
شبي كه طالي يزداني گم شد

يادداشت
مهدی چمران ؛  رئیس شورای اسالمی شهر تهران

شوراهاي اسالمي شهر براساس قانون يعني براساس 
ماده۷۱ قانون تشكیالت، وظايف و انتخاب شوراهاي 
اسالمي كشور و انتخاب شهرداران، نسبت به انتخاب 
شهردار به مدت ۴سال اقدام مي كنند. اين قانون، مصوب خرداد ماه۱۳۷۵ مجلس 
شوراي اسالمي است و چندين تبصره دارد. پس از اين ماده قانوني، موادي ديگر نیز 
به تبیین وظايف و اختیارات شوراي شهر در ارتباط با شهردار منتخب، مي پردازند.

با چنین مقدمــه اي مي توان گفت كه انتخاب شــهردار شــهرها به عنوان يكي از 
اصلي ترين وظايف اعضاي شوراها به عنوان نمايندگان شهروندان در مردمي ترين 
نهاد كشور به حســاب مي آيد. از اين نظر، اعضاي شــورا هر دوره پس از انتخاب از 
سوي مردم و رسمیت يافتن بعد از مراسم تحلیف و به دعوت مسئوالن واحدهاي 
تقسیمات كشوري، به بررسي برنامه نامزدهاي تعیین شده براي برگزيدن فرد نهايي 
به عنوان سكاندار شهر مي پردازند. حال اگر بررسي ها براي انتخاب شهردار به طول 

انجامد، يك سرپرست تعیین مي شود.
با اين توضیحات بايد گفت كه شــوراها در انتخاب شــهردار استقالل رأي دارند و 
طبیعي اســت كه براي برگزيدن نفر اصلح، رايزني و استعالم   هايي خواهند داشت. 
اعضاي منتخب مردم در شــوراها مي توانند پیش از جلسه رسمي انتخاب شهردار 
به صورت غیررســمي، راي گیري كنند و از میان نامزدها يك نفر را انتخاب كنند. 
تأكید مي شود كه اين انتخاب پیش از جلسه رسمي اعضاي شورا، غیررسمي است و 
هرگونه اقدام به عنوان اينكه كار انتخاب شهردار نهايي شده است و رسانه اي كردن 
چنین موضوعي، اشتباهي محض به شمار مي آيد؛ موضوعي كه متأسفانه پنجشنبه 
هفته گذشته )۱۴مرداد۱۴۰۰( شاهد آن بوديم. اين درصورتي است كه ما به عنوان 
اعضاي ششمین دوره شوراي اسالمي شهر تهران، در زمان انتخاب شهردار در جلسه 
غیررسمي خود، شرايط را به گونه اي تنظیم كرديم كه هر كس رأي خود را آزادانه 
و بدون اينكه هیچ اجبار و اكراهي باشــد، در صندوق بیندازد. با اين حال، اخبار و 
اسامي افرادي كه به نامزد مورد نظر خود رأي داده بودند نیز به نادرستي منتشر شد؛ 

درحالي كه هیچ كس از رأي ديگري خبر نداشت.
در اين خبرها، اعضاي شوراي شــهر تهران را به انقالبي و غیرانقالبي تقسیم كرده 
بودند. مشخص اســت كه اين نوع خبرها، جهت دار تنظیم شــده است و من از آن 
موضوع ناراحت بودم. اين نوع خبررساني در خبرگزاري ها و رسانه هاي رسمي روي 
نمي دهد بلكه در جايي تنظیم و منتشر مي شــود كه به دنبال كاري غیرمنصفانه و 

غیرارزشمند هستند.
به هرترتیب كار دوره ششم شوراي اسالمي شهر تهران به طور رسمي از ۱۴مرداد 
آغاز شده است. رئیس و نايب رئیس شوراي شهر را پیش تر توافق كرده بوديم و تعیین 
كرديم و در ادامه، اعضاي هیأت رئیسه شــورا و شهردار تهران را انتخاب مي كنیم. 
ناگفته نماند كه تا زمان انتخاب شهردار جديد يا سرپرست از سوي شوراي جديد، 

شهردار مستقر و منتخب شوراي پیشین مي تواند به  كار خود ادامه دهد.

 خبرهاي غيرمنصفانه 
در انتخاب شهردار

نگاه
بيژن ياور؛ استاد دانشگاه 

۳نكته اصلي براي موفقیت و فائق آمدن بر همه گیري 
بیماري ناشي از ويروس كرونا و پیشگیري از پیك هاي 
آتي و مديريت ريســك مطلوب ايــن همه گیري بايد 
توامان و به طور مكمل مدنظر قرار گیرد و به جديت و با 
نظارت كامل پیگیري شود: اول، كنترل و كاهش اينفودمیك ها يا همان انتشار سريع 
و گسترده اطالعات عموما تأيید نشده و نادرست، دوم، حركت همه جانبه جهادي و 
تسريع ايمني جمعي از طريق واكسیناســیون عمومي و سوم، رعايت پروتكل هاي 

بهداشتي حتي پس از واكسیناسیون.

گام اول: كنترل و كاهش اينفودميك ها
اينفودمیك يا به عبارت ســاده تر، انتشار سريع و گســترده اطالعات كه اكثرا مورد 
تأيید مراجع رسمي نبوده و نادرست است بايد تا حد امكان تحت كنترل قرار گیرد. 
اينفودمیك)Infodemic(، تركیبي اســت از 2كلمه اطالعات)Information( و 
همه گیري)Epidemic(  كه به طور اخص و تخصصي به معناي انتشــار ســريع و 
گســترده اطالعات دقیق و هم غیردقیق درخصوص يك موضوع خاص، مانند يك 
بیماري كه رسیدن به يك راه حل و نیل به آن را ســخت مي نمايد، است. در اينجا 
منظور، هجمه اطالعات دقیق و صحیح درخصوص همه گیري كوويد-۱9 نیست؛ 
چراكه كنترل اينفودمیك ها بايد توسط مراجع علمي و دانشگاهي ذي صالح صورت 
پذيرد. اما در عوض اين انتشار و هجمه گسترده خبرها و اطالعات غیردقیق و ناصحیح 

و شايعات است كه بايد تحت كنترل قرار گیرد.
مركز افكارسنجي دانشــجويان ايران)ايســپا( نظرســنجي ای را در روزهاي ۱۶ تا 
2۰تیرماه۱۴۰۰ در مقیاس ملي و با شیوه گردآوري تلفني اطالعات اجرا كرده است. 
جامعه آماري اين نظرسنجي شهروندان ۱۸سال به باالي ساكن در مناطق شهري و 
روستايي كل كشور و تعداد نمونه آن ۱۵۸۵نفر بوده است. ازشهروندان پرسیده شده 
است »اگر امكان انتخاب داشته باشید، ترجیح مي دهید از كدام واكسن استفاده كنید؟« 
طبق نتايج، 2۸،۳درصد از پاسخگويان ترجیح مي دهند از واكسن ايراني استفاده كنند، 
2۳،2درصد واكسن خارجي را ترجیح مي دهند، 2۳،2درصد گفته اند فرقي نمي كند، 
۱۷،9درصد تمايلي به واكســن زدن ندارند و گزينه »هیچ كدام« را انتخاب كرده اند، 

۵،۵درصد از پاسخگويان واكسن زده اند و ۱،9درصد به اين سؤال پاسخ نداده اند.
دلیل اينكه ۱۷،9درصد تمايلي به واكســن زدن ندارند و ۱،9درصد به اين ســؤال 
پاســخي نداده اند كه جمعا تقريبا معادل 2۰درصد يعني برابر يك پنجم جمعیت 
مورد مطالعه كه حجم قابل مالحظه و آمار نگران كننده اي است بايد با قید فوريت و 
به دقت مورد مطالعه قرار گیرد. شايد دلیل آن اينفودمیك و هجمه اطالعات نادرست و 

غیردقیقي است كه در فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي و 
گاهي اوقات ساير رسانه ها به طور غیرمسئوالنه منتشر مي شود 

كه بايد در اين خصوص فرهنگسازي  الزم ارائه و هشدارهاي به موقع در زمان و مكان 
مناسب توسط مراجع ذي صالح منتشر شود.

مديريت بحران كرونا با 3گام
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دیدار با مردی از تبار فرهنگ
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 گزارشی از مراسم رونمایی سردیس 
»ابراهیم قنبری مهر« سازنده مشهور ادوات موسیقی 
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 برای اجرای 
آنچه عقيده داشتم 
شهردار شدم
 پيروز حناچي ، شهردارتهران در آخرين گفت وگوي خود
با همشهري از رابطه  دولت و شهرداري، سرانجام پرونده امالك ، 
 وضعيت پادگان06، روزهاي تلخ و شيرين كاري، توصيه هايي 
به شهردار آينده  و زندگي شخصي اش مي گويد

 سید ابراهیم رئیسي بعد از سوگند در مجلس، در ديدار با شخصیت  ها و هیأت هاي خارجي
بر سیاست خارجي متوازن و روابط خوب با كشورهاي جهان تاكید كرد

گزارش ميداني از آخرين وضعيت بستري بيماران كرونايي در مراكز درماني
روند افزايشی بستری ها در روزهای اخیر در مقايسه با ۱۶ ماه گذشته سابقه نداشته است

همشهری جزئيات ابتالی مادران باردار و شيرده به كرونا و سرنوشت واكسيناسيون آنها را بررسی كرد

شروع كار 
شوراي ششم

افزايش بيماران بدحال با تست منفي

2عضو شوراي شهر تهران در گفت وگو 
با همشهري، توسعه حمل و نقل عمومي 

و هوشمندسازي را  از  اولويت هاي 
 مديريت شهري دانستند

رئيس جمهور با  ديپلماسي 
آغاز كرد

 بدلكارها 
جوان می ميرند

ســال۸۸ بود كه پیمان ابدي يكي از 
بدلكاران بااستعداد درگذشت؛ ابدي 
در دهه۸۰ گروه ۱۵نفري بدلكاران را 
تشكیل داد؛ گروهي كه بعد از مدتي 
با حضــور در فیلم هاي ســینمايي و 
تله فیلم ها براي همه شناخته شدند. 
ابدي كه عالوه بــر فعالیت هايي كه 
داشــت به خاطر حضور در ســريال 
»هشــدار براي كبرا۱۱« شــناخته  
شــده بود، هــم و غم خــود را براي 
تشــكیل گروهي گذاشت كه معتقد 
بود بدلــكاري يك علم اســت و بايد 
آن را بــه شــكل آكادمــي آموخت. 
ابدي عالوه بر گــروه ۱۵نفره اي كه 
داشت در همان ســال هاي ۸۵ و ۸۶ 
نزديك به ۴۰نفر بدلكار را به شــكل 
اصولــي و علمي آمــوزش داد. يكي 
از اعضــاي اين گروه ۱۵نفره، ارشــا 
 اقدسي بود. اقدســي متولد۶۱ بود.

 صفحه22 را بخوانید.

رشــد قیمت كاالهــاي اساســي و 
مصرفي، فاصله میان حداقل دستمزد 
كارگــري و حداقــل مبلــغ هزينه 
معیشت را به ۶میلیون تومان رسانده 
اســت. نمايندگان كارگري مي گويند 
براي رفع اين مشــكل، براي سومین 
بار درخواســت ترمیم و بازنگري مزد 
كارگري را بعد از تشكیل كابینه دولت 
سیزدهم ارائه خواهند كرد.محاسبات 
مســتقل طرف كارگري حاكي از اين 
است كه هزينه معیشــت آبرومندانه 
براي يك خانــوار كارگري ۳.۳نفره به 
۱۰میلیون و ۳۴۳هزار تومان رسیده كه 
نسبت به محاسبات اسفند سال گذشته 
22.۸درصد افزايش نشــان مي دهد و 
۶میلیون و ۱۰۰هــزار تومان بیش از 
هزينه معیشت مصوب شوراي عالي كار 

است. صفحه۴ را بخوانید.

 هزينه 
معيشت كارگری 
از 10ميليون تومان 

گذشت

براي ارشا اقدسي و پیمان ابدي 

سومین درخواست  كارگران 
براي ترمیم مزد

صفحه2
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   درخواست هاي قاليباف و اژه اي از رئيسي
محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس در ابتداي مراسم تحليف گفت: »دوره جديد مديريتي كشور 
را بايد به دوره كارآمدي و پاسخگويي تبديل كنيم.« غالمحسين محسني اژه اي، رئيس قوه 
قضاييه نيز در سخنان خود در اين نشست گفت: »اميدوارم رئيس جمهور نسبت به اجراي همه 
اصول قانون اساسي به خصوص بندهاي 16گانه اصل ســوم قانون اساسي و اصولي كه حقوق 
جامعه را تامين مي كند، اهتمام داشته باشند و اعالم مي كنم قوه قضاييه براي كمك به دولت و 
گسترش عدل و عدالت و حمايت از حقوق مردم و آزادي هاي مشروع و مبارزه با فساد آمادگي 

الزم را دارد و كمك  مي كند.« 

   موعد معرفي كابينه
محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس در بخشي از مراسم تحليف با اشاره به فرصت 2هفته اي دولت 
براي معرفي كابينه گفت كه با وجود اين فرصت قانوني با توجه به تأكيد رهبري قرار است در ابتداي 
هفته آينده اعضاي كابينه معرفي شوند. ابراهيم رئيسي در صحبت هايش گفته بود كه در اجراي 
منويات مقام معظم رهبري مبني بر سرعت در معرفي اعضاي دولت و كابينه، فهرست اعضاي 
پيشنهادي كابينه در هفته آينده و در نخستين فرصت، قبل از پايان مهلت مقرر تقديم رياست 
محترم و نمايندگان عزيز در مجلس شوراي اسالمي خواهد شد. نخستين جلسه اين هفته مجلس 

فردا يكشنبه برگزار مي شود.

   چهره هاي غايب تحليف
در مراسم تحليف  غيبت برخي چهر ه ها ديده می شد. با وجود تصريح قانون اساسي مبني بر حضور 
اعضاي شوراي نگهبان در مراسم تحليف، آيت اهلل صادق آملي الريجاني، عضو فقيه شورا در مراسم 
حضور نداشت. علي الريجاني، رئيس سابق مجلس  نيز به مجلس نيامده بود. محمد محمدي گلپايگاني، 
رئيس دفتر مقام معظم رهبري، حسن خميني، توليت حرم امام خميني)ره(، محمدجواد ظريف، وزير 
امور خارجه، سعيد جليلي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، علي شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت 
ملي و محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور سابق در اين جلسه حضور نداشتند. از 290نفر 25نماينده 

غيبت داشتند و به بهارستان نيامده بودند. چين هم نماينده اي در تحليف نداشت.

   پيام تبريك سران 
ايتاليا، پرتغال و بلژيك 

۳ تن از سران كشورهاي اروپايي در 
پيام هاي جداگانه اي انتخاب ابراهيم 
رئيسي را به عنوان رئيس جمهوري 
اسالمي ايران تبريك گفتند. »سرجو 
متتارلال« رئيس جمهور ايتاليا، »مارسلو 
ربلو د سوسا« رئيس جمهور پرتغال 
و »الكســاندر دي كرو« نخست وزير 
بلژيك در پيام هاي خود ضمن آرزوي 
موفقيت براي رئيسي، براي توسعه 
روابط كشورهاي خود با تهران اعالم 
آمادگي كردند.  پيش از اين شماري 
از كشورهاي اروپايي از جمله اتريش، 
فرانسه، كرواسي، انگليس، صربستان 
و سوئيس نيز در پيام هاي جداگانه اي، 
پيروزي ابراهيم رئيسي در سيزدهمين 
انتخابات رياست جمهوري را تبريك 

گفته بودند.

دولت

رئيس جمهور با  ديپلماسي آغاز كرد
در مراســم تحليــف ســيد ابراهيم رئيســي به عنوان هشــتمين 
رئيس جمهور كشورمان قريب به 80مهمان خارجي از رئيس جمهور 
و نخســت وزير و وزراي امور خارجه برخي كشور ها گرفته  تا روساي 
مجلس و نمايندگان ويژه كشــورها حضور داشــتند. از همان روز 
پنجشنبه كه مراسم تحليف برگزار شد تا ديروز ديدارهاي رئيسي با 
مهمانان خارجي اش ترافيك سنگيني را در پاستور ايجاد كرده بود. 
ديدار با وزراي امور خارجه هند، عمان و كويت، فرستاده وي ژه امارات 

و... مهم ترين اين ديدار ها بود.

گام هاي جديد  در توسعه مناسبات تهران- دهلي نو
ابراهيم رئيسي ديروز در ديدار »سوبر امانيام جايشانكار« وزير خارجه 
هند، با بيان اينكه دولت ايران سياست توســعه روابط با كشورهاي 
همســايه و منطقه به ويژه هند را با قوت پيگيري خواهد كرد، گفت: 
ظرفيت هاي بزرگي در 2كشــور در بخش هاي مختلف به ويژه حوزه 
اقتصادي، تجاري و فناوري هاي نو وجود دارد كه بايد در تحكيم سطح 

مناسبات خود مورد استفاده قرار دهيم. 
رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه جمهوري اسالمي ايران براي برقراري 
روابط گسترده با هندوستان اهميت و جايگاه ويژه اي قائل است، گفت: 
بايد از امروز با نگاه  نو، گام هاي جديد و متمايزي در توسعه مناسبات 
دوجانبه، منطقه اي و بين المللي برداريــم. رئيس جمهور همچنين 
اهميت همكاري و هماهنگي نزديك 2كشــور در صلــح و ثبات در 
منطقه را مورد تأكيد قرار داد و گفت: ايران و هند در راســتاي تامين 
امنيت منطقه به ويژه افغانستان مي توانند نقش سازنده و مفيدي ايفا 
كنند و تهران از نقش آفريني دهلي نو در ايجاد امنيت در افغانســتان 
استقبال مي كند. »سوبر امانيام جايشانكار« وزير امور خارجه هند نيز 
در اين ديدار با استقبال از سخنراني رئيس جمهور در مراسم تحليف 
در رابطه با اراده دولت ايران براي توسعه روابط با كشورهاي همسايه، 
گفت: ديدگاه هاي شما را به رئيس جمهور و نخست وزير هند منعكس 
خواهم كرد و تــالش مي كنيم تا همكاري هاي خــود را به باالترين 

سطح برسانيم.

اراده جدي و صميمانه ايران، توسعه روابط با امارات است
 به گزارش ايسنا، رئيســي همچنين در ديدار فرستاده ويژه امارات 
متحده عربي با اشــاره به اراده جدي امارات متحــده براي تعميق 
و تحكيم همه جانبــه روابط با ايران در زمينه هــاي مختلف به ويژه 

اقتصادي و تجاري، گفت: 
بــراي تســريع در رونــد 
توســعه روابط، مناســب 
است ســازوكار مشتركي 
ايجاد شــود تا ظرفيت ها و 
راه هاي تحكيم مناســبات 
و همكاري هاي 2كشــور 
 را در زمينه هــاي مختلف

عملياتي كند.
رئيســي در ادامه با تأكيد 
بر اينكه جمهوري اسالمي 
ايــران دوســت واقعــي و 
صادقي براي امارات و ساير 
كشــورهاي منطقه است، 
گفت: نســبت بــه مردم 
امارات احساس عالقه قلبي 
داريم و ارتبــاط نزديك 2 
دولت مي تواند زمينه ســاز 
برقراري روابــط برادرانه و 
همكاري هــاي نزديك تر 

بين 2 ملت باشد. رئيســي گفت: صهيونيست ها دوستدار ملت هاي 
 منطقه نيســتند و با عادي ســازي  روابط به دنبال تضعيف ظرفيت

 جهان اسالم هستند.

مانعي براي گسترش تعامالت با كويت نداريم
 در ادامه اين ديدار ها رئيس جمهــور در ديدار »احمد ناصر المحمد 
االحمد جابر الصباح«، وزير امور خارجه كويت، با بيان اينكه روابط 
واقعي ايران و كويت بسيار طوالني تر از روابط ديپلماتيك 60 ساله و 
برگرفته از اعتقادات و باورهاي 2ملت اســت، گفت: مانعي بر سر راه 
گسترش تعامالت 2كشور وجود ندارد و معتقدم دوره جديدي براي 

همكاري بين كشورهاي منطقه آغاز شده است. 

مناسبات تهران و مسقط فراتر از مناسبات 2 همسايه است
رئيس جمهور در ديدار وزير خارجه عمان تأكيد كرد كه مناســبات 
تهران و مسقط برآمده از پيوندها و اشــتراكات تاريخي 2ملت است. 
رئيســي در ديدار »بدر بن حمد البوســعيدي« وزيــر امورخارجه و 
فرستاده ويژه ســلطان عمان، گفت: مناسبات تهران و مسقط فراتر از 
مناسبات همسايه و برآمده از پيوندها و اشتراكات تاريخي 2ملت است. 

تحريم نمي تواند مسير توسعه را متوقف كند
رئيس مجلس صربســتان، وزير امور خارجه نيجريه، رئيس مجلس 
ملي قرقيزستان، رئيس مجلس ملي جمهوري آذربايجان، وزير امور 
خارجه بنگالدش، روساي مجالس تانزانيا و زنگبار و... از ديگر مقاماتي 

بودند كه يكي بعد از ديگري مهمان رئيسي در پاستور شدند.

مراسم تحليف ســيد ابراهيم 
رئيسی منتخب ســيزدهمين گزارش

رياســت  انتخابــات  دوره 
 جمهوري پنجشــنبه 14مرداد همزمان با 
صدوپانزدهميــن ســالگرد مشــروطه در 

كشورمان برگزار شد.
حضور مقامات لشكري و كشوري، نمايندگان 
مجلس و مهمانان خارجي در كنار خبرنگاران 
داخلي و خارجي با وجــود محدوديت هاي 

كرونايي تمام صحن مجلس را پر كرده بود.

ميزباني بهارســتان از چهره هاي داخلي 
و خارجي 

ثبــت تصاوير همــراه با ماســك مهمانان 
مراســم تحليف هشــتمين رئيس جمهور 
تفاوت قابل توجه آن با ادوار قبلي بود. اداي 
سوگند رياست جمهوري سيد ابراهيم رئيسي 
براساس قانون اساســي و عرف مراسم هاي 
تحليف با همراهي رئيس قوه قضاييه انجام 
شد. اين بار غالمحسين محسني اژه اي، رئيس 
جديد قوه قضاييه ســيد ابراهيم رئيســي، 
رئيس قبلــي دســتگاه قضا را بــراي اداي 
سوگند مشايعت مي كرد. متن 160كلمه اي 
تحليف در ادامه خود طرح مواضع مفصل تر 
رئيسي درباره مفاد اين سوگند در حوزه هاي 
داخلي و سياست خارجي را به همراه داشت. 
نمايندگان محور مقاومت و نماينده اتحاديه 
اروپا به همراه روســاي جمهور افغانستان و 
عراق و نخست وزيرهاي ارمنستان و الجزاير 
و وزراي خارجــه عمــان،  هنــد و كويت از 
شــاخص ترين مهمانان خارجي حاضر در 
اين مراسم بودند. مراسم با سخنراني قاليباف 
آغاز شد پس از او غالمحسين محسني اژه اي، 
رئيس قوه قضاييه به جايگاه رفت. بعد از نطق 
اژه اي، رئيسي براي ادای سوگند در جايگاه 
حاضر شد و متن سوگند رياست جمهوري را 
درحالي كه يك دستش روي يك جلد كالم اهلل 
مجيد بود در كنار رئيس قوه قضاييه بجا آورد.

بيم و اميدهاي دولت سيزدهم 
رئيسی بعد از سوگند رياست جمهوري، در 
نطقي از بيم و اميدهايش به عنوان هشتمين 
رئيس جمهور ســخن گفــت و برنامه هاي 

دولتش را يكي بعد از ديگری برشمرد.
رئيسي در تشريح كالن رويكردهاي داخلي 
و خارجي خود با بيــان اينكه ظلم و جنايت 
چه در قلب اروپا باشــد و چه در آمريكا، چه 
در آفريقا باشــد و چه در يمن، چه در سوريه 
باشد و چه در فلسطين، ما در كنار مظلومان 
خواهيم ماند، گفت: در داخل كشور نيز مردم و 
جوانان عزيز از ما مي خواهند كه صداي رساي 
مســتضعفان و ولي نعمتانمان باشيم. مردم 
مي خواهند آزادي هاي اجتماعي و فرهنگي 
آنها مجدانه پيگيري شود. مردم مي خواهند 

دولت مردمی، دولت وفاق ملی است
 ابراهيم رئيسي در مراسم تحليفش به عنوان هشتمين رئيس جمهور كشورمان از ضرورت توجه به منافع مردم 

و استقبال از ديپلماسي براي لغو تحريم ها سخن گفت

آقاي رئيسي در دوران تبليغات انتخابات 
و نيز در روزهاي گذشــته از واژه هايي 
براي تبيين سياســت هاي داخلي خود 
استفاده كردند. ايشان به صورت ويژه در مراسم تحليف از واژه »دولت 
وفاق ملي« استفاده كردند. در دوران تبليغات هم از دولت ايران قوي 

استفاده كرده بودند.
اين تعابير نشان مي دهد كه ايشان قصد دارند يك دولت ملي تشكيل 
دهند؛ دولتي فراتر از جناح هاي سياســي و در برگيرنده همه اقشار 

مردم با هر نژاد، قوم، زبان و مذهب.

يعني نمي خواهند هيچ تقســيم بندي در دولتشــان داشته باشند، 
اال شناســنامه ايراني كه اين رويه در عرصه سياست »دولت ملي« 
خوانده مي شود. پس دولت ايشان برخالف آنچه تصور مي شود نه تنها 
جناحي نيست بلكه يك دولت كامال ملي خواهد بود. اما ايشان چرا 

اين سياست را انتخاب كرده اند؟
در 16سال گذشته يعني در دوره دو رئيس جمهور قبل، شكاف هاي 

عميق اجتماعي، سياسي و اقتصادي در كشور به وجود آمد.
در دولت آقاي احمدي نژاد شكاف هاي اجتماعي و سياسي خيلي زياد 

شد و در دولت آقاي روحاني شكاف هاي سياسي و اقتصادي.
شــكاف اجتماعي كه در دولت آقاي احمدي نژاد به شدت ايجاد شد 
شــكاف بين عامه مردم و نخبگان بود. همچنين شكاف هاي بزرگ 
سياسي به ويژه در دولت دوم ايشان و سال88 در كشور به وجود آمد.

در دولت آقاي روحاني هم شكاف هاي سياسي بين جناح ها و فعاالن 
سياسي بســيار عميق شد. همينطور شــكاف هاي اقتصادي خيلي 

زيادي به وجود آمد و فاصله بين دهك هاي جامعه بسيار زياد شد.
حال دولت آقاي رئيسي با شكاف هاي بسيار زياد اقتصادي و اجتماعي 

و سياسي مواجه است.
 شرايط كشور هم از جهت اقتصادي، سياست خارجي، اعتماد عمومي 
و ســرمايه اجتماعي بسيار بسيار نابسامان اســت. براي عبور از اين 
عرصه ها چاره اي نيست جز اينكه يك دولت وفاق ملي به وجود  آيد؛ 

يعني بايد فاصله شكاف ها و گسست هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي 
را كم كرد تا با كم كردن اين گسست ها و دره هاي عميق، دولت بتواند 
فضايي را به وجــود آورد تا بتواند برنامه هاي خــود را در عرصه هاي 

مختلف پيش ببرد؛ البته آن هم در بلندمدت.
بنابراين براي عبور از اين مرحله و اينكه دولت موفق شود كشور را از 
اين گردنه سخت عبور دهد بايد يك دولت وفاق ملي تشكيل مي شد 
كه خوشــبختانه ايشــان به اين موضوع توجه كرده و در حال انجام 

اين امر است.
مهم ترين نشانه براي تشــكيل اين دولت هم كابينه اي است كه قرار 
است تشكيل شود. شما اگر به اســامي كابينه ايشان دقت كنيد )كه 
تقريبا به نظر مي رســد اســامي نهايي هم باشــند( اصال چهره هاي 
شــاخص جناحي در اين كابينه نمي بينيد. حتي شــايد بسياري از 
چهره ها  خيلي عنصر سياســي به تعبير موجود هم نباشند چه رسد 
به اينكه جناحي باشند؛ يعني عموما افرادي هستند كه از نظر آقاي 
رئيس جمهور كارآمدي خوبي دارند و نه به خاطر اينكه چهره سياسي 
هســتند يا از طرف فالن جريان يا طيف تحميل شده اند  و به كابينه 
راه پيدا كرده اند. بلكه ايشان تالش كرده كه دولت وفاق ملي خود را 
از طريق كابينه اي كه تشكيل مي دهد به منصه ظهور بگذارد؛ يعني 
يك كابينه با افراد اجرايي و كاري و شايسته بدون هيچ گونه تعلقات 

خاص جناحي.

در مورد سياست خارجي آقاي رئيسي هم من از اظهارات خود ايشان 
اســتفاده مي كنم كه ادامه مذاكرات براي رفع تحريم هاست كه به 
صراحت در صحبت هــاي روز تحليف در مجلس بيــان كردند. اين 

حرف به اين معناست كه ؛
يك؛ ديپلماســي ادامه پيــدا مي كند؛ يعني مســير ديپلماتيك و 
مذاكرات ادامه پيدا مي كند. البته طبيعتا نه براي هميشه و دراز مدت 
و نه اسير دست غربي ها شدن و... كه اينها مشخص است؛ يعني ايشان 

نمي خواهد مذاكره قطع شود.
دو؛ مســير ديگري غير از ديپلماســي را انتخــاب نكرده اند؛ يعني 

نمي خواهند از طرق ديگري تحريم ها رفع شود.
ســه؛ رفع تحريم ها در دولت ايشان مهم اســت نه مذاكرات راجع 
به برجام؛ چرا؟ چون در اين باره ما صحبتــي نداريم ما درباره برجام 

مذاكراتمان را كرده ايم و توافقنامه را هم نوشته ايم.
چهار؛ اينكه ما فقط راجع  به اين موضوع يعني رفع تحريم ها مذاكره 
خواهيم كرد نه موارد ديگري كه طرف هاي غربي بعضا در مذاكرات 

گفته بودند مانند مسائل منطقه اي، موشكي و...
پس سياســت ايشــان ادامــه مذاكــرات ديپلماتيــك در مورد 
مســئله تحريم هاســت و تأكيد زيادي هم بر روابط با كشــورهاي 
 همســايه داشــتند كه در اولويت جدي سياســت خارجي ايشان 

خواهد بود.

نگاه

تبيين سياست داخلي و خارجي دولت 
جديد؛ رئيسي به دنبال چيست؟

ناصر ايماني
تحليلگر سياسي

كه به معناي حقيقي كلمه، انقالب اسالمي 
محقق شود و همه ويژگي هاي انقالب اسالمي 
در ساختارها، فرايندها و باورهاي دولتمردان 
مشاهده پذير باشد. او درباره تعهداتش به مردم 
براساس سوگند رياست جمهوري گفت: مردم 
مي خواهند كه با رفع تنگناها، معيشت و سفره 
آنها بهبود بخشيده شــود. مردم مي خواهند 
نشاط ملي و شور اجتماعي در جامعه گسترش 
يابد و دولت برخاسته از اراده ملت براي تأمين 
منافع مردم و اجراي عدالت خواهد ايستاد و در 

اين مسير خستگي ناپذير پيش خواهد رفت.

مدافع واقعي حقوق بشريم
رئيســي با تأكيد بر اينكــه انتخابات نقطه 
آغاز مشاركت مردم است نه نقطه پايان آن 
و دولــت مردمي به دنبال خواســت مردم و 
پيام آنان در اين انتخابات خواهد بود، گفت: 
پيام رأي مردم ايران در حماســه28  خرداد 

سال1400، پيام تحول خواهي و عدالت طلبي 
بود. خواست مردم استقالل طلبي و مقاومت 
در برابر زياده خواهي قدرت هاي مســتكبر 
و ظالم بــود. در عين اينكه بايــد به تعامل 
سازنده و گسترده با همه جهان پايبند بود. 
او درباره توقعــات مــردم از دولتش گفت: 
مردم از ما مي خواهند كه به وعده خود مبني 
بر تحقق دولت عدالت گســتر، فسادســتيز 
و تبعيض گريز، دغدغه منــد، برنامه محور، 
علم خواه و انديشه پيشــه عمل كنيم. مردم 
از دولت برگزيده خــود مي خواهند مدافع 
حقوق انسان ها در عالم باشــند و به ظلم و 
بي عدالتي و تبعيــض در هيچ كجاي جهان 
راضي نشــوند. ما مدافع واقعي حقوق بشر و 
حقوق انسان هستيم و سكوت در برابر ظلم و 
جنايت و تجاوز به حقوق انسان هاي بي گناه 
و بي دفاع را قبول نداشته و مردود مي دانيم. 
رئيس جمهور در بخش هايي از صحبت هايش 

در همين ارتباط با تأكيد بر اينكه وعده هاي 
دولت مردمي وعده صادق است، گفت: ايجاد 
شــفافيت حداكثري در اقتصاد، خشكاندن 
ريشه هاي فساد و رانت خواري،  مقاوم سازي 
اقتصاد در مقابل تكانه ها، مهار تورم و گراني، 
تقويت ارزش پول ملي، بازگرداندن ثبات به 
اقتصاد كشور، حمايت از توليد ملي، تالش 
براي خودكفايي در تامين نيازهاي اساسي 
مردم، پيشــرفت فناورانــه و دانش بنيان، 
مديريت بهينه معادن و منابع آب، گاز و نفت 
كشور، توجه به تغييرات اقليمي و صيانت از 
محيط زيست را با قدرت دنبال خواهيم كرد.

دولتم دولت وفاق ملي  است
براســاس گزارش پايــگاه اطالع رســاني 
رياســت جمهوري، رئيســي با بيان اينكه 
امروز خادم همــه جمهور و خدمتگزار بيش 
از 80ميليون از جمعيت هستم، تصريح كرد: 

دولت مردمي، دولت وفاق ملي است. در دولت 
مردمي، جناح هاي سياسي، دسته بندي هاي 
قومي و مذهبي و گروهي، رنگ مي بازد و همه 
مردم دست در دســت يكديگر براي تحقق 
ايران قــوي، ذيل پرچم مقــدس جمهوري 
اسالمي هم پيمان مي شــوند. امروز از همه 
نخبگان و اقشــار مختلف مردم، همه اقوام و 
همه مذاهب، همه احــزاب و همه گروه ها و 
همه جريان هاي سياسي، حوزه و دانشگاه، 
جوان، پير، زن و مــرد، مي خواهم كه دولت 
مردمي را با همه وجود دولت خود دانسته و 
ياري كنند. بياييد تا براي اعتالي اسالم عزيز، 
براي عزت آيندگانمان، براي سربلندي ايران 
عزيزمان در جهان، دست در دست يكديگر 
با وحدت و انسجام ملي به پا خيزيم و آرمان 

ايران قوي را محقق  سازيم.
رئيســي با بيان اينكــه به فضل پــروردگار 
اميدواريم و آينده اي درخشان و در  شأن ملت 

ايران و ايراني قوي  تر از گذشته را در دسترس 
مي بينيم، افزود: دولت مردمي، دولت مديراني 
خواهد بود كه دل در گرو منافع مردم دارند و 
اهتمام اصلي آنها بسيج توانمندي هاي آشكار 
و نهفته ملت به ويژه جوانان است تا آنان را به 

ميدان كار و تالش سازنده بياورند.

از هر طرح ديپلماتيك حمايت مي كنيم
او با بيان اينكه در اين جلســه تاريخي و در 
پيشگاه نمايندگان عزيز و انقالبي ملت و در 
حضور مهمانان گرانقدر خارجي عالقه مندم 
اشــاره اي به رويكرد دولت مردمي در حوزه 
سياست خارجي داشــته باشم، خاطرنشان 
كرد: در دولت همه مولفه هــاي قدرت ملي 
تقويت خواهد شــد و از همه ابزارهاي قدرت 
ملي ازجمله ديپلماســي و تعامل هوشمند 
با جهان استفاده مي كنيم تا منافع و مصالح 
ملي جمهوري اسالمي ايران تامين شود. او 
قدرت جمهوري اسالمي ايران را در منطقه 
امنيت ســاز دانســت و گفت: ظرفيت هاي 
منطقــه اي ايران حامــي صلــح و ثبات در 
كشورهاســت و صرفا براي مقابله با تهديد 
قدرت هاي ســلطه گر و ظالم بــه كار گرفته 
خواهد شد. بحران هاي منطقه بايد از طريق 
گفت وگوهــاي واقعــي درون منطقه اي و 
براســاس تامين حقوق ملت ها حل و فصل 
شود. رئيس جمهور با اشــاره به اينكه برنامه 
هســته اي جمهوري اســالمي ايران كامال 
صلح آميز است، افزود: نظام جمهوري اسالمي 
به فتواي رهبر معظم انقالب اسالمي سالح 
اتمي را شرعا بر خود حرام مي داند و اين سالح 
هيچ جايگاهي در استراتژي دفاعي جمهوري 
اسالمي ندارد. سياست فشار و تحريم موجب 
انصراف ملت ايران از پيگيري حقوق قانوني 
خــود ازجمله حق توســعه نخواهد شــد. 
تحريم ها عليــه ايران بايد لغو شــود و از هر 
طرح ديپلماتيك كه اين هدف را محقق كند، 

حمايت خواهيم كرد.

پيام به همسايگان
رئيسي با تأكيد بر اينكه جمهوري اسالمي 
ايــران، كشــورها و ملت هاي همســايه را 
خويشــاوند خــود مي داند، يادآور شــد: 
مهم تريــن و اصلي ترين اولويت سياســت 
خارجي خود را ارتقاي روابط با كشورهاي 
همسايه دانســته و خواهان عزت و اعتالي 
آنها هستيم. ديپلماسي بايد ارتباط ملت هاي 
منطقه را بيشتر و اشتراكات آنها را در حوزه 
اقتصاد، فرهنگ، علم و فناوري تقويت كند. 
جهان در حــال دگرگوني اســت و تامين 
منافع ملت ها منــوط به درك جهان جديد 
و تعامل راهبردي با قدرت هاي نوظهور بوده 
و سياست خارجي موفق، سياست خارجي 

متوازن خواهد بود.
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مراســم تحليف اعضای ششمين دوره 
شوراي اسالمي شــهر تهران با حضور گزارش

پيــروز حناچــی، شــهردار تهــران، 
انوشيروان محسني بند پي اســتاندار تهران، عيسي 
فرهادي فرماندار تهران، محسن هاشمي رفسنجاني 
رئيس شوراي پنجم شهر تهران، برگزار و پس از قرائت 
سوگندنامه توســط اعضاي دوره ششم شوراي شهر 
تهران، با اكثريت آرا مهدي چمران براي يك ســال 
به عنوان رئيس شوراي شــهر تهران انتخاب و معرفي 
شــد. همچنين در اين مراسم پرويز سروري به عنوان 
نايب رئيس، ســوده نجفي و جعفر بندي شربياني هم 
به عنوان منشي هاي هيأت رئيسه شورا معرفي شدند. 
نخستين جلسه علني شــوراي ششــم فردا برگزار 
می شــود و به گفته مهدي چمران، سخنگوي شوراي 
ششم شهر تهران انتخاب خواهد شد. همچنين قرار 
اســت در اين جلســه برای انتخاب شــهردار تهران 
رأی گيری شود. فرماندار تهران در مراسم تحليف بر 
جلب مشــاركت شــهروندان تأكيد كرد و از اعضاي 
پارلمان شــهري خواســت تا در تحقق اين امر كوشا 

باشند.
فرمانــدار پايتخت، ســخنران اول مراســم تحليف 
ششمين دوره شــوراي شــهر تهران بود كه قبل از 
شروع صحبت هايش از مهدي چمران خواست تا در 
جايگاه رئيس شوراي شهر تهران قرار گيرد. چمران 
پس از نشســتن روي صندلي از جعفر بندي شربياني 
و نرجس ســليماني دعوت كرد تا در جايگاه اعضاي 
هيأت رئيسه سنی بنشينند. سليماني تمايلي به اين 
كار نداشت اما با اصرار پرويز سروري اين كار انجام شد. 
پس از تكميل شدن تركيب ســه نفره رئيس و منشي 
اول و دوم هيأت رئيســه سنی شــوراي شهر تهران، 
عيسي فرهادي سخنانش را با تقدير از زحمات اعضاي 
شوراي پنجم شروع كرد و با اشاره به همكاري خوب 
فرمانداري و پارلمان شــهري گفت: »شوراي پنجم 
حدود 319جلســه برگزار كرد و 866مصوبه داشت 
كه 77مصوبه مورد اعتراض كميته تطبيق فرمانداري 
تهران قرار گرفت كه درنهايــت 16مصوبه به هيأت 
اختالف وزارت كشور ارسال و 14مصوبه تأييد شد.« 
او در ادامه، با اشــاره به مباحث مهم پايتخت عنوان 
كرد: »امنيت، مســائل اجتماعي مانند تكديگري و 
جلب مشاركت مردم در مسائل شــهري و... مباحث 
مهم شهر تهران هســتند كه اعضاي دوره ششم بايد 
با جديت آنها را پيگيري كننــد«. فرماندار تهران بر 
اهميت جلب مشــاركت مردم در مديريت بهتر شهر 
تأكيد كرد و گفت: »با تمامي اقدامات و تالش هايي كه 
انجام شده است، مردم مشاركت سياسي، اجتماعي و 

شهروندي را جدي نمي گيرند و نقش خود را در اين 
زمينه به خوبي ايفا نمي كنند. بنابراين الزم است براي 
اصالح اين وضعيت برنامه ريزي شود كه اميدواريم با 
تالش هاي شوراي ششم شاهد تحقق اين امر باشيم«. 

شوراي پنجم شفاف بود
محسن هاشمي رفســنجاني هم براي شركت در مراسم 
دعوت شــده بود. مثل روزهايي كه جلســه علني شورا 
برگزار مي شــد، از اتاقش در طبقه اول وارد ســالني كه 
جايگاه خبرنگاران بود، شــد و گفت كه تا كنون صحن 
شورا را از باال نديده است. از زمان شيوع كرونا خبرنگاران 
در اين سالن مستقر مي شوند و جلسات شورا را پوشش 
مي دهند. محسن هاشمي رفسنجاني سپس از زحمات 
اصحاب رسانه تشكر كرد و از پله ها وارد صحن شورا شد و 
با استقبال مهدي چمران در رديف جلو مقابل ميز رئيس 
شوراي شهر نشســت. دقايقي از ورود او نمي گذشت كه 
پيروز حناچي، شهردار تهران وارد شد. مجري برنامه از 
محسن هاشمي رفسنجاني خواست تا براي ارائه گزارش 
پشت تريبون برود. او هم ضمن تبريك به اعضاي شوراي 
ششم، از عملكرد شوراي پنجم دفاع كرد و گفت: »كارنامه 
دوره پنجم مديريت شهري، شــفاف و مشخص است و 
اميدواريم دستاوردها و نقاط مثبت عملكرد شوراي پنجم 

در دوره آينده تداوم يابد و كاستي ها جبران شود«. محسن 
هاشمي رفسنجاني مهم ترين دســتاورد دوره گذشته را 
صيانت از شهر در ابعاد مختلف شهرسازي، محيط زيست، 
اقتصادي و اجتماعــي و به ويژه اجــراي تذكرات و رفع 
نگراني هاي رهبر معظم انقالب و ايجاد شفافيت دانست 
و به كاســتي ها هم اشــاره و عنوان كرد: »تامين نشدن 
تجهيزات حمل ونقل عمومي، مهم ترين كاســتي دوره 
قبل بود كه اميدواريم با هماهنگي و يكدســتي كه بين 
مجلس، دولت، شــورا و ساير دســتگاه هاي حاكميتي 
در اين دوره وجود دارد، كاســتي ها جبران شــوند«. او 
همچنين تأكيد كرد: »همان طور كه دولت و شوراي قبل، 
مي خواستند با درنظر گرفتن شرايط و مشكالت چهارساله 
عملكردشــان ارزيابي و قضاوت شــود، منصفانه است 
انتظارات از دوره جديد هــم با واقع بيني و درنظرگرفتن 
محدوديت ها و بحران هاي فعلي كشــور تعديل شود«. 
محسن هاشمي رفسنجاني با بيان اين مطلب كه اميدواريم 
در دوره جديد نيز با نگاهي مثبت و ســازنده و انباشت 
تجربه و دانش در مديريت شهري، كارآمدي افزايش يابد، 

از پارلمان شهري خداحافظي كرد.

مديران قبل را تخريب نكنيد
رئيس شوراي سياستگذاري نمايندگان مردم تهران 

هم كه مهمان مراسم تحليف ششمين دوره شوراي 
شهر تهران بود در ابتداي صحبت هايش با تأكيد بر 
مديريت اخالق مدارانه گفت: »پســت، ميز، مقام و 
مسئوليت ها هميشگي و ابدي و ارثي نيستند كه هر 
كسي ادعا كند ميراث پدري است، بلكه اينها امانتي 
هستند كه در اختيار انسان قرار مي گيرند تا به مردم 
خدمت كند و كســي كه مســئوليت مي پذيرد بايد 
امانتدار خوبي باشد«. حجت االسالم سيدرضا تقوي 
همچنين با بيان اينكه روا نيست مديران جديد كار 
گذشــتگان را ناديده بگيرند و آنها را تخريب كنند، 
گفت: »مديران جديد نبايد فعاليت مديران گذشته 
را زير سؤال ببرند و آنها را تخريب كنند. به هر حال 
تغيير در مناصب حاكميتي، الزم و گاه ضروري است 
و در هر سازمان و تشكيالتي كه در سطح مديريت، 
تغيير و تعويضي انجام مي شود ممكن است برخي از 
افراد از تصميمات مديران گذشته ناراضي باشند و از 
اين رو سعي كنند با نزديك شدن به مسئوالن جديد، 
زحمات گذشــتگان را بي ارزش جلوه دهند و آنها را 
تخريب كنند. بنابراين مديــران جديد بايد مراقب 
چنين افراد خناس و رفتارهاي ناشايستي باشند«. 
به گفته او در تغييرات مديريتي كه ايجاد مي شــود 
مدير ســابق بايد هر آنچه در اختيار داشته ازجمله 

اطالعات الزم براي پيشرفت كارها را در اختيار مدير 
جديد قرار دهد و اگر مشــكلي هم بود مديرجديد 
بايد از مدير قبلي پرسش كند. حجت االسالم تقوي 
در پايــان تأكيد كرد: »مديريت ها فرصت هســتند 
و بايد از آن در مسير خدمت اســتفاده كرد چراكه 
هميشه باب خدمت باز نيست و از اين رو اگر فرصتي 
پيش آمد بايد از آن استفاده كرد و نبايد از مشكالت 

فراري بود«.

مديريت تهران در شرايط سخت مالي
استاندار تهران هم در اين مراسم از تالش شوراي پنجم 
و شهرداران اين دوره قدرداني كرد و گفت كه مديريت 
تهران در شرايط سخت به لحاظ محدوديت منابع مالي 
ناشي از ســيل فروردين98 و شيوع كرونا، انجام شد. 
انوشيروان محسني بندپي در ادامه عنوان كرد: »پس 
از شيوع كرونا، نخستين آرامســتاني كه براي غسل 
اسالمي و اجراي احكام الهي اقدام كرد، تهران بود. در 
ايام كرونا شاهد كاهش مسافران حمل ونقل خطوط 
اتوبوســراني و مترو بوديم كه قطعا اين موضوع سبب 
كاهش درآمدهاي شهرداري تهران شد اما مديريت 
پايتخت به خوبي انجام گرفــت. از اين رو برخود الزم 
دانستم از زحمات تالشــگران مديريت شهري قبل 
تقدير و تشكر كنم«. او آسيب هاي اجتماعي تهران را 
معضل جدي دانست و گفت: »براساس گزارش نيروي 
انتظامي، 75درصد مجرمان در ســاير شهرها بومي 
هستند اما در تهران 75درصد مجرمان غيربومي اند و 
به همين دليل قدرت عمل مأموران ناجا در شناسايي 
و دستگيري آنها كم مي شــود. همچنين در پايتخت 
بيش از 1.5ميليون اتباع خارجي وجود دارد كه همه 
اين موارد سبب ايجاد آسيب هاي اجتماعي مي شود 
كه مقابله و رفع و حتي كاهش آنها نيازمند بررســي 
دقيق و ارائه راهكار مناسب اســت«. استاندار تهران 
در پايان صحبت هايش به حضور شــهردار تهران در 
جلسات هيأت دولت هم اشاره و عنوان كرد: »مجلس 
بايد مصوب كند تا شــهردار و اســتاندار تهران عضو 
هيأت دولت شوند تا بتوانند مطالبه گري جدي داشته 
باشند چراكه هر اتفاقي در تهران رخ مي دهد در كل 

كشور اثر گذار است«.

فرماندار پايتخت در مراسم تحليف اعضاي شوراي ششم شهر تهران برجلب مشاركت مردم در مديريت بهتر شهر تأكيد كرد

مهدی چمران رئيس و پرويز سروری 
نايب رئيس شورای شهر تهران شدند شروع كار شوراي ششم شورا

مهدی چمران در مراسم حضور اعضای شورا در حرم امام خمينی )ره(:
مديريت شهری بار بسياری از وظايف 

دولت را بردوش می گيرد
اعضاي شوراي شهر ششم پس از پايان مراسم تحليف راهي حرم مطهر 
امام)ره( شدند تا با آرمان هاي بنيانگذار انقالب تجديدميثاق كنند. به 
گزارش همشهری در اين مراسم اعضاي پارلمان شهري عالوه بر اداي 
احترام و اهداي تاج گل به مرقد امام)ره( با حجت االسالم و المسلمين 
سيدحسن خميني يادگار امام)ره( ديدار كردند و او هم با بيان اينكه 
چشم همه در افق شــهر تهران به تصميم شماست، به اعضاي جديد 
شوراي شهر تهران توصيه كرد: »بدانيم كه پشت درهاي بسته نيستيم 
و براي اتخاذ بهترين تصميم بايد منيت هاي جناحي و گروهي را كنار 
گذاشت. چرا كه چشم همه در افق شهر تهران به تصميم شماست و 
ان شاءاهلل آنچه به انجام مي رسانيد، بهترين باشــد.« يادگار امام)ره( 
همچنين با بيان اينكه در تعرض به مملكت ما هيچ ســليقه اي، دفاع 
از تماميت كشور را كنار نمي گذارد، گفت: »همه سربازند و اگر كسي 
گوشه چشمي داشته باشد همه پشت سر فرماندهي كل قوا هستند. اگر 
آنگونه كه صهيونيست ها اين روزها ادعا مي كنند، كسي دست طمع 
دراز كند، در كشور ما با يك موج و عزم راسخ مواجه مي شود. رقابت هاي 
داخلي قدرت ماست، نه نقطه ضعف.« رئيس شوراي شهر تهران هم در 
اين ديدار با بيان اينكه 42سال از فرمان امام مبني بر تشكيل شوراها 
مي گذرد و شاهد هســتيم كه مبنا و شاكله شــوراها همين دستور و 
فرمان بوده است، گفت: »با روشن بيني حضرت امام)ره( فرمان تشكيل 
شوراها و تدوين قوانين آن اعالم شد تا در شهرها و روستاهاي كشور 
كارهاي مردم براساس كار شورايي پيش برده شود. بايد اين رويكرد در 
شوراي شهرها، مجلس شوراي اسالمي و شوراي عالي استان ها مورد 
توجه قرار گيرد تا هر چه بهتر قانون شوراها در كشور پياده و اجرا شود. 
چراكه شوراها و مديريت شهري بار بسياري از وظايف دولت را به دوش 
مي گيرند.« مهدي چمران به نقش تأثير گذار شوراها هم اشاره و عنوان 
كرد: »آن روزها كه عده اي مسائل شــورا ها را بهانه اي براي برهم زدن 
امور كشور كرده بودند، صدور اين فرمان يكي از رستگاري هاي انقالب 
اسالمي بود و اگر طي اين مدت اجراي قوانين با همين صراحت و زيبايي 

پيش مي رفت، شايد مشكالت شوراهاي كشور كمتر از امروز بود.« 

2عضو شورای شهر در گفت و گو با همشهری 
 حمل ونقل و هوشمند سازی  

در اولويت شوراي ششم
نايب رئيس پارلمان شــهري پس از مراســم تحليــف در گفت وگو با 
همشهري به اولويت هاي شوراي ششم شــهر تهران اشاره كرد و گفت 
كه برخي اولويت ها زماني و برخي ديگر هم اصلي هستند. پرويز سروري 
در توضيح بيشــتر عنوان كرد: »طبيعتا اولويت هايــي كه تعيين و در 
دست اقدام قرار مي گيرند بايد متناســب با نياز و خواسته مردم باشد. 
آنچه امروز مردم بيش از هر چيزي خواهان آن هســتند اين است كه 
شوراي شهر تهران و شهرداري خدمات مناسب، روان و قابل استفاده اي 
برايشان فراهم كند. اكنون در تهران با نزديك شدن به مهرماه مباحث 
مربوط به روند واكسيناسيون و نامناسب بودن شرايط ناوگان حمل ونقل 
عمومي، دغدغه شهروندان شده اســت.« اين عضو شوراي شهر تهران 
ادامه داد: »بايد تمهيدات ويژه و ضرب االجلي انديشيده شود تا فرايند 
واكسيناسيون با سرعت بيشتر انجام شود تا درصورت بازگشايي مدارس 
در مهرماه، والدين و مربيان نگراني از بابت انتقال بيماري كرونا نداشته 
باشند. همچنين در بحث حمل ونقل عمومي هم شنيده ها حاكي از آن 
است كه اكنون 2200 تا 2300دستگاه اتوبوس مشغول خدمت رساني 
به شهروندان هستند كه اين اعداد وضعيت خوبي را نشان نمي دهند. براي 
استاندارد سازي  و ايجاد شرايط مطلوب در ناوگان اتوبوسراني بايد 6هزار 
دستگاه اتوبوس اختصاص داده شــود كه اين كار تا مهرماه امكان پذير 
نيست و از اين رو شوراي شهر تهران بايد آن را در اولويت كارها قرار دهد 
و با تمهيدات خاص بتوان شرايط را تا حدودي بهبود بخشيد.« سروري 
در ادامه بحران كرونا را جدي دانست و با بيان اينكه گويا اين بيماري قصد 
ندارد كره زمين را ترك كند، گفت: »طبيعتا شــوراي شهر و شهرداري 
مسئول سالمت كشور نيست اما مي توان با هم افزايي به جامعه سالمت 
كمك كرد تا به سهولت از اين بحران گذر كند. بنابراين كاهش مداخله 
نيروي انساني در ارائه خدمات، مي تواند سبب جلوگيري از شيوع بيماري 
شود و اين امر محقق نخواهد شد مگر با هوشمند سازي . از اين رو يكي از 
اولويت هاي شوراي ششم قطعا اين موضوع خواهد بود و تالش مي كنيم 
با استفاده از ظرفيت هاي موجود و ايجاد سامانه هاي قوي در حوزه هاي 
مختلف خدمت رساني به شــهروندان را هوشمند و در كاهش و كنترل 
بيماري كرونا كه مدام در حال جهش اســت، در حد توان و مسئوليت 
اجتماعي خود به جامعه سالمت كمك كنيم.« نايب رئيس شوراي شهر 
تهران به اولويت هاي اصلي ديگر هم اشاره و عنوان كرد: »مباحثي چون 
محيط زيست، آلودگي هوا ، حمل ونقل ريلي و... اولويت اصلي هستند كه 
بسيار زمانبر خواهند بود اما قطعا در شورا بررسي و براي رفع آنها تالش 
خواهيم كرد.« نايب رئيس شوراي شهر تهران آلودگي هوا را به اختاپوس 
هفت سر تشبيه كرد و گفت: »آلودگي هوا سبب نگراني شهروندان شده 
است و هر چند نمي توان به طور كامل اين معضل را برطرف كرد اما بايد 
تالش كنيم تا با برخي از اقدامات تأثيرگذار اندكي از نگراني شهروندان 
را كم كنيم و به نظر بهترين گزينه حمل ونقل است. شناسايي عوامل و 
مولفه هاي آلودگي هوا ازجمله موتورسيكلت هاي آالينده و حذف آنها 
از چرخه حمل ونقل به كاهش آلودگي هوا كمــك مي كند و هر چند 
زمانبر است اما اقدامات را شــروع مي كنيم و براساس زمانبندي برنامه 
را پيش مي بريم تا بتوانيم اين مشــكل را برطرف كنيم.« ســيدجعفر 
تشكري هاشمي هم ديگر عضو شــوراي شــهر تهران در گفت وگو با 
همشهري وضعيت ناوگان حمل ونقل عمومي پايتخت را نامناسب دانست 
و گفت: »كامال مشخص است كه در حوزه حمل ونقل با مشكالت بسيار 
جدي مواجه هستيم. ناوگان اتوبوسراني به شدت ضعيف شده و تعداد 
اتوبوس ها به يك پنجم رسيده و حدود 80درصد كسري اتوبوس در اين 
ناوگان وجود دارد. مترو از كمبود واگن رنج مي برد و همه قطارها نياز به 
اورهال شدن دارند. بنابراين در گام اول قصد داريم از منابع موجود استفاده 

بهينه كنيم و در گام بعدي براي توسعه ناوگان اقدام خواهيم كرد.«

    زينب  زينال زاده
خبر نگار

اگر تا چندی پيش، اقدامات مديريت شهري مكزيكوسيتي به منظور 
كاهش آلودگي هوا، الگويي مناسب براي خيلي از شهرهای ديگر دنيا 
براي داشتن آسماني آبي بود اما حاال مي توان لندن را به عنوان الگويي 

جديد معرفي كرد. اگرچه اين شهر اروپايي هنوز تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله بسيار دارد.
آمار ساالنه مرگ زودرس منتسب به آلودگي هوا در شــهر لندن به هزاران نفر مي رسد و شرايط 
كيفيت هوا در بخش هاي مركزي شــهر وخيم تر است. دليل اصلي آلودگي شــهر لندن ناوگان 
حمل ونقل، به ويژه خودروهاي ديزلي اســت كه ســهمي در حدود 40درصد از آلودگي اين شهر 
را به خود اختصاص مي دهد، همچنين 10درصد آلودگي منتشرشــده منتسب به ساير گروه هاي 

وسايل نقليه است.
روزانه در حدود 6ميليون ســفر با خودرو در اين شهر ثبت شــده كه 2ميليون از اين سفرها براي 
مســافت كمتر از 2كيلومتر بوده و 60درصد اين ســفرها براي خريد، اوقات فراغت يا كسب وكار 
شخصي انجام مي شود كه بسياري از اين ســفرهاي درون شهري مي تواند توسط ساير روش هاي 
حمل ونقل، ازجمله متــرو، اتوبوس يا دوچرخه صورت گيرد. صادق خان، شــهردار لندن، در اين 
خصوص مي گويد: »شخصا نگران آسيب ناشي از تنفس هواي آلوده در شهر لندن هستم و اخيرا به 
بيماري آسم مبتال شده ام. همچنين مانند تمامي والدين نگران آلودگي باالي اطراف مدارس شهر 
و تهديد كودكان هستم.« اين در حالي است كه در حدود 24درصد مدارس در اين شهر در مناطق 

و خيابان هاي پرتردد قرار دارند.
با اين حال مديريت شهري لندن، اقداماتي را براي كاهش آلودگي هوا در دستوركار قرار داده كه 

مهم ترين آنها عبارتند از:
1- ممنوعيت تردد و ورود خودروهاي فرسوده و دودزا به منطقه مركزي شهر

2- معرفي استانداردهاي جديد انتشار، منطقه با انتشار بسيار كم در مركز شهر لندن
3- استفاده از تاكسي هاي الكتريكي نو و ممنوعيت مجوز براي شماره گذاري تاكسي هاي ديزلي 

از سال2018
4- استفاده از اتوبوس هايي با آلودگي كم در مركز شــهر و ممنوعيت شماره گذاري اتوبوس هاي 

دوطبقه ديزلي از سال2018.
از سوي ديگر تشويق شهروندان به پياده روي و دوچرخه سواري براي انجام ترددهاي شهري، ازجمله 
پياده روي در مسير خانه تا مدرسه فرزندان و استفاده از دوچرخه براي رفت وآمد به محل كار، از ديگر 
راهكارهاي پيشنهادي بوده است. براساس بررسي انجام شده با پياده روي و دوچرخه سواري روزانه 
شهروندان به جاي استفاده از خودرو به ميزان 20دقيقه، از يك مورد از 6مرگ زودرس جلوگيري 
خواهد شد. همچنين تشويق مردم به استفاده از سيستم متروي شبانه روزي و حمل ونقل عمومي 
براي ترددهاي با مسافت زياد توصيه شده و طبق مطالعات انجام شده يك مورد از سه سفر شهروندان 
لندني كه با اتومبيل شخصی انجام مي شــود مي تواند با زير 25دقيقه پياده روي انجام شود. اين 
درحالي است كه در شهر لندن در حدود 40درصد سفرهاي شهري براي عزيمت به محل كار توسط 

خودروي شخصي انجام مي شود.
استفاده از حمل ونقل اشتراكي و اجتناب از انجام سفرهاي شهري در زمان پيك ترافيك و استفاده 
از روش هاي خريد اينترنتي از ساير روش هاي پيشنهادي براي كنترل و كاهش آلودگي اين شهر 

هستند و به همين منظور مديريت شهري لندن به دنبال توسعه چنين روش هايي است.
www.london.gov.uk :منبع

تجربه مديريت آلودگی هوا در لندن
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اجرای طرح کاپ با جانمايی 2680 مخزن
مديريت پسماند شهرداري منطقه يك با اجراي طرح كاپ تاكنون بيش از 2هزار و 

680مخزن و كارتن پالست را در نواحي دهگانه شمال تهران توزيع و جانمايي كرده خبر
است. به گزارش مهر، افشين خدامي، سرپرست معاونت خدمات شهري و محيط زيست 
شهرداري اين منطقه با اعالم اين خبر گفت: در فاز اول اجراي طرح كاپ در مجتمع هاي بلندمرتبه، 
924مخزن و كارتن پالست توزيع شد و در فاز دوم نيز 295مخزن در مجتمع هاي مسكوني نواحي 
در حال توزيع است و همچنين در ادارات تابعه شهرداري 190مخزن و 496كارتن پالست و در ادارات 

غيرتابعه دولتي و خصوصي نيز تعداد 256مخزن و 133كارتن پالست توزيع شده است.

  حسين شهيدزاده
مديرعامل شركت كنترل كيفيت هواي تهران

كار بايد خالصانه باشد
مهدي چمران با 21رأي براي يك ســال 
به عنوان رئيس شوراي ششم شهر تهران 
انتخاب شد و در مراسم تحليف گفت: »به 
ياد دوره هاي قبل افتادم که ورود کردم و 
خارج شدم؛ همه  چيز تمام مي شود و کار 
ما مي ماند. بنابراين کار بايد خالصانه باشد 
و اميدوارم اين توفيق به ما عنايت شود و 

خداوند قضاوت واقعي مي کند«.

ث
مك
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محاســبات مســتقل طرف 
كارگــري نشــان مي دهد؛ 
شــكاف ميان ارقــام مزد و 
معيشــت به 6ميليون تومان 

رسيده است

گزارش

نقد خبر

چهره عريان فقر در بازار اجاره
خبر: با افزايش نرخ هاي اجاره در تهران و بســياري از كالنشهرها، كوچ 
مستأجران به محالت پايين دست و حواشي شــهرها افزايش پيدا كرده 
است. در اين ميان، اســتفاده از زور در بازار اجاره و پليسي كردن فضا نيز 
گرچه در كوتاه مدت توانسته از بروز بحران در دوره كرونا جلوگيري كند اما 

درمجموع مشكلي از مستأجران حل نكرده است.
نقد: سقوط ارزش ريال و همسان سازي ارزش ريالي كاالهاي سرمايه اي، 
به ويژه مسكن با بازار ارز، چهره عرياني از گسترش فقر در اقتصاد ايران را 
به نمايش گذاشته است. از يك سو معيشت حقوق بگيران به واسطه كاهش 
شديد قدرت خريد در معرض فشار قرار گرفته و از سوي ديگر مستأجران 
كه بخش بزرگــي از آنها را حقوق بگيران، بيكاران و حتي بازنشســتگان 
تشــكيل مي دهند، در تأمين اصلي ترين نياز زندگي نــاكام مانده اند. در 
پايتخت، ناتواني مستأجران طبقه متوسط روبه پايين از تأمين اجاره مورد 
تقاضاي بازار، زمينه ساز هجوم آنها به شهرهاي جديد حومه تهران شده و 
به سونامي افزايش قيمت در اين مناطق دامن زده است. در ساير شهرهاي 
بزرگ نيز مستأجران ناچار به كوچ اجباري به مناطق ارزان تر در محالت 
پايين دست و حتي بافت هاي حومه اي و حاشيه اي شهر شده اند. اين ماجرا، 
در سطح كالن نه با حاتم بخشي هاي دولت در قالب طرح هايي نظير مسكن 
مهر ختم به خير مي شود و نه با راهكارهايي نظير توصيه مردم به نخريدن 
خانه در ميان مسئوالن وزارت راه و شهرسازي و تخطئه آمارهايي كه از 
افزايش قيمت مســكن حكايت دارند، به پايان مي رسد. واقعيت بسيار 
ساده تر از آن اســت كه دولت بخواهد براي رفع آن به دنبال راهكارهاي 
پيچيده باشد؛ درآمد ريالي و هزينه دالري در اقتصاد ايران به چاهي براي 
بلعيدن خانوارهاي طبقه متوسط تبديل شــده و اين چاه نه با حمايت و 
يارانه دولتي كه فقط با اصالح سازوكار و ساختار اقتصاد سياسي ايران پر 
مي شود. به عبارت  ديگر، تا زماني كه عوامل شكل گيري تورم هاي نجومي 
در اقتصاد ايران ريشه كن نشوند، جهش متوالي قيمت كاال و خدمات، اعم از 
قيمت مسكن و هزينه اجاره بها نيز ادامه خواهد داشت و همزمان به واسطه 
شكاف ســنتي ميان حقوق و دســتمزد با هزينه هاي زندگي، هيچ گاه 
مشكالت طبقه متوســط براي تأمين نيازهاي ضروري زندگي به پايان 
نخواهد رسيد. در اين وادي، نه توزيع رانت دولتي براي بيش از 2ميليون 
نفر متقاضي مسكن مهر، نه كمك و حمايت دولت از متقاضيان 530هزار 
واحد مسكن ملي و نه هر تصميمي كه دولت جديد براي ساخت 4ميليون 
واحد مسكن در 4سال پيش رو اتخاذ كند قادر نخواهد بود معادله ناعادالنه 
گســترش فقر طبقه متوســط در اقتصاد ايران را رفع كنــد. مادامي كه 
توليد رقابتي قادر به پرداخت دســتمزد مكفي به نيروي كار نباشــد و 
روند بلندمدت تورم در اقتصاد ايران بــه زير 5درصد ميل نكند، دولت ها 
نمي توانند ناكارآمدي اقتصاد را با راهكارهاي مقطعي و منابع محدود خود 
برطرف كنند؛ اين اتفاقي است كه در چهاردهه گذشته در اغلب حوزه هاي 
اقتصادي مشهود بوده و اثبات كرده اســت كه دولت ها نه در دوره جنگ 
اقتصادي و تحريم با حداقل منابع و درآمد و نه در دوره جهش قيمت نفت 
با بيشترين ميزان درآمدهاي ارزي نمي توانند بدون اصالح بنيان و رفتار 

اقتصاد، مسائلي را كه به توسعه فقر دامن مي زنند خنثي كنند.

رشد قيمت كاالهاي اساسي 
و مصرفــي، فاصلــه ميان 
حداقل دستمزد كارگري و 
حداقل مبلغ هزينه معيشت را به 6ميليون 
تومان رسانده اســت. نمايندگان كارگري 
مي گويند بــراي رفع اين مشــكل، براي 
سومين بار درخواســت ترميم و بازنگري 
مزد كارگري را بعد از تشكيل كابينه دولت 

سيزدهم ارائه خواهند كرد.
به گزارش همشهري، محاسبات مستقل 
طرف كارگري حاكــي از اين اســت كه 
هزينه معيشت آبرومندانه براي يك خانوار 
كارگري 3.3نفره به 10ميليون و 343هزار 
تومان رســيده كه نســبت به محاسبات 
اسفند سال گذشــته 22.8درصد افزايش 
نشان مي دهد و 6ميليون و 100هزار تومان 
بيش از هزينه معيشت مصوب شوراي عالي 
كار اســت. فشــار رشــد قيمت بر هزينه 
معيشــت كارگري و افزايش شكاف مزد 
و معيشــت، نمايندگان كارگري را ناگزير 
كرده است كه براي ســومين بار در 3سال 
اخير، خواستار ترميم و بازنگري مزد شوند.

3درخواست براي يك مشكل
اولين درخواســت كارگران بــراي ترميم 
مزد و جبــران هزينه هاي تحميل شــده 
به معيشــت كارگــران در تيرماه1397 و 
به دنبال جهش نرخ ارز و تورم ارائه شد كه 
البته به جز وعده هاي توزيع سبد كاال، ثمري 
نداشت. در ادامه با بي توجهي به نظر طرف 
كارگري در مصوبه مزد1399، بار ديگر در 
مهرماه سال گذشته درخواست بازنگري در 
مصوبه مزد از سوي نمايندگان كارگري به 
دبيرخانه شــوراي عالي كار ارسال شد كه 
اين بار نيز باوجود اظهارنظر وزير كار، ورود 
رئيس وقت قوه قضاييه و سازمان بازرسي 
به ماجرا و حتي توصيه مقام معظم رهبري 
در ارتباط تصويري به مناسبت روز كارگر 
مبني بر لزوم رعايت نگاه عادالنه در تنظيم 
مقررات و لحاظ شــدن نظــرات كارگران 
در مصوبات، بازهــم آورده اي براي طرف 

كارگري به همراه نداشت. پس از همه اين 
پيگيري ها، در نهايت دستمزد سال1400 
كارگران با همراهي بيشتر دولت و كارفرما 
به تصويب رسيد اما بازهم حداقل دستمزد 
يك خانوار 3.3نفــره از 4.2ميليون تومان 
فراتر نمي رفت درحالي كه در همان زمان، 
رقم هزينه معيشت كارگري در شوراي عالي 
كار مبلغ 6ميليون و 895هزار تومان براي 
يك خانوار كارگري 3.3 نفره تعيين شده 
بود. به عبارت ديگر در ابتداي سال جاري، 
زمان قدرت خريد خانوارهاي كارگري به 
همان شرايط ابتداي سال1399 برگشت و 
با حفظ شكاف 39درصدي مزد و معيشت 
كارگــران، حداقل دســتمزد 4.2ميليون 
توماني يك كارگر متأهــل و داراي فرزند 
در سال 1400مي توانست به طور ميانگين 
61درصد از هزينه معيشــت 6ميليون و 
895هزارتوماني اين خانوار در سال جاري 
را پوشش دهد. حاال اما، با تكرار تورم باال در 
اقتصاد ايران، هزينه سبد معيشت مصوب 
شوراي عالي كار با 22.8درصد افزايش به 
8ميليون 468هزار تومان رسيده و طرف 
كارگري را براي بار ســوم ناگزيــر به ارائه 
درخواست بازنگري و ترميم مزد كرده است؛ 
درخواســتي كه البته از نظر خود فعاالن 
كارگري نيز بدون همراهي دولت و طرف 
كارفرمايي نمي تواند باري از دوش معيشت 

كارگري بردارد.

شكاف مزد و معيشت آبرومندانه
افزايش 22.8درصد هزينه سبد معيشت 

مصوب شوراي عالي كار از ابتداي سال جاري 
تاكنون در حالي است كه اين سبد معيشت 
چندان مورد قبول طرف كارگري نيســت 
و بيشــتر بازتابي از نگاه طرف كارفرمايي 
محســوب مي شــود. فعاالن كارگري در 
محاسبات مســتقل خود، هزينه معيشت 
را 22درصد باالتر از رقم اعالم شده از طرف 
كارفرمايي اعــالم مي كنند كــه با لحاظ 
كردن افزايش اخير قيمت كاالهاي اساسي 
و خوراكي، فاصله آن با ســبد معيشــت 
6ميليــون و 895هزارتومانــي تصويــب 
شــده در شــوراي عالي كار به 3ميليون و 
448هزار تومان معادل 50درصد مي رسد. 
رئيس كميته مزد شــوراي اســالمي كار 
در مورد مبناي محاســبه هزينه معيشت 
كارگري مي گويد: براي داشتن يك زندگي 
آبرومندانه، بايد جدا از لحاظ كردن بهاي 
كاالهاي مورد نيــاز خانوارهاي كارگري، 
هزينه هاي جانبــي براي فــراوري مانند 
پخت وپز غذا نيز در محاســبات گنجانده 
شــود تا مبلغ واقعي هزينه هاي معيشت 
به دســت  آيد. فرامرز توفيقي در گفت وگو 
با همشهري مي افزايد: براساس تازه ترين 
محاســبات، هزينه معيشــت آبرومندانه 
براي يك خانــوار كارگــري 3.3نفره، به 
10ميليون و 343هزار تومان در ماه رسيده 
كه 146درصد بيش از حداقل دســتمزد 
اين خانوار است. او با اشاره به اينكه شكاف 
ميان حداقل مزد و حداقل هزينه معيشت 
مدنظر كارفرمايان نيز به بيش از 100درصد 
رســيده اســت، تأكيد مي كند: مشكالت 
زيادي براي حذف شــكاف مزد و معيشت 
وجود دارد كه بايد با كار كارشناسي و عزم 
ملي برطرف شــوند و در ايــن ميز تعريف 
درســت روابط كارگر و كارفرمــا، رعايت 
اصل ســه جانبه گرايي و اصــالح ايرادات 
موجــود و همچنين تعيين كارشناســي 
هزينه دســتمزد از قيمت تمام شده كاال و 
خدمات از الزاماتي اســت كه يك بار براي 
هميشه بايد به آن پرداخته شود. براساس 
آمارهايي كه توفيقي از محاســبات جديد 

هزينه معيشت كارگران ارائه مي دهد، در 
شرايط فعلي با توجه به ثبات دستمزد در 
طول سال، شكاف حداقل دستمزد با هزينه 
معيشت مصوب شوراي عالي كار به بيش از 
50درصد و با هزينه معيشــت آبرومندانه 
كارگران به حوالي 60درصد رسيده است؛ 
به اين معنا كه فعال يــك خانوار كارگري 
با دريافت حداقل دســتمزد مصوب قانون 
كار بازهم نمي تواند 50تا 60درصد هزينه 
معيشــت ماهانه خود را جبران كند و اين 
بخش به ناچار بايــد از محل حذف برخي 
از اقالم از ســبد مصرفي كوچك تر كردن 
سفره، استفاده از كاالهاي با كيفيت بسيار 
پاييــن و ارزان تر، برداشــت از پس انداز و 
سرمايه يا قرض و ايجاد بدهي جبران شود.

لزوم ترميم نقدي يا غيرنقدي مزد
تداوم افزايش قيمت  كاال و خدمات بعد از 
تصويب مزد1400 واقعيتي انكارناپذير در 
اقتصاد ايران اســت و تشكل هاي كارگري 

برمبناي همين واقعيت خواســتار ترميم 
و بازنگــري مزد هســتند. علــي خدايي، 
نماينده كارگران در شــوراي عالي كار به 
ايلنا مي گويد: همه ارقام اقتصادي از سقوط 
قابل مالحظه كفه  قــدرت خريد كارگران 
شاغل و بازنشسته در مقابل هزينه معيشت 
حكايت دارد؛ به ويــژه اينكه اختالف ميان 
حداقل مزد 4.2ميليــون توماني كارگران 
در ســال جاري و رقم بيشتر از 10ميليون 
تومان سبد معيشــت واقعي آنها به بيش 
از 6ميليون تومان رسيده است. او با تأكيد 
بر لزوم جبــران هزينه تحميل شــده به 
معيشت كارگران، مي افزايد: ترميم قدرت 
خريد كارگران براي جبران عقب افتادگي 
درآمدي آنها در برابر تورم ضروري است؛ اما 
الزامي وجود ندارد كه در طول سال1400، 
حتما افزايش دســتمزد ريالــي كارگران 
اجرا شــود، بلكه مي توان بــا راهكارهاي 
غيرنقدي، زخم هاي قدرت خريد را ترميم 
كرد. عضو كارگري شــوراي عالي كار با رد 

اســتدالل هايی مبني بر ارتبــاط افزايش 
مزد و رشــد تورم براي ممانعت از واقعي  
شدن دستمزد كارگران، مي گويد: وضعيت 
معيشــتي حاكم بر خانوارها به هيچ وجه 
قابل قبول نيســت و جداي اينكه معيشت 
مردم براســاس ماده43 قانون اساســي 
بايد تأمين شــود، به بهانه نادرست تورم زا 
بودن دستمزد نيز نمي توان حقوق واقعي 
كارگران را ناديده گرفت. خدايي مي افزايد: 
دولت دوازدهم نتوانست مشكل را رفع كند 
و در دوره جديد، نماينــدگان مجلس نيز 
افكاري بدون پيش بيني سازوكار اجرايي 
مطرح كردند و هيچ سياســت فعالي براي 
تأمين معيشــت كارگران و بازنشستگان 
تعريف نشد؛ اما اين موارد دليل نمي شود 
كه بهبود شرايط را از دولت سيزدهم مطالبه 
نكنيم؛ ازاين رو نخســتين خواسته گروه 
كارگري از شوراي عالي كار، تشكيل جلسه 
از همان روزهاي اول تشكيل كابينه توسط 

رئيس دولت جديد است.

هزينه معيشت كارگری از 10ميليون تومان گذشت
سومين درخواست  كارگران براي ترميم مزد

با انجام مراســم تنفيــذ و تحليف، 
فعاليت دولت سيزدهم رسما آغاز 
شد. به زعم اقتصاددانان مهم ترين 
دستور كار دولت جديد ســاماندهي فعاليت هاي 
اقتصادي ازجمله تورم، توليد و اشــتغال اســت. 
همزمان اما فعاالن بــازار، بي صبرانــه در انتظار 
نمايان شدن نخستين رفتارهاي اقتصادي دولت 
جديد هستند تا نسبت به آن واكنش نشان دهند. 
تجربه نشان داده، هر نوع رفتار تورم زاي دولت ها 

مي تواند به سرعت به رشد بازار ها منجر شود.
به گزارش همشهري، سيدابراهيم رئيسي، رئيس 
دولت سيزدهم موضوع كسري بودجه دولت، تورم 
و كرونا را جزو اولويت هاي دولت طبقه بندي كرده و 
حتي بار ها بر توسعه بازار سرمايه تأكيد كرده است، 
اما با وجود سخنان اميدوار كننده او  هنوز مشخص 
نيست دولت سيزدهم چه برنامه هايي را در حوزه 
اقتصاد دنبال خواهد كرد. به زعم كارشناسان، تا 
تركيب اقتصادي كابينه جديد مشــخص نشود، 
نمي توان گفت شيوه تفكر دولت بعد چطور خواهد 
بود. با اين حال برخي تحليلگران با توجه به مشي 
سياسي و رفتاري دولت جديد نگران تداوم رشد 
نرخ تورم بر اثر سياست هاي اقتصادي دولت جديد 
هستند. به باور اغلب كارشناسان اقتصادي، اجراي 
سياســت هاي مبتني بر تزريق نقدينگي به رشد 
پايه پولي و تــورم منجر مي شــود. در كنار تورم، 
اقتصاددانان بــر اين باورند كــه موضوع كليدي 
دوم، جهت گيري دستگاه ديپلماسي دولت جديد 
است كه نقش زيادي در اقتصاد دارد. تحليلگران 
مي گويند ايــن دو عامل مي توانند به رشــد بازار 
دارايي ها از جمله طال، ارز، مسكن و بورس منجر 
شوند و با توجه به برآورد هايي كه از آينده مي شود، 
كفه ترازو به نفع رشــد تورم ســنگين تر است. بر 
اين اســاس تحليلگران برآورد مي كنند در دولت 
سيزدهم احتماال شاهد رشد ارزش بازار دارايي ها 
خواهيم بود. مگــر اينكه تعامــالت بين المللي و 

مسيرهاي تجارت خارجي احيا شود.

طال و دالر
تحليلگران مي گويند سرنوشــت قيمت دالر در 
دولت آينده، عالوه بر روند تورم به احياي مسيرهاي 
تجارت خارجي بستگي زيادي دارد. به دليل كسري 
منابع ارزي ايران، چنانچه تجارت خارجي از طريق 
تعامالت ديپلماتيك احيا نشود، قيمت دالر با رشد 
مواجه خواهد شد. خبر هاي دريافتي نشان مي دهد 
احتمال بازگشــت به مســير مذاكرات هسته اي 

تاحدی كم شده است.
 در چنين شــرايطي مي توان انتظار داشت، تحت 
 تأثير افزايــش مولفه هاي مرتبط با ريســك هاي 

سيستماتيك، قيمت ارز و به دنبال آن طال و حتي 
مسكن كه تابعي از قيمت ارز هستند، با رشد مواجه 
شــود. عباس آرگون، عضو اتــاق بازرگاني تهران 
مي گويد: نرخ ارز تا حــدي نمايان كننده جايگاه 
اقتصادي هر كشــور و ارزش پول ملي آن است، 
ولي بايد درنظر داشــته باشيم اين نرخ تحت تأثير 
دو عامل قرار دارد؛ نخستين عامل، نرخ تورم است. 
نمي توانيم انتظار داشته باشيم نرخ تورم 40درصد 
باشــد، اما نرخ ارز ثابت بماند. آرگون اضافه كرد: 
موضوع دوم بحث تحريم هاســت. وقتي ارز وارد 
اقتصاد نمي شود نمي توانيم انتظار داشته باشيم كه 
نرخ آن ارزان شود. از اين رو به نظر مي رسد اگر نرخ 
تورم كاهش يافته و تحريم ها كنار بروند، مي توان 
در دولت آينده به كاهش نرخ ارز اميدوار بود، اما در 
غيراين صورت همچنان شــرايط پيچيده خواهد 
ماند. به گفته او، البته نرخ ارز تنها به اين موضوعات 
محدود نمي شــود و از سياست هاي بانك مركزي 
گرفته تــا چندنرخي يا تك نرخي كــردن دالر و 
بسياري ديگر از عوامل آينده را تعيين خواهد كرد، 
اما به نظر مي رسد دولت رئيسي در همان روزها و 
ماه هاي ابتدايي بايد بــراي اين چند معضل مهم 
اقتصاد ايران برنامه جدي ارائــه كند. با اين حال 
حسين اسدي نيا، كارشناس بازارهاي مالي درباره 
چشم انداز بازار ارز در دولت جديد مي گويد: معموال 
در دولت هاي اول، قيمت دالر با ثبات است، به اين 
معنا كه نوسان چنداني ندارد؛ بنابراين من شخصا 
اعتقاد دارم كه دالر در نرخ 20 تا 23هزار تومان در 

دوره اول دولت جديد ادامه  پيدا مي كند.

آينده بازار سهام 
شاخص بورس تهران درســت از زماني كه نتايج 
ســيزدهمين دوره انتخابات رياســت جمهوري 
مشخص شد 22درصد افزايش يافته است. شاخص 
كل بورس تهران عموما تحت تأثير رشــد تورم و 

قيمت ارز افزايش مي يابد. همين عامل موجب شده 
برخي كارشناسان به اين نتيجه برسند كه منحني 
تورم همچنان صعودي خواهد بود.علت رشد بورس 

انتظارات تورمي سهامداران از آينده است.
مهدي محسني، كارشناس بازار سرمايه مي گويد: 
با توجه به كسري بودجه  500هزار ميليارد توماني 
و مذاكرات بي نتيجه وين، انتظارات تورمي افزايش 
يافته و بورس به عنوان تنها پناه ســرمايه گذاران، 

روند رو  به رشد و صعودي به خود گرفته است.
به گزارش همشهري، برخي تحليلگران انتظار دارند 
تحت تأثير همين انتظارات تورمي رشد بورس در 
دولت ســيزدهم هم ادامه پيدا كنــد. محمدرضا 
اســداللهي، كارشناس بازار ســرمايه مي گويد:از 
شــواهد و قرائن اينگونه به نظر مي رسد كه رشد 
بازار سهام در ســال  جاري قابل توجه خواهد بود؛ 
البته روند مذاكرات هسته ای و سياست هاي دولت 

جديد هم در رشد آن بي تأثير نخواهد بود.
به گزارش همشــهري، با اين حال برخي ديگر از 
كارشناســان بر اين باورند كــه چنانچه مديريت 
اقتصادي دولت جديد بتواند ساختار هاي اقتصادي 
را بهبود بخشــد، مي توان انتظار داشــت روند رو 
به رشد تورم متوقف شــود و اين موضوع مي تواند 
بر بازار سهام تأثير داشته باشــد. همايون دارابي، 
كارشناس بازار ســرمايه مي گويد: واكنش بورس 
به انتخابات رياست  جمهوري تاكنون مثبت بوده 
و در اين مدت شاخص كل رشد كرده؛ با اين حال 
بايد تركيب اعضاي اقتصادي كابينه جديد تعيين 
و برنامه هاي اقتصادي دولت سيزدهم هم مشخص 
شــود.او درباره اثر مذاكرات هســته اي بر بورس 
مي گويد: اگر توافق هسته اي به كاهش قيمت دالر 
منجر شود مي تواند بر بازار سرمايه اثر بگذارد، اما 
چون در شــرايط كنوني دالر در محــدوده 23 تا 
25هزار تومان تثبيت شده، مي توان گفت موضوع 

مذاكرات هسته اي براي بورس حياتي نيست.

محمد نهاونديان، معــاون اقتصادي رئيس جمهور 
سابق ايران، در گزارشــي از ميراث حسن روحاني 
در حــوزه اقتصــاد براي ســيدابراهيم رئيســي، 
رئيس جمهور جديد رونمايي كرد. مقايسه شاخص هاي اقتصادي 
ايران در شروع و خاتمه دولت تدبير و اميد به روايت معاونت اقتصادي 
رئيس جمهور يك تصوير واقعي و البته رســمي از فراز و فرودهاي 
8سال گذشته در اقتصاد ايران نشان مي دهد. اين گزارش در واقع 
تغييرات مهم در شاخص  هاي كليدي اقتصاد در 2سال 91 و 92 را با 
سال هاي 98 و 99 مورد سنجش قرار داده كه نشان مي دهد ميراث 
محمود احمدي نژاد براي روحاني چه بوده و روحاني چه ارثيه اي از 

خود براي رئيسي به جا گذاشته است.

افشاي تورم بانك مركزي
در گزارش محمد نهاونديان براي نخستين بار فاش شده نرخ تورم 
در پايان سال99، به روايت بانك مركزي، به 47.1درصد رسيده بود. 
پيش از اين مركز آمار ايران نرخ تورم را 10درصد پايين تر از اين رقم 
يعني 36.8درصد اعالم كرده بود. هرچند نرخ تورم محاسبه شــده 
در بانك مركزي از آبان سال1397 به بعد منتشر نشده، اما معاونت 
اقتصادي رئيس جمهــوري در گزارش خود نرخ تورم ســال98 را 
41.2درصد، براساس محاسبه بانك مركزي، اعالم كرده درحالي كه 
اين نرخ در پايان سال98 به روايت مركز آمار ايران 34.8درصد بوده 
است. نرخ تورم ايران در پايان سال91 به 30.6درصد، به روايت بانك 
مركزي، رسيده و در پايان ســال92 هم 34.7درصد بوده و به اين 
ترتيب حســن روحاني نرخ تورم باالتري را، از آنچه تحويل گرفته 
بود، تحويل دولت بعدي داده اســت. به نظر مي  رسد اگر آمارهاي 
بانك مركزي منتشر شــود، نرخ تورم در پايان تيرماه سال1400 
باالي 50درصد بوده كه يك ركورد تاريخي در تاريخ اقتصاد ايران، 
پس از انقالب به شمار مي رود. به گزارش همشهري، هرچند روحاني 
در شــاخص تورم نمره قبولي دريافت نمي كند و كارنامه در سال 
پاياني اش بدتر از ســال آخر دولت محمود احمدي نــژاد ارزيابي 
مي شود، اما واقعيت اين اســت كه قيمت كاالها و خدمات مصرفي 
در طول دوره 8ساله احمدي نژاد 3.5برابر و در دوره حسن روحاني 
3.4برابر رشد كرده درحالي كه ميزان رشــد اين دسته، در دولت 
محمد خاتمي 1.9برابر و در دولت اكبر هاشمي رفسنجاني 4.8برابر 
بوده است. ايران ازجمله معدود كشورهاي جهان است كه نرخ تورم 
بااليي را تجربه مي كند و سياست سركوب قيمت ها و تنظيم بازار 
هم نتوانسته عالج اين درد مزمن اقتصادي باشد و نكته اينجاست 
كه سيدابراهيم رئيســي هم اعالم كرده تالش مي كند نرخ تورم را 
در سال آينده به نصف نرخ تورم سال99 برســاند و به اين ترتيب 
پيش بيني مي شود كه ايران در سال نخست دولت سيزدهم با نرخ 

تورم دست كم 20درصدي مواجه شود.

نمره بهتر در رشد اقتصاد
هرچند ارثيه روحاني در شاخص تورم بد و نامطلوب ارزيابي مي شود، 
اما شاخص رشد اقتصادي ايران در پايان عمر دولت او نسبت به سالي 
كه وارد پاستور شــد و دولت را از احمدي نژاد تحويل گرفت خيلی 
بهتر است، رشد اقتصادي كشور در ســال91 منفي 7.7درصد و در 
سال بعد منفي 3دهم درصد برآورد شده و در سال98 اين شاخص 
درست در يك سال پس از خروج آمريكا از برجام و محدوديت شديد 

عليه صنعت نفت و البته كرونا به منفي 6.8درصد رسيد و در پايان 
سال99 هم اقتصاد ايران سرانجام از شوك تحريم و كرونا خارج شد 
و 3.6درصد قد كشيد. نكته اينكه رشد اقتصادي ايران منهاي ارزش 
افزوده نفت در ســال هاي 91 و 92 به ترتيب 4دهم و 5دهم درصد 
بوده و در سال هاي 98 و 99 به ترتيب 1.1درصد و 2.5درصد محاسبه 
و اعالم شده اســت؛ نشانه اي آشــكار از اينكه اقتصاد كشورمان در 
طول يك دهه گذشته عمال دستاوردي از حيث ايجاد ارزش افزوده 
نداشته و درجا زده زيرا ميانگين رشد اقتصادي كمتر از نيم درصد 

برآورد شده است.

درآمد ايرانيان آب رفت
طبق اين گزارش، درآمد سرانه ايرانيان به قيمت ثابث سال90 در 
ســال هاي 91 و 92 به ترتيب 6.3 و 6.1ميليــون تومان بوده و در 
سال هاي 98 و 99 هم به ترتيب به 4.8 و 4.9ميليون تومان رسيده 
است. با اين تفاوت كه نرخ رشد درآمد سرانه در سال هاي 91 و 92 
به ترتيب منفي 15.1 و منفي 3.8درصد و در ســال هاي 98 و 99 
به ترتيب منفي 7 و مثبت 1.6درصد بوده است. افزون بر آب شدن 
درآمد ايرانيان در نتيجه تحريم ها و كندشدن موتور رشد اقتصادي 
كشور، رشد سرمايه گذاري كل در سال هاي 91 و 92 به ترتيب منفي 
19 و منفي 7.8درصد بوده و در ســال98 به منفي 5.9درصد و در 

سال گذشته هم به مثبت 2.5درصد رسيده است.

تصوير مخدوش از بازار كار
گزارش معاون اقتصادي رئيس جمهوري نشان مي دهد؛ نرخ بيكاري 
در ايران در سال هاي91 و 92 به ترتيب 12.1درصد و 10.5درصد 
بوده و در ســال98 به 10.7 و در سال گذشته هم تك رقمي شده و 
به 9.6درصد رســيده؛ درحالي كه همين گزارش نشان مي دهد از 
تعداد شاغالن كاسته شده اســت. علت اصلي اين تغيير را بايد در 
كاهش محسوس نرخ مشاركت جمعيت فعال جست وجو كرد كه 
نشان مي دهد بسياري از جويندگان شغل دلسرد از يافتن كار، ديگر 
انگيزه اي براي جست وجو و كاريابي ندارند. تعداد كل شاغالن ايراني 
در ســال91 معادل 20ميليون و536هزار نفر برآورد شــده كه در 
سال بعد به 21ميليون و276هزار نفر رسيده. اين تعداد در سال98 
بيش از 24ميليون و273هزار نفر اعالم شــده و در سال گذشته با 
تخريب يك ميليون شــغل در نتيجه شيوع كرونا تعداد شاغالن به 
23ميليون و263هزار نفر رسيده است. اين گزارش مي افزايد: تعداد 
شغل ايجاد شده در سال91 معادل 112هزار نفر و در سال بعد هم 
740هزار نفر بوده و در سال98 هم 393هزار نفر شغل جديد ايجاد 

شده و در سال99 اما يك ميليون و 10هزار شغل از بين رفته است.

اعتياد دولت ها به چاپ پول
متغيرهاي پولي نشان دهنده ميزان اعتياد دولت ها به چاپ پول و البته 
پخش هلي كوپتري آن در سطح جامعه براي ايجاد اشتغال و رفاه است 
و البته تجربه نشان داده مسير رشد اقتصادي و ايجاد شغل و رفاه از 
چاپ و توزيع پول نمي گذرد. رسيدن حجم نقدينگي 460هزار هزار 
ميلياردي سال91 به 693هزار هزار ميليارد در سال92 و جهش اين 
شاخص به 3476هزار ميليارد تومان در پايان سال99 نشان دهنده 
يك بيماري جدي در سياســت هاي مالي دولت هاست؛ عالمتي از 
اينكه بودجه ايران از تعادل خارج شده و استقالل بانك مركزي هم 
مخدوش شده است. البته رشد نقدينگي در ايران همواره باال بوده و 
در 2سال گذشته به دليل فشار تحريم ها بر درآمدهاي نفتي و كرونا بر 
درآمدهاي ريالي از يك سو و انبساط بودجه اي دولت و كسري آن باعث 
شده تا چاپ پول در اولويت نخست دولت قرار گيرد. به گونه اي كه نرخ 
رشد پايه پولي به حدود 40درصد رسيده است. نكته مهم در عملكرد 
پولي را شايد بتوان در نصف شدن نسبت مطالبات غيرجاري بانك ها 

از 15.9درصد در سال91 به 7.2درصد در پايان سال99 دانست.

دالرهايي كه پريد
معاون اقتصادي رئيس جمهور سابق ايران فاش كرده كل درآمدهاي 
ارزي شامل صادرات كاالها و خدمات از 104ميليارد دالر در پايان 
سال92 به رقم 48.6ميليارد دالر در ســال99 سقوط كرده و قابل 
تامل  تر اينكه صــادرات نفتي ايران از 65ميليارد دالر در ســال92 
به 18ميليارد دالر در سال99 ريزش داشــته است. حتي صادرات 
غيرنفتي ايران هم در اين مدت رشــد چنداني نداشته و حتي افت 
يك ميليارد دالري را در ســال99 نسبت به ســال92 تجربه كرده 
است. بخشــي از اين افت درآمدهاي ارزي  با كاهش ميزان واردات 
و تغيير الگــوي كاالهاي وارداتــي از 61ميليارد دالر ســال92 به 
46ميليارد دالر سال99 جبران شــده و بخش ديگر آن هم البته در 
جهش نرخ ارز منعكس شده است. نتيجه اينكه تراز حساب جاري 
 ايران از مثبت 34ميليارد دالر در سال92 به منفي 700ميليون دالر 

در سال99 سقوط كرده است.

دردسرهاي بودجه ناموزون
طبق اين گزارش، بيماري كســري بودجه ديگر مزمن نيست بلكه 
به نقطه بحراني رسيده و براســاس برآوردها امسال بودجه ايران با 
كسري دست كم 400هزار ميليارد توماني مواجه خواهد شد. با اين 
حال ازجمله تغييرات در بودجه ايران مي  توان به بهبود نسبت كل 
ماليات ها به درآمد عمومي اشــاره كرد كه اين نسبت از 69درصد 
سال92 به 74درصد سال99 رســيده ولي نسبت ماليات به منابع 
بودجه اي از 33.5درصد سال92 به 36.7درصد سال99 تغيير كرده 
است. اين گزارش نشان مي دهد نســبت ماليات به توليد ناخالص 
داخلي از 5درصد در ســال92 به 6.1درصد در ســال99 افزايش 
يافته درحالي كه نسبت يادشده در پايان سال98 معادل 6.8درصد 
بوده است. نكته مهم ديگر اينكه سهم نفت در تامين مالي بودجه از 
41.3درصد سال92 به 13.1درصد در سال99 كاهش يافته كه اين 
سهم شامل هم درآمدهاي نفتي و هم استقراض از صندوق توسعه 

ملي مي شود.

بازار ها در انتظار استقرار دولت جديد 
بازار ها در انتظار مشاهده نخستين رفتارهاي اقتصادي دولت جديد هستند تا به آن 

واكنش هاي صعودي يا نزولي نشان دهند

ميراث اقتصادي دولت دوازدهم
 گزارش معاون اقتصادي رئيس جمهور سابق فاش كرده؛ نرخ تورم در پايان سال گذشته به 47/1درصد رسيده بود

كالن
بازارها
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صنعت بــا وجــود مخالفــت برخــي واســطه ها، 
توليدكننده هاي بزرگ از عرضه ســيمان در 
بورس كاال استقبال كرده اند. قرار است امروز 
44توليد كننده بزرگ يك ميليون تن سيمان را در بورس كاال 
عرضه كنند. در اين عرضه،  متقاضيان كوچك هم مي توانند 
وارد معامالت و خريد شوند. پيش بيني مي شود با اين ميزان 
عرضه، قيمت سيمان در بازار تحت تأثير قرار بگيرد و مبادالت 

سيمان در بورس كاال وارد فصل تازه اي شود.
به گزارش همشــهري، سال هاست صنعت ســيمان به دليل 
قيمت گذاري دستوري با مشكل مواجه است. قيمت گذاري 
دستوري نه فقط به توزيع گســترده رانت ميان دالالن منجر 
شده، بلكه به مانعي در برابر توسعه صنعت سيمان تبديل شده 
است. كارشناسان بارها هشدار داده اند راه حل مشكالت صنعت 
سيمان حذف قيمت گذاري دستوري است. مركز پژوهش هاي 
مجلس از سال97 طي دوگزارش جداگانه پيشنهاد كرده دولت 
از طريق عرضه ســيمان در بورس كاال، زمينه حذف رانت و 
توسعه صنعت سيمان را فراهم كند. به زعم بازوي پژوهشي 
مجلس، قيمت گذاري دستوري در كنار توليد مازاد سيمان به 
رقابت منفي و دامپينگ ميان توليدكنندگان و صادركنندگان 
سيمان منجرشــده و باعث شده ســيمان و كلينكر ايران با 
قيمت هاي پايين به كشورهايي مانند عراق و افغانستان صادر 
شود. اين موضوع موجب شده كشــور هاي همسايه واردات 
سيمان را از ايران ممنوع كنند. قيمت گذاري دستوري در تمام 
طول سال هاي گذشته موجب شده صنايع سيمان ايران نتواند 
فناوري هاي خود را ارتقا دهــد و از گردونه رقابت عقب بماند 

و حتي برخي كارخانه ها در معرض تعطيلي قرار گرفته اند.
عليرضا بستانيان، مديرعامل شركت سيمان فارس، در اين باره 
مي گويد: با افزايش شــديد هزينه هــا و درآمد ناچيز صنعت 
سيمان، امكان نوســازي، تعمير و نگهداري تجهيزات براي 
كارخانه ها ممكن نبود و شك نكنيد اگر كارخانه هاي سيمان 
محصول خود را با قيمت دســتوري عرضه كنند، ظرف دو تا 
سه سال آينده نيمي از واحدهاي توليدي اين صنعت تعطيل 
خواهد شد؛ البته خوشبختانه امروز شاهد ورود تدريجي كل 

سيمان كشور به بورس كاال هستيم.
حاال در اقدامي تازه، از خرداد امسال، با آغاز عرضه سيمان در 
بورس كاال، گام تازه اي براي حذف قيمت گذاري سيمان آغاز 
شده و اميد ها براي حل مشكالت صنعت سيمان افزايش يافته 
است. قرار است از امروز اين عرضه كننده ها ميزان عرضه هاي 

خود را در بورس كاال افزايش دهند.

عرضه يك ميليون تن سيمان
بورس كاالي ايــران اعالم كــرده امروز، شــنبه 16مرداد، 
44توليد كننده سيمان در اقدامي بي سابقه 941هزارو7۵0تن 
انواع ســيمان را در بورس كاال عرضه مي كنند. در چند هفته 
گذشته به دليل قطع برق صنايع و كاهش توليد، قيمت سيمان 
در بازار افزايش يافته بود اما برآورد مي شود با اين ميزان عرضه، 
قيمت ســيمان در بازار با كاهش مواجه شود. هفته قبل هم 
730هزار تن سيمان در بورس كاال عرضه شد كه قيمت ها را 

در بازار به سراشيبي نزول هدايت كرد.
بورس كاال براي اينكه عرضه هاي امروز تأثير بيشتري بر قيمت 
در بازار داشــته باشــد حداقل تناژ خريد را براي هر خريدار 
10تن، يعني معادل حجم بــار كوچك ترين كاميون كاهش 

داده تا از اين طريق مشتريان خرد نيز قادر به تأمين نياز خود 
از مسير بورس كاال باشند. در نتيجه از امروز به غيراز مشتريان 
بزرگ، مانند انبوه سازان و شهرداري ها، مشتريان كوچك هم 
قادر به خريد سيمان در بورس كاال هستند. اين تصميم با اين 
هدف اتخاذ شد كه انحصاري در خريد ايجاد نشود و از سوي 

ديگر نياز تمام مشتريان پاسخ داده شود.
محمد حسني سعدي، سخنگوي بورس كاالي ايران، در مورد 
نحوه  فروش ســيمان به متقاضيان خرد مي گويد: متقاضيان 
خريد بايد كد معامالتي از كارگزار دريافت كنند، ضمن اينكه 
بايد به كارخانه اي كه در اطالعيه عرضه قيد مي شــود توجه 
كنند زيرا بايد سيمان را از انبار كارخانه دريافت كنند؛ بنابراين 
بايد كارخانه اي را انتخاب كنند كه در محدوده جغرافيايي آنها 
باشــد، در غيراين  صورت بايد متحمل هزينه حمل سيمان 
شــوند كه اين موضوع با توجه به حجيم بودن سيمان صرفه 

اقتصادي ندارد.
حميد فرماني، مديرعامل سيمان آبيك، نيز مي گويد: در روش 
سنتي، عرضه عمده انجام مي شد و مبناي معامالت، هزار تن 
بود اما اكنون، متقاضي خريد 10تني هم مي تواند به راحتي، 
نياز خود را به طور مستقيم تأمين كند؛ اين اتفاق به معناي پايان 
انحصار خريد سيمان در كشور است. او تأكيد مي كند: تا پيش 
از ورود سيمان به بورس كاال، كارخانه ما 20مشتري داشت اما 
اكنون، تعداد مشــتري ها به 600نفر افزايش يافته است. رضا 
جمارانيان، رئيس انجمن ســيمان، نيز بــه مصرف كنندگان 
سيمان سراسر كشور توصيه مي كند از بورس كاال سيمان را با 

قيمت معقول و مناسب خريداري كنند.

استقبال توليد كننده هاي سيمان
برخالف واسطه ها، كه از خرداد امسال، در تالش بودند مانع 
عرضه سيمان در بورس كاال شــوند، توليدكننده ها از عرضه 
ســيمان در بورس كاال رضايت دارند و روزبه روز بر تعداد آنها 
اضافه مي شود، به طوري كه به تازگي با پذيرش 9توليد كننده 
ديگر در بورس كاال، تعداد عرضه كننده هاي سيمان در بورس 
كاال به ۵4شركت رسيده است و روزبه روز بر عرضه هاي سيمان 

در بورس كاال اضافه مي شود.
به اعتقاد مديرعامالن شــركت هاي توليد كننده ســيمان، 
با عرضه ســيمان در بورس كاال، شــفافيت قابل توجهي بر 
معامالت سيمان حاكم شده و مصرف كنندگان نيز مي توانند 

به راحتي محصوالت مورد نياز خــود را تأمين كنند. عالوه بر 
اين با ورود سيمان به بورس كاال نظام قيمت دستوري كه در 
تضاد با منافع سهامداران، توليدكنندگان و مصرف كنندگان 

است، حذف شد.
كمال صديقي، مديرعامل سيمان ساوه، مي گويد: نمي توان 
همه  چيز را به شيوه سنتي اداره كرد و در اين بين، سيمان هم 
بايد از شيوه هاي سنتي فاصله مي گرفت كه خوشبختانه اين 

كار با عرضه ها در بورس كاال و تداوم آنها در حال انجام است.
محمدرضا بازوي بيدســتاني، مديرعامل شــركت ســيمان 
شــاهرود، هم مي گويد: هم اكنون هلدينگ سيمان تأمين از 
مجموعه شستا، 100درصد محصوالت خود را در بورس كاال 
عرضه مي كند و ديگر هلدينگ ها نيز در حال ورود 100درصد 
توليد خود به بورس كاال هســتند. بر اين اساس، اميدواريم 
به زودي تمام توليد كننده هاي سيمان كشور كل محصول خود 

را در بورس كاال عرضه كنند و اين مسير ادامه يابد.
مجدالدين خادمي، مديرعامل شركت ســيمان زنجان، نيز 
معتقد اســت: ورود ســيمان به بورس كاال عالوه بر خروج از 
قيمت گذاري دستوري باعث شــده شركت هاي توليد كننده 

سيمان، انبار دالالن نباشند.
به گفته او پيش از اين دالالن سيمان را از كارخانه ها مي گرفتند 
اما براي اينكه قيمت ها افزايش يابد آن را تحويل نمي گرفتند و 
اين موضوع منجر به انبارشدن سيمان در كارخانه ها مي شد اما 
امروز خوشبختانه ديگر چنين نيست و شركت ها بايد از قوانين 

بورس كاال تبعيت كنند.
منصور نجفي، مديرعامل شركت سيمان دورود، نيز با اشاره به 
اينكه قيمت دستوري در سال هاي پيش توان مالي شركت ها را 
براي بازسازي و بهبود فرايند توليد كاهش داده بود، مي گويد: با 
خروج از قيمت گذاري دستوري و عرضه در بورس كاال از اواخر 
خرداد سال جاري، عالوه بر اينكه صاحبان سهام مي توانند از 
حقوق واقعي خود بهره مند شوند، شركت ها نيز مي توانند براي 
ادامه مسير توليد به تقويت ساختار مالي و فني خود بپردازند.

به گفته حسن معصومي، مديرعامل شركت سيمان بجنورد، 
قيمت گذاري دســتوري، حقوق صاحبان ســهام را تضييع 
مي كرد و خوشــبختانه با ورود ســيمان به بورس كاال شاهد 
پايان دخالــت در قيمت گذاري هســتيم و اميدواريم با رفع 
باقي مشكالت، ســهامداران بتوانند به حقوق حقه و واقعي 

خود دست يابند.

كاهش نسبي عرضه مرغ به نرخ مصوب دولتي در مراكز 
توزيع مستقيم، زمينه افزايش نرخ خرده فروشي را در 
سطح شــهر تهران، تا بيش از 43هزار تومان، فراهم 
كرده است. همزمان توليد كنندگان از تداوم روند توليد 
با زيان مرغ خبر مي دهند و با استناد به كمبود و افزايش 
شــديد قيمت نهاده هاي توليد، نسبت به بدترشدن 

شــرايط بازار مرغ در نيمه دوم امسال هشــدار مي دهند. با حبيب اسداهلل نژاد، 
نايب رئيس كانون سراسري مرغداران گوشتي كشور گفت وگو كرده ايم.

برخي كاهش توليد و كمبود عرضه مرغ را عامل گراني مي دانند. وضعيت 
كنوني توليد مرغ گوشتي چگونه است؟

اگرچه در زمينه توليد مرغ به دليل مشكالت تامين نهاده هاي توليد با كمبود نسبي در 
كشور مواجه هستيم اما اين كمبود در حدي نيســت كه بتوان با استناد به آن نوسانات 
كنوني قيمت و عرضه مرغ را توجيه كرد. واقعيت آن است كه به دليل مشكالت شبكه 
توزيع مرغ شاهد انحرافات عرضه در بازار و تداوم عرضه چند نرخي آن هستيم. مرغداران، 
مرغ زنده را به نرخ مصوب دولتي در اختيار كشــارگاه ها قرار مي دهند اما مرغ از مرحله 
كشتار به بعد در خارج از شبكه با نرخ هاي باالتر عرضه مي شود. به طور مثال در گيالن 
به عنوان استان معين اســتان تهران، مجموع مرغ زنده توليدي به نرخ 17هزارو۵00 
تا 18هزار تومان در اختيار كشــتارگاه ها قرار مي گيرد. در اين اســتان با جوجه ريزي 
8ميليون و900هزار قطعه در خرداد امســال، روزانه ۵۵0هزار تــن مرغ توليد و راهي 
كشتارگاه ها مي شود اما در شــرايطي كه حداكثر مصرف مرغ در استان گيالن 190تن 
است  ولی مردم استان گيالن با وجود توليد مرغ تا سه برابر نيازشان قادر به خريد مرغ تازه 
به قيمت مصوب هر كيلوگرم 24هزارو900توماني نيستند و خبري از عرضه مرغ زنده 
17هزارو۵00توماني خارج از شبكه تعريف شده توزيع در كشتارگاه ها نيز نيست. اين رويه 
در ساير استان هاي كشور نيز در حال تكرار است و موجب شده فشار توليد و عرضه مرغ از 
يك سو با توليد با زيان به دوش توليد كنندگان بيفتد، از سوي ديگر با افزايش قيمت مرغ 

به بيش از 40هزار تومان، بار آن به مصرف كنندگان تحميل شود.
اغلب مرغ فروشي ها خريد مرغ به نرخ آزاد را عامل عرضه آن به قيمت 

باالتر مي دانند. چگونه اغلب مرغ توليدي خارج از شبكه عرضه مي شود؟
پي  بردن به تخلفات عرضه خارج از شبكه مرغ كار سختي نيست. وقتي مرغداران مرغ را 
با نرخ مصوب تحويل كشتارگاه مي دهند و واحدهاي صنفي مرغ را با توجيه خريد از بازار 
آزاد گران مي فروشند، دستگاه هاي نظارتي مي توانند منشأ گرانفروشي مرغ را پيدا كنند 

اما به نظر مي رسد در دستگاه هاي نظارتي اراده اي براي برخورد وجود ندارد.
يعني مرغ فروشي ها عامل گرانفروشي مرغ هستند؟

اينگونه نيست كه منشأ كمبود و گراني مرغ، فروشندگان باشند اما مي توان با پيگيري 
حلقه هاي واسط كشــتار و عرضه مرغ از مرغداري تا واحد صنفي به منشأ اين تخلفات 
رسيد. هزينه تمام شده توليد مرغ زنده براي مرغداران نزديك به 21هزار تومان است، اما 
مرغداران هنوز مرغ زنده را به نرخ مصوب دستوري 17هزارو۵00توماني و با زيان عرضه 
مي كنند، در اين شرايط بي انصافي است كه هم مرغدار و هم مصرف كننده زيان ببيند و 

سود بازار مرغ به جيب افراد ديگري واريز شود.
نقش دولت در گراني مرغ چه بوده است؟

قيمت جوجه يك روزه به 7هزار و ۵00تومــان افزايش يافته، زيرا مرغداراني كه از 2 ماه 
پيش با واريز وجه در سامانه، نهاده دولتي را خريداري كرده اند، هنوز نهاده اي به دستشان 
نرسيده و ناچار به توليد مرغ با خريد نهاده ها از بازار آزاد هستند، وزارت جهادكشاورزي 
در 2 ماه آخر دولت قبل، عمال صنعت مرغداري را رها كرده و نهاده اي به مرغداران نداده 

كه اميدواريم دولت جديد در اين زمينه اقدام كند.
نياز روزانه مرغ، ميزان توليد كنوني و سهم قطعه ىبندي از نابساماني 

بازار مرغ چقدر است؟ 
نياز روزانه كنوني به مرغ 6هزارو200 تا 6هزارو300تن اســت امــا به دليل تنگناها بر 
ســر راه تامين نهاده ها اكنون روزانه 6هزار تن مرغ در كشور توليد مي شود. با اين روند 
فاصله 200تا300تني بين توليد و نياز بازار مرغ به حدي نيست كه بتوان اين حجم از 
نابساماني بازار را با آن توجيه كرد. همچنين اكنون 2۵درصد مرغ توليدي وارد سيستم 
بسته بندي و قطعه بندي مرغ مي شود كه به دليل سود باالي آن افراد بيشتري به فروش 
مرغ بسته بندي و قطعه بندي تمايل دارند كه اين امر نيز به كمبود مرغ دامن زده است. 

با وجود اين مي توان به راحتي ميزان توليد روزانه و نياز بازار مرغ را راستي آزمايي كرد.
يعني امكان عرضه خارج از شبكه مرغ به دليل قيمت دستوري و هزينه 

باالي توليد وجود ندارد؟
احتمال عرضه خارج از شبكه مرغ زنده بسيار كم است چون عرضه مرغ زنده در بازار داراي 
فرايند مشخصي است، معموال در مراحل مختلف عرضه مرغ زنده، سازمان دامپزشكي، 
كشتارگاه و وزارت جهاد بر عرضه مرغ زنده نظارت مي كنند و مرغداران نمي توانند مرغ 
زنده را با قيمت بيش از نرخ مصوب بفروشند. اما همانطور كه در همه صنوف متخلفان 

وجود دارند، در مراحل عرضه مرغ به بازار نيز امكان تخلف وجود دارد.
به نظر شما امكان تخلف سازماندهي شده در كشتار و عرضه مرغ وجود دارد؟

به نظر مي رسد تخلف كمبود و گرانفروشــي مرغ در نظام توزيع صورت مي گيرد و اين 
تخلف سازماندهي شده نيست. آنچه مسلم است كشتارگاه ها مرغ زنده را به نرخ مصوب 
17هزارو۵00تومان از مرغدار مي خرند اما مرغ كشتارشده، خارج از شبكه و با قيمت هاي 

باالتري توزيع مي شود.
چرا قيمت خرده فروشي مرغ كشتار تهران و شهرستان متفاوت است؟

نبايد هيچ تفاوت قيمتي در قيمت خرده فروشي مرغ كشتار تهران و شهرستان ها وجود 
داشته باشد زيرا مرغ توليد داخل از نظر كيفيت تفاوت چنداني ندارد.

پس مشكل كجاست؟
مرغداران، به دليل قيمت گذاري دستوري، مرغ توليدي شان را با زيان راهي كشتارگاه ها 
مي كنند اما به دليل مشكالت زنجيره توزيع، كاال به نرخ مصوب در بازار توزيع نمي شود 
كه اين روند موجب كمبود و افزايش چند برابري قيمت خرده فروشي و رواج فروش چند 

نرخي مرغ در مغازه هاي مرغ فروشي شده است.
با اين روند چشــم انداز توليد و بازار مرغ در نيمه دوم امسال را چگونه 

ارزيابي مي كنيد؟
درصورتي كه مشــكالت كنوني تامين نهاده هاي توليد و مشكالت شبكه عرضه باقي 
بماند در نيمه دوم امسال شاهد افت شــديد توليد، كمبود و گراني بيشتر مرغ در سطح 
خرده فروشــي خواهيم بود، زيرا مرغداران به دليل افزايش هزينه تمام شده توليد قادر 
به عرضه هر كيلوگرم مــرغ زنده با نرخ مصــوب 17هزارو۵00توماني يا حتي 18هزار 
توماني نخواهند بود كه اين امر زمينه كاهش توليد و عرضه مرغ را فراهم مي كند. بر اين 
اساس مرغداران در انتظار تغيير و تحوالت دولت براي ارائه درخواست افزايش رسمي 
قيمت مصوب مرغ براي خروج از زيان هســتند و درصورت تداوم روند زياندهي كنوني 
توليد كنندگان، بسياري از واحدهاي مرغداري قادر به فعاليت نخواهند بود و با كاهش 
توليد و عرضه مرغ گريزي از كمبود و گراني بيشتر اين ماده پروتئيني در نيمه دوم امسال 
به خصوص با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال نيست؛ رويه اي كه موجب زيان بيشتر 
و ورشكستگي مرغداران و تحميل هزينه بيشتر به مصرف كنندگاني خواهد شد كه حتي 
هم اكنون نيز بســياري از آنها به دليل افت قدرت خريد و افزايش قيمت گوشت، مرغ و 

تخم مرغ قادر به خريد اينگونه اقالم نيستند.

در نخستين روز هفته 44توليد كننده، يك ميليون تن سيمان در بورس كاال عرضه مي كنند

نايب رئيس كانون سراسري مرغداران گوشتي در گفت وگو با همشهري اعالم كرد نشتي شبكه توزيع مرغ در كشتارگاه ها آغاز عرضه گسترده سيمان؛ از امروز گزارش

فرخنده رفائي
خبرنگار

افزايش قيمت و كاهش تقاضا  لوازم خانگی
در يك سال گذشته حرف اول 
بازار لوازم خانگي بوده است. در 
شــرايطي كه كرونا، آمار ازدواج و درنتيجه 
تقاضا براي لــوازم خانگــي را كاهش داده، 
قيمت هــا در بازار نقطه توقفي نداشــته و از 
ابتداي پارسال، شــيب اين نمودار صعودي 
تندتر هم شــده است. 2ســال از ممنوعيت 
واردات لوازم خانگي مي گذرد؛ تصميمي كه 
اگرچه بــه بهانه حمايــت از توليدكنندگان 
داخلي عملي شد، به دليل تحريم اقتصادي و 
افزايش نرخ ارز اجتناب ناپذير بود. پيامد اين 
تصميم در شرايطي كه صنعت لوازم خانگي 
داخلي براي تامين تقاضاي بازار آمادگي كافي 
نداشت، ايجاد كمبود و گراني و تحميل فشار 
بيشتر به مردم بود. امروز، بعد از گذشت 2سال 
از اجراي قانون ممنوعيت واردات، گرچه دو 
ســوي طيف عرضه و تقاضا برآورد يكسان و 
مشتركي از وضعيت بازار لوازم خانگي ندارند 
اما در يك نقطه اشــتراك نظــر وجود دارد؛ 
وضعيت بازار مطلوب نيست. »مطلوب« براي 
توليدكننده و فروشنده، بيرون آمدن از ركود 
است و براي مردم، پايين آمدن قيمت؛ حال 
آنكه بازار لوازم خانگي مدت هاست در ركودي 

تورمي به سر مي برد.

همه ناراضي اند
آنچــه مصرف كنندگان در بــازار مي بينند 
گراني اســت. از ابتداي سال گذشته قيمت 
لوازم خانگــي، چه توليــدات داخلي و چه 
آنچه بامجوز يا بي مجوز وارد كشور مي شود، 
چندين برابر شده و مردم را براي تهيه وسايل 
مورد نيازشان در تنگناي شديدي قرار داده 
است. اما گراني تنها مسئله موجود نيست. 
ســردرگمي خريداران براي انتخاب ميان 
توليدات داخلــي يا برندهــاي خارجي در 
شرايطي است كه به كيفيت توليدات ايراني 
به دليل سابقه بســيار اندك حضورشان در 

بازار اطمينانــي وجود نــدارد و به كيفيت 
برندهاي خارجي به دليل قاچاق بودنشــان. 
توليدكنندگان ايراني، جز تعدادي معدود، 
ســال ها زير ســايه رقباي نامدارشان سهم 
اندكي از بازار را در اختيار داشتند و به واسطه 
اين حضور كمرنــگ، كمتر در جلب اعتماد 
مصرف كنندگان موفق بوده اند. از سوي ديگر 
منع قانوني واردات كاالي ساخته شــده در 
شــرايطي كه بازار با توليدات داخلي اشباع 
نشده، قاچاق را افزايش داده و آنچه از مبادي 
غيرقانوني وارد مي شــود از لحاظ كيفيت، 
محل ترديد اســت. بازار لوازم خانگي امروز 
پر از كاالهايي است با برندهايي كه حضوري 
رسمي و قانوني در كشور ندارند و اين امر بر 
آشفتگي بازار و ذهن خريداران افزوده است.

گرايش مردم به خريد كاالي قاچاق
به تازگي رئيس اتحاديه فروشــندگان لوازم 
خانگي فلزي تهران، از افزايش قاچاق كاالي 
چيني در بازار اين محصــوالت خبر داده و 
رشد واردات غيررســمي را موجب آسيب 
زياد به توليد و اين صنف دانسته است. حسن 
حسني فراهاني، با اشاره به ممنوعيت واردات 
لوازم فلزي آشــپزخانه، اعالم كرده تمامي 
اين لوازم در داخل كشــور توليد مي شود و 
كيفيت كاالها نيز رو به افزايش اســت اما از 
ابتداي امسال 20درصد بر قيمت اين كاالها 
افزوده شده. اين افزايش قيمت شايد دليلي 
باشد براي آنچه اين مقام مسئول در بخش 
ديگــري از گفته هايش به آن اشــاره كرده 
اســت؛ روي آوردن مردم بــه خريد كاالي 
قاچاق. قيمــت پايين كاالهــاي ايراني در 
قياس با خارجي ها مزيتي بود كه مي توانست 
در شــرايط برابر، كفه تقاضا را به نفع توليد 
داخلي سنگين تر كند. اما امروز نه از قيمت 
پايين خبري اســت و نــه از بــازار رقابتي. 
مصرف كنندگان، شــركت هاي داخلي را به 
سوءاستفاده از نبود رقيب خارجي و يكه تازي 
در زمينه تعيين قيمت هــا متهم مي كنند 
اما در ســوي ديگر طيــف، توليدكنندگان 
از موانــع توليــد، به ويژه در زمينــه تامين 

مواداوليه مي گويند؛ مواداوليه اي كه توليد 
بســياري از آنهــا در انحصاركارخانه هاي 
دولتي داخلي اســت. به گفته كارشناسان 
حوزه توليــد و بازار لــوازم خانگي، افزايش 
قيمت فوالد و محصوالت پتروشــيمي  در 
يك سال اخير نقش بسيار مهمي در جهش 
قيمت توليدات داخلي داشته است. رئيس 
اتحاديه فروشــندگان لوازم خانگي تهران 
در گفت وگو با همشهري، يكي از مهم ترين 
داليل قيمت باالي تمام شده كاالهاي خانگي 
را افزايــش قيمت مواداوليــه  توليد داخل، 
تحت تأثير قيمت دالر مي داند. به گفته اكبر 
پازوكــي، هم اكنون بازار لــوازم خانگي در 
زمينه بســياري از كاالهاي ريــز به واردات 
نيازي ندارد و در 2سال گذشته شركت هاي 
داخلي زيادي در اين زمينه سرمايه گذاري 
كرده اند امــا ادامه فعاليت اين شــركت ها 
منوط به حمايت دولت از آنهاســت وگرنه 
آنها هم به سرنوشت شركت هايي مثل ارج 
و آزمايش دچار مي شوند. اين فعال صنفي، 
اتخاذ راهكارهايــي در دولت بــراي ارزان 
تمام شدن مواداوليه را بهترين روش حمايت 
از توليدكننــده و مصرف كننــده مي داند و 
اضافه مي كند: تنها در سايه توليد انبوه است 
كه قيمت در بازار كنترل خواهد شــد و اين 
توليد انبوه با حمايــت دولت و جلوگيري از 
ورود كاالي خارجي امكانپذير است. اما براي 
كاالهايي كه در كشــور امكان توليد ندارند 
يا به ميزان كافي توليد نمي شــوند، بايد با 
واردات، بازار تامين شــود تا فشار گراني از 

دوش مصرف كننده برداشته شود.

كدام كاالها توليد داخلي ندارند؟
يك ماه پيش دبير كل انجمن صنايع لوازم 
خانگي ايران از درخواست اين انجمن براي 
ممنوعيت واردات لوازم خانگي، دست كم 
براي يك دوره پنج ســاله در برنامه هفتم 
توسعه به منظور حمايت از صنايع داخلي 
خبر داد. عباس هاشمي، با اشاره به قانون 
حداكثر اســتفاده از تــوان توليد مصوب 
سال98 كه وزارت صنعت، معدن و تجارت 

را موظف مي كند ثبت سفارش كاالهاي 
مصرفي بادوام داراي مشــابه داخلي را تا 
پايان برنامه ششم توســعه ممنوع كند، 
خواســتار تداوم ممنوعيت هــا در قانون 
برنامه هفتم توسعه شد. اين در شرايطي 
است كه در بسياري از اقالم لوازم خانگي، 
به رغم وجود توليد داخلي، به شهادت آمار 
توليد و مشــاهدات ميداني، بازار اشــباع 
نيست و به واردات احساس نياز مي شود. 
به گفته رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم 
خانگي در برخي كاالهــاي ريز خانگي، 
توليد به تازگــي در كارخانه هاي داخلي 
آغاز شده اما در بعضي كاالها هنوز توليد 
نداريم و بازار با واردات تامين مي شــود. 
به گفته پازوكي، 2شركت داخلي معروف 
توليدكننده كاالهــاي كوچك، بعضي از 
اقالم كااليي را در فهرست توليد نداشتند و 
كاالهايي مثل سرخ كن و گوشتكوب برقي 
به تازگي به توليدات داخلــي كارخانه ها 
افزوده شده، به همين دليل نياز به واردات 

داريم.
در زمينه اتوپرس هنوز توليد داخلي وجود 
ندارد و اگرچه يكي از توليدكنندگان در اين 
زمينه ســرمايه گذاري كرده اما تا رسيدن 
توليدات اين كارخانه ، نياز بازار بايد با واردات 
تامين شود. حتي هنوز برای واردات اتوبخار 
به دليل نبــود توازن ميان تقاضــاي بازار با 
ميزان توليد داخلي مجوز صادر مي شود. در 
زمينه اقالم درشــت خانگي هم ظرفشويي 
و كولــر گازي از كاالهايي هســتند كه در 
2سال اخير به توليدات داخلي كشور افزوده 
شده اند اما به نظر مي رســد بازار اين كاالها 
هنوز بدون واردات، دچار مشــكل اســت. 
در زمينه ال اي دي هنــوز هم توليد داخلي 
نداريم اما با سرمايه گذاري انجام شده از سوي 
شركت هاي داخلي در زمينه توليد اين كاال 
و اقالمي مثل يخچال فريزر، سايدباي سايد و 
لباسشويي، به نظر مي رسد بازار مي تواند تا 
يكي دوسال آينده به توليدات داخلي تكيه 
كند، مشروط بر اينكه موانع توليد با حمايت 

دولت برطرف شود.

رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي: در اقالمي كه توليد داخل به ميزان كافي وجود داليل بي تعادلي در بازار لوازم خانگي
ندارد، بايد بازار با واردات متعادل شود تا قيمت كاهش يابد

تابستان از نيمه گذشت و با وجود وعده هاي داده شده  تره  بار
اگرچه قيمت ميوه به طور نسبي كاهش يافت، اما اين 
كاهش در حدي نبود كه با قدرت خريد بيشتر اقشار 
جامعه سازگار باشــد. ميانگين هركيلو گرم ۵0هزار توماني قيمت  
ميوه هاي تابستانه درابتداي فصل توزيع و نوبرانگي، حاال كه به ميانه 
دومين  ماه تابســتان رســيده ايم، به 3۵هزار تومان در هر كيلوگرم 
كاهش يافته و خريد 2 يا 3قلم ميوه 100هزار تومان براي خانواده ها 
هزينه دارد؛ قيمتي كه با توجه به تورم ديگر كاالهاي اساسي، پرداخت 
آن در توان بسياري از اقشار نيست و تقاضا را ناگزير كاهش داده است. 
با اين حال، كاهش تقاضا نيز قيمت ها را در بازار كاهش نداده و بيشتر 
مصرف كنندگان ترجيح مي دهند يا ميوه هاي به صرفه تر مثل خربزه 
و هندوانه را به جاي هلو، شليل، زردآلو و گيالس تهيه كنند يا براي 
خريد ميوه به غرفه هاي شلوغ ميادين ميوه  تره بار مراجعه كنند چون 

در مغازه هاي ميوه فروشي قيمت ها بسيار تند و تيز است.

قيمت هاي تند و تيز
در ميوه فروشي هاي تهران بســته به منطقه و درجه بندي ميوه هاي 
عرضه شده، با قيمت هاي متفاوتي روبه رو هستيم، اما مشاهدات نشان 
مي دهد هيچ يك از ميوه هاي تابستانه را نمي توان زير 20هزار تومان 
تهيه كرد. حتي خريد هندوانه، خربــزه و طالبي نيز كه ارزان ترين و 
به صرفه ترين ميوه هاي تابستانه محسوب مي شوند با توجه به وزني 
كه دارند بيــن 20 تا 30هزار تومان تمام مي شــود. قيمت گيالس، 
زردآلو، شــاه توت و تمشــك بين 60 تا 70هزار تومان است و ديگر 
ميوه  تنها كمي ارزان تر هستند. هم اكنون در ميوه فروشي ها گالبي 
بين 4۵ تا 60هزار تومان، ســيب گالب 20 تا 30هزار تومان، خيار 
13هزار تومان، مــوز 26 تا 29هزار تومان، هلو بيــن 29 تا 38هزار 
تومان، شــليل و شــبرنگ حدود 29 تا 40هزار تومان، هلو انجيري 
30 تا 40هزار تومان، آلبالو 26 تا 40هزار تومان، انگور عسگري 20 
تا 26هزار تومان، آلو قطره طال و آلو شــابلون تــا 37هزار تومان، هر 
عدد هندوانه بين 6 تا 7كيلوگرمي حــدود 40هزار تومان و هر عدد 
طالبي با وزن تقريبي 2كيلوگرم حدودا 20هزار تومان قيمت دارند. 
در ميان سبزيجات و صيفي   نيز افزايش قيمت هويج و گوجه فرنگي 
در هفته هاي گذشــته خبرساز شــده بود. از اين ميان قيمت هويج 
 هنوز در حال افزايش است و درحالي كه در نرخنامه سازمان ميادين

ميوه و تره بار قيمت حدود 10هزار توماني براي آن درج شده، گزارش 
مي شود كه با قيمتي در حدود 13هزار تومان به فروش مي رسد. 

در مغازه هاي سطح شــهر قيمت اين محصول به 20هزار تومان نيز 
مي رسد. تقاضاي باال تنها دليلي اســت كه از سوي مسئوالن براي 
افزايش قيمت هويج عنوان مي شود. تابستان فصل اوج گيري مصرف 
است چراكه در نبود مركبات، هويج و طالبي تنها ميوه هاي مناسب 
براي آبگيري به شمار مي روند و همين امر تقاضا براي اين محصوالت 
را در سطح خانگي و همچنين از ســوي واحدهاي صنفي آبميوه و 
بستني فروشي به طور چشمگيري باال مي برد. مصرف هويج همچنين 
به دليل خواص درماني آن از زمان آغاز شــيوع كرونا افزايش زيادي 
داشته است. اما گوجه، ديگر محصول خبرساز هفته هاي گذشته، به 
تازگي كاهش قيمت داشــته و در ميادين قيمت آن به گفته رئيس 
اتحاديه بارفروشــان ميادين ميوه و تره بار تهــران، از 9هزار تومان 
2 هفته پيش به 6هزار تومان رســيده اســت. قيمت هر كيلو گوجه 
هم اكنون در ميادين سطح شهر 7هزار و400تومان و در مغازه هاي 

ميوه فروشي 12 تا 1۵هزار تومان است.

داليل گراني ميوه 
افزايش هزينه  توليد در بخش كشــاورزي و باغداري يكي از داليل 
رشــد قيمت محصوالت زراعي و باغي عنوان مي شــود؛ درحالي كه 
شكاف عميق ميان قيمت خريد بيشــتر محصوالت به ويژه ميوه ها 
از باغداران با قيمت عرضه آنها در ســطح خرده فروشي حاكي از آن 
است كه مشكالت نظام عرضه و به طور خاص، نبود نظارت در بخش 
توزيع عوامل مهم تري در اين زمينه هســتند. ايــران از بزرگ ترين 
توليدكندگان محصوالت باغي است و در توليد بسياري از محصوالت 
 داراي ركوردهاي جهاني و در ميان 10توليدكننده برتر دنياســت 

 اما مصرف كنندگان داخلي در بدترين شــرايط اقتصــادي، از اين 
ظرفيت باال بهره كافي نمي برند.

آخرين قيمت هاى ميوه در نيمه تابستان
ميانگين قيمت هر كيلوگرم  ميوه در ميانه دومين ماه تابستان 

به 3۵هزار تومان رسيده است

قيمت در سطح شهرقيمت در مياديننام محصول
820014.000خيار ُگلخانه اي 

8.10014.000خيار رسمي
7.40013.000گوجه فرنگي 

420015.000بادمجان
490010.000كدو مسمايي

43006.500سيب زميني نو 
4.6008.000پياز سفيد

7.20010.000انواع سبزي
11.80017.000لوبيا سبز

990018.000هويج

 ميزان اختالف قيمت انواع ميوه در ميادين
و ميانگين سطح شهر )قيمت ها به کيلوگرم/ تومان(

 ميزان اختالف قيمت سبزي و صيفي  در ميادين 
و ميانگين سطح شهر )قيمت ها به کيلوگرم/ تومان(

قيمت در سطح شهرقيمت در مياديننام ميوه
14.00030.000سيب گالب

20.00056.000گالبي
26.00058.000گيالس
17.90040.000هلو 

16.00028.000انگور عسگري
7.90020.000طالبي و گرمك

8.30018.000خربزه
3.4007.000هندوانه

24.50029.000موز
19.50040.000شليل و شبرنگ
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۱۷۰روستاي زنجان در انتظار آب 

كمتر از 2ماه به شــروع پایيز 
مانده است. گرم ترین روزهاي 
سال در حال گذر است و حاال 
گه گداري، باران در نواحي مختلف كشور مي بارد؛ باراني كه 
به نظر در این تابستان دردي از مناطق بي آب و خشك دوا 
نمي كند. در استان زنجان یكي از استان هاي شمال غربي 
كشور هم امسال مانند بسياري از سال هاي گذشته به ویژه 
در حوزه روستایي مشــكل كبود آب وجود دارد. حاال در 
آستانه آخرین  ماه تابستان هستيم، خبري از قطعي هاي 
طوالني آب و برق در شهرها نيست، اما اوضاع 1۷0روستا بر 

همان روال گذشته است.

۱۰سال تنش آبي
حاجي قشــاق یكي از روســتاهاي شهرســتان ایجرود 
سال هاست دچار مشكل شــدید آب است. محمد ریاحي 
یكي از اهالي روستا مي گوید: این نخستين تابستاني نبود 
كه ما به مشكل آب آشاميدني برخورده ایم. بيش از 10سال 
است درگير هستيم. در بسياري از روزها فقط روزي یك 
ساعت به آب دسترسي داریم و با طوالني شدن قطعي نياز 
به آبرساني سيار پيدا مي كنيم. او با بيان اینكه دسترسي 
نداشــتن به آب كه گاهي به مدت چند روز پي درپي هم 
اتفاق مي افتد، براي ســالمندان روســتا بسيار سخت تر 
است،  مي افزاید: روستاي ما به نسبت روستاي پيري است 
و بسياري از روستاهاي مجاور ما هم چنين شرایطي دارند. 
امســال بي آبي به چشــم همه آمد، اما سال هاست با این 
مشــكل دســت و پنجه نرم مي كنيم. اهالي روستاي آب 
باریك بخش حلب هم همين جمله ها را مي گویند. مریم 
موســوي مي گوید: هيچ چيز به اندازه بي آبي آدم را اذیت 
نمي كند. امسال هم كه دارد مي گذرد من نگران سال آینده 
و سال هاي بعدش هســتم. نمي دانم بعدش چه مي شود. 
امسال ما از روســتا به ابهر مي رویم. آنجا بستگان زیادي 
داریم و بهتر است مهاجرت كنيم. البته امسال ظاهرا در ابهر 
هم روزانه تا 12ساعت آب قطع مي شد، اما به هر حال بهتر از 

این وضعيت ماست كه باید چشم به راه 2قطره آب بمانيم.

مشكل آب در شهرها و واحدهاي صنعتي
در زنجان اما این فقط روســتاها نيســتند كه مشكل آب 
 آشاميدني دارند، بلكه ســاكنان شهرهاي استان هم طي 
۳ماه گذشــته به طور ميانگين روزي 10ساعت قطعي و 
نبود آب ناشي از فشار اندك آب در شبكه توزیع را تحمل 
مي كنند و این بار مشكات بخش آب به بخش صنعت هم 
رسيده است و حتي در شــهرك هاي صنعتي كه به دليل 
توسعه زیرســاخت ها كمتر مشــكات این چنيني پيش 
مي آید هم نبود آب بســياري از واحدهــاي صنعتي را به 
تعطيلي روزانه یا شيفتي كشانده است. این در حال است 
 كه اگرچه استان زنجان از حيث تامين منبع پایدار آب براي 
شهرها و روستاها دچار مشــكات جدي است، اما منبع 
عظيمي از پساب هاي صنعتي دارد كه مي تواند دوباره در 
اختيار صنعت قرار بگيرد. مدیرعامل شركت آب و فاضاب 
زنجان درباره وضعيت تنش آبي در این اســتان مي گوید: 
خشكسالي 1۷0روستاي استان زنجان را با مشكل كم آبي 
روبه رو كرده اســت. عليرضا جزي  قاسمي ادامه مي دهد: 
امســال 186ميلي متر بارندگي داشــتيم كه این رقم در 
مقایسه با ســال گذشته ۵2درصد و نســبت به ميانگين 
بلندمدت 40درصد كاهش را نشان مي دهد كه از این حيث 
دهمين استان كم بارش در كشور هستيم. او با بيان اینكه 
در یك بازه زماني 6ماهه منتهي به خرداد قسمت عمده اي 
از استان با خشكسالي متوسط، شدید و بسيار شدید مواجه 
شده است،  توضيح مي دهد: سال گذشته تعداد 201روستا 
مشــكات فصلي و دائمي براي تامين آب داشــتند كه 

۷۹روستا از چالش كم آبي خارج شدند.

اجراي ۷۰پروژه آبرساني
مدیرعامل شــركت آب و فاضاب زنجان بــا بيان اینكه 
۹0درصد جمعيت روســتایي زیر پوشــش شركت آب و 
فاضاب هستند، مي گوید: امســال نيز مشكل تامين آب 
100روستا را حل كردیم اما خشكسالي ها به این مشكل 
دامن زد و تعداد روستاهاي داراي كمبود آب به 1۷0مورد 
افزایش یافت. از طرف دیگر در برخي از روستاها چندبرابر 
نياز آب تأمين مي شــود، اما به دليل رعایت نكردن الگوي 

مصرف فشار مضاعفي به شبكه آبرساني وارد مي شود.
به گفته او، 2سد تهم و كينه ورس براي تأمين آب آشاميدني 
شهرهاي زنجان، ابهر و خرم دره استفاده مي شود، اما تامين 
آب بخش هاي روستایي با توجه به تكيه بر سفره هاي آب 
زیرزميني، قنات و چشمه، متأثر از تغييرات اقليمي است. 
جزی قاسمي با بيان اینكه ۳0روســتاي استان نيازمند 
آبرساني سيار اســت، ادامه مي دهد: براي 18روستا تانكر 
ثابت نصب كردیم كه تانكرهاي ســيار براي آبرساني آب 
آشاميدني به این نقاط مراجعه مي كنند.  هم اكنون شركت 
آب و فاضاب ۳دستگاه سيار براي آبرساني در اختيار دارد 
و روستاهاي زنجان و ماه نشان با بيشترین مشكل كمبود 
آب دســت و پنجه نرم مي كنند. مدیرعامل شركت آب و 
فاضاب زنجان تعداد پروژه هاي در دست اجرا كه مي تواند 
مشكل 1۵0روستا را حل كند را ۷0مورد اعام مي كند و 
مي گوید: از ابتداي امسال هيچ اعتباري براي اجراي پروژه ها 
تخصيص داده نشده اســت. همچنين قطعي مداوم برق 
معضاتي را براي تاسيسات آبرساني ایجاد كرده و موجب 

از دست دادن ذخيره آب آشاميدني و بهداشتي مي شود.

كرونا در همه سوي كشــور همچنان جان 
مي ســتاند. برتعداد بيماران دسته دسته گزارش

افــزوده مي شــود و اين روند گويا ســر 
بازايستادن ندارد. مي شود نقطه هايي كه هنوز روي نقشه 
قرمز نشده اند را با انگشت شمارش كرد زيرا حاال شهرهاي 
قرمز كرونايي فقط سرخ تر مي شوند و هيچ شهري به جمع 
زردها و نارنجي ها اضافه نمي شود. در جنوب، شمال، شرق 
و غرب كشور مدام خبر مي رسد كه بيماران بيشتر شده اند 
و فوتي ها افزايش يافته اند، گويا تنها راه چاره آن است كه 

خودمان به فكر خودمان باشيم.

هرمزگان و 5 ماه وضعيت بحراني مداوم
كمي پس از تعطيات نوروز بود كه شهرهاي هرمزگان یكي 
یكي شروع به قرمز شدن كردند. با گذشــت ۵ماه اما شرایط 
نه تنهــا بهبود نيافته كه به گفته ســخنگوي علوم پزشــكي 

هرمزگان از هميشه بحراني تر است.
فاطمه نوروزیان به همشــهري مي گوید: متأسفانه سفرهاي 
تفریحي مداوم به استان و باز بودن تاالرها موجب شده است 
از فروردین وارد موج شــدید كرونا شــویم. شيوع سویه دلتا 
با سرعت انتقال بسيار زیاد هم شــرایط را بدتر كرد و اكنون 
شــرایط ما با فروردین تفاوتي ندارد درحالي كه با ویروســي 

وحشي تر مواجهيم. 
وي با بيان اینكه رعایت پروتكل هاي بهداشــتي در اســتان 
كاهش داشته است، می گوید: برگزاري عروسي ها هم متأسفانه 

ادامه دارد و كسي هم از این روند جلوگيري نمي كند.
سخنگوي علوم پزشــكي هرمزگان درباره مشكات درماني 
اســتان نيز مي گوید: كمبود پرستار در اســتان پس از اعام 
فراخوان از ســوي علوم پزشــكي تا حدي بهتر شده است. 
هم اكنون 2۷پرستار از سراسر كشــور جذب استان شده اند 
و ارتش نيز 10پرستار به اســتان اعزام كرده است تا بخشي 
از مشــكات رفع شــود. در زمينه كمبود تخت هم با ایجاد 
2بيمارستان صحرایي از سوي ارتش و سپاه پاسداران تا حدي 
مشكل رفع شده است. نوروزیان مهم ترین آسيب هرمزگان 
را ادامه روند عادي زندگي در استان مي داند و ادامه مي دهد: 
حداقل براي یك هفته باید تمام اصناف، صنایع و ادارات استان 
تعطيل و همه انواع سفر لغو شود تا چرخه ابتا در استان كمي 
كند شــود. وي درباره دليل پذیرفته نشــدن این درخواست 
هرمزگان كه بارها از سوي مسئوالن استان مطرح شده است 
هم می گوید: هرمزگان یكي از مهم ترین استان هاي صنعتي 
كشور است و تعطيلي این صنایع مشكات اقتصادي زیادي 
را ایجاد خواهد كرد. این موضوع موجب شده است با تعطيلي 
استان موافقت نشود هرچند از نظر ما فعاالن حوزه بهداشت و 

درمان، سامت بر اقتصاد ارجحيت دارد.

هر ۳۰دقيقه يك مرگ در مازندران
كروناي هندي در روزهاي گذشته تقریبا هر ۳0دقيقه جان 
یك مازندراني را گرفته است تا با مرگ 4۹نفر در یك شبانه روز 
- معادل 11.2درصد آمار كشوري- بحران كرونا در این استان 
پررنگ تر از روزهاي سياه گذشته شود. با این حال ميزان توجه 

به پروتكل هاي بهداشتي در مازندران همچنان روندي كاهشي 
را دنبال مي كند. ثبت این تعــداد مرگ كرونایي در مازندران 
طي 24ساعت وقتي در مقایسه با مجموع مرگ هاي كرونایي 
كشور طي همين مدت قرار بگيرد، هولناكي وضعيت كرونا در 
مازندران را بيشتر نشان مي دهد. مرگ هاي كرونایي در حالي 
به 4۹نفر در شبانه روز رسيده كه گروه هاي سني باالي ۵۵سال 
مازندران واكسينه و بخش زیادي از آنها در مقابل این بيماري 
مصون شــده اند، اما با این حال به دليل شيوع بسيار گسترده 
ویروس و بي توجهي به پروتكل ها رونــد مرگ هاي كرونایي 

استان باالست.

سيستم بهداشتي كردستان تاب آوري ندارد
گرچه غرب كشور دیرتر از شــرق و مركز درگير ویروس دلتا 
شده است، اما اســتان هاي غربي ازجمله كردستان اكنون با 
افزایش بحران و به ویژه ابتاي تعداد بيشتري از شهروندان به 
ویروس كرونا مواجه هستند. تا آنجا كه طي 2هفته تست هاي 

مثبت استان از ۷ به 2۵درصد رسيده است.
معاون بهداشتي علوم پزشكي كردستان به همشهري مي گوید: 
متأسفانه در ماه هاي گذشته نظارت مشتركي كه سازمان هاي 
مختلف بر رعایت پروتكل ها از سوي اصناف داشتند، كاهش 
پيدا كرده است. از سوي دیگر شهروندان هم دیگر تمایلي به 
رعایت پروتكل ها ندارند، در كردستان برگزاري مراسم عروسي 
از تاالرها به خانه منتقل شده و از آنجا كه خانه هاي مردم قابل 

نظارت نيست، وضعيت ممكن است وخيم تر شود.
ابراهيم قادري با بيان اینكه بزرگ ترین آسيبي  كه كردستان 
را در این شــرایط تهدید مي كند كاهش تاب آوري سيستم 
بهداشتي استان اســت، ادامه مي دهد: ما به تنهایي وظيفه 
پيشگيري، نظارت و واكسيناسيون را به عهده داریم و بودجه 
چنداني هــم دریافت نمي كنيم. حتــي بدهكاري هاي ما به 

حقوق پرسنل هم رسيده است.
وي با بيان اینكه اگر در سيســتم بهداشــتي نتوانيم جلوي 
گسترش بيماري را بگيریم، انبوه بيماران به بيمارستان هاي 
استان سرازیر مي  شــوند، می گوید: اگر تعداد بيماران از این 
بيشتر شود، در كردســتان هم فاجعه اتفاق خواهد افتاد و با 

كمبودهاي درماني مواجه خواهيم شد.

خيز كرونا در خوزستان 
استان خوزســتان هم دوباره به بحراني شــدن شرایط كرونا 
نزدیك مي شود تا آنجا كه رئيس دانشگاه علوم پزشكي جندي 
شاپور اهواز به مردم توصيه كرده به دليل خيز جدید كرونا در 

استان به مدت 2هفته در منزل بمانند.
فرهاد ابول نژادیان مي گوید: اكنون بيمارســتان رازي اهواز 
مملو از بيماراني است كه به بيماري كووید-1۹ مبتا شده اند. 
همكاران ما در بخش هاي بهداشــتي و درماني شــبانه روز 
مشغول خدمات رساني به بيماران هستند ولي سيل مراجعان 

بسيار باالست.
وي ادامــه مي دهــد: در شــبانه روز گذشــته ۷200نفر به 
بيمارستان ها و مراكز درماني استان مراجعه كرده و 42۳نفر 
از آنان بستري شده اند. به یك هزار نفر نيز به صورت سرپایي 
خدمات داروهاي تزریقي ارائه مي شود كه این آمار بي سابقه 

است.
وي خطاب به مردم می گوید: اگر مي خواهيد در امان باشيد 
و كارتان به بيمارســتان نكشــد، 2هفته تحمل كنيد و در 
خانه هایتان بمانيد تا پيك جدید كرونا فروكش كند. مردم دید 
و بازدیدها و دورهمي ها را تعطيل كنند و جز موارد ضروري از 

منازل خود خارج نشوند.

قزوين تمام قرمز
در همه استان ها شرایط، بحراني است و قزوین هم مشكاتي 
مشــابه دیگر اســتان ها دارد. معاون بهداشتي علوم پزشكي 
قزوین به همشــهري مي گوید: افزایش بستري ها در قزوین 
با سرعت زیادي در حال وقوع است. روزانه تقریبا 8۵0مثبت 

جدید و 1۵0بستري جدید داریم كه آمار كمي نيست. 
جال رحماني ادامه مي دهد: مردم واقعا پروتكل ها را رعایت 
نمي كنند و با نزدیك شدن به ایام ســوگواري محرم، مراسم 
عروسي بسياري در استان برگزار مي شود. اگر پيگيري كنيم 
همه كســاني كه كرونایشان مثبت مي شــود در عروسي یا 
مهماني پرجمعيتي حضور داشته اند. وي با بيان اینكه تا وقتي 
كه پروتكل ها از ســوي مردم و اصناف رعایت نشود، تغييري 
در اوضاع حاصل نمي شود، مي افزاید: در این وضعيت ما شاید 
توانایي تامين ۵0 یا 60تخت دیگر را در علوم پزشكي استان 
براي بيماران كرونایي داشته باشيم و این یكي از دغدغه هاي 
ماست. با بسيج و سپاه اســتان برنامه ریزي كرده ایم كه افراد 
كرونا مثبت در استان رهگيري و راهنمایي شوند تا بتوانيم با 

نگه داشتن آنها در خانه كمي بار بيماري را كم كنيم.

       
مشكل فقط همين استان ها نيست، در سراسر كشور بحران 
كرونا به همين شكل ادامه دارد. حاال كم كم حرف ها تكراري 
شده اند، مسئله قطع شــدن روند بيماري است؛ موضوعي كه 
مردم هم به اندازه مسئوالن درماني كشور درباره آن مسئول 
هستند. هر كدام از ما مي توانيم محل قطع یك زنجيره ابتا 
باشيم، شاید بهتر است فقط كمي به اطرافيان و عزیزانمان فكر 

كنيم و براي نجاتشان خطر را جدي بگيریم.

ستاره حجتي 
خبرنگار

شهرهایکروناییهرروزسرخترمیشوند
در اوج پيك پنجم، حاال شهرهایی كه هنوز روی نقشه قرمز نشده اند را می توان با  انگشت شمارش كرد

عكس نوشت 

توليد گل رز شاخه بريده در معموره
در گلخانه روستاي معموره در شهرستان بروجن استان چهارمحال و بختياري، ساالنه بيش از ۷۵0هزار 
رز شاخه بریده توليد مي شود و زمينه اشتغال براي 10نفر از جوانان این منطقه ایجاد شده است. مصرف 
حداقلي آب  در گلخانه ها مي تواند الگوي مناسبي براي ترویج كشت و كار در مناطقي باشد كه به دليل 

كمبود آب قادر به توسعه كشاورزي نيستند.
عكس: مهر

 اعتراض مسالمت آمیز 
حق مردم است حميده پازوكي 

خبرنگار

ممنوعيتسفربهخراسانرضوي
 اوضاع خراسان رضوي از بحران گذشته است. در هفته هاي گذشته اين استان همه مشكالت ناشي از كرونا را تجربه كرده 
است؛ از كمبود دارو گرفته، تا تكميل ظرفيت بيمارستان ها و حتي كمبود اكسيژن. حال اما به گفته دبير ستاد مبارزه با كروناي 
خراسان رضوي قرار است با پيشنهاد مديريت استان و موافقت ستاد ملي پيشگيري و مقابله با ويروس كرونا، سفر به خراسان 

رضوي از مبدا تمام استان هاي كشور ممنوع شود.
سيدحميد موسوي مي گويد: با توجه به افزايش تعداد بستري ها و فوتي هاي استان نسبت به قبل از پيك، رئيس ستاد مقابله 
با كرونای استان عالوه بر صدور دستوراتي براي عبور از وضعيت موجود به دنبال گرفتن مجوزهاي بيشتر براي مديريت بهتر 

موضوع از ستاد ملي بوده است.
وي مي افزايد: با خيز جديد كروناي دلتا در استان، استاندار خراسان رضوي طي مكاتبه اي از ستاد ملي خواستند تا سفر به 
خراسان رضوي از مبدا ممنوع و سفر اتباع خارجي هم محدود شود كه در همين راستا نهايتا ستاد ملي كرونا ديروز با اين 
درخواست استان موافقت و به تمام استان هاي كشور ابالغ كرد تا اطالع ثانوي هيچ استاني مجوزي براي ورود به خراسان 

رضوي صادر نكند.
دبير ستاد مبارزه با كروناي خراســان رضوي ادامه مي دهد: اين ممنوعيت و محدوديت ها تا زماني ادامه خواهد داشت كه 
شرايط استان از وضعيت پيك خارج شود و در اين فاصله زماني بتوانيم استان را در حوزه درمان و پيشگيري مديريت كنيم.

موسوي مي گويد: به فرمانداري هاي استان ابالغ شده كه صرفا براي موارد اضطراري مجوز تردد درون استاني صادر كنند تا از 
مبدا شهرستان هاي داخل استان به شهر مشهد هم تردد در حداقل ممكن انجام شود.

ث
مك

روزهاي زيادي از اعتراض  اهالي خوزســتان به كم آبي 
مي گذرد ؛ شرايط نسبتا عادي شــده، اما مطالبه  مردم و گزارش 2

مسئوالن درباره توقف طرح هاي انتقال آب همچنان ادامه 
دارد و اعتراض هاي مجازي كه از قبل هم وجود داشت، در جريان است. 
به گزارش همشهري، اعتراض خوزستاني ها به مشكالت آب از خرداد 
ماه مطرح شده بود ، اما با شروع فصل تابستان، خشك شدن رود كرخه 
و تاالب هورالعظيم،  زخم كهنه اهالي اين ديار درباره طرح هاي انتقال 
آب، دوباره ســر باز كرد و اين بار كار به اعتراض هاي خياباني رسيد؛ 
اعتراض هايي كه به گفته فرماندار سوسنگرد، به عنوان شهري كه شاهد 
نخستين تجمع ها بود تا روز پنجم به صورت مسالمت آميز و همراه با 
اسكورت نيروي انتظامي و با تامين امنيت كامل برگزار و از ششمين روز، 

درگير حاشيه هاي زيادي شد.

    اعتراض ها چرا شروع شد؟

حميد سياوی، فرماندار سوسنگرد با اشاره به كاهش بارندگي در زمستان۹۹و 
ذخيره آب پشت سد كرخه به زیر 40درصد به همشهري مي گوید: این آب باید 
مدیریت مي شد تا هم كفاف آب آشاميدني را بدهد، هم احشام و بعد به كشاورزي 
و حقابه زیست _محيطي تاالب هورالعظيم هم برسد. وزارت نيرو و سازمان آب و 
برق به عنوان نماینده وزارت نيرو، اقداماتي را براي مدیریت آب انجام دادند و قرار 
بود در حوزه كشاورزي، كشت هاي با مصرف آب پایين، جایگزین كشت شلتوك 
كه به ویژه در شبكه رودخانه اي كرخه دیده مي شود، شود. اما متأسفانه كشت 
شلتوك در وسعت زیادي انجام شد و در نتيجه آبي كه از سد براي آشاميدن، دام و 
در انتهایي ترین نقطه تاالب رها مي شد، در طول مسير آب بيش از اندازه از سوي 
كشاورزان برداشت مي شد اما با وجود هشدارها ، كشاورزان رعایت نكردند و در 

نتيجه شاهد كمبود آب در پایين دست كرخه بودیم.
حميد سياوي، اعتراض هاي اوليه مردم سوســنگرد را نتيجه همين موضوع 
مي داند و مي افزاید: حق مردم اســت كه اعتراض داشــته باشــند و به صورت 
مسالمت آميز این پيام را به ما بدهند كه مشكلي دارند. درخواست مردم به صورت 
مسالمت آميز مطرح شده بود و بعد از چند روز افرادي سودجو این اعتراض ها را با 
سنگ پراني، شعارهاي ناهنجار و استفاده از پرچم جدایي طلبي به حاشيه بردند. 
اكثریت مردم این موضوع را در همان روزهاي اول متوجه شــدند و با توجه به 
اینكه آب هم نسبتا در رودخانه جاري شده بود، موقتا از اعتراض دست كشيدند. 
با توجه به حضور این افراد سودجو، باید براي حفظ امنيت و جان مردم اقدامات 
الزم صورت مي گرفت و در نتيجه با شناسایي افرادي كه مخل نظم بودند و در 
شهرها جابه جا مي شدند تدابير امنيتي الزم را انجام دادیم. در سوسنگرد افرادي 

دیده مي شدند كه بومي منطقه نبودند و از مناطق دیگر آمده بودند.
وي با بيان اینكه، افراد عادي بازداشت شده در جریان اعتراض هاي خوزستان در 
اسرع وقت آزاد شده اند، می گوید:  با توجه به دستور رئيس قوه قضایيه و دادستان 
شهرستان، افرادي  كه مشكل امنيتي نداشتند، آزاد شدند. آمار دقيقي در این باره 
ندارم؛ چون این مســائل امنيتي اســت، اما فقط مي توانم بگویم اكثریت افراد 

بازداشت  شده آزاد شده اند.

   به اعتراض مسالمت آميز كاري نداشتيم

فرماندار سوسنگرد، شرایط فعلي شهر را آرام و عادي توصيف مي كند و مي گوید: 
مردم، نيروهاي انتظامي، ســپاه، بسيج و شــيوخ عرب و بزرگان كمك بزرگي 
كردند تا امنيت را برقرار كنند. ما بعد از روز ششم و ورود افراد سودجو به ميان 
مردم، براي ایجاد آرامش طبق دستورالعمل عمل كردیم. ممكن است افرادي 
از مردم عادي هم در این جریان بازداشــت شده باشــند، اما قطعا رسيدگي به 
كارشان سریع تر بود و به سرعت آزاد شــدند. كسي كه به صورت مسالمت آميز 
مطالبات خود را بگوید بازداشت نمي شــود. اعتراض هاي زیادي اتفاق مي افتد 
كه حتي مسئوالن هم در كنار مردم قرار مي گيرد؛ به ویژه در این مورد اخير كه 
مقام معظم رهبري هم اعام كردند باید به مطالبات رسيدگي شود و مطالبات 

مردم به حق است.

   رسيدگي به مطالبات مردم

فرماندار سوسنگرد در بخش دیگري از صحبت هاي خود با بيان اینكه رسيدگي 
به امور و اعتراض هاي مردم هم شروع شــده است، مي گوید: با آبرساني با تانكر 
و بازسازي تاسيسات آبرســاني تقریبا به وضعيت قبل بازگشته ایم. تاسيسات 
آبرساني امام علي)ع( در دشت آزادگان و هویزه طي كمتر از 4۵روز به بهره برداري 
می رسد و درخصوص پرداخت خسارت به دامداران و كشاورزانی كه صاحبان 
كشت هاي دائمي مثل باغ و نخل هســتند هم پرونده ای تشكيل شده است تا 

خسارت شان پرداخت شود.
سياوي با اشاره به تصویب اعتبار هایي براي حل مشكل تنش آبي از سوي دولت 
می گوید: اعتبار مورد نياز براي الیروبي رودخانه ها هم تامين شده و در حال انجام 
است. با این وضعيت آب در رودخانه جاري و كشت تابستانه هم شروع شده كه با 
توجه به نوع الگوي كشت، آب به هورالعظيم رسيد. هم اكنون وضعيت بهتر شده 
و در تاش هستيم كه باقي مشكات موجود ناشي از تعمير و بازسازي تاسيسات 

آبرساني را هم هر چه سریع تر انجام دهيم.

   آزادي افراد بدون جرم امنيتي

پيش از این هم نماینده اهواز در مجلس شــوراي اســامي گفتــه بود كه با 
دســتور رئيس قوه قضایيه، هر فرد بازداشــتي كه جرم خاصي مرتكب نشده 
 و فقط به دليل حضــور در اعتراضات و حضور در تجمعات بازداشــت شــده،  
آزاد شده است. سيدكریم حسيني توضيح مي دهد: با پيگيري هایي كه از طریق 
مجلس داشتيم و همچنين با دستوري كه رئيس قوه قضایيه صادر كردند، بخش 
زیادي از افراد بازداشت شده آزاد شدند و بخشــي از آنان مانده اند كه ما اصرار 
بر آزادي آنها هم داریم،  به ویژه افرادي كه فقط صــرف حضور در اعتراضات و 

تجمعات بازداشت شده اند.

فرماندار سوسنگرد در گفت و گو با همشهری از آخرین وضعيت اعتراضات و 
رسيدگی به مشكات مردم می گوید
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اگرچه ارزش هاي اكولوژيكي جنگل هاي زاگرسي و هيركاني در باالترين حد خود قرار 
دارد، اما طرح تنفس جنگل نتوانســته موجب عدم بهره برداري از چوب اين بخش از جنگل

منابع طبيعي كشور شود.
به گزارش همشــهري، نهمين وبينار از مجموعه وبينارهاي بخشي از راه حل با موضوع جنگل هاي 
هيركاني برگزار شــد. اين همايش ها با همكاري گــروه مردمي قرار ســبز، اتحاديه انجمن هاي 
علمي دانشجويي محيط زيست، باشگاه دانشــجويان حامي محيط زيست و منابع طبيعي، انجمن 
محيط زيست دانشــگاه تهران و حمايت بيش از 60تشكل دانشــجويي و مردم نهاد سراسر كشور 

برگزار شد.
در اين وبينار، انوشيروان شيرواني، عضو هيأت علمي گروه جنگل داري و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران 
ضمن اشاره به قدمت 2ميليون ساله جنگل هاي هيركاني و وجود گونه هاي كهنسال درختي با ارتفاع 
و قطر خيلي زياد، گفت: به دليل بي توجهي و مديريت نادرســت در امور جنگل داري، طي 42سال 
مساحت اين جنگل ها از 2.3ميليون هكتار به 1.8ميليون هكتار رسيده است. وي در ادامه خاطرنشان 
كرد: ارزش هاي اكولوژيكي، زيســتي و اقتصادي اين جنگل ها به واسطه وجود گونه هاي فسيلي، 
تاالب هاي زيبا و متنوع و وجود گونه هاي درختي با ارتفاع بســيار زياد و گونه هاي باارزش دارويي 
است و همين ويژگي ها سبب شده كه اين جنگل ها جزو كانون هاي باارزش تنوع زيستي محسوب 
شوند. شيرواني گفت: وجود اين همه تنوع در يك منطقه قطعا مي تواند اين منطقه را با چالش هايي 
مواجه كند كه يكي از اين چالش ها وجود انسان و دام در جنگل است كه حضور اين دو عامل آسيب 
خيلي جدي به بافت جنگل وارد مي سازد؛ ازجمله كاهش پوشش گياهي به دليل چراي بي رويه دام 
و افزايش تراكم خاك كه منجر به كاهش كيفيت خاك براي كاشت نهال مي شود. وي در پايان وجود 
يك طرح حفاظتي درست از جنگل ها را الزامي دانست و ادامه داد: حفاظت به معناي عدم بهره برداري 
از جنگل ها نيست. آنچه از جنگل ها در قالب طرح جنگل داري برداشت مي شود، درست و با قاعده و 
قانون است و طرح استراحت جنگل هم اكنون سبب وارد شدن آسيب هايي به جنگل ها مي شود كه 

اين آسيب ها در سال هاي آتي نمايان مي شود.
در بخش ديگر وبينار، سيدابوالفضل ميرقاسمي درخصوص نقش تشكل هاي مردم نهاد و چالش هاي 
موجود درخصوص عدم همكاري با ان جي اوها و همچنين مشكالت و نقاط ضعف آنها گفت: ضعف 
ساختاري و رقابت ناســالم در بين ان جي اوها از عمده مشــكالت اين سازمان هاست. وي در ادامه 
سخنانش ضمن اشاره به چالش هاي مديريت مشاركتی جنگل و عدم وجود مديريت مشاركتي، غلبه 
نظام برنامه ريزي بخشي نگر و كم توجهي به رويكردهاي مشاركتي باال و پايين، ضعف هماهنگي بين 
دستگاه هاي دولتي، ضعف قوانين و مقررات يا روي هم افتادگي قوانين، ضعف سرمايه هاي اجتماعي 
و تأثير آن بر تخريب منابع طبيعي و محيط زيست، تعدد مراجع تصميم گيري و اعمال نفوذ، مشكالت 
اقتصادي و كمبود درآمد و مواردي ديگر را از داليل اصلي عدم وجود مديريت مشــاركتي دانست. 
ميرقاسمي در بخش آخر نقش سازمان هاي دولتي و مردم نهاد را در امر حفاظت بسيار ضروري دانست 
و گفت:  فعاليت اين ان جي اوها در بخش هاي خصوصي مي تواند در بسياري از موارد نتيجه مثبتي در 

جهت رفع مشكالت محيط زيستي داشته باشد.
در بخش سوم و آخر وبينار حنيف رضا گلزار، كنشگر محيط زيست و منابع طبيعي ضمن بيان اهميت 
جنگل هاي هيركاني، عوامل تهديد كننده در حوزه محيط زيست را در 2بخش طبيعي و غيرطبيعي 
دسته بندي كرد كه در اين بين تغيير اقليم از عوامل بسيار مهم محسوب مي شود؛ چراكه با تغيير 
اقليم رويش گياهان دچار اختالل شده و بسياري از آفات و بيماري ها در جنگل شيوع پيدا مي كند. 
تأثير اين عامل به قدري جدي  است كه آخرين رويشگاه هايي كه يخبندان را پشت سر گذاشته اند بر 
اثر تغيير اقليم نابود شده اند. وي در ادامه سخنانش به ساير عوامل تهديدكننده از جمله قاچاق چوب، 
فعاليت انسان و دام، پروژه هاي عمراني، سدسازي و آتش سوزي اشاره كرد و گفت: تك تك اين موارد 
به زعم خود بسيار حائز اهميت اســت. عدم وجود تجهيزات الزم براي مهار آتش جنگل، رفت وآمد 
انسان در جنگل و چراي بيش از اندازه دام، راه اندازي پروژه هاي راهسازي با شعار توسعه براي مردم، 
احداث سدهاي غيرمجاز، بارگذاري مازاد جمعيت، مسافرت هاي آسان و كم هزينه و... سبب نابودي 
پوشش گياهي، افزايش آلودگي در جنگل ها و تخريب پروفيل خاك كف جنگل شده است. وي در 
انتهاي سخنانش يكي از دستاوردهاي تاريخي در حوزه محيط زيست و جنگل را توقف بهره برداري 
از جنگل ها دانست و گفت: در سال هاي اخير بهره برداري نادرست از جنگل ها در زمينه قاچاق چوب 
و ساير فرآورده هاي غيرچوبي نظير انواع داروهاي گياهي و قارچ هاي مختلف كه ارزش تجاري دارند 
منجر به نابودي اراضي جنگلي ما شده و كليت جنگل هاي هيركاني به شدت كاهش يافته است كه 

طرح استراحت جنگل تا حد زيادي مي تواند به جبران اين آسيب ها كمك كند.

خبرهاي كوتاه

3شهيدحريقجنگلهايفيروزآبادتشييعشدند
پيكر 3نفر از شهداي فداكار آتش ســوزي اراضي جنگلي منطقه 

هايقر شهرستان فيروزآباد تشييع و به خاك سپرده شد.
به گزارش همشــهري، در جريان آتش ســوزي ارتفاعات هايقر 
شهرستان فيروزآباد 3نفر از امدادگران طبيعت دوست به نام هاي 
ناصر، حامد و رضا بهزادي از دليرمردان عشــاير و بوميان محلي 
منطقه هايقر روســتاي چهار قاش از توابع مركزي شهرســتان 
فيروزآباد 3روز پيش حين انجام عمليات اطفاي حريق در محاصره 

آتش قرار گرفته و شهادت گونه جان خود را از دست دادند.
عبدالحسن صمدنژاد، مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري فارس در 
اين مراسم با ابراز تأسف و تسليت از وقوع اين حادثه، گفت: طبيعت 
از مظاهر خلقت و متعلق به همه اركان جامعه و مهم تر از همه نسل 
آينده است و اين عرصه ها بزرگ ترين نعمتي است كه خداوند در 
اختيار انسان ها قرار داده است. وي با بيان اينكه مدافعان، عاشقان و 
محافظان طبيعت با همه سختي ها و كمبودها همواره در خط مقدم 
با شجاعت تمام تا پاي جان خود در برابر حفاظت از اين عرصه ها 
ايســتادگي مي كنند افزود: شــهداي مظلوم و فداكار اين حادثه 
دردناك نيز با ايستادگي خود نشان دادند همه بايد در كنار يكديگر 
در حفاظت از عرصه هاي ارزشــمند و ناياب منابع طبيعي تالش 
كنيم و ما نيز به عنوان ادامه دهنــده راه آنان هرگز اجازه نخواهيم 
داد خون اين شهيدان پايمال شود. مسعود منصور، رئيس سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور نيز در پيامي به بازماندگان اين 

حادثه تسليت گفت.

آغازراليكشوريدرروزهايكرونا
با وجود اعالم وضعيت بحراني كرونا در كشــور، اوضاع اسفناك 
بيمارستان ها و افزايش آمار روزانه مرگ ومير و همچنين منع تردد 
و مسافرت بين 3۹۵شــهر، وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري، 
رالي كمپرها را با هدف ترويج سفر مسئوالنه در دوران كرونا و رونق 

گردشگري داخلي راه انداخته است.
به گزارش ايســنا، اين رالي مختص كمپرها ســت. اين خودروها 
براي خواب، آشپزي و دستشــويي تجهيز شده اند و بيشتر معني 
خودروهاي مســافرتي و تفريحي را مي دهند. اين رالي از سوي 
كانون جهانگردي و اتومبيلراني كــه زيرمجموعه وزارت ميراث 
فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي است، از ديروز )جمعه( آغاز 
شده و در آن، 40دستگاه خودروي كمپر و كارواني شركت كرده اند 
كه با عبور از مســير تهران، البرز و قزوين، 2روز هم كنار درياچه 
»خلشكوه« از توابع شهرســتان رودبار مستقر مي شوند. حسين 
اربابي، مديرعامل كانون جهانگــردي و اتومبيلراني گفته كه اين 
رالي با رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي و فاصله گذاري اجتماعي 
انجام مي شــود و هدف آن هم ترويج سفر مســئوالنه در دوران 
كرونا و رونق گردشــگري داخلي و همچنين ايجاد شور و نشاط 

اجتماعي است.

اقامت۱۰۶۶خارجيطي4ماهنخســتســالدر
خوزستان

مديركل ميراث فرهنگي، گردشــگري و صنايع دســتي استان 
خوزستان با اشاره به افزايش تعداد مسافران اين استان در تيرماه 
ســال جاري، گفت: طي 4ماه نخست ســال جاري شاهد اقامت 
23010 مسافر ايراني و 1066 مســافر خارجي در مراكز اقامتي 

استان بوديم.
به گزارش ايلنا، ســيدحكمت اهلل موســوي درخصــوص تعداد 
گردشــگران ايراني و خارجي كه طي 3 ماه نخســت سال1400 
به اين استان سفر كرده اند، گفت: براســاس اعالم سامانه جامع 
نظارت، آمــار و اطالعات تاسيســات گردشــگري از تاريخ اول 
فروردين تا 31خرداد ماه ســال جاري در مراكــز اقامتي همچون 
هتل، هتل بيمارســتان، گروه هتل هاي ايرانگردي و جهانگردي، 
گروه هتل هاي پارسيان، گروه هتل هاي پارس، گروه هتل هاي هما، 
گروه هتل هاي كوثر، هتل بوتيك سنتي، متل، مهمان پذير، هتل 
آپارتمان، زائرسرا، خانه مسافر، اقامتگاه بومگردي، اقامتگاه سنتي، 
تاسيســات اقامتي و پذيرايي در مجتمع بين راهي و پانسيون ها؛ 
1۷42۵گردشگر ايراني و ۵۹3مسافر خارجي اقامت داشتند. در 
اين ميان 3۵04۹مسافر مقيم ايراني و 1410مسافر مقيم خارجي 

نيز در اين مراكز اقامت داشتند.
موسوي در ادامه به آمار تعداد گردشگران استان خوزستان از تاريخ 
اول فروردين تا پايان تيرماه سال1400 اشاره كرد و گفت: مسافران 
ايراني ورودي اســتان طي تير ماه ۵۵8۵ نفر افزايش يافت و آمار 
مسافران ورودي استان را در 4ماه نخست سال جاري به 23010 
رساند. در اين ميان تعداد مسافران خارجي خوزستان نيز تقريبا 

دو برابر شد و به رقم 1066 رسيد.

آغــازعملياتپروژه۶هزارهكتاريســاماندهي
روانابها

عمليات اجرايي پروژه 6هزار هكتاري ساماندهي نزوالت آسماني و 
رواناب ها در استان خوزستان آغاز شد. اين عمليات 6هزار هكتاري 
در اميديه، هنديجان و ماهشهر در دستور كار قرار گرفته، تا با توجه 
به وضعيت خشكسالي استان كمك خوبي به نگهداشت رواناب در 

منطقه صورت گيرد.
به گزارش همشهري، محمد تقي سجادي، مديركل منابع طبيعي 
و آبخيزداري خوزســتان گفت: از 6.۵ميليون هكتار مســاحت 
خوزستان حدود يك ميليون و2۷۵ هزار هكتار بيابان، يك ميليون 
هكتار جنگل و 2.۵ميليون مرتع و باقيمانده نيز اماكن شهري و... 
است كه 3۵0هزار هكتار كانون اصلي گردوغبار در چند شهرستان 
ازجمله اهواز، ماهشهر، اميديه، هنديجان و دشت آزادگان پراكنده 

است. 
در 3۵0هــزار هكتــار بيابان هــاي خوزســتان، اقدامات خوب 
بيابان زدايي صورت گرفته  و تاكنون 2۵هــزار هكتار نهال كاري، 
26هزار هكتار مالچ پاشي، 1۷هزار هكتار مديريت رواناب و امروز 
نيز 6هزار هكتار به آن اضافه شده است. وي ادامه داد: اكنون عمده 
پروژه هاي حوزه بيابان زدايي، توســط بسيج سازندگي با سرعت 
بيشتري نسبت به ساير اســتان ها در حال انجام است. مديركل 
منابع طبيعي و آبخيزداري خوزســتان افزود: مديريت رواناب در 
اميديه از برنامه هاي زيربنايي در حوزه منابع طبيعي اســت و اگر 
بتوانيم رواناب را مديريت كنيم، به سيل تبديل نمي شود و به نوعي 
پيشگيري صورت مي گيرد؛ در هنديجان نيز ايجاد هاللي آبگير، 
گوراب و فارو شرايط خوبي را براي كنترل رواناب ايجاد كرده است. 
تاكنون 840ميليارد ريال از منابع ملي به حــوزه منابع طبيعي 
خوزستان پرداخت شده و 140ميليارد ريال نيز براي برنامه هاي 
بيابان زدايي تخصيص داده شد و در بحث تنش آبي نيز ۷00ميليارد 
ريال براي اجراي برنامه هــاي حوزه منابع طبيعي اختصاص داده 

شده است.

سيدمحمدفخار
خبر نگار

 خشكسالي 
به استان هاي شمالي رسيد 
مركز ملي خشكسالي: بارندگي در گيالن و مازندران نسبت به سال گذشته 2۵درصد كاهش يافته است

سال هاســت چــراغ خطر 
تغيير
خشكســالي در استان هاي اقليم

خشك و نيمه خشك كشور 
روشن شــده و هر روز بر دامنه اين خطر 
قريب الوقوع افزوده مي شــود اما اين همه 
خطر نيست. آمارها نشان مي دهد كه خطر 
خشكسالي براي استان هاي سبز و پربارش 

شمالي نيز وجود دارد.
مركز ملي خشكســالي و مديريت بحران 
ديــروز در اين بــاره رســما اعــالم كرد 
كه بارندگي هــا در اســتان هاي گيالن و 
مازندران تا 2۵درصد كمتر از سال گذشته 
بوده است. احد وظيفه، رئيس اين مركز به 
همشــهري گفت: در سال هاي اخير خطر 
خشكســالي براي همه كشــور با شدت و 
ضعف وجود داشــته و اين فقط مشــكل 
اســتان هاي جنوبي نيســت. كم بارشي 

در كل كشــور حاكــم اســت، به طــور 
مثــال آذربايجــان تا 2۵درصــد كمبود 
بارش داشــته، اما همين كمبــود بارش 
در كرمانشــاه ۵2درصد و در چهارمحال 

3۵درصد بوده است. 
بنابراين خشكســالي در تمام كشور ديده 
مي شود اما اين موضوع هم به پتانسيل آن 
منطقه ربط دارد كه حتي در نوار شــمالي 
كشــور هم امســال بارندگي ها كم بوده 
اســت، در گيالن و مازندران تا 2۵درصد 
بارندگي ها كمتر از پارسال بوده است اما در 
خوزستان كاهش بارندگي بيشتر و نزديك 
به ۵0درصد است. به گفته وظيفه، كاهش 
بارندگي بر كشاورزي، آب شرب و مسائل 
ديگر اثر مي گذارد، بنابراين داشــتن سد 
در برخي مناطق تأثيرگذار اســت، به طور 
مثال در گلستان خيلي سد بزرگ نداريم 
و وقتي به كمبود بــارش بر مي خوريم، در 
شــهري مثل گرگان با كمبود آب شرب 
مواجه مي شويم. وي ادامه داد: توجه كنيد 

كه فقط آب باعث تغيير اكوسيستم منطقه 
شمالي كشور نمي شود، تغييراتي كه انسان 
ايجاد مي كند هم بســيار تأثير گذار است، 
مثل جنگل زدايي، شستن خاك باارزش و... 
كه در بياباني و خشكسالي منطقه اثر دارد، 
اما در طول اين ســال ها به دليل تغييرات 
اقليمي كه اتفاق افتــاده، ما با افزايش دما 
مواجه بوديم كه همين موضوع بر تبخيرها 

اثر گذاشته است.

وسعتتنشآبي
هم اكنــون كل كشــور در تنــش آبي و 
خطر خشكســالي قرار دارد و نقطه اي در 
كشور نيســت كه از خطر خشكسالي به 
دور باشــد. شــمالي ترين تا جنوبي ترين 
نقطه در همين شــرايط قرار دارد، برخي 
مناطق مثل سيستان و بلوچستان، كرمان 
و هرمزگان بارندگي كاهش جدي داشته 
و حدود ۷0 تا ۹0درصد بارندگي ها كمتر 
از حد نرمال بوده اســت. البته اكوسيستم 

كشور در هر منطقه متفاوت است، به طور 
مثال در سيســتان و بلوچســتان به طور 
متوسط ما ساالنه 130ميلي متر بارندگي 
داريم و در كرمان حــدود 100ميلي متر 
بارندگي درحالي كــه در گيالن نزديك به 
1000ميلي متر بارندگي داريم. هر اقليمي 
براساس ميزان بارش نرمال خودش، نياز 
آبي دارد، اگر در يزد همان 100ميلي متر 
در سال بارش باشد، شرايط نرمال به وجود 
مي آيد، همه مي دانيم كه آنجا يك منطقه 
كويري است و اگر ما تغييراتي ايجاد كنيم 
به طور مثال كارخانجات صنعتي آب بر آنجا 
تاسيس كنيم يا محصوالت باغي پرورش 
دهيم به خشك شدن و خشكسالي منطقه 
به شــكل تدريجي كمــك مي كنيم. اگر 
بارندگي هاي پاييزي كمتر از حد معمول 
شروع شــود، دوره خشــك ما طوالني تر 
مي شــود و اگــر طوالني تر شــد در واقع 

آبرساني سخت تر خواهد شد.

تهرانوكرجخشكميشوند
شــهر هاي تهران، كرج، ورامين و اطراف 

كامال خشــك شــده و اهالي اين شهر ها 
براي بقا ناچار به مهاجرت مي شوند. پرويز 
كردواني، پدركويرشناسي ايران در مورد 
علت اصلي شــرايط فعلي كشــور گفت: 
تغيير اقليم يا گرم شــدن كــره زمين به 
هر حال اتفاق مي افتد، اگــر در نقطه اي 
بارندگي شود در نقطه ديگر بارندگي كمتر 
مي شود يا اگر در نقطه اي هوا سرد شود در 
نقطه ديگر هوا گرم خواهد شــد. به گفته 
وي، كم آبي مشــكل جديدي نيست و از 
گذشته گريبانگير كشــور ما بوده است، 
قبل از اصالحات ارضــي زمين هاي باير 
زيــادي در ايران وجود داشــت و به علت 
نبود آب و روند طوالني پر شدن قنات ها 
اقدامي براي كشــاورزي در همه مناطق 
كشور نشد. مثال در يك منطقه آب قنات 
براي كشاورزي و شــرب توسط بزرگان 
روســتا تقســيم و مديريت مي شد يا در 
روســتا هاي باالدســت از آب رودخانه ها 
براي مصرف روستا هاي پايين دست كمتر 
استفاده مي شــد، هرمنطقه براساس آب 
موجود اقدام به كشــاورزي مي كرد مثال 

در رفسنجان پســته را هر 80روز يك بار 
آبياري مي كردند.

كردواني دربــاره جزئيات خشكســالي 
پيش رو گفت: 2نوع خشكســالي وجود 
دارد. نوع اول خشكســالي بارندگي و نوع 
دوم خشكســالي كم آبي است. ميزان آب 
هر كشور بستگي به ميزان بارش آن كشور 
دارد كه كشــور ايران از نظر بارش و آب 
كشوري فقير است. با پيشرفت علم اقدام 
به ساخت ســد و انتقال آب كردند، اما در 
ايران مديريتي براي ســد وجــود ندارد، 
بايد هر ســاله دريچه هاي پاييني سدها 
را باز كنند تا گل و الي ها تخليه شــوند، 
در زمــان قديم حوض هايــي در خانه ها 
وجود داشت كه هر ساله تميز و به اصطالح 
شست وشوي هيدروليك مي شدند، براي 
مثال سد كرج ظاهري پرآب دارد، اما در 
كف سد به عمق 10متر گل و الي وجود 
دارد، در زمان قديم ســد هاي ما كف هاي 
خاكي داشتند و توان نگه داشتن آب را در 
خود نداشتند، يعني پس از گذشت مدتي 

آب سد فروكش مي كرد.

پيش بيني هاي داخلي و خارجي هواشناسي نشان مي دهد از روز دوشنبه 
18مردادماه در بيشتر نقاط كشور دما بيشتر از نرمال ساالنه خواهد شد. آبوهوا

به اين ترتيب موج جديد گرما از ميانه هفته جاري به ايران بازمي گردد. 
به گزارش همشهري، پيش بيني هاي هفته اي سازمان جهاني هواشناسي مشخص كرده 
روز جمعه گذشته آخرين روز با هواي خنك بوده و از امروز روند افزايشي دما در بيشتر 
نقاط كشور آغاز مي شود و شاهد گرم ترشدن هوا در بيشتر نقاط كشور ازجمله نيمه غربي 
و نيمه شمالي خواهيم بود. البته با توجه به تغييرات منفي دمايي فعلي، روزهاي ابتدايي 
هفته آينده نيز تغييرات منفي دمايي خواهيم داشــت، اما به تدريج از روز دوشنبه در 

بيشتر نقاط كشور دما بيشتر از نرمال ساالنه خواهد شد.

احتمالرگبارباراندراكثرنقاطكشور
مديركل  پيش بيني و هشدار سريع سازمان هواشناسي از احتمال رگبار باران در اكثر 
نقاط كشــور طي 2روز پيش رو خبر داد. به گزارش همشهري از سازمان هواشناسي، 
صادق ضياييان گفت: براساس آخرين نقشه هاي پيش يابي طي 2روز آينده در برخي 
نقاط اســتان هاي آذربايجان غربي، آذربايجان شــرقي، اردبيل، زنجان، كردستان، 
كرمانشــاه، ايالم، همدان، لرســتان، كهگيلويه و بويراحمد، جنوب و ارتفاعات غرب 
اصفهان، چهارمحال و بختياري، فارس، ارتفاعات استان هاي مركزي، بوشهر، كرمان 
و هرمزگان، دامنه و ارتفاعات استان هاي گيالن، گلســتان، مازندران، قزوين، البرز، 
تهران و سمنان به ويژه در ســاعات بعدازظهر و اوايل شب رشد ابر، رگبار باران، گاهي 
همراه با رعد و برق، وزش باد شديد موقت و در مناطق مستعد با احتمال خيزش گرد و 
خاك پيش بيني مي شود. امروز شنبه همچنان در اين مناطق بارش ادامه داشته و در 
استان هاي واقع در شمال غرب و غرب بر شدت آن افزوده مي شود. روزهاي يكشنبه 
و دوشــنبه 1۷ و 18مردادماه آسمان در اكثر مناطق كشــور صاف خواهد بود و تنها 
دربرخي نقاط آذربايجان غربي، آذريابجان شــرقي و شمال اردبيل افزايش ابر، بارش 
پراكنده، گاهي رعد و برق و وزش باد رخ خواهد داد. ضياييان تأكيد كرد: روز سه شنبه 
1۹مردادماه در اغلب مناطق كشور جوي آرام و آسماني صاف خواهيم داشت طي ۵روز 
آينده در برخي نقاط شمال شرق، شرق، مركز و جنوب شرق كشور به ويژه در منطقه 
زابل و خراسان جنوبي در برخي ساعات وزش باد شديد با احتمال خيزش گرد و خاك و 
كاهش ديد افقي و كيفيت هوا خواهد بود. در اين مدت درياي عمان مواج است. وي در 
خاتمه درباره شرايط آب و هوايي تهران، اظهار كرد: آسمان تهران امروز شنبه صاف تا 
قسمتي ابري گاهي وزش باد با حداقل و حداكثر دماي 2۵ و 3۵درجه سانتي گراد و روز 
يكشنبه 1۷مرداد صاف تا قسمتي ابري و گاهي وزش باد با كمترين و بيشترين دماي 

26 و 36درجه سانتي گراد خواهد بود.

كارشناســان و معاونت امور 
جنگل ســازمان جنگل ها، زاگرس

ارزش اكولوژيك يك درخت 
بلوط را حدود يك ميليــارد تومان برآورد 
كرده اند. پيــش از اين، قيمــت هر بلوط 
زاگرسي در سال۹2، حدود 200هزار دالر 
برآورد شده بود و برآورد جديد نشان از رقم 

باالي اين درختان زاگرســي دارد. به گزارش همشــهري از ســازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخيزداري كشور، هر هكتار جنگل بلوط، ساالنه تا 2هزار مترمكعب آب را در فصل بارندگي 
ذخيره مي كند كه منبع قابل توجهي در شرايط كم آبي كشور محسوب مي شود. منطقه 
زاگرس 30ميليون هكتار وسعت دارد كه در اين وسعت، 6ميليون هكتار جنگل است كه 
تيپ جنگل ها نيز از درختان بلوط است. درخت بلوط، گونه مقاوم و خشكي  پسندي است 
كه قدمتي بيش از ۵۵00سال دارد. فقط ۷درصد مســاحت كل كشور ما را پوشش هاي 
جنگلي تشكيل مي دهند كه ۹3درصد مابقي آن خشك و نيمه خشك و پوشش گياهي آن 
نيز بسيار كم است؛ بنابراين هر يك درخت نيز اهميت بسزايي دارد؛ با اين توضيحات، هر 
درختي كه در منطقه زاگرس، به داليل مختلف، اعم از آتش سوزي  هاي عمدي، غيرعمدي 

يا حتي قطع آنها از دست مي رود، كشور به سمت بياباني شدن سوق داده مي شود.
همواره يكي از داليلي كه براي تخريب جنگل هاي زاگرس مطرح مي شود، آتش سوزي هاي 
عرصه هاي جنگلي و طبيعي در اين منطقه است كه با وقوع آن، درخت هاي بلوط از بين 
مي روند، از طرف ديگر نيز،۵0درصد منابع آب كشــور در زاگرس توليد مي شود؛ برخي 
از گياهان دارويي، پرندگان و ســاير حيوانات مانند خرس، پلنگ، گــرگ و روباه نيز در 
زاگرس زيست مي كنند كه جزو دارايي هاي كشور محسوب مي شوند. ازجمله دارايي   هاي 
جنگل هاي زاگرس، درختان بلوط هستند كه به دليل پايداري خاك، آب مناطق محلي 
را تأمين مي كنند. همچنين يكي از پايه هاي توليد آب در كشــور نيــز درختان بلوط و 
پوشش هاي گياهي جنگل هاي زاگرس است، اما متأسفانه با وجود آتش سوزي هايي كه 
در اين منطقه صورت مي گيرد، ارزشگذاري دقيقي از ميزان تخريب اين جنگل ها صورت 
نگرفته و تقريبا مشخص نيست كه به واسطه آتش سوزي جنگل هاي زاگرس و درختان بلوط 
چه منابع با ارزشي از كشور نابود مي شود؛ البته كارشناسان ارزش اكولوژيك يك درخت 
بلوط را حدود يك ميليارد تومان برآورد كرده اند. هر هكتار جنگل بلوط نيز، ساالنه ۵00 تا 
2هزار مترمكعب آب را در فصل بارندگي، ذخيره مي كند كه منبع قابل توجهي در شرايط 
كم آبي كشور محسوب مي شود. درختان بلوط در حفظ زيستگاه، توليد اكسيژن، پايداري 
آب و خاك، سرپناه و نيز نفوذ آب، نقش مؤثري در اكوسيستم منطقه و جنگل هاي زاگرس 

ايفا مي كنند؛ بنابراين ارزشگذاري آن نيز بايد براساس ارزش هاي اكولوژيك انجام شود.

طرحتنفسنتوانست
دربرابربهرهبرداريازجنگلهابايستد

بازگشتگرماازنيمههفتهجاريارزشهردرختبلوط،يكميلياردتومان
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روي خط خبر

  دريادار تنگســيري: امنيت كامــل در خليج فارس و 
تنگه هرمز برقرار است

فرمانده نيروي دريايي سپاه گفت: در تمام مرزهاي آبي خليج فارس و 
تنگه هرمز امنيت كامل برقرار اســت؛ حتي براي دفاع از امنيت منافع 
جمهوري اسالمي در آب هاي آزاد و دوردست آمادگي لحظه اي داريم. 
به گزارش شــبكه خبر، دريادار عليرضا تنگســيري گفت: در منطقه 
استراتژيك تنگه هرمز، سيستم كنترل باند حاكم است؛ هر شناوري كه 
وارد و خارج مي شــود با رصد كامل و اشراف اطالعاتي كنترل مي شود 
و اشراف هوشمندانه كاملي در تنگه استراتژيك هرمز وجود دارد. وي 
افزود: دشمن مي داند تحركاتش رصد مي شود و به محض تخلف حتي 
سهوي، تذكر جدي مي گيرد و سريعا بايد مراعات كند؛ در غيراين صورت 
با برخورد قاطع و مقتدرانه مواجه مي شود. اين يك موضوع عادي است 
و به يك امر بديهي تبديل شــده اســت. فرمانده نيروي دريايي سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي ايران ادامه داد: بايد يادآوري كنم كه امنيت 
خليج فارس با كشورهاي مسلمان خليج فارس است. خليج فارس خانه 
ماست و جايي براي حضور بيگانگان نيســت. ما و برادران مسلمانمان 
به راحتي مي توانيم امنيت اين منطقه را تامين كنيم و اصال نياز به حضور 
بيگانگان در آب هاي نيلگون خليج فارس نيست. دريادار تنگسيري تأكيد 
كرد: ما براي تامين منافع انقالب اسالمي و امنيت مرزهاي كشور عزيز 
اسالمي بسيار جدي و انقالبي عمل مي كنيم و با كسي شوخي نداريم، 

محكم ايستاده ايم و به حول و قوه الهي تا آخرين نفس خواهيم ايستاد.

  مرز ايران و افغانستان در منطقه سيستان بسته شد
معاون امنيتي انتظامي اســتاندار سيســتان و بلوچستان گفت: مرز 
ايران و افغانســتان در محدوده ميلك سيستان به دليل كشيده شدن 
درگيري های كشور افغانستان به شــهر زرنج واليت نيمروز هم مرز با 
استان سيستان و بلوچستان بسته شد. به گزارش ايرنا، محمدهادي 
مرعشي گفت: شهر زرنج مركز واليت نيمروز افغانستان شب جمعه تا 
مرحله سقوط پيش رفت؛ به طوري كه تقريبا بخش عمده آن توسط 
طالبان تصرف شد كه با رســيدن نيروهاي كمكي، افراد گروه طالبان 
عقب نشــيني كردند.معاون امنيتي انتظامي اســتاندار سيســتان و 
بلوچستان با بيان اينكه هم اينك شرايط در مرز آرام است، ادامه داد: 
براي حفظ منافع ملي، نيروهاي ارتش، مرزباني و انتظامي استان كامال 

در مرز و پل ابريشم مستقر شده و تحركات احتمالي را رصد مي كنند.

   تكذيب خبر عدم اعطاي مرخصي به يك محكوم امنيتي
مركز اطالع رساني قوه قضاييه با تكذيب خبر عدم اعطاي مرخصي به 
هومن جوكار براي مالقات با پدرش اعالم كرد كه هفته گذشته به اين 
محكوم امنيتي مرخصي اعطا شد و وي با پدر خود مالقات داشته است.

به گزارش اين مركز، در پي انتشــار خبر فوت پــدر يكي از محكومان 
امنيتي، ضمن طلب صبر و آرامش و آرزوي مغفرت براي پدر مرحوم 
آقاي هومن جوكار به اطالع مي رســاند هفته گذشته به اين محكوم 
امنيتي براي مالقات با پدر خود مرخصي اعطا شد و اين محكوم امنيتي 
با پدر خود مالقات داشته است.بدين وسيله اظهاراتي كه در جريان آن 
عنوان مي شود كه اين محكوم امنيتي فرصت و اجازه مالقات با پدر خود 

را نداشته است، تكذيب مي شود.

تنش ها به شــوراي امنيت 
سازمان ملل كشيده شده گزارش

است. رويترز به نقل از منابع 
ديپلماتيك خبر داده كه شوراي امنيت 
روز جمعه نشستي غيرعلني براي بررسي 
سانحه حمله به نفتكش اسرائيلي برگزار 
مي كند؛ نشستي كه 3 كشــور انگليس، 
روماني و ليبريا در نامه اي درخواســت 
برگــزاري آن را مطرح كردنــد و مدعي 
شدند كه »به احتمال خيلي زياد« ايران 
پشــت حمله به اين نفتكــش در درياي 

عمان بوده است.
 حتي گفته شده كه قرار است اسرائيلي ها 
شــواهد ادعايي خود در اين زمينه را در 
نشســت شــوراي امنيت ارائه كنند. تا 
اينجا، آمريكا، انگليس و رژيم اســرائيل 
ادعا كرده اند كه براساس شواهد اطمينان 
دارند ايران به اين نفتكش حمله پهپادي 
كرده اســت. ايران اما اين ادعا و هرگونه 
نقش در اين حادثه را تكذيب كرده است. 
با اين همه تنش ها همچنــان ادامه دارد 
و حتي وزيردفاع رژيم صهيونيســتی از 
آمادگي بــراي حمله به ايــران صحبت 

كرده. بنابراين ماجرا قرار نيست به زودي 
خاتمه پيدا كند و البته ابعاد جديدي هم 
هفته گذشــته به آن اضافه شــده است. 
ربوده شدن موقت يك نفتكش ديگر روز 
سه شنبه در درياي عمان و اعالم وضعيت 
اضطراري از سوي 4كشتي ديگر در همان 
روز، التهاب هــاي خليج فارس را باال برده 
است. آن هم درســت در زماني كه دولت 
سيزدهم و سيدابراهيم رئيسي در ايران 

كار خود را آغاز كرده اند.

رد صريح ادعاهاي غربي ها از سوي ايران 
مقامات كشورمان هنوز- تا لحظه تنظيم 
اين گزارش - به مطرح شدن موضوع حمله 
به نفتكش اسرائيلي در شــوراي امنيت 
سازمان ملل واكنشي نشان نداده اند. در 
همين حال نيز منابع ديپلماتيك تأكيد 
كرده اند كه قرار نبوده در نشست شوراي 
امنيت، تصميمي اتخاذ شــود و 1۵عضو 

فقط به بررسي اين حادثه مي پردازند. 
هرچند ورود اين موضوع به شوراي امنيت 
مي تواند حاكي از ادامه و افزايش تنش ها 

در اين زمينه باشد.

البتــه پيش از اين نشســت نيز ســعيد 
خطيب زاده درباره احتمال مطرح شــدن 
اين موضوع در شــوراي امنيت گفت كه 
»موجوديــت رژيم اشــغالگر قدس بايد 
دست از اين اتهام زدن هاي واهي بردارد 
و اين بار اول نيست كه اين رژيم اشغالگر 
چنيــن اتهاماتــي را متوجه كشــور ما 

مي كند«. 
خطيب زاده،ســخنگوي وزارت خارجه 
تأكيــد كرد كــه »مســئوليت وضعيت 
فعلي برعهده آناني اســت كه پاي رژيم 
صهيونيستي را به منطقه باز كرده اند« و 
»آنها بايد بدانند با اين فرافكني ها دردي 
از دردهايشان دوا نمي كند و هركس باد 
بكارد توفان درو مي كنــد«. اين درحالي  
است كه نخست وزير رژيم صهيونيستي و 
وزيردفاع آن با ادعاي دست داشتن ايران 
در اين حمله خواســتار اقدام بين المللي 
شــده  و ادعا كرده اند كه بــراي مواجهه 

نظامي با ايران آمادگي دارند. 
آمريكا و انگليس نيز تاكنون از اين ادعاها 
حمايــت كرده اند و حتي جن ســاكي، 
سخنگوي كاخ ســفيد، گفته كه از حق 

رژيم صهيونيســتی در دفــاع از خود در 
برابر ايران حمايت مي كند. هرچند كاخ 
ســفيد پيش از اين اعالم كــرده بود كه 
خواستار ادامه مسير ديپلماسي و مذاكره 
با ايران است. درحالي كه آنتوني بلينكن، 
وزيرخارجه آمريكا، مدعي شده كه حمله 
به نفتكش با پاسخ جمعي كشورها روبه رو 
مي شــود، وزير امور خارجه انگليس نيز 
با تكرار ادعاي اســرائيل عليــه ايران در 
ماجــراي نفتكش، اعالم كــرده كه باب 

ديپلماسي در قبال ايران نيمه باز است

ايران مشتري هيچ بازيگري در جهان 
نيست

سفارت جمهوري اسالمي ايران در لندن 
در واكنش به اظهارات وزير امور خارجه 
انگليس مبني بر اينكه باب ديپلماسي در 
قبال ايران نيمه  باز اســت تصريح كرد كه 
اين باب، براساس احترام متقابل تعريف 

مي شود.
به گزارش ايسنا، ســفارت كشورمان در 
لندن در توييتي نوشــت: ايران احترام را 
با حرف و در عمل پاسخ مي دهد اما  شأن 
ايرانيان به هر قيمتي حفظ مي شود. ايران 
مشــتري و نوكر هيچ بازيگري در جهان 
نيست. باب ديپلماســي براساس احترام 
متقابل و در شرايط برابر باز است. همچنين 
حســين متين، كاردار ايران در لندن، با 
اشــاره به مطلب فوق، در توييتي نوشت: 

»هرگز ايرانيان را تهديد نكنيد. هرگز!«

ماجرا از كجا آغاز شد؟
در ميان اعضاي شوراي امنيت اما روسيه 
هنوز از ادعاهــاي غربي ها حمايت نكرده 

است. 
معاون نماينده روســيه در سازمان ملل 
در نشســت خبري گفته: »در اين زمينه 
اطالعات متناقضــي وجــود دارد. ما با 
برداشــت هاي مطرح شــده كه اساسا بر 
تحليل استوار هستند مخالفيم. ابتدا بايد 
حقايق مشخص شود و از نظر ما تعجيل 
در اتخاذ يك تصميم يا اقدام مشــخص 
بدون دردست داشتن شواهد مستند در 
مورد نحوه وقوع اين حادثه، كار درستي 
نيست«. چيني ها هم هنوز نسبت به اين 
اتفاق واكنشي نشان نداده اند و با توجه به 
غيرعلني بودن نشست شــوراي امنيت، 

جزئيات مواضع كشورها در آن مشخص 
نيست. ماجراي حمله به نفتكش اسرائيلي 
از هفتم مرداد در درياي عمان آغاز شد و 
به نظر مي رســد كه تنش جديد بر فضاي 
تب آلود خليج فارس افزوده اســت. البته 
اين نفتكش كه »مرســر اســتريت« نام 
دارد در اصــل متعلق به ژاپن اســت اما 
مديريت آن را شركتي اسرائيلي به عهده 

داشته است.
در حمله روز پنجشنبه، 2شهروند روماني 
و بريتانيا كشته شدند. پس از اين اتفاق و 
ادعاهاي مقام رژيم صهيونيستی و آمريكا 
عليه ايران، بني گانتز، وزير دفاع اين رژيم، 
مدعي شد كه ايران در يك سال گذشته 
»دســت كم به۵ فروند كشــتي ديگر در 
مسيرهاي كشــتيراني بين المللي حمله 
كرده اســت«. درحالي كه وزارت خارجه 
ايران و مقامــات نظامي هرگونه نقش در 
چنيــن حوادثي را تكذيــب كرده اند. در 
مقابل، محسن بهاروند، ســفير ايران در 
لندن، نيز گفته كه »در طول يك ســال 
اخير 11كشــتي ايراني مورد حمله قرار 
گرفته اســت«. به گفته بهاروند حتي در 
يك مورد بــا زيردريايي به يك كشــتي 

ايراني حمله شده است.
در چنيــن شــرايطي بايد ديــد كه اين 
حوادث آرامــش آب هــاي خليج فارس 
را بر هــم مي زند يا در ســطح تنش هاي 

ديپلماتيك باقي خواهد ماند.

ورود سازمان ملل به تنش سازي 
جديد اسرائيل در درياي عمان 
واشنگتن  از دولت  رئيسی خواست  ادامه مذاكرات احيای برجام را از سر بگيرد

آمريكا: روزنه ديپلماسي براي هميشه باز نيست
همزمان با غوغاسازي جديد اسرائيل عليه كشورمان، آمريكا خواستار بازگشت ايران به مذاكرات وين است. اين چندمين باري 
است كه مقامات وزارت خارجه آمريكا بر اين موضع تأكيد مي كنند و تالش دارند تا اهرم فشار تعويق و به نتيجه نرسيدن مذاكرات 
را در دســت بگيرند. درحالي كه پس از 6 دوره مذاكره براي احياي برجام در دولت دوازدهم، حاال دولت سيزدهم سكان امور را 
در ايران در دست گرفته و سيدابراهيم رئيسي در نخستين سخنراني رسمي نيز از رفع تحريم ها و هر طرح ديپلماتيك در اين 
زمينه دفاع كرده است. به گزارش ايسنا، ند پرايس، سخنگوي وزارت خارجه آمريكا، نيز در نشستی خبري، در اين باره گفته: »ما 
از ايران مي خواهيم به زودي به مذاكرات بازگردد تا بتوانيم پيگير به نتيجه رساندن كارمان شويم«. او همچنين اين موضع آمريكا 
را تكرار كرد كه »روزنه ديپلماسي براي هميشه وجود نخواهد داشت«. پرايس در واكنش به سخنان رئيسي درباره لغو تحريم ها 
هم گفته كه »اگر رئيس جمهور رئيسي در عزمش براي لغو تحريم ها جدي باشد، اين دقيقا همان چيزي است كه در وين روي ميز 
است«. به گفته پرايس اين مسئله براي آمريكا »اولويت فوري« است و اين كشور اميدوار است كه ايران هم به همان ميزان فوريت 
با   آن برخورد كند. در چنين شرايطي سرنوشت توافق هسته اي هنوز در ابهام قرار دارد. طبق گزارش ها تصميم نهايي درباره ادامه 
مذاكره در وين با كميته تطبيق متن توافق است كه در شوراي عالي امنيت ملي ايران تشكيل شده و همه نهادها نيز در آن نماينده 

دارند و البته اكثريت آن  نيز از اصولگرايان تشكيل مي شود.

ث
مك

ســفارت كشــورمان در لندن در 
توييتی نوشــت: ايران احترام را با 
حرف و در عمل پاسخ می دهد، اما 
شــأن ايرانيان به هر قيمتی حفظ 
می شود. ايران مشتری و نوكر هيچ 

بازيگری در جهان نيست
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عبدالجبار كاكايي از سرآمدان شعر امروز است. 
او در شعرش با تسلط بر واژگان و وزن، غزل هايي گفت و گو

مي ســرايد كه در اذهان ماندگار مي شــود و 
ترانه هاي او را خوانندگان متعدد خوانده اند. كاكايي از سوي 
ديگر، زبان شناس است و به همين دليل وقتي صحبت از زبان 
فارسي مي شــود، مي توان به صحبت هاي زبان شناسانه او 
درباره زبان فارسي اتكا كرد. او به درستي ميان ترانه و شعر 
محاوره اي تفاوت قائل مي شــود و البته اشاره دارد كه ترانه 
كمك چنداني به باالبردن كيفيت انديشه و ايجاد آگاهي در 
ذهن و زبان مخاطبان نمي كند. گفت وگوي ما را با شاعر »تاوان 

كلمات«، »حبس سكوت« و »كشته هاي بي طرف« بخوانيد.

در دوران امروز شــايد مخاطبــان كمتر حوصله 
كتابخواني داشته باشند و ارتباط شــان با فرهنگ مكتوب 
كمرنگ تر شده باشــد. آيا ترانه مي تواند پيشنهادي براي 

ترغيب مخاطبان به كتابخواني و شعرخواندن باشد؟
ترانه در روزگار ما رسانه قدرتمندي است. صدالبته اين موضوع، 
داليل تجربي و علمي دارد كه بخشــي از آن به گسترش فضاي 
شــنيداري و مجازي در جامعه و بخش ديگرش به اين موضوع 
بازمي گردد كه بزرگان شعر، در سال هاي دور و نزديك، به سرودن 
ترانه روي آورده و تجربه هاي خوبي را خلق كرده اند. من البته با 
اين موضوع كه كتابخواني كم شده، نمي توانم راحت كنار بيايم. 
صحبتم اين است كه بخشــي از مطالعات روزمره طبقه متوسط 
جامعه، از طريق همين فضاي مجازي تأمين مي شود. حتي بازار 
كتاب هاي اينترنتي و صوتي رونق خودش را دارد. شــايد چاپ 
مجموعه شعر كم شده باشد اما خواندن شعر همچنان ادامه دارد و 
دست برقضا بيشتر هم شده. بالطبع شعر در فضاي مجازي منتشر 
و پخش مي شود و تعداد شنوندگان و مخاطبان شعر بيشتر شده 
است، چراكه به شــكل صوتي و حتي تصويري اين امكان وجود 
دارد. بنابراين مطالعه مردم بــه تعبيري مي توان گفت از ريلي به 
ريل ديگر افتاده است. البته در فضاي مجازي منابع متقن كمتر 
ديده مي شود و بايد براي پيداكردن يك اثر مهارت داشته باشيد 
و سايت هاي معتبر را از ســايت هاي غيرمعتبر تميز دهيد. اينها 
جملگي آفت هاي فضاي مجازي است اما با اين آفت ها نمي توان 
اين فضا را انكار كرد و گفت كه چون ميزان سرانه مطالعه مكتوب 
و مطالعه كتاب كاغذي كم شده، پس طبيعتا آمار مطالعه پايين 
آمده است. به اعتقاد من مطالعه وجود دارد و تبادل اطالعات در 
سطح وســيع صورت مي گيرد. رســانه اي مانند ترانه، به ويژه در 
سال هاي اخير، به شعر كمك كرده و همچنين مخاطب شعر به 
شكل انحصاري، مشخص شده است. بخشي از مخاطبان نيز غالبا 

از طريق مضامين ترانه ها و البته ترانه هاي درست و به قاعده، جذب 
شعر مي شوند. از سوي ديگر اما بخش قابل مالحظه اي از ترانه ها 
به خروج از فايده گرايي و عقالني شدن، سوق يافته اند و به تسلط 
موسيقي بر كالم استوارند. آنچه اين روزها به عنوان ترانه منتشر 
مي شود، بيشتر آواهاي انساني است كه كنار اصوات موسيقي به 
گوش مي رسد، بدون اينكه فايده معنايي داشته باشند. منظورم از 
»فايده«، مفهوم و معنا نيست، بلكه فايده اي كه وقتي مخاطب آن 
را مي شنود، احساس تعارض و تناقض در متن نكند و پارادوكس 
و نقض مفاهيم در آن به چشم نخورد و موسيقي و ريتم اصلي اش 
حفظ شود. اما درمجموع معتقدم كه به ويژه در دو سه دهه اخير 
ترانه به انتقال مضامين و مفاهيمي كه بر دوش شعر بوده، كمك 

كرده و به خوبي هم از عهده اين كار برآمده است.
در سال هاي اخير با ورود موسيقي پاپ و استفاده 
اين موسيقي از ترانه، اقبال مخاطبان به ترانه بيشتر شده. اما 
در عين حال به انبوهي از ترانه ها اشاره كرديد كه نازل اند و 
مردم و جوان ها به آنها گوش مي دهند. تكليف اين ترانه ها در 

روزگار ما چگونه است؟
مؤسسه هاي هنري كه توليدكننده آثار موسيقايي اند، بيشترين 
نقششان را در اســتيج ها، مجالس موسيقي و محيط هايي از اين 
دست ايفا مي كنند. در حوزه شنيداري، همه داليل دست به  دست 
هم داده تا سن شنوندگان موسيقي پايين بيايد. همگي سبب شده 
كه مضامين ترانه ها به سمت ســادگي و مضامين مبتذل و پيش 
پاافتاده سوق يابد؛ به نوعي كه هيچ نوع تكنيك شاعرانه اي در آثار 
نباشد و حتي هيچ گونه زيبايي شناسي كالمي در زبان و گفتار به 
چشم نخورد. ديالوگ ها ساده و مستندند. درست شبيه به همان 
اتفاقي كه در دهه30 با ظهور ســينما و تلويزيون، در كشور رخ 
داد. يعني ترانه هاي جدي و فخيم و فاخری كه محصول گل هاي 
صحرايي و گل هاي جاويــدان بود و باعث ظهور و شناســاندن 
چهره هاي برجسته اي از موسيقي دانان و ترانه سرايان بزرگ شد، 

به كارهاي سست و پيش پا افتاده تبديل شدند.
ترانه ضعيف چقدر مي تواند به زبان فارسي آسيب 

بزند؟
اين دغدغه و نگراني اي اســت كه گاهي اوقات از سوي منتقدان 
ترانه مطرح مي شود و صدالبته، ساختار نحوي زبان فارسي نبايد 
به هم بريزد. تصور مي كنم ترانه هايي كه سروده مي شود، آنقدر 
مؤثر نيست كه بتواند ساختار نحوي زبان فارسي را در هم بريزد و 
رنگ ديالوگ، گفت وگو و زبان را تغيير دهد. نمونه اش زبان رايج و 
معيار جامعه ايراني است كه به اعتقاد من در نحوش انقالبي اتفاق 
نيفتاده كه ما تصور كنيم، محصول اين اتفاق و انقالب، اين وقايع 
است. آسيبي كه ممكن است به زبان وارد شود از ناحيه نحو زبان 
رخ مي دهد، نه تركيبات و ورود كلمه هــا. اينها هيچ وقت زبان را 
دستخوش تغيير قرار نمي دهند. مضاف بر اينكه منتقدان ترانه، 

گاهي مبالغه مي كنند و مي گويند ترانه به زبان آســيب مي زند. 
زبان به هيچ وجه تا بدين اندازه سست نيست كه بخواهد با 4اشتباه 
نحوي يا دستوري آســيب ببيند! اگر هم مشكل اين منتقدان با 
ورود واژگان جديد است و به طور مثال برخي كلمات فرنگي كه 
وارد ترانه مي شوند، بايد گفت كه زبان با ورود كلمه فربه مي شود. 
من هيچ مشــكلي با كلمه هايي كه به اصطالح فارسي مي شوند 
ندارم. اين كلمات معاني نخست خود را از دست مي دهند و حتي 
نوع قرائتشــان تغيير مي كند. اين موضوع به هيچ عنوان ايرادي 
ندارد و بســياري از واژگان، پيش از اينها هم از زبان هاي عربي، 
مغولي و تركي وارد زبان فارسي شده اند و اتفاقي هم براي زبانمان 

رخ نداده.
ترانه و شعر محاوره چه تفاوتي با هم دارند؟ تفاوت 

تكنيكي شان را مي خواهيم از زبان شما بشنويم.
شعر محاوره همان شعری اســت كه مي خواهد از ظرفيت زبان 
معيار يا زبان گفتار بهره ببرد اما ماهيت خود را كه تخيل و تصور 
است، حفظ كند. در واقع مي توان گفت نسبتي بين شعر رسمي و 
ترانه ايجاد مي كند و موضوعي بينابين است، چراكه زبان گفتار، 
زبان بيان مفاهيم عميق نيست، زبان احتياج هاي روزمره زندگي 
ماست. كشيدن اين زبان با محدوديتي كه دارد  به سمت مفاهيم 
عميق، كار دشواري است اما حركتي اســت كه ايجاد شده و به 
گمانم با شعرهاي فولكلوري كه مرحوم احمد شاملو، فروغ فرخزاد، 
عمران صالحي و حسين منزوي سروده اند، تحولي در زبان محاوره 
ايجاد شده است. آنها در ترانه هاي نويني كه آفريدند، باعث شدند 
كه شعري به نام شعر محاوره متولد شــود و ظرفيت هاي تازه و 
بديعي پيدا كند. اما ترانه داراي مهندسي كامال متفاوت با شعر و 
حتي شعر محاوره است. چون شعر محاوره تابع شعر رسمي است 

و قالب هايش مثنوي، دوبيتي، رباعي و... اســت اما ترانه در قالب 
نمي گنجد و براي خودش فرم دارد. ترانه داراي بند و تركيب بند 
و پل اســت و يك نوع مهندســي خاص دارد و تابع موسيقي و 
آهنگ نيز است. ترانه روي لحن موسيقايي قرار مي گيرد يا كالم 
را به شكلي در ترانه مي نويسند كه قابليت لحن پذيري و تكرار و 
بازگشت به ابتدا را داشته باشد. بنابراين مهندسي ترانه از بيخ و بن 
با شعر محاوره اي فرق دارد. شعر محاوره، همان شعر است كه به 

زبان گفتار تبديل شده است.
با توجه بــه تجربيات ترانه ســرايي هايتان، چه 
ترانه هايي با مضامين مختلف عاشقانه، اجتماعي يا سياسي 

مخاطبان را بيشتر به سوي خود جذب مي كند؟
ترانه برعكس شعر، مخاطبان متنوع و گوناگوني دارد. شعر به دليل 
ساختار پيچيده زباني و تخصصي بودنش در مطالعه و درك و فهم، 
مخاطب خاص دارد و معموال مخاطبش قشر خاصي از جامعه است 
اما ترانه معموال براي اغلب اقشار جامعه و اگر بخواهيم كمي پا را 
فراتر بنهيم، براي همه اقشار جامعه كاربرد دارد. از سطوح بسيار 
پايين گرفته تا سطوح باال و طبعا نوع جنس و فرم و مضاميني كه 
در آن مطرح مي شود بايد متنوع و متفاوت باشد. ديگر اينكه ترانه 
مانند شعر توليد آگاهي و انديشه نمي كند، بلكه به نوعي متأثر از 
آگاهي در سطح جامعه اســت. بديهي است كه وقتي بحران هاي 
اجتماعي وجود دارد، وقتي مصائب زندگي ســنگين تر است، در 
ترانه تمايل به طرح موضوعات اجتماعي به چشــم مي خورد؛ از 
موضوع كودكان كار گرفته تا حاشيه نشــينان، فقر و مســائل و 
مشكالتي مانند اعتياد و... وقتي مضامين عاشقانه و سرخوشانه 
مي شود متناسب با روحيات مردم، دقيقا مانند دماسنجي عمل 

مي كند كه دماي جامعه را نشان مي دهد.

ديدار با عبدالجبار كاكايي

ترانهتوليدآگاهيوانديشهنميكند
فرشاد شيرزادي

روزنامه نگار

تازه هاي نشر

  بينوايان
ويكتور هوگو قبل از شــروع به نوشــتن 
رمان بينوايان گفته بود مي خواهد همه 
حماســه هاي بشــري را در يك حماسه 
برتــر و نهايي درهم آميزد. حماســه اي 
كه در آن سير بدي به نيكي، بيدادگري 
به دادگري، تباهي به زندگي و ســير از 
دوزخ به بهشت و از عدم  به خدا را عرضه 
كند. او در 60 سالگي زماني كه بينوايان 
را به پايان مي رساند، مي نويسد: »ديگر از 

مرگ نمي هراسم، زيرا به وظيفه ام عمل كرده ام.«
»بينوايان« اثري رمانتيك به شــمار مي رود و در عين حال رماني 
واقع گرا، حماسي، عاشــقانه، اجتماعي، تاريخي و فلسفي است كه 
دنياي انسان هاي فرودســت را ترســيم مي كند. اين اثر تصويري 
بسيار دقيق از زندگي فرانسوي ها، به ويژه پاريسي ها، در اوايل سده 
نوزدهم به دســت مي دهد. در اين رمان، هوگو 3تابلوي بزرگ را به 

تصوير مي كشد:
1- نبرد واترلو، كه براي نويســنده نمايانگر پايان حماسه ناپلئون و 

آغاز عصر بورژوازي است.
2- شورش مردم پاريس در ژوئن 1823

3- عبور ژان والژان از فاضالب پاريــس. اين رمان خواندني به دليل 
توصيف  كشمكش هاي روح آدمي نيز اثري حماسي به شمار مي رود: 
كشمكش هاي ژان والژان ميان نيكي و بدي، فداكاري هاي وي براي 
رستگاري، ستيز ژاور ميان رعايت قوانين اجتماعي و رعايت قوانين 

اخالقي و... .
چاپ جديد اين رمان 2 جلدي را نشر هرمس با ترجمه محمدرضا 
پارسايار در 1210صفحه، به بهاي 330هزار تومان منتشر كرده است.

  3تفنگدار
رمان 3تفنگــدار داســتان قهرماني ها و 
دالوري هــاي 3نفر از تفنگــداران لويي 
ســيزدهم به نام هاي آتــوس، پورتوس، 
آراميس و همچنين جواني دلير و باهوش 
به نام دارتانيان است كه در طول داستان 
عضو تفنگداران ســلطنتي مي شود. اين 
4نفر با هم پيمان دوستي مي بندند و در 
مخاطرات با يكديگر همراهند. الكساندر 
دوما در ايــن رمان اشــخاص، زندگي و 

بخشــي از تاريخ فرانســه را با مهارتي ويژه بــه خوانندگان 
نشــان مي دهد. فيلم هايي كه از اين رمان ســاخته شده در سبكي 
قرار مي گيرد كه در فيلم ســازي به آن فيلم شمشيربه دستان گفته 
مي شود. نشر هرمس رمان 2جلدي 3تفنگدار را با ترجمه محمدطاهر 
ميرزا اســكندري در 876صفحه به بهاي 200هزار تومان منتشــر 

كرده است.
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 حدودا يك سال پيش بود كه 
ماجــراي روســتاي حضرت گزارش

ابوالفضل)ع( در غــرب اهواز، 
سروصداي زيادي به پا كرد؛ روستايي كه يکی 
از بنيادها روی زمين های آن دست گذاشته 
بود و اين موضوع با اعتراض های بسياري از 
سوي اهالي روستا روبه رو شد و در شبکه هاي 
اجتماعي هم بازتاب گسترده اي يافت. حاال 
اما در گوشه اي ديگر از ايران، ماجراي نسبتا 

مشابهي تکرار شده است.
اين ســناريو اين بار در اســتان سيســتان و 
بلوچستان تکرار شده اســت، اما با داستاني 
عجيب تــر و متفاوت تر از باقي نقاط كشــور؛ 
اســتاني با مردماني صبور كه روزگار درازي 
است خشکســالي و بي آبي را تاب آورده اند و 
حاال در روزگار بالزده آغشته به كرونا، دوباره 
ماجراي مالکيت نداشــتن بر زمين هاي آبا و 
اجدادي  داغ دلشان را تازه كرده است. داستان 
از اين قرار است كه در جنوب استان سيستان و 
بلوچستان، بسياري از زمين هاي آبا و اجدادي 
مردم، به ثبت ملي رسيده  و مردم اين منطقه، 
هيچ گونه مالکيت قانوني روي زمين هايشان 
ندارند. اينجا حرف از يك روستا و يك ناحيه 
نيســت؛ حرف بر ســر 95درصد زمين هاي 
منطقه است؛ زمين هايي كه مردم هيچ گونه 

مالکيت قانوني روي آنها ندارند.

ازسال1341تاكنون...
ماجرا از سال1341شروع شده است؛ زماني 
كه قانون ملي شدن جنگل ها و مراتع تصويب 
شد. معين  الدين سعيدي، يکی از نمايندگان 
استان در مجلس شوراي اسالمي در اين  باره 
به همشهري مي گويد: »زماني كه اين قانون 
در حال انجام بود، اطالع رساني درستي صورت 
نگرفته و مردم هم براي اينکه اراضي شــان را 
سند بزنند، مراجعه نکرده اند. نتيجه اين شد 
كه حدود 95درصد از زمين هاي آبا و اجدادي 
مردم جنوب سيستان و بلوچستان ملي شدند 
و تنها 5درصد آنها جزو مستثنيات به حساب 
آمد. بخشي از اين زمين ها، اراضي كشاورزي 
مردم بودند و آثار كشــت مشخصي داشتند، 
اما عالوه بر آن، قنوات مردم و حتي بخشي از 
روستاها و بندهاي كشاورزي هم ملي شدند.«

در دهه80 اما اتفــاق ديگري مي افتد. قانون 
اصالح ماده34 قانون حفاظت و بهره برداري 
از جنگل ها و مراتع اجرايي مي شود؛ ماجرايي 
كه سعيدي درباره آن مي گويد: »در دهه80 

و براســاس ماده34، مدتي ايــن اراضي با 
قيمت هاي معمول و منطقه اي به خود مردم 
واگذار شــد، اما اين دوره بســيار كوتاه بود. 
االن كميسيوني به نام ماده56 وجود دارد و 
كساني كه به ملي شدن اراضي شان معترض 
باشند، به اين كميسيون مراجعه مي كنند. با 
اين حال عمده آرا به نفع منابع طبيعي داده 

مي شود.«
كميســيون ماده56 منابع طبيعي تنها مرجع 
رسمي براي تشخيص ملي بودن اراضي است. 
ماجرا از اين قرار است كه اگر اين كميسيون در 
مورد اراضي افراد رأيي مبني بر ملي بودن دهد، 
ملك مورد نظر در اختيار دولت قرار مي گيرد. 
پس از آن اگر ملك در داخل محدوده شهر واقع 
شده باشــد، به سازمان مســکن و شهرسازي 
و اگر در خارج از محدوده شــهري باشــد، به 
اداره منابع طبيعي تحويل داده مي شــود. اما 
آنطور كه سعيدي مي گويد، تاكنون كميسيون 
ماده56 هم آنچنان دست گير مردم نبوده است؛ 
»توجه داشته باشــيد كه نوع خاك و پروفيلي 
كه در سيســتان و بلوچســتان وجود دارد، با 
مناطق ديگر كشور متفاوت است. براي همين 
گاه مي بينيــم كه قاضي كميســيون ماده56 
و كارشناســاني كه براي پيگيري اين موضوع 
مراجعه مي كنند، نوع نگاهشــان وابســته به 
زمين هاي شمال و غرب ايران است و برهمين 
اســاس، معموال آرا به نفع منابع طبيعي صادر 
مي شــود.« البتــه نماينده مــردم چابهار در 
مجلس، به پيگيري ها و اقداماتي كه تاكنون در 
اين زمينه انجام گرفته است هم اشاره مي كند: 
»با مساعدت رئيس سازمان جنگل ها و مراتع 
بحث تجميع پالك ها مطرح شده و براساس آن 
قرار اســت كه پالك به پالك بررسي ها انجام 
و حکم صادر شــود تا از اين طريق، بخشي از 

اراضي به صاحبان واقعي آنها بازگردد.«

براياحيايماده34اقدامكنيد
بيش از 10ســال، از دهه80 و اجــراي ماده34 
گذشته است. در تمام اين ســال ها، كشاورزان و 
صاحبان اراضي جنوب سيســتان و بلوچستان، 
در بالتکليفي محض بوده اند؛ گرچه دســت و پا 
شکسته عده اي به كميســيون ماده56 مراجعه 
كرده اند، با اين حال اين روند بسيار كند بوده است.

معين الدين ســعيدي پيشــنهاد مشخصي 
براي بهبود اين وضعيــت دارد: »هم مجلس 
و هم دولت براي احياي مــاده34 اقدام كنند 
تا كســاني كه صاحبان واقعي اراضي هستند، 
در قبال مبلغي اندك زمين هايشان را دريافت 
كنند. بهره بــرداري مــردم از زمين هاي آبا و 
اجدادي شان بهترين محرك توليد خواهد بود 

و هرگونه ممانعت از اين موضوع، مصداق بارز 
ســنگ اندازي در برابر مردم و در برابر فرايند 

توليد است.«
به گفته ســعيدي، راهکارهاي مختلفي هم 
براي اينکه مردم اثبات كنند زمين ها متعلق 
به آنهاســت، وجود دارد؛ ســخت است، اما 
شــدني اســت: »يکي آثار كشــت اســت. 
ديگري بنچاق هاي قديمي اســت كه مردم 
از سال هاي گذشته دستشــان دارند. يکي 
ديگر بندهاي كشاورزي است كه از ساليان 
گذشته ايجاد شــده است. پروفيل خاك هم 
عالوه براينکه نشان مي دهد در اين زمين ها 
چقدر كشاورزي انجام شده، مشخص می كند 

مردم در اين زمين ها مالکيت عرفي داشته اند. 
اعتراضاتي كه تاكنون به كميســيون ماده 
56ارجاع شــده نيز دليل ديگــري برهمين 
مدعاســت؛ گرچه تاكنون به اعتراضات آنها 

پاسخ درستي داده نشده است.«
او معتقد است كه طبيعتا ضوابطي وجود دارد 
و تعدادي زمين خوار هم هســتند كه از اين 
موضوع بهره مند مي شــوند؛ با اين حال حق 
عموم مردم را كه نبايد پايمال كرد: »نمي شود 
حق قاطبه مردم را براي اينکه ممکن اســت 
چند زمين خوار هم چشم طمع به اين موضوع 
داشــته باشــند، نقض كرد؛ ضمن اينکه در 
روستاها هم چندان پديده زمين خواري وجود 

ندارد و البته كه در سيســتان و بلوچستان 
عامل محدود كننده، زمين نيست، بلکه آب 
است. با اين حال، كشــاورزان هر اقدامي كه 
بخواهند روي زمين هايشــان انجام دهند، 
ســازمان منابع طبيعي مانع آنها مي شود.« 
متأسفانه پيگيری های همشهری از استاندار 
سيستان و بلوچســتان در اين باره به جايی 

نرسيد.

شناســنامهندارند!چطورمالكيتشانرا
ثابتكنند؟

اهالي سيستان و بلوچســتان آرام و نجيب 
هستند. سال هاست سايه بي آبي و خشکسالي 

دنبالشان مي كند. دستشــان خالي است و 
تعدادي از آنها به ويژه در روستاهاي دورافتاده 
حتي اوراق هويتي هم ندارند. بدون هويت قد 
كشيده اند، بزرگ شده اند و حاال چطور بدون 
هويت ميراث پدري شــان را پس بگيرند؟ با 
تمام اين اوصاف، مردم كنار نکشــيده اند و 
همچنان بر سر زمين هايشــان ايستاده اند و 
كشــت ديم انجام مي دهند. به لحاظ عرفي 
زمين هنوز دستشــان اســت، اما به لحاظ 

قانوني، هيچ مالکيتي ندارند.
نصير جــدگال، فعال اجتماعــي در چابهار 
در اين باره به همشــهري مي گويد: »تعداد 
پرونده هــاي مربوط به ملي شــدن زمين ها 
در جنوب سيســتان و بلوچســتان بســيار 
زياد اســت و متأسفانه رســيدگي درستي 
هم به آنها نمي شــود. اكثــر اعتراضاتي هم 
كه به كميســيون ماده 56ارجاع شده بود، 
رد شده اســت. اراضي بخشي از منطقه جزو 
مستثنيات هســتند و مشــکلي ندارند، اما 
اراضي موجود در باهوكالت مشکالت جدي 

دارند.«
بخش باهوكالت از نظر جمعيتي بزرگ ترين 
بخش استان سيستان و بلوچستان و يکي از 
بخش هاي شهرستان دشتياري در اين استان 
اســت. اين فعال اجتماعي هم معتقد است 
ريشه تمام اين مشکالت به بي اطالعي مردم 

و نداشتن اوراق هويتي برمی گردد.
نصير جدگال اما به موضوع مهم ديگري هم 
اشــاره مي كند، علم كردن طرح ملي فوالد 
توسط منطقه آزاد چابهار كه طبيعتا بخشي 
از همين زمين هــاي بالتکليــف را خواهد 
بلعيد. او مي گويد: »چند وقت قبل، سازمان 
منطقه آزاد چابهار در اقدامي عجيب و غريب 
اعالم كرد مي خواهد زمين هاي كشــاورزي 
را به طرح ملي فوالد اختصــاص دهد. حاال 
مردماني كه سال هاست در اين منطقه زندگي 
مي كنند، اما هيچ ســندي دستشان نيست، 
چطور مالکيتشان را اثبات كرده و چطور در 
برابر از دســت رفتن زمين هايشان مقاومت 

كنند؟«
او مي گويد: »چند هفته پيش هم منطقه آزاد 
به اهالي روستاي كمبل ســليمان، بهاران، 
جماعت زهي، كچو و چند روســتاي ديگر 
اطالعيه اي داده و گفته بود با توجه به اينکه 
روســتاهاي شــما در منطقه عمليات ملي 
احداث فوالد است، مداركي دال بر مالکيت 
اراضي بياوريد تا زمين هايتان خريداري شود. 
اگر هم ســندي نداريد، طبيعتا نمي توانيد 
مدعي مالکيت زمين شويد. همه اينها براي 
طرحي است كه حتي از نظر محيط زيستي 

هم اشکاالتي دارد، اما اين دوستان مي گويند 
كه ما تأييديه محيط زيســت داريم. تأييديه 
محيط زيســت آنها هم مانند همان تأييديه 
صيد ترالي است كه تأييديه داشت، اما بالي 

جان صيادان ما بود.«
جــدگال بــه وضعيت نابســامان مــردم و 
حاشينه نشــيني گســترده در چابهــار هم 
اشــاره مي كند؛ اينکه چابهــار بزرگ ترين 
حاشيه نشيني شــهري را با حدود 56درصد 
تجربه مي كنــد. وی مي گويــد: »معتقديم 
طرح ملي كه طي آن قرار باشــد زمين هاي 
موروثي و آبا و اجدادي مــردم از بين برود، 
قطعا قرباني هاي زيادي خواهد گرفت. فرصت 
شغلي ديگر براي خيلي از اهالي وجود ندارد. 
زمين هايشان اگر از دســت برود، بايد براي 
كارگري به شهرهاي ديگر بروند. همين حاال 
هم حاشيه نشيني در چاربهار بيداد مي كند؛ 
چه رســد به اينکه وضع مردم از چيزي كه 
هست هم بدتر شود. كجا بروند؟ زندگي شان 
را چطور پيش ببرند. آن هم در شرايطي كه 

هر خانواده چندين بچه دارد.«

جزهمينزمينهايارثيچهداريم؟
»ما كه از زندگي چيزي نفهميديم.« اينها را 
كهور مي گويد، پيرمرد 62ســاله ای  از اهالي 
دشتياري كه سهمش از زندگي 6فرزند بدون 
شناسنامه است، با تکه زميني از ميراث آبا و 
اجدادي شــان. مي گويد: »خدا بزرگ است. 
تا همين حاال هم يك جوري زندگي را ســر 
كرديم. من كه از زندگي چيزي نمي خواهم. 
تا همين جا هــم كه زنده مانديــم از بركت 
همين زمين بوده است؛ البته هرسال سخت تر 
شده، خشکسالي بيشتر شــده و ديگر اينجا 
كشاورزي هم مثل قديم رونق ندارد. كم آبي 
بالي جان ما و زمين هايمان شــده است، اما 

مگر ما جز كشاورزي كار ديگري بلديم؟«
نگرانــي اين روزهــاي كهور، بيشــتر براي 
فرزندانش اســت؛ »من كه عمــرم را كردم. 
دلم خوش بــود اگر افتادم و ُمردم، پســرها 
با چند ســر عائله يك جوري روزي شــان را 
از همين زميــن بيرون مي كشــند، اما اگر 
همين زمين هم از دســتمان دربيايد ديگر 
چه كار كنيم؟ بعضي از اهالي رفته اند دنبال 
گرفتن سند. كم دوندگي نکردند، آخرش هم 
چيزي نصيبشان نشد، اما من حتي خودم هم 
شناسنامه ندارم. آن موقع ها ما اين چيزها را 
بلد نبوديم، اما جد پدري ام همه روي همين 
زمين كار كرده اند. خدا به ما رحم كند خانم. 
كاش كسي دستمان را بگيرد و نگذارد روزي 

ما قطع شود.«

جدال کهنه برای زمین اجدادی
مريملطفي

خبر نگار

آموزشزبانآلمانيوفرانسويدرمدارس
خبر اول اينکه رئيس ســازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي 
وزارت آمــوزش و پرورش از آموزش آزمايشــي زبان فرانســه و 
آلماني در مدارس خبر داده و گفته است: كتاب اين دوزبان تاليف 
شده است. حســن ملکي با توضيح اينکه بايد به تدريج وابستگي 
دانش آموزان را به زبان انگليســي كم  كنيم، گفت: اين دو، جزو 
دروس انتخابي هستند؛ البته چالش هايي در اين باره وجود دارد 
كه تامين معلم براي اجرا و تدريس ازجمله آنهاســت. ملکي در 
پاسخ به اينکه در سنوات گذشــته از ورود زبان چيني به مدارس 
هم صحبت هايي به ميان آمده بود گفت: خب هنوز انجام نشــده 
است؛ زبان چيني هم شرايط خاص خودش را دارد. هم اكنون كتب 
آموزش آلماني و فرانسه توليد شده است. خبري كه رئيس فعلي 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي به خبرگزاري ايسنا داده، 
سال1391 توسط دبير شوراي عالي آموزش و پرورش هم مطرح 
شده بود، مهدي نويد ادهم در اين باره به همشهري آنالين گفته 
بود: در شورا تصويب شد كه زبان آلماني، فرانسه، چيني و روسي در 
مدارس به صورت آزمايشي اجرا شود. با اين تفاسير معلوم نيست 
كه اين اجراي آزمايشي چرا بعد از 9سال هنوز تمام نشده و ملکي 
دوباره خبر آن را اعالم كرده است. البته ملکي يك خبر خوب هم 
داده و آن اصالح جلد كتاب رياضي پايه ســوم و فارسي پايه اول 

است، كه در آن تصوير دختران از روي كتاب حذف شده بود.

شروعپذيرشبراساسسوابقتحصيلي
متقاضيان ثبت نام در رشــته هايي كه پذيرش آنهــا در مهرماه 
سال1400 صرفا براساس ســوابق تحصيلي )معدل كتبي يا كل 
ديپلم( صورت مي گيرد تــا 20مرداد فرصت دارنــد همزمان با 

ثبت نام، انتخاب رشته كنند. 
به گزارش مهر، دفترچــه راهنماي ثبت نام و جدول كد رشــته 
محل هاي مربوط به پذيرش صرفا براســاس ســوابق تحصيلي 
)معدل كتبي يا كل ديپلم( در ســايت سازمان سنجش آموزش 
كشور قرار گرفته اســت. متقاضيان مي توانند براساس ضوابط و 
شــرايط مندرج دفترچه راهنماي مربوط براي پذيرش دانشجو 
صرفا براســاس ســوابق تحصيلي )معدل كتبي يــا كل ديپلم( 
در دانشــگاه ها و مؤسســات آموزش عالي در روزهــاي 14 تا 
20مردادماه1400 به سايت سازمان سنجش مراجعه و همزمان 
با ثبت نام، فرم انتخاب رشته )حداكثر 150كدرشته( را به روش 

اينترنتي تکميل كنند. 
متقاضياني كه در آزمون سراســري ســال1400 ثبت نام كرده 
و غايب جلســه آزمون بوده اند نيــازي به ثبت نــام مجدد براي 
رشته هايي كه پذيرش آنها صرفا براساس سوابق تحصيلي )بدون 
آزمون( است، ندارند.  اين گروه از متقاضيان مي توانند با مطالعه 
دفترچه راهنماي انتخاب رشته گروه آزمايشي آزمون سراسري 
ســال1400 كه قبال در آن ثبت نام كرده اند و با مراجعه به لينك 
مربوط به انتخاب رشته آزمون مذكور، نسبت به انتخاب حداكثر 
تعداد 150كدرشــته محل از رشــته هاي صرفا براساس سوابق 
تحصيلي )تمامي گروه هاي آزمايشــي( اقــدام و در فرم انتخاب 

رشته درج كنند.

دستورالعملتبديلوضعيت
استخداميايثارگران3

تاكنون به دو گروه از وضعيت هاي اســتخدامي كه 
بايد به رسمي تبديل وضعيت شوند اشاره كرده ايم، 
در ادامه وضعيت هاي اســتخدامي بعدي شرح داده 

خواهد شد:

پ-نيروهايشركتي:
تمامي ايثارگراني كه از ســوي شــركت هاي طرف 
قرارداد با دســتگاه اجرايي به كار گيري شده اند و در 
دســتگاه اجرايي به طور تمام وقــت در فعاليت هاي 

مربوط به امور جاري دستگاه فعاليت مي كنند.
ت-نيروهايطرحي:

 ايثارگراني كه برابر موافقتنامه هاي مبادله شده بين 
سازمان برنامه و بودجه كشــور و دستگاه اجرايي از 
محل اعتبارات طرح هاي عمراني توســط دستگاه 
اجرايي به كار گيري شــده و به طــور تمام وقت در 

فعاليت هاي مربوط به دستگاه فعاليت مي كنند.
موارد چهارگانه ذكرشــده تاكنون مشمول تبديل 

وضعيت به استخدام رسمي هستند.
از نکات اساســي در بند د تبصــره 20قانون بودجه 
سال1400 طي مراحل گزينش براي تبديل وضعيت 
استخدامي ايثارگران است، لکن رعايت تبصره 2 بند و 
ماده44 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري 
اسالمي ايران طي مراحل گزينه الزامي است. در اين 

تبصره آمده است:
رزمندگان با حداقل شــش ماه حضور داوطلبانه در 
جبهه، جانبازان، آزادگان و همسران شهدا، جانبازان 
و آزادگان، فرزندان شــاهد و جانباز و آزاده از شرط 
جنسيت براي استفاده از سهميه استخدامي معاف 
بوده و دستگاه هاي مشمول اين قانون موظفند بدون 
الزام به رعايت شرط سني، تحصيلي، معدل و آزمون، 
با احراز شــرايط عمومي گزينش با هماهنگي بنياد 
شــهيد و امور ايثارگران و از ابتدا آنــان را به صورت 

رسمي قطعي استخدام نمايند.
بنابراين رعايت شــرايط پنج گانه شرط جنسيت و 
شروط سني، تحصيلي، معدل و آزمون براي ايثارگران 
و فرزندان آنان موضوعيت نداشته و آنان از اين شروط 
معاف هســتند.نکته مهم ديگر در تبديل وضعيت 
اســتخدامي ايثارگران و فرزندان آنان احراز شرايط 
عمومي گزينش است. شــرايط عمومي گزينش در 
ماده42 قانون مديريت خدمات كشوري احصا شده و 
تحميل ساير شرايط براي تبديل وضعيت استخدامي 

ايثارگران و فرزندان آنان غيرقانوني است.

ايثار گران بدانندديگه چه خبر؟

يكیازنمايندگانسيستانوبلوچستاندرمجلسدرگفتوگوباهمشهريازمشكالتمليشدن95درصدزمينهاي
جنوبايناستاندرسالهايدورخبرداد؛اينموضوعگرفتاريهايزياديرابرايكشاورزانايجادكردهاست
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كهمالكيتاصليبهنامخودشاننيست.خيليهاباهمينوضعيتبهكارشانادامهميدهند،اماآنهاييكهزمينهايشانباارزشتراست،دچارمشكلميشوند.«
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كشتزمينهايشاناقدامكردهاند،امامنابعطبيعيمانعآنهاشدهوگفتهاجازهكشتندارند؛چونزمينآنهاثبتملياست.كشاورزيكهاينزمينرازمينآبا
واجداديخودشميداند،سرمايهايبهجزآننداردومشكلبزرگشايناستكهسنديدستشنيست.خدابرايكسينخواهد،دردكمينيست.«عبدالخالق
ميگويدكهمشكلاصليزمينهايآباداســتوگرنهزمينبيآبعلفنهبهدرددولتميخوردونهمنابعطبيعيبهآنكاريدارد؛»مناطقيكهآبادنيستو
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همزمــان روزهــا  ایــن   
اینترنت با آغــاز ریاســت جمهوری  

»ســیدابراهیم رئیســی« به 
عنوان هشــتمین رئیس جمهــور  ایران، 
بحث های بسیاری درباره تالش برای  توقف 
طرح »حمایت از حقوق کاربران و خدمات 
پایه فضای مجازی« که بیــن عموم مردم 
 معروف به »طرح صیانت« شــده، صورت

گرفته است. 
حامیان این طرح جنجالی توانستند اصل 
هشتاد و پنجی شدن این طرح را به تصویب 
مجلس برســانند و قرار است طی دو هفته 
آینده این طرح در کمیســیون بررســی و 
به احتمال زیاد تصویب و اجرایی شود. در 
این بین رئیس جمهور جدید و هیچ یک از 
نزدیکان او در طول یک ماه گذشته واکنشی 
رســمی به این طرح نداشــته اند. ابراهیم 
رئیسی در زمان رقابت های انتخاباتی اعالم 
کرده مخالف فیلترینگ است اما طرح جدید 
در دوران ریاســت جمهوری او می تواند به 
صور بالقوه باعث فیلترینگ همه پلتفرم های 

مشهور خارجی در کشور شود. 
یکی  از راهکارهای توقف این طرح، استفاده 
از یک ظرفیت قانونی بر اســاس آیین نامه 
داخلی مجلس اســت. درواقع 15 نماینده 
می توانند درخواست متوقف شدن طرح را 
امضا کنند و آن را به رای نمایندگان مجلس 
بگذارنــد. اگر این درخواســت، تعداد رای 
مثبت الزم را به دســت آورد، طرح متوقف 
می شود. همچنین تشکل های صنفی حوزه 
ارتباطات و فناوری اطالعــات طی بیانیه 
ای که شــامل 6 پیشــنهاد و درخواست از 
رئیس جمهور اســت، عنوان کرده اند: »در 
جای جــای بخش های صنعتــی، تجاری، 
اجتماعی و اقتصادی، اثر شبکه ها، خدمات 
و محتوای ارائه شــده بر بستر آنها مشاهده 
می شــود، به ویژه در این روزها و ماه های 
کرونایی که تقریباً ارائــه همه خدمات به 
این فضا گره خورده اســت.« عالوه بر این، 
برخی کارشناسان با اشاره به اینکه رئیس 
جمهور، رئیس شورای عالی فضای مجازی 
هم هست، خواستار موضع گیری شفاف و 
صریح او شده اند و می گویند ابراهیم رئیسی 
می تواند از این جایگاه در تاثیرگذاری روی 
طرح صیانت بســیار نقش آفرین باشد. در 
عین حال، برخی هم تــالش برای متوقف 
کردن طرح را چندان موثر نمی دانند و در 
عوض، پیشنهاد اصالح و راهکارهای ایجابی 

را مطرح کرده اند.
سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران 
با ارسال نامه و انتشار بیانیه از رئیس جدید 
دولت درخواست کرده  مانع از تصویب این 

طرح با نظر گروهی ازنمایندگان شود. 

ابزار قانونی رئیس جمهور
آرش کریم بیگی، مدیرعامل شاتل موبایل 
که درواقع یکی از بازیگران حوزه آی سی تی 
محسوب می شــود، موضع گیری شفاف و 
صریح رئیس جمهور جدیــد درباره طرح 
صیانت و کل ذات این قانونگذاری را فرصت 
مناســبی می داند که می تواند روی نگاه 
بازیگران این حوزه اعم از کاربران، شرکت ها، 
فعاالن استارت آپی و سرمایه گذاران حوزه 
آی سی تی نسبت به رئیس جمهور قانونی 

کشور اثرگذار باشد. 
کریم بیکی در گفت و گو با همشــهری، با 
اشاره به اینکه ما شــورایی به نامه شورای 
عالی فضای مجازی داریم کــه رئیس آن 
رئیس جمهور است، ادامه می دهد: »از روز 
پنجشنبه گذشته درواقع »ابراهیم رئیسی« 

رئیس این شورا محسوب می شود.«
این کارشناس ارتباطات و فناوری اطالعات 
با تاکید بر اینکه شورای عالی فضای مجازی 
قانون درست و ساختار و جایگاه مشخص و 
قدرتمندی دارد، می گوید: »انتظار می رود 
که رئیس جدید و دبیر آینده این شــورا از 

این جایگاه استفاده مناسبی ببرند.«
به گفته کریــم بیگی، »ابزارهــای قانونی 
بــرای مداخله دولــت در این ســاختار به 
منظور حمایت از سرمایه گذاری در حوزه 
آی سی تی، توسعه سرویس ها و خدمات این 
حوزه، توســعه دولت همراه و بهبود تجربه 
مشترکان و کاربران اینترنت از طریق این 
شورا وجود دارد«.  بنابراین از این ابزار می 
توان برای تاثیرگذاری بر تصمیم طراحان و 

حامیان طرح استفاده کرد.

طرح صیانت، مداخله در جایگاه شورا
 او با اشــاره به اینکه طرحی کــه اکثریت 
مجلس تحت عنوان صیانت، از آن حمایت 
می کند، درواقــع مداخله در ســاختار و 
جایگاه شــورای عالی فضای مجازی است، 
می گوید:»ســاختار تشــکیل، ســاختار 
قانونگذاری، آیین نامه هــا و مصوبات این 
شــورا فراتر از قوه مقننه است و درواقع به 

نوعی یک فراسازمان محسوب می شود.«
کریم بیگی با اشــاره به اینکه سال هاست 
جای خالی یک رگوالتور فراسازمان مقتدر 
و کارشــناس در حوزه آی سی تی احساس 

می شود، معتقد است که »این حوزه به یک 
رگوالتور)قانونگذار و تنظیم گر( فراسازمان 
نیاز دارد، چراکه االن رگوالتوری، معاونتی 
از یک وزارتخانه است و طبیعتا نمی تواند 
بر همه ذی نفعان حوزه آی سی تی، چه در 
حوزه محتوا و چه در حوزه مدیریت منابع 

ملی فرکانسی حاکمیت داشته باشد«. 
این در حالی اســت که شورای عالی فضای 
مجازی به عنوان یک کمیسیون عالی و به 
عنوان یک رگوالتور فراسازمان، با توجه به 
اساســنامه، آیین نامه و جایگاهی که دارد 

می تواند در این حوزه نقش آفرینی کند. 
کریم بیگی ادامه می دهد: »شــورای عالی 
فضای مجازی با سیاســتگذاری درســت 
می تواند امنیت حریــم خصوصی کاربران، 
تامین محتوای مناسب و قابل اتکا، تامین 
اســتفاده درســت از منابع ملی فرکانسی 
کشــور و مدیریــت بودجه ریــزی حوزه 
آی ســی تی را در بین همه دســتگاه های 
دولتــی و حاکمیت مدیریــت، رگولیت و 

هم راستا کند.«
این کارشناس همچنین تاکید می کند که 
»رئیس جمهور جدید با توجه به همسویی 
با گرایــش های داخل مجلــس بهتر از هر 
کســی می تواند موضوع تعامل پذیری با 
مجلس را توسعه دهد و به این ترتیب قادر 
اســت تا جلوی تصویب قانونی را بگیرد که 
احتمال دارد به عنوان یک مانع برای توسعه 

آی سی تی در دولت او تبدیل شود«. 
 

ضرورت آورده اقتصادی
همچنین مجتبی رضاخواه، نماینده مردم 
تهران ضمــن اعالم مخالفت بــا این طرح 
می گوید: »اگر می خواهیم کســب و کارها 
را با خودمان همراه کنیم، باید اقداماتی را 
دنبال کنیم که برای بخش خصوصی آورده 
داشته باشــد. حتی تولید محتوا در فضای 
مجازی هم برای اینکه تداوم داشته باشد، 

باید آورده  اقتصادی داشته باشد.«
او با تاکید بر ناکارآمد بودن این طرح ادامه 
می دهــد: »قانون باید یک صفحه باشــد، 
وقتی چندین صفحه باشــد، تفســیرپذیر 
می شود و معنی ندارد. واقعیت این است که 

من به اصالح این طرح امیدوارم نیستم.«
رضا خواه با اظهار امیــدواری از اینکه این 
موضوع در مســیری کم هزینه حل شود، 
می گوید: »نیاز است که از انتقادات بگذریم و 
به پیشنهادات برسیم و همچنین دبیرخانه  
این طرح با حضور چنــد نفر از متخصصان 
این حوزه ایجاد و حرف های ایجابی در آن 

مطرح شود.«

طرح صیانت قرار است تا 2 هفته دیگر تصویب شود  و رئیس جمهور جدید  می تواند 
در توقف یا اصالح آن نقش ویژه ای ایفا کند

درحالي که سویه دلتا کرونا در حال قتل عام مردم ایران و جهان است 
محققان با جهشي جدید موسوم به »المبدا« مواجه شده اند 

ویروس ها همواره در حال تکامل هستند. 
ویــروس SARS-CoV-2 کــه موجب دانش

بیماري کووید-19 مي شــود هــم از این 
قاعده مستثنا نیست. بنابراین به وجودآمدن گونه هاي 
مختلف از این ویروس جاي تعجــب ندارد و هر جهش 
ژنتیک جدید یک تهدید جدي به حساب مي آید. اما حاال 
که دنیا گرفتــار گونه دلتاســت، در هفته هــاي اخیر 
خبرهایي درباره جهش جدیدي به نام المبدا که اواخر 
سال گذشته در پرو ظهور کرد، باعث افزایش هشدارهاي 

جهاني شده است.
به گزارش نیویورك تایمز، این گونه جدیــد که در ابتدا 
به نام C.37 شــناخته شده بود، به ســرعت در آمریکاي 
جنوبي منتشر شد. در 14ژوئن سازمان بهداشت جهاني 
آن  را به نام عنوان گونه اي تشخیص داد که از گونه اصلي 
ویروس، خطرناك تر است. به گفته دانشمندان، شیوع و 
جهش هاي گونه المبدا  که شباهت بسیاري به گونه هاي 
عفوني تر و نگران کننده دارد، نشان مي دهد که باید مورد 
توجه قرار گیرد. اما آنچه بیشــتر ناشناخته باقي مانده و 

همچنان روشن نیست، میزان ریسک آن است.
ناتانیل الندو، یک میکروبیولوژیست در دانشکده پزشکي 
دانشگاه گروســمان نیویورك، که در حال مطالعه روي 
گونه هــاي مختلف ویــروس کروناســت مي گوید: فکر 
مي کنم برخي از نگراني ها مبتني بر این حقیقت اســت 
که این ویروس یک گونه جدید است و نام جدیدي دارد. 
اما فکر نمي کنم دلیل دیگري وجود داشته باشد که بیش 
از گذشته نگران این گونه باشیم. او معتقد است: تاکنون 
نشــانه اي مشاهده نشــده اســت که المبدا بدتر از دلتا 
-  گونه اي که به شدت سرایت پذیر است و حاال گونه غالب 
در اکثر مناطق جهان نامیده مي شــود- عمل مي کند. 
بنابراین دلیلي ندارد که فکــر کنیم با چیزي بدتر از دلتا 

روبه رو خواهیم شد.
پابلو ســوکایاما، میکروبیولوژیســت در دانشگاه کایتانو 
هردیا پرو، کــه بروز المبدا را مستندســازي کرده نیز با 
این نظر موافق است. به گفته او، آمریکاي التین ظرفیت 
محدودي براي انجام نظارت ژنومي و پیگیري تحقیقات 
آزمایشــگاهي انواع مختلف دارد. این امر منجر به ایجاد 
شکاف اطالعاتي شده است که نگراني ها در مورد المبدا 
را تشدید مي کند. او مي گوید: فکر نمي کنم این گونه بدتر 
از هرکدام از مواردي باشــد که قبال داشته ایم. به همین 
دلیل اطالعات محدودي درباره این گونه داریم که منجر 

به حدس و گمان هاي ضد و نقیضی درباره آن مي شود.

ردیابي در ۲۹كشور جهان
طبق گزارش سازمان بهداشت جهاني، در اواسط ژوئن، 
المبدا در 29کشور جهان منتشر شده است. این گونه در 
81درصد از نمونه هاي مثبت بیماران در پرو در  ماه آوریل 
دیده شده است و در شــیلي در همین بازه زماني نیز در 

31درصد بیماران مشاهده شده است.
اما براســاس GISAID که انبار داده هاي ژنوم ویروسي 
اســت، این نوع از ویروس کرونا کمتــر از یک درصد از 
نمونه هاي توالي شده در ایاالت متحده را شامل مي شود. 
گونه المبدا، 8جهش قابــل توجه دارد کــه از این بین 
7جهش در پروتئین سنبله که روي سطح ویروس است، 
اتفاق افتاده اســت. برخي از این جهش ها در گونه هاي 
دیگر نیز ظاهر شده و ممکن اســت ویروس را عفوني تر 

کرده یا کمک کند که از سیستم ایمني بدن فرار کند.
اما سؤال بزرگ همچنان بي پاسخ باقي مانده است. هنوز 
مشــخص نیســت آیا المبدا از گونه هاي دیگر سرعت 
انتقال بیشتري دارد یا باعث بیماري شدید و بي اثرشدن 

واکسن ها مي شود.
ریکاردو ستو ریفو، یک ویروس شناس در دانشگاه شیلي، 
که روي این نوع از ویروس مطالعه کرده است مي گوید: ما 
اطالعات چنداني درباره این گونه در مقایسه با گونه هاي 
قبلي نداریم. مطالعات آزمایشــگاهي اولیه که هنوز در 
مجالت معتبر منتشر نشده اســت، هم دلیلي بر نگراني 
و هم اطمینان خاطر ایجاد مي کنــد. در این مطالعات، 
تیم هاي تحقیقاتي به رهبري دکتر ســوتو ریفو و دکتر 
الندو متوجه شــدند، آنتي بادي هاي تولیدشده توسط 
واکســن هاي فایزر، مدرنا و سایر واکســن هاي کرونا در 
برابر گونه المبدا قدرت کمتري به نسبت گونه اصلي این 
ویروس دارند اما همچنــان در خنثي کردن آن توانمند 

هستند.
به گفته دانشــمندان یافته ها نشــان مي دهــد که این 
واکســن ها همچنان در برابر گونه المبدا مؤثر هستند. 
فراتر از ایــن، آنتي بادي ها تنها ســد محافظتي در برابر 
ویروس ها نیســتند،  حتي اگــر در برابــر المبدا قدرت 
 کمتری داشته باشند،  سایر اجزای سیستم ایمني مانند 
ســلول هاي T به ایجاد حفاظت کمــک مي کنند. دکتر 
ســوتوریفو مي گویــد: ایــن افزایــش آنتي بادي هاي 
خنثي کننده به این معني نیست که واکسن اثربخشي اش 
را کاهش مي دهد. مطالعات در دنیــاي واقعي همچنان 
براي اینکه نشان دهد واکسن در برابر گونه هاي مختلف 

چقدر می تواند تأثیرگذار باشد، الزم است.
محققــان همچنین گــزارش مي کنند که مانند ســایر 
گونه ها، المبدا بیشتر به سلول نفوذ مي کند که این باعث 
مي شود بیشتر قابل انتقال باشد. با اینکه سؤال هاي زیادي 
همچنان باقي اســت،  تروور بدفورد، یک بیولوژیســت، 
مي گوید که المبدا را خطرناك تر از دلتا نمي بیند و فکر 
نمي کند به گونه غالب در دنیا تبدیل شــود: درست که 
المبدا هم اکنون در آمریکاي جنوبي منتشــر شــده اما 
خیلي کم به آمریکا رسیده است و در مقایسه با نوع گاما 
که نخستین بار در برزیل مشاهده شــد،  کمتر در اینجا 
دیده شده اســت. فکر مي کنم همچنان بهتر است همه 

تمرکزمان روي دلتا باشد.

سويهجديد،جايدلتاراميگيرد؟  درخواست از رئيسی برای
 توقف طرح صيانت

به سوی آینده

 گران شدن عجیب بلیت هاي
 سفر به فضا

شرکت »ویرجین گالکتیک« متعلق به »سر ریچارد برانسون« اعالم 
کرد که بلیت سفرهاي گردشگري فضایي این شرکت با قیمت پایه 
450هزار دالر عرضه خواهد شــد که قیمت جدید، تقریبا دو برابر 
بهاي پیشین این بلیت ها اســت. به گزارش دیلي میل، در بیانیه اي 
که این شرکت مستقر در نیومکزیکو درخصوص درآمد 3 ماهه دوم 
خود صادر کرده، اعالم شده است که فروش بلیت پروازهاي تجاري 
ویرجین گالکتیک در سال2022 پس از تعطیالت سال نو آغاز خواهد 
شد. طبق اعالم شرکت ویرجین گالکتیک، 3 بسته پیشنهادي براي 
خرید بلیت وجود دارد: فروش بلیت تک صندلي- بسته زوج، دوستان 
و خانواده چند نفره و در نهایت چارتر کردن پرواز. چندین سال پیش، 
این شرکت گفته بود که قیمت بلیت هر صندلي تقریبا 200هزار دالر 
خواهد بود. البته این موضوع به پیش از آن زمانی برمي گردد که یک 
حادثه باعث شد، فروش بلیت تعطیل شــود. ویرجین گالکتیک در 
بیانیه اش گفته است: »فروش بلیت در ابتدا به فهرست رزرو کنندگان 
همانطور که وعده داده شده بود، اختصاص مي یابد. همچنین فهرست 
اولویت هاي بعدي براي مشتریان عالقه مند به رزرو پروازهاي فضایي 
هم در آینده باز خواهد شــد«. در عین حــال »مایکل کول گلیزر«، 
مدیرعامل ویرجین گالکتیک در بیانیه اي اعالم کرد که این شرکت 
پس از پرواز موفق ماه گذشته شــاهد افزایش تعداد عالقه مندان به 
سفرهاي گردشــگري به فضا بوده اســت. او در این خصوص گفت: 
»درحالي که ما تالش مي کنیم شگفتي فضا را براي جمعیت گسترده 
جهان به ارمغان بیاوریم، بسیار خوشــحال هستیم که درها را براي 
یک صنعت و تجربــه کامال جدید باز کرده ایــم.« در اوایل ماه ژوئیه 
ســال جاري میالدي، ریچارد برانســون به همراه 5عضو دیگر ازاین 
شرکت، به لبه فضا سفر کرده و در آنجا ضمن تجربه بي وزني، مناظر 
فوق العاده زیبایي را نیز به مدت بسیار کوتاهي تماشا کردند. به گفته 
شبکه تلویزیوني سي ان بي سي، ویرجین گالکتیک هنوز 600بلیت 
رزرو شــده براي پروازهاي آینده دارد؛ اگرچه اکثر آنها، بلیت ها را با 
قیمتي بین 200تا250هزار دالر فروخته اند که این مي تواند براي شان 
توأم با ضرر باشــد. در  ماه ژوئن، این شــرکت توانســت از سازمان 
هواپیمایي فدرال)FAA( مجوز پرواز مسافران به فضا را به دست آورد.

قدم جدید براي رؤیاي خودروي پرنده

یک متخصــص موتورهــاي الکتریکــي و یک طــراح خودروهاي 
 )eVTOL( سوپراسپورت با همکاري هم یک هواپیماي عمودپرواز
چشــم نواز با 3 صندلي به نام »لئو« را طراحي کرده و ادعا مي کنند، 
ســرعت این پرنده به حداکثر 400کیلومتر در ســاعت و برد آن به 
483کیلومتر مي رسد. به گزارش وب سایت نیواطلس، »پیت بیتار« 
چندین و چند سال است که روي موتورهاي الکتریکي کار مي کند. او 
براي توسعه طرح هاي جت برقي خود یک قرارداد با DARPA دارد 
و به تازگي یکي از 9جایزه ناســا را در امور زیرساخت هاي زمیني و 
کنترل ترافیک هوایي دریافت کرده است. حاال او با یک طراح خودرو 
 eVTOL به نام »کارلوس ساالف« همکاري مي کند تا یک شرکت
را راه اندازي کند. ساالف پشت خودروي مفهومي »مزدا فوراي« بود 
و در سال هاي اخیر خالقیت هاي فوق العاده اي را در طراحي خود از 
او دیده ایم. بیتار درباره طرح شــان مي گوید: »تصاویري که در آنجا 
به دســت آورده ایم، بهترین آثار هنري ما هســتند، اما نشان دهنده 
پیکربندي فعلي آن نیستند. رانشــگرهاي عمودي هر کدام حدود 
40سانتي متر قطر دارند و بسیار بزرگ  تر از آنچه در آنجا مي بینید، 
هستند. در نماي بیروني، از طراحي 2 بال باکس استفاده شده است 
که در قسمت جلو و عقب خم مي شود. بال هاي کوچک ممکن است 
ســرعت باالتري را براي پروازي کارآمد ایجاد کنند، اما آنها مزیت 
بزرگي در زمین محسوب شوند. این وسیله نه تنها شبیه یک ابرخودرو 
در حال پرواز به نظر مي رسد، بلکه آنقدر کوچک است که مي تواند در 
کنار یک اتومبیل در پارکینگ منزل قرار بگیرد. این بدان معناست 
که مالکان خصوصــي مي توانند آن را به راحتــي در پارکینگ خود 
داشته باشند و مي تواند روي پدهایي بسیار کوچک تر از آنچه که در 
طرح هاي مربوط به تاکسي ها وجود دارد، فرود بیاید. بیتار مي گوید: 
»بزرگ  ترین خطر براي این نوع پرنده ها داشــتن هزاران هواپیما در 
آسمان نیست، بلکه حضور آنها در نزدیکي زمین است. منظورم این 
است که چه اتفاقي مي افتد وقتي که 20هواپیما درحال تالش براي 
فرود در یک خط عمودي هستند و شما فقط محل فرود دارید؟ زماني 
که این کار انجام شود، فضاي زمین بسیار عالي خواهد بود و بازار واقعاً 

شروع به کار خواهد کرد.«

عمادالدین قاسمی پناه
روزنامه نگار

استارشیپ اس ان۲0 آماده پرتاب مي شود
موشک استارشــیپ ســري20 اســتارت آپ فضایي 
اســپیس ایکس که قرار اســت در اواخر ســال جاري 
میالدي پرتاب شود، یک روز پس از فرود تقویت کننده 
»مافوق ســنگین«)Super Heavy(  روي ســکوي 
پرتاب، به مرکز آزمایش شــرکت در بوکاچیکا تگزاس 
فرســتاده شــد. به گزارش دیلي میل، ایالن ماســک، 
مدیرعامل اســپیس ایکس، 3تصویــر از یک جرثقیل 
غول پیکر در حــال بلند کردن تقویت کننــده، ازجمله 
29موتور رپتــور عظیــم آن را روي پــد توییت کرد و 
نوشــت: »Mechazilla )ســکوي پرتاب( این کار را 
براي موشــک هاي آینده انجام مي دهد، اما هنوز کاماًل 
آماده نیســت.« مکازیال )Mechazilla( در نهایت برج 
استارشــیپ خواهد بود که پس از پرتاب، تقویت کننده 
 غول پیکــر را جــذب مي کنــد. »مافوق ســنگین« 
)Super Heavy( نخســتین مرحلــه از سیســتم 

استارشــیپ دومرحلــه اي و قابــل اســتفاده مجدد 
اسپیس ایکس است که براي ارســال افراد و محموله به 
مریخ و دیگر سیارات دور مورد اســتفاده قرار مي گیرد. 
طول موشــک استارشــیپ اس ان20 حــدود 93متر 
اســت که آن را به بلندترین موشک ساخته شده توسط 
اسپیس ایکس تبدیل کرده است. ماسک محاسبه کرده 
بود که براي رســیدن به هدف خود یعني قراردادن یک 
میلیون انسان روي کره مریخ تا سال2025، موشک هاي 
استارشــیپ او باید روزانــه 3پــرواز و در مجموع هزار 
 پرواز در سال انجام دهند. به نوشته وب سایت اسپیس، 
Super Heavy  که با نام بوستر4 نیز شناخته مي شود، 
قرار اســت مجموعه اي از آزمایش هاي فشار و موتور را 
انجام دهد و اگر همه  چیز طبق برنامه پیش برود، سرانجام 
با اس ان20 در راس خود به ســوي هدف پرتاب خواهد 
شد. استارت آپ اسپیس ایکس هنوز تاریخ دقیق پرتاب 

را اعالم نکرده است. با این حال، این شرکت با مدیریت 
ایالن ماســک، هنوز در انتظار بررســي دریافت مجوز 
زیست محیطي از FAA است که امکان دارد ماه ها طول 
بکشد. اسپیس ایکس پیش تر چندین آزمایش را انجام 
داده است که جدیدترین آن اس ان15 بود که پس از یک 
پرواز کوتاه در ارتفاع باال روي سکوي پرتاب فرود آمد. در 
سال2020، ایالن ماسک به کارکنان اسپیس ایکس گفته 
بود که توسعه استارشیپ اولویت اصلي است و پیشرفت 

آن »به طور چشمگیر و فوري« افزایش خواهد داشت.
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متخصصان به زنان شيردده توصيه مي كنند درصورت ابتال به 
كرونا، با ماسك زدن و شست وشوي مرتب، شيردهي را قطع 

نكنند؛ چراكه ويروس از طريق شير منتقل نمي شود

در ايران واكسن آسترازنيكا براي مادران باردار و شيرده مناسب 
است؛ البته در شرايط خاص. شرايط براي هر نفر متفاوت است

آمــار مبتاليــان  ديروز

34913
واكسن های تزريق شده)دوز(

14736197
آمــار جان باختگان ديروز

458
كل آمــار جان باختگان

93086

مديريت بحران كرونا با 3گام
يكي از نكته هــاي مهــم در چنين مواردي پاســخگويي، 
آگاه سازي  و اطالع رساني در زمان و مكان مناسب درخصوص 
شبهات طرح شده است تا مشكالت بيشــتري بر اثر عدم اطالع  و نا آگاهي عمومي 
ايجاد نشود. اين كنترل و كاهش اينفودميك ها مي تواند هم از نظر سرعت و هم از 
نظر حجم مطالب مورد انتشار، درنظر گرفته شود و باعث تسريع واكسيناسيون شود.

گام دوم: تسريع در واكسيناسيون عمومي
از سوي ديگر سرعت بخشيدن به ايمن ســازي  همگاني و واكسيناسيون عمومي 
برنامه ريزي شده در قالب يك ســازوكار حركت جمعي و جهادي مي تواند آرامش 
بيشتري را به جامعه هديه دهد. الزمه اين كار همكاري بخش هاي مختلف و تعامل 
بين سازماني و عدم تعارض منافع سازماني است. به عبارت ساده تر اين فعاليت يعني 
واكسيناسيون عمومي بايد به صورت يك حركت جهادي فشرده مدنظر باشد. در 
واقع برنامه شرايط اضطراري بايد باعث ايجاد تعادل بين منابع دائما در حال كاهش و 
نيازهاي دائما در حال افزايش شود. به عبارتي ساده تر واكسيناسيون بايد از ميزان ابتال 
به بيماري و پيك آن پيشي گيرد و بتواند تدابير مناسبي را براي آينده درنظر بگيرد. 
در غيراين صورت فرايند ايمن سازي  عمومي با تأخير و مشكالتي مواجه خواهد شد. 
زماني مي توانيم بگوييم در برابرهمه گيري بيماري ناشي از ويروس كرونا مصونيت 
نسبي يافته ايم كه در داخل اكثريت جامعه واكسيناسون را به صورت همه جانبه و با 
سرعت باال پشت سرگذاشته و در جهان نيز كشورهاي فقير توسط كشورهاي قوي 
به طور همزمان مورد حمايت قرار گرفته و واكسيناسيون آنها نيز به تأخير نيفتد. اما 

شاهديم كه انسجام كمي در اين خصوص وجود دارد.
وجود برنامه اي مدون، مديريت)ستادي( و فرماندهي)ميداني( يكپارچه در زمان، 
مكان و شرايط مناسب، پايش و نظارت مستمر، اعمال قانون، اقدام اصالحي، بررسي 
بازخوردها و اجــراي همه جانبه و جهادي به طور يكپارچه بــا همدلي، همفكري، 
همكاري و هم افزايي سازمان ها و وزارتخانه هاي مسئول مي تواند تسريع كننده نه 
فقط واكسيناسيون عمومي بلكه حتي باعث رعايت پروتكل هاي بهداشتي به نحو 

مطلوب شود.

گام سوم: رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
نكته سوم يعني رعايت پروتكل هاي بهداشتي، شــامل شست وشوي دست ها با 
رعايت ميزان مصرف آب، رعايت فاصله گذاري هوشمند و فاصله گذاري اجتماعي 
و استفاده از ماســك بايد به طور همزمان با 2اقدام عنوان شــده مورد تأكيد قرار 
گيرد و از ســوي شــهروندان جدي گرفته شــود. اين بدان معنا است كه پس از 
انجام واكسيناسيون پروتكل هاي بهداشــتي همچنان بايد رعايت شود؛ چراكه 
واكسيناســيون فقط از مرگ و شــدت احتمالي بيماري مي كاهــد. عدم رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي پس از واكسيناســيون مي تواند در اثر اينفودميك باشد. 
هر چند مدتي طوالني اســت كه اين بيماري گريبانگير دنياست و ميزان رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي به طور قابل مالحظه اي كاهش يافته است اما هر طور شده 

رعايت آنها به هر شكل ضروري است.
نتيجه اينكه اين 3گام مهم يعني كنترل وكاهش اينفودميك ها، تسريع و حركت 
جهادي همه جانبه در واكسيناسيون عمومي و رعايت پروتكل هاي بهداشتي بايد 
به طور همزمان و توامان صورت پذيرد نه پشت سرهم و تك به تك. در سه گام يادشده 
وجود برنامه اي مدون، مديريت)ستادي( و فرماندهي)ميداني( يكپارچه و هوشمند 
در زمان، مكان و شرايط مناسب، پايش و نظارت مستمر، اعمال قانون، اقدام اصالحي، 
بررسي بازخوردها و اجراي همه جانبه و جهادي به طور يكپارچه با همدلي، همفكري، 
همكاري و هم افزايي سازمان ها و وزارتخانه هاي مسئول مي تواند تسريع كننده تمامي 
امور باشد و نياز آن به شدت احساس مي شود تا به عنوان چراغ قرمزي براي پيك ها 
و وضعيت هاي قرمز آتي كه در اثر جهش هاي جديدتر ممكن است رخ دهد درنظر 
گرفته شود و با مديريت بحران مطلوب اين همه گيري از موج ها و پيك هاي جديد 

جلوگيري كند. متفاوت بينديشيم! 

هنوز واكسيناســيون زنان باردار و مادران شيرده عليه كرونا، 
در بالتكليفي است. با اينكه روند واكسيناســيون در ايران با 
سرعت بيشتري در حال پيشروي است، اما هنوز اين گروه در 
دايره واكسيناسيون قرار نگرفته اند. مسعود مرداني، متخصص 
عفوني، پيش از اين گفته بود كه زنان باردار و شــيرده، مجاز 
به تزريق واكسن آســترازنيكا هستند، اما اين موضوع از سوي 
وزارت بهداشت تأييد يا ابالغ نشــده است. با اين حال مقامات 
بهداشتي آمريكا هم به مادران باردار و شيرده توصيه كرده اند 
در برابر بيماري كوويد-19 واكسينه شوند. آنها اعالم كرده اند 

كه واكسينه كردن اين گروه، از ابتال به نوع شــديد بيماري و بستري شدن آنها در 
بيمارستان و مرگ شان جلوگيري مي كند. از سوي ديگر، محققان دانشگاه كاليفرنيا 
- سانفرانسيسكو در آمريكا هم در مطالعه اي اعالم كرده اند كه واكسن كوويدـ 19وارد 

شير مادر نمي شود.
ابتالي زنان باردار و شيرده به كرونا، در پيك چهارم با افزايش قابل توجهي مواجه شد؛ 
هر چند كه اطالعات دقيقي از ميزان ابتال و مرگ اين گــروه وجود ندارد، اما همان 
موقع، معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي شيراز، با اعالم نتايج يك بررسي، تأكيد 
كرد كه ميزان مرگ مادران باردار به دليل ابتال به اين بيماري 100درصد افزايش پيدا 
كرده و ابتالي آنها 7برابر باال رفته اســت. محققان دانشگاه واشنگتن، زمستان سال 
گذشــته هم بر پايه يك پژوهش، از باال رفتن خطر مرگ زنان باردار به دليل ابتال به 
كرونا خبر دادند. در كنار همه اينها، كميته ساماندهي تحقيقات كوويدـ 19 وزارت 
بهداشت پيش از اين اعالم كرد كه زنان باردار مبتال به كوويدـ 19 تا حدي بيشتر در 
معرض خطر بستري در بخش مراقبت هاي ويژه )ICU( و مرگ هستند. اين كميته 
تأكيد كرد كه اين بيماري مي تواند باعث ايجاد زايمان زودرس، مرده زايي، اختالل 
كاركرد ارگان هاي حياتي، افزايش ضربان قلب و ديســترس جنين، پارگي زودرس 
كيسه آب، سزارين و مرگ آنها شود. در كشــورهاي ديگر، اما قدم هاي تازه اي براي 
واكسيناسيون زنان باردار برداشته شده است. يكي از اين كشورها انگلستان است كه 

با شيوع دلتا، روند واكسيناسيون اين گروه را شتاب داده است.

 ممنوعيت تزريق واكسن هاي بهارات، سينوفارم و اسپوتنيك وي 
طاهره پريچهره، كارشناس مسئول واحد بهداشــت خانواده مركز بهداشت شمال 
تهران به نگراني مادران باردار و شيرده مبتال به كرونا پاسخ مي دهد و به همشهري 
مي گويــد: »در واكسيناســيون مادران براســاس مصوبات كميته كشــوري فني 
واكسيناسيون كرونا، تزريق واكسن هاي بهارات، سينوفارم و اسپوتنيك وي در دوران 
بارداري ممنوع است. البته به طور كلي تزريق واكسن در 3ماهه اول بارداري توصيه 
نمي شود. هم اكنون، تحقيقات زيادي براي ســاخت واكسني كه براي مادران باردار 
مناسب باشد، انجام شده و تحقيقات بيشــتري هم در جريان است.« براساس اعالم 
او، در ايران واكسن آســترازنيكا براي مادران مناسب است؛ البته در شرايط خاص و 
حتما هم هنگام واكسيناسيون، شرايط جسمي يا بيماري هاي زمينه اي هر فرد بايد 
به طور موردي بررسي شود تا امكان يا نبود امكان تزريق برای هر فرد جداگانه بررسی 
و تشخيص داده شود؛ يعني هر مادر فقط با توجه به شرايط خودش امكان استفاده از 
واكسن را خواهد داشت؛ نه اينكه بتوان گفت تمام مادران باردار و شيرده مي توانند 

واكسن دريافت كنند. كارشناس مسئول واحد بهداشت خانواده مركز بهداشت شمال 
تهران ادامه مي دهد: »مادراني كه تمايل به تزريق واكسن دارند بايد تحت نظر كميته 
دانشگاهي سالمت مادران كه متشكل از متخصصان زنان و زايمان، متخصصان عفوني 
و پزشكان صاحب نظر در اين خصوص است، باشند تا شرايط آنها به دقت بررسي شود؛ 
يعني براي هر مادر بايد به طور جداگانه تصميم گرفته و به او مجوز تزريق داده شود. 
در دوران شيردهي شرايط مادران تا 42روز پس از زايمان مانند زنان باردار است. پس 
از اين زمان، باز هم با تمايل خود مادران، آنها مي توانند بدون نگراني براي شيردادن 
به فرزندشان، واكسن آسترازنيكا يا سينوفارم دريافت كنند. در ايران ممانعتي براي 
تزريق واكسن آسترازنيكا براي زنان باالي 55ســال وجود ندارد و مادران باردار يا 
شيرده هم مي توانند چنين واكسني را انتخاب كنند؛ البته تمام اين موارد همچنان در 

حال بررسي است و حتما هم بايد با رضايت خود مادر انجام شود.« 

ويروس كرونا، وارد شير مادر نمي شود
امروز، آخرين روز از هفته جهاني حمايت از تغذيه با شــير مادر اســت؛ روزي كه با 
هدف تشويق مادران به تغذيه نوزادان با شير مادر نامگذاري شده است؛ هر چند كه 
آمارها نشان مي دهد، تنها 43درصد نوزادان در ساعات اول تولد با شير مادر تغذيه 
مي شوند و فقط 41درصد شيرخواران زير 6ماه، تغذيه انحصاري با شير مادر دارند. 
حاال به وضعيت نامناسب تغذيه با شير مادر، شيوع كرونا را هم بايد اضافه كرد؛ اتفاقي 
كه منجر به ابتالي گروه قابل توجهي از مادران به كرونا و ســختي هاي شيردهي به 
نوزادانشان شده است. اين كارشناس در ادامه درباره ابتالي مادران باردار و شيرده 
به كرونا توضيحاتي مي دهد: »تحقيقات انجام شده از زمان شيوع بيماري تا به حال، 
نشــان مي دهد ويروس كرونا حتي با فرض ابتالي مادر به اين بيماري هم در شير او 
وجود ندارد؛ به همين دليل، مادران نبايد نگراني داشــته باشند؛ چراكه بيماري از 
طريق شــير مادر به نوزاد منتقل نمي شــود. در دوران بارداري هم ماجرا به همين 
صورت است. البته تاكنون تحقيقات زيادي در اين زمينه شده است، اما هيچ شواهدي 
مبني بر اينكه نوزادان از طريق جفت به كرونا مبتال شوند، وجود ندارد. تحقيقات در 
اين زمينه ادامه دارد و با توجه به اينكه اين ويروس بســيار ناآشناست و مدام تغيير 
رفتار مي دهد، نمي توان پيش بيني قطعي در مورد آن داشت.« او به مادران مبتال به 
كرونا توصيه مي كند كه اگر عطسه و سرفه كردند و قطرات ترشح آن بر سينه و محل 

شــيردهي قرار گرفت، به مدت 20ثانيه آن را شست وشو دهند و در كنار آن هم بايد 
به طور مرتب ماسك بزنند و دستشان را بشويند.

به گفته پريچهره، اگر حال عمومي مادري كه مبتال به كرونا باشد براي شير دادن به 
فرزندش مساعد نباشد و نتواند به فرزندش شير دهد، بهترين كار دوشيدن آن است تا 
در زمان مناسب، فرد ديگري شير را به نوزاد بدهد تا كودك بتواند از مزاياي شير مادر 
بهره مند شود. تغذيه با شير مادر آن قدر مهم است كه توصيه مي شود حتي اگر خود 
مادر هم به هر دليلي شير نداشته باشد، بهتر است براي نوزاد از»بانك شير مادران« 
شير تامين شود. اين كارشــناس مي گويد: »در دوران كرونا يكي از مهم ترين كارها 
تالش براي تقويت سيستم ايمني است كه با تغذيه با شير مادر مي توان براي نوزاد 
چنين امكاني را بهتر و بيشتر فراهم آورد؛ چراكه پادتن هايي در شير مادر وجود دارد 
كه موجب تقويت بيشتر نوزادان مي شود. همچنين شير مادر بر سالمت نوزاد و ضريب 

هوشي او هم تأثير دارد.«

باال رفتن استرس مادران در دوران كرونا
براساس اعالم او، مادر درصورت ابتال به كرونا، شيردهي را قطع نكند؛ چراكه نوزادان 
جزو گروه آســيب پذير در برابر ابتال به بيماري كرونا به شمار نمي روند و به ندرت به 
كرونا مبتال مي شوند؛ درصورت ابتال هم معموال خفيف درگير مي شوند. پريچهره در 
ادامه اما به نكته ديگري اشــاره مي كند و آن هم استرس و اضطراب مادر در پاندمي 
كرونا و ابتالي فرزندانش اســت: »اين موضوع ســالمت خود و جنين و درصورت 
شيردهي نوزاد را تحت الشعاع قرار داده است. حاالت مادر خصوصا شرايط روحي او 
مي تواند در دوران جنيني و ماه هاي نخست تولد كودك روي او تأثير بگذارد. هنوز 
تحقيقات زيادي در مورد چگونگي تأثيرگذاري استرس هاي مختلف ناشي از بيماري 
كرونا، ترس از ابتال، مشكالت اقتصادي و... نشده، اما قطعا اين گونه استرس ها تأثيرات 
مخربی خواهد داشت؛ بنابراين بهترين كار اين است كه مادران تا حد امكان خودشان 
را به دور از اخبار و حوادث بد قرار دهند؛ چون مادران باردار و شــيرده حتي به غير 
از دوران كرونا هم دچار تغييرات خلقي، كم خوابي، استرس و اضطراب يا تغييراتي 
در اشــتها و تغذيه مي شــوند و دوران كرونا هم اضطراب آنها را چندين برابر كرده 
است.« به گفته او، مادران در دوران كرونا حتما درصدد كاهش استرس وارد بر خود 
و فرزندشان باشند و عالوه بر پيگيري نكردن مكرر اخبار ناگوار و متمركز نشدن بر 
آنها، مدام با پزشــكان خود در ارتباط بوده و حاالت خود را به آنها گزارش دهند. در 
دوران كرونا هر بيمارستان، ســامانه مربوط به خود را دارد كه در آن توصيه اي الزم 
براي كاهش استرس و مراقبت بهتر از جسم و روان مادر و كودك شده است. تمرينات 
تنفسي، تن آرايي و نرمش و ورزش الزم و ضروري براي كاهش استرس مادر هم در اين 
سامانه ها وجود دارد. همچنين كد شماره4 سامانه 4030هم مربوط به توصيه هايي به 
مادران باردار يا شيرده براي سالمت بيشتر آنها در دوران كروناست و اينكه درصورت 
ابتال به بيماري كرونا بايد چه كارهايي انجام دهند. مراكز بهداشت شهرداري ازجمله 
مركز بهداشت شمال تهران هم كالس هاي آناليني براي آمادگي مادران جهت زايمان 
دارد. در اين كالس ها مادران مي توانند سؤاالت و مشكالت خود را با متخصصان در 
ميان بگذارند. البته آموزش هايي هم براي آنها وجــود دارد كه مي توانند با مراجعه 
به ســايت هاي مورد نظر خود از زمان برگزاري كالس و چگونگي ارتباط گرفتن با 

متخصصان با اطالع شوند.

همشهري جزئيات ابتالي مادران باردار و شيرده به كرونا و سرنوشت واكسيناسيون آنها را بررسي كرد

دلتا بيخ گوش مادران
كارشناس مسئول واحد بهداشت خانواده مركز بهداشت شمال تهران: تزريق واكسن هاي بهارات، سينوفارم و اسپوتنيك وي در دوران بارداري ممنوع است

 يكتا فراهانی 
خبرنگار

تعداد بيماران مبتال به كرونا همچنان باالست؛ براساس 
آمار وزارت بهداشــت، تنهــا در يك شــبانه روز اخير 
34هزارو913نفر به شــمار مبتاليان كرونا اضافه شده 
اســت. هر چند كه به گفته متخصصان و مسئوالن نظام 
سالمت اين تعداد را بايد 2 تا 3برابر كرد تا به عدد واقعي 
رســيد. همچنين آمار جان باختگان هم روز گذشته به 
عدد 458نفر رســيد كه ركوردی جديد در پيك پنجم 
است. در يك هفته گذشته بيشــترين آمارهاي ابتال و 
مرگ ومير در پيــك پنجم ثبت شــد، در اين وضعيت 
مراكز درماني ديگر، جوابگوي اين حجم از مراجعه ها و 
بستري ها نيست. با اينكه در روزهاي گذشته گزارش  ها و 
تصاوير متعددي از وضعيت نابسامان بستري بيماران در 
محوطه بيروني ساختمان برخي از بيمارستان ها منتشر 
شده، اما حاال در آغاز ورود به سومين هفته مرداد، كادر 
درمان بيمارســتان ها مي گويند در 2روز گذشته ميزان 
شلوغي مراجعه ها به مراكز درماني كمي روند آرام تري 
به خود گرفته اســت. هر چند كه همچنــان تخت ها پر 
است و انتقال بيماران اورژانســي به بخش هاي درماني 
و آي ســي يو به كندي صورت مي گيرد؛ اتفاقي كه باعث 
شده با وجود تعداد كمتر مراجعان باز هم بيماران پشت 
درهاي اورژانس و بخش هــا معطل بمانند. گزارش هاي 
ميداني نشان مي دهد كه كمبود تخت و نيروي انساني، 
روند كند رســيدگي به بيماران و ظرفيت كم دستگاه ها 
و تجهيزات درماني نســبت به بيماران بستري در مراكز 
درماني مهم ترين مشكلي است كه مبتاليان به كرونا در 
پيك پنجم با آن مواجه شده اند اما اين تمام ماجرا نيست 
و عالوه بر اين، منفي شدن تست هاي PCR با وجود ابتال 
هم آنها را با مشكالت زيادي مواجه كرده است؛ كساني 
كه با وجود داشــتن عالئم بيماري تست هايشان منفي 
مي شود اما در كمتر از يك هفته با افزايش عالئم و تنگي 
نفس و تست هاي اســكن ريه متوجه وخامت وضعيت 
جسماني شان مي شوند و ديرتر به مراكز درماني مراجعه 

مي كنند؛ اينها همان ناقالن خاموش اند.

روند كمي آرام، اما همچنان بحراني
در بيمارستان شــريعتي بخش پذيرش اورژانس چندان 
شلوغ نيست، اما تخت هاي پذيرش موقت پراست و همين 
تعداد كم بيماران بايد ساعت ها معطل بمانند. براي انتقال 
بيمار از اورژانس به بخش، حداقل 24ســاعت بايد منتظر 
ماند. تا همين چند روز پيش تعداد آمبوالنس هاي در انتظار 
تحويل بيمار دراين بيمارستان و ديگر مراكز دولتي قابل 
توجه بود اما ديروز آنها هم مراجعات كمتري داشتند. يكي 
از رانندگان اورژانس به همشهري مي گويد: »اينطور نيست 
كه تماس ها كم شده باشــد اما در برخي موارد تشخيص 
اعزام وجود نــدارد و كمتر بيمار به بيمارســتان ها اعزام 
مي كنيم.« او در پاسخ به اين سؤال كه آيا با اعزام بيمار به 
وسيله اورژانس تسريع در خدمات رساني يا شانس بستري 
افزايش پيدا مي كند؟ مي گويــد: »ما فقط بيمار را تحويل 
مي دهيم و مي رويم. اينطور نيســت كه با اعزام اورژانس 
وضعيت بستري آسان شود، بايد نوبت رعايت شود هم براي 
مراجعه حضوري و هم اعزام ما. هر بيماري اگر بدحال باشد 
خود ترياژ بيمارســتان اقدامات الزم براي تسريع در روند 
بستري او را انجام مي دهد.« در بيمارستان امام خميني  هم 
وضعيت به همين صورت است. شرايط شلوغ، در اورژانس 
نسبت به گذشته بهتر شــده چرا كه يك ساختمان مجزا 
براي بيماران درمان ســرپايي درنظر گرفته  شده و بخش 
قابل توجهي از مراجعه كننده ها به آنجا منتقل شده اند. در 
اين ميان هم يك طبقه همكف پايين ساختمان نيمه كاره 
به صورت صحرايي آماده پذيرش بيماران شده است. با اين 
همه، در اين بيمارستان هم تختي براي بستري نيست و 
بيماران همچنان چشم انتظار خالي شدن تخت ها هستند. 
پيمان صابريان، سرپرست اورژانس كشــور در اين باره از 
افزايش 2 تا 3.5برابري تماس  با اورژانس خبر مي دهد و به 
همشهري مي گويد: » در پيك پنجم، همكاري  دانشگاه هاي 

علوم پزشــكي و اورژانس براي بستري بيماران كرونايي و 
غيركرونايي افزايش پيدا كرده تا فرايند بســتري ها آسان 
شود. البته اعزام بيمار به بيمارستان ها از سوي اورژانس با 
دقت بيشتري صورت مي گيرد چراكه همكاران ما بر بالين 
بيمار حاضر مي شوند و او را معاينه مي كنند. آنها در تماس 
با پزشك متخصص عفوني وضعيت بيمار را مي سنجند و 
درصورت ضرورت بيمار به مراكز درماني منتقل مي شود و 
اين باعث مي شود كه انتقال دقيق تري براي بيمار مبتال به 
كرونا اتفاق بيفتد.« صابريان ادامه مي دهد: »هم اكنون 900 
تا هزار انتقال روزانه بيمار در تهران توسط اورژانس به مراكز 

درماني صورت مي گيرد.«

انتظار طوالني براي خالي شدن تخت ها
در اغلب مراكــز درماني بخش هاي جديد افتتاح شــده و 
حتي در محوطه بيروني هم تخت هايي با دســتگاه هاي 
اكسيژن كوچك گذاشته شده اســت. بيماران با شرايط 
تنفسي حاد تا رسيدن نوبت ويزيت، روي اين تخت ها قرار 
مي گيرند و اكسيژن به آنها وصل مي شود تا نوبت ويزيت 
يا بســتري در اورژانس به آنها برسد. در حياط بيمارستان 
امام خميني زن جواني روي تختي دراز كشــيده و حتي 
ناي حرف زدن ندارد؛ »از 8صبح اينجا هســتم اما حاال كه 

ساعت12 شــده هنوز تختي خالي نيســت كه بستري ام 
كنند.« 4ساعت انتظار در فضاي باز بيمارستان او را معذب 
كرده و به همســرش اصرار مي كند كه به خانه برگردد اما 
ضعف جســماني امانش را بريده و بايــد همچنان منتظر 
بماند. محوطه بيمارستان مانند روزهاي قبل، شلوغ نيست 
اما اين وضعيت حكايت از در دسترس بودن تخت ها ندارد. 
يكي از نگهبانان جلوي در اورژانس مي گويد: »دو سه روزي 
است كه شلوغي كمتر شده اما بيماران ترخيص نمي شوند 
و اين بار زمان ماندن شــان در بيمارستان طوالني تر شده 
است. بخش ها خالي نمي شود تا بيماران منتقل شوند، به 
همين دليل حتي همين تعداد بيماراني كه كمتر از روزهاي 
قبل شــده اند، بايد معطل بمانند«. در بيمارستان مسيح 
دانشوري 10تخت روبه روي اورژانس قرار گرفته و هر كس 
مشكل تنفسي دارد، روي اين تخت ها به او اكسيژن وصل 
مي شود. تخت و فضاي درماني در اين بيمارستان كمبودي 
ندارند اما يكي از پرسنل بيمارستان تأكيد مي كند كه كادر 
درماني به اندازه نيست و فرصت رسيدگي به تمام بيماران 
را ندارند. خدمات درماني داخل اورژانس انجام مي شــود. 
پرستاران و نيروهاي خدمات از بيماران منتظر در فضای 

باز بيمارستان مي خواهند تا صبر كنند.

چالش كمبود نيروهاي درمان در پيك پنجم
وضعيت بيمارســتان هاي تهران در روزهاي گذشته، مورد 
انتقاد بسياري از بيماران اســت. نادر توكلي، معاون درمان 
ستاد فرماندهي مديريت بيماري كروناي تهران، در اين باره 
به همشــهري توضيحاتي مي دهد: »در پيــك پنجم كرونا 
ما افزايش فضاي درماني داشتيم و مشــكلي از نظر فضاي 
فيزيكي و تخت وجود نداشــت اما نكته مهم كمبود نيروي 
انساني است كه حتي با وجود افزايش تخت، بايد نيروي كافي 
براي ارائه خدمات به بيمار وجود داشته باشد«. به گفته اين 
مسئول در دوروز گذشته روند مراجعات ثابت شده اما روند 
قابل توجه نيست، چراكه  اين  روند تا يك هفته و 10روز آينده 

هم ادامه داشته باشد تا به عنوان يك شــرايط كامال پايدار 
درباره آن اظهارنظر كرد.  توكلي در پاسخ به اين سؤال كه اگر 
بازهم شيب مراجعات صعودي شود آيا مراكز درماني تهران 
ظرفيت پذيرش دارند؟ مي گويد: »تمام امكانات درماني در 
تهران براي سرويس دهي به بيماران كرونايي درنظر گرفته  
شده اما روند افزايشي بستري ها در روزهاي اخير در مقايسه 
با 16 ماه گذشته سابقه نداشته است. البته ما ظرفيت افزايش 
10درصدي خدمات درماني را نسبت به شرايط فعلي داريم«. 

افزايش تست هاي منفي و باالرفتن حجم بيماران
نگراني از وضعيــت پاندمي كرونا در ايــران، ابعاد تازه اي 
به خود گرفته است. هرچند كه پيش از اين هم اعالم مي شد 
تست هاي منفي كاذب، دردسرساز است اما در پيك پنجم، 
بسياري از بيماران با درگيري باالي ريه، برگه تست منفي 
كرونا را در دست دارند. حاال تعداد زيادي از بيماران سرپايي 
و بستري شده، با تســت منفي مراجعه مي كنند. گزارش 
ميداني از تعدادي از بيمارستان ها نشان مي دهد بيماران 
پس از چند روز از اعالم منفي شدن تست كروناي شان، با 
نشانه هاي شديد بيماري مراجعه مي كنند؛ اتفاقي كه منجر 
به سختي درمان و باالرفتن خطر مرگ شان شده است. در 
كنار همه اينها، ناقل بودنشان هم منجر به درگيري تعداد 
بيشتري از اطرافيانشان مي شــود. تعدادي از اين بيماران 
را مي شود در بيمارستان مسيح دانشــوري ديد؛ كساني 
كه چند روز پيش تست شــان منفي شــده اما حاال باالي 
40درصد درگيري ريــه دارند. يكي از ايــن بيماران، زن 
بارداري است. او به همشهري مي گويد كه ابتدا تصور كرده 
سرماخوردگي اســت اما با اضافه شدن سرفه هاي مداوم و 
ضعف جسماني، تســت كرونا داده  اما نتيجه تست منفي 
بوده است. چند رو بعد، با تنگي نفس به بيمارستان مراجعه 
كرده و اسكن ريه گرفته. حاال مشخص شده كه ريه هايش 
50درصد درگير شده  است و بايد در اورژانس بستري شود. 
اما تخت خالي نيســت و بايد منتظر بماند. حاال او نگران 

جنين اش است. داوود پيام طبرسي، رئيس بخش عفوني 
بيمارستان مسيح دانشوري، به همين موضوع اشاره مي كند 
و مي گويد كه در شيوع دلتا، نبايد تنها به انجام تست اكتفا 
كرد؛ »ظرفيت ما انجام 100هزار تســت روزانه است كه 
هم اكنون روزانه كمتر از 40هزار نمونه آنها مثبت مي شود. با 
وجود قدرت سرايت ويروس در شرايط كنوني براي خيلي ها 
نياز به انجام تســت نيست و هر كســي كه عالئم تنفسي 
دارد مبتالســت و بايد قرنطينه شود يا براي سپري كردن 
روند درماني به بيمارســتان مراجعه كند.« با اين همه اما 
حاال سؤاالت زيادي درباره درســتي اين تست ها و نحوه 
نمونه  گيري آنها مي شود كه محمدجواد غروي، دبير انجمن 
متخصصان علوم آزمايشگاهي، در گفت و گو با همشهري به 
آنها پاســخ مي دهد. به گفته او، افزايش تست هاي كاذب 
منفي كرونا، به دودليل اتفاق افتاده است؛ يكي اينكه محل 
اســتقرار ويروس دلتا در انتهاي مجراي تنفسي است و نه 
ابتداي آن، به همين دليل چون نمونه گيري از حلق و بيني 
صورت مي گيرد بنابراين ويروس شناسايي نمي شود. دليل 
دوم هم ضعيف بودن تكنيك هاي نمونه گيري است. به گفته 
غروي، در مراكــز نمونه گيري، مخصوصــا مراكز دولتي، 
نمونه گيري خيلي عميق و آن قدر كه سواپ درست و اصولي 
تا آخر ســينوس هاي بويايي يا در انتهاي حلق برده شود، 
انجام نمي شود. به همين دليل چون نمونه گيري به درستي 
انجام نمي شود، معموال 50درصد تست ها با وجود كيفيت 
خوب كيت ها و دستگاه هاي آزمايشگاهي، منفي مي شود.

غروي درباره تأثير كيفيت كيت هاي تســت پي سي آر 
و تأثير آن در منفي شــدن تســت ها توضيــح مي دهد: 
»هم اكنون همان كيت هايي اســتفاده مي شــود كه از 
ابتداي پاندمي كرونا در اختيار داشــتيم. دستگاه ها هم 
تغيير نكرده، اما جاي قرارگيــري ويروس تغيير كرده و 
مراكز نمونه گيري هم به دليل آموزش كم كاركنانشــان 
موجب رقم خوردن چنين شرايطي شده اند«. او همچنين 
درباره اينكه با وجود افزايش آزمايش ها آيا ضريب خطا 
هم افزايشــي خواهد بــود و آيا مي تــوان از اين پس به 
تســت هاي PCR اعتماد كرد؟ مي گويد:  »اين احتمال 
وجود دارد اما چندان مورد توجه نيست. اين شرايط باعث 
ردكردن قطعي اين تســت ها نيست چراكه مثبت شدن 
اين تســت ها 100درصد قابل اعتماد است اما منفي ها 
اغلب كاذب اســت. البته بايد در انجام اين تســت ها به 
نكاتي هم توجه شود؛ ازجمله نحوه نمونه گيري و محلي 
كه قرار است آزمايش انجام دهد. مواردي از انجام تست 
در برخي آزمايشگاه ها وجود دارد كه پاسخ منفي است اما 
با تكرار تست در آزمايشگاه هاي مطمئن تر تست مثبت 
اعالم مي شود. اين شرايط براي اين واريانت دلتا رخ داده 
و در گذشته شــاهد چنين وضعيتي در سويه هاي ديگر 
نبوديم«. دبير انجمن متخصصان علوم آزمايشــگاهي 
همچنين درباره اركان تشخيص و تأييد ابتال به كروناي 
دلتا توضيحاتي مي دهد: »آزمايش اوليه غربالگري خون، 
درست انجام دادن تست PCR و اسكن ريه درمجموع در 
كنار عالئم ابتال، مي تواند نوع ابتالي بيمار به كدام سويه 
كرونا را مشخص كند. هرچند اكنون به توصيه متخصصان 
هر نوع عالئمي را بايد كرونا درنظر گرفت و زمان طاليي 

درمان را از دست نداد«.  

رونــد مراجعــه بيمارانی كــه در چنــد روز گذشــته آزمايش كرونايشــان منفي شــده 
و حــاال وضعيت شــان وخيــم اســت، بــه بيمارســتان ها افزايــش يافته اســت. دبير 
انجمــن متخصصــان علــوم آزمايشــگاهی مي گويد محــل قرار گيــري ويــروس دلتا 
در مجــرای تنفســی تغييــر كــرده و نمونــه گيري ها بــه درســتي انجام نمي شــود

گــزارش ميدانــي همشــهري از آخريــن وضعيت 
بســتري بيمــاران كرونايــي در مراكــز درمانــي

افزايش بیماران بدحال با  
تست منفي

مريم سرخوش
خبرنگار

معاون درمان ستاد فرماندهي مديريت 
بيماري كروناي تهران مي گويد مشكل 
اصلي كمبود نيرو است نه تخت و فضاي 
درماني. روند افزايشــي بستري ها در 
روزهاي اخير در مقايســه بــا 16 ماه 

گذشته سابقه نداشته است
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وح انسانی شهری با ر
چند نكته درباره اجراي طرح هاي انسان محور در شهر

در شهر انسان محور، 
همه افــراد، گروه ها و 
اجتماعي،  طبقــات 
حق حضــور در فضا و 
بهره مندي از امكانات 
و خدمات شهري پيدا 
مي كنند و وظيفه مديريت شهري اين است كه از 
انحصاري شدن امكانات شهري جلوگيري كند تا 
براي همه شهروندان جايگاه مناسب ديده شود. 
درواقع، مديريت شهري با رويكرد انسان محور 
به دنبال پاســخ حداكثــري به نيــاز روزافزون 
شهروند است؛ درچنين شــهر انسان محوري، 
نه تنها مديريت شــهري در خدمت شهروندان 
قرار دارد بلكه خود شهروندان به دنبال مشاركت، 
تعاون، كمك رساني و رفع نياز همديگر هستند. 
هدف نهايي يك شهر انسان محور يا انسان گرا، 
ايجاد و توسعه شهري خواهد بود كه شهروندانش 
در كمال امنيت، آرامش و آسايش، با همدلي و 

تعاون و مشاركت كامل زندگي كنند.
شــهر انســان محور، بيش از هرچيز به سمت 
كاستن از حضور و تســلط خودرو و ماشينيزم 
بــر اركان زندگي شــهروندان حركت مي كند. 
از آنجا كه نياز به جابه جايــي، يكي از نيازهاي 
پايه اي شهروندان امروز است، مي توان گفت كه 
مصداق عيني عناصر در شهر انسان محور، فضاها 
و پروژه هايي اســت كه حضور و فعاليت انسان 
را تسهيل مي كنند. در شهر انسان گرا، رويكرد 
مديريت شــهري به سمت توســعه و تسهيل 
پروژه هايي است كه نياز جمعي شهروندان را رفع 

مي كند و به نياز همه گروه ها و افراد با قابليت ها و 
توانايي هاي متفاوت، توجه مي كند.

شــهر اصوال محل تبادل كاالهــاي فرهنگي، 
اقتصادي و اجتماعي است. شــهر بدون مردم 
معني نخواهد داشت. شــهر عاري از فضاهاي 
حضور مردم، شــهري بي روح و خســته كننده 
خواهد بود. اصوال فضاهاي شهري جايي هستند 

كه جان شهر در آن جاري مي شود.
شهرهايي كه در حافظه تاريخي ملت ها از آنها 
به عنوان شــهرهاي دلنشين ياد مي شود، حتما 
فضاهاي شــهري جذابي دارند؛ فضايي كه پر از 
حضور مردم است؛ مردمي كه با خود شادماني، 
نشاط، تحرك، صميميت، انسجام و يكپارچگي 
مي آورد. شهر انسان محور شهري است كه فضاي 
مناسب براي حضور مردم را فراهم كرده باشد؛ 
فضايي براي حركت پياده و رســيدن از محل 
زندگي به محــل كار و برعكس؛ شــهري براي 
حضور دائم در فضاهاي شهري براي همه اقشار 
و همه سنين؛ بنابراين شهر انسان محور شهري 
اســت كه بتواند چنين فضاهايي را براي مردم 

فراهم كند.
شــعار »تهران شــهري براي همه«، موضوعي 
محوري اســت كه به شهر انســان محور منجر 
مي شود. شــهري براي همه يعني شهري براي 
همه گروه هاي ســني، براي همــه افرادي كه 
دوست دارند در فضاهاي شهري حضور داشته 
باشند. حتما يكي از ويژگي هاي شهر انسان محور 
اين اســت كه در فضاي شــهري آن احساس 
آسايش و آرامش داشته باشيم و خود را بر فضا 

چيره بدانيم، نه اينكه فضا بر انسان چيره باشد.
مديران شــهري معتقدند تهران را با تفكر شهر 
انسان محور اداره مي كنند اما با وجود تالش هاي 

صورت گرفته هنوز شهر تهران نشان از تاخت و 
تاز خودرو و سازه بر خيابان هاي شهر دارد.

در ۵دهه اخير خيابان وليعصــر محور تجاري 
مهمي نيز بوده اســت؛ از منيريه تا جمهوري و 
باالتر. خيابان انقالب هم محور فرهنگي نسبتا 
قوي اي بوده اســت كه نبايد براي تردد آسان تر 
خودروهــا در اين محدوده، عابــران پياده را به 
زير سطح زمين هدايت مي كردند. يكي ديگر از 
عوامل حذف انسان ها از فضاهاي شهري برخي 
از قوانين شهري اســت؛ مانند ساعت بازبودن 
مغازه ها. درحالي كــه بايد اماكنــي به صورت 
شبانه روزي باز باشند. نظريه اي داريم كه بيان 
مي كند خيابان موفق خياباني است كه ۲۴ساعته 
باشد. درحالي كه در همه جاي دنيا اين كار انجام 
مي شود، به داليل مختلف هنوز طرح شب هاي 
زنده در تهران اجرا نشــده اســت. در اين مورد 
به نظر مي رسد نياز به تجديدنظر در قوانين بايد 

اصالح شود.
نكته ديگر اســتفاده از ظرفيت هاي پياده  راه ها 
براي افزايش نشــاط در فضاي شــهري است. 
متأســفانه در برخي خيابان ها تمام پياده راه را 
به پاركينگ تبديل كرده اند كــه حتي كافه ها 
نمي توانند صندلي هايشان را بيرون قرار دهند. 
به نظرم بايد قوانين اصالح شود. هم قوانين كالن 
و هم قوانين خرد ما نياز بــه اصالح دارند. مورد 
ديگر كه باعث كم رنگ شدن حضور شهروندان 
در شهر مي شــود تغيير مفاهيم اســت. بايد به 
جاي مفاهيم ماشيني در شهر مفاهيم انساني به 
كار برد. فكر كردن به مفاهيم كيفي در شهر به 
انسان محور بودن يك شهر بيشتر توجه دارد. اگر 
مسئوالن شهري اين موارد را درنظر نگيرند، شهر 
زنده به تدريج به پايان حيات خود خواهد رسيد.

محسن هاشمي
رئيس دوره پنجم  شوراي شهر تهران

محمدعلي پورنيا
كارشناس ارشد مديريت شهري
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برای اجرای چيزی كه 
به آن عقيده داشتم 
شهردار شدم

پيروز حناچي ، شهردارتهران در آخرين گفت وگوي خود از رابطه  دولت، شهرداري، 
سرانجام پرونده امالك، وضعيت پادگان06  ، روزهاي تلخ و شيرين كاري، توصيه هايي 
به شهردار آينده  و زندگي شخصي اش مي گويد

پرونده ای  درباره تغيير  نگاه به شهر 

اين دوره شــهرداري 
و شــورا با رأي بسيار 
باالي مردم كار خود را 
آغاز كرد؛ رأيي حدود 
ســه برابر رأي دوره 
گذشته و دوره جديد. 
مشاركت اينچنين گســترده مردم در انتخابات 
يكي از افتخاراتي بود كــه در اين دوره نصيب ما 
شد. همين مشاركت باال به اين معني بود كه مردم 
انتظار داشتند تحوالتي در شهرداري و شورا اتفاق 
بيفتد. خوشــبختانه در اين دوره از شهرداري و 
شورا سعي شد كمابيش اين تحوالت ايجاد شوند. 
شايد نه تمام و كمال  اما آنچه رخ داد اثرات خوبي 

بر شهر و روند توسعه شهر داشته  است.
بر اساس نظرسنجي هايي كه در تهران انجام شد 
93درصد مردم اولويت اول مسائل شهر تهران را 
كه نيازمند رسيدگي عاجل بودند آلودگي هوا و 
بهبود وضعيت سامانه حمل ونقل عمومي عنوان 
كرده بودند. 83درصد مردم هم بحث آسيب هاي 
اجتماعي را در اولويت قرار داده بودند. در بحث 
حمل ونقل عمومي و كاهش آلودگي هوا اقدامات 
مؤثري انجام شــده اســت و حدود ۵0درصد از 
نيازهاي حمل ونقل عمومي تهران تامين شــده 
 اما شهر همچنان نيازمند امكانات بيشتر است. 
بر اســاس طرح جامع حمل ونقل عمومي شهر 
تهران و بر اســاس مصوبات قانوني كه در مورد 
بحث آلودگي هوا وجود دارد، تهران و شهرهاي 
اقماري آن بايد حداقل 1۲خــط مترو به طول 
۴۵0كيلومتر، حدود ۲60ايستگاه مترو و حداقل 

۵هزار واگن داشته باشــد. همچنين بايد بتواند 
10ميليون ســفر در روز را از طريق حمل ونقل 
ريلي انبوه بر انجام دهد. مكمل حمل ونقل ريلي 
انبوه بر در طرح جامع شهر تهران اتوبوس است؛ 
يعني خطوط اتوبوسراني بايد به صورت عمود بر 
ايستگاه هاي مترو كار كنند و مردم را به مقصد 
نهايي برســانند. براي محقق شــدن اين طرح، 
تهران بايد حداقل 9هزار اتوبوس برقي هم داشته 
باشــد. در نتيجه اگر قرار باشد براي حمل ونقل 
تهران اقدام جامعي صورت گيرد، بايد مواردي كه 
عنوان شد در برنامه هاي توسعه شهر قرار گيرد و 

دولت هم به تامين هزينه اين موارد كمك كند.
خوشبختانه در اين دوره شــهرداري در حدود 
۵0درصد از اقداماتي كه عنوان شــد، به ويژه در 
بخش مترو، محقــق شــده اند. در همين دوره 
حدود ۴0ايســتگاه مترو افتتاح شد. همچنين 
در خطــوط 8و7 نزديك به 38كيلومتر مســير 
ريلي جديد بــه بهره برداري رســيد. هم اكنون 
خطوط يك تا7 تكميل شده اند و مجموع آنها با 
خطي كه تا فرودگاه كشيده شده است به بيش 
از ۲۵0كيلومتر مي رســد اما تهران و شهرهاي 
اقماري آن هنوز به ۲00كيلومتــر خط مترو و 
100ايســتگاه متروي ديگر نياز دارد. همچنين 
شهر 1۵00واگن دارد و 3۵00واگن ديگر بايد به 
آنها افزوده شود. اينها اقدامات مثبتي است كه در 
اين دوره در مورد توسعه حمل ونقل عمومي شهر 
انجام گرفته  است. همچنين در اين دوره حدود 
۵00ميني بوس و اتوبوس و 130واگن به سامانه 
حمل ونقل عمومي افزوده شده اما اين تعداد باز 

كم است و تهران به امكانات بيشتري نياز دارد.
با توجه به آغاز همه گيري كرونا طي ۲سال اخير 
حمل ونقل عمومي اولويت خود را از دست داد. 

استفاده از وســايل حمل ونقل شــهري حدود 
۵0درصد كاهش پيدا كرد؛ زيرا به عنوان كانون 
شــيوع كرونا درنظر گرفته شــد اما پيش از آن 
رضايت از مترو باالي 70درصد و در اتوبوسراني 
اين عدد زير ۵0درصد بود. دليل اين نارضايتي 
خصوصي شدن شركت هاي اتوبوسراني و قيمت 
بليت ها بود كه كفاف بخش خصوصي را نمي داد. 
از اين رو شركت ها هم نمي توانستند رضايت مردم 
را تامين كنند. همچنيــن اتوبوس هاي خطوط 

اتوبوسراني كهنه شده اند. 
متوســط عمر اتوبوس ها 8ســال اســت، وقوع 
خرابي در آنها زياد اســت و امكانــات آنها مانند 
سيســتم تهويه هوا يا قابليت استفاده معلوالن 
مناسب سازي نشده است. همين موارد باعث شد 
رضايت مندي مردم به صورت كلي از اتوبوسراني 
چندان باال نباشد. اگر بتوان 9هزار اتوبوس جديد 
برقي وارد تهران كرد،  هم مشــكل آلودگي هوا 
كاهش پيدا خواهد كرد و هم رضايت مندي مردم 
از وضعيت شــهر و ســامانه حمل ونقل عمومي 
افزايش خواهد يافت. در بخش مترو هم اگر تعداد 
قطارها افزايش پيدا كند، امــكان اعزام قطارها 
در فواصل زماني ۲دقيقــه يك بار فراهم خواهد 
شــد،  در اين صورت  واگن ها خلوت تر مي شوند 
و امكان انتقال كرونا كاهش پيدا خواهد كرد. در 
بحث كاهش آلودگي وسايل حمل ونقل عمومي، 
اقدامات مثبتي مانند اســتفاده از اتوبوس هاي 
گازســوز و اتوبوس هاي ديزلي فيلتــردار انجام 
گرفته اســت اما اگر قرار باشد ردپاي آاليندگي 
سامانه حمل ونقل عمومي در شهر كامال از بين 
برود، بايد اتوبوس هاي گازسوز و ديزلي را به كلي 
از سطح شــهر جمع آوري و به سمت استفاده از 

اتوبوس هاي برقي حركت كرد.

تامين 50درصدی نيازهای حمل ونقل تهران
توسعه حمل و نقل عمومي بايد اولويت مديران شهري باشد



صدور هولوگرام ممنوع شد
هولوگرام ها برگه هاي اعتباري بودند كه 
از اوايل دهه ۹۰ جــزو اصلي درآمدهاي 
غيرنقدي شهرداري قرار گرفته و جايگزين 
پول در بخشي از مراودات مالي شهرداري 
شدند. شكل قبلي اين طرح در مديريت 

دوره پنجم متوقف شد.

مصوبه برج باغ ها لغو شد 
در دوره گذشــته بيــش از ۱۲۶ هكتار از 
باغ هاي تهران از بين رفت. ۱8باغ به مساحت 
۱۰۲.35۲مترمربع در مناطق مختلف براي 
تبديل به بوســتان عمومي تملك شد و 
۹۱بوستان به مساحت ۱8۲هكتار ساخته و 

به شهر تهران اضافه شد.

 قراردادهاي كالن شهرداري
 مقابل ديد مردم قرار گرفت

سامانه شفافيت به منظور نظارت همگاني 
بر قراردادهاي شــهرداري راه اندازي شد 
كه اطالعات قراردادهاي كالن روي سايت 
بارگذاري مي شود. اطالعات 8هزار و 3۲۶ 

قرارداد هزينه اي، هزار و ۹۱ قرارداد درآمدي 
و ۷۰ قرارداد مشاركتي و سرمايه گذاري در 

اين سامانه منتشر شده است.

طرح ترافيك تغييرات اساسي كرد 
پس از 3۰سال طرح ترافيك در تهران 
تغيير كرد. امتياز ويژه تردد رايگان براي 
ساكنان محدوده طرح ترافيك جديد، 
خروج پنجشنبه ها از اجراي طرح زوج و 
فرد و مجوزهاي طرح ترافيك جانبازان، 
معلوالن و بيماران خاص بخشي از طرح 

ترافيك جديد بود.

انتخابات شوراياري ها الكترونيك 
برگزار شد

انتخابات الكترونيك شــوراياري ها 
نخستين بار توسط اين دوره مديريت 
شهري در ســال ۱3۹8 با شركت 5۰3 

هزار و ۲۰۲ نفر انجام شد.

سايت تهران من رونمايي شد 
هدف اوليه اين سايت ارائه مجوز هاي تردد 

در محدوده طرح ترافيــك بود. هم اكنون 
بخش هاي كيف پول شــهروندي، بليت 
درون شهري، امور طرح ترافيك، خدمات 

شهري و... در تهران من در دسترس است.

پل گيشا باالخره برچيده شد 
اين پل كه در دهه 5۰به طور موقت و براي 
برگزاري بازي هاي آسيايي ۱۹۷4ساخته 
شده بود، سرانجام در تير ۱3۹8به دليل 
فرسودگي و نداشتن توانايي كشش بار 

ترافيك به طور كامل برچيده شد.

سامانه شهر آماده رونمايي شد 
در ســامانه جامع مديريت بحــران كه به 
شهرآماده شــناخته مي شود، بخش هاي 
آموزش مجازي شهروندي، مدرسه آماده، 
حال ساختمان شما چطور است، مراكز امن 
اضطراري محل شما كجاست و... وجود دارد.

زيرگذر خيابان استاد معين به 
بهره برداري رسيد 

اين تونل و زيرگــذر ۷۰۰ متري نقش 

مؤثري در كاهش ترافيك و تسهيل تردد 
خودروها به خصوص بار ترافيكي خيابان 

و ميدان آزادي دارد.

بســته هاي محــرك اقتصــادي به كمك 
پروژه هاي شهرداري آمد 

به دليل كمبود منابع مالي، شــهردار 
مصوبه بســته هاي محرك اقتصادي 
براي جلوگيري از تعويــق پروژه ها را 

مطرح كرد. 

وضعيت ناوگان اتوبوسراني بهبود 
پيدا كرد 

توليد داخلي ۱5۰۰دســتگاه اتوبوس، 
خريد ۱۱۷اتوبوس جديد از طريق بخش 
خصوصي، بازســازي ۱۲3۲دستگاه 
اتوبوس فرســوده، نصب فيلتر جاذب 
دوده بر ۱5۰دستگاه اتوبوس، واردات 
۱۰۰۰دســتگاه اتوبوس برقي يا گازي 
ازجمله اقدامات اين دوره شــهرداري 

براي ناوگان اتوبوسراني بود.
طرح افزايش امنيت زنان در شهر 

مطرح شد 
در راستاي افزايش احساس امنيت زنان 
در مناطق مختلــف اقداماتي از قبيل 
ايجاد نظارت اجتماعــي، رفع فضاهاي 
ناامن و بي دفاع شهري و افزايش كيفيت 
پياده روها انجام شده است. پروژه گذر 
پشــت نواب نيز از مهم ترين اقدامات 
صورت گرفته براي افزايش احســاس 

امنيت زنان در شهر بود.

طرح كاپ اجرا شد 
براساس طرح كاهش پسماند مخازن زباله 
در برخي از محالت جمع آوري شــده و 
سطل هايي به منظور تفكيك زباله از مبدا 
به ساختمان هاي مسكوني اهدا شد. با اين 
طرح ميزان پسماند خانگي از ۷هزار و 5۰۰ 

تن به 5هزار تن رسيد. 

طرح خيابان هاي كامل  مطرح شد 
در برنامــه مديريت شــهري تهران 
۲۲خيابان براي اجراي طرح خيابان كامل 
انتخاب و مصوب شدند كه ۱۰خيابان در 

اولويت قرار گرفته و بخشي از اقدامات در 
آنها انجام شدند.

فضاهای عمومی شهر گسترش پيدا كرد 
طرح توســعه فضاهاي عمومي شهر 
با افتتــاح پالزاهــا و ميدانگاه هايي 
همچون هفت تير به مساحت ۷هزار و 
۹۰۰ مترمربع و اميركبير به مســاحت 
8هزار و 4۰۰ مترمربع افزايش يافتند. 
ميدانگاه هاي دوالب، بريانك، دريافت 
و خورشــيد به مســاحت 3۲.8 هزار 

مترمربع نيز از ديگر پروژه ها بودند.

از  ساخت طبقات غير مجاز در منطقه يك 
جلوگيري شد 

در اين راستا از ساخت طبقات غيرمجاز 
جلوگيري شــد كه اين طرح به طور كامل 
در منطقه يك اجرا شــد. با وجود اينكه 
شهرفروشي هزينه ساخت و سازهاي كالن 
را تامين مي كرد، اما عوارضي را هم براي 

شهر به دنبال داشت.
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مهرنوش ميرزايی مهر
روزنامه نگار

رابطه شهرداری و دولت 
حتی زمانی كه همه فكر 
می كردند به هم خورده 
است، رابطه بدی نبود. ما 
هر وقتی كه از دولت كمك 
خواستيم در زمان های 
مختلف،  از طريق خود 
آقای رئيس جمهور يا از 
طريق معاون اول ايشان، 
كار ها را دنبال كرديم. 
البته ديگر در جلسات 
رسمی هيات دولت حضور 
نداشتيم. می دانيد كه 
شهردار تهران عضو 
رسمی جلسات هيات 
دولت نيست همانطور كه 
سازمان محيط زيست يا 
معاون علمی و فناوری 
رياست جمهوری نيست

اين روز ها چه حسي داريد؟ آماده 
خداحافظي هستيد؟

حس و حال بــدي ندارم؛ چون فكــر مي كنم آن 
كاري را كه مي خواستيم نشان بدهيم انجام پذير 
است، انجام داديم. البته كه زمان كم بود و پروژه ها 
يكي يكي خودشان را نشان مي دهند و آن تفاوتي 
كه ما رويش دست گذاشــته بوديم براي باالبردن 
كيفيت زندگي در شــهر مشخص مي شود. تالش 
كرديم در اين دوره به اين بخش از شهر يعني توسعه 
قلمروي عمومي توجه كنيم. تعداد زيادي ميدانگاه 
در حال شكل گيري است يا شكل گرفته. چند روز 
پيش باغ راه حضرت فاطمه زهرا)س( روي محور 
قطار تهران - تبريز افتتاح شــد؛ شعف و شادماني 
كساني كه آنجا زندگي مي كنند قابل وصف نبود؛ 
مردمي كه زندگي شان با راه آهن شكل پيدا كرده، 
ولي راه آهن به دليل سروصدا و حركت دائم قطار ها 
مايه عذابشان هم بوده است. آن موضوعي كه باعث 
گرفتاري بود، امروز باعث توسعه شده است. االن 
نگاه ها تغيير كرده است. نگاه مديريت شهري نسبت 
به اين فضا عوض شد؛ البته نگاه راه آهن هم تغيير 
كرد. آن موقعي كه اين پروژه ساخته شد، قرار بود 
در آن بارگذاري ســنگيني معادل ساختمان هاي 
4،5 طبقه انجام شــود. اين رويكــرد تغيير كرد و 

پروژه تبديل به حوزه قلمروي عمومي شد تا مورد 
اســتفاده مردم قرار گيرد. مطمئنا بعد از اين هم 
اگر پروژه ها با اين نگاه تعقيب شــود كه مي دانم 
به خاطر خواست مردم مي شود، بهتر هم خواهد شد. 
تجربه هاي مشابهي هم داريم؛ مثال لشكرآباد اهواز، 
خياباني بود كه در زمان قديم در طول روز هم كسي 
جرأت نمي كرد با خانواده در آنجا تردد كند و فقر 
در آن محل موج مي زد. خودشان به فكر خودشان 
افتادند. آنجــا االن يكي از جاذبه هاي شــهر و از 
فالفل فروشي هاي اصلي اهواز است و شبانه روزي 
هم شده است؛ چون زندگي در خوزستان و اهواز 
معموال از 6و 7شــب به خاطر گرما آغاز مي شود. 
نقش شهرداري هم اين بود كه فقط جلوي اين كار 
را نگرفته است در نتيجه تبديل به منطقه اي براي 
گذراندن اوقات فراغت شده است؛ چيزي كه بايد در 
كالنشهر ها به آن توجه كنيم؛ البته مسائل ديگري 
هم هست. در افتتاح باغ راه حضرت فاطمه زهرا)س( 
بعضي از اهالي معترض بودند كــه نمي توانند در 
حريم 100متــري راه آهن ساخت وســاز كنند و 
دليل آن حريم 100متري راه آهن درون محدوده 
قانوني شهر هاست. ما از طرف شهرداري به دولت 
فشار آورديم، ولي به نتيجه نرسيد. شهرداري در 
دوره هايي به سازندگان بزرگ مجوز داده و راه آهن 

هم به روشي موافقت كرده اســت، اما پالك هاي 
ريزدانه كه خيلي حامي نداشتند، دستشان به جايي 
بند نيست. ما اين را به كميسيون زيربنايي برديم، 
ولي هنوز به نتيجه نرسيده و در دولت بعد ممكن 
است به نتيجه برسد. قبال در داخل يك گردونه غلط 
افتاده بوديم كه نتيجه آن كاهش كيفيت زندگي 
شهري براي شهروندان بود. بايد اين نگاه كه شهر را 
كااليي و همه  چيز را پول مي بيند، عوض مي كرديم. 
 علت آن بود كه تراز بين درآمد و هزينه ها رعايت 
نمي شــود. اگر اين تــراز را رعايــت كنيم و حد 
متعادلــي را نگه   داريــم، برنامه ها را بــا درآمد ها 
متناسب كنيم و براي سرمايه گذاري ها روش هاي 
متنوع ديگري پيدا كنيم، مشــكل حل مي شود. 
در اين دوره مي خواســتيم ثابت كنيم كه شهر را 
مي شود جور ديگري اداره كرد و بايد جور ديگري 
اداره كرد. مي شــود پروژه ها را هــم جور ديگري 
تعريف كــرد.  از طرح هاي عمرانــي را از پايين به 
باال تعريف كرديم و اين براي نخســتين بار بود كه 
اتفاق افتاده اســت. طبيعتا شــهري كه مردم در 
مقابل اجراي طرح هايش بايســتند با شهري كه 
مردم خواهان اجراي طرح هايش باشــند، نتيجه 

متفاوتي دارد.
چه كار هايي مي خواســتيد انجام 

دهيد و ممكن نشد؟
در دوران سختي مســئوليت قبول كرديم. البته 
از قبل قابــل پيش بيني نبود. معنــاي كرونا براي 
ما و همه شــهر هاي دنيا كاهش درآمد و افزايش 
هزينه بود  ضمن اينكه بــراي ما تأثير هاي تورمي 
تحريم هاي ظالمانه هم خودش را نشان  داد؛ مثال 
هزينه هاي جاري شهرداري در ابتداي دوره چيزي 
حدود 600ميليارد تومــان در  ماه بود. االن تقريبا 
دوبرابر شده؛ يعني دســتمزد ها و نگهداري شهر 
ماهانه حدود 1200ميليارد تومان اســت. طبيعتا 
برنامه هايي داشتيم كه موفق به اجراي شان نشديم. 
يكي اجراي ال آر تي  وليعصر از راه آهن تا تجريش 
بود؛ حتي مصوبه مقدماتي بررســي را از شوراي 
ترافيك تهران گرفتيم ولي موانع مالي داشــتيم؛ 
زيرا بايد كامال از فضاي ســرمايه گذاري استفاده 
مي كرديم و ارزي هم بود. جاهايي در تهران هست 
كه مي توانيم به جاي بي آرتي از ال آرتي  اســتفاده 
كنيم؛ سيستم ريلي ســبك كه روي سطح زمين 
حركت مي كند. سرعت متوســط زيادي ندارد و 
به انبوه بري مترو نيســت، ولي از اتوبوس ظرفيت 
بيشــتري دارد و خيلي كمك مي كند به كيفيت 
فضاي شــهري؛ مخصوصا اگر آن فضا نوستالژي 

شبيه خيابان وليعصر داشته باشد.
آنهايي كه هم سن و سال هاي من يا بيشتر هستند، 
احتماال مسير امامزاده داوود را رفته اند كه يكي از 
نوستالژي هاي مذهبي تهران است؛ هم تفرجگاهي 
و طبيعت بــود و هم زيــارت. من مي خواســتم 
اين مســير را احيا كنم؛ هم مســير زميني براي 
كوهنورد هــا و هم از طريق تله كابيــن تا امامزاده 
داوود. مقدمات اين كار هم طي شــد، ولي اين كار 
 هم از جنس پروژه هاي سرمايه گذاري بود. حتي با 
دانشــگاه آزاد صحبت كرديم كه از خط تله كابين  
آنها اســتفاده كنيم. البته تله كابين  دانشگاه آزاد 
روي مسير قديم كه از فرحزاد مي رفتند، نبود و از 

سمت پونك مي گذشت، ولي انتهايش مي توانست 
به امامزاده داوود ختم شود. يكي ديگر از اقداماتي 
كه ما شروع كرديم و تا جايي هم پيش رفتيم، ولي 
به نتيجه نهايي نرسيد و در حد پايلوت باقي ماند، 
موتورســيكلت برقي بود كه با نگاه سواپ طراحي 
كرديم و االن نمونه سازي شــده و 50دستگاه هم 
سفارش ساخت داديم تا زير بار برود. در تهران بيش 
از 3ميليون موتور بنزيني تردد مي كند كه 10درصد 
آلودگي مربوط به اينهاست و حجم زيادي از ذرات 

معلق را توليد مي كنند.
يكي ديگــر از كار هايي كه مي خواســتيم انجام 
دهيم، تامين واگن هاي مترو بود. البته آن 78واگن 
اول دوره  را تبديــل به 10رام قطــار كرديم، ولي 
630دستگاهي كه مي تواند بحران بهره وري مترو 
را حل كند، هنوز حل نشده است؛ وظيفه دولت هم 

بود و وظيفه ما نبود.
چــرا شــهرداري در جــذب 

سرمايه گذاري داخلي موفق نبود؟
اقتصاد  مثالــي دارد كه مي گويد ســرمايه خيلي 
ترسوســت و جايي نمي رود كه احتمال ريســك 
باال داشته باشد. در اين مدت فضاي كشور فضاي 
سرمايه گذاري  بلندمدت نبود. بيشتر دنبال  جاهايي 
بودند كه سرمايه  خيلي زود افزايش پيدا كند؛ مثل 
بورس كه در دوره اي خيلي پررونق شــد. االن هم 

فضاي كشور خيلي فضاي سرمايه گذاري نيست.
رابطه با دولت از زمان طبقه اضافي 
ملك جماران شروع شد. آيا يك طبقه اضافي 
ارزش داشت كه در جلسات هيأت دولت شركت 

نكنيد؟
رابطه شهرداري و دولت حتي زماني كه همه فكر 
مي كردند به هم خورده است، رابطه بدي نبود. ما 
هر وقتي كه از دولت كمك خواستيم در زمان هاي 
مختلف، از طريق خود آقــاي رئيس جمهور يا از 
طريق معاون اول ايشــان، كار ها را دنبال كرديم. 

البته ديگر در جلسات رسمي هيأت دولت حضور 
نداشــتيم. مي دانيد كه شــهرداري تهران عضو 
رسمي جلسات هيأت دولت نيست؛ همانطور كه 
سازمان محيط زيســت يا معاون علمي و فناوري 
رياست جمهوري نيست، اما حضور شهردار تهران 
در جلسات هيأت دولت هم به نفع دولت است و هم 
به نفع شهرداري. يكي از مهم ترين ابزار هاي اجرايي 
رفع بحران ها شهرداري است كه در دولت حضور 
پيدا مي كند. به نفع شــهرداري هم هســت؛ زيرا 
مشكالت شهرداري تهران در مقياس دولت خيلي 
راحت حل مي شــود يا دربــاره آن تصميم گيري 
مي شــود؛ به همين دليل به نفع هردوطرف است 

كه اين اتفاق بيفتد.
مطالبات مالي را هم مي شد در اين 

جلسات از دولت گرفت؟
مي شــد طرح كرد و براي آن فضاي تصميم سازي 
و تصميم گيري به وجود آورد؛ مثال يكي از مسائلي 
كه مطرح مي كرديم اين بود كه موضوع حمل ونقل 
عمومي در تهران يك موضوع حاكميتي اســت و 
چيزي نيست كه شهرداري تهران اساسا به تنهايي 
بتواند آن را انجام دهد. االن امكان ادامه ســاخت 
خطوط متروي تهــران از توان مالي شــهرداري 

خارج است.
حرف ناگفته اي از مشــكلي كه در 

ملك جماران پيش آمد، باقي مانده است؟
شــايد اگر كســي ديگر به جاي من بود، مشكلي 
پيش نمي آمد؛ به اين دليل كه ضوابط قبلي درباره 
حداكثر ارتفاع ســاختمان ها را هم خودم در سال 
82و زماني كــه دبير شــوراي عالي بودم، مصوب 
كردم. اين موضوع قانون برنامه است. آن موقع هم 
اين مشكل را داشــتيم. جالب است بدانيد كه آن 
موقع مهندس موسوي در اين زمينه دخالت كرد. 
رئيس جمهور وقت تحت فشــار بود و مي خواست 
بگويد كه هيچ محدوديتي در اين منطقه نگذاريد.

محمد سرابی 
روزنامه نگار

مديريت شــهري سابق با تمام 
انتقاد هــا و حاشــيه ها، يك 
مشــخصه اساســي داشت؛ 
شفافيت. از زماني كه مديريت شــهري پنجم كار خود را آغاز 
كرد مقابله با اقداماتي كه ســال ها رويه معمول شهر بود را در 
دستور خود قرار داد، شهرفروشي و تراكم فروشي از ميان رفت 
و برج ها ديگر جاي باغات را نگرفتنــد. اگرچه اين اقدامات با 
انتقاد گروه هاي مختلف مواجه شد اما در نظر شهروندان تهراني 
چشمگير و قابل قبول به نظر رســيد. تير بسياري از انتقادات 
صورت گرفته نيز مسئله شفافيت را هدف گرفته بود، سامانه اي 
كه همه  قراردادها را به نمايش گذاشت. مديريت شهري پنجم 48 
ماه اداره تهران را به عهده داشت، در اين مدت 35 اقدام مهم و 
تاثيرگذار در پايتخت انجام شد كه در ادامه به آن ها مي پردازيم.

     35          اقدام     مهم 
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 برای اجرای چيزی كه به آن عقيده
داشتم شهردار شدم

بعد از ۲شهردار كه هر يك بيشتر از يك دهه اداره تهران را بر عهده داشتند، پيروز حناچي بيشترين مدت حضور 
در اين مسئوليت را به نام خود ثبت كرده است. او كه قبال دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي بود و به پروژه هاي 
عمراني بزرگ )بدون برنامه مانند ساخت بزرگراه ها و برج ها( اعتراض مي كرد در مسئوليتي قرار گرفت كه بايد نشان 
مي داد آيا نظريه هاي قبلي خود را حفظ مي كند يا به نسبت جايگاه جديد آنها را تغيير مي دهد، اما مشكل فقط تغيير رويكرد نبود. دوران كاري 
او با مشكالت اقتصادي و ركود ساخت وساز شروع شد و با انتشار كرونا ادامه پيدا كرد، درآمد ها كم شد و هزينه ها باالرفت. پروژه هاي نيمه كاره 
هم بايد به اتمام مي رسيد. شهردار اما در تمام اين مدت بر رويكرد خود درباره ساخت فضاي عمومي و ترويج دوچرخه سواري ادامه داد. در 
ماه هاي اخير شهردار و معاونان و سازمان ها ، دستاورد هاي خود را در اين دوره بار ها اعالم كرده اند؛ بنابراين آخرين گفت وگوي همشهري با 
حناچي بيشتر به كار هاي انجام نشده، گذشت؛ اينكه پادگان ۰۶تبديل به پارك بزرگي شبيه پارك ملت نشد و ترامواي شهري در خيابان وليعصر 
به راه نيفتاد. آخرين گفت وگوي ما با او نه در ساختمان بلند شهرداري تهران، بلكه در باغ نگارستان و در ساختمان يك طبقه تاريخي انجام شد؛ 

جايي بين قفسه كتاب هاي معماري كه پس از پايان دوره در آنجا به امور دانشگاهي و تدريس خواهد پرداخت.

 پيروز حناچي ، شهردارتهران در آخرين گفت وگوي خود از رابطه
  دولت و شهرداري، سرانجام پرونده امالك ، وضعيت پادگان06
  روزهاي تلخ و شيرين كاري، توصيه هايي به شهردار آينده
 و زندگي شخصي اش مي گويد
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 درباره پارگان 06
وقتي عده اي كار كارشناسي 
خود را درست انجام 
نمي دهند و توقع ايجاد 
مي كنند، تصور اين مي شود 
كه ضرر كرده ايد. گفته 
بودند يك ميليون و 700هزار 
مترمربع مي شود ساخت و 
بعد تبديل شد به 630هزار 
مترمربع؛ درحالي كه آن 
كارشناسي اول غلط بوده 
است. مشاوران و پيمانكاراني 
كه منتفع مي شدند، آن را 
پيش پاي ارتش قرار دادند. 
آن كار به مصلحت هيچ كس 
نبود

آنجا بيت امام و حســينيه جماران قــرار دارد كه 
بخشــي از تاريــخ دوره معاصر ماســت و وظيفه 
حفاظت از آنها را داريم؛ مثل خيلي از آثار ديگري 
كه ثبت مي كنيم؛ ماننــد آثاري كه از دوره پهلوي 
اول ثبت و تعيين حريم كرديــم. تخصص من در 
دانشــگاه هم همين بود؛ به هميــن دليل از من 
نمي توانستند انتظار داشته باشند كه آن را ناديده 
بگيرم و چشم هايم را ببندم. من تالش كردم به آن 
چيزي كه فكر مي كردم درست است، عمل كنم. 
يادي هم بكنيم از مرحوم مهندس تركان كه يك 
روز به من زنگ زدند و تشكر كردند بابت كاري كه 
انجام شده اســت. گفتند به وظيفه  كارشناسي ات 
درست عمل كردي. ملك جماران اصال چيزي نبود 

كه به لج و لجبازي برسد و قابل حل بود.
مي شد براي ســاخت طبقه بيشتر 

توافق كرد؟
خير. بگذاريد از ابتــدا تعريف كنم. موقعي كه من 
شــهردار شــدم، آنجا يك گود خطرناك بود و ما 
مي خواستيم كه آنجا چيزي ساخته شود. وقتي يك 
گود خطرناك داريد هيچ راهي به جز ساختن يك 
سازه امن در آن نيست؛ سازه  اي كه در آن قرار بگيرد 
و ديوار هايي كه مسلح شــوند تا جلوي فروريزش 
خاك را بگيرند؛ به همين دليل تا ســاخت سطح 
صفر هيچ مشكلي نداشتيم، ولي اين زمين وضعيت 
خاصي داشت؛ هم در شيب زيادي قرار گرفته بود 
و هم اصالحي خورده بود كه اصال الزم نبود. همه 
اينها باعث شد كه  ساختمان در سطح  اشغال كمتر 
متراكم تر شود. تقاضا هم بود براي اينكه يك طبقه 
بيشتر ساخته شود، اما اگر يك طبقه بيشتر ساخته 
مي شــد، آن حريم ارتفاعي دچار خدشه مي شد. 
البته در آن محدوده يكي، دو مــورد قبل از دوره 
ما اين اتفاق افتاده بود كه ما درباره آن مسئوليتي 
نداشتيم. اين ملك خيلي هم نزديك به حسينيه 
بود و شــايد يك پالك فاصله داشــت. ما از ابتدا 
توصيه كرديم كه اوال پروانه بگيريد و دوما ارتفاع 

را رعايت كنيد.
درباره شــما اين اصطالح را به كار 
مي برند كه شــهردار در خيلي از كشمكش ها 
»زورش نرســيد« كه مقابله كند. اين درست 

است؟
نه، شما اين روش را به عنوان يك تدبير مديريتي 
تلقي كنيد. ببينيد؛ اعضاي شــورا يــا خبرنگاران 
رسانه ها هيچ مسئوليت مستقيمي براي اداره شهر 
ندارند، اما موضع من متفاوت است؛ زيرا من كسي 
بودم كه بايد موتور يك خودرو را درحالي كه روشن 
بــود و كار مي كرد، تعمير مي كردم. بايد شــرايط 
عادي مديريت دچار خلل نشود و به كار مهمي هم 
بپردازيد. ممكن اســت يك جايي كارتان را انجام 

بدهيد، ولي اطالع رساني نكنيد.
بــراي هميــن دربــاره پرونده 

رساتجارت اطالع رساني زيادي انجام نشد؟
در موضوع رساتجارت هم ســپاه و هم شهرداري 
تهران متضرر شدند. پولي رد و بدل شده بود، سپاه 
مي گفت به من نرسيده و شهرداري هم مي گفت 
من متضرر شــده ام. موضوع هم جزو پرونده هاي 
سنگين بود و عادي هم پيگيري نمي شد، بلكه در 
دادسراي نظامي نيرو هاي مسلح تعقيب مي شد، نه 
در محاكم عادي. بخشــي از اموال را پس گرفتيم؛ 
حدود 1500ميليارد تومان را به شكل ملك پس 
گرفتيم. خيلي از امالك را هم اعــاده كرديم و به 
شهرداري برگشــت. حدود 4هزار ميليارد تومان 
هم قطعي شد؛ يعني پذيرفتند كه سهم شهرداري 
است. حاال درباره تاديه آن يعني نحوه بازگشت در 
حال بحث هستيم؛ اين موضوعي بود كه هم سپاه و 
هم ما تعقيب مي كرديم. قرارداد هم با بنياد تعاون 
سپاه بود. حاال اگر ما عليه سپاه در رسانه ها صحبت 
مي كرديم، شهرداري به منافعش نمي رسيد؛ ضمن 
اينكه تبعاتي هم براي كشــور داشت. ما تحقيق 

كرديم كه حقوق شهرداري را چطور تامين كنيم.
درباره امالك نجومي چه كاري انجام 

شد؟
اين امــالك بخشــي از امالكي بود كــه از اموال 
شهرداري تهران يا از امكانات شــهرداري تهران 
به افراد داده شده اســت. اين افراد هم چند دسته 
بودند؛ بعضي هــا كارمندان شــهرداري در قالب 
تعاوني ها بودند، بعضي از آنهــا افراد غير بودند كه 
هيچ رابطه تشكيالتي با شهرداري تهران نداشتند، 
ولي ايــن اموال به آنها واگذار شــده بــود و بعضا 
تخفيف هاي زياد گرفته بودند و بعضي از مديران 
شهرداري هم بودند كه اين امالك را يا با تخفيف 

يا با شرايط خاص گرفته بودند. يك مورد ديگر هم 
اموالي بود كه به اســتناد تبصره 6ماده 55قانون 
شــهرداري ها، شــهرداري مي تواند به خيريه ها و 
مؤسســات عام المنفعه كمك كند. اينها را بايد از 
هم جدا كرد. خيلي از اين امالك واگذار شده، سند 
خورده و فروخته شــده بودند و بعضي افراد به نام 
همسر خود گرفته بودند؛ در نتيجه پرونده پيچيده 
حقوقي به وجود آمده بود. قوه قضاييه وارد شــد و 
تعداد زيادي از اين امالك پس گرفته شدند. بعضي 
از اين امالك كه با قيمت هاي نازل فروخته شــده 
بودند مجددا براساس تورم بانك مركزي كارشناسي 
و قيمت ها به روز شد تا گرفته شود. آن  جاهايي كه 
ساخته شده بود هم مراحل قانوني را طي نكرده اند و 
االن مشكل پايان كار دارند؛ نه تأييد كميسيون ماده 
5را دارند و نه محل مسكوني است؛ مشابه مشكل 
شهرك مرواريد. در طرح تفصيلي منطقه 22خيلي 
از اينها از طريق قانوني حل شــد. اينكه شهرداري 
مي توانسته زمين هاي شهر را اينطوري واگذار كند، 
يك بحث حقوقي اســت كه قوه قضاييه و سازمان 
بازرسي دارند تعقيب مي كنند. من اعتقاد دارم كه 
نمي توانســت و نبايد اين اتفاق مي افتاد. بعضي از 
اين زمين ها با قيمت هاي بسيار نازل به تعاوني هاي 
مسكن داده شــدند. ما اجازه نداريم چيزي را كه 
جزو اموال عمومي شــهر تهران اســت، اين طور 
حاتم بخشــي كنيم. به فرض اينكــه بخواهيم به 
جايي كمك كنيم بايد از روش هاي قانوني استفاده 
كنيم. ما تبصره 6ماده 55قانون شــهرداري ها را 
كامال قانونمنــد كرديم؛ يعني خودمان بررســي 
كرديم كه به كجا تعلق مي گيــرد و به كجا تعلق 
نمي گيرد. انجمن اوتيســم يا انجمن هاي علمي و 
صنفي و... يا خيلي از مؤسسات عام المنفعه تقاضاي 
كمك داشتند. ما كميته اي به شورا فرستاديم، آن 
فهرســت رأي آورده اســت و يكي يكي با قرارداد 
واگذار مي شــود. اين كار براي نخستين بار انجام 
مي شــد؛ هر واگذاري كه قبال انجام شده بود، نه 
اين مســير را طي كرده و نه تأييد شوراي شهر را 

گرفته بود.
ظاهرا با سپاه توافق   انجام مي شود، 
ولي كار با ارتش به اين  راحتي پيش نمي رود. 
ماجراي خاك ريختن روي خيابان تازه افتتاح 

شده در دار آباد به همين دليل رخ داد؟
من همان روز با فرمانده اي كه روي خيابان افتخاري 
)محدوده دارآباد و بزرگراه امام علي ع( خاك ريخت، 
صحبت كردم. در آن مسير يك پادگان قرار داشت 
كه از آن 9هــزار متر زمين براي ســاخت خيابان 
گرفتيم. قيمت را كارشناسي كرده بودند و همان 
موقع هم پولش داده شــد. بعد كه مسير اجرا شد، 
طرح تغيير كــرد؛ مثال الين هاي كنــدرو  هم به 
آن اضافه شــد و مســاحت به حدود 18هزار متر 
رسيده بود. اين مجدد كارشناســي نشده بود كه 
االن شده اســت و در حال توافق با ارتش هستيم؛ 
چيزي نبود كه به خاطر آن چنيــن هزينه اي هم 
به شــهرداري و هم به نيرو هاي مسلح وارد شود. 
ما دائما با دســتگاه هاي بزرگي مثل ارتش، سپاه 
،كميته امداد و... در حال كار هستيم و حساب هاي 
في مابين داريم كه براساس آن عمل مي كنيم. يك 
مقدار كج سليقگي اتفاق افتاده بود كه وقتي مسير 
باز شــده و آماده بهره برداري شود، روي آن خاك 
بريزند. اين مســئله از طريق دادستاني نيرو هاي 
مسلح در حال حل شدن است. تدبير هاي مديريتي 

يك طرفه به نتيجه نمي رسد.

تبديل پادگان 06به پارك چرا اتفاق 
نيفتاد؟

پادگان 06متفاوت است؛ زيرا گردش كار آن براي 
امور رفاهي نيرو هاي مسلح انجام شده است. به ما 
هم مي گويند كه در اين شرايط اقتصادي چرا در آن 
بارگذاري نكرديد. ايــده اي كه در دوره قبل وجود 
داشت يك ميليون و 700هزار مترمربع بارگذاري 
در كاربري هاي تجاري، اداري و مســكوني بود و 
تعداد زيادي بلوك هاي تجاري، مسكوني و اداري 
كه پراكنده بودند و در نتيجه زمين هاي باقيمانده 
براي شهرداري، به صورت »حياط« آنها درمي آمد.

من همان موقع در ســال93در كميســيون ماده 
5به مشــاور و به شــهرداري اعتراض كردم كه به 
چه حقي سهم شهرداري را حياط اين بلوك هاي 
مســكوني كرده ايد؟ آن موقع فكر مي كنم ميزان 
ســاختمان ها را تا يك ميليون و 50هزار مترمربع 
در كميســيون مــاده 5پايين آورديــم. بعد هم 
كميســيون ماده 5را مجبور كــردم كه اين طرح 
بايد به شوراي عالي شهرســازي و معماري برود. 
مطمئن بودم كه شــوراي عالي هم به اين شــكل 
تصويب نمي شود؛ همين اتفاق هم افتاد. شهرداري 
در دوره آقاي افشــاني تا 950هــزار مترمربع هم 
مساحت ساخت وساز ارتش را كم كرد. خود ما كه 
به شــهرداري آمديم با هماهنگي كه با دبيرخانه 
شوراي عالي معماري و شهرســازي انجام شد، باز 
هم اين مســاحت را تا 630هزار مترمربع كاهش 
داديم؛ آن هم در 15هكتاري كه در اختيار ارتش 

قرار مي گيرد. 
به دليل اينكه آن قســمت هم مشــجر بود، سطح 
اشــغال را كم كرديم و تراكم باال رفت. بعد تالش 
كرديم ما به ازاي ساختمان هاي تاريخي كه ارتش 
تمايل داشــت در اختيار نگه دارد را حساب كنيم 
و درنتيجه، مســاحت را تا 570مترمربع كاهش 
داديم. اين كار به مصلحت شهر بود؛ چون 35هكتار 
يكپارچه به نفع شهر مي گرفتيم. بخش تاريخي هم 
تبديل به فعاليت هايي متناسب با اين طرح مي شد و 
به صورت هيأت امنايي با ارتش اداره مي كرديم؛ مثل 
خانه هنرمندان كه االن به صورت هيأت امنايي با 
هنرمندان اداره مي شود. مصوبه 06تا آخر شهريور 
امسال اعتبار دارد و اگر تا آن موقع انجام نشود، لغو 

خواهد شد.
 پس چرا كار پيش نرفت؟

 اين امتيازي كه داده شده امتياز كمي نيست؛ بيش 
از 30هزار ميليارد تومان ارزش دارد؛ چون آنجا هم 
پاسداران است و ارزش زمين هم باالست؛ درواقع 
موقعيت مكاني در اخذ عوارض خيلي تأثير دارد. 
ما مذاكره كرديم و گفتيم مي شود تخفيف بدهيم.

فرمانده ارتش در مراســم اعالم 
تفاهم شهرداري و ارتش كه در پادگان 06برگزار 
شد، به نظر ناراحت مي آمد و سخنراني هم نكرد. 
آيا اين نشانه نارضايتي ارتش از كاهش شديد 
مساحتي نيست كه مي شــد در آن ساختمان 

مسكوني و تجاري بسازند؟ 
وقتي عــده اي كار كارشناســي خود را درســت 
انجام نمي دهند و توقع ايجاد مي كنند، تصور اين 
مي شود كه ضرر كرده ايد. گفته بودند يك ميليون و 
700هزار مترمربع مي شود ساخت و بعد تبديل شد 
به 630هزار مترمربع؛ درحالي كه آن كارشناسي 
اول غلط بوده است. مشــاوران و پيمانكاراني كه 
منتفــع مي شــدند، آن را پيش پــاي ارتش قرار 
دادند. آن كار بــه مصلحت هيچ كس نبود. خيابان 

پاسداران كه همين االن قفل اســت را اگر به آن 
شــكل بارگذاري كنيد، هم صياد و هم پاسداران 
از حيز انتفاع خارج مي شــوند. ما براي اين پروژه 
مسير دسترسي جداگانه طراحي كرده بوديم كه با 
الين كندرو از پاسداران جداست. هنوز هم امكان 
ايجاد اين كار وجود دارد و شــوراي جديد را هم از 
جزئيات مطلع كرديم. آقاي چمران معمار هستند 

و مي دانند كه چه كاري به مصلحت شهر است.
با شوراي جديد گفت وگو كرده ايد؟

بله، چون اگر مسائل را در فضاي استدالل و تفاهم 
بيندازيم، بيشتر نتيجه مي گيريم. طرف مقابل هم 
ممكن است رقيب سياسي ما باشــد، اما باالخره 
دلش براي كشور مي سوزد. نبايد اين را از ياد ببريم 
و به عقيده من اخالق هم بخشي از سياست است 
و رعايت اخالق به سياستمدار ها كمك مي كند كه 
گره هاي كور را باز كنند. با اخالق رفتار كردن يك 
طرف، طرف مقابل را هم تشــويق مي كند؛ ضمن 
اينكه گفت وگو كه چيز بدي نيست و در آموزه هاي 
ديني ما هم آمده اســت كه »الذين يســتمعون 
القول و...« خداوند بشــارت داده است به كساني 
كه حرف ها را مي شــنوند و بهترين هــا را انتخاب 
مي كنند. رســتگاري و صالح از اين مســير عبور 
مي كند؛ نه اينكه با هم صحبت نكنيم و هر كسي 
مسير خودش را برود. اينگونه در يك گردونه باطل 
قرار مي گيريم كه يك گروه مي آيد و كاري مي كند 
و گروه ديگر كه رأي مي آورد، برعكس آن را انجام 
مي دهد، ولي اگر يك مسابقه دو به وجود بياوريم كه 
نتيجه آن منتفع شدن و باالرفتن كيفيت زندگي 
مردم باشــد، اين درست اســت. اين لذت رقابت 
سياسي را به مذاق مردم مي چشاند. ما تالش كرديم 
كه اين اتفاق بيفتد. اتفاقــا من زنگ زدم به آقاي 

چمران و گفتم كه خوب اســت اين گفت وگو 
را شــروع كنيم و دوستان شــوراي ششم هم 
اگر ســؤالي يا ابهامــي دارنــد اول از معاونان 

بپرســند و اگر ابهامي باقي بود يا قانع نشدند، 
مصاحبه كنند، ولي اينكه شــما مصاحبه كنيد 
و ما در مصاحبه جواب بدهيم منطقي نيســت. 

اتفاقا ايشان هم اســتقبال كردند و 
اين جلســات اثر داشته است. ما 
خيلي از كار هايي كه معاونت ها 
انجام دادند را منتقل كرديم، 
دوستان سؤال كردند و بعضي 
جلســات چند ساعت طول 
كشيد. اعضاي شوراي جديد 
در جريان برخــي جزئيات 
نبودند، اما حاال سطحي از 
توقع به وجود آمده اســت 
كه ديگر به هر چيز نازلي 
رضايــت نمي دهنــد و 
مي دانند كه برنامه ريزي ها 
چه بوده است و چه چيزي 
بايد خواسته شود و ادامه 
پيدا كند. هميشه گفت وگو 

بهتر است.
نظريه هــاي 
كالن در ايــران دائمــا 

تغيير اساســي مي كنند. 
بياييد فرض كنيم 10سال ديگر 

مشخص شود كه فضاي عمومي 
و پياده راه و انسان مداري از اصل 

اشتباه بوده و شهر را بايد با برج، 
بزرگراه، تونل و پــر از خودروي 

شخصي ســاخت. پاســخ شما 
چيست؟

تنهــا كالنشــهر دنيــا كه دســت ما 
نيست. كالنشــهر ها مشكالت مشابه و 
راه حل هاي مشابه و نزديك به هم دارند. 
يكي از بزرگ ترين مشكالت كالنشهر ها 
ترافيك و آلودگي ناشي از تمركز است 
كه راه حــل آن توســعه حمل ونقل 
عمومــي و پاك اســت. كاري كه ما 
انجام داديم در دنيا مرســوم است، 
ولي در ايران چندان رواج نداشت. 
در اين دوره من ســوار دوچرخه 
شدم و تا آخرين سه شنبه، بدون 
خودرو در دوره خودم هم ادامه 
دادم. سه شنبه هاي هر هفته كه 
دوچرخه سواري ممكن نبود 
هم از مترو و تاكسي استفاده 

مي كردم.

بعد از پايــان شــهرداري هم از 
دوچرخه استفاده مي كنيد؟

بله، اين يك راه حل عقالني اســت. مي شود تصور 
كرد كه اگر كسي براي رفتن به سر كار از دوچرخه 
استفاده كند، يك خودرو از خيابان كم مي شود؛ اين 
ارزان ترين و راحت ترين كاري است كه ابعاد ديگري 
هم دارد؛ مانند تأثيري كه بر سالمتي شهروندان 
تهران مي گــذارد. ما قبل از كرونا اين را بررســي 
كرده بوديم كه ميزان ايست قلبي ناشي از آلودگي 
هوا چقدر زياد اســت. افزايش وزن، ديابت و فشار 
خون كه از كم تحركي ناشــي مي شود. دوچرخه 
يك بهانه براي تحرك اســت و من ســعي كردم 
دوچرخه ســواري غيرتفنني و غيرورزشي، بلكه 
دوچرخه سواري كه براي رفتن به محل كار است 

را تشويق كنم كه در دنيا هم بسيار مرسوم است.
اگر به تابستان 97برگرديم باز هم 

براي شهردار شدن اقدام مي كنيد؟
من در شــرايط خاصي شهردار شــدم. شايد اگر 
شــرايط تغيير مي كرد يا رقبا اشــخاص ديگري 
بودند، نتيجه هم فرق مي كــرد. اگر باز هم همان 
شرايط وجود داشــت، بله؛ ولي آن موقع پشتوانه 
شــورا براي من خيلي تعيين كننده بود. شهردار 
وقتي مي تواند كار كند كه شورا حامي او باشد. من 
اين حمايت نسبي را در شــوراي قبل داشتم. در 
بدترين شــرايط هم كمتر از 12، 13رأي در شورا 
نداشتم. آن موقعي كه رأي آوردم هم 2نفر بوديم 
و رقابت نزديك و 11به 10شــد، ولي همين شورا 
در سرپرستي 18رأي به من دادند؛ همان دوره اي 
كه قبل از شهردار شدن سرپرست بودم. انصافا هم 
هرجايي كه نياز به حمايت داشــتم مخصوصا در 
شرايط كرونايي شورا از ما حمايت كرد. آنهايي هم 
كه حرف ما را نمي پذيرفتند، توجيه داشتند. بعضي 
از اعضاي شــورا به دليل تجربه خود، كارشناسان 
كامال ورزيده اي هســتند. من براي اجراي چيزي 
كه به آن عقيده داشتم شهردار شدم و ثابت كرديم 
كه مي شود اين كار را كرد. البته اگر دوره طوالني تر 
بود، ايــن كار را محكم تر به نتيجه مي رســانديم؛ 
مثال تصور كنيــد كه در تمــام 350محله تهران 
يك پروژه از جنس حــوزه قلمروي عمومي 
اجرا مي كرديم. اين پروژه االن در خيابان 
هاشمي در كنار مسجد علي اكبر)ع( اجرا 
شده است كه بعدازظهر ها ديدني است؛ 
يا مثال ميدانــگاه دوالب يا اميركبير 
و هفت تيــر  دريافــت و بريانك و...  
اينهاســت كه مي تواند سرنوشت 
شهر را تغيير دهد. ما تالش كرديم 
كه به اين حوزه توجه بيشتري 
داشته باشــيم. يك كار هم در 
جنگ افزارسازي انجام داديم 
كه البتــه دير شــده بود و 
وزارت دفاع همه تجهيزات 
را جدا كرده و برده بود. آنجا 
هم چيزي حدود 15هكتار 
در منطقه 13به شهرداري 
واگذار مي شــود تا تبديل 
به حوزه قلمروي عمومي 
شــود. يك ســاختمان 
تاريخي هم هســت كه 
بايــد مرمــت و حفظ 

كنيم.
تلخ ترين روز 

اين 2سال ونيم چه روزي بود؟
روزي كه بعضي از اعضاي شــوراي شــهر توافق 
پــادگان 06را معلــق كردنــد. 06مي توانســت 
بزرگ ترين دســتاورد باشد؛ كاري كه به مصلحت 
مردم است و غيرقانوني هم نيســت. قانوني براي 
خروج پادگان ها از شــهر داريم كه براســاس آن 
شهرداري مي تواند 50درصد ناخالص و 30درصد 
خالص پادگان را بخرد يا توافق كنند؛ كاري كه در 
06انجام داديم مّر همين قانون بود. حتي ميزاني 
كه به ارتــش داديم، قدري هم بيشــتر بود. تمام 
مســير هاي قانوني هم طي شده بود. آخرين باري 
كه چنين مساحت بزرگي را به مردم تقديم كرديم، 
پارك ملت يا پارك شاهنشاهي سابق بود. پادگان 

06مي توانست يك پارك ملت ديگر باشد.
براي اينكه اســترس شغل را كمتر 

كنيد، چه تفريحاتي داريد؟
من به اين ايده شهيدبهشتي خيلي اعتقاد دارم كه 
كار اجرايي هرقدر هم كه سنگين باشد بايد براي 
آن برنامه ريزي كرد و از خانواده كم نگذاشت. من از 

همان ابتدا كه مشغول كار شدم هر هفته با همسرم 
كوه مي رويم. تا قبل از شرايط كرونايي 3روز صبح 
يك ساعت و نيم و هر بار تا 500متر شنا مي كردم 
كه آمادگي بدني ام را حفظ كنم. دوچرخه سواري 

هم در اين دوره اضافه شد.
پس ورزش حرفه اي شما شناست؟

بله و عضو فدراسيون شنا، شــيرجه و واترپلو هم 
هستم. در زمان دانشــجويي هم عضو تيم شناي 
دانشگاه بودم؛ ناجي غريق و داور بين المللي شنا هم 
هستم.  وقت هاي آزاد آخر هفته ها را هم با خانواده 

و نوه   هايم مي گذرانم.
خانواده به مشغوليت شديد كاري 

شما معترض نيستند؟
خانواده ام بيشــتر درباره مســئوليت شهرداري و 
اتفاقات كاري نگران هستند. يكي از دعا هايي كه 
هميشــه براي خودم مي كردم اين بود؛ »و قل رب 
ادخلني مدخل صدق و اخرجني مخرج صدق...« 
اينكه بتوانم به سالمت وارد شده و به سالمت از اين 
كار خارج شوم. مشكالت كار يك طرف و حواشي 
كار طرف ديگر اســت. براي بعضي ها شــهرداري 
تهران همه دنياست و براي همه دنياي خود ممكن 

است هر كاري بكنند.
براي شما شــهرداري تهران چه 

معنايي مي داد؟
براي من يك فرصت براي خدمت بود؛ تالش كردم 
اينطوري نگاه كنم. اموري بود كه در شرايط ديگر به 
آنها انتقاد مي كردم و شعار مي دادم، ولي اصالحش 
به گردن خودم افتاد. آن موقع در كميسيون ماده 5 
دوستان شوخي مي كردند و مي گفتند اگر به  طرف 
ديگر ميز و كار اجرايي بروي، نظرت عوض مي شود. 
من تالش كردم تغيير نكنم و حرف هايي كه درست 
بوده را به اجرا دربياورم. به اين راحتي هم نبود. من 
مطمئن هستم كه در آينده هم مي شود شهر تهران 
را بدون فــروش تراكم مازاد بر برنامــه اداره كرد. 
اميدوارم كه در دوره هاي بعد هــم به اين پايبند 
باشند. بقيه كالنشهر هاي كشور هم مي توانند اين 

كار را انجام دهند.
دوست داريد كه مردم تهران دوره 

كاري شما را با چه ويژگي بشناسند؟
ســال ها قبل با يك گروه دانشــجويي به مسجد 
نصير الملك شــيراز رفته بوديم. از درب كوچك 
كه وارد مي شويد، يك كاشــي كاري است كه اين 
شعر سعدي روي آن نوشته شــده است: »غرض 
نقشي ســت كز ما بازماند/ كه هستي را نمي بينم 
بقايي/ مگر صاحبدلي روزي بــه رحمت/ كند در 
حق درويشــان دعايي« دعاي خير مردم براي ما 

كافي است.
بعد از شهرداري كجا مي رويد؟

در دولت آقاي احمدي نژاد شرايطي پيش آمد كه 
ما دوباره به دانشگاه برگشــتيم و من دانشياري و 
استادي ام را در آن 8سال گرفتم. دوره خوبي براي 
تفكر و تاليف كتاب بود. عالقه  من اين اســت كه 
دوباره به دانشگاه برگردم. انسان فرصت هايي الزم 
دارد كه خودش را بازسازي و نقد كند تا اگر فرصت 
ديگري بــراي خدمت پيش آمــد، بتواند با انرژي 
بيشتري كار كند. به كار در دولت فكر نكرده ام، اما 
معموال جايي مي شود كار كرد كه يك تيم همفكر 

وجود داشته باشد.
براي شهردار بعدي چه توصيه اي 

داريد؟
شهر تهران بزرگ ترين و مهم ترين شهر ايران است. 
براي اداره آن بايد از بهترين هاي موجود استفاده 
كنيم و به كم راضي نشويم. ارزش دارد كه از بهترين 
متخصصان اســتفاده كنيم. نبايد تحت فشا ر ها، 
كساني كه متناسب نيستند در حوزه هاي مختلف 
مخصوصا تخصصي مستقر شوند. ما تالش كرديم 
كه نگاهمان به داخل شــهرداري باشد و خيلي از 
بيرون نيرو نياوريم؛ آنهايي هم كه آورديم ســابقه 
شهرداري را داشته اند؛ مثال در مناطق معاون بودند.
به اعضاي محترم شوراي جديد مي گويم كه قبل 
از هر تصميم جديدي برنامه هاي قبلي را مطالعه 
كنند؛ مثال اگــر در تجربه اي 90درصد درســت 
است و 10درصد ايراد دارد، نبايد آن 10درصد را 
به تمام كار تســري دهيم. بايد موارد مثبت را نگه  
داريم و تالش كنيم موارد منفي ديگر تكرار نشود. 
قطعا تجربيات ما بدون اشكال نيست و در بعضي 
قسمت ها ممكن است نتوانسته باشيم كاري انجام 
دهيم يا كاري كه انجام داده ايم، ايده آل نيســت. 
نمي گويم كه اين برنامه ها بــدون نقص بودند، اما 

نبايد دوباره از صفر شروع كنيم.

 كمربند سبز حريم تهران
 توسعه پیدا كرد

پروژه 1000هكتاري جنگل كاري غرب بوستان 
جنگلي تلو آخرين اقدام در راستاي افزايش 
كمربند سبز پايتخت بود كه اين حريم را به 

وسعت 43هزارو800هكتار رساند.

بودجه به شکل دو قسمتی ارائه شد
شهرداري بودجه 1400را در 2بخش ارائه كرد 
كه اين اقدام در راستاي افزايش شفافيت بود. 
تبصره هاي بودجه جدا از مفاد اصلي ارائه شدند.

قطار ملي مترو  تکمیل شد 
يك رام قطار ملي 3واگنــه كه 88درصد 
تجهيزات آن ســاخت داخل كشور است، 

آماده استفاده در شبكه مترو شد.

 پروژه بزرگراه شهید رستگار
 پس از 12 سال تکمیل شد 

پس از 3دوره مديريت شهري، فاز اول و دوم 
اين پروژه قديمي كه از سال ها قبل نيمه كاره 

مانده بود، تكميل شد.

تعداد ايستگاه هاي مترو به 141 رسید 
30 ايستگاه متروي جديد در اين دوره مديريت 
شهري افتتاح شــد و تعداد كل ايستگاه های 
مترو به 141 رســيد كه»مدافعان سالمت« و 

»شهرك آزمايش« آخرين آنها بود.

توسعه مراكز آموزش كودكان كار
2885كودك كار در ســال گذشــته 
مــدرك تحصيلي گرفتــه و خانواده 
500كودك كار براي ايجاد كسب وكار 
خانگي توانمند شــدند. 480كودك 
پذيرش شــده و مراكز پرتو در مناطق 

7،10و11توسعه يافتند. 

زمان رسیدن اورژانس 15 دقیقه  
كاهش پیدا كرد

با توافقي كه ميان شــهرداري و سازمان 
اورژانس كشور انجام شد، زمان رسيدن 
اورژانس بــه بيمار در تهــران از حدود 
92دقيقه به 41دقيقه رسيد. در اين راستا 
توسعه 74پد فرود اضطراري اورژانس نيز 

انجام شده است.

تاكسي هاي پاك به ناوگان حمل و نقل 
عمومي وارد شدند

در اين دوره 2437خودروي تاكسي پاك و 
استاندارد به ناوگان حمل ونقل عمومي افزوده 
و بيش از 2807تاكســي اسقاطي نوسازي 
شد. در اين راستا وام نوسازي ناوگان نيز به 

رانندگان داده شد.

گرمخانه هاي سطح شهر افزايش پیدا كرد 
در اين دوره تعداد گرمخانه هاي سيار به 20واحد 
رسيده و ظرفيت گرمخانه ها به 1580تخت و 
صندلي رسيد. راه اندازي گرمخانه ويژه زنان و 
پذيرش 29435نفر در منطقه 12نيز از اقدامات 
مهم اين دوره بود. سامان ســرا، همراه سرا، 
مجموعه بهاران و مركز مادر و كودك نيز از ديگر 

مراكز افتتاح شده هستند.

مجموعه گردشگری- تاريخی رازی 
افتتاح شد 

مطابق سياست هاي شــهرداري مبني بر 
اجراي پروژه در مناطــق با تراكم جمعيت 
باال، مجموعه فرهنگي رازي با مســاحت 

كلي 41 هزار و 500 مترمربع مقصد تاريخي 
گردشگري براي شهروندان است.

 ساخت خانه شهر شروع شد
ســاختمان بلديه تهران كه يك قرن پيش 
احداث شــده بود، در دهه 40تخريب شد. 
طرح بازسازي اين عمارت كه در دهه 80ارائه 
شده بود، در اين دوره مديريت شهري به ثمر 

نشست و نام خانه شهر گرفت.

اوراق مشاركت جديد منتشر شدند 
در راستاي تامين كمبود منابع مالي شركت 
متروي تهران، شهرداري مجوز انتشار اوراق 

مشاركت را براي سال  1400صادر كرد.

نخستین اتوبوس برقي داخلي تولید شد 
نمونه داخلي اتوبوس شــهري، محصول 
مشــترك نهــاد علمــي و فنــاوري 
رياست جمهوري، دانشگاه تهران و شركت 
زرين خودروي اصفهان است و متناسب با 
جغرافياي ايران 3نوع طراحي براي آن انجام 

شده است.

حسگر های زلزله افزايش پیدا كرد 
در 2ســال اخير افزايش 28 سنسور اعالم 
زلزله به 144 سنسور قبلي تعداد آنها را به 
172 رساند كه اين امر سبب آمادگي بيشتر 

در برابر زلزله مي شود. 

زيرگذر گلوبندك افتتاح شد
با افتتاح زيرگذر گلوبندك 2بخش شرقي 
و غربي با استفاده از مسير ورودي ايستگاه 
مترو به يكديگر متصل شدند تا حركت عابران 
از ميان خودرو ها و موتورسيكلت ها در اين 
نقطه كاهش پيدا كرده و مسافران مترو نيز 
فضاي بيشــتري براي ورود و خروج در اين 

ايستگاه داشته باشند.

مسیر های دوچرخه سواري بیشتر شد
مســير دوچرخه ســواري در اين دوره به 
550كيلومتر در سطح شهر رسيده و سهم 
دوچرخه در پايتخت از 0.3درصد در ســال 
97به 1.5درصد از كل سفرهاي روزانه رسيده 

است.

از سامانه TOD رونمايي شد
اين سامانه با درنظر گرفتن 24معيار و 8اصل 
پياده روي، دوچرخه ســواري، نفوذپذيري، 
حمل ونقل عمومي، فشردگي، تغيير كاركرد 
معابر، تراكم و اختالط، وضع موجود را با استفاده 
از محاسبات و امتيازدهي مي سنجد و براساس 
اطالعات به دست آمده از اين شاخص ها، نقاط 
ضعف را شناسايي كرده و براي اصالح و بهبود 

آنها و بازآفريني شهري، برنامه ريزي مي كند.

 ثبت جهانی
 خیابان ولیعصر پیگیری می شود

انجام اين طرح به حفاظت از ميراث طبيعي، 
هويت تاريخــي و ارزش هــاي فرهنگي و 
اجتماعي اين خيابان و تــالش براي ثبت در 
فهرست ميراث فرهنگي جهان كمك مي كند.

ساماندهي اراضي روسطحي
فاز نخســت پروژه ســاماندهي اراضي 
روسطحي خطوط ريلي تهران-تبريز كه از 
سال 1382آغاز شده بود، بهره برداري شد. 

اين طرح حدود 9كيلومتر مساحت دارد.
     * تاريخ  آخرين اقدام صورت گرفته     

درج شده است.
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از زماني كه مديريت شهري پنجم 
كار خود را آغاز كرد مقابله با 

اقداماتي كه سال ها رويه  معمول 
شهر بود را در دستور خود قرار 

داد، شهرفروشي و تراكم فروشي 
از ميان رفت و برج ها ديگر جاي 

باغات را نگرفتند. اگرچه اين 
اقدامات با انتقاد گروه هاي مختلف 

مواجه شد اما در نظر شهروندان 
تهراني چشمگير و قابل قبول به 

نظر رسيد

خاطراتي از زمان جنگ
چه سالي به جبهه رفتيد؟

من خرداد ســال 1360ديپلم گرفتم. بعد از 
امتحانات نهايي با دوستانمان به گيالنغرب 
رفتيم كه با شــهيد ابراهيم هــادي هم در 
همانجا آشنا شــديم. تا زمستان در برخي 
عمليات هايي كــه در غرب انجام شــد، 
حضور داشتم. بعد از آن دوره اي در قرارگاه 
مهندسي بودم تا سال 68. دوراني  هم ساخت 
بيمارستان هاي صحرايي را انجام مي داديم؛ 

بيمارستان هايي كه با بتن ساخته مي شدند و در مقابل انفجار مقاوم بودند.
همان زمان به معماري عالقه مند شديد؟

من سال 62با هدف تحصيل در رشته عمران در كنكور شركت كردم، ولي قبول نشدم كه البته 
دليل علمي نداشت! بعد دوباره شركت كردم و در مهرماه63 رشته معماري قبول شدم و بعد ها 
تيمي شديم كه يك دفتر فني در جنگ به وجود آورديم و سازه هاي مقاومي در اهواز و غرب 
ساخته شدند. بعدا تز فوق ليسانس خيلي از اعضاي تيم ما درباره همين سازه هايي بود كه در 

جنگ ساختيم. زمان جنگ هر كسي هر كاري كه از دستش برمي آمد، انجام مي داد.
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انضباط ساخت  وساز و بهسازي كالبدي
ايجاد انضباط در ساخت  وساز با هدف بازگشت به مسير طرح 
جامع، به  عنوان مهم ترين سند باالدستي و جلوگيري از فروش 
ظرفيت هاي زيستي شهر مهم ترين محور اقدامات انجام شده 

در اين دوره بوده كه اهم دستاوردهاي آن بدين شرح است: 

تغييرات دوره 
57-  تعداد پروانه95-91 و 96-99

64-  زيربناي كلدرصد
66-  تعداد واحددرصد

درصد

تغييرات شاخص  هاي فضاي سبز شهر تهران

2224

40132

2238

40332

2262

41582

2277

42852

2300

43852
1396139713981399شهريور96

تعداد بوستان  ها
تعداد

مساحت كمربند سبز
هكتار

 اجراي 6طرح بازآفريني شهري ازجمله فضاي فوقاني تونل راه  آهن تهران-تبريز به مساحت 2.231هكتار 
تحت عنوان باغ  راه حضرت فاطمه، كارخانه سيمان ري به مساحت 9هكتار و...

0,52
0,82

1,31
0,93

1,16

1,95

1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399

نسبت سرانه هزينه قطعي مناطق جنوبي به شمالي هزينه قطعي هر كيلومتر مربع مناطق جنوبي به شمالي تهران

ارتقای عدالت توزيعي
كاهش فاصله شمال و جنوب از طريق افزايش هزينه  كرد در مناطق جنوبي، اجراي پروژه هاي توسعه محلي با اولويت مناطق كم  برخودار و نيمه برخوردار، 
مناسب  سازي شهر براي همه اقشار و توسعه دسترســي به حمل  ونقل عمومي از مهم ترين محورهاي اقدامات مديريت شهري در اين دوره بوده كه اهم 

دستاوردهاي آن بدين شرح است:
نسبت هزينه قطعي سرانه )به ازاي هر نفر ساكن و هر كيلومتر( مناطق جنوبي به شمالي تهران  افزايش هزينه  كرد اعتبارات 

 در مناطق جنوبي نسبت به شمالي تهران 
از 0.65در سال 1395به 1.31در سال 1399

تعريف 2907پروژه توسعه محلي )89درصد در 
محالت كم  برخوردار و نيمه برخوردار( با اعتباري بالغ بر 

3500ميليارد تومان و اتمام 723مورد از آن تاكنون 

 توسعه دسترسي به حمل  ونقل عمومي 
با بهره  برداري از 40كيلومتر مسير مترو و افزايش تعداد 
ايستگاه ها از 109ايستگاه به 137ايستگاه تا سال 99 و  
افزايش 13درصدي تعداد واگن هاي بهره برداري شده 

سندی برای تغییر و تحول شهر
شهرداري تهران در دوره اخير مديريت شهري با شعار »تهران؛ شهري براي همه«، با وجود مواجهه با چالش هاي بي شمار ازجمله تشديد تحريم هاي ظالمانه 
غرب به  واسطه خروج آمريكا از برجام، نوسانات شــديد نرخ ارز و بروز تورم بي  سابقه، افزايش قابل توجه قيمت زمين و مصالح ساختماني و ركود بخش 
ساختمان، شيوع ويروس كرونا و محدوديت  هاي مترتب بر آن و...، با برنامه  ريزي متناسب با شرايط و ساماندهي اقدامات در راستاي كاهش آثار منفي تغييرات 
محيطي، توانسته است اقدامات قابل توجهي را در ايجاد انضباط ساخت  وساز و بهسازي كالبدي، ارتقاي عدالت توزيعي و كاهش فاصله شمال و جنوب، توسعه 
زيرساخت  هاي شهري، حمل  ونقل عمومي و تسهيل ترافيك، پايدارسازي ماليه شهري، ارتقای كارايي سازماني، توسعه مشاركت  هاي اجتماعي و رضايت 

شهروندي، ارتقای ايمني و محيط زيست پايدار، حفاظت از ميراث طبيعي و تاريخي شهر و هوشمندسازي و شفافيت به انجام رساند .

  توسعه زيرساختي و تسهيل ترافيك
 اولويت توسعه حمل  ونقل ريلي به بزرگراهي و رفع مشكالت ترافيكي از 
طريق توسعه شبكه حمل  ونقلي از مهم ترين اقدامات اين دوره مديريت 

شهري بوده كه اهم آن بدين شرح است: 

افزايش 3.7برابري هزينه صورت گرفته در توسعه شبكه مترو به نسبت توسعه شبكه بزرگراهي )در دوره قبل اين نسبت 0.72بوده است(

كاهش 52درصدي درآمد عوارض بر 
مازاد تراكم )به ثابت سال 1395(

كاهش سهم استقراض در بودجه از 
22درصد به 4درصد در سال 1399

كاهش درآمد ناشي از تغيير كاربري و 
صفر شدن آن براي نخستين بار

 كاهش حدود 
37 درصدي هزينه هاي اداره شهر

بازپرداخت 9.7هزار ميليارد تومان بدهي ناشي از تسهيالت بانكي و سود و جرايم آن در دوره فعلي كه بيش از دو برابر اصل مبلغ تسهيالت دريافتي )4هزار 
ميليارد تومان( بوده است )در اين دوره مديريت شهري، نه تنها بدهي به خالص بدهي ها افزوده نشده، بلكه به ميزان 1، 974ميليارد تومان نيز از آن كاسته 

شده(.

تعيين تكليف 2662ملك در اختيار غيرو ضابطه  مند كردن واگذاري امالك از طريق اخذ مجوز از شوراي اسالمي شهر براي واگذاري 2  فقره ملك 

  پايدارسازي ماليه شهري:
 باوجود كاهش 42درصدي منابع در اختيار اين دوره مديريت شــهري نسبت به دوره گذشته )به قيمت ثابت ســال 1395( و با وجود بدهي قابل توجه
به جا مانده از سنوات گذشته، تأمين منابع از روش هاي پايدار، حفاظت از امالك و اراضي مديريت شهري و ساماندهي وضعيت نابسامان ماليه شهري از 

مهم ترين اقدامات اين دوره بوده كه اهم آن بدين شرح است: 

 مجموع منابع محقق سال هاي 92تا 95و 96تا 99به 
مخارج گريز ناپذير به قيمت ثابت 1395-هزار ريالقيمت اسمي و ثابت سال 1395-ميليارد ريال

ارتقای كارايي سازماني
چابك  سازي سازماني، ارتقای كيفي نيروي انساني، اصالح ساختاري بودجه و استقرار نظام ارزيابي عملكرد از مهم ترين اقدامات مديريت شهري در اين 

دوره بوده و دستاوردهاي آن به اين شرح بوده است؛ كاهش 13درصدي نيروي انساني با اتخاذ سياست خروج هدايت شده 

 افزايش سهم جوانان و بانوان از 
پست  هاي مديريتي به 33درصد

افزايش دو برابري نيروي انساني با 
تحصيالت فوق  ليسانس و دكتري

جذب نيروي انساني براي نخستين بار 
از طريق برگزاري آزمون استخدامي

تعيين پاداش مديران براساس 
ارزيابي عملكرد براي نخستين  بار

مشاركت هاي اجتماعي و رضايت شهروندي
استفاده از ظرفيت شهروندان و سازمان های مردم  نهاد در اداره 
شهر؛ ساماندهي آســيب  هاي اجتماعي و برگزاري جشن  هاي 
مناسبتي با هدف افزايش نشاط جامعه از مهم ترين اقدامات صورت 

گرفته بوده كه اهم آن بدين شرح است: 

برگزاري انتخابات شوراياري ها به صورت 
الكترونيك در سال 1398با شركت 503202نفر

 برگزاري 46پويش متمركز و 300پويش 
در سطح مناطق 22گانه

شبانه روزي كردن خدمات در تمامي گرم خانه ها و 
ارائه خدمات به حدود 96هزار نفر

افزايش 60درصدي ظرفيت 
گرمخانه ها به 2000نفر

افزايش 3.25برابري افراد پذيرش 
شده در مراكز اجتماعي به 13000نفر

 افزايش 25درصدي مددسراها 
به 20مورد  

افزايش 78درصدي تعداد مراكز 
پرتو به 25مورد در سال 99

60
درصد

25
درصد

78
درصد

ايمني و محيط زيست پايدار
افزايش تاب  آوري شهري، توسعه حمل  ونقل پاك و انسان  محور و ارتقای محيط زيست 
شهري از مهم ترين رئوس عملكردي شهرداري تهران بوده كه دستاوردهاي قابل توجه 

آن بدين شرح است:

افزايش طول مسيرهاي دوچرخه سواري از 50به 246كيلومتر

13دستگاه 
اتوبوس دوكابين

افزايش 4برابري 
سهم اتوبوس  هاي 
داراي استاندارد 
يورو 4به 13درصد

 نوسازي
 بالغ بر 13هزار 

دستگاه تاكسي 
فرسوده

 احداث
 76بوستان 
به مساحت 
154.3هكتار

افزايش نسبت 
نواحي داراي 

پايگاه بحران از 
66به 71درصد

 كاهش 
ميزان چمن كاري و 

استفاده از گياهان مقاوم 
به مساحت 250هكتار

افزايش 48درصدي 
ظرفيت مراكز معاينه 

فني خودروهاي سبك به 
3.187ميليون خودرو

 رفع 
مسئله رشد 

تصاعدي 
سفيد بالك  ها

عملكرد دولت از سال 1390تاكنون در ايفاي تعهدات خود صفر بوده است

اجراي سامانه قطع اتوماتيك شبكه شريان هاي حياتي در 200ايستگاه از 450ايستگاه تقليل فشار گاز تهران

120دستگاه 
تك كابين 

130دستگاه 
ميني بوس 

 احداث 
14كيلومتر شبكه 
جمع  آوري آب  هاي 

سطحي

احداث 23پروژه 
به طول 20كيلومتر 

در بخش توسعه 
زيرساخت  هاي 

هيدروليكي

طراحي
 16ايستگاه 

استقرار 
خودرويي

كاهش پسماند 
خانگي از 7.500تن 
به 5000تن با اجراي 
طرح كاهش پسماند 

)كاپ(

طراحي
47پد فرود اضطراري 

بالگرد اورژانس با 
همكاري سازمان 

اورژانس 

خريد 21دستگاه 
نردبان و باالبر 
هيدروليكي 
آتش  نشاني

طراحي 
33ايستگاه 
موتورالنس 

هوشمندسازي و شفافيت
شهرداري تهران در اين دوره مديريت شهري تالش كرده است با بهره-

 گيري از فناوري  هاي نوين، عالوه بر ارتقای كيفيت خدمات، با فساد اداري 
مقابله نمايد و در اين راستا دستاوردهايي بدين شرح داشته است: 

تدوين 
سند برنامه و مدل 

بومي تهران هوشمند و 
تشكيل »شوراي راهبردي 
تهران هوشمند« به عنوان 

مرجع سياستگذاري و 
راهبري اين برنامه 

راه  اندازي سامانه 
»تهران من« و اتصال آن به بيش 

 از 20سامانه و پايگاه 
 داده ملي و داخلي با هدف 

يكپارچه  سازي درگاه ارائه خدمات 
 به شهروندان با بيش از

 3ميليون كاربر

اصالح 
32فرايند 

محمل فساد در 
شهرداري تهران 

و....

راه  اندازي سامانه 
شفافيت در 12محور و انتشار 
برخط جزئيات قراردادهاي 

متوسط و بزرگ، اطالعات حقوقي 
مديران، طرح ترافيك، اطالعات 

پروژه هاي شهري، اطالعات 
پروانه هاي صادره و...

حفاظت از ميراث طبيعي و تاريخي شهر
ميراث طبيعي و تاريخي شهر، مهم ترين عنصر هويت ايراني-اسالمي است و حفاظت و احيای آن از محوري  ترين برنامه هاي مديريت شهر تهران در اين 

دوره بوده كه دستاوردهاي آن بدين شرح است:

اتمام 11پروژه احداث و بازسازي ساختمان و 
محوطه ابنيه تاريخي به مساحت 120هزار مترمربع

  آغاز عميات اجرايي 22پروژه 
به مساحت 160هزار مترمربع

 كاهش 95درصدي
 صدور پروانه در باغات

تعداد پروانه هاي صادره در باغات پس از ابالغ طرح تفصيلي

انعقاد تفاهم نامه با وزارت جهادكشاورزي و واگذاري بهره  برداري از 22هزار هكتار منابع طبيعي )بوستان  هاي جنگلي( به شهرداري

تبديل 10هكتار باغ به بوستان و تفرجگاه عمومي  

1392139513961399

24 پروانه591 پروانه

    هوشمندسازي كامل فرايندهاي شهرسازي و جلوگيري از اعمال سليقه در ضوابط صدور پروانه 

كاهش 64درصدي متراژ پروانه هاي صادره مسكوني از 181به 66ميليون مترمربع و
 كاهش 70درصدي زيربناي پروانه هاي تجاري صادره از 5.3به 1.7ميليون مترمربع
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هيوا يوســفي- توكيو| از تشــك c ســالن 
a ورزشگاه موكوهاري مســه  تا اتاق وارم آپ 
اين ورزشگاه، راهي نيست، ولي خدا مي داند 
همين چند قدم راه براي حسن يزداني، بعد از 
آن پانزده بيســت ثانيه لعنتي، چقدر طوالني 
گذشت. كشتي كه تمام شد، هاج و واج اطرافش 
را نگاه كرد. بلند شد، با تيلور دست داد، رفت 
سمت مربي آمريكا، بعد برگشت پيش غالمرضا 
محمدي كه بين آن چند نفري كه ۶دقيقه با داد 
و بيداد خواسته بودند راهنمايي اش كنند، از 
همه به تشــك نزديك تر بود. قبل از اينكه به 
ســرمربي تيم ملي برسد، لحظه اي مكث كرد. 
نشست و با تمام توان مشت دست راستش را 

به تشك كوبيد.
انگار تــازه فهميده بود كه چه باليي ســرش 
آمده. پله هاي كنار تشك را پايين آمد و رفت 
طرف در خروجي. چهارپايــه اي كه احتماال 
صندلي عكاس ها بوده، شوت كرد. مربي هاي 
ايران دنبالش مي دويدند ولي او انگار كســي 
را نمي ديد. چند ضربه ديگــر هم زد و ناگهان 
ايســتاد. داد بلندي زد و همانجا كنار تشك 
خواست بنشيند. با اصرار محمدي و دستيارش 
دوباره پا شــد اما هنوز مثل اسپند روي آتش 
بود. حتي در لحظه اي كه داشت از سالن خارج 

مي شد، باز هم به در  و ديوار لگد كوبيد.
در سالن همه نگرانش بودند. ديدن عصبانيت 
مردي كه تا پيش از اين سرش توي الك خودش 
بــود و آرام ترين آدم روي كــره زمين به نظر 
مي رسيد، حتي از باور شكستش هم سخت تر 
بود. اين عصبانيت ممكن بود باعث شــود به 
قول كشتي گيرها ديسكاليفه اش كنند و حتي 
نقره اش را هم بگيرند. در آن لحظه اما كســي 
چه مي دانست در ســر نابغه كشتي ايران چه 
مي گذرد. البد از خودش سؤال مي كند كه چرا 
باخت. آيا به خاطر 2 شكســت قبلي، از تيلور 
ترسيده بود؟ يا اشــتباه كرده بود كه سيستم 

مبارزه اش را تغيير داده بود؟ 
تحليل ها، بالفاصله شروع شد. گروهي معتقد 
بودند نبايد تا آخرين لحظه دســت از حمله 
مي كشيد. مخالفان اما مي گفتند اين بهترين 
كشتي او با تيلور بوده، چون برخالف 2بار قبلي 
تصميم گرفته بود، هر جا الزم شــد، كشتي را 
اداره كند. بعضي فكر مي كردند اگر رســول 
خادم، كه حسن او را بيشتر از ديگران دوست 
دارد، كنارش بود، شايد نمي باخت، اما اين فقط 
يك فرضيه اســت. تازه فراموش نكنيم كه او 
با مربيگري رسول هم نتوانسته بود اين غول 
را كه ۴سال است به كســي نباخته، شكست 
بدهد. طاليي كه  در آن پانزده بيســت ثانيه 
آخر فينال ۸۶كيلوگرم المپيك از دست حسن 
يزداني افتاد، براي ورزش ايران بيشتر از يك 
طال بود و غمش بزرگ تر از غم يك شكســت 
عادي. مديران كميته ملي المپيك، چند ساعت 
بعد گفتند به اندازه كسي كه طال گرفته باشد، 
به يزداني پاداش مي دهنــد. اما خود آنها هم 
احتماال مي دانستند كه همه پاداش هاي عالم 
را هم اگر به او بدهند، طالي گم شده اش را پيدا 

نخواهد كرد.

  سن: 20سال و 6ماه و يك برنز

 اميرحسين زارع جوان ترين كشتي گير تيم ملي، در اولين  فینال فوتبالي ها
 حضور ملي اش در رده بزرگساالن صاحب مدال برنز المپيك شد

  كاراته در انتظار دو مدال

شبی كه طالی يزدانی گم شد
گزارشی از عصبانيت ستاره کشتی آزاد ايران  پس از شکست در فينال المپيک توکيو

رسول بهروش | يك بازيكن آرژانتيني از يك تيم اسپانيايي جدا شده؛ 
حاال ما چرا در ايران بايد غمگين باشــيم؟ اصال به ما چه مربوط؟ وسط 
كرونا و گراني و بي آبي و طرح صيانت و زمين خوردن حسن جان يزداني، 
چرا بايد اندوهگين قطع همكاري دو بيگانه باشيم؟ جواب اين چرا، فقط 
معجزه فوتبال است، معجزه عشق و سينه هايي كه بي دليل مي تپد. همين 
اعجاز است كه از پنجشنبه شب شده يك بغض بزرگ و بيخ گلوي مان را 
گرفته. وداع ليونل مسي با بارسلونا، خداحافظي همه خداحافظي هاست، 
كنده شدن قلب از ســينه، رفتن روح از بدن، كوچ يار از ديار. شايد او 
پيراهن پاريس يا هر جاي ديگري را بپوشد، شايد او قهرمان اروپا شود و 
باز هم توپ طال ببرد، اما دنياي فوتبال بعد از اين فراق، ديگر مثل سابق 
نخواهد بود. مو، باالي سر زيباست و ابرو، باالي دو چشم. پنجشنبه شب 
فروغ از ديده بارسا رفت، از تيمي كه حاال بازوبند كاپيتاني اش روي يك 
دست ديگر بسته خواهد شد و شماره10 جادويي اش، پيكري ديگر را 

خواهد پوشاند؛ همين قدر ناهمگون و ترسناك...
بي گمان بارسا قبل از ليونل مسي باشگاه بزرگي بود و بعد از او نيز بزرگ 
و باشكوه خواهد ماند؛ حضور مسي اما نه تنها استاندارد اين تيم، بلكه 

استاندارد دنياي فوتبال را به جايي رساند كه حاال تصور اين دو بدون 
هم بسيار دشوار است. ما در تمام اين سال ها سعادت زيارت پديده اي 
را داشــتيم كه به حق عصاره فوتبال بود. فوتبال اگر قرار بود پسري 
داشته باشد، او فقط ليونل مسي بود؛ اعجوبه اي با هزاران دريبل موفق، 
كسي كه صدهابار با خشن ترين شكل ممكن، در حساس ترين موقعيت 
ممكن متوقف شد، اما تاريخ به ياد ندارد كه حتي يك بار به صورت فرد 
خطاكننده نگاه كرده باشد. بهترين فوتباليســت هاي تاريخ، يا زياد 
گل زده اند يا زياد پاس گل داده اند. مســي اما دردانه نادري است كه با 
لباس بارســا نزديك به 700گل زد و بيش از 300پاس گل فرستاد. او تا 
روزي كه بنيه اش اجازه مي داد، دريبل مي كــرد و خط دفاع حريف را 
مي شكافت. از روزي هم كه كم كم تسليم افزايش سن و كاهش طراوت 
شد، سبك فوتبالش را عوض كرد. گاهي يك پاس عمقي يا قطري لئو، 
هزاربار مفيدتر از همه آن دريبل ها بود و البته اين اواخر با شــوت ها و 
كاشته هايش فرمانفرمايي مي كرد. از جواهري حرف مي زنيم كه بارها در 
كورس فشرده آقاي گلي بود، اما پنالتي هاي تيمش را به امثال زالتان و 
گريزمان بخشيد تا گل كنند و از بحران خارج شوند. او با چشم و دل سير 

فوتبال بازي مي كرد. به تعبير رونالدينهوي برزيلي، لئو شبيه كودكي بود 
كه توپش را به پارك برده تا بازي كند؛ فارغ از هياهوي دنيا. او ركوردها 
را دنبال نكرد، اين ركوردها بودند كه پشت سرش راه افتادند و گاهي اين 
افتخار را داشتند كه به نام ليونل مسي ثبت شوند. حاال اما ماجرا تمام 
 شده است. از امروز به بعد شنبه و يكشنبه هاي الليگايي عادي مي شوند 
و به زودي سه شنبه و چهارشنبه هاي اروپايي هم معمولي خواهند شد. 
اين جبر روزگار است. حتي مسي هم پير مي شود، حتي مسي هم مي رود. 
با اين همه بايد خشنود باشيم كه در عصر او زيستيم، با او عاشقي كرديم 
و هزاران دقيقه از جادوي بي پايان فوتبالش را زنده تماشا كرديم. بدرود 
لئوي بزرگ؛ محال است، اما كاش مي شد بخواني و بداني خبر رفتن تو، 
در بدترين روزها حال بدمان را بدتر كرد. اين جدايي اما يك خاصيت 
بزرگ داشــت؛ اينكه بعد از تو، ديگر هيچ وداعــي در دنياي فوتبال 
غم انگيز نيست.  اي عفريت جدايي، ما بزرگ ترين قورباغه مان را قورت 
داديم. حاال ديگر رويين تن شديم، مقاوم و ضد ضربه، ديگر چيزي براي 
ترساندن مان نداري. رفتن لئو، بزرگ ترين خباثت تو بود. تو خلع سالح 

شدي، من اما ديدم كه جانم مي رود...

  ديدم كه 
جانم مي رود...

در مورد جدايي ليونل مسي از بارسا 
خداحافظي همه خداحافظي ها
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بالهاي ميشاييل باالك
بدشانسي هاي ميشاييل باالك حد و مرزي ندارد. او در غم از دست 
دادن پسر 19ساله اش اميليو كه در ليسبون هنگام سواري با موتور 
4چرخ خودش تصادف كرد و كشــته شد، ســوگوار است. اسطوره 
بايرن مونيخ، لوركوزن و چلسي پيش از اين هم مصيبت هاي زيادي 

را پشت سر گذاشته.

 اميليو پس از لوييس 20ســاله و قبل از جوردي 16ســاله دومين 
پسر زوج باالك و ســيمون المبه بود. اين زوج در سال2012 از هم 
جدا شدند و همسر بعدي ميشــاييل يعني ناتاشا تانوس هم 4سال 
تا ســال2019 در كنار او دوام آورد و طالق گرفت. باالك زماني كه 
در باير لوركوزن بود با اشتباهي كه مقابل تيم گمنام اونترهاخينگ 

مرتكب شد و گل به خودي زد، مانع شدكه لوركوزن براي اولين بار 
در تاريخش قهرمان بوندس ليگا شــود. لوركــوزن كه به خاطر دوم 
شــدنش در همه رقابت هاي آن موقع ازجمله فينال ليگ قهرمانان 
)كه به رئال و زيــدان باختند( به »نور-كوزن« بــه معني »هرگز« 
معروف شدند و باعث و باني آن همين باالك بود. لوركوزن در هفته 
آخر تنها به يك مساوي نياز داشــت تا قهرمان شود. او مي توانست 
با چلســي و گاس هيدينك ليگ قهرمانان اروپا را هم ببرد اما اسير 
بدترين ناداوري تاريخ توسط تام هنينگ شد و تنها چيزي كه از آن 

بازي نيمه نهايي مقابل بارسلوناي گوارديوال براي باالك باقي ماند، 
فريادهايش بر ســر اين داور بود كه چند پنالتي چلسي را در ديدار 

برگشت ناديده گرفته بود.
 او در تيم ملي هم همواره يادآور خاطرات تلخ است. شايد بهتر باشد 
شبكه تلويزيوني ESPN براي كارشناس فوتبالش يك روانشناس 
استخدام كند مبادا اين اســطوره آلماني به سرنوشت روبرت انكه 
دچار شود كه چند سال قبل به دليل فشــارهاي روحي خودكشي 

كرده بود!

 پايان يك 
دوره تاريخي

 قوانين عجيب الليگا مانع از تمديد قرارداد 
بارسلونا با مسي شد

يکشنبه 17 مرداد

استقالل- فوالد

جام حذفي-  فينال

21:00

برنامه بازي ها

دوشنبه 22 شهريور

سه شنبه 23 شهريور

استقالل ایران - الهالل عربستان

استقالل تاجیکستان - پرسپولیس ایران

شارجه امارات - الوحده امارات 

النصر عربستان - تراکتور ایران 

ليگ قهرمانان-يك هشتم

11 شهريور 1۴۰۰

1۶ شهريور 1۴۰۰ 

1۵ مهر 1۴۰۰

2۰ مهر 1۴۰۰

2۰ آبان 1۴۰۰ 

2۵ آبان 1۴۰۰ 

7 بهمن 1۴۰۰

12 بهمن 1۴۰۰ 

۴ فروردين 1۴۰1 

۹ فروردين 1۴۰1

ایران - سوریه

 عراق - ایران

امارات - ایران

ایران - کره جنوبی

لبنان - ایران

سوریه - ایران

ایران - عراق

ایران - امارات

کره جنوبی - ایران

ایران - لبنان

مرحله مقدماتي جام جهاني - نهايي

نقل قول

كارلس پويول  كاپيتان ســابق بارسا به جدايي 
مسي: »بابت همه  چيز از تو سپاسگزاريم لئو، ما 
نمي توانيم به اندازه كافي بابت چيزهايي كه به 
ما بخشيدي قدرداني كنيم، براي تو بهترين ها 

را آرزو مي كنم.«

جــك گريليش  ســتاره جديد ســيتي: »از 
پيوستن به منچسترسيتي بسيار خوشحالم. 
منچسترســيتي بهترين تيم كشور است و از 
گوارديوال به عنوان بهترين ســرمربي جهان 
نام برده مي شــود. حضور در باشگاهي چون 
منچسترســيتي به معني تبديل شدن رؤيا به 
واقعيت است. بازي كردن براي پپ و يادگيري 
از او براي من خاص خواهد بود و اين خواسته هر 

فوتباليستي در جهان است.«

الساندرو دل پيرو  ســتاره سابق يووه از جدايي 
مسي شوكه شده است: »همه ما مي خواستيم او را 
در حالي ببينيم كه دوران بازي خود را در بارسلونا 
به پايان مي رساند. به همين خاطر اندكي شوكه 
هستم. قرار بود مسي در اين فصل هم با پيراهن 
بارسلونا به ميدان برود. اگر از من بپرسيد، چيزي 
كه همه مي خواســتند ببينند اين بود كه مسي 

دوران فوتبالش را در بارسلونا به پايان برساند.«

اتحاد
 رئال و بارسا عليه الليگا

ســاعاتي پيش از اعالم رسمي جدايي مسي 
از بارسلونا مشخص شــد كه رئال مادريد با 
قرارداد اسپانســرينگ جديد الليگا مخالف 
است. خيلي زود بارسلونا و اتلتيك بيلبائو هم 
در كنار رئال به صف مخالفان پيوستند. خاوير 
تباس، رئيس الليگا كه مي دانست مسي رفتني 
است براي عقد اين قرارداد عجله داشت. او حاال 
رئيس ليگي است كه مسي، رونالدو و راموس را 
ندارد. اين دومين درگيري رئال و بارسا با الليگا 
پس از پروژه ســوپرليگ اروپاست. 3 باشگاه 
مورد اشاره با ورود به صندوق سرمايه گذاري 
بين المللي CVC كه با خاوير تباس به توافق 
رســيده بود مخالفت كردند و حاضر نشدند 
11درصد از سود حاصل از تمام معامالت انجام 
شده توسط الليگا را در زمينه حقوق ورزشي، 
تصاوير يا بازاريابي بگيرند. اين صندوق قرار 
بود 2/7ميليــارد يورو پــول تزريق كند كه 
2۶3هزار يوروي آن به رئال و 27۰ تا به بارسلونا 
مي رسيد كه سهم هر باشگاه تقريبا 1۰ درصد 
مي شد. الليگا هم در عوض پذيرفته كه 11درصد 

تمام تبليغات را به اين صندوق واگذار كند. 
رئال در بيانيه اي رســمي بــا موضعي تند به 
اين قرارداد واكنش نشان داد و نوشت: »اين 
توافق بدون اطالع و مشــاركت ما انجام شد 
و امروز براي نخســتين بار الليگا به ما اجازه 
دسترسي محدود به شــرايط قرارداد را داد. 
باشگاه ها حقوق ديداري و بصري را منحصراً 
تحت بازاريابي خود تحت يك سيستم رقابتي 
و به مدت 3سال اختصاص داده اند. اين قرارداد 
با استفاده از يك سيستم فريبنده از باشگاه ها 
1۰/۹۵درصد از حقوق سمعي و بصري را براي 
مدت ۵۰سال سلب مي كند و اين خالف قانون 
اســت. اين صندوق همان فرصت طلبي است 
كه بدون موفقيت تالش كــرده قراردادهاي 
مشــابهي را با ليگ هاي ايتاليا و آلمان منعقد 
كند. رئــال مادريد نمي توانــد از توافقي كه 
آينده ۴2باشــگاه درجه اول و دوم و آينده 
باشگاه هايي را كه در ۵۰ســال آينده واجد 
شرايط خواهند بود، در اختيار سرمايه گذاران 

قرار دهد.« 
الليگا 1۰درصد از ســهام خود را براساس اين 
قرارداد به يك شــركت فروخته بود و در ازاي 
آن حدود 11درصد از درآمدهايش در ۵۰سال 
آينده را در اختيار اين شــركت قرار داده بود. 
با مخالفت رئال و بارســا، اين قرارداد را بايد 
لغو شده دانست چرا كه وقتي 2غول الليگا با 
قراردادي مخالفت مي كنند ادامه آن منطقي 
نيست. اين قرارداد مي توانست ماندن مسي را 
تضمين كند اما بارسا با آن مخالفت كرد چون 
معتقد بود اين حق پخــش تلويزيوني را براي 
۴۰سال به خطر مي اندازد و همچنين به معناي 

كناره گيري از سوپرليگ است.

الليگا جاي عجيبي اســت. باشگاه ها حق ندارند 
فونت مورد نظر خودشان را پشت پيراهن بازيکنان 
درج كنند، هر تيم از شــماره يك تا2۴ بايد بين 
بازيکنانش تقسيم كند و براي همين هيچ پيراهني 
ازجمله پيراهن مسي يا رونالدو حق بايگاني شدن 
ندارند. در پرداخت دستمزدها هم سقفي وجود 
دارد كه باشگاه ها نبايد از آن تخطي كنند. بارسلونا 
براي نگه داشتن مســي هيچ راهي نداشت؛ براي 
همين پنجشنبه شب باشگاه خبر رفتن بهترين 

بازيکن تاريخش را رسانه اي كرد. 
هفته گذشته شنيده مي شــد كه مسي با كاهش 
دستمزدش براي تمديد ۵ ساله قرارداد موافقت 
كرده امــا قوانين بــه  گونه اي بود كــه به خاطر 
دستمزدهاي نجومي بازيکناني كه در دوره مديريت 
قبلي قرارداد بســته اند، ازجمله همين مسي كه 
بيشترين حقوق تاريخ را دريافت مي كرد، بارسا 
براي خريد بازيکني با قيمت نــازل 2۵ميليون 
يورو هم مجبور بود 1۰۰ميليون يورو از دستمزدها 
را كاهش دهد. ســتاره آرژانتيني كه يك بار در 
ســال گذشــته به خاطر وفاداري به باشگاه رقم 
7۰ميليون يورو پاداش گرفته بود، حاال بايد چند 
ســال باقيمانده از فوتبالش را با پيراهني غير از 
آبي اناري بارسا كه از 13سالگي به آن خو كرده بود، 
سپري كند. بالفاصله پاري سن ژرمن براي جلب نظر 
مسي تالش خود را آغاز كرد. جدا از نيمار و دي ماريا 
بازيکني كه بيشترين تأثير را در متقاعدكردن مسي 
به فکر روي پروژه پاري سن ژرمن كرده، هم تيمي اش 
در آرژانتين يعني پاردس است. مسي غير از قوانين 
سختگيرانه فيرپلي مالي، خواسته هاي ديگري هم 
از باشگاه داشت كه به آن عمل نشد؛ ازجمله اينکه 
او اصرار داشت باشگاه با مدافع آرژانتيني آتاالنتا 

كه به تاتنهام رفته -اريك رومرو- قرارداد ببندد.
»الليگا اجازه ثبت قرارداد مســي را به ما نداد و 
هرگونه توافق با لئو، زندگي را براي اين باشــگاه 
ســخت مي كرد. گاهي اوقات براي حفظ آينده، 
بايد تصميماتي بگيريد كه اصال آســان نيستند. 
حتي خود من 2روز پيش فهميدم كه امکان تمديد 
قرارداد نيست. اين يك امر غيرمنتظره بود.« اين 
توضيحي بود كه ظهر ديروز الپورتا درباره جدايي 
مسي به رســانه ها داد. هواداران اميد داشتند در 
سخنان رئيس باشگاه اعالم شود كه هنوز رفتن 

مسي قطعي نيست اما الپورتا از دوران »پسامسي« 
حرف زد و گفت: »وارد دوران پسامسي شده ايم و 
بايد احساسات را كنار بگذاريم. ابتدا مي خواستيم 
اين را به 2يا ۵سال بعد موكول كنيم اما حاال راهي 
وجود ندارد. فيرپلي مالــي ليگ اجازه نمي دهد 
نخستين قراردادي كه با مســي توافق كرديم را 
اجرا كنيم. آرزوي مسي ادامه دادن در بارسا بود. 
ناراحتم، زيرا براي ماندن مسي هر كاري را انجام 
دادم. اميدوار بودم تا قوانين ليگ انعطاف پذيرتر 

باشد.« 
الپورتا تأييد كرد كه حقوق بازيکنان و مجموعه 
حقوق ها 11۰درصد درآمد باشگاه را مي بلعد، حتي 
با رفتن مسي هم اوضاع خراب است. سقف حقوق ها 
بدون مسي ۹۵درصد اســت. برخي بازيکنان با 
كاهش دستمزد موافقت و بعضي مخالفت كرده اند. 
اگر بارسا پروژه اسپانسر جديد الليگا را مي پذيرفت 
مي توانست با مسي تمديد كند اما اين كار درآمد 
۵۰سال آينده باشگاه را به خطر مي انداخت. مسي 
با هيچ بازيکني خداحافظي نکرده و به دليل كرونا 
حتي قرار نيست مراسمي براي تجليل از او برگزار 
شود؛ همان اتفاقي كه براي كريستيانو رونالدو در 
رئال مادريد افتاد. به هرحال بارسا نمي تواند مسي 
را نگه دارد و رئال هم 3سال است نمي تواند بازيکن 
بخرد اما پاري سن ژرمن و منچسترسيتي به عنوان 
ســوگلي هاي يوفا هر بازيکني را با هر قيمتي كه 
بخواهند مي خرند و هر چقدر دوست داشته باشند 
به آنها حقوق مي دهند. با اين اوصاف 2غول بزرگ 
فوتبال اسپانيا از اين فصل در اروپا بايد براي كسب 
عنوان بهترين تيم شهرستاني)!( اقدام كنند وگرنه 
مقابل پاريس و سيتي و چلسي بازيکني براي رقابت 
ندارند. با جدايي مسي بالفاصله يك ميليون نفر از 
دنبال كننده هاي بارسلونا كم شد. بسياري از افرادي 
كه به خاطر مسي بارسايي شده بودند، از اين به بعد يا 

به تيم قبلي شان برمي گردند يا پاريسي مي شوند.
در سال هاي اخير به جز يك ســال، هرساله يك 
ستاره از بارســا جدا شده اســت؛ 2۰1۴پويول، 
2۰1۵ژاوي، 2۰1۶دنــي آلــوز، 2۰17نيمــار، 
2۰18اينيستا، 2۰2۰سوارس و 2۰21مسي. همان 
اتفاقي كه در رئال مادريد افتاده و اين باشگاه هر 
سال ستاره هايي مثل راموس، رونالدو، ناواس، ژابي 

آلونسو، كاسياس، رائول و... را از دست داده است.

امسال ديگر با خيال راحت مي توانيم به ليگ 
فرانسه بگوييم ليگ يك. با حضور ستاره هاي 
پاري ســن ژرمن و مدعيان سنتي قهرماني 
ازجمله ليون، مارســي و موناكــو و قهرمان 
فصل قبل يعني ليل، شــايد جذابيت ليگ 
يك از الليگاي بدون رونالدو، مسي و راموس 
هم بيشتر باشد. با انتقال احتمالي مسي به 
پاري ســن ژرمن احتماال از اين فصل بيشتر 
نتايج ليگ يك فرانسه را دنبال خواهيد كرد. 
رقابت هاي ايــن فصل از ديشــب و با ديدار 
موناكو و نانت آغاز شد. ساعت23:30 امشب 

هم پاريس با تروا بازي دارد و ناگفته پيداست 
كه بدون مسي از اين حريف پذيرايي خواهد 
كرد و بدون راموس كه هنوز آسيب ديدگي اش 
بهبود نيافته. ليون هم كه جزو مدعيان سنتي 
اين رقابت هاســت، با تيم برســت روبه رو 
مي شود. ليل، مدافع عنوان قهرماني كه موفق 
شد در سوپرجام پيش فصل پاري سن ژرمن 
را با يك گل ببرد، فردا بــا متز بازي مي كند 
تا روشن شــود با جدايي سرمربي اش هنوز 
براي تكرار قهرماني شانســي دارد يا خير. 
فرانسوي ها در فوتبال تيمي ضعيف را روانه 

مسابقات المپيك كردند اما در 3ورزش تيمي 
بسكتبال، هندبال و واليبال موفق به راهيابي 
به فينال شدند. حاال با اين موفقيت هاي تيمي 
ورزشي و تيم پلي استيشني پاري سن ژرمن، 
ليگ فرانسه در اين فصل مي تواند نگاه هاي 

بيشتري را به خود جلب كند. 
در روسيه هم كه مدتي است فصل جديد آغاز 
شده، زنيت با سردار آزمون ميزبان كراسنودار 
خواهد بود. بازي هاي دوستانه را هم پيگيري 
كنيد. تقابل منچســتريونايتد و اورتون هم 
مي تواند بازي جالبي باشــد. يا استون ويال 
پس از انتقال جك گريليش به من سيتي كه 
روبه روي ســويا قرار مي گيرد، اين هم بازي 

خوبي است.

فوتبــال باشــگاهي در انگليس هــم زودتر 
از آنچه تصــور مي كرديــم آغاز مي شــود. 
فعال با بــازي ســاعت20:45 امشــب بين 
منچسترســيتي به عنوان قهرمان ليگ برتر 
و لســتر كه جام حذفي را بــرده، ديدار جام 
خيريه يا كاميونيتي شيلد يا همان سوپرجام 
انگليس، فوتبال باشگاهي در اين كشور آغاز 
مي شــود تا هفته آينده كه ليگ هم استارت 
بخورد. نكته اين مســابقه خريد نجومي تازه 
سيتيزن هاست. گوارديوال كه باالي يك ميليارد 
يورو در من ســيتي بازيكن خريده، توانست با 

100ميليون پوند جك گريليش را از استون ويال 
بربايد. بازيكن محبوب انگليســي ها پيراهن 
شماره10 آگوئرو را مي پوشد. گريليش 25ساله 
كه باالتر از پوگبا )89ميليون پوند( گران ترين 
خريد تاريخ ليگ برتر به حســاب مي آيد، در 
213بازي خــود با پيراهن اســتون ويال تنها 
توانسته بود 32 گل بزند و 43 پاس گل بدهد. 
او قبال به نفع منچســتريونايتد توييت كرده 
بود و حاال آن توييت ها را پــاك كرده و گفته 
سيتي بهترين تيم و گوارديوال بهترين مربي 
جهان اســت و براي بازي در كنار دي بروين 

نمي تواند صبر كند. با خريد اين بازيكن تنها 
يك هدف نقل وانتقاالتي ديگر براي گوارديوال 
وجود دارد؛ جذب هري كين كه مدتي اســت 
تمرينــات تاتنهام را تحريم كرده. ســرمربي 
كاتالوني نمي خواهد براي جذب مسي تالش 
كند و همين حاال هم چند بازيكن در خط حمله 
زياد دارد و احتماال بايد از ميان اســترلينگ، 
برناردو سيلوا و گابريل ژسوس يكي را بفروشد. 
در اردوي حريف همه  چيز مثل فصل گذشته 
است غيراز مصدوميت شــديد فوفانا كه خط 
دفاع تيم را دچار بحران كرده و وسوسه شدن 
مديسون از سوي آرســنال. برندن راجرز در 
انتهاي فصل قبل با بدشانســي سهميه ليگ 

قهرمانان را از دست داد.
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     نمونه ای از طرح ها و عكس هايی كه پس از رسانه ای شدن خبرجدايی مسی از بارسا در شبكه های اجتماعی پخش شد.
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با شكست تلخ يزداني در فينال و پيروزي اندوه نقره، شادي برنز
زارع در كشتي رده بندي، آزادكاران ايراني 
با يك نقره و يك برنز به كار خود پايان دادند

نقلقول

توماس باخ:  رئيس كميته بين المللي المپيك: »ما براي لغو نشدن 
المپيك توكيو و برگزاري آن طبق برنامه جديد مجبور شــديم 
800ميليون بيشتر سرمايه گذاري كنيم. اين مبلغ را هم از بانك ها 
وام گرفتيم. هيچ گاه ترديد نداشتم كه المپيك در توكيو برگزار 
خواهد شد. درباره احســاس خود از بازي هاي المپيك توكيو 
بايد بگويم بسيار فراتر از انتظارها بود. ترديدي درباره آمادگي 
ژاپن نداشتم و هميشــه گفتم توكيو آماده ترين شهر در تاريخ 
بازي هاي المپيك است. اين موضوع نيز به 2 دليل يعني سيستم 
مؤثر مقابله با شيوع ويروس كرونا و معنوي شدن بازي ها توسط 
ورزشكاران بود. حتي خودم نگران بودم كه بازي هاي المپيك 
توكيو روحي نداشته باشد اما در نهايت شاهد تصوير متفاوتي 

بوديم. ورزشكاران روح عظيمي به المپيك توكيو بخشيدند.«

برنامه 
بازي هاي المپيك

 توكيو 2020

شنبه 16مرداد

یکشنبه 1۷ مرداد 

  کاراته)حمیده عباسعلی(: وزن 61+ کیلوگرم از ساعت 9:30

  کاراته)سجاد گنج زاده(: وزن ۷۵+ کیلوگرم  از ساعت 12:30

اختتامیه ساعت 1۵:30 به وقت ایران

فينال فوتبالي ها

ســاعت16امروزفینالفوتبالالمپیکبینبرزیلواســپانیا
برگزارميشود.برزیلمدافععنوانقهرمانياستواسپانیاهم
درالمپیک1992بارسلونامدالطالبرده.برزیلدرراهرسیدن
بهفینالتیمهايآلمان،عربستان،مصرومکزیکراازپیشرو
برداشتهوفقطدرمرحلهگروهيباســاحلعاجمساويكرده.
اســپانیابایکبردمقابلاســترالیادردورگروهيو2تساوي
برابرآرژانتینومصربهدوریکچهارمصعودكردوموفقشــد
دروقتاضافهســاحلعاجراببردوســپسژاپنراهمدروقت
اضافهشکستدهد.برزیلبابازیکنانسرشناسيچوندنيآلوز،
مالکوم،پائولینیو،ریچارلیسون،مارتینليو...توانستهبابرتري
مقابلمکزیکدرضرباتپنالتيبهایندیداربرسد.اسپانیاهمبا
تکگلآسنسیودروقتاضافه،ژاپنمیزبانراازپیشروبرداشت.
ماتادورهاستارههايزیاديازجملههمینبازیکنبهعالوهپدري،
پائوتورس،اریکگارسیا،اویارسابال،اونايسیمون،دنياولمو،
سبایوسویکيدوچهرهدیگررابهاینرقابتهاآوردهاند.دیروز
هم2تیمژاپنومکزیکبرايمدالبرنزباهممبارزهكردندكه
درنهایتمکزیکتوانستژاپنرابانتیجه3بریکشکستدهد
ورويسکوبرود.دربخشبانوانهمآمریکابههردوفینالیست
ایندورهباخت؛بهسوئددردورگروهيوبهكانادادرنیمهنهایي.
سوئدهماسترالیارابردتابهاینمرحلهبرسد.فینالرادیروزسوئد
وكانادابرگزاركردندكهكاناداپسازتساوییک-یکسوئدرادر
ضرباتپنالتیشکستدادوبهمدالطالدستیافت.آمریکاهم
یکروززودتراسترالیاراشکستدادوبهمدالبرنزقناعتكرد.

المپیک

مسابقات كشتي آزاد المپيك توكيو براي 
كشتي گيران ايران قبل از آغاز روز آخر 
به پايان رسيد. پايان كار كشتي گيران 
در المپيك توكيو تحت تأثير شكســت 
يزداني از تيلور قرار گرفت. تيلور براي 
سومين بار ستاره كشتي ايران را شكست 
داد تا حسرت 2طاليي شدن يزداني در 
دل هوادارانش باقي بماند. يزداني مدال 
نقره گرفت و روز بعد اميرحســين زارع 
نيز در ســنگين وزن به مدال برنز رسيد 
تا آزادكاران با 2مدال به كار خود پايان 

بدهند.

  مدعي بازي كثيف، دور اول باخت
مصطفــي حســين خاني ملي پــوش 
ايــران در وزن 74كيلوگــرم بود كه 
پيش تر با گذاشــتن استوري در صفحه 
اينستاگرامش مدعي شــده بود دليل 
رفتن او به مســابقات قهرماني آسيا و 
حضور يونس امامي در مسابقات كسب 
ســهميه به اين دليل اســت كه او را به 
المپيك نبرند. حسين خاني نوشته بود 
»و اما طبق معمــول بازي هاي كثيف و 
سناريوهاي تكراري شــروع شد« اما 
برخالف اســتوري كه منتشر كرده بود 
به دوبنده تيم ملي رسيد تا در المپيك 
حاضر باشد. اين كشتي گير در دور اول 
مســابقات المپيك با شكست در مقابل 
كايل داك آمريكايي كارش را شــروع 
نكرده به اتمام رساند. داك دور دوم در 
مقابل محمدحبيب كادزي محمداف از 
بالروس با نتيجه 11 بر صفر شكست خورد 
و با اين شكست مصطفي حسين خاني از 

دور مسابقات حذف شد.

  اطري دستش به مدال نرسيد
رضا اطري كشتي گير 57كيلوگرم ايران 

شــروع فوق العاده اي داشت. او در دور 
نخست مقابل ســليمان آتلي دارنده 
مدال هاي نقــره و برنز جهان از تركيه با 
نتيجه نزديك ۳ بر 2 به برتري رســيد 
و در دومين مبارزه خــود برابر بخبايار 
اردنبــات دارنده مدال برنــز جهان از 
مغولســتان با نتيجه 5 بر يك به برتري 
رســيد و راهي نيمه نهايي شد. اطري تا 
نيمه نهايي حســاب شده كشتي گرفت 
ولي در مقابل زائور اوگويف دارنده 2طالي 
جهان از روســيه نتوانست كشتي هاي 
خوبش را ادامه دهد و بــا نتيجه 8 بر ۳ 
شكســت خورد. اطري در رده بندي با 
نمايش ضعيفي كه از خودش نشان داد با 
نتيجه 9 بر يك در مقابل گيلمان از آمريكا 
شكست خورد و مدال برنز المپيك را از 
دست داد. او بعد از شكست در رده بندي 
و از دست دادن مدال المپيك درحالي كه 
اشك مي ريخت گفت: »من گوشت تنم را 
آب كردم تا به اين رقابت ها برسم و خيلي 

تالش كردم اما نشد.«

  نمايش ضعيف 2وزن آخر
محمدحســين محمديــان در وزن 
97كيلوگرم در روز آخر مسابقات كشتي 
بازي هاي المپيك روي تشــك رفت. 
دارنده مدال برنز جهان با يك كشــتي 
ضعيف در مقابل اوديكادزه از گرجستان 
با نتيجه 6 بر ۳ شكست خورد. با توجه 
به شكســت 10 بر صفر اين كشتي گير 
در مقابل عبدالرشــيد ســعداله يف، 

كشــتي گير ايراني از دور رقابت ها 
حذف شد. مرتضي قياسي 

65كيلوگرم دومين  در 
كشــتي گير ايران در 
روز آخر بود. قياسي 
در دور نخست مقابل 

هايتم داخالي از تونس بــا نتيجه 5 بر 
يك به برتري رسيد اما در دومين مبارزه 
مقابل باجرانگ از هند ضربه فني شــد 
و از رســيدن به نيمه نهايي بازماند. با 
توجه به شكســت باجرانگ در مقابل 
حاجي علــي اف آذربايجانــي مرتضي 

قياسي نيز از دور مسابقات كنار رفت.

  تراژدي شكست در مقابل تيلور
و اما حسن يزداني در وزن 86كيلوگرم، 
اميد كاروان ايران براي كســب مدال 
طالي بازي هاي المپيــك توكيو بود. او 
كه با اقتدار تا فينال مسابقات پيش رفته 
بود در واپســين ثانيه هاي يك كشتي 
نفسگير به تيلور آمريكايي باخت. تيلور 
نخســتين بار با شكست دادن 
يزداني در مسابقات جام جهاني 
كرمانشــاه نامــش را براي 
ايراني ها مطرح كرد و با تكرار 
اين پيروزي در جهاني2018 

تبديل به كابوس اهالي كشــتي شد كه 
هميشه از يزداني توقع طال دارند. يزداني 
با كسب تجربه از 2 مسابقه قبلي كه يكي 
را با ضربه فني و ديگــري را با 5امتياز 
اختالف واگذار كرده بود در توكيو تغيير 
تاكتيك داد. ديگر از حمالت انفجاري او 
خبري نبود و بيشتر سعي در اداره كشتي 
داشــت كه تا آخرين لحظات هم موفق 
بود. يزداني تا 20ثانيه به پايان از حريفش 
با نتيجه ۳ بر 2 پيش بود كه با زيرگيري 
تيلور در خاك نشســت و نتيجه كشتي 
4 بر ۳ به نفع تيلور به پايان رسيد. دالور 
جويباري كه در ثانيه هاي پاياني برد را با 
باخت عوض كرده بود نتوانست خودش 
را كنترل كند و بــا فرياد و چند ضربه به 
تشك كشتي ناراحتي اش را نشان داد. 
يزداني با اين مدال دومين كشــتي گير 
پرافتخار ايران در بازي هاي المپيك بعد 
از غالمرضا تختي اســت. او پس از اين 
شكست چند ثانيه در مقابل خبرنگاران 

ايراني ايســتاد و گفت: »شرمنده مردم 
شدم، حاللم كنيد.« يزداني ساعاتي بعد 
در يك پست اينســتاگرامي هم عنوان 
كرد با قدرت برمي گردد و قصد حضور در 

مسابقات جهاني نروژ را دارد.

  مدال زارع مرهمي بر درد كشتي
اميرحسين زارع در روز اول رقابت هاي 
خودش در دور اول مقابل الكســاندر 
خوتسيانويســكي دارنده مــدال برنز 
جهان از اوكراين 7 بر صفــر به برتري 
رسيد. او در دومين مبارزه اگزون شاال 
از كوزوو را با نتيجه 1۳ بر 2 شكســت 
داد و راهي نيمه نهايي شد. سنگين وزن 
20ســاله ايران در نيمه نهايي مقابل گنو 
پترياشويلي گرجستاني قرار گرفت كه 
۳مدال  طالي جهان و يك برنز المپيك را 

در كارنامه خود دارد.
 زارع كه در ليگ 2سال پيش پترياشويلي 
را شكست داده بود در اين ديدار با نتيجه 
6 بر ۳ شكســت خورد و از رسيدن به 

فينال بازماند.
 در ديدار رده بندي براي كسب مدال برنز 
المپيك، زارع مقابل ژي وي دنگ دارنده 
مدال هاي نقره و برنز جهان از چين قرار 
گرفت كه در يك كشتي حساب شده با 
نتيجه 5 بر صفر پيروز شد و به مدال برنز 

المپيك رسيد. 
ديدار فينال اين وزن، بين استيوســن 
كشــتي گير 21ســاله آمريكايي و گنو 
پترياشويلي برگزار شد كه در ثانيه هاي 
پاياني درحالي كه پترياشويلي با نتيجه 8 
بر 7 پيش بود خاك شد و طالي المپيك 
به استيوســن آمريكايي رســيد. اين 
كشــتي گير آمريكايي پيش تر موفق به 
شكست 8 بر صفر طاها آكگل قهرمان 

جهان و المپيك از تركيه شده بود.
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كاراتهدرانتظار2مدال
امروز نخستين مدال هاي المپيكي كاراته 
ايران به دست مي آيد؟ از ۳نماينده ايران، 
يكي حذف شده است و 2نفر امروز مبارزه 
مي كنند؛ 2نفري كه از بهترين هاي جهان 
هستند و شانس مدال المپيك. روز اول براي 
كاراته ايران خوب شــروع شد اما خوب به 
پايان نرسيد. سارا بهمنيار ظهر پنجشنبه 

روي تاتامي رفت. 
ســراب اوزچيك را كه شكست داد، همه 
گفتند مدالش قطعي است اما حريف بلغاري، 
هماني كه گفته بودند حريف راحتي است، 
سخت ترين حريفش شــد. سراب نفر اول 
رنكينگ جهانــي وزن 50كيلوگرم بود و 
بعد از قرعه كشي همه گفته بودند اگر سارا 
اين حريف تركيه اي را شكست بدهد، كار 

تمام است. سارا در ثانيه هاي آخر مبارزه را 
 5بر4 برد و همه را اميدوار كرد كه مدال وزن 
55-كيلوگرم را مي گيــرد. در مبارزه دوم 
هم كار سخت  بود. ون  تزويان از چين تايپه 
نفر دوم رنكينگ جهانــي بود و وزنش هم 

سنگين تر از سارا.
 او يك وزن باالتر مبارزه مي كند و با ادغام 
2 وزن در المپيك، هم گروه سارا شده بود. 
سارا در اين مبارزه 5 بر يك شكست خورد 
ولي هنوز اين اميدواري وجود داشت كه او 
مي تواند حريف بلغارستاني اش را ببرد. اما 
ايوت گورانورا، قوي تر از چيزي بود كه به نظر 
مي رسيد. سارا در مقابل سرعت اين حريف 
و ضربات ناگهاني او نتوانست دفاع كند و 5 

بر يك باخت.

  قرعه خوب و اميد مدال
اما امروز مي توانــد روز بهتري براي كاراته 
ايران باشد. حميده عباسعلي ساعت9:۳0 
امروز مسابقاتش را آغاز مي كند. او كه در 
وزن 61كيلوگرم مبــارزه مي كند، ابتدا با 
گانگ لي از چين روي تاتامي مي رود. حريف 
بعدي حميده، فريــال عبدالعزيز از مصر 
است. الميا ماتوب از الجزاير و الينا كوئرچي 
از ســوئيس هم نفرات ديگري هستند كه 
با حميده مبارزه مي كنند. هرچند حميده 
در گروه راحتي قرار گرفته  و كاراته كاهاي 
تركيه، آذربايجان و ژاپــن در گروه مقابل 
حضور دارند، امــا حريفان مصري و چيني 
او هــم قدرند. عباســعلي 42مــدال از 
تورنمنت هاي مختلــف دارد؛ از قهرماني 

جهان و آسيايي گرفته تا مسابقات سبكي. 
او اميدوار است يك مدال المپيكي هم به 
اين ليست اضافه كند. 8طالي آسيايي، يك 
برنز و يك نقــره جهاني بهترين مدال هاي 

عباسعلي هستند.
در وزن 75كيلوگرم سجاد گنج زاده نماينده 
ايران است و او هم قرعه خوبي دارد. سجاد 
ســاعت12:20 روي تاتامي مي رود. دانيل 
گايسينسكي از كانادا، بريان اير از آمريكا، 
ايوان كوويچ از كرواسي و طارق حمدي از 
عربستان حريفان مرحله گروهي او هستند. 
طارق لقب گربه سياه سجاد را دارد. سجاد با 
4طالي جهاني، 5طالي آسيا  و يك طالي 
بازي هاي آسيايي، منتظر طالي بازي هاي 

المپيك است.

حميده عباسعلي و سجاد گنج زاده كه شانس مدال هستند، امروز روي تاتامي مي روند. سارا بهمنيار پنجشنبه از دور مسابقات حذف شد
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پرسپوليسي ها نه؛ بزرگ ترين مانع 
مجيدي، مربيان استقاللي هستند!
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افقي:
 1- پيونــد زناشــويي- 

جريان هوا- افسار
2- خــون ايــن جانــور 
آبي رنگ است- بايگاني- 

ايشان
3- آزاد- نشاني- مبتال- از 
نفيرش مرد و زن ناليده اند

4- آلونــك- دنباله- زيبا 
و قشنگ

5- بي آبرويي- بنيانگذار
6- مــادر اســفنديار در 
شاهنامه- نامي دخترانه- 

 ساز زخمه اي
7- محل تقاطع دو ديوار- 

نوشتن- روز گذشته
8- گاز باالبرنــده بالــن- 
شركتي كه ســرمايه آن 
متعلق به چند نفر است- 

روده ها
9- همــه چيــز را جمع 
مي بنــدد- بي ريخــت و 
زشــت- معادل فارســي 

دراور
10- ســرپيچي كردن- 

روحاني زرتشتي- قصور
11- دريانــورد- آنزيمي 

در بزاق
12- ترتيــب- از مذاهب 

اهل سنت- تنها
13- دهــان- افســار - 

باشگاه فوتبال فرانسوي- 
ريه

14- خشــك- تماشايي- 
سفارش پيش از مرگ

15- همداســتان كليله- 
بزرگ منشي- زاپاس

  
عمودي:

1- مرطوب- داســتاني از 
جان كريستوفر، نويسنده 

علمي تخيلي انگليسي
2- هزارگرم- آبگير- مقتدا
3- تخم مــرغ خارجــي- 
ويرانــي- امت ها- شــهر 

زادگاه بتهوون
4- همســر آدم- هنــر 

هفتم- حس بساوايي
5- پيامبر زره ساز- آرشه

6- كار را بايد به او سپرد- 
پاك و منزه- همراه اطوار

7- كاخ لويي ســيزدهم- 
توپ و تشر- آتش سوزي

8- قطــره- از اجــزاي 
سيســتم انتقــال نيروي 

خودرو- بله روسي
9- عقيده- داراي فرهنگ 

خرافي- پايه ها
10- چســبناك به سبب 
آلوده شدن به ماده قندي 
و شيرين- قهوه اي مايل به 

سبز- بي ضابطه

11- خواهران- وسيله اي براي 
اندازه گيري قطر اجسام 

12- دايره المعارف فرانســوي- 
صبحانه نخورده- زينك

13- هفتــاد و دومين ســوره- 
انگشت ابهام- پارالل- عدد قرن

14- قطعه موســيقي- دعا ها- 
نوبت كاري

15- واحــدي براي ســنجش 
فاصله معادل 1852متر- داالن 

ورودي خانه هاي قديمي

سوتكاكنيدلوصا
راونوشاجهيراع
يحعافتراشرپفت
اريمسابرماكير
لهسيبرععازنا

يافايينكسيحض
سورااهناتمهت

مجساتپراركما
يردسلدوناميس
رهقيتياامرسك
وعصرمشتراجنل
پويمنگاوماداب
وقيغالكهجنپشك
لاسمااليورازا
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ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

768915432
351742689
924638715
139274568
247586391
586391247
472169853
693857124
815423976

متوسط

6      1 4  
7  9   6   5
 8    3 9   
   2   7   
 9      2  
  3   8    
  8 1    6  
1   8   3  7
 4 5      1153862794

724935186
689714325
576283419
832491657
941576832
465128973
398657241
217349568

ساده

متوسط

652987143
739416285
481523976
514269738
897351624
263748519
978135462
126894357
345672891

سخت

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

ساده

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

نكته بازي

از اين پسر ياد بگيريد

خالصه نشست هاي فرهاد

يك برش گويا از تراكتور

بدون ترديد يكي از حزن انگيزتريــن لحظات ورزش ايران، 
شكست حسن يزداني برابر تيلور آمريكايي بود. دالور كشتي 
آزاد ايران تنها 16ثانيه تا كســب مدال طالي المپيك فاصله 
داشت، اما مقهور حريف شد و از پله اول پايين افتاد. بعد از اين 
شكست، هيچ كس به اندازه خود يزداني خشمگين و افسرده 
نبود، او اما برخالف خيلي از ديگر ورزشكاران ايراني به خودش 
اجازه نداد پشت مســائلي همچون ناداوري، سوءمديريت، 
تدابير غلط مربيان، كمبود امكانــات، رقم پايين پاداش و... 
پنهان شود. شايد اتفاقا خيلي از اين كمبودها هم وجود داشت، 
اما يزداني بسيار نجيب و حرفه اي با ناكامي خودش كنار آمد و 
خيلي رك و صريح از همه عذر خواست. اين در حالي است كه 
فوتباليست ميلياردي بگير ما شكست مي  خورد، بعد هم دبه 

در مي آورد كه: »غذا نداشتيم بخوريم!«

همين اول بگوييم كه انصافا عملكرد فرهاد مجيدي از زمان 
بازگشت روي نيمكت استقالل بسيار خوب بوده است. او تيمش 
را از مرحله گروهي ليگ قهرمانان آسيا باال برد، در ليگ به رتبه 
سوم رساند و در جام حذفي هم فقط يك قدم تا قهرماني فاصله 
دارد. با اين حال عادت بدي كه مجيدي دارد، خودستايي در 
زمان پيروزي و بهانه جويي هنگام باخت هاست. اگر ببرد كه 
مي گويد: »من به اينها نمي بازم«، اما اگر ببازد، راحت مي گويد 
»اينها مقصرند.« اين خالصه همه نشست هاي خبري فرهاد 
مجيدي است. سرمربي استقالل بعد از پيروزي برابر گل گهر 
در نيمه نهايي جام حذفي هم گفته اين تيم فقط با تدابير خوب 
كادرفني پيروزي شده؛ خداوكيلي اگر آن پنالتي اول را عليه 
گل گهر نمي گرفتند و شــما مي باختي، باز راحت و خوشحال 

همين ها را مي گفتي؟

قطعا سيستم مديريتي تراكتور در زمان مالكيت محمدرضا 
زنوزي را بايد در گينس ثبت كــرد. از نظر كمي و كيفي، نوع 
عزل و نصب ها طوري بوده كــه قاعدتا تراكتور تا االن بايد به 
دسته اول سقوط مي كرد، اما خوشبختانه اينطور نشده. بارها 
در مورد خيل مديران و مربياني كه مي آيند و مي روند مطلب 
نوشته شــده، اما به عنوان يك برش كوتاه از اوضاع و احوال 
اين تيم، فقط كافي است به ماجراي بركناري معاون حقوقي 
باشگاه توجه كنيد. اسماعيل گودرزي توسط نظمي، مديرعامل 
باشگاه كنار گذاشته شــده و در اين مورد گفته: »مديرعامل 
باشگاه در حدي نبود كه من را بركنار كند يا حتي استعفايم 
را به او بدهم، به همين دليل نامه استعفا را مستقيم به زنوزي 
دادم.« انصافا اين سيستم مديريتي در دانشگاه هاي جهان 

بايد تدريس شود!

بهروز رسايلي|شايد بعد از آن همه 
سابقه كل كل و »چهار« نشان دادن، 
به نظر مي رســيد زمان حضور فرهاد 
مجيدي روي نيمكت استقالل، بزرگ ترين 
مخالفان او را پرسپوليســي ها تشــكيل 
بدهند و به هر دري بزنند تا اين مربي نتيجه 
نگيرد، اما فعال خالف اين ماجرا ثابت شده 
است. اغلب پرسپوليسي ها سرشان به كار 
خودشان گرم است و به موفقيت هايي كه اين 
تيم طي ساليان گذشته كسب كرده دلخوش 
هســتند، اما از آن طرف فرهاد مجيدي 
هرچند وقت يك بار بايد با مخالف خواني 
يك مربي نامدار اســتقاللي سر كند. اين 
داستان براي او مدام تكرار مي شود و البته 
در بازي نيمه نهايي جام حذفي هم به اوج 
رســيد. اين بازي را استقالل در حالي 2 بر 
يك برد كه با يك گل عقب بود، اما اعالم 
2پنالتي به سود اين تيم ورق را برگرداند. 
در اين ميان پنالتي اول استقالل بسيار 
بحث برانگيز بود و ســرمربي گل گهر را 

به شدت خشمگين كرد.

  قلعه نويي و تندترين مصاحبه تاريخ
از جهات مختلف مي توان مصاحبه امير 
قلعه نويي بعد از شكســت گل گهر برابر 
استقالل را يكي از تندترين و عجيب ترين 
مصاحبه هاي تاريخ فوتبال ايران دانست. 
او عقيده دارد تيمش در هر 4بازي قبلي با 
ناداوري برابر اســتقالل شكست خورده 
است. مجيدي طي دوران كوتاه كارش 
4نوبت با قلعه نويي رودررو شده و 
هر 4بار او را شكست داده است. 
اين باخت ها بــراي قلعه نويي 
برابر شاگرد ســابقش كه اتفاقا 

به هيچ وجه رابطه خوبي هم بــا او ندارد، 
بسيار ناگوار بوده اســت. درنتيجه او اين 
بار به ســيم آخر زد و مقابل دوربين زنده 
تلويزيون تقريبا هرچه به دهانش رسيد، 
گفت. مجيدي هم البته پاي مسائل فني را 
وسط كشيد و گفت استقالل صرفا به خاطر 
تدابير بهتر تاكتيكي پيروز شده است! اگر 
فكر مي كنيد اين حرف ها مال همان بازي بود 
و تمام شد، سخت در اشتباهيد. اظهارات 
قلعه نويي در كارنامه مجيدي ثبت خواهد شد 
و تا مدت ها مخالفان به آن استناد مي كنند. 
از ســوي ديگر با اين همه فشاري كه روي 
فرهاد آمده، بي گمان او در مسابقات بعدي 
بايد نگران سختگيري هاي داوران عليه تيم 

خودش باشد.

  فكري و موج بي وقفه اتهام زني
ورود به جنجال ســرگرفته از سوي امير 
قلعه نويي درحالي است كه فرهاد مجيدي 
همين تازگي هــا از توفان كالمي محمود 
فكري خالص شده بود. سرمربي پيشين 
اســتقالل كه نيم فصل ليگ بيستم جاي 
خودش را به مجيدي داد، به وضوح معتقد 
است بازيكنان عليه او كم كاري كرده اند و 
هيچ ابايي هم ندارد از اينكه در اين مورد 
توپ را به زمين مجيدي بيندازد. فكري 
تا به حال بارها در مصاحبه هاي مختلف، 
كادرفني فعلي استقالل را به خط دادن به 
بازيكنان اين تيم متهم كرده؛ ادعاهايي 
كه هميشه با سكوت فرهاد مواجه شده، اما 
بعيد به نظر مي رسد به اين زودي ها متوقف 
شود. فكري آخرين بار چند روز بعد از پايان 
مسابقات ليگ بيستم همين حرف ها را زد 
و اقدام به مقايسه نتايج مجيدي با عملكرد 

خودش كرد. طبيعتا دليلــي ندارد كه او 
2هفته ديگر، 2 ماه ديگر يا 2سال ديگر هم 
اين كار را تكرار نكند. به نظر مي رسد اين 
پرونده همچنان باز است و به مانعي جدي 
در مسير ادامه كار مجيدي تبديل خواهد 

شد.

  نكونام و آتش تند اختالفات
فرهاد مجيدي شايد با عليرضا منصوريان، 
پرويز مظلومي، صمــد مرفاوي، مهدي 
رحمتي و... هم اصطكاك هايي داشــته 
باشد، اما اجازه بدهيد به عنوان سومين 
مصداق اين مطلب ســراغ جواد نكونام 
برويم. مجيدي و نكونام از زمان همبازي 
بودن در اســتقالل با هم زاويه داشتند و 
در موردشان گفته مي شد بر سر كاپيتاني 
اختالف پيدا كرده اند. اين تنش ها به دوران 
مربيگري طرفين هم تســري پيدا كرد؛ 
به طوري كه فصل گذشته بعد از پيروزي 
فوالد برابر استقالل، طرفين عجيب ترين 
مصاحبه هاي ممكن را عليــه هم انجام 
دادند. كار حتي به تمسخر فعاليت مجازي 
و تعداد فالوئرهاي آقايان مربي هم كشيد. 
آنجا نكونام، همــان جوابي را به مجيدي 
داد كه حاال خود فرهاد به قلعه نويي داده: 
»مربي بايد از نظر فنــي خودش را قوي 
كند. ما به جاي فضاي مجازي در زمين كار 
كرديم و نتيجه گرفتيم.« فرهاد هم طعنه 
زد كه »با 200بازي ملي، كسي جواب سالم 
آقايان را نمي دهد.« بي گمان اختالفات بين 
اين دو هم در آينده خودش را بيشتر نشان 
خواهد داد؛ آينده اي كه شامل همين فردا 
و ديدار فينال جام حذفي بين 2مربي نيز 

مي شود!

 فرهاد 
در محاصره خودي ها

در پايان ليگ بيســتم و پس از پنجميــن قهرماني پياپي 
پرســپوليس، خيلي ها در مورد اينكه بهترين بازيكن فصل 
سرخ ها چه كسي بود به اسم احمد نوراللهي اشاره مي كنند. 
هافبك دفاعي قرمزها و يكي از3 كاپيتــان اصلي اين تيم، 
عالوه بر حضور مؤثر در ميانه ميدان، امســال در فاز گلزني 
هم عالي عمل كرد و به اندازه تمام طول دوران فوتبالش گل 
زد. نوراللهي 10گل در ليگ برتر به ثمر رساند و بهترين گلزن 
سرخپوشان در اين مســابقات لقب گرفت. حاال قرارداد اين 
بازيكن تمام شــده و طبيعي است كه هواداران خواهان حفظ 
اين بازيكن باشند. خود احمد زمان حضورش در برنامه فوتبال 
برتر به صراحت گفت يك پيشــنهاد 60ميليارد توماني را از 

ليگ قطر رد كرده؛ اگر حق با او باشد، روشن است كه حفظ اين 
بازيكن كار راحتي نيســت و حتي اگر اتفاق هم بيفتد، با رقم 

پاييني رخ نخواهد داد.
نوراللهي اما در حالي تبديل به يكي از اثرگذارترين بازيكنان 
فعلي پرسپوليس شــده كه 6 فصل پيش به عنوان يك بازيكن 
گمنام پيراهن قرمزها را به تن كرد. ابتداي ليگ چهاردهم احمد 
نوراللهي به عنوان بازيكن تيم دسته اولي فوالد يزد، با اعتماد و 
اطمينان ويژه علي دايي به پرسپوليس پيوست و خيلي هم زود 
در تركيب اصلي اين تيم قــرار گرفت. طبيعي بود كه نوراللهي 
تجربه كافي را نداشت و آن اوايل مرتكب اشتباهاتي مي شد. 
تاوان آن بي تجربگي را علي دايي داد تــا بعدها ثمره حضور 

نوراللهي جوان، خوش استيل و حاال ديگر با تجربه، نصيب امثال 
برانكو و يحيي گل محمدي شود.

نوراللهي براي آبديده شدن در پرسپوليس، چند بازي ضعيف 
ارائه داد؛ ازجملــه در ديدار برابر ملوان كــه قرمزها 2 بر يك 
شكســت خوردند و احمد بين 2 نيمه تعويض شد. آن باخت ها 
بهاي گزافي براي دايي به همراه داشــت و باعث بركناري او در 
پايان هفته هفتم شد، اما ميراثي كه به جا ماند، به پرسپوليس در 
مسير كسب موفقيت خيلي كمك كرده است. هميشه يك نفر 
بايد بها بدهد تا بقيه استفاده كنند. شايد تنها ايراد پرسپوليس 
فعلي، همين است كه كادرفني اش عالقه اي به دادن هزينه براي 

تربيت بازيكنان نسل بعدي تيم ندارد.

اعتماد دايي، استفاده برانكو و يحيي
احمد نوراللهي چطور تبديل به يكي از ارزشمندترين بازيكنان پرسپوليس شد؟
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  خرابي پله برقي ايستگاه استاد معين
پله برقي باالبر ايستگاه »بي آرتي« استاد معين، بيشتر از يك ماه است 
كه از كار افتاده و سالمندان براي تردد دچار مشكل شده اند. درخواست 

تعمير فوري اين باالبر را داريم.
غالمي از تهران

  شهرداري دشــت آزادگان چه زماني حقوق پرسنلش را 
مي دهد

شهرداري ابوحميظه در دشت آزادگان خوزستان ماه هاست حقوق 
پرســنل خود را نمي پردازد و بيمه آنهــا نيز رد نمي شــود. آيا اين 

زحمتكشان در اين شرايط كرونايي و اقتصادي نبايد زندگي كنند.
حليمي از دشت آزادگان 

  پله برقي پل عابر زيرگذر رسالت نيازمند تعمير و نظافت
پله برقي پل عابر زيرگذر ميدان رســالت از حدود يك ماه قبل خراب 
است و به نظر مي رسد علت اصلي اين خرابي خرده شيشه هايي است كه 
در ميان پلكان هاي اين پله برقي ريخته شده است. از مسئوالن تقاضا 
داريم پس از جمع آوري شيشه خرده ها نسبت به تعمير اين پله برقي و 

بازگشايي آن براي استفاده مردم اقدام كنند.
نصيري ها از تهران

  كمبود نيروي درماني در بيمارستان شهر بابك كرمان
بيمارستان شهر بابك كرمان نيروي درماني كافي ندارد و در اين شرايط 
كرونايي اين كمبود بيشتر به چشم مي آيد. اين در حالي است كه تعداد 
زيادي از فارغ التحصيل و نيروي طرحي هستند كه مي توانند آنها را به 
كار بگيرند. از طرف ديگر براي جبران كمبود تخت بيمارستان شهر 
بابك، جا دارد بيمارستان تازه ساز شهر كه نصفه نيمه راه اندازي شده 

زودتر فعال شود تا اين وضع بحراني بهتر مديريت شود.
اسمايي از شهر بابك كرمان

  معابر ميدان امام حسين نظافت نمي شود
متأسفانه معابر اطراف ميدان امام حسين )نبش خيابان شهرستاني( 
به درستي نظافت نمي شود و بوي بسيار آزاردهنده اي از اين منطقه به 

مشام مي رسد. از شهرداري منطقه درخواست رسيدگي داريم.
كدخدايي از تهران

  داروخانه هاي اراك قرص ُمسكن هم ندارند
داروخانه هاي اســتان مركزي، به خصوص در بيمارستان تامين 
اجتماعي در شــهر اراك )بيمارســتان امام خميني( قرص هاي 
معمولي مانند ُمسكن يا ضد اســهال هم ندارند. پس چه چيزي 
تحت پوشش تامين اجتماعي است درحالي كه 30سال بايد حق 

بيمه بدهيم؟
نوروزپور از اراك

  گراني الستيك و هزينه ها كمر كاميون داران را خم كرده است
كاميون داران وضعيت بسيار سختي دارند. از طرفي حمل ونقل بار در 
كل كشور دچار ركود است، از طرف ديگر قيمت هاي حمل بار منصفانه 
و پوشش دهنده هزينه ها نيست و از سويی ديگر گراني الستيك و هزينه 
باالي تعميرات، زندگي را براي اين قشر سخت كرده است. از مسئوالن 
تقاضا داريم كمكي براي كاميون داران درنظر بگيرند و راه حلي براي 

مشكالت آنها پيدا كنند.
عباسي از سيرجان

  سرقت نرده هاي اتوبان ها بسيار نگران كننده است
متأســفانه به دليل وضع ناگوار اقتصادي، شــاهد سرقت اموال 
عمومي از قبيل نرده هاي كنار اتوبان، نيمكت ها و پايه هاي فلزي 
دستگاه هاي كارتخوان ايستگاه هاي اتوبوس هستيم. اين مسئله 
عالوه بر زشت كردن چهره شهر و ايجاد گرفتاري براي شهروندان، 

موجب حس ناامني در فضاي جامعه مي شود.
عابدي از تهران

  مطالبــات بســتانكاري خريــداران پارس خــودرو به 
نرخ 6سال قبل

ســال۹4 از پارس خودرو يك پارس تندر خريــدم؛ آن موقع در 
ســند كارخانه مبلغي به عنوان بستانكاري مشــتري قيد شده 
بود كه بعــد از چندبار پيگيري گفتند پيامــك دريافت مطالبه 
ارسال مي شود. حاال سال1400 است و بعد از 6سال، نصف شب 
پارس خودرويي ها يادشان افتاده كه طلب ها را پرداخت كنند آن 
هم به قيمت سال۹4. اگر قيمت ها همچنان مانند آن سال باشد 
بحثي نيست ولي آيا منصفانه است كه بدهي ما را به رقم 6سال 

قبل بپردازند؟
كريمي از تهران
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پاسخ مسئوالن 

كوتاه از حادثه

مسافركش قالبي، زورگير 
حرفه اي بود

زورگير حرفه اي با بازي در نقش مسافركش، 
شهروندان را به عنوان مسافر سوار خودرواش 
كرده و پس از انتقال آنها به مكاني خلوت با 

تهديد اموال شان را سرقت مي كرد.
به گزارش همشــهري، تحقيقات مأموران 
پليس آگاهي استان البرز براي دستگيري 
اين سارق حرفه اي از چندي قبل، به دنبال 
گــزارش چندين مورد زورگيــري در كرج 
آغاز شد. اطالعات اوليه نشان مي داد جواني 
مسافركش بعد از ســوار كردن شهروندان 
به خودرواش كه يك پژو 405بود، با تهديد 
چاقو از آنها زورگيري مي كنــد. آنطور كه 
شــاكيان مي گفتند او دقايقي پس از سوار 
شــدن طعمه هايش آنها را به مكاني خلوت 
مي برد و در آنجا نقشه اش را عملي مي كرد. 
همچنين بررسي ها نشــان مي داد كه او به 
تنهايي زورگيري مي كند و به احتمال زياد 
از مجرمان ســابقه دار است. در اين شرايط 

تالش ها براي دستگيري او آغاز شد.

ســرهنگ محمد نادربيگي، رئيس پليس 
آگاهي استان البرز در اين باره گفت: مأموران 
در بررســي هاي اوليه دريافتند سارق ابتدا 
در قالب راننده مسافركش سوژه هاي خود 
را ســواركرده و در ادامــه در اماكن خلوت 
با تهديد سالح ســرد اقدام به سرقت تلفن 
همراه و لوازم بــا ارزش آنها كرده و متواري 
مي شــود. وي ادامه داد: كارآگاهان با انجام 
تحقيقات گسترده و به كارگيري شگردهاي 
پليسي، رد پاي يكي از سارقان سابقه دار را 
در اين پرونده مشاهده كردند و با شناسايي 
مخفيگاهش در عملياتــي غافلگيرانه او را 
دســتگير و به پليس آگاهي منتقل كردند. 
وقتي او در برابر شــاكيان قرار گرفت، آنها 
تأييد كردند كه همان زورگير تحت تعقيب 
اســت. نادربيگي در ادامــه از صدور مجوز 
انتشــار تصوير بدون پوشش متهم خبر داد 
و گفت: داديار شــعبه 2دادسراي عمومي 
و انقــالب كرج مجوز انتشــار تصوير متهم 
را صادر كــرد و از شــهرونداني كه از متهم 
شكايتي دارند دعوت مي شود براي تشكيل 
پرونده به ميدان طالقاني، ابتداي بلوار تعاون، 

پليس آگاهي استان البرز مراجعه كنند.

درگيريمرگبار2نوجواندرساختماننيمهكاره
 2نوجوان 16 و 17ساله كه در يك ساختمان نيمه كاره 

مشغول كار بودند بر سر جا به جايي شيفت كاري با داخلي
يكديگر درگير شدند و در اين درگيري يكي از آنها به 
قتل رسيد. به گزارش همشــهري، دهم مرداد گزارش قتل پسري 
نوجوان به قاضي رحيم دشــتبان، بازپرس جنايي تهران اعالم و 
تحقيقات درباره اين جنايت آغاز شد. مقتول نوجواني 17ساله بود 
كه در يك ساختمان در حال ساخت كار مي كرد. وقتي مأموران در 
محل حادثه حاضر شدند، در جريان بررسي ها دريافتند كه مقتول 
با همكارش كه نوجواني 16ســاله بوده درگير شده و با ضربه هاي 
چاقوي او به كام مرگ رفته است. همسايه ها كه شاهد درگيري اين 
دو نوجوان همكار بودند پــس از آنكه مقتول خون آلود روي زمين 
افتاده و قاتل قصد فرار داشــت، وي را گير انداخته و پليس را خبر 
كرده بودند. همزمان ماجــرا را به اورژانس اطــالع داده بودند اما 

نوجوان 17ساله در دم فوت شده بود.

مسئله پيش پاافتاده
اگرچه قاتل دســتگير شــده كه نوجواني 16ســاله است پس از 
دســتگيري درباره انگيزه اش ســكوت كرده بود امــا در جريان 

بازجويي ها اســرار جنايت را فاش كرد و گفت دعواي آنها به خاطر 
يك مسئله جزئي بوده است. وي به مأموران گفت: روز حادثه قرار 
بود من و مقتــول براي انجام كاري محل كارمــان را ترك كنيم و 
چند روز بعد كه شيفت مان مي شد به سركار برگرديم اما همان روز 
كارفرمايمان به ما گفت كه بايد يكي از ما در محل كارمان شيفت 
بمانيم. وي ادامه داد: من كار مهمي داشتم و بايد مي رفتم اما مقتول 
زير بار نرفت و گفت حاضر نيست شيفتش را تغيير بدهد. او اصرار 
داشت كه روز استراحتش است و من بايد در محل كار بمانم. اما من 
هم نمي توانستم و اصرار داشتم شيفت مان را جابه جا كنيم. همين 

موضوع كامال پيش پا افتاده جرقه اي شد براي درگيري.
متهم گفت: من اصال قصد قتل نداشــتم اما پس از آنكه درگيري 
اوج گرفت چاقويي برداشــتم و چند ضربه به او زدم. دعواي ما در 
اتاقك ســرايداري رخ داد و ظاهرا همسايه ها صداي درگيري مان 
را شنيده بودند چون زماني كه همكارم خون آلود روي زمين افتاد 
ترسيدم و درحالي كه لباس هايم خوني بود از ساختمان بيرون رفتم 
اما همسايه ها دنبالم كردند و مانع از فرارم شدند. وي ادامه داد: من 
ناخواسته و بي آنكه قصد قبلي داشته باشم دستانم به خون همكارم 
آلوده شد. مشكلم اين بود كه نتوانستم خشمم را كنترل كنم و حاال 

به شدت پشيمانم و عذاب وجدان دارم.
پرونده متهم به قتل 16ساله پس از انجام تحقيقات اوليه با توجه 
به اينكه ســن وي كمتر از 18سال است با صدور عدم صالحيت به 
دادسراي اطفال فرستاده شد تا در آنجا مورد رسيدگي قرار بگيرد.

دستگيريعاملضربوشتمآمربهمعروفدرقم

جنايت هولناك داماد 
عصباني در باغ

كمتــر از 2هفته پــس از قتل 
هولناك 2خواهر توســط داماد جنايي

خانواده در سنندج، اين بار و در 
جريان جنايتي مشــابه در يكي از روستاهاي 
اطراف سنندج، دامادي جوان 4عضو خانواده 
همســرش به همراه مردي ديگر را به ضرب 
گلوله به قتل رساند و در نهايت به زندگي خود 

پايان داد.
به گزارش همشــهري، عصر ســوم مردادماه 
جنايت هولناك مــردي در ســنندج افكار 
عمومي را متوجه اين شــهر كرد. در جريان 
اين جنايت، مردي 44ساله حدود 4ماه پس 
از آنكه همسرش بر سر اختالفات خانوادگي 
از خانه قهر كرده و بــه خانه پدرش رفته بود، 
در يكي از خيابان ها ســد راه اين زن و خواهر 
او شد و با ســالح كالشــينكف هر دوي آنها 
را به گلوله بســت و به قتل رســاند و از محل 
گريخت. او اما چند روز بعد به دام پليس افتاد 

و درحالي كه به گفته دادستان سنندج پرونده 
اين مرد به طور ويژه در حال رسيدگي است، 
وقوع جنايتي مشــابه افكار عمومي شــهر را 

جريحه دار كرد.

قتل عام در باغ 
صبح ديروز بود كه مأموران پليس ســنندج 
به دنبــال تماس هــاي مردمــي در جريان 
تيرانــدازي در باغــي در اطراف روســتاي 
خليفه ترخان قرار گرفتند و راهي آنجا شدند. 
آنها پس از ورود به باغ با اجساد بي جان 6نفر 
مواجه شــدند كه همگي آنها به ضرب گلوله 
سالح شكاري كشته شده بودند. سالح شكاري 
در نزديكي يكي از مقتوالن كه مردي 42ساله 
بود افتاده بود و شــواهد نشان مي داد كه اين 
مرد پس از شليك مرگبار به قربانيان، آخرين 
گلوله را به خودش شليك كرده و به زندگي اش 

پايان داده است.

قهر شيالن 
ماموران در همان بررســي هاي اوليه متوجه 
شــدند كه اين جنايــت خانوادگي اســت و 
ماجرايي درست همانند جنايتي دارد كه سوم 
مردادماه در ســنندج رخ داده بود. تحقيقات 
نشان مي داد كه يكي از قربانيان، زن جواني به 
نام شيالن است. او مدتي بود كه با همسرش 
دچار اختالفات شــديد خانوادگي شده بود 
و اين اختالفات تا جايي پيــش رفته بود كه 
شيالن 32ساله براي چندمين بار به حالت قهر 
خانه را ترك كرده و به خانه پدرش رفته بود. 
شــوهر او اما از اين ماجرا عصباني بود و وقتي 
تالش هايش براي بازگرداندن همســرش به 
خانه نتيجه اي نداده بود، تصميم به جنايتي 
هولناك گرفتــه بود. مامــوران دريافتند كه 
روز حادثه، شــيالن بــه همراه پــدر، مادر و 

برادرش براي تفريح و اســتراحت به باغ يكي 
از آشنايانشــان رفته بودند. دامــاد عصباني 
قبال به صاحب باغ تذكر داده بود كه خانواده 
همســرش را به آنجا دعوت نكنــد اما ديروز 
وقتي از حضور آنها در اين باغ باخبر شــد، با 
در اختيار داشتن سالح شــكاري راهي آنجا 
شد تا نقشه اش را عملي كند. او پس از حضور 
در باغ با شليك گلوله ابتدا صاحب باغ و سپس 
همسرش شيالن را به همراه پدر، مادر و برادر 
او به قتل رساند. وي سپس با شليك گلوله به 
زندگي خــود نيز پايان داد و همســايه ها كه 
با شــنيدن صداي تيراندازي در جريان اين 
جنايت هولناك قرار گرفتــه بودند پليس را 
خبر كردند. براســاس اين گزارش، با انتقال 
اجســاد قربانيان به پزشكي قانوني تحقيقات 

تكميلي در اين پرونده ادامه دارد.

مرد جوان پس از قهر همسرش او و 

اعضاي خانواده اش را به قتل رساند و به 

زندگي خود پايان داد

جنايت اسرارآميز در تعميرگاه خودرو
پليس پايتخت در تعقيب پســري جوان اســت كه پس از قتل 

همكارش در تعميرگاه خودرو پا به فرار گذاشته است.
به گزارش همشهري، ظهر سه شنبه گذشــته به قاضي محمد 
زارعي، بازپرس ويژه قتل خبر رسيد كه جنايتي در شرق تهران رخ 
داده است. لحظاتي بعد بازپرس ويژه قتل به همراه تيم تجسس 
پليس آگاهي تهران در محل جنايــت كه يك تعميرگاه خودرو 
حوالي فرجام بود حاضر شدند. جايي كه قتل در آنجا رخ داده بود، 
اتاقك محل استراحت كارگران بود و مقتول از كاركنان تعميرگاه 
بود كه با ضربات چاقو به قتل رســيده بود. بررسي ها حكايت از 
اين داشت كه مقتول حدود دوسال بود كه در آن تعميرگاه كار 
مي كرده است. او اغلب شــب ها را در اتاقك استراحت كارگران 
مي خوابيد اما آخرين بار به گفته همكارانش مرخصي گرفته اما 
درست روزي كه برگه مرخصي اش را به كارفرما داده بود، به قتل 

رسيده بود.
همكاران مقتول تصور مي كردند كه وي به مرخصي رفته تا اينكه 
روز حادثه وارد اتاقك شدند و چشمشان به جسد خونين او افتاده 

و پليس را خبر كرده بودند.
در ادامه تحقيقات مشخص شد كه تمام اموال ارزشمند و گوشي 
موبايل مقتول در اتاق  و سرقتي صورت نگرفته بود. اين مسئله 
نشان مي داد كه وي به احتمال زياد قرباني خصومت شخصي شده 
است. هنوز مشخص نبود كه قاتل كيست و با چه انگيزه اي دست 
به جنايت زده است؟ اما بررســي تصاوير دوربين هاي مداربسته 
حقايق تازه اي پيش روي تيم جنايي قرار داد. تصاوير نشان مي داد 
كه آخرين بار يكي از كاركنان تعميرگاه وارد اتاقك اســتراحت 
كارگران شده و صبح خيلي زود و پيش از رسيدن بقيه كاركنان و 

پيدا شدن جسد مقتول، تعميرگاه را ترك كرده است.
شكي وجود نداشت كه او عامل جنايت اســت و در اين شرايط 
دستور بازداشت وي صادر شد اما وقتي مأموران به محل زندگي 
او رفتند متوجه شــدند كه وي آنجا را ترك كرده و فراري شده 
است. از سوي ديگر كاركنان تعميرگاه عنوان كردند كه بين قاتل 
و مقتول اختالفي نبوده و كسي خبر ندارد كه متهم فراري چرا 
دست به اين جنايت زده اســت. با اين حال متهم به قتل تحت 
تعقيب قرار گرفته تا با بازداشت وي  اســرار اين جنايت فاش و 

انگيزه او از  قتل همكارش مشخص شود.

مرد شروری كه در جريان درگيري با يك روحاني در قم او را با ضربات چاقو مجروح كرده 
بود 12ساعت پس از حادثه توسط پليس دستگير شد.

به گزارش همشهري، اين حادثه روز 11مرداد ماه امسال در منطقه پرديسان قم اتفاق افتاد. 
ماجرا از اين قرار بود كه روحاني جواني قصد امر به معروف كردن مرد شروري را داشت، اما 
او از اين اقدام روحاني خشمگين شده و ناگهان برايش چاقو كشيد. در جريان اين درگيري 

مرد شرور با ضربه چاقو روحاني جوان را مجروح كرد و گريخت.

به دنبال اين حادثه، روحاني جوان كه مجروح شــده بود به بيمارستان منتقل و همزمان 
تحقيقات براي شناســايي و دســتگيري ضارب نيز آغاز شــد. مأموران پليس با بررسي 
سرنخ هاي به دست آمده از اين درگيري توانستند هويت ضارب را شناسايي كنند. تحقيقات 
بيشــتر در اين باره نشــان مي داد كه متهم از منطقه پرديســان خارج و در خانه يكي از 
دوستانش مخفي شده است. در اين شرايط بود كه گروهي از مأموران كالنتري 24پرديسان 

با مجوز قضايي راهي مخفيگاه متهم شدند و در عملياتي غافلگيرانه او را دستگير كردند.

نجات مردي كه در باك اتوبوس گرفتار شده بود
مرد تعميــركار وقتي بــراي تعمير باك يك 
اتوبوس وارد آن شــد ديگر نتوانست خارج 
شــود و تا يك قدمي مرگ پيــش رفت اما 
آتش نشــانان با حضور به موقــع او را نجات 

دادند.
به گزارش همشهري، نيمه شب چهارشنبه به 
آتش نشاني اصفهان خبر رسيد كه در جريان 
حادثه اي عجيب يك مكانيــك داخل باك 
اتوبوس گرفتار شده و با مرگ دست و پنجه 
نرم مي كند. آنطور كه اطالعات اوليه نشــان 
مي داد او براي تعمير باك وارد آن شده بود اما 

ديگر نمي توانست از آنجا خارج شود و جانش 
در خطر بود. در اين شرايط بود كه گروهي از 
آتش نشانان براي نجات او راهي محل حادثه 

واقع در خيابان اميركبير شدند.
فرهاد كاوه آهنگران، سخنگوي آتش نشاني 
اصفهان در اين باره گفت: وقتي آتش نشانان 
به محل حادثه رسيدند معلوم شد كه مكانيك 
40ســاله از يك ورودي بســيار باريك براي 
تعمير مخزن ســوخت اتوبــوس وارد باك 
شــده بود و ديگر امكان بيرون آمدن نداشت 
و با توجه به بوي شــديد گازوئيل، مشكالت 

تنفسي نيز براي او به وجود آمده بود. در چنين 
وضعيت خطرناكي آتش نشــانان تالش هاي 
خود براي نجــات اين مرد را آغــاز كردند و 
دقايقي بعد موفق شــدند او را از باك خارج 

كرده و از مرگ نجات دهند.
سخنگوي آتش نشاني اصفهان از شهروندان 
خواســت در همه امور قبــل از انجام چنين 
اقداماتي، قوانين و دستورالعمل هاي ايمني را 
مدنظر داشته باشند و در مورد عاقبت كار هم 
كمي فكر كنند و همواره از رفتارهاي پرخطر 

بپرهيزند.

حمزه زارعي، معاون دادســتان قم در اين باره گفت: بعد از دريافت گزارشي مبني بر ايراد 
جرح يك روحاني با چاقو در راستاي امر به معروف و نهي از منكر در پرديسان، شناسايي و 
دستگيري متهم در دستور كار قرار گرفت. با توجه به حساسيت موضوع و پيگيري دادستان 
كل كشور و با صدور دستورات قضايي در كمتر از 12ساعت متهم در خارج از پرديسان و 
در منزل يكي از دوستانش دستگير شد. وي ادامه داد: با دستگيري متهم پرونده به شعبه 
بازپرسي ارجاع شده و متهم در بازداشت به سر مي برد و تحقيقات در اين باره ادامه دارد. 
زارعي همچنين درباره وضعيت روحاني مجروح گفت: وضعيت جســمي روحاني آمر به 
معروف مساعد گزارش شده است. دستگاه قضايي با افرادي كه متعرض آمران به معروف و 

ناهيان از منكر مي شوند، مطابق قانون با جديت و قاطعانه برخورد خواهد كرد.

 مرگ 2كارگر پس از سقوط 
از طبقه شانزدهم

سقوط 2كارگر جوان كه مشغول كار در كابيني فلزي در طبقه شانزدهم ساختماني در 
حال ساخت بودند به مرگ آنها منجر شد.

به گزارش همشهري، اين حادثه صبح روز پنجشنبه در يكي از برج هاي غرب تهران اتفاق 
افتاد و دقايق كوتاهي پس از آن آتش نشانان خود را براي نجات حادثه ديدگان به محل 
حادثه رساندند. سيدجالل ملكي، سخنگوي آتش نشاني تهران در اين باره گفت: ساعت 
۹:43 صبح پنجشنبه خبر رسيد حادثه اي در ميدان درياچه، خيابان جوزاني اتفاق افتاده 
كه نخستين گروه از آتش نشانان حدود 4دقيقه بعد به محل رسيدند. آنجا ساختماني 
20طبقه درحال ساخت بود كه در جريان اقدامات مربوط به ساخت وساز 2كارگر جوان 
سوار كابين فلزي شده بودند و اين كابين به وسيله يك دستگاه تاوركرين مهار شده بود.
ملكي ادامه داد: اين كابين معلق در طبقه شانزدهم اين ساختمان، ناگهان رها شده و 
به پايين سقوط كرده و شدت برخورد به حدي بوده كه اين كابين پس از اصابت با كف 
تراس طبقه اول ساختمان، تراس را تخريب كرده و به پايين افتاده است. در اين شرايط 
كابين كامال ويران شده و يك كارگر 30 ساله ايراني و يك كارگر 28 ساله افغان كه در 

كابين حضور داشتند با تأييد امدادگران اورژانس جان خود را از دست دادند.

رفع عيب واگن هاي قطارهاي مترو 
به صورت مستمر در دستوركار است

روابط عمومي شركت بهره برداري قطارهاي شهري تهران و حومه، پيرو 
چاپ پيام مردمي با عنوان »خرابي تهويه و كولرهاي مترو« در ستون با 
مردم روز دوم تير، پاسخ داده است: »احتراما ضمن تشكر و قدرداني از 
اين مسافر محترم، به اطالع مي رساند از سيستم تهويه قطارهاي مترو 
به صورت مســتمر بازديد به عمل آمده و معايب احتمالي شناسايي و 
بالفاصله رفع عيب مي شود. خرابي هاي گزارش شده از سوي مسافران 
محترم به راهبر قطار در حد مقدورات توسط كارشناسان فني در مسير 
مرتفع مي شود و درصورت نبود امكان رفع مشكل، مراتب طبق روال 
به نت ناوگان ارجاع مي شود، با وجود اين موضوع حصول اطمينان از 
سالمت سامانه هاي رفاهي مســافران در قطار ازجمله تهويه مطبوع 
همواره به راهبران قطار يادآوري مي گردد. الزم به توضيح اســت كه 
براي ايجاد شرايط مناسب در مقابله با شيوع ويروس كرونا، دريچه هاي 
هواي تازه به طور كامل باز شده اند و گردش هوا جريان دارد و هم اكنون 
تمامي قطارهاي مترو مجهز به كولر و فعال هستند. از طرفي عملكرد 
سيستم كولر مشابه ساير تجهيزات فني، ممكن است حين كار و در 
طول مسير براي بخشي از واگن و يا يك واگن از قطار دچار مشكل شود 
كه قطار در انتهاي مسير از خط خارج و جهت رفع عيب در اختيار تيم 

تعميرات قرار مي گيرد.«

تصوير متهم با مجوز قضايي 
منتشر مي شود
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عامهپسندهادرپيكپنجم
فيلم »تك خال« ساخته مجيد مافي

كرونازدگي ايام و تعطيلي های 
پی درپی تاالرهاي سينمايی 
باعث شــد تا مهم ترين ابزار براي مطالعه فيلم هاي عامه پسند از 
دست مان خارج شود. حال كه تماشــاگران ديگر امكان رفتن به 
سينما را ندارند و مؤلفه هاي مختلف جديدي رابطه ميان تماشاگر 
و فيلم را مخدوش كرده، صحبت درباره فيلمي مثل »تك خال« هم 
دشوار مي شود. در مورد »تك خال« به تهيه كنندگي محمدحسين 
فرح بخش اتفاقا اقبال تماشاگران عنصر مهمي مي بود؛ از آنجا كه 
فيلم مي كوشد با تأكيد بيشــتر روي قهرمانان زن احتماال توجه 
زنان را نيز به خود جلب كند و از اين نظر در ميان توليدات مشابه 

قابل بررسي مي بود.

»تك خال« از يك ســو كم و بيــش واجد بســياري از مؤلفه هاي 
فيلم هاي عامه پسند مشــابه اســت؛ از جوان اول )با بازي پوريا 
پورسرخ( گرفته تا شــخصيت موسوم به وردســت )با بازي امير 
كرباليــي زاده(. از ارجاع بــه موضوعات روز گرفته تا شــوخي با 
ثروتمندان عرب. اما فــارغ از اينها توجه بــه قهرمانان زن فعال 
و تالش شــان براي تنبيه مرد خيانتكار را مي توان اشــاره اي به 
جنبش هاي زنان در سال هاي اخير درنظر گرفت و احتماال نشانه اي 
براي جلب توجه تماشــاگران زن و تأكيد بر روابط تازه حاكم بر 
مناسبات خانوادگي. از اين نظر »تك خال« با وجود كوشش براي 
حفظ مؤلفه هايي كه الاقل در ديگر فيلم هاي توليدشــده توسط 
محمدحسين فرح بخش به كرات به چشم مي خورند، نشان از تالش 

براي به روز بودن هم دارد.
از سوي ديگر »تك خال« مي كوشد موضوعي به غايت دراماتيك 
را به كمدي تبديل كند. از اين نظر اصرار بر حفظ ســبك و سياق 
محبوب توليدات مشــابه نتيجــه اي كم وبيش غريــب را فراهم 
مي كند. پس سردرگمي فيلم در صحنه هاي دراماتيك را عالوه بر 
ضعف كارگرداني مي توان ناشي از تناقض ميان سبك و موقعيت 
دراماتيك وصف كرد؛ جايي كه بازيگرها به ســختي مي كوشند 
موقعيت هاي دراماتيك و احتماال پرتنش را در قالب يك كمدي 
تصوير كنند. از اين نظــر فيلم در بســياري از صحنه ها در ميانه 
انتخاب ميان اين دو راه مي ماند؛ نه آنچنان جســارت )و احتماال 
فرصت( دارد كه با خلق موقعيت هاي كمدي كامال خود را از بند 
واقع گرايي رها كند و نه اصرار دارد تا با تأكيد بر وجود دراماتيك 
به يك اثر عبوس تبديل شود. اين تناقض در موقعيت هايی خود 
را به رخ مي كشــد كه زنان قصه متوجه خيانت مرد شــده اند و 
حال بايد راه حلي براي تنبيه مرد پيدا كنند. به نظر مي رســد كه 
نه نويســندگان فيلمنامه خالقيت الزم براي خلق موقعيت هاي 
بامزه را داشــته اند و نه احتمــاال كارگــردان در فرصت اندك و 
سرعت باالي توليد )كه از ويژگي هاي فيلم هاي توليد شده توسط 
فرح بخش است( امكان قوام دادن صحنه ها را يافته باشد. از اين نظر 

»تك خال« را سخت می توان كمدي موفقي دانست.
با اين وجود، اگر بتوان به نوشته هاي كوتاه تماشاگران فيلم استناد 
كرد، احتماال مي توان فرض گرفت كه در شــرايطي بهتر نظرگاه 
فيلم مي توانست الاقل طيفي از تماشــاگران را راضي نگه دارد؛ 
تماشاگراني كه احتماال تأكيد بر قهرمانان زن فعال را تا حدي پذيرا 

بودند و شايد آن را به عنوان نوعي از نوآوري مي پذيرفتند.
روزگار كرونــازده اما بيش از هــر چيز به فيلم هاي موســوم به 
عامه پسند آسيب زد؛ فيلم هايی كه اساســا براي تماشاگران عام 
ساخته مي شــوند و به حضور خانوادگي تماشاگران در تاالرهاي 
سينما وابسته اند. اكران برخط و لورفتن نسخه هاي فيلم )چنانچه 
در مورد »تك خال« هم رخ داد( به اين فيلم ها آسيب جدي وارد 
مي كند. شايد »تك خال« در شرايطي ديگر فيلم موفق تري مي بود 
و شايد حتي واكنش هايي را هم برمي انگيخت. با اين حال در اين 
روزهاي سخت كرونازده بي آنكه ديده شود به فراموشي سپرده شد.
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ميباريدواحساسكردممنظورشنهمن
فقط،كهكليتربود.بدينمعنيكهكاشدر
چنانسرزمينآرمانيبوديمكهروزيناچار
بهرفتنازآننميشديم.نادريشايدبيش

ازمندربارهخودشحرفميزدوهمهكسانيكهبهناچاردر
جايخودنيستند،ومهمترازآنشــايدازقيمتسنگين
عمرهايتلفشدهايميگفتكهسالهابرايماندندروطن

وسپسبرايرفتنازآنپرداختهايم.«
سپسبهرامبيضاييبهتجربههايتازهخوددريكدههگذشته
اشارهكرد؛تجربههاييكهاگردروطنماندهبودشايدامكان
تحققهيچكدامازآنهاپيشنميآمــد؛»اماحااليكدهه
رفت.واقعافرصتياســتكهازخودمبپرسماگراين10سال
دركشورمبودمحاصلمچهبودوچهدردستداشتم؟آيالطفا
اجازهميدادندفيلم»مقصد«رابسازم؛چنانكهميخواهم،
يا»ماهي«،يا»اتفاقخودشنميافتد«،ياحتي»ســند«،يا
فيلمهايآرزوييام»طومارشيخشرزين«،»اشغال«والبته
»داستانباورنكردني«.آيالطفااجازهميدادندتجربهحياتي
»جاناوبالدور«رابرصحنهنمايشببرم؟ياحتيصحنهبردن
آنراخوابببينم؟...وآياميشد»داشآكلبهگفتهمرجان«
راتايكقدمياجراپيشببرمكهپشتصحنهنوشتهبسيار
سادهصادقهدايتاست؟...اينهابخشيازكارهايياستكه
دراين10سالشده....درواقعفرصتيكههمهعمردروطناز
مندريغشد،اينجابهمنرونشانداد؛امكانآزمونخياالت
نمايشيام.يكبارويكجاميشــداينتجربههارخبدهدو

درستهمينجابود.«
رسيدنسخنبهرامبيضاييبهنمايشنامه»داشآكلبهگفته
مرجان«كهدرآستانهاجرابودوشيوعكرونايابهقولبيضايي
»بيماريجهانگير«آنرامثلخيلــيازاتفاقهابهتعويق
انداخت،سببشدكهاوبهصادقهدايتبپردازد.اوازآغاز
آشناييخودباهدايتدرستپسازمرگاوگفتوجايگاهي
كههدايتدرذهنيتعموميآنسالهاداشت؛»سالهاي
اولدورهدبيرســتانمعلمهايادبياتمدارسوشــاعران
سنتينيمايوشيجراريشخندميكردندكهبهسرشزده،اما

ازخطرهدايت،پرهيزميدانندكهسمجامعهاستوجواناني
كهنوشتههاياوراميخوانندازنوميديدستبهخودكشي
ميزنند.«بعدبهانبوهكوششهايصادقهدايتدرحوزههاي
گوناگونادبياتوفرهنگپرداخت؛ازاينكههركدامازاين
آثاراوچهراهيگشودهاند.بهرامبيضاييبزرگداشتخودرا
بهانهايكردكهبهگراميداشتصادقهدايتبپردازدعالوه
برنمايشنامهها،اوداســتانهایبلندونيمهبلندنوشتهو
بعضيداستانهايشازاينحددرگذشتهوبدلبهادعانامه
اجتماعيسياسيشدهاســت.طنزوهجونوظهوريآورد؛
»وغوغساهاب«كهشوخياستباهمهچيز.اوهمچنيننقد
ادبيطنزآميزياهجوآميزيدارد؛»سبكهاينوينادبي«؛
بهويژهدرشوخيبانيمايوشيجكههنوزميخنداند.هدايت
ازآغازگرانكاردرفرهنگعامهاســتوراهنشاندادهدر
جمعآوريفولكلور؛نيرنگستانو....هدايتدرترجمهادبيات
پهلويكاركردهونسلمنازطريقاوبااينجهانآشناشد.

شايداونخستينكسيباشدكهدربابفوايدگياهخواريو
پرهيزازگوشتخوارينوشتهباشد.درمقالهتحليلنويسي
ازنخستينهاستكهنوشتهاشمبناومأخذيدارد؛»كافكا«،
»رباعياتخيام«.«ســخناناوتحليلكوتاهودرعينحال
جامعياستازنقشوتأثيرصادقهدايتدرادبياتوفرهنگ
وپژوهشامروز.اماشاهبيتسخناناودربارهصادقهدايت
اينجملهبود:»نوشــتههايهدايتپايينوباال،وسبكو
ســنگيندارند،اماهدايتباهمهپوچانگاريوميلتخريب
خودشكهبهاوبستهاندوآنهمهذوقزندگيكهدرطنزهاي
اوبرجاست،باهمهبازيگوشيوگريزشازجنتمكانشدن،
دريچههايبسياريبرماگشود.«؛همچنانكهبهرامبيضايي
درنمايشنامهها،پژوهشها،آثارنمايشي،فيلمهايسينمايي
وحتيســخنرانيهايكوتاهخوددريچههايبسياريبرما

گشودهاست.

برناردمكماهون،كارگردانفيلم»حماسهآمريكايي«
عنوانجديدترينفيلمشراكهمدتهاانتظارساختو
اكرانآنميرفت،فاشكرد.بهگزارشورايتيفيلم،فيلم
جديدمكماهون»لدزپلينشدن«نامداردومستندي
استدربارهاينگروهراكپرطرفدارومطرحبريتانيايي.
اگرچهتاريخدقيقيازاكراناينفيلماعالمنشــده،اما
اخيراخبرگزاريهانوشتهاندكهجشنوارهونيزاينفيلمرا
بهبرنامهامسالخوداضافهكردهومستند»لدزپلينشدن«
دربخشخارجازمسابقهاينجشنوارهمعتبرسينماييبه

نمايشدرخواهدآمد.
»مكماهون«براينخستينباردرسال2019اعالمكرده
بودكهپروژهساختمســتنديدربارهگروه»لدزپلين«
راآغازكردهاست.ايننخســتينبارياستكهاعضاي

گروه»لدزپلين«درطول5دههكهازتاســيساينگروه
ميگذرد،حاضربهمشاركتدرساختمستنديدرباره
گروهموسيقيخودشــدهاند.اگرچهدرسال1976نيز
مستنديدربارهاينگروهباعنوان»موسيقيبدونتغيير
باقيميماند«ساختهشدهبود،امااعضاي»لدزپلين«در
آنمشاركتمستقيمينداشتندودراينفيلمبيشتربه
سريكنسرتهاياينگروهدر»مديسوناسكوئرگاردن«

پرداختهشدهبود.
»برناردمكماهون«دربارهفيلمجديدشميگويد:»لد
زپلينشدن«فيلمياســتكهبرايبسياريساختآن
ناممكنبهنظرميرسيدوبهنوعيناشدنيبود.اوجگيريو
صعودسريعاينگروهوتبديلشدنشبهيكگروهبسيار
پرطرفدارخيليسريعوناگهانيرخدادوازايناوجگيري
سريعهيچگاهمستندسازينشــد.درنهايتتحقيقات
گستردهدرسراسردنياوسالهاكارطاقتفرسايبازسازي
تصاويروصداهايآرشيوي،بهساختاينفيلمكهروايتي

مستندازدوراناوجگيرياينگروهارائهميدهد،منتهي
شد.

درفيلم»لدزپلينشــدن«گفتوگوهــايجديديبا
»جيميپيج«نوازندهگيتار،»رابــرتپالنت«خواننده
و»جانپلجونــز«نوازندهبيسوكيبــورد،گروه»لد
زپلين«انجامگرفتهاست.اينفيلمهمچنيندربرگيرنده
گفتوگوهايآرشــيويبا»جانبونهام«،»درامر«فقيد
اينگروهاست.»بونهام«درســال1980درگذشت.در
اينفيلمهمچنينبراينخســتينبارفيلمهاوصداهاي
پخشنشدهوعكسهاييازپشتصحنهتمرينهاياين
گروهوبرخيازافراديكهدرزمينهموسيقاييباگروه»لد
زپلين«همكاريميكردند،بهتصويركشيدهشدهاست.
»جيميپيج«دربارهدليلمشاركتخودوسايراعضاي
اينگروهدرفيلم»لدزپلينشــدن«ميگويد:زمانيكه
منهمهدســتاوردهاي»برنارد«بهلحاظسمعيوبصري
درفيلم»حماســهآمريكايي«راديدممتقاعدشدمكه
اوازهرنظربرايروايتداســتانگروهمامناسباست.
گروه»لدزپلين«براينخستينباردرشهرلندنتاسيس
شد،اينگروهپسازچندســالعدمموفقيتدرعرصه
موســيقيباآهنگهاي»پلكانيبهبهشت«و»زمانهاي
خوب،زمانهايبد«بهشهرتجهانيرسيدوبهاوجقله
موسيقيراكرســيد.امروزهگروه»لدزپلين«بهعنوان
يكيازموفقترين،نوآورانهترينوتأثيرگذارترينگروههاي
تاريخموسيقيوبهويژهموسيقيراكشناختهميشود.
»لدزپلين«ازجملهگروههايياستكهتوانستهدرزمينه
فروشآلبومهايموســيقيخودبهموفقيتكمنظيري
دستپيداكند.آثاراينگروهتابهامروزدرعرصهجهاني
۳00ميليوننسخهفروشداشتهاست.تماميآلبومهاي
اينگروهنيزدرفاصلهســالهاي1968تا1980درميان
10آلبومبرترجداول»بيلبورد«آمريكاو»چارت«بريتانيا
جايگرفتهبودند.اينگروهعالوهبــرراهيافتنبهتاالر
مشاهير»راكاندرول«،ازسويمجله»رولينگاستونز«،
»تأثيرگذارترينومهمترينگروهراكدهه1970«توصيف
شدهوبهزعمنويســندگاناينمجله،جايگاهيكهگروه
»بيتلز«دردهه1960داشترااينگروهدردهه1970كسب

كردهاست.

»خداحافظمادر«كليدخورد
ســريال »خداحافظ مادر« به كارگرداني پرويز شــيخ طادي با 
محوريت زندگي طاهره دباغ يا مرضيه حديدچي مدتي است كه 
كليد خورد. به گزارش همشــهري، پرويز شيخ طادي اين روزها 
سريال »خداحافظ مادر« را با محور مرضيه حديدچي معروف به 
طاهره دباغ مي سازد. اين سريال در زنجان در حال تصويربرداري 
است و پرويز شيخ طادي آن را براي شبكه 5 مي سازد. همچنين 
نسرين بابايي نقش طاهره دباغ را بازي مي كند. طاهره دباغ كه به او 
لقب مادربزرگ انقالب را داده اند چريك مسلح و زنداني سياسي در 
زمان حكومت پهلوي است. او در دوران تبعيد امام خميني )ره( در 
پاريس محافظ شخصي خانواده ايشان بود. دباغ از زندانيان سياسي 
است كه سابقه شكنجه با دستگاه آپولو را داشته و خاطرات وي از 

اين شكنجه ها در كتابي ثبت شده است.

داش آكل به گفته مرجان و بيماري جهانگير 
نگاهيبهسخنانبهرامبيضاييدربزرگداشتدهمينسالحضوراودردانشگاهاستنفورد

مرتضيكاردر
روزنامه نگار

در روزهايي به ســر مي بريم كه سينما رفتن و فيلم 
ديدن حتي در اولويت آخر ســينماروهاي حرفه اي 
هم نيست. گراني چنان بر ســر زندگي مردم سايه 
انداخته كه تامين نيازهــاي اوليه معاش بر هر چيز 
ديگري اولويت دارد. در كنار گراني، كرونا مناسبات و 
معادالت زندگي روزمره را كامال زير و زبر كرده و روند 
واكسيناسيون عمومي هم به حدی نرسيده كه به اين 
زودي ها جمعيت زيادي در كشور واكسينه شوند و 
محدوديت هايي كه كرونا به زندگي ها تحميل كرده، 
از ميان برود. تغيير دولت و كشمكش هاي سياسي را 
هم به اين فهرست بيفزاييد تا دقيقا دريابيد چرا در 
اين وضعيت حرف زدن از سينما رفتن و فيلم ديدن 

روي پرده بزرگ منطقي نيست.
با اينكه نمي شــود - و درست هم نيســت - كه در 
وضعيت كنوني مــردم را به ســينما رفتن ترغيب 
كرد، اما همچنان بايد حال و روز سينما را رصد كرد 
تا باالخــره چنانچه روزي قرار بر بازگشــايي كامل 
ســينماها شــد، تخميني از ميل و رغبت مردم به 
سينما رفتن در دست داشت. اكران چند فيلم تازه 
از هفته هاي گذشته آغاز شــده و در اين گزارش به 

استقبال تماشاگران از اين فيلم ها پرداخته ايم.

ركوردكرونايي

»ديناميت« ساخته مسعود اطيابي و تهيه كنندگي 
ســيدابراهيم عامريان، پس از كــش و قوس هاي 
فراوان، از 10تير روي پرده سينماها رفت و توانست 
به گيشه رونق دهد. اين فيلم در 316سالن سينما 
به نمايش درآمده و بالغ بر 8ميليارد تومان فروش 
داشته اســت. به اين رقم بايد 2ونيم ميليارد تومان 
بودجه حمايتي را كــه به اين فيلــم تعلق گرفته، 
افزود. به اين ترتيب »ديناميــت« بعد از يك ماه و 
چند روزي كه روي پرده است حدود 10و نيم ميليارد 
فروش كرده كه اين رقم بيشــترين ميزان فروش 
فيلمي ايراني در دوره كرونا به شمار مي رود. حتي 
فيلم »شــناي پروانه« ســاخته محمد كارت كه از 
تير سال گذشــته در مقاطع مختلفي كه سينماها 
باز بوده اند، روي پــرده بوده تا امــروز تنها حدود 
3و نيم ميليــارد تومان در گيشــه فروخته اســت. 
همين فروش »ديناميت« نشــان مي دهد كه چرا 
سينماداران در تمام مدتي كه سينماها نيمه تعطيل 
بودند، اصرار داشــتند تا فيلمي كمــدي با قابليت 
فروش باال و جذب مخاطب زيــاد در برنامه اكران 

قرار بگيرد. »ديناميت« حداقل تا شروع محرم روي 
پرده خواهد بود و به ميزان فروش خود خواهد افزود. 
البته فروش »ديناميت« را نبايد به كيفيت باالي آن 
تعبير كرد و بر خط داستاني تكراري، موقعيت هاي 
كليشه اي و سطح پايين تلقي سازندگان آن از سينما 

چشم بست.

آيندهمبهمسينما

بعــد از موفقيــت »ديناميت« در گيشــه، برخي 
تهيه كننــدگان موقعيت را براي اكــران فيلم هايي 
كه در شرايط عادي هم اميدي به فروش شان نبود، 
مناسب ديدند و گمان بردند شــايد بي رونقي بازار 
اكران سبب شود براي كاالي نامرغوب شان مشتري 
پيدا كنند. اكران 3فيلــم »مديترانه« به كارگرداني 
هادي حاجتمند، »سياه باز« ساخته حميد همتي و 
»قصه عشق پدرم« كاري از محمدرضا ورزي حاصل 
چنين نگاهي بــود؛ البته نبايد پا پيش نگذاشــتن 
صاحبان فيلم هايي را كه اميدوارند فيلمشــان در 
شرايط طبيعي به فروش خوبي برسد، در بي رونقي 
بازار اكران بي اثر دانســت. »مديترانه« در 95سالن 
روي پرده رفته و حــدود 48ميليون تومان فروخته 
اســت. »ســياه باز« نيز با اكران در 92سالن حدود 

41ميليون تومان فروش كرده اســت. »قصه عشق 
پدرم« كه محصول ســال1390 اســت و مدت ها 
خاك خورده و بعيد بود در هر وضعيت ديگري رنگ 
پرده را به خود مي ديد، در 69ســالن نمايش داده 
شده و تنها حدود 18ميليون تومان در گيشه بليت 
فروخته است. ميزان فروش اين 3فيلم نشان مي دهد 
كه سينما با چنين فيلم هايي هرگز دوباره نمي تواند 
روي پاي خودش بايستد. اين آمار بيانگر اين است 
كه سينماروها حاضر نيستند براي ديدن هر فيلمي 
به ســينما بيايند؛ مخصوصا وقتي بدانيم امســال 
»خورشيد« مجيد مجيدي حدود يك ونيم ميليارد 
و »خون شد« مسعود كيميايي حدود 194ميليون 

تومان فروش كرده اند. 
شكســت ســخت اين 3فيلم جديد در گيشه در 
مقابل آمار فروش اميدواركننــده »ديناميت« اين 

نكته را آشــكار مي كند؛ درحالي كه برآمدن از پس 
هزينه هاي زندگي براي گروه بزرگي از مردم بسيار 
سخت شده، سينماروها تنها وقتي به سينما رفتن 
رضايت مي دهند كه احساس كنند فيلمي مطابق با 
سليقه شان روي پرده است. معموال پيش بيني اينكه 
چه فيلمي در اكران موفق مي شود كار سختي است، 
اما تقريبا درباره همه فيلم هايي كه امســال اكران 
شدند و شكســت خوردند، مي شد حدس زد حتي 
در شرايط عادي هم به فروش بااليي نمي رسيدند. 
طبيعتا سينماها در ماه هاي محرم و صفر اكران داغي 
نخواهند داشــت و ادامه مرگ وميرهاي كرونايي، 
كندي واكسيناسيون عمومي و سياست هاي دولت 
جديد در حوزه سينما به آينده ابهام برانگيز سينما 

در ايران دامن مي زند.

           نمايش فيلم هاي جديد در سينما شكست خورد

تله انفجاري درگيشه
ياوريگانه
روزنامه نگار

ســال88 بود كــه پيمان ابــدي يكي از 
بدلكاران بااســتعداد درگذشت؛ ابدي در 
دهه80 گروه 15نفري بدلكاران را تشكيل 
داد؛ گروهي كه بعــد از مدتي با حضور در 
فيلم هــاي ســينمايي و تله فيلم ها براي 
همه شناخته شــدند.  ابدي كه عالوه بر 
فعاليت هايي كه داشت به خاطر حضور در 
سريال »هشــدار براي كبرا11« شناخته  
شــده بود، هم و غم خود را براي تشكيل 
گروهي گذاشــت كه معتقد بود بدلكاري 
يك علم است و بايد آن را به شكل آكادمي 
آموخت.  ابدي عالوه بر گروه 15نفره اي كه 
داشت در همان سال هاي 85 و 86 نزديك 
به 40نفر بدلكار را به شكل اصولي و علمي 
آموزش داد. يكــي از اعضــاي اين گروه 
15نفره، ارشا اقدسي بود. اقدسي متولد61 
بــود و زماني كــه از اعضــاي ثابت گروه 
بدلكاران ابدي بود قرار بود براي تحصيل 
به ايتاليا برود اما آشنايي با ابدي باعث شد 
كه تصميم اش تغيير كند و در ايران بماند. 
با رفتن پيمان ابدي، ارشــا اقدسي گروه 
بدلكاران13 را تشكيل داد. اقدسي هميشه 
از ابدي ياد مي كرد. اقدســي در سال هاي 
گذشته به چهره آشنا و مردمي تبديل شد. 
او در بيش از 60فيلم سينمايي و مجموعه 
تلويزيونــي حضــور داشــت. در 17تله 

فيلم بازي كرد و با پروژه هاي ســينمايي 
بين المللي همكاري زيادي داشت. عالوه 
بر اين حتي در صحنه هاي تئاتر نيز حاضر 
شد.  اين بازيگر و بدلكار ايراني در روزهاي 
گذشته در بيمارستان بيروت بستري بود 
 و پزشكان لبناني اميد به زنده ماندن او را 

تنها يك درصد اعالم كرده بودند. 
او بــراي يك عمــل جراحي بــه خواب 
مصنوعي برده شــد اما شــرايط جسمي 
اجازه جراحي نداد تا اينكه يك تيم پزشكي 
ايراني پرونده او را بررسي  و اعالم كردند اگر 
وضعيت او كمي بهتر شود براي جراحي 
به لبنان مي روند.  اما اقدســي 40ســاله 
به خاطر شــدت جراحات، ديگر از خواب 
بيدار نشــد و از دنيا رفت.  اقدسي بارها و 
بارها در برنامه هايي كه حضور داشت و در 
گفت وگوهايش عنوان مي كرد: »نمي شود 
بدلكار باشي و به مرگ نينديشي.« شايد 
همين بود كه بــا وجود جوانــي اش، به 
خانواده اش سپرده بود اگر اتفاقي برايش 
رخ  داد، اعضاي بدنش را اهدا كنند. پيكر او 
در چند روز آينده به ايران آورده مي شود 
تا در كنار استادش پيمان ابدي به خاك 

سپرده شود.

ازلندنتاونيزبابهترينگيتاريستجهان
مك ماهون از لد زپلين افسانه اي روايت مي كند 

آرشنهاوندي
مترجم

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

براي پيمان ابدي و ارشا اقدسي

بدلكارها
جوانميميرند

فيلم سياه باز/ عكس: محمد حيدری
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كيوسك
 در حالي كــه همه نگاه هــا به جنوب 

افغانســتان و حمالت طالبان به شهر گزارش1
لشكرگاه بود، نيروهاي اين گروه عصر 
ديروز موفق شدند آخرين صفوف مقاومت نيروهاي 
ارتش و پليس در شهر زرنج، مركز واليت نيمروز، را 

بشكنند و كنترل آن را به دست بگيرند. 
با سقوط زرنج، اين شهر اكنون نخستين مركز واليتي 
است كه در جريان درگيري هاي اخير كه طي 3 ماه 
گذشته ادامه داشته، به دســت طالبان افتاده است. 
جنگ در نيمروز از چند روز قبل به حومه زرنج رسيده 
بود و نيروهاي طالبان هر روز حلقه محاصره را تنگ تر 
كردند تا اينكه وارد شهر شدند. نيروهاي ويژه ارتش 
كه از روز پنجشنبه به اين شهر اعزام شده  بودند نيز 
كاري از پيش نبردند و  شهر در نهايت تحت كنترل 

طالبان در آمد. 
طي دو دهه اي كه از ســقوط حكومــت طالبان در 
افغانســتان مي گذرد، نيروهاي اين گــروه هيچ گاه 
نتوانستند بر مراكز واليت ها كنترل مؤثر داشته باشند. 
فقط در سال 2016 بود كه طالبان موفق شد چند روز 
كنترل شهر قندوز را در دســت بگيرد؛ اتفاقي كه از 
بازگشت جدي طالبان به صحنه معادالت افغانستان 
خبر مي داد اما مورد بي توجهي دولت مركزي و البته 
نيروهاي خارجي مســتقر در اين كشور قرار گرفت. 
سقوط قندوز زنگ خطري بود كه طنينش امروز در 

زرنج به گوش رسيد.
وضعيت در لشكرگاه هم بحراني است و ممكن است 
اين شهر دومين مرز واليتي باشد كه به دست طالبان 
مي افتد. جنگ به خيابان هاي مركز شــهر رســيده 
و رويارويي نيروهــاي طالبان و ارتش افغانســتان، 
تن به تن شده اســت. در اين ميان، خون هاي مردم 
بي گناه است كه در تبادل آتش ميان دوطرف به زمين 
ريخته مي شود. امروز دهمين روز از حمله طالبان به 
لشكرگاه است. در واقع 10روز زمان برد تا نيروهاي 
طالبان حلقه محاصره را تنگ تر كنند و شــهر را در 
آستانه ســقوط كامل قرار دهند. از 10حوزه امنيتي 
در شهر لشكرگاه، 9حوزه ســقوط كرده و جنگ به 
مركز شهر كه محل قرارگيري ساختمان هاي دولتي و 
مقر فرماندهي ارتش و پليس است، رسيده. در ديگر 
نقاط واليت هلمند هم وضع به همين شكل است. از 
13شهرســتان هلمند، كنترل 12شهرستان اكنون 
در دست طالبان است. فقط شهرستان كجكي است 
كه با مقاومت نيروهاي دولتي هنوز به دست طالبان 

نيفتاده است.
نيروهاي طالبان در ميــان خانه هاي مردم و مغازه ها 
موضع گرفته اند و همين، كار را براي نيروهاي امنيتي 

ســخت مي كند. آب و برق در شهر قطع شده است و 
مردم در خانه ها ي شان گير افتاده اند. نيروهاي ويژه 
ارتش از شامگاه چهارشنبه گذشــته براي كمك به 
نيروهاي مستقر در لشكرگاه به اين شهر اعزام شده اند 
اما جنگ خياباني و حضور مردم در خانه ها، كار را براي 
آنها سخت كرده است. خبرنگار طلوع نيوز نوشته كه 
در خيابان ها اجساد افراد رها شــده است؛ كه البته 
مشخص نيســت مربوط به مردم اســت يا نيروهاي 
طالبان. فرمانده نيروهاي ويژه ارتش افغانســتان از 
ساكنان لشكرگاه خواســته هرچه زودتر مناطقي را 
كه به دست طالبان افتاده تخليه كنند چراكه عمليات 
گسترده ارتش براي نجات اين شهر قرار است به زودي 
آغاز شود. احتماال در اين عمليات از نيروهاي هوايي 

و حمالت هلي كوپترهاي ارتش هم استفاده شود.
لشكرگاه شــهري اســتراتژيك در جنوب افغاستان 
است و ســال ها مركز عمليات نيروهاي انگليسي و 
آمريكايي در منطقه جنوب بوده اســت. سقوط اين 
شهر، ضربه بزرگي به اقتدار دولت مركزي افغانستان 
به شــمار مي رود. طالبان قصد دارد با تســلط بر اين 
شهر، حمالت خود را به ديگر واليات جنوب، ازجمله 

به قندهار، شدت بخشد.

شدت گرفتن درگيري  ها، از شمال تا جنوب
لشــكرگاه يكي از شــهرهاي بزرگ افغانستان است 
كه طي هفته هاي اخير تحــت محاصره طالبان قرار 
گرفته است. به گزارش رسانه هاي داخلي افغانستان، 
در شــمال، درگيري ها در اطراف شهر تالفان، مركز 
واليت تخار، شدت گرفته و نيروهاي طالبان وارد شهر 
شده اند. بسياري از ساكنان، شهر را ترك كرده اند. تخار 
هم مرز با تاجيكستان است و دولت تاجيكستان اعالم 
كرده خود را براي پذيرش 100هــزار آواره افغان در 
كمپ هاي مرزي كه به تازگي برپا شده آماده مي كند.

در سوي ديگر منطقه شــمال، در واليت جوزجان، 
جنگ به حومه مركز آن يعني شهر شبرغان رسيده 
اســت. جوزجان محل اســتقرار نيروهاي مارشال 
عبدالرشيد دوســتم، معاون پيشين رئيس جمهور و 
رهبر جنبش ملي اسالمي است كه در دهه 1990 در 
جنگ عليه طالبان فعال بوده است. مارشال دوستم 
كه پيش از اين با درجه ژنرالي شناخته مي شد، 3 ماه 
گذشته را در تركيه حضور داشته است. او هفته قبل 

به افغانستان بازگشــت تا فرماندهي نيروهايش در 
جوزجان را به دســت بگيرد. دوستم بيماري را دليل 
حضورش در تركيه اعالم كرده است. مارشال دوستم 
روز چهارشنبه از سياسيون افغان خواست اختالفات 

را كنار بگذارند و در برابر دشمن متحد شوند.
درگيري ها در اطراف شــهر هرات، در غرب نيز ادامه 
دارد. نيروهاي خيزش مردمي در اين شــهر در كنار 
ارتش موفق شده اند از سقوط شهر جلوگيري كنند. 
فرماندهــي نيروهــاي مردمي در هرات در دســت 
اسماعيل خان است كه خود جزو چهره هاي سرشناس 
جهادي افغانســتان است. شــهر هرات مركز واليت 
هرات است. تمام شهرستان هاي هرات اكنون تحت 

كنترل طالبان است.
درگيري ها ميان نيروهاي طالبان و ارتش افغانستان 
در حومه شهر پل علم، مركز واليت لوگر در نزديكي 
كابل نيز در جريان اســت. در جنوب، شــهر قندهار 
هم وضعيت وخيمي دارد و مســئوالن محلي براي 
چندمين روز درخواســت نيروهاي كمكي كرده اند. 
اكنون بيش از نيمي از شــهرهاي افغانســتان تحت 

كنترل طالبان است.

 با سقوط مركز واليت نيمروز، موج تازه حركت آوارگان جنگ افغانستان 
به سمت ايران آغاز شده است

سقوط » زرنج«

روزنامه االخبار ]لبنان[

روزنامه وال استريت ژورنال ]آمريكا[

عربستان، ميان دين و ليبراليسم

آتش به جان كاليفرنيا

روزنامه االخبار گزارش نخست خود را به بررسی 
سياست های فرهنگی حاكمان جديد عربستان 
سعودی و مشخصا وليعهد جوان اين كشور اختصاص 
داده است. به نوشته االخبار، محمد بن سلمان، تالش 
می كند برای كسب رضايت طيف جوان سعودی، 
اجرای سياست آزادی های اجتماعی را در دستور 

كار خود قرار داده و از سلفی گری عبور كند.

ادامه آتش سوزی گسترده در ايالت كاليفرنيا موجب 
شده اســت تا بخش عمده ای از شهر كوهستانی 
گرينويل به خاكستر تبديل شود. روزنامه وال استريت 
ژورنال نوشته كه ساكنان اين شهر مجبور به فرار 
شده اند. گرمای شديد هوا در غرب آمريكا موجب 

وقوع آتش سوزی های گسترده شده است. 

نگاه

ضربه وداع مركل به اروپا

اتحاد كشــورهای اروپايی  هميشــه 
گسل هاي خود را داشته است اما آنها 
هرگز باعث بروز زلزله نشده اند. دليل 
آن هم تا حد زيادي، آلمان بوده است كه ثابت كرده داور ماهري 
در بين كشــورهاي عضــو اتحاديه اروپايی بــود، به خصوص در 
دوران صدارت 16ساله آنگال مركل. آخرين دوره صدارت مركل 
تا يك ماه ديگر به پايان مي رســد و اين سؤال مطرح است كه آيا 
اروپا در حال لرزيــدن، يا حتي بدتر از آن اســت؟ وقتي كه اروپا 
مشخصا روي ادغام بازار مشترك تمركز كرده بود، گسل آن صرفا 
اقتصادي بود . در دوران بحران يورو كه در سال2009 شروع شد، 
ترك هاي اقتصادي عميق تر شدند و بسياري از كشورهاي شمالی 
صرفه جويی خود را در تعارض با ولخرجی همســايه هاي جنوبي 
ديدند.  شكاف هاي اقتصادي اروپا، حاال با اختالف هاي عميق و در 
حال رشد سياسي هم همراه شده اســت. كشورها بر سر مسائل 
بســيار زيادي با هم اختالف نظر دارند؛ براي نمونه مهاجرت. اما 
بيشترين اختالف نظر سياســتگذاري در دو مورد است؛ بند دوم 

پيمان اتحاديه اروپا و سياست خارجي اتحاديه.
بند دوم، اصول بنيادين اتحاديه اروپا را ترسيم مي كند: »احترام 
به كرامت انســاني، آزادي، دمكراســي، برابري، حاكميت قانون 
و احترام به حقوق بشر.« اما تفســير آن معموال منبع مناقشات 
عظيمي بوده و لهستان و مجارستان در كانون اختالف نظر هاي 

جنجالي هستند.
ويكتور اوربان، نخست وزير مجارستان، از زماني كه در سال2010 
در يك پيروزي انتخاباتي خيره كننده بر پارلمان مسلط شد، حمله 
به حاكميت قانون، محدودكردن آزادي هاي مدني و توسعه قدرت 
اجرايي خود را به صورت چشمگيري شروع كرده است. حزب حاكم 
لهستان با نام قانون و عدالت هم بعد از آنكه در سال2015 به قدرت 
رسيد، راه مشابهي را در پيش گرفته و حمالت خود را بر سيستم 

قضايي متمركز كرده است.
اتحاديه اروپا به خوبي از اين حمالت آگاه است. در دسامبر2017، 
كميســيون اروپايي تا آنجا پيش رفت كه بنــد7 پيمان را عليه 
لهستان فعال كند؛ اين بند، دولت عضو كه اقداماتشان حاكميت 
قانون، حقوق بشر و اصول دمكراسي را به خطر مي اندازد، مسئول 
مي شناســد. اين نخســتين بار بود كه اين بند فعال مي شد. در 
ســپتامبر2018، پارلمان اروپا همين كار را با مجارســتان كرد. 
اما شوراي اروپا هنوز درباره هيچ كدام از اين دو كشور تصميمي 
نگرفته و گفته اســت كه در آينده به اين مسئله دوباره رسيدگي 

خواهد كرد.
در همين حال، خشونت ها هم در جريان بوده اند. در ژوئن2019، 
دادگاه اروپا حكم داد كــه اصالحات جنجالي دولت لهســتان 
در ديــوان عالي اين كشــور، قانــون را نقض كــرده چون اصل 
بركنارناپذير بودن قضات را زير پا گذاشــته اســت. كميسيون 
اروپايي تا حدود 10روز ديگر به لهستان وقت داده تا قانون را جاري 

كند يا با تحريم هاي مالي مواجه شود.
سابقه كميسيون اروپايي در مقابله با چنين تهديدهايي چندان 
متقاعد كننده نبوده اســت. اين كميســيون البته گفته اســت 
كه نگراني هــا درباره حاكميت قانون در اين دو كشــور مي تواند 
مانع انتقال ســهم اين كشــورها از منابع صندوق» نسل بعدي 
اتحاديه اروپا« شــود. اما در همين حال كميسيون تصميم خود 
درباره مجارســتان را به تعويق انداخته و انتظار اين است كه در 
مسئله لهستان هم چنين تصميمي بگيرد. اين در حالي است كه 
دولت ها در هر دو كشور از بحران كرونا بهره برده اند تا رفتارهاي 

اقتدارگرايانه بيشتري داشته باشند.
به نظر مي رسيد اوســوال فون درلين، رئيس كميسيون اروپا، به 
جاي اينكه سعي كند قبل از انتخابات  ماه سپتامبر در آلمان دست 
به كاري بزند، به بركناري احزاب حاكم در مجارستان و لهستان 
در انتخابات بعدي دل بسته است. اما اشــتباه نكنيد، اگر آلمان 
مي خواســت بند دوم توافقنامه را عملياتي كند، اين كار تا حاال 
انجام شده بود. در واقع آلمان هميشه به صورت مؤثري اتحاديه را 

به سمتي پيش برده است تا اعضاي ليبرالش را مهار كند.
سياست خارجي اروپا هم به همين اندازه نااميدكننده است و در 
اينجا هم آلمان سهم كمي در اين شــرايط ندارد. از نحوه تعامل 
اتحاديه اروپا با تركيه گرفته تا توافق جامع سرمايه گذاري با چين 
كه در آخرين روزهاي رياست آلمان در شوراي اروپايي امضا شد، 

اتحاديه تصميم هاي مشكوكي گرفته است.
با اين حال در يك مورد اســت كه آلمان ديگــر از دوپهلوبودن 
هميشگي اش دست كشيده اســت: روسيه. اينجا آلمان موضعي 
آشكار گرفته و خواهان عادي ســازي با روسيه است. توافق اخير 
مركل با جو بايدن، رئيس جمهور آمريكا براي صدور مجوز براي 
اتمام كار خط لوله نورد استريم 2، كه اجازه مي دهد گاز روسيه به 

اروپا تزريق شود، نشانه  اي از اين موضع آلمان است.
مركل، با حمايت امانوئل مكرون، رئيس جمهور فرانسه، از اتحاديه 
اروپا خواست تا والديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه را تابستان 
به اروپا دعوت كند. به جاي آن، شــوراي اروپا اخيرا بيانيه اي را 
تنظيم و منتشر كرد كه مواضع سرسختانه اي عليه روسيه دارد. 
اين بيانيه، بســيارغيرمعمولي بود. معموال ايــن آلمان بوده كه 
نقش هدايت كننده را داشته و ديگر كشورها هم از اين كشور پيروي 
كرده اند. مركل، با توانايي هايش در متقاعد كردن اعضا، بيش از 
يك بار اتحاديه را در آستانه نقطه برگشت ناپذير نجات داده است. 
او شايد گسل ها را ترميم نكرده باشــد اما به خوبي مي داند كه با 

آنها چه كند.
اما وقتي كه اختالف نظر بر سر روسيه باال گرفت، معلوم شد كه 
شرايط مثل هميشه نخواهد بود. حاال كه مركل مي رود، اتحاديه 
اروپا در لحظه اي تاريخي قــرار دارد و فقط راي دهندگان آلماني 
كه سپتامبر پاي صندوق ها مي روند مي توانند آن را كنترل كنند. 
اتحاديه اروپا در حال از دست دادن ترميم كننده شماره يك خود 
است و هنوز مشخص نيســت كه جانشــين او توانايي و تمايل 

تبديل شدن به چنين فردي را خواهد داشت يا نه.
اســتراتژي آلمان در صبر كردن برای تصميم گيری در مســائل 
مختلف، اتحاديه اروپا را سرپا نگه داشته است. اما اين استراتژي 
باعث شده تا اتحاديه در موارد مهم موضع صريحي نگيرد و معموال 
به قانون شكنان و اتوكرات ها سود رســانده است. بدون توجه به 
اينكه چه كســي جانشين مركل خواهد شــد، رهبران اروپا بايد 
تصميم هاي سختي بگيرند . نخستين تصميم گيري شان هم درباره 

مردان قلدر و قدرتمند داخل و خارج از اتحاديه است.
project-syndicate :منبع

سونامي بي پايان گراني در مصر
برخالف آمارهاي مثبت دولتي از رشد اقتصادي در مصر، شرايط معيشتي مردم اين كشور 

روزبه روز سخت تر مي شود

10ســال از انقالب مردم مصر عليه دولت 
حسني مبارك مي گذرد؛ انقالبي كه به گواه گزارش2

كارشناســان و مورخان بيــش از هر چيز 
محصول فقر و بيكاري بخش گسترده اي از مردم اين كشور 
بود. حاال با گذشت يك دهه، »آمارهاي اقتصادي« شرايط 
نسبتا بهتري از دوران پيش از انقالب را به نمايش مي گذارد؛ 
براي مثال آمار بيكاري مصري ها نسبت به سال2011 حدود 
5درصد كاهش يافتــه و تورم نيز از 10درصــد به كمتر از 
7درصد رسيده اســت. عالوه بر اينها، تمامي شاخص هاي 
توسعه اقتصادي مصر براســاس آمارهاي بين المللي رشد 
چشمگيري را از سال2017 به اين سو تجربه كرده است. اما 
در اين ميان يك تناقض بزرگ بيــن آمارهاي اقتصادي و 
شرايط معيشتي مردم وجود دارد؛ به گونه اي كه هر اندازه 
رشــد شــاخص هاي كالن اقتصادي در مصر بيشتر شده، 
فشارهاي مالي بيشتري بر شــهروندان اين كشور تحميل 

مي شود.
علت اين تناقض به زبان ســاده، اجراي برنامه هاي رياضت 
اقتصادي صندوق بين المللي پول توسط دولت مصر است. 
ژنرال عبدالفتاح سيسي، رئيس جمهور نظامي مصر كه در 
سال2014 با توسل به كودتاي نظامي و سرنگوني محمد 
مرســي، قدرت را در اختيار گرفت براي تامين منابع مالي 
طرح هاي بلندپروازانه خود، راهي جــز رجوع به صندوق 
بين المللي پول و استقراض خارجي نداشت. به اين ترتيب 
دولت مصر تا 3ماهه اول سال2021، بيش از 135ميليارد 
دالر استقراض خارجي داشته؛ رقمي كه »3برابر ذخاير ارزي 

بانك مركزي مصر« به حساب مي آيد. به طور طبيعي تنها راه 
بازپرداخت اين حجم از بدهي هــاي خارجي، آن هم براي 
كشوري نظير مصر كه فاقد منابع سرشار ارزي مانند نفت، 
گاز و گردشگري قدرتمند است، اجراي سياست هاي رياضت 
اقتصادي در بلندمدت اســت؛ از كاهش مستمر يارانه هاي 
دولتي گرفته تا اعمال گسترده ماليات هاي مختلف. به عبارت 
ساده تر، هزينه طرح هاي بلندپروازانه رئيس جمهور جديد 
مصر مانند ساخت پايتخت جديد، انعقاد قرارداد تاسيس 
خطوط قطار با بهترين شركت هاي اروپايي و توسعه كانال 

سوئز از جيب شهروندان مصري پرداخت مي شود.
بر اين اساس درحالي كه آمارهاي اقتصادي مصر روي كاغذ 
شرايط مطلوبي را از اين كشور به نمايش مي گذارد، وضعيت 
معيشتي شهروندان روزبه روز سخت تر مي شود؛ شهرونداني 
كه به دليل حاكميت نظاميان ديگر حتي مانند گذشته قادر 
به برپايي اعتراضات خياباني هم نيستند. مهم ترين نمادهاي 
اجراي برنامه هاي رياضت اقتصادي و تشــديد فشارهاي 
معيشتي بر شــهروندان مصري، گراني مكرر بنزين، برق و 

البته نان است.

7بار گراني بنزين ظرف 7سال
دولت مصر هفته گذشته قيمت بنزين را براي دومين بار طي 
3 ماه به ميزان 12درصد افزايش داد. با احتساب قيمت گذاري 
جديد، هم اكنون ارزش هر ليتر بنزين در اين كشور معادل 
نيم دالر اســت. از زمان روي كار آمدن ژنرال سيســي در 
سال2014 تا كنون، 7بار قيمت بنزين براي مصري ها گران 
شده است؛ اين در حالي است كه ســخنگوي دولت مصر 
پيش از اين گفته بود قيمت حامل هاي انرژي در اين كشور 
تا پايان سال 2021 ميالدی به دليل بحران هاي اقتصادي 

ناشي از انتشار ويروس كرونا افزايش نخواهد يافت. محمد 
شاكر المرقبي، وزير انرژي مصر در اين باره مي گويد: افزايش 
غيرمنتظره قيمت جهاني نفت و به تبع آن، تغيير ارزش پوند 
مصر مقابل دالر، دولت را ناچار به اتخاذ تصميمات جديد 
براي افزايش قيمت بنزين كرده است. با اين حال رسانه هاي 
منتقد مصري معتقدند دولت اين كشــور برنامه اي ثابت 
براي افزايش تدريجي قيمت كاالهاي اساسي و بازپرداخت 
بدهي هاي خارجــي خود در دســتور كار دارد. همزمان با 
تصميم دولت، هزينه هاي حمل ونقل عمومي در مصر نيز 

بين 7 تا 10درصد گران شد.

كاهش مداوم يارانه هاي برق به رغم مازاد توليد
به فاصله تنها 2هفتــه از افزايش قيمت بنزين، دولت مصر 
اعالم كرد قيمت برق در اين كشور نيز از ابتداي  ماه ميالدي 
آينده تا 13درصد افزايش مي يابد. اين دومين جهش قيمت 
برق در مصر طي سال2021 به شمار مي آيد. اين در حالي 
است كه ظرفيت توليد برق مصر با رونمايي از نيروگاه هاي 
جديد تا 55هزار مگاوات در روز افزايش يافته است. )مصرف 
داخلي اين كشــور كمتر از روزانه 35هزار مگاوات ارزيابي 
مي شــود.( روزنامه العربي الجديد در اين باره مي نويســد: 
با صادرات حدود 36درصد از توليد بــرق، به طور طبيعي 
انتظار مي رفت هزينه مصرف انرژي در اين كشــور كاهش 
يافته يا دست كم تغييري نكند. اما از آنجا كه شركت هاي 
توليد و توزيع برق در مصر، تحت سيطره نيروهاي نظامي  
هستند، آزادانه و بدون توجه به واقعيت هاي بازار با قيمت ها 
بازي مي كنند. براساس آمار منتشر شــده از سوي وزارت 
كشور دولت مصر هم اكنون 60درصد از هزينه هاي تامين 
برق عمومي را تامين كرده و 40درصد باقي بايد توســط 

خود شهروندان پرداخت شــود. اين نسبت تا پيش از وقوع 
انقالب ســال2011، 75درصد در مقابــل 25درصد بود. 
كاهش تدريجي يارانه هاي برق، يكــي از مهم ترين اركان 
سياســت هاي پيشــنهادي صندوق بين المللي پول براي 
كشورهاي در حال توسعه اســت؛ سياست هايي كه بدون 
اجراي دقيق آنها، خبري از اعطاي وام هاي بلندمدت نيست. 
پيش بيني  مي شود يارانه هاي برقي دولت مصر تا سال2023 

به 50درصد كاهش يابد.

حذف يارانه نان؛ آخرين ميخ بر تابوت نيازمندان
جامعه مصر روز گذشته با ســخنراني عبدالفتاح السيسي، 
رئيس جمهور اين كشــور درباره ضرورت حذف يارانه نان 
شوك تازه اي را تجربه كرد. اين نخستين بار در تاريخ معاصر 
مصر اســت كه مقامات دولتي از حذف يارانه نان ســخن 
مي گويند. دولت مصر از اواخر دهه60 ميالدي برنامه جامعي 
را براي اطمينان از دسترسي بخش كم درآمد جامعه مصر 
به حد نصابي كافي از نان طراحي كــرده بود؛ برنامه اي كه 
شامل تامين يارانه براي بيش از 71ميليون نفر )از جمعيت 
100ميليون نفري مصر( مي شد. سيسي روز گذشته گفت: 

وقت آن رسيده كه فكري به حال اين برنامه كنيم. تعيين 
قيمت نان به ارزش يك نخ سيگار منطقي نيست! او با اشاره 
به افزايــش روزافزون نرخ گندم تأكيد كــرد، تامين يارانه 
نان براي 71ميليون نفر بار ســنگيني بر دوش دولت مصر 
گذاشته اســت. با توجه به پيش بيني ها احتماال قيمت نان 
در مصر پس از حذف يارانه دولتي تا بيش از 80درصد گران 
خواهد شد. پيش از اينها دولت انور سادات در سال1977 
همزمان با حركت به ســوي كشــورهاي غربي و پذيرش 
برنامه هاي اقتصادي بانك جهاني در مصوبه اي قيمت نان 
را تا 25درصد افزايش داد، اما سادات با گذشت 5روز بر اثر 
شورش خياباني مردم ناچار شد از تصميم خود عقب نشيني 
كند. بر همين اساس بسياري از رسانه هاي مصري نسبت به 
وقوع شورش هاي مشابه درصورت گراني نان هشدار داده اند؛ 
آن هم درحالي كه نسبت درآمد بخش بزرگي از شهروندان 
)به استثنای كارمندان دولت( در سايه بحران هاي اقتصادي 
ثابت مانده يا رشد چشــمگيري نداشته اســت. با وجود 
اين روزنامه العربي الجديد مي نويســد: دولت مصر به دليل 
بدهي هاي سنگين خارجي، راهي جز حذف تمامي يارانه ها 

و فشار بيشتر بر شهروندان پيش روي خود ندارد.

بحران در مرز ايران
»ميلك-نيمروز« يكي از 3گذرگاه اصلي مرزي 
ميان ايران و افغانســتان است. حمله طالبان 
به زرنج، مركز واليت نيمــروز، باعث هجوم 
افغان ها به سمت مرز ايران شده است؛ اتفاقي 
كه تصاوير آن طي روزهاي اخير در شبكه هاي 
اجتماعي دست به دست مي شود. برخي از اين 
افراد ساكنان نيمروز هستند اما برخي ديگر، 
كساني هستند كه طي هفته هاي اخير خود را از 
مناطق مختلف افغانستان به نيمروز رسانده اند 
تا با پرداخت پول به قاچاق بر ها، به ايران منتقل 
شوند. نيمروز مســير اصلي ورود غيرقانوني 
افغان ها به ايران اســت. روزانه صدها خودرو 
از زرنج به ســمت مرز ايران حركت مي كنند. 
در مرز، افغان ها مسيري را پياده طي مي كنند 
تا در آن طرف، يعني در خاك ايران، ســوار 
ماشين هايي شوند كه در ادامه مسير، آنها را 
دست به دســت مي كنند تا به مقصد برسند. 
مقصد بسياري از اين افراد تهران و در نهايت 
مناطق شمال غربي است تا با عبور از مرز، به 
تركيه بروند. خبرنگار روزنامه نيويورك تايمز 
در افغانستان نوشته كه قبل از آغاز دور تازه 
حمالت طالبان، روزانه 200خودرو از زرنج به 
سمت مرز ايران حركت مي كرد. اين عدد اكنون 
در اوج حمالت طالبان به بيش از 450خودرو 
رسيده است. موج تازه هجوم آوارگان جنگ 
افغانستان به ســمت مرز ايران، بحراني است 
كه طي 3 ماه درگيري ها قابل پيش بيني بود اما 
به نظر مي رسد در اين سوي مرز برنامه اي براي 

مديريت آن وجود نداشته است.

محمدامين خرمي
روزنامه نگار

آنا پاالسيو
وزير خارجه سابق اسپانيا

سياوش فالح پور
روزنامه نگار
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 حضرت امير المؤمنين علي ع: 
آدمي به چيزي آراسته نشده كه از جوانمردي 

زيباتر باشد.
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فاطمه عباسي
از ســال گذشــته كه دولت اعالم كرد صاحبخانه ها 
براي رعايت حــال مســتأجران در دوران كرونا بايد 
اجاره خانه ها را حداكثر 25درصــد افزايش دهند، تا 
همين امروز كه اجاره ها بين 50 تا 100درصد افزايش 
داشته، كمتر صاحبخانه اي بوده كه به اين قانون عمل 
كرده باشد و اگر مستأجري هم اعتراض كرده، مجبور 
شده خانه را خالي و به محله يا حتي شهر ديگري كوچ 
كند. از اينکه اصال به چه علت هر ســال اجاره خانه 
بايد افزايش پيدا كند درحالي كه صاحبخانه در طول 

سال هيچ امکاناتي به آن خانه اضافه نکرده و حقوق و 
دستمزد مستأجر هم تکان چنداني نخورده و تواني 
براي پرداخت مبالغ مورد نظر مالك ندارد كه بگذريم، 
اين جابه جايي هــا و كوچ مســتأجران به محله هاي 
پايين تر يا به شهرها و شــهرك هاي اطراف، در واقع 
چيدمان اجتماعي شــهرها را تغيير داده و ســاختار 
شــهري دســتخوش تحوالتي نه چندان خوشايند 

شده است.
 آمارهــا از كوچ اجاره نشــين هاي شــرق تهران به 
شهر هايي مثل پرديس، رودهن، بومهن و دماوند خبر 
مي دهند. در غرب تهران هم مستأجران از محله هايي 

مثل پونك، جنت آباد و شهرزيبا به مقاصدي همچون 
منطقه21، گرمدره و حتي حواشــي كرج نقل مکان 
مي كنند. البته اين فقط مشکل ساكنان شهر تهران 
نيست و بيشتر شهرهاي بزرگ با چنين معضلي دست 
و پنجه نرم مي كنند. شهرها روزبه روز از آدم ها خالي تر 
مي شود و شــهرهاي كوچك حاشــيه اي سکونتگاه 
سرريز جمعيتي اســت كه به اجبار سکونت در اين 
مناطق را انتخاب كرده اند؛ شهرها و شهرك هايي كه 
خدماتشان براي تعداد مشخصي از آدم ها طراحي شده 
و افزايش جمعيت در اين مناطق مي تواند آسيب هاي 

اجتماعي و شهري بسياري را به همراه داشته باشد.

از شرق به پرديس، از غرب به گرمدره

و همزمان اعصاب خردكن اســت، بــراي اهالي سامان رضایی ماسك براي ما وسيله اي ضروري، اجتناب ناپذير 
جزيره  مياكجيما اما استفاده از اين وســيله نوعي خاطره و رسم دائمي است؛ 
خاطره اي دور كه به بيش از 100ســال پيش بازمي گــردد؛ زماني كه اهالي 
جزيره متوجه شدند با اســتفاده از ماســك  مي توانند زمان بيشتري در اين 
ســکونتگاه خطرناك زنده بمانند. اين منطقه در فاصله 160كيلومتري توكيو 
واقع شده و آتشفشــان معروفي همنام با خود جزيره در آن وجود دارد كه هر 
چند ســال يك بار فوران مي كند. علت ماسك زدن هميشــگي اهالي آن گاز 
گوگردي اســت كــه در آن وجــود دارد؛ چيزي حــدود 42هــزار تن گاز 
دي اكسيد كربن در هوا وجود دارد و گوگرد فقط آن  را تکميل مي كند. وقتي 
بيشــتر درباره شــيوه زندگي و تاريخچه اين جزيره مطالعه مي كنيم متوجه 
مي شويم كه شرايط ماسك زدن ما در سال هاي كرونا چندان هم سخت نيست.  
دست كم قابل تحمل تر اســت. براي نمونه بد نيست بدانيم كه ميزان آلودگي 
هواي اين جزيــره گاهي به قدري زياد مي شــود كه ســاكنانش آنجا را ترك 
مي كنند. در سال2000 ميالدي هم اهالي اين شهر يکي از بدترين سال ها را 
گذراندند به طوري كه ديگر حتي ماسك هاي ضد گاز هم براي فيلتر هوا كارايي 
نداشت. فوران عجيب كوه در اين سال منجر به 17هزار زلزله و باعث شد كه 
ورود به جزيره به مدت حدود 5سال ممنوع شــود. اما شمار زيادي از اهالي تا 
5 ســال بعد دوباره براي ادامه زندگي به جزيره برگشــتند تا حدي كه تعداد 

ساكنان آن به حدود 2هزارو775 نفر رسيد.
فيلم »سايلنت هيل« هم با اقتباس از واقعيت موجود در اين جزيره ساخته شد؛ 

فيلمي كه در واقع برزخي شبيه به جهنم را به تصوير مي كشيد.

آنهاهميشهماسكميزنند

هزار
فرمانده عملیات مدیریت 
بیماری كرونا در كالنشهر 

تهران، گفته: فرایند 
واكسیناسیون كرونا در 

تهران شتاب گرفته است. 
درصورت تامین واكسن، 
مراكز تهران توان تزریق 

روزانه حداقل ۳۰هزار دوز 
واكسن را دارند.

30

مرکز
هم اكنون ۱۰۷مركز 

تجمیعی واكسیناسیون در 
تهران فعال است. هركدام 

از مراكز تهران در یك 
شیفت كاری حداقل هزار 

دوز واكسن تزریق می كنند. 
به همین دلیل ظرفیت 

تزریق بیش از ۱۰۰هزار دوز 
واكسن در تهران وجود 

دارد.

107

دوز واكسن
تاكنون ۱۱ میلیون و ۱۳۸ 
هزار و ۷۴۱ نفر دوز اول 

واكسن كرونا و ۲میلیون 
و ۸۸۵ هزار و ۲۹۴ نفر نیز 

دوز دوم واكسن را در كشور 
تزریق كرده اند و مجموع 
واكسن های تزریق شده 
در كشور به ۱۴میلیون و 
۲۴ هزار و ۳۵ دوز رسیده 

است.
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ديگــر در نقــش مدافع ســرزن جا 
افتاده ايم. يك بار شــوت كرونا را دفع 
مي كنيم و كمي ديگر ضربه آزاد تورم و 
افزايش قيمت ها را به اوت می فرستيم. 
مصيبت دائما چون توپ هاي خطرناك 
دقايق آخر بازي، مي ريزد روي دروازه 
زندگي ما و ايــن خودمانيم كه براي 
حذف نشدن در مرحله مرگ و زندگي 
بايد مدافع سرزن مشــکالت باشيم. 
يکهو البته يادمان نيامــده كه در اين 
پســت بازي كنيم كه هرچه در خاطر 
داريم همين بوده اســت. روزي دالر 
و پرايد و تحريم و روزگاري واكســن 
و ســکه و دارو، اين توپ هاي ويرانگر 
لحظه اي در دقايق عمر ما اجازه نفس 
كشيدن به ما نداده اند. ما در پست دفاع 
ايستاده ايم و با سر دفع مي كنيم؛ اين 
شوت هاي نيشدار و ســهمگين را به 
اميد سوت پايان البد. بدبين نيستيم 
و مي خواهيم سوت پايان بازي، براي 
ما فرصت حذف نشــدن باشد و ادامه 
زندگي اما خب بعضــي خبرها هم در 
اين وانفسا اندك رمق باقيمانده را دود 
مي كند و به هوا مي فرســتد. حرف از 
تحقيقات اين آقاي پروفســور ويلي 
استوارت است كه در اين وانفسا اعالم 
كرده مدافعان فوتبال به دليل استفاده 
بيشتر از ضربات سر، در معرض خطر 

زوال عقل قرار دارند.
خب بــا چنيــن خبــري، ماتراتزي 
درونمان حتما به زيدان روزگار ليچار 
مي گويد ديگر. چقدر ما اين توپ هاي 
غصه و رنج را با ســر از حوالي دروازه 
زندگي دفع كنيم؟ چقدر جان بکنيم؟ 
چقدر اميدوار بمانيم براي سوت پايان 
و آغاز دلخوشي از حذف نشدن؟ حاال 
اين پروفســور اينطور دل ما را خالي 
مي كند كــه قرار اســت زوال عقل را 

تجربه كنيم. اين چه وضعش است؟

ماتراتزي درون

 وقایع نگاري زندگي 
با تجارب آرا!

از اتــاق كنــاري، صــداي 
سرفه هاي خش داري مي آيد 
كه نشــانه هايش يك روز قبل در سي تي اسکن مشخص 
شــده بود. دكتر داروهايي داده بود كــه در نوبت اول و 
دوم بايد هشــت تايي مصرف مي شدند و گفته بود حتما 
اگر توانستيد تهيه كنيد بگوييد از كجا خريده ايد؛ چون 

خيلي ها پيدا نمي كنند.
چشــم كه مي گرداني، پسر 2ســال و9 ماهه را مي بيني 
كه شــب قبل صدا كرده: »مامان خوبه؟ تو خوبي؟... بيا 
پيشم.« و تا به او نرسيده اي ديده اي مثل شيلنگي كه از 
گلويش به بيرون راه داشته باشد، هرچه خورده بوده را باال 

مي آورد. تب، باالي38. تازه آرام گرفته است.
ماسك را روي صورتت جا به جا مي كني و مي روي چاي 
بريزي كه نوتيفيکيشن مي آيد باالي صفحه: »دارو را از 

كجا گرفتي؟« جواب: »پاسداران. شبانه روزي.«
صداي سرفه. روز پنجم است. سرفه روز پنجم با چهارم 
فرق مي كند. بعد متوجه مي شوي، سرفه روز ششم هم با 
روز پنجم تفاوت داشته؛ همانطور كه بي حالي پسِر تازه 
استفراغ كرده يا تب كرده و صداي نگران پزشك با صداي 

پرستاري كه آمده تزريق كند.
تلفن، صداي مادري را دارد كــه مي گويد عموي فالني 
فوت شــده. تماس تصويري مي گويد، فالني و فالني و 
فالني هم درگير شده اند و يکي شان خيلي خوب نيست.

صداي سرفه.
صداي نوتيفيکيشن: »اسامي نفرات برتر كنکور1400« 
بعد از 20سال كه از كنکور خودت گذشته نگاهت مي افتد 
به نفرات برتر تجربي كه حتما به رشته »پزشکي« خواهند 
رفت. بعد فکر مي كني به اينکه آيا ما به پزشك نياز داريم 
وقتي تا دلت بخواهد پزشــك ريخته توي خيابان. همه 
هم مشغول؟! وقتي پاي حرف همه دانشجويان تخصص 
مي نشيني و مي شنوي همه از اين دوره  تلخ ياد مي كنند. 
وقتي مي شنوي كه فالن رزيدنت براي پنجمين بار، كرونا 

گرفت و ُمرد. 
كمي بهتر شــده و دارد A تا Z را جويده جويده تمرين 

مي كند با خودش.
نوتيفيکيشــن: »به يکي از دكترها اعتمــاد كن و طبق 
پروتکل هاي همان برو جلو« اما همه قابل اعتمادند. وقتي 
ما جايي زندگي مي كنيم كه تجمع آرا، ربطي به تجميع 
آرا ندارد و دل داده ايم به تجارب آرا كه باالخره يکي شان 
جواب دهد. حاال، اين آزمون و خطا مي خواهد بعِد پايان 
پاندمي در جهان باشد يا قبلش. اگر بعدش باشد كه خبر 
از »نعمت« بودنش مي شود و اگر قبلش »اقتدار.« 2سرش 
برد است. خدا را شــکر كنيم هنوز وارد فاز »تهاجم آرا« 

نشده ايم.
صداي سرفه قطع نمي شود. نوتيفيکشين خبر مي دهد: 

»واكسن هاي اهدايي ژاپن رسيد.«

از حرف زدن

حرفه اي هاي حرفه سخت و سليقه مديران اجاره اي
مهدي توكليان  

آنها بي آنکه ســروصداي زيادي داشــته باشند، 
صداهاي كمتر  شنيده  شده و تصاوير ديده  نشده 
را عرضه مي كنند. كاغذ، قلم، صوت و تصوير ديگر 
در اين روزها فرقي ندارد؛ چون رســانه ها متنوع 
هســتند، اما درهرحال آنها هســتند كه خشاب 
رســانه ها را پر مي كنند تا شــليکي حاصل شود 
موفقيت آميز به سنگر جهل و سياهي و نامکشوفي. 
حرف از خبرنگاراني است كه امروز در تقويم به نام 

آنها ثبت شده است.
  

يکــي از جدي تريــن و عجيب ترين مشــکالت 
حوزه رسانه، استانداردســازي براساس ساليق و 
ديدگاه هاي شخصي مديران اجاره اي رسانه هايي 
اســت كه براي مدتي كوتاه منصوب مي شوند و 
بدون داشتن پيشينه تجربي يا علمي در مديريت 
رسانه هزينه هاي بســياري را براي آن مجموعه 

ايجاد مي كنند و متأســفانه به دليــل جايگاه اين 
اشخاص، اين اســتاندارد به سرعت اجرايي شده و 
تا كنون هزينه هاي جدي براي رسانه ها در برداشته 
اســت؛ درحالي كه رســانه هايي كه به محبوبيت 
و مشــروعيت الزم رســيده اند نبايد با تغييرات 

مديرانشان مورد آزمون و خطا قرار بگيرند.
  

كاركرد رسانه ها به داليل بسياري تغيير كرده و در 
عصر حاضر رسانه ها دوسويه و تعاملي بوده و در اين 
شيوه از تعامل، خبرنگاران و فعاالن رسانه اي نقش 
قابل توجهي داشــته و خواهند داشت. هرچند در 
روزگاران كهن، پستچي ها نقش تعيين كننده اي 
در انتشار اخبار داشــتند و خبرها از دليجان ها يا 
پيك هاي ســواره دريافت يا منتشر مي شدند، اما 
حاال و در عصر رسانه هاي قدرتمند و جريان ساز و 
ابزارهاي هوشمند باز هم نقش خبرنگارها تغيير 
نکرده و آنها هستند كه بايد خبر را نشر دهند، پس 
بايد اعتراف كرد كه رســالت و وظيفه اهل رسانه 

تغيير نکرده و مناسب است تا همواره از تالش اين 
گمنامان عرصه فرهنگ قدرداني شود.

  
روز خبرنگار زمان مناســبي اســت تا يــاد و نام 
مسافران آســماني اين صنف را گرامی داشت و 
چقدر پسنديده و زيباســت تا از احوال خانواده 
و فرزندانشان دلجويي و نشــان افتخاري را براي 
بازماندگانشان به رســم ادب اهدا كرد تا بدانند 
تالش هــا و سختکوشي هايشــان هرگز فراموش 
نخواهد شــد. به ياد شــهيدان رســانه و سانحه 
هواپيماي ســي130 و زنده ياد هايي كــه بر اثر 
بيماري، ديگر در بين اهل رسانه نيستند؛ از مهدي 
شــادماني و روح اهلل رجايي كه در يك سال اخير 
ياد و نامشان هميشه جاودانه است تا خبرنگاران 
حادثه واژگوني اتوبــوس آذربايجان كه همچنان 
داغ نبودنشان در دل همکاران و خانواده هايشان 
تازه اســت؛ خانم ها ريحانه ياســيني و مهشــاد 

كريمي.

ميگرندغدغه

می رسد از دور صدای ساز َمرد چوپان اول آخر

سعيد كيائي 

عدد خبر
حافظ

پند عاشقان بشنو و از در طرب بازآ
كاين همه نمي ارزد شغل عالم فاني

 مسعود مير

صبح بــاران خــورده شــنبه را 
رمانتيــك آغــاز مي كنــم و در 
ســربااليي وليعصــر »ببــار  اي 
بارون ببار« شجريان را در گوشه 
ذهنم پلي مي كنــم و باال مي روم. 
مي خواهــم به جــاي فکر كردن 
ليباليســت ها و  بــه باخــت وا
طلسم دشــت مدال، به قهرماني 
پرسپوليس و رقص كنعاني زادگان 
در رختکــن فکر كنم و بــه عابر 
روبه رو لبخند بزنم اما اين ماسك 
لعنتي روي صورتم طرح لبخندم 
را عمومي نمي كنــد. به هن و هن 
افتاده ام. دور و برم را نگاه مي كنم 
احساس مي كنم كروناي دلتا مانند 
تك تيراندازي حرفه اي پشت كوه 
و يا تپــه اي با تفنــگ دوربين دار 
يکي يکي   ما را نشــانه مي گيرد و 

بنگ...
فرزانه معصوميــان مجري خبر، 
دوباره صداي كشــيدن گلنگدن، 
بنگ، علي كرامتي مقدم اســتاد 
دانشــگاه، بنگ.آقاي گل آســيا، 

كاظم محمدي، بنگ...
صــداي ايــن شــليك انــگار از 
تك تيرانــداز كرونا نبــود. چقدر 

مهيب تر بود؟
يکشنبه روز دعا براي ارشا اقدسي 
بود امــا از آن دعاها كــه مي داني 
تا ســر برج ميالد هم نمي رسد و 
بي فايده ديپورت مي شــود و يخ 

مي كند.
دوشنبه اســت. كنکوري ها يك 
جمله طاليي دارنــد كه رتبه من 
به كســي ربطي ندارد. اما ظاهرا 
اگر رتبه ات دو يا ســه رقمي باشد 
مي تواند به همه ربط داشته باشد. 
اصال جوري همه را نگاه مي كنند 
كه انــگار منتظرنــد از رتبه اش 

بپرسند.
 خوش نشــينان رتبه ها هم كه به 
برنامه هاي صداوســيما مي روند 
تــا از خوبي هــاي درس خواندن 
بگوينــد و از اَخ و جيز هاي فضاي 
صيانت نشده مجازي. اما گويا اين 

هفته هفته مجري تلويزيون نبود 
چون هر كاري كرد رتبه بااليي ها 
بگوينــد مــا به خاطر نداشــتن 
اينســتاگرام و دوردورنــزدن در 
فضاي مجــازي خيلــي خوبيم، 
نگفتند كــه هيچ، حتــي گفتند 
اتفاقا اليك مي زديم و فالوور درو 
مي كرديــم و فيلترشــکن نصب 

مي كرديم.
و خالصه تيتر 20:30 جور نشد.

حيف شد نه؟
سه شنبه از راه رسيده است. آقاي 

روحاني گودباي پارتي دارد.
چهارشنبه شده و مهدي چمران 
دوباره روي همان صندلي نشست 

كه 12سال مال خودش بود. 
و  اســت  عصــر  پنجشــنبه 
رئيس جمهور جديد قسم خورده، 
يزدانــي 18ثانيه براي رســيدن 
به طــالي المپيك كــم آورده و 
چهارصد و ســي و چهار به عالوه 
يك نفر از مردم مملکت را توفان 
كرونا با خود برده. ارشــا اقدسي 
كرونايي نشده رفت و تقسيم شد 

در بدن هاي نيازمند.
اگــر ميگــرن شــنبه پيــش را 
خوانده ايد گفتم كــه هفته خوبي 
بود به نسبت هفته آينده كه قرار 
است بيايد. هنوز هم مي گويم كه 
خدا را شــکر هفته گذشته چقدر 
خوب بود و حتمــا از اين هفته كه 
امروز آمده بهتر است. تجربه دارم 
كه تکرار مي كنــم. مي گوييد نه؟ 
خبرهاي هفته جديد را اول هفته 

بعد خدمت تان مرور مي كنم...

وی تك تيرانداز و صندلی رزر
مونا محور
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فرحناز چراغی
خبرنگار

پاوه، بزرگ ترین شهر پلکانی ایران اســت که بیش از ۳هزارسال 
ســابقه دارد؛ این شهرســتان در شمال غربی اســتان کرمانشاه 
واقع شده و تا قبل از سال ۱۳۳۸ روســتا و جزو استان کردستان 
بوده است. این شهرستان تا سال ۱۳۶۸ و جدا شدن شهر جوانرود 
از آن، دومین شهرستان استان کرمانشاه ازنظر جمعیت و مساحت 

به حساب می آمد.
 پاوه با دره های پر پیچ و خم، عمیق و کوهستانی اش، دشت ندارد و 
پوشش منطقه جنگلی و ارتفاعات آن برف گیر است؛ ویژگی هایی 
که زیبایی طبیعت این شــهر را بیش از پیش به رخ هر بیننده ای 
می کشــد و تا پیش از همه گیری ویروس کرونا، ســاالنه هزاران 
گردشگر داخلی و خارجی برای بازدید از مناظر چشم نواز طبیعی، 
راهی پاوه می شــدند. پاوه اما این روزها با وجود چشمه سارهای 
پرآب و رودخانه های متعدد، دچار تنش آبی بوده و مدتی اســت 
که زنگ خطر کم آبی دراین شــهر به صدا درآمده  و مردم را نگران 
کرده است. ازسوی دیگر بیکاری هم گرهی است درمیان مشکالت 
مردم پاوه؛ ظرفیت های فراوان روستاهای »هجیج«، »ساتیاری«، 
»شمشیر« و...، برخورداری از موزه ها و برگزاری جشنواره های انار، 
غار »قوری قلعه« و دیگر جاذبه های گردشــگری این شهر هنوز 

نتوانسته رنج بیکاری را بر مردم این دیار هموار کند.

رنج بیکاری
وجود این ظرفیت های گردشــگری درحالی اســت کــه پاوه از 

شهرستان های بیکار استان کرمانشاه به حساب می آید که براساس 
برخی آمارها، نرخ بیکاری دراین شهرستان به حدود ۲۸درصد هم 
می رسد و این موضوع تعداد قابل توجهی از مردم این شهرستان را 
وادار به انجام کار سخت و طاقت فرسای کولبری کرده است؛ شغلی 
که راه ناگزیر بسیاری از مرزنشینان کرمانشاهی است و آمار نشان 
می دهد بیش از ۱۲هزارو ۷۰۰خانوار در روســتاهای صفرمرزی 
این استان از راه کولبری رسمی در بازارچه های مرزی امرارمعاش 
می کنند.پاوه همچنین به »شــهر بدون چراغ قرمز« هم معروف 
اســت؛ توپوگرافی کوهستانی خاص منطقه و شــیب زیاد دامنه 
کوه های آن، سبب شــده در تقاطع های این شهر زمین مسطحی 
برای قراردادن چراغ وجود نداشته باشد و به همین دلیل لقب شهر 
بدون چراغ قرمــز را به خود اختصاص داده اســت. مردم این دیار  
ارزش و قدر زمین را خوب می دانند؛ چراکه زمین و مسکن در پاوه 

به دلیل توپوگرافی سخت و خشن   آن، نسبتا گران است.
اینها اما همه مشکالت مردم پاوه نیست، چراکه صنعت و کشاورزی 
هم آنچنان که باید دراین منطقه رونق نــدارد و فعالیت های این 
حوزه بــه باغداری محدود شده اســت. جاده های نامناســب هم 
راه های این شهرستان را پرخطر کرده است؛ چالشی که از مشکالت 
اساسی مردم به حساب می آید و خواستار اتخاذ تدابیر ویژه ای برای 

برون رفت از چنین وضعیتی هستند.
گذشته از کم آبی و بیکاری، گرانی مسکن هم یکی دیگر از مشکالت 
مردم پاوه است؛ چالشــی که کمبود زمین دلیل اصلی آن ارزیابی 
می شود. فعاالن حوزه مسکن در پاوه معتقدند ناکافی بودن میزان 
تسهیالت درنظر گرفته شده، از مشکالتی است که مردم این شهر 
را از خرید خانه دور کرده و به بازار اجاره نشــینی رونق داده است. 

همسان بودن میزان تسهیالت با نقاطی که برای ساختمان سازی 
نیازی به »کوه بری« نیســت و به راحتی می توان عملیات پی کنی 
را انجام داد، مردم پاوه را دراین حوزه با مشــکالت بسیاری مواجه 
کرده است. درکنار اینها تأثیر بعد مسافت بر افزایش قیمت مصالح 
ساختمانی مزید بر علت شده تا به گرانی خانه دراین منطقه دامن 
زده شود. با یک محاسبه سرانگشتی می توان به این نتیجه رسید که 

ساخت مسکن در شهرستان پاوه چندبرابر سایر نقاط هزینه دارد.
به نظر می رســد پاوه برای رهایی یافتن از مشــکالت بسیاری که 
زندگی مــردم این منطقه را با دشــواری مواجه کــرده، نیازمند 

برنامه ریزی های مدون برای دستیابی به توسعه و آبادانی است.

پاوه در بحران آبی
سرپرســت فرمانداری پاوه در گفت وگو با همشهری به مشکالت 
مختلف این شهرستان اشــاره می کند و می گوید: کم آبی یکی از 
مهم ترین مشکالت پاوه است؛ در گذشــته با »تنش آبی« دراین 
شهرســتان مواجه بودیم که اکنــون به »بحران آبــی« تبدیل 

شده است، چراکه با کاهش ۳۵درصدی بارش ها روبه رو هستیم.
»جلیل باالیی« می افزاید: شرایط جغرافیایی پاوه به گونه ای است که 
باید برای شهرها و روستاهای این شهرستان متناسب با شرایط ویژه 
منطقه تصمیم گیری کرد و تأمین منابع آب از طریق مخازن و پمپاژ 

از چشمه ها توسط خطوط انتقال صورت می گیرد.
وی با بیان اینکه بارش ها در شهرستان پاوه بیشتر سیالبی است و 
مخازن توانایی ذخیره طوالنی مدت آب را ندارند، ادامه می دهد: 
با توجه به اقدام های انجام شــده، درحال حاضر مشکالت مربوط 
به کم آبی از طریق اجرای خطوط انتقال، بهســازی چشــمه ها و 

همچنین آبرسانی سیار در حال رفع شدن است.
باالیی اظهار می کند: بیشتر جمعیت این شهرستان در شهر پاوه 
متمرکز هستند و با توجه به این موضوع، با اجرای طرح خط انتقال 
آب »هانی کوان« مشــکل کم آبی دراین شهر تاحدود زیادی رفع 
شده است. همچنین از ۵شهر این شهرستان تنها شهر »بانه وره« 
به دلیل نداشتن منبع آب کافی با مشکل مواجه است و شهرهای 
»نوسود«، »نودشه« و »باینگان« نیز چالش حادی در زمینه تأمین 

آب ندارند.
وی تصریح می کند: هم اکنون به شهر بانی وره و ۱۰روستای دیگر 
از طریق تانکر، آبرسانی انجام می شود. همچنین تعدادی دستگاه 
پمپاژ برای استفاده برخی از روستاهای این شهرستان نصب و برای 
روستاهای »چورژی«، »خانقاه« و »دوریسان« خط جدید انتقال 

آب تعریف شده است.

چاره اندیشی برای آب رسانی به باغ ها
سرپرست فرمانداری پاوه درباره مشکل تأمین آب برای باغ های این 
شهرستان هم می گوید: باغ های پاوه سرمایه اقتصادی، طبیعی و 
معیشتی مردم محسوب می شوند و تأمین آب برای آنها در اولویت 
دستگاه های مربوط قرار گرفته است. برهمین اساس با انتقال آب 
چشمه بل به باغ های نودشه، بخشی از نگرانی مردم دراین حوزه 
کاسته شد. همچنین برای تأمین آب موردنیاز باغداران روستای 
خانقاه، خط انتقال پساب تصفیه خانه درنظرگرفته شده که درحال 

طی کردن مراحل پایانی است.
باالیی عنــوان می کند: درحال حاضر ازمجمــوع 4هزارهکتار باغ 
موجود در شهرستان پاوه، نزدیک به ۲هزارهکتار آن با روش های 

سنتی درحال آبیاری است.
وی ادامه می دهد: مشکالت آبی شهرستان پاوه احصا و راهکارهای 
رفع آن هم مشخص شده و باید اقدام های مورد نظر با جدیت دنبال 
شود. البته مردم این شهرســتان نیز همکاری خوبی با مسئوالن 
دارنــد و درحال مدیریت منابــع آبی در حوزه مصــرف خانگی و 

کشاورزی هستند.

دردسرهای کمبود زمین در پاوه
این مسئول همچنین کمبود زمین در پاوه را از عامل تاثیرگذار بر 
افزایش بیکاری دراین شهرســتان می داند و می گوید: در منطقه 
اورامانات و به ویــژه پاوه، کمبود زمین مناســب، به عنوان یکی از 
اصلی ترین دالیل باال بودن نرخ بیکاری درمیان جوانان به شــمار 

می رود، چراکه قابلیت کشاورزی درسطح گسترده وجود ندارد.
باالیی می افزاید: ازســوی دیگر به دلیل کوهستانی بودن منطقه، 
نمی توان واحدهای تولیدی ایجاد کرد. به نظر می رسد بهتر است 
برای رفع بیکاری، رویکردها در پرداخت تسهیالت مورد بازنگری 
قرار گیرد. البته شهرداری ها باید سازوکاری درنظر بگیرند تا همه  
شهرهای شهرســتان پاوه دارای منطقه کارگاهی مناسب و قابل 
توســعه باشــند.وی درباره جاده های پرخطر این شهرستان نیز 
اضافه می کند: بیش از ۲دهه است که پروژه تعریض جاده قزانچی 
به پاوه مطرح شده است، اما تا یک سال قبل عملیاتی نشده بود تا 
اینکه سال گذشته با پیگیری های نماینده استان درمجلس شورای 
اســالمی و همچنین اســتانداری، اجرای این پروژه آغاز شد. با 
بهره برداری از این پروژه تا حد زیادی می توان امیدوار بود که ضریب 

ایمنی این مسیر افزایش یابد.

4

ظرفیت های مهجور 
دریاچه ارومیه

3,2

 بهار 
کسب و کارهای آنالین 

در استان ها

جنجال های اخیر پیرامون تصویب طرح »صیانت از حقــوق کاربران در فضای مجازی« 
در مجلس شورای اسالمی اگرچه به صف آرایی مخالفان و موافقان و طرح استدالل های 
گوناگون آنان در رد یا تأیید این طرح انجامید، اما بار دیگر بحث جایگاه کسب وکارهای 
آنالین در اقتصاد امروز کشور را به سوژه داغ رسانه ها و افکارعمومی تبدیل کرد. نگرانی 
از تأثیر نامطلوب محدودیت در دسترسی به اینترنت بر کسب وکارهای آنالین سبب شد 
کارشناســان و فعاالن اقتصادی بار دیگر با طرح های استدالل های تخصصی، نسبت به 
درخطر قرار گرفتن کسب وکارهای نوپا در فضای مجازی هشدار بدهند و خواستار بررسی 

همه جوانب تصویب چنین طرحی شوند.

 بیکاری، کم آبی، جاده های نا ایمن و گرانی 
 مسکن از مهم ترین چالش های زندگی
پاوه؛ سرزمینی در دل سنگ در بزرگ ترین شهر پلکانی ایران است
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 بهار کسب و کارهای آنالین
 در استان ها

 همه گیری ویروس کرونا و توسعه ضریب نفوذ اینترنت در شهرها و روستاها
 به کسب وکارهای اینترنتی د رونق داده است

آذربایجانغربی
استفاده از فضای مجازی برای عرضه انواع محصوالت، تا ۲سال قبل عمدتا منحصر 
به فعالیت اپلیکیشن های خارج از استان بود و شهروندان آذربایجان غربی غالبا 
از اپلیکیشــن هایی که در سطح کشور مطرح بودند، اســتفاده می کردند. اما در 
۲سال گذشته کسب و کار مجازی حتی درمیان بانوان استان هم رونق گرفته و 
۲اپلیکیشن بومی نیز دراستان از محبوبیت خاصی برخوردار شده اند. همچنین 
فروش آنالین فرصتی ویژه برای سوپرمارکت های کوچک و رستوران های خانگی 
ایجاد کرده اســت. در روســتاها دولت حمایت ویژه ای از کسب وکارهای آنالین 
دارد و با توجه به اینکه این اســتان از قطب های تولید میوه در کشور به حساب 
می آید، عالوه بر فروش مجازی صنایع دســتی، درتعدادی از روستاهای جنوبی 
آذربایجان غربی کســب وکارهای مجازی به ویژه در حــوزه فروش محصوالت 
کشاورزی خشک موفقیت خوبی داشته اند و یکی از نمونه های موفق استان دراین 
حوزه، فروش میوه خشک شده به صورت مجازی است که به ابتکار ۵زن در ارومیه 

راه اندازی شده است.

مازندران
 مازندران در حوزه استفاده از بستر اینترنت، از استان های پیشتاز کشور به حساب 
می آید. همین ضریب نفوذ باال سبب شده سرعت رشد کسب و کارهای مجازی 
در استان درچند سال اخیر و به ویژه از زمان همه گیری ویروس کرونا بیشتر شود، 
به طوری که بسیاری از فروشگاه ها صفحه مجازی راه اندازی کرده اند و بخشی از 
فروش محصوالت شــان را دراین بستر انجام می دهند. رشــد استفاده از فضای 
مجازی در کســب وکارهای مازندران را می توان از افزایش آمار مرسوالت پستی 
دراین استان طی یک ســال اخیر دریافت؛ موضوعی که »سیدمصطفی فالح« 
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات مازندران نیز در گفت وگو با همشهری آن را 
تأیید می کند. برخی نیز اپلیکیشن های بومی را در حوزه خدماتی مانند کارواش 

آنالین یا فروش محصوالتی مانند میوه و تره بار راه اندازی و در بعضی 
شــهرهای اســتان هم مخاطبانی جذب کرده اند، اما استفاده از 
پلتفرم های مطرح خارجی همچنان در اولویت قرار دارد. گرایش 
زیاد روســتاییان به معرفی محصوالت خود در فضای مجازی نیز 

قابل توجه است. 

اصفهان
آمار نشان می دهد بیش از هزار کسب و کار مجازی در استان و حدود 
۶۰۰واحد کسب وکار مجازی در شــهر اصفهان فعالیت می کنند، اما 
این عدد با وجود افزایش چشــمگیر در ســال های اخیر، همچنان در 
مقایسه با تعداد فعاالن کسب وکارهای سنتی، ناچیز است. دراین استان 
زیرساخت های اینترنتی کامال فراهم است و شتاب دهنده هایی نیز ایجاد 
شده تا کسب وکارهای مجازی رونق بیشتری داشــته باشند. با این حال 
جایگزینی کســب وکارهای ســنتی با مجازی، هنوز محسوس نیست و 
صاحبان مشــاغل همچنان به مراوده ها و معامله های سنتی عالقه دارند. 
این عالقه در کسب وکارهای روستایی بیشتر هم هست و مشاغل این حوزه 
هنوز عالقه چندانی به فعالیت در فضای مجازی از خود نشان نداده اند. ازسوی 
دیگر، اپلیکیشن های بومی طراحی شده در دوران کرونا هنوز ازنظر کمیت 
و کیفیت چندان مناسب نیستند و اســتقبالی که انتظار می رفت هم از آنها 
صورت نگرفته است. فعالیت اپلیکیشن هایی در زمینه گردشگری و خدمات 
حمل ونقل و پیک از نمونه های نسبتا موفق استفاده از اپلیکیشن های بومی 

در اصفهان هستند. 

چهارمحالوبختیاری
 فروش اینترنتــی در چهارمحال وبختیاری از رشــد قابل توجهی برخوردار و 
همه گیری ویروس کرونا نیز سبب شده تا کسب وکار آنالین رشد چندبرابری 
داشته باشند، به طوری که آمار نشان می دهد سال گذشته میزان خرید اینترنتی 
در استان، افزایش حدود ۲۰۰درصدی داشته است. درحال حاضر ۷۰فروشگاه 

اینترنتی فعال در اســتان وجود دارد که دراین میان، ۵فروشگاه تمام کاالهای 
موردنیاز خریداران را دارند، اما بقیه به صورت تــک محصولی یا چندمحصولی 

فعالیت می کنند. این درحالی است که تنها ۱۰فروشگاه اینترنتی استان دارای 
مجوز از اتحادیه کشوری کسب وکار مجازی هســتند، چراکه صدور مجوز 
برای فعالیت این فروشگاه ها به صورت کشوری است و مجوز فعالیت برای این 
فروشگاه ها در استان و شهرستان صادر نمی شود. فروشگاه های بزرگ و عمده 

فروشی های استان نیز در اپلیکیشن »همه کارا« در استان ثبت شده اند تا کاربران 
بتوانند با ورود به این اپلیکیشن، کاالها مورد نیازشان را خریداری کنند. ازسوی 
دیگر در اســتان چهارمحال وبختیاری فروش اینترنتی در شبکه های اجتماعی 
مانند اینستاگرام نیز بسیار پررنگ است و صفحه  های متعددی در زمینه فروش 
لباس، ظروف، کیف وکفش و غذاهای خانگی فعالیت می کنند و با استقبال مردم 

مواجه شده اند.

آذربایجانشرقی
 با همه گیری ویــروس کرونا که ســبب تعطیلی برخی واحدهــای صنفی در 
آذربایجان شــرقی، به ویژه در تبریز به عنوان مهم ترین شهر تجاری شمال غرب 
کشور شد، کسب وکارهای مجازی دراین استان رونق ویژه ای گرفتند. اصناف و 
کسبه، محصوالت خود را از طریق شبکه های مجازی و صفحه های اینستاگرام و 
تلگرام به خریداران عرضه کردند و فعاالن برنامه نویسی استان نیز فرصت یافتند 
تا بازارهای خرید و فروش مجازی در اســتان راه اندازی کنند. در ۲سال گذشته 
حداقل ۵اپلیکیشن بومی استان با اسامی محلی ارائه شده که میزان استقبال از 
این بازارهای مجازی هرچند ایده آل نبوده، اما مسئوالن از آنها حمایت می کنند. در 
تبریز یکی از جوانان مبتکر موفق شد در زمینه فروش مجازی فرش، با راه اندازی 
اپلیکیشنی ساده و همکاری چند فرش فروش منطقه سردرود که پایتخت جهانی 
تابلو فرش است، موفقیت های خوبی به دست آورد و به صنعت تابلو فرش که در 

دوران همه گیری ویروس کرونا صدمه زیادی دیده بود، کمک کند.

کرمان
استان کرمان هم بــا همه گیــری ویــروس کرونا در 

گرفته و به فضای برخی کسب وکارها از شیوه سنتی فاصله 
واحدهای متعدد نشــان مجازی رو آورده اند، اما تعدیل نیرو، بیکاری و تعطیلی 

می دهد که کسب وکارهای مجازی آن طور که باید، نتوانسته جایگزین شیوه های 
سنتی شود.  با طوالنی شــدن همه گیری ویروس کرونا و بروز پیک های متعدد 
بیماری، شــمار متقاضیان راه اندازی فروشــگاه های مجازی روبه افزایش است 
و اکنون بر شیشــه مغازه های زیادی در کرمان، آدرس سایت های اینترنتی به 
مشتریان معرفی شده است. روستاها اما هنوز به کسب وکارهای نوین روی خوش 
نشان نداده اند. فروشــگاه های اینترنتی و اپلیکیشــن هایی که بیشتر در حوزه 
عرضه تلفن همراه، رایانه، لپ تاپ و به طورکلی لــوازم صوتی و تصویری فعالیت 
می کند یا »دیجی  میوه« که متولد کرمان است، در ایام همه گیری ویروس کرونا 

توانسته اند نقش  موثری در خدمات رسانی داشته باشند. به طورکلی 
کسب وکارهای مجازی در کرمان در مقایسه با شهرهای 

بزرگی مانند تهران، رونق و توسعه چندانی نداشته 
اســت و چالش هایی ازجمله پهنای باند و 

ســرعت نه چندان مطلوب اینترنت 
باعث بروز تأخیرهایی در ارسال 

مرسوالت می شود.

همدان
در استان همدان مدتی اســت فعالیت اســتارتاپ ها و کارآفرینی دراین حوزه 
موردتوجه قرار گرفته و ۲۱4واحد دارای مجوز در حوزه کسب وکارهای مجازی 
فعالند که ۲۵درصد ظرفیت های موجود در همدان محسوب می شود و می توان 
به افزایش آن امیــدوار بود. مهم ترین عامــل در افزایش ایــن ظرفیت، بهبود 
زیرســاخت های الکترونیکی اســت و پارک های علم و فناوری می توانند دراین 
زمینه موثر باشند. دراین میان اما باید اشاره کرد که زیرساخت های اینترنتی در 
روستاهای همدان چندان قوی نیســت و باید دراین زمینه تالش بیشتری کرد. 
از ابتدای سال جاری توجه به کســب وکارهای مجازی در دستورکار مسئوالن 
همدان بوده و قرار است درآینده و پس از فروکش کردن موج همه گیری ویروس 
کرونا، یک سمینار بزرگ برای تشویق فعاالن اقتصادی باهدف افزایش فعالیت در 
فضای مجازی در همدان برگزار شود. ازسوی دیگر اگرچه مجوزها از تهران صادر 
می شود، اما گاهی ســالیق متفاوت مدیران دستگاه های مختلف استان، مانع از 
تسهیل روند صدور مجوز برای ورود به فضای کسب وکارهای مجازی می شود. از 
نمونه های موفق کسب وکار آنالین در همدان، می توان به یک فروشگاه اینترنتی 
اشاره کرد که اگرچه در حوزه عرضه شیرینی و میوه فعالیت می کند، اما توانسته 
دراین حوزه بدرخشــد و حتی در توزیع موادغذایی مانند مرغ با دســتگاه های 

اجرایی همدان نیز همکاری کرده است.

گیالن
گیالن ازنظر کســب وکارهای آنالین جایگاه خوبی درمیان استان های کشور دارد و 
بسیاری از مشاغل کوچک توانسته اند با استفاده از اپلیکیشن ها، حوزه کاری خود را ارتقا 
دهند. درمجموع گیالن ازنظر نرم افزاری و همچنین تولید بازی های رایانه ای، عملکرد 
خوبی به نسبت جمعیت خود دارد و از مراکز رشــد خالق در حوزه کشاورزی و فنی 
مهندسی و... بهره مند است. یکی از آنها مرکز نوآوری صنایع فناوری های خالق است که 
سال گذشته یکی از باالترین درآمدها را داشته است. ازسوی دیگر اپلیکیشن های بومی 
گیالن و سامانه  هایی که به طور مختصر به آنها LMS گفته می شود، برای آموزشگاه ها 
و مدارس دولتی و غیردولتی مورد استفاده قرارگرفت. مورد دوم پلتفرم هایی بود که 
برای کسب وکارهای مجازی شکل گرفت و در گیالن گسترش موفقیت آمیزی داشت. 
این موضوع در توسعه گردشــگری هم عملکرد موفقی داشــت و در حوزه روستایی 
نیز اســتارتاپ هایی برای ارائه خدمات 
کشــاورزان و دامــداران 

راه اندازی شد.

فارس
هرچند رونــد همه گیری ویروس کرونا بســیاری از کســب وکارها را در نقاط 
مختلف اســتان فارس مختل کرد، اما ازسوی دیگر سبب شــد نگاه جدیدی 
به کســب وکارهای اینترنتی فراگیر شود. در همین راســتا برنامه ریزی برای 
راه اندازی سامانه کسب وکارهای اینترنتی اســتان فارس از مدت ها قبل آغاز 
و ۲۳فروردینماه ۹۹ باحضور استاندار از ســامانه جامعی دراین حوزه رونمایی 
شد. با این وجود هنوز اطالعات مربوط به اصناف به صورت کامل دراین سامانه 
بارگذاری نشده است. عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی فارس دراین زمینه معتقد 
است که ایجاد یک کســب وکار الکترونیک و ماندگاری در بازارهای اینترنتی 
نیازمند توجه بی شائبه به پیش نیازهای این تکنولوژی ازجمله زیرساخت های 
موردنیاز است. درشرایطی که بیکاری در استان فارس چالشی اساسی به حساب 
می آید، این حوزه توانسته در کاهش نســبی بیکاری در حد و اندازه خود، موثر 
باشد. کارشناسان مهم ترین موانع توسعه کســب وکارهای اینترنتی دراستان 
فارس را مربوط به نبود زیرساختهای مناسب، عوامل مدیریتی، عوامل اقتصادی 
و نبود قوانین و مقررات حقوقی و مقاومت درمقابل تغییرات می دانند. آمار نشان 
می دهد حدود 4۹درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی استان صرفا درحوزه 
فروش کاال فعالیت می کنند که این میزان نســبت به ســال۱۳۹8 درحدود 
۱۷درصد رشد داشته و حدود ۲۷درصد از کسب وکارهای الکترونیک هم تنها 

به ارائه خدمات می پردازند.

قزوین
کرونا، میهمان ناخوانده ای بود که بســیاری از کســب وکارها را تعطیل کرد، اما 
دراین شرایط فروشــگاه های اینترنتی با ایجاد بستر های خرید و فروش آنالین، 
تهدید رکود بازار را به فرصت رونق کســب وکار های اینترنتی تبدیل کردند. در 
قزوین تخفیف های ویژه و خدمات رســانی در کم ترین زمان ممکن، سبب رونق 
کســب وکارهای اینترنتی شد، به طوری که در 8ماه گذشــته، بیش از ۱۳۲هزار 
مرسوله اینترنتی دراین استان جابه جا شده است و قزوینی ها با ۶۳درصد افزایش 
خرید اینترنتی، در ردیف استان های برتر دراین حوزه قرار گرفته اند. استان قزوین 
از ظرفیتی عظیم برای نقش آفرینی در مشاغل خانگی برخوردار است و دامنه این 
ظرفیت ها از تولیدات کشاورزی تا محصوالت چرمی را دربرمی گیرد. با وجود این 
حجم از ظرفیت، هنوز تا شرایط ایده آل فاصله طوالنی وجود دارد؛ چراکه کسب 
 و کارهای خانگی در روستاها نمی توانند جایگاه خود را ارتقا دهند. درحال حاضر 
۳فروشگاه اینترنتی برای فروش محصوالت متقاضیان در جهاد دانشگاهی وجود 
دارد و برنامه های آموزش فروش محصوالت در بسترهایی مانند اینستاگرام نیز 

در دستورکار قرار گرفته است.

کهگیلویهوبویراحمد
 آمار نشان می دهد ضریب نفوذ اینترنت در کهگیلویه وبویراحمد ۹۱/۹۷درصد 
است. همچنین براساس اعالم سرپرســت اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات 
کهگیلویه وبویراحمد، درحال حاضر تعداد مشــترکان پهن باند ســیار استان از 
۶۶۷هزارمشترک در ۳ماه سوم سال گذشــته به بیش از ۷4۳هزارمشترک در 
۳ماه چهارم رســیده اند که با این افزایش ۷۶هزارمشــترکی، ضریب نفوذ 

پهن باند ســیار از 88 درصد به ۹۷/۵ درصد افزایش پیدا کرده است. با 
وجود این، کهگیلویه وبویراحمد همچنان جزو اســتان های محروم 

ازنظر دسترسی به اینترنت محســوب می شود که به ویژه پس 
از همه گیری ویروس کرونا، مشــکالت زیادی را در زمینه 

آموزش و کسب وکارهای اینترنتی تجربه کرد. همین 
محرومیت هم اجازه نداده است بستر فعالیت های 
کسب وکارهای اینترنتی در اســتان چندان داغ 
باشد. هرچند بیش از ۱۰استارتاپ ازسوی پارک 
علم و فناوری این استان درحال داوری برای 
آغاز فعالیت هستند که زمینه فعالیت برخی 
از آنها برنامه نویسی و تولید اپلیکیشن است.

سمنان
 سمنان یکی از اســتان های پیشتاز در 
گســترش زیرســاخت های اینترنتی 
اســت و در ارزیابی شــاخص توسعه 
زیرســاخت های حــوزه ارتباطــات 
و فناوری اطالعات، در۵ســال اخیر 

همــواره یکی از ۳اســتان برتر 
کشور به شــمار رفته است. 
وجود این زیرساخت ها در 
شهرها و بیشتر روستاهای 
سمنان سبب شده گرایش 

به استفاده از فضای مجازی 
در حوزه کســب وکار دراین 

استان طی چند سال اخیر رشد 
محسوسی داشته باشد. به تازگی نیز با 
هدف تشویق صاحبان ایده های 

فناورانه در سمنان نخستین پارک 
اقتصاد دیجیتال استان به بهره برداری 
رســید. همچنیــن بــرای حمایت 
از مشــاغل خرد و خانگی بر بستر 
فضای مجازی، اخیراً پیگیری هایی 
به منظــور اجرای طرح »ســکوی 
تجارت الکترونیک« ازسوی شرکت 
ملی پست انجام شده است تا عرضه محصوالت بنگاه های کوچک و مشاغل خانگی 
در فضای مجازی و فروش آنالین در این اســتان ضریب نفوذ بیشتری پیدا کند. 
همچنین اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان اعالم کرده است از طراحان 

اپلیکیشن  دراین استان حمایت خواهد کرد.

هرمزگان
در سال های اخیر و به ویژه پس از آغاز همه گیری ویروس کرونا در ایران، بیشتر 
کسب وکارها به فضای مجازی وارد شده اند و هرمزگان نیز دراین زمینه مستثنا 
نیست و رشد فعالیت های تجاری و اقتصادی در فضای مجازی دراین استان هم 
در زمان همه گیری ویروس کرونا افزایش چشمگیری داشته است. در هرمزگان 
اپلیکیشن های متعددی برای فعالیت اقتصادی در فضای مجازی ساخته شده که 
ازجمله آنها می توان به اپلیکیشن هایی اشــاره کرد که در حوزه آموزش آشپزی 
غذای هرمزگانی فعالیت می کنند. البته دراستان هرمزگان فعالیت های تجاری 
دیگری هم در زمینه فروش محصوالت مشاغل خانگی در شبکه های اجتماعی 
انجام می شود که با استقبال خوب مخاطبان روبه رو شده است. در کنار فعالیت های 
اقتصادی در شبکه های اجتماعی استان، فعالیت های هنری و آموزشی نیز از رونق 
خوبی برخوردار شده است و بسیاری از هنرمندان و طالبان علم و هنر نیز دراین 
عرصه حضور پررنگی دارند که زمینه ساز ایجاد فضای کسب وکار برای هنرمندان 

و اساتید در حوزه های مختلف آموزشی هم شده است.

جنجال های اخیــر پیرامون تصویب طــرح »صیانت از حقــوق کاربران در 
فضای مجازی« در مجلس شــورای اســامی اگرچه به صف آرایی مخالفان و 
موافقان و طرح استدالل های گوناگون آنان در رد یا تأیید این طرح انجامید، اما 
بار دیگر بحث جایگاه کسب وکارهای آناین در اقتصاد امروز کشور را به سوژه 
داغ رسانه ها و افکارعمومی تبدیل کرد. نگرانی از تأثیر نامطلوب محدودیت در 
دسترسی به اینترنت بر کسب وکارهای آناین سبب شد کارشناسان و فعاالن 
اقتصادی بار دیگر با طرح های اســتدالل های تخصصی، نسبت به درخطر قرار 
گرفتن کسب وکارهای نوپا در فضای مجازی هشدار بدهند و خواستار بررسی همه 
جوانب تصویب چنین طرحی شوند. اینها درحالی است که پس از آغاز همه گیری 

ویروس کرونا در کشور و ایجاد برخی محدودیت ها در فعالیت بسیاری از اصناف، 
بهره گیری از بستر اینترنت و فضای مجازی برای سرپا نگه داشتن کسب وکارها 
بیش از پیش موردتوجه قرار گرفت و بسیاری از فعاالن اقتصادی توانستند دراین 
عرصه فرصت ســازی و فضای جدیدی برای توسعه فعالیت های اقتصادی خود 
ایجاد کنند؛ فضایی که با توجه به وضعیت کرونایی کشور، با استقبال روزافزون 
مردم مواجه شد و امروز به بخش جدایی ناپذیر از زندگی آنان تبدیل شده است. 
در پرونده پیش رو وضعیت گسترش کسب وکارهای فضای مجازی را، به ویژه پس 
از آغاز همه گیری ویروس کرونا، در اســتان های مختلف بررسی کرده ایم و به 

واکاوی گام های برداشته شده دراین عرصه پرداخته ایم که در ادامه می خوانید.
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خراسانشمالی
ســبک ســنتی زندگی مردم در خراسان شــمالی با همه گیری ویروس کرونا 
دستخوش برخی تغییرات شد، اما در حوزه کسب وکارهای اینترنتی این تغییرات 
محسوس نبود. با این وجود مسئوالن خراسان شمالی در ابتدای همه گیری ویروس 
کرونا اقدام به طراحی و رونمایی از یک برنامه بومی خرید کردند؛ »سروینا« نامی 
بود که فضای رسانه ای استان را تحت تأثیر قرار داد و استاندار هم در جلسه های 
متعدد پیگیر لحظه به لحظه میزان اســتقبال مردم از این برنامه بود؛ طرحی که 
به گفته مدیرکل ارتباطات اســتان تجربه تقریبا موفقی در توجه به کسب وکار 
اینترنتی بود، اما مردم این استان استقبال چندانی از این سامانه نکردند. چندماه 
بعد شــرکت های دانش بنیان خراسان شــمالی توانســتند در زمینه راه اندازی 

فروشگاه های اینترنتی وارد شوند و اقدام هایی دراین زمینه انجام دهند. 

اردبیل
 با وجود بازار داغ حضور اصناف شــهر اردبیل در فضای مجــازی، این رونق در 
شهرستان های این استان هنوز چندان مشاهده نمی شود و دلیل آن هم کوچک 
بودن محیط و نبود زیرساخت های اینترنتی موردنیاز در روستاهای استان است. 
برخی از فعاالن صنفی اردبیل معتقدند همه گیری ویروس کرونا تاثیر زیادی بر 
فعالیت آنها ند اشته است، چراکه سعی کرده اند بیشــتر تمرکز خود را بر فروش 
غیرحضوری بگذارند. این موضوع سبب شــده برخی از آنها با توجه به استقبال 
مشتریان، شعبه های دیگری هم برای خود راه اندازی کنند. یکی از بانوان اردبیلی 
که در فروش محصوالت صنایع دســتی ازطریق فضای مجازی فعالیت می کند، 
دراین باره می گوید: » در روســتای نزدیک اردبیل ساکن هستم و امکان فروش 
تولیدات خود به ساکنان روستا را ندارم. از طرفی نمی توانم در شهر مغازه اجاره 
کنم و هر روز برای کسب وکار به شهر بروم، اما با استفاده از فضای مجازی، موفق 
شدم هنر و تولیدات خود را به مشتریان معرفی کنم و حتی مغازه داران نیز برای 

تولید عمده، سفارش می دهند.«

لرستان
استان لرستان 138فروشگاه مجازی دارد که 47صدم درصد کسب وکارهای این 
استان را شامل می شود. این تعداد فروشگاه مجازی تنها 22صدم درصد جمعیت 
لرستان را پوشش می دهد که رقم ناچیزی است. برخی بررسی ها نشان می دهد 
لرستان درمیان استان هایی با نامناسب ترین وضعیت کسب وکارهای اینترنتی قرار 
دارد که به نسبت جمعیت خود، کم ترین فروشگاه اینترنتی را ثبت کرده اند. این 
موضوع نشان می دهد از ظرفیت های فعالیت اقتصادی در فضای مجازی آن گونه که 
باید، دراستان لرستان بهره گیری نشده است و ضعف های اساسی دراین حوزه وجود 
دارد. با توجه به این که بیشتر مشاغل در کشور به سمت اینترنتی شدن و فعالیت بر 
بستر اینترنت پیش رفته اند، به نظر می رسد مسئوالن مربوط در استان لرستان باید 

هرچه سریع تر فکری به حال این موضوع بکنند 
تا از قافله رونق کســب وکارهای 

آنالین عقب نمانند.

مرکزی
چند سالی می شود که ارائه خدمات آنالین و غیرحضوری در استان مرکزی آغاز 
شده اســت، اما محدودیت های کرونایی سبب شد در یک سال ونیم گذشته، این 
روند شــتاب گیرد. براین اســاس ارائه خدماتی مانند آموزش  مجازی، خدمات 
پزشکی آنالین، نوبت دهی آنالین و خریدهای اینترنتی در استان رونق گرفته است. 
اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان مرکزی در فروردین ماه سال گذشته 
برای معرفی متولیان حوزه فناوری ارتباطی به اصنــاف و افراد نیازمند دریافت 
ســرویس های غیرحضوری و اینترنتی، جلســه هایی برگزار کــرد و تعدادی از 
کسب وکارهای خرد، به فعاالن حوزه فناوری متصل شدند. ازسوی دیگر در زمینه 
ایجاد بستر ارتباطی مناســب و تأمین اینترنت برای ارائه کسب وکارهای آنالین 
در مناطق شهری مشــکلی وجود ندارد. حدود 80درصد روستاهاس استان نیز 
به اینترنت دسترســی دارند و زمینه ارائه خدمات آنالین در این روستاها فراهم 
شده است. در حوزه کسب وکارهای روستایی هم طرح »دهکام« درحال اجراست 
که فروش آنالین محصوالت تولیدی در مناطق روستایی را برعهده دارد. مجری 
این طرح بخش خصوصی است، اما از حمایت های بخش دولتی و وام های کم بهره 
مرتبط با کسب وکارهای حوزه آی.سی.تی در مناطق روستایی استفاده کرده است. 

خراسانجنوبی
 در خراسان جنوبی مردم کمتر به خرید غیرحضوری عالقه دارند. تعداد زیادی از 
شهرهای این استان جمعیت کمتر از 200هزارنفر دارند و ازطرفی جامعه روستایی 
انگیزه ای برای این گونه خریدها ندارند ، زیرا مســاحت زیاد استان و پراکندگی 
جمعیت، هزینه ارسال اقالم را بســیار باال برده است. براساس آمار، سهم فروش 
اینترنتی در بازار خرده فروشی آنالین تنها 2درصد است و ۹8درصد آن غیرآنالین 
است و در شــهرهای کوچک تر این آمار حتی به نصف می رسد. بررسی ها نشان 
می دهد 800هزارنفر در حوزه فروش اینترنتی در خراسان جنوبی فعالند که برای 
توسعه این بخش بسیار محدود است و کسب وکاری که می خواهد موفق باشد، باید 
به فروش فرااستانی فکر کند. درحال حاضر 10فروشگاه اینترنتی در شهر بیرجند 
فعال هستند و مدیران بیبشــتر آنها همکاری و مشارکت اصناف مرتبط ، به ویژه 
فروشــگاه های بزرگ و هایپرمارکت ها را در کنار اطالع رســانی و تبلیغات برای 
توسعه فعالیت فروشگاه های اینترنتی در خراسان جنوبی، موثر و ضروری می دانند.

البرز
براساس آمار مرکز توســعه تجارت الکترونیک، البرز جزو ۶استان برتر کشور در 
ایجاد کسب وکارهای اینترنتی است و بسیاری از کسب وکارها برای ادامه فعالیت 
خود به فضای مجــازی رو آوردند. به عنوان مثال، طرحی بــا همکاری معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری و جهاد دانشگاهی در استان راه اندازی شد تا 
صاحبان مشــاغل خانگی بتوانند محصول خود را در فضای مجازی ارائه دهند. 
همچنین نخستین »خانه استارتاپ« کشور در کرج راه اندازی شده که یک مدل 
موفق درکشور دراین حوزه محسوب می شــود. درسال های اخیر استارتاپ های 
مختلفی درحوزه های متکثر ازجمله کشــاورزی، صنعت و خدمات در اســتان 
راه اندازی شده است. سامانه هوشمند خدمات گردشگری هم با تمرکز بر برآوردن 
نیازمندی های سفر داخلی، درحال توسعه یک سوپراپ گردشگری است. فعالیت 
اپلیکیشــن هایی در زمینه خرید و مدیریت آنالین بیمه هم ازجمله اقدام های 
موفقی بوده که ازسوی جوانان اســتان راه اندازی دراین عرصه انجام شده است. 
آن گونه که مسئوالن مربوط دراســتان می گویند، برای حضور کسب وکارهای 
روستایی و کشاورزی در بستر اینترنت هم برنامه هایی طراحی شده، اما هنوز به 

نتیجه نرسیدهاست.

قم
بیش از ۵هزار واحد صنفی در استان قم بر بستر اینترنت کسب وکار دارند و چند 
نشان تجاری معروف کشور دراین استان فعالیت دارند که استقبال مناسبی از آنها 
شده است. ضریب نفوذ اینترنت در استان بیش از 113درصد است و یک سکوی 
نرم افزاری استان و دارای نشان تجاری معروف در کشور )با سالم(، قابلیت های 
مناسبی برای روستاییان و کســب وکارهای آنها به منظور ارتباط مستقیم بین 
تولیدکننده و مصرف کننده نهایی به وجود آورده اســت. از »باسالم« استقبال 
خوبی شده و برای رسیدن به وضعیت مطلوب نیازمند تالش، تعامل و 
همراهی است. استان قم در حوزه های نوبت دهی اینترنتی 
و فروشــگاه های اینترنتی نیــز عملکرد موفقی 

داشته است.

کرمانشاه
دراستان کرمانشاه در حوزه فناوری اطالعات بسترهای 

مناسبی برای کســب وکارهای اینترنتی درزمینه جابه جایی 
کاال و مرسوالت، فروشگاه های اینترنتی، فروش البسه، تولید محتوا 

و آموزش و تدریس فراهم شده اســت. اداره کل ارتباطات و فناوری 
اطالعات کرمانشاه با شناســایی پلتفرم های تجاری، زمینه ساز 

ترغیب فروشگاه ها به سمت فروش اینترنتی شده است. برخی 
از محصوالت گیم، پویانمایی و خدمات زیرســاخت های 

ارتباطی و شبکه ای استان کرمانشــاه توسط برخی از 
شرکت های بومی در عراق ارائه می شود و توسعه آن 

می تواند موجب ارتقای فضای کسب و کار شود. 
استقبال مردم اســتان نیز از فضای مجازی 

به ویژه تاکسی های اینترنتی، فروشگاه ها 
و... بسیار مناسب است.

کردستان
 در استان کردستان فعالیت های حوزه خدمات عمومی و خرید وفروش اینترنتی، 
بین 10 تا 1۵درصد در شرایط همه گیری ویروس کرونا توسعه یافته است. پس از 
همه گیری ویروس کرونا دراین استان، برخی استارتاپ ها نیز از آسیب این ویروس 
در امان نمانده و مانند بسیاری از کسب وکار ها دچار چالش شدند. با این وجود، 
برخی از استارتاپ های استان در حوزه خدمات جابه جایی کاال و مرسوالت، فروش 
الکترونیکی، فروش مایحتاج روزانــه، خدمات فروش بدون نیاز به کارت بانکی و 
حوزه آموزش الکترونیک توانسته اند بحران همه گیری ویروس کرونا را به فرصتی 
برای رونق بخشیدن به کسب وکار خود تبدیل کنند. فروشگاه های آنالین بومی 
در کردستان نیز با فروش محصوالت بومی به سراسر کشور در زمینه تولید عسل 
و شبیه ســازهای نرم افزاری دراین مدت رونق قابل توجهی پیدا کرده اند. پیک 
موتوری آنالین نیز یکی دیگر از این فعالیت های اینترنتی است که توانسته شعب 
دیگری در استان های همدان و کرمانشاه راه اندازی کند. در حوزه روستایی اما هنوز 
کسب وکار آنالین ویژه ای در کردستان شکل نگرفته است و فعالیت ها دراین حوزه 

به راه اندازی ۶0پست بانک و دفاتر آی. سی .تی محدود می شود.

سیستانوبلوچستان
کسب وکارهای اینترنتی در سیستان وبلوچستان هم به عنوان، یکی از محروم ترین 
استان کشور، فعال شده است، اما فعاالن این حوزه از ضعیف بودن اینترنت گالیه 
دارند. سیستان وبلوچستان به دلیل نداشتن زیرســاخت  های ضروری، نتوانسته 
در دوران همه گیری ویروس کرونا، مانند دیگر اســتان ها، جایگاه مناســبی در 
کسب وکارهای اینترنتی پیدا کند. اینترنت برای همه نقاط استان فراهم نیست و 
کاربران در مناطق زیرپوشش اینترنت هم از کندی و قطعی آن گالیه دارند. با این 
وجود اینترنت و شبکه های مجازی در فعالیت های اقتصادی سیستان وبلوچستان 
بی تاثیر هم نبوده و زمینه ساز رشــد برخی مشاغل شده اســت. به عنوان مثال، 
فعاالن حوزه گردشگری دراستان توانسته اند با معرفی جاذبه های گردشگری در 
فضای مجازی، نسبت به جذب گردشگر اقدام کنند. دراین سال ها تعداد مسافران 
سیستان و بلوچستان رشد داشته و این حوزه به دلیل وجود اپ ها و نرم افزارهای ارائه 
شده ازسوی فعاالن این حوزه، رونق خوبی یافته است. صنایع دستی استان هم به 
مدد فضای مجازی، به استان های مختلف و حتی خارج از کشور نیز صادر می شود.

ایالم
بیکاری در استان ایالم همواره از مشکالت بزرگ بوده و همه گیری ویروس کرونا 
نیز این معضل را افزایش داده است. به همین علت بسیاری از کسب وکارها در ایالم 
به سمت اینترنتی شدن پیش رفتند و در سالی که گذشت، خرید اینترنتی دراین 
استان نسبت به مدت مشابه ســال قبل، 10برابر افزایش یافته است. پیش بینی 
می شد که 70درصد از کسب وکارها طی ۶تا 7سال آینده وارد فضای آنالین شوند، 
اما همه گیری ویروس کرونا سبب شد این زمان به 2 تا 3 سال کاهش یابد. برهمین 
اساس افزایش خرید اینترنتی در استان ادامه دارد که این موضوع فرهنگ سازی 
برای خرید اینترنتی توسط مردم را نشان می دهد. از مزیت های استفاده از بازارهای 
مجازی صرفه جویی در زمان، هزینه و قیمت تمام شده است و به همین دلیل در 

ایالم بازارهای مجازی با استقبال روبه رو شده اند. 

خوزستان
 آمار نشــان می دهد ضریب نفوذ اینترنت در خوزســتان حدود صددرصد است. 
همچنین درحال حاضر 80درصد از روستا های این استان به اینترنت همراه متصل 
شده اند و به زودی پوشش صددرصدی در همه روستاهای استان فراهم خواهد شد. 
درمجموع 2هزارو228روســتای با جمعیت باالی 20خانوار در استان خوزستان 
وجود دارند که در برنامه ششم توسعه باید 80درصد این روستا ها به اینترنت همراه 
متصل شــوند. از این تعداد 87درصد، یعنی هزارو۹4۶ روستا تاکنون به اینترنت 
همراه متصل شده اند. خوزستان ازنظر زیرســاخت های اینترنتی وضعیت قابل 
قبولی دارد و براســاس آخرین آمار اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان 
بیش از ۶هزارنفر در کسب وکارهای اینترنتی مشغول به فعالیت هستند. همچنین 
38استارتاپ در سامانه فعاالن ICT خوزستان به ثبت رسیده است که اغلب آنها به 
نوعی کسب وکارهای اینترنتی هم محسوب می شوند. نانوایی آنالین، تاکسی آنالین 
بومی، شبکه اجتماعی گردشگری و اورژانس آنالین بخشی از نمونه های استارتاپ 

اینترنتی در خوزستان محسوب می شوند که به ثبت رسیده اند.

خراسانرضوی
 2سال گذشــته بیش از ۵هزار کســب وکار اینترنتی در خراسان رضوی به ثبت 
رسیده اســت. از ابتدای امســال 21۵نماد اعتماد الکترونیک برای سایت های 
کسب وکار اینترنتی در این استان صادر شده که این میزان نسبت به سال گذشته 
افزایش40درصدی داشته است. براین اساس سهم خراسان رضوی از تولید ناخالص 
داخلی در کســب  وکار های مجازی درحال افزایش است که این روند رو به رشد، 
نشان از تقویت زیرساخت های الکترونیک در توسعه کسب  وکار های مجازی دراین 
استان دارد. نخستین اســتارتاپ تخصصی تعاون روستایی در خراسان رضوی با 
موضوع خرید و فروش محصوالت کشاورزی، نهاده ها و مشاغل وابسته به صنعت 
کشاورزی در ســال 13۹۹ راه اندازی شد. همچنین روســتاهایی که در تولید 
صنایع دستی فعالیت می کنند، بعد از همه گیری ویروس کرونا، محصوالت خود 
را در فضای مجازی ارائه می دهند. یکی از فروشــگاه های اینترنتی عرضه کننده 
کاال در مشهد طی 2سال گذشته به عنوان پرفروش ترین و موفق ترین کسب و کار 

الکترونیک در خراسان رضوی معرفی شده است.

زنجان
استان زنجان سال گذشــته ازنظر بهبود فضای کســب وکار در رتبه پنجم کشور 
قرار داشته اســت؛ رتبه ای که بخش قابل توجهی از آن مرهون فعالیت روزافزون 
در حوزه کسب وکارهای آنالین است. برهمین اساس هم بود که بازاریانی که قبل 
از همه گیری ویروس کرونا برای فعالیت در حوزه فضای مجازی بسترسازی کرده 
بودند، بهتر نتیجه گرفتند و دیگر بازاریان نیز با الگــو گرفتن از آنها، به ناچار برای 
مقابله با کسادی بازار وارد فضای مجازی شدند. برخی معتقدند حضور اصناف در 
فضای مجازی به صورت خودجوش بوده است و هیچ آموزش و نظارتی وجود ندارد، 
درحالی که به اعتقاد آنان، اتاق اصناف اســتان باید دوره های آموزشــی تبلیغ در 
فضای مجازی را برای فعاالن اقتصادی استان زنجان برگزار کند. بیشتر از بازاریان، 
حضور فعاالن مشــاغل خانگی در فضای مجازی محسوس اســت؛ بانوان فعال در 
حوزه صنایع دستی، فعالیت های خدماتی و آشپزی این روزها چرخ زندگی شان در 
فضای مجازی می چرخد. کارشناسان معتقدند این استقبال از فضای مجازی برای 
راه اندازی کسب وکار در شرایطی است که زیرساخت های اینترنتی به شکلی ایده آلی 
در مناطق محروم و روستاها فراهم نشده است و اگر این امکان برای همه اهالی استان 

فراهم شود، فضای مجازی می تواند روزنه امیدی برای رونق کسب وکارها باشد.

یزد
 یزد، از اســتان های موفق در حوزه فضای مجازی محسوب می شود و بسیاری از 
جوانان بیکار با تحصیالت دانشگاهی، در اپلیکیشن های مختلف ازجمله تلگرام، 
واتساپ و اینستاگرام اشــتغال دارند. برخی هم با ایجاد ســایت خرید و فروش 
محصوالت از کانال های مختلف و ایجاد بسترهایی به عنوان واسطه برای فروش 
محصوالت مختلف، وارد عمل شده اند. یکی از نمونه های موفق، یک سایت فعال 
در حوزه فروش صنایع دستی است که در حوزه بین المللی هم کار می کند. با توجه 
به سطح پوشش اینترنت حتی در تمام روستاهای استان، زیرساخت های مناسبی 
برای فعالیت در حوزه فضای مجازی فراهم اســت و بیشتر شرکت های فعال در 
داخل شهرها به عنوان واسطه، محصوالت روستایی و شهری که خریداری کرده اند 
را در اینترنت معرفی کرده و نســبت به فروش آن اقــدام می کنند، اما این اقدام 
در حوزه طراحی اپلیکیشــن های بومی چندان موفق نبوده است. عمده فعالیت 
فضای مجازی در استان یزد مربوط به اینســتاگرام و تلگرام است و شکل گیری 
سایت های فروش محصوالت نیز در دستورکار قرار گرفته و برخی از این گروه ها، 
سایت های خود را نیز در فضای مجازی فعال کرده اند که مورد استقبال مشتریان 

خارجی قرارگرفته است.

گلستان
  گلستان از استان هایی به شمار می رود که در توسعه فضای مجازی موفق بوده است. 
به عنوان مثال، 2جوان گلستانی با ساخت اپلیکشین  و وب سایت هایی، در حوزه 
گردشگری خوش درخشیدند و شبکه رزرو گسترده ای برای اقامتگاه های نوپای 
بوم گردی در گلستان ایجاد کردند. همه گیری ویروس کرونا اما تأثیرات نامطلوبی 
بر اقتصاد گردشگری استان برجا گذاشت. برهمین اساس اداره کل میراث فرهنگی 
گلستان وب سایت و اپلیکیشن ویژه ای برای نمایش و فروش محصوالت صنایع 
دستی گلستان و سایر استان ها راه اندازی کرد تا هنرمندان و فعاالن مشاغل خانگی 
نیز از این فضا برای ارائه محصوالت شــان اســتفاده کنند. دراین میان، روستایی 
کوچک در شرق گلســتان؛ جایی که حداقل 4ماه از ســال به دلیل بارش برف و 
رانش جاده خارج از دسترس است، پیشگام استفاده از اینترنت برای کسب درآمد 
شده است. زنان روستای »قلعه قافه« در مینودشت که در طرح توانمندسازی جامعه 
محلی برای احیای جنگل های هیرکانی مشارکت داشتند، دست بافته ها، عروسک ها 
و صنایع دستی نمدمالی و منسوجات خود را در فضای مجازی عرضه کردند. این 
فعالیت از سال13۹4 درحال انجام بوده و به مرور به سایر روستاهای مینودشت و 

پس از آن به بسیاری روستاهای دیگر گلستان نیز گسترش یافته است. 

بوشهر
همه گیری ویروس کرونا در استان بوشهر نیز باعث فعالیت و رونق کسب وکارهای 
اینترنتی شده و جایگاه کسب و کارهای بومی را در فضای مجازی آشکارا پررنگ تر 
کرده است. این روزها دیگر بیشتر کسب وکارهای سنتی بوشهر به ارائه خدمات 
آنالین گرایش پیدا کرده اند و به ازای هر کســب و کار و خدمات آنالین کشوری 
یک تا دو کسب و کار آنالین بومی در استان بوشهر و باالخص بندربوشهر وجود 
دارد. به عنوان مثال، مدتی است که فعالیت در حوزه غذای آنالین یا تاکسی آنالین 
در بوشهر رونق گرفته است، اما گاه با بی مهری دستگاه های اجرایی حتی تا مرز 
ورشکستگی نیز رفته اند و تنها 20درصد آنها توانســتند در بازار به بلوغ برسند. 
دراین میان برخی کسب وکارهای آنالین دراستان درحال فعالیت و ارائه خدمات 
در سطح کشوری هستند و تقویت آنها می تواند زمینه ساز حضور پررنگ تر این گونه 
کسب وکارها در بازار شود. دراین میان باید به این موضوع هم اشاره کرد که برخی 
کسب وکارهای آنالین در استان بوشــهر، پس از گذر از مراحل اولیه آغاز به کار، 
دست یافتن به موفقیت های نسبی و قرارگرفتن در مسیر رشد یا حتی پیش رشد، 
به پایتخت می رونــد و حامیان مالی و معنوی بزرگ تری پیــدا می کنند و ادامه 

حیات می دهند.



2 3 0 2 3 4 4 2

  وام مستأجران چه شد؟
چند وقت قبل مســئوالنی دولتی پرداخت وام ودیعه اجاره بهای مسکن را به عنوان راهکاری 
برای مهار تورم بی حد و حصر دراین حوزه مطرح کردند. حاال اما گذشته از اینکه به نظر می رسد 
اختصاص این وام ها تأثیر محسوسی بر مهار اجاره بهای مسکن نداشت، فرایند پرداخت این 
وام نیز به درستی انجام نمی شود. سامانه ای که برای این منظور درنظر گرفته شده ، چند روزی 
می شود در دسترس نیســت و درحال به روز رسانی است. چرا مســئوالن به داد مستأجران 

نمی رسند؟
رحیمی کیاسری از رشت

   طغیان کرونا در بوشهر
این روزها بوشهر در شرایط سخت کرونایی قرار گرفته و شاهد طغیان این ویروس دراستان 
هستیم. از مسئوالن درمانی استان تقاضا داریم به فکر این بیماران باشند. چند روز پیش برای 
بستری کردن یک بیماری کرونایی به بیمارستانی در بوشهر مراجعه کردم که با کمبود امکانات 
و تخت بیمارستانی مواجه شدیم. مســئوالن به این مشکل رسیدگی کنند. نباید جان مردم 

به دلیل نبود امکانات به خطر بیفتد.
یک شهروند از بوشهر

  به داد روستاییان سیل زده برسید
در روزهای اخیر وقوع سیل در برخی روستاهای شهرستان نور، خسارت های قابل توجهی به 
زندگی مردم وارد کرد. باغ ها و زمین های کشاورزی روستای »کمرود« دراین حادثه آسیب 
دید. از مسئوالن مربوط می خواهم هرچه سریع تر برای جبران خسارت های وارد شده، اقدام 

کنند. معیشت ما از زمین هایمان تأمین می شود؛ به داد ما برسید.
یک روستایی از کمرود در استان مازندران

  وضعیت وخیم کرونایی در کرج
در روزهای اخیر همه گیری ویروس کرونا در شــهر کرج وضعیت وخیمی پیدا کرده اســت. 
متأسفانه بخش های اورژانس در بسیاری از بیمارستان ها کاماًل پر است و در بیرون اورژانس هم 
تعداد زیادی بیمار منتظر فراهم شدن شرایط برای بستری هستند. مسئوالن درمانی استان 

هرچه زودتر برای عبور از چنین وضعیتی چاره اندیشی کنند.
شفیع زاده از کرج

صدای همشهری سید مرتضی احمدپور
خبرنگار

 
درســال های اخیر اقدام های گســترده ای بــرای احیای 
دریاچه ارومیه انجام شــد که در مقاطعی با موفقیت های 
نسبی نیز همراه بود و توانست امیدها را برای بازگشت این 
زیست بوم چشــم نواز همچنان زنده نگه دارد. با وجود این 
به نظر می رسد روزهای تلخ دریاچه ارومیه به پایان نرسید و 
بررسی های انجام شده ازسوی سازمان نقشه برداری کشور 
نشــان می دهد تراز آب این دریاچه ارومیه در ۳ماه نخست 
سال جاری،۳۰سانتیمتر نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

کاهش داشته است.
اینها درحالی اســت که اگرچه کاهش ســطح آب دریاچه 
ارومیه خبر ناخوشــایندی اســت و نگرانی های جدی نیز 
به دنبال دارد، اما در وضعیــت کنونی هم این دریاچه نقش 
بی بدیلی در زندگی مردم منطقه دارد و ظرفیت های موجود 
دراین زیست بوم به حدی گسترده است که حتی می تواند به 
تأمین معیشت و همچنین رونق گردشگری به ویژه در حوزه 

گردشگری سالمت کمک قابل توجهی کند.
از گذشته تاکنون عالقه مندان زیادی دریاچه ارومیه را برای 
بهره مندی از امکانات »لجن درمانی« و استفاده درمانی از 
نمک های تازه ای که در کف دریاچه وجــود دارد و حاوی 
مواد معدنی و امالح اســت، انتخاب می کنند؛ موضوعی که 

در مقاطع کاهش سطح آب دریاچه بیشتر دیده می شود.

 یک عادت قدیمی 
لجن درمانی و درازکشــیدن زیرآفتاب در کنــار دریاچه، 
صحنه ای آشنا برای بیشــتر مردم آذربایجان غربی است؛ 
آنان این کار را پدران و اجداد خود یاد گرفته اند و به صورت 
سنتی و تجربی می دانند که با استفاده از این لجن های سیاه 
و بدبو، می توان از درد مفاصل و استخوان ها کاست و اندکی 

آرامش گرفت.
در گذشــته که آب دریاچه ارومیه بیشــتر بود، جوانان و 
نوجوانان به شنا و آب تنی مشغول بودند و مسن ترها ترجیح 
می دادند خود را در البه الی انبوهی از لجن ها و نمک ها پنهان 
کنند و از خواص درمانی این مواد طبیعــی بهره ببرند، اما 

درحال حاضر که امکان آب تنی کمتر شده، درعوض شرایط 
بهتری برای لجن درمانی و نمک درمانی فراهم شده است.

در روزهای آخر هفته تعداد قابل توجهی از مردم شهرهای 
تبریز، ارومیه، شبســتر، بناب و دیگر شهرهای استان های 
آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی و حتی از استان  کردستان 

برای لجن درمانی و نمک درمانی به دریاچه ارومیه می آیند.
کارشناسان معتقدند، لجن  و نمک دریاچه ارومیه با داشتن 
امالح فراوان معدنــی به ویژه کلر، ســولفات، گوگرد، مواد 
رادیواکتیو، ید، آهن و موادآلی متعدد، یکی از مرغوب ترین 
لجن های طبی به شــمار می آیــد و در درمان بســیاری از 
بیماری ها مانند بیماری های پوســتی و روماتیسمی موثر 

است.

  ضعف اطالع رسانی 
در حاشیه دریاچه ارومیه به ویژه در اطراف پل شهد کالنتری، 
می توان تل های بزرگی از نمک را مشاهده کرد که افرادی 
درحال بسته بندی نمک ها در کیســه های بزرگ نایلونی 
هستند؛ نمک هایی که از بســتر دریاچه ارومیه به صورت 
دســتی جمع آوری می شوند و در بســته بندی های یک تا 
2۰کیلویی به فروش می رسند. قیمت این بسته ها حدود 1۰ 
تا 1۰۰هزارتومان است و می توان از آنها برای مصارف درمانی 

به ویژه برای التیام استخوان درد و رماتیسم استفاده کرد.
»هادی باقری« یکی از فروشندگان این گونه نمک هاست که 
درباره فروش آنها به  خبرنگارهمشهری می گوید: البته اینجا 
فرایند تصفیه نمک ها صورت نمی گیرد و ما خودمان برای 
خوردن، این نمک ها را توصیه نمی کنیم، اما برخی دوست 
دارند ایــن نمک ها را به عنوان »نمــک دریایی« به مصرف 

غذایی هم برسانند.
وی می افزاید: با خشــک شــدن بیشــتر دریاچه ارومیه، 
نمک های تازه و تمیزتری برای بســته بندی و فروش مهیا 
شده، اما فروش چندان زیادی نداریم و مردم رغبت کمتری 
برای نمک درمانی دارند که علت آن هم بی اطالعی و ضعف 

اطالع رسانی تخصصی دراین زمینه است.
باقری ادامه می دهد: شیوه ای درمانی با نمک وجود دارد که 
نام آن »هالوتراپی« گفته می شود و درمانی است که در آن 
فرد بیمار در اتاقی ساخته شده از سنگ نمک های مختلف 

قرار می گیرد و بدن او با نمک پوشانده می شود و هوای دارای 
ذرات نمک را استشمام می کند. از نمک دریاچه ارومیه برای 

این کار هم می توان استفاده کرد.
وی همچنین درباره لجن درمانی در دریاچه ارومیه با بیان 
اینکه نگهداری و انتقال این لجن ها ممکن نیســت، ادامه 
می دهد: لجن درمانی باید در کنار خود دریاچه صورت گیرد، 
چون بوی نامطبوعــی دارد و درصورت نگهداری در فضای 

خانه، بوی آن غیرقابل تحمل تر می شود.

  استقبال از لجن درمانی در حاشیه دریاچه
»ســعد بیاتی« کــه کانکس کوچکــی در کنــار دریاچه 
برای اســتحمام پس از لجن درمانی تــدارک دیده نیز به 
خبرنگارهمشهری می گوید: روزهای جمعه به اینجا می آیم و 
کانکس را که دارای چند واحد کوچک استحمام است، اجاره 
می دهم و استقبال مردم هم بد نیست. لجن درمانی در کنار 
دریاچه ارومیه می تواند به جاذبه ای برای جذب گردشگران از 
سراسر کشور تبدیل شود، به شرطی که اقدام های الزم برای 

فراهم کردن زیرساخت های موردنیاز انجام شود.
وی ادامه می دهــد: به جز من، فرد دیگــری دراین زمینه 
فعالیت نمی کند. این درحالی اســت که ظرفیت مناسبی 
برای ســرمایه گذاری و کســب درآمد دراین زمینه فراهم 
است. مسئوالن مربوط اگر برنامه ریزی مدونی داشته باشند، 
می توان با فعال کردن قابلیت های موجود، به ارتقای سطح 

معیشت مردم منطقه هم کمک کرد.

  سرمایه گذاران چشم به راه حمایت 
ظرفیت های درمانی موجود در دریاچه ارومیه درحالی است 
که به نظر می رســد تاکنون آنچنان که باید در حوزه جذب 
ســرمایه گذاران باهدف تقویت زیرســاخت ها، اقدام های 
کافی انجام نشده اســت. اگرچه سال گذشته خبر رسید که 
قرار است نخســتین مجتمع نمک درمانی کشور در ارومیه 
راه اندازی شود، اما بررسی ها نشان می دهد دراین عرصه از 

سرمایه گذاران حمایت کافی نمی شود.
»اصغر سالمی« یکی از افرادی به شمار می رود که به گفته 
خودش، مدت هاست به دنبال سرمایه گذاری دراین منطقه 
است، اما موانع اداری موجود او را ناکام گذاشته. وی دراین 

باره می گوید: بیش از 2سال است که برای دریافت مجوزهای 
الزم به منظور ســاخت مجتمع نمک درمانی و لجن درمانی 
دراین منطقه تالش می کنم، امــا درنهایت موفق به انجام 
این کار نشدم و موانع زیادی ازسوی اداره های مختلف ایجاد 

شده، نا امیدم کرده است.
وی اظهار می کنــد: اداره های میــراث فرهنگی، حفاظت 
محیط زیست، فرمانداری و منابع طبیعی هریک قوانین ویژه 
خود را دارند که برای گذر از آنها باید فرایند خاصی را طی 
کرد که البته در بیشتر مواقع مانع از پیشرفت کار می شود. 
ازسوی دیگر رسیدن به سودآوری دراین مجتمع ها نیازمند 

حمایت ویژه مسئوالن مربوط است.

  فرصتی برای ارزآوری 
مدیــرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
آذربایجان غربی هم دراین باره می گوید: ســرمایه گذاری و 
ارزآوری از این منبع طبیعی، یکی از دغدغه های مدیریت 
میراث فرهنگی دراستان اســت و با توجه به اینکه هزینه 
مواد اولیه هم وجود ندارد، ازنظر ســرمایه گذاری، فرصت 

ارزشمند است.
»جلیل جباری« می افزاید: این اداره کل از چند ســال قبل 
برای جذب گردشگر به دریاچه ارومیه برنامه ریزی کرده تا 
گردشگران از قابلیت های متعدد لجن درمانی و نمک درمانی 

و مزایای دیگر دریاچه بهره مند شوند.
وی ادامه می دهد: با وجود محدودیت های بودجه ای موجود، 
عملیات ســاخت جاده دسترســی، کمپینگ گردشگری 
»گورچین قلعه« و همچنین سرویس بهداشتی مناسب از 
سال گذشته آغاز شده و فیلم های کوتاه تبلیغی نیز از طریق 
صداوســیما و فضای مجازی با هدف اطالع رسانی به مردم 

درباره جاذبه های این منطقه، پخش شده است.
جبــاری اضافــه می کند: بــدون حضور ســرمایه گذاران 
بخش خصوصی امکان توســعه همه جانبه وجــود ندارد. 
برهمین اساس حمایت از سرمایه گذاران، در قالب اعطای 
تســهیالت و حمایت از ســاخت اقامتگاه های بوم گردی و 
لجن درمانی، صــورت می گیرد، اما تحقــق این حمایت ها 
مســتلزم همکاری بین بخشی سایر دســتگاه ها و تأمین 

زیرساخت های مورد نیاز است.

ظرفیت های مهجور 
دریاچه ارومیه

 شنبه 16 مرداد 1400 
شماره 8285 

 مسئوالن همچنان از رایزنی  برای حضور بازرگانان داخلی و خارجیخرمای جنوب کرمان در راه بازارهای جدید
 برای خرید خرمای جنوب استان خبر می دهند

گزارش  کارشناسان حوزه کشاورزی کرمان نشان 
می دهد عملکرد نخلستان های این استان هم ازنظر 
کمی و هم ازنظر کیفی خوب است و انتظار می رود 
نخل داران کرمانی امســال محصول باکیفیــت و خوبی را از 
نخلستان های خود برداشت کنند. خرمای کرمان درحالی شهره 
بازارهای داخلی و حتی جهانی است که بخش قابل توجهی از آن 

در جنوب این استان برداشت می شود.
به گزارش همشهری، فصل برداشــت خرما درحالی درجنوب 
استان کرمان فرا می رسد که نخل داران این منطقه با مشکالتی 
در حوزه نگهداری و فــروش محصول خود مواجه هســتند؛ 
دغدغه هایی که مسئوالن استان اظهار می کنند برای رفع آنها 
چاره اندیشی های الزم انجام شده و مشکلی در زمینه نگهداری و 
فروش محصول خرمای این منطقه وجود ندارد. تدارک بازارهای 
صادراتی ازجمله اقدام هایی اســت که قرار شده با هماهنگی 
۳وزارتخانه جهاد کشــاورزی، امورخارجه و صمت شرایطی را 
مهیا کند تا نخل داران جنوب کرمان از سود حاصل از دسترنج 

خود بهره مند شوند.

آموزش و بازاریابی
رئیس جهاد کشــاورزی جنوب اســتان کرمان در گفت وگو با 
خبرنگارهمشهری دراین باره اظهارکرد: خشکسالی و کاهش 
بارندگی ها، بر عملکرد نخلســتان های جنوب اســتان تاثیر 
چندانی نداشــته، چراکه منابع تأمین آب نخلستان های این 
منطقه زیر زمینی است و هنوز خشکسالی منابع آب زیرزمینی 

را با تنش روبه رو نکرده است. 
»سعید برخوری« افزود: ازسوی دیگر، با گرم شدن هوا و کاهش 
کشت محصوالت صیفی، کشاورزان هم فرصت کافی و هم آب 
مورد نیاز را برای آبیاری نخلستان دارند و می توان به عملکرد 

مثبت نخلستان های جنوب کرمان امیدوار بود.
وی درباره حمایت های اداره جهاد کشاورزی جنوب استان از 
صاحبان نخلستان ها عنوان کرد: تالش کرده ایم سرمایه گذاران 
و تجار داخلی و خارجی عالقه مند بــه خرید خرمای کرمان را 
به استان دعوت و درباره خرید محصول خرما رایزنی کنیم که 
خوشبختانه تعدادی از این سرمایه گذاران در روزهای اخیر وارد 
منطقه  شــدند و امیدواریم به زودی روند کار خرید و صادرات 

خرما آغاز شود.  
برخوری تصریح کرد: همچنین برای آموزش کشاورزان جنوب 
کرمان به منظور فراگیری شیوه های اصولی بسته بندی خرما، 
اقدام هایی انجام شــده تا محصوالت برداشت شده با کم ترین 
میزان هدر رفت، برای فروش و صادرات تحویل تجار داده شود.

آمادسازی سردخانه های
رئیس جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان درباره آمادسازی 
سردخانه های اســتان برای تحویل گرفتن محصول خرما نیز 
گفت: تالش ما براین است که در مرحله نخست خرمای استان 
را به فروش برسانیم و صادر کنیم. همچنین پیش بینی کرده ایم 
اگر محصولی به فروش نرســید، امکانات الزم برای فرستادن 
محصوالت به ســردخانه ها فراهم باشد. برهمین اساس اکنون 
همه سردخانه ها آمادگی تحویل گرفتن محصوالت کشاورزان 

این منطقه را دارند.
وی دربــاره تأثیــر منفی قطع بــرق بر کیفیــت محصوالت 
ســردخانه ای هم عنوان کرد: بی شک این اتفاق می تواند به هر 
محصول ســردخانه ای صدمه وارد کند، اما از آنجا که معموال 
محصول خرمایی که وارد سردخانه  می شود مربوط به خرماهایی 
است که اواخر شــهریورماه برداشت می شــوند و تا آن موقع با 
خنک شدن هوا و کاهش مصرف پیش بینی می شود قطع برق 

وجود نخواهد داشت، آســیبی به خرماهای سردخانه ای وارد 
نخواهد شد.

تولید ۳۰۰هزارتن خرما 
نماینده جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسالمی هم دراین 
زمینه به ظرفیت های تولید خرما در جنوب کرمان اشاره کرد 
و گفت: ســاالنه ۳۰۰هزارتن خرما تولید دراین منطقه تولید 
می شود که متوسط تولید در هرهکتار باغ خرما دراین منطقه، 
از متوسط عملکرد کشوری باالتر و حدود یک ونیم برابر بیشتر 

است.
»ذبیح اهلل اعظمی« بیشــترین نوع رقم خرمای منطقه جنوب 
کرمان را از نوع کلوته عنوان کرد و افزود: این خرما مورد توجه 

کشورهای منطقه اوراسیا قرار دارد.
وی همچنین از پیگیری و برنامه ریزی برای توســعه صادرات 
محصول خرمای کشور توسط وزارتخانه های جهاد کشاورزی، 
امورخارجه و صمت خبر داد و افزود: با توجه به فصل برداشت 
و وجود خرمای مازاد نیاز در کشــور، کمیســیون کشاورزی 
مجلس شورای اسالمی در نامه ای به ۳وزارتخانه، پیگیر یافتن 
بازارهای جدید و آینده نگری برای فــروش محصول تولیدی 

خرمای کشور شد.
اعظمی اظهارکرد: دراین نامه مقرر شــد معاونت اقتصادی و 
باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، معاونت دیپلماسی اقتصادی 
وزارت امورخارجه و معاونت توســعه تجــارت وزارت صمت، 
همکاری های الزم را دراین زمینه با کمیســیون کشــاورزی 

مجلس شورای اسالمی داشته باشند.
وی ادامه داد: این نامه با امضای مجمع نمایندگان اســتان های 
خرماخیز کشور و تعدادی دیگر از نمایندگان، از طریق کمیسیون 

کشاورزی مجلس شورای اسالمی درحال پیگیری است.

 اعظمی تصریح کرد: بیشتر خرمای کشور در استان های کرمان، 
سیستان وبلوچستان، هرمزگان، خوزستان، بوشهر، فارس، ایالم، 

کرمانشاه، یزد و خراسان جنوبی تولید می شود.

برپایی میز خرما
نماینده جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسالمی همچنین 
از برنامه ریزی برای برپایی میز خرما در شهریورماه سال جاری 
خبرداد و گفت: برپایی این نشست نقش مهمی در رفع مشکل 
نخل داران کشور دارد. برهمین اســاس از طریق وزارت جهاد 

کشاورزی، وزرات امورخارجه و وزارت صمت پیگیر برپایی این 
میز خرما هستیم.

اعظمی به برگزاری میز خرما در سال گذشته در معاونت توسعه 
تجارت وزارت صمت و معاونت دیپلماســی اقتصادی وزارت 
امورخارجه اشاره کرد و گفت: با برپایی این میز، شاهد رونق بازار 

خرما و افزایش قیمت خرما تا 4برابر در بعضی از ارقام بودیم.
وی اضافه کــرد: امیدواریم با برپایی دوباره میز خرما، شــاهد 
افزایش قیمت این محصول در فصل برداشت در سطح کشور و 

خوشحالی نخل داران باشیم.

021-23023405    
ستون صدای همشهري براي نوشتن مشکالت شما شهروند  گرامی  است. معضالتي که منعکس مي شوند تا 
مسئوالن آنها را بخوانند و در پي یافتن راه حلي براي رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکالت خود از ساعت 

9 تا 17با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.
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لجن درمانی و نمک درمانی از جاذبه های گردشگری درمانی 
در دریاچه ارومیه محسوب می شود که همچنان چشم به راه 
حضور بخش خصوصی است
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 راسته بازار وزیر قزوین
 عکس: رویا خلیلی
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