانون
اقدام راهبردي در بازسازي و افزايش غنيسازي به فعليت رسيده
است .در كنار اين بازديد قرار است رئيس سازمان انرژي اتمي نيز
در جلسه اين هفته كميسيون اصل  90جهت ارائه گزارش درباره
روند اجراي قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريمها حاضر شود.

حاشيهسازي دوباره اسرائيل عليه ايران

واكنشها به حمله به نفتكش شركت اسرائيلي ادامه دارد .در پي
اين حمله وزير جنگ رژيم صهيونيستي با رئيس ستاد ارتش اين
رژيم تشكيل جلسه داد.
به گزارش ايســنا يك مقام ارشــد اين رژيم هم گفت :اسرائيل
احتماال به حمله به كشتي خود پاسخ ميدهد اما اينكه چگونه و
چه زماني اين پاسخ داده ميشود ،مشخص نيست .روز جمعه يك
كشتي نفتكش كه مديريت آن را شــركت اسرائيلي زودياك ،بر
عهده دارد در درياي عمان هدف حمله قرار گرفت كه اين شركت
مدعي شده در اين حمله دو خدمه كشــتي كه يكي انگليسي و
ديگري شهروند روماني بوده ،كشته شــدهاند .يائير الپيد ،وزير
خارجه اســرائيل هم با متهم كردن ايران بهدست داشتن در اين
حمله ،خواستار «پاسخ قاطع» به حمله به كشتي رژيم اسرائيل
شده است .او در بيانيهاي خطاب به وزير خارجه انگليس ادعا كرد:
«بايد در قبال حملهاي كه در آن دو نفر از خدمه كشــتي كشته
شدند واكنش سختي نشان داد .ايران تنها مشكل اسرائيل نيست
بلكه به همه آسيب ميرساند».
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معاون امور فرهنگي و اجتماعي شهرداري تهران خواستار شد

600مددكار گرمخانهها در انتظار واكسيناسيون

سنگفرش رنگي خيابان قندي
زير پاي عابران پياده
سنگفرش پيادهراه خيابان شهيد قندي به همت شهروندان و دانشآموزان
هنرستاني رنگآميزي شده است .با اين اقدام مديريت شهري منطقه ،7چند
روزي است كه عابران پياده هنگام گذر از خيابان شهيد قندي قدري بيشتر
توقف و تامل ميكنند و قدمهايشان را روي سنگفرشهاي رنگي آهستهتر
بر ميدارند و پس از گرفتن عكس يادگاري به مسيرشــان ادامه ميدهند.
بهگفته معاون خدمات شهري و محيطزيست شهرداري منطقه  ،7اين كار
براي نخستين بار در پايتخت و با هدف افزايش نشاط اجتماعي انجام شده
است .مالكي به همشهري گفت كه عالوه بر ايجاد فضاي شاد با استفاده از
رنگهاي چشمنواز و طرحهاي سنتي و اصيل ايراني تالش شده تا از اين طريق
شهروندان با هنر گليمبافي بيشتر آشنا شوند .او در ادامه عنوان كرد« :طرح
رنگآميزي سنگفرش خيابان شهيد قندي به شيوه طرحهاي گليمبافي اجرا
شده است تا شهروندان هنگام قدم زدن با اين هنر اصيل ايراني بيشتر آشنا
شوند ».افزايش فضاهاي زيبا و ايجاد زمينه براي شادابي و نشاط مردم هم
اهداف ديگر اجراي اين طرح است كه مالكي در تشريح آنها گفت« :در شرايط
كنوني كه شيوع كرونا سبب افزايش استرس در شهروندان شده است و امكان
تجمع و گذران اوقات فراغت براي مردم وجود ندارد ،اجراي چنين اقدامي
ميتواند تأثير مثبت و مؤثري در افزايش شادابي و نشاط داشته باشد ».مالكي
با بيان اينكه استفاده از گلدان در اين معبر به زيبايي آن اضافه كرده ،گفت:
«در اين پيادهرو تالش كرديم با نصب گلدانهاي رنگي فضا را براي حضور
شهروندان مناسبتر كنيم و با اقدامات انجام شده اين گذرگاه در حقيقت به
توقفگاهي تبديل شده كه شهروندان براي لحظاتي هر چند كوتاه در آن توقف
ميكنند و با تماشــاي رنگهاي زيبا انرژي ميگيرند و به مسير خود ادامه
ميدهند ».بهگفته معاون خدمات شهري و محيطزيست شهرداري منطقه
استقبال مردم از اين طرح بسيار خوب بوده است و از اينرو بهزودي در ساير
خيابانهاي پرتردد ازجمله خيابان شهيد بهشتي اجرايي ميشود.

ارائه برنامه  ۱۱نامزدتصدي
شهرداري تهران
سخنگوي منتخب شورايشــهر تهران از جدول زمانبندي ارائه برنامه
 ۱۱نامزد تصدي شهرداري تهران خبر داد .به گزارش همشهري ،مهدي
اقراريان در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه هفته جاري اعضاي منتخب
شورايشــهر تهران در فرايند بررســي برنامههاي كانديداهاي تصدي
شهرداري تهران گفت« :براساس قرعهكشي انجام شده زمان ارائه برنامهها
از سوي نامزدهاي تصدي شهرداري تهران مشخص شده است .بر همين
اساس ،ارائه برنامهها از روز شنبه (ديروز) تا روز سهشنبه هفته جاري در
 3نوبت انجام ميشود كه نوبت اول ساعت  ،۸نوبت دوم ساعت  ۱۰:۳۰و
نوبت سوم ساعت  ۱۵خواهد بود ».ديروز بهترتيب آقاي آبرومند ،خانم
آباد و در نوبت سوم آقاي زاكاني در جمع اعضاي شوراي شهر ششم حضور
پيدا كردند .قرار است طبق زمانبندي اعالم شده امروز نيز بهترتيب آقاي
نيكزاد ،آقاي حسيني و آقاي قاسمي برنامههاي خود را ارائه دهند و در
ادامه در روز دوشنبه ۱۱مردادماه در نوبت اول آقاي عليآبادي ،نوبت دوم
آقاي بذرپاش و در نوبت سوم آقاي درويش برنامههاي خود را اعالم خواهد
كرد .در روز سهشنبه و در روز پاياني ارائه برنامهها از سوي كانديداهاي
تصدي شهرداري تهران در 2نوبت بهترتيب آقاي احمديمقدم و آقاي
پيرهادي برنامههاي خود را اعالم ميكنند.

رویش باغ راه روی ریل راهآهن

خبرنگار

باغراه  9کیلومتری

باغراه حضرت فاطمه زهرا(س) در طرح نهایی
خود 9کیلومتر طــول و 35متر عرض خواهد
داشت که مســاحت نهایی آن را به 50هکتار
میرساند .با غراه از سمت شــرق با بوستان
والیت ارتباط دارد و فضای ســبز ایجاد شده
در آن تا  24هزار متر مربع میرسد .کاربرد آن
فرهنگی ،ورزشی ،تفریحی و گردشگری تعیین
شده است و با توجه به محلههای متراکم و کمتر
برخوردار اطراف ،میتواند تاثیر زیادی در بهبود
سرانههای مورد نیاز داشته باشد.

حناچي در مراسم رونمايي از سامانه
«توسعه مبتني بر حملونقل عمومي انبوهبر»:

تحقق تهران هوشمند موفقيت بزرگ
مديريت شهري دوره پنجم

شهردار تهران :اجرای طرح باغ راه حضرت فاطمه زهرا(س) نتیجه تغییر نگرش به شهر است
اگر همه چیز را با توجه به درآمد میدیدیم اینجا بزرگترین ساختمانسازیها انجام میشد

عكس :همشهري /محمد عباسنژاد

معاون امــور فرهنگي و اجتماعي شــهرداري تهران واكسيناســيون
مددكاران فعال در گرمخانهها و سامانســراها را با اهميت خواند و به
همشهري گفت« :در شــهر تهران حدود 600مددكار در بخشهاي
مختلف مربوط به گرمخانهها ،سامانســراها و مراكز توانمندســازي
بيخانمانها مشغول بهكار هستند كه سالمتشان به واسطه شغلي كه
دارند در معرض خطر است .بنابراين وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكي و ستاد ملي مقابله با كرونا بهتر است اين موضوع مهم را مورد
توجه قرار دهد تا اين قشر نيز هرچه زودتر در برابر كرونا واكسينه شوند».
محمدرضا جوادي يگانه با بيان اينكه مددكاران در طول ايام شــيوع
كرونا با جديت بيشتري مشــغول بهكار بوده و هستند ،افزود« :يكي از
اقدامات صورت گرفته براي كاهش آسيبهاي اجتماعي در سطح شهر،
شبانهروزي كردن گرمخانههاي فعال تهران بود .به همينخاطر ،فعاالن
مشغول بهكار در آنها بيش از پيش ،سالمتشان تهديد ميشود .جالب
اينجاســت كه با تالشهاي صورت گرفته مشكل خاصي درخصوص
ابتالي شديد مددجويان و بيخانمانها به كرونا بهوجود نيامد كه قطع
به يقين بخشي از آنها بهدليل اقدامات مؤثر مددكاران بوده است».
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ی تهران -تبریز به بهرهبرداری رسید
فاز نخست پروژه ساماندهی اراضی روسطحی خطوط ریل 

محمد سرابي

در جایی که تا یک دهه پیش ،ریلهای
گزارش راهآهن محله را به 2تکه تقسیم کرده
بودند؛ اکنون بــاغراه بزرگی با فضای
سبز ،نیمکت و زمین بازی ساخته شده است .فاز اول
باغراه حضــرت فاطمه زهرا(س) ديــروز با حضور
شهردار تهران ،مدیران شهری و اعضای شورا افتتاح
شد.
شهردار تهران در اين مراسم گفت« :امروز(شنبه)
يكي از طوالنيترين محورهاي شــهري را افتتاح
كرديم .از ســال 1382اين پروژه به صورت رسمي
آغاز شد و از سال 1386عمليات عمراني شكل پيدا
كرد و قرار بود از درآمد بارگذاري(ساختمانسازي)
در اين محل هزينه انتقال ريلها تامين شــود .زيرا
600ميليارد تومان از طرف راهآهن هزينه شد».
پيروز حناچي افزود« :بســياري از محلههاي اين
اطراف نظير فــاح و قلعهمرغي تحت تاثير راهآهن
شكل پيدا كرده اســت ،ولي نزديك بودن خانهها
به ريل و صدا و لرزش حركت قطار آزاردهنده بود.
اين مسير حتي تا مدتها(بعد از انقالب) حفاظ هم
نداشت و حوادث زيادي روي ميداد».
او دربــاره توافق با راهآهن گفت« :بايــد از وزير راه و
شهرسازي و همكارانشان در شركت راهآهن تشكر
كنيم و همچنين با سازمانها و وزارتخانههاي ديگر
مانند وزارت نيرو و آموزش و پرورش هم براي ايجاد
فضاي عمومي و پارك توافقاتي كردهايم كه نتايج آن
براي شهروندان قابل مشاهده است».
حناچي گفت« :شهرداري در اين دوره نگاه اقتصادي
را كنار گذاشــت و طرح باغراه را بــدون بارگذاري
سنگين در كميسيون ماده 5تصويب كرد .در مسابقه
طراحي اين مسير 120شركت و بيشتر داخلي حضور
داشــتند و بهترين طرح براي اجرا انتخاب شــد .ما
تالش كرديم با اين هدفگذاري كيفيت زندگي در اين
منطقه را ارتقا بدهيم و قدم بعدي بهبود جدارهها در
اين مسير است».
شهردار تهران با اشــاره به بيمارستان بزرگي كه با
همكاري خيرين در منطقه 18ساخته ميشود ،گفت:
«انشعابي از خط 3مترو براي اتصال به اين بيمارستان
طراحي شده است».

شهر
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حناچي با تاكيد بر اينكــه اين طرحها نتيجه تغيير
نگرش به شــهر اســت ،گفت« :نگاه مــا ،كااليي
نشدن شهر است .اگر همه چيز را با توجه به درآمد
ميديديم ،در اينجا بزرگترين ساختمانسازيها
انجام ميشــد ».او با اشــاره به گاليههاي برخي از
ســاكنان محله درباره محدوديت ســاخت و ساز
گفت«:اين اعتراضها بجا است ولي در قانون براي
ريل راهآهن 35متر و در مواردي تا 100متر حريم در
نظر گرفته شده كه ساخت و ساز در آن ممنوع است.
در اين باره ما درخواستهايي به دولت دادهايم كه
اين حريم ريل در برخي از مناطق حذف شــود يا
آسانتر با تقاضاي مردم برخورد كنيم».
رئيس شوراي شــهر تهران نيز در اين مراسم گفت:
«وقتي قرار شد هزينه جابهجايي ريل از زميني كه
روي آن ايجاد ميشود ،به دست بيايد ،سوءتفاهمي
به وجود آمد كه ممكن اســت اين زمين مسكوني
شود .اما در ســال 96تصميم گرفته شد كه از اين
زمينها براي كسب درآمد استفاده نكنيم و با راهآهن
هم توافق كرديم ».محســن هاشمي افزود« :برخي
از اهالي اعتراضاتي درباره ســاخت و ساز در حريم
راهآهن دارند كه ناشي از مشكل وجود ريل در مناطق
مسكوني شهرهاست و بايد به آن رسيدگي شود».

صفا صبوري ديلمي ،معاون فني و عمراني شهرداري
تهران نيز در اين مراسم با اشاره به توافقهاي انجام
شده با راهآهن گفت« :در مســير 8سوله هواكش
داشــتيم كه 4مورد آن به فضاي ورزشي-فرهنگي
تبديل شد».
باغراه حضرت فاطمه زهرا(س) یکی از پروژههای
بزرگ شهری در مناطق17و 18محسوب میشود
که به طول حــدود 9کیلومتر از میدان شــهدای
مدافعان حرم(سوزنبانی سابق) در منطقه 17آغاز
میشــود و با گذشــتن از محالت ابوذر ،مقدم ،باغ
خزانه ،امامزاده حسن ،آذری و یافتآباد در تقاطع
محور با بزرگراه آیتاهلل سعیدی وارد منطقه 18شهر
تهران میشود .این مسیر در منطقه 18به موازات
45متری زرند به ســمت غرب حرکــت کرده و با
گذشتن از محالت تولیددارو ،شمشیری ،سرآسیاب
مهرآبــاد ،امامخمینی ،فتح و 17شــهریور قبل از
روددره کن به اتمام میرسد .حدود یکدهه پیش
شــرکت راهآهن خطوط ریلی را حدفاصل میدان
سوزنبانی(شــهدای مدافع حرم) و محله امامزاده
حســن تا پیش از رودخانه کن ،به زیرزمین منتقل
کرد اما فضای باقیمانده که بعد از برداشــت ریلها
ایجاد شده بود به شکل فضای بیدفاع شهری درآمد.

موزهاي براي اداي احترام به سياستمدار متفكر

بنياد فرهنگي اميركبير و موزه مرحوم دكتر حسن حبيبي با حضور شهردار تهران افتتاح شد
بنياد فرهنگي اميركبير و موزه مرحوم دكتر حسن
موزه
حبيبي در ساختمان بوستان قلمستان در محله
باغ فردوس ،با حضور شــهردار تهران و جمعي از
مديران شهري و فرهنگي تهران افتتاح شد.
شــهردار تهران در مراسم بازگشــايي اين موزه در منطقه يك
تهران گفت « :فضاي قبلي اين موزه در منطقه 7در محله نظام
آباد بود كه به دليل مشكالت عديده چندان فضاي مناسبي نبود
و خوشبختانه اين ساختمان را در بوســتان قلمستان انتخاب
كرديم؛ ضمن آنكه دولــت هم براي چنين رويــدادي اهتمام
داشت».
پيروز حناچي ادامه داد« :مرحوم دكتر حبيبي حق بسياري به
گردن كشور دارد و دولت در ســالهاي متمادي تأكيد داشت
اين حق بايد ادا شــود .وقتي انقالبي اتفاق ميافتد ،اتفاقات دور
از ارادهاي رخ ميدهد ،دكتر حبيبي بهدليل آشــنايي با ادبيات
و تحوالت بعد از انقالب فرانســه كه بعــد از انقالب بزرگترين

صدمه را به تاريــخ و فرهنگ خود وارد كردنــد و آثار زيادي را
تخريب كردند بعد از انقالب ايران ،كنترل اين موضوع را بهدست
گرفت و باعث حفظ آثار و مرمت مكانهايي چون كاخ مرمر ،كاخ
رياستجمهوري ،كاخ و باغ نگارســتان و ...شد و از تخريب آنها
جلوگيري كرد».
شهردار تهران در همين راستا در پيامي در توييتر براي حفظ و
پاسداشت سرمايههاي انساني شهر نيز اعالم كرد« :در راستاي
نگاه شــهرداري تهران مبني بر پاسداشت و حفظ سرمايههاي
انساني و اجتماعي در جاي جاي شهر ،موزه دكتر حسن حبيبی،
سياستمدار ،پژوهشگر و متفكر معاصر كه عمري در مسير توسعه
فرهنگ اين مرز و بوم تالش كرد ،با همكاري همسر گرامي ايشان
در بوستان قلمستان محله باغ فردوس به بهرهبرداري رسيد».
او گفت« :دكتر حبيبي ســوژه كاريكاتورهاي گل آقا بود و اين
فضاي نقــد را به عمد بهوجــود مــيآورد .همچنين مجموعه
ايرانشناســي و نخســتين كنگره بينالمللي خليجفارس ،از

برخی از نقاط فضای حاشیهای تونل خطوط ریلی ،با
انباشت نخالههای ساختمانی تبدیل به محل تجمع
بزهکاران و معتادان شد .پس از برگزاری «مسابقه
بینالمللی بازآفرینی محور شهری؛ طراحی فضای
فوقانی تونــل راهآهن تهران -تبریز» در ســال98
و عقد قرارداد با برنده نخســت مســابقه ،مطالعه
دقیق فرایند بازآفرینی این محور در ابعاد مختلف
از سال 98شروع شــد .عملیات احداث این باغراه
بهصورت رسمی از زمستان سال 99آغاز شد و اکنون
در نیمه نخست مردادماه ســال 1400فاز نخست
پروژه افتتاح شد.
به گفته صفا صبوری دیلمی معاون فنی و عمرانی
شــهرداری تهــران ،ســاخت  5کیلومتر مســیر
دوچرخهسواری و پیادهروی با فضای سبز پیرامونی
به انضمام اجرای یکی از اصلیترین قطعات باغراه
به مســاحت  15هزار متر مربع ،ساخت یک سازه
خدماتی کوشک با محوطه پیرامونی و فضای سبز در
محدوده منطقه 18از مهمترین اقدامات فاز نخست
باغراه حضــرت فاطمه زهرا(س) اســت .در پروژه
بزرگ حضرت فاطمه زهرا(س)  2مسیر باغراهی در
مناطق17و 18وجود دارد .که بخشی از آن در هر دو
منطقه شامل فضای سبز ،مسیر دوچرخه و پیاده در

كارهاي دكتر حبيبي بود و الزم است در اينجا از زحمات همسر
زنده ياد دكتر حسن حبيبي تشكر ويژه كنيم».
غالمعلي حداد عادل ،رئيس فرهنگستان زبان و ادب فارسي نيز
در ادامه اين مراسم گفت« :دكتر حبيبي يكي از مردان كمنظير
تاريخ ايران است .اگر كسي از ما بپرسد آيا ممكن است كسي يك
ايراندوست در باالترين درجه و يك مسلمان درجه يك باشد؟
پاسخ اين است :بله و دليل آن وجود دكتر حبيبي است.
حداد عادل عنوان كرد «:اگر شخصيت دكتر حبيبي به جوانان
امروز معرفي شــود ،آنها الگويي ميبينند كه توانسته در وجود
خود بهطور سازگار ،عشق به ايران با اعتقاد راسخ به اسالم را جمع
كند .من پيشنهاد ميكنم يك دايرهالمعارف از اقداماتي كه دكتر
حبيبي انجام داده است تهيه شود تا انديشه و همت دكتر حبيبي
بسط پيداكند».
شــفيقه رهيده ،همســر زنده ياد دكتر حســن حبيبي نيز در
اين مراســم گفت :از روز اولي كه شــروع كرديم به تغيير اين
مجموعه ،آقاي حناچي ما را به اين كار تشــويق كرد و سفارش
كرد دوســتان جاي مناســبي براي موزه پيدا كنند و شهردار
منطقه يك درخصوص جانمايي مناسب موزه در منطقه يك ما
را همراهي كرد كه تشكر ميكنم و اين مجموعه ،اكنون كاربرد
بيشتري دارد و مردم بيشتري از آن بازديد ميكنند ».سيدحميد

آيين رونمايي از سامانه ( T.O.Dتوسعه مبتني بر
حملونقل عمومي انبوهبر) و مراسم تقدير از اعضاي
شــوراي راهبردي تهران هوشمند ديروز برگزار
شــد .بهگزارش خبرگزاري شهر ،شهردار تهران
در اين مراسم گفت« :در ابتداي اين دوره مبنايي
گذاشته شد كه توســط كانديداهاي شهرداري
تهران برنامه ارائه شود و پس از آن حتي خبرنگاران
برنامههاي شهردار را دائما رصد ميكردند و پيگير
تحقق اين برنامهها بودند .نكته جالب اين است كه
بخش عمدهاي از طرحها و برنامهها در برنامههاي
كانديداهاي اين دوره شهرداري نيز وجود دارد .مثال
در برنامههاي يكي از آنان بحث كاهش شدت انرژي
در تهران و توسعه مســيرهاي پياده و دوچرخه
مطرح شده اســت ».پيروز حناچي با بيان اينكه
موفقيت بزرگي در اين دوره بهدست آورديم كه
يكي از آنها موضوع هوشمندسازي شهر تهران
است ،ادامه داد« :در بحث هوشمندي تهران اين
جلسات حداقل براي من مفيد بود ،اينكه از دولت
چه چيزهايي درخواســت كنيم و چه مواردي را
پيگير شويم .مسائلي كه در اين حوزه مطرح شد
ادامه پيدا ميكنند و قطعا بهعقب برنميگردد و
ذينفعان نيز براي ادامه مسير تالش خواهند كرد».
شهردار تهران اضافه كرد« :در حوزه حملونقل
شــهري موضوع بيدود و دوچرخههاي اشتراكي
داراي  QRكد ميزان استفاده از دوچرخه در شهر
متحول و  3برابر افزايش پيدا كرد .البته شهرداري
تهران همكاري و كمك كرد كه اين جريان ادامه
پيدا كند و مشابه اين حركت در ساير كالنشهرهاي
كشور نيز انجام و تبديل به يك جريان شده است.
البته نقد كردن و مطالبهگري نبايد رها شود تا اين
جريانات با جديت ادامه پيدا كند .در شوراي جديد
نيز مطمئنيم اين روند با سرعت بيشتري دنبال
خواهد شد ».حناچي يادآور شد« :در ابتداي اين
دوره از مديريت شهري ميزان حجم زباله بالغ بر
۷هزار تن بود اما اكنون به ۵هزار و  ۷۰۰تن كاهش
پيدا كرده است ،بخشي از دليل اين كاهش مربوط
به ايستگاههاي مياني است و بخشي ديگر مربوط
به هوشمندسازي و تجهيزات مربوط به بازيافت
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 .سيدمناف هاشمي ،معاون حملونقل
ترافيك شهرداري تهران نيز در اين مراسم گفت:
«تا اين سامانه شكل اجرايي پيدا نكند و براي مردم
و مديران شــهري كاربردي نشود مفيد نخواهد
بود ».او ادامه داد« :اينكه طرح  TODبخواهد در
زونهاي مختلف عملياتي شود و مغايرتهايي كه با
طرح جامع و طرح تفصيلي دارد ،در اين حوزه باعث
ايجاد مشكل اساسي ميشود».

اختیار اهالی محلههای اطراف قرار گرفت.
در اين مراســم كه با بــارش قطرات بــاران همراه
شــد ،حضور جمعيــت زيــادي از اهالــي محل و
دوچرخهسواري كودكان و اســتقبال شهروندان از
پروژه به چشم ميخورد.

موسوي ،شهردار منطقه يك نيز در حاشــيه اين مراسم گفت:
«مرحوم دكتر حبيبي ،معاون اول سابق كشور ،عضو فقيد مجمع
تشخيص مصلحت نظام و از مهمترين سرمايهها و افقهاي آينده
كشور ما محسوب ميشود و بايد از اين ســرمايههاي انساني و
اجتماعي براي الگو پذيري آينده فرزندان اين مرز و بوم استفاده
و در هر نقطه و محلي از شهر بايد ياد چنين سرمايههاي عظيم
فرهنگي را حفظ كنيم ».او اضافه كرد« :شــهرداري تهران در
چند ســال اخير بر اين موضوع تأكيد داشته و قدمهاي خوب و
مؤثري نيز در اين زمينه برداشته است و با جانمايي اين موزه در
باغ فردوس موزه دكتر حبيبي در اين مكان آمادهسازي و براي
عالقهمندان بازگشايي شد تا قطب گردشگري فرهنگي منطقه
يك توسعهيابد».
حســنابراهيم حبيبي متولد  ۱۵اســفند  ۱۳۱۵و درگذشته
۱۲بهمن  ۱۳۹۱سياستمدار ،حقوقدان مشهور و دولتمرد ايراني
بود كه از او آثار بيشماري در زمينه حقوق ،آزادي و ديالكتيك از
سال  ۱۳۵۱به بعد منتشر شده است .او از سال  ۱۳۶۸تا شهريور
 ۱۳۸۰معاون اول رئيسجمهوري در دولتهاي مختلف بود .او
همچنين در زمان ذكر شــده يكي از اعضاي حقوقدان شوراي
نگهبان بود .مرحوم حبيبي از سال  ۶۳تا  ۶۸وزير دادگستري و از
سال  ۵۹تا  ۶۳نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالميبود.
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وزنكشي شكاف طبقاتي در خيزش قيمتها

یادداشت

تورم ،پولدار و بيپول را فقيركرد

اقتصاد دالل و سلطان پرور

همشهري بررسي ميكند :تورم چگونه خانوارهاي ايراني را فقير كرد؟
تورم؛ بــد اســت و وقتي تورم
تورم
شديد و خشن ميشود ،چهره
زشــت خود را به همه نشــان
ميدهد .بازندگان تورم مردم هســتند .تورم
باال هرچند برخي را ممكن است پولدار كند ،اما
با فقيرتر شدن جامعه و ضعيفتر شدن قدرت
خريد اكثريت مردم ،حتي پولدارها هم لذتي
از تورم نميبرند .در اقتصاد ايران كه هميشــه
با تورمهای دورقمي مواجه بــوده و در جمع
6كشور دنيا با باالترين نرخ تورم قرار دارد ،اما
نبايد از نقش كاسبان تورم غافل شد.
به گزارش همشهري ،وقتي رشد قيمتها روزانه
ميشود ،بســياري از مردم نگران ميشوند و
تغيير قيمتهاســت كه نشان ميدهد آنها در
جســتوجوي پناهگاهي براي پناهگرفتن در
برابر امواج بعدي تورم هســتند و خواسته يا
ناخواسته از نگهداشتن ريال فرار ميكنند .در
اين ميان اما اقشار فقير كه ريال را نگه ميدارند
تا غذا و خوراكشــان را تامين كنند ،قادر به
اينكه پساندازهاي خود را به كاالهايي تبديل
كنند كه تورم آنها را ذوب نكند ،نيســتند .در

چنين شرايطي است كه نگاه سياستمداران و
سياستگذاران در اقتصاد بايد مبتني بر متغيرها
و آمارها باشد تا بدانند و بفهمند وقتي قيمتها
قيام ميكنند ،چگونه مردم فقيرتر ميشوند و
شكاف بين مردم بيشتر و عميقتر خواهد شد.
در عصر قيام تورم عليه مردم3 ،تصوير يا انتظار
در جامعه شــكل ميگيرد؛ تصوير نخست كه
مبتني بر حد مطلوبيت اســت ،انتظار كاهش
قيمتهــا را دارد و اميــدوار اســت كه تدبير
دولتمردان نهتنها باعث توقف موتور پرشتاب
قيمتها شــود بلكه موجبات افت قيمتها را
فراهم آورد .تصوير دوم مبتنــي بر انتظارات
حداقلي به اميد عقالنيت در تصميمسازيها
و تصميمگيريهاي اقتصادي و سياسي شكل
ميگيرد كه در اين وضعيت انتظار بر اين است
كه در گام نخســت از ســرعت رشد قيمتها
كاسته و ســپس متوقف شــود يا اينكه رشد
قيمتها محسوس نباشد و اثر بيثباتكننده را
به همراه نداشته باشد .تصوير سوم اما مبتني بر
انتظارات تورمي و البته حدي از نگراني و بحران
است كه براســاس آن نهتنها انتظار كندشدن

نرخ تورم ساالنه خانوارهاي كل كشور بر حسب دهكهاي هزينهاي در تيرماه 1400
دهك

ضريب اهميت
خوراكي

ضريب اهميت
غيرخوراكي

تورم

تورم
خوراكي

تورم
غيرخوراكي

دهك دهم

17.2

82.8

49.9

51.9

49.4

دهك نهم

24.3

75.7

46.3

53

43.7

كل كشور

27.24

72.76

44.2

54.5

39.4

دهك
هشتم

27.6

72.4

44.6

53.8

40.3

دهك هفتم

30.2

69.8

44.4

54.8

38.8

دهك ششم

32.4

67.6

43.6

55.3

36.6

دهك پنجم

34.3

65.7

43.8

55.6

36

دهك چهارم

36.6

63.4

44

56.2

35.1

دهك سوم

38.3

61.7

44.5

56.7

34.9

دهك دوم

41.1

58.9

44.9

56.9

34.4

دهك اول

43.3

56.7

44.5

56.7

32.8

شتاب قيمتها وجود ندارد ،بلكه بيم آن ميرود
كه قيمتها پرشتابتر از گذشته حركت كند.
بســته به اينكه كدام تصويــر انعكاسدهنده
واقعيتها و اثر سياســتهاي اقتصادي باشد،
ميتوان آينده را بهتر ديد و تصميم منطقيتري
اتخاذ كرد .آنچه از آمارهاي رســمي ميتوان
بيرون كشيد ،اين اســت كه حركت پرشتاب
تورم مردم را فقيرتر و شكاف طبقاتي را بيشتر
كرده است.
تصوير خشن از تورم باال

ديروز مركــز آمار ايران تصويــري از اثر تورم
بر دهكهاي مختلف هزينهاي منتشــر كرد.
براساس دادههاي رسمي ،ميانگين نرخ تورم
ساالنه در تيرماه امســال 44.2درصد بوده و
تنها 3دهك چهارم ،پنجم و ششــم نرخ تورم
پايينتــري از نرخ تــورم كشــوري را تجربه
كردهاند و پس از آن دهكهــاي هفتم ،اول،
ســوم ،هشــتم ،دوم ،نهم و دهم بهترتيب در
ردههاي چهارم به بعد قــرار گرفتهاند .به اين
ترتيب آمارها ميگويد بيشــترين فشار تورم
را 2دهــك ثروتمند و پرخرج كشــور يعني
دهكهــاي نهم و دهم تحمــل كردهاند .اين
گزارش ميافزايش شــكاف نرخ تــورم بين
دهك ششم(كمترين) تا دهم(بيشترين) در
تيرماه به 6.3درصد رسيده و شكاف تورم بين
دهك اول(فقيرترين) تا دهم(ثروتمندترين)
5.4درصد بوده است.
آيا اين آمارها نشاندهنده اين واقعيت است كه
تورم باال به زيان پولدارها تمامشده و كمترين
فشار را اقشار ضعيف جامعه تحمل كردهاند؟ نه
آمارها چنين گزارهاي را تأييد و نه واقعيتهاي
عيني اقتصاد و معيشت مردم چنين فرضيهاي
را تقويت ميكند اما سؤال اينجاست كه چرا نرخ
تورم ساالنه براي اقشار ثروتمند زيادتر و باالتر
از ساير دهكهاي جامعه است؟
فشار سنگين تورم خوراكيها

براي ســنجش دقيق و وزنكشي حسابشده

اثر تورم بر ســفره مردم بهويژه اقشار ضعيف
و متوســط بايد به شــاخص تورم خوراكيها
و آشــاميدنيها توجه كرد .مركــز آمار ايران
تأييد ميكند كه بيشــترين فشار رشد قيمت
خوراكيها و آشاميدنيها را در 12ماه منتهي
به تيرماه امســال 3دهك فقير جامعه يعني
دهكهاي اول ،دوم و ســوم تحمــل كردهاند
و هرچه قيمــت خوراكيها و آشــاميدنيها
افزايش يابــد ،اين فقرا هســتند كــه به نان
شبشان محتاجترند .شكاف نرخ تورم ساالنه
گروه كاالهاي خوراكي و آشــاميدني در پايان
تيرماه 1400بيــن دهك ثروتمنــد تا فقير
5درصد بوده و واقعيت تلخ اين است كه چون
دهكهاي ضعيف جامعه قدرت پسانداز كردن
يا تبديل فــوري داراييهاي خــود را ندارند،
جزو زيانديدگان و جنگزدگان نبرد با تورم
بهحساب ميآيند.
نكته تاملبرانگيز ديگر اينكه ميانگين رشــد
قيمت گروه كاالهاي خوراكي و آشــاميدني
در كشور در يك سال منتهي به تيرماه1400
براســاس روايت مركز آمار 54.5درصد بوده و
تنها سه دهك باال و ثروتمند جامعه نرخ تورم
كمتر از ميانگين كشور را شاهد بودهاند و هم
دهكهاي متوسط ففير شده و هم دهك فقير
گرفتار مانده زير حمالت تورم ،براي خريد يك
ســبد كاالهاي خوراكي يكسان در اين مدت،
50درصد بيشــتر از مدت مشــابه در تيرماه
پارسال پول هزينه كردهاند.
سبد خريد يكسان نيست

متر ديگري كه براي ســنجش اثر تورم بر سفره

كاهش توليد 3خودروساز بزرگ

هرچند توليد ايرانخودرو در 4ماه گذشته افزايش يافته اما 3شركت سايپا ،پارسخودرو و زامياد با كاهش توليد
مواجه بودهاند
خودرو آمارها نشان ميدهد در 4ماه
امســال ميزان توليد خودرو
در 3كارخانه خودروســازي
كاهش يافته و فقط ايرانخودرو توانسته
ظرفيــت توليــدش را 9.6درصد افزايش
دهد .خودروسازان در اين دوره توانستهاند
با فروش 300هزار دستگاه خودرو 32هزار
ميليارد تومان درآمد ناخالص بهدســت
آورند كه 15هزار ميليارد تومان بيشتر از
پارسال است.
به گزارش همشــهري ،بررســيها نشان
ميدهــد از ســال1397بهدنبال اعمال
دور جديد تحريمها عليه ايــران بهدليل
محدوديتهايــي كــه در تاميــن ارز و
همينطــور واردات قطعات خــودرو براي
ايران بهوجود آمد ،شركتهاي خودروساز
با كاهش توليد مواجه شــدند اما بهدنبال
رشــد قيمت خودرو دولت كه ســهامدار
اصلي خودروسازان اســت تالش كرد از
طريق داخليســازي برخي قطعات حجم
توليد را افزايش دهد .اين روند كه از سال
گذشته آغاز شــد موجب شد سطح توليد
شركتهاي خودرو دوباره افزايش يابد .به
باور اقتصاددانان يكي از علل افزايش قيمت
خودرو ظرف چند ســال گذشته كاهش
سطح توليد بوده اســت .برخي برآوردها
نشــان ميدهد ميزان تقاضا براي خريد
خودرو در ايران بين يــك تا1.5ميليون
دستگاه اســت و با كاهش ســطح توليد،
قيمت خودرو پتانسيل رشد پيدا ميكند.
با اين حال ميزان تقاضاي داخلي خودرو
به سطح اقتصادي كشــور و قدرت خريد
خانوارهــا بســتگي زيادي دارد .حســن
كريميسنجري ،كارشــناس بازار خودرو
در اينباره معتقد است :تقاضاي خودرو در
ايران در بهترين حالت يكميليونو۴۰۰
هزار دستگاه در سال اســت .چنانكه در
سال  ۱۳۹۶يكميليونو ۴۰۰هزار دستگاه
خودرو در داخل توليد شد و خودروسازان
براي فروش اين تعداد خودرو با مشــكل
مواجه شــدند زيرا بازار كشش فروش اين
تعداد خودرو را نداشت.
كاهش سطح توليد

تاز هتريــن آما رهــا از ميــزان توليــد
خودرو در ايران نشــان ميدهــد به غير
از ايرانخــودرو ميزان توليــد خودرو در
3كارخانه بزرگ خودروسازي ايران يعني

ســايپا ،پارسخودرو و زاميــاد در 4ماه
اول امسال در مقايســه با پارسال كاهش
يافته است .در 4ماه اول امسال 300هزار
دســتگاه خودروی جديد توليد شده كه
نسبت به پارســال 0.6درصد رشد نشان
ميدهد .با اين حال بخش عمده اين رشد
ناشــي از افزايش 9.6درصــدي توليد در
ايرانخودرو بوده زيرا ميزان توليد در بقيه
كارخانهها كاهش يافته است .سال گذشته
ايرانخــودرو در طول 4مــاه 132هزار
دســتگاه خودرو توليد كرده بود كه اين
ميزان امسال به 145هزار دستگاه رسيده
اما با وجود رشــد توليــد در ايرانخودرو
ســطح توليد ســايپا با 7.3درصد كاهش
مواجه شده و به 109هزار دستگاه رسيده
اســت .همين شــرايط در پارسخودرو و
زامياد نيز حاكم بوده و ســطح توليد اين
دو شركت نيز در 4ماه امســال بهترتيب
5.6و 2.5درصد كاهش يافته است .بهنظر
ميرســد بخشــي از داليل كاهش سطح
توليد شــركتهاي خودروسازي كاهش
ســطح تقاضا براي خريد خودرو بهدليل
رشد شــديد قيمتهاســت .مشاهدات
ميداني نشان ميدهد معامالت خودروهاي
دستدوم بهدليل مشــكالت مالي مردم
افزايش يافته و توانايــي اقتصادي جامعه
براي خريد خودروی صفركيلومتر بهشدت
كاهش يافته است.

رشد 90درصدي درآمد خودروسازان

آمارها نشان ميدهد با وجود كاهش تيراژ
توليد خودرو ،درآمد اســمي شركتهاي
خودروسازي تا 90درصد رشد كرده زيرا
قيمت خودرو با رشــد مواجه شده است.
با اين حال بهدليل زيان سنگين 80هزار
ميليارد توماني شركتهاي خودروساز اين
افزايش درآمد نميتواند به حل مشكالت
مالي خودروسازان منجر شود.
آمارها نشــان ميدهد در 4ماه امســال
شركتهاي خودروســاز 32هزار ميليارد
تومان درآمد ناخالص بهدســت آوردهاند.
در اين دوره بيشترين رشد درآمد مربوط
به پارسخودرو و سپس سايپا بوده .اين دو
شــركت با وجود آنكه ميزان توليداتشان
در 4ماه امســال كاهش يافته اما ســطح
درآمدشــان بهترتيب 264و 194درصد
رشد كرده اســت .در همين مدت درآمد
ايرانخودرو هم 53.5درصد رشد كرده اما
زامياد با كاهش 30درصدي درآمدهايش
مواجه شده است .فروش ســايپا با وجود
كاهــش 7.3درصدي توليــدش 7هزارو
200ميليارد تومان بيشــتر از پارســال
بوده اســت .درحاليكه ميزان جمع كل
درآمــد حاصــل از فــروش ايرانخودرو
6100ميليارد تومان بوده .بهنظر ميرسد
ســايپا محصوالتش را بــا افزايش قيمت
بيشتري در بازار ميفروشد.

مقايسه ميزان توليد خودرو در4ماهه اول امسال نسبت به پارسال -دستگاه خودرو
نام شركت

توليد 99

ايرانخودرو

توليد 1400

تغيير توليد

درصد تغيير توليد

۳۲۶ ،۱۳۲

۰۴۵ ،۱۴۵

۷۱۹ ،۱۲

9.6

سايپا

۸۱۸ ،۱۱۷

۱۰۹۲۵۸

-۵۶۰ ،۸

-7.3

پارسخودرو

37100

35008

-۰۹۲ ،۲

-5.6

زامياد

10860

10584

-۲۷۶

-2.5

جمع

۱۰۴ ،۲۹۸

۸۹۵ ،۲۹۹

۷۹۱ ،۱

0.6

مقايسه ميزان درآمد خودرو سازان در4ماهه اول امسال نســبت به پارسال -ارقام به
ميليون ريال
نام شركت

تغيير درآمد

درصد تغيير درآمد

ايرانخودرو

۴۵۹ ،۸۷۸ ،۱۷۴ ۹۴۵ ،۹۶۳ ،۱۱۳

۵۱۴ ،۹۱۴ ،۶۰

53.5

سايپا

۲۲۶ ،۳۹۲ ،۱۰۹ ۰۷۴ ،۲۲۷ ،۳۷

۱۵۲ ،۱۶۵ ،۷۲

193.9

پارسخودرو

۷۸۷ ،۳۵۸ ،۷

۶۹۶ ،۷۸۰ ،۲۶

۹۰۹ ،۴۲۱ ،۱۹

263.9

زامياد

۵۵۰ ،۲۶۳ ،۷

۱۴۰ ،۰۷۸ ،۵

-۴۱۰ ،۱۸۵ ،۲

-30.1

جمع

درآمد 99

درآمد 1400

۱۶۵ ،۳۱۶ ،۱۵۰ ۵۲۱ ،۱۲۹ ،۳۱۶ ۳۵۶ ،۸۱۳ ،۱۶۵

90.7

محمد حسنيسعدي

كارشناس اقتصاد اجتماعي

مردم بايد در دست داشــت ،به ضريب اهميت
كاالها در سبد هزينههاي مردم مربوط ميشود
به اين معنا كه هرچند مركز آمار ايران ميانگين
رشــد قيمتها را محاســبه ميكند ،اما اثر آن
بر خرجكرد خانوارها يكســان نيست .شاخص
رســمي مركز آمار نشانگر اين اســت كه وزن
خوراكيها و آشــاميدنيها در سبد هزينه يك
خانوار ايراني 27.24درصد است اما شكاف بين
ضريب اهميت و وزن خوراكيها و آشاميدنيها
در بين دهكهاي مختلــف گوياي يك واقعيت
تلختري هم هست؛ اينكه خانوارهاي ثروتمند در
دهك دهم تنها 17.2درصد از سبد هزينههاي
ماهانهشــان مربوط به خريد كاالهاي خوراكي
و آشاميدني ميشــود و در بين دهك نهم هم
وزن خوراكيهــا و آشــاميدنيها اندكي بيش
از 24درصد اســت .به اين ترتيب براي اقشــار
ثروتمند جامعه رشد قيمت كاالهاي غيرخوراكي
و خدمات نگراني بيشتري ايجاد ميكند چراكه
سهم آن در سبد هزينهاي آنها 82.8درصد براي
دهك دهم و 75.7درصد براي دهم نهم است.
اين در شــرايطي اســت كه ضريــب اهميت
كاالهاي خوراكي و آشاميدني در سبد هزينه
2دهك اول و دوم يعني فقيرترين بخش جامعه
باالي 41درصد اســت .به ايــن ترتيب به هر
ميزان كه قيمت كاالهاي خوراكي و آشاميدني
افزايش پيدا كند ،بيشترين فشار بر دهكهاي
فقير و متوسط وارد ميشود .به اين ترتيب بيش
از آنكه كاهش شــكاف تورمي در جامعه مهم
باشــد ،تالش براي خاموش كردن آتش تورم
اهميت دارد و اين خواسته و مطالبه همه مردم
از سياستمداران و سياستگذاران است.

اثر پول بيارزش بر تورم

ميگوينــد نتيجه تورم بيارزش شــدن پول
ملي اســت اما وقتي دولتها و سياستمداران
راه كنترل تورم را در چــاپ پول براي جبران
كسري بودجه كشور ميدانند ،اين پولهاي
داغ ارزششــان در همان تورمافزايي اســت.
رشــد پايه پولي در 4ماه نخســت امسال به
وضوح نشــان داد كه دولت بخشي از كسري
بودجه كشور را از محل تنخواه بانك مركزي
جبران كــرده و بيم آن ميرود كــه در نيمه
دوم ســال همچنين روندي به شكل ديگري
تكرار شود .از هفته آينده ابراهيم رئيسي ،وارد
نهاد رياستجمهوري ميشود و كابينه جديد
مسئوليت را در دست ميگيرد .انتظار ميرود
برخالف آغاز بهكار دولت حســن روحاني كه
انتظارات تورمي فروكش كرد ،دســتكم در
ماههاي نخســت عمر دولت رئيسي انتظارات
تورمي افزايش يابد.
اين تغيير جهت انتظــارات تورمي در ابتداي
فعاليت 2دولت عمدتا ناشــي از آيندهنگري
جامعه نسبت به مذاكرات هستهاي است؛ چرا
كه وقتي حسن روحاني روي كار آمد ،انتظار
جامعه حل بحران هســتهاي بود كه سرانجام
به برجام انجاميد و تا ارديبهشت 97زنده بود
و پس از آن با خروج آمريكا از برجام و بازگشت
تحريمها ،دوباره اقتصاد ايران با جهش ارزي
مواجه شــده و حاال هم كه مذاكرات وين در
ابهام قرار گرفته ،انتظارات تورمي روي امواج
صعودي حركت ميكند و همين مســئله كار
دولت رئيسي را در ابتدا ســخت و پيچيدهتر
ميسازد.

در طول چند ســال اخير كه بــازار كاالهاي مختلــف بهدليل
جهشهاي ارزي دچار تالطم شدهاند مسئوالن دائما يك جمله را
در رسانهها تكرار كردهاند« :به اندازه كافي كاال در بازار وجود دارد
اما دالالن باعث بروز مشكل و كمبود شدهاند».
يك موجود موهــوم و مجهول به نام دالل در ذهــن همه ايجاد
كردهايم كه تقصير همه مشكالت را گردن او بيندازيم .اما دالل
كيست و چه ميكند؟ اگر دالل يا بهتر بگوييم واسطهها نباشند
چهكسي محصول را از توليدكننده به مصرفكننده خواهد رساند؟
آيا رؤياي عرضه مستقيم از توليد به مصرف اصال امكانپذير است؟
در اصل ميتوان گفت بدون حضور اين واسطهها كه وظيفه تامين
مالي را بر عهده ميگيرند امــكان ادامه حيات بازار وجود ندارد و
حضور آنان ضروري است.
در اين ميان اتهامي كه به دالل وارد ميشود آن است كه با قيمت
كم كاال را از توليدكننده خريده و با قيمت باالتر به مصرفكننده
ميفروشد اما اين اتهام تنها در جايي قابلتأييد است كه انحصار
وجود داشــته باشــد .در جايي كه رقابت ميان چندين نفر براي
عرضه محصول به بازار وجود داشته باشد احتمال چنين تبانيای
بر سر قيمت بسيار ضعيف خواهد بود.
اما ســؤال اينجاســت؛ پس چرا كاالها اينقدر گرانتر بهدست
مصرفكننده ميرسند؟ پاسخ بسيار ساده است؛ بهعلت جهش
قيمت ارز و ارزش جايگزيني كاالهــا بازار قيمت خود را با قيمت
جديد ارز تطبيق ميدهد و عرضــه و تقاضا خصوصا در كاالهاي
صادراتي قيمت را براساس قيمت جديد ارز كشف ميكند.
ســؤال ديگر اينكه چرا توليدكننده از منافع ايــن قيمت باالتر
منتفع نميشود؟ دليل آن سركوب قيمتي است كه دولت تنها در
باالدست امكان اعمال آن را دارد و توليدكننده را مجبور به ارزان
فروشي ميكند .اين سركوب قيمت و اجبار به ارزانفروشي موجب
ميشود شكاف عميقي بين قيمت توليدكننده و قيمت كشف شده
در بازار با مكانيزم عرضه و تقاضا ايجاد شود و انتفاع اين رانت به
جيب واسطهها برود.
غمانگيزترين بخش ماجرا آن اســت كه دولت بــراي نظارت بر
دسترســي به اين مواداوليه ارزان آن را بهصورت ســهميهاي به
صنايع پاييندستي اختصاص ميدهد .صنايع پاييندستي هم با
يك حساب سرانگشتي متوجه ميشوند فروش مواداوليه بهعلت
اختالف قيمت با بازار صرفه بسيار بيشتري نسبت به توليد دارد.
در نتيجه بســياري از توليدكنندگان به جــاي توليد به فروش
مواداوليه ميپردازند و سياســتي كه براي حمايت از توليد وضع
شده عكس هدف و ضدتوليد عمل ميكند.
كاش سياســتگذاران دولتي كمي كاله خود را باالتر بگذارند
و ببينند با سياستهاي غلط قيمتگذاري دستوري و توزيع
رانت تنها باعث دالل و سلطانپروري شده و توليد را به قهقرا
بردهاند.

تخليه نامحسوس حباب در بازار مسكن

آمارهاي رسمي از تخليه تدريجي و نامحسوس حباب قيمتي مسكن بهواسطه عقبماندن آن از تورم مصرفكننده
حكايت دارد
مسكن ميانگين قيمت مســكن شــهر تهران در تيرماه
امسال با 1.3رشد نسبت بهماه قبل به 30ميليون
و 44هزار تومان رسيده كه 43.7درصد باالتر از
قيمتها در تيرماه سال قبل اســت .با توجه به اينكه نرخ تورم
مصرفكننده در تيرماه 4درصد و نرخ تــورم نقطهبهنقطه در
اينماه 43.6درصد اعالم شــده ،تحوالت قيمتي بازار مسكن
ميتواند نشانهاي از تخليه حباب قيمت مسكن با عقب ماندن
از نرخ تورم كل باشد.
به گزارش همشهري ،بازار مسكن همچنان درگير ركود تورمي
است و برخالف اغلب بازارها ،بدون هيچ اصالحي در 3سال اخير
روند افزايش قيمت را ادامه داده ،اما حاال از آمارهاي رســمي
چنين برميآيد كه در ماههاي اخير باوجود تداوم در رشد قيمت،
نتوانسته است خود را به نرخ تورم عمومي برساند؛ بهعبارتديگر،
باوجود روند صعودي قيمت مسكن ،ميزان رشد آن از نرخ تورم
عمومي كمتر است و هر ماه اندكي از حباب قيمتي آن بهواسطه
افزايش نيافتن متناسب با نرخ تورم كل تخليه ميشود.
نماي بازار مسكن تهران در تيرماه

آخرين آمارهاي اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي بانك
مركزي از تحوالت بازار مسكن شــهر تهران در تيرماه1400
همچنان بر ركود عميق اين بازار حكايت دارد؛ ركودي كه البته
همراه با رشد ميانگين قيمت اســت و هر ماه به متورمتر شدن
اين بازار دامن ميزند .گزارش بانك مركزي از بازار مسكن شهر
تهران حاكي از اين است كه در تيرماه  ،1400تعداد معامالت
اين 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 اين آمارها ،د ر ماه گذشته ميانگين قيمت خريدوفروش
يك مترمربع زيربناي واحد مسكوني در شهر تهران 30ميليون
و 44هزار و 700تومان بوده كه نسبت بهماه قبل 1.3درصد و
نسبت بهماه مشابه سال قبل 43.7درصد افزايش نشان ميدهد.
با توجه به اينكه نرخ تورم مصرفكننده در تيرماه 4درصد اعالم
شده ،درحقيقت باوجود رشد قيمت مسكن ،اين بازار 2.7درصد
از رشد عمومي قيمت كاال و خدمات در تيرماه عقب مانده است،
اما همچنان در مقايســه با تــورم نقطهبهنقطه 43.6درصدي
در تيرماه ،تــورم بازار مســكن 0.1درصد بيــش از نرخ تورم
مصرفكننده اســت و با تداوم روال فعلي ،از مردادماه تخليه
حباب قيمتي در تورم نقطهبهنقطه نيز به وقوع خواهد پيوست.
سناريوي تخليه حباب در بازار مسكن

در اغلب بازارها ،اعم از بورس ،ارز ،طال ،خودرو و حتي كاالهاي
ســرمايهاي ،فرايند تخليه حباب قيمتي پس از هر بار جهش
قيمت بهصــورت كاهش ارزش معامالتي كاال اجرا ميشــود،
اما مناســبات بازار مســكن در رابطه عرضــه و تقاضا ،جنس
سرمايهگذاري ،نوع توليد و كيفيت معامله بهگونهاي است كه
اين كاالي ســرمايهاي را دچار چسبندگي قيمت بااليي كرده
اســت .در اين وضعيت ،قيمت مســكن تحتتأثير انتظارات

تورمي و هجوم نقدينگــي گريزان از افــت ارزش ريالي ،وارد
روند صعودي ميشــود و در هر دوره با خنثي يا حذف شــدن
محركهاي تورمي ،پا به دوره ركود ميانمدتي ميگذارد .در
اين شرايط شتاب رشد قيمت مسكن بهشدت كاهش مييابد
و حتي در دورههاي ماهانه به صفر يا منفي خفيف نيز ميرسد،
اما در ميانمدت ،قيمت مسكن در يك محدوده مشخص ثابت
ميماند و بازدهي اين بازار حتي از بازدهي ســپردههاي بانكي
نيز كمتر ميشود .در اين فرايند ،گرچه مسكن از منظر جامعه
و بهخصوص از نگاه متقاضيان مصرفي كه قدرت خريد بسيار
ضعيفي در اين بازار دارند ،كاهش پيــدا نكرده ،اما درحقيقت
حباب قيمتي مسكن با رشد نكردن قيمت آن در مقايسه با تورم
مصرفكننده تخليه ميشود و به وضعيتي ميرسد كه دوباره
خريد آن از منظر سرمايهگذاري (و نه لزوماً تقاضاي مصرفي)
ارزنده و سودآور باشــد؛ بهعنوانمثال ،ميانگين قيمت مسكن
از ســال 92و در پايان دوره قبلي جهش قيمت تا اواسط سال
96كه دوباره استارت جهش قيمت مسكن زده شد ،در محدوده
4تا 4.5ميليون تومان باقي مانده بود؛ درحاليكه در اين دوره
زماني 4ســاله نرخ بهره مركب بانكي حداقــل به 100درصد
و تورم اقتصاد ايران بــه بيش از 60درصد ميرســيد .در اين
وضعيت باوجوداينكه قيمت مسكن در شــهر تهران در ظاهر
كاهش پيدا نكرد و ميانگين آن براي حدود 4ســال از بازه 4تا
4.5ميليون تومان فراتر نرفت ،اما با تخليهنشدن اثرات تورمي
و عقب ماندن قيمت مســكن از بازدهي بانكــي ،عم ً
ال معادل
50درصد اصالح قيمتي را تجربه كرد .در شــرايط فعلي نيز،
محتملترين سناريويي كه ميتوان براي تخليه حباب قيمتي
در بازار مســكن پيشبيني كرد ،همين تعميق ركود و تثبيت
قيمت چندساله است كه البته درصورت وقوع موجهاي جديد
تورمي و شــوك ارزي در ماههاي آتي ،ميتواند متوقف شود و
دوباره پس از فروكش كردن هيجانات تورمي ادامه يابد .با فرض
تداوم شرايط موجود يعني تثبيت نرخ دالر در محدوده 25هزار
تومان ،وقوع تورم 40درصدي و ابقاي نرخ ســود 15درصدي،
دوره ركود مسكن ميتواند يك تا 2ســال به طول بينجامد و
قيمت واقعي اين كاالي سرمايهاي در مقايسه با ارزش ريالي آن
تا 50درصد افت كند ،اما چنانچه هرگونه تغيير قابلتوجهي در
شاخصهاي كالن اقتصادي و سياسي بتواند تغيير چشمگيري
در ارزش ريال ايجاد كند يا مســائل مربوط به كســري توليد
مسكن ،ماليات گريزي باالي امالك و تزريق سرمايه به اين بازار
تغيير نكند ،نهتنها احتمال تخليه كامل حباب قيمتي مسكن
وجود ندارد ،بلكه ميتواند به وقوع جهش شــديدتر قيمت در
اين بازار دامن بزند.
حجم معامالت مسكن

بررسي توزيع تعداد واحدهاي مســكوني معامله شده در شهر
تهران به تفكيك عمر بنا در تيرماه ســال 1400حاكي از آن
است كه از مجموع 5هزار و 71واحد مســكوني معامله شده،
واحدهاي تا 5سال ساخت با ســهم 33.5درصدي بيشترين
سهم را بهخود اختصاص دادهاند .ســهم مذكور در مقايسه با

تيرماه سال قبل حدود 5.1واحد درصد كاهش يافته و در مقابل
به سهم واحدهاي با قدمت باال در ساير گروهها شامل «6تا ،»10
«11تا 16« ،»15تا  »20و «بيش از  »20سال ساخت افزوده
شده است.
توزيع 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 ،بيشترين تعداد قراردادهاي مبايعهنامه را بهخود
اختصاص داده اســت .همچنين مناطــق 10و 2بهترتيب با
اختصاص سهمهاي 10.4و 9.6درصدي در رتبههاي بعدي قرار
گرفتهاند .درمجموع 73.7درصــد از كل تعداد معامالت انجام
شده در شهر تهران در تيرماه سال 1400مربوط به 10منطقه
شهر (بهترتيب بيشترين فراواني شامل مناطق ،14 ،4 ،2 ،10 ،5
15 ،8 ،7 ،1و  )11بوده و 12منطقه باقيمانده 26.3درصد از كل
تعداد معامالت را بهخود اختصاص دادهاند.
شاخصهاي آماري بازار معامالت مسكن

در تيرماه سال  ،1400متوســط قيمت يك مترمربع زيربناي
واحد مســكوني معامله شــده از طريق بنگاههــاي معامالت
ملكي شــهر تهران 30ميليون و 44هزار و 700تومان بود كه
نسبت بهماه قبل وماه مشابه سال قبل بهترتيب معادل 1.3و
43.7درصد افزايش نشان ميدهد ،اما در ميان مناطق 22گانه
شهرداري تهران ،بيشترين متوسط قيمت يك مترمربع زيربناي
مسكوني معامله شده معادل 62ميليون تومان به منطقه يك و
كمترين آن با 13ميليون و 440هزار تومان به منطقه 18تعلق
داشته است .ارقام مزبور نسبت بهماه مشابه سال 1399بهترتيب
36.9و 39.6درصد افزايش نشان ميدهد.
همچنين توزيع فراواني تعداد معامالت برحســب قيمت يك
مترمربع زيربنا ،سطح زيربناي واحد مسكوني و ارزش هر واحد
معامله شده حاكي از اين است كه در تيرماه امسال 59.5درصد
واحدهاي مسكوني با قيمتي كمتر از متوسط قيمت هر مترمربع
واحد مسكوني شهر تهران معامله شدهاند و 55.3درصد از كل
معامالت انجام شده به واحدهاي مســكوني با سطح زيربناي
كمتر از 80مترمربع اختصاص داشــته است .همچنين در اين
ماه ،حدود 51درصد از كل معامالت به واحدهاي مســكوني با
ارزش كمتر از 2ميليارد تومان اختصاص دارد .بررسي تحوالت
شاخص كرايه مسكن اجاري نيز نشاندهنده ادامه رشد متوالي
و آهسته قيمت در اين بازار است؛ بهگونهاي كه در تيرماه ،تورم
بازار اجاره در شهر تهران 34.9درصد و در كل مناطق شهري
38.7درصد نسبت بهماه مشابه ســال قبل افزايش پيدا كرده
است .البته بررسيهاي ميداني حاكي از اين است كه تورم در
قيمتهاي پيشنهادي در قراردادهاي اجاره موجود در بازار 2تا
3برابر نرخ تورم اعالمي از ســوي بانك مركزي است و عمدتاً
بهدليل اجراي مصوبه ســتاد مقابله با كرونــا مبني بر تمديد
خودكار قراردادهاي اجاره و رعايت نسبي سقف افزايش قيمتي
15تا 25درصدي در تمديد قراردادها ،نرخ تورم بانك مركزي
براي بازار اجاره با واقعيت كف بازار تناسبي ندارد.
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یادداشت

سيدجواد درواري

كارشناس بازارسرمايه

مولفههاي اثرگذار بر روند بازار سرمايه

شاخص كل بورس تهران يك روز بعد از آغاز روند افزايش نرخ دالر 2.7درصد رشد كرد

صعود پرقدرت بورس با سوخت دالر
بورس
يك روز بعد از آنكه قيمت دالر وارد
كانال 26هزار تومان شــد شاخص
كل بــورس تهــران هم با رشــدي
پرقدرت كه در طول چندماه گذشــته كم سابقه
بود2.7 ،درصد افزايش يافت و از مرز يك ميليون
و 300هزار واحد عبور كرد ،بهنظر ميرسد با توجه
به اخباري كه از مذاكرات هســتهاي وين مخابره
ميشود ســهامداران به اين نتيجه رسيدهاند كه
قيمت دالر با رشد مواجه خواهد شد.
به گزارش همشــهري ،معامالت روز گذشته بازار
ســهام با اتفاقات عجيبي همراه بود و حتي برخي
سهامداران را غافلگير كرد .ماههاست كه شاخص
بورس با نوسانهاي مقطعي همراه است و با وجود
يك رشــد ماليم ،صعود پرقدرتي را ثبت نكرده اما
روز گذشته شــاخص كل بورس تهران با 35هزار
واحد افزايش رشد كرد .با اين ميزان رشد ،شاخص
كل بورس تهــران موقعيت خــود را در محدوده
يك ميليون و 300هزار واحــد كه نوعي محدوده
مقاومت براي شــاخص تلقي ميشود تثبيت كرد.
با تثبيت شاخص در اين محدوده انتظار ميرود به
لحاظ تكنيكي شــاخص كل بورس تهران بتواند تا
محدوده يك ميليون و 530هزار واحد رشــد كند.
ديروز همچنين سهامداران حقيقي 311ميليارد
تومان نقدينگي تازه به بازار تزريق كردند كه نسبت
به مبادالت آخرين روز كاري هفته قبل رشد قابل
توجهي نشان ميداد.
اين رشــد يك روز بعد از آن اتفاق افتاد كه قيمت
دالر بعــد از ماهها وارد كانال 26هزار تومان شــد.
از نظر بنيادي بين شــاخص بــورس و قيمت دالر
همبستگي وجود دارد و افزايش قيمت دالر ميتواند
به رشد شــاخصهاي بورس منجر شود .در طول
ماههاي گذشته سرمايهگذاران انتظار داشتند كه

با احياي برجام و امضاي توافقنامه هســتهاي در
وين قيمت دالر با كاهش مواجه شــود اما بهدنبال
انتشار خبرهايي در مورد بروز مشکالت در مذاكرات
هستهاي وين بهنظر ميرسد سرمايهگذاران به اين
نتيجه رســيدهاند كه قيمت دالر كاهش نخواهد
يافت .در واقع بهنظر ميرســد ترس ســهامداران
از افت احتمالــي قيمت دالر از بيــن رفته و حاال
سهامداران با توجه به انتظاراتي كه از افزايش قيمت
دالر و همينطور تورم دارند در حال افزايش حجم
سرمايهگذاري خود در بازار سهام هستند.
اثر رشد دالر

تحليلگــران ميگويند يكي از داليل اصلي رشــد
پرقدرت شاخص بورس و تزريق نقدينگي به بازار
ســهام ،افزايش قيمت دالر بوده اســت .بسياري
از تحليلگران بر اين باورند كه درصورت شكســت
مذاكرات هســتهاي در وين قيمت دالر بهسرعت
رشــد خواهد كرد .بهويژه آنكه حجم درآمدهاي
نفتي كاهش يافته و ميزان در آمدهاي ارزي دولت
بهشــدت كاهش يافته و تداوم تحريمها ميتواند
تنگناهاي ارزي دولت را بيشــتر كند و به افزايش
قيمت دالر منجر شود .برخي تحليلگران تكنيكي بر
اين باورند كه درصورت شكست مذاكرات هستهاي
پتانسيل افزايش قيمت دالر تا مرز 40هزار تومان
وجود دارد .احسان خاتوني ،كارشناس بازار سرمايه
درباره رشــد بورس در مبادالت ديــروز ميگويد:
با توجه به معامالت ضعيف هفته گذشــته انتظار
ميرفت معامالت روز گذشته ضعيفتر از هفته قبل
باشــد ،اما برخالف تصورات ،بازار شروع پرقدرتي
داشت .او ميافزايد :بهنظر ميرسد سيگنالهايي كه
از برجام ارسال شد و افزايش نرخ ارز ميتواند دليل
اصلي رشد بازار باشد كه به انتظارات تورمي دامن

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 بهعنوان يك نظريه اقتصادي به آن اشاره ميشود ،تحت عنوان ثروت شناخته
ميشود .وقتي سهمي گران ميشود صاحب آن ثروتمند ميشود و ممكن است كه اين صاحب سهام بهدنبال افزايش قدرت
خريد خود ،تقاضاي بيشتري در بازارها ايجاد كند .در واقع تقاضا براي مصرف باال ميرود 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 ميكند ،بخشي از نقدينگي وارد اين بازار ميشود و معامالت در
داراييهايي انجام ميشود كه در سبد خانوار نيستند بنابراين اثر ضدتورمي دارد .شايد اگر اين اثر ضدتورمي و اثر اندك
تورمي را حساب ميكرديم ،خالص اثر منفي میشد.

مصائب خريد گوشيهاي بدون رجيستري

گزارش ميداني همشهري از سردرگمي مشتريان براي خريد مجازي گوشي و تبلتهاي فاقد رجيستري حكايت دارد
گزارش ناهماهنگي سامانه رجيستري و واردكنندگان گوشي و
تبلت ،عرضه محصوالت فاقد رجيستري را به مشتريان
افزايــش داده ،موضوعي كــه به انتظار چنــد هفتهاي
خريداران براي رفع مشكل شده است .حتي در مواردي مشاهده شده
خريداران به پيگيري حقوق خود در مراجع قانوني مجبور شدهاند.
به گزارش همشهري ،اجراي طرح رجيستري گوشي تلفن همراه از دو
سال پيش ،با هدف مقابلهبا قاچاق آغاز شــد .در تازهترين اقدام مهلت
اجراي رجيستري تبلتها 8مردادماه به پايان رسيد و عمليات تعميم
اين طرح به ساير موبايلوارهها و دستگاههاي سيمكارت خور در دستور
كار قرار گرفته اســت .اگرچه اين طرح موجب كاهش شــديد واردات
گوشــيهاي قاچاق در بازار و افزايش درآمد دولت شده اما مشكالت
اجرايي آن همزمان زمينه كمبود و رشــد نســبي قيمــت را در بازار
خردهفروشي فراهم كرده است.
در شرايطي كه اغلب مشتريان متقاضي خريد گوشي و تبلت رجيستر
شــده هســتند بهدليل نبود امكان رجيستري گوشــي و تبلت بدون
بازكردن پلمب و بستهبندي اين محصوالت ،در فروشگاههاي مجازي
فروش گوشــي و تبلت ،عرضه محصوالت فاقد رجيستري رونق گرفته
اســت موضوعي كه موجب تماس و پيگيري چند باره مشترياني شده
است كه بهدليل طوالني شدن فرايند رجيســتري يا رجيستر نشدن
اين محصوالت ،باصرف وقت و هزينه بيشتر ناگزير به مراجعه به دفاتر
فروش اين شركتها براي پيگيري رجيستري يا شكايت به اتحاديهها
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و تشكلهاي صنفي ذيربط براي پيگيري قانوني حقوق خود شدهاند.
ادعاي نادرست فروش گوشيهاي رجيستر شده

يكي از مشترياني كه از طريق ارتباط و واريز اينترنتي وجه نسبت به خريد
گوشي سامسونگ از طريق يكي از شركتهاي معروف فروش گوشي و
تبلت در فضاي مجازي اقدام كرده در گفتوگو با خبرنگار همشــهري
اعالم كرد ،در ابتداي مردادماه با مشــاهده قيمت گوشــي در يكي از
شركتهاي معروف اينترنتي و پس از تماس تلفني براي اطمينان از نحوه
رجيستري ،با واريز اينترنتي بيش از 6ميليون تومان بهحساب اعالم شده
به خريد گوشي اقدام كردم .اكبر نيكخواه ،افزود :مسئول فروش شركت
در پاسخ به نحوه رجيستري گوشــي مذكور به من اطمينان داد كه اين
گوشي رجيستر شده و كارت گارانتي معتبري هم دارد اما پس از دريافت
گوشي و بازكردن پلمب جعبه و وارد كردن كد دستوري رجيستري ،با
پيغام سامانه ،مبني بر غيرقانوني بودن اين دستگاه و مسدود شدن آن
حداكثر تا تاريخ 3شهريور امسال مواجه شدم .او افزود :در تماس براي
پيگيري علت رجيستر نشدن يا عودت دادن گوشــي ،فروشنده اعالم
كرد امكان عودت دادن گوشــي بهدليل بازشــدن جعبهوجود ندارد و
بايد حداقل چند هفته منتظر طي شــدن فرايند رجيستري گوشي در
سامانه باشم .با وجود اين تأكيد كردند مشكلي براي رجيستري گوشي
يا قطع اتصال آن در سامانه وجود نخواهد داشت .با اين وضع اكنون براي
استفاده از گوشي مذكور در بالتكليفي ماندهام.

زده اســت .بهگفته او ،اگر خبر شكست مذاكرات
مخابره و خط مقاومت دالر شكســته شود ممكن
است رشد شــاخص ادامهدار شــود .الههظفري،
ديگر كارشناس بازار سرمايه هم ميگويد :با توجه
به شــرايط فعلي ،در تحليلها بايــد حداقل نرخ
دالر را  ۲۱هزار تومان درنظــر گرفت؛ هرچند كه
احتماالً دالر در ماههاي آينــده نرخهاي باالتري
بهخود ببيند.

عكس :همشهري /امیر پناهپور

براي پيشبيني آينده بازار سرمايه ،بايد به بررسي عوامل تأثيرگذار برآن
بپردازيم .اين عوامل ناشي از مناقشات سياســي و اقتصادي در سطح
جهاني و تأثيرات آن بر كشور و همچنين مسائل داخلي در حوزه سياست
و اقتصاد است .عواملي مانند :برجام و مذاكرات هستهاي ،نرخ ارز ،نرخ
تورم ،نرخ بهره و قيمتهاي جهاني محصوالت ،ميتوانند بر چشمانداز
و انتظارات ســرمايهگذاران تأثيــر بگذارند .عوامل تأثيرگــذار بر بازار
سرمايه از هم مستقل نيستند .شرايط ،تصميمات و نبود ثبات سياسي
و اقتصادي بر نرخ ارز و تورم تأثير ميگذارد ،تغييرات نرخ بهره و نرخ ارز
با تورم ارتباط دارند ،مشكالت ساختاري مانند فساد ،رانت و نبود ثبات
در تصميمات سياسي و اقتصادي مسئوالن بر اين موارد اثرگذار است و
همه اين موارد بر چشمانداز و انتظارات سرمايهگذاران اثر ميگذارند.
سياســت داخلي و خارجي :با توجه به مشخص شدن
 1نتيجه انتخابات و همراستايي ديدگاه ســران  3قوه به هم،
تقابل سياسي داخلي كمتر خواهد شــد .اين همراستايي و انسجام
احتماال باعث افزايش ثبات در تصميمات سياسي و اقتصادي ميشود
و ميتواند در ميانمدت اثرات مثبتي بر بازار سرمايه داشته باشد .البته
در مورد سياست خارجي بايد منتظر برنامههاي دولت جديد بود.
تورم :بازار سرمايه با تورم رابطه مستقيم دارد ،بهطور مثال
 2اگر تورم 40درصد باشد چون شركتها با نرخهاي باالتري
محصوالت خود را ميفروشــند ،با يك تأخير زماني سود باالتري را
شناسايي ميكنند .همچنين ارزش جايگزيني داراييهاي شركتها
افزايش پيدا ميكند ،ارزش سهام اكثر شــركتها ميتواند بيش از
40درصد رشــدكند .با درنظر گرفتن شــرايط فعلي و زمانبر بودن
تشكيل تيم اقتصادي دولت جديد و اجراي سياستهاي مورد نظر ،در
كوتاهمدت كاهشي براي نرخ تورم پيشبيني نميشود و بلكه افزايش
آن دور از ذهن نيست.
نرخ ارز :هماكنون نرخ دالر در بازار آزاد در محدوده  ۲۵هزار
 3تومان است ،نرخ دالر سامانه نيما در محدوده  ۲۲هزار تومان
اســت .بهدليل وجود ابهامات درخصوص برنامههاي دولت جديد در
مورد برجام و توافق هستهاي كاهشي دائمي براي نرخ ارز پيشبيني
نميشود .با اين حال ثبات نرخ ارز در قيمتهاي فعلي بر سودآوري
بسياري از شركتها اثر مثبت خواهد داشت و همچنين موجب ركود
ديگر بازارهاي موازي خواهد شد.
قيمتهاي جهاني :كاهش ريسك ناشي از بيماري كرونا و
 4افزايش قيمت كاالها سيگنال رشد قيمتهاي جهاني را در
بردارد و احتماال در ماههاي باقيمانده سال ميالدي و سال  ۱۴۰۰با
رشــد معقول قيمتهاي جهاني روبهرو شويم و اين موضوع ميتواند
باعث افزايش سودآوري شركتها و رشد بازار سرمايه شود.
با توجه به موارد بيان شده و درنظر داشتن تجربه كاهش قيمت سهام
اكثر شركتها طي چندماه اخير ،پيشبيني ميشود بازار سرمايه در
ادامه سال 1400روندي صعودي در پيش داشته باشد و سرمايهگذاري
در بازار سرمايه نسبت به ســاير بازارها كم ريسكتر و بازده باالتري
داشته باشد.

اقتصاد

5

اثر چشمانداز تورمي

به زعم تحليلگران گذشــته از اثر مســتقيم رشد
قيمت دالر بر شاخص بورس ،افزايش قيمت دالر
بهصورت غيرمســتقيم ميتواند ،به رشــد تورم و
رشد شاخصهاي بورس منجر شــد ،بهويژه آنكه
ســاير متغيرهاي اقتصادي ازجمله رشد نقدينگي
و كســري بودجه هم در حال افزايش هســتند و
ميتواننــد در ماههاي آينده به رشــد تورم منجر
شوند .از نظر اقتصادي رشــد تورم نيز يك محرك
پرقدرت براي رشد شاخصهاي بورس هستند.
ســلمان باباييزاده ،كارشــناس بازار سرمايه در
اينباره ميگويد :بنا بر آمار بانك مركزي ،نقدينگي
بهسرعت در حال رشد است .اگر چشمانداز احياي
برجام در كوتاهمــدت از بين برود ،مــوج تورمي
شــديدي به راه خواهد افتاد كه ايــن اتفاق باعث
رشد اسمي سود شركتها و همچنين ايجاد جريان
نقدينگي كه بــراي حفظ قدرت خريد به ســنگر
بورس پناه ميآورند ،خواهد شد.
الهه ظفري هم در اينباره توضيح ميدهد :با درنظر
گرفتن رشــد نقدينگي در اقتصاد ايران و شــيب
افزايشــي نرخ ارز ،انتظارات تورمي افزايش يافته،
اين تورم ،تقريباً تمام صنايع بورس را تحتتأثير قرار
خواهد داد .او تأكيد ميكنــد :با اين تورم ،احتماالً
صنايعي كه توليدكننده كاالهاي مصرفي هستند
قيمت فروش محصوالتشان افزايش خواهد يافت و
شايد گزارشهايي منتشر كنند كه حاكي از تغيير
ناگهاني سودآوري در اين شركتها باشد.
احســان خاتوني نيز با بيان اينكه انتظارات تورمي
هم در رشد بورس نقش دارند ميگويد :انتظارات
تورمي ،تقاضاهاي بالقوه را به حالت بالفعل درآورد
و موجب شد تقاضاهايي كه بهآرامي درحال ورود
به بورس بودند يكباره وارد بورس شوند و موجي از
تقاضا ايجاد كنند.

تحميل هزينه نوسان ارزي قيمت گوشي به جيب مشتري

مدير يك شــركت فروش اينترنتي گوشــي تلفن همراه در پاسخ
به خبرنگار همشــهري در مــورد داليل فروش گوشــيهاي فاقد
رجيستري گفت :شــركتهاي فروش اينترنتي ،اين گوشيها را از
بخش بازرگاني شــركتهاي واردكننده دريافت ميكنند .با وجود
هزينه ناچيز رجيستري در ســامانه اينگونه واردكنندگان بهدليل
حجم باالي گوشيهاي وارد شده ،هر چند روز يكبار شناسه آي.ام.
اي.اي گوشيهاي مذكور را براي رجيستر شدن در قالب فايل پي.
دي .اف در اختيار مسئوالن سامانه رجيســتري قرار ميدهند اما
اجراي اين فرايند و قانوني شدن گوشــي يا تبلت وارداتي ،معموال
چند روز يا چند هفتــه زمان ميبرد .عباس حــداد ،در مورد علت
فروش گوشــيهاي فاقد رجيستري در فروشــگاههاي اينترنتي،
افزود :با توجه به نوســان نرخ ارز و تأثير آن بر قيمت تمامشــده و
خردهفروشــي گوشــي و تبلت ،واردكنندگان براي جلوگيري از
ضرر و زيان احتمالي ناشــي از كاهش نرخ ارز و گوشي و تبلت ،اين
اقالم وارداتي را در حداقل زمان ممكن به بازار عرضه ميكنند و در
شــيوه فروش اينترنتي نيز اين گوشيها
بالفاصله بعد از واردات به مشتريان عرضه و
در ادامه فرايند رجيستري آن طي ميشود.
او افزود :در واقع شركتهاي اينترنتي نيز
بهدنبال ادامه فعاليت خود با عرضه گوشي و
تبلتهاي فاقد رجيستري و پيگيري بعدي
رجيستر شدن اينگونه محصوالت ديجيتال
از شركتهاي واردكننده و پاسخگويي به
مشتريان ناراضي هستند.

ريسكهاي بازار سهام

با وجود رشــد پرقــدرت شــاخص در مبادالت
ديروز ،كارشناســان بر اين باورند كه هنوز ســايه
ريسكهاي موجود بهطور كامل از سر بازار سرمايه
رفع نشدهاســت .بهطور مثال با وجود آنكه اغلب
ســرمايهگذاران انتظار ندارند قيمــت دالر و تورم
رشــد كند اما هنوز بهطور دقيق بــا توجه به آنكه
تكليف برجام بهطور قطع مشــخص نشده است و
نقطه عزيمت قيمت دالر و تــورم را نميدانند و تا
نتايج مذاكرات هســتهاي در وين مشخص نشود
نميتوان سرنوشت اين دو متغير اقتصادي را بهطور
دقيق محاسبه كرد .از ســوي ديگر هنوز مشخص
نيســت دولت جديد چه سياستهاي كالني را در
زمينه اقتصاد در پيش خواهد گرفت و اين نيز خود
يك ريسك تهديدكننده بازار سهام تلقي ميشود.
سلمان باباييزاده تحليلگر بازارهاي مالي در اينباره
ميگويد :با وجود چشــمانداز مثبت در ميانمدت
براي بازار اما ابهامهاي بزرگي مانند كيفيت احياي
برجام ،وضعيت نرخ دالر و نحوه ادامه آزادســازي
قيمتها باعث احتياط در معامالت بورس شــده
است.
اميرعلي اميرباقري ،كارشــناس بازار سرمايه هم
درباره ريسكهايي كه بازار سهام را تهديد ميكند
ميگويد :با توجه به تغيير و استقرار دولت جديد،
برخي ابهامها نسبت به تيم اقتصادي دولت جديد
در بازار وجود دارد كه اثر آن بهصورت كوتاهمدت بر
معامالت بورس تأثيرگذار است و با ايجاد شفافيت

تحميل مشكالت رجيستري به مشتري

سخنگوي اتحاديه كســبوكارهاي مجازي در گفتوگو با خبرنگار
همشهري با پذيرش اين شــيوه فروش گوشيهاي فاقد رجيستري
در شــركتهاي مجازي ،گفت :همه فروشــندگان كاال در فضاي
مجازي يا حقيقي به رعايت شــرايط و قوانين رسمي در عرضه كاال
ملزم هستند و اصال گوشــيهايي كه رجيستر نشوند ،قابل استفاده
نيســتند و ارزشــي ندارند .با وجود اين رضا الفتنســب ،هرگونه
مغايرت فروش مجازي گوشيهاي فاقد رجيستري در شركتهاي
اينترنتي با قانون تجارت را رد كرد و افزود :ضوابط اعالم شده در طرح
رجيستري گوشي و تبلت و اجراي آن ،در قانون تجارت و همچنين
ضوابط نماد شركتهاي اينترنتي قيد نشده است ،در نتيجه بهنظر
ميرسد عرضه گوشي و تبلتهاي فاقد رجيستري در فروشگاههاي
مجازي ،تابع شرايطي است كه سامانههاي مذكور به مشتريان و اين
شركتها تحميل كردهاند .او با بيان اينكه اجراي ضوابط رجيستري
در فروشــگاههاي مجازي محصوالت ديجيتال مسايل و مشكالت
خاص خود را دارد ،افزود :مشكل رجيستري گوشي خريداري شده
از فضاي مجازي حتي براي من نيز بهوجود
آمد اما شركت مجازي فروشنده اعالم كرد
نگران رجيستر شدن گوشي خريداري شده
نباشم و با گذشــت چند هفته اين مشكل
حل شد .اگرچه معموال فرايند رجيستري
و ثبــت اينگونــه گوشــيها و تبلتها در
ســامانه رجســتري از چند روز تا 3هفته
طول ميكشــد .او با بيــان اينكه برخالف
فروشگاههاي سطح شهر كه با بازكردن در

در تعيين تيــم اقتصادي شــاهد از بين رفتن اين
ريسك از سر بازار خواهيم بود.
مهــدي بياتمنش ،كارشــناس بازار ســرمايه با
بيان اينكه ريســكهاي حاضر در بــازار ازجمله
ريسكهاي سيستماتيك هســتند كه باعث شده
همه سهام حاضر در بازار از قابليت رشد برخوردار
باشند ،گفت :بيشــتر ســهام حاضر در بازار رشد
قيمتي خود را ادامه ميدهند ،مگر آنكه حقوقيها و
بازارگردانان شركتها دست به انجام برخي اقدامات
بزنند و زمينــه صعود يا نزول شــركتها را فراهم
كنند ،اين موضوع باعث ميشــود تا سهام برخي
شركتها از حركت تيمي بازار جا بمانند .بهگفته او
براي كاهش ريسكهاي بازار بايد اقداماتي انجام
شــود ،تا حجم و ارزش روزانه معامالت از ميانگين
5هزار ميليارد تومان به بيــش از ١٠هزار ميليارد
تومان برسد.
محمد نوربخش ،مدير ســرمايهگذاري كارگزاري
سرمايه و دانش هم درباره ريسكهاي تهديدكننده
معامالت بازار ســهام ميگويــد :دخالت دولت در
روند معامالت بازار سهام از مهمترين عواملي است
كه ميتواند بر بازار تأثيرگذار باشد و بهشدت روند
معامالت را تحتتأثير خود قــرار دهد .بهگفته او
تاكنون بارها شاهد چنين اتفاقي در دولت و تأثير
منفي آن بر معامالت بــازار بودهايم ،بهگونهاي كه
با اقدامات انجام شــده و تصميمــات بهكار گرفته
شده مســير بازار تغيير كرده و زمينه بياعتمادي
سهامداران در اين بازار فراهم شده است.

جعبه گوشي و تبلت در حضور مشتري نسبت به رجيستري آن اقدام
ميكنند ،چنين امكاني در طرحهاي فروش اينترنتي وجود ندارد اما
فروشگاههاي مجازي به رجيستركردن گوشي و تبلت طي چند روز
پس از فروش ملزم هستند.
شكايت به اتحاديه يا پيگيري با نماد اعتماد شركت ها

سخنگوي اتحاديه كسبوكارهاي مجازي در مورد امكان رجيستر
نشــدن اينگونه گوشــيها و تبلتها و نحوه پيگيري مشتريان نيز
افزود :معموال اقالم ديجيتال كه واردكنندگان رســمي و با ثبت در
سامانههاي رســمي وارد ميكنند ،مشكل غيرقانوني بودن و قاچاق
ندارد و كاالهاي عرضه شده در فروشگاههاي مجازي نيز با توجه به
الزام آنها براي رعايت ضوابط و مقررات مشكل واردات غيرقانوني يا
قاچاق بودن ندارد اما فروشندگان اينترنتي نميتوانند گوشي پلمب
را با جانمايي سيمكارت در حضور مشتري ،رجيستر كرده و تحويل
دهند .او افزود :مشتريان ميتوانند شــكايت خود را از شركتهاي
اينترنتي داراي مجوز از اين اتحاديه در زمينه رجيستر نشدن گوشي
و تبلت ،از طريق سايت اتحاديه اعالم كنند تا بررسي و اقدام شود .در
مورد شركتهاي مجازي كه از اين اتحاديه مجوز ندارند نيز امكان
پيگيري حقوق مشتريان با استفاده از شرايط و ضوابط نماد اعتماد
الكترونيك وجود دارد .الفتنســب ،افزود :بهدليل شرايط و ضوابط
خاص سامانه رجيستري اكنون اين شيوه فروش اينترنتي گوشي و
تبلت با تأخير چند روزه يا چند هفتهاي رجيستري به روال تبديل
شــده اما در قوانين رجيستري تأكيد شده فروشــندگان به عرضه
گوشي ،تبلت و ســاير محصوالت ديجيتال پس از رجيستر شدن به
مشتريان ملزم هستند.
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تستهای مثبت کرونا رکورد زد

مريم سرخوش

خبرنگار

شــيوع كرونــا در بســياري از
سالمت شــهرهاي كشــور وخيــم
گزارش شــده و دانشــگاههاي
علومپزشــكي از وقوع فاجعهاي وحشتناك با
تداوم روند ابتال و افزايش مراجعه سرپايي خبر
ميدهند .در برخي اســتانها عالوه بر تكميل
ظرفيت تختهــاي درمانــي كرونــا ،نتايج
آزمايشهاي روزانه موارد ابتــا به بيماري به
بيش از 50درصد رسيده و از هر دو تست انجام
شده در مراكز بهداشتي آنها يك تست مثبت
اعالم ميشود .متاسفانه روز گذشته  ۲۸۶بیمار
کووید ۱۹-جان خود را از دست دادند و مجموع
جان باختگان این بیماری به  ۹۰هزار و  ۶۳۰نفر
رسید ،رقمی که کارشناسان بهداشت و درمان
معتقدند نسبت به کل جمعیت ایران رقم بسیار
باالیی از نرخ مرگومیر شــناخته میشود و با
فعالیت گســترده دلتا در ایران تا پایان مرداد
احتمال عبور از مــرز  100هزار فوتی هم ثبت
خواهد شد.
عليرضا رئيســي ،معــاون بهداشــت وزارت
بهداشــت صبح ديروز (شــنبه 9مرداد) در
جلســه ســتاد ملي كرونا ،ســويه غالب در
29اســتان را كروناي دلتا عنوان كرد و گفت:
«رعايت پروتكلها در كشور به زير ۴۰درصد
كاهش يافته اســت و در اين شــرايط ميزان

ايرانشهر

23023442

شیوع گسترده ویروس دلتا در 29استان عالوه بر تکمیل ظرفیت تختهای بیمارستانی
و افزایش مراجعههای سرپایی آمار تستهای مثبت روزانه کرونا را هم به بیش از 50درصد رسانده است
بســتري و ورود به بيمارســتانها افزايشي
شده و بسياري از تختهاي بيمارستانها در
حال پر شدن اســت .با اين روند تا يك هفته
آينده ممكن است درگير موج سهمگينتري
شويم درحاليكه هنوز به قله اين موج از كرونا
نرسيدهايم».
مشهديها؛خواهان قرنطينه سختگيرانه

اينبار شيوع بيماري در شــمال شرق كشور
افزايشي شــده و حال مشــهد را وخيم كرده
است .سازمان نظام پزشــكي مركز خراسان
رضوي درباره فاجعهاي وحشــتناك در اين
شهر هشدار داده و استاندار خراسان رضوي هم
خواهان تعطيلي سراسري و كامل شهر حداقل
بهمدت يك هفته ،مسدود شدن همه ورودي و
خروجيهاي شهر به شكل واقعي اعم از ريلي،
زميني و هوايي اســت؛ تنها اتفاقي كه بهنظر
ميرسد اين شــهر را كه همچنان هتلهايش
از مسافر پر است و در بيمارستانهايش تختي
براي بستري وجود ندارد از پيك ابتال به كرونا
نجات دهد.

هيچ ويروسي پشت درواز ه شهرها نميماند

هرچند شيوع گسترده كروناي دلتا در كشور را برخي كارشناسان نتيجه اجرا نشدن سريع و فوري
قرنطينه در استانهايي كه زودتر درگير ويروس شدند ،ميدانند اما عليرضا رئيسي ،معاون بهداشت
وزارت بهداشت به همشهري ميگويد« :هيچ ويروسي پشت درواز ه ورودي شهرها نميماند .تنها كاري
كه ميتوان 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 ميكرد و پايينترين ميزان
رعايت پروتكلها را داشت و به همين دليل با شيوع باال مواجه شد».

بازديد يونسكو از آثار تاريخي يزد به تعويق افتاد
افزايش ابتال به كرونا موجب شــد بازديد ارزياب ســازمان يونسكو از
خبر روز 8كاروانسراي تاريخي براي ثبت جهاني با تأخير انجام شود.
مديركل ميراث فرهنگي يزد به همشهري ميگويد :پس از درخواست
وزارت ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايعدستي مبني بر آمادهسازي 8كاروانسراي
تاريخي استان ،كارهاي الزم انجام شد .با اين حال بهدليل شرايط كرونايي موجود در
كشور ،بازديد ارزياب سازمان يونسكو از آنها در تاريخ 25مرداد برگزار نخواهد شد و
حتي احتمال دارد اين برنامه به شكل مجازي انجام شود.
مصطفي فاطمي با بيان اينكه 8كاروانسراي كانديد شده براي ثبت جهاني در شهرهاي
ميبد ،اردكان ،يزد ،خرانق و مهريز قرار دارند ،ميافزايــد :اطالعات مورد نياز درباره
اين كاروانسراها براي ارائه به يونســكو تكميل شده و براي اين بازديد همهچيز آماده
است .هر يك از اين بناها ،ويژگيهاي خاص خود را دارند .بهعنوان مثال ،كاروانسراي
زينالدين مهريز ،تنها كاروانسراي مدور ايران و كاروانسراي سنگي انجيره قديميترين
كاروانسراي استان است .وي با بيان اينكه جو خوبي درباره بازسازي آثار تاریخي در
يزد راه افتاده است ،ادامه ميدهد :در ميبد ،مهريز و اردكان كارهاي بسيار خوبي انجام
شده است .تجربه ثبت جهاني شهر يزد و اتفاقات خوبي كه پس از آن رخ داد ،موجب
شــده تا تمايل به مرمت و ثبت بناها و بافتهاي تاريخي در استان افزايش پيدا كند.
كاروانسراهايي كه از آنها ياد شد هم با همين اقبال مواجه شدهاند؛ بهطوري كه مثال در
ميبد دفتر امام جمعه براي بهسازي كاروانسرا كمك كرد يا حتي كارخانههاي مختلف
استان بخشي از بودجه بهسازي بناهاي تاريخي را تقبل ميكنند و اين موضوع بسيار
جالب توجه اســت .مديركل ميراث فرهنگي يزد ميافزايد :چنين رويكردي بسيار
بينظير است و ميتواند در زمينههاي ديگر فرهنگي و ميراثي استان تعميم پيدا كند.

مدير روابط عمومي دانشــگاه علوم پزشــكي
مشــهد در اينباره به همشــهري ميگويد:
«30درصد بيماران بستري در مشهد كد ملي
خارج از جغرافياي دانشگاه علوم پزشكي مشهد
دارند و غيربومي هستند؛ افرادي كه از شهرهاي
ديگر يا استانهاي همسايه ازجمله سيستان و
بلوچستان ،خراسان شمالي ،گلستان و سمنان
به اينجا مراجعه ميكنند .برخي براي درمان و
برخي ديگر هم كه براي زيارت به مشهد سفر
كردهاند به كرونا مبتال شــدهاند و در مراكز ما
بستري هستند .اين آمار را اشغال 67درصدي
هتلهاي مشــهد هم تأييد ميكند و نشــان
ميدهد كه بــا موجي از ســفرهاي غيرقابل
كنترل به مشهد مواجه هستيم».
حميدرضا رحيمي ،در پاسخ به اين سؤال كه
آيا ظرفيت تختهاي مشــهد براي اين روند
افزايشي بيماران نيازمند بستري جوابگوست؟
بيان ميكنــد« :ظرفيت داريــم و هزار تخت
ديگر هم ديروز باز شــد ،اما 10هزار تخت در
اســتان وجود دارد و نميتوانيم تمام اين فضا
را به بيمــاران كرونايي اختصــاص دهيم .در
اين صورت تكليــف بيماران ســكته قلبي و
مغزي ،زنان باردار ،خونريزيهاي گوارشي و
كودكان بيمار گوارشي و عفوني چه ميشود؟
همين حاال هم 30درصــد تختهاي موجود
در استان به كرونا اختصاص داده شده و براي
ارائه خدمات به بيماران ديگر با مشكل مواجه
هســتيم .آن هم درحاليكه ركورد جديدي
در مشهد ثبت شــده و بيشترين آمار مراجعه
سرپايي به مراكز سرپايي 16ساعته را داريم و

اشكان جهانآراي

خبرنگار

انتشــار خبر خشك شدن
گزارش روخانه چالوس بهعنوان يكي
از مهمتريــن رودخانههاي
شمال ايران كه در فهرست مناطق حفاظت
شده مازندران نيز قرار دارد ،طي 2روز اخير
واكنشهايي را در برخي صفحات اجتماعي
و رسانهها بهدنبال داشــت .بعضي فعاالن
محيطزيســت همزماني خشكيدگي اين
رودخانه با مسائل مربوط به كارون و كرخه
در خوزستان را از نشانههاي پررنگتر شدن
هشدار خشكســالي براي نوار سبز شمالي
ميدانند و معتقدند درصورت كمتوجهي به
اين نشــانهها تا چند ســال ديگر بايد در
مازندران بهعنوان قطب كشاورزي ايران كه
با توليد 43درصد برنج مورد نياز كشــور و
ميليونها تن محصوالت كشاورزي و دامي
نقش مهمي در امنيــت غذايي ايران دارد،
چالشها و تنشهاي آبي جديتری از امروز
ديد.
در روزها و هفتههاي اخير و با افزايش دماي
هوا ،چيزي كه شهروندان چالوس را بيشتر
از گرما آزار ميداد و نگران ميكرد ،تماشاي
كمآبي و خشك شدن رود پرآب چالوس
بود .رودي كه در گرمترين روزهاي ســال
نيز آب همواره در آن -اگر چه كمتر از بهار و
پاييز و زمستان -اما جريان داشت؛ تصويري
كه طي هفتهها و روزهاي اخير در چالوس
ديده نميشود و شهروندان اين شهر هنگام
عبور از پلها يا تردد در حاشــيه رودخانه
و خريد در بازار روز مــوازي با رود چالوس
فقط بستر خشــك و تركخوردهای از آن
را ميبينند.
هــادي كيادليــري ،عضو هيــأت علمي
دانشــكده منابع طبيعي و محيطزيست
دانشــگاه علوم تحقيقات دليل خشــك
شــدن رود خروشــان چالوس را ساخت
سد انحرافي براي انتقال آب اين رودخانه
به مناطق شــرقي چالوس با هدف تأمين
آب مورد نياز كشاورزي عنوان كرده است.
وي خشك شدن رود چالوس را با توجه به
اينكه زيستگاه بسياري از گونههاي آبزي
و تخمريزي ماهيان ارزشــمند محسوب
ميشــود ،تهديدي جدي براي زيستبوم
منطقه ميداند و معتقد است خشك شدن
رود چالوس نتيجه خشكســالي نيست،
بلكه ناشي از مديريت نادرست مصرف آب
رودخانه براي بخش كشاورزي در مناطق
اطراف است.
داليل اقليمي

البته در كنار اين اظهارنظر و دليل عنوان
شده بايد نكات اقليمي ديگري را نيز مدنظر
داشــت ،زيرا نميتوان نقش خشكسالي،
افزايــش دماي هوا و كمبارشــي را در كم
شدن حجم آب رودخانهها بيتأثير دانست.
از طرفي معمــوال در اين زمان هم بهدليل
گرماي هوا ،كاهــش بارندگيها و افزايش
مصرف آب در بخش كشاورزي ،حجم آب
جاري رودخانهها و آب ذخيره شده پشت
سدها كم ميشود ،اما پرسش اينجاست كه
چرا امسال براي نخستين بار چالوسيها با
سيماي خشك رود پرآب و هميشه جاري
شهرشان مواجه شدند؟
گرمــاي بيســابقه بهــاري در ارتفاعات

50درصد تستها در حال مثبت شدن است.
اين آمار بسيار بااليي است و بهعبارتي از هر دو
فرد مراجعهكننده به مراكز بهداشت با عالئم
ابتدايي يك نفر قطعا تست مثبت دارد».
بهگفته رحيمــي ،با وجــود اينكه مشــهد
جزو شــهرهاي قرمز است و شــامل اعمال
محدوديتهاســت اما اين محدوديتها فقط
شامل خودروهاي شــخصي غيربومي است و
برقراري روزانه 100پرواز از سراســر كشور به
مشهد و مسافراني كه با قطار و اتوبوس به اين
شهر سفر ميكنند ،مشكلساز است.
او با اشاره به اينكه هنوز مرگومير به نقطه باال
نرســيده و با مداخله زودهنگام ميتوان مانع
از افزايش آن شد ،بيان ميكند« :با اين روند
افزايشي سفرها و رعايت نشــدن پروتكلها
از ســوي مردم ،بيماري در حال چرخشــي
خطرناك اســت؛ اتفاقي كه ميتواند افزايش
بســتري را رقم بزند و به افزايــش آمار فوت
منجر شود».
بهگفته رحيمي ،واكسيناسيون طي ماههاي
اخير واقعا مؤثــر بوده و در رنج ســني باالي
70ســال در پيك جديد نسبت به پيك قبلي
10درصد كاهش بســتري ســالمندان ثبت
شده است .او توضيح ميدهد« :ما در اين پيك
تاكنون مرگومير كاهشي داشتيم و ميانگين
سني بســتري هم بهطور واضح كاهش پيدا
كرده اســت .براســاس آمارها ميانگين سن
فوت قطعــي در هفته اول فروردين امســال
63ســال بود و در هفته اخير به 57رســيده
است ،همچنين ميانگين سن پذيرش بستري

از 57سال به 53ســال كاهش پيدا كرده كه
دليل آن بهطور 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
ميدهد.
جهش ناگهاني مراجعات

جهش تستهاي مثبت كرونا در استانها
نام استان
آذربايجانشرقي
آذربايجانغربي
اردبيل
البرز
اصفهان
ايالم
بوشهر
چهارمحال و بختياري
خراسان رضوي
خراسان شمالي
خراسان جنوبي
خوزستان
هرمزگان
زنجان
فارس
قم
قزوين
سمنان
سيستان و بلوچستان
كردستان
كرمان
كرمانشاه
كهگيلويه و بويراحمد
گلستان
گيالن
لرستان
مركزي
مازندران
همدان
يزد

به جز مشهد در بسياري از شهرهاي كشور هم
مراجعات به مراكــز نمونهگيري افزايش پيدا
كرده است .امراله مرداني ،دبير شوراي سالمت
اهواز با اشاره به جهش ناگهاني آمار مراجعات
به مراكــز منتخب نمونهگيري بهداشــت ،از
شناسايي روزانه  ۴۰۰تا ۵۰۰بيمار جديد در
شــهر اهواز خبر ميدهد و ميگويد« :ميزان
مراجعات نســبت به روزهاي گذشته تقريبا
دوبرابر شده است».
در گلستان اما آمار تستهاي مثبت كروناي
روزانه به 70درصد رسيده اســت .عبدالرضا
فاضل ،رئيس دانشگاه علوم پزشكي گلستان
در اينبــاره به همشــهري ميگويد« :بهطور
متوسط از هر 100تســتي كه انجام ميشود
70تست مثبت است.
اين در حالي اســت كه ما بــا افزايش موارد
بســتري هــم مواجــه هســتيم .هماكنون
1470بيمار در مراكز درماني بستري هستند
و 970بيمار هم درمان سرپايي رمدسيوير را
انجام ميدهند».
در همدان هــم وضعيت كرونا ســختتر از
پيكهاي قبلي شده و آمار بستري و مراجعات
سرپايي دســت كمي از ديگر شهرهاي قرمز
كشــور ندارد .محمد خزايــي ،معاونت امور
بهداشتي و رئيس مركز بهداشت استان همدان
در اينباره به همشهري ميگويد« :روند ابتال * آمار اعالم شده طي بازه زماني يك هفته اخير و موارد ابتالي مثبت در هر روز كاهشي و افزايشي
ي و معاونتهاي بهداشتي سراسر كشور تستهاي
و فوتيها افزايشي اســت .اتفاقي كه بهدليل است .براساس اعالم دانشگاههاي علوم پزشك 
رعايت نشدن پروتكلها در استان رقم خورد ».انجام شده بهدليل كاهش كيتهاي كرونا نسبت به پيكهاي قبلي كاهش يافته است.

ريشههاي خشكيدگي چالوس

كاهش بارندگيها ،ذوب شدن زودهنگام ذخاير برفي در ارتفاعات
و انتقال ثابت آب رود چالوس به مناطق شرقي شهرستان براي تأمين
آب كشاورزي موجب خشكي اين رود در پاييندست شد

انتقال مييابد.
وي تصريح ميكند :نكته كليدي اين است
كه نبايد ميــزان برداشــت آب از اين رود
در هر ســال با هر وضعيت اقليمي يكسان
باشد .اينكه چه در شرايط ترسالي و چه در
وضعيت خشكسالي يك مقدار ثابت از آب
رود براي كشــاورزي انتقال داده ميشود،
محل سؤال و انتقاد است .حجم برداشت و
انتقال آب بايد براساس وضعيت سال آبي و
موقعيت ترسالي و خشكسالي تنظيم شود.
شايد در ترســالي امكان انتقال اين مقدار
آب از رود بدون آســيب ديدن بســتر در
پاييندست فراهم باشد ،اما در خشكسالي
بايد حجم برداشت كاهش يابد در غيراين
صورت مانند امسال شاهد به هم خوردن
توازن و تعادل اكولوژيكي رود خواهيم بود.
لزوم رعايت حقابه زيستمحيطي

مازندران يكــي از عوامل وضعيت موجود
محســوب ميشــود .بهگفتــه مديركل
هواشناسي مازندران ،امسال افزايش دماي
هوا در ارتفاعات ،سرعت ذوب منابع برفي را
افزايش داد و موجب شد براي اين روزهاي
ســال ذخيره برفي در ارتفاعات اســتان
كه بخشــي از آب رودخانهها از آن تأمين
ميشود ،وجود نداشته باشد.
ســيدمحمدرضا رضوي به همشــهري
ميگويد :طي 54ســال گذشته ميانگين
دماي هواي فرورديــ 
ن ارتفاعات مازندران
بيشــتر از 10درجه نبود ،اما امســال به
12/4درجه رســيد .ارديبهشــت امسال
هــم درحاليكه ميانگين دمــاي مناطق
كوهســتاني مازندران در دوره بلندمدت
14/2درجــه بود بــا 2درجــه افزايش به
16/2درجه رســيد .قابل پيشبيني بود
كه با اين ميزان از گرماي بهاري ارتفاعات و
افزايش سرعت ذوب ذخاير برفي ،آبدهي
رودخانهها كم شود.
ايــن اظهــارات را رئيــس اداره حفاظت
محيطزيست شهرستان چالوس نيز تأييد
ميكند و ميگويد :با توجه به اينكه زمستان
پارسال برف كمي داشتيم و ذخاير برفي و
يخي در ارتفاعات ما بهدليل افزايش دماي
هوا در ماههاي اخير كم شد ،ميزان آبدهي
اين رودخانــه كه عمــده آب آن از ذخاير
كوهســتاني تأمين ميشود ،كاهش يافته
است .كاهش بارندگيها نيز اين موضوع را
تشديد كرده است.
سيد اصغر مطهري ميافزايد :دوسهمورد
بارندگي شــديد هم در ارتفاعات داشتيم
كه باعث شسته شــدن برف و زودتر ذوب
و جاري شــدن اين ذخاير كوهستاني در
بستر رود چالوس شد .حتي يكي از عوامل
بيشتر شدن گلآلودگي آب رود چالوس در
ماههاي اخير همين بارندگيهاي سيلآسا
در باالدست بود.
وي با بيان اينكه معمــوال بهدليل گرماي
هوا و مصــرف آب بخش كشــاورزي در
ايــن زمان از ســال با كاهش ســطح آب
رودخانهها مواجه هستيم ،ميافزايد :آنچه
خشــكيدگي رود چالوس را پررنگ كرده،
خشــكي جريان آب در قسمتي است كه
رود از شــهر ميگذرد .اين موضوع سبب
شده شهروندان براي نخستين بار با چهره

نتايج آزمايشهاي روزانه موارد ابتال به بيماري
(تست رپيد و پيسيآر)
 ۳۵درصد
55درصد
در موارد بستري 76درصد و در موارد سرپايي
44درصد
45درصد
45درصد
28درصد
60درصد
40درصد
50درصد
40درصد
30درصد
50درصد
48درصد
40درصد
 70درصد
45تا 50درصد
20تا 30درصد
15درصد
رپيد 28درصد پيسيآر40 ،تا 50درصد
39درصد
50درصد
70درصد
65تا 70درصد
 30درصد
20درصد
78درصد
50درصد
 40درصد

خشك رودخانه مواجه شوند و از مشكالت
پيش آمده ناشي از كمآبي در برخي مناطق
ابراز نگراني كنند.
پيامدهاي انتقال آب

اما در كنار اين اظهــارات مرتبط با داليل
اقليمي كه مديركل هواشناسي مازندران
و رئيــس اداره حفاظت محيطزيســت
چالوس بيان ميكنند ،همانگونه كه هادي
كيادليري در اعالم خبر خشكســالي رود
چالوس عنوان كــرده ،نميتــوان نقش
سهمبري كشــاورزي از آب رود چالوس را
نيز ناديده گرفت.
موضوعي كه مطهــري نيز به آن اشــاره
ميكند و ميگويد :دهه70يك 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 هدايت ميكند .هر سال
حجم ثابتــي از آب رود براي كشــاورزي
برداشت ميشود و امسال نيز همان مقدار
برداشت شد ،اما با توجه به كم شدن آورد
آب نسبت به ســالهاي قبل ،اين ميزان
برداشــت ثابت آب موجب خشك شدن
رودخانه در محدوده شهر شد.
رئيس اداره حفاظت محيطزيست چالوس
خاطرنشــان ميكند :از آنجا كه امســال
توجهي به وضعيت دبي آب رود در شرايط
خشكسالي نشد ،برداشت آب موجب شد
كه آب در پاييندست كم شود .شهروندان
هم هر روز با اين تصوير خشك رود مواجه
هستند و طبيعتا نگران ميشوند و واكنش
نشان ميدهند ،اما جريان آب در باالدست
رودخانه برقرار است.
مطهري ثابت بودن ميزان برداشــت آب
از رود چالوس در شــرايط خشكســالي
نسبت به دوران ترسالي را اقدامي اشتباه
و آسيبرســان به اين رود حفاظت شده
ميداند و ميگويد :براساس گزارشهاي
موجود از طرح انتقال آب چالوس به مناطق
شــرقي شهرســتان ،ميزان آورد آب اين
رودخانه در محل ســاخت ســد انحرافي
ســاالنه حدود 480ميليــون مترمكعب
است كه بااجراي كامل طرح 350ميليون
مترمكعب آن براي آبياري بخش كشاورزي
به محدوده شرقي شهرستان تا دشت هراز

البته كارشناسان معتقدند برداشت آبهاي
سطحي براي كشــاورزي امري منطقي و
درست است و فقط در برداشت بايد ميزان
حقابه زيستمحيطي را نيز لحاظ كرد .يك
دكتر علوم مهندســي و آب به همشهري
ميگويد :اصوال در اين فصل از سال عمده
رودهاي مازنــدران و آببندانها بهدليل
مصرف آب در بخش كشــاورزي كمآب و
تقريبا خشك ميشوند .نميتوانيم از يك
سو به مهار نشدن آبهاي سطحي اعتراض
كنيم و از سوي ديگر مخالف مديريت منابع
آبي ســطحي و روانآبها بــراي اقتصاد
كشاورزي باشــيم .ما با سدســازي روي
رودخانهها مخالفيم ،اما ايجاد بند انحرافي
امري منطقي است كه همه جاي دنيا براي
بهرهوري از آبهاي سطحي انجام ميشود.
بابك مؤمني ميافزايد :اگر آب كشاورزي از
آبهاي سطحي كه منابع آبي تجديدپذير
هستند تأمين نشود ،كشــاورز از آبهاي
زيرزميني كــه منابع آبــي تجديدناپذير
هســتند اســتفاده ميكند .يعني آسيب
جديتري بر محيطزيســت و ذخاير آبي
وارد خواهد شــد .بهازاي برداشت هر يك
مترمكعب آب زيرزمينــي 29مترمكعب
آب شور پيشــروي خواهد كرد .پس اصل
مهار آبهاي ســطحي مورد تأييد است،
اما اين نكته مهم اســت كه اين برداشت
بهصورت پويا و دايناميك و در هر سال بسته
به شرايط اقليمي و توان آبي رود انجام شود.
وي با تأكيد بر ضرورت رعايت رهاســازي
آب پايه زيستمحيطي در رود خاطرنشان
ميكند :نقد جدي ما به عمده پروژههاي
آبي كشور همين اســت كه در مطالعات
اوليه به دوره پنجاهســاله استناد ميشود
و برنامهريزي براساس شــرايط ترسالي و
خشكسالي را لحاظ نميكنند .يعني همان
نگاهي كه اكنون درباره سد فينسك روي
سرشاخههاي تجن و باالدست سد شهيد
رجايي ساري حاكم است.
هماكنون حدود 30كيلومتر از مسير انتقال
آب رود چالوس به دشت هراز ساخته شده
و آب اين رود توســط آن به شاليزارهاي
شهرستان نوشهر منتقل ميشود .اما همين
مقدار با ميزان برداشت كنوني هم بهدليل
شرايط اقليمي امسال ،بستر رود در محدوده
ورودي جنوبي شهر تا دريا را خشك كرده
و توجه به حقابــه رود ،مانع به هم خوردن
تعادل اكولوژيكي رودها ميشود.

آسمان كشور تا پايان هفته
ناآرام است
بارانهاي بدخلق تابستاني ناگهان
حميده پازوكي
ســيل راه مياندازند و شهر و روستا
خبرنگار
را با خود ميبرند .البته فقط ســيل
نيست ،توفان و گرد و خاك هم چند هفتهاي است مردم استانهاي
شرق و جنوب شــرق كشــور را به دردســر انداخته است .حاال
هواشناسي دوباره هشدارهايي را صادر كرده است و خبر ميرسد
تا پايان هفته پيش رو در بيشتر استانها احتمال بروز جو ناآرام و
جاري شدن سيل وجود دارد.
جو ناآرام استانها نگراني درباره وقوع دوباره سيل را افزايش داده
است .يك كارشناس هواشناسي درباره اين موضوع به همشهري
ميگويد :از عصر ديروز تا پايان وقت امروز ،يكشنبه 10مرداد براي
2استان آذربايجان شرقي و آذربايجان غربي هشدار نارنجي صادر
شده است .به اين ترتيب در اين اســتانها ريزش رگبار ،تگرگ و
وزش باد اتفاق خواهد افتاد و احتمال صاعقه ،سيالب و آبگرفتگي
هم وجود دارد.
كبري رفيعي ،ادامه ميدهد :در همين بازه زماني براي ســواحل
نهاي شمال غرب كشور ،مناطقي از زنجان ،ارتفاعات
شمال و استا 
تهران و البرز هم بارش باران و براي ســمنان ،جنوب سيستان و
بلوچستان ،فارس و كرمان خيزش گرد و خاك پيشبيني ميشود.
وي با بيان اينكه دوشــنبه و سهشــنبه اين هفتــه براي گيالن،
گلستان ،مازندران ،آذربايجان شرقي و غربي ،سمنان ،البرز و تهران
رگبار و رعد و برق شديد پيشبيني ميشود ،ميافزايد :چهارشنبه
هم ارتفاعات مازندران ،تهران و البرز هم باراني خواهد بود .بهطور
كلي شــرايط جوي تا پايان هفته ناآرام خواهد بود و ممكن است
بهدليل فصلي بودن بارشها آبگرفتگي و سيل نيز مشاهده شود.
خراسان جنوبي از مناطقي اســت كه در اين هفته ممكن است با
توفان مواجه شود .بهگفته كارشناس هواشناسي خراسانجنوبي ،تا
پايان هفته ممكن است در استان توفان اتفاق افتد و به همين دليل
بهتر است كشاورزان از محصوالت خود محافظت كنند.
جواد نخعي اظهار ميكند :وزش باد شــديد و گرد و خاك در مرز
شرقي در شهرستانهاي نهبندان ،سربيشه و حاجي آباد زيركوه،
درميان دور از انتظار نيست.
وي با اشــاره به وقوع توفان و گرد و خــاك ،كاهش كيفيت هوا،
كاهش ديد افقي در مرز شرقي ميگويد :باتوجه به كاهش كيفيت
هواي حال حاضر در بيرجنــد ،نهبندان ،حاجي آبــاد زيركوه و
مناطق شرقي استان به هم استانيها توصيه ميشود از سفرهاي
غيرضروري و قرار گرفتن در فضاهاي باز پرهيز كنند.
در روزهاي پاياني 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 روستايي كمرود به همشهري ميگويد :ارتفاع منطقه
ما از سطح دريا 3هزارپاست و به همين دليل آب حاصل از بارندگي
شديد در باالدست به سرعت به سمت مناطق روستايي سرازير شد
و سيالب با گذر از روستاي سراسب به كمرود رسيد.
مهدي ثقفي ،ميافزايد :گرچه اين سيالب آسيب جاني نداشت ،اما
يك پل روستايي كه ارتفاع كمي داشت بهدليل وجود خاروخاشاك
در مسير دچار آبگرفتگي و آسيب شد كه بايد بازسازي شود.
وي ادامه ميدهد :در اين حادثه تقريبا 10خانه دچار آبگرفتگي
شــدند كه در بعضي از آنها لوازم منزل خســارت ديــد .راههاي
روستايي هم پس از عبور سيل دچار آسيب شده بودند با اين حال
همه راهها اكنون باز است.
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يادداشت
بيقانوني در معدنكاريهاي كركس
عباس محمدي

ديدهبان كوهستان

كوهســتان كركس با گســترهاي در حدود
340هزار هكتار كه 114هزار هكتار آن عنوان
«حفاظتشــده» دارد ،توليدكننــده صدها
ميليون مترمكعب آب در استان اصفهان است .اين منطقه ارزشمند ،بستر
رويش صدها گونه گياهي شامل رويشگاههاي جنگلي و بيشهاي و علفزار،
همچنين زيســتگاه گونههاي متنوع حيات وحش است كه از نمونههاي
شاخص آن ميتوان به گوسفند وحشي و بز كوهي اشاره كرد .بهدليل همين
ويژگيهاي طبيعي ،حوز ه كركس يك خاستگاه تمدني مهم و دربرگيرنده
ميراثهاي فرهنگي بيمانند هم هست .شهر تاريخي نطنز و دهها روستاي
پرجاذبه مانند ابيانهَ ،طرق ،بادرود ،اوره ،كمجان ،طار ،كشهَ ،هنجن ،مزده،
ولوجرد و بيدهند با ســنت ديرين ه دامداري و باغداري ،سرزندگي خود را
وامدار كركس سربلند هســتند .اما برداشت سنگهاي تزييني از گوشه و
كنار اين كوهستان ،آسيبهاي سختي به استعدادها و جاذبههاي طبيعي
منطقه وارد ساخته است.
معدنكاران و بعضي مديران دولتي ،كندن كوهستان و فروش اجزاي آن را
يك فعاليت اقتصادي ضروري ميخوانند اما در اين فعاليت اقتصادي ،هيچگاه
حساب سود و زيان را ندارند؛ براي يك سرزمين خشك مانند ايران ،مهمترين
كاركرد كوهستان ويژگي جذب رطوبت و ايجاد اختالف دما و در نتيجه توليد
برف و باران است .اتفاقي كه در فعاليت معدنهاي روباز رخ ميدهد ،تخريب
جبران ناشدني پوشش گياهي و ويراني آبراهههاي ريز و درشت در محدوده
محل ريختن «باطله»ها و در امتداد جادههاي دسترسي است.
برداشت و در ِ
معدنها همچنين براي برش سنگ ،مقدار زيادي آب مصرف ميكنند كه
به قيمت محروم شدن باغها و كشتزارها بهدست ميآيد .زيان ديگر برداشت
سنگ در كوهستان اين است كه در زمين شيبدار كوه اثر رانش خاك ناشي
از عمليات برداشت و جادهسازيهاي پر پيچوخم ،چندين برابر دشتهاست.
و نكته ديگر اينكه زخمهاي عميقي كه معدنهاي سنگ بر سيماي منطقه
وارد ميكنند ،جاذبههاي فرهنگي را سخت تحتتأثير قرار میدهند؛ امروز
در راه رسيدن به روستاي ابيانه كه ساالنه پذيراي دهها هزار گردشگر داخلي
و خارجي است ،چشمانداز كوهها و باغها در چندين نقطه آزاردهنده شده
است .آسيبديدگي چشماندازهاي آشنا ،سبب خاطرهزدايي و قطع عالقه
مردم محلي به زادگاه هم ميشود كه اين خود فرار نسلهاي جديد از منطقه
و رهاشدگي روستاها و نابودي ميراثهاي ملموس و ناملموس را در پي دارد.
اگر اين هزينهها را با درآمد حاصل از برداشت سنگ در دو كفه ترازو بگذاريم،
قطعاً متوجه زيان بزرگي ميشويم كه با اين فعاليت به اقتصاد محلي و ملي
وارد ميشــود .معدنكاران حوزه كركس حتي با توجه به قانون و مقررات
كنوني ناظر بر فعاليتهاي معدني كه كام ًال يكطرفه و بهنفع معدنكار است،
تخلفهاي گسترده دارند .برپايه گزارشهاي پرشمار اداره منابع طبيعي،
شوراهاي روستايي ،شوراي شهر نطنز و ســازمانهاي مردمنهاد ،ميزان
برداشت بيشتر از حد مجاز است و معادن چندين برابر مساحت مشخص
شده را مورد تهاجم بيشترقرار میدهند .بنابراين بايد مسئوالن و فعاالن
محيطزيست ،معدنكاري كركس را بازرسي جدي كند.

زيستبوم

 یکشنبه  10مرداد  1400شماره 8281

خطر حذف ايران از چرخه گردشگري جهان

فعاالن صنعت گردشگري :طرح صيانت از حقوق كاربران در اينترنت و فضاي مجازي كه به مسدودشدن شبكههاي اجتماعي ميانجامد
ايران را از چرخه گردشگري جهان حذف ميكند
طــرح «صيانــت از حقــوق كاربران
گردشگري اينترنت» كه توسط برخي نمايندگان
مجلس شــوراي اســامي تدوين و
بررسي آن طبق اصل  85قانون اساسي تصويب شده
است ،واكنشهاي متعددي در چند روز گذشته در
جامعه ايران ايجاد كرد و بيشــتر اظهارنظرها نيز در
مخالفت با اين طرح بود كه به موجب آن شبكههاي
مجازي در ايران فيلتر يا از دســترس كاربران ايراني
خارج ميشوند.
به گزارش همشــهري ،طرح نماينــدگان مجلس
بهزعم فعاالن بخش خصوصي كه 2سال است كرونا
كسبوكارشان را با مشكل مواجه كرده است ،فضاي
كسبوكار در بســتر شــبكههاي مجازي را نيز از
بين خواهد برد .اما طرح صيانــت از حقوق كاربران
اينترنت چه بر سر صنعت گردشگري ايران و فعاالن
شبكههاي مجازي اين عرصه خواهد آورد؟

ايران از دســت ميرود و اين طرح به نفع كشورهاي
همسايه و رقيب ايران در صنعت گردشگري خواهد
بود و ايران را از فهرست كشورهاي مقصد گردشگري
حذف ميكند.
آنطور كه رئيس جامعه گردشگري الكترونيكي ايران
گفته اســت ،با محدودكردن اينترنــت بينالمللي
رزرواســيون پروازها ،هتلها
در ايران ،ســايتهاي
ِ
و خدمات مســافرتي نيــز دچار چالــش و اختالل
ميشوند.
تأثير منفي طرح صيانت بر صنعت گردشــگري
ايران

هشدار حذف ايران از چرخه گردشگري جهان

حســن تقيزاده انصاري ،رئيس جامعه گردشگري
الكترونيكي ايران نخستين فعال عرصه گردشگري
بود كه نســبت به خطر اين طرح در حذف ايران از
چرخه گردشگري جهاني هشدار داد.
انصــاري در گفتوگو با همشــهري نيــز بر همين
اظهارات تأكيد كرد و گفــت :معرفي ايران از طريق
شبكههاي اجتماعي و فضاي مجازي در حال انجام
اســت و اگر پهناي باند اينترنــت در ايران ضعيف
شود و نتوان از شبكههاي اجتماعي استفاده كرد يا
مســيرهاي ارتباطات جهاني مسدود شوند ،صنعت
گردشگري ايران نيز حذف خواهد شد.
بهگفته حسن تقيزاده انصاري ،بسياري از ايرانيها
و عالقهمندان به گردشــگري و جاذبههاي كشــور
و دوســتداران ميراثفرهنگي و طبيعي كشــور در
پويشهــاي مردمي فيلم و عكسهاي بســياري از
جاذبههاي گردشــگري ايران توليد و در شبكههاي
اجتماعي بارگذاري ميكنند كه نبايد اجازه داد اين
فرصت از دست برود .بهگفته او ،گردشگران خارجي
نيز از تمام ظرفيتهاي اينترنت براي جستوجوي
مقصد گردشگري خود اســتفاده ميكنند .آنها در
موتورهاي جســتوجوگر ازجمله گــوگل در مورد
ايران و جاذبههاي گردشگرياش جستوجوكرده
و بعد نسبت به سفر اقدام ميكنند .وقتي موتورهاي
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جستوجوگر در ايران مسدود شوند ،چگونه ميتوان
نسبت به جذب گردشگران خارجي اقدام كرد؟
رئيس جامعه گردشــگري الكترونيكي ايران تأكيد
كرد :اگر قرار باشــد ايران در صنعت گردشگري در
جهان رقابت كند ،بايد از ابزارهاي جهاني هم استفاده
كند .وگرنه امكان رقابت با كشــورهاي ديگر بدون

ابزارهاي جهاني ممكن نيست.
بهگفته حســن تقيزاده انصاري ،وقتي اينترنت در
زمان گراني بنزين قطع شــد ،كشــورهاي خارجي
كه به مقصد ايران تور داشتند ،نگران شدند و حتي
گردشگران خارجي كه در ايران حضور داشتند و با
خانواده خود در شبكههاي مجازي در ارتباط بودند

90درصد رزرو تورها و انتخاب مقصد گردشگري در فضاي اينترنت انجام ميشود

ليال اژدري ،مدير دفتر بازاريابي و تبليغات گردشگري در معاونت گردشگري وزارت ميراث فرهنگي در توضيح فعاليتهاي
گردشگري در بستر اينترنت و شبكههاي اجتماعي به همشهري گفت :با وجود سرعت كم و پوشش ناقص اينترنت در ايران
بيشتر فعاليتهاي حوزه گردشگري از طريق تلفنهاي همراه ،وبسايتها ،اپليكيشنها و شبكههاي اجتماعي در حال
انجام است .اين مقام مسئول در معاونت گردشگري افزود :گردشگران تمامي مقاصد گردشگري خود را از طريق اينترنت
جستوجو ميكنند و اگرچه تحريمها باعث شد رزرو تورها و هتلهاي ايران بهطور كامل انجام نشود ،اما در همين شرايط
يگيرد .بيشتر
نيز 90درصد رزرو تورهاي گردشگري ايران بهصورت آنالين با بهرهگيري از بستر اينترنت جهاني صورت م 
خريد تورها و انتخاب مقصد نيز از طريق شبكههاي مجازي و وبسايتها انجام ميشود .او با اشاره به ورود كسبوكارهاي
جهان به فضاي مجازي بهخصوص پس از همهگيري كرونا به برگزاري آنالين نمايشــگاههاي بزرگ گردشگري جهان و
افزايش ارتباطات جهاني بخش گردشگري با بهرهگيري از فضاي اينترنت و شبكههاي مجازي ،افزود :بنده هيچ اطالعي
از جزئيات طرح صيانت از حقوق كاربران در اينترنت و فضاي مجازي ندارم اما تصور اينكه روزي دسترسي به اينترنت در
ايران قطع شود و شبكههاي اجتماعي و فضاي مجازي مسدود شود ،غيرممكن است ،چون هيچ كشوري چنين رفتاري
نخواهد كرد و بنابراين معتقدم آنچه در مورد طرح صيانت از حقوق كاربران در اينترنت و فضاي مجازي مطرح شده ،يك
سوءتفاهم است و بعيد است چنين اتفاقي در ايران رخ دهد.

نيز از قطع اينترنت نگران شدند.
رئيس جامعه گردشگري الكترونيكي ايران با اعالم
اينكه اگر ابعــاد طرح صيانت از حقــوق كاربران در
اينترنت در حوزه فرهنگسازي و آموزش باشد شايد
در كســبوكارهاي اينترنتي و ارتباطات مشــكلي
ايجاد نشود ،اما اگر هدف از طرح محدودكردن شبكه
جهاني اينترنت باشــد ،قطعا تبعات سنگيني براي
صنعت گردشگري خواهد داشت.
انصــاري پيشتر نيــز در گفتوگويي كه با ايســنا
داشــت ،اعالم كرد كه طرح موســوم به صيانت از
حقوق كاربران اينترنت در تضاد با پــروژه مقابله با
«ايرانهراسي» اســت و با اجراي آن ايران از چرخه
گردشگري جهان حذف ميشود .بهگفته او ،بيش از
 ۹۰درصد جذب گردشگران و آشنايي عالقهمندان به
سفر ،از طريق فضاي مجازي اتفاق ميافتد و در دنياي
امروز نيز گردشگران بدون تحقيق مقصدي را براي
سفر انتخاب نميكنند و شــناخت آنها هم از طريق
فضاي مجازي و شبكههاي اجتماعي محقق ميشود.
بنابراين اگر اين فضا محدود شــود ،بازار گردشگري

پويان رفيعيشــاد ،نايبرئيس انجمن صنفي دفاتر
خدمات مســافرت هوايي و جهانگردي ايران نيز با
اعالم اينكه اگر طرح صيانت منجر به مسدودشــدن
و حذف شــبكههاي اجتماعي شود ،خسارت زيادي
بر فضاي كسبوكارهاي اينترنتي گردشگري خواهد
داشــت ،به همشــهري گفت :فضاي گردشگري و
كسبوكارها به سمت اينترنت و شبكههاي مجازي
رفته است و اكنون فعاالن كســبوكارها با استفاده
از شــبكههاي اجتماعــي در حال خريــد و فروش
تورها و حتي عرضه محصوالت هســتند .بهگفته او،
فعاليتهاي مرتبط با تبليغات و مخاطبشناســي و
بازارشناسي در فضاي مجازي شــكل گرفته است.
وي افزود :فعاليت گردشگري در بستر فضاي مجازي
در تورهاي داخلي و خروجي كامال نهادينه شدهكه
اگر اين فضا مسدود شود ،تمام تالشها به بنبست
ميرســد و تمام ســرمايهگذاريها و تالش نيروي
انساني در بستر وب و فضاي مجازي از دست ميرود.
پويان رفيعيشاد با اشاره به تأثير منفي حذف ايران
از فضاي اينترنت جهاني و مسدودشدن شبكههاي
مجازي در گردشــگري ورودي كشــور اعالم كرد:
شــركتهاي ايراني با شــركاي خود در كشورهاي
خارجي در مسير جذب گردشــگر به ايران در بستر
شبكههاي اجتماعي در ارتباط هستند و اگر قرار باشد
موتورهاي جســتوجوگر در ايران حذف و مسدود
شوند ،آنوقت گردشگر خارجي يا شركتهايي كه
از اين مسير به جستوجو درباره مقاصد گردشگري
ايران ميپردازند ،به بنبست ميخورند و گردشگري
ورودي نيز تعطيل ميشــود .اين فعال گردشگري
تأكيد كرد :در شرايطي كه بايد درهاي ايران به روي
گردشگران باز باشد و در جهت شناساندن فرهنگ
غني ايران و عرضه جاذبههاي گردشگري كشور در
فضاي مجازي و شبكههاي اجتماعي و بستر اينترنت
جهاني بيش از گذشته فعال باشيم ،فاصلهگرفتن از
دهكده جهاني نهتنها صنعت گردشــگري ايران را
دچار مشــكل ميكند كه بر صنايــع ديگر نيز تأثير
منفي خواهد گذاشت.
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قربانيان گمنام طرح صيانت

خبر

صاحبان كسب و كارهاي كوچك از نگراني ایجاد محدودیت در اینترنت به همشهري میگویند

جلوگيري از فســاد يــا نابودي
كسبوكارها

محسن ،يكي از آنهاســت كه دنبال
شماره تلفن نمايندگان موافق طرح
ميگردد تا خودش با آنها تماس بگيرد
و برايشان توضيح دهد كه اگر دستور
به مسدود كردن اينترنت بدهند ،چه
باليي سر خودش و زندگياش ميآيد؛
«تا 3سال پيش تعميرگاه لوازمبرقي
خانگي در كرج داشتم ،قيمت اجارهها
كه رفت باال ،مثل خيلي از كاسبهاي
مســتأجر ديگر ،دخلم با خرجم جور
درنيامد ،زندگيام شــده بود قسطها
و اجاره خانه عقبافتاده ،ديگر تا اين
حد كه شهريه مدرسه دخترم را هم
نداشتم بدهم .اين شــد كه مغازه را
تحويل دادم و با موتور كار ميكردم.

معلوالن با همين اينترنت از انزواي
اجتماعي خارج شدند

محســن ،صدايش تركيبي از خشم
و نگراني است كه پشتش يك بغض
بزرگ نشســته و درنهايت در كنترل
آن ناموفق است؛ مثل آقاي شعراني
كه صدايــش از عصبانيت و ناراحتي
پشت تلفن ميلرزد و جملههايش را
نصفه و نيمه رها ميكند .او درســت
نميدانــد طرح صيانــت از اينترنت

كارزار مردمي در مقابل طرح مجلس
مخالفان طرح صيانت از فضاي مجازي روز پانزدهم تير امسال در ســايت كارزار ،نامهاي را با عنوان «مخالفت با طرحهاي
محدودكننده اينترنت بينالمللي و فيلترينگ شــبكههاي اجتماعي» خطاب به محمدباقر قاليباف ،رئيس مجلس شوراي
اسالمي نوشته و از او خواســتهاند كه مانع تصويب آن شود .در بخشي از اين نامه آمده اســت« :تجربيات محدودكننده و
سياستهاي اشتباه قبلي ازجمله فيلترينگ ناموفق تلگرام و كالبهاوس و شكستخوردن پروژههاي قبلي با هزينههاي
گزاف نظير پيامرسانهاي ملي ،موتور جستوجوي ملي ،سيستم عامل ملي و ،...بارها نشان داده پيشبينيها و توصيههاي
متخصصان دلسوز چقدر درست بوده است .ما امضاكنندگان اين كارزار ،مخالفت خود را با طرح آسيبزننده و غيركارشناسي
«حمايت از حقوق كاربران و خدمات پايه كاربردي فضاي مجازي» اعالم مينماييم و از شما خواهشمنديم جهت رعايت حقوق
مردم ايران و كمك به معيشت آنها ،بيش از اين موانع جديدي براي كسبوكارهاي خرد و كالن ايجاد نكنيد ».اين كارزار با
امضاي 900هزار ايراني همچنان ادامه دارد.

طرح :همشهري /محمد علي حليمي

حــاال چنــد روزي
گزارش ميشــود كــه طرح
موســوم به صيانت از
كاربران فضاي مجــازي ،فكر و ذهن
بخش قابلتوجهي از مردم جامعه را
حسابي درگير خود كرده؛ كساني كه
اين چند روز ،چشم به اخبار و تحوالت
مجلس دوختهانــد تا ببينند باالخره
سرانجام اين طرح چه ميشود و چه بر
ســر اينترنت كه امروز جزو نيازهاي
ضروري همه خانوادههاست ،ميآيد.
دلواپسان اينترنت البته خود به چند
دسته تقسيم ميشــوند؛ گروه اول
فعاالن مدني و سياسياند كه اين طرح
را در تقابل با آزادي بيان و حق انتقاد
ميدانند و نگران روزي هســتند كه
صداي معترضان به سياست و برنام ه
دولتها به جايي نرســد .گروه دوم
شركتها و استارتآپهايي هستند
كه در اين چند سال متولد شده و رشد
پيدا كردهاند و حاال آينده كاريشان
بسته به اينترنتي است كه گويا قرار
است بسيار محدودتر از وضعيت فعلي
شود .اما گروه سوم را مردم عادي در
شهرها و روستاها تشكيل ميدهند كه
بخش مهمي از زندگي روزانه آنها به
اينترنت و فضاي مجازي گره خورده و
البته افــرادي كه كســبوكارهاي
كوچك خود را بر بستر فضاي مجازي
راه انداختهاند و بعــد مدتها تالش

بــراي بــه بــار نشســتن آن ،حاال
ميترســند كه آنچه با مرارت و رنج
مضاعف بهدســت آوردهاند ،با اقدام
مجلسيان يكشبه به باد برود.
اين گروه آخر جزو كســاني هستند
كه اين روزها زياد با تحريريه روزنامه
همشــهري تماس تلفني ميگيرند
و نخستين جملهشــان اين است كه
چنين طرحي واقعيــت دارد؟ پس
تكليف ما كه در اين وضعيت نابسامان
اقتصادي توانستهايم كاري در فضاي
مجازي راه بيندازيم ،چه ميشود؟

بعد 2ماه اين ايده به ذهنم رسيد كه
با يكي از اين اپليكيشنها كه در كنار
خدمات خانگي بخش تعميرات لوازم
خانگي هم دارند ،كار كنم .بعد از آن هم
صفحه شخصي خودم در اينستاگرام را
زدم و كار بيشتري سفارش ميگيرم؛
يكــي از اتاقهــاي خانه هم شــده
تعميرگاه من .حاال اگر اينترنت مسدود
شود ،رسما من به دوران سياه بيكاري
و بيپولي برميگردم كــه زندگيام
عين جهنم شده بود .دولتها كه بعد
از مدرسه و دانشــگاه ما را رها كردند
و شغلي برايمان دســت و پا نكردند،
حاال چرا در اين شرايط بد اقتصادي
نمايندگان مجلس دنبال بيكار كردن
ما هستند؟ چرا به اسم فساد اخالقي
كه درصد بسيار كمي از فضاي مجازي
را تشــكيل ميدهد ،با زندگي صدها
هزار آدم بازي ميكنند؟»

يعني چه؟ فقط از دختــر معلولش
شــنيده كه احتماال تا چندماه آينده
كار و تفريحــش را براي هميشــه از
دســت ميدهد؛ «چند سال بيشتر
نيست كه اينترنت به بندر دير اومده،
دختر 40ســاله من تازه تونسته كه
آموزش حصيربافي بذاره و شــاگرد
بگيره ،از وقتي اين كار رو شروع كرده
اعتماد به نفس زيادي گرفته و ديگه
منزوي نيســت .تنها دلخوشــيش
كارشه و گشــت زدن در اينترنت به
وقت بيكاري؛ فيلمــي ببينه ،هنري
ياد بگيره ،تو همين مدت از اينترنت
گلدوزي ياد گرفت ،درســت كردن
شــمع ياد گرفت ،نقاشي روي چوب
يــاد گرفت ،شــيريني پختــن ياد
گرفت .دلخوشــي و تفريح بچه من
هميناســت و االن چند روزه زانوي
غم بغل گرفته .يكي نيســت به اين
نمايند ههاي مجلس بگــه اينترنت
خيلي از معلوالن بهخصوص معلوالن
جســمي و حركتــي رو بــه جامعه
برگردوند و به خيليها اعتماد به نفس
كار كردن داد .بچههاي سالم روستا
نميتونن از اينجا برن بيرون و كاري
ياد بگيرند؛ امثال بچــه من كه پاي
راه رفتن نداره و رو ويلچر نشســته
كه ماجرا براش 10برابر ســختتره.
اين اينترنت تونســت يه بخشــي از
عقبافتادگي بچههاي روستايي رو
جبران كنه .اصــا توضيح بدن ضرر
اين طرح چقدره و فايدهاش چقدر؟
خودشون ميدونن؟»
او ناراحت اســت؛ نه فقط براي دختر
خــودش ،بلكه براي جوانان روســتا
كه توانســته بودنــد از راه اينترنت
كسبوكاري راه بيندازند و درآمدي
داشــته باشــند؛ «اينجا دو تا جوون
كارخونه بستهبندي ماهي راه انداختن
و فروش مستقيم و بيواسطه اينترنتي
هم دارند ،كلي سفارش از شهرهاي
مختلف ميگيرند و همين باعث شده

اعالم نتايج اوليه كنكور ۱۴۰۰

كه كارشون رو توســعه بدن و اغلب
جوانهاي بيكار روســتا هــم بهكار
مشغول كنند .حاال تكليف اينها چي
ميشــه؟ بايد باز هم محصوالتشون
رو به دالل بفروشــن و چيزي براي
خودشون باقي نمونه؟»
بازگشت واسطهها به كاسبي هاي
كوچك

بيشتر نگراني صاحبان كسبوكارهاي
كوچك همين اســت؛ برگشتن به
دورهاي كــه واســطهها و صاحبان
فروشــگاههاي بزرگ ،باالترين سود
را از توليدات داخلــي ببرند و اجازه
ندهند كه چيــزي عايد توليدكننده
اصلي شود .آنها ميگويند كه فروش
اينترنتي اين مزيت را داشت كه دست
دالالن تا حد زيادي در اين ميان قطع
شــده بود .مبين كه طالســا ز است
در شهرضاي اصفهان هم ميگويد،
11سال درآمد حداقلي از اين شغل
داشته ،اما از 7سال پيش كه صفحه
شخصي و سايتش را در فضاي مجازي
راه انداختــه ،درآمدش چندين برابر
شده و توانسته كارگاهش را توسعه
دهد .او حاال به روزهايي فكر ميكند
كه بايد مثل گذشته كارهايش را براي
فروش با سود حداقلي به طالفروشي

بسپارد؛ «برگشتن به عقب مگر غير از
اين است؟ سابق كار ما اين بود كه با
گردن كج برويم جلوي در طالفروشي
كه ببينيم كار مــا را فروخته يا نه؟
بيشترين سود را خودشان ميبردند
كه هــم از دســتمزد ســاخت ما
ميزدند ،هم ماليــات ميگرفتند.
فروش اينترنتي طال كه رونق گرفت،
خيلي از طالسازها كارشان سكه شد و
توانستند با قيمتهاي منصفانهتر طال
را به مشتري بفروشند .اين فقط براي
شغل ما نيست ،صدها شغل ديگر هم
هستند كه با حذف واسطه توانستند
كارشــان را توســعه دهند و حتي
فروش خارج از كشور داشته باشند.
همكاراني داريم كه براي مشــتري
در خارج از ايران جواهــرات و طال
ميسازند و براي كشور ارزآوري هم
دارند ،اما نمايندگان مجلس به جاي
اينكه اين مزيت شبكههاي مجازي را
ببينند ،گوششان به حرف يك عده
حداقلي و خاص است كه فقط دنبال
كنترل كردن مردم هستند».
به جز كساني كه به واسطه اينترنت و
اپليكيشنهاي متنوع تعريف شده در
آن توانستهاند كسبوكار خودشان
را داشته باشــند ،خانوادههايي هم
هستند كه نگران ارتباط با فرزندان

و خويشــان خود در خارج از كشور
هستند .آنها از اينكه پيامرسانهايي
مانند واتساپ مسدود شود و نتوانند
با عزيزان خــود در تماس باشــند،
ميترسند .هاجر خوشنام ،جزو اين
دسته اســت؛ مادري كه 2فرزندش،
خواهرانش و يك بــرادرش در اروپا
و آمريــكا زندگي ميكننــد و تنها
دلشــورهاش قطع ارتبــاط روزانه با
آنهاست؛ «فقط من نيستم .از وقتي
گفتهانــد اگــر اين پيامرســانها و
اپليكيشنها تمكين نكنند و در ايران
سرور نگذارند ،مســدود ميشوند،
خيلي از خانوادهها نگران شــدند كه
نكند مثل 15سال پيش مجبور شويم
كه كارت بخريم و با هزار بدبختي با
عزيزانمان تمــاس بگيريم؟ نه اينكه
شــرايط االن خوب باشد و تماسها
راحت باشد ،نه ،االن هم بعد از كلي
قطع و وصل شــدن ميتوانيم چند
دقيقه با هم حرف بزنيــم و از حال
هم خبردار شويم ،بعد از ملي كردن
اينترنت تكليف چيست؟»
نگراني جامعه ايراني از طرح صيانت
اينترنــت تمامي ندارد .يك ســؤال
مشترك در بين همه حرفها و نقدها
هست و آن اينكه نمايندگان ،منافع
مردم را در كجاي اين طرح ديدهاند؟

نتايج اوليه آزمون سراســري  ۱۴۰۰بهصورت كارنامه تا دوشــنبه ۱۱
مردادماه  ۱۴۰۰اعالم خواهد شــد .براســاس اعالم ســازمان سنجش
آموزش كشور ،نتايج اوليه آزمون سراســري تا دوشنبه  ۱۱مرداد اعالم
ميشود و بعد از اعالم نتيجه اوليه و مشــاهده نمرات و رتبه كسبشده
در آزمون و همچنين پس از انتشار دفترچه راهنماي انتخاب رشتههاي
پذيرش با آزمون و با ســوابق تحصيلي داوطلبان ميتوانند نســبت به
انتخاب رشته خود اقدام كنند .انتخاب رشته داوطلبان اواسط مردادماه
انجام ميشــود و نتيجه نهايي تا اواخر شــهريورماه اعالم خواهد شــد.
ســامانه انتخاب رشــته مجازي هم در سايت ســازمان سنجش فعال
خواهد شــد و داوطلبان ميتوانند براي انتخاب رشته خود از اين سامانه
بهرهمند شــوند .تعداد  ۶۶۲هــزار و  ۱۱۴داوطلــب زن و تعداد ۴۴۹
هزار و  ۷۰۴داوطلب مــرد در این آزمــون ثبت نام کردهانــد که برای
آنها تعداد یک میلیــون و  ۳۶۷هزار و  ۹۳۱کارت کنکور صادر شــد.
ظرفیتهای پذیرش دانشجو در کنکور  ۱۴۰۰مطابق سال گذشته خواهد
بود و پیش بینی میشود در تمامی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
یک میلیون دانشجو پذیرفته شوند.

در باب كارزارمدني مردم ايران
شخصيتهاي علمي،سياسي ،اجتماعي و هنري
ادامه از
صفحه اول هم يكدل و يكصدا از آسيبهاي جدي اين طرح
بر زندگي و معيشت مردم و آزاديهاي مشــروع سخن گفتهاند .انجام
نظرسنجي در اين مورد هم امكانپذير است و انجام شده و باز هم ميتواند
انجام شود و نتايج آن نيز اظهر منالشمس است .جا دارد توجه حاميان
اندك ولي احتماال پرقدرت اين طرح را به آخرين فعاليت مدني كه در
مخالفت با اين طرح شــكل گرفته جلب كنم .كارزار امضاي اينترنتي
مخالفت با طرح موســوم به صيانت ،روشي مدني و قابل اتكا براي فهم
خواست مردم است .اســتقبال روزافزون مردم عادي ،شخصيتهاي
اجتماعي ،هنري و سياسي از آن ميتواند  ،اگر گوش شنوايي باشد ،جلوي
ادامه مسيري را كه به تلخي و دشواري افزونتر ميانجامد بگيرد .در طول
هفتههاي گذشته و بهويژه پس از اتفاقات خوزستان ،لرستان و برخي مناطق
ديگر سخن واحدي از سوي باالترين مقامات كشور شنيده شد و آن احترام
به اعتراضات مدني و بدون خشونت بهعنوان حق طبيعي مردم بود .هيچكس
حتي در مقام نظريه با قانوني و اصيلبودن حق اعتراض مخالفت نكرد .اكنون
موقعيت مناسبي براي راستيآزمايي آن ادعاها فراهم آمده است .طرحي كه
صغير و كبير ،عامي و عالم ،گروه و منفرد و فقير و ثروتمند به زبانهاي مختلف
از جد گرفته تا مطايبه با آن مخالفت كرده و خواستار پسگرفتن آن شدهاند.
پاسخرفتارمدنيتودههايوسيعمردم،دانشگاهيان،اهلحرفوكسبوكارها
رفتار خردمندانه و درست آن بخشي از حاكميت است كه سوداي محدوديت و
ممنوعيت بيشتر و سلب آزاديهاي قانوني مردم را در سر دارد .گوشدادن به
حرف مردم را هم تجرب ه كنيد.
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بهسوی آینده
اينترنت ماهوارهاي ،گريزگاه طرح مجلس؟
پــس از تصويب
عمادالدين قاسميپناه
خبرنگار
بررســي طــرح
«حمايت از حقــوق كاربران و خدمــات پايه كاربــردي فضاي
مجازي» طبق اصل  ،85صحبتهاي بسياري در فضاي مجازي
درباره اســتفاده از اينترنت ماهوارهاي مطرح شده است .اگرچه
برخي از كارشناسان ،استفاده از اين فناوري را تابع مقررات و قوانين
اتحاديه جهاني مخابرات( )ITUميدانند اما برخي ديگر ،اين امكان
را محتمل ميدانند و حتي طرح مجلس را همسو با رونق گرفتن
بازار اين تكنولوژي و در نتيجه ورشكســته شدن سرمايهگذاران
حوزه مخابرات ميدانند.
آرش كريمبيگــي ،مديرعامل شــاتلموبايل در مــورد اينترنت
ماهوارهاي در گفتوگو با همشــهري ميگويد« :بديهي است كه
طبق كنوانســيونهاي بينالمللي و در حوزه كنوانســيونهاي
مخابراتي ،فضاي فركانسي كشور و چنين خدمات مخابراتي بايد
تابعي از مقررات رگوالتوري آن كشور باشد .اين موضوع از منظر
تعرفهگذاري هم اهميت بيشتري پيدا ميكند».
اين كارشــناس آيســيتي تأكيد ميكند« :درصورتي كه يك
كشور يا شركت بخواهد اينترنت رايگان در اختيار كشوري ديگر
قرار دهد ،باعث ورشكستگي ســرمايهگذاران حوزه مخابراتي آن
كشور خواهد شد ».همچنين مسائلي ازجمله پرداخت آبونمان،
بهخاطر مشــكالت مبادالت مالي ،موضوع اينترنت ماهوارهاي را
با چالشهايي مواجه ميكند .با اين حــال ،چندي پيش يكي از
شــركتهاي ارائهدهنده اينترنت ماهوارهاي ،ارائه اين سرويس
را براي عراق و افغانســتان رايگان اعالم كرده است .اين شركت
هدف خود از اين اقدام را رفع شكاف ديجيتال()digital divide
در جهان اعالم كرده است .به اين ترتيب بعيد نيست درصورتي كه
طرح جنجالي مجلس تصويب شــود ،چنين شرايطي براي ايران
هم فراهم شود.
كريمبيگي بــه موضوعات تجاري مرتبط بــا اينترنت ماهوارهاي
اشاره ميكند و ميگويد« :چنين اتفاقي باعث شكلگيري نوعي
دامپينگ ميشود كه ســرمايهگذاران حوزه مخابراتي آن كشور
را ورشكســته و حذف ميكند .آن شركت هم يك سال بعد اعالم
ميكند كه خدمات به ازاي دريافت هزينه ارائه ميشود».
مديرعامل شــاتل موبايل هم بــا تأكيد بر اينكــه منظومههاي
ماهوارهاي به لحاظ فني ميتوانند سرويسهاي اينترنتي خود را
ارائه دهند ،اما قواعدي را بر آن مترتب ميداند .او ميگويد« :حقوق
فضايي و فضاي فركانســي كشورها براســاس كنوانسيونهاي
بينالمللي تقسيمبندي و توليگري شده است و همچنين سازماني
به نام «اتحاديه جهاني مخابرات» تاســيس شده كه زيرمجموعه
سازمان ملل متحد است و قواعد مخابراتي در آن پيشبيني شده
است ».با اين تفاسير بهنظر نميرسد اينترنت ماهوارهاي حداقل در
كوتاهمدت بتواند گريزگاهي از طرح جنجالي مجلس كه ميتواند
بهصورت بالقوه باعث فيلترينگ گسترده شود بهحساب بيايد.
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اينترنت ماهوارهاي در دسترس است؟

اينترنت ماهوارهاي استارلينك استارتآپ اسپيسايكس هماكنون بهصورت آزمايشي ارائه شده و ضمن
ت پوشش ،هزينه بسيار بااليي هم دارد
داشتن محدودي 

پس از مطرح شــدن طرح موســوم به
اینترنت صيانت از حقــوق كاربــران در فضاي
مجازي ،بسياري از كاربران اينترنت در
ايــران بهدنبال تحقيــق درخصوص پــروژه اينترنت
ماهوارهاي اســتارلينك افتادند .در فضاي مجازي اما
برخي از فروش تجهيزات دريافت اين پروژه هم سخن
گفته و شايعاتي را در اين خصوص منتشر كرده بودند.
با اين حال كافي است كه ســري هم به سايت رسمي
«استارلينك» بزنيد تا متوجه شويد كه ايران فعال در
منطقه پوشش ماهوارههاي اســتارلينك قرار ندارد و
حتي اگر روزي چنيــن اتفاقي هم بيفتد ،راه بســيار
طوالني و البتــه پرهزينهاي در مســير كاربران براي
دريافــت اينترنت اســتارلينك وجــود دارد؛ هرچند
بهتازگي دبير شورايعالي فضاي مجازي در مصاحبهاي
گفته ايران تحت پوشش ماهوارههاي اين شركت قرار
گرفته است.
استارت مجدد براي پرتاب ماهوارههاي باقيمانده

تا ماه مه سالجاري ،استارتآپ اسپيسايكس موفق
به پرتاب 1737ماهواره خود از جملــه ماهوارههاي
تنتن  Aو  Bشده است .آنها قصد دارند تا 60ماهواره
را با هر پــرواز فالكون9به مدار پايينــي زمين ببرند؛
پرتابهايي كه قرار است هر 2هفته يكبار انجام بگيرد.
وبسايت آبزرور نوشته است كه پس از 2ماه سكوت
و بيخبري ،سرانجام اسپيسايكس در اينماه پرتاب
ماهوارههاي اســتارلينك خود را از سر ميگيرد .اين
شركت 2ماموريت را در ماه جاري ميالدي (آگوست)
از پايگاه نيروي فضايي وندنبرگ كاليفرنيا برنامهريزي
كرده اســت تا ســري بعدي ماهوارههــاي اينترنتي
را در مــدار پايين زمين مســتقر كند .اســتارتآپ
اسپيسايكس كه متعلق به ايالنماسك است ،تأييديه
كميســيون ارتباطات فدرال براي پرتــاب و كاركرد
حداكثر 12000ماهواره استارلينك را در اختيار دارد.
اين رقم تقريبا 10برابر بيشــتر از ديگر ماهوارههاي
تجاري اســت كه هماكنون در مدار پايين زمين قرار
دارند .استارلينك تاكنون سرويس بتا را در 11كشور
در آمريكاي شمالي ،اروپا و اقيانوسيه راهاندازي كرده
است .ايالنماســك ،مديرعامل اســپيسايكس در
ماه مه گفت كه ســرويس اينترنت شركتش ،بيش از
نيمميليون پيشســفارش را از سراسر جهان دريافت
كرده است.

حمله كروناي دلتا به واكسينه شدهها

مركز كنترل و پيشگيري از بيماريهاي آمريكا هشدار داده است كه طبق
مطالعات انجام شده ،افراد واكسينه شده نيز مانند واكسينه نشدهها ميتوانند
حجم زيادي از سويه دلتا كرونا را با خود حمل كرده و به سايرين منتقل كنند
زهرا خلجي

خبرنگار

فناوريهاي خاص

ماهوارههاي اســتارلينك ويژگيهاي منحصربهفردي
دارند و موانع فيزيكي نميتواند مانع از رسيدن امواج به
كاربران شود .بهعنوان نمونه گفته شده با جابهجا كردن
محل ديش دريافت سيگنال ،كاربر سيگنال موردنياز
را از 3ماهــواره ديگر دريافت خواهد كرد .شــنيدهها
حاكي از آن است كه تا 2سال ديگر 3سيگنال تبديل
به 10سيگنال ميشود .بدينترتيب تقريبا هيچ فناوري
نميتواند مانعي در راه رسيدن سيگنال به ديش ايجاد
كند .همچنين آنتنهاي استارلينك مجهز به فناوري
«ارائــه فــازي» ( )Phased Arrayمجهز خواهند
شد؛ يعني همان فناوري كه در تجهيزات نظامي مورد
استفاده قرار ميگيرد .اينگونه است كه گفته ميشود
اين آنتنها ضدپارازيت هستند.
استارلينك در ايران

براي آنهايي كه در انتظار ورود چنين فناوري به ايران
هستند بايد بگوييم كه اســتارلينك هنوز در مراحل
آزمايشــي خود قرار دارد و اصليترين هدفش در ابتدا
پوشــش دادن نواحي از كره زمين است كه مردمانش
دسترسي به اينترنت ندارند .همانگونه كه پيشتر اشاره
شــد ،هماكنون بخشهايي از آمريكاي شمالي ،اروپا
و اقيانوسيه توانســتهاند دسترسي بسيار محدودي به
سرويس بتا يا همان آزمايشي استارلينك داشته باشند؛
بنابراين رسيدن امواج ماهوارههاي استارلينك به آسيا
مدت زمان نسبتا طوالني را طلب ميكند.

استارلينك نياز به مجوز دارد

گِوين شاتول ،رئيس استارلينك اما چندي پيش گفته
بود كه اينترنت آنها بهزودي تمام دنيا را پوشش خواهد
داد ،ولي شركت بايد بهدنبال اخذ تأييديههاي قانوني
در هر كشور باشد .به گزارش خبرگزاري رويترز ،او در
كنفرانسي در اين خصوص گفت« :ما با موفقيت نزديك
 1800ماهواره را مســتقر كردهايم و هنگامي كه همه
آن ماهوارهها به مدار عملياتي خود رســيدند ،پوشش
جهاني مداوم خواهيم داشت .با اين حال ،پس از آن ما
بايد كارهاي رگوالتوري را انجام دهيم و به هر كشوري
برويم و براي ارائه خدمات مخابراتي مجوز بگيريم».
قيمت

براي دريافت امواج اينترنت ماهوارهاي اســتارلينك
نياز به پرداخت پول براي خريد تجهيزات و همچنين
اشتراك ماهانه و ساالنه اســت .هماكنون با پرداخت
499دالر ميتوان تجهيزات را از نمايندگي رســمي
استارلينك تهيه كرد .ســپس براي برقراري ارتباط
با ماهوارههاي اين شــركت ،بايد ماهانه 99دالر بابت
هزينه اشــتراك پرداخت كرد .البته با يك ست كامل
تجهيزات چندين و چند نفــر ميتوانند به آن متصل
شده و از امواج دريافتي استفاده كنند؛ بهعنوان مثال،
مردم يك روســتا ميتوانند با خريد يك ســت كامل
تجهيزات ،روســتاي خود را به اســتارلينك متصل
كنند؛ موردي كه در برخي روستاهاي انگلستان اتفاق
افتاده است.
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يافتههــاي جديــد مركــز كنترل و
دانش
پيشگيري از بيماريها ي آمريكا كه در
قالب يك ســند داخلي منتشر شده
نشان ميدهد که نوع دلتاي كوويد19-بسيار مسريتر
و عفونيتر از نسخه اصلي آن است و احتمال اينكه از
سد واكسنهاي تأييد شده نيز بگذر زياد است .اين نوع
از ويروس كرونا ممكن است باعث بيماري شديدتري
نسبت به ساير نسخههاي شناخته شده ويروس شود.
به گزارش نيويورك تايمز ،دكتر روشل پي والنسكي،
مدير اين آژانس ،ميگويد :افراد واكســينه شــده با
عفونتهاي بهاصطالح پيش رونده نوع دلتا به اندازه
افراد واكسينه نشده ويروس را در بيني و حلق خود
حمل ميكنند و ممكن است به همين راحتي آن را
گسترش دهند .حتي اگر كمتر اتفاق بيفتد.
اما ســند داخلي اين آژانس ،ديد وســيعتر و حتي
تلختري از اين نوع ویروس ارائه ميدهد .براســاس
اين سند ،نسخه دلتا نسبت به ويروسهايي كه باعث
بيماريهاي مرس ،ســارس ،ابوال ،ســرماخوردگي،
آنفلوآنزاي فصلي و آبله ميشوند ،بيشتر قابل انتقال
است و مانند آبله مرغان مسري است.
در ادامه اين سند آمده است :قدم بعدي فوري براي
آژانس اين است كه جهان را آگاه كند كه شرايط تغيير
كرده اســت .لحن سند ،نشــاندهنده هشدار مركز
كنترل و پيشگيري از بيماريهاست .يك مقام فدرال
كه تحقيقات توصيف شده در سند را مشاهده كرده
است ،ميگويد :دانشمندان در مورد گسترش دلتا در
سراسر كشور نگران هســتند .انتظار ميرود كه اين
آژانس اطالعات ديگري در مــورد اين نوع از ويروس
را بهزودي منتشر كند.اين مقام فدرال ميگويد :دلتا
يك تهديد بسيار جدي اســت كه هماكنون نياز به
اقدام فوري دارد.
از روز پنجشنبه گذشته بهطور متوسط روزانه 71هزار
مورد ابتالي جديد در اياالت متحده ثبت شده است.
دادههاي جديد نشان ميدهد كه افراد واكسينه شده،
ويروس را گســترش ميدهند و بــه افزايش تعداد
مبتاليان كمك ميكنند ،اگرچــه احتماال بهمراتب
كمتر از افراد واكسينه نشده هستند.
دكتر والنسكي انتقال توســط افراد واكسينه شده را

يك رويداد نادر خوانده اســت ،اما دانشمندان ديگر
پيشنهاد كردهاند كه ممكن است بيشتر از آنچه تصور
ميشود ،شايع باشد.
دســتورالعملهاي جديد پوششــي مركز كنترل و
پيشــگيري از بيماريهــا بــراي افراد واكســينه
شــده ،كه روز سهشــنبه هفته پيش معرفي شــد،
براساس اطالعات ارائه شده در ســند بود .طبق اين
دســتورالعمل ،افراد واكسينه شــده در محيطهاي
عمومي در جوامعي كه انتقال ويروس زياد است بايد
حتما از ماسك استفاده كنند .اما سند داخلي نشان
ميدهد كــه حتي آن توصيه ممكن اســت به اندازه
كافي پيشــگيريكننده نباشــد .در اين سند آمده
است :با توجه به قابليت انتقال بيشتر و پوشش فعلي
واكسيناسيون ،ماسك زدن در سراسر جهان ،امري
ضروري است .دادههاي آژانس نشان ميدهد؛ افرادي
كه سيستم ايمني ضعيفي دارند ،حتي در مكانهايي
كه امكان انتقال ويروس زياد نيست هم بايد از ماسك
استفاده كنند .بنابراين واكسيناسيون آمريكاييهايي
كه با كودكان خردسال ،بزرگساالن يا افراد آسيب پذير
در تماس هستند نيز بايد انجام شود.
براســاس اين ســند ،عفونت با نوع دلتا باعث ايجاد
مقادير زيادي از ويروس در مجاري تنفسي ميشود
كه  10برابر بيشتر از مواردي است كه در افراد آلوده به
نوع آلفا مشاهده ميشود كه بسيار هم مسري است.
طبق مطالعه اخير ،ميزان ويروس در فرد آلوده به دلتا
هزار برابر بيشتر از چيزي اســت كه در افراد آلوده به
نســخه اصلي ويروس اتفاق ميافتد .تجزيه و تحليل
دقيق شيوع موارد نشان داد كه افراد آلوده به دلتا بدون
درنظر گرفتن وضعيت واكسيناسيون ،حجم عظيمي
از ويروس را در بيني و گلو خود حمل ميكنند.
در سند ذكر شده است كه عفونت با نوع دلتا ممكن
است منجر به بيماري شديد شود .مطالعات انجام
شده در كانادا و اســكاتلند نشان داد افرادي كه به
اين نوع آلوده مبتال هستند بيشتر در بيمارستان
بستري ميشوند ،درحاليكه تحقيقات در سنگاپور
نشــان ميدهد كه بهاحتمال زياد به اكســيژن
نياز پيــدا ميكنند .با وجود ايــن ،آمارهاي مركز
كنترل و پيشــگيري از بيماريها نشان ميدهد
كه واكسنها در جلوگيري از بيماريهاي جدي،
بستري شدن و مرگ افراد واكسينه شده همچنان
اثربخشهستند.
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بــراي واردات واكســن
از ســوي بخش خصوصي دقيقا چه
اتفاقي افتاد؟ آنها ميگويند وزارت
بهداشت مانع شد و وزارت بهداشت
ميگويد بخش خصوصي موفق نبود.
ماجرا چيست؟

اعالم ميشــود اگر همان
مجموعهاي كه قصد واردات واكسن
به كيش داشت ،واكسن وارد ميكرد،
ديگر شاهد اتفاقاتي كه در ارمنستان
براي توريســتهاي ايرانــي افتاد
نبوديم.

بله ،اما فكر ميكنيد آن واكسن متعلق
به كجا بود؟ بخش خصوصي ارمنستان
واكســن وارد نكرده بود ،اين واكسنها
براي دولت ارمنستان بود و چون مردم
آن كشور ،به داليلي واكسن نميزدند،
اين واكسنها براي صنعت گردشگري
درنظر گرفته شد.

بيشــترين مشكل بخش
خصوصــي بــراي واردات رعايت
كداميك از3شرط بود؟

شــرط ســوم؛ يعني واردات واكســن
خارج از ســهميه دولــت .اينكه برخي
مدعياند امــكان ورود ســهميههاي
چند ميليون دوزي داشــتند ،به همين
مسئله برميگردد .اصال واكسني به آنها
فروخته نشــد كه بخواهند وارد كنند.
هيچ كشوري به بخش خصوصي واكسن
نميفروشد.
شــما كه ميدانســتيد
هيچ كشــوري به بخش خصوصي
واكسن نميدهد ،چرا از ابتدا به اين
35شركت مجوز داديد؟

اگر مجوز نميداديم ايراد ميگرفتند كه
چرا مجوز نميدهيــد .ما با وجود اينكه
ميدانســتيم به آنها واكســن فروخته
نميشــود اين كار را كرديم .چون اگر
ايــن كار را نميكرديــم ميگفتند ما
ميتوانســتيم وارد كنيم اما به ما مجوز
ندادند .يكي از شــركتهاي خصوصي
مدعي شد كه ميتواند 30ميليون دوز
واكســن وارد كند .حتي به ما گفت كه
اين محموله آماده اســت و اگر وزارت
بهداشت مجوز دهد ،اين محموله وارد
كشــور ميشــود .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 مشــتريهايي كه دارد،
ميتواند رايزني كند و از شــركتهاي
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 ميخرد ،معنياش اين است
كه برخي كشــورها و حتي آنهايي كه
توليدكننده واكســن هســتند ،نهتنها
واكســن دارند كه واكسن توليد شده با
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كيفيت باالي كشــورهاي ديگر را هم
پيشخريــد ميكنند .تا پايان ســال
 ،2021كل 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 بهنظر شــما تا پايان سال
ميالدي ،تمام دنيا ميتوانند واكســن
بزند؟ خير .در ســال  ،2022ميزان نياز
به واكســن در جهان به 32ميليارد دوز
ميرسد.
يعني بخش خصوصي ديگر
تالشي براي واردات واكسن نكند؟

تا همين حاال هم كار ويژهاي نكردهاند.
ما شــركتهاي قوي در حوزه توزيع و
واردات دارو داريم كه تمام اين سالها
مشكالت دارويي ما را حل كردهاند ،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 ميشــود
اين واكســنها براي توريستها تزريق
ميشــود .از آنجا كه هر كس پول دارد
به اين جزيره سفر ميكند ،بنابراين تنها
پولدارها ميتوانند از اين واكسن استفاده
كنند كه اين موضو ع 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 .واكسنهاي وارداتي بايد براساس
سند ملي واكسيناســيون تزريق شوند.
مگر اينكه شركتهاي 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
نميشــود ،بخش خصوصــي بايد قادر
باشد 10تا 20ميليون واكسن وارد كند
تا ما بتوانيم روي آن برنامهريزي كنيم.
هماكنون دو درگاه براي
واردات واكســن وجود دارد ،يكي
هاللاحمر اســت و ديگري ســبد
كووكس .بخش خصوصــي هم كه
مشكالتي داشته .بنابراين غيراز اين
دو مسير نميتوان واكسني وارد كرد؟

اينطور نيســت كه هاللاحمر خودش
وارد كند .ما با كشورها مذاكره ميكنيم
قــرارداد ميبنديم ،امــا بهدليل بحث
تحريمها ،اين واكسنها از طريق صليب
ســرخ جهاني و هالل احمر وارد كشور

اگر ما در کارآزمایی بالینی فاز
یک و دو شــرکتهای تولید
کننده واکســنها ،شرکت
میکردیم وزارت بهداشــت
را با خاک یکسان میکردند
و مي گفتند مــردم را موش
آزمایشــگاهی کر دهایــم.
برخي كشــورهاي اروپايي
و آمريكايــي در تحقيقــات
ساخت واكسن سرمايهگذاري
كردند و هزينه دادند .اگر هم
در مرحلــه تحقيــق ،طرح
شكست ميخورد ،هيچ پولي
بازگردانده نمیشد .اما كشور
ما نه چنين ظرفيتي داشت و
نه سياستي كه به اين مرحله
وارد شود
ميشــود .اينطور نيست كه هاللاحمر
بهصــورت مســتقيم ،قــرارداد ببندد
و واكســن وارد كند .آمريــكا ميگويد
تحريم تأثيري بر كرونا نداشته ،اما دروغ
ميگويد .االن يكسري رزينهايي كه
براي توليد واكسن مورد نياز است ،تنها
در اختيار آمريكاست .تمام شركتهاي
واكسنسازي دنيا ،از آمريكا ميخرند.
تحريمها آنقدر جدي است كه شركتي
كه ميخواهد به ما واكســن بفروشــد،
ميترسد نامي از او برده شود و از سوي
آمريكا تحريم شود .ما تا همين يكماه
پيش براي خريد ماسك تحريم بوديم.
هر چند خودمان از همان ابتدا ،ماسك
توليد كرديم .حاال چطور ميشــود كه
در بحــث تكنولوژي و فروش واكســن
به كســاني كه محصولــي در اختيار ما
قرار ميدهند ،تهديد به تحريم نشوند.
شــركتي كه به ما واكســن ميفروشد
هم مشــتريهاي زيادي دارد ،بنابراين
ريسك نميكند.
درست است كه تحريمها
در تهيه واكســن نقش داشته ،اما
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به مردم كشورشان ،براي تزريق يك دوز
واكسن به تمام مردم دنيا ،اقدام كنند .در
واكسيناسيون دو هدف دنبال ميشود؛
يكــي كاهش مــرگ اســت و ديگري
قطع زنجيره .اگر اين واكسيناســيون
بهدرســتي مديريت شــود20 ،درصد
تزريق واكسن ،باعث 80درصد كاهش
مر گومير ميشود .به همين دليل هم
اولويت تزريق با سالمندان است ،چرا كه
74درصد مرگها مربــوط به اين گروه
ســني اســت .اگر اينها واكسينه شوند
74درصد مرگها كاهش پيدا ميكند.
ما فعال در كشــور با افزايش مرگهاي
كرونايي مواجهيم اما با قاطعيت به شما
ميگويم كه با اين روند واكسيناسيون،
از نيمه اول آبان مــاه ،ميزان مرگهاي
روزانه ما به زير 50نفر ميرسد.

همشهري در گفتوگو با كارشناسان ،ميزان ايمني ايجاد شده پس از
تفصيليباهمشهري،ازمشكالت529روز
وگوي
دوزت
پسدرازگف
كرونا
مليبهمقابله
ستاد
بررسي كرد
اول را
پروتكبالها
توجهي
سخنگويو بي
تزريق واكسن

مديريتكرونا،وارداتواكسنوخلفوعدهكشورهايديگرميگويد

براي قطع زنجيره كرونا بايد واكسن وارد شود

سياســت ما اين بود كه تنهــا در دو حالت واكســن خارجــي وارد ميكنيم؛ يكــي اينكه اين
واكســن مورد تاييد ســازمان هاي بينالمللي باشــد و فاز ســوم را تكميل كرده باشــد و دوم
به صورت انتقــال تكنولوژي به كشــور وارد شــود .كاري به درســت يا نادرســت بــودن اين
سياســت ندارم .افــرادي خــارج از چارچــوب وزارت بهداشــت در اين بــاره تصميم گرفتند

در مجموع بــه چه تعداد
واكسن نياز داريم؟

عكس :امير رستمي

شــركتهاي توليدكننده واكســن ،از
همان ابتدا به توصيه ســازمان جهاني
بهداشــت ،تنها بــه دولتها واكســن
ميفروشــند 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 نميشــود 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
ميتوانند 200ميليون دوز واكسن وارد
كنند كه محقق نشــد .ما براي واردات
واكسن3 ،شــرط 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 واكسنها بهدست
سودجويان برسد و خريد و فروش شود،
تا جايــي كه اين واكســنها وارد ايران
هم شــد و با ورود پليس فتا تعدادي از
افراد مرتبط دستگير شدند .زماني هم
كه ميگوييم شــركتهاي خصوصي از
سهميه دولت استفاده نكنند منظورمان
اين است كه اين شــركتها بايد مازاد
بر ســهميه ايران و خارج از قراردادها،
واكســن وارد كنند .در غيراين صورت
از سهميه واكســن دولت كم ميشود،
اما اگر مازاد بر آن ســهميه باشد ،ما هم
مخالفتي بــا واردات نداريــم .بنابراين
اينطور نيست كه برخي عنوان ميكنند،
ما ميخواستيم واكســن وارد كنيم ،اما
نگذاشــتند .مثال ميگويند 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 ميخواهند
واكســن وارد كنند ،بياورنــد و رايگان
توزيع كنند.

آمــار مبتاليــان ديروز

واکسنهای تزریق شده(دوز)

آمــار جانباختگانديروز

529روز از ورود رســمي كرونا به
زهرا جعفرزاده -مريم سرخوش
روزنامهنگار
كشــور ميگذرد؛ تنها به استناد
آمارهاي اعالم شده از سوي وزارت
بهداشت ،شمار مرگها 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 كردهاند .در پيك پنجم كرونا و شيوع دلتا ،ميليونها نفر در
انتظار دريافت واكسن ،نشستهاند تا نوبتشان شود .حاال درهمين شرايط ،ايران
را در پلههاي پايينتري از ايمن كردن جمعيت و مديريت كرونا قرار داده است؛
مديريتي كه بهگفته عليرضا رئيسي ،سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا و معاون
بهداشت وزير بهداشت ،در 16ماه گذشته ،با چالشهاي زيادي همراه بوده است.

چقدر از اين ناكامي به قصور مديران
مربوط ميشود؟

درصد قصور مديران وزارت بهداشــت
بســيار كم اســت .قبول دارم يكسري
قوانين مشكلدار در كشور داريم .مثال
برخي كشورهاي اروپايي و آمريكايي در
تحقيقات ساخت واكسن سرمايهگذاري
كردند و هزينه دادند .اگر هم در مرحله
تحقيق ،طرح شكســت میخورد ،هيچ
پولي بازگردانده نميشد .اما كشور ما نه
چنين ظرفيتي داشت و نه سياستي كه
به اين مرحله وارد شود.
در بخش كارآزماييهاي
باليني هم ما ورود پيدا نكرديم .شايد
اگر اين اتفاق ميافتاد ســهميه ما
خيلي بيشتر ميشد .اينطور نيست؟

بله ،خيلي از كشورها در كارآزماييهاي
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
ميكنيم؛ يكي اينكه اين واكسن مورد
تأييد ســازمانهاي بينالمللي باشــد
و فاز 3را تكميــل كرده باشــد و دوم
بهصــورت انتقال تكنولوژي به كشــور
وارد شــود .كاري به درست يا نادرست
بودن ايــن سياســت نــدارم .افرادي
خارج از چارچوب وزارت بهداشــت در
اينبــاره تصميم گرفتند .بــه هر حال
تمام واكسنها مجوز مصرف اضطراري
گرفتهاند و تأثير آنها را بايد در سالهاي
آينده روي كــودكان ،مــادران باردار،
سالمندان و ســاير گروههاي سني در
فاز پست ماركتينگ بررسي كرد .دولت
ما براي واردات واكســن ،ريسك نكرد.
ميدانم كه اگر ما هم همان سياست را در
پيش ميگرفتيم و در كارآزمايي باليني
فاز يك و دو شــركتهاي توليدكننده
واكســن ،شــركت ميكرديــم وزارت
بهداشــت را با خاك يكسان ميكردند
و ميگفتند مردم را موش آزمايشگاهي
كردهايم .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 واكســنها،
نهايي نيســت .از ميان واكسنهايي كه
در فهرســت اين ســازمان وجود دارد،
تنها 7واكســن مجوز مصرف اضطراري
دارند .خيلي از واكسنها در فاز دو مجوز
گرفتند؛ مثل سينوفارم و اسپوتنيكوي.

اوايل خيليهــا انتقاد كردنــد اما حاال
دنبال اين واكســنها هستند .ما كاري
به سازنده واكســن نداريم ،هر واكسني
كه وارد كشور ميشــود ،بايد از سوي
ســازمان غذا و دارو تأييد شود .سازمان
غذا و داروي ما يكي از سازمانهاي مورد
تأييد دنياست .اين سازمان براي مصرف
واكسن ،ســختگيريهاي زيادي دارد.
حتي صدور تأييديه براي واكســنهاي
داخلي هم با همين سختگيريها همراه
اســت .كميتههاي تخصصــي برگزار
ميكند و براساس اســتانداردها عمل
ميكند.

قــرار بــود بخشــي از
واكسنهاي مورد نياز ما از كووكس
تامين شــود .اما ميــزان اختصاص
واكسن از اين سبد بســيار كم بود.
بهنظر شما سبد كووكس براي توزيع
واكسن ،موفق عمل كرد؟

خير .حــدود 5.6ميليارد دوز واكســن
بايد از سوي شــركتهاي توليدكننده
و كشورهاي پولدار به كووكس تحويل
داده ميشــد ،اما تنها 136ميليون دوز
تعلق گرفت كه بايد در ميان 139كشور
توزيع ميشــد .قــرار بــود 20درصد
واكســنهاي توليد شــده هر شركتي،
به ســبد كووكس اختصاص پيدا كند.
كشــورهاي پولدار هم موظــف بودند
20درصد از خريد واكسنشان 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
ثبتنام 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
قطرهچكاني 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 مناطقشان درگير
كرونا شــده آنها هم صادرات را متوقف
كردند ،تا مردم خودشــان را واكسينه

يكشورهايديگردرتامينواكسن،
تحريمها،بيپولي،سياستگذاريهاوبدعهد 
ايرانراازسايركشورهاعقبانداخت.درميداننبردنابرابركرونا،بخشخصوصي
براي واردات واكسن با چالش مواجه شد ،سبد كووكس كه قرار بود بخشي از نيازها
راتامينكند،بهوعدهاشعملنكرد،كشورهاازترستحريم،محمولههايواكسن
رامخفيانهبهايرانميفرستادند،ايرانبابيپوليمواجهشدوازهمهاينهاگذشته،
رعايت پروتكلها بهدليل ناتواني در حمايت مالي از آنها ،به پايينترين ميزان
رسيد.دراينميانواكسنهايداخليهمبهتوليدانبوهنرسيدندووعدههاعملي
نشد .حاال رئيسي چند روز مانده به پايان دولت دوازدهم ،در گفتوگوي مفصلي با
همشهري ،از چالشهاي سياستگذاري ،مشكالت اقتصادي و مواضع كشورهاي
ديگر نسبت به ايران در تامين واكسن ،ميگويد.

كنند .در اســفند  99قرار بود از چين و
روسيه واكسن وارد شــود اما اين اتفاق
نيفتاد .ما نميتوانيم به تعهد كشــورها
براي تامين واكسن اعتماد كنيم.
اگر مــا ممنوعيتي براي
واردات واكســن فايــزر و مادرنا
نداشتيم ،آيا بهنظر شما اين كشورها
به ما واكسن ميدادند؟

آمريــكا تــا زمانــي كــه 40درصد از
جمعيتش را واكســينه نكرده بود ،هيچ
واكسني به كانادا كه بزرگترين خريدار
فايزر و همپيمان و همســايهاش است،
نفروخــت .كل ظرفيــت توليــد فايزر
739ميليون دوز در سال است .آنها ابتدا
خودشان واكســينه ميشوند بعد آن را
به كشــورهاي ديگر ميدهند .كشوري
كه براي فروش ماســك ،مــا را تحريم
كرده بود ،تصور ميكنيد به ما واكســن
ميفروشد؟ همه اينها در شرايطي است
كه سه مالحظه در ارتباط با اين واكسن
وجود دارد .يكي اينكه پلتفرم آن Mrna
اســت كه پلتفرم جديدي اســت ،دوم
اينكه ،آمريكا كشوري است كه ما را براي
همهچيز تحريم كرده و سوم اينكه ،در
يك دورهاي همپيمانان آمريكا واكسن
ميخواســتند و به هميــن دليل اين
كشور ،ديگر به ســاير كشورها واكسني
نفروخت .هماكنون تزريق واكســن در
اين كشــور مرز 300ميليون نفر را رد
كرده و حاال شايد ،محدوديتهاي قبلي
را نداشته باشد.
قرار بود تا پاييز 60ميليون
دوز واكسن اسپوتنيكوي 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 ميشود؟

قرار اســت اين خط توليــد ،ماهانه دو
ميليون دوز بــه ايران واكســن بدهد،
احتمــاال از مهرمــاه ،اين خــط فعال
ميشود.
درباره ســينوفارم گفته
ميشود 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
بيمارستانها ،كساني بودند كه واكسن
نزدهاند .كمتــر از 2درصد از آنها دو دوز
واكســن دريافت كرده بودند .با همين
شــاخص ميتــوان گفت ســينوفارم
90درصد شــانس زنده ماندن افراد را
افزايش ميدهد .اين عدد بااليي است .از

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

ظاهرا برند واكسنها 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
واكسنهاي ايراني جايي ندارند .اين
مشكل را چطور ميتوان حل كرد؟

ما از نماينده ســازمان جهاني بهداشت
درخواســت كرديم ماجــراي توجه به
برند واكســنها را به آن كشورها تذكر
دهــد .هماكنــون 4-5 ،واكســن در
فهرست برخي كشورها قرار گرفته ،اين
نژادپرستي و بيعدالتي 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
ميخواهند واكسن توليد كنند ،بهدليل
بياعتبار شــدن واكسنشان ،بيانگيزه
ميشوند .اين موضوع تنها شامل بركت
نميشود بلكه ســينوفارم هم جزو اين
واكسنهاست .مشكلي كه اين تبعيض
بهوجود آورده اين اســت كه كارگران
ايراني شــاغل در كويت وقتي به ايران
ميآيند و دوباره ميخواهند برگردند ،با
ممنوعيت ورود مواجه ميشوند .به آنها
گفتهاند بايد حتما يكي از اين واكسنها،
يعني مدرنا ،فايزر ،جانسوناندجانسون
يا آسترازنيكا را تزريق كرده باشند ،در
غيراين صورت اجــازه ورود ندارند .اين
ظلم بزرگي است .كشورهاي ديگر هم
چنين اقدامي را انجــام ميدهند .تنها
واكســني كه در ايران تزريق ميشود و
مورد تأييد آمريكاست ،آسترازنيكاست.
آنها ما را مجبور ميكنند 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 بينالمللي صادر ميكنيم.
اما كشورهاي ديگر ،جز آســترازنيكا،
واكسن ديگري را قبول نميكنند.
آمار فوتي و ابتالي كرونا
باال رفتــه و در پيك پنجم به ســر
ميبريم ،بهنظر 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

تاكنون 15ميليون دوز واكسن به ايران
وارد شده است .با توجه به تسريع روند
واكسن در كشــور و تامين واكسنهاي
داخلي ازماه آينــده بهطور ثابت ماهانه
بين 5تا 7میليون 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
ميشــويم .براي دوز تكميلي و يادآور
هم به 110ميليون دوز ديگر نياز داريم.
بنابراين همچنان الزم است واكسن وارد
شود .بررسيها نشان ميدهد 84درصد
بيماريهــاي زمینــهاي در ميان افراد
باالي 50سال شايع است .اين افراد در
كشور ما جمعيت 15ميليون و 700هزار
نفري را تشكيل ميدهند .ما اگر دو دوز
واكسن براي آنها درنظر بگيريم ميشود
32ميليون دوز.

براي دور دوم واكسيناسيون
كه گفته ميشود 6ماه بعد از مرحله
اول واكسيناسيون است ،برنامهاي
داريد؟

تجديد واكسيناســيون زودتر از 8ماه
اتفاق نميافتد.

واكسنهاي توليد داخل
چقدر در واكسيناســيون ميتوانند
سهم داشته باشند؟

واكســن بركت اعالم كــرده از اينماه
ميتوانــد 4ميليون دوز بــه ما تحويل
بدهد .انستيتو پاســتور هم وعده داده
از مهر ،حدود يك ميليون واكســن در

برخــي كشــورها اعــام
كردهانــد تنهــا در صورت
تزريــق 4واكســن مادرنا،
فايزر ،جانسون اند جانسون
و آسترازنيكا ،مجوز ورود به
مســافران را ميدهند ،اين
بيعدالتي و تبعيض است،
زيرا تنها واكسني كه در ايران
تزريق ميشود و مورد تاييد
آمريكاست ،آسترازنيكاست.
آنها ما را مجبور ميکنند اين
واكســن را بخريم .سازمان
بهداشت جهاني بايد به اين
موضــوع ورود كند و جلوي
آن را بگيرد
اختيار ما قرار دهد .هماكنون 6واكسن
در كشور در مرحله كارآزمايي و توليدند.
3واكسن ويروس ضعيف شدهاند و 3نوع
ديگر مثل ســيناژن و رازي و پاســتور،
نوتركيب هســتند .اگر آن 30ميليون
دوز واكسن سينوفارم وارد شود ،ذخيره
خوبي خواهيم داشت.
شــما بهعنوان سخنگوي
ســتاد ملي مقابله با كرونا و معاون
بهداشت وزارت بهداشت ،مديريت
كرونــا در 17ماه گذشــته را چطور
ارزيابي ميكنيد؟ مديريت كرونا در
اين مدت چه اشتباهاتي داشت؟

گفتن اينكــه چه اشــتباهاتي مرتكب
شديم ،راحت نيست .اما ميتوانم درباره
مشكالت حرف بزنم .بيشترين مسئلهاي
كه ما با آن مواجه بوديم ،ناشناخته بودن
ويروس بود .ما با كرونا شــطرنج بازي
ميكرديم ،منتظــر بوديم تا ببينيم چه
حركتي ميزند تا مــا هم حركت بعدي
را بزنيم .ما يك كشور پهناور با قوميتها
و فرهنگهاي متفاوتي هستيم .يكي از
ابزارهاي اصلي ما ،رعايت پروتكلهاي
بهداشــتي اســت .در كنار اين موضوع
مســائل اقتصادي قرار ميگيرد كه در
كشــور ما دو تأثير داشــت؛ يكي اينكه
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كرونا ذاتا بيماري پرخرجي بود و دوم،
روي اقتصاد مردم تأثير گذاشت .وقتي
اقتصاد كشــوري ضعيف باشد ،اصناف
مثل مغاز ههــا و كاســبان نميتوانند
تعطيل باشــند ،چرا كه دولت يا بهطور
كلي نظام ،توانايي پشــتيباني از بخش
خصوصي را نداشــت .كشورهاي ديگر،
مردم را قرنطينه و ماهانــه 2هزار دالر
به افراد پرداخت ميكردند .شما وقتي
مغازهاي را تعطيــل ميكنيد بايد پولي
داشته باشــيد .در ماههاي اولما اعالم
كرديم بانكها يكماه براي پاس كردن
چكها مهلت دهند اما كاســبان به ما
گفتند كه ما در حالت عادي 3ماه ديرتر
چكهايمان را پاس ميكنيم 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 خانهنشيني
و قرنطينه ميزدند چه كســاني بودند؟
يا حقوق بگير دولت بودند يا پزشــكان
كه مطبهايشــان باز بــود .نميگويم
بد ميگفتنــد .موضوع اجرايي شــدن
كار بود .چــرا كه مديريــت كروناي ما
آسيبپذير بود.
با توجه به باال بودن آمار
فوت و ابتال و ضربه اقتصادي ناشي از
شيوع ويروس ،بهنظر شما ما از هر دو
طرف در مديريت كرونا ،بازنده بوديم؟

مــن ميگويم كارمان ســخت بود .من
هميشه از اصناف تشكر ميكنم كه در
آن شرايط كمك كردند و تعطيل شدند.
ما چارهاي نداشتيم .كشــورهاي دنيا،
واكســن زده ،باز هم در پيكها تعطيل
ميكنند .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 زيرساختهاي اكسيژنساز
در بيمارســتانها مواجــه شــديم كه
بســيار ضعيف بود .قبــل از كرونا تنها
آيسييوها ،تحت فشار اكسيژن بودند،
اما بعــد از كرونا ،كل بيمارســتان افت
كــرد .بعدها نظامهاي ســامت دنيا را
براســاس مديريت كرونايشان ارزيابي
خواهند كرد.
شما به مديريت كرونا در
كشور چقدر نمره ميدهيد؟

اگر 10ميليون بيشتر از اين واكسن به ما
داده ميشد ،نمرهمان خوب بود .تأخير در
واردات واكسن ،مشكالت زيادي برايمان
ايجاد كرد .بيشترين مشــكل ما تامين
واكسن است ،درحاليكه در توزيع هيچ
تأخير و تعللي نداريم24 .ســاعت پس
از نشســتن هواپيماي حامل واكســن،
واكسنها توزيع ميشــود .بهطور كلي
نميتوان نمره مشخصي داد .اما ميتوان
گفت نياز به تالش بيشتري داريم.

انتقادي كه از مســئوالن
ســتاد ملي مقابله با كرونا ميشود،
بهكار نگرفتن متخصصــان و افراد
صاحبنظر در تصميمات اســت .چرا
اين افراد در جلسههاي ستاد مشاركت
داده نشدند؟

ستاد ملي مقابله با كرونا ،محل بحثهاي
كارشناســي نيســت .كارشناســان و
متخصصــان در كميتههــاي تخصصي
كه در ســطح وزارت بهداشــت برگزار
ميشــود ،حضــور دارند كه تمــام آنها
استادان دانشگاه و عضو نظام پزشكياند.
در وزارت كشــور از تمام ايــن افراد هم
دعوت ميشود .ستاد ملي مقابله با كرونا،
محــل تصميمگيري 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 ميكنند كه چرا
از ما دعوت نميشــد آيا آنها پيشــنهاد
خاصي دارند؟ فرمــول پيچيدهاي دارند
كه هنوز رو نكردهانــد و ميخواهند رو
كنند؟ كارشناسان ميگويند 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،
برنامهاي درنظر دارد؟

موضوع سالمت روان ما از ابتداي كرونا
فعال بود و در بحث ســوگ ،برنامههاي
زيادي داشــت .مــا در ســايت وزارت
بهداشــت هم در لينكي ،ارزيابيهاي
اوليــهاي در ايــن ارتبــاط داريــم.
بررسيهاي ما نشان ميدهد كه از ميان
تمام گروهها ،نيروهــاي كادر درمان ،از
نظر روان ،آســيبهاي زيادي ديدند و
انتظار داريم ،پس از كرونا ،اين آسيبها
حادتر و مزمنتر شود .در همين راستا،
دستورالعملهاي خاصي براي بيماران
بستري شــده در بخشآ يسييو بعد
از ترخيــص داريــم ،تا كمتــر درگير
آسيبهاي رواني شوند.
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نگاه
مارگارت اتوود ،نويسنده سرگذشت
نديمه:

جنبشهاي توييتري
راهحل مهار خشونت عليه
زنان نيست

ديدار با پرويز شهدي به بهانه گذر از صدمين ترجمه

يمانيم
بدون خواندن در حد حرف باقي م 
فرشاد شيرزادي
روزنامهنگار

پرويز شــهدي چنــدي پيش
گفت وگو صدمين ترجمه خــود را راهي
بازار كتاب كرد و با اين حساب،
شمار كتا بهايي كه از اين مترجم 85ساله
دوستداشــتني و خوشفكر منتشر شده،
از100هم فراتر رفت .در كارنامه كاري او ترجمه
آثاري از فئودور داستايفســكي ،آلن روب
گرييه ،ايتالو كالوينو ،آلبر كامو و كريستين
بوبن به چشم ميخورد .شهدي عالوه بر تسلط
به زبان فرانسه ،فارسي پاكيزه و سليسي دارد
و مخاطب از خواندن ترجمه او لذت ميبرد.
گفتوگوي ما با اين مترجم پيشكسوت درباره
مطالعه ،كتاب و كتابخواني است و اينكه فضاي
مجازي و بازيهاي رايانهاي ،طي ســالهاي
اخير جايگزين كتاب و مطالعه شده كه به قول
شهدي اگر تبديل به ساختار شود ،بهسختي
ميتوان آن را تغيير داد.
پيشترها در جايي عنوان كرديد كه
بازي با گوشيهاي همراه و تبلت در اتوبوس و
مترو ،اگر به جاي عادت به مطالعه جابيفتد،
سخت ميتوان آن را تغيير داد .بهنظر شما در
جامعه ما كه آمار مطالعه كتاب پايين است،
اين عادت اشتباه روزبهروز در حال گسترش
نيست؟

متأســفانه چرا .با توجه به اينكه كتابخواني در
كشــور ما و ميان جوانان ســابقه طوالني ندارد
و روزبهروز كمتر شــده ،اين خطر جدي است.
آماري دارم از ســالهاي 1357تــا 1368كه
كتابها در آن زمان در شمارگان 10يا 15هزار
نسخه به چاپ ميرسيد .هماكنون اين شمارگان
به  500و گاهي هم به 200نســخه تقليل يافته
است .اين نشانه آن است كه نهتنها در جامعه ما
به شمار كتابخوانها اضافه نشده ،بلكه روزبهروز
از شمارشان كمتر هم شده است .اما درباره تبلت
و گوشيهاي لمســي بايد بگويم كه موضوعي
جهانگير است و همه دنيا با اين موضوع درگيرند،
اما نه بهشدت كشــور ما .از نظر كاربري فضاي
مجازي ،اين آمار در كشورهاي توسعهيافته دنيا
هم باالســت .در جايي خواندم كه در كل جهان
چند صد ميليون نفر گوشي همراه دارند و از اين
گوشــيها هم صرفاً براي گفتوگو و رساندن
پيام استفاده نميشود .اما آنها بهدليل اينكه
ســابقه كتابخواني چشــمگيري داشتهاند،
مانند كشور ما وضع كتاب و كتابخوانيشان
تخريب نشده و آســيب نديدهاند .موضوع
ديگر در كشــور ما گراني و حضور ناشراني
است كه كتابهاي بيكيفيت چاپ ميكنند
و در اين بين پول هنگفت به جيب ميزنند يا
ترجمههايي را راهي بازار ميكنند كه از روي
دســت ديگر مترجمان رونويســي شده است.

خالصه اينكه مشــكالت كتاب و كتابخواني در
جامعه ما يكي ،دو مورد نيست.

در گفتوگويي اشــاره كرديد كه
رسانههاي فرانسه بهخودي خود دانشگاهي
براي مردم تلقي ميشوند و به آگاهيبخشي
و كماشتباه بودن و فرهنگسازي آنها اشاره
داشــتيد .با توجه به اينكه فضاي مجازي ما
آشفته است و تسلســل ندارد ،چرا در اين
آشــفتهبازار مردم بيشــتر با گوشيهاي
لمسيشان مشغولند و ميل و رغبت به مطالعه
در آنها كمرنگتر شده است؟

پيش از اينكه گوشيهاي لمسي هم وارد ايران
شود ،چنانچه بايد و شــايد كتابخوان نداشتيم.
كتابها چه قبل و چه پــس از انقالب مميزي
ميشود و اين موضوع قدري بياعتمادي ميان
مردم ايجاد كرده اســت .گرانــي كتاب موضوع
ديگري اســت .كتاب 4جلدي من كه چند سال
پيش با قيمت 20هزار تومان به فروش ميرسيد،
قيمتش امروز از 200هزار تومان هم فراتر رفته.
در فرانسه عالوه بر اينكه مجلهها و روزنامههايي
وجود دارند كه به شكل مجزا به ادبيات و كتابها
و جوايز ادبي ميپردازند ،روزنامههاي عمومي هم
صفحاتي درباره ادبيــات و كتاب دارند .در ايران
هم قب ً
ال چنين بود ،اما متأسفانه هماكنون ،هم
تعداد روزنامهها كم شــده و هم كمتر به ادبيات
و كتاب بها ميدهند .مجلهها هم كه به زحمت
در اين شرايط منتشر ميشوند .رسانه مسئوليت
خطيري در شناســاندن كتاب به مخاطب دارد.
وقتي مخاطب كتاب حرفهاي نيســت ،ممكن
است نويسنده و مترجم زبده را نشناسد و نداند
كه كتاب درباره چه موضوعي است .درواقع اين
وظيفه روزنامهها و مجلههاســت كه نويسنده و
كتاب ارزشمند و درخشان را بشناسانند.
به اين موضوع اشــاره كرديد كه
چند صد ميليون نفر گوشــي همراه لمسي
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مارگارت اتوود ،نويسنده مشهور كانادايي
كه اغلب داستانها و رمانهاي او به فارسي
ترجمه شده است ،با اشاره به تأثير كتابش
در جنبشهــاي آزاديخواهانه زنان گفت:
جنبشهاي توييتــري بيشــتر از اينكه
راهحل باشد ،نشانه بيماري بزرگتر است.
به گــزارش استاليســت ،اين نويســنده
شــهير و فعال سياســي كانادايي و يكي
از بنيانگــذاران انجمن نويســندگان اين
كشور درباره موضوع جنبش اخير زنان در
شبكه اجتماعي توييتر اظهارنظر كرد .در
اكتبر 2017ميالدي هشتگ «من_هم»
در توييتر گســترش پيدا كــرد و بارها به
اشتراك گذاشته شــد .اين هشتگ براي
محكوم كردن اذيت و آزار جنسي و ساير
موارد مشــابه مورد اســتفاده قرار گرفت.
وي دربــاره اين هشــتگ و جنبش گفته
است كه چنين اقداماتي نميتواند راهحل
مناسبي براي مبارزه با خشونت عليه زنان
باشــد .وي در گفتوگو با رسانهها گفت:
«بهنظــر من اين جنبــش و حركتهايي
شبيه اين شعارگونه اســت و نميتوان با
چنين حركتهايي حقوق زنان را احقاق
كرد».
بسياري از شركتكنندگان در اين جنبش
اينترنتي به رمان «سرگذشت نديمه» اتوود
استناد ميكنند و آن را الگويي براي مبارزه
خود ميدانند .اين كتاب اتوود تأثير زيادي
در راهاندازي اين جنبش داشته است .اتوود
در اظهارنظر خود ميگويــد« :من از اين
مسئله خوشــحالم كه كتاب «سرگذشت
نديمه» انگيزه زيادي در زنان براي گرفتن
حق خود داشــته اســت ،ولي نميتوانم
اينگونه جنبشها را تأييد كنم.
در ســال 2017ميــادي كتا بهــاي
مارگارت اتوود در انگلستان نسبت به ديگر
نويســندگان معاصر بيشــترين فروش را
داشته است .اتوود در ادامه صحبتهايش
از دوران دانشجويي خودش ميگويد كه
چگونه استاد دانشگاه به او گفته است كه
به جاي نوشــتن به ازدواج فكر كند؛ ولي
اتوود از سال 1972بهطور تمام وقت شغل
نويسندگي را انتخاب ميكند.
اتوود ميگويد« :استقالل مالي براي همه
زنها چيز خوبي است ولي ارزش محسوب
نميشود .هيچكس به من نگفت كه براي
خوشبختي بايد با يك مرد ثروتمند ازدواج
كنم .بهنظر من جنبشهاي توييتري مثل
«من_هم» نشانههاي يك بيماري بزرگتر
است كه بايد از طريق ديگري حل شود».
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دارند .آيا نميتوان گفت كه شهروندان اين
روزهاي جهان به كليدواژه دلخوش هستند
و اغلبشــان مانند ما ايرانيها دنبال تفريح
و سرگرمياند؟

البته در فضــاي مجازي در كنــار اطالعاتي كه
ميتواند مفيد واقع شــود ،اطالعاتي با حجم باال
وجود دارد كــه يا جنبه تبليغاتــي دارد يا جنبه
تفنن ،و ارزشــي براي تلف كردن وقت ندارد .در
كشــورهاي ديگر چون دسترســي به همهچيز
دارند و آزادي بيان و قلــم هم حد و مرزي ندارد،
روزنامهها و مجلهها در كنار كتاب ،همچنان نقش
مهمي را ايفا ميكنند .بســياري از شــهروندان
شهرهاي توسعهيافته جهان خودشان را محتاج
اين نميدانند كه حتما و بيبرو و برگرد در فضاي
مجازي حضور داشته باشند؛ مگر اينكه موضوعي
موردعالقهشان باشد يا مكمل كارشان و اطالعات
شخصيشــان بهنظر برسد .اســتفاده از فضاي
مجازي به اندازه اينجا نيست كه تا اين اندازه وقت
تلف شده و مسائل بيارزش مطرح ميشود .آنها
فرصتش را ندارند كه بــه اين موضوعها بپردازند
و اينترنت و فضاي مجازي بــراي كار و تالش و
درس بهكار گرفته ميشود .اما در ايران ،استفاده
از فضاي مجازي مانند همــه كارهاي ديگرمان
بيپايه و اساس اســت .خوي كتاب خواندن و رو
به ادبيات و فلسفه آوردن ،توسط چهكسي و كجا
بايد در انسانها نهادينه شود؟ اول خانواده اهميت
دارد كه اگر اهل كتاب و مطالعه نباشند ،بچه هم
بهندرت جــذب كتاب ميشــود .دوم در محيط
دبستان و آموزشي اســت كه آنجا هم خبري از
تبليغ براي كتابخواني به چشــم نميخورد .در
دوران تحصيل مــن ،هم در دبســتان و هم در
دبيرستان ،البهالي درسهاي فارسي ،بهتدريج
كه به كالسهــاي باالتر ميرفتيم ،از شــعراي
بزرگ و كالســيك ،نمونههايي ميآوردند كه ما
براي امتحــان موظف بوديم يكــي ،دو قطعه از
شعرهايشــان را حفظ كنيم ،اما امروز صحبتي
از كتاب غيردرسي نيســت و بچهها بدون اطالع
وارد حوزه آموزشي ميشــوند .ادبيات جهان به
كنار ،ادبيات خودمان هم كــه اقيانوس بيكراني
اســت ،از آن هم اطالعي ندارند .درواقع ادبيات
ما نشانه اصالت ،ماهيت و هويت ماست؛ درست
مانند زبانمان .بيتوجهي به موضوع كتاب ،ما را
در سطح خواندن ،نوشتن و بيشتر حرف زدن باقي
ميگذارد .در دانشگاه كه در رشته فرانسه ،زبان
فارسي داشتيم ،از گلستان و قصايد ناصرخسرو
مطلــب ميخوانديم .حتي خــوب در خاطر
دارم كه يكبار اســتادي ما را موظف كرد
تا گلســتان را به فرانســه ترجمه كنيم.
همينها 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 توسعهيافته 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 بهدنبال
سرگرمياند؟

در كتابي با عنوان «اقيانوسي به عمق يك وجب»
كه بهتازگي آن را خواندهام ،نوشــته شــده كه
علوم را به ما ياد ميدهند ،اما فكر كردن را به ما
نميآموزند! اگر كســي فكر نكند و اهل انديشه
نباشد ميشــود چهارپايي كه بر او كتابي چند
بستهاند .موضوع اصلي و عمده ،فكر كردن است.
دكارت ميگويد« :من فكر ميكنم ،پس هستم»؛
يعني اگر فكر كردن نباشد ،طوطيوار نكتهها و
موضوعاتي را ياد ميگيريم و ســپس خيلي زود
فراموش ميكنيم .اما كســي كه دنبال چرايي
است ،دربســت و كوركورانه موضوعات را قبول
نميكند .وقتي فكر كردن در ميان نباشــد ،هر
كس هر چه بگويد ،يا قبول ميكنيم يا نميكنيم
و ديگر پي موضوع ،جستوجويي انجام نميشود.
پس به اين موضوع فكر نميكنند كه گفتهاي كه
مطرح شده ارزش داشته يا خير .اينها همه دست
بهدست هم ميدهد تا مردم بهدنبال تفنن باشند.
آفت ايــن رويه در آينــده دور و
نزديك چيست؟

يك بچه وقتي به دنيا ميآيد ،خواصي ذاتي دارد
و بقيه اكتسابي اســت .اين اكتساب را نخست،
محيط خانواده به بچه ميآموزد .سپس دبستان
و دبيرســتان و بعدها دانشــگاه .در كنار اينها
كتابها و روزنامهها و مجلهها هم نقش دارند كه
باعث تكميل شــخصيت فرد ميشوند .بستگي
به اين موضــوع دارد كه در چــه زمينهاي و به
چه شــكل بچه بزرگ شــود .زماني كه فرانسه
بودم ،دخترم كالس ســوم دبيرستان بود .يكي
از درسهاي بچه من داســتاني از ادگار آلنپو
بود كه بودلــر آن را ترجمه كــرده بود .تعجب
كردم كه در كنار شــعرا و فالســفه فرانسوي،
نويســندهاي آمريكايي هم معرفي ميشــود و
بچهها بايد آن را تجريــه و تحليل ميكردند تا
بدانند كه افكار او در نيمه نخست قرن نوزدهم،
چقدر براي نويســندگان بعدي راهگشا بوده و
بسياري از نويســندگان عهد ما و قرن بيستم،
دنبالهروي آنچه شــدند كه ادگار آلنپو مطرح
كرد .درست مانند اين ميماند كه بچهاي را به
مدرسه نفرســتيد .طبيعتاً وقتي كه به مدرسه
نرود ،خواندن و نوشــتن هم فرانخواهد گرفت.
فقط حرف زدن يــاد ميگيــرد و آن هم آنچه
پدر و مادر و مردم در كوچــه و بازار ميگويند.
اطالع او از جهان بيرون به آنچه محدود اســت
كه ميشنود .اگر مســائل علمي را هم بخواهيد
براي او بشــكافيد ،برايش مطلقاً مفهوم نيست
و نميداند كه ديگــران درباره چه چيزي حرف
ميزنند .اين شبيه به وضعي است كه ما داريم.
درس خوانــدن و مدرك گرفتــن هنگامي كه
نتيجه عملي نداشته باشد ،دردي را دوا نميكند.

«رشد سريع و گاه ناهنجار مراكز شــهري ،افزايش جمعيت شهرها و
گسترش ساختوسازهاي نامناسب باعث واردشدن زيان به بافتهاي
تاريخي و بيهويتي شهر ميشــود .تهران نيز در 100سال اخير تغيير
و تحوالت زيادي را تجربه كرده و از شــهري كوچك با جمعيت حدود
15هزار نفر در ابتــداي قرن به يكي از بزرگترين شــهرهاي جهان با
جمعيت حدود 9ميليون نفر تبديل شــده اســت .به موازات اين رشد
جمعيت كه تغييرات زيادي را به آن تحميل كرده ،روند مدرنيزاسيون
تحت تاثير روندهاي جهاني چهره شهر را تحت تاثير قرار داده است».
(از مقدمه ناشر)
در آستانه قرن نو ،با شهري كه ساخته شده است و البته اينجا و آنجا بد
ساخته شده است ،چه ميتوان كرد؟ با هزار مشكل و مسئله آن چگونه
برخورد كنيم؟ و شايد مهمتر اينكه چگونه از ميان انبوهي از فرهنگها،
سازهها ،كاستيها و معضالت اجتنابناپذير رشد بيقاعده ،چيزي از دل
اين شهر بيرون بياوريم كه به ما هم تصوري از هويت و گذشته آن دهد
و هم چشماندازي به آينده آن باز كند؟ اين مسير ،مسير آينده ،از كجا
ميگذرد؟ يكي از كارهايي كه ميشود كرد ،آن است كه تا حد امكان به
شهر نزديك شويم ،رنگ و بوي آن را حس كنيم و دنبال نقطهاي براي

ميراث صنعتي؛ از مفهوم تا مصداق
كتــاب «ميــراث صنعتــي؛ از مفهوم
تا مصداق» نوشــته پيــروز حناچي و
ســارا تيمورتاش 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  ۱۹۸۰و  ۱۹۹۰ميالدي،
ســبب شــد برخي از شــاخصترين
تغييــرات در طراحي شــهري اتفاق
بيفتد .فضاهاي صنعتــي متروكي كه در دل
شــهرها قرار داشــتند يا كاربري آنها با فعاليتهاي شــهري تناسبي
نداشت ،تغيير كاربري يافتند .انطباق مجموعههاي صنعتي با نيازهاي
روز جامعه زمينه حضور آنها را در زندگي معاصر فراهم كرد و ســبب
حفظ ميراث صنعتي شــهرها شــود .عبارت ميراث صنعتــي از اينجا
متولد شد و توانست جايگاه خود را در ادبيات حفاظت و توسعه شهرها
رسميت ببخشــد ،در نتيجه فضاهاي كارخانهاي و هر آنچه نمايشي از
صنعت را بهدنبال داشت نيز شايسته طبقهاي جديد در ميراث فرهنگي
كشورها شد.
در ايران اگر چه گامهاي ابتدايي در راه حفظ اين آثار برداشــته شده،
اين اقدامها پراكنده و بدون خطمشي مشخصي است .هنوز چارچوب
حقوقي بــراي حفاظت از ميراث صنعتي پايهگذاري نشــده اســت و
سياستهاي فرهنگي ايران شامل موضوعات مرتبط با ميراث صنعتي
نميشود .در واقع فقدان برنامه مديريتي يكپارچه ،برخورد سليقهاي با
آثار را در پي داشته و در بسياري موارد حتي اقدامهاي موازي را سبب
شده است .در نتيجه تهديد بزرگي موضوعات صنعتي را رو به ويراني و
انحطاط ميبرد و جامعه براي هميشه آنها را از دست خواهد داد .از دست
رفتن كاربري معماري صنعتي در دل شهرها و عدمتوفيق اجتماعي آن،
سرنوشتي جز تخريب و پي افكندن بنايي نو از جنس روزمره براي آنها
مقدر نميكند .خوشبختانه اين موضوع از ابتداي دهه  ۹۰در دانشگاه
تهران در كانــون توجه قرار گرفت و پژوهشهــاي متعددي روي اين
موضوع انجام شــد ،همچنين همســو با اقدامهاي جهاني ،نمايندگي
كميته بينالمللي ميراث صنعتي در ايران و مؤسسه پژوهشي فرهنگ
و هنر دانشگاه تهران ايجاد شــد .به موازات ميراث صنعتي از مفهوم تا
مصداق فعاليتهاي پژوهشي ،تالش براي اقدامهاي ترويجي و برگزاري
كنفرانسها و كارگاههاي مرتبط با موضوع دنبال شــد و چشمانداز و
جايگاه خود را پيدا كرد .متاخرترين ثمره آن موضوع حفاظت و استفاده
مجدد از كارخانه سيمان ري بوده است.
پيروز حناچي ،اســتاد دانشگاه تهران در بخشــي از مقدمه اين كتاب
آورده است « :كتابي كه توسط كميته بينالمللي ميراث صنعتي منتشر
و بهعنوان دستورالعمل حفاظت و شــيوه مواجهه با فضاهاي صنعتي
مالك عمل است ،توســط نگارندگان ترجمه شده ،اما اين كتاب سعي
دارد مفاهيم حوزه ميراث صنعتي را به زباني خالصه و ســادهتر بيان
كند .مصداقهايي از تجربيات جهاني هم در انتها آورده شــده كه فقط
شامل نمونههاي خارجي است .از آنجا كه در كتاب «بازخواني تجارب
اجرايي انطباق پذيري و اســتفاده مجدد از ميراث صنعتي در ايران»
بهطور مفصل به نمونههــاي داخلي پرداختهايم ،از تكــرار آن در اين
بخش پرهيز شد.
حفاظت از ميراث صنعتــي ،افزون بر آنكه هويت مــا را پاس ميدارد،
معماري صنعتي كنوني ما را نيز دچار تحول ميكند و غفلت از اين آثار
سبب از دســت رفتن پياپي ثروتهاي فرهنگي ما خواهد شد .با وجود
آنكه در واجد ارزش بودن بناهاي صنعتي شــكي باقي نمانده ،فعاليت
علمي و عملي در اين حوزه كمرنگ است .اميد است پژوهشها در اين
حوزه تداوم يابد و موجب حفاظت ،حمايت ،مشاركت عمومي و توسعه
سايتهاي ميراث صنعتي شود».
اين كتاب 178صفحهاي به بهاي 54هزار تومان در قطع وزيري منتشر
شده است.

مرا در انتهاي دنيا خواهي يافت

تهرانگردي ،پابهپاي احمد مسجدجامعي
شــروع بگرديم .عيبهاي شــهر اول از همه بايد در
چشم شهروندان ديده شود ،در چشم آنها محو شود
و اوضاع بهتر شــود .تصميمگيري براي شهر بدون
زيستن و نفسكشيدن با آن و صرفاً بر مبناي تجارب
مكتوب چهبسا دشواريهاي زيستن در آن را افزون
كند .شهرها هركدام ماهيتي يگانه و منحصربهفرد
دارند .اين بــه معناي بيتفاوتي بــه تجارب جهاني
نيست اما نقطه عزيمت ماخانهها ،كوچهها ،خيابانها
و ميدانگاهها هستند .نقطه عزيمت نگاه شهروندان
به شهر است.
كتاب تهرانگردي پابهپاي احمد مسجدجامعي ،تالش
عضو شوراي شــهر تهران و گروهي از همراهانش بر
مبناي اين نزديكشدن به شهر اســت .ايدهاي كه بر اين فرض استوار
است كه هم خوب و بد شهر را بايد ديد و هم بايد ديد مردمي كه در هر
كوي و برزن زندگي ميكنند ،چه تصوري از آن خوب و بد دارند .اينكه
در محله خانيآباد خانه پدر و پدربزرگ مرحوم تختي قرار داشــته ،در
مناسبات آن محله اهميت دارد .براي اهالي ظرفيت فرهنگي ،اجتماعي

تازههاي نشر

و حتي اقتصادي ايجاد ميكند و تنها در گفتوگو
با اهالي است كه ميتوان فهميد درك آنها چقدر
به امكانات بالقوه اين ظرفيت نزديك است .همين
قاعده را وقتــي در محلهاي درمانگاه ،مســجد،
مجتمع تجــاري و امثالهم وجــود دارد ،تعميم
دهيم.
اين كتاب براي عالقهمندان تهــران منبعي از
اطالعات اســت ،براي مديران شهر يك كتاب
مرجع اســت تا بدانند كلنگ خــود را بر كدام
ديوار بزنند يا نزنند .مقدمه يونس شــكرخواه،
عضو هيــات علمي دانشــگاه تهــران در عين
اختصار ،چشمانداز دقيقي از فوايد تهرانگردي
ترسيم كرده اســت .خالصه تهرانگردي كاري است
كه اميدواريم توسط احمد مســجدجامعي و ديگران پي گرفته شود و
بر زمين نماند.

گردآوري  :فاطمه فرزاد -ياشار سالمزاده
انتشارات :مركز مطالعات و برنامهريزي شهر تهران

«مرا در انتهــاي دنيا خواهي يافت»
رماني است نوشــته «نيكال بارو» با
ترجمه سجاد تبريزي ،كه به تازگي از
سوي نشر خزه منتشر شده .نويسنده
در اين رمان ماجراي يك گالريدار
پاريســي را روايت ميكند كه يك
روز صبح نامهاي از يك زن دريافت
ميكنــد .هميــن اتفاق ،ســرآغاز
نامهنگار يهاي شــورانگيزي بين
شــخصيت اصلي داستان و اين زن
ناشناس است .مخاطب هم پابهپاي
گالريدار پاريســي پيش ميرود تا
بتواند هويت اين زن را كشف كند.
نيكال بارو نام مستعار نويســندهاي آلماني ـ فرانسوي است كه فقط با
دو رمان ،به يكي از چهرههاي سرشناس عرصه كمدي رمانتيك تبديل
شده .او بعد از موفقيت كتاب «لبخن ِد زنان يا طرز تهيه يك وعده عشق»،
رمان «مرا در انتهاي دنيا خواهي يافت» را منتشــر كرد كه اين كتاب
هم به يك كتاب پرفروش بينالمللي تبديل شد .رمان اول او نيز توسط
همين مترجم به فارسي ترجمه شده است« .مرا در انتهاي دنيا خواهي
يافت» در ۱۸۴صفحه ،به قيمت  ۴۵هزار تومان منتشر شده است.

خداحافظ توكيو

حذف دختران تيرانداز
با اشك و گاليه

كاپيتان نسل طاليي در خط پايان

تفتياندوصدم ثانيه كم آورد
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پرونده بسكتبال ايران با سومين شكست
متوالي در المپيك بسته شد

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

قرعه سخت
شاگردان بنا

در 2وزن اول كشتي فرنگي قرعههاي بسيار سختي
نصيب ايران شد؛ نجاتي و ميرزازاده تقريبا با تمام رقباي
بزرگ خود در يك سمت جدول هستند

واليبال اقامتش را تمديد ميكند؟

شاگردان آلكنو براي ماندن در ژاپن بايد تيم ملي
اين كشور را شكست دهند

رتبه

تيم

1

چين

21

13

12

46

2

ژاپن

17

5

8

30

3

آمريكا

16

17

13

46

4

روسیه

11

15

11

37

5

استراليا

10

3

14

27

6

بريتانيا

8

9

11

28

7

كره جنوبي

5

4

7

16

8

فرانسه

4

9

6

19

9

هلند

4

7

5

16

40

ایران

1

0

0

1
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5قهرماني5،واقعيت
اسرارموفقيتهایمستمرپرسپوليس؛تيمیکهبرایپنجمينبارپياپی
ليگبرترايرانرافتحکردودستنيافتنیشد

چه کسی کریم را آزرد؟
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كريم باقري به شكلي عجيب در جشن قهرماني پرسپوليس غايب بود
حاال خبر ميرسد اين اتفاق بهدليل درگيري او با حامد لك بوده 18
است
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تب تند زود عرق كرد

عجيبترين 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 حقوقشان 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 بودهاند .اين مسئله ،خشم بازيكنان
را دوچندان كرد و ســاعات ملتهبي در اردوي باشگاه تبريزي
بهوجود آورد .تراكتوريها با  5گل 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
ميكند؛ مالكي كه ميخواست كهكشانيترين تراكتور تاريخ را
بسازد ،در پرداخت حقوق بازيكنان هم به مشكل خورده است.
متفاوتترين فصل فرهاد

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
اميدواريهاي زيــادي را در مورد اين
مربي براي ليگ بيستويكم بهوجود آورد .خيلي از پيشكسوتان
در اين مدت پشت مجيدي درآمدند و مدعي شدند اگر فرهاد
زودتر آمده بود ،اين تيم ميتوانســت مدعي قهرماني باشد.
به هر حال با اين شــرايط بهنظر ميرسد 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 امتحانشان را پس دادهاند ،رحمتي
هنوز راه درازي دارد و امير قلعهنويي هم رسما قراردادش را با
گلگهر تمديد كرد .پس فقط فرهاد ميماند و استقالل.

چه کسی کریم را آزرد؟

عكس|مجتبي صالح|

نكته بازي

كريم باقري به شكلي عجيب در جشن قهرماني پرسپوليس غايب بود

و حاال خبر ميرسد اين اتفاق بهدليل درگيري او با حامد لك بوده است
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
گلمحمدي حضور داشت ،به شكلي عجيب در جريان جشن
قهرماني جمعهشب 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 بهخصوص در زمانهاي
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 بهدليل هماهنگي براي نشست خبري
سرمربيان  2تيم ،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 گوشيهاي همراه خود بهدنبال
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 ميشدند .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

جام حذفي -نيمه نهايي
چهارشنبه 13مرداد

لفظي او با حامد لــك دروازهبان تيــم برميگردد .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 خيليها بعــد از تذكر باقري بــه لك انتظار
داشتند كه گلر پرســپوليس واكنشي نشان ندهد ولي لك
جواب تندي به باقري داده و حرفهايي زده كه با ناراحتي
شديد مربي سرخپوشان 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 ميتواند براي همه ما يك
الگو باشد».
لك در پرســپوليس تا همين قبل از بازي با ماشينسازي
روزهاي بيحاشيهاي داشت ولي اتفاقات تبريز دوباره لك
را شبيه همان دروازهبان پرحاشيه سالهاي گذشته كرد و
نشان داد حاشيههاي مختلف همچنان در كار اين بازيكن
وجود دارد .حاال درگيري با كريم باقري هم اتفاقي است كه
قطعا با واكنش هواداران روبهرو خواهد شــد چون بهنوعي
باقري يك خط قرمز براي پرسپوليسيها محسوب ميشود.
لك پيش از اين هم جايگاه چندان محكمي در پرسپوليس
نداشت و حتي طي هفتههاي گذشته در اخباري غيررسمي
آمده بود كه پرسپوليسيها در جستوجوي يك دروازهبان
بزرگ و مطمئن براي فصل آينده هستند.

استقالل -گلگهر

19:30

فوالد -ملوان

21:00

ليگ قهرمانان-يك هشتم
دوشنبه 22شهریور
استقالل ایران  -الهالل عربستان

سه شنبه 23شهریور
استقالل تاجیکستان  -پرسپولیس ایران
شارجه امارات  -الوحده امارات
النصر عربستان  -تراکتور ایران

آماربازي

متريكا

پرسپوليس در آخرين بازي فصلش مقابل
پيكانهمكلينشيتكردتاخطدفاعياين
تيم ،فصل را با 18كلينشيت طي 30بازي
به پايان برساند كه ركورد بسيار خوبي است.
اما اگر سرخپوشان در هفته ماقبلآخر آن گل را مقابل تراكتور نميخوردند
و در آن بازي هم كلينشيت ميكردند به يكي ديگر از ركوردهاي تاريخ
ليگ برتر هم ميرسيدند .پرسپوليس در اين فصل 14گل دريافت كرد.
ركورد كمترين گل خورده در تاريخ ليگهاي برتر متعلق به استقالل است
كهباهدايتوينفردشفردرليگهجدهمفقط13گلخورد.تيميحيياگر
اين فصل2گل كمتر ميخورد آن ركورد را جابهجا ميكرد و اگر همين گل
آخر را از تراكتور نميخورد با آن ركورد مساوي ميكرد.

14

باالترين درصد كلينشيت در يك فصل از
ليگ برتر در اختيار پرســپوليس است اما
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
كلينشيت در 66درصد بازيها رسيدند كه بهترين ركورد در تاريخ اين
رقابتهاست .امســال پرســپوليس در 12بازي گل خورد و در 18بازي
كلينشيت كرد تا در60درصد بازيهايش موفق به كلينشيت شده باشد.
قرمزها در ليگ هجدهم هم دقيقا 18كلينشــيت داشتند و به ركورد
60درصد رسيدند .در همان فصل اســتقالل با 19كلينشيت و ركورد
63درصد بهترين ركورد فصل را داشــت اما به ركورد پرســپوليس در
ليگ16نرسيد.

66

سيدجاللحسينيكهدرهر5قهرمانياخير
پرســپوليس حضــور داشــته تعــداد
قهرمانيهايش در تاريخ ليــگ برتر را به
9رساند و از اين لحاظ دستنيافتنيتر شد.
سيدجاللنخستينجامشرادرليگششمباسايپاكسبكردوسپسدر
ليگهاي نهم ،دهم و يازدهم با ســپاهان به قهرماني رسيد .او در گالت
پرسپوليس هم بهطور كامل حضور داشته و حاال صاحب9جام قهرماني در
ليگبرتراست.اوبههمراهكمالكاميابينياورادوشوويچ3بازيكنيهستند
كه در هر5قهرماني اخير پرسپوليس حاضر بودهاند .محرم نويدكيا هم5بار
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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عكس|مجتبي جانبخش|

بقيهاش را بعدا ميفهميد

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

برنامه بازيها

 5قهرماني 5 ،واقعيت

اسرار قلهنشيني طوالني پرسپوليس چيست؟
بهروز رســايلي| بدون معجزه ،بدون شــگفتي و بدون هيچ اتفاق
غيرمنتظرهاي .پرســپوليس با پيروزي  2بر صفر برابر پيكان ،عنوان
قهرماني ليگ بيستم را به دست آورد تا برتري  2بر يك سپاهان برابر
استقالل ،فايدهاي به حال تيم اصفهاني نداشته باشد .به اين ترتيب
سرخپوشان پايتخت پنجمين قهرماني پياپي خود را بهدست آوردند
تا در تاريخ فوتبال ايران دستنيافتنيتر 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 عجيبتر خواهد بود .پنجمين قهرماني پرسپوليس اما
5واقعيت را روشن كرد.
پرسپوليس هنوز عطش دارد

نكته جالب توجه در مورد قهرمانيهاي پرســپوليس ،عطش سيريناپذير
بازيكنان اين تيم است .انگار همين ديروز بود كه آنها در جشن قهرماني پوكر
يا چهارگانه ،قول قهرماني پنجم را ميدادنــد .اين بار هم در قهرماني پنجم،
به دفعات از زبان بازيكنان ،مربيان و مديران اين تيم شنيديم كه آنها دنبال
قهرماني ششم هستند .چنين پديدهاي در دنياي فوتبال كمسابقه است و غالبا
تيمها بعد از مدتي موفقيت ،از نظر انگيزشي اشباع ميشوند ،اما بهنظر ميرسد

قصه پرسپوليســيها 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 قهرمانيها باشــد و اينكه آنها نميخواهند به آن روزگار
برگردند .دليل دوم هم كريخواني و اتهامزنيهاي رقباست .درحقيقت حريفان
با هر بار زير سؤال بردن موفقيت پرسپوليس ،اين تيم را به پيمودن ادامه اين
مسير ترغيب ميكنند.
شخصيت تيمي ،باالتر از مجموع بازيكنان است

پرسپوليس امسال گاهي اوقات متزلزل ظاهر شد .زياد پيش آمد كه اين تيم
«خودش» نباشــد .در نيمفصل اول حتي فقر مهره هم وجود داشت ،اما اين
تيم در يك مقطع زماني چند ماهه بدون مهاجم نوك ايدهآل هم خودش را
در كورس قهرماني نگه داشــت .آنها بازيها را ميبردند ،حتي با وجود اينكه
گاهي كامال مستحق بهنظر نميرسيدند .اين مسئله نشان ميدهد شخصيت
و روح تيمي چيزي باالتر از مجموع همه بازيكنان تيم است .شايد شما ابزار يا
شانسهاي كمتري نسبت به رقبا داشته باشيد ،اما وقتي باور كنيد «ميتوانيد»،
شانس موفقيتتان باال خواهد بود .اين داستان پرسپوليس ليگ بيستم است؛
مخصوصا تيم خستهاي كه نيمفصل اول به ميدان رفت و خودش را در كورس
نگه داشت .آنها به موفقيت معتاد شدهاند و اين بزرگترين سرمايه ممكن است.
دفاع خوب معجزه ميكند

براي قهرماني خيلي چيزها الزم است ،اما خط دفاع خوب رسما جنبه «حياتي»
دارد .حتي بهترين تيمهاي دنيا هم با دفاع متزلزل به سختي ميتوانند 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

سردار محرمانه در بوندسليگا؟
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 بهطور نهچندان غيرمستقيم خبر انتقال قريبالوقوع اين بازيكن به باشگاه آلماني را لو داد .درحاليكه گفته ميشد لوركوزن تا مهاجم
نفروشد ،براي خريد مهاجم تازهاي اقدام نخواهد كرد ،توييت لوركوزن كه از يك پرچم آبي با يك فلش و يك پرچم قرمز و جمله كامينگسون (بهزودي) و ايموجي
ساعتشني تشكيل شده كه با توجه به عكس سردار در اين پست نشان ميدهد واقعا خبرهايي هست و قرار است مهاجم ما از روسيه دل بكند و به بوندسليگا برود.
زنيت هم مدتي است دنبال خريد آندرهآ بلوتي ،مهاجم مليپوش ايتاليايي تيم بولونياست؛ بازيكني كه مورينيو هم در مقطعي خواهان جذب او براي آاسرم بود.
خريد بلوتي 30ميليون يورو براي زنيت سنپترزبورگ 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 بهاين راحتي از دست بدهد .بهاينترتيب سردار كه در اين سالها به باشگاههاي بزرگي مثل
آرسنال ،ليورپول ،ااسرم ،ناپولي ،يوونتوس ،اورتون و ...لينك شده بود ،احتماال فصل آينده در يكي از 5ليگ بزرگ اروپايي يعني بوندسليگا بازي خواهد كرد.

14گل خوردند و اين درحالي است كه از ليگ شانزدهم تا نوزدهم ،بهترتيب
14 ،15 ،14و 17گل دريافــت كرده بودند .در هر 4فصل ســرخها صاحب
مستحكمترين دژ دفاعي بودند و بدون چنين عملكردي محال بود گالت كنند.
يحيي ،بدون خارجيها ميتواند

بيگمان بخش بزرگي از موفقيت پرسپوليس در كسب عنوان قهرماني ليگ
بيستم را بايد به نام يحيي گلمحمدي نوشت .شروع سنت قهرمانيها 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
نميبرد .بوژيدار رادوشوويچ تنها بازيكن خارجي اين فصل سرخهاست كه او
نيز چندان به بازي گرفته نشد.

فوتبال ايران
فراز به تراكتور برگشت

فراز كمالوند كه در فاصله 3هفته 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
بيســتويكم تيم پيدا ميكند! دســتيار فصل
گذشته مجيدي در استقالل و مربي ناكام سايپا
در هفتههاي پاياني ليگ ،روز گذشــته رسما
بهعنوان سرمربي جديد تراكتور انتخاب شد و
پس از 10سال 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 بهكار شد

كميته اخالق رأي خــود درخصوص تخلفات،
تبانــي و شــرطبندي در ليگ دســتهدوم 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 تيمهايي بودند كه با كســر 6امتياز از فصل
جاري و كســر 6امتياز از فصــل جديد روبهرو
شــدند .البته اين احكام جــدا از جرايم نقدي
اســت كه كميته اخالق براي متخلفان درنظر
گرفته اســت .براســاس احكام كميته اخالق
9بازيكن هم با محروميتهاي سنگين روبهرو
شدهاند كه سروش ســعيدي از سردار بوكان با
محروميت مادامالعمر ،سنگينترين محروميت
را داشــته اســت .در احكام كميته اخالق نام
3مسئول هم ديده ميشود .محرومان يكهفته
فرصت دارند به آراي كميتــه اخالق اعتراض
كنند.

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 ميگذارد .با اين حال آنچه ديديم ،ثبات رفتاري اســطوره
سپاهان بود .او هميشه و همهجا خودش را حفظ كرد ،بعد از پيروزيها غره نشد
و پس از ناكاميها هم يقه حريف و داور را نگرفت .نويدكيا در نخستين فصل
سرمربيگرياش با باالترين امتياز تاريخ ليگ برتر نايبقهرمان شد ،اما متين
و آرام ماند .پرواضح است اين نتايج نشان ميدهد او از نظر فني هم دست پري
دارد و در آينده ميتواند موفقيتهاي بيشتري بهدست بياورد.

لیگ برتر ایران(جام خليج فارس) -فصل بيستم
رتبه
1

تيم
پرسپولیس

بازيها
30

برد
19

مساوی
10

باخت
1

گل زده
47

گل خورده
14

تفاضل گل امتياز
67
33

2

سپاهان

30

19

8

3

53

24

29

65

3

استقالل

30

16

8

6

36

19

17

56

4

تراکتور
گل گهرسیرجان

30
30

12
13

9
6

9
11

35
33

29
32

6
1

45
45

6

فوالد

30

10

14

6

27

18

9

44

7

پیکان

30

9

13

8

32

30

2

40

8

مس رفسنجان

30

10

9

11

23

29

-6

39

9

پدیده

30

10

8

12

27

31

-4

38

10

صنعت نفت آبادان

30

9

10

11

24

29

-5

37

11

آلومینیوم

30

8

13

9

25

33

-8

37

12

نساجی مازندران

30

9

6

15

27

34

-7

33

13

تمسجدسلیمان
نف 

30

7

10

13

21

29

-8

31

14

ذوب آهن

30

5

11

14

28

39

-11

26

15

سایپا

30

5

11

14

19

34

-15

26

16

ماشینسازیتبریز

30

2

8

20

19

52

-33

14

19
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خداحافظ توكيو

پرونده بسكتبال ايران با سومين شكست متوالي در المپيك بسته شد .در بازي آخر مقابل فرانسه
حامد حدادي بهترين بازيكن ايران بود
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 بازياش را با فرانسه انجام داد .قابل
پيشبيني بود كه برنده اين بازي فرانســه باشــد؛ تيمي كه آمريكا را
شكست داده بود .ايران در شــروع ضعيف ظاهر شــد ،در كوارتر اول
 17-22شكست خورد و در كوارتر دوم  .10-24در نيمه دوم وضعيت
بهتر شد؛ ايران در كوارتر ســوم عملكرد بهتري داشت و فرانسه هم در
كوارتر چهارم كمتر از بازيكنان اصلياش استفاده كرد .ايران كوارتر سوم
را  16 -20برد ولي در كوارتر آخر  15-17بازنده شد .اين بازي 2اتفاق
مهم براي ايران داشــت؛ درخشــش حامد حدادي كه بهترين بازيكن
زمين شــد و خداحافظي صمد .هرچند گفته شد مهران شاهينطبع،
سرمربي تيم هم طبق وعدهاي كه قبل از المپيك داده بود ،از تيم جدا
ميشود.
باز هم ستاره درخشيد

حامد حدادي مثل همه بازيهاي مهم ايران در سالهاي اخير بهترين
بازيكن بود .بازي او ،بالكشــاتهايش و ...نهتنها ايرانيهاي 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 گرفت12 ،ريباند5 ،پاسگل،
2توپربايي و 3بالكشات داشت .حامد دبلدبل كرد و با تأثيرگذاري
 ،26بهترين بازيكن زمين شد .حامد در حالي ديروز نمايشي قابلقبول
داشــت كه با مصدوميت و با كمك مســكن بازي ميكــرد« :بهخاطر
مصدوميتي كه داشتم ،نميخواســتم بازي كنم اما با خوردن مسكن
تمام تالشــم را كردم .بعضي صحنهها بهخاطر دردي كه داشتم ،عقب
ميماندم اما بچهها سعي كردند به من كمك كنند ».يكي از ديدنيترين
صحنههاي بازي ديروز ،بالكشــات حامد روي دســت رودي گوبرت
(يكي از 5مدافع برتر  )NBAبود .حامد ميگويد« :گوبرت بين الينآپ
و دانك دودل بود ،ميخواست دانك كند اما ديد من آنجا هستم و براي
الينآپ اقدام كرد ،من رسيدم».
ديروز بعد از خداحافظي صمد نيكخواهبهرامي 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 ميكنم فقط در بازيهاي
مهم باشم .دوست دارم تا وقتي كه ميتوانم به تيم ملي كمك كنم .همه
ميگويند كه ســن من باال رفته اما بازيكناني هستند كه تا ۴۰سالگي
بازي ميكنند».

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 .بهخصوص حامد حدادي كه
بازيكن فوقالعادهاي است .حدادي ۳۶سال دارد و با اين سن ،عالي بازي
ميكند ».كوله درباره بازيهاي 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 شاهينطبع ،سرمربي ايران از بازيهايي 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 رضايتبخش
بود .سعي كرديم در اين مســابقات بازيهاي باكيفيتي انجام دهيم و
عملكردمان قابلقبول بود ».او مدعي شــد اگر آسيبديدگي حامد و
بعضي از بازيكنان نبود ،تيمش شرايط بهتري داشت.
نداشتههاي ايران در نشست خبري

ارسالن كاظمي كه در نشست خبري بعد از بازي حاضر شده بود ،گفت
دليل شكست ايران به فرانسه و ديگر تيمها ،تفاوت در امكانات و شرايط
است20« :سال است كه ما در ايران فقط يك سالن استاندارد بسكتبال
داريم و ظرفيتش 2500نفر است .ما بهخاطر مسائل اقتصادي جامعه و
تحريمها امكان انجام بازيهاي تداركاتي را نداشتيم .پيش از المپيك
توكيو فقط 3بازي با ژاپن و 2بازي با اســپانيا انجــام داديم ولي براي
المپيك 2008پكن در آمريكا اردو داشتيم و در ليگ تابستاني NBA
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  ۸۴ - ۷۸به چك باخت و در
بازي دوم  ۱۲۰ - ۶۶به آمريكا .در بازي سوم هم  ۷۹ - ۶۲مقابل فرانسه
شكست خورد.

قرعه سخت شاگردان بنا

جانشين سوريان

افتخارات باشگاهي

قایقرانی(علــی آقامیرزایی) :مرحله گروهی و یک چهــارم نهایی کایاک
۱۰۰۰متر مردان ،ساعت  ۵صبح
کشتیفرنگی(محمدعلیگراییومحمدهادیساروی):مرحلهیکهشتم
و یک چهارم نهایی اوزان  ۷۷و  ۹۷کیلوگرم ،ساعت  ،۶:۳۰ ، ،مرحله نیمه
نهایی ساعت ۱۳:۴۵
كشتيفرنگي ( علیرضا نجاتی و امین میرزازاده) :مرحله شانس مجدد
وزنهــاي  ۶۰و  ۱۳۰کیلوگــرم ،ســاعت  ،۶:۳۰رده بنــدی و فینــال
ساعت ۱۳:۴۵

سه شنبه  ۱۲مرداد
قایقرانی (علی آقا میرزایی) :نیمه نهایی و فینال کایاک۱۰۰۰متر مردان،
ساعت  ۵صبح
وزنه برداری ( علی هاشمی) :دسته  ۱۰۹کیلوگرم ،ساعت ۱۵:۲۰
والیبال( مرحله یک چهارم نهایی)  :ساعت  ۸:۳۰ ، ۴:۳۰صبح۱۲:۳۰ ،
ظهر و  ۱۷عصر برگزار می شود.

چهارشنبه ۱۳مرداد
وزنه برداری (علی داودی) :دسته  +۱۰۹کیلوگرم ،ساعت ۱۵:۲۰
کشــتی فرنگی (محمد رضــا گرایی) :مرحله شــانس مجــدد وزن ۶۷
کیلوگرم ،ساعت  ۶:۳۰صبح ،رده بندی و فینال ساعت ۱۳:۴۵
کشتی آزاد ( رضا اطری و حسن یزدانی) :مرحله یک هشتم و یک چهارم
نهایی وزنهاي ۵۷و ۸۶کیلوگرم ،ساعت ۶:۳۰صبح ،مرحله نیمه نهایی،
ساعت ۱۳:۴۵

المپيك

صمد 5قهرماني در ليگ ايران دارد؛ يك قهرماني با صنام و 4قهرماني با مهرام .او با تيمهاي 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 بازيهاي 1948لندن 2بار ســهميه المپيك را گرفته اســت ،هم در بازيهاي
2008پكن و هم در بازيهاي 2020توكيو صمد براي تيم ملي بازي كرد .صمد با تيم ملي 3جامجهاني را
هم تجربه كرده است؛ 2010تركيه2014 ،اسپانيا و 2019چين.بسكتبال ايران  2مدال نقره در بازيهاي
آسيايي 2014و 2018و مدال برنز اين بازيها را در سالهاي 2006و 2010دارد .صمد در اين مدالها سهيم
است .صمد 4مدال طال و يك برنز هم با تيم ملي در مسابقات قهرماني آسيا گرفته است.

ايران و ژاپن امروز به برد نياز دارند تا به مرحله بعدي مسابقات واليبال بازيهاي المپيك صعود كنند .ژاپن ميزبان بازيهاست اما تجربه
ميگويد ايران در بازيهاي حساس بهتر نتيجه ميگيرد .ميزباني ژاپن ميتواند كارساز باشد يا بازي حيثيتي ايران؟ 2تيم امروز آخرين
بازي مرحله مقدماتيشان را مقابل هم انجام ميدهند و صعود برنده به مرحله بعد حتمي است .ايران و ژاپن از4بازي گروهAبه2پيروزي
و 2شكست رسيدهاند اما ژاپن بهخاطر يك ست برده بيشتر ،يك رده باالتر از ايران ايستاده است .واليبال ايران از مسابقات قهرماني
گ ملتهاي2018فقط يك باخت به ژاپن دارد اما از سال2018به بعد تعداد پيروزيهاي ژاپن بيشتر است .در4ديدار
2011آسيا تا لي 
طي اين سالها ايران يكبار و ژاپن3بار برنده بودهاند.امروز اگر ايران ژاپن را ببرد ،اين شانس را دارد كه بهعنوان 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 2بازي اول لهستان و ونزوئال را شكست داد و در 2بازي دوم به كانادا و ايتاليا باخت.

ازبك ،رقيب سوريان در المپيك ريو بود كه در گروه بازندهها با
شكستدادن سوريان باعث حذف نابغه كشتي فرنگي ايران
از المپيك ريو شد .البته سوريان سابقه پيروزي در مقابل اين
حريفرابهدفعاتدارد.عليرضانجاتيهمدرمسابقاتجهاني
قزاقستان موفق شد تاســمرادوف را شكست دهد .كنچيرو
فوميتا دارنده ۲طالي جهان از ژاپن كه در مسابقات جهاني
قزاقســتان 2019نجاتي 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 نيمهنهايي وجود دارد.

تفتيان دوصدم ثانيه كم آورد

مبارزه با غول كوبايي

امين ميرزازاده ،قهرمان جوانان جهان و قهرمان بزرگساالن
آسيا در وزن ۱۳۰كيلوگرم ،دومين كشتيگير محمد بناست
كه بايد در روز اول رقابتهاي كشتي فرنگي روي تشك برود.
ميرزازاده در كشــتي اول خود به مصاف كيم مين سئوك از
كرهجنوبــي خواهد رفت و درصورت برتــري در يكچهارم
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 ۳طالي
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 ،بهاحتمال زياد
او براي رسيدن به فينال بايد از سد رضا كايالپ ترك بگذرد.
كايالپ عالوه بر نقره و برنز المپيك8 ،مدال جهاني را هم در
كارنامه خود دارد.

صمد نيكخواهبهرامي المپيك توكيو را بهترين فرصــت براي خداحافظي ديد .او هر چند ديروز به صراحت
نگفت «خداحافظ» اما حرفهايش چيزي غير از رفتن از تيم ملي نبود .صمد قبل از المپيك گفته بود كه در
المپيك از تيم ملي كنار ميرود 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 نميآيد ،هيچ حركت
نماديني انجام نداد اما به خبرنگاران گفت« :قبال گفته بودم اگر تيم ملي بســكتبال به المپيك صعود كند،
بعد از بازيها خداحافظي ميكنم .مبناي برنامه و تصميم من تابستان به تابستان است .براي خداحافظي
هم از كارهاي رسانهاي خوشــم نميآيد .بهاحتمال خيلي زياد امروز(ديروز) بازي آخري بود كه براي تيم
انجام دادم».
صمد از سال1380خودش را به بسكتبال ايران معرفي و بازيهاي 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 جامجهاني و
المپيك .صمد بعد از فوت برادرش آيدين در بيشتر اين سالها كاپيتان تيم ملي هم بود ،كاپيتاني كه بعدها
بيرون زمين هم نقشتعيينكنندهاي در بسكتبال داشت .بعضي از ماجراها و جنجالهاي بسكتبال را هم
به كاپيتان نسل طاليي ربط ميدادند و پشت پرده اين ماجراها او را ميديدند .حتي گفته ميشد اختالفي
كه او با تعدادي از بازيكنان در باشگاه و ليگ دارد ،به تيم ملي كشيده ميشد و باعث دودستگي تيم بود.
خداحافظي ديروز صمد ،خيليها را يــاد علي دايي انداخت .آنهايي كه بســكتبال و فوتبال را با هم دنبال
ميكنند ،نظرشان اين است كه پايان آنها در تيم ملي متناسب با روزهاي درخشانشان نبود .هر چند دايي
از تيم ملي خداحافظي نكرد و بعد از جامجهاني 2006آلمان ،ســرمربي بعدي يعني امير قلعهنويي 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 بازيهاي توكيو خوب بازي نكرد .در بازي با آمريكا
بد بود و در  2بازي ديگر هم كار خاصي انجام نداد .آمار هم نظر كارشناسان را تأييد ميكند .صمد از 3بازي
توكيو فقط 19امتياز گرفت.

شاگردان آلكنو براي ماندن در ژاپن بايد تيم ملي اين كشور را شكست دهند

| چاووش هماوندي|

عليرضانجاتيدروزننخستكشتيفرنگيدرحاليبهمصاف
رقباي خود ميرود كه تيم فرنگي ســاليان گذشــته حميد
سوريان را در اين وزن در اختيار داشته و توانسته7مدال طالي
جهان و المپيك را كسب كند .نجاتي19ساله با درخششي كه
در مسابقات جهاني بزرگســاالن قزاقستان داشت ،توانست
مدال برنز را كســب كند .اين كشتيگير طي 2سال گذشته
روند رو بهرشدي داشته و موفق شــده در تورنمنت اوكراين
كه حدود 3ماه پيش برگزار شــد ،عنوان قهرماني را كسب
كند .نجاتي با اينكه در سبكوزن كشتي ميگيرد و معموال
ســبكوزنها كيلوهاي زيادي از وزن خود كم ميكنند ،اما
مشكل وزني ندارد و روز مســابقه به راحتي سر وزن خواهد
رسيد .وزنكشي 2ســاعت قبل از شروع مســابقات انجام
خواهد شد و مهم است كه كشتيگير چطور سر وزن برسد.
براساس قرعه وزن 60كيلوگرم عليرضا نجاتي در دور نخست
به مصاف آرمن ملكيان دارنده مدال طالي اميدهاي جهان
 ۲۰۱۹از ارمنســتان ميرود كه در مسابقات كسب سهميه
بلغارستان موفق به كسب مجوز حضور در المپيك شد .نجاتي
درصورت برتري مقابل اين حريف ،در يكچهارم نهايي مقابل
برنده مبارزه لنور تميــروف دارنده مدال برنز جهان ۲۰۱۸از
اوكراين و المرات تاسمرادوف دارنده مدال برنز المپيك۲۰۱۶
و يك نقره و ۲برنز جهان از ازبكســتان ميرود .تاسمرادوف

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

تیراندازی ،تفنگ  ۵۰متر  3وضعیت مردان :مرحله مقدماتی و فینال،
ساعت  ۴صبح

واليبال اقامتش را تمديد ميكند؟

در 2وزن اول كشتي فرنگي قرعههاي بسيار سختي نصيب ايران شد
نجاتي و ميرزازاده تقريبا با تمام رقباي بزرگ خود در يك سمت جدول هستند
مراسم قرعهكشي اوزان 60و130كيلوگرم كشتي فرنگي روز
گذشتهبرگزارشدكهطيآننمايندگانايران(عليرضانجاتي
و امين ميرزازاده) حريفان خود را شناختند.

كاپيتان نسل طاليي
در خط پايان

دوشنبه  ۱۱مرداد

حسن تفتيان هم از بازيهاي المپيك توكيو حذف شد .دونده100متر ايران ديروز در گروه
ششم مقدماتي دويد و با ركورد 10و19صدم ثانيه چهارم شد .تفتيان بايد منتظر
نتيجه نفرات گروه هفتم ميشد تا صعود به مرحله بعد را جشن بگيرد .از هر گروه3،
نفر اول به همراه 3نفر از نفرات چهارم گروهها كه بهترين ركورد را ثبت كرده بودند،
به مرحله بعد راه پيدا ميكردند .تفتيان با نفر سومي كه از گروه صعود كرد ،دوصدم ثانيه
اختالف داشت و ركورد او جزو  3نفر برتر نبود .تفتيان در بين 59نفري كه ديروز در توكيو در
دوي 100متر دويدند ،نفر بيستوهشتم شد24 .نفر امروز در مرحله نيمهنهايي براي رسيدن به
فينال مسابقه ميدهند .تفتيان بعد از حذف از كرونايي كه قبل از المپيك گرفته بود ،گفت۲۰« :
روز قبل از سفر به توكيو فاجعه برايم رخ داد .كرونا گرفتم و 2هفته 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 بازيهاي المپيك ريو هم حضور داشت و با زمان 10و 17صدم ثانيه به
مرحله نيمهنهايي رسيده بود.در المپيك توكيو ،دووميداني ايران 4سهميه داشت .احسان حدادي
از مرحله مقدماتي پرتاب ديسك صعود نكرد ،تفتيان و فرزانه فصيحي هم نتوانستند به مرحله
نيمهنهايي دوي100متر برسند و مهدي پيرجهان هم در دوي400متر با مانع سهميه گرفته بود
اما قبل از اعزام تست كروناي او مثبت شد و المپيك را از دست داد.

حذف دختران تيرانداز با اشك و گاليه

تيراندازان ايران در مرحله مقدماتي تفنگ 50متر
3وضعيت زنان حذف شدند و نتوانستند به فينال
برسند .در اين اسلحه كه 37شركتكننده حاضر
بودند ،نجمه خدمتي با 1165امتياز هجدهم شد و
فاطمه كرمزاده با 1163امتياز در رده بيستودوم
قرار گرفت.
گريههاي 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 رشتهام 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 .كرمزاده هم گفت اگر تمريناتش
بيشتر بود ميتوانست با تكرار ركوردهاي خودش
به فينال برسد.
عذرخواهي  IOCاز ايران

مســئوالن كميتــه بينالمللي المپيــك از كادر
سرپرســتي كاروان ورزشــي ايران عذرخواهي
كردند .در سايت بازيها محل تولد آرمينا صادقي
تيرانداز ايران به جاي ايران ،رژيم اشــغالگر قدس
ثبت شده بود! با اعتراض ايران اين اشتباه اصالح
شد و مســئوالن  IOCبهطور رسمي در ايميلي از
ايران عذرخواهي كردند.
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جوكوويچ در پايان مسابقه هم اين چنين به شكست واكنش نشان داد

ترميناتورصرب
چرا جوكوويچ به راكت و توپ تنيس
به چشم آلت قتاله نگاه ميكند؟

البته المپيك جزو گرنداسلمهاي تنيس محسوب نميشود اما
نواك جوكوويچ نتوانست نخستين طالي المپيكي خودش را
هم به دستآورد تا به دومين تنيسوري تبديل شود كه در يك
سال  4گرنداسلم و يك المپيك را ميبرد .استفاني ماريا گراف
يا همان استفي گراف آلماني تنها تنيسوري است كه توانسته
در يكسال هم هر  4مسابقه بزرگ گرند اسلم را با پيروزي
پشت سر بگذارد و هم مدال طالي المپيك 1988سئول را
بهدســت 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 بهتازگي با ركورد
20قهرماني راجر فدرر سوئيسي در گرنداسلمها مساوي كرده
بود .جوكوويچ جزو 7بازيكني است كه توانستهاند هر 4گرند
اسلم را برنده شوند و تنها بازيكن تاريخ تنيس مدرن است كه
حداقل 2بار در هر 4گرند اسلم موفق به ثبت قهرماني شده
و دومين بازيكني است كه 4گرنداسلم 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 واكنشهاي تندي در شبكههاي اجتماعي روبهرو
شد .شانس آورد مسابقات بدون تماشاگر برگزار ميشود وگرنه
اين حركت كشته و زخمي هم بهجا ميگذاشت! تنيسور صرب

سايپا  20ماند ،ذوبآهن  21شد

فرهاد مجيدي و نمره قبولي
در بازي جوانمردانه

تراكتور با نتيجه پرگل سايپا را برد تا هم خودش چهارم شود
هم سايپا سقوط كند
ســواي پرســپوليس كه با پيروزي در آخرين روز به پنجمين
قهرماني متوالياش در ليگ برتر رســيد ،تيمهاي ذوبآهن و
تراكتور هم ديگــر برندههاي خوشــبخت در آخرين روز ليگ
برتر بودند .ذوبآهن و سايپا كه در هر 20دوره ليگ برتر حاضر
بودهاند ،امسال در رقابت براي بقا بودند و در روز آخر اين رقابت به
سود ذوبيها تمام شد .حاال ذوبآهن به ليگ21رسيده اما سايپا
روي عدد20متوقف شده است .اگرچه ذوبآهن در روز آخر برنده
نشد و بازياش 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 ذوبآهن در راه بقا ،تيم ســايپا بود كه با 5گل به
تراكتور باخت و بهخاطر تفاضل گل كمتر نســبت به ذوبآهن
سقوط كرد .در واقع تكليف هر  2رقابت باقيمانده فصل در يك
بازي مشخص شد و برد پرگل تراكتور عالوه بر چهارم كردن اين
تيم تكليف پايين جدول را هم مشخص كرد.

با توجه به اينكه مسابقات پايان فصل براي اســتقالل تشريفاتي شده بود ،از
مدتها قبل همه به نبرد هفته پاياني اين تيم برابر سپاهان فكر ميكردند؛ اينكه
آبيها در جدالي كه حساسيتي برايشان ندارد ،چه ميكنند 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
رقابتهاي فوتبالي است؛ در نتيجه تيمش را با تمام قوا به ميدان ميفرستد .او
در عمل هم چنين كرد و استقاللي كه جمعهشب برابر سپاهان ديديم ،نسبت به
هفتههاي گذشته كاملتر و پراشتياقتر 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
انگيزههاي خاص خودش را براي موفقيت داشت و از نظر فني نيز حريفي قدرتمند
به شمار ميرفت .برخي در ايران عادت كردهاند سر هر ماجرايي قصه ببافند و
حتي از دل 2گل نيمه دوم سپاهان هم سند كمكاري بيرون بكشند ،اما آنهايي كه
بازي را كامل ديدند ،تصديق ميكنند استقالل واقعا با همه وجودش بازي كرد و
از نظر اصول بازي جوانمردانه نمره قبولي گرفت.
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ساده

 -1گوشهاي در آواز دشتي-
واحد شمارش تلويزيون
 -2صــداي گربــه -الكل
سفيد -گل خيري
 -3آخرين سلسله حكومت
پادشــاهي در ايــران -در
همريخته
 -4غيرايراني -زيان -بلندي
اندام
 -5ســخنور -گدا -ضمير
متكلموحده
 -6نفــت درياي شــمال-
رمانــي نوشــته يوســف
عليخاني -معطر
 -7خاشاك -رئيسجمهور
شهيد -غذايي از مرغ آغشته
به آرد سوخاري
 -8خداحافظيكردن -شك
و ترديد
 -9خوشحال -ميوه عرب-
پيشوند سلب
 -10رزمــگاه بوكس -نان
خردشده در آبگوشت -ذكر
حاجيان در مراسم حج
 -11كالبــد -تمامكردن-
خداي مصريان قديم
 -12عدد بياثر در ضرب-
مشورت -خويشاوندان
 -13زيــرك -مايعي براي
توشوي زخم
شس 

 -14خشكيهاي وسيع كره
زمين -كمككننده -انبار
اجناس
 -15حروف ادغام -مكاني
براي مراسم تعزيه در تهران
كه در زمان ناصرالدين شاه
ساخته شد
عمودي:

 -1پايين شلوار -عفو -مورخ
ايراني دربار غزنويان
 -2چيز -كال -از پرندگان
شناگر -مخفف اگر
-3پرخاشكردن -دينداري-
از هالوژنها
 -4رئيسجمهور آمريكا كه
فرمان بمباران اتمي ژاپن را
صادر كرد -سست و تنبل
 -5آبگير -مستقل
 -6كــوره گچپــزي-
خيانتكار -بهوجود آمدن
 -7زندان مســعود ســعد
ســلمان -يكي از سه حالت
ماده -نگاهكردن
 -8پول ژاپــن -گلي زيبا-
جاروكــش اماكن متبركه-
برهنه
 -9داستاني نوشته ماكسيم
گوركي -هميشه -ماهي
 -10خوشحال و شادمان-
جاه و جالل -بنيانگذار

 -11زيبا و دلنشين -فارغالبال
 -12پراكندگــي -قهرمــان
افســانهاي ســوئيس و مظهــر
استقاللطلبي اين كشور
 -13قالي عشاير -فيلمي ساخته
استيون اســپيلبرگ -داراي بوي
بسيار بد
 -14سرچشمه حيات  -ناموزون-
بصير -معبر رودخانه
 -15آشكار -پسنديدن در فضاي
مجازي -فخرفروشي
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سخت

تراكتور بسته ميشد .اما شــانس هم با شاگردان فيروز كريمي
يار بود .چون گلگهر در زمين خودش موفق به بردن نســاجي
نشد و فوالد هم در مشهد به تســاوي بدون گل رسيد .پيش از
بازيها بهنظر ميرسيد امير قلعهنويي بخت اول چهارم شدن در
ليگ امسال است و با بردن ســاكت الهامي اين پروژه را تكميل
خواهد كرد اما گلگهر 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 كامبك سيرجان تكميل نشــد .نشستن در رتبه چهارم
از آن لحاظ اهميت داشــت كه درصورت قهرماني استقالل در
جامحذفي ،تيم چهارم ليگ راهي آسيا خواهد شد .اين رتبه در
نهايت نصيب تراكتور شد كه در 6هفته پاياني تيمش را بهدست
فيروز كريمي ســپرده بود؛ فيروز طي اين 6بازي به 4پيروزي
رسيد و فقط به پرسپوليس و استقالل باخت .فوالد و گلگهر در
رسيدن به رتبه چهارم ناكام ماندند و جالب اينجاست كه همين
 2تيم رقباي اســتقالل در راه قهرماني جام حذفي هســتند.
گلگهر در نيمهنهايي به مصاف اســتقالل ميرود و فوالد هم
بهاحتمال زياد يك پاي فينال خواهد بود .شــايد نكونام يا امير
قلعهنويي در آنجا بتوانند مانع قهرماني استقالل شوند و راه آسيا
را دوباره براي خودشان باز كنند.
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برتري فيروز بر استقالليها

تراكتور كه در روز ماقبلآخر با شكســت مقابل پرســپوليس
رتبه چهارم را از دست داده بود اميد چنداني براي بازگرداندن
اين رتبه نداشــت .چون  2تيم گلگهر و فوالد باالتر از اين تيم
بودند و هر كدام در روز آخر برنده ميشــدند راه چهارم شدن

اعداد  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار
ديده شود .پاسخها در ادامه آمده است.
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ساده

دومين باري است كه در يك سال گذشته كنترل اعصابش را
از دست ميدهد .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 رقابتها كنار گذاشته شد و 10هزار دالر
هم جريمه پرداخت و بهخاطر نرسيدن به مرحله يكهشتم
اين تورنمنت 180امتياز هم در رنكينگ جهاني از دســت
داد .يكبار هم به كرونا دچار و بعدا معلوم شد جزو مخالفان
پروتكلهاي اجتماعي و واكسن است .بهاينترتيب 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 ميرسد.مرد
شماره يك تنيس جهان كال آدم خاصي است؛ خامگياهخوار
است اما ماهي ميخورد .يك رستوران مخصوص وگانها در
مونتهكارلو دارد .قبل از هر مسابقهاش روي چمن ،بهويژه در
مسابقات ويمبلدون كمي چمن ميكند و ميخورد .مخالف
واكسن است؛ البته مخالف اجباري بودن آن .طرفدار ستاره
سرخ بلگراد ،ميالن و بنفيكاست اما در جامجهاني2018از
كرواســي حمايت كرد و بهدليل دشــمني بين كرواتها و
صربها از سوي هموطنانش مورد حمله قرار گرفت .او عادت
دارد در طول مسابقه با خودش حرف بزند!
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حوادث
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پليسپايتختدرتع
قيبزوجآشنايياست
كهپسازباجگيري،
جانگروگانراگرفتند

با مردم
شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان02123023337...........................
ارسال پيام كوتاه خوانندگان02123023916 ......................................

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

تعرفه خدمات دارويي حتي براي داروهاي بدون نسخه

وقتي شــهروندي اقدام به خريد قرص بدون نياز به نســخه مثال
استامينوفن يا ديگر مسكنها ميكند ،داروخانهها رقمي بهعنوان
تعرفه خدمات دارويي اضافه بر قيمــت دارو دريافت ميكنند كه
اصال محلي از اعراب ندارد؛ زيرا بابت چنين خريدي نه مشاورهاي
ارائه ميشود ،نه دكتر داروسازي هست كه نظري بدهد و نه خريدار
ســؤالي ميكند .آيا نبايد جلوي دريافت وجه بابت اين عناوين را
بگيرند؟
چاهي از تهران

6ماه قطعي تلفن در روستاهاي گيالن انصاف نيست

بيشتر از 6ماه است كه كابلهاي تلفن روستاي «شفت و چماچاي»
استان گيالن به ســرقت رفته و مخابرات هنوز هيچ اقدامي براي
جايگزيني آنها نكرده اســت .با توجه به اينكه اكثر اهالي روســتا
سالمند هستند و تنها دلخوشيشان مكالمه تلفني با فرزندانشان
است ،از مخابرات استان گيالن درخواست داريم هرچه زودتر به
اين مورد رسيدگي كنند.
دهباشي از گيالن

پاسخ مسئوالن
همواره از ورود آقايان به واگن بانوان
جلوگيري ميشود
روابطعمومي شركت بهرهبرداري 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
تشكر از مسافر گرامي ،به اطالع ميرساند موضوع جلوگيري از ورود
آقايان به واگن بانوان ،همواره مورد تأكيد شركت بهرهبرداري مترو
و پليس مترو بوده و در اين خصوص بهصورت مســتمر نظارت و
پيگيري الزم انجام ميپذيرد .البته در برخي مواقع بهمنظور تخليه
ايستگاههاي شــلوغ بهخصوص تقاطعي و همچنين جلوگيري از
ازدحام بيش از حد جمعيت ،بعضي از مســافران حاضر در سكو
به هر طريق ممكن سوار قطار شده تا فضاي مناسب جهت ساير
مسافراني كه از ساير خطوط در حال آمدن روي سكو هستند ،ايجاد
شود .موضوع فوق نيز صرفا درخصوص شلوغي و ازدحام جمعيت
مســافر بوده و در حالت عادي قطعا از ورود آقايان به واگن بانوان
جلوگيري ميشود».

زن خشمگين شوهرش را به گلوله بست
زن جوان كه با شوهرش دچار
اختالف شــده بود در اقدامي
جنونآميز مقابل شوراي حل
اختالف كرمانشاه 6گلوله به
او شــليك كرد و وي را تا يك
قدمي مرگ پيش برد.
به گزارش همشــهري ،صبح
ديــروز افرادي كــه از مقابل
شوراي حل اختالف كرمانشاه
عبور ميكردند شاهد حادثه
هولناكي بودند .مرد جواني در
حال سوار شدن به خودرواش
بود كه ناگهان زني به او نزديك شــد و با كلت كمري كه در دست داشت شروع به
تيراندازي بهسويش كرد .اين زن پس از آنكه 6گلوله بهسوي 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 شرايطي كه مرد جوان غرق در
خون روي صندلي خودرواش افتاده بود معلوم شد كه ضارب همسر اوست كه بهدليل
اختالفاتي كه با يكديگر داشتند دست به اين كار زده است.
در همين حال ،ســرهنگ محمدرضا آمويي ،معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي
استان كرمانشاه جزئيات بيشــتري از اين حادثه را بازگو كرد و به همشهري گفت:
بررســيهاي اوليه حاكي از آن است كه زن 41ســاله از مدتي قبل با شوهرش كه
38سال دارد دچار اختالف شده بود و اين درگيري نيز بهاحتمال زياد بهدليل همين
اختالفات رخ داده است.
او ادامه داد :زن خشمگين 6گلوله بهسوي شوهرش شليك كرد كه يكي از گلولهها
به پشت گردن او اصابت كرد و هماكنون مرد جوان در بيمارستان بستري است و در
شرايط وخيمي به سر ميبرد .او درباره وضعيت متهم گفت :بررسيها نشان ميدهد
او هيچ همدستي نداشــته و بهدليل اختالف با شوهرش دست به اين كار زده است.
وي هماكنون در بازداشت به سر ميبرد و تحقيقات تكميلي در اينباره ادامه دارد.

اولويتبندي واكسيناسيون استاندارد است
افرادي هم كه در سيستان و بلوچســتان شناسنامه يا كارت
ادامه از
صفحه اول احراز هويت نداشته باشند ،با ارائه گواهي از يك مرجع قانوني
مبني بر اينكه شهروند ايراني هستند ميتوانند واكسينه شوند .معموال تأثير تزريق
واكسن در كاهش ميزان مرگومير 2هفته طول ميكشد ،اما هماكنون مهمترين
چيزي كه بهدنبال آن هستيم كاهش ميزان بستري افراد و آمار فوتيهاي كروناست.
در همين مدت پس از تزريق واكسن كرونا هم شاهد اين كاهش نياز به بستري شدن
بيماران مبتال به كرونا و مرگومير آنها بودهايم .حتي با توجه به واريانتهاي جديد
باز هم ميزان تأثيرگذاري واكسن بر كشــنده بودن بيماري مؤثر و مناسب است و
اميدواريم در چند هفته پيش رو ،باز هم شــاهد كاهش زياد مرگومير و بستري
باشيم .مردم بايد درنظر داشته باشند با وجود اثربخشــي كم بعضي واكسنها بر
واريانت هندي ويروس كرونا نبايد از تزريق واكســن خــودداري كنند .نكته مهم
تأثير واكسن بر شدت يافتن بيماري و كشــندهبودن آن است كه در زمان پاندمي
مانند كوويد ،19-يكي از مهمترين مواردي اســت كه تك تك افراد جامعه بايد به
آن توجه داشته باشــند ،به اضافه اينكه هماكنون تمام واكسنهاي موجود و مورد
تأييد در كشــور ما هم از چنين تأثيري برخوردارند ،اما نكتــه ديگر كه مردم بايد
به آن توجه داشته باشند واكســنهايي اســت كه بهاصطالح در بازار سياه وجود
دارند .اين واكســنها حتي اگر هم اصالت داشته باشند بهدليل شرايط نگهداري و
حملونقلشان ،نهتنها اثربخشي در برابر ابتال به بيماري كرونا ندارند ،بلكه گاهي
هم ميتوانند خطرناك باشند؛ بنابراين هيچ ضرورتي ندارد مردم با قيمتهاي باال،
اقدام به تزريق چنين واكسنهايي كنند؛ نوبت به همه ميرسد.

مرگ مرد تاجر در
مخفيگا هگروگانگيران
اعضاي يك باند آدم ربايي ،مردي
جنايي تاجر را گروگان گرفتند و پس از
تهديــد خانــواد هاش ،نقشــه
باجگيري را عملي كردند ،امــا به جاي تحويل
گروگان جــان او را گرفتند و جســدش را در
بيابانهاي پاكدشت دفن كردند.
به گزارش همشهري ،تحقيقات در اين پرونده از
چند روز قبل شروع شد .آن روز زني سراسيمه
قدم در اداره پليس تهران گذاشت تا مأموران را
در جريان ربودن شوهرش قرار بدهد.
وي گفت :روز 26تيرماه شوهرم طبق روال هر
روز براي رفتن به محل كارش از خانه خارج شد،
اما رفتن او بازگشتي نداشت .ما كه چندساعتي
از او بيخبر بوديــم به موبايلــش زنگ زديم،
اما خاموش بود و همين مســئله نگراني من و
بچههايم را بيشتر ميكرد .وي ادامه داد :شوهرم
تاجر اســت و آن روز متوجه شديم كه به محل
كارش هم نرفته است؛ درحاليكه نگران او بوديم
فرد ناشناسي با من تماس گرفت و گفت شوهرم
را گروگان گرفتهانــد .او تهديد كرد كه اگر پاي
پليس را به اين ماجرا باز كنم قطعا جان شوهرم
را ميگيرند و خواســت در ازاي آزادي همسرم
يك ميلياردتومــان پرداخت كنــم .من هم از
ترس اينكه مبادا گروگانگيران تهديدهايشــان
را عملي كنند و جان شوهرم را بگيرند به كسي
حرفي نزدم.
دفن پول و طال پاي درخت

همســر مرد تاجر بــه تكاپــو افتاد تــا مبلغ
درخواستي گروگانگيران را تهيه و شوهرش را
آزاد كند .ايــن 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 اين
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 باغچهاي
كه آنجا بود دفن كنم .من هم دستور او را اجرا
كردم .بعد از من خواست به خانه برگردم و گفت
ظرف 2ساعت آينده شوهرم را آزاد خواهد كرد.
من هم به خانه برگشــتم اما از همسرم خبري
نشد .با شــماره گروگانگيران تماس گرفتم اما
خاموش بود24 .ســاعت ديگر هم صبر كردم
و پلك نزدم بــه اين اميد كه شــوهرم به خانه
برميگردد ،اما انتظارم بيفايــده بود و خبري
از همسرم نشــد .در اين شرايط بود كه تصميم
گرفتم موضوع را به پليس اطالع بدهم.
ردپاي يك آشنا

تيمي از كارآگاهان اداره يازدهم پليس آگاهي
تهران با دســتور بازپرس جنايي مأمور شدند
تا اعضــاي اين باند گروگانگيري را شناســايي
و گروگان را آزاد كنند .نخســتين حدس تيم
تحقيق اين بود كه گروگانگيري از ســوي يك
آشنا رخ داده است .شواهد نشان ميداد كه مرد
تاجر با فردي به نام حسن ارتباط كاري داشته،
اما از مدتها قبل با وي دچــار اختالفات مالي
شده بود .مظنون اول ،همين فرد بود كه تحت
تعقيب پليس قرار گرفت ،ولی او در خانهاش نبود
و كسي از وي خبر نداشت و همين مسئله ظن
پليس را نسبت به او بيشتر ميكرد .از سوي ديگر
شــماره پالك خودروي مرد گروگان در اختيار
همه واحدهاي گشتي قرار گرفت تا اينكه ماشين
وي در اطراف تهرانسر پيدا شد اما هيچ سرنخي
از سرنوشت وي بهدســت نيامد .در گام بعدي
مأموران راهي محل قراري كــه گروگانگيران
تعيين كرده بودند شــدند و به بازبيني تصاوير
دوربينهاي مدار بســته اطــراف پرداختند.
تصاوير نشان ميداد كه آن روز 2مرد جوان ساك
پولي را كه زير درخت دفن شده بود ،برداشته و
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داخل ماشيني گذاشته و سپس منطقه را ترك
كرده بودند .شماره پالك خودرو بهدست آمد و
مشخص شد كه 2مرد جوان ،از دوستان حسن،
مظنون اصلي پرونده كه با گروگان اختالف مالي
داشت ،هستند.
جنايت

تحقيقــات حكايت از اين داشــت كه حســن
مظنون اصلي اين پرونده از مدتها قبل در يك
كارگاه توليدي رفتوآمد دارد2 .مرد جواني كه
ساك پول را از زير درخت برداشته بودند نيز در
همان كارگاه توليدي كار ميكردند.
وقتي مأموران براي دستگيري 2مرد وارد كارگاه
شدند ،ساك پولها را در آنجا كشف كردند ،اما
داخل آن ،پول و طاليي نبود2 .مرد دســتگير
شــده در بازجوييها راز ايــن گروگانگيري را
فاش كردند و گفتند كه گروگان كشــته شده
است .يكي از آنها گفت :من و دوستم در كارگاه
توليــدي كار ميكنيم و حســن هرازگاهي به
آنجا رفتوآمد 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 خانهاي در حوالــي جنوب تهران
برسانيم .ما هم قبول كرديم و آن روز آنها را سوار
ماشين كرديم و به سمت يكي 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 كمكش كنيم كه وي را به بيمارستان
ببرد .اما وقتي من و دوستم وارد خانهاي شديم
كه آنها در آنجا حضور داشــتند با پيكر بيجان
مرد ميانسال روبهرو شــديم .به خواسته حسن
و همسرش جسد مرد ميانسال را به بيابانهاي
اطراف پاكدشــت برديم و دفــن كرديم و بعدا
متوجه شديم حسن دروغ ميگفته و او پدرزنش
نبوده اســت .متهم ادامه داد :وقتي او ماجرا را
برايمان توضيح داد ،من و دوستم براي گرفتن
پول راهي محل قرار با خانواده مقتول شــديم
و پس از برداشتن ســاك همه آنها را به حسن
و همســرش تحويل داديم و آنها پول بســيار
ناچيزي در حد چند ميليون به ما دادند .ديگر
آنها را نديديم تا اينكه دستگير شديم و اطالعي
از مخفيگاهشان نداريم.
با دستور بازپرس شعبه ششم دادسراي جنايي
توجو براي
تهران2 ،متهم بازداشت شدند و جس 
دستگيري زوج فراري ادامه دارد.

مردي كــه در جريان درگيــري خانوادگي با
شليك گلوله همســر و خواهر همسرش را در
سنندج به قتل رسانده بود 5روز پس از ارتكاب
جنايت دستگير شد.
به گزارش همشــهري ،اين جنايت خانوادگي
شامگاه سوم مردادماه امسال در خياباني واقع
در محله حاجيآباد شهر سنندج اتفاق افتاد .آن
روز مردي كه با همسرش دچار اختالف شده
بود ،سد راه او و خواهرش در يكي از خيابانها
شد و با شليك گلوله جان آنها را گرفت و پا به
فرار گذاشت.
بهدنبال اين جنايت گروهي از مأموران پليس
آگاهي تحقيقات در اين پرونده را آغاز كردند.
بررسيهاي اوليه نشان ميداد كه قاتل مردي
44ساله است .او و همســرش بهنام بيان ،پس
از سالها زندگي مشترك درحاليكه صاحب
3فرزند بودند از مدتي قبــل دچار اختالفات
شديد شــده بودند .بهگفته خانواده مقتوالن،
اختالفات آنها بر ســر رفتار بد شــوهر بيان با
اعضاي خانوادهاش بود تا جايي كه حدود 4ماه
پيش بيان دست فرزندانش را گرفت و خانه را
ترك كرد و به خانه پدرش رفت.
در اين مدت تالش خانواده بيان براي گفتوگو
با داماد خانواده و پايان دادن به اين اختالفات
بيفايده بود تا اينكه 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 .اين در حالي بود
كه خواهر كوچكتر بيان نيز صاحب يك فرزند
خردسال بود.
ماموران از همان روز به ســرنخهايي از قاتل
فراري دست پيدا كرده بودند و با دنبال كردن
اين سرنخها ســرانجام توانســتند صبح روز
جمعه او را دســتگير كنند .به گفته سرهنگ
عبداهلل فاتحي ،رئيس پليس آگاهي اســتان
كردستان اين مرد در عمليات ضربتي در يكي
از روستاهاي شهرستان دهگالن دستگير شد
و در تحقيقات مقدماتي انگيزه قتل همســر
و خواهر همســر خود را اختالفات خانوادگي
اعالم كرد.
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در محاصره شهر

سريال

نمايشگاه گروهي «شهربند» تهران امروز را به تصوير ميكشد

كيانيان از قاليباف
براي پيوستن به كارزار
 #نه_به_محدوديت_اينترنت
دعوت كرد
اثر :مصطفي قرباني

طرح مجلس در صيانت از فضاي مجازي چنان باعث نگراني اقشار مختلف
جامعه شــده كه هركس دستش ميرســد ،ميخواهد براي جلوگيري
از اجراي آن كاري كند .رضا كيانيان ،بازيگر مشــهدي ســينما ،تئاتر و
تلويزيون كه يكي از بهيادماندنيتريــن نقشهايي كه تاكنون ايفا كرده،
نقش مأمور امنيتياي به نام سلحشور در فيلم «آژانس شيشهاي» است،
در روز عيد غدير خم در واكنش به اين طرح نامهاي سرگشــاده با لهجه
مشهدي خطاب به رئيس مجلس ،محمدباقر قاليباف ،كه او هم مشهدي
است ،نوشت و ســعي كرد با زبان طنز همواليتي خود را از مضرات اين
طرح آگاه كند .نامه كيانيان به قاليباف چنين شــروع ميشــود« :سالم
همشــهري و همواليتي عزيز ،آقاي دكتر قاليباف .امروز عيد است .عيد
موال عليســت كه ســام خدا بر او و خانواده او .تبريك ميگويم .با اين
عيدي عليوار!!! از « ۱۲۱نفر از نمايندگان مجلس» تشــكر ميكنم .از
تصويب طرح محدودكردن اينترنت!!!» كيانيان در بخشــي از اين نامه از
قاليباف ميپرسد طرح محدودكردن فضاي مجازي از روي دست كدام
كشور كپي شده است« :قاليباف جان ،ب ِچهي مِشَ د! چه كشورهايي دامنه
اينترنت را تنگ كردهاند؟ چين ،روســيه ،هند و صدالبته كرهشمالي .آيا
ما دنبالهرويِ اين كشورها هستيم !!!؟ پس اگر دنبالهروشان هستيم ،چرا
در زمينه رشد اقتصاديشان ،دنباله َروي نميكنيم؟ چرا دنبالهروي رشد
اقتصادي هند و چين و روســيه نيســتيم ».كيانيان در انتهاي نامهاش،
قاليباف را به «امام هشتم» قسم داده كه به نامه او اهميت بدهد و به كارزار
#خوزستان_آب_ندارد و #نه_به_محدوديت_اينترنت بپيوندد .قاليباف
نيز نامه كيانيان را بيجواب نگذاشت و از فرصت پاسخگويي به نامه اين
بازيگر استفاده كرد تا مسئوالن قوه مجريه را مسبب بيسروساماني امور
معرفي كند .قاليباف نامهاش را به كيانيان اينطور شروع ميكند« :سالم
همشهري ،همواليتي و هنرمند دوستداشتني آقا رضاي كيانيان عزيز...
عيد را به شما تبريك ميگويم؛ انشــاءاهلل زير سايه موال علي سالمت و
موفق باشيد .آقا رضاي عزيز؛ همين اول بسماهلل من هم يك قسم مشدي
ميدم كه جان امام رضا(ع) از روزي كه كار اين مجلس شروع شد ،يك روز
هم نبوده كه از بيعملي و بيخيالي آقاياني كه مسئوالن اجرايي كشور در

حوزههاي اقتصادي بودهاند ،خون به دلمان نشده باشد ».قاليباف پس از
برشمردن تعدادي از اقدامات مثبت قوه مقننه براي رفع مشكالت كشور و
انفعال قوه مجريه در عمل به مصوبات مجلس ،سراغ طرح صيانت از فضاي
مجازي ميرود و مينويسد« :درخصوص طرح صيانت هم نكاتي كه الزم
بود را صبح امروز به عرض رســاندم؛ برنامه مجلس بستن اينستاگرام و
واتساپ و ســاير پلتفرمهاي پركاربرد كه كســبوكارهاي مردم در آنها
تعريف شده ،نيست .بســياري از آنچه درباره اين طرح ادعا ميشود اصال
در آن وجود ندارد؛ البته در همين خصوص هم طرح موجود اصالحات و
ابهاماتي دارد كه آنها در بررسيهاي كميسيون اصالح خواهد شد .جلسات
كميسيون را هم بهصورت علني برگزار ميكنيم تا هم كارشناسان فرصت
نقد داشته باشند و هم مردم در جريان آنچه برايشان اهميت حياتي دارد،
قرار گيرند .با بگير و ببند نميتوان مديريت فرهنگي كرد و ما هم به اين
قائليم و آن را باور داريم .آقاي كيانيان عزيز ،همشهري و همواليتي؛ دعا
كن ما بيشــتر از اينكه شبيه سلحشورها شده باشــيم ،هنوز حاجكاظم
باشيم؛ هنوز دلمان براي عباسها بسوزد و هنوز دهه ثباتي نشده باشيم؛
ما همانيم كه از قبل ميشناسي».
جز كيانيان ،سينماگران و هنرمندان ديگري هم بهصورت فردي يا در
قالب بيانيههاي گروهي به طرح صيانت واكنش نشان دادهاند .در يكي
از جديدترين اين واكنشها ،انجمن صنفي فيلمنامهنويسان سينماي
ايران در انتقاد از طرح منســوب به صيانت از حقوق كاربران در فضاي
مجازي بيانيه داد .در بخشي از اين بيانيه آمده« :كلمات را تهي از معنا
نكنيد؛ به اســم «صيانت» گذران زندگي ،معاش و سالمت رواني مردم
ايران را نابود نكنيد .اجراي آزمايشي طرح «صيانت از فضاي مجازي» را
مجلس تصويب كردهاست؛ نمايندگاني كه در شرايط نااميدي مردم ،با
حداقل آرا وارد مجلس شدهاند ،مجدانه درصدد اثبات اين گزاره هستند
كه دركي از شرايط زندگي مردم كشورشان ندارند ».در پايان اين بيانيه
آمده« :اين طرح يك ماجراجويي كوتهنظرانه است و اميدواريم در همين
مرحله متوقف شــود .انجام اين تصميم نابخردانه به صالح اين كشور و
اين مردم نيست».

مهرداد طبرسي
روزنامهنگار

شهربند را محصوري و محبوسي در شهر گفتهاند يا كسي كه
او را به بودن در شــهري مجازات كردهاند و تبعيدي آن شهر
است .مجازات او زندگي كردن در شهري است كه راه گريزي
از آن ندارد و به زيســتن در آنجا مجبور شــده است .شهربند
واژهاي است كه از گذشتههاي ادبيات فارسي ميآيد و از اتفاق،
تجانس بسياري با شهروند دارد كه مفهومي امروزي و متعلق به
شهرنشيني مدرن است2.واژه بهرغم تجانس ظاهري ،به لحاظ
مفهومي فرسنگها از هم فاصله دارند .ميتوان گفت كه زيستن
انسان در شهرهاي بزرگ در دنياي مدرن نوعي شهربندي است.
انسانها بهرغم مصائب و دشواريها در شهرها زندگي ميكنند
و زندگي در آنجا را تاب ميآورند و از آن گريزي ندارند .نمايشگاه
شــهربند كه به همت آســيه مزيناني در گالري آ داير شده،
مجموعهاي است از آثار هنرمنداني كه زيست شهري را به تصوير
كشيدهاند؛ از ازدحام آدمها در مترو و آسمانخراشهايي كه
سيماي شهر را مخدوش كردهاند تا گوشههاي دنجي كه ميتوان
در اين ازدحام پيدا كرد و تكههايي كه از گذشته تهران تا امروز
باقي ماندهاند و . ...همه اينها مجموعاً تهران امروز را شكل دادهاند.
«شهربند» مجموعهاي از تصويرهاي گوناگون از سيماي شهر
بهدست ميدهد .هنرمندان تهران امروز را اينگونه ميبينند؛
گاهي شلوغ ،گاهي مكدر ،گاهي زشــت و گاهي زيبا .گاهي
توجو ميكنند و
گوشه دنجي را در ازدحام شــلوغيها جس 

مييابند .گاهي تقابل بافت سنتي و آسمانخراشهاي امروزي
را به تصوير ميكشند ،گاهي زندگي روزمرهاي را در كوچهاي
روايت ميكنند ،گاهي شهري را نشــان ميدهند كه سيمها
آن را احاطــه كردهاند ،گاهي ويترينهاي زيبــاي مغازهها را
تصوير ميكنند و« . ...شــهربند» مجموعهاي از آثار هنري در
شكلهاي گوناگون است؛ نقاشــي ،عكس ،گرافيك ،كارهاي
حجمي و ...اگرچه غلبه با نقاشيهاست و در ميان نقاشيها نيز
كارهاي نسل نوواقعگرايان كه در سالهاي اخير جلوه كردهاند،
بيشتر است؛ مثل كارهاي مهسا كيالها ،فاطمه طراح ،مصطفي
سلطاني و نوشين خدادادي .با اين حال نبايد از عكسهاي هوفر
حقيقي گذشت كه نماهايي يگانه از تهران امروز را تصوير كرده
است و از كارهاي نوژن حقدوست و فريد بيان كه در ميان انبوه
كارهاي نمايشگاه متفاوت از بقيهاند« .شهربند» در عين حال
تاريخ تهران را مرور ميكند؛ از عمارتهاي گذشته و گذرهاي
قديمي بازار در نمايشگاه حاضرند تا متروكههاي دهههاي 50و
 60و چشماندازهاي امروزي ساختمانها و حتي نقاشيهايي كه
آينده هولناك شهر را به تصوير كشيدهاند؛ مثل آپوپتوسيس از
زهرا قياسي كه تهران را در فوران آتشفشان دماوند تصوير كرده
است .اما نمايشگاه شهربند 2شگفتي دارد؛ اولي در لحظه ورود
كه راه گالري با بلوكهاي سيماني بزرگ موسوم به نيوجرسي ـ
كه در سالهاي اخير شمارشان روبهفزوني است ـ مسدود شده
و رفت وآمد به گالري را دشوار ميكند .شگفتي دوم تقريباً در
انتهاي نمايشگاه است؛ كسي در ميان سيمهاي خاردار محبوس
شده و شهربندي را بعينه اجرا ميكند.

آرش نهاوندي

مترجم

داستان آخر شب در سيانان

سريالي مستند درباره پدر همه برنامههاي
تلويزيوني مجريمحور
سيانان در سريال مستند  6قسمتي
خود با عنوان «داســتان آخر شــب»
تاريخچه صنعت تلويزيون و برنامهها و
نمايشهاي(شوهاي) شبانه را روايت
ميكند .اين ســريال بــا همكاري
كمپاني كانادايي «كريم پروداكشنز»
ساخته شده است .اين كمپاني پيشتر
در توليد سريالهايي نظير «كتاب بازي ديكتاتور» نيز همكاري
داشته است .در مســتند «داستان آخر شــب» بهطور ويژه به برنامه
موسوم به برنامه «آخر شب» كه از شبكه «انبيسي» پخش ميشود
و چندين مجري در طول 6دهه از ســال 1962اجراي آن را عهدهدار
بودهاند ،با اســتفاده از تعداد زيادي تصاوير آرشيوي و گفتوگوهاي
جديد و قديمي پرداخته شده است .برنامه «آخر شب» نامي است كه با
يك پسوند يا يك پيشوند بيشتر و كمتر اغلب به برنامههايي كه از طريق
برخي از شبكههاي تلويزيوني آمريكا بهصورت نمايشي و شومانند در
ساعات آخر شب نمايش داده ميشود ،اطالق شده است .برخي از اين
برنامههاي شوي شبانه حتي به نام مجري خود نزد مخاطبان مشهور
شدهاند .برنامههاي آخر شب به يكسري برنامههاي گفتوگومحور با
شخصيتهاي مشهور دنياي موسيقي و ادب و هنر ،سينما ،تلويزيون و
فرهنگ عامه اختصاص دارد .اين برنامهها اغلب همراه است با اجراي
زنده موسيقي و برنامههاي استندآپ كمدي يا نمايشهاي كوتاه كمدي.
كانن اوبراين ،مجري برنامه «آخر شب» از13سپتامبر1993تا20فوريه
 ،2009جيمي كيمل ،ميزبان و مجري برنام ه تاكشو آخر شب «جيمي
كيمل بهصورت زنده» از سال  ،2003ووپي گولدبرگ ،بازيگر و كمدين
آمريكايي و ميزبان و مجري برنامه آمريكايي«نگاه» ،ترور نواح ،كمدين
و مجري اهل آفريقاي جنوبي ،ســت ميرز و لورن مايكلز در ســاخت
مستند6قسمتي «داستان آخر شب» شــبكه «سيانان» مشاركت
داشــتند .در اين ســريال به تاريخچه برنامههاي نمايشي نيمهشب
(شوهاي تلويزيوني شبانه) و ميزبانان و مجريان مشهور اين برنامهها
ضمن نمايش گفتوگوهايي با جاني كارسون ،ميزبان و مجري برنامه
«نمايش امشب با جاني كارسون» از سال 1962تا 1992كه از شبكه
«انبيسي» پخش ميشد« ،جي لنو» ميزبان و مجري برنامه «نمايش
امشــب با جي لنو» از 1992تا 2009از «انبيســي» ،ديويد لترمن،
ميزبان و مجري برنامه «نمايش آخر شب با ديويد لترمن از انبيسي» و
«نمايش آخر با ديويد لترمن از سيبياس»« ،كانن او براين»« ،جيمي
فالون»« ،جيمي كيمل»« ،جون اســتيوارت» و «استفن كولبرت»
نگاهي ويژه شده است .در اين سريال همچنين پرده از برخي از لحظات
بهيادماندني و خاطرهانگيز اين برنامهها كه در آن ،مجريان افسانهاي
به سياســت ،فرهنگ عمومي و مباحث مرتبط با صنعت ســرگرمي
ميپرداختند ،برداشته شده است.

درگذشت اسطورهشناس بزرگ
جالل ستاري ،اسطورهشــناس بزرگ ايراني ديروز درگذشت .روز گذشته در آخرين
ساعت هاي بسته شدن اين صفحه خبر رسيد كه جالل ستاري ،نويسنده بيش از90
اثر درباره اسطوره شناسي ،نقد فرهنگي و افسانه شناسي در سن نود سالگي در گذشته
است.
ستاري در سال  1310در شهر رشت متولد شــد .او در رشته روانشناسي در سوئيس
تحصيل كرد ،و سپس به خاطر عاليقش به شناخت اسطوره مطالعات خود را در اين زمينه
ادامه داد .او كه ازشاگردان ژان پياژه روان شناس بنام فرانسوي بود ،در بازگشت به ايران
همه تالش خود را صرف شناخت و بازخواني اساطير و داستان هاي افسانه ايراني كرد.
آثار جالل ســتاري چه تاليف و چه ترجمه ،همگي آثار مهمي در شناخت ريشههاي
رفتاري مردم سرزمين ايران است.
نمايش 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 ايــران از آثــار معروف جالل ســتاري اســت.
روزنامه همشهري با تسليت درگذشت جالل ستاري ،فردا در مطالب مفصلي به جايگاه
علمي و شخصيت برجسته اين استاد فقيد خواهد پرداخت.
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سفر اخير وانگ يي ،وزير
مروان قبالن
نويسنده و تحليلگر سوريهاي
خارجه چين ،به سوريه
پرسشهاي متعددي را
درباره علل و اهداف اين سفر براي رســانهها مطرح كرده است.
او در جريان اين ســفر كوتاه ضمن مالقات با بشار اسد و فيصل
مقداد ،همتاي سوريهاي خود از قدرتهاي جهاني خواست سقوط
نظام در سوريه را تمامشده به شمار آورده و بر يافتن راهحلهاي
سياسي براي پايان جنگ داخلي اين كشور تمركز كنند.
وانگيي اگرچه در اين ســفر ،هيچ وعدهاي نداد و سند همكاري
اقتصادي با ســوريه امضا نكرد اما ســفر وزيــر خارجه چين به
دمشق يك پيام واضح داشت؛ او براي نخستين بار به صراحت از
تحريمهاي آمريكا و اروپا عليه اقتصاد سوريه انتقاد كرد .وانگيي
پس از سفر به دمشق بهعنوان نخستين مقصد سفرهاي منطقهاي
خود به خاورميانه ،عازم قاهره شد.
روشن است كه چين براي نخســتينبار با اعزام يك مقام عالي
رتبهخود به دمشق طي ساليان گذشته بهدنبال جذب حداكثري
توجه رسانهها و افكار عمومي بوده است؛ آن هم درحاليكه رفتار
اين كشور نسبت به سوريه ،دستكم از ســال 2011تاكنون با
محافظهكاري و قرار گرفتن در خط مواضع روسيه شناخته ميشد.
چين از ابتداي بحران داخلي ســوريه همواره از دولت مركزي به
رياستجمهوري بشار اســد حمايت كرده است ،اما درعينحال
نميتوان بــراي چين ،نقشــي همچون ديگــر بازيگران مطرح
نظير روسيه قائل شــد .بهعبارت ديگر ،چين تاكنون منافع قابل
توجهي براي خود در پرونده سوريه تعريف نكرده و بر اين اساس
نقشآفريني پر رنگي هم در آن نداشته است.

دغدغه اصلي چين در حوزهشرقي مديترانه از پايان جنگ سرد
تاكنون ،بر توسعه روابط با رژيم صهيونيستي متمركز بوده است.
در اين زمينــه بايد توجه داشــت بازار ســوريه در مقياسهاي
بينالمللي بــراي ظرفيتهاي اقتصاد چين چنــدان قابلتوجه
نيســت ،مبادالت تجاري ميان 2كشــور بســيار اندك است و
سرمايهگذاري چيني هم در دمشــق وجود ندارد .در عين حال،
سوريه هيچ جايگاه ويژهاي در طرح كمربند و راه (جاده ابريشم
جديد چين) ندارد.
در حقيقت موضع چين نسبت به بحران سوريه به يكي از اصول
بنيادين سياســت خارجي اين كشــور برميگــردد :احترام به
حاكميت ملي و عدمپذيرش مداخلــه بازيگران خارجي در امور
داخلي ديگر كشورها .بر اين اساس ،چين هرگز با ورود قدرتهاي
خارجي به معادالت داخلي كشورهاي جهان ،چه از طريق اعمال
فشار و نفوذ سياسي و يا مداخله نظامي موافق نيست .بايد توجه
داشته باشيم كه چين با پافشــاري بر اين اصل ،پيش از هرچيز
بر اســتقالل و جلوگيري از مداخله قدرتهــاي خارجي بر امور
داخلي خود تأكيد ميكند .تقابل با جنش اعتراضي دانشجويان
در ميدان تيانآنمن در سال 1989و يا فشار بر اقليت مسلمان
اويغور ازجمله مصاديــق مخالفت چين با مداخله كشــورهاي
خارجي در امور داخلي خود است .جالب آنكه چين با وجود اقتصاد
پيشرفته و توسعه پر سرعت ،از برخي مشكالت مشابه با كشورهاي
عربي كه ميتواند به انفجار شــرايط داخلي و بر هم خوردن نظم
سياسي منجر شود رنج ميبرد :از اختالف طبقاتي گرفته تا فاصله
چشمگير سطح توسعهيافتگي مناطق ســاحلي نسبت به عمق
سرزميني .در عين حال نگراني چين از فعاليت برخي گروههاي
تروريستي در منطقه تركستان شرقي و ارتباط آنها با بحران سوريه
را هم بايد مورد توجه قرار داد.
بنابراين بسياري از موضعگيريهاي چين نسبت به پرونده سوريه
و حتي سراسر جهان عرب طي يك دهه گذشته ريشه در چنين
دركي از مسئله حاكميت ملي و ضرورت احترام به آن داشته است.
اما هماكنون شرايط تغيير كرده و پكن نيز تمايل دارد اين تغيير را
براي رسانهها و افكار عمومي به نمايش بكشد .چين ديگر قدرتي
منطقهاي ،محاصره شده در شرق آسيا نيست كه ناچار به حفظ
گارد تدافعي خود مقابل غرب باشد .بايد توجه داشت كه بر مبناي
اين موقعيت جديد ،حتي اهميت حوزه شرق مديترانه و كشورهاي
موجود در آن نيز براي چشمانداز اقتصادي چين افزايش مييابد؛
بنابراين تالش احتمالي پكن براي ورود به كشورهايي نظير سوريه
يا عراق و سرمايهگذاري زيرســاختهاي اقتصادي-عمراني اين
كشورها چندان دور از انتظار نخواهد بود.
تمام اينها در حالي اســت كه حضور و نفوذ رقباي غربي چين در
اين منطقه ،بهويژه آمريكا روزبهروز ضعيفتر و آســيبپذيرتر از
قبل ميشود .سفر وانگيي به دمشق به ما ميگويد چين 2021با
چين 2011تفاوتهاي بسياري دارد .زمانبندي اين سفر ،همزمان
با آغاز خروج بزرگ آمريكا از منطقه(از افغانستان گرفته تا عراق
و سوريه) پيامي آشكار به همراه دارد .گويي پكن بهطور عامدانه،
آغاز مرحلهاي جديد از تعامل با قدرتهاي غربي در مناطق مورد
نزاع را اعالم كرده است؛ مرحلهاي كه پيش از اين با ورود تمامقد
نظامي روسيه به بحران سوريه و تغيير سرنوشت آن آغاز شده بود.
بهعبارت ديگر ،چين تالش ميكند آنچه را كه روســيه در سطح
نظامي آغاز كرده ،در سطح اقتصادي به سرانجام برساند؛ رخدادي
كه از زمان پايان جنگ ســرد تاكنون بيسابقه است .جالب آنكه
غرب هرگز اهميت نبرد سوريه براي تعيين ارزشهاي جهاني و
شكلگيري الگوهاي بينالمللي جديد را درك نكرد .وانگيي با
سفر به دمشق اعالم كرد تاريخ با سقوط ديوار برلين در سال1989
به پايان نرسيده است.
منبع :روزنامه العربيالجديد
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آتش در بهشت اروپا

جهان نما

قدرت نمايي چين در دمشق

جهان

آتشسوزيهاي گسترده در كشورهاي مديترانه به تركيه رسيده و انتظار ميرود كشورهاي
جنوب اروپا در روزهاي آينده،شرايط مشابهي را تجربه كنند

آتشسوزيهاي گسترده در جنوب تركيه
گزارش كه از هفته گذشته شروع شده و مناطق
توريستي اين كشــور را بحراني كرده،
ادامه روند جديدي از تغييرات هواشناســي است كه
دانشــمندان از مدتها پيش درباره آن هشدار داده و
تغييرات اقليمي را عامل آن ميدانند.
بــه گــزارش گارديــن4 ،نفــر در شــعلههاي اين
آتشسوزيها كه بيش از 4هزار آتشنشان را در بيش
از 80نقطه بهخود مشغول كرده ،جان خود را از دست
دادهاند و هزاران نفركه به تعطيالت آمدهاند مجبور به
ترك منطقه شدهاند .برخي از اين مسافران ،با قايق از
هتلها به نقاط امن منتقل شدهاند .آتشسوزيها بعد
از گرماي بيسابقه در تركيه شروع شده؛ دماي هوا در
اين كشور به باالترين حد در 60ســاله خود رسيده و
هفته گذشته در شهر چزره در جنوب شرق اين كشور
به 49.1درجه رسيد.
اين آتشسوزيها كه دانشــمندان درباره تداوم آنها
هشدار دادهاند ،حلقه آخر از زنجيره بالياي طبيعي است
كه بهخاطر تغييرات اقليمي در دنيا روي دادهاند؛ از موج
بيسابقه گرما در آمريكا و سيل در اروپا و چين گرفته
تا آتشسوزي در سيبري و حاال آتشسوزي در حاشيه
مديترانه ،دنيا شاهد رويدادهاي بيسابقهاي است كه
گرمايش جهاني دستساخته بشر ،عامل آنها بوده است.
چاتااي تاوســاناوغلو ،اســتاد بيولوژي در دانشــگاه
حاجتتپه در آنــكارا كه متخصص اكولوژي اســت
درباره اين آتشسوزيها به نيويوركتايمز گفته است:

«بســياري از اين آتشها را نميتوان خاموش كرد .با
توجه به تأثير باد خشــك ،آتشسوزيها بسيار سريع
روي داده اســت .اين نخستين نشــانه از باليي است
كه تغييرات اقليمي در آينده ميتواند بر ســر منطقه
مديترانه 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،
يعني همــان هدفي كــه توافق پاريــس تعيين كرده
افزايش پيدا كند ،آتشسوزي باز هم دست از سر مناطق
مديترانهاي اروپا برنخواهد داشــت و ساالنه 40درصد
بيشتر خواهد بود .آتشسوزيها در تركيه ،آخرين پرده

از نمايش جهنمي تغييرات اقليمي در مديترانه است و
انتظار ميرود ،شعلههايش بهزودي بخشهاي ديگري را
هم در جنوب اروپا فرابگيرد .پيش از اينقبرس ،بدترين
آتشسوزيهاي تابســتاني در چند دهه اخير را تجربه
كرده و 3نفر هم بهخاطر آن جانشان را از دست دادهاند.
مقامات در يونان هم مناطقي را بهخاطر آتشسوزيها
در شــمال آتن تخليه كردهاند .انتظار ميرود در ايتاليا
هم اوضاع بدتر شود و در برخي مناطق ،اعالم وضعيت
قرمز شده است .سازمان جهاني هواشناسي گفته است
كه دما در مناطق داخلي ايتاليا همچون يونان و تركيه به
40درجه خواهد رسيد .موج گرما در جنوب اروپا احتماال
در هفته آينده تداوم خواهد داشت و برخي پيشبيني
ميكنند كه دماي هوا ،به طرز بيســابقهاي باال برود و
چند ركورد جديد ثبت شود .سازمان هواشناسي تركيه

پكك در ميان است؟
پاي 

دولت تركيه هنوز رسما دليل شروع آتشسوزيها را اعالم نكرده و تحقيقات در اينباره در جريان است .دانشمندان
تركيب هواي داغ و خشك و پوشش خشــك جنگلي و بوتهزارها و كوچكترين دخالت انساني را براي شروع
آتشسوزيهاي تابستاني كافي ميدانند ،اما در داخل دولت ،برخي كردهاي جداييطلب و گروههاي نزديك به
پكك را عامل شروع اين آتشسوزيها ميدانند .ديلي صباح ،روزنامه نزديك به دولت تركيه براي نمونه نوشته
است كه تعدد آتشسوزيها در زمان كوتاه ،اين فرضيه را مطرح ميكند كه آتشسوزيها نوعي حمله بوده باشند؛
پكك قبال هم چنين آتشسوزيهايي را شروع كرده بودند .برخي وزرا هم
بهخصوص اينكه گروههاي مرتبط به 
پكك را عامل شروع آتشسوزيها خواندهاند .حتي رجب طيب اردوغان ،رئيسجمهور تركيه
بدون ارائه مدركي ،
هم گفته است كه نيروهاي امنيتي درحال بررسي اين مسئله هستند؛ چون نحوه شروع آتشسوزيها چيزي نيست
كه بتوان بهراحتي با آن كنار آمد؛ «آتشسوزيها تقريبا همزمان و در نقاط مختلفي شروع شده است».

هم پيشبيني كرده است كه اوضاع در هفته پيشرو بدتر
شود و انتظار ميرود ميانگين دما در آنكارا و چند شهر
ديگر12 ،درجه باالتر از ميانگين دماي هميشگي باشد.
اتحاديه اروپا با توجه به ايــن پيشبينيها ،در جاهايي
مانند ايتاليا ،پرتغال ،اسپانيا و همينطور بخشهايي از
شمال آفريقا باالترين هشدار آتشسوزي را اعالم كرده
اســت .لونت كورناز ،دانشمند اقليمشــناس تركيهاي
گفته است اين هواي گرم و خشك ،ميتواند فاجعهبار
باشد؛ «هوا بهشــدت داغ و خشك اســت .اين شرايط
باعث ميشود كه آتشســوزيها راحت شروع شوند.
كوچكترين اشــتباه ما ميتواند به يك فاجعه بزرگ
تبديل شود».
ايــن فقــط بخــش اروپايــي مديترانه نيســت كه
آتشسوزيهاي گســترده را تجربه ميكند و سوريه و
لبنان هم با آتشســوزيهاي رونده و متعدد تابستاني
درگيــر هســتند .در لبنــان ،جايي كــه دولت عمال
هيچكاره اســت و مقامات عمال هيچ كاري براي مقابله
با آتشسوزيها انجام نميدهند ،يك نوجوان بهخاطر
آتشسوزيها جان خود را از دست داده است.
در تصاويري كه از منطقه عكار منتشــر شده ،آتش با
سرعت و بهصورت گسترده در مناطق جنگلي پيشروي
كرده است .آتشنشانان،ارتش ،سازمان دفاع غيرنظامي
و داوطلبان به ســختي اما ناكام ،براي مهار آتش تالش
ميكنند .آتشسوزي در حالي به مصيبتهاي شهروندان
در لبنان اضافه شده كه قطع روزانه برق ،كمبود دارو و
سوخت و يك بحران مالي بيسابقه ،زندگي را براي آنها
تلختر از هميشه كرده اســت .در تركيه ،آتشسوزيها
چهارشــنبه در يك شــهر در جنوب شــرق اســتان
آنتاليا شــروع شــد و تا روز جمعه ،به بيش از 70نقطه
در سراسر كشــور كشيده شــد .تيمهاي آتشنشاني
برخي آتشسوزيها را مهار كردهاند ،اما آتشسوزي در
بسياري مناطق همچنان در حال پيشروي است.
با اينكه چند هزار آتشنشان براي مهار آتشسوزيها
به منطقه اعزام شدهاند،شــهروندان از دولت بهخاطر
مديريت مهار آتشسوزيها انتقاد دارند .دولت تركيه
3هواپيماي آتشنشان را براي مقابله با آتشسوزيها
بهكار گرفته است و همين باعث شده مردم بهشدت به
دولت حمله كنند كه چرا هواپيماهاي بيشتري را براي
مقابله آتشسوزيها بهكار نگرفته است.
كشورهاي زيادي با تركيه همدردي كرده و گفتهاند كه
آمادهاند به اين كشــور براي مهار آتشسوزيها كمك
كنند .وزيرخارجه يونان ،رقيب منطقهاي تركيه براي
نمونه گفته كه كشــورش آماده كمك به آنكاراســت.
مقامات اتحاديه اروپا هم ضمن همدردي اعالم آمادگي
كردهاند به تركيه كمك كنند .روســيه و اوكراين هم
پيام مشــابهي به آنكارا دادهاند و آذربايجان گفته است
ميخواهد تعدادي آتشنشــان و تجهيــزات به تركيه
بفرستد.

اندونزي؛ كانون جديد كرونا

نفسهاي مردم اندونزي
فتانه احدي
به شــماره افتاده اســت.
روزنامه نگار
هــزاران نفــر از بيماران
كرونايي در راهروهاي بيمارستان ،چادرها و خودروها
در انتظار تخت خالي بهسرميبرند .دستگاه اكسيژن به
اندازه كافي وجود ندارد و جوابگوي حجم زياد بيماران
نيست ،مرگومير افزايش يافته و اندونزي را به كانون
جديد همهگيري كرونا تبديل كرده است .بسياري نيز
از اين وضعيت اسفناك ترسيده و خود را قرنطينه كرده
و درمان را به خانه بردهاند .ســرعت و مقياس شيوع
ويروس در اندونزي آنقدر باالســت كه كارشناســان
بيماريهاي عفوني آن را يك «ســوپر سويه جديد»
از كرونا ناميدهاند؛ ســويهاي كه مسريتر و كشندهتر
از نوع دلتاســت كه اكنون هفتههاست جهان را در بر
گرفته است.
افزايش مرگومير در اندونزي

به نوشته روزنامه نيويوركتايمز ،اندونزي بعد از هند
و برزيل ،اكنون به كانون جديد همهگيري كرونا و به
كشوري با باالترين موارد جديد ابتال در جهان تبديل
شده اســت .در مجمعالجزاير اندونزي ،روزانه بيش
از 37هزار مــورد جديد ابتال و هــزار و 800مرگ در
اثر كرونا ثبت ميشــود .طي هفتههاي اخير ،ركورد
57هزار ابتال در يك روز هم به ثبت رســيده اســت.
تاكنون در اين كشور بيش از 3ميليون و 400هزار نفر
به كرونا مبتال شدهاند و بيش از 94هزار نفر نيز جان
خود را از دست دادهاند.

كيوسك

روزنامه نيويوركتايمز [آمريكا]

واكسينهشدهها ميتوانند ناقل
كرونا باشند

نيويوركتايمز 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 ميتوانند ناقل ويروس باشند.
اين مركز نتيجه تحقيقات خود را منتشر و اعالم
كرده كه در اين رابطه مطمئن است .دلتا اكنون
شايعترين گونه كرونا در جهان است.

روزنامه اطالعات روز [افغانستان]

هشدار درباره جنگ در قندهار

سازمان ملل در مورد ادامه درگيريها در مناطق
مسكوني شهر قندهار هشــدار داده است .دفتر
سازمان ملل در افغانســتان (يوناما) اعالم كرده
طي 2هفته گذشته دستكم 230غيرنظامي در اثر
اصابت گلوله در اين شهر زخمي شدهاند .كشيده
شدنجنگبهشهرهايبزرگ،شرايطدرافغانستان
را به كلي تغيير خواهد داد .پيش از اين طالبان به
حفاظتازمناطقمسكونيمتعهدشدهبود.

بحران دسترسي به اكسيژن

بحرانيبودن شرايط در اندونزي ،از احتمال ظهور
«سوپر سويه جديد كرونا» در از شرق آسيا حكايت دارد

افزايش موارد ابتــا به كرونا در اندونزي بخشــي از
موج جديد همهگيري اســت كه جنوب شرقي آسيا
را در برگرفته اســت .انواع جديد هميشه در مناطق
يا كشورهايي ظاهر ميشــوند كه نميتوانند شيوع
را كنترل كنند .ويتنام ،مالــزي ،ميانمار و تايلند نيز
اكنون با باالترين ميزان شيوع بيماري روبهرو شدهاند و
محدوديتهاي جديدي ازجمله قرنطينه و منع عبور و
مرور در آنها اعمال شده است .در اندونزي طي يكماه
گذشته ،موارد جديد ابتال و مرگومير بسيار باال رفته
كه علت آن شيوع سويه بســيار مسري دلتاست .اين
ويروس دو جزيره جاوا و بالي را درگير كرده است.
برخي از كارشناســان بهداشــت معتقدنــد كه آما ر
همهگيري كرونا در اندونزي ،يعني چهارمين كشور
پرجمعيت جهان ،واقعي نيســت و آمار اعالم شــده
بسيار كمتر از آنچيزي است كه رخ ميدهد .ديكي
بوديمن ،اپيدميولوژيســت اندونزيايي در دانشــگاه
اســتراليا ،تخمين ميزند كه آمار واقعــي ابتال  3تا
6برابر بيشــتر از آمار اعالم شده است .در هند ،جايي
كه نخســتينبار نوع دلتا شناسايي شد ،موارد ابتالی
روزانه به بيش از 420هزار رسيده است .بااين وجود،
مقامات اندونزي ميگويند كــه اوضاع تحت كنترل
است .لوهات پاجايتان ،وزير سرمايهگذاري اندونزي
كه از سوي رئيسجمهور مأمور مديريت بحران كرونا
شــده ،ميگويد« :اگر در بدترين حالت از 60هزار يا
كمي بيشتر صحبت كنيم ،در شــرايط خوبي بهسر
ميبريم؛ اميدواريم به 100هزار نفر نرسد .به هر صورت
براي چنين رقمي هم آمادگي كامل داريم».
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دو گــروه تحقيقاتي ويروس كرونــا در آمريكا اعالم
كردهاند كه نگران شــرايط اندونزي در زمينه ظهور
نوع جديد ويروس هستند .سازمان بهداشت جهاني
ميگويد كه اگر بيش از 5درصد تســتهايي كه در
در يك جامعه انجام ميشــود ،مثبت باشــد ،نشانه
خارجشــدن همهگيري ويروس از كنترل است .در
اندونزي ،اين نسبت طي 16ماه روي 10درصد بوده
و اكنون به باالي 30درصد رسيده است .در كشوري
با جمعيت 270ميليون نفري ،همهچيز براي ظهور

اندونزي ،ميزبان همه سويههاي كرونا

يك ســويه جديد از كرونا يا سوپرسويه جديد آماده
اســت .نيويوركتايمز به نقل از علي مقداد ،اســتاد
علوم سنجش سالمت در انستيتوي سنجش سالمت
در ســياتل آمريكا آورده كه هرچه ميزان آلودگي در
جامعه بيشتر باشــد ،احتمال ايجاد نوع جديد كرونا
هم بيشتر خواهد بود .او از برگزاري جشن عيد قربان
در اندونزي و استقبال مردم از آن ابراز نگراني كرده
و ميگويد اين تجمع ميتواند زمينهســاز بروز گونه
جديد باشد.

ويروسها بهطور مداوم از طريق ايجاد جهش در ژنهاي خود ،در حال تغيير و دگرگوني هستند و انواع پيشرفتهتري ايجاد
ميكنند .ويروس كرونا نيز كه از نوع ويروسهاي  RNAاســت ،دائما و بهتدريج در حال تغيير است .هنگامي كه يك نوع
گومير
جهشيافته ويروس باعث افزايش ناگهاني شيوع ميشود و آمار بيماران بستريشده در بيمارستانها را باال ميبرد و مر 
را افزايش ميدهد ،سازمان بهداشــت جهاني آن را گونه خطرناك نامگذاري ميكند .در سطح جهان4 ،سويه خطرناك از
ويروس كرونا وجود دارد :نوع بهاصطالح آلفا ،نخستينبار در انگليس شناسايي شد .نوع بتا ،نخستينبار در آفريقاي جنوبي،
نوع دلتا ،نخستينبار در هند شناسايي شد و نوع گاما ،نخستينبار در برزيل شناسايي شد .بهعنوان نمونه ،نوع دلتا  4تا
5برابر قويتر از ويروس اصلي است .همه موارد غير از گاما در اندونزي شناسايي شد ه و اكنون اين كشور توانايي تشخيص در
مدت زمان كوتاه براي شناسايي سويههاي جديد را دارد .بيش از 3هزار رشته ژنوم از ابتداي سالجاري ميالدي (طي 7ماه)
در اندونزي توالييابي شده درحاليكه اين ميزان در سال گذشته ،فقط  200تا 300رشته بوده است .اين وضعيت ،به نگرانيها
در مورد ظهور سويهاي بسيار خطرناكتر از قبليها را در اندونزي دامن زده است.

در اندونزي مشكل دسترسي به اكســيژن ،به بحران
دامن زده اســت .مردم حتي اگــر بتوانند تختي براي
بستريشــدن پيدا كنند هم ممكن اســت اكسيژن
دريافت نكنند .در بعضي از بيمارستانها فقط بيماراني
را پذيرش ميكنند كه اكسيژن به همراه دارند .در برخي
ديگر ،بيماران هر كجابتوانند جايي براي خوابيدن پيدا
كنند ،منتظر ميمانند .در بكاسي ،يك شهر 2.5ميليون
نفري كه با جاكارتا همسايه است ،بيماران به بيمارستان
دولتي هجوم بردهاند .مســئوالن بــراي مديريت اين
وضعيت10 ،چادر بــزرگ در محوطه برپا كرد ه و براي
150نفر تخت تجهيــز كردهاند اما توانايي پاســخ به
ن را ندارند .همزمان،
سيل حضور بيماران در بيمارستا 
دستكم 10درصد از كاركنان مراقبتهاي بهداشتي
هم پس از قرارگرفتــن در معرض ويروس ،به قرنطينه
رفتهاند .الپور كويد ،كه يك گروه غيرانتفاعي پيگيري
مرگ ناشي از كروناست ،گزارش داده كه در پي ازدحام
در بيمارستانها ،بسياري از مردم خانهماندن را انتخاب
ميكنند و بسياري در آنجا ميميرند .هماكنون هر روز
دستكم 40بيمار كرونايي در خانه ميميرند.
واكسيناسيون كند در اندونزي

حدود 15درصد از جمعيت 270ميليون نفري اندونزي
تاكنون يك دوز واكسن ويروس كرونا دريافت كردهاند
و فقط 6درصد آنها بهطور كامل واكســينه شــدهاند.
اندونزي تا حد زيادي به واكســن ساختهشده توسط
شــركت «ســينوواك بيوتك» چيني اعتماد كرده
كه اثربخشي آن نسبت به واكســنهاي ديگر كمتر
بوده است .حداقل 20پزشــك اندونزيايي كه كامال با
سينوواك واكسينه شــده بودند ،بر اثر ويروس كرونا
درگذشتهاند .آمريكا 4.5ميليون دوز واكسن مدرنا به
اندونزي اهدا كرده است .مقامات گفتهاند كه اولويت
واكسيناســيون با اســتفاده از اين واكســن با حدود
1.5ميليون نفر عضو كادر درمان است.

يع:
حضرت امير المؤمنينعل 
مالك و معيار كارها ،خوبي سرانجام آن است.
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آب دوغ خيار و سازگاري با تغييرات اقليمي
هواي پخته مَنگ

تابستان امسال زودتر از
فاطمه عباسي
موعد آغاز شد ،از همان
اوايل خرداد گرما امانمان را بريد و تا همين يكي دو روز
پيش هم خورشيد كه به وســط آسمان ميرسيد ،ديگر
كولر هم جواب نميداد و بايــد مثل قديم پنكه و بادبزن
حصيري را هم توي خانه به وســايل سرمايشــي اضافه
ميكرديم تا شايد كمي خنك شويم .امروز چله تابستان
است ،يعني گرمترين روز سال كه اتفاقا قديمترها براي آن
جشن ميگرفتند ،اما باران تابستاني در اين يكي 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 پيشبينيها قرار است كمكم هوا رو به خنكتر
شدن برود و اين گرماي عجيب و غريب كمي فروكش كند
و به شرط اينكه 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 بهانهاي
بهتر از چله تابستان .قرار نيست مثل پيشينيانمان در اين
روز آتش روشن كنيم و مراسم چلهنشيني بهجا آوريم ،يه
قاچ هندوانه خنك ،يك گاز از بســتني يخي يا يك قلپ
شربت خيار و سكنجبين هم ميتواند روزمان را بسازد.

فصل تابســتان در تقويم به
سينا قنبرپور
نيمه رسيده تا سخن از آمدن
چله تابستان به ميانآيد .تابستان موعد پيروزي «تيشتر» بر
ديو خشكسالي يا «اپوش» بوده است .نبرد ميان اين دو در
اساطير ايراني بارها رخ داده و اينك نيز در عصر ما به شكل و
به نوعي ديگر ادامه دارد.
ايران از ديربــاز اقليمي گرم ،بياباني و نيمه خشــك بوده و
به همين دليل تابستانهاي آن طوالني بوده است .سريال
«بازي تاج و تخت» را ديدهايد؟ لشــکريان زمستان و شب
در آن در حال پيشروي بودند .اين جمله را بهخاطر داريد كه

ميگفتند « .»winter is comingدر ايران هر بار كه نوروز
و بهار سپري ميشد گويي دوباره «اپوش» لشکرش را براي
تسخير اين اقليم روانه ميكرد و همه به همديگر ميگفتند
كه «تابستان در راه است» .تابســتانها رفتهرفته طوالني
و طوالنيتر شده اســت تا اينك كه مث ً
ال خوزستانيها ۹ماه
از سال را ،تابستاني تجربه ميكنند و مردمان كوير و فالت
مركزي عمقي از تابســتان را زندگــي ميكنند كه ديگران
كمتر .ايرانيان قديم اما ،هربار كه ســر و كله «اپوش» براي
تسخيرشان در گرماي تابســتان پيدا ميشد به جاي آنكه
دژهاي بتني به پا كنند و راه آب را ببندند يا لولههاي عظيم
به خط كنند ،لشــکري از خوراكيها را بــه خط ميكردند.
خوراكيهايي كه آنهــا را در برابر هر قــدم «اپوش» مقاوم
ي در امان
ميكرد و اينگونه از پس يورش گرما و خشكســال 
ميماندند .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 چاشنيهاي خوشــرنگي مانند گلبرگ و پودر گل
محمدي هم چشمنوازش ميكرد.
ايرانيان قديم بهخوبي ميدانستند كه بايد خودشان را خنك
كنند نه اينكه با سازههاي عجيب و غريب خود را خنك كنند
تا به دماي مطبوع دست يابند .آنها ميدانستند 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
نرمافزارها ميرفتند .آنها بهخوبي فهميده بودند كه چگونه
به سراغ غذاهايي بروند كه در عين تأمين مولفههاي ارزش
غذايي موجب خنك شدن جسمشــان شود .برخالف عصر
حاضر كه ما حجم قابل توجهــي از انرژي صرف ميكنيم تا
سازههايي كه ســاختهايم را خنك كنيم و بعد خودمان هم
خنكمان شود! ايرانيان حتي در معماري هم به اين موقعيت
جغرافيايي توجه ميكردند و از مصالحي استفاده ميكردند
كه بتواند ميزان گرما را در تابســتان بكاهد و در زمســتان
برعكس عمل كند.
وقتي ميشنويم كه حتي گرمترين نقطه دنيا در كويرلوت
در «گندمبريان» ايران واقع شده و ايران با يكسوم ميانگين

بارش جهاني اقليمي خشك و بياباني دارد متعجب نميشويم
كه همين مردم ايرانزمين با اين جغرافياي خشن و سخت،
تمدنساز بودهاند.
شايد اين روزها با سرسامآور شدن بهاي خوراكيهايي نظير
گردو يا لبنيات ،غذايي مثــل «آب دوغ خيار» هم به غذایی
اشرافي بدل شده باشد! اما واقعيت اين است كه ايرانيان آب
دوغخيار را با وجود سادگي در آماده شدنش بيشتر براي آنكه
بتوانند با گرما خود را تطبيق دهند برگزيدهاند.
ميگوينــد آب دوغ خيار غــذاي حكيمانهاي اســت زيرا
براساس اصول طب سنتي ايراني اركان مزاجشناسي را هم
رعايت كرده است .ماست يا دوغ و خيار با طبع سرد در كنار
ســبزيجاتي با طبع گرم قرار گرفتهاند كه ُمصل ِح همديگر
شــدهاند .از اينرو خوردن اين غذا ســبب ناهماهنگي در
مزاج نميشــود .همچنين از هر  4گروه اصلي مواد غذايي،
نمايندهاي 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 رسيدهايم فراهم
كردن آب دوغ خيار ميتواند اندكي ما را از آنچه به تكرار هر
روز ميخوريم جدا كند و سبب شــود كمي در ساختار اين
غذاي تابستاني تأمل كنيم و ببينيم چرا ايرانيان قديم خود را
با طبيعت سازگار ميكردند و ايرانيان كنوني ميخواهند ذات
طبيعت را تغيير دهند! با بردن آب از خطهاي به خطه ديگر
نميتوانیم اقليم را آنگونه كه دوست داريم تغيير دهيم .بايد
باور كنيم كه لشکر تابستانهاي طوالني بر ما چيره شدهاند
و ما به گمان آنكه با لشکر بتن و سازههاي غولآسا ميتوانيم
برآن غلبه كنيم بيشتر به آن باختهايم« .اپوش» بعد از اعصار
بسيار دوباره توانسته ايرانيان را به اسارت خشكسالي و بيآبي
درآورد .شايد اگر دوباره به اصل خودمان يعني آن ايرانياني
كه حكيمانه زندگي ميكردند ،حكيمانه غذا ميخوردند و
حكيمانه ساختوساز ميكردند باز گرديم بهتر بتوانيم از پس
لشکريان تابستان برآييم .يادمان باشد مهندسان ،فرماندهان
خوبي براي اين اقليم نيستند.

دغدغه

تهران من

مكتب تهران ،خشت خاطرهانگيز
تهران ،پايتخت 226ســاله آنقدر
سارا كريمان
شــتابزده در برابر تحوالت رخت
عوض كرده اســت كه فرصتي براي اتكا بر ريشهها 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 آينهاي
براي مطالعــه ويژگيها و دســتاوردهاي اجتماعي ،فرهنگي و
هنري هستند .تهران كه امروزه سيماي كالنشهري مدرن بهخود
گرفته است ،هنوز نفسش به خشتهايي بند است كه براي تهران
زده شد و نه هيچ جاي ديگر« .مكتب تهران» تلقي است از سبكي
كه در انواع هنري ،در اين گستره جغرافيايي تولد و رشد
يافته است.
«مكتب تهران» در معماري كه بــه آن «مكتب قاجار»
هم گفته ميشــود ،از اهميت ويژهاي برخوردار اســت؛
چراكه اغلب ساختمانهاي تاريخي كه امروزه بهعنوان
پايگاههــاي ميراث فرهنگي در شــهر تهران شــناخته
ميشوند ،به لحاظ معماري متعلق به اين مكتب هستند.
برخي از پژوهشــگران «مكتب تهران» را شروعي بر موج
نوگرايي و تحــوالت كالبدي در اين شــهر ميدانند كه
در پي صنعتي شــدن و توسعه شــهر پديد آمده است.

ژست برنده ،حس بازنده

نيز خواهد بود .آواز ،به آهنگ قدرت تحرك ميبخشد و ما را مجبور
به سفر به زمان ديگري ميكند .اين اثر بسيار قوي است».
عـقـــربهاي سيـــاه آلـــمان (گروه موســيقي اســكورپيونز
)Scorpionsكــه به جاي نيــش زدن ،گيتار ميزننــد يك گروه
هاردراك هستند كه از دهه 70ميالدي حسابي مشهور شدند .آنها
با علم به اينكه هيچ گروه موســيقي با زبان و لحن آلماني مقبوليت
چنداني در سطح مخاطبان جهان پيدا نميكند تراكهاي خود را با
زبان انگليسي خوانده و آنرا منتشر كردند.
ديســكوگرافي (اثرشناســي ،آلبو مشناســي) ايــن گــروه
بــا ســابقه نشــان ميدهــد تلفيــق تمهــاي رمانتيــك بــا
مضاميــن تنــد سياســي و گهــگاه صلحطلــب يكــي از رمــوز
موفقيت آنهاســت .چنــدي پيــش آنها تــراك ســاينآو هوپ
 SIGN OF HOPEرا با مضمون اميد به گذر از ســالهاي كرونا
منتشر كردند كه مورد توجه مخاطبان قرار گرفت.

درواقع «مكتــب تهران» تحول و ســبكي در مواجهه با غرب و
ورود تكنولوژي و زيباييشناســي غربي به كشــور است .موج
نخست «مكتب تهران» در نيمه نخست دوره قاجار و در امتداد
مكتب اصفهان شــكل گرفت و مــوج اصلي ايــن تغييرات در
دوران ناصرالدينشــاه همراه با ورود ساير مصاديق مدرنيسم و
دستاوردهاي غربي اتفاقافتاد .طبيعتا در اين مواجهه داشتهها
و ارزشهاي پيشين درصورتي تازه با ظواهر نورسيده درآميخت؛
از اينرو بعضــا مولود اين رخداد را معمــاري و هنر تلفيقي نيز
مينامند .در همان دوران ،توسعه تهران با انشعابهاي خطي

اگرچه نسل حاضر دانشآموزان نســبت به مابهازاي دهه شــصتي خود داراي
اضطرابهاي كمتري هستند ،اما بايد پذيرفت كه هنوز هم اضطراب عارض ه رواني
گره خورده با بخشي از بدنه دانشآموزهاي اين كشور است كه هرچه زودتر بايد
فكري به حال آن كرد .از سوي ديگر يك حساب سرانگشتي و اندك بهرهمندي از
دانش ،حساباحتماالت به ما گوشزد ميكند هر كودكي كه براي نمونه به خود
آسيب ميزند ،نماد جمعيتي چند صد يا حتي چند هزار نفري از گروه همساالن
خود است كه آنها هم افكار آزاردهندهاي در سر دارند.
آموزگارهاي بســياري تأييد ميكنند كــه حتي در كالسهــاي آنالين هم با
دانشآموزاني روبهرو هستند كه مشــكالت يادگيري ،عاطفي و رفتاري دارند و
بهعنوان دانشآموزان ناسازگار ،دشوار و مسئلهدار مطرح ميشوند.
اين قبيل دانشآموزها گاهي رفتارهاي برونريز مانند پرخاشگري و تهديد ديگران
از خود نشــان ميدهند و زماني رفتارهاي درونريز مانند اضطراب ،افسردگي و
ناخن جويدن را در كارنامه ذهني و رواني خود دارند.
بيترديد بيشتر اين دانشآموزها در مورد مشكالت خود نه با والدين ،نه با جمع
دوستان و نه شخص قابل اعتمادي صحبت ميكنند .آنها به محض اينكه متوجه
شــوند به فردي غريبه دسترسي دارند كه اطالعات شــخصي آنها را براي كسي
بازگو نميكند ،ممكن است به حرف آمده و مشكالتشان را بيان كنند؛ رفتاري كه
چنانچه با فردي قابل اعتماد شكل گيرد ،بهترين راه برونريزي دانشآموز و دور
كردن او از خطر آسيب رساندن به خود و مقدمههايي مانند اضطراب و افسردگي
است .خبر خوب آنكه چند روزي است دانشآموزها هم به اورژانس اجتماعي تلفني
دسترسي دارند و ميتوانند با شماره تلفن  1570تماس بگيرند و مشكالتشان را
بيان كنند .اورژانس اجتماعي دانشآموزان نه حركتي كامل و بينقص اســت ،نه
قرار اســت تمام مشــكالت ذهني دانشآموزان را حل كند ،بلكه در گام نخست
ميتواند فقط گوشــي شــنوا براي اين قشــر آســيبپذير و زنگ آخر اضطراب
آنها باشد.

وقتي از دو حرف ميزنيم

عقرب ها و صنما
موســيقي پيش از زبان
سامان رضايي
انگليســي يــك زبــان
بينالمللي بوده و هســت .شايد هزاران ســال پيشتر از آني كه
آفتاب بيغروب 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 زدهاند و
غم و شاديهايشان را روايت كردهاند .حاال كلوسماين خواننده
گروه اسكورپيونز هم با يك نقل قول ،بهطور ضمني اين واقعيت
را يادآوري ميكند .كلوسماين در گفتوگو با يك خبرنگار گفته
اســت آهنگ «با من صنما» با صداي همايون شجريان را گوش
كرده است.
او ميگويد« :درباره قطعه با من صنما با صداي همايون شجريان
بايد بگويم اجراي آوازي ،ما را به فرهنگ شگفتانگيز ايراني ميبرد
و مطمئن هستم كه اگر بتوانم متن ترانه را درك كنم حتي قويتر

زنگ آخر اضطراب دانشآموزي

آغاز ميشود و ساختار هســتهاي آن از ميان ميرود .در پي اين
تغيير بــاغ و منظر كه از عناصر معماري و شهرســازي «مكتب
تهران» است ،توســعه مييابد .در اين ميان باغ امينالسلطان
و باغ اميريه مثالزدني هستند .درواقع « مكتب تهران» بر پايه
تشكيل فضاهاي مدني و تفكيك طبقات اجتماعي شكل ميگيرد
كه براي احداث نهادها و تشــكيالت نوظهور مانند پستخانه،
تلگرافخانه ،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 نمونههاي مسكوني اين مكتب بارزههايي همچون ايوانهاي
مشرف به حياط ،تزئينات تلفيقي و فضاهاي ورودي پيونددهنده
را ميتوان نام برد .عمارت ســردار اســعد و خانه قوامالســلطنه
(موزه آبگينه و ســفالينههاي ايران) نمونههايــي اعياني از اين
مكتب معماري هســتند .اين مكتب در ســاير شهرها نيز
نفوذ يافت كه از اين ميان به خانه امينالتجار در اصفهان و
خانه طباطباييها و بروجرديها در كاشان ميتوان 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 بيقرار درصدد رفع حاجت شهروندان
اســت ،اما هنــوز ســاختارهاي اصلي شهرســازي آن بر
الگوي«مكتب تهران» پايبند اســت و ايــن ابنيه همچون
گنجينــهاي براي نمايــش و فخر هن ِر اين شــهر حفاظت
ميشوند.

دويــدن حتــي
آزاده بهشتي
اگــر هــر روز و
كيلومترها انجام شود ،باز هم پر از تجربههاي
جديدي است كه نميتوان بهسادگي از كنارشان
گذشت .اين تجربهها گاهي آدم را سرخوش و
ســرحال ميكند و گاهي تا دم مرگ ميبرد و
برميگرداند .يكــي از تجربههاي مرگآورم از
دويدن ،پارسال تابستان بود؛ جايي كه قدرت
بدني و قدرت ذهن باهم سر كلكل 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 اينكه آيا
شرايط چنين مبارزهاي فراهم است يا نه؟
دوندهها طي دويدن ،بهعلــت تعریق زياد ،آب
زيادي از دست ميدهند؛ به همينخاطر براي
دويدن در مســافتهاي باالي 10كيلومتر اگر
به اندازه كافــي آب نخورده باشــند ،احتمال
كمآبي وجود دارد .آســانترين راه براي پرهيز
از اختــاالت گرمايــي مانند كمآبــي ،پرآب
نگهداشتن بدن است .اين بهمعناي نوشيدن آب
در طول هفته و روز اســت .بايد مطمئن باشيد
وقتي دويدن را شروع ميكنيد ،به اندازه كافي
آب نوشيدهايد؛ بهخصوص در گرماي تابستان.
به همينخاطر دويدن در مسافتهاي باال نياز
به برنامهريزي تغذيهاي دارد ،اما آن روز صبح
ذهن بيفكر من بدونبرنامهريزي ،و بیتوجه
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 بشكند.
از زماني كه دويدن را شــروع كردم ،هميشــه
شنيده بودم براي دويدن بهجز قدرت بدني بايد
روي ذهن خودت كار كني .ذهن نقش اساسي
در دويدن دارد .بررسيها نشان داده خستگي
ذهني كارايي ورزشــكاران را پايين ميآورد.
ذهن دونده در ناخودآگاه خــود ميگويد بايد
تمام تالش خــود را بكنم ،اما اگــر ناخودآگاه
كنترل فعاليتش را برعهــده بگيرد ،همه آنچه
رشته پنبه ميشود.
آن روز ذهن من جنگجويي بود كه ميخواست
خودش را تمرين دهد؛ غافــل از اينكه مبارزه
بيفكرانه و بدون تمرين ميتواند به شكســت
برســد .دور اول كه تمام شــد به سختيهاي

قسمت دوم فكر كردم به شيبهاي تندي كه
ميشناختم و به تشنگي كه هنوز قابل تحمل
بود .شــروع كردم به فكر كردن به بخشهاي
سخت مســير ،به جاهايي كه دويدن راحتتر
بود و فرصت داشتم كمي خودم را بازيابي كنم.
در دو هنگامــي كه بــه مســئله خاصي فكر
ميكنيد ،ذهن شما از حالت ناخودآگاه خارج
شــده و خودآگاه فعال ميشــود .با اين اتفاق
هورمونهايــي همچــون آندروفين ترشــح
ميشوند كه باعث افزايش قدرت شما ميشود،
ميدانســتم براي تمام كردن دور دوم به اين
هورمون جادويــي نيــاز دارم .از نيمههاي راه
بدون آب و بدون خوراكي كه كمي سطح قند
را در بدني كه به چالش كشــيده بودم تقويت
كند ،دويدن سخت شــد ،گامهايم را سنگين
برميداشتم و مدام با خودم تكرار ميكردم تو
ميتواني تا فكرهاي منفي را از ناخودآگاهم دور
كنم .دور دوم را تمــام كردم و حس برندهاي را
داشتم كه فقط 6.26كيلومتر ديگر بايد ميدويد
تا نشان دهد همهچيز شدني است.
دور سوم سرگيجه و حالت تهوع سراغم آمد و
فهميدم بزرگترين اشتباهي كه ميتوانستم
انجام دهم ،همين بود كه بدون فكر و سنجيدن
شــرايط بيــش از 19كيلومتر بــدوم .آن روز
فهميدم درست است كه يك جاهايي زندگي،
همزيســتي مســالمتآميز با رنج اســت ،اما
ميشود با كمي برنامهريزي و فكر ،رنج و سختي
را كمتر كرد .آن روز 3دور پارك پرديســان را
دويدم .آدمهايي كه آنجا بودند ،متعجب تشويقم
ميكردند و من با ژست برنده ،حس بازندهاي را
داشتم كه بيجهت سختي را بهخودش تحميل
كرده بود.

گنجینههای
طبیعی ایران

پارکهای ملی از گنجینههای طبیعی کشور بهحســاب میآیند که نقش مهمی در حفاظت از
محیطزیست ،حفظ اکوسیستمهای حساس و ادامه تنوع زیستی ایفا میکنند .برهمین اساس
با توجه به تغییرات اقلیمی که در سالهای اخیر درایران و جهان شاهد آن هستیم ،این مناطق
برای بقای بسیاری از گونههای گیاهی و جانوری از اهمیت ویژهای برخوردار است.براساس تعاریف
موجود ،پارک ملی به محدودهای از منابع طبیعی کشور شامل جنگل ،مرتع ،بیشههای طبیعی،
اراضی جنگلی ،دشت ،آب و کوهستان گفته میشود که برای حفظ همیشگی وضع زندگی و طبیعی
آن و همچنین ایجاد محیط مناسب برای تکثیر و پرورش جانوران وحشی و گونههای گیاهی در
شرایط کام ً
ال طبیعی تحت حفاظت قرار میگیرد.

3,2

بهای سنگین
ساخت مسکن
در سیستانوبلوچستان
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ی ناهماهنگیه ا میان شهرداری ،اداره اوقاف و میراث فرهنگی
برخ 
باغ تاریخیگلشن طبس را از ثبتجهانی دور کردهاست

عكس :همشهري  /محمد امین فیروزآبادی

محمد بلبلی

خبرنگار

باغهای ایرانی همواره بهعنوان یکی از شــاخصهای زیست
انسانی در فالت ایران بهشــمار میرفتهاست؛ رویکردی که
دراین ســرزمین دارایآبوهوای خشک ،موهبتی بیبدیل
بهحســاب میآمده و عالوه بر کارکردهــای کهن آن و نقش
ویژهاش در زندگی مردمان روزگار گذشته ،اکنون هم بهعنوان
فضایی تفریحی ،زمینهســاز ایجاد آب و هوایی مطبوعتر در
مناطق مختلف و حتی مناطق کویری میشوند.
دراین میان باغهایی که در مناطق کویری قرار دارند ،از اهمیت
بیشــتری برخوردارند ،چراکه ایجــاد فضاهایی اینچنینی
در مناطق خشــک کویری کار بسیار دشــواری است و البته
کارکردهای فراوانی هم دارد و برای آسایش مردم این خطه،
ضرورتی انکارناپذیر محسوب میشود.
با توجه به این موضوع ،خراســانجنوبی که در همســایگی
کویر لوت قرار دارد ،در دل خود باغهای بســیار زیبا ،تاریخی
و چشــمنوازی را جا داده که یکی از این جاذبههای زیبا« ،باغ
نگین
گلشن» در شهرستان طبس است؛ باغی زیبا که مانند
ِ
سبز زمرد درمیان شهر کویری طبس میدرخشد.
تاریخچه باغ گلشن

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

«محمدحسنخان عرب زنگویی» ساخته شده است.
همچنین در ســالهای اخیر و درجریان مرمت بنای داخل
باغ گلشن ،شــواهدی مبنی بر اینکه این باغ احتمال دارد در
دوران افشاریه ساخته شده باشد نیز بهدست آمدهاست؛ باغی
که زیبایی آن شهره عام و خاص اســت و تعریف و تمجید از
چشمنوازی آن را در برخی منابع جهانی هم میتوان مشاهده
کرد.
معماری باغگلشن طبس ویژگیهای منحصربهفردی دارد که
مربع بودن باغ یکی از آنهاســت ،یعنی طول و عرض باغ باهم
برابرند و خیابانهای موازی ،طول و عــرض این باغ را بههم
متصل میکنند؛ موضوعی که بهگفتــه متخصصان ،تنها در
«تاج محل» هند مانند آن تکرار شده است.
برخورداری از چنین ویژگیهایی ســبب شــد باغگلشن در
دیماه سال  ۱۳۵۵با شماره  ،۱۳۱۰بهعنوان یکی از آثار ملی
ایران به ثبت برسد؛ باغی که در فصل بهار یکی از جذابترین
و دیدنیترین جاذبههای شرق کشور و استان خراسانجنوبی
بهشمار میرود.
 2پلیکان مهاجر

دراین میان حضور پلیکانها در باغگلشن هم ماجرای جالبی
دارد؛ در دهه50خورشــیدی 2پلیکان در مسیر مهاجرت راه
را گم میکنند و از شهر طبس ســر در میآروند .این 2پرنده
مهاجر در باغ گلشن طبس النه میکنند و برای همیشه دراین
باغ میمانند.
یکی از این 2پلیکان در زلزله سال 57زیر 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 بهحساب میآیند؛

همان پلیکانهایی که دلیل ســاخت فیلم مستند «پ مثل
پلیکان» پرویز کیمیاوی شدند؛ همانهایی که آسیدعلی میرزا
را پس از 40سال خرابهنشینی ،به شوق دیدار پرندهای زیبا و
سپید به پاکی و سپیدی روح عاشــق علیمیرزا 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 یکپارچه

یک کارشناس میراثفرهنگی خراسانجنوبی با بیان اینکه
مشکالت مدیریتی ،بهدلیل وضعیت نامشخص متولی اصلی و
چندمالکیتی ،یکی از بزرگترین معضالت باغ گلشن است ،به
خبرنگارهمشهری میگوید :ازیکطرف 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 بهدلیل
نوع وقف ،باغ را در اختیار شهرداری گذاشتهاست و بهنوعی این
نهاد متولی نگهداری و استفاده از این باغ است.
«محمدعلی جنتیفر» میافزاید :اما ازســوی دیگر ،بهدلیل
ثبت باغ گلشن در فهرست آثار ملی ،ادارهکل میراث فرهنگی
مسئولیت کنترل ،نظارت ،مرمت و نگهداری این اثر تاریخی
را برعهده دارد.
وی ادامه میدهد :مدیریت چندگانه مشــکالتی را برای باغ
ایجاد کردهاســت ،بهطوریکه این نهادها هرکدام جداگانه
اقدامهایی را دراین بــاغ انجام میدهند و تفاهــم و راهبرد
یکپارچهای بــرای مدیریت و نگهــداری از ایــن مجموعه
وجود ندارد .بهعنوانمثال ،شــهرداری بــا برخی اقدامهای

میراثفرهنگی و این اداره با برخــی فعالیتهای اداره اوقاف
مخالفت میکنند.
ت باغ
خطر دخل و تصرفها در کمین اصال 

این کارشــناس میراثفرهنگی میگوید :دخل و تصرفهای
بسیاری در دورههای مختلف تاریخی در باغ گلشن اتفاق افتاده
که این موضوع در بررســی انواع گونههــای گیاهی موجود در
باغ ،بهراحتی قابل تشخیص اســت؛ گونههای گیاهی جدیدی
مانند درخت زیتون در باغ دیده میشــود که هیچ هماهنگی با
بافت گیاهی اصلی ندارد .این ناهماهنگی در خیابانکشیها و
کرتبندیهای جدید باغ نیز کامال مشهود است.
جنتیفر اظهار میکند :همچنین معماری بنای تاریخی داخل
باغ که در ظاهر باید گویای قدمت و وضعیت تاریخی خود باشد،
بهدلیل مرمت نادرست و غیرکارشناسی ،هویت تاریخی خود را
تا حدی از دست دادهاست .ایجاد تغییرات زیاد در ایوان ،سردر
ورودی ،تزئینات داخلی بنا و اضافه کردن پنجرهها زمینهســاز
تغییرات اساسی دراین بنا شده که هیچ همخوانی با بافت اصلی
و دوره معماری آن ندارد.
وی تصریح میکند :پیشخوان ورودی باغ نیز بهدلیل تغییرات
زیاد ،از حالت اولیه خارج شدهاســت .در دورههای مختلف هر
ادارهای بدون داشتن اطالعات کافی و دقت کارشناسی ،دراین
ت تاریخی
باغ دخل و تصرفهایی انجام داده که سبب شده اصال 
باغ زیبای گلشن درمعرض خطر اساسی قرار گیرد.
چالشهای ثبتجهانی باغ

ایــن کارشــناس میراثفرهنگی خراســانجنوبی همچنین
میگوید :باغ گلشــن بهدلیل موقعیــت جغرافیایی ،طراحی

منحصربهفرد و همچنیــن نوع کاربری ویژهای که نســبت به
دیگر باغهای تاریخی ایرانی دارد ،جزو نخستین باغهای مطرح
شده برای ثبت در فهرست میراثجهانی بوده ،اما بهدلیل نبود
مدیریت صحیح و وضعیت نابهسامان ،این باغ فعال از پرونده ثبت
در فهرست میراثجهانی حذف شدهاست.
جنتیفر میافزاید :اگر مسئوالن استانی بتوانند وضعیت کنونی را
ساماندهی کنند و با برقراری مدیریتی واحد و کارشناسی شده،
اصالتها را به این باغ بازگردانند ،این امکان وجود دارد که درچند
سال آینده بتوان پرونده این باغ را برای ثبتجهانی دوباره به جریان
انداخت .اما بهنظر میرسد راهی طوالنی و سخت برای رسیدن به
این هدف در پیش است.وی ادامه میدهد :در سالهای  93تا 95
اقدامهای بسیار مهمی ازسوی ادارهکل میراثفرهنگی انجام شد،
حتی در فروردینماه 96این آمادگی وجود داشت که کارشناس
ارزیابی یونسکو برای بازدید از باغ گلشن به طبس دعوت شود ،اما
چندگانگیهای مدیریتی مانع تحقق این موضوع شد.
این کارشناس اظهار میکند :اگر وضعیت به همین شکل پیش
برود ،تا چند سال آینده شاید حتی نتوان باغ گلشن را بهعنوان
یک باغ ایرانی معرفی کرد .یکی از بزرگترین آسیبهای نبود
مدیریت یکپارچه ،این اســت که متولیان باغ گلشن هیچکدام
اعتبار ویــژهای را برای مرمــت و نگهداری از ایــن باغ درنظر
نمیگیرند و بهنوعی میتوان گفت هیچیک از آنها زیربار تأمین
اعتبارهای موردنیاز نمیروند.
جنتیفر اضافه میکند :مسئوالن اســتانی باید نگاه ویژهای 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 میراثجهانی ثبت نشود ،فرصت
بیبدیلی از دست میرود.
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گنجینههای طبیعی ایران

پارکهای ملی از گنجینههای طبیعی کشور بهحســاب میآیند که نقش مهمی در حفاظت از
محیطزیست ،حفظ اکوسیستمهای حساس و ادامه تنوع زیستی ایفا میکنند .برهمین اساس
با توجه به تغییرات اقلیمی که در ســالهای اخیر درایران و جهان شاهد آن هستیم ،این مناطق
برای بقای بسیاری از گونههای گیاهی و جانوری از اهمیت ویژهای برخوردار است.براساس تعاریف
موجود ،پارک ملی به محدودهای از منابع طبیعی کشور شامل جنگل ،مرتع ،بیشههای طبیعی،
اراضی جنگلی ،دشت ،آب و کوهستان گفته میشود که برای حفظ همیشگی وضع زندگی و طبیعی
آن و همچنین ایجاد محیط مناسب برای تکثیر و پرورش جانوران وحشی و گونههای گیاهی در
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شرایط کام ً
ال طبیعی تحت حفاظت قرار میگیرد؛ موضوعی که درسالهای اخیر تغییرات اقلیمی
و ازجمله خشکسالی ،آن را با چالشهای مهمی روبهرو کردهاســت.اما داستان پارکهای ملی
کشورمان از سالهای ابتدایی دهه 50شمســی و زمانی که ایران به عضویت اتحادیه بینالمللی
حفاظت از طبیعت درآمد ،آغاز شــد .بهدنبال این اقدام فعالیتهای گستردهای برای شناسایی
زیستگاههای گیاهی و جانوری ارزشمند انجام شــد و آمارها نشان میدهد تا پایان سال،۱۳۵۵
حدود ۱۳منطقه بهعنوان «پارک ملی» در کشور بهثبت رسیدهاست؛ فرایندی که پس از پیروزی
انقالب اســامی هم ادامه یافت و تعداد این پارکها در دهه70شمسی به 19مورد رسید.اگرچه

آمارها از تعداد پارکهای ملی به ثبت رسیده در کشور تفاوت دارد ،اما بررسیها نشان میدهد
درحالحاضر حدود  28پارک ملی در استانهای کشــور و ازجمله «پارک ملی خجیر» درشرق
استانتهران ،وجود دارد؛ این درحالیاست که برخی استانهای کشور مانند فارس ،خوزستان،
بوشهر از  2یا 3پارک ملی برخوردارند که هرکدام ویژگیهای منحصربهفرد خود را دارد .در پرونده
پیشرو کوشیدهایم عالوه بر معرفی پارکهای ملی کشور در استانها ،ویژگیهای طبیعی ،گیاهی
و جانوری و شاخصهای متمایزکننده هریک را بررسی کنیم و تأثیر خشکسالی سالهای اخیر بر
اکوسیستمشان را مورد واکاوی قرار دهیم.

پارک ملی دریاچه ارومیه در آذربایجانغربی

دریاچه ارومیه 54سال پیش 
بهعنوان «پارک
ملی» معرفی شد و تحت حفاظت سازمان حفاظت محی
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اما اکنون خبری از این حیوانات و پرندگان نیست و
اردک سرحنایی و اردک مرمری اشاره کرد،
سرخی دریاچه در اثر خشکسالی هر روز بیشتر میشود.

عكس :همشهري

پارک ملی دنا در کهگیلویهوبویراحمد

پارکهای ملی کنتال و ارسباران در آذربایجان شرقی

کهگیلویهوبویراحمــد با وجود داشــتن گســتره زیادی از
جنگلهای زاگرس ،فقط یک پــارک ملی دارد؛ «پارک ملی
دنا» در شرق استان قرار دارد و آب و هوای «سرد مرطوب» و
«نیمهسرد مرطوب» یکی از ویژگیهای آن محسوب میشود.
بخشی از رشــته کوه زاگرس با بیش از 40قله با ارتفاع باالی
4هزارمتر ،ازجمله قله دنا ،دراین پارک واقع شدهاست و حدود
هزارو۲۰۰گونــه گیاهی و ۱۶۹گونه جانــوری دراین پارک
زندگی میکنند .ذخیرهگاه زیستکره ،پارک ملی و منطقه
حفاظتشــده دنا از مناطق تحت حفاظت سازمان حفاظت
محیطزیست است که شامل «تنگ شاه قاسم»« ،چهارتنگ
کل نقــرهای»« ،تنگ پوتک»« ،تنگ قدویس»« ،شــنبلیه
دون»« ،تنگ شهســوار»« ،تنگ حیــدری»« ،خاریدون»،
«تلســیاه»« ،آلج ،گورویل»« ،آب ملخ»« ،تنگ پونهای»،
«گردنه بیژن»« ،تنگ حرا»« ،تنگ طوفال»« ،آبشــار دره
ناری»« ،بنشــاهی»« ،گردنه اتابکی»« ،تل سبز»« ،گردنه
مورک»« ،جنگلهای بلوط حاشــیه دنا»« ،تنگ بنرود»،
«تنگ کره»« ،نهمــون»« ،مورطویله»« ،خاکی»« ،قبله» و
«آسمونی» میشــود .مهمترین مراکز جمعیتی مستقر در
حاشیه منطقه حفاظتشده دنا شامل شهر سیسخت ،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
شدهاست و پرندگان کمیابی نظیر کبک دری و هما را در خود
جای داده .سال گذشته تصاویری زیبا از ۴قالده پلنگ ایرانی
در پارک ملی دنا به ثبت رســید .با توجه به کوهستانی بودن
نیمی از اســتان ازجمله منطقه دنا و وجود کوههای بسیار و
چشــمههایی که از دل کوه میجوشــند ،خشکسالی هنوز
دراین اســتان تاثیر قابلتوجهی نداشته
اســت ؛ هرچند میانگیــن دما
دراین بخش نسبت به سال
گذشته حدود 2درجه
افزایش یافته .امسال
در پــارک ملی دنا
یک آتشسوزی
با عامل انسانی
رخ داد کــه در
نتیجــه گرمــا
گسترش یافت
و البتــه عامــل
آن هم دســتگیر
شد.

استان آذربایجانشرقی دارای 2پارک ملی با نامهای «ارسباران»
و «کنتال» اســت .پارک ملی کنتــال با وســعت 7هزارهکتار،
در شــمال این اســتان قرار دارد .در واقع این پارک ملی ،بخش
شمالشرقی پناهگاه حیات وحش «کیامکی» محسوب میشود
که در ســال 1390به پارک ملــی ارتقا یافته اســت .جلوههای
کمنظیر ژئوپارکی و بقایای ســنگهای آسیابهای آبی قدیمی
بر قابلیتهای زیستمحیطی ،فرهنگی و گردشگری این منطقه
افزودهاســت .از اوایل بهار رویش اللههای رنگارنگ در دامنههای
کنتال و قلعه علیبیگ آغاز میشــود و بهصورت مزرعههای الله
جلوهگری میکند .وجود پوشش گیاهی منحصربهفرد و گونههای
شاخص گیاهی ،پارک ملی کنتال را جزو زیستگاههای ارزشمند
گیاهی در کشور قرار دادهاست .تنوع گونههای گیاهی ،با بیش از
۴۵۰گونه شاخص ،ازجمله ارس ،پده ،افرا ،داغداغان ،بنه ،گالبی
وحشی ،سنجد ،گز ،زرشک و نسترن بهخوبی دراین منطقه دیده
میشود و حتی میتوان گفت از ویژگیهای مهم کنتال بهحساب
میآید .ازسوی دیگر وجود حیاتوحش متنوع و گونههای جانوری
مختلف دراین منطقه نیز از ویژگی های شاخص پارک ملی کنتال
بهحساب میآید؛ حدود ۳۵۰گونه شاخص جانوری ازجمله کل و
بز وحشی ،گوسفند وحشی ،گراز ،خرس قهوهای ،سیا ه گوش ،گربه
وحشــی ،گربه جنگلی ،پلنگ ،روباه ،شغال و گرگ دراین منطقه
زیست میکنند .دراین میان باید اشاره کرد که امسال و با تشدید
خشکســالی ،وضعیت این پارک ملی دچار بحران شده و عالوه بر
افزایش خطر آتشسوزی ،کاهش پوشش گیاهی ،ازجمله رویش
اللههای معروف ،دراین پارک ملی مشهود بودهاست .وجود پارک
ملی ارسباران در شهرستانهای «کلیبر» و «خداآفرین» نیز از دیگر
ویژگیهای مهم زیستمحیطی در استان آذربایجانشرقی
بهحساب میآید .این پارک ملی که بیشاز 8هزارهکتار
مســاحت دارد ،درســال  ۱۳۴۶بهعنــوان منطقه
«شــکارممنوع» معرفــی و درســال  ۱۳۵۲به
«منطقه حفاظت شــده» تبدیل شد و ازسال
 ۱۳۵۵نیز بهعنوان «ذخیرهگاه زیســتکره»
تحت مدیریت قرار گرفت .همچنین ارسباران
درســال  ۱۳۹۱به «پارک ملی» ارتقا یافت.
کل و بز وحشی ،گراز ،خرس قهوهای ،سیاه
گوش ،گربهوحشــی ،قرقاول ارسباران،
عقاب طالیی ،عقاب شاهی ،کرکس ،هما،
عقاب ماهیگیر ،باالبان ،طرالن و بحری
از گونههای جانوری ارسباران هستند و
زغالاخته ،گیالس وحشــی ،انار وحشی
و سماق بخشــی از گونههای گیاهی این
منطقه را تشکیل میدهند.

پارک ملی گلستان

«پارک ملی گلستان» ،جزو یکی از قدیمیترین پارکهای ملی کشور
شناخته میشود که در سال ۱۳۵۴با نام «پارک ملی» در کشور به
ثبت رسید و در فهرست یونسکو نیز بهعنوان «ذخیرهگاه زیستکره»
جای گرفت؛ اگرچه که این منطقه ،که در شــرق اســتان گلستان
و غرب استان خراسانشمالی واقع اســت ،از سال ۱۳۳۶بهعنوان
منطقه حفاظت شــده در کشــور مورد توجه بودهاست .براساس
آخرین بررسیها دراین پارکملی تاکنون هزارو۳۵۰گونه گیاهی و
۳۰۲گونه جانوری شناسایی شدهاند .این محدوده همچنین بهعنوان
پانزدهمین اثر ملی در حوزه میراث طبیعی ،درسال  ۱۳۸۶ازسوی
وزارت میراث فرهنگی به ثبت رسیدهاســت .با وجود حساســیت
این محدوده طبیعی اما وجود جاده بینالمللی ترانزیت در مســیر
تهران  -مشهد ،یکی از اصلیترین مخاطرات گونههای جانوری این
پارک بهحساب میآید .همچنین تعارض زیستی حیاتوحش این
پارکملی با روستاهای حاشیهای ،از دیگر چالشهای این محدوده
حفاظتی است .ایندرحالیاست که آمارهای موجود نشان میدهد
حدود یکهشتم از گونههای گیاهی ،یکسوم از گونههای پرندگان
و بیش از ۵۰درصد از گونههای پســتانداران کشــور دراین پارک
زندگی میکنند .تاکنون ۶۹گونه پســتاندار در پارک ملی گلستان
شناسایی شدهاست و پلنگ و خرس قهوهای از گوشتخواران بزرگ
پارک ملی هستند .سمورجنگلی از گوشتخوارانی است که احتماال
فقط در پارک ملی گلســتان زندگی میکند و بــر ارزش ژنتیکی
این پارک افزودهاست .از دیگر پســتانداران مهم ساکن این جنگل
میتوان از مرال ،شــوکا ،گراز ،آهوی ایرانی ،گوسفند وحشی ،قوچ
و میش ،بزکوهی ،کل و بز ،گربهجنگلی ،تشی ،گرگ ،روباه سرخ و
روباه ترکمنی نام برد .همچنین از راسته خفاشها تاکنون ۱۸گونه
دراین پارک شناسایی شدهاست که این موضوع بر ارزش زیستگاهی

پارکملی گلستان افزودهاســت .دراین میان همچنین باید اشاره
ی گوسفند
کرد که شهرت این منطقه بهدلیل وجود زیستگاهی برا 
وحشــی «اوریال» ،به عنوان بزرگتریــن و قدیمیترین زیرگونه
گوسفند وحشی ایران بوده و یکی از خالصترین جمعیتهای قوچ و
میش اوریال را در خود جای دادهاست .طی چند دهه اخیر جمعیت
این گونه کاهش چشمگیری داشته ،اما هنوز نیز مشاهده آنها بهویژه
در ارتفاعات جنوبی پارک آسان است و بهنوعی به نماد پارک تبدیل
شدهاند .یکی از ویژگیهای منحصربهفرد پارک ملی گلستان ،وجود
پرتعداد گرازهاست .همچنین ۱۴۹گونه پرنده متعلق به ۱۵راسته،
۴۲تیره و ۸۹سرده در پارک ملی گلستان شناسایی شدهاست که از
این تعداد پرنده۴۸ ،نوع در فصل بهار و تابستان در منطقه مشاهده
میشــوند و ۶۲گونه نیز بومی پارک ملی هســتند .مهمترین این
پرندگان شــامل قرقاول ،کبک ،تیهو ،زنگولهبال ،کوکر سینهسیاه،
ابیا ،بلدرچین معمولی ،دارکوب ســیاه ،بلبل ،تــوکای باغی ،انواع
مختلف سهرهها ،زردپرهها ،مگسخوارها ،زنبورکها و دمسرخها و
پرندگان شکاری مانند قرقی ،جغد خالدار ،دلیجه ،سارگپه پابلند،
سارگپه ،عقاب دوبرار ،دال سیاه ،دال ،عقاب دریایی دمسفید ،باالبان
و هما میشــوند .ازســوی دیگر ،گیاهان اصلی پارکملی گلستان
هم بهدلیل وجود اقلیمهای مختلف ،گونههای متنوعی را شــامل
میشود؛ مهمترین گونههای 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 ،گوجهوحشی،
شیرخشت ،گردو ،تمشک ،انار وحشی ،گالبی وحشی ،زرشک ،تاغ،
گز ،پرند ،کاروانکش ،کاله میرحســن ،گون ،چوبک ،درمنه ،خار
شتر و ارس میشود.

نایبند و نخیلو؛ پارکهای ملی بوشهر
استان بوشهر 2پارک ملی با نامهای «نایبند» و «نخیلو» دارد
که با وسعتی بیشاز 67هزارمترمربع در شمال استان ،یعنی
شهرستانهای عسلویه و دیر قرار گرفتهاند .پارک ملی دریایی
نایبند بهدلیل برخورداری از ویژگیهای منحصربهفردی مانند
چشماندازهای بدیع و کمنظیر ،تنوع ساحلی ،جنگلهای حرا،
خورها ،مجتمعهای مرجانی ،چمنزارهای علف دریایی ،وجود
انبوه گونههای نادر گیاهی و جانوری و تنوع عظیم زیستگاههای
منطقهای زبانزد اســت .این پارک ملی ازنظــر برخورداری از
گونههای متنوع گیاهی نیز شهره است؛ بهرهمندی از پوشش
گیاهی مانند جنگل حرا ،انجیر معابد ،انار شــیطان ،استبرق
و انواع گیاهان شورپســند ،از ویژگی های منحصربهفرد این
پارک ملی است .درکنار اینها وجود پستانداران دریایی مانند
دلفین و آبزیانی ازجمله انواع کاکایی ،سلیم کوچک ،پلیکان،
فالمینگو و البته خزندگانی مثل الکپشت دریایی منقارعقابی
و الکپشت دریایی سبز توانستهاست جایگاه ممتازی را برای
پارک ملی نایبند درمیان پارکهای ملی کشــور دســت و پا
کند .عالوه براین پارک ملی نخیلو در دیر هم از زیستگاههای
عمده و مهم خلیجفارس در زمینه زادآوری پرستوهای دریایی
بهحســاب میآید که همه ساله در فصل تابســتان ،پذیرای
جمعیت قابلتوجهی از انواع پرستوهای دریایی است .دراین
میان باید به این موضوع هم اشاره کرد که خوشبختانه بخش
زیادی از پارکهای ملی اســتان بوشــهر اکوسیستم دریایی
دارند و خشکســالی تاثیر چندانی بر بخش دریایی آنها برجا
نگذاشتهاست .این درحالیاســت که خشکسالی درسالهای
اخیر سبب کاهش میزان علوفه برای حیاتوحش این مناطق و
بهویژه گونه شاخص منطقه یعنی جبیر شدهاست .عالوه براین
باالبودن دمای هوا سبب بروز آتشسوزیهای متعددی شده
که خسارتهای زیادی به پوشش گیاهی وارد میکند؛ چالشی
که در پارک ملی نخیلو بهدلیل دریایی بودن اکوسیستم آن،
دیده نمیشود.
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پارک ملى بوجاق در گیالن
پارک ملى خشکى  -دریایى «بوجاق» تنها پارک ملی گیالن بهحساب میآید
که برخالف سایر پارکهای ملی کشور ،هم عرصه خشکی دارد و هم عرصه
آبی و تاالبی .این محیط طبیعى که در بخش بندر کیاشهر ،در ۲۰کیلومترى
شهر آستانه اشرفیه در شرق استان گیالن واقع شدهاست ،بهدلیل برخوردارى
از جاذبههاى گردشگرى و زیستمحیطى ،از عرصههاى طبیعى منحصربهفرد
کشور محسوب مىشود .پارک ملی بوجاق با 3هزارو ۲۵۰هکتار وسعت ،از
جنوب به بخشهاى بندر کیاشهر و زیباکنار ،از غرب به رودخانه اوشمک ،از
شرق به ایستگاه رادیویى امیرکیاسر و از شمال به عمق 6مترى دریاى خزر
محدود شدهاست .از گونههای شــاخص جانوری این منطقه میتوان انواع
پرندگان مانند اردک سرحنایی و قوی گنگ و همچنین خزندگان ،دوزیستان
و ماهیان (ماهی ســفید و کپور) نام برد .از گونههای گیاهی نیز میتوان به
آزوال،آالله ،نیلوفر آبی و توسکا اشاره کرد .درمجموع میتوان اظهار کرد که
پارک ملى بوجاق پناهگاه امن و محیطى طبیعى براى زندگى 239گونه پرنده
مهاجر است که همهساله با آغاز فصل پاییز از نقاط مختلف دنیابه این منطقه
مهاجرت کرده و جشنواره زیبای پاییزی را متشکل از گونههای نادر پرندگان
برای گردشگران ترسیم میکنند .روند مهاجرت پرندگان به این زیستگاه
طى سالهاى اخیر افزایش یافته ،بهگونهاى که دراین منطقه در زمستانها
فرود صدها هزار قطعه پرنده مهاجر از گونههاى مختلف قو ،درنا ،غاز ،گیالر،
چنگر ،فالمینگو ،پرســتوى دریایى و انواع پرندگان آبزى و کنارآبزى قابل
مشاهدهاست .دراین میان باید اشاره کرد تغییرات اقلیمی در سالهای اخیر بر
زیستبوم بوجاق هم تأثیر گذاشته و برخی از گونههای گیاهی و جانوری این
پارک ملی در معرض انقراض قرار گرفتهاند؛ موضوعی ک ه نیازمند بررسیهای
دقیقتر زیست محیطی و رسیدگی ویژه است.
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پارک ملی تندوره در خراسانرضوی
منطقه جنگلی «تندوره» در خراسانرضوی واقع شدهاست .این منطقه
درسال 1347بهعنوان «منطقه حفاظتشده» معرفی شد و یک سال بعد
به «پارك وحش تندوره» تغییر نام پیدا کرد .از سال 1353مساحت این
پارك تقلیل یافت و طی مصوبه شورایعالی محیطزیست ،از سال1361
بهعنوان «پارك ملی تندوره» معرفی شــد .مســاحت كنونی این پارك
ملی 35هزارو 540هكتار و مساحت منطقه حفاظت شده تندوره بیشاز
9هزارهكتار برآورد شدهاست .پارك ملی و منطقه حفاظت شده تندوره در
محدوده شهرستان درگز واقع در شمال استان خراسانرضوی و نزدیك مرز
تركمنستان در منطقهای كوهستانی قرار دارد .این منطقه با صخرهها و تپه
ماهورهای متعدد و درههای عمیق و پرشیب پوشیده از گیاهان مختلف،
یكی از بهترین زیســتگاههای جانوران وحشی مانند قوچ و میش اوراله و
بهویژه یوزپلنگ ایرانی است .همچنین بیشــترین پوشش گیاهی پارك
ملی تندوره را درختان طاق و گونههای گیاهان دارویی تشکیل میدهند.
پارك ملی تندوره را میتوان «بهشت گیاهان دارویی» نامید ،بهطوریكه
درحالحاضر تأمین ذخیرهبذر و تحقیــق و پژوهش در زمینه گونههای
گیاهی دراین منطقه انجام میشــود .مرتفعتریــن نقطه این منطقه قله
«قنبرعلی» در جنوب محدوده به ارتفاع ۲هزارو ۵۸۶متر است و پستترین
نقطه با ارتفاع ۸۸۴متر ،در بخش شــمالی محدوده قــرار دارد .پارک
ملی تندوره بهدلیل قرارگرفتن روی ارتفاعات «کپه داغ» در
جنوب و غرب ،تأثیرپذیر بودن از کویر «قرهقوم» و

جلگه پست درگز از سمت شمال ،دارای 2نوع آب و هوای متفاوت است.
قسمتهای جنوبی و غربی پارک بهدلیل وجود ارتفاعات بلند و تحت تأثیر
تودههای هوایی مدیترانهای ،آب و هوایی نسبتا سرد و با رطوبت بیشتر دارد
و قسمتهای شمالی تحت تأثیر آب و هوای گرم و خشک کویر قرهقوم و
جلگه پست درگز دارای آب و هوایی نسبتا گرم و دارای رطوبت کمتر است.
خشکسالی ســالهای اخیر بر محیطزیست اکثر مناطق تاثیرات فراوانی
داشته و پارک ملی تندوره که ازسوی آبهای زیرزمینی و رودخانههای
فصلی سیراب میشد نیز از آسیب خشکســالی در امان نبودهاست .اداره
حفاظت محیطزیست خراسان رضوی برای جبران این مساله و محافظت
از گونههای جانوری در نقاط مختلف پارک آبشــخورهایی را ایجاد کرده،
همچنین قسمتی از علوفه جانوران این منطقه را نیز بهصورت دستی و از
مناطق دیگر تأمین میکنند .مهمتریــن ویژگی پارک ملی تندوره وجود
ی اســت ،این منطقه به نوعی زیستگاه اصلی این گونه
پلنگ كمیاب ایران 
محسوب میشود.
جانوری کمیاب و رو به انقراض

بهرهمندی سمنان از 3پارک ملی
یکی از بزرگترین و مهمترین پارکهای ملی ایران «پارک ملی کویر»
بهحساب میآید که بخش زیادی از آن در استان سمنان قرار گرفتهاست.
دراین پارک که یکی از ذخیرهگاههای زیســتکره ایران هم بهشــمار
میرود ،گونههای جانوری مهم و متعددی وجود دارد و بهدلیل این تنوع
جانوری ،از آن با نام «آفریقای کوچک» نیز یاد میشــد .گرمای شدید
این منطقه سبب شده که از آسیبهای ناشــی از سکونت انسانها دور
بماند .طی سالهای اخیر هم مدیریت تقریبا مناسبی ازسوی سازمان
حفاظت محیطزیست برای کنترل ورود گردشگران به این پارک ملی
انجام شدهاســت ،اما تشدید خشکسالی و فرســایش بادی پارک ملی
کویر را تهدید میکند« .پارک ملی توران» نیز در محدوده شهرســتان
شاهرود گونههای جانوری و گیاهی فراوانی دارد و یکی از زیستگاههای
اصلی یوزپلنگ آســیایی اســت .گونههای جانوری نــادری مانند زاغ
بور ،آهو و قوچ وحشــی دراین پارک زندگی میکنند .در شهرســتان
مهدیشــهر نیز یک پارک ملی با نام «صیدوا» وجود دارد که با  2اقلیم
متفاوت «مرطوب خزری» در شمال
و «گرم و خشک» در جنوب و
همچنین وجود گونههای
جانوری گوناگــون ،از
مناطق خاص طبیعی
بهشمار میآید .بخش
مهمی از ایــن پارک
ملــی بهدلیــل قرار
داشتن روســتاهای
متعدد درمعرض تهدید
قرار دارد.

پارک ملی َخبر در کرمان

اســتان کرمان تنها یک پــارک ملی دارد؛ پــارک ملی
«خَ بر» ( )khabrکه 178هزارکیلومتر وسعت دارد و در
جنوبغربی شهرستان بافت واقع شدهاست ،در سال1354
بهعنوان «منطقه حفاظت شــده» ،در ســال ۱۳۵۴با نام
«پناهگاه حیات وحش» و در سال 1378بهعنوان «پارک
ملی» به ثبت رسید .این پارکملی زیستگاه گوشتخوارانی
ازجمله پلنگ ایرانی ،کاراکال ،گربه جنگلی و علفخوارانی
مانند کل و بز ،قوچ و میش کرمان و جبیر است و همچنین
پرندگانی نظیر عقاب طالیی ،عقاب صحرایی و شاهین دارد
و بهعنوان زیستگاه زمستانگذرانی هوبره مطرح شدهاست.
در بخش کوهستانی این پارک ملی ،جنگلهای اُرس که
تنها گونه بومی ســوزنیبرگ ایران است ،روییده و
در پاییندســت ،جنگلهای بــادام و بنه و
در بخش گرمســیری آن ،رویشگاههای
ُکنار دیده میشود .از ویژگیهای بارز
این پارک ،وجود همزمان 2اقلیم

تابستانی و زمستانی است ،بهگونهای که در ضلع جنوبی
پارک ،که زیستگاه گرمسیری محسوب میشود ،هنگامی
که شرایط رویش گونههای گرمسیری در ماههایی مانند
بهمن وجــود دارد ،در ارتفاعات خَ بر ،شــاهد ریزش برف
هستیم .همچنین ،روســتای «روچون» در مجاورت این
پارک ملی ،اکوسیســتم منحصربهفردی دارد و گونههای
گیاهی سردسیری و گرمسیری بهصورت همزمان دراین
منطقه میرویند .دراین میان باید اشاره کرد که درسالهای
اخیر خشکســالی بخش گرمســیری پارک ملی خبر را
تحت تاثیر قرار داده و در قســمت جنوبی ،هیچ علوفهای
برای قوچ و میش ،کل و بز و جبیرها نروییدهاست و علوفه
بهصورت دستی ازســوی محیط بانان به این
حیوانات میرســد .این درحالیاست که
بخش شمالی و کوهستانی پارک فعال
و در کوتاهمدت ،تحت تاثیر گسترده
خشکســالی قرار نگرفته
است.

3پارک ملی خراسانشمالی

پارک ملی هفتاد قله در استان مرکزی
استان مرکزی سال گذشته به جمع استانهای دارای پارک ملی پیوست.
برهمین اساس محدوده امن منطقه حفاظت شده «هفتاد قله» با مساحت
12هزارهکتار در جلسه شــورایعالی حفاظت محیطزیست ،از «حفاظت
شــده» به «پارک ملی» ارتقاء یافت .هفتــاد قله یکی از ارزشــمندترین
زیستگاههای انواع حیوانات ،پرندگان و گیاهان است و مانند یک موزه طبیعی،
در همه فصلهای سال میزبان عالقهمندان ،کوهنوردان و پژوهشگرانی است
که از شهرهای دور و نزدیک آمدهاند .دراین پارک کوههای 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 ،قلهها و درههای
هفتاد قله است .امسال بهدلیل کاهش شدید بارندگیها و خشکسالی برخی
چشمهها و منابع آبی این پارک خشک شدهاست 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 جادهها و برخــورد با خودروها و ...مواجه شــوند .ادارهکل حفاظت
محیطزیست اســتان مرکزی برای رفع این تهدیدها ،مخازن ذخیره آب با
ظرفیت 360مترمکعب را دراین پارک ایجاد کردهاست .عالوه براین ،کانال
حفاظتی بهطول 3کیلومتر در قسمتهایی 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 اقدامهایی است که دراین پارک انجام شدهاست.
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کهای ملی مازندران
پابند ،کیاسر و الر؛ پار 

بمو ،بختگان و قطرویه؛ پار 
کهای ملی فارس

ستگاههای طبیعی ارزشمندی شامل منطقه حفاظت شده،
مازندران زی
وحش و پارک ملی دارد که در دسته پارکهای ملی،
پناهگاه حیات
کیاسر و الر در مرزهای این استان واقع شدهاند .نخستین
3پارک پابند،
شده در مازندران پارک ملی کیاسر یا شاهدژ است که
پارک ملی ثبت
ستان ساری و در نزدیکی شهر کیاسر قرار دارد و درآن
در جنوب شهر
های مهم جانوری مانند مرال و پلنگ ،گونههای درختی
عالوه بر گونه
بلوط و ســرخدار نیز یافت میشود .پارک ملی پابند نیز
نادری مانند
هرستانهای نکا و بهشهر با اقلیمی کوهستانی و پوششی
در جنوب ش
جنگلهای هیرکانی ،یکی از زیســتگاههای ارزشمند
از درختهای
در مازندران اســت که بهدلیل وجود درختهای بومی
حیات وحش
عنوان یکی از ذخیرهگاههای مهم جنگلهای هیرکانی
شمال ،از آن ب ه
صید و شــکار و قاچاق چوب از مهمترین تهدیدهای این
یاد میشود.
ستند .بخشهای زیادی از پارک ملی الر در دامنه غربی
2پارک ملی ه
در محدوده مازندران قرار دارد .وجود منابع آبی مناسب
قله دماوند نیز
های مهم این پارک ملی محســوب میشود و زیستگاه
یکی از ویژگی
ماهی قزلآالی خالقرمز است .مهمترین چالش این
اصلی گونه نادر
یضابطه گردشگران به آن و همچنین فشار
لحاضر ورود ب 
پارک درحا 
چرای دامها بر مراتع این پارک است.

اســتان فارس
دارای 3پارک ملی «بختگان»« ،بمو» و «قطرویه»
اســت .پارک
ملی
و
پن
اهگاه
حیا
توحش بختگان در شــمالغرب
شــهر نیریز
و
٧٠
کیلو
متری
آن
قرار
دارد و درسال  ١٣٥٤ب هعنوان
پناهگاه حیا
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100هزارهکتار ایجاد شد .مراتع موجود دراین پارک
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ق
طرویه و منطقه حفاظت
شده
بهرام گور را تهدید میکند.

پارکهای ملی قمیشلو و کاله قاضی در اصفهان

پرنده۱۱ ،گونه خزنده و یک گونه دوزیســت هم دراین منطقه شناسایی و
ثبت شــده ،اما «کل و بز» از گونههای شاخص هستند .از گونههای جانوری
دیگر پارک ملی کاله قاضی میتوان به پلنگ ،گرگ ،کفتار ،گربهوحشــی،
سمورسنگی ،قوچ و میش ،آهو ،تشی ،انواع خزندگان ،انواع پرندگان و بهویژه
کبک و تیهو اشــاره کرد .نکتهای که دراین میان نباید از آن غافل شد ،این
است که خشکسالی بر کاهش علوفه موردنیاز حیاتوحش این 2پارک ملی
دراستان اصفهان تاثیرمستقیمی برجا گذاشته و زمینهساز خروج حیاتوحش
از مناطق تحتمدیریت اداره حفاظت محیطزیســت و در نتیجه ،شکار آنها
ازسوی شکارچیان غیرمجاز و برخی افراد محلی شدهاست.

اســتان اصفهان 2پارک ملی و پناهــگاه حیات حیات وحــش به نامهای
«قمیشــلو» و «کاله قاضی» دارد .پارک ملی قمیشــلو با مساحتی حدود
۱۱۳هزارهکتــار ،در ۴۵کیلومتری شــمالغرب اصفهــان قرارگرفته و از
ویژگیهای طبیعی منحصربهفردی برخوردار است .قمیشلو بهدلیل داشتن
ارزش زیستگاهی ویژه و همچنین وجود قلعهها و بناهای مربوط به عصر قاجار،
حائز اهمیت است .تاکنون ۳۴۴گونه گیاهی دراین منطقه شناسایی و ثبت
شدهاست که گونههای غالب آن درمنه دشتی ،انواع گون ،خارشتر ،جاشیر و
بادامکوهی هستند .این منطقه همچنین زیستگاه ۳۷گونه پستاندار۸۲ ،گونه
پرنده۳۲ ،گونه خزنده و 2گونه دوزیست است .اما باید به این نکته هم اشاره
کرد که «قوچ و میش اصفهان» گونه شاخص جانوری منطقه قمیشلو محسوب
میشود .از گونههای جانوری دیگر این منطقه هم میتوان گرگ ،کفتار ،شغال،
قوچ و میش ،کل و بز ،آهو ،انواع جوندگان ،انواع پرندگان بهویژه کبک ،تیهو،
دلیجه ،عقابصحرایی را نام برد .ازســوی دیگر ،پارک ملی و پناهگاه حیات
وحش کاله قاضی ،بهعنوان دومین پارک ملی اصفهان ،با مساحتی درحدود
۵۰هزارهکتار ،در جنوبشرقی اصفهان و در مجاورت شهر جدید بهارستان
قرار دارد .تاکنون ۲۵۲گون ه گیاهی در منطقه کاله قاضی شناسایی شده ،اما
پوشش گیاهی غالب« ،درمنه زار» است .همچنین ۱۷گونه پستاندار۴۴ ،گونه

3پارک ملی «ساریگل»« ،سالوک» و «ضامن آهو» در استان خراسانشمالی قرار گرفتهاند .پارک ملی و منطقه حفاظت
شده ساریگل با وسعت بیش از 7هزارهکتار منطقهای است با زیستگاههای متنوع کوهستانی و سرد ،تپه ماهورهای معتدل
و سطح کم جلگهای با اقلیمی نسبتا گرمتر در مقایسه با نواحی کوهستانی منطقه که در شرق شهرستان اسفراین واقع شده
و درسال 1381بهعنوان پارک ملی به ثبت رسید .این منطقه با توجه به بارشهای خوب ساالنه و نوع بارش که طی فصل
زمستان بهصورت برف است ،خوشبختانه ازنظر منابع آبی با محدودیت مواجه نبوده و آب بهعنوان عاملی محدودکننده
دراین منطقه مطرح نیست .دراین منطقه عالوه بر فراوانی چشمهها که از توزیع نسبتا خوبی برخوردارند ،تعدادی از درهها
دارای جریان دائم آب با دبیهای متفاوتند .پارکملی ساریگل با بیش از ۲۰۰گونه گیاهی ،از تنوع گیاهی نسبتا مطلوبی
برخوردار است .در سالهای گذشته ناحیه دشــتی این پارکملی زیستگاه گونه حمایت شده آهو
بوده که در سالهای اخیر بهدلیل گسترش روســتاها و چرای مفرط دامها ،این زیستگاه و
جمعیت آهو دراین منطقه تقریبا از بین رفته است .منطقه سالوک نیز که ازنظر تیپهای
گیاهی و گونههای جانوری از تنوع مطلوبی برخوردار است ،درسال  ۱۳۸۱بهعنوان
پارکملی ثبت شد .وسعت این پارک بیش از 8هزارهکتار و وسعت منطقه حفاظت
شده سالوک بیش از 11هزارهکتار بوده و نزدیکترین شهر به پارک ملی سالوک
شهر اسفراین است .این شهر در شــرق پارک قرار داشته و حدود ۲۰کیلومتر با
آن فاصله دارد .پارکملی سالوک ازنظر پوشش گیاهی از تنوع خوبی برخوردار
و گونه گیاهی غالب ســالوک« ،درمنه» اســت .بهجز پارکهای ملی ساریگل
و ســالوک ،بخشــی از محدوده امن پناهگاه حیات وحش میاندشت با مساحت
تقریبی 16هزارهکتار درسال  92به پارک ملی ارتقا یافت و با نام ضامن آهو به ثبت
رسید .وجود گونههای منحصربهفرد گیاهی و جانوری نادر و در خطر انقراض ازجمله
یوزپلنگ آسیایی ،ویژگیهای الزم این محدوده برای ارتقا به پارک ملی را به اثبات رساند.

پارک ملی تنگصیاد در چهارمحال وبختیاری
در استان چهارمحالوبختیاری منطق ه حفاظت شده «تنگ صیاد» وجود دارد که بهعنوان یک پارک ملی و زیستگاهی
برای جانداران گوناگون محسوب میشود .این منطقه دارای مساحتی درحدود ۲۷هزارهکتار است و از سال ۱۳۴۹تحت
نظارت شورایعالی شکاربانی قرارگرفت و هرگونه صید و شکار دراین منطقه ممنوع اعالم شد .پارک ملی تنگ صیاد در
محدوده کوههای فرخشهر قرار گرفته است و ب ه واسطه دارا بودن تعداد زیادی تپهماهور ،زیستگاه مناسبی برای گون ه قوچ
و میش وحشی است .کوهستانهای جنوبی این منطقه دارای صخرههای سخت گذر است که زیستگاه پلنگ و کل و بز
با جمعیتی قابلتوجه بهحساب میآید .منطقه تنگ صیاد در سال ۱۳۵۲و با تصویب شورایعالی محیطزیست« ،منطقه
حفاظتشده» نامیده شد و پس از آن ،در ســال ۱۳۷۴حدود ۴هزارهکتار از منطقه تنگ صیاد بهعنوان پارک ملی در
سازمان محیطزیست ایران به ثبت رسید .مساحت منطقه حفاظتشده تنگ صیاد ۲۲هزارو۸۹۶هکتار است و وسعت
پارک ملی تنگ صیاد نیز ۴هزارو۳۷۲هکتار برآورد میشود .این منطقه ویژگیهایی دارد که ازنظر زیست محیطی بسیار
حائز اهمیت شمرده میشود و دارای ۲۵۲گونه گیاهی متعلق به ۵۲تیره است که حدود ۳۰گونه آن انحصاری ایران بهشمار
میرود .ازجمله با ارزشترین گونههای گیاهی منطقه تنگ صیاد میتوان از گون ،کرک و جاز نام برد .عالوه بر گونههای
متنوع گیاهی ،دراین منطقه گونههای شاخصی جانوری هم زندگی میکنند که ۲۴گونه پستاندار ازجمله کل و بز ،قوچ و
میش ،پلنگ ،روباه ،گربه وحشی را شامل میشود .همچنین ۷۰گونه پرنده شامل کبک دری و عقاب طالیی و ۲۶گونه
خزنده ازجمله الک پشت برکهای خزری ،آگامای الیویه ،مار پلنگی در پارک ملی تنگ صیاد شناسایی شدهاند.
اینها درحالیاست که خشکسالی سالهای اخیر در چهارمحالوبختیاری ،بهشدت این پارک و دیگر مناطق
طبیعی استان را درمعرض تهدید قرار دادهاست؛ بسیاری از چشمههای این منطقه خشک و کمآب
شده و علوفه کافی برای حیات وحش این منطقه وجود ندارد .به گفته مسئوالن اداره حفاظت
محیطزیست چهارمحالوبختیاری ،ساخت آبشخور سیار و ثابت و حمل آب با تانکر
از چشمهها و قنوات به آبشخورها ازجمله اقدامهای انجام شده برای
تأمین آب موردنیاز حیاتوحش استان در شرایط خشکسالی
بودهاست .با این وجود ،بهنظر میرســد اعتبارات الزم
برای مقابله موثر با تبعات خشکسالی دراین منطقه
ناکافی است و میطلبد اقدام های بیشتری
ازسوی دستگاههای مربوط انجام شود.

پارکهای ملی دز و کرخه در خوزستان

قرار دارد؛ بخش محافظت شده دز 17هزارو 895هکتار
«پارک ملی دز» در 20کیلومتری شرق جاده اهواز به شوش
زمینه بهرهمندی از مناطق حفاظت شده بهشمار میرود.
مانند میانرود ،خوزینه باقر کوچک و بزرگ و یعقوب را در
ستان با 2پارک ملی کرخه و دز یکی از استانهای مهم در
ایران محسوب میشود که تاالبهای بزرگ و کوچکی
خوز
ملی دز از آخرین بازماندههای جنگلهای گرمسیری
لخوار ،گربه جنگلی و خارپشت و گیاهان
پارک ملی آن نیز 5هزارو301هکتار مساحت دارد .پارک
دز میتوان گوزن زرد ایرانی ،گرگ ،روباه ،رودک عس 
و
ملی
پارک
یاهی
گ
و
انوری
ج
های
جری مانند لکلک ،بوتیمار ،غاز و َچن َگر است .از گونه
بخش پارک ملی کرخه جنوبی و پارک ملی کرخه شمالی
خود جا داده و پناهگاه پرندگان مها
در هر دوسوی رودخانه کرخه قرار دارد .این پارک از3
شوش
به
اهواز
جاده
نام برد« .پارک ملی کرخه» هم در 5کیلومتری غرب
نصیر ،سرچشمه رودخانه شاوور و تپه ماهورها در شمال و
برق را
هکتار تشکیل شد هاست .در پارک ملی کرخه جنگل قلعه
پَده ،تمشک و اس َت َ
سرزمین حفاظت شده کرخه با مساحت 8هزارو352
دراج ،بلبل خرما ،حواصیل ،اردک و گونههای گیاهی مانند
با 7هزارو476هکتار مساحت و
سیاه گوش ،کفتار ،گراز ،پرندگانی مانند عقاب ،سنقر،
هایی مانند گرگ ،شغال ،روباه ،گورکن ،گربه جنگلی،
و زادآوری گوزن زرد ایرانی است که برهمین اساس
دشت در جنوب قرار دارند و گونه
از برنامههای مهم پارکهای ملی دز و کرخه باززایی
لگجی ،استبرق و شبدر درآن زندگی میکنند .یکی
زمینهساز بروز آتشسوزیهای گسترده در پارک ملی
سریم ،جاز ،بید،
پارک ملی دز رهاسازی شد .خشکسالی و کمبود آب
سال گذشته 17رأس گوزن زرد ایرانی در
3مورد آتشسوزی دراین محوطه بودهایم ،درحالیکه کل
شدهاست ،بهطوریکه امسال تا پایان خرداد شاهد 0
کرخه
سوزیهای منطقه در سال گذشته 60مورد بود هاست.
آتش
عكس :همشهري
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بهای سنگین ساخت مسکن در سیستانوبلوچستان

کمبود زمین و افزایش قابلتوجه قیمت مصالح ساختمانی ،از عمدهترین دالیل گرانی قیمت مسکن در ماههای اخیر دراین استان است
مریم عبدلی
خبرنگار

مسکن بهعنوان یکی از نیازهای ضروری و
پایه بشر ،همواره در همه شهرها و درمیان
تمــام خانوادهها یک شــاخص مهم برای
کیفیت بهتر زندگی محسوب میشود؛ شاخصی که این
روزها با باالرفتن جهشی اجارهبها ،زندگی را برای تعداد
قابلتوجهی از مردم ســختتر از گذشــته کرده و کام
بسیاری ،تلخ است.
حاال دیگر موضوع تأمین مســکن بهدلیل تورم شــدید
به یکی از مســائل تقریبا الینحل دولــت و مردم تبدیل
شدهاست و هیچکس را نمیتوان یافت که بتواند نسخهای
مناسب برای رفع این مشکل بزرگ جامعه ایران بپیچد.
رشد تورمی این نیازاساسی و همچنین میزان درآمد پایین
بیشتر قشرهای جامعه ،سبب شدهاست تا در باورعمومی
مردم ،حاال دیگر تهیه مســکن بهویژه برای قشــرهای
کمدرآمدتر تبدیل یه یک رویا شود.
دالیل افزایش هزینهها

عالوه بر مشکالتی که گریبانگیر همه قشرهای جامعه در
گوشهوکنار کشور است ،برخی استانها بهدالیل مختلف
در زمینه تأمین مسکن با مشکالت جدیتری مواجهند؛
مشــکالتی که از محدود بــودن زمین برای ســاخت
مســکنهای جدید ،تورم و همچنین نبود کارخانههای
تولید مصالح دراین استانها ناشی میشود.
به گــزارش همشــهری ،یکــی از اســتانهایی که با
مشــکالت زیادی دراین زمینه دســت به گریبان است
و چالشهای بســیاری برسر راه ســاخت مسکن دارد،
سیستانوبلوچستان با جمعیتی است که بسیاری از آنها
ازنظر مالی ،بضاعت چندانی ندارند .عالوه بر مشــکالتی
که عنوان شد ،دوری سیستانوبلوچستان از مراکز تولید
مصالح و ازســوی دیگر هزینه باالی حملونقل ،سبب
شده تا هزینه ساختوساز دراین اســتان پهناور بسیار
گران تمام شود.
ساخت مسکن در سیستان و بلوچستان بهدلیل افزایش
قیمت باالی مصالح است ،اما عوامل دیگر نیز باعث شده تا
هزینه ساخت خانه دراین استان افزایش یابد .یکی از این
دالیل ،نبود کارخانههای تولیدی مصالح دراین پهنه است.
بههمین دلیل هم تولیدکنندگان مسکن مجبورند مصالح
خود را از استانهای دیگر تأمین کنند که به این ترتیب
مجبور میشوند هزینه حملونقل را نیز به سایر هزینهها
اضافه کنند و همین موضوع
نیز باعث افزایش قیمت
ساخت مسکن نسبت به

سایر نقاط کشور میشود.
ازسوی دیگر ،نبود زمین کافی نیز باعث افزایش قیمت
ساخت مســکن در این استان میشــود ،بهگونهای که
درحالحاضر قیمــت هرمترمربع منزل مســکونی در
گرانتریــن نقطــه زاهدان ،یعنــی خیابان دانشــگاه،
۱۵میلیونتومان است و این رقم در ارزانترین نقطه مرکز
سیستانوبلوچستان ،یعنی پهنه شمالی و کریمآباد ،به
ازای هر مترمربع به یک میلیونتومان میرسد.
افزایش هزینه ساخت مسکن روستایی

افزایش هزینه ساخت مســکن در شــهر یا روستاها با
یکدیگر تفاوتی ندارند و بههمین دلیل هم شاهد افزایش
بهای ساخت هر واحد مسکونی روستایی نیز هستیم که
بالطبع قیمت نهایی خانههای روستایی نیز باال میرود.
دراین راستا مدیرکل بنیاد مسکن سیستانوبلوچستان
در گفتوگو با خبرنگار همشهری اظهارکرد :سال گذشته
هزینه ســاخت هر مترمربع مسکن روســتایی بین یک
ن و۵۰۰هزارتومان
ک میلیو 
میلیونو۳۰۰هزارتومان تا ی 
بود ،درحالیکه اکنون این میزان هزینه برای ســاخت
هرمترمربع خانه روســتایی به ۴میلیون تومان رسیده
است«.خلیل منبتی» گفت :افزایش قیمتها بههیچوجه
قابل پیشبینی نیســت و بههمین دلیــل انتظار داریم
مراحل اداری اعطای وام هرچه ســریعتر طی شــود تا
دوباره به مشــکل افزایش بعدی قیمــت مصالح و دیگر
ملزومات برخورد نکنیم .وی افزود :بانکها باید دراینباره
همکاری الزم را داشــته باشــند تا ارزش وام دریافتی
ازسوی روستاییان ،بهدلیل افزایش بیحد قیمت مصالح
ساختمانی ،کاهش چشمگیری پیدا نکند.

عنوان کرد و افزود :بخش عمده مصالحی که در اســتان
برای ساخت مسکن و دیگر فعالیتهای عمرانی استفاده
میشــود وارداتی هســتند ،چراکه این شرکتها عمال
در سیستانوبلوچســتان هیچ کارخانه تولیدی ندارند.
بههمین دلیل مصالح از اســتانهای دیگر وارد اســتان
میشود و مسافت زیاد و دوری از استانهای تولیدکننده
مصالح هم موجب میشــود هزینه حملونقل 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 هزینهبر است.
کمبود زمین

معــاون امــاک ادارهکل راه و شهرســازی اســتان
سیستانوبلوچســتان هــم در گفتوگو بــا خبرنگار
همشــهری اظهارکرد :اکنون قیمت معمــول و عرفی
مسکن در گرانترین نقطه زاهدان ،یعنی خیابان دانشگاه،
هرمترمربع ۱۵میلیونتومان و در ارزانترین نقطه شهر،
یعنی پهنه شمالی و منطقه حاشیهنشین کریمآباد ،متری
یک میلیون تومان است«.مرتضی مقدسی» عنوان کرد:
یکی از عوامل افزایش قیمت مســکن در زاهدان ،نبود
زمین و محدود بودن حیطه ساختوسازهاســت .یعنی
مدتهاست که محدوده ساختوسازها در زاهدان افزایش
پیدا نکرده و دستور هم بر گسترش عمودی ساختوسازها
در شهر است .بههمین دلیل کمبود زمین باعث شده تا
بلندمرتبهســازی در زاهدان افزایش پیدا کند و دراین
میان ،کمبود زمین و

باال بودن میزان تقاضا ،زمینهســاز افزایش ارزشافزوده
زمین و درنهایت هم گرانترشدن خانهها شدهاست.
مسافت بیشتر؛ مصالح گرانتر

معاون مســکن و ســاختمان ادارهکل راه و شهرسازی
سیســتان و بلوچســتان هم دراین زمینه گفت :کمبود
مصالــح در قیمــت ساختوســازها در اســتان نقش
تعیینکنندهای دارد .بهعنوان مثال ،ســیمان در استان
تولید میشود ،اما بیشــتر مصالح موردنیاز از استانهای
دیگر وارد میشود؛ هرچند مدتی تولید سیمان نیز محدود
شده بود .اکنون نیز تولید سیمان بهدلیل مصرف باالی
برق تعطیل شدهاست ،به همین دلیل هم سیمان موجود
نیز سر از بازارسیاه درآوردهاست .وی افزود :همه این موارد
بر قیمت تمامشده مسکن اثر میگذارد ،زیرا تولیدکننده
مسکن نمیتواند کار خود را تعطیل کند.
«ابوالفضل مهدیــار» اضافهکرد :زمانی کــه طرح اقدام
ملی مسکن در استان کلید خورد ،قیمت میلگرد بیشاز
5هزارتومان بــود ،اما اکنون این رقم بــه ۲۰هزارتومان
رسیدهاســت .ازآنجا کــه ایــن کاال از اصفهــان وارد
سیستانوبلوچستان میشــود ،دوری مسافت افزایش
هزینه را بهدنبال دارد .حال اگر قرار باشد این میلگرد به
چابهار برســد ،هزینه حملونقل بیشتر هم خواهد شد.
درواقع هرچه شهرها دورتر باشند ،هزینههای حمل و نقل
و درنهایت قیمت مصالح نیز بیشتر خواهد شد.

خانه تاریخی عامریها در کاشان
عکس :همشهری -حسین بهارلو

صدای همشهری
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ستون صدای همشهري براي نوشتن مشكالت شما شهروند گرامی است .معضالتي كه منعكس ميشوند تا
مسئوالن آنها را بخوانند و در پي يافتن راه حلي براي رفع آنها برآیند .برای بازگو کردن مشکالت خود از ساعت
 9تا 17با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.

مشکالت خوداشتغالی برای زنان خانهدار

نایابی کارخانه تولیدی

میخواستم از مسئوالن استانی و کشوری بپرسم که چرا به فکر رفع مشکالت زنان خانهدار
نیستند .در شیراز زنان خانهدار بسیاری را سراغ دارم که با وجود برخورداری از استعدادها
و تونمندیهای فراوان ،اما بهدلیل نبود حمایتهای الزم نمیتوانند در زمینه خوداشتغالی
موافق باشند.
آذر غفوری از شیراز در استانفارس

مدیرعامل شــرکت تعاونی اتحادیه تعاونیهای مسکن
اســتان سیستانوبلوچســتان هم به همشهری گفت:
ســاخت مســکن در مرکز اســتان بهازای هرمترمربع،
۷میلیون تومان هزینه دارد که این موضوع ســبب شده
تأمین مسکن برای مردم استان بسیار سخت و طاقتفرسا
باشد«.محمد جامی» هم دلیل باال بودن هزینه ساخت
ی مصالح دراستان
خانه در استان را نبود شرکتهای تولید 

  جاده پرحادثه

جاده جندق  -دامغان دراستان سمنان ،یکی از محورهایی اســت که همواره شاهد بروز
تصادفهای بسیاری درآن هستیم ،اما همچنان اقدا م موثری برای رفع نقاط پرحادثه این
محور انجام نشدهاست و رانندگان و مســافران عبوری همواره در استرس بروز حادثهای
تلخ دراین جاده بهسر میبرند .همین چند روز قبل بود که تصادف سنگینی دراین محور
بهوقوع پیوست و تعدادی مجروح شدند .مسئوالن باید هرچه سریعتر مشکالت این جاده
حادثهخیز را رفع کنند.
رسولی از سمنان
وضعیت نامناسب جاد ه جم  -فیروزآباد
یکی از راههای اصلی مواصالتی شهرستان عســلویه ،بهعنوان قطب اقتصادی ایران ،برای
ارتباط با سراسر کشور ،جاده عسلویه  -جم  -فیروزآباد است که حجم زیادی از حملونقل
پتروشیمیها و همچنین رفتوآمد کارکنان و افراد شاغل در حوزه پارسجنوبی از طریق
آن انجام میشود .وضعیت نامناســب این جاده خطرات زیادی برای اهالی ایجاد کرده و
ســبب بروز تصادفهای زیادی شدهاست .مســئوالن مربوط هرچه زودتر به این مشکل
رسیدگی کنند.
یک شهروند از جم در استان بوشهر
   کمبود نان در بردسیر

عكس :همشهري

شهروندان بردسیر در استان کرمان در روزهای اخیر با کمبود نان مواجه بودند و مسئوالن
باید برای رفع این مشکل چارهاندیشــی کنند .در روزهای اخیر برخی نانواییهای شهر یا
کال تعطیل بودند یا اینکه نان کمی به شــهروندان عرضه میکردند .نباید در شرایطی که
موج پنجم کرونا مردم را در خطر قرار دادهاســت ،شاهد ایجاد صفهای طوالنی درمقابل
نانواییها باشیم.
صبورزاده از بردسیر در استان کرمان

پیشرویسريعطالقدرزنجان

آمار ارائه شده ازسوی مسئوالن ،از افزایش ۲۲درصدی طالق در سالگذشته نسبت به سال ۹۸دراین استان حکایت دارد
پوپک قاسمی

خبرنگار

اگرچه برخی معتقدند «طالق» آخرین راه برای پایان
دادن به تلخکامیهای زندگی مشــترک اســت و در
مواردی میتواند راهگشای زندگی آینده زوجها باشد
اما باید درنظر داشت که طالق پیامدها و تبعات اجتماعی ،روانی و
عاطفی بسیاری بر اعضای یک خانواده بههمراه دارد و ممکن است
اثرات آنها گاهی سالها ادامه یابد.
دراین میان اگرچه طالق میتواند بهدالیل مختلف ازجمله افزایش
استرسها ،مشکالت مالی ،نبود شناخت کافی ،تفاوتهای فرهنگی،
اعتقادی و ...رخ دهد ،اما با این وجود آسیبها و عوارض اجتماعی،
روانی ،امنیتی ،مالی و عاطفی بسیاری برای زن و مرد و نیز خانواده
آنها بهوجود میآورد.
ی آمارهای موجود در حوزه ازدواج و طالق نشان میدهد روند
بررس 
ثبت طالق در دوران همهگیری کرونا روند افزایشــی داشتهاست؛
موضوعی که در استانزنجان هم نگرانیهایی را درمیان کارشناسان
و فعاالن اجتماعی بههمراه داشتهاســت .تا پیش از این زنجان از
استانهای کم طالق کشور بهحساب میآمد ،بهطوریکه این استان
در زمینه طالق در رتبه  26کشور قرار داشت ،اما درسالهای اخیر
افزایش طالق دراین استان ،زمینهساز ایجاد نگرانیهایی در جامعه
و مسئوالن این استان شدهاست و معتقدند باید دالیل ریشهای بروز
این آسیب اجتماعی در زنجان ،که ازنظر فرهنگی چندان با طالق
مأنوس نیست ،مورد آسیبشناسیهای دقیق قرار گیرد.

تاثیر نگاه جامعه سنتی

«حمیرا اشرفی» یکی از زنان زنجانی است که به نگاه منفی جامعه
به طالق بهویژه دراین استان اشــاره میکند و میگوید :درشهر
زنجان نگاه به طالق تاحدی منفور اســت که خانوادهها ســعی
میکنند به هر نحوی که شده ،سازگاری داشته باشند تا زندگی
به مرحله طالق نکشد.وی میافزاید :زندگی بعد از طالق ،بهدلیل
نوع نگاه سنتی حاکم بر جامعه ،بهویژه برای بانوان سخت است و
باید مشکالت زیادی را تحمل کنند.
«حافظ مرادخواه» یکی دیگر از شهروندان زنجانی هم دراین باره
اظهار میکند :هرچند در گذشته بهدلیل نبود پذیرش در جامعه و
خانوادهها ،زوجها کمتر به طالق فکر میکردند ،اما جوانان امروزی
نگاه ویژه خود را به زندگی دارند و نیازی به سازش نمیبینند و با
کوچکترین اختالفی طالق را ترجیح میدهند.
وی اضافه میکند :این روند در ســالهای 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
زمینهساز روند افزایشی طالق در جامعه شدهاست.
افزایش طالق؛ کاهش ازدواج

دراین میان رئیسکل دادگســتری اســتان زنجــان از افزایش
۲۲درصدی طالق در سالگذشته نســبت به سال  ۹۸در استان
زنجان خبر میدهــد و میگوید :این آمار بســیار نگرانکننده
اســت ،چراکه در مقایســه با آمار طالق ،میزان ازدواج افزایش
ناچیزی در حدود 2درصد داشتهاست .این موضوع نشان میدهد

در زمینههــای اجتماعی باید اقدامهای موثرتــری برای مقابله
با آسیبهایی مانند طالق انجام شــود و نباید بهسادگی از کنار
آمارهای اینچنینی گذشت.
«اسماعیل صادقینیارکی» عنوان میکند :در سالگذشته سند
مداخله طالق در استان تهیه شد ،اما تاکنون دراین زمینه اقدام
تأثیرگذاری انجام نشدهاست و باید ارگانهای مربوط برای اجرای
هرچه موثرتر این ســند برنامهریزیهای الزم را داشته باشند و
گامهای اساسی بردارند.
وی به موضوع درخواست مهریه ازسوی بانوان نیز اشاره میکند
و میگوید :درحالحاضر بیشتر پروندههایی که دراین حوزه در
دادگاهها مطرح میشوند ،همراه با مطالبه مهریه هستند که بیشتر
آنها طالق را نیز بهدنبال دارد .براین اساس بهنظر میرسد تأمین
مهریه به مشکل مضاعفی برای جامعه تبدیل شدهاست.
تشکیل ستاد ویژه

این مســئول اظهار میکند :ســتاد ویژه بررســی آســیبها و
اولویتهای این حوزه دراستان تشکیل شدهاست که هدف آن،
همافزایی و همپوشــانی دســتگاههای متولی درحوزه کنترل
آسیبهای اجتماعی مانند طالق است ،اما اقدامهای انجام شده
دراین بخش کافی نیســت و باید برنامهریزیهای متناســب با
آسیبهای اجتماعی انجام شود.
صادقینیارکی به ضرورت مداخله درست در دادخواست طالق
و فرصتدهی بــرای تصمیمگیری زوجها نیز اشــاره میکند و
میافزاید :افرادی که متقاضی طالق میشــوند ،در ابتدا باید در

ســامانه «تصمیم» ثبتنام کرده و پس از نوبتدهی ،غربالگری
شوند و مشــاوره دریافت کنند .این ســامانه و مشاورههای آن،
ابزار موثری برای ایجاد سازش میان زوجها و بهدنبال آن کاهش
طالق است.
وی تصریح میکند :درصد قابلتوجهی از افرادی که در ســامانه
تصمیم (طالق) ،درخواست طالق میدهند ،بدون هیچ مداخلهای
انصراف میدهند و تعداد کمتری درخواســت طالق را پیگیری
میکنند .این موضوع نشان میدهد اگر درمقابل تصمیم طالق
کمی تأمل و تفکر شود ،تصمیم بهتری گرفته خواهد شد.
گرانی سکه و هوس مطالبه مهریه

گذشــته از اینها ،برخی کارشناســان اجتماعی افزایش قیمت
ســکه را در افزایش مطالبه مهریه و طــاق تاثیرگذار میدانند

و معتقدند برخــی از زنانی که درگذشــته برای بعــد ازطالق،
چشــمانداز اقتصادی مناســبی برای زندگی خود نمیدیدند،
اکنون با افزایش قیمت ســکه بــا تحریک اطرافیــان ،مهریه را
مطالبه میکنند که غالبا به طالق و ازهم پاشیدن کانون خانواده
میانجامد .براساس آمارهای اعالم شده ازسوی اداره ثبت اسناد
و امالک استان زنجان ،بیشترین طالقهای درخواستی مربوط
به افرادی اســت که هنگام ارائه درخواست طالق ،فقط چندماه
از زمان ازدواجشان گذشــته و هنوز به یک ســال هم نرسیده
است .بررســیها نشــان میدهد نبود توانایی درک و برقراری
ارتباط متقابل و ضعف سازشپذیری در نســل جدید از دالیل
افزایش طالق دراستان زنجان است که باید برای رفع آنها گامهای
اساسیتری برداشت.

