
ركوردجديدمرگ
 براي اولين بار  شمار فوتي هاي كرونا به 542 نفر 
و مبتاليان به 39 هزار نفر در يك شبانه روز رسيد

  اگر  افرادی كه اين روزها جانشان را از دست مي دهند
واكسن تزريق كرده بودند، حاال تعداد فوتي ها كمتر بود

باالترين ميزان مرگ هاي كرونا در ايران، در شبانه روز گذشته ثبت شد؛ 542 نفر در 24 ساعت. در 17 ماه گذشته اين اولين بار 
است كه ميزان فوتي هاي روزانه كرونا كه به طور رسمي از سوي وزارت بهداشت اعالم مي شود، روي اين عدد قرار مي گيرد. پيش 
از اين در 6 ارديبهشت امسال، ركورد باالترين موارد مرگ با 496 نفر ثبت شده بود، آن روز ميزان ابتالي روزانه 21 هزار و 26 نفر 
بود. حاال به فاصله  105 روز، ركورد جديدي ثبت شده است. همه اينها در شرايطي است كه با گذشت نزديك به 6 ماه از ورود 
اولين محموله واكسن كرونا، تاكنون تنها 3 ميليون و 72 هزارو 371 نفر هر دو دوز واكسن را دريافت كرده اند. آمار دوز اولي ها هم 
12 ميليون و 589 هزار و 587 نفر است كه به گفته متخصصان عفوني، با شيوع ويروس دلتا، اين ميزان واكسيناسيون بسيارناچيز 
است. پژوهشگران تاكيد مي كنند كه تنها تزريق هر دو دوز واكسن مي تواند مصونيت قابل توجهي ايجاد كند، نه تنها يك دوز. 

حاال همه از وضعيت پيش آمده نگران اند و چشم انداز روشني از شيوع كرونا در هفته هاي آينده ندارند. صفحه12 را بخوانيد.

يادداشت
طاهره طاهريان ؛ نايب رئيس كميته ملي المپيك

بازي هاي المپيك توكيــو به پايان رســيده و حاال براي 
دوســتداران ورزش، اين سؤال مطرح اســت كه آيا زنان 
ورزشكار ما توانستند انتظارات را برآورده كنند يا نه؟ من به عنوان كارشناس، نه به عنوان 
كسي كه در كميته ملي المپيك مسئوليت دارم، به اين سؤال جواب مي دهم؛ بله زنان ما 
مدالي كسب نكردند اما حضور موفقي در اين بازي ها داشتند. نتايج زنان ما در المپيك 
بايد با توجه به عمر ورزش قهرماني آنها سنجيده شود. ورزش قهرماني ما نوپاست. بعد از 
انقالب، ورزش قهرماني ما از اوايل دهه70 و با برگزاري بازي هاي اسالمي زنان، فعاليتش 
را آغاز كرد. اما هر 4 دوره اين بازي ها در تهران برگزار شد و سفرهاي برون مرزي زنان ما 

اندك بود و تا اوايل دهه80 آنها حضور جدي در مسابقات برون مرزي نداشتند.
مسئله ديگر محدوديت هايي اســت كه زنان ما دارند. هم در داخل فضاي رقابتي شان 
فضاي برابري با مردان نيســت و هم در خارج از ايران در شرايط يكسان با حريفانشان 
رقابت نمي كنند. در اين شرايط بايد نتايج آنها را ارزيابي كنيم. از نظر من كسب سهميه 
يك موفقيت و يك ارزش است، چه براي مردان و چه براي زنان. اين سهميه در يك رقابت 
جهاني به دست مي آيد و قبل از هر چيز گرفتن اين ســهميه يك امتياز است. المپيك 
باالترين محل براي رقابت است. اينكه يك  زن بتواند در رشته بدمينتون سهميه المپيك 
را بگيرد، موفقيت است. در بازي اول ثريا آقايي در سالن بودم و مسابقه او را ديدم. خوب 
و مسلط بازي مي كرد و براي برد مصمم بود. اين را مي شود در بين همه زنان ديد. با اينكه 
سابقه ورزش قهرماني آنها كوتاه است اما خيلي تالش مي كنند و انگيزه شان باالست. آنها 
مي خواهند نشان بدهند شرايط خوبي دارند و مي توانند مدال به دست بياورند. به همان 
اندازه كه اعتقاد دارم مدال آوري در المپيك كار سختي است، به همان اندازه هم اعتقاد 

دارم كه زنان ما مي توانند روي سكو بروند و مدال المپيك دور از دسترس آنها نيست.
اما آيا به همان اندازه كه زنان ما انگيزه دارند، مديران ورزش هم تالش مي كنند از آنها 
حمايت كنند؟ به نظر من انگيزه ورزشكاران زن ما خيلي بيشتر است. مديران ورزش، چه 
در فدراسيون ها و چه در سطوح مياني و باال، كم كم اين ضرورت را حس كرده اند كه زنان 
ما مي توانند در ميداني مثل المپيك حضور داشــته باشند. نگاه مديران به ورزش زنان 
نسبت به قبل متفاوت شده و باور كرده اند كه آنها مي توانند مدال به دست بياورند. وقتي 
حريف خانم عباسعلي به مدال طال مي رسد، يا خانم ماليي نفر يازدهم مي شود، يعني 
مدال دور از دسترس نيست. در اين شرايط براي زنان بايد چه كار كرد؟ نياز است كه به 
ورزش زنان توجه ويژه شود. اغلب كشورها براي زنان برنامه ريزي ويژه و سازمان هاي ويژه 
دارند. خود كميته بين المللي المپيك توجه ويژه اي به زنان دارد. وقتي تأكيد و تكليف 
مي كند كه بايد تعداد زنان در همه عرصه هاي ورزشــي، ورزشكاري، مربيگري، داوري 
و... افزايش داشته باشد و از كشورها سؤال مي كند، چه تعداد زن در اين عرصه ها فعال 
هستند، يعني آنها ضرورت را احســاس كرده اند و به برابر شدن شرايط زنان و مردان و 
عدالت جنسيتي در ورزش اصرار دارند. نمونه اش پرچمداران در اين دوره از بازي ها بود. 
بيشتر پرچمداران مرد هستند، حقشان هم هست، چون بهترين ورزشكار بايد پرچمدار 
شود. زنان در همه كشورها شايد به اين حد نرسيده باشند كه پرچمدار باشند اما چون 
مي خواهند بگويند زن و مرد بايد شرايط برابر داشته باشند، از همه كشورها خواستند 

يك  پرچمدار مرد و يك پرچمدار زن معرفي كنند.
مديران ما به خصوص روساي فدراسيون ها كه باالترين مقام تصميم گيري در هر رشته هستند، 
بايد برنامه ريزي خاص براي ورزش زنان داشته  باشند، به طور ويژه براي آنها سرمايه گذاري و 
هزينه كنند و حامي شان باشند. وقتي در انگليس سازمان ورزش زنان تشكيل مي دهند، يعني 
توجه خاص به زنان دارند. آنها كه جدايي زنان و مردان ندارند، اين ضرورت را حس كرده اند 

كه بايد توجه خاص به زنان داشته باشند. در ورزش ما هم اين توجه و 
سرمايه گذاري ويژه براي ورزش زنان بايد عملي شود. حداقل براي سه 

چهار المپيك بعدي مي توانيم اين توجه را داشته باشيم. اگر توجه خاص باشد، نمي گويم 
در همه رشته ها اما مي توانيم در بعضي از رشته ها به مدال برسيم.

 توجه به ورزش زنان
مطالبه عمومي است

ديدگاه
قاسم جان بابايی؛  معاون درمان وزارت بهداشت

مديريت كرونا در پيك پنجم، با وجود خستگي پزشكان و 
پرستاران و مشكالت اقتصادي بخش درمان آسيب پذيرتر 
شده است، ديگر نه تواني براي مبارزه مانده و نه پولي براي 
مقابله با ويروســي كه آاليندگي چند برابري نســبت به 
جهش هاي قبلي  پيدا كرده است. چند عامل در ايجاد وضعيت بحران كنوني و افزايش روند 
ابتال و فوتي ها نقش دارد؛ يكي تفاوت جهشي اســت كه در پيك پنجم شيوع پيدا كرده و 
نسبت به پيك هاي قبلي شديدتر است. عامل ديگر افزايش قدرت آلودگي و سرعت انتقال 
ويروس از يك نفر به نفر ديگر است. همچنين مدت زمان ماندگاري ويروس در بدن بيمار هم 
كه قبال به طور متوسط 12 تا 13روز بود، حاال در جهش دلتا، به 17 تا 18روز رسيده است و 
حتي افراد واكسينه شده را هم به شدت درگير مي كند. شيوع دلتا، كادر درمان را هم گرفتار 
كرده و باعث شده تا آنها هم به سرعت مبتال شوند. در اين ميان، مردم هم به دليل گرماي 
هوا، مراسم هايشان را در فضاي بسته برگزار مي كنند، اين در حالي است كه در تجمعات 
چندساعته، ويروس به راحتي مي چرخد. افرادي كه اين روزها به تنهايي يا همراه خانواده شان 
مبتال مي شوند، قطعا در يك مهماني يا محل پرجمعيتي تردد و حضور داشته اند كه منجر 
به ابتاليشان شده است. از سوي ديگر، در پيك هاي قبلي، به ويژه پيك هاي اول و دوم، مردم 
كمتر از خانه بيرون مي آمدند و حوادث غيركرونايي ازجمله تصادف هاي رانندگي و جاده اي 
كمتري رخ مي داد. اما اكنون آمار حوادث رانندگي 6برابر سال گذشته شده است. زماني كه 
در چنين وضعيتي قرار داريم، بيماران بيشتري نياز به بستري پيدا مي كنند. بخش قابل 
توجهي از فضاي درماني بستري ها به بيماران كرونايي اختصاص يافته اما نمي توانيم درهاي 
مراكز درماني را به روي بيماران غيركرونايي ببنديم. همين حاال، باالي 40هزار تخت براي 
بستري بيماران كرونايي و 20هزار تخت براي درمان هاي سرپايي كرونا درنظر گرفته شده، 
اما بيماران سكته قلبي، مغزي و حتي بيماران بدحال سرطاني و... هم نياز به بستري دارند. 
تمام ظرفيت هاي درماني را به كار گرفته ايم و در كنار آن خدمات سرپايي درمان هم افزايش 
پيدا كرده است اما با اين روند و اين وضعيت بي توجهي به كرونا مگر توان كادر درمان چقدر 
مي تواند بيشتر شــود؟ در كنار همه اينها عامل مهم ديگري را هم در رقم خوردن چنين 
وضعيت بحراني اي بايد درنظر گرفت؛ آن هم بي پولي است. براي پيك چهارم، هيچ پولي 
از بيمه ها براي بخش درمان پرداخت نشده است. بخش درمان موظف به تامين داروست 
اما شركت هاي دارويي ديگر محصول غيرنقدي به مراكز درماني نمي فروشند درحالي كه 
دريافتي از مردم و شــركت هاي بيمه به صورت نقدي انجام نمي شود. تسويه حساب بيمه 
سالمت تا پايان سال99 انجام شــده و تامين اجتماعي تا حدود 4 ماه اول سال گذشته را 
پرداخت كرده است. از سوي ديگر نبايد تنها راه حل خروج از بحران را قرنطينه اعالم كرد، چرا 
كه مطرح شدن اين موضوع، كارشناسي نيست و نصف و نيمه اجرا شدن آن در طول پاندمي 
كرونا نتيجه بخش نبوده است. كمترين كار ممكن، ممانعت از برگزاري هرگونه تجمعات و 

كنترل فضاهايي است كه به هر شكلي به ويروس، فرصت انتقال مي دهد.
اين مسئله به ويژه براي سالمنداني كه هنوز واكســينه نشده اند، بسيار اهميت دارد. با 
سرعت بخشيدن به روند واكسيناسيون مي توان از رقم نخوردن پيك هاي سنگين در 

آينده جلوگيري كرد. براي قطع زنجيره كرونا، نياز به عزم ملي است.

عوامل ايجاد وضعيت بحراني 
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ايرانباحسيناميرعبداللهيانبهمذاكرهبازميگردد؟
 يك مقام اروپايي ادعا كرده كه ايران خواهان بازگشت به مذاكره از  ماه سپتامبر )اواسط شهريور( است. اين مقام اروپايي كه نامي از او برده نشده و با خبرگزاري فرانسه مصاحبه 
كرده همچنين خبر داده كه انريکه مورا، نماينده اتحاديه اروپا در حاشيه مراسم تحليف سيدابراهيم رئيسي با حسين اميرعبداللهيان نيز ديدار كرده است. اميرعبداللهيان از 
گزينه هاي محتمل كابينه رئيسي براي وزارت خارجه است و در مصاحبه مقام اروپايي از او به عنوان شخصي يادشده كه »قرار است مسئوليت مذاكرات را در دولت تازه به عهده 
گيرد.« البته هنوز نام اميرعبداللهيان به عنوان وزير خارجه تأييد نشده و 6 دوره گذشته مذاكرات وين نيز در سطح معاونان وزراي خارجه بوده است. چنان كه رياست هيأت 
ايراني در اين گفت وگوها را سيدعباس عراقچي معاون محمدجواد ظريف وزيرخارجه دولت دوازدهم بر عهده داشت. برغم اين روند اين مقام اروپايي ادعا كرده كه مقام هاي 
ايران مي خواهند »در نخستين زمان ممکن« به ميز مذاكره برگردند. از سوي ديگر پس از تعويق در برگزاری دور هفتم مذاكرات، آمريکايي ها نيز از ايران خواستند تا به مذاكره 
بازگردد. آنتوني بلينکن، وزير خارجه آمريکا هم تأكيد كرده كه »روزنه ديپلماسي براي هميشه باز نيست.«  پالس مثبت اروپايي ها براي از سر گيري مذاكرات در حالي است كه  
سيدابراهيم رئيسي   از استمرار ديپلماسي و مذاكره برای رفع تحريم ها سخن گفته است. او در نخستين سخنراني رسمي خود به عنوان رئيس جمهور تأكيد كرد كه از هر طرح 
ديپلماتيك براي رفع تحريم ها استقبال مي كند. سيدعباس عراقچي اما پس از پايان دور ششم گفت وگوها تأكيد كرده بود كه احياي برجام به تصميم هاي سخت واشنگتن و 
لغو همه تحريم ها بستگي دارد. از سوي ديگر نيز كاظم غريب آبادي، عضو هيأت مذاكره كننده ايران 7 محور اختالفي در اين مذاكرات را برشمرده كه براي رسيدن به توافق 
بايد حل شود. اما اينکه دولت رئيسي چه راهبردي در اين زمينه اتخاذ مي كند و چه كسي سکان دار هدايت سياست خارجي خواهد بود هنوز به شکل رسمي مشخص نيست.

ث
مك

روی خط خبر

  واكسيناسيون عمومی از اولويت های دولت است
رئیس جمهــور دیروز با حضــور در یک مرکــز درمانی، اولین 
دوز واکسن ایرانی کرونا را دریافت کرد. ســید ابراهیم رئیسی 
پس از دریافت واکســن برکت، در گفت وگویی کوتاه با تشكر از 
تالش مجاهدانه کادر درمان بــرای صیانت از جان مردم، گفت: 
واکسیناسیون عمومی ضرورتی اجتناب ناپذیر و از اولویت های 
دولت است تا بتوانیم مقاومت عمومی مردم را در برابر این ویروس 

و جهش های احتمالی که دارد، باال ببریم.
 به گزارش ایسنا،رئیس جمهور گفت: هر میزان که امكان استفاده 
از واکسن داخلی فراهم بود، استفاده می کنیم و به هر مقدار که 
کمبود وجود داشت نیز باید از خارج واکسن های معتبر وارد شود.

   ديدار ظريف با نماينده ويژه دبيركل سازمان ملل 
متحد در امور افغانستان 

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشــورمان عصر دیروز در 
دیدار با ژان آرنو نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور 
افغانستان با اشاره به وضعیت خطیر افغانستان و پیچیدگی رو 
به تزاید شرایط در این کشور، سیاست های نادرست قدرت های 
خارجی را از عوامل مهم وضعیت کنونی افغانســتان برشمرد. 
به گزارش ایسنا، وزیر امور خارجه کشــورمان با اعالم آمادگی 
جمهوری اسالمی ایران برای کمک و تســهیل در گفت وگوها 
میان طرف های افغان افزود: جامعه جهانی می بایســت موضع 
صریحی در حمایت از حل و فصل سیاسی بحران در افغانستان و 
محكومیت خشونت و نتایج آن اتخاذ کند. در این مالقات نماینده 
ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان نیز با تاکید بر 
اهمیت نقش جمهوری اسالمی ایران و سایر کشورهای منطقه 
در کمک به روند صلح افغانستان بر گفت وگوهای بین االفغانی 
به عنوان تنها راه حل برای غلبه بر شــرایط فعلی در افغانستان 

تاکید و مذاکرات خود در تهران را مفید و مهم ارزیابی کرد.

  وضعيت گذرگاه مرزي ميلك آرام است
معاون امنیتي و انتظامي استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره 
به آخرین وضعیت امنیتي گذرگاه مرزي میلک گفت: وضعیت 
در گذرگاه مرزي میلک آرام اســت و از آن تب و تاب پنجشنبه 
شب خبري نیســت. به گزارش میزان، محمدهادي مرعشي با 
اشاره به اینكه فعال تردد از مرز میلک ممنوع است، گفت: در حال 
انجام مذاکرات با طرف افغانستاني براي انجام واردات و صادرات 
هســتیم و احتماال به زودي صادرات و واردات شــروع مي شود. 
وي همچنین با اشاره به هماهنگي هاي صورت گرفته با وزارت 
امور خارجه گفت: آن دسته از شهروندان افغان که در پي حادثه 
پنجشنبه شب به ایران پناه آورده بودند، به زودي به کشورشان 

عودت داده مي شوند.

  عامالن ناامني بايد از منطقه خارج شوند
علي اکبر والیتي، مشــاور مقام معظم رهبري در امور بین الملل 
در دیدار با زیاد النخاله، دبیرکل جنبش جهاد اسالمي فلسطین 
تأکید کرد: کساني که عامل بي ثباتي و ناامني در منطقه هستند 
باید از منطقه خارج شوند و با پیروزي هاي اخیر، بي تردید تحوالت 
ارزشمندي به نفع جبهه مقاومت به دست خواهد آمد. به گزارش 
فارس، دبیرکل جنبش جهاد اســالمي هم گفــت: جمهوري 
اســالمي ایران همواره در کنــار جبهه مقاومــت و آرمان هاي 
فلســطین قرار دارد و باید تصریح کرد که امروز محور مقاومت 
و ازجمله جنبش جهاد اســالمي قوي تر و مقتدرتر از گذشــته 

توانسته اقتدار خود را نشان دهد.

  قدرت هاي واقعي قدرت هاي ميداني هستند
حسین سالمي، فرمانده کل سپاه پاسداران در دیدار فالح الفیاض، 
فرمانده حشدالشــعبي عراق، حضور توامــان رئیس جمهوري 
عراق و فرمانده حشدالشــعبي این کشــور در مراســم تحلیف 
سیزدهم ریاست جمهوري ایران را حاوي پیام هاي مهم توصیف 
کرد و گفت: حرف هاي اساســي همواره در میدان زده مي شود 
و قدرت هــاي واقعي سیاســي، قدرت هاي میداني هســتند و 
حشدالشــعبي در این عرصه فوق العاده اســت. به گزارش ایرنا، 
فرمانده حشدالشعبي هم با بیان اینكه ملت عراق و حشدالشعبي، 
سپاه را به واسطه خون حاج قاسم و کمک هایش عزیز مي دانند، 
افزود: ما به الگوي ســپاه با خصوصیات انقالب اسالمي افتخار 
مي کنیم و امروز چگونگي اســتفاده از تجربه ســپاه با قوانین و 
خصوصیات عراق را وظیفــه خود مي دانیــم و هرگز روزي که 
رســانه هاي آمریكایي بعد از ورود داعش نقشه عراق را در حال 

سوختن نشان دادند، فراموش نخواهیم کرد. 

  شــورای نگهبان داليل رد صالحيتم را اعالم نکرده 
است

مسعود پزشكیان گفت: شورای نگهبان تا کنون دلیل عدم احراز 
صالحیت بنده در انتخابات ریاســت جمهوری را اعالم نكرده 
است. هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان صبح دیروز در 
نشست خبری شورای نگهبان در واکنش به علت رد صالحیت علی 
الریجانی در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری گفت: 
دالیل عدم احراز صالحیت علی الریجانی به وی اعالم شده است.

 به گزارش مدارا، مســعود پزشــكیان داوطلب انتخابات ریاست 
جمهوری 1400 در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینكه آیا شورای 
نگهبان دالیل رد صالحیت شــما را نیز همچون آقای الریجانی 
اعالم کرده است یا خیر؟ گفت: شورای نگهبان چیزی به بنده اعالم 
نكرده است و نامه ای دریافت نكرده ام. وی تاکید کرد: از شورای 
نگهبان می خواهم دالیل رد صالحیت بنده را اعالم عمومی کند تا 

همه مطلع شوند و قضاوت کنند.
با گذشــت قریب به 3 ماه از انتخابات بحث رد صالحیت برخي از 
کاندیداهاي سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوري همچنان 
داغ اســت،هر از چندگاهي گالیه آنها در فضاي رســانه اي داغ 
مي شود،چنان چه  اخیرا طحان نظیف سخنگوي شوراي نگهبان 
در نشســت خبري اش با رســانه ها  درباره درخواست الریجانی 
برای شفاف سازی دالیل ردصالحیتش گفت: مواردی را که آقای 
الریجانی درخواست دادند به ایشان منعكس شده است. ساعاتي 
بعد از این سخنان، نظیف اما  نوشت: »شورای محترم نگهبان، با 
سالم؛ احتراما سخنگوی محترم آن شورا فرمودند دالیل عدم احراز 
اینجانب را اعالم کرده اید.متأسفانه نامه ای که اخیرا برای اینجانب 
ارسال فرمودید با مهر محرمانه است که از طریق اینجانب به دلیل 
محرمانگی قانونا قابل انتشار نیست؛ مرحمت فرمایید مهر محرمانه 
نامه را حذف نمایید تا بتوانیم نامه شــورا را برای اطالع عمومی 

علنی نماییم.«

 50روز پس از انتخابات ریاســت جمهوري، 
نخســتین احكام ســید ابراهیم رئیســي، دولت

رئیس جمهور بــراي معاون اول و ریاســت 
دفترش صادر شد. انتخاب محمد مخبر، رئیس سابق ستاد 
اجرایي فرمان امام به عنوان معاون اول رئیس جمهور تأیید 
گمانه  زني هاي چند هفته اي درخصوص حلقه نخست یاران 
رئیســي در پاســتور بود.  2چهــره نخســت همراهان 
رئیس جمهور یكي با سوابق اجرایي   و دیگري از قوه قضاییه 

به نهاد رئیس جمهوري آمدند.
 در دولت دوازدهم اسحاق جهانگیري با سوابق استانداري 
و وزارت و محمود واعظي با سابقه وزارت ارتباطات به نهاد 

ریاست جمهوري آمده بودند.

 معاون اول رئيسي كيست؟
محمد مخبر، رئیس ستاد اجرایي 
فرمان امام از سال138۶ در این 
ســتاد فعالیت داشــت. برخي 
گمانه زني ها از چینش مهره هاي 
اقتصادي کابینه رئیسي زیرنظر 
مخبر حكایت مي کنند. او پیش 
از ایــن معاونــت بازرگانــي و 
حمل ونقل بنیاد مستضعفان و ریاست هیأت مدیره بانک 
سینا و معاونت استانداري خوزستان را بر عهده داشته است.

 او همچنین پیــش از فعالیت در بنیاد، در ســمت معاون 
اجرایــي و مدیرعامــل شــرکت مخابرات خوزســتان و 

مدیرعامل شرکت مخابرات دزفول مشغول بوده است.
اردیبهشت ماه امســال اعالم شــد بنیاد برکت در سال 
جدید به عنوان سال »تولید؛ پشتیباني و مانع زدایي ها« 
ایجــاد 2۷0 هزار شــغل جدیــد را با ســرمایه گذاري 
130 هزار میلیارد ریالي و مشــارکت 10 بانک و مؤسسه 
مالي هدف گذاري کرده اســت. ایجاد 220 هزار شغل در 
سال ۹۹ توسط بنیاد برکت به ریاست محمد مخبر یكي 
از دستاوردهاي دوره مدیریتي او ذکر شده است. براساس 
گزارش خبرگزاري دانشجو، بنیاد برکت که در زمینه  هاي 
اشــتغال زایي و عمراني فعالیت مي کنــد، یكي دیگر از 
دستاوردهاي مخبر است که در آذر138۶ به دستور وي 

کار خود را آغاز کرد.
 این بنیاد در زمینه اشتغال زایي و اجراي پروژه هاي عمراني 
فعالیت مي کند و هم اکنون مالک بیش از 40 شرکت است. 
بنیاد برکت در ســال 13۹۹ بیش از 220 هزار شغل ایجاد 
کرد و طبق اعالم مخبر، طي سال1400 نیز برنامه ایجاد 
2۷0 هزار شــغل را دنبال مي کند. گروه توسعه اقتصادي 

تدبیر یكي دیگر از زیرمجموعه هاي ســتاد اجرایي فرمان 
امام است که در حوزه هاي امنیت غذایي، امنیت دارویي و 

امنیت انرژي فعالیت مي کند.
شناخته شده ترین بخش فعالیت هاي ستاد را شاید بتوان 
در دوران همه گیري ویروس کرونــا و ورود این مجموعه 
براي مبارزه با این بیماري دانست. تولید نخستین واکسن 
ایراني کرونا )کوو ایران برکت( و کسب مجوز تزریق عمومي 
به عنوان نخســتین واکســن تأییدشده از ســوي وزارت 
بهداشت، احداث کارخانه تولید واکسن، احداث کارخانه 
تولید ماســک، راه اندازي کارخانه تولید برخي داروهاي 
کرونا و خطوط تولید کیت تشــخیص کرونا در زمره این 

فعالیت ها قرار داشتند.

 معاون اول رئيس جمهور چه اختياراتي دارد؟
 براساس اصل یكصد و بیست و چهارم قانون اساسي، معاون 
اول رئیس جمهور مي تواند با موافقت رئیس جمهور، اداره 
هیأت وزیران و مسئولیت هماهنگي ســایر معاونت ها را 

به عهده بگیرد.
همچنیــن طبق اصل یكصد و ســي و یكم قانون اساســي 
درصورت فوت، عزل، اســتعفا ، غیبت یــا بیماري بیش از 
2 ماه رئیس جمهور  یا در موردي که مدت ریاست جمهوري 
پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعي هنوز انتخاب 
نشده  یا امور دیگري از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور 
با موافقت رهبري اختیارات و مسئولیت هاي وي را برعهده 

مي گیرد.

 اسماعيلي ؛ رئيس دفتر جديد نهاد رياست جمهوري
دومین چهره مدیران ارشد دولت 
 نیز از یاران سابق رئیسي و قوه 
قضاییه به پاستور آمد. براساس 
گزارش جماران، غالمحســین 
اســماعیلي ســابقه ریاســت 
دانشــكده حقوق دانشگاه امام 
صــادق)ع( و عضویت به عنوان 
عضو حقوقدان شــوراي نگهبــان را در کارنامه خود دارد. 
همچنین به عنوان دادســتان مشــهد و رئیس ســازمان 
زندان هاي کشور از ســال 1388 تا اردیبهشت 13۹3 در 
حوزه قضایي کســب تجربه کرده اســت. او از تاریخ 1۹ 
فروردین 13۹8 توسط سیدابراهیم رئیسي، رئیس وقت قوه 
قضاییه به عنوان ســخنگوي قــوه قضاییه معرفي شــد. 
اسماعیلي همچنین رئیس کل دادگستري استان تهران و 
رئیس شــعبه اول دادگاه تجدید نظــر و از تاریخ ۷ مرداد 
سال 13۹8 در جلسه شــوراي عالي قضایي   عنوان رئیس 
حوزه ریاست قوه قضاییه را در سوابق خود دارد. پیش از او از 
محمود واعظي به عنوان چهره نافذ بر بسیاري از تصمیمات 
دولت تدبیر و امید و نهاد ریاست جمهوري یاد مي شد که 
حتي بر عملكرد کاري اســحاق جهانگیــري معاون اول 
روحاني نیز ســایه انداخته بود.  تا جایي که جهانگیري به 
کنایه گفته بود دیگر حتي اجازه برکناري منشي خودش را 
هم نــدارد. در عیــن حــال وزن و جایگاه رئیــس دفتر 
ریاست جمهوري در دوره هاي مختلف متفاوت بوده است.  

نخستينانتصابهادرپاستور

مجلس عمل به مصوبه خود را پيگيری می كند

مخبر و اسماعیلی به عنوان معاون اول و رئیس دفتر رئیس جمهور اولین کرسی های دولت سیزدهم را به نام خود  زدند

  کمیسیون اصل۹0 ، سازمان انرژي اتمي و دولت را متهم به عدول از اقدام راهبردي براي لغو تحریم ها کرده است

کابینه به زودی معرفی  می شود 
 فهرست کابینه سید ابراهیم رئیسي هنوز به بهارستان نرسیده است و ظاهرا 
این فهرست در دقیقه۹0 دچار تغییراتي شده است. گرچه روز گذشته یعني 
یكشنبه، حكم معاون اول از سوي رئیســي صادر شد و همانطور که پیش تر 
گمانه زني شــده بود، محمد مخبر به این عنوان منصوب شــد، اما مجلس 

همچنان منتظر فهرست کابینه است.
با اینكه گفته شده بود سید ابراهیم رئیسي فهرســت کابینه خود را در روز 

تحلیف خواهد داد، اما این موضوع به روزهاي بعد موکول شد.
 اگرچه رئیسي زماني را براي ارائه فهرست وزراي پیشنهادي اش به بهارستان 
اعالم نكرد، اما جمعي از نمایندگان خبر دادند که قرار است این فهرست در 
نخستین نشست علني مجلس بعد از مراســم تحلیف یعني دیروز ارائه شود 
که  نشد. دیروز نظام الدین موسوي، سخنگوي هیأت رئیسه مجلس در این باره 
گفت که قرار بود یكشنبه اسامي وزیران پیشنهادي به مجلس ارائه شود، اما 
لیستي به دست ما نرسید و اینكه برخي اعالم مي کنند لیست سه شنبه قرار 

است ارائه شود هم گمانه زني است.
پیش از این، علیرضا سلیمي، عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان اینكه لیست 
اعضاي کابینه پیشنهادي دولت ابراهیم رئیسي هنوز نهایي نشده، گفته بود: 
به احتمال زیاد این لیست روز سه شنبه هفته جاري به مجلس ارسال مي شود 
و بعد از اعالم لیســت اعضاي پیشــنهادي کابینه، مجلس شوراي اسالمي 

صالحیت این افراد را بررسي خواهد کرد.
اما محمدحسین فرهنگي، نماینده تبریز به خبرآنالین گفت تا جایي که بنده 
شنیده ام ممكن است معرفي کابینه به مجلس به چهارشنبه موکول شود و 
اگر به چهارشنبه موکول شود، یقینا بررسي آن در صحن مجلس باید بعد از 

عاشورا و تاسوعا انجام شود؛ یعني به تأخیر مي افتد.
او در پاســخ به اینكه ســلیمي، عضو هیأت رئیســه گفته سه شنبه لیست 
کابینه رئیسي به مجلس ارسال مي شود، عنوان کرد: ظاهرا سه شنبه جلسه 
نگذاشته اند؛ مگر اینكه االن اصالحیه بدهیم اگر سه شنبه جلسه نگذارند طبق 

برنامه هفتگي، چهارشنبه جلسه مي گذارند.
از سوي دیگر سخنگوي هیأت رئیسه مجلس در گفت وگو با خانه ملت با بیان 
اینكه هر زمان که لیست کابینه واصل شود در نخستین نشست علني اعالم 
وصول خواهد شد، گفت: طبق دستور کار اعالمي نشست بعدي مجلس روز 

چهارشنبه 1۹مرداد است.

 دفتر دولت دوازدهم بسته شده، اما انتقاد 
نمایندگان مجلس به این دولت تمامی بهارستان

ندارد. این بار نوبت به کمیسیون اصل۹0 
رسیده تا سازمان انرژي اتمي و دولت را متهم به عدول از 
قانون موسوم به »اقدام راهبردي براي لغو تحریم ها« کند. 
قانوني که حسن روحاني گفته بود به دلیل اجراي آن دولت 

دوازدهم نتوانست تحریم ها را لغو کند. این اتهام ها البته 
واکنش سازمان انرژي اتمي را هم به دنبال داشته و این 
ســازمان در جوابیه اي به اظهارات ســخنگو و رئیس 
کمیسیون اصل ۹0 مجلس پاسخ داده است. پیش از آغاز 
این ماجرا، علي اکبر صالحي، رئیس سازمان انرژي اتمي 
براي توضیح درباره نحوه اجراي قانون اقدام راهبردي از 

سوي این سازمان به کمیسیون اصل ۹0 دعوت شده بود، 
اما علي خضریان، سخنگوي کمیسیون که طبق گزارش ها 
حتي در این جلسه حضور نداشته، در گفت وگو با رسانه ها 
تأکید کرد که »آنچه از جلسه بر مي آید« این است که 
»سازمان انرژي اتمي از برنامه پیش بیني شده در قانون به 
دالیل مختلف عدول کرده است و نتوانسته به مّر قانون 

عمل« کند. خضریان حتي گفته که »مقرر شد در ادامه، 
کمیسیون در این خصوص تصمیمات الزم را اتخاذ کرده 
و براساس قانون عمل کند.« روایت سازمان انرژي اتمي از 
این جلسه اما کامال با توضیحات خضریان متفاوت است. 
براساس جوابیه این ســازمان صالحي به همه سؤاالت 
نمایندگان پاسخ داده و حتي مقرر شده تا ابهامات باقي 
مانده نیز به صورت کتبي به مجلس پاســخ داده شود. 
هرچند به نظر مي رســد این اتفاق آخرین چالش هاي 
مقام هاي دولت دوازدهــم با مجلس اصولگراي یازدهم 
باشــد، اما حاکي از آن اســت که دســت کم عده اي از 
نمایندگان مجلس هنوز در فضاي پیــش از انتخابات 
هستند و عمده فعالیت خود را معطوف به هجمه علیه 

دولت دوازدهم و اقدامات آن کردند.

سازمان انرژي اتمي: تکاليف سازمان  قابل سنجش است
در جوابیه سازمان انرژي اتمي آمده: »اقدامات این سازمان 
به عنوان مجري تكالیف مصرح در قانــون اقدام راهبردي 
براي لغــو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران، بســیار 
روشن، شفاف و قابل سنجش اســت. این اقدامات تاکنون 
بارها به صورت مكتوب و مشــروح براي کمیســیون هاي 
محترم مجلس و ازجمله کمیسیون اصل ۹0 و در جلسات 
و بازدیدهاي متعدد میداني، ارائه گردیده و بارها از سوي 
بزرگان مجلس شوراي اســالمي ازجمله ریاست محترم 
مجلس )درتاریخ نهم بهمن ماه هزار و سیصدو نودو نه، طي 
بازدید از مجتمع غني سازي  شهید دکتر علي محمدي- فردو 

و در تاریخ ششم تیر ماه هزار و چهارصد در صحن مجلس( 
مورد صحه گذاري واقع شده  است.« به گزارش »ایسنا« در 
بخش دیگري از این اطالعیه نیز تأکید شد: »سازمان انرژي 
اتمي ایران با درنظر گرفتن جایگاه رفیع کمیسیون اصل۹0 
و لزوم پاســخگویي به آن، باور دارد که  شــأن کمیسیون 
یادشده فراتر از مرزبندي هاي سیاسي است و در رسیدگي 
به موضوعاتي مانند هسته اي، همه مصالح و جوانب مختلف 
آن ازجمله ابعاد ملي، بین المللي؛ سیاسي و امنیتي را مدنظر 
قرار مي دهد.« بر همین اســاس نیز از کمیسیون اصل۹0 
تا موارد ادعایي ترك فعل دربــاره قانون مجلس را کتبا به 
سازمان انرژي اتمي ارسال کند تا »مستدالً و مستنداً و دور از 
فضاسازي« به آن پاسخ دهد. این در حالي است که مجلس 
یازدهمي ها حتي پرونده رئیس دولــت دوازدهم را هم به 
اتهام استنكاف از قانون اقدام راهبردي و 12قانون دیگر به 
قوه قضاییه فرستادند. حسن شجاعي، رئیس کمیسیون 
اصل۹0 نیز در همین زمینه گفته بود که »برخي گزارش ها 
مبني بر تخطي سازمان انرژي اتمي از اجراي کامل برخي از 
مواد قانون اقدام راهبردي به کمیسیون واصل شده است.«  
حال باید دید که رویكرد تقابلي نمایندگان تا چه زماني ادامه 
پیدا مي کند. درحالي که آنها معتقد هســتند قانون اقدام 
راهبردي منجر به آغاز مذاکرات وین شد و راه را براي رفع 
تحریم ها باز کرد. حسن روحاني، رئیس دولت دوازدهم اما 
در واپسین روزها تأکید کرد که این قانون مانع رفع تحریم ها 
شــد و درصورت عدم تصویب آن امكان لغو تحریم ها در 

اسفند ماه۹۹ وجود داشت.

رئیس قوه قضاییه:
سلب اعتماد مردم از عدليه قابل جبران نيست

رئیس قوه قضاییه ضرر و زیان 
سلب اعتماد مردم از عدلیه را قضايی

غیرقابل جبران دانست و گفت: 
به همین دلیل ما باید همه توان و تالش خود را 
صرف کنیم که اعتماد مردم به دستگاه قضایي 
خدشه دار نشود. به گزارش میزان، همزمان با 
روز حفاظــت و اطالعــات دســتگاه قضا 
غالمحسین محسني اژه اي در سي وهفتمین 
روز مســئولیت خود در مرکــز حفاظت و 

اطالعات کل قوه قضاییه حضور یافت.
رئیس قوه قضاییه در ایــن دیدار ضمن بیان 
توصیه ها و نكاتي خطاب به مسئوالن و مدیران 
مرکز حفاظت و اطالعات کل قوه قضاییه گفت: 
ماموریت هاي مرکز حفاظت و اطالعات مهم، 
سنگین و اثرگذار بوده و الزم است با یک نگاه 

ویژه به این مرکز نگریسته شود.
محســني اژه اي مبنــاي کار مرکز حفاظت 
و اطالعــات قــوه قضاییــه را طبیب گونه، 
خیرخواهانه، قاطعانه، آگاهانه، عالمانه، بهنگام 
و به روز دانست و در همین زمینه تأکید کرد 
که اگر هرکدام از این ویژگي ها وجود نداشته 
باشد، هدف صیانت از دستگاه قضایي محقق 
نخواهد شد. رئیس دستگاه قضا افزود: تنزه و 

رعایت تقوا در قوه قضاییه همانگونه که مردم 
انتظار دارند، نسبت به سایر دستگاه ها بسیار 
مهم تر و ضروري تر اســت و متقابال مرکز و 
دستگاهي که مي خواهد از قوه قضاییه صیانت 
کند باید به مراتب از تنزه و تقواي بیشــتري 

برخوردار باشد.
محســني اژه اي در بخش دیگري از سخنان 
خود با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبري 
درخصوص مقابله جدي با فســاد و تخلفات 
درون قوه قضاییه، گفت: ضرر ایجاد فســاد، 
رسوب کردن و ماندگار شدن آن در دستگاه 
عدلیه، تنها متوجه یک فرد یا یک قوه نیست، 
بلكه متوجه نظام و اسالم است. رئیس دستگاه 
قضا در همین زمینه تأکید کرد: ضرر و زیان 
سلب اعتماد مردم از عدلیه قابل جبران نیست 
و به همین دلیل ما باید تمام توان و تالش خود 
را صرف کنیم که اعتماد مردم به دســتگاه 
قضایي خدشه دار نشــود. رئیس قوه قضاییه 
تصریح کرد: مبارزه با فساد درون قوه قضاییه را 
باید جدي بگیرید، بعد از تذکر و هشدار اولیه 
اگر فردي در داخل دستگاه قضا فاسد شد نباید 
با عواطف برخورد کرد و اغماض داشت و در 

این موارد نگذاریم دلسوزي بیجا شود.
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اعضاي شوراي شهر تهران در جلسه ديروز با 18رأي شهردار جديد پايتخت را معرفي كردند

زاكانی شهردار تهران شد

توجه به توانمندي بانوان
نرگس معدني پور: شهرداري تهران يك نهاد 
تخصصي است و در حوزه مديريت، پرسنل 
شهرداري تجارب بااليي دارند كه توصيه 
مي شود از اين ظرفيت استفاده شود. شوراي 
ششم با مطرح كردن بانوي توانمندي چون 
معصومه آباد  به عنوان كانديداي شهرداري 
نشان داد كه به ظرفيت بانوان حتي در قامت 
شهردار تهران توجه دارد. بنابراين تقاضا 
دارم با رويكرد شايسته ساالري به توانمندي 

بانوان توجه شود.

كاهش آسيب هاي اجتماعي
 سوده نجفي: كالنشــهر تهران با توجه به 
جمعيتي كه دارد، مملو از آسيب هاي اجتماعي 
است؛ چراكه تا كنون هر طرح و برنامه اي اجرا 
شده، سلبي بوده و عاري از هرگونه طرح هاي 

حمايتي و ايجابي بوده است.

كاهش فاصله شمال و جنوب
مهدي اقراريان: يكــي از مباحثي كه در 
برنامه هاي شــهردار تهــران هم مطرح 
شد، كاهش فاصله شمال - جنوب است. 
متأسفانه شاهد هستيم پسماند و فاضالب 
از مناطق شمالي به سمت مناطق جنوبي 
هدايت مي شود و درخواست من اين است 
كه توجه ويژه اي به كاهش اين فاصله شود. 
همچنين بانك ها در يك سود مركب هر روز 
بدهي هاي شهرداري را افزايش مي دهند و 
الزم است اين موضوع در يك تهاتر سالم و 

شفاف مورد بررسي قرار گيرد.

موضع شهردار درخصوص بدنه شهرداري 
ناصر اماني: نيروهاي انقــالب به جوانان 
اعتماد دارند و شما نشان داديد ضد فساد 
و ضد رانت هستيد. البته اين كافي نيست، 

مهم كار اجرايي است كه بعد از انتخاب در 
شهر تهران خواهيد داشت. خودتان را براي 
يك ميدان بزرگ پاسخگويي آماده كنيد و 
يك اطمينان خاطر هم به بدنه شهرداري 

بدهيد تا اين نگراني هم مرتفع شود.

تحقق بودجه 1400
حبيب كاشــاني: بودجه99 با بودجه1400 
حدود 80درصد اختــالف دارد و 62هزار 
ميليارد تومان پيش  بيني شده  كه تا امروز 
تقريبا 55هزار ميليارد محقق نشده است 
و فكر مي كنم با توجه به اينكه ما در ابتداي 
6ماهه سال هستيم، شما بايد در اين زمينه 
فكر ويژه اي داشته باشيد تا كسري بودجه 
و درآمدهايي كه براي شــهرداري متصور 

است، تامين شود.

برخورد با فساد
جعفر بنــدي شــربياني: شــما برند و 
مشخصه تان مبارزه با فساد است؛ مسئله اي 
كه مردم در موضوع شــهر و شهرداري با 
آن مواجهند و خواســتار برخورد با فساد 
هستند. روش شما براي تحقق اين مطالبه 

چيست؟

انتخاب افراد شايسته از درون مديريت 
شهري

ســيدجعفر تشكري هاشــمي: هميشه 
شنيده ايم كه انتخاب و انتصاب بايد براساس 
شايسته ساالري صورت گيرد اما بايد توجه 
داشت كه در اين مورد مي توان به نيروهاي 
داخلي شهرداري اعتماد و از آنها استفاده 
كرد. بنابراين درخواست دارم ضمن توجه 
به جوانگرايي و تعهد و مسئوليت پذيري و 
توجه به كاركنان داخلي، نگاه عميقي در 

به كارگيري افراد داشته باشيد. 

يكي از وجوهي كه شوراي ششــم و جامعه خبري مي توانند حول آن   نطق 
پيش از 
دستور

همكاري مشتركي داشته باشند، تعامل سازنده در ريشه كن سازي فساد 
است. مبارزه با فساد نياز به ابزار و ايجاد آگاهي دارد و خبرنگاران به عنوان 
ركن چهارم دمكراسي مي توانند با قلم خود دست فاسدان را از بيت المال كوتاه كنند. 
بنابراين از جامعه فرهيخته رســانه مي خواهم در دوره مســئوليت ما هرجا ردي از 
باج خواهي و فســاد در اداره شــهر ديدند آن  را فريــاد كنند و بــازوان پرتوان ما در 
فسادستيزي و ريشه كن سازي  رانت خواري و ويژه خواري باشد. همچنين از آحاد جامعه 
مي خواهم با پرهيز از حواشي، فضايي آرام را براي شهردار تهران فراهم كنند. چراكه 
تضارب و تفاوت آراست كه شــورايي پويا و سرزنده را مي ســازد و به عبارتي اگر اين 
اختالفات نظر نباشد و تنها يك صدا شنيده شود، نمي توانيم منافع آحاد جامعه را تامين 
كنيم. موضوع ديگر كه طي 4سال گذشته متأسفانه كمتر مورد توجه قرار گرفته مسائل 
معيشتي و رفاهي كارمندان شهرداري است. انتصابات صورت گرفته در شهرداري هم 
كمتر براساس شايستگي بوده و مديران عمدتا سفارشي منصوب شده اند. رفتارهايي 
صورت گرفته كه انگيزه را از كارمندان سلب كرده و استخدام و انتصابات اتوبوسي سبب 

شده كارمند شهرداري هيچ پيشرفتي را براي خود متصور نباشد.

عليرضا زاكاني روز گذشــته در 
جلسه علني شوراي شهر تهران از شورا

اعضــاي پارلمان شــهري رأي 
اعتماد گرفت و با 18رأي سكاندار پايتخت شد. 
او پس از تأييد وزارت كشــور رســما با عنوان 
شــهردار وارد ساختمان شــهرداري تهران در 
خيابان بهشت مي شــود. البته زاكاني نماينده 
مردم قم در مجلس اســت و بــراي حضور در 
شهرداري بايد از مجلس استعفا دهد كه به گفته 
خودش اســتعفايش را به محمدباقر قاليباف، 
رئيس مجلس شوراي اسالمي داده است و طبق 
آيين نامه داخلي مجلس متن اســتعفاي او در 
نخستين جلسه قرائت و در جلسه هفته بعد مورد 
بررسي قرار مي گيرد. تا زمان صدور حكم رسمي 
شهرداري تهران براي عليرضا زاكاني، عليرضا 
جاويد سرپرست شهرداري تهران خواهد بود. در 
جلسه ديروز او با 21 رأي اعضاي شورا به عنوان 
سرپرست شهرداري تهران انتخاب شد. ديروز 
پيروز حناچي شهردار ســابق تهران دفتر كار 

شهردار را تحويل عليرضا جاويد داد.
معرفي سرپرست شــهرداري تهران و تشريح 
برنامه ها توســط عليرضا زاكاني نامزد تصدي 
شهرداري تهران، دستور جلســه روز گذشته 
پارلمان شهري بود. رئيس شوراي شهر تهران 
ديــروز به مناســبت روز خبرنــگار در ابتداي 
صحبت هايش اين روز را به اصحاب رسانه تبريك 
گفت و عنوان كرد: »خبرنــگاران بازگو كننده 
نظــرات و انعكاس دهنــده روحيــات مردمي 
در جامعه هســتند و عالوه بــر آنكه به صورت 
كامل اخبار روز را به ســمع و نظر شــهروندان 
مي رســانند، نظرات مردم را هم به مســئوالن 

منتقل مي كنند.« 
مهدي چمران ادامه داد: »خبرنگاران همواره در 
حوادث مهم مانند دفاع مقدس حضور داشتند و 
طنين صداي آنان در گوشمان همچنان زمزمه 

مي شود كه عمليات ها را اعالم مي كردند، ياد و 
نام آنان را هم گرامــي مي داريم.« پس از پايان 
صحبت هاي او، مهدي اقراريان، عضو شــوراي 
شهر تهران با جعبه اي پر از گل وارد صحن شورا 
شــد و مهدي چمران همراه با پرويز ســروري 
شــاخه هاي گل را به اصحاب رسانه تقديم و از 
آنها تقدير كردند. ســپس رئيس شوراي شهر 
تهران عليرضــا جاويد را به عنوان سرپرســت 
شهرداري تهران معرفي كرد و گفت: »ابتدا قرار 
بود درصورت كوتاه شــدن پروسه شروع به كار 
شوراي ششم و انتخاب شهردار تهران، سرپرست 
انتخاب نشود و پيروز حناچي همچنان به عنوان 
شهردار تهران كارها را انجام دهد اما با توجه به 
اينكه ممكن است انتخاب شهردار بيش از چند 
روز طول بكشــد و آقاي حناچي هم تمايلي به 
ادامه كار نداشــت، از عليرضا جاويد خواستيم 
تا زمان انتخاب شهردار تهران، اين مسئوليت را 
بپذيرد.« 21عضو شوراي شهر تهران به عليرضا 
جاويد رأي دادند و او پس از دريافت حكم خود 
از مهدي چمران رســما سرپرست شهرداري 

تهران شد.

تامين آرامش براي شهروندان
سرپرست شهرداري تهران پس از دريافت حكم 
پشت تريبون رفت و گفت كه يكي از مهم ترين 
اهداف در شهرداري تأمين آرامش شهروندان 
اســت. عليرضا جاويد در ادامــه به تجربياتش 
در شــهرداري اشــاره و عنوان كرد: »بيش از 
18سال از حضورم در شهرداري مي گذرد و فراز و 
نشيب هاي زيادي را تجربه كرده ام. تجربه به من 
آموخت كه رمز موفقيت هر مجموعه اي داشتن 
انگيزه و اميد است. نو شدن مجموعه شهرداري 
و انتخاب شــهردار آينده تهران اين اميد را به 
شهر منتقل خواهد كرد.« او با بيان اينكه تفاوت 
شهرداري با ساير دستگاه هاي خدماتي اين است 
كه اثرات آن مستقيماً در زندگي مردم نمود پيدا 
مي كند، گفت: »شهرداري نقطه اتصال خدمت 
نظام اسالمي به مردم است و مردم اثر خدمت 

خوب را مي فهمند و اگر نتوانيم به طور شايسته 
خدمات ارائه دهيم ممكن است باعث آزردگي 
شهروندان شويم.« سرپرست شهرداري تهران 
با اشــاره به اينكه شــهرداري جاي چترافكني 
است و چتر خدمت بر سر همه شهروندان بايد 
گسترده شود، گفت: »براي من خدمت به مردم 
هميشــه افتخار بزرگي بوده است. شهروندان 
گرايش هاي مختلفي دارنــد و از نظر مذهبي، 
تنوع در نقاط ســكونتگاهي، تنوع در مشاغل و 
فعاليت ها متفاوت هســتند و شهرداري جاي 
خدمت رساني به همه ســاليق است.« جاويد 
ادامه داد: »در شــهرداري وظيفه داريم سرانه 
خدماتي مردم را تاميــن كنيم و اگر پراكنش و 
توزيع آنها در شهر مهيا شود و كميت و كيفيت 
مناسبي داشته باشــد منجر به ارتقاي آسايش 
مردم مي شود.« سرپرست شهرداري تهران در 
پايان تأكيد كرد كه براساس طرح جامع تهران 
حــدود ۹۵درصد حوزه كمي و زيرســاخت ها 
تامين شده و مابقي نيز تامين خواهد شد و اين 
دوره شاهد تحول مثبتي در حوزه آرامش روان 

خواهيم بود.

توزيع عادالنه خدمات در شهر
عليرضا زاكاني در جلسه ديروز حاضر شده بود 
تا برنامه هايش براي مديريت تهران را به اعضاي 
پارلمان شــهري ارائه دهد. او ابتدا با تشــكر از 
زحمات مديران سابق شــهر تهران گفت: »از 
همه كساني كه به عنوان شوراي شهر و شهردار 
تهران در سنوات قبل بودند به ويژه پيروز حناچي 
تشكر مي كنم. همچنين سپاسگزارم از عليرضا 
جاويد كه مســئوليت سرپرستي شهرداري در 
دوره انتقال را بر عهده گرفته است. نماينده مردم 
قم در مجلس بودم و از اين تريبون بابت انصرافم 
از مردم قم پوزش مي خواهم اما همواره در مسير 
خدمت رساني كنار مردم خوب و شهيدپرور قم 
خواهم بود و از مجلس هم براي اينكه رفيق نيمه 
راه شده و جدا شدم عذرخواهي مي كنم.« او با 
اشاره به اهميت شــهر تهران به عنوان ام القراي 

جهان اســالم گفت: »امروز عرصه خدمت در 
شــهر تهران فرصتي بي نظير براي خدمت به 
آحاد مردمي اســت كه در تهران زندگي يا به 
اين شهر ســفر مي كنند. تهران نما و نماد نظام 
جمهوري اسالمي و انقالب اسالمي است و لذا 
وظيفه ماست كه دست به دست هم داده و اين 
شهر را آنگونه كه شايسته انقالب و مردم است 
بســازيم.« زاكاني در ادامه بــه موضوع عدالت 
هم اشاره و عنوان كرد: »آنچه در شهر اسالمي 
مدنظر قرار مي گيرد، عدالت در تقسيم خدمات ، 
تأمين آرامش روحي و معنوي، عمران و آبادي و 
حفظ طبيعت است چرا كه اين مسائل سخنان 
رهبر انقالب است و همه بايد با هم همت كنيم 
و اقدامات الزم را در شــهر انجام دهيم تا تهران 
الگويي براي جهان اسالم باشد. همچنين تالش 
كنيم به ســاخته هاي گذشــتگان بيفزاييم و 
بتوانيم در اين الگوســازي  هــم از هويت خود 
و هم اســاس و بنيان ايراني- اسالمي صيانت 
كنيــم. بنابراين اميــدوارم طي 4ســال، يك 
شهرداري كارآمد و مقرون به صرفه، هدف مدار، 
هوشمند، چابك و سريع در ارائه خدمات و شفاف 
و راستگو با كاركناني مســئوليت پذير داشته 
باشيم تا زمينه هاي مشاركت پذيري و افزايش 

خدمت رساني به مردم را فراهم كنيم.«

تهران نياز به تحول دارد
زاكاني در ادامه با بيان اينكه با اقداماتي مي توان 
مقدمات رويكــرد تحولي را ايجــاد و آن را به 
يك باور عمومي تبديل كرد و در اين مســير 

همه مردم و مســئوالن بايد با هم همراســتا 
باشند، گفت: »رويكرد تحولي در شهر تهران 
ضروري است و تالش داريم تا از ظرفيت هاي 
فناوري و هوشمندسازي در شهرداري تهران 
بهره مند شويم و با وحدت نظر و انسجام كارها را 
پيش ببريم. براي تحقق اهداف، نياز است همه 
مردم به عرصه هــا ورود كنند تا تحولي بزرگ 
و كالبدي ايجاد شــود. نمونه عيني اين ماجرا 
دفاع مقدس و حضور بســيج و ارزش آن است 
كه امام فرمودند اگر بسيج نبود، جنگ سمت 
و ســوي ديگري مي گرفت.« عليرضا زاكاني 
افزود: »ما بايد همه شهرها ازجمله تهران را به 
يك كارخانه مولد، پويا و فعال و با نشاط تبديل 
كنيم و از يك مسير درست به يك حكمراني 
شايسته و مشاركت پذير برسيم. بالطبع امكانات 
و اقتضائات كشور هم محدود است و لذا نيازمند 
امكانات هســتيم كه با ميدان دادن به مردم 
و جذب ســرمايه هاي مردمي و فراهم كردن 
زمينه اي براي ســود دوطرفه، فراهم مي شود. 
بنابراين  اســاس كار ما خدمت، پيشــرفت و 

آباداني است.« 
او در ادامه با بيان اينكه بايد به شــهر و شهروند 
و شــهرداري توامان توجه شود، گفت: »ميدان 
دادن به شهروند امكان ساخت شهري بزرگ و 
سالم و پيشرفته را مي دهد و باز خود شهروند، 
محور بهره مندي ، رشــد و تعالي قرار مي گيرد. 
اگر مقصود ما يك الگو براي جهان اسالم و جامعه 
جهاني باشد، بي شك نيازمند شهري هستيم كه 

در آن آرامش و عدالت و تعالي مدنظر باشد.«

8محور برنامه هاي شهري
عدالت شهري و بازآفريني اعتماد عمومي، آرامش 
شــهر، فرهنگ شهرنشــيني و هويت ايراني-

اســالمي، علم و فناوري در مديريت شــهري، 
مشاركت شهروندان، ارتقاي كالبدي و اقتصاد 
شهري و نقش آفريني بين المللي تهران، 8محور 
مهم برنامه هاي عليرضــا زاكاني براي مديريت 
پايتخت اســت. او دراين رابطه  گفت: »وقتي از 
عدالت شــهري، بازآفريني و اعتماد مي گوييم 
بايد به وضعيت شــهر نگاه كنيم. براي نمونه در 
يك منطقه 33/8متر ســرانه فضاي سبز وجود 
دارد و در منطقه ديگر 2/6! اين نابســاماني ها، 
سلسله آســيب هايي را به بخش محروم جامعه 
وارد مي كند. وقتي از زيرســاخت هاي فرهنگي 
و ورزشي سخن مي گوييم بايد بدانيم كه بيش 
از 40درصد امكانات ورزشي در ۵منطقه وجود 
دارد و 1۵منطقه هم فاقد امكانات ورزشي مناسب 
هستند. وقتي درمورد موضوعات رفاهي سخن 
گفته مي شــود، مي بينيم مناطق ۹، 16، 17، 
18و 1۹ از نبود رفاه رنج مي برند.« زاكاني با بيان 
اينكه عدالت هم به معناي شرايط برابر در زيست 
اجتماعي است و هم به معناي فرصت رشد برابر 
براي همه، عنوان كــرد: »اكنون 12هزار هكتار 
بافت ناپايدار در تهران وجود دارد كه هم فرصت 
است و هم تهديد. همچنين 4۵00هكتار بافت 
فرسوده داريم كه از مشكالت عديده رنج مي برند. 
البته اين موارد نافي خدمات شهرداران گذشته 
نيســت چراكه همه ما ديده ايم كــه تهران چه 

شهري بود و امروز چه شهري است.«

برنامه هاي شهردار جديد براي حل چالش ها
زاكاني ديروز در بخشي از تشريح برنامه هاي خود به 
چالش هاي شهر و شهرداري تهران اشاره كرد و گفت: 
»350روز هواي غيرپاك، رانت خواري، فســاد و نبود 
شفافيت كافي اداري، بدهي ۷0هزار ميليارد توماني، 
ساختار فربه سازماني، تعداد باالي پروژه هاي نيمه تمام 
و بافت فرسوده از مشكالت اساسي شهر و شهرداري 
تهران است. تهران براي رونق و توانايي قابل پيش بيني 
و برنامه ريزي است و به همين دليل به دنبال تغييرات 
بنيادين و حركت جهادي هستيم تا شهري سرشار از 
عدالت و اعتماد عمومي بسازيم.« شهردار جديد تهران 
با بيان اينكه به نهضت پاركينگ سازي  نياز داريم، گفت: 
»مشاهده مي كنيد كه كنار خيابان ها به پاركينگ تبديل 
شــده و اين امر حمل ونقل را دچار مشكل كرده كه با 
برنامه ريزي جديد مي توان اين مشــكل را رفع كرد.« 
عليرضا زاكاني با تأكيد بر اينكه در توسعه حمل ونقل 
شهر نيازمند يك توسعه تركيبي هستيم گفت: »اكنون 
258كيلومتر زيرســاخت در مترو مورد بهره برداري 
قرار گرفته است و مي توانيم با تكميل و ايجاد خطوط 
8، 9، 10و 11 مسيرهاي مترو را توسعه دهيم. همچنين 
حدود 600واگن نياز به اورهال دارند كه مي توان آنان را 
آماده سازي  كرد. تكميل خطوط نيمه تمام به ويژه خطوط 
6 و ۷ ســبب افزايش ظرفيت ناوگان ريلي مي شود. 
در پايان دوره قبلي در تهران 6500دســتگاه اتوبوس 
فعال بود و اكنون اين عدد به 1500 تا 2200دســتگاه 
رسيده است كه در وهله اول بايد با بهره مندي از همين 
ظرفيت هاي موجود به شهروندان خدمت رساني كرد.« 
او در پايان با تأكيد بر اينكه كالبد شهر ما زيبنده اين شهر 
نيست و در شمال و جنوب شهر تفاوت هاي جدي وجود 
دارد و اين اصال با اهداف انقالب اسالمي سازگار نيست، 
عنوان كرد: »تأثيري كه تهران مي تواند در سراســر 
كشور بگذارد، اثري بي نظير است و اگر در شهر تهران 
حمل ونقل را سامان دهيم، مشكل مسكن را حل كنيم 
و تعامالت انساني را ارتقا دهيم، پيشگام اين تحوالت 
در سراسر كشــور خواهيم بود و تهران الگوي ديگر 
شهرها مي شود.«  زاكاني به بدهي ها ، مطالبات و بودجه 
شهرداري هم اشــاره كرد و گفت: »شهرداري تهران 
حدود 66هزار ميليارد تومــان بدهي و در نقطه مقابل 
5۷هزار ميليارد تومان مطالبه دارد و بودجه امســال 
شهرداري تهران 48هزارو800ميليارد تومان پيش بيني 
شده اســت كه براي اداره امور بايد همه اين موارد را 
مدنظر قرار داد. همچنين عالوه بر اداره شهر به صورت 
ساالنه بخشي از بدهي ها بايد پرداخت شود كه براي اين 
كار بايد بخشي از محل مطالبات، بخشي از محل ايجاد 
رونق، بخشي ازطريق  استفاده از ظرفيت هاي قانوني و 
مطالبات از دولت شامل سهم دولت در بليت و تامين مالي 
براي خريد اتوبوس و بخشي نيز از طريق اوراق مشاركت 
انجام شــود.« ايجاد قرارگاه اجتماعي در شهرداري 
تهران مهم ترين اقدام زاكاني است كه در تشريح آن 
گفت: »با ايجاد اين قرارگاه همه دستگاه هاي دخيل در 
امر آسيب هاي اجتماعي پاي كار مي آيند و موضوعاتي 
چون تكديگري، معتادان متجاهر و كودكان كار در اين 
قرارگاه مورد بحث و بررسي قرار مي گيرند و راهكارهاي 

مناسب براي حل وفصل مشكالت آنها ارائه مي شود.«

پرسش اعضاي شوراي شهر تهران از شهردار منتخب
پس از تشريح برنامه هاي مديريت شهري توسط عليرضا زاكاني، شهردار منتخب تهران،  رئيس شوراي شهر تهران از اعضا خواست تا نظرات،درخواست هاوپرسش هاي خود را مطرح كنند

پاسخ شهردارمنتخب تهران به پرسش اعضاي پارلمان شهري
پس از مطرح شدن نظرات و سؤاالت اعضاي شوراي شهر تهران، عليرضا زاكاني پشت 

تريبون رفت و اينطور پاسخ داد:
  بي عدالتي در شهر كامال مشهود است لذا ما بايد مسيري را اتخاذ كنيم كه شهر از يك 
پيشرفت متوازن برخوردار باشد و براي اين كار الزم است تصويري روشن در ابعاد مختلف 
به صورت مشخص و مطلوب داشته باشيم كه متأسفانه نداريم. به هر حال، مي توان امكانات 
و شرايط شهر را با تعريف پروژه هاي مختلف براي 352محله فراهم و فاصله هاي شمال 

و جنوب را كم كرد.
  وقتي سند كلي براي شهر استخراج شود، نخبگان محلي را بر مدار مشكالت محلي در 
قرارگاه هايي كه سراي محالت باشند، فعال مي كنيم تا براي محالت ماموريت هاي خاص 

و عام تعريف كنند.
  اولويت اول، استفاده از  ظرفيت هاي داخل خود شهرداري است و براي انتصابات هم به 
كانون ارزيابي نياز داريم تا بدانيم چه كسي بيشترين كارايي را براي چه جايگاهي دارد و 
در اين كانون ويژگي هايي چون سالمت و تعهد، تخصص و تجربه را مدنظر خواهيم داشت.
  بايد با كار و كوشش و تالش و ايجاد تسهيالت دقيق، شهر را فعال كنيم. اگر شهر فعال 
باشد، به يك كانون توليد تبديل شده و هزينه خود را تامين مي كند. حقيقت آن است كه 
شهر با هزينه گراني اداره مي شود و انضباط مالي دقيق و شفاف سازي  مي تواند هزينه هاي 

شهر را كاهش دهند.
  بخشي از حمل ونقل عمومي درحال حاضر وجود دارد و بخشي هم بايد افزوده شود. اگر 
آنچه وجود دارد را بهينه مديريت كنيم، بخش بزرگي از مشكالت حمل ونقل حل خواهد 

شد. اما نبايد به داشته هاي خود بسنده كنيم و بايد مسير توسعه را ادامه دهيم.
  براي استفاده از ظرفيت بانوان بايد به يك نقطه منطقي برسيم كه در عين حفظ كانون 

خانواده، مسئوليت هاي اجتماعي هم بپذيرند.
  طبق پيمايش ها، يكي از دغدغه هاي مردم، مواجهه با فســاد در موضوع شهرداري 
است. يكي از روش هاي مقابله با فساد، هوشمندسازي و شفافيت و آگاه سازي  مردم از 

حق و حقوق شان است.
  مجموعه رسانه اي شهرداري يا در واقع مؤسسه همشهري با ابعاد مختلف؛ دريايي از 
امكانات و شرايط دارد كه بايد در خدمت خواستگاه مردم قرار گيرد و بتواند جنبه تعليم و 
تربيت، صداي مردم بودن، اطالع رساني و جنبه هاي مختلف را ايجاد كند. قطعا اين ظرفيت 
بايد اصالح شود و دستاني كه بنا ست از آن سوءاســتفاده كنند، براي اميال شخصي يا 

قبيلگي، از اين ظرفيت پرهيز داشته باشند و حتما مانع اين كار مي شويم.
  در نخســتين فرصت بايد قرارگاه آسيب هاي اجتماعي در شــهرداري ايجاد و از 
نزديك ترين آسيب ها بايد شــروع كنيم. در تهران 21هزار معتاد متجاهر داريم. وجود 
يك معتاد متجاهر براي تهران ننگ است و اين آمار ننگ در ننگ است. شهرداري بايد با 
كمك و همكاري ساير دستگاه ها اين كار را انجام دهد كه ظرف 6 ماه مي توان بخشي از 

اين امر را پيگيري كرد.
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 شورای شهر، عليرضا جاويد را تا پايان انجام  مراحل اداری و ابالغ حكم عليرضا زاكانی
به عنوان سرپرست شهرداری تهران انتخاب كرد

    زينب  زينال زاده
خبر نگار

تعامل سازنده در ريشه كن سازي فساد
نطق سيداحمد علوي، عضو شوراي شهر تهران
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مسير نجات بنگاه ها از آوار كرونا
سازمان همكاري و توسعه اقتصادي درباره راهبرد دولت ها در حمايت از بنگاه هاي اقتصادي هم بر اين مسئله تأكيد مي كند كه محافظت از بنگاه هاي سالم در برابر تأثير فوري 
اقدامات مهار كوويد-19، نه تنها در راستاي تاب آوري كوتاه مدت كمك مي كند بلكه آسيب هاي بلندمدت را نيز به حداقل مي رساند و بهبود سريع را ممكن مي سازد به همين 
دليل كمك نقدي در جهت جلوگيري از »مرگ تصادفي« بنگاه هاي با صرفه اقتصادي نقش كليدي دارد. افزون بر اين سيستم مالياتي نقشي كليدي در ارائه سريع حمايت 
مالي از مشاغل ايفا مي كند. اقدامات مالياتي كوتاه مدت با هدف كاهش تأثيرات فوري بحران بر بنگاه ها و حفظ ظرفيت اقتصادي انجام مي شود. اقدامات كليدي مالياتي كه 
كشورهاي عضو OECD براي كاهش اثرات نامطلوب پاسخ مهار كوويد-19 با حمايت از جريان نقدي مشاغل معرفي كرده اند، تقريبا در سراسر كشورها مشابه است و بر 
افزايش انعطاف پذيري براي ماليات د هندگان تمركز دارد. رايج ترين اقدامات در اين حوزه عبارتند از تعويق پرداخت ماليات )عمدتا براي ماليات بر درآمد شركت ها(، ماليات 
بر ارزش افزوده و مشاركت هاي بيمه تامين اجتماعي از طريق اختصاص زمان اضافي براي ارائه اظهارنامه مالياتي، تسهيل پرداخت بدهي ماليات و افزايش استرداد مالياتي. 
حتي برخي از كشورها هم چنين اقداماتي را انجام داده اند كه بار مالياتي بنگاه ها را در طول بحران سالمت كاهش مي دهد كه رايج ترين نوع آن، معافيت مربوط به مشاركت هاي 
بيمه تامين اجتماعي است. فراتر از اقدامات حمايتي كه بر بنگاه هاي گوناگون تأثير مي گذارد، دولت ها برخي حمايت هاي ويژه را نيز به منظور مهار آسيب پذيري شديد برخي 

صنايع در برابر عواقب شوك كوويد-19 يا بر حسب سهم آنها در اشتغال درنظر گرفته اند.

ث
مك

مسكن

بيش از 10سال از ادغام وزارت راه وترابري و وزارت مسكن و شهرسازي 
مي گذرد و در اين 10سال بارها گناه بي سروســاماني حوزه مسكن به 
گردن اين ادغام افتاده اســت؛ ادغامي كه البته چندان كارشناسي نبود 
و حاال دوباره به  نام حل مشكل مسكن از لزوم جداســازي اين حوزه از 
وزارت راه صحبت مي شود كه البته اين بار نيز چندان كارشناسي نيست. 
به گزارش همشهري، تفكيك وزارت راه وشهرسازي پيش  از اين از سوي 
دولت يازدهم مطرح شد و به سرانجام نرســيد؛ اما اين بار بررسي طرح 
جداسازي بخش ساختمان و شهرسازي از وزارت راه وشهرسازي فعلي 
و تشكيل دو وزارتخانه جديد به نام هاي »وزارت حمل ونقل« و »وزارت 
ساختمان، شهرسازي و آمايش سرزمين« در دستور كار مجلس قرار گرفته 
و پيرو مانور مجلس و دولت جديد روي طرح جهش توليد مسكن، احتمال 
اجرايي شدن آن باالست؛ هرچند بررسي گذشته حوزه مسكن حاكي از 
اين است كه صرفاً داشتن وزارت مستقل مسكن نمي تواند تضميني براي 

سامان يابي حوزه مسكن باشد.

ادغام بي راه و ناكام
در برنامه پنجم توســعه مقرر شــده بود براي كوچك ســازي دولت، 
وزارتخانه هاي دولت كه تعداد آنها پس از تشكيل وزارت ورزش و جوانان 
به 22وزارتخانه رســيده بود، تا 1۷وزارتخانــه كاهش پيدا كند. همين 
دســتاويزي بود تا دولت مصمم به اجراي ادغام برخــي از وزارتخانه ها 
شــود و در اين ميان نام وزارتخانه راه وترابري، مســكن و شهرسازي و 
ارتباطات را نيز در فهرســت ادغامي ها بگنجاند. در اين ميان، استيضاح 
حميد بهبهاني، وزير راه وترابري دولت دهم در بهمن1389 در دوره قهر 
چند روزه محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور اسبق، زمينه را براي ادغام 
2 وزارتخانه مهياتر كرد؛ چراكه بعد از اين اتفاق، علي نيكزاد، وزير وقت 
مسكن و شهرسازي از ســوي رئيس جمهور به عنوان سرپرست وزارت 
راه وترابري و در ادامه سرپرست وزارت ارتباطات منصوب شد و درنهايت 
گرچه با مخالفت شوراي نگهبان، ادغام وزارت ارتباطات در راه و مسكن 
منتفي شد، اما 2 وزارت مسكن و شهرســازي و راه وترابري تحت عنوان 
وزارت راه وشهرسازي ادغام شدند و پيگيري مخالفان ادغام نيز راه به جايي 
نبرد. در ادامه فعاليت وزارت راه وشهرسازي با سكانداري علي نيكزاد آغاز 
شد اما به اقتضاي شرايطي كه اجراي طرح بزرگ مسكن مهر ايجاد كرده 
بود، بخش عمده توجه اين وزارتخانه به حوزه مسكن معطوف شد. اتفاقي 
كه در دوره بعد از نيكزاد، يعني در دوره وزارت عباس آخوندي در وزارت 
مسكن و شهرسازي دولت يازدهم با 180درجه تغيير بروز كرد و بخش 
عمده توجه اين وزارتخانه به حوزه راه اختصاص يافت تا جايي كه حسن 
روحاني، در جلسه رأي اعتماد مجلس به آخوندي براي وزارت مسكن و 
شهرسازي دولت دوازدهم، علناً از اختالف نظر با وزير خود در حوزه مسكن 
پرده برداشت و چندي بعد نيز آخوندي با انتشار استعفانامه خود به واسطه 

همين اختالف نظرها از وزارت راه وشهرسازي رفت.
حاال در شرايطي كه هم تجربه سال ها وزارت مسكن مستقل پيش روي 
سياستگذاران است و هم نتيجه 10سال ادغام آن با وزارت راه وشهرسازي، 
بار ديگر طرح تفكيك و جداسازي وزارت راه وشهرسازي در دستور كار 
برخي از نمايندگان مجلس قرار گرفته و تالش مي شود با تصويب طرح 
جداسازي بخش ساختمان و شهرسازي از وزارت راه وشهرسازي فعلي، 
2 وزارتخانه مستقل به نام هاي »وزارت حمل ونقل« و »وزارت ساختمان، 
شهرسازي و آمايش سرزمين« ايجاد شود. قوي ترين استدالل براي توجيه 
اين جداسازي نيز نابساماني حوزه مسكن به خصوص در 3سال اخير و لزوم 
انسجام مديريتي براي موفقيت طرح جهش توليد مسكن است. در برابر 
اين توجيه، يك سؤال بزرگ و البته بي پاسخ وجود دارد كه مگر پيش از 
ادغام وزارت مســكن در حوزه راه، بازار مسكن، توليد مسكن و سازوكار 
طرح هاي حمايتي دولت و مجلس در اين حوزه از همين مشكالت رنج 
نمي برد؟ البته يك نقد بزرگ به وزارت راه وشهرسازي بعد از ادغام سال90 
وجود دارد و آن، محدود شدن مسكن به يك معاونت مستقيم و يكي دو 
معاونت كمكي بود كه باعث شد كم كاري مسئوالن در حوزه مسكن بيشتر 
به چشم بيايد اما اگر مالك طرفداران تفكيك اين وزارتخانه، توجه به حوزه 
مسكن باشد، بايد گفت بزرگ ترين طرح مسكني ايران يعني طرح مسكن 
مهر توسط همين وزارتخانه ادغامي اجرا و تكميل شده و حتي در دوره 
نيكزاد، توجه به همين طرح مسكن ملي زمينه ساز اتهام بي توجهي وزارت 

راه وشهرسازي به حوزه راه شد.
طرح جامع مسكن در دوره هاي مختلف نياز كشور به توليد مسكن را با 
احتساب ازدواج هاي جديد، ضريب تخريب و نوسازي و استهالك، ساالنه 
حدود 900هزار تا يك ميليون واحد مسكوني برآورد كرده است؛ اما چه در 
دوره استقالل وزارت مسكن و شهرسازي و چه در دوره ادغام آن با وزارت 
راه وترابري، ساخت تعداد قابل توجه مسكن جز در سايه حال خوب اقتصاد 
محقق نشده و در اين ميان حتي فشار براي تحقق اجباري اين رؤيا نظير 
اتفاقي كه در طرح مسكن مهر رخ داد نيز به موفقيت نرسيد. درحقيقت، 
با توجه به اينكه ســاخت يك ميليون واحد مســكوني در سال به اضافه 
ايجاد زيرســاخت هاي موردنياز براي اين واحدها، منابع مالي سرشاري 
مطالبه مي كند، اقتصاد ايران جز در شــرايط پايداري قادر به پشتيباني 
از ايده نخواهد بود وحتي وزارتخانه مســتقل مســكن نيز بدون بهبود 
شرايط اقتصادي نمي تواند به موفقيت آن كمك كند. بيت اهلل ستاريان، 
كارشناس اقتصاد مسكن معتقد است ساخت يك ميليون واحد مسكوني 
در سال چه توسط دولت و چه توسط بخش خصوصي امكان پذير نيست 
چراكه در جريان توليد يك ميليون واحد مسكوني، بايد حدود 100ميليون 
مترمربع توليد خالص انجام شود و اين ميزان نيازمند ساخت 100ميليون 
مترمربع فضاي مرتبط با خدمات عمومي اســت و عالوه بر اين دو، كل 
اين 200ميليون مترمربع زيربناي مسكوني يا عمومي، نيازمند تأمين 
زيرساخت هاي برق، گاز، آب، تلفن، جاده و... است كه درمجموع منابع 
بسيار كالني نياز دارد. او با فرض هزينه ساخت 10ميليون توماني براي 
ساخت هر مترمربع زيربنا و زيرساخت، معتقد است ساالنه بايد 4ميليون 
ميليارد؛ يعني معادل تقريبي كل نقدينگي موجود در اقتصاد ايران به حوزه 
مسكن تزريق شود كه تأمين آن نيازمند گردش مالي بسيار بااليي است و 

در ابعاد فعلي اقتصاد ايران تحقق آن مشكل به نظر مي رسد.

نظر مخالفان و موافقان تفكيك
يكــي از نخســتين مخالفت هايي كــه در مقابل تفكيــك وزارت 
راه وشهرسازي وجود دارد اين است كه وزارتخانه هاي مرتبط با مسكن 
و راه اساساً با حكم قانونگذار و براي كوچك سازي و كاهش هزينه دولت 
ادغام شده اند و نتيجه تفكيك آنها، آن هم با استناد به مسائلي كه قبل از 
ادغام نيز وجود داشته چيزي جز اتالف منابع و فربه كردن دولت نيست.  
از سوي ديگر، برخي طرفداران طرح مجلس براي جهش توليد مسكن 
معتقدند تفكيك وزارت راه وشهرسازي در شرايط فعلي حداقل براي 
يك سال دولت و متوليان حوزه مسكن را اسير ايجاد دستگاه جديد 
براي سكانداري بخش مسكن مي كند و دولت به جاي توليد مسكن 
بايد سرگرم ساختمان سازي و خريد ميز و صندلي و استخدام نيروي 
موردنياز خود باشــد. در مقابل موافقان تفكيك نيز نظراتي دارند كه 
ازجمله آنها مي توان به محقق نشدن توليد ساالنه يك ميليون واحد 

مسكوني و انباشته شدن مشكالت بخش مسكن اشاره كرد.

از مهار تا همزيستي و درمان يك ويروس مرگبار
جلوي حمالت بعدي كرونا به اقتصاد را بگيريد

 ارزش بازار بدهي 
به 350هزار ميليارد تومان رسيد

 مطابق گزارش بانك مركزي حجم انتشار اوراق بدهي 
در بهار امسال 40درصد رشدكرده است

تازه ترين اطالعات بانك مركزي نشان مي دهد كه حجم انتشار اوراق بدهي در سال جاري  كالن
بيش از 40درصد رشد كرده است. با اين ميزان انتشار اوراق بدهي ارزش كل بازار اوراق 
بدهي به 350هزار ميليارد تومان رسيد. مطابق بودجه سال 1400، دولت مجاز است 
امسال 132هزار ميليارد تومان اوراق بدهي بفروشد. افزايش انتشار اوراق بدهي از اين جهت اهميت 

دارد كه مي تواند از طريق تأثير بر پايه پولي مانع از رشد تورم شود.
به گزارش همشهري، انتشار اوراق بدهي توسط دولت ها با هدف مديريت كسري بودجه و تامين مالي 
پروژه هاي ملي به جاي استقراض دولت از بانك مركزي و شبكه بانكي سال هاست كه در كشورهاي 
توسعه يافته و درحال توسعه به كار گرفته مي شود. ارزش اوراق دولتي سررسيد نشده در تعداد زيادي 
از كشورها بيشتر از ارزش شركت هاي بورس است و حتي بعضا با توليد ناخالص داخلي كشورها برابري 
مي كند. به زعم برخي اقتصاددانان، ايران براي دستيابي به رشد اقتصادي باال، بايد طي دهه آينده عمق 
بازار سرمايه يعني مجموع نسبت بازار ســهام و بازار بدهي به توليد ناخالص داخلي را از نسبت فعلي 
به حدود دوبرابر برساند كه مستلزم رشد ساالنه حدود 10درصد عمق مالي بازار سرمايه است. به نظر 
مي رسد اين كار عمدتا از طريق توسعه بازار نوپاي اوراق بدهي ميسر است كه ظرفيت هاي زيادي دارد؛ 
به ويژه آنكه سرعت خصوصي سازي  شركت هاي دولتي نيز كند شده است و انتشار اوراق بدهي مي تواند 
كمك زيادي به برنامه هاي اقتصادي دولت كند. بازار اوراق بدهي همچنين يك ظرفيت بزرگ ديگر نيز 
دارد و قادر است از طريق تأثير بر پايه پولي به بانك مركزي در مهار تورم و اجراي سياست هاي انقباضي 
كمك كند؛ بر همين اساس از چند ســال پيش با توصيه هاي اقتصاددانان حجم انتشار اوراق بدهي 
افزايش يافته است و ظرف 5سال گذشته ارزش بازار اوراق تامين مالي بيش از 1500 درصد افزايش 
يافته است. هرچند انتشار اوراق بدهي براي دولت، شهرداري و شركت ها تعهد مالي ايجاد مي كند، 
اما عرضه اوراق بدهي دولتي و غيردولتي كه به عنوان يك استراتژي پولي و بانكي در دستور كار بانك 
مركزي است، در سال اخير روند مثبتي را تجربه كرده است و رشد معامالت و بازده بازارهاي مالي آن 

نشان مي دهد، انتشار اين اوراق با استقبال خوبي مواجه شده است.

   رشد انتشار اوراق بدهي   
آنطور كه بانك مركزي در تازه ترين آمار هاي خود اعالم كرده است در 3ماهه نخست امسال 2۷هزارو 
460ميليارد تومان اوراق بدهي منتشر شده است كه اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 
41.9درصد رشد نشان مي دهد. اين اطالعات همچنين نشان مي دهد كه در چند  ماه گذشته نيز سرعت 
انتشار اوراق بدهي افزايش يافته است؛ به طوري كه در خرداد ماه امسال 12هزارو ۷50ميليارد تومان 
اوراق بدهي تازه منتشر شده است. با انتشار اين ميزان اوراق بدهي در ماه هاي گذشته حجم بازار اوراق 
بدهي ايران اكنون به 350هزار ميليارد تومان رسيده اســت كه نسبت به سال قبل ارزش بازار اوراق 
بدهي 100درصد رشد نشان مي دهد. در اين مدت همچنين حجم انتشار اسناد خزانه اسالمي رشد 
چشمگيري داشته است؛ به طوري كه طبق آمار بانك مركزي در 3ماهه نخست امسال 20هزار ميليارد 
تومان اسناد خزانه اسالمي منتشر شده كه نسبت به سال قبل 186درصد رشد نشان مي دهد. اسناد 
خزانه اسالمي، اوراق بهادار با نامي است كه دولت براي تسويه بدهي هاي خود به پيمانكاران منتشر 
مي كند. حجم انتشار صكوك نيز در 3ماهه نخست امسال با ۷5درصد رشد به 2هزارو ۷50ميليارد 

تومان رسيده است.

نا آشنايي بخش خصوصي با اوراق بدهي
آمار ها نشان مي دهد حجم انتشار اوراق بدهي شركتي يا اوراق بدهي متعلق به بخش خصوصي هم به 
سرعت در حال رشد است، اما با وجود رشد زياد، اين ميزان سهم كمي از حجم كل اوراق بدهي را شامل 
مي شود. درواقع با وجود آنكه حجم انتشار اوراق بدهي هر  ماه در حال افزايش است، اما همچنان بخش 
زيادي از اين اوراق بدهي متعلق به دولت است و هنوز شركت هاي خصوصي سهم زيادي از انتشار اين 
اوراق ندارند. به زعم كارشناسان اين به آن دليل است كه فعاالن بخش خصوصي هنوز به طور كامل با 
كاركرد هاي اوراق بدهي آشنا نيستند و بخش عمده منابع مالي خود را به روش سنتي از بانك ها تامين 
مي كنند. شركت هاي بخش خصوصي مي توانند به جاي مراجعه به بانك ها براي دريافت وام با انتشار 
اوراق بدهي بخشي از منابع مالي موردنياز خود را تامين كنند. اطالعات بانك مركزي نشان مي دهد كه 
حجم انتشار اوراق بدهي متعلق به بخش خصوصي نيز با 193درصد رشد در 3ماهه نخست امسال به 
4هزارو 100ميليارد تومان رسيده است كه اين ميزان فقط 15درصد از مجموع كل حجم اوراق بدهي 
منتشر شده در اين مدت است. انتشار اين ميزان اوراق بدهي توسط بخش خصوصي البته بيش از اوراق 
بدهي منتشر شده توسط شهرداري هاست و اين اميدواري را ايجاد كرده كه ظرف ماه ها و سال هاي 
آينده حجم انتشار اوراق بدهي توسط بخش خصوصي بيشتر شود. در 3 ماه نخست امسال شهرداري ها 
بيش از 600ميليارد تومان اوراق بدهي منتشر كرده اند؛ اين در حالي است كه سال قبل در همين مدت 

هيچ اوراق بدهي توسط شهرداري ها منتشر نشده بود.

هدايت نقدينگي به بازار اوراق بدهي
اغلب اقتصاددانان به دولت و شــركت ها پيشنهاد مي كنند در شــرايطي كه اقتصاد در ركود است و 
شركت ها با مشكالت زيادي از جنبه تامين مالي مواجهند با انتشار اوراق بدهي بخشي از منابع مالي شان 
را تامين كنند. به زعم اقتصاددانان دولت مي تواند با انتشار اوراق بدهي كسري بودجه هاي سنگين و 
شركت هاي بخش خصوصي كسري وجوه در گردششان را تامين كنند. اقتصاددانان همچنين بر اين 
باورند كه بايد شرايطي فراهم شود كه نقدينگي نيز به سمت بازار اوراق بدهي هدايت شود؛ به اين معنا 
كه بخشي از نقدينگي به جاي سپرده گذاري در بانك ها رهسپار خريد اوراق بدهي شود؛ اين كار به رشد 

توليد، كاهش تورم و تامين مالي دولت و شركت ها نيز كمك مي كند.
علي سعدوندي، اقتصاددان با بيان اينكه مشكل كسري بودجه در اقتصاد ايران مزمن شده است در 
اين باره مي گويد: راهكاري كه ساير كشورهاي جهان براي رفع كسري بودجه دارند، شفافيت اين كسري 
است. با اتكا به شفافيت است كه دولت ها مي توانند از طريق بازار اقدام به تأمين كسري بودجه كنند. 

در همين راستا انتشار اوراق بدهي دولتي يكي از راهكارهاي مؤثر و كارا براي انجام اين مهم است.
به گفته او، اقدامات وزارت اقتصاد در فروش اوراق بدهي، قابل توجه و مثبت است و اگر انتشار اين اوراق 

ادامه يابد، مي توانيم به كنترل رشد نقدينگي اميدوار باشيم.
محمدمهدي مومن زاده، يك كارشناس بازار سرمايه هم با بيان اينكه رشد قابل توجهي در ارزش بازار 
اوراق بدهي در يك سال گذشته اتفاق افتاده است، مي گويد: درحال حاضر محاسبه ارزش دالري بازار 
اوراق تامين مالي نشان مي دهد كه ارزش اين بازار در ماه هاي اخير به محدوده 14ميليارد دالر رسيده 
است، اما با وجود افزايش ارزش بازار اوراق بدهي هنوز ابعاد بازار اوراق تأمين مالي بسيار كوچك است؛ 

به شكلي كه مجموع ارزش اين بازار كمتر از 10درصد از حجم نقدينگي كشور است.
او نسبت ارزش اوراق بدهي به ارزش بازار سرمايه را يكي از شاخص هايي مي داند كه مي تواند وضعيت 
بازار بدهي در بازار سرمايه را نشان دهد و مي افزايد: در اين شاخص، مجموع ارزش اوراق بدهي با كل 
مجموع ارزش بورس و فرابورس مقايسه مي شود تا مشخص شود ارزش اوراق بدهي چقدر از ارزش 
بازار سرمايه را به خود اختصاص داده است. اين نسبت نشان مي دهد سهم اوراق بدهي از ارزش بورس 
و فرابورس كه در تير ماه سال گذشته تا 1.51 درصد كاهش يافته بود، اكنون افزايش يافته و به حدود 
4.5 درصد رسيده است.  مومن زاده با بيان اينكه مسئله مهم در تحليل بازار بدهي، وضعيت سپرده هاي 
بانكي است، توضيح مي دهد: بررسي تركيب جذب سپرده ها طي يك سال اخير نشان مي دهد از مجموع 
665 هزار ميليارد تومان سپرده  جذب شده، 350 هزار ميليارد تومان مربوط به سپرده هاي 2ساله بوده 
كه به تنهايي بيش از نيمي از جذب سپرده را شامل مي شود. در مقابل ميزان جذب سپرده هاي جاري 

نيز معادل 95هزار ميليارد تومان بوده است.
او ادامه مي دهد: حدود 150 هزار ميليارد تومان پول از ســپرده هاي يك ساله خارج شده كه احتماال 
به سمت سپرده هاي 2ساله حركت كرده است. به عبارتي اين منابع براي كسب بازده بيشتر و بدون 
ريسك )در حدود 2درصد( روانه سپرده هاي بانكي 2ساله شده است؛ درحالي كه در بازار سرمايه عالوه 
بر صندوق هاي سرمايه گذاري كه در انواع مختلف در دسترس است، در بازار بدهي هم انواع اوراق با 
سررسيدهاي مختلف و داراي تضمين وجود دارد كه مي تواند گزينه مناسبي براي سرمايه گذاري بدون 

ريسك باشد و نرخ هاي بازدهي باالتري نسبت به سپرده هاي بانكي ارائه دهد.
به گفته او، نرخ سود سپرده يك ساله 16درصد و نرخ سپرده 2ساله 18درصد است و اوراقي كه در بازار 
بدهي معامله مي شوند به صورت ميانگين و تاريخي نرخي در حدود 22درصد دارند كه بيش از نرخ 

سپرده هاي بانكي است و از نقد شوندگي بااليي نسبت به سپرده هاي 2ساله نيز برخوردارند.
مومن زاده با بيان اينكه ســپرده گذاران به جاي اينكه منابع خود را صرف خريد اوراق بدهي كنند در 
سپرده هاي بلندمدت سرمايه گذاري مي كنند، مي افزايد: به نظر مي رسد در اين خصوص به فرهنگسازي  
و اقدامات اساسي نياز داريم؛ چراكه ورود اين حجم از منابع به بازار بدهي مي تواند موجب تثبيت منابع 

در بازار بدهي و درنهايت بازار سهام شود.

تأخير در واكسيناسيون باعث مرگ بيشتر  گزارش
اشتغال و كسب وكارها مي شــود و هزينه 

احياي آن سنگين تر خواهد بود.
اشتباه نكنيد؛ موج پنجم شــيوع كرونا آخرين حمله اين 
ويروس به اقتصاد ايران نيست و احتمال زيادي وجود دارد 
درصورت تأخير در اجراي يــك برنامه جامع و همه جانبه 
براي متوقف كردن حمالت كوويــد-19، افزون بر جان و 
سالمت شهروندان، معيشــت و نان و كارشان هم به خطر 
افتد. تجربه 1.5سال گذشته ايران براي مهار و همزيستي 
با كرونا تاكنون تجربه موفقي نبوده و اكنون ايرانيان منتظر 
هستند تا دولت جديد گام هاي بلند و عملياتي براي درمان 
ويروس از طريق تسريع در واكسيناسيون بردارد. درحالي كه 
هنوز  كابينه سيزدهم به رياست  سيد ابراهيم رئيسي شكل 
نگرفته، اما او در نخستين جلسه با روساي كميته هاي ملي 
مبارزه با كرونا از همه برنامه ويژه خواسته است. به اين ترتيب 
به نظر مي رسد كه دست كم در شرايط پيك موج پنجم كرونا، 
تعطيل كردن كســب وكارها گزينه مطلوب دولت جديد 
نخواهد بود. چرا كه بخش هــاي مختلف اقتصادي به ويژه 
بخش هاي خدماتي به شدت در طول 2سال گذشته آسيب 
ديده اند و مقاومت اصناف و كســب وكارها در برابر تعطيل 

كردن كاسبي شان جدي به نظر مي رسد.
سؤال اصلي اينجاست كه تجربه جهاني چه مي گويد و آيا 
نسخه احتمالي دولت ســيزدهم مي تواند جلوي حمالت 
بعدي كرونا به اقتصاد را بگيرد؟ همــه اميدها فعال به اين 
مسئله دوخته شده كه روند واكسيناسيون با قدرت و سرعت 
بيشتري ادامه پيدا كند و اكبر كميجاني، رئيس كل بانك 
مركزي هم از اختصاص بموقع و مناسب ارز جهت واردات 

واكسن كرونا خبر داده است.
تازه  ترين گزارش ســازمان همكاري و توســعه اقتصادي 
موسوم به OECD كه از سوي اتاق تهران منتشر شده به 
سرفصل اقدامات سياستي اشــاره مي كند كه مي تواند از 
بنگاه ها و كاركنان در مواقع بروز مشــكالت اقتصادي، هم 
در شرايط ركود عمومي و هم به طور خاص براي شوك هاي 
اقتصادي، مانند بحران كوويد-19 پشتيباني كند. در اين 
سياســت ها به ضرورت اجراي اقداماتي جهت تاب آوري 
اشتغال جهت صيانت از نيروي كار اشاره مي كند و در بخش 
حمايت از بنگاه هاي اقتصادي گرفتار كرونا هم بر ضرورت 
حمايت از كانال نقدينگي تأكيــد دارد. در اين گزارش به 
حمايت از صنايع از طريق پشتيباني از بخش حمل ونقل 
هوايي اشــاره شــده و مي گويد: دولت هاي عضو سازمان 

همكاري  و توسعه اقتصادي در مقابله با كرونا 3هدف اصلي را 
دنبال كرده اند؛ حمايت از بنگاه ها و كاركنان، تحريك اقتصاد 

و ترويج اقدام هاي ساختاري.
اين گــزارش مي افزايد: واكنش كلي اقتصــادي دولت ها 
به كوويــد-19 در قالب اســتراتژي محافظــت، تغيير و 
تحريك از محورهاي خاصي پيروي مي كند ازجمله اينكه 
توصيه مي كند در كوتاه مــدت از بنگاه ها محافظت كنيد 
تا خســارت هاي بلندمدت را به حداقل برسانيد، به ويژه با 
جلوگيري از »مرگ تصادفي« بنگاه هاي سالم. افزون بر اين 
پيشنهاد شده كه ساختار صنعتي را به منظور رفع نيازهاي 
فعلي از نظر كاالها و خدمات ضروري، وفق دادن با شرايط 
فعلي و افزايش تاب آوري در برابر بحران هاي آينده تغيير 
دهيد. در نهايت اينكه تقاضاي كل را از طريق سياست هاي 
مالي و پولي انبساطي، اطمينان يابي از زمان بندي مؤثر و 

هم افزايي با 2اقدام محافظت، تغيير و تحريك كنيد.

واكسن يا ماسك؟
به گــزارش همشــهري در شــرايطي كه با گســترش 
واكسيناســيون در برخي كشورها، ماســك از صورت ها 
برداشته شده اما شــيوع نوع دلتاي اين ويروس نشان داد 
كه هنوز كشــورها در برابر امواج بعدي كرونا آسيب پذير 
هستند. در اين شرايط برخي كشورها گزينه نخست شان 
را همچنان رعايت مقررات و توصيه هاي بهداشتي مي دانند 
و اصرار دارند كه ماســك از صورت ها برداشــته نشــود و 
فاصله گذاري ها رعايت شود. اما كشــورهاي ديگري هم 
هستند كه اولويت شان را تغيير داده اند و واكسن را به گزينه 
نخست شان تبديل كرده اند چرا كه دوره مهار و همزيستي 
با كرونا جاي خود را به عصر درمان و وداع با كرونا داده است.

تجربه هاي جهان االن پيش  روي ايران است. كشوري كه در 
برابر كرونا زخمي و كشته زيادي داده و هزينه هاي سنگين 
به اقتصاد و مردمش تحميل شده است. تجربه دنيا مي گويد 
در كوتاه مدت اولويت نخســت در سياستگذاري ها بايد بر 
مهار كرونا باشد و فعاليت هاي غيرضروري به حالت تعليق 
درآيد. در ميان مدت مبناي سياستگذاري ها همزيستي با 
كوويد خواهد بود چرا كه برخي از مشاغل همچنان تحت 
محدوديت هاي مربــوط به كوويد-19 هســتند و تقاضا 
براي آنها ضعيف خواهد بود. در نهايت اينكه در درازمدت 
واكسيناســيون به عنوان درمان ويروس ضرورت دارد كه 
نتيجه آن افزايش تاب آوري جامعه و اقتصاد خواهد بود و 

مسئوليت دولت ها سنگين تر و فوري تر قلمداد مي شود.

راه حمايت از بازار كار
دست كم براساس آمارها امواج كرونا در سال نخست جوالن 
آن در ايران يك ميليون شغل را نابود كرد و هنوز بسياري از 
شغل ها احيا نشده اند. سؤال اصلي پيش روي دولت جديد 
ايران اين خواهد بود كه چگونه مي تواند جلوي مرگ بازار 

كار را بگيرد؟ 
گزارش سازمان همكاري و توســعه اقتصادي موسوم به 
OECD درباره طرح هاي دولت ها براي حمايت از كاركنان 
مي گويد: نهادهاي بازار كار با كمك به احياي اشتغال ناشي 
از ركودهاي اقتصادي، مانند قرنطينه ناشي از كوويد-19 
و تعطيلي فعاليت هــاي غيرضروري، بــه انعطاف پذيري 
اقتصادي كمك مي كنند. عالوه بر اين، آنها از درآمد نيروي 
كار نيز محافظت مي كنند بنابراين به نوعي يك تثبيت كننده 
خودكار كليدي براي كاهش نوسانات خروجي و پيامدها بر 

سيستم مالي ناشي از نكول وام ها هستند.
بر اين اساس 2نوع سياست مي تواند باعث صيانت از نيروي 
كار شود؛ نخست سياست هايي با هدف حفظ شغل نظير 
طرح هاي موقت كار، طرح هاي اخراج موقت و اقدامات اداري 
براي محدود كردن اخراج ها و دوم سيستم هاي بيمه بيكاري. 
نتيجه اينكه كارايي نسبي اين اقدامات بستگي به طول و 
دوام شوك كوويد-19 و همچنين پويايي بهبود و افزايش 

تاب آوري جامعه در برابر كرونا خواهد داشت.
اين نهاد بين المللي تأكيد مي كند: شوك هاي گذرا و برون زا 
به طور معمول نيازمند تخصيص مجــدد منابع به داليل 
اقتصادي هستند چرا كه بسياري از فعاليت هايي كه به دليل 
كوويد-19، به طور موقت مختل شده اند احتماال به شرايط 
پيش از بحران باز مي گردند البته كارآمدي بنگاه ها با نسبت 
آن با سياست هاي حفظ اشتغال براي استارت دوباره اين 

مشاغل بسيار مهم و تعيين كننده خواهد بود.
سازمان يادشده مي افزايد: ساير شــوك ها به اقتصاد و 
به ويژه بازار كار نياز به تخصيص دوباره و چشمگير منابع 
براساس كارايي دارند، زيرا باعث ايجاد تغييرات مداوم 
در اولويت ها و قيمت هاي نسبي مي شوند. چرا كه با بروز 
كوويد-19، برخي از مشاغل موجود ممكن است به دليل 
زيان ده شــدن بعضي از فعاليت هاي سودآور و يا تغيير 
الگوهاي مصرف ناشي از هنجارهاي جديد نظير سالمت 
خدمات مسافرتي و تفريحي غيرقابل فعاليت يا منسوخ 
شده باشند. در اين موارد، تكيه بر سيستم بيمه بيكاري 
مي تواند كارآمدتر باشد، زيرا امكان تخصيص مجدد منابع 

را فراهم مي كند.

 بي خانماني مسكن 
با جدايي از وزارت راه تمام مي شود؟

گزارش همشهري از ادغام و تفكيك وزارت راه وشهرسازي
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بررســي قيمت فــروش انواع 
گوشي تلفن همراه، تبلت و ساير 
دستگاه هاي مخابراتي سيم كارت 
درفضاي مجازي و فروشگاه هاي سطح شهر 
از ســير صعودي قيمت اين اقالم به خصوص 
پــس از ورود دالر به كانال 25هــزار تومان 
حكايت دارد. عالوه بر نوسان نرخ ارز، اجراي 
طرح رجيســتري تبلــت و موبايل واره ها و 
درخواست رگوالتوري از وزارت صمت براي 
ممنوعيت واردات برخي برندهاي گوشــي 
موبايل فاقد امكان شــماره گيري تماس هاي 
اضطراري و كمبود و گرانــي اين اقالم زمينه 
عرضه چند نرخي و تخلــف عرضه كنندگان 
به خصوص فروشندگان فضاي مجازي را فراهم 
كرده است. رجيستر نشدن 2 يا چندهفته اي 
گوشي هاي موبايل، كمبود وسايل و تجهيزات 
جانبي و پلمب نبودن بسته بندي گوشي  و تبلت 
از جمله مشكالتي است كه هزينه آن بر دوش 
مشتريان تحميل مي شود. عالوه بر آن كمبود 
برخي برندهاي گوشي در حالي يكي از داليل 
گرانفروشي و رشــد تخلفات عرضه است كه 
چانه زني براي تكليف رجيستري حدود 4هزار 
گوشي وارداتي مســافري در سال گذشته 
همچنان ادامه دارد. با   ابراهيم درستي، رئيس 
اتحاديه فروشندگان دســتگاه هاي صوتي، 
تصويري، گوشــي تلفن همراه و لوازم جانبي 

گفت وگو كرده ايم.

علت اصلي افزايش قيمت گوشــي 
تلفن همــراه و تبلت طي ســه هفته اخير 

چيست؟
واقعيت آن اســت كه قيمت گوشــي تلفن همراه، 
تبلت و ســاير محصوالت ديجيتــال وارداتي بيش 
از هر موضــوع ديگري تابع نرخ ارز اســت و نرخ ارز 
تأثير 90درصــدي در هزينه تمام شــده واردات و 
قيمت فروش اين اقالم دارد. گرچه شــيوع كرونا و 
افزايش دوركاري تقاضــا براي محصوالت ديجيتال 
را افزايش داده اما اكنون هيچ كمبودي در بازار اين 
اقالم نداريم. عالوه بر آن درصورتي كه شركت هاي 
وارد كننده يا فروشــندگان اين اقالم در واحدهاي 
صنفي يا فضاي مجازي تخلفي در مورد گران فروشي 
يا نحوه عرضــه اين محصوالت داشــته باشــند، 
سازوكارهاي قانوني و رسمي براي پيگيري مطالبات 
مشتريان و برخورد با اين تخلفات وجود دارد. با وجود 
اين منشأ اصلي تخلفات گران فروشي گوشي تلفن 
همراه واردكنندگاني هستند كه ممكن است با نوسان 
نرخ ارز به دنبال سوءاستفاده از بازار اين محصوالت 
باشند اما آنچه مسلم است مغازه داران و فروشندگان 
واحدهاي صنفي به دليل فراهم بودن امكان مقايسه 
كيفيت و قيمت براي مشتريان، امكان تخلف كمتري 
در عرضــه اين محصوالت دارند و به دليل ســرمايه 
اندك فروشــندگان گوشــي موبايل و تبلت امكان 
احتكار اين محصوالت توسط آنها براي كاهش عرضه 

و سودجويي از رشد قيمت ها كمتر است.

اما فروشــندگان از كمبود گوشي و 
تبلت در بازار خبر داده و بخشــي از افزايش 
قيمت اخير را با ايــن عامل توجيه مي كنند، 

علت چيست؟
گوشي و تبلت در بازار وجود دارد گرچه گران است. 
همچنين ايجاد برخي شــرايط خاص براي واردات 
محصوالت برخي برندهاي گوشــي تلفن همراه و 
تبلت نيز در كاهش ميزان عرضه و رشد نسبي قيمت 
اين محصوالت مؤثر بوده اســت. طي 10 تا 20روز 
گذشته واردات گوشي موبايل برخي برندها به دليل 
درخواســت رگوالتــوري و محدوديت هاي وزارت 
صمت به مشــكل خورده اســت كه اين امر موجب 
كاهش واردات و عرضه اين محصوالت شــده و در 
افزايش قيمت محصوالت اين برندها مؤثر بوده است.

يعني درخواســت اخير رگوالتوري 
براي رجيستر نشدن گوشــي تلفن همراه 
برخي برندها مانند شيائومي، نوكيا و... موجب 

افزايش قيمت اين محصوالت شده است؟
باالخره اينگونه محدوديت هــا در كمبود و افزايش 
قيمت محصوالت اين برندها مؤثر بوده  و بازار گوشي 
موبايل به ايــن محدوديت ها واكنش نشــان داده 

است. گرچه ممكن اســت هنوز اين محدوديت ها 
به طور كامل براي واردات  گوشــي موبايل اينگونه 
برندها اعمال نشده باشد اما نامه نگاري و درخواست 
رگوالتوري )ســازمان تنظيم مقــررات و ارتباطات 
راديويي( با وزارت صمت بــراي ممنوعيت واردات 
محصوالت برخي برندهاي گوشــي تلفن همراه كه 
شماره هاي اضطراري را پشتيباني نمي كند، موجب 
كاهش عرضه و رشد نسبي قيمت اين محصوالت در 

سطح خرده فروشي شده است.

اخيرا معاون فني گمــرك ايران از 
رايزني براي رفع مشــكل رجيستري حدود 
3هزارو400گوشي وارداتي مسافري خبر داده 
است، سرانجام مذاكره براي رجيستري اين 

گوشي ها چه شد؟
براي رفع مشــكل رجيســتري اين گوشي ها طي 
مرداد ماه جاري جلســه اي با برخي دســتگاه هاي 
ذي ربط مانند گمرك ايران، ســتاد مركزي مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز، مسئوالن رجيستري و... داشتيم 
كه مقرر شــد تا براي فعال شــدن كد شناســايي 
)آي ام اي آي( گوشــي هايي كه در طول سال و براي 
يك بار با يك پاسپورت وارد كشــور شده و اينگونه 
گوشي ها توســط مغازه داران به مشــتري عرضه و 
فروشــندگان از محل عرضه اين گوشي ها متضرر 
شده اند، چاره انديشي شــود. برخي از اين گوشي ها 
توسط مسافران و بخشي ديگر توسط اتباع خارجي 

وارد كشور شده است. 
تعداد اينگونه گوشي هاي وارداتي حدود 3 تا 4هزار 
دستگاه است و به دنبال آن هستيم كه با هماهنگي 
گمرك ايران تا هفته آينده مشــكل رجيستري اين 
گوشي ها حل شود؛ چراكه با اجراي طرح رجيستري 
ديگر گوشــي قاچاق وارد كشور نمي شــود و اين 
گوشــي ها نيز پس از بازشدن سامانه توسط گمرك 
ايران و تعيين مهلت 2 تا 3ماهه براي رجيســتري 
گوشــي هاي تلفن همراه وارداتي كه دارندگان آن 
فراموش كرده بودند تا اين گوشــي ها را رجيســتر 

كنند، در بازار عرضه شده است. 
براي رجيستري اين  گوشي ها كدهايي اعالم و هزينه 
رجيستري آن نيز توسط افراد پرداخت شده بود اما با 
گذشت يك ماه رجيستري اين نوع گوشي ها غيرفعال 
شــده و با توجه به اينكه قبال سامانه واردات گوشي 
مسافري توســط گمرك ايران فعال شده بود، طي 
هفته جاري با ارائه درخواستي به مسئوالن ذي ربط 
اعالم كرديم كه بايد ســازوكاري براي رفع مشكل 

رجيستري اينگونه گوشي ها اتخاذ شود.
با وجود اين اتحاديه با رجيســتري گوشي هايي كه 
به هر شيوه اي به كشور قاچاق شده مخالف است و 
درصورتي كه با يك پاسپورت طي يك سال بيش از 
يك گوشي وارد كشور شده باشد، اين امر تخلف بوده 

و بايد مشمول اعمال قانون شود. 
بيش از 2هزار دســتگاه از اين گوشي هاي وارداتي 
مربــوط به مســافري و بخشــي ديگــر مربوط به 
گوشي هاي وارداتي توســط اتباع خارجي بوده كه 
تأكيد ما بيشتر بر رفع مشكل رجيستري گوشي هاي 

همراه مسافري است.

عالوه بر مشــكالت رجيســتري 
گوشــي هاي مســافري اكنــون تأخير در 
رجيستري گوشي هاي عرضه شده در فضاي 
مجازي به مشكلي براي مشتريان تبديل شده 

است. منشأ اينگونه مشكالت چيست؟
برخي شركت هاي مجازي و فروش آنالين اينترنتي 
با ارائه يك شماره تماس و آدرس در فضاي مجازي 
اقدام به فروش گوشــي و تبلت هايــي مي كنند كه 
با مشــكل رجيســتري يا تأخير در انجام اين كار 
مواجه اســت. براي رفع اين مشكل در وهله نخست 
به مشــتريان توصيه مي كنيم كه با توجه به هزينه 
هنگفتي كه بايد براي خريد گوشي و تبلت بپردازند، 
اين محصوالت را از واحدهــاي صنفي داراي پروانه 
كســب و هويت مشــخص خريداري كنند؛ چراكه 
رســيدگي به تخلفات فروش گوشــي تلفن همراه 
در ســايت هاي فضاي مجازي در مقايسه با اينگونه 
واحدهاي صنفي ســخت تر اســت. درصورتي كه 
واحدهای صنفي داراي پروانه كسب تخلفي در عرضه 
گوشي موبايل و تبلت داشته باشند داراي آدرس و 
مشخصاتي هستند كه با شكايت مشتري، اتحاديه 
و ســاير دســتگاه هاي نظارتي مي توانند موضوع را 

پيگيري و با متخلفين برخورد كنند.

اما فروشــگاه هاي مجازي نيز بايد 
داراي نماد اعتماد و مشــخصات ثبت شده 
باشند. امكان برخورد با تخلفات فروش مجازي 

با اين نماد و مشخصات وجود ندارد؟
درست اســت كه برخي از اين فروشــگاه ها داراي 
نماد اعتماد و مشــخصات ثبت شده هستند اما اين 
نماد براي بســياري از مشتريان ناشــناخته است و 
مردم اطالع چنداني از كــم و كيف اين احراز هويت 
الكترونيك ندارند. اين در حالي اســت كه برخي از 
فروشگاه هاي مجازي حتي فاقد چنين نمادي بوده 
و تنها با اعالم يك آدرس و شــماره تلفن نسبت به 
فروش محصول به مشتريان اقدام كرده و آنها را دچار 

مشكل مي كنند.
با وجود اين بايد دســتگاه هاي نظارتي ذي ربط بر 
فعاليت فروشگاه هاي مجازي نظارت بيشتري داشته 
باشند و برخورد با تخلفات فروش مجازي گوشي نيز 
مربوط به اتحاديه فروشندگان نبوده و بايد اتحاديه 
كسب وكارهاي اينترنتي در مورد تخلفات پاسخگو 

باشد.

فروشــگاه هاي مجازي تأخير در 
رجيستر شدن گوشــي هاي عرضه شده به 
مشتريان را ناشي از طوالني بودن فرايند ثبت 
در سامانه دانسته و طي مدت 2 تا چندهفته اي 
اين گوشي ها را رجيستر مي كنند، اين توجيه 

تا چه حد قابل پذيرش است؟
درست است كه اجراي اين فرايند تا حدودي زمانبر 
است اما برخي از اين فروشــگاه ها تخلف مي كنند 
و بايد طي مدت حداكثر 24ســاعت اين گوشي ها 
رجيستر و فعال شــود. اينكه رجيستر شدن چنين 
گوشــي هايي 10 تا 15روز زمان ببرد تخلف است؛ 
چرا كه مشــتري بــا پرداخت وجه خريد گوشــي 
خواستار استفاده از آن براي پيگيري امور شخصي 
اســت و از نظر قانوني درست نيست تا هزينه تأخير 
در رجيستر شدن اين گوشــي ها از جيب مشتري 
پرداخت شود. دليلي ندارد كه اين مشكالت به مردم 
تحميل شود و واردكنندگان براي دريافت پاسپورت، 
هزينه رجيستري و... به اين روش از مشتري ملهت 
مي گيرند، اين در حالي اســت كــه بايد به محض 
 دريافــت هزينه از مشــتري، چنين گوشــي هايی

فعال شوند. 
احتمال وقوع چنين تخلفاتي در فضاي مجازي بيشتر 
است و مشترياني كه از طريق واحدهاي صنفي نسبت 
به خريد گوشي اقدام مي كنند، مي توانند درصورت 
رجيستر نشدن گوشي پس از قراردادن سيم كارت از 

خريد اين گوشي ها خودداري كنند.

اما هنوز خريد و فروش پاســپورت 
براي واردات گوشي رونق دارد، علت چيست؟

باالخره اين شيوه راهكاري براي كسب سود از محل 
واردات گوشــي بوده و حتي برخي افراد با پرداخت 
هزينه مسافرت افراد به كشــورهايي مانند تركيه از 
امتياز پاســپورت آنها براي واردات گوشي استفاده 
مي كردند. وقتي مسافر با رضايت خود چنين اقدامي 
كــرده و از مزاياي گذرنامه خود اســتفاده مي كند، 
نمي توان منعي براي انجام اين كار ايجاد كرد. با وجود 
اين اميدوارم شركت هاي رسمي وارد كننده گوشي 
تلفن همراه به حدي گوشي قانوني وارد كشور كرده 
و اين گوشي ها را وارد بازار كنند كه واردات گوشي 
يا تبلت با پاسپورت ديگران براي برخي افراد مقرون 

به صرفه نباشد.

افزايش اخير قيمت برخي انواع تبلت 
و موبايل واره ها تا چه حد ناشي از اجرايي شدن 
طرح رجيســتري اين محصوالت از تير ماه 

امسال بوده است؟ 
اكنون تبلت بــه اندازه كافي در بازار موجود اســت 
اما اينگونه محصوالت كه قبــال وارد و با اتمام مدت 
زمان اعالم شده براي رجيستري فعال نشده است، 
قاچاق محسوب مي شــود. اتحاديه با قاچاق گوشي 
و تبلت به هر شــيوه اي مخالف است اما تا جايي كه 
اطالع دارم كمبودي در تبلــت در بازار نداريم و اگر 
تخلفي نيز در بازار اين كاال صورت مي گيرد توسط 
برخي شركت هاي وارد كننده است. واردكنندگاني 
كه برخــي از آنها همــان شــركت هاي وارد كننده 
گوشــي و برخي ديگر شــركت هاي تازه تاســيس 
 هســتند. اتحاديه با هرگونه واردات قاچاق و گوشي

 مخالف است.

طي 2سال گذشته صنعت 
و بازار لوازم خانگي ايران 
شرايط خاص و متفاوتي را از 
سر گذرانده است. ممنوعيت واردات كه 
حاال 2سال از ابالغ و اجراي آن مي گذرد، 
انگيزه توليدكنندگان داخلي را افزايش 
داد و ميزان توليد چه از لحاظ كيفي و چه 
كمي بهتر از 2سال قبل است اما اثر اين 
رشد توليد هنوز براي مصرف كنندگان 
ملموس نيست. طي 2سال گذشته در 
سطح بازار رشــد سرسام آور قيمت ها 
حرف اول بوده و بيشتر فشار اين گراني 
را هم مصرف كنندگان تحمل كرده اند، 
اگرچه فروشــندگان هم از ركود ناشي 
از اين گراني بي نصيــب نبوده اند. اكبر 
پازوكي، رئيس اتحاديه فروشــندگان 
لوازم خانگي تهــران، در گفت وگو با 
همشهري نكات قابل توجهي را درباره 
 بــازار و صنعت لــوازم خانگي مطرح 

كرده است.

توليدات داخلــي تا چه حد 
نياز بازار را از لحاظ كمي و كيفي تامين 

مي كند؟
در زمينه لــوازم ريز خانگي تا 2ســال قبل 
ميزان توليد بسيار پايين بود اما كارخانه هاي 
داخلي در 2 سال اخير در حال افزايش توليد 
و تكميل فهرست كاالهاي توليدي هستند. 
8 كارخانه در 2ســال گذشــته مجوز توليد 
گرفته اند و در حال توليد لوازم ريز هســتند 
كه توليدات بعضي از اين شــركت ها به بازار 
هم رسيده است. تا پيش از اين فقط 2شركت 
پارس خزر و پاناسونيك در زمينه توليد اقالم 
ريز فعاليت داشــتند كه آنها هم همه اقالم 
را پوشــش نمي دادند و به طور مثال كااليي 
مثل سرخ كن يا گوشــت كوب برقي اصال در 
ايران توليد نمي شــد كه امروز در حال توليد 
است و بخشــي از نياز بازار را تامين مي كند. 
در برخي اقالم مثل اتوپرس هم به هيچ عنوان 
توليد داخلي وجود نــدارد و محصوالت بازار 
تماما وارداتي اســت. البته يك شــركت در 
اين زمينه برنامه ريزي كرده اما تا پايان سال 
طول مي كشد تا محصولي به بازار ارائه دهد. 
در زمينه اتــو بخار هم توليــد داخلي انجام 
مي شــود اما كفاف نياز بــازار را نمي دهد و 
دولت در كنار واردات ســرخ  كن، برخي اقالم 
گوشت كوب برقي و اتوپرس، هنوز به بعضي از 
واردكنندگان براي واردات اتوبخار هم مجوز 

مي دهد.

انجمن صنايــع لوازم خانگي 
درخواست تداوم ممنوعيت واردات را 
مطرح كرده اند، بازار چقدر موافق اين 

درخواست است؟
اگر اين ســؤال در ســال 96 مطرح مي شد، 
پاســخ من اين بود كه بايد واردات باشد زيرا 
در زمينه بســياري از لوازم درشــت خانگي 
توليد نداشــتيم و به طور مثال در ظرفشويي 
يا كولــرگازي هيچ گونه توليدي نداشــتيم. 
در زمينه ال اي دي هميــن االن هم توليدي 
نداريم و به تازگي يك دو شركت داخلي توليد 
را آغــاز كرده اند. پس بايــد واردات موازي با 
توليد داخل وجود داشت تا خأل در بازار ايجاد 
نشــود و گراني اتفاق نيفتد. اما امروز پاسخ 
من به اين پرسش، متفاوت اســت؛ امروز با 
سرمايه گذاري هاي انجام شده در شركت هاي 
داخلي مخصوصا در زمينه اقالم درشتي مثل 
يخچال فريزر، سايدباي ســايد، لباسشويي و 
ظرفشــويي و حتي همين ال اي دي، من هم 
به عنوان رئيس انجمن فروشندگان با واردات 
مخالفم. امروز اگر قرار است درهاي مملكت 
باز شــود بايد تكنولوژي وارد شود، نه كاالي 
ساخته شده. گذشــته از اين، به جاي اينكه 
دوباره ســراغ كره و ديگر كشورهاي آسيايي 
برويم، بايد تكنولــوي روز اروپا را وارد كنيم. 
نخســتين توليدكننده لباسشــويي در دنيا 
شركت بوش آلمان است، چرا ما اين تكنولوژي 
را وارد نكنيم؟ ما مي توانيــم اين تكنولوژي 
را وارد كنيم و خودمــان مثل تركيه به قطب 
توليد لوازم خانگي تبديل شــويم كمااينكه 
هميــن االن هم مي توانيم صادرات داشــته 
باشيم، مشكل اينجاست كه قيمت تمام شده 
ما سنگين است و يكي از داليل اين قيمت باال، 

گراني مواداوليه  است.

گراني لوازم خانگي ايراني، اين 
اعتقاد را به وجود آورده كه شركت هاي 
ايراني در نبود رقابــت، قيمت گذاري 
منصفانه اي روي كاال ندارند، نظر شــما 

چيست؟
 اگر رقابت در بازار نباشد، نتيجه همان چيزي 
مي شود كه در خودروسازي با آن مواجهيم؛ 
توليدكننده هر كااليي را با هر قيمتي به بازار 
مي فرستد، بنابراين بايد رقابت در بازار باشد 
اما آنچه در زمينه افزايــش قيمت بايد مورد 
توجه قرار گيرد اين است كه قيمت تمام شده، 
تابع مؤلفه هايي است كه مهم ترين آنها قيمت 

مواداوليه است. ۷0 درصد مواداوليه مورد نياز 
توليد، در 5قلم كاالي درشت خانگي، در داخل 
كشور توليد مي شــود، دولت براي اينكه هم 
قيمت را رصد كند، هم رقابت ايجاد كند و هم 
در نهايت زمينه صادرات را فراهم كند، بايد به 
جاي اينكه به توليدكننده وام بدهد، اين پول را 
در زمينه توليد مواداوليه سرمايه گذاري كند. 
دولت در ازاي اين كمك و حمايت هايي مثل 
معافيت هاي مالياتي و بيمه اي، از توليدكننده 
ضمانت بگيرد كه توليد و صادرات و كيفيت 
كاالي خود را به نقطه مشــخصي برساند. در 
2سال گذشته شــرايط براي توليدكنندگان 
بسيار سخت شــده و نمي شــود يكطرفه به 
قاضي رفت. به عنوان مثال سرمايه گذار يكي 
از كارخانه هاي توليد يخچال فريزر كه هفته 
گذشته خط توليد آن افتتاح شد در زمان آغاز 
سرمايه گذاري در ســال 9۷، كارش را با دالر 
3800 توماني آغاز كرده و در نهايت هزينه را 
تا 100 ميليارد تومان برآورد مي كند، اما االن 
كه در ســال 1400 افتتاح شده اين كارخانه 
براي اين سرمايه گذار يك هزار ميليارد تومان 
هزينه داشته است. اين فرد اگر چنين پولي را 
در يك بانك داخلي يا خارجي سرمايه گذاري 
مي كرد تا چند نســل بعد از خودش هم در 
رفاه بودند امــا ترجيح داده در اين كشــور 
ســرمايه گذاري كند تا توليد و اشتغال ايجاد 
كند. در چنين شــرايطي آيا درست است كه 
درهاي مملكت باز شود و واردات بدون حساب 
و كتاب انجام گيرد؟ همه دم از سرمايه گذار 
خارجي مي زنند درحالي كه به ســرمايه گذار 

داخلي بهاي الزم را نمي دهيم.

در نبود رقابــت چه چيزي 
كيفيت توليد را تضمين مي كند؟

وقتي تكنولوژي روز دنيــا را وارد كنيم خواه 
ناخواه كيفيت كاالي توليــدي باال مي رود و 
در اين شكي نيست، قيمت هم در سايه توليد 
انبوه كاهش مي يابد. چندين مؤلفه با هم جمع 
مي شــود تا يك توليد انجام شود؛ مواداوليه، 
واردات بعضي كاالها كه توليد نداريم و توليد 
انبوه كاال در كارخانه هــا ازجمله مهم ترين 
مؤلفه ها هستند. اگر توليد باال نباشد و كارخانه 
يك شــيفت كار كند ناچار است قيمت كاال 
را افزايش بدهد تا هزينه هــا را جبران كند. 
حمايت دولتي در اين زمان است كه مي تواند 

توليد را نجات دهد.
بيمــه مــا در فوتبــال و ساخت وســاز 
سرمايه گذاري مي كند، چرا در زمينه توليد، 
ســرمايه گذاري نمي كند؟ اگرحمايت كند 
صنعت ما به صادرات و سودآوري مي رسد و در 
آن زمان مي تواند هزينه هاي بيمه اي را بدون 
مشكلي پرداخت كند و پاسخ سرمايه گذاري 
و يارانه را هم بدهد. صنعت لوازم خانگي در 42 
سال اخير متأسفانه نقشه راه و مسير مشخص 
نداشــته و برنامه ريزي براي آن انجام نشده 
اســت. با پرداخت وام به توليد كننده كاري 

درست نمي شود، بايد برنامه و نقشه داشت. 
به شرطي به توليدكننده وام بدهند كه كاالي 
مشخص مورد نياز كارخانه ها را توليد كند. ما 
ترموكوپل و شير بخاري گازي را از دانمارك 
وارد مي كرديم، االن به تازگي در حال توليد 
هســتيم، چرا در اين نــوع كاالهاي مصرفي 

صنايع سرمايه گذاري نمي شود؟ 
براي توليد هر كااليي نبايد مجوز صادر شود، 
بلكه نياز صنايع ما بايد رصد شــود و با نقشه 
مشــخص، توليد كشــور برنامه ريزي شود. 
باوركردني نيســت كه ما هنوز قالب ســازي 
نداريم و توليدكننده ناچار است از چين قالب 

وارد كند. 
مي گويند قالب سازي توجيه اقتصادي ندارد 
و توليدكننده اي كه مي خواهد خط توليدش 
را عوض كند از اينجا به چين برود و به چين 
قالب سفارش دهد. ما فقط مي گوييم گراني؛ 
درحالي كه گراني هســت ولي گرانفروشــي 
نيست. اگر دولت و وزارت صنعت براي توليد 
برنامه داشته باشد، هزينه و قيمت هم پايين 
مي آيد و توليدكننده در سايه تضمين حمايت 
از توليد و صادراتش توليد انبوه خواهد داشت. 
چنين حمايتــي به هيج عنــوان االن انجام 
نمي شود. درخت پســته ۷ سال بار نمي دهد 
ولي آيا كشــاورز آن را آبياري نمي كند؟ بايد 
براي صنعت سرمايه گذاري كرد. چند صنعت 

هست كه مي تواند جايگزين نفت شود.
از ســال 98 بــه بعد آشــتي شــركت هاي 
دانش بنيان با صنايع لوازم خانگي رخ داده و 
اين مي تواند در اين صنعت تحول ايجاد كند. 
صدا و سيماي ما توليدكننده و برندهاي برتر 
دنيا را نشان مي دهد ولي همين صدا و سيما 
از توليدكننــده ايراني براي هــر ثانيه آگهي 

ميلياردي پول مي گيرد.

رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي تهران، در گفت وگو با همشهري مطرح كرد

چالش هاي تكنولوژي در بازار 
لوازم خانگي

سوپرماركت

در گفت وگوي همشهري با رئيس اتحاديه فروشندگان  گوشي تلفن همراه و لوازم جانبي اعالم شد

تعيين تكليف 4هزار گوشي مسافري  تا هفته آينده
لوازم خانگی

گفت وگو

 اينكــه رجيســتر 
گوشي هاي  شدن 
فروخته شــده در 
فضــاي مجــازي 
10 تا 15روز زمان ببرد تخلف اســت؛ 
چرا كه مشتري با پرداخت وجه خريد 
گوشي خواستار اســتفاده از آن براي 
پيگيري امور شخصي اســت و از نظر 
قانوني درست نيســت تا هزينه تأخير 
در رجيستر شدن اين گوشي ها از جيب 
مشتري پرداخت شود. دليلي ندارد كه 

اين مشكالت به مردم تحميل شود

تره  بار

2 بار افزايش قيمت شير در يك هفته
قيمت شــير بعد از يك دوره كوتاه تثبيــت در فاصله 
جابه جايي دولت، دوباره باال رفت. به گزارش همشهري، 
مشاهدات ميداني نشان مي دهد دست كم 2برند معروف 
محصوالت لبني طي يك هفته تا 10روز گذشته قيمت شير را 2 بار باال 
برده اند و به نظر مي رسد با نهايي شدن مصوبه افزايش قيمت شير خام 
موج جديدي از گراني كاالهاي لبني در راه باشد. با انتشار خبر افزايش 
قيمت شير خام از 3هزار و500 به 4هزار و600تومان در تير ماه امسال، 
شركت هاي صنايع لبني از افزايش ۷0درصدي قيمت محصوالت لبني 
درصورت تصويب اين طرح خبر دادند و ظاهرا تأثير اين اتفاق در بازار 
كم كم خود را نشان داده است. پاك و ماهشام 2 برندي هستند كه به نظر 
مي رسد در اين زمينه پيشرو بوده اند؛ شير كم چرب ماهشام طي 10روز 
گذشته از 11هزارو۷00 تومان به 13هزار و100تومان رسيد و قيمت 
شــير پرچرب همين برند نيز از 14هزار و200 به 16هزار تومان تغيير 
يافت. ابالغ تغيير قيمت شير خام كه به دليل قرار داشتن دولت قبل در 
روزهاي پاياني كار خود به تأخير افتاده بود حاال رسميت يافته و همان طور 
كه پيش بيني مي شد بازار در روزهاي آينده شاهد افزايش قيمت ديگر 
اقالم هم خواهد بود. براساس تصميم ستاد تنظيم بازار شركت هاي لبني 
بايد محصوالت حمايتي خود را با قيمت دولتي عرضه كنند. قيمت اين 
اقالم هرساله با تغيير نرخ شير خام، محاسبه و به شركت هاي توليدي ابالغ 
مي شود، اما اين شركت ها در تعيين نرخ ديگر محصوالت توليدي شامل 
ماست ها و شــيرهاي طعم دار، تتراپك، فرادما و غني شده، انواع پنيرها 
و ســاير محصوالت، خود تصميم گيرنده هستند.  سازمان حمايت سال 
گذشته براي شــير بطري يك ليتري كم چرب 1.5درصد قيمت ۷هزار 
و يكصدتوماني، براي شــير بطري يك ليتري نيم چرب 2درصد قيمت 
۷هزارو500توماني و براي شير بطري يك ليتري پرچرب 3درصد قيمت 
8هزارو500تومان را تعيين كرد. شيرهاي كيسه اي 900گرمي كم چرب 
هم 5هزارو400تومان قيمت گرفتند. هم اكنون هيچ يك از شــيرهاي 
غيرحمايتي زير 10هــزار تومان قيمت ندارنــد و ميانگين قيمت براي 

شيرهاي تتراپك يك ليتري 14هزار تومان است.

 قيمت كنوني بعضي انواع شير در سوپرماركت هاي تهران
 )هفته سوم مرداد(

تابلوي قيمت برخي انواع ميوه در ميادين ميوه و تره بار تهران

قيمت - تومانمشخصاتبرند
10.000يك ليتري - پرچربكاله

10.000يك ليتري - كم چربكاله

15.000يك ليتري - پرچربعاليس
11.000يك ليتري - كم چربمانيزان

14.900يك ليتري - كم چرب مدت دارهراز
95012.500ميلي ليتري - پرچربهراز

221.000ليتري - كم چرب 1.5درصدمانيزان
10.500يك ليتري - كم چربميهن

يك ليتري - پرچرب استريل رامك
15.000مدت دار

15.000يك ليتري - پرچرب مدت داربه تك

يك ليتري - پرچرب ۳درصد پاك
15.000استريل مدت دار

يك ليتري - سوپرشير روزانه
2.517.500درصد مدت دار

بسته 4عددي شير پرچرب دومينو
60.000يك ليتري

يك ليتري - كم چرب 1.5درصد پاك
14.000استريل مدت دار

900ميلي ليتري - كم چرب پاكبان
11.000اولترا پاستوريزه

قيمت هر نوع محصول
قيمت هر نوع محصولكيلوگرم - تومان

كيلوگرم - تومان
21.000انجير زرد14.000سيب گالب

24.500موز20.500آلبالو
41.000انبه2۳.500آلو زرد قطره طال
آلو شلبلون و 

8.200خيار گلخانه اي19.۳00سنقرآبادي

26.000توت فرنگي۳9.000شاتوت
۳.400هندوانه18.500انجير سياه

8.۳00خربزه16.000انگور عسگري
20.000گالبي18.900هلو انجيري

سيب دورنگ 
۳0.000زردآلو14.000تابستانه

گردو با پوست 
۳9.000تمشك18.000سبز

 افزايش ۱00 درصدي
قيمت آلو و زردآلو در تابستان امسال

قيمت ميوه هاي تابستاني به دليل فســادپذيري باال و 
هزينه بر بودن حمل ونقل و انبارداري، هميشــه نسبت 
به ميوه هاي زمستاني بادوام، باالتر است اما طي يكي دو 
سال گذشته ميوه نيز همپاي ديگر كاالها و محصوالت به شدت افزايش 
قيمت داشته و قيمت ها قابل قياس با ســال هاي قبل از آن نيست. به 
گزارش همشهري، قيمت هاي بيش از ۷0 هزار توماني نوبرانه ها، حاال 
در ميانه تابستان در مغازه هاي ميوه فروشــي به 40 تا 50هزار تومان 
رسيده و تنها در ميادين ميوه و تره بار است كه مي توان بعضي از ميوه ها 
را با قيمتي زير 40هزار تومان خريد.  با نگاهي به نرخنامه ميادين ميوه 
و تره بار شهرداري تهران، مي توان نرخ انواع ميوه در نيمه تابستان 1400 
را با مدت مشابه سال هاي 98 و 99مقايسه و مشخص كرد چه ميوه هايي 
بيشترين و كمترين افزايش قيمت را در ميادين ميوه و تره بار داشته اند. 
براساس اين گزارش در نيمه تابستان 1400نسبت به بازه زماني مشابه 
سال گذشته، به ترتيب زردآلو و آلوي قطره طال با بيش از 100 درصد 
و انواع خربزه و گرمك با 49درصد، بيشــترين درصد رشــد قيمت را 
داشته اند. در همين زمان، ســيب گالب با 11درصد، انبه با 12درصد 
و انجير زرد با 14درصد افزايش، كمترين رشــد قيمت را نســبت به 
ماه مشابه ســال هاي قبل تجربه كرده اند. بر همين اساس و در مقايسه 
با بازه زماني مشابه سال 98به ترتيب خربزه مشــهدي، انواع خربزه و 
گرمك و هندوانه با حدود 3و نيم برابر افزايش، بيشترين رشد قيمت و 
شاتوت با 28درصد، ليموترش مينابي با 32درصد و تمشك با 33درصد 
افزايش، كمترين رشــد قيمت را داشــته اند. قيمت كنوني شاتوت و 
تمشك در ميادين ميوه و تره بار نزديك به 40هزار تومان و در مغازه هاي 
ميوه فروشي بيش از ۷0هزار تومان است.  با احتساب ميانگين قيمت 
30قلم ميوه در ميادين ميوه و تره بار، قيمت انواع ميوه در نيمه تابستان 
1400نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 33درصد افزايش و نسبت 

به مدت مشابه سال98 نيز بيش از 2برابر افزايش قيمت داشته است.
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گزارش 2

 گلستان در ماه هاي گرم سال، تنش 
آبي زيادي را تجربه مي كند. امسال 
اما اين موضوع از تنش هاي معمول هم فراتر رفته و بحران آب 
به ويژه در بخش آب شهري و روستايي، به مراكز مهمي چون 
بيمارستان هاي مركز استان هم رسيده است. بيماران و كادر 
درمان 2بيمارستان صياد شيرازي و 5 آذر در گرگان، با شروع 
 تابســتان با دغدغه اي به نام تامين آب بيمارستان نيز مواجه

شده اند. آبرســاني با تانكر به اين 2بيمارستان انجام شد تا در 
نهايت با اتصــال حلقه هاي جديد چاه به بيمارســتان ها، اين 
مشكل حل شود. به گزارش سازمان آبفاي گلستان، از مجموع 
شهرهاي اســتان 2شهرســتان گنبدكاووس و آزادشهر پس 
از گرگان، داراي بيشــترين مشكل آب شــهري هستند و در 
شهرستان هاي گنبد، آزادشهر و مراوه تپه، 74 روستا از مجموع 

هزار روستاي استان با تانكر و به روش سيار آبرساني مي شوند.

اخطاربرايپرمصرفها
شــدت كمبود آب در گلستان به حدي رســيده كه عالوه بر 
شركت آبفا به  عنوان متولي امور آب، واكنش دستگاه هاي ديگر 

را نيز برانگيخته است.
فرماندار گرگان با اعالم اينكه؛ 60درصد مشــتركان گرگان 
باالتر از الگوي مصرف، آب مصرف مي كنند مي گويد: براي هر 
مشترك پرمصرف، 3اخطاريه پيامكي فرستاده مي شود و اگر 
اين گروه در رفتار خود تغييري ايجاد نكنند، با قطعي آب مواجه 
مي شوند.محمد حميدي، مي گويد: الگوي مصرف براي واحد 
مسكوني در يك ماه، 15هزار ليتر است و هيچ مشتركي نبايد از 

اين اندازه بيشتر استفاده كنند.

دومينخشكساليگستردهطی45سال
مديرعامل شــركت آبفاي گلســتان نيز درخصوص آخرين 
وضعيت توليد و توزيع آب آشــاميدني در اســتان و قطع آب 
آشاميدني در ساعات شبانگاهي، به ويژه در گرگان مي گويد: 
خشكسالي امســال در 45سال گذشــته دومين خشكسالي 
گسترده در استان اســت و تأثير زيادي در كاهش منابع آبي 
داشــته اســت. ميزان آورد رودخانه ها بين 30 تا 70درصد و 
بارندگي ها حدود 30درصد كاهش داشته و سطح سفره هاي 
آب زيرزميني به شدت پايين رفته است. بهزاد هرمزي، ادامه 
مي دهد: تمــام منابع آبي اســتان متكي بــر 600 حلقه آب 
آشاميدني اســت كه در كنار 35هزار حلقه چاه آبي در عرصه 

كشاورزي، از آن استفاده مي كند.

كمبود1500ليتربرثانيهتوليدآب
هرمزي با بيان اينكه 35حلقه ژنراتور نيز براي حل مشكل آب در 
گلستان كه بخشي از آن ناشي از مشكل برق است، به كار گرفته 
شده اضافه مي كند: گرگان تنها مركز استاني است كه از هيچ 
سدي براي تامين آب آشاميدني برخوردار نيست. البته احداث 
سد در گلستان ، به خصوص براي مركز استان مصوب شده تا به 
اجرا دربيايد. در گلستان كمبود 1500ليتر بر ثانيه كمبود توليد 
آب وجود دارد. شهر گرگان 1750ليتر بر ثانيه نياز آبي دارد، اما 
هم اكنون 1270ليتر آب توسط آب منطقه اي به آب و فاضالب 
براي تامين آب آشاميدني تحويل داده مي شود كه ما با وجود 

470 ليتر با كمبود سيستمي آب در گرگان مواجه هستيم.

قطعيگستردهبرقچاههايآب
مديرعامل شركت آبفاي گلستان توضيح مي دهد: متأسفانه 
امسال با قطع گسترده برق چاه هاي آب مواجه بوده ايم و براي 
مثال در برخي روزها از 78 حلقه چاه گرگان 41 حلقه بين 1تا 
3ســاعت به دليل قطعي برق خاموش بوده و توليدی نداشته 
اند. از سوي ديگر نياز اســت تا با توجه به وضعيت خشكسالي 
گلســتان، مردم بيش از پيش در اصالح الگوي مصرف دقت 

الزم را داشته باشند.
او همچنين درباره علت كاهش فشار آب در ساعات شبانگاهي، 
بيان مي كند: اين كاهش فشار آب براي پايدار نگهداشتن توزيع 
آب در طول روز است و اگر اين مديريت فشار را اعمال نكنيم، 
در طول روز به دليل نرســيدن حجم مخازن به اندازه نياز در 
تامين آب آشاميدني دچار مشكل خواهيم شد. از ساعت 23 تا 
6 صبح مديريت مصرف و افت فشار آب در گرگان را تا اطالع 
ثانوي خواهيم داشت و حتي سعي ما بر اين است تا اين ميزان 

به حداقل ممكن برسد.

هيچوقتآبنداشتيم
يكي از اهالي روستاي حاجي لر گنبدكاووس مي گويد: طاقت 
روســتاييان اين منطقه از اين همه بي آبي طاق شــده است. 
م.معصومي، با بيان اينكه ضــرر مصرف بي رويه اي كه ديگران 
انجام مي دهند، گريبان آنها را مي گيرد، ادامه مي دهد: بيش 
از 15سال است كه روستاي ما آب ندارد. حاال به ما مي گويند 
آب نداريم مصرف زياد است، ولي ما كه هيچ وقت زياد مصرف 
نكرده ايم. يعني هيچ وقت آن قدر آب نداشته ايم كه زياد مصرف 
كنيم. نه فقط روستاييان كه شهرنشينان نيز ديگر صبر كمي 

براي مقابله با بي آبي دارند.
يك شــهروند گرگاني كه مادرش در بخش مراقبت هاي ويژه 
بيمارستان صياد شيرازي بستري است، مي گويد: نزديك به 
يك هفته شايد بيشتر، آبرساني با تانكر در اين بيمارستان انجام 
مي شد. طبيعتا نگراني نخست، ســالمت آب آشاميدني بود. 
حاال هم به نظر آب متصل است، اما ما همچنان نگران هستيم. 
سميه كوهكن، مي افزايد: زندگي براي مردمي كه بيمار هستند 
سالمند دارند يا خودشان سالمند هســتند، همچنين براي 
كســاني كه كودك و نوزاد دارند، طاقت فرسا شده است. هيچ 
وقت فكرش را هم نمي كرديم كه بايد دغدغه نانمان كم نشده، 

دغدغه آب هم به آن اضافه شود.

فاطمهميرزایی
خبرنگار

اعتراض خوزســتاني ها به 
بي آبي بعــد از 2ماه، اندكي گزارش

فروكش كرده اســت. هنوز 
راه درازي تا پايان تابســتان خشك و داغ 
باقي است و شهرهاي بيشتري رنگ قرمز 
كرونــا گرفته انــد. بعــد از باالگرفتــن 
اعتراض هاي مردمي، سدهاي دز و كرخه 
باز شد تا اندك آبي در رودخانه ها جريان 
يابد. حاال مسئوالن مي گويند طرح هاي 
آبرساني ضربتي شــرايط را تا حدودي به 
وضعيت عــادي بازگردانده، اما شــواهد 
حاكي است تشــنگي در تعداد زيادی از 
روستاهای خوزستان همچنان ادامه دارد.
چهارشــنبه گذشــته طرح آبرساني به 
44روستاي شهرستان هاي دشت آزادگان 
و هويزه به بهره برداري رسيد كه قرار است 
آب اين روستاها را از طرح آبرساني غدير 
تامين كند. اين روســتاها آب آشاميدني 
خــود را از رودخانه نيســان مي گرفتند 
)تاسيســات موســوم به امام علي)ع(( 
كه با خشك شــدن اين رودخانــه كه از 
انشعاب هاي كرخه اســت، تاسيسات از 

مدار خارج شد.
دهيار روســتاي زهيريــه از توابع هويزه 
مي گويد: حــدود يك ماه آب روســتاي 
زهيريه )با 120خانــوار جمعيت( و ديگر 
روستاهايي كه از اين تاسيسات استفاده 
مي كردند قطع شد، نبود تانكر نيز بر اين 
مشكالت اضافه كرد. بعد از اينكه آب سد 
كرخه را بــاز كردند، از يــك هفته پيش 
تاسيسات به مدار بازگشــت اما به دليل 
ورود فاضالب و زهكش ها، آب آلوده بود 
به طوري كه حتي نمي توانســتيم صورت 
خود را با آن بشــوييم و برخي ها مشكل 
پوســتي پيدا كردند. دام ها هــم از اين 
آب نمي خوردند. با افتتــاح طرح جديد 
اميدواريم آب روستاها ديگر قطع نشود. 
البته آبي كه به روستاها رسيده، هنوز شور 
و بي كيفيت اســت و ما ناچار هستيم آب 
آشــاميدني خود را خريداري يا دستگاه 
تصفيــه آب نصب كنيــم. هم اكنون هم 
سهميه بشكه 20ليتري براي اهالي روستا 

گرفتيم تا بروند آنها را در شهر پر كنند.
عبداهلل بوعذار، مي افزايد: مشكالت اهالي 
روستا زياد اســت، رودخانه و هور خشك 
شــدند و امكان دامداري و كشــاورزي 
نيست، شركت نفت هم نه به جوانان كار 
مي دهد و نه براي روستا قدمي برمي دارد. 
خط انتقال آب شركت نفت از كنار روستا 
مي گذرد اما حاضر نشدند انشعابي براي 
روستا بكشــند. وقتي هم آب قطع بود، 
قرار شد از شــركت نفت آزادگان شمالي 
)شركت اروندان( آب بگيريم، 2روز طول 
كشيد تا پذيرفتند مردم از تانكرهاي آنها 

آب بگيرند.
وي بــه كمك هــاي نيروهــاي جهادي 
نيز اشــاره مي كنــد: قــرارگاه جهادي 
امام رضا)ع( 2مخزن آب به صورت امانتي 
تا بعد از بحران آب به روستا دادند. به اين 
گروه ها پيشــنهاد كرديم اگر مي خواهند 
به مــردم كمك كنند، پمپ يا دســتگاه 
تصفيه آب بخرند، چون حتي اگر روستا 
پــر از بطــري آب معدني شــود فايده 
 ندارد، اما قبول نكردنــد و ترجيح دادند 

آب معدني بياورند.

مخازنامانتي

با وجود 5رودخانه دائمي و 7ســد بزرگ 
بحــران آب آشــاميدني در شــهرها و 
روستاهاي خوزستان باورنكردني به نظر 
مي رسيد اما تابستان امسال دوباره صداي 
العطش روستاها شنيده شد. اعتراض مردم 
در پي خشك شــدن رود كرخه و تاالب 
هورالعظيم و بي آب شدن شهرستان هاي 
هويــزه و دشــت آزادگان و حميديه، در 

پايين دست اين رودخانه آغاز شد.
عواد بوعذار، دهيار روستاي يزدنو از توابع 
هويزه نيز مي گويد: تاسيســات آبرساني 
يزدنو 14روستا را شامل مي شود كه هم از 
رودخانه نيسان و هم كرخه نور )انشعابات 
كرخه( مي تواند برداشت آب كند اما هر 
دو اين رودخانه ها خشــك شــدند و آب 
روســتاها حدود يك ماه قطع شد. بعد از 
باز كردن ســد كرخه يك هفته است آب 
آمده اما اين آب پايدار نيســت و به دليل 
تخليه فاضالب و زهكش هاي كشاورزي 
آلوده اســت. مســئوالن قول داده اند كه 
تا يك مــاه ديگر آب تاسيســات به طرح 

آبرساني غدير متصل شود.
وي مي افزايــد: قــرارگاه جهــادي امام 
رضا)ع(، 2مخزن 5000ليتري را به صورت 
امانتي به روســتا دادند كه قرار است در 

زمان اربعين حسيني آنها را بازگردانيم.

تشنگيدرحاشيهدز

ميالد منصوري، از اهالي روستاي مزرعه از 
توابع شهرستان كرخه در غرب خوزستان 
نيز مي گويــد: تاسيســات آبرســاني، 
38روســتاي اين منطقه بــا 20هزار نفر 
جمعيت را پوشــش مي دهــد كه روي 
رودخانه دز قرار دارد. اما با كاهش حجم 

آب اين رودخانه آب روستاها قطع شد.
وي مي افزايد: اين تاسيســات از ســال 
1384افتتــاح شــد اما يك ســال بعد، 
شكستگي خطوط آغاز شــد كه تاكنون 
ادامه دارد. از ســوي ديگر در باالدست، 
زهاب شــركت هاي نيشــكر هفت تپه و 
ميان آب بــدون تصفيــه وارد رودخانه 
مي شــود كه موجب آلودگي شديد آب 
شده به طوري كه 3ســال پيش از رئيس 
وقت آبفای شــوش شــكايت كرديم كه 
بازداشت موقت شــد اما پرونده به نتيجه 
نرسيد. در تابستان امسال كاهش حجم 
آب رودخانه دز موجب شــد وضعيت آب 
اين روستاها بحراني شود. اخيرا آب سد 
دز را براي استفاده شــركت هاي نيشكر 
باز كرده اند امــا در روزهايي كه آب قطع 
نيســت، آبي گل آلود، كــدر و متعفن به 
خانه هاي مردم مي رود. منصوري تصريح 
مي كند: آب لوله كشــي، قابــل خوردن 
نيســت، مي گذاريم در مخزن ته نشين 
شــود و بعد براي شست وشــو استفاده 
مي كنيم. ماهانه حداقــل 80هزار تومان 
براي خريد آب شــرب هزينه مي كنيم و 

 خانواده هاي پرجمعيت پول بيشــتري 
هم مي دهند.

وي اضافه مي كند: از چند سال پيش وعده 
احداث خط لوله جديد از تاسيسات خماط 
را داده بودنــد، اين طرح مصوب شــد و 
برخي ها مي گويند اعتبار آن نيز اختصاص 
يافت اما هيچ گاه اجرا نشد و پيگيري هاي 

ما از وزارت نيرو هم به سرانجام نرسيد.

بيآبيدرجوارسدهايبزرگ

مهريار كياني از اهالي روستاي قلعه سرد 
باال از توابع دهدز در شــمال خوزستان 
نيز مي گويد: آب روستاهاي اين بخش از 
چشمه ها تامين مي شود اما با گرم شدن 
هوا و خشكسالي، اين چشــمه ها بسيار 
كم آب شده به طوري كه مخزن مشترك 
2روستا فقط تا ساعت 10صبح آب دارد و 
مردم بايد در صف هاي طوالني ساعت ها 
بايستند تا بتوانند بشــكه هاي خود را پر 
كنند. باغ هاي مردم همه خشــك شده 
مخصوصا باغ هاي گردوي چندصد ساله 
كه بسيار باارزش بودند اما دست مردم از 
همه  چيز كوتاه اســت. وي مي افزايد: اين 
شهرستان در حاشــيه رودخانه كارون و 
در ميان ســدهاي كارون 3و 4قرار دارد. 
بارها مسئله آب را پيگيري كرديم. اخيرا 
قول هايي داده اند كه از سد كارون3براي 
روستاها آب بكشند، اما هنوز عملي نشده 

است.

غيزانيه،همچنانبيآب

خضر بالدي از اهالي روستاي »ابوكبريه« 
در بخــش غيزانيــه از توابع اهــواز نيز 
مي گويد: عطش، امان مردم را بريده است. 
هم مردم و هم دام ها مشــكل آب دارند. 
پارسال لوله كشي آب روستا انجام شد اما 
آب، مدت هاي طوالني قطع است. از هفته 
گذشته قرار شد هفته اي يك بار آب وصل 
شــود كه بايد ببينيم تا چه ميزان عملي 

مي شود.
او مي افزايد: با اين آب، مخزن هاي خود را 
براي شست وشو و دام پر مي كنيم اما براي 
آب آشــاميدني ناچار هستيم بشكه هاي 
آب تصفيه شده بخريم چون اين آب قابل 

خوردن نيست.

ادامهتنشدر300روستا

مديرعامــل ســابق آبفاي خوزســتان، 
روستاهاي داراي مشــكل تامين و توزيع 
آب را حدود 700 روســتا اعالم كرده بود، 
اما اكنــون مديرعامل آبفاي خوزســتان 
به همشــهري مي گويد: تابســتان امسال 
500روستاي خوزســتان به دليل كاهش 
جريان رودخانه ها با تنش آبي مواجه بودند. 
اين تنش در روســتاهاي مســير كرخه از 
انديمشــك تا خرمشهر بيشــتر بود كه با 
افزايش آب رودخانه تاحدودي حل شــد 
اما طرح هايي نيز براي تقويت شــبكه اجرا 
شده است. تاكنون مشكل 200روستا رفع 
شده است، مشــكل بي آبي بقيه روستاها 
نيز با پروژه هايي كه در دســت اجراست تا 
پايان سال حل مي شود. تعدادي از روستاها 
همچون بخــش الهايي با تانكر آبرســاني 
مي شود. محمدرضا كرمي نژاد،مي افزايد: 
اكنون در همه اســتان پروژه هايي در حال 
كار اســت كه به تدريج وارد مدار مي شود 
به طــور نمونه طرح هاي دشــت آزادگان، 
هويــزه، شــوش، خرمشــهر، حميديــه 
و اهواز تا شــهريور ماه به اتمام مي رســد. 
به گفته وي، از 4000روســتاي خوزستان 
2800روستا زيرپوشش آبفا و بقيه بيشتر 
عشايرنشين هستند يا به دليل جمعيت كم، 
احداث شبكه در آنها به صرفه نبوده است. 
كرمي نژاد اضافه مي كند: روستاهايي كه از 
قبل شبكه آب نداشتند جزو آمار روستاهاي 
داراي تنش آبي به شمار نمي آيند، همچون 
روستاهاي شرق اســتان كه از گذشته با 
مشكل كم آبي يا 45روستاي دهدز مواجه 
بودند. وي مي گويد: مناقصه پروژه آبرساني 
از ســد كارون3به روستاهاي دهدز برگزار 
شده و عمليات اجرايي تا يك ماه ديگر آغاز 
مي شود و تا اوايل تابســتان سال آينده به 
طول مي انجامد.  در بخــش غيزانيه اهواز 
از 85روســتا، مشــكل آب 65روستا حل 
 شده، و بقيه روستاها نيز تا يكي دو ماه ديگر

آبدار مي شوند.  در مسير طرح هاي در حال 
اجرا نيز شبكه آبرساني حدود 100روستا 

كه در برنامه نبوده، اجرا مي شود.

دادگاهيبرايآبخوزستان

خوزستاني ها در دهه هاي اخير بارها اعتراض 
خــود را از وضعيت آب آشــاميدني اعالم 
كردند اما گوش شــنوايي براي اين مطالبه 
نبوده است. در روزهاي اخير حسيني پويا، 
دادستان اهواز از تشــكيل پرونده قضايي با 
موضوع شبكه اختالس، رشــاء و ارتشاء و 
تحصيل مال از طريق نامشــروع در شركت 
آبفاي خوزستان خبر داده است.  همچنين 
بيت عفري، معاون ديوان محاســبات كل 
كشــور اعالم كرده بيش از 3500ميليارد 
تومان »تخلفات عديده« در طرح هاي آب 
و فاضالب خوزستان كشف كرده است. آيا 
پرونده آب آشــاميدني خوزستان سرانجام 

بسته خواهد شد؟

پيگيري

زلزلهزدگانسيسختهمچناندرحسرتسرپناه
 با وجود وعده استاندار كهگيلويه و بويراحمد براي بازسازي مناطق زلزله زده 

تا پايان شهريور هم اكنون كمتر از 100 واحد به بهره برداري رسيده است 

اينجا كهگيلويه و بويراحمد اســت. وسط 
تابســتانش هم از گرماي نفسگير خبري 
نيست. انگار كسي كهگيلويه و بويراحمد 
را نمي شناسد. انگار نمي دانند آب و هواي 
دنا چگونه اســت. عجب كه مــا را چطور 

فراموش كردند؟

خانههايبازسازينشده
محمدكيا، يكي از اهالي سي سخت است 
كه خانه پــدري اش را در زلزله زمســتان 
گذشته از دست داده. پدرش دوست ندارد 
صحبت كنــد. مادرش هــم فكر مي كند 
كسي برايشــان كاري نمي كند. در چادر 
زندگــي نمي كنند و اقامتشــان در خانه 
يكــي از بســتگان اســت. محمدكيا اما 
عصباني اســت و مي گويد: زلزله كه آمد 
تعداد زيادي از مسئوالن كشوري و استاني 
آمدند، هر كس وعده اي داد، اما هيچ يك را 
عملي نكردند. اصال روز گرم و سرد ندارد. 
آدميزاد خانه مي خواهــد. مأمن خودش 
را مي خواهد. ســيده زهرا، يكــي ديگر از 
اهالي سي سخت اســت. خانه او نيز جزو 
خانه هاي با خســارت باال بود. مدتي است 
چادر را رهــا كرده و در اتاقــي نيم ريخته 
از بقاياي خانــه اش زندگــي مي كند. او 
مي گويد: شوهرم مرده اســت. بچه هايم 
بعد از زلزله يك به يــك مي آمدند من را 
به خانه خودشان در ياسوج مي بردند، اما 
ديگر نمي روم. همسايه هاي من مگر كجا را 
داشتند يا دارند كه بروند؟ من هم نمي روم. 
اينجا وســط خيابان و حياط خانه بمانم 
بهتر اســت. وقتي جاي ديگري مي رويم 
مسئوالن فكر مي كنند ديگر نيازي نيست 
به ما سر بزنند. او ادامه مي دهد: نبايد فكر 
كنند ما بي سواديم يا دســتمان به جايي 
نمي رسد. من 30 سال بچه هايم را بي پدر و 
با پول كارگري بزرگ كردم. درس خوانده 
تحويل جامعه دادم، اما قرار نيســت بروم 
سربارشان بشوم. دولت وظيفه دارد خانه 
من را درست كند. خسارتم را بدهد. وامم 
را بدهد. عبدالرحمان، هــم يكي از اهالي 
روستاي غريب محمد است؛ روستايي كه 
تعداد زيادي از خانه هاي مسكوني اش در 
اثر زلزله سي سخت تخريب شد يا به شدت 
خســارت ديد. عبدالرحمــان مي گويد: 
مردم كهگيلويه و بويراحمد در زمســتان 
چادرنشين شدند. شما از سرماي اينجا خبر 
نداريد. گفتند تا پايان تابستان خانه هايمان 
را درست مي كنند، وام و مصالح مي دهند اما 
نه وام  ديديم نه مصالح. فقط ما را در بانك ها 
چرخاندند. بعــد گفتنــد پرونده هايتان 
تكميل شده، اما هيچ خبري نيست. بهتر 
است رسانه ها بيايند ببينند چند درصد از 

روستاها و شهر بازسازي شده است.

مدرسههايتخریبی
اما اين تنها مشكلي نيست كه آمدن پاييز 
و زمســتان براي اهالي سي سخت به بار 
مي آورد. مدرســه هايي كه بازسازي شان 
تمام نشــده هم يكي ديگــر از معضالتي 
است كه مهر براي اهالي اين منطقه ايجاد 
مي كند. پاييز بي خانه و به نظر بي مدرسه. 
بنا بر اعالم اداره كل آمــوزش و پرورش 
اســتان، نگراني از كمبود فضاي آموزشي 
يك نگراني جدي اســت. هادي زارع پور، 
مديركل آموزش و پــرورش كهگيلويه و 
بويراحمد مي گويد: در زلزله سال گذشته 
26مدرســه دچــار آســيب و همچنين 
8مدرسه در شهرستان دنا كامال تخريب 
شدند. تقريبا 80درصد از بناهاي تعميراتي 
تعمير شــده و اين موضوع ما را با مشكل 
كمبود فضاي آموزشي مواجه كرده است.

كمبودامكانات؛عاملكنديبازسازي
كمبودها در بخش مســكن اما بيشتر از 
بخش آموزش، خودش را نشان مي دهد. 
براساس آخرين آمار منتشر شده از ستاد 
بازسازي مناطق زلزله زده شهرستان دنا 
كمتر از 100 واحد تاكنون به بهره برداري 

رسيده است. 
محمــد صفايي، مي گويــد: 2100واحد 
تعميري و 11000 واحد احداثي در شهر و 
روستاهاي اطراف مناطق سي سخت و در 

مجموع شهرستان دنا وجود دارد.
او درباره بازســازي اين خانه ها مي گويد: 
همه احداثي هاي شــهر و روستا به بانك 
معرفي شده اند و بيش از 80درصد انعقاد 
قرارداد انجام شده است. همچنين عمليات 
اجرايي 800واحد نيز شــروع شده است. 
از حدود 2هزار واحد تعميري در شــهر و 

روستا ۹0 درصد به پايان كار رسيده اند.
صفايي بخشــي از تأخير از انجام امور را 
متوجه كرونــا و بخشــي را متوجه نبود 
امكانــات مي داند و مي گويد: ما مشــكل 
مصالح نداشــتيم. آجر و ميلگــرد را هم 
توانســتيم زير قيمت بازار تهيه كنيم، اما 
متأســفانه بيش از 40روز سيمان رايگان 
به ما تعلق نگرفت. همه مسئوالن استان 
دست به دست هم دادند تا اين مسئله حل 
شــد. در روزهاي آينده شاهد سرعت در 

روند بازسازي ها خواهيم بود.

  
از زلزله سي سخت بيش از 6 ماه مي گذرد. 
طــي اين مــدت حتــي 100خانــه به 
بهره برداري نرسيده است. گويي زندگي 
دوباره در ســرماي دامنه هاي كوه دنا آن 
هم بي سقف و ســرپناه سرنوشت امسال 
سي سختي هاست؛ مانند زمستان گذشته. 
سرنوشتي كه شــايد ديگر مسئوالن نيز 
 هرچه قدر تند بكوشــند نتواننــد آن را 

تغيير دهند. 

ستارهحجتي
خبرنگار

ادامه تشنگي در روستاهاي خوزستان
مسئوالن مي گويند طرح هاي آبرساني ضربتي شرايط را تا حدودي به وضعيت عادي بازگردانده اما شواهد حاكي است 

مشكل تأمين آب در تعداد زيادی از روستاهای خوزستان همچنان ادامه دارد
آبرسانيسياربه74روستايگلستان

نادرهوائليزاده
خبرنگار

كنسرتي براي هم صدایی با خوزستان

ث
مك

يكي از اهالي شهرستان هويزه: 
از يك هفته پيش تاسيسات 
به مدار بازگشــت اما به دليل 
ورود فاضالب و زهكش ها، آب 
آلوده بــود به طوري كه حتي 
نمي توانستيم صورت خود را 

با آن بشوييم 

يكــي از اهالي شهرســتان 
كرخه: اخيرا آب سد دز را براي 
استفاده شركت هاي نيشكر باز 
كردند اما در روزهايي كه آب 
قطع نيست، آبي گل آلود، كدر 
و متعفن بــه خانه هاي مردم 

مي رود

خو
ام 

در
ی پ

هد
ي/ م

هر
مش

س: ه
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مهديساكيازهنرمنداناهوازيكنسرتيدرروزهاي
اخيربرايهمصدایيبامردمخوزستانرادرعمارت
»روبهرو«درتهرانبرگزاركرد.بهگزارشهمشهري،
بهدنبالواكنشهايمختلفومتنوعازهنرمنداندر
حمایتازمردمخوزستان،مهديساكيدر2سانس
كنسرتيرادرعمارتيميراثيبانام»روبهرو«راجنب

چهارراهوليعصرتهرانبرپاكرد.
ساكيدراینكنسرتكهبااســتقبالعالقهمندان

بههنرســنتيمواجهشــدوترانههایشرابهمردم
خوزستانتقدیمكرد.اینهنرمنددرخاللكنسرتش
متنــيراقرائتكــردوگفت:ماجمعشــدیمكه
درددلكنيم.خوزســتانهزارانچــاهنفتدارد،
كاروندارد،نمایندهمجلسدارد،احمدرضاعابدزاده
دارد،قيصــرامينپــور،عدنانغریفــي،كيانوش
عياريداردتورجنگهبــان،نجفدریابندري،قاضي
ربيحاويوناصرتقوایيدارداماخوزستاناینروزها
آبندارد.اوتعداديازترانههايفولكلورعربيازآلبوم
»كماكان«وهمچنينترانههایيبهفارسيازموالنارادر

2سانسجداگانهاجراكرد.

مهديساكي،حمزهطاهري،شعيبكمينپور،عارف
ميرباقيوفرهاداسديدراینبرنامههنرنمایيكردند.
پيشازایننيز،هنرمندانمختلفــيبارویدادهاي
متنوعهمچوننمایشگاهمحيطيو...نسبتبهكمآبي
شدیددرخوزســتانواكنشنشــاندادند.مهدي
یراحيازهنرمندانسرشــناسپاپنيزدرپياميدر
اینستاگرامشخبرازانتشارویدئوموزیكيدرهمين
رابطهرااطالعرســانيكرد.اوقراراستاثريباكالم
عربيدرحمایتازمردمخوزســتانمنتشــركند.
یراحيسال13٩2درزنجيرهانسانينجاتكارونهم

حضورداشت.

قاسمآلكثير
خبرنگار
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  50ساعت آتش در كليبر
آخرينآتشســوزيجنگلهايكشــورصبحشنبه
خاموششد.شعلههايآتشكهازپنجشنبه۱۴مردادماه
درمنطقهكيارقكليبردرارسبارانگستردهشدهبود،
پسازحدود50ساعت،باتالشتمامينيروهايامدادي

وعملياتيوبهخصوصمردمبوميمهارشد.
آتشســوزيدرجنگلهايارسباراندرشرايطيرخ
دادهكهباتوجهبهپرونــدهثبتجهانياينجنگلها،
شــرايطنگرانكنندهايبراياينبخشازجنگلهاي
كشورپديدآمدهوامكاناتنامناسبموجبشدآتش

دراينمنطقهتا2روزغيرقابلمهارباشد.
محمدباقرهنربر،مديركلمديريتبحراناستانداري
آذربايجانشــرقيدراينبارهبهرســانههاگفت:در
ساعاتاوليهآتشدرروزپنجشنبه۱۴مردادماهيك
فروندبالگردبدونبسكتبهمنطقهآتشسوزياعزام
شدكهبراييكسورتپروازبرايهليبردنيروهاازآن
استفادهشد.جمعهگذشتهنيزيكفروندبالگردآبپاش
بهمنطقهفرستادهشــداماباوجوداينكه2دستگاه
بسكتازسويادارهكلمنابعطبيعياستانوسازمان
آتشنشانيتبريزبرايمواقعضروريواطفايحريق
ارسبارانخريداريشده،متأســفانهبالگرداعزامي
آبپاشازكرمانشاهكاراييالزمرابراياستفادهازاين

سبدهايآبپاشنداشت.
ويبااشارهبهاستفادهازبســكتهايآبداربابالگرد
درروزشنبه،گفت:بالگردهاييكهطيدوروزگذشته
درمنطقهحضورداشــتند،كاراييالزمرانداشتند
درحاليكــهباتوجهبــهصعبالعبوربــودنمنطقه
آتشسوزيوســختيرفتوآمدنيروها،بايستياين

بالگردهابهموقعبهمحلاعزامميشدند.
مديركلمديريتبحراناستانداريآذربايجانشرقي
متذكرشد:درماده۱۴قانونمديريتبحرانكشوربه
صراحتاعالمشدهكهوزارتدفاعمكلفهستتابا
همكارينيروهايمسلحنسبتبهاطفايحريقاقدام
كندكهدراينراستاازمسئوالنذيربطخواهشمنديم
تادرزمانطاليينســبتبهتامينبالگرددراستان

اقدامكنند.
ويدرخصوصاقداماتمهمبراياستقرارپايگاهدائمي
اطفايحريقدرارسباران،گفت:وجودپايگاهدائمي
اطفايحريقدراينمنطقهالزموضرورياســتودر
اينراستانيزجلساتيباشركتمسسونگونبرگزار
شدهوقراراســتتادرروزهايآتيباسرمايهگذاري
اينشــركت،پايگاهدائمياطفايحريقدرارسباران

كلنگزنيشود.
ويافزود:يكپايگاهاطفايحريقديگرنيزتوسطاداره
حفاظتمحيطزيستدرماهآيندهتاسيسخواهدشد.
هنربربااشــارهبهقولوزيرصمتبراياختصاصيك
فروندبالگردبهمنطقهارســباران،گفت:2سالاست
كهپيگيراينموضوعهستيمامامتأسفانهبهنتيجهاي
نرســيدهايم.اخيراباامضاياســتاندارآذربايجان
شرقي،مجددامكاتبهايدراينراستاانجامگرفتهواز
نمايندگانمردمكليبرواهردرمجلسشوراياسالمي

نيزخواهشمنديمتاپيگيراينموضوعباشند.
اوتأكيدكرد:اگريكفروندبالگردبرايارســباران
تامينشود،ديگرشاهدآتشســوزيهايگسترده

نخواهيمبود.

آتش طي 10سال اخير بزرگ ترين  منابع
تهديد جنگل ها و مراتع كشور بوده طبيعي

است. طي اين دوره 180هزار هكتار 
از منابع طبيعي ايران با آتش درگير شده و 10هزار 
هكتار از جنگل هاي ايران به طور كامل نابود شده 

است. 
تنها در هفته هاي اخير آتش در ميانكاله مازندران، 
گچســاران كهگيلويه و بويراحمد، هايقر فارس و 
كليبر ارسباران به ســوختن صدها هكتار درخت 
و مرتع منجر شــد. اين در حالي است كه امسال 
براي نخســتين بار، 17پايگاه هوايي كشور براي 
اعزام بالگرد و هواپيما پاي كار آمده اند. آمار اعالمي 
ســازمان جنگل ها نشــان مي دهد سال گذشته، 
21هكتار از جنگل ها و منابع طبيعي كشور درگير 
آتش شد كه سخت ترين سال دهه اخير بوده است.

ســرهنگ رضا اكبري، فرمانده يــگان حفاظت 
ســازمان جنگل ها در گفت وگو با همشهري ابعاد 
حريق هاي جنگلي در 10سال اخير و سال جاري 

كشور را تشريح كرد. 
او گفت: از سال90 تا ابتداي سال1400 طي دوره 
10ساله، به طور متوسط هر سال 2هزار فقره حريق 
رخ داده كه عدد ميانگين آن براي هر سال 18هزار 
هكتار بوده اســت. در واقع در هر ســال 18هزار 
هكتــار از جنگل هــا و مراتع ايــران درگير آتش 
مي شــوند كه 5درصد از اين آمار موجب سوختن 
همه بدنه و تاج درختان جنگلي شــده است. اين 
يعني ساالنه حدود هزار هكتار جنگل در كشور بر 

اثر آتش به طور كامل نابود مي شود.
براساس ارزيابي هاي همشــهري از اين اظهارات، 
اگر همه اين آمار طي 10سال اخير تجميع شود، 
مي توان گفت طي دهه90، حدود 180هزار هكتار 
از منابع طبيعي ايران درگير آتش شــد و 10هزار 
هكتار از جنگل هاي ايران طــي يك دهه به طور 

كامل نابود شد.
آمار 140روز گذشته از سال1400 نشان مي دهد 
تاكنون 3هزار هكتار از جنگل هاي كشــور دچار 
حريق شده و در بخش مرتع نيز 5700هكتار آتش 
گرفته است. البته عمده حريق هاي منابع طبيعي 
كشور در مراتع رخ مي دهد و حريق هاي جنگلي 

كمتر اســت. بدين ترتيب با درنظــر گرفتن نرخ 
5درصدي نابودي درختان در حريق ها، بايد گفت 
امسال حدود 100هكتار درخت به طور كامل در 

آتش سوزي هاي منابع طبيعي نابود شده است.
از ســويي بررســي اين آمار 140روزه امســال 
و ســال گذشــته مشــخص مي كند كــه آمار 
آتش سوزي1400 نســبت به سال99، 44درصد 
در تعداد حريق ها كاهش داشــته و از نظر وسعت 
نيز 10درصد كمتر از پارسال بوده است. فرمانده 
يگان حفاظت سازمان جنگل ها اين كاهش آمار را 
نتيجه برخي اقدامات پيگيرانه مي داند. همچنين 
استقرار بالگردهاي آبپاش در 17پايگاه مي تواند 
اقدامي مؤثر در كاهش وسعت حريق هاي امسال 

باشد كه براي نخستين بار صورت گرفته است.
آمار اختصاصي ســازمان جنگل ها كه در اختيار 
همشهري قرار گرفته نشان مي دهد استان فارس، 
حريق زا ترين استان كشور در عرصه هاي طبيعي 
است. همچنين 70درصد حريق هاي جنگلي ايران 

در ناحيه رويشــي زاگرس رخ مي دهد، 4درصد 
مربوط به ناحيه هيركاني است و 26درصد در ساير 

نقاط رويشي كشور رخ مي دهد.
از سويي بررسي علل 10سال اخير حريق جنگلي 
در ايران، نشان مي دهد 5درصد طبيعي بوده كه 
علت اصلي آن صاعقه اســت اما 95درصد عامل 
آتش ســوزي هاي جنگلي، انساني است كه از اين 
ميزان، 95درصد ســهوي بوده كه بيشتر مربوط 
به بي احتياطي گردشگران يا چوپانان بوده است. 
همچنين 5 درصد آتش ســوزي هاي عمدي بوده 
است. در عين حال بررسی علل وقوع حريق های 

امسال نيز نشان مي دهد آتش سوزي طبيعي رخ 
نداده است.  به گزارش همشهري، اگر اين عدد در 
مقياس 3هزار هكتار جنگلي كه امســال با آتش 
درگير شده، حساب شــود، بايد گفت 150هكتار 
درختان جنگلي كشور عمدا سوخته و 2850هكتار 

جنگل نيز سهوا نابوده شده است.
فرمانده يگان حفاظت سازمان جنگل ها همچنين 
درباره آتش ســوزي هاي اخير كــه در فارس رخ 
داده، گفت: بنده خودم در عمليــات اطفاي اين 
حريق حضور داشتم و شــاهد بودم كه 30سورت 
پرواز توســط بالگردها براي خاموش كردن آتش 
هايقر فارس صــورت گرفت. همچنين 300نفر از 
نيروهاي يگان حفاظت و امدادي در خاموش كردن 
آتش ســوزي حاضر شــدند اما منطقه بــه واقع 
صعب العبور بود. در آتش سوزي كليبر در منطقه 
ارســباران نيز كه شنبه خاموش شــد، 4بالگرد، 
20سورت پرواز انجام دادند و عالوه بر جابه جايي 

نيرو، با سبد اطفا نيز آب منتقل كردند.

فرمانده يگان حفاظت سازمان جنگل ها: طي يك دهه هر سال به صورت ميانگين 2 هزار فقره حريق در جنگل هاي كشور رخ داده است

آتش ارسباران، قلب سبز ايران را سوزاند خبرهاي كوتاه

 8هزارو700هكتــار جنگل و مرتع 
 در ايــران از ابتداي ســال تاكنون 

در آتش سوخته است

سيدمحمدفخار
خبر نگار

محيطبانانواكسينهميشوند
فرمانده يگان حفاظت محيط زيســت گفت: با دستور وزير بهداشت 
درمان و آمــوزش پزشــكي، محيط بانان در اولويت تزريق واكســن 
كوويد-19 قــرار گرفتند و بر اين اســاس مشــخصات 3 هزار و500 
محيط بان به مراكز تعيين شده ارســال شده است.سرهنگ جمشيد 
محبت خاني، فرمانده يگان حفاظت محيط زيست ديروز در گفت وگو 
با ايرنا گفت: بعد از دســتور وزير بهداشــت درمان و آموزش پزشكي 
مبني بر واكسيناسيون محيط بانان، كد ملي و مشخصات 3 هزار و500 
محيط بان جمع آوري و به مراكز تعيين شده ارسال شد .وي افزود: چون 
واكسيناسيون محيط بانان در اولويت قرار گرفته قطعا براي استان ها 
سهميه تعيين مي كنند و بعد از رسيدن اطالعات به مراكز تعيين شده 
شايد در يك تا دو هفته آينده روند واكسيناسيون آغاز شود. فرمانده 
يگان حفاظت محيط زيست گفت: در مدت 2سال گذشته 3محيط بان 
بر اثر ابتال به كرونا جان خود را از دست دادند و بيش از 200محيط بان 
نيز به كوويد- 19 مبتال شدند كه پس از طي كردن دوره قرنطينه بعد 
از بهبودي به محل كار خود بازگشتند و در تمام اين مدت حق و حقوق 

آنها پابرجا بود و در زمان قرنطينه هيچ خللي در آن ايجاد نشد.

هواگرمترميشود
مديركل  پيش بيني و هشدار سريع سازمان هواشناسي ضمن اشاره 
به وقوع رگبار و رعد و برق در 19 اســتان كشور طي 2روز آينده، از 
افزايش نسبي دماي هوا در بيشــتر مناطق كشور از امروز خبر داد. 
صادق ضياييان در گفت وگو با ايســنا گفت: در ساعات بعدازظهر و 
اوايل شب 2روز آينده در برخي نقاط استان هاي آذربايجان شرقي، 
آذربايجان غربي، اردبيل، كردستان، زنجان، همدان، مركزي، لرستان، 
چهارمحال و بختياري، كهگيلويه و بويراحمد، فارس، جنوب و غرب 
اصفهان، شمال و شرق خوزســتان، ارتفاعات در استان هاي كرمان 
و هرمزگان و ارتفاعات البرز مركزي در استان هاي مازندران، البرز، 
قزوين و تهران رگبار و رعدوبرق و وزش باد شديد موقت  پيش بيني 
مي شود. وي در ادامه خاطرنشان كرد: از سه شنبه )19 مرداد( تا  پايان 
هفته جاري در بيشتر مناطق كشور جو  پايدار و آسمان صاف خواهد 
بود و تنها در ارتفاعات شمال غرب و ارتفاعات البرز مركزي افزايش 
ابر و بارش  پراكنده رخ خواهد داد. به  گفتــه مديركل پيش بيني و 
هشدار سريع ســازمان هواشناســي، از امروز تا  پايان هفته در اكثر 
مناطق كشور دما به طور نسبي افزايش مي يابد. وي افزود: طي  5روز 
آينده در برخي نقاط شمال شرق و شرق كشــور به ويژه در منطقه 
زابل و خراسان جنوبي وزش باد شــديد رخ مي دهد كه با احتمال 
خيزش گردوخاك، كاهش كيفيت هوا و ديــد افقي همراه خواهد 
بود. همچنين در اين مدت شــرق درياي عمان نيز مواج  پيش بيني 
مي شود. مديركل  پيش بيني و هشدار ســريع سازمان هواشناسي 
درباره وضعيت جوي تهران طي 2روز آينده گفت: آسمان تهران فردا 
صاف تا قسمتي ابري و در اواسط روز همراه با وزش باد با حداقل دماي 
27 و حداكثر دماي 38سانتي گراد پيش بيني مي شود. ضياييان در 
پايان گفت: طي امروز و فردا اهــواز با باالترين دماي 48 و 49درجه 
سانتي گراد گرم ترين و اردبيل با بيشينه دماي 33درجه سانتي گراد 

خنك ترين مراكز استان هاي كشور هستند.

معاون گردشگري كشور 
همزمــان با پايــان كار گردشگري

دولــت دوازدهــم و 
اســتقراردولت جديد به طور تلويحي 
برخــي دفاتر خدمات گردشــگري و 
مســافرتي كشــور را متهم به اعزام 
مهاجركــرد و گفت: اعــزام مهاجر به 
خارج از كشور از طريق دفاتر خدمات 
مســافرتي غيرقانونــي اســت. در 
بخشنامه اي به آژانس هاي گردشگري 
كشــور تأكيد شــده كــه درصورت 
رعايت نشدن اين مورد، برابر مقررات با 

آنها برخورد خواهد شد.
به گزارش ايســنا، ولي تيمــوري، در 
بخشــنامه اي به مديران كل استان ها 
ابالغ كرد: »درخصوص اجراي مصوبات 
كميسيون مبارزه با قاچاق انسان وزارت 
كشور پيرامون فعاليت غيرقانوني اعزام 
مهاجر به خــارج از كشــور، از آنجا كه 
هم اكنون بر اســاس مقررات موجود، 
پديده مهاجــرت، خــارج از وظايف و 
فعاليت هاي دفترهاي خدمات مسافرتي 
و گردشگري است و نظر به  وجود برخي 
خأل هاي قانوني و نظارتي و بروز مشكالت 
متعدد و نيز ايجاد حساسيت در سطوح 
امنيتي و انتظامي كشور، ضروري است به 
اطالع تمام دفاتر و شركت هاي خدمات 
مسافرتي و گردشــگري تحت پوشش، 
رسانده شــود تا از هرگونه اقدام مغاير و 
خارج از چارچوب موضوع فعاليت آنها 
اجتناب شود. مسئوليت پايش، كنترل و 

نظارت مستمر بر عملكرد فعاالن حوزه 
تورگرداني نيز بر عهده اداره كل استان 

است.«
از ســوي ديگر، مدير ميراث فرهنگي 
و گردشــگري اســتان تهــران در 
بخشــنامه اي با اشــاره بــه مصوبات 
كميسيون مبارزه با قاچاق انسان وزارت 
كشــور و تأكيد معاونت گردشــگري 
درباره غيرقانوني بــودن فعاليت هاي 
مهاجرتــي در دفاتر و شــركت هاي 
خدمــات مســافرتي و گردشــگري 
متذكر شد: »دفاتر خدمات مسافرتي 
و گردشــگري از هرگونه اقدام مغاير و 
خارج از چارچوب موضوع فعاليت شان 
اجتناب كنند. بديهي است درصورت 
رعايت نشــدن موارد اشاره شده برابر 

مقررات برخورد مي شود.«
بــا وجود تبليــغ ويزاي كشــورهاي 
مهاجرپذيــر و تك فروشــي ويزا در 

برخي دفاتر خدمات مســافرتي، اما 
اين بخش همچنان منكر فعاليت هاي 
مهاجرتي و به نوعي آدم پراني اســت، 
در عين حال كه ويزافروشي را خارج 
از حــدود وظايف آژانس مســافرتي 
نمي دانند. به گفته معاون گردشگري 
نيز در آيين نامه مصوب ســال 1380 
هيأت دولت، »اخذ ويزا« جزو فعاليت 
آژانس ها ذكر شده، اما براي كشورها و 
مقاصد خاص، سياست هايي از سوي 
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردشگري در قالب بخشنامه هايي 

ابالغ شده است.
انگليــس، كانــادا و آمريــكا ازجمله 
كشورهايي هستند كه به گفته معاون 
گردشــگري،چارچوب و خط مشــي 
مشــخصي براي فروش ويــزاي آنها 
تعريف شده و انتظار مي رود در حيطه 

آن عمل شود.

ســال 98 نيز اداره ميراث فرهنگي، 
گردشــگري و صنايع دســتي استان 
تهران در بخشــنامه اي به تشكل هاي 
خصوصي و دفاتر خدمات مســافرتي 
و گردشگري، تبليغ و فروش »ويزاي 
تضميني« را ممنوع دانســت و ابالغ 
كرد: »با توجه به گزارش هاي واصله و 
همچنين تعدد شكايت هاي مطرح شده 
درباره تبليــغ و ارائه خدمات با عنوان 
»اخذ ويزاي تضمينــي«، از آنجا كه 
تعهد ويزاي تضميني كشورها ازجمله 
كانــادا، اســتراليا و حوزه شــنگن، 
»غيرقانوني« بوده و ايــن امر صرفاً با 
هدف سوءاستفاده مالي توسط برخي 
افراد ســودجو صورت مي گيرد، الزم 
اســت از هرگونــه تبليغ و اقــدام به 
اخذ ويزا با عنــوان »تضميني« براي 
جلوگيري از بروز مشكالت احتمالي 

اجتناب شود.«
هرچند نظارت كارآمدي بر اجراي اين 
بخشــنامه صورت نگرفت و همچنان 
در برخي از تبليغ ها از عنوان »ويزاي 
تضميني« اســتفاده مي شود. عالوه 
بر اين، وجود خــأل قانوني درخصوص 
حدود فعاليت دفاتر خدمات مسافرتي 
و همچنين امور مهاجرتي سبب شده 
در ســال هاي اخير ويزا بــدون هيچ 
ضمانت قانوني بــا قيمت هايي گزاف 
به فروش برسد و هيچ دستگاهي هم 
خود را مســئول رسيدگي به تخلفات 

اين موارد نمي داند.

مديركل دفتر حفاظت و مديريت حيات وحش سازمان حفاظت محيط زيست  حيات
گفت: سومين مرحله رهاســازي حيات وحش درمان و بازپروري شده در وحش

كلينيك حيات وحش پرديسان در سال1400 و مرحله پنجم از سال99 با 
موفقيت انجام شد. به گزارش پايگاه اطالع رساني سازمان حفاظت محيط زيست، شهاب الدين 
منتظمي گفت: تعداد گونه هاي رهاسازي شده در سال1400 حدود 300گونه و در طول 
2سال گذشته بيش از 500گونه است. وي ادامه داد: گونه هاي رهاسازي شده عمدتا شامل 
گونه هاي بيمار و آسيب ديده هستند كه تحويل كلينيك حيات وحش پرديسان شده و پس 
از درمان و بازپروري به طبيعت بازگردانده شدند. منتظمي گفت: عمده اين گونه ها شامل 
شغال، روباه، جوجه تيغي، انواع الكپشت آبي و خاكي، انواع پرندگان شكاري، آبزي و كنار 
آبزي، انواع مارها و خزندگان بوده است. وي گفت: به رغم كمبود اعتبار، با همت كارشناسان 
و دامپزشــكان دفتر حفاظت و مديريت حيات وحش، كادر دامپزشك و نيروهاي اجرايي 
مستقر در كلينيك، نظارت مستقيم معاون دفتر نظارت و مديريت حيات وحش و با كمك و 
همكاري تشكل هاي مردم نهاد اين موفقيت به دست آمده است. منتظمي افزود: اين مركز 
به عنوان بازوي كمكي و اجرايي دفتر حيات وحش شايد جزو معدود بخش هاي دولت است 
كه به دور از تغيير و تحوالت موجود در سر راه دولت همچنان با قدرت و انگيزه مضاعف در 

حال انجام وظيفه و نجات جان گونه هاي آسيب ديده حيات وحش است.

رهاسازيگونههايدرمانيافتهمركزبازپروريپرديسان

معاونتگردشگري،دفاترمسافرتيرامتهمبهاعزاممهاجركرد
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نگاه

كاهش آبياري فضاي سبز اهميت جدي دارد

ديروز شــهردار جديد تهران 
مشخص شد. عليرضا زاكاني گزارش

حاال بايــد به دنبــال اجراي 
برنامه هايي باشد كه در شــورا اعالم كرده 
است. كار هم بسيار سخت است؛ چراكه هم 
پايتخت ايران وســعت زيــادي دارد و هم 
شهروندان مطالباتي متفاوت و فراوان دارند. 
از سوي ديگر، هر آنچه در تهران رخ مي دهد، 
در بســياري از مــوارد الگــوي ديگــر 
كالنشــهرهاي كشور هم مي شــود. به هر 
ترتيب، تهران نگين توســعه  ايران به شمار 
مي آيد و هــر روز و هر لحظه امــكان دارد  
اتفاقي خاص و پيش بيني نشــده در آن رخ 
دهد تا نــگاه تمام جهان را به ســمت خود 
معطوف كند. در اين ميان، شــايد كاهش 
ترافيك و آلودگي هوا و توسعه حمل ونقل 
عمومي مثل هميشــه مهم ترين خواسته 
شــهروندان از شــهردار تهــران باشــد؛ 
موضوعاتي كه اگرچه در دســت نهادهاي 
ديگري غير از شهرداري است، اما در نهايت 
شهروندان بيش از همه از شهرداري انتظار 
دارند تا كاري كند كارستان. اما جدا از اينها، 
مردم و حتــي متخصصان حوزه شــهري 
خواســته هايي ديگر دارند كه مي خواهند 

مورد توجه قرار گيــرد. به همين منظور در 
گفت وگــو با چنــد شــهروند و متخصص 
مديريــت،  بــا  مرتبــط  حوزه هــاي 
خواسته هاي شان از شهردار جديد تهران را 

جويا شده ايم.

از هوشمندسازي شهرسازي تا افزايش 
تاب آوري

شــهرداري هاي مناطق يكــي از جاهايي 
هســتند كه روزانه ميزبان تعــداد زيادي 
از شــهروندان براي پيگيــري پرونده هاي 
شــهري خود هســتند. روزهاي دوشنبه 
كه مالقات مردمي شــهردار منطقه است، 
ســاختمان شــهرداري هاي مناطق مملو 
از مراجعه كنندگان مي شــود. ف-رونقي 
يكي از همين شهروندان است كه به گفته 
خودش چند هفته اي مي شــود به يكي از 
شــهرداري هاي مناطــق مراجعه مي  كند 
امــا كارش هنوز پيش نرفته اســت. وقتي 
از او مي پرســيم از شــهردار جديد تهران 
چه درخواســتي داري، مي گويد: »به نظر 
من بايد اول از همه، تكليــف ارتباط ميان 
دفاتر الكترونيك شــهر و شــهرداري هاي 
مناطق مشــخص و شــفاف شــود. چند 
هفته اســت كه پرونده شهرســازي ملكم 
از ســمت دفتر الكترونيك به شــهرداري 
منطقه بازگشــت داده شــده امــا هنوز 

به دســت معاونت شهرســازي و معماري 
منطقه نرسيده. دائم بين دفتر و شهرداري 
منطقه در حال رفت وآمــدم و ديگر كالفه 
شدم. از شهردار جديد مي  خواهم تا هرچه 
ســريع تر، تمام فرايندهاي ساخت وســاز 
اينترنتي شــود. اين طوري فساد هم كمتر 
مي شود.« عليرضا توانا، كه به تازگي در رشته 
عمران فارغ التحصيل شده، اما خواسته اي 
متفاوت تر دارد. او مي گويــد: »باور كنيد 
اينقدر كــه از زلزله تهران هــراس دارم، از 
كرونا نمي ترســم. به نظرم بايد شهردار در 
هماهنگي بيشتر با دولت، به نوسازي بافت 
فرسوده ســرعت ببخشــد. از طرف ديگر 
در حــوزه مديريت بحــران، آموزش  هاي 
شــهروندي داده شــود و تاب آوري تهران 

افزايش يابد.«

فكري به حال هواي شهر كنيد
با قهرمان طربخواه، شــهروند  در محدوده 
چهارراه پــارك وي او گفت وگــو مي كنيم. 
درخواستش را اينطور بيان مي كند: »واقعا 
تهــران داراي امكانات مدرني شــده كه با 
بسياري از شهرهاي اروپايي برابري مي كند. 
اما از نظر من تهران هنــوز فضاي تفريحي 
بزرگ كم دارد. فضاهاي بــزرگ در دوران 
كرونا مي تواند بــراي تفريــح و گردش به 

شادابي شهروندان كمك كند.« مليحه-  ح، 
خانم ميانسالي است كه در حوالي پارك ملت 
از او مي پرسم، به نظرش شهردار جديد بايد 
چه مواردي را در اولويت كار خود قرار دهد 
و بدون مكث مي گويد: »اصالح پياده روها. 
ببينيد من هنوز  پير نشده ام اما واقعا بسياري 
از پياده روهاي تهران براي تردد ميانساالن 
و معلوالن مناسب نيســتند. يا مغازه دارها 
سدمعبر كرده اند يا پياده رو به خيابان ختم 
مي شود.   من در محله اختياريه سكونت دارم. 
با اينكه يك محله باالشهري است اما بعضي 
از خيابان هاي محله مــان، اصال پياده رويي 
ندارند كه بخواهند مناسب باشند!« خانمي 
ديگر كه همراه اوســت هم ايــن موضوع را 

تأييد مي كند و مي گويد: »يادمان نرفته كه 
زمستان سال گذشته تهران چه هواي آلوده 
وحشتناكي داشت. از طرف ما بنويسيد آقاي 
شــهردار لطفا فكري به حال اين هوا بكنيد. 
شهر اتوبوس هاي بيشتري هم احتياج دارد.«

نازنين-س يكــي از كاركنان درمانگاه هاي 
شهرداري تهران )شهرســالم( است. او نيز 
در گفت وگو با ما ابتدا از شهردار مي خواهد 
هرچه ســريع تر چاره اي بــراي پرداخت 
بدهي های شهرداری به پيمانكاران بينديشد 

و سپس مي گويد: »همسرم در حال ساخت 
آپارتمان ملك پدري به صورت مشــاركتي 
است. جالب اســت كه در اين ساخت   وساز، 
افرادي متخلف آمده اند و درخواســت های 
غيرقانونی داشته اند. شهردار بايد مبارزه با 
اين فســادها را  بيش از گذشته در دستور 
كار قرار دهد. البته كار سختي است و خود 
مردم هم نبايد به سودجوها رشوه دهند اما 
شــهرداري هم بايد با اين موضوع، مقابله 

كند.«

درخواست هايي از شهردار منتخب
 تعدادي از متخصصان حوزه شهري و شهروندان در گفت وگو با همشهري 

مهم ترين انتظارات از  شهردار جديد تهران را مطرح كردند 

    زهرا كريمی 
خبر نگار

پيش بيني پژوهشــكده مركز آمار ايران از افزايش جمعيت 1.5ميليون 
نفري در استان تهران تا ســال 1415حكايت مي كند. حال، افت سطح 
آبخوان اين كالنشهر در ساليان گذشته و... را اگر درنظر بگيريم بايد فكري 
به حال آينده تهران كنيم. در اين ميان بايد توجه شود كه يكي از مهم ترين 
بخش هاي مصرف كننده آب در شــهر، فضاي سبز است. بنا به آمارهاي 
ارائه شده از سوي سازمان بوستان ها و فضاي سبز تهران تا سال1398، 
اين كالنشهر داراي 2277بوستان، حدود 142ميليون مترمربع فضاي 
سبز درون شهري، حدود 428.5ميليون مترمربع فضاي سبز پيراشهري 
)كمربند سبز( و در مجموع حدود 570.5ميليون مترمربع فضاي سبز 
درون و برون شهري اســت كه رتبه نخســت را از نظر تعداد بوستان و 
مساحت فضاي سبز در ميان كالنشهرهاي كشورداراست. همچنين با 
توجه به مصوبه كارگروه ملي ســازگاري با كم آبي در استان تهران كه 
طي آن از ســال1400تا1405 بايد حدود 424ميليون مترمكعب در 
مصرف آب صرفه جويي شود و حدود 160ميليون مترمكعب آب مصرفي، 
با آب پســاب جايگزين شود كه سهم فضاي ســبز از اين صرفه جويي، 
33.1ميليون مترمكعب و استفاده از 54ميليون مترمكعب آب حاصل از 
پساب است؛ بنابراين با توجه به اين آمارها و مصوبه، نقش و جايگاه فضاي 
سبز در تهران و در نتيجه در مصرف آب اين كالنشهر، مشهود است. در 
ادامه به بيان راهكارهاي كاهش مصرف آب در حوزه فضاي سبز تهران، 

خطاب به مديريت جديد شهري پرداخته مي شود:
گياهاني كه داراي مشــخصاتي نظير ســازگاري با كم آبي، 1 تقويت پژوهش هاي كاربردي و اقدام در زمينه معين كردن 
پايداري در برابــر آلودگي هاي محيطي و جاذب بــودن در برابر آنها، 
تطابق پذيري با اقليم و خاك موجود در تهران و زيبايي ظاهري باشند. 
البته براي تغيير الگوي كشت در ايستگاه تحقيقات فضاي سبز تهران 
در سال1399، حدود يك ميليارد تومان بودجه درنظر گرفته شود كه 
با توجه به گستردگي فعاليتي كه بايد صورت پذيرد، مبلغي اندك است.

گياهي با نياز آبي باال و جايگزيني با گونه هاي سازگار با كم آبي 2 بايد در زمان مشــخصي اقدام به حذف تدريجي گونه هاي 
كرد.

نقش مهم اين گياه در فضاي سبز شهري، بايد اقدام به حذف 3 در باب گياه چمن، با درنظرگيري همزمان دغدغه كم آبي و 
تدريجي گونه هايي با نياز آبي باال و جايگزيني با گونه هاي كم آب خواه 
و همچنين استفاده از ساير گياهان پوششي كم نياز به آب در فضاهايي 
كه حضور چمن الزامي نيست، كرد. به عنوان نمونه، شهرداري كالنشهر 
اصفهان با اجراي اين برنامه از ســال1396تا1399، توانست حدود 

1.5ميليون مترمكعب از آب مصرفي اين گياه را كاهش دهد.
فضای ســبز تهران به سيســتم هاي آبياري مكانيزه مجهز 4 با توجه به اينكه تا سال1398  حدود 83ميليون مترمربع از 

بوده اند، بايد اين مقدار افزايش يابد. 
تغذيه ســفره هاي آب زيرزميني به خصــوص در مناطق با 5 نفوذپذيرسازي ســطوح و كفپوش ها در فضاي سبز با هدف 
احتمال باالي تشكيل سيالب و توجه به ساخت باغ باران يكي ديگر از 

راهكارهاست.

   مهرشاد كاظمي، مسئول ستاد گردشگري شهرداري تهران: 
تهران امروز حدود 9ميليون نفر جمعيت ســاكن دارد كه اين 
تعداد جمعيت نياز به زيرســاخت هاي امكانات رفاهي دارند و 
خوشبختانه تهران اين بسترها را دارد و تنها بايد تقويت شوند. 
تقويت و توسعه صنعت گردشگري در تهران يكي از مهم  ترين 
اولويت هايي است كه شــهردار آينده مي تواند به آن بپردازد. 
هم اكنون تهران به واسطه توجهي كه مديريت قبلي به خانه هاي 
تاريخي، ساخت شهربازي هاي مدرن و ايجاد بستر طبيعت گردي 

طبيعي تهران داشته، مي تواند يكي از قطب هاي گردشگري شود و درآمد پايدار را براي تهران 
به همراه بياورد. اين امر اين امكان را براي شهر فراهم مي كند كه گردشگري حرف اول را در 

شهر بزند و به شهر شاد و شور اجتماعي نزديك خواهيم شد.

   مرجان گلي پور، معمار و شهرساز: تقويت صنعت گردشگري براي كسب درآمد پايدار شهر
مهم ترين مســئله امروز تهران، انديشه درباره اهداف طرح 
جامع است كه با تمركز به اين موضوع مي توان تهران را شهري 
براي زندگي همه اقشار مختلف كرد. در دوره چهارساله پيش 
برای تحقق شعار »شــهري فراگير« يا »تهران، شهري براي 
همه« تالش هايی صورت گرفت، اما ضعف هايی وجود داشت و 
اهداف آن چنان كه بايد عملياتی نشد. البته شايد زمان براي 
رسيدن به اهداف اين شعار كافی نبود. مديريت اين دوره بايد 

شعاري همســو با آن درنظر بگيرد كه بتواند آسيب هاي قبلي را همپوشاني كند. يكي از 
چالش هاي تهران، مديريت بحران است و در اين دوره بايد به اين چالش قوي  تر پرداخته 
شود تا آن را مرتفع كنند. البته شعار مديريت اين دوره  براساس شهر تمدن اسالمي بوده و 
هر شعار ديگري هم باشد، بايد شعار و اهداف دوره هاي قبلي را همپوشاني كند و مشكالت 

و دغدغه هاي اصلي را حل كنند.

طرح جامع در اولويت باشد

   پگاه جعفري حقيقت پور، دكتراي تخصصي عمران و راه و ترابري: 
شخص شــهردار و عمده وظايفي كه به عهده دارد، براي 
شهري مثل تهران خيلي مهم اســت و نبايد آن را ناديده 
بگيريم. هم اكنون شــهر تهران خيلي مسائل مهم دارد كه 
بايد آنها را در اولويت براي انجام بگذاريم. مهم ترين مسئله 
ايجاد زيرساخت هاي حمل ونقل است كه بايد با نگاهي ويژه 
و با رويكردي به روز آن را حل كنيم. اگر زيرســاخت هاي 
حمل ونقل عمومي شهر تهران اعم از مترو و اتوبوس هايش 

مهيا شود، ديگر نيازي به تبليغات گسترده براي تشويق شهروندان به استفاده از اين 
وسايل نيست. زيرساخت هاي اين مشكل بزرگ حل نمي شود مگر با توجه شهرداري و 
دولت براي تامين ناوگان تازه نفس. به دنبال آن امنيت شهروندي براي استفاده از وسايل 
حمل و نقل عمومی نيز بايد  ارتقا  يابد و مهم تر اينكه مسئله گره هاي ترافيكي و آلودگي 
هوا هم حل شود. اما در وضعيت كنوني كه ناوگان جان حركت و ارائه خدمات ندارد، از 
شهروندان تقاضاي استفاده از حمل ونقل عمومي دارند، درحالي كه براي چنين تقاضايي 
شهروندان نياز به خدمات قوي دارند.  در شــرايط كرونايی بسياری از مردم اقبالي  به 
استفاده از وسايل حمل ونقل عمومي ندارند و كمبودهاي اين بخش چندان خودنمايي 

نمي كند اما آيا فكري براي بعد از كرونا كرده اند.

زيرساخت هاي حمل ونقل عمومي را در اولويت بگذارند

علي پاشايي بيدار
فعال دانشجويي
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وزارت فرهنگ و ارشاد اســامي از سال 94براي 
تشــويق و ترغيب مردم به كتابخواني در نحوه 
تخصيص يارانه نشــر تغييراتي ايجاد كرد. بر اين 
اساس  به جاي اينكه يارانه به ناشران پرداخت شود، 
مستقيم به دست مصرف كننده مي رسد. اين طرح 
در هر فصل اجرا مي شود. طرح تابستانه كتاب1400 
هم مانند طرح هاي فصلي ديگــر از 9مردادماه 
با مشاركت 974كتابفروشــي در سراسر كشور 
آغاز شد و جمعه 15مردادماه به پايان رسيد. اين 
هجدهمين دوره از طرح هاي توزيع مستقيم يارانه 
كتاب از طريق كتابفروشي ها بود. در طرح تابستانه 
امسال سقف مجاز خريد براي هر خريدار نسبت 
به طرح هاي قبلي 300هزار تومان بود كه نســبت 
به سال گذشته 100هزار تومان افزايش داشت. در 
اين طرح شــرايطي فراهم شده بود كه خريداران 
مي توانستند به كتابفروشي هاي عضو طرح تابستانه 
كتاب مراجعه و كتاب هاي عمومي، كودك و نوجوان 
و دانشگاهي را با 20 درصد تخفيف خريداري كنند.

تهران با 162كتابفروشي در صدر طرح تابستانه 
هجدهميــن دوره طرح 
»تابستانه كتاب1400« با 
فروش 2۷۵ميليارد ريالي 
و ثبت باالتريــن ركورد 
حضــور كتابفروشــي ها 
به كار خود پايان داد. ايوب 
دهقانكار، مديرعامــل خانه كتاب و ادبيــات ايران با 
اعالم اين خبر به همشهري گفت: »در طرح »تابستانه 
كتاب 1400« 99۷كتابفروشــي از 31استان كشور 
ثبت نام كرده بودند كه از مجمــوع كل ثبت  نامي ها، 
9۷4كتابفروشي در اين طرح تأييد شدند. از اين تعداد، 
162كتابفروشي در استان تهران و 812كتابفروشي 
در ســاير اســتان ها كتاب ها را با يارانه 20 درصدي 
در اختيار عمــوم مردم قرار دادنــد. همچنين از بين 
31استان مشــاركت كننده در طرح ، اســتان تهران 
با 162كتابفروشــي در صــدر قرار داشــت و پس از 
آن خراســان رضوي با 123كتابفروشــي، اصفهان با 
93كتابفروشي، قم با 83كتابفروشي، آذربايجان شرقي 
با 61كتابفروشي، كردستان با ۵۵كتابفروشي و فارس 

با ۵4كتابفروشي در جايگاه هاي بعدي قرار گرفتند.«

 دهقانكار در ادامه به تعداد كتاب هــاي فروش رفته 
در طرح تابستانه كتاب اشــاره كرد و گفت: »در طرح 
»تابســتانه كتاب1400« كه به مدت يك هفته از 9تا 
1۵مردادماه اجرا شــد، 4۷4هزارو916 نسخه كتاب 
به ارزش 2۷۵ميليــارد و 466ميليــون و 83۵هزار 
و ۵24ريــال از ســوي 139هزار و 108نفــر در كل 
كشــور خريداري شده اســت. از مجموع كل فروش، 
كتابفروشي هاي استان تهران توانستند 44ميليارد و 
218ميليون و 1۷8هزار و 466ريال و كتابفروشي هاي 
ساير استان ها 231ميليارد و 248ميليون و 6۵۷هزار 

و ۵8ريال كتاب بفروشند.
از مجموع كل كتاب هاي خريداري شــده در كشــور 
سهم مردم استان تهران ۷۵هزار و 144نسخه كتاب 
بود كه از ســوي 23هزار و 40۷نفر خريداري شــد و 
در ساير اســتان ها، 11۵هزار و ۷01نفر توانستند در 
مدت اجراي اين طرح 399هزار و ۷۷2نســخه كتاب 

خريداري كنند.«
 مديرعامــل خانه كتــاب و ادبيــات ايــران گفت: 
»در هجدهميــن دوره از طرح هــاي فصلــي فروش 
كتــاب، ۵8ميليــارد و 486ميليون ريــال يارانه به 
كتابفروشي هاي عضو طرح در سراسر كشور اختصاص 
پيدا كرد كه از اين مبلغ سهم استان تهران 10ميليارد 
و 141ميليون ريال و سهم ساير استان ها 48ميليارد 
و 34۵ميليون ريال بود. دهقانكار ادامه داد: »اســتان 
تهران با فروش 44ميليارد و 218ميليون و 1۷8هزار 
و 466ريال در اين دوره از طرح توانســت 16 درصد از 
كل فروش كتاب هــا را به نام خود ثبت كند؛ اســتان 
خراسان رضوي نيز با فروش 31ميليارد و ۵6۷ميليون 
و 149هزار و 821و اصفهان با فــروش 30ميليارد و 
188ميليون و ۵60هزار و 14ريال توانستند 11درصد 
از كل فروش كتاب ها را از بين 31استان شركت كننده 

در طرح به نام خود كنند.«

بسياري از كتاب ها شامل طرح تابستاني نبود
طرح هايي ماننــد طرح 
تابستانه كتاب مي توانند 
طرح هاي خوبي باشــند؛ 
البته به شرطي كه يكسري 
از معايب و مشكالتي كه 
در نحــوه اجــراي آنهــا 
وجود دارد، برطرف شود. ســياوش هوشيارحسيني، 
مدير »فروشــگاه كتاب دادبازار« با بيــان اين جمله 
به همشــهري گفت: »يكــي از موضوعاتي كه برخي 

كتابفروشان را با مراجعه كنندگان دچار چالش مي كرد، 
اين بود كه قيمــت برخي از كتاب هايي كه ناشــر در 
اختيار ما قرار مــي داد با قيمت اعالم شــده در طرح 
متفاوت بود؛ به عنوان مثال قيمت يك كتاب 130هزار 
تومان است، اما وقتي كه ما مي خواستيم آن كتاب را 
فاكتور كنيم و شابك آن را بزنيم، قيمت كتاب در طرح 
۷0 هزارتومان درج شــده بود! امسال تغييرات قيمت 
كتاب زياد بود و مسئوالن و برگزاركنندگان اين طرح 
افزايش قيمت ها و گراني هاي اخير را مدنظر قرار نداده 
بودند و كتاب ها به قيمت پارسال قيمت خورده بود. ما 
از اتحاديه ناشران و كتابفروشان پيگيري هاي الزم را 
انجام داديم و ظاهرا اين اتحاديه به ناشران اجازه داده  
كه برچسب قيمت هاي جديد را روي كتاب ها بزنند و 
قيمت آنها را افزايش دهند. در چنين شرايطي ما بايد 
با مراجعه كنندگان سر و كله مي زديم تا ثابت كنيم كه 
كتاب را از ناشــر با قيمت باالتري خريداري كرده ايم. 
براي جلوگيري از اين مشــكل بايــد قيمت ها به نرخ 
روز اصالح مي شــد و اين هم يكي ديگر از مشكالت 

اين طرح بود.«

طرح تابستاني كتاب و كمك به كتابفروشي ها 
طرح فصلي كتاب ذاتا يك 
طرح بســيار خوب است؛ 
چون از يك سو يارانه كتاب 
به طور مســتقيم به دست 
مصرف كننــده واقعــي 
مي رســد و از سوي ديگر 
اين طرح تقريبــاً كل پهنه جغرافيايي كشــور را در 
برمي گيرد و تمام شــهر هاي كوچك و بزرگ را شامل 
مي شــود. عبدالكريم جربزه دار، مدير كتابفروشــي 
اســاطير با بيان اين مطلب به همشــهري مي گويد: 
»طرح هاي فصلــي ازجمله طرح تابســتانه كتاب در 
تقويت كتابفروشي ها و گسترش فرهنگ كتابخواني 
نقش مهمي دارند. بــه اعتقاد من ايــن طرح يكي از 
مفيدترين طرح هايي است كه تاكنون در حوزه كتاب 
اجرا شــده و اميدوارم برگزاري چنيــن طرح هايي با 
رفع معايب و مشكالتي كه دارد، ادامه داشته باشد.« 
جربزه دار معتقد است كه طرح تابستان كتاب با تمام 
مزاياي آن مشكالتي هم داشت: »از مشكالت اين طرح 
موضوع اختصاص 20درصد تخفيف به مشتريان بود؛ 
آن هم بدون آنكه اطالع رساني كنند كه سقفي براي 
اين 20درصد درنظر گرفته  شــده اســت. هم اكنون 
قيمت كتاب افزايش پيدا كرده است و اگر 3 يا 4 كتاب 

خريداري شــود، قيمت اين كتاب هــا چيزي حدود 
400 هزار تومان يا حتي بيشتر مي شود. مشتري هم 
انتظار دارد كه با توجه بــه تخفيف 20 درصدي اعالم 
شــده قيمتي كه براي خريد كتاب پرداخت مي كند 
با تخفيف 20 درصدي 80هزار تومان كمتر شــود، اما 
سقف تخفيف براي هر فرد يا هر كد ملي 60هزار تومان 
بود. اين سقف تخفيف 60هزار توماني هم براي حداقل 
300هزار تومان خريد كتاب بود. اطالع نداشتن مردم 
از اين موارد باعث شد تا فروشندگان به دردسر بيفتند 
و مجبور شــوند هربار اين موضوع را بــراي مخاطبان 
روشــن و شفاف ســازي كنند. با توجه به اين موضوع 
ما از ســقف تخفيفي كه ارشــاد درنظر گرفته از جيب 
خودمان بيشــتر هم تخفيف داديم تا مخاطب ناراضي 
نباشد. در مجموع بايد اطالع رســاني درست و دقيقي 
 صورت بگيــرد و درباره جزئيات طرح به شــكل كامل 
توضيح بدهند.« يكي ديگر از مواردي كه كتابفروشي ها 
به آن معترض هستند و مدير انتشارات اساطير هم به 
آن اشاره مي كند، ميزان بودجه درنظر گرفته شده براي 
اين طرح ملي اســت: »به اعتقاد من بودجه و تخفيف 
درنظر گرفته شــده براي طرحي به اين گستردگي هم 
بسيار كم بود و مســئوالن بايد به فكر افزايش بودجه و 
اعتبار براي طرح هاي آينده باشــند. در گذشته وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي نمايشگاه هاي كتاب را برگزار 
مي كرد كه براي ما معايبش بيشــتر از مزاياي آن بود؛ 
به ويژه براي كتابفروشــان كه به آنها لطمه مي زد. حاال 
كه ديگر ايــن نمايشــگاه ها برگزار نمي شــود، اهالي 
نشــر درخواســت كردند بودجه اي كه براي برگزاري 

نمايشگاه هزينه مي شد و ديگر هزينه نمي شود به اين 
طرح هاي فصلي اختصاص داده شود، اما متأسفانه قبول 
نكردند. بودجه كل طرح تابســتانه كتاب اگر اشــتباه 
نكنم حــدود 4ميليارد تومان بود كه تقريباً ســهم هر 
كتابفروشــي كه در اين طرح حضور داشت براي ارائه 
تخفيف حدود 4ميليون تومان مي شــد كــه با توجه 
 به افزايش قيمت كتــاب و گســتردگي اجراي طرح

 رقم كمي است.«  جربزه دار، راستی آزمايی های انجام 
شــده در اين طرح را به نوعي توهين به فروشــندگان 
كتاب مي داند: »حال تصــور كنيد شــما كتابي را به 
قيمت 300 هزار تومان خريــداري كرده ايد و 60 هزار 
تومان هم تخفيف گرفته ايد. ما شــماره ملي و شماره 
تلفن مشتري را مي نويسيم و به خانه كتاب مي دهيم. 
بعد خانه كتاب با مشتري تماس مي گيرد كه شما اين 
كتاب را خريداري كرده ايد؟ اين كارها به نوعي توهين 
 به فروشــندگان كتاب بود كه صورت خوشــي ندارد 
و زننده است.« مدير كتابفروشي اساطير معتقد است اين 
طرح باعث مي شود مردم بيشتر به سمت كتابفروشي ها 
بيايند و موجب  ترويج كتابخواني در جامعه مي شــود: 
» فكر مي كنم در مدت اجراي اين طرح كتابفروشي ها 
بيش از 20 درصد افزايش مخاطب داشتند. اثرگذاري 
اين طرح بيش از تهران در شهرســتان ها و شــهر هاي 
كوچك اســت. اهميت اين طرح هــم به خاطر همين 
است كه هم در شهرستان هاي دور كه مردم بنيه مالي 
قوي ندارند و هم به كتابفروشي ها با همين مبالغ كمك 
بزرگي  شــود و فروش كتاب باال برود، اما همانطور كه 

اشاره كردم عيوب اين طرح هم بايد برطرف شود.«

طرح هاي فصلي فروش كتاب همچنان پررونق است

فروش ۲۷۵ميليارد  ريالي در تابستانه كتاب ۱۴۰۰
سعيده مرادي

خبر نگار

تازه هاي نشر

   توله هاي تلخ
»توله هــاي تلخ« رماني اســت نوشــته قباد 
آذرآيين، نويسنده پيشكســوت اهل جنوب 
ايــران كه به تازگي توســط انتشــارات هيال 
منتشر شده است. اين رمان خواندني، روايت 
پدربزرگي است كه هربار به خواب مي رود و در 

كودكي اش بيدار مي شود.
آذرآيين خالق اين اثر، نويســنده اي است كه 

به بيان مشكالت و مســائل زادگاهش و بازگو كردن ويژگي هاي 
فرهنگ بومي جنوب ايران )مسجد ســليمان( در آثارش معروف 
است. رمان توله هاي تلخ در منطقه اي به اسم برزخ آباد در جنوب 
ايران روي مي دهد و راوي آن يك نوجوان پســر است. داستان از 
زمان حال و زماني كه راوي داســتان، يك  پدربزرگ است شروع 
مي شود و مقاطع مختلف زندگي او را از كودكي تا بزرگسالي شامل 
مي شود. پدربزرگ راوي قصه، بيماري اســت كه دكترها از روند 
درماني اش نااميد شــده اند و فرصت چنداني براي زندگي ندارد؛ 
هر بار كه به خواب مي رود در كودكي اش بيدار مي شود. خاطرات و 
خيال پردازي هاي كودكي تا جواني پدربزرگ راوي، قصه محتواي 
اصلي اين كتاب را در بر مي گيرد. »توله هاي تلخ« در 2 بخش اصلي 
نوشته شده كه بخش اول بيست ويك  فصل و بخش دوم، 9 فصل 
دارد. در بخشي از كتاب مي خوانيم: »عمو مرتضي و زن عمو ناف بر 
هم بوده اند. بدون  اينكه خودشان خبر داشته باشند، با هم نامزد 
شــده بودند، اما باباي منيژه، وقتي دخترش پا گذاشته بود توي 
16 ســالگي، زده بود زير حرفش. گفته بود: دختر 16 ساله وقت 
شوهركردنش است، از وقت شــوهر كردنش هم گذشته، اما يك 

پسر 16 ساله هنوز بچه است...« 
انتشــارات هيال، »توله هاي تلخ« را در 184صفحه با شــمارگان 

۷۷0نسخه، به  بهاي 3۵هزارتومان منتشر كرده است.

   آذر برزين نامه 
»آذربرزين نامه« كه از ســراينده اي ناشناس 
و احتماال سروده شــده در قرن دهم است، با 
تصحيــح و تحقيق رضا غفوري بــه تازگي از 

سوي انتشارات ققنوس منتشر شده است.
اين كتاب، منظومه اي است پهلواني به تقليد از 
شاهنامه فردوسي درباره سرگذشت آذربرزين 
پسر زال، از آغاز تولد تا مرگ بهمن كه در بحر 

متقارب سروده شــده اســت. از آنجا كه درباره اين پهلوان و اين 
منظومه روايات و دســتنويس ها اندك بوده، كار و تالش مصحح، 
ارزشمند و درخور توجه است. مصحح در اين اثر، به دنبال ردپايي 
از اين پهلوان در منظومه پهلواني، در متون تاريخي و ادبيات عامه 
ايران رفته و از اين ميــان ويژگي هاي فكــري ، زباني و ادبي اين 
متن را بررسي كرده است. اين كتاب 102صفحه اي، با شمارگان 

۵۵0نسخه به بهاي 22هزار تومان، منتشر شده است.
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بررسي نوع مدرسه  و محل تحصيل نفرات 
برتر كنكور امسال نشان مي دهد كه  رشته ها گزارش

و دانشــگاه های تراز اول و برتــر در انحصار 
دانش آموزان مدارس خاص و شــهريه اي است. در كنكور 
1400، عمده داوطلباني كه موفق به كسب رتبه هاي برتر 
شــده اند ابتدا از مدارس تيزهوشــان و ســپس مدارس 
غيردولتي و نمونه دولتي هستند به گونه اي كه از بين 30رتبه 
برتر گروه هــاي علوم تجربي، رياضي و انســاني، 20نفر از 
دانش آمــوزان مدارس ســمپاد، 5دانش آمــوز از مدارس 
غيردولتي و 3دانش آموز از مدارس نمونه دولتي هستند. در 
سال99 اگر يك نفر تحصيل كرده مدارس دولتي عادي )رتبه 
هفتم گروه علوم رياضي( در ميان برترهاي كنكور حضور 
داشت اما امسال همين يك نفر هم در ميان رتبه هاي برتر 
مشاهده نمي شود. هر چند اين اتفاق در كنكور98 هم رخ داد 
و تمام رتبه هاي برتر از ميان مدارس خاص و غيردولتي بودند 

و جاي مدارس دولتي عادي خالي بود.
اين موضوع باعــث اعتراض دانش آمــوزان مدارس عادي 
دولتي و والدين آنها شده  است. آنها به صراحت مي گويند 
كه فرزندان طبقه متوسط رو به پايين جامعه فرصت هاي 
طاليي آموزش تكميلي را به خاطر خصوصي سازي مدارس 

از يك سو و افزايش توجه و ســرانه مدارس خاص دولتي 
مانند تيزهوشان و شاهد و... از سوي ديگر از دست داده اند؛ 
مديريت اشتباهي كه در طول ساليان دراز موجب كاهش 
كيفيت آموزش در مدارس عادي دولتي و در نتيجه قبولي 
اندك دانش آموزان اين مدارس در رشته ها و دانشگاه هاي 

برتر شده است.
محمدرضا جمالي، كارشناس مسائل آموزشي درباره اين 
آمارها به همشهري مي گويد: »يك اتفاق بسيار خطرناك 
در مدارس افتاده و آن نخبه گرايي در حوزه آموزش است. 
آموزش نخبه گرا به شــدت ايجاد جامعه طبقاتي مي كند 
و منجر به ايجاد طبقه فقير و غني مي شــود. يعني افرادي 
كه پول دارند و حتي از ســطح قدرت فكري متوســط و 
رو به پايينــي برخوردارند با اســتفاده از پــول و مدارس 
خاص، رتبه هاي برتر كنكور را به دست مي آورند. مدارس 
غيردولتي كامال بر آموزش گران قيمت بنا شــده و حتي 
 ساالنه تا 80ميليون تومان و بيشتر هم از والدين دانش آموز 

دريافت مي كنند.«
جمالي مي افزايد: »وقتي سيستم، منافع مدارس خصوصي 
را تامين مي كند نبايد بيش از اين هم انتظار عدالت آموزشي 
داشت. امروز بسياري از مديران دولتي دچار تعارض منافع 
هستند و خودشان مدارس غيرانتفاعي و دانشگاه غيرانتفاعي 
دارند. در اين بين يك ســري مدارس خاص، نخبه گرايي 
مي كنند و با استفاده از هوش هيجاني دانش آموز را عميق 

نمي كنند بلكه از آنها يك تست زن قهار مي سازند تا بتوانند 
رشته هاي پولساز را تصاحب كنند.«

90درصد صندلي هاي برتر براي 10درصد خاص
پرس وجو از مديران ارشد سابق در وزارت آموزش وپرورش 
نشــان مي دهد كه جاماندن دانش آموزان مدارس دولتي 
عادي فقط محدود به دست نيافتن در كسب رتبه هاي برتر 
نيست بلكه عمق اين ناكامي بيش از حضور نداشتن آنها بين 
40برگزيده نخست كنكور است. علي زرافشان، معاون سابق 
آموزش متوســطه وزارت آموزش وپرورش در گفت وگو با 
همشهري مي گويد: »يك بررسي در آموزش و پرورش شهر 
تهران انجام شد كه نشــان مي داد 10درصد دانش آموزان 
تهران در مدارس خاص مانند مــدارس غيردولتي، نمونه 
و شــاهد تحصيل مي كردند و 90درصد ظرفيت پذيرش 
دانشجوي جديد در دانشگاه هاي تهران به همين 10درصد 
مي رسيد. اين درحالي بود كه فقط 10درصد دانش آموزان 
مدارس عادي دولتي شــهر تهران در دانشگاه هاي تهران 
قبول مي شدند. البته اين نســبت تقريبا در طول همه اين 
سال ها ثابت مانده و امســال يك مقداري موضوع حضور 
فارغ التحصيالن مدارس خاص در ميان برگزيدگان كنكور 
جدي تر هم شده است ولي آمارهاي سال هاي گذشته هم 

همينطور بوده است.« 
محي الدين بهرام  محمديان، رئيس سابق سازمان پژوهش 

و برنامه ريزي آموزش وپرورش نيز در گفت وگو با همشهري 
درباره وضعيت ميزان موفقيت دانش آموزان مدارس دولتي 
و ديگر مدارس در كنكور طي يك دهه كه او رياست سازمان 
پژوهش و برنامه ريزي آموزش وپرورش را به عهده داشت، 
مي گويد: »اســتنباط از برگزيدگان ادوار مختلف كنكور 
نشــان مي دهد كه عموما 80درصد دانش آموزاني كه در 
رشته هاي خاص و دانشگاه هاي برتر مانند صنعتي شريف، 
تهران، صنعتي اميركبير، علم وصنعت ايران، اصفهان، تبريز 
و مانند اينها قبول مي شوند، مربوط به مدارس غيردولتي، 
ســمپاد، هيأت امنايي و نمونه دولتي هستند و فقط حدود 
20درصد قبول شدگان در رشته ها و دانشگاه هاي خاص را 
فارغ التحصيالن مدارس دولتي عمومي تشكيل مي دهند.« 
محمديــان تصريــح مي كند: »امــا درصورتــي كه كل 
پذيرفته شدگان كنكور در همه رشته ها و دانشگاه ها و حتي 
در مقاطع فوق ديپلم و دانشــگاه هاي شهرهاي دورافتاده 
و رشــته هاي كم متقاضي را درنظر بگيريم، مي بينيم كه 
50درصد پذيرفته شدگان از بين فارغ التحصيالن مدارس 
عمومــي دولتي و 50درصــد ديگر از بين ســاير مدارس 

هستند.«
محمديان در تحليــل اين آمارها گفت: »اين آمار نشــان 
مي دهد كه هنوز نتوانسته ايم آموزش وپرورش باكيفيت را 
در اختيار همگان قرار دهيم، هر چند توسعه كمي داشته و 
دسترسي به آموزش براي همه وجود دارد اما عدالت آموزشي 
از منظر در دسترس قرار دادن آموزش با كيفيت كه فارغ از 
موقعيت استاني، قومي و موقعيت اجتماعي و مالي والدين 
باشد، هنوز محقق نشده اســت. با نظام آموزشي فعلي در 
دوران مدرسه، نخبه پروري هاي خاص اتفاق مي افتد، طبقات 

اجتماعي خاصي در كنكور برتر مي شوند و طبقات نخبه اي 
به وجود مي آيند كه به پشــتوانه موقعيت هاي اجتماعي و 
مالي پدران شــان به چنين درجه اي مي رسند نه با اتكا بر 

استعداد خودشان.«

آموزش نبايد به فاصله طبقاتي دامن بزند
زرافشــان نيــز با بيــان اينكــه يكــي از وظايــف نظام 
آموزش وپرورش، اجراي عدالت آموزشــي و فرصت برابر 
بين همه دانش آموزان است، مي گويد: »آموزش وپرورش 
نبايد به بازتوليد فاصله طبقاتي در جامعه كمك كند بلكه بر 
عكس بايد شكاف طبقاتي را از بين ببرد و شرايطي را فراهم 
كند تا طبقات پايين بتوانند به آموزش بهتر و بيشتر دست 
پيدا كرده و به توســعه مناطق محروم كشور كمك كنند. 
آمارها نشان دهنده اين است كه تا مادامي كه تنوع مدارس 
از جنس جداسازي باشد و تا زماني كه دانش آموزان مستعد 
را از مدارس دولتي بيرون مي آوريم و به يك مدرسه خاص 
مي بريم، نبايد انتظار داشته باشيم كه دانش آموزان مدرسه 
دولتي عادي ديده شــوند. همچنين معلمانــي كه داراي 
توانمندي بيشتري هستند نيز جذب آن مدارس مي شوند؛ 
يعني با جداسازي ها داريم مدارس دولتي را هم از دانش آموز 

و هم از معلم توانمند خالي مي كنيم.«

تغييرات كنكور، مدارس خاص را خاص تر مي كند؟ 
براساس مصوبه هاي شــوراي عالي انقالب فرهنگي كه از 
كنكور سال1402 اعمال مي شود، سهم سوابق تحصيلي 
در كنكور 60درصدي خواهد شــد. اين در حالي است كه 
به اذعان منتقدان وقتي معدل )سابقه تحصيلي( جداگانه 
و به صورت مستقل مالك عمل قرار گيرد و براي آن حداقل 
تعيين شود بسياري از داوطلبان قبل از برگزاري كنكور از 
دايره رقابت حذف مي شــوند و همچنين اين قانون باعث 

رونق بازار مدارس غير دولتي و خاص به جاي كالس كنكور و 
مطرح شدن كالس تقويتي به جاي كالس تست خواهد شد. 
حجت االسالم محمد محمديان، عضو شوراي عالي انقالب 
فرهنگي نسبت به چنين چالش هايي هشدار داده و تأكيد 
دارد: »عقب افتادن دانش آمــوزان مناطق محروم دغدغه 
ماست و نبايد اقدامي شود كه طبقه خاصي به دانشگاه وارد 
شوند.« اما منصور كبگانيان، عضو ديگر شوراي عالي انقالب 
فرهنگي معتقد است مصوبه كنكوري شوراي عالي انقالب 

فرهنگي، عدالت آموزشي را رقم مي زند.
كبگانيان در اين باره توضيح داده است: »سابقه تحصيلي، 
نمره  امتحانات نهايي است كه در شرايط ايمن و استاندارد 
برگزار مي شود. آيا كنكور عادالنه تر است كه در 4ساعت 
توانايي داوطلب را مي سنجد يا شرط معدل؟ البته ممكن 
اســت در شــرط معدل فردي كه دسترسي به كالس 
تقويتي دارد عملكرد بهتري داشــته باشد، اين حرف 
درست است اما اگر دانش آموزان شهرها و روستاها، كتاب 
درسي را خوب مطالعه كنند، كافي است. در كنكور، فردي 
كه به كالس كنكور نرود نمي تواند قبول شود، كالس هاي 
كنكور و تســت زني مي تواند رتبه فرد را چند هزار رتبه 
جابه جا كند كه در امتحانــات اينگونه نخواهد بود.« اما 
او درباره فاصله امكانات مدارس دولتي با ساير مدارس 
ديگر و تأثير آن روي معدل امتحانات نهايي توضيحي 

نداده است.
تداوم انحصار صندلي هاي خوب دانشــگاه ها در دســتان 
دانش آموزان مــدارس خاص و غيردولتي در شــهرهاي 
بزرگ زنگ خطري است كه هر سال به صدا درمي آيد و به 
مسئوالن هشدار مي دهد اما گويا صداي اين زنگ چندان 
بلند نيســت كه ذهن آنها را به خود جلب كند، گرچه اين 
نتيجه سياستگذاري غلط خود آنها در حوزه آموزش عمومي 

است؛ سياست هايي كه خود حاال منتقد آن هستند.

معاونان سابق وزارت آموزش و پرورش می گويند: 80درصد از بهترين رشته های دانشگاهی فقط نصيب 
20درصد از دانش آموزان مدارس خاص می شود

رتبه  های برتر دانشگاه ها در انحصار 
مدارس خاص

نيما شايان
خبر نگار

    2 راهكار براي تحقق عدالت آموزشي 
محمديان، دبير سابق شوراي عالي آموزش وپرورش راهكار رفع اجحاف در حق دانش آموزان مدارس دولتي عادي را تغيير مدل ورود فارغ التحصيالن مدارس به دانشگاه مي داند، درحالي كه زرافشان، 
معاون سابق آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش معتقد است كه جداسازي دانش آموزان و پر و بال دادن به مدارس خاص باعث اين وضعيت شده است. زرافشان در تشريح راه حل مدنظر خود 
به همشهري عنوان كرد: »راه حل مسئله اين است كه تنوع مدارس را كه سال هاست همه از آن مي نالند، كنترل كنيم. مركز پژوهش هاي مجلس يك گزارش درباره آسيب هاي تنوع مدارس به 
نمايندگان ارائه كرده بود اما نمايندگان هيچ اقدامي نكردند كه جلوي اين تنوع را بگيرند. از دولت يازدهم شروع كرديم كه اگر نمي خواهيم مدارس خاص را به طوركلي حذف كنيم، حداقل بگوييم 
كه دانش آموزان تا پايه نهم از هرگونه رقابت و تنش دور شوند و به جاي اينكه كنكور و آزمون برايشان مهم باشد، تربيت اجتماعي و اخالقي و شهروندي برايشان اصل شود. از اين جهت پيشنهادي 
را براي حذف آزمون از مدارس استعداد درخشان و نمونه به شوراي عالي آموزش و پرورش برديم و اعضاي اين شوراي عالي هم رأي دادند و تصويب كردند ولي وقتي اين مصوبه براي امضا رفت، اصال 
يك چيز ديگري شد. مدارس تيزهوشان سر جاي خود ماند و آزمون ورودي مدارس نمونه هم فقط براي دوره اول متوسطه حذف شد ولي براي دوره دوم باقي ماند.« محمديان هم در تشريح راه حل 
خود گفت: »كنكور مانند مار روي دوش ضحاك است كه نخبگي و استعداد دانش آموزان را مي خورد و افرادي كه در كنكور برتر يا پذيرفته مي شوند واقعا معدل و ميانگين استعداد دانش آموزان 
كل كشور نيستند بنابراين بايد مدل جديدي براي استعدادسنجي و ادامه تحصيل پيدا كنيم. بيشتر كساني كه امروز در كنكور برتر مي شوند يا دوپينگ كرده اند يا با فست فودهاي كنكوري قبول 

شده اند. اگر استعدادسنجي واقعي صورت گيرد و توانايي هاي مهارتي و حل مسئله دانش آموزان سنجيده شود، چه بسا جاماندگان از كنكور داراي استعداد بيشتري از برگزيدگان هم باشند.«
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باالخره با پيگيري ها، درخواست ها و 
پيشنهادهاي متخصصان، كاربران و اينترنت

بازيگران حــوزه فنــاوري، نامه اي با 
امضاي بيش از 20نماينده مجلس شوراي اسالمي به 
هيات رئيســه مجلس تقديم شــد كه براساس آن، 
درصورت لغو اصل هشتاد و پنجي بودن طرح »حمايت 
از حقوق كاربــران و خدمات پايــه كاربردي فضاي 
مجازي«، اين طرح مي تواند در صحن علني مجلس با 
حضور همه نمايندگان ملت بررسي شود. البته لغو اصل 
هشــتاد و پنجي شدن طرح موســوم به »صيانت از 
كاربران« در حالي تقديم هيأت رئيسه مجلس شده 
اســت كه در جلســات آينده مجلس و در اولويت، 
نمايندگان سرگرم بررســي صالحيت و رأي اعتماد 
هيأت جديد وزيران خواهند بود. بنابراين پيش بيني 
مي شــود كه اين موضوع از 2هفته آينده در دستور 
صحــن علني مجلــس قــرار بگيرد. ايــن ظرفيت 
قانوني)درخواست لغو بررسي طرح براساس اصل 85( 
مبتني بر تبصره 2ماده 167آيين نامه داخلي مجلس 
است. بر اين اساس، اگر 15نماينده درخواست كنند 
كه بررســي يك طرح از ذيل اصل 85خارج شــود، 
مجلس موظف است اين درخواست را بررسي كند و به 

آن رأي دهد.

تأكيد بر ارائه اليحه
محمد كشــوري، كارشــناس ارتباطات و فناوري 
اطالعات در گفت وگو با همشهري با اشاره به اينكه 
اين درخواست لغو طرح صيانت طبق اصل 85بايد در 
مجلس مطرح و براي آن رأي گيري شود، مي گويد: 
»درصورتي كه اين درخواست آراي الزم نمايندگان 

مجلس را به دست آورد، طرح حمايت از كاربران به 
وســيله همه نمايندگان مجلس و در صحن علني 
و به صورت عادي بررســي خواهد شــد.« كشوري 
با اشاره به متن نامه درخواســت نمايندگان مبني 
بر تأكيد مقــام معظم رهبري بر ارائــه اليحه ادامه 
مي دهد: »حرف ما و ســاير منتقــدان به طرح هم 
همين بود. ضمــن اينكه ايرادات جــدي در طرح 
وجود دارد كه بايد رفع شــود و بسيار محتمل است 
كه درخواســت نمايندگان براي لغــو طرح صيانت 
رأي بياورد.« كشــوري با ابراز خشــنودي از اينكه 
صداي منتقدان طرح از ســوي نمايندگان شنيده و 
درخواست لغو مطرح شــد، مي گويد: »اگر مجلس 
به اين درخواست رأي مثبت دهد، بين 2تا 3 ماه در 
بررسي طرح صيانت وقفه مي افتد كه زمان مناسبي 

براي بررسي هاي بيشتر كارشناسي خواهد بود.« 

فرصتي براي جبران
پوريا آستركي، تحليلگر شــبكه هاي اجتماعي هم 

در گفت وگو با همشهري اقدام نمايندگان براي لغو 
اصل هشتاد و پنجي شدن طرح صيانت را اقدام مهم 
و مناسبي مي داند. آستركي اين اقدام نمايندگان را 
درواقع تالش براي جبران تصويب بررسي اين طرح 
در چارچوب اصــل 85 و ظرفيت هاي قانوني عنوان 
مي كند و اين درخواست را فرصتي ديگر مي داند كه 
در اختيار نمايندگان قرار گرفته تا اين بار به درستي 
اعمال نظر كنند. به گفته او »زماني كه اين طرح در 
مجلس براي بررســي در چارچوب اصل 85به رأي 
نمايندگان گذاشته شــد، حدود 80نماينده حضور 
نداشــتند، درحالي كه اگر نمايندگان بيشــتري در 
صحن حضور داشــتند، اين طــرح رأي نمي آورد«. 
آســتركي همچنين به اعتراضــات و انتقادات بدنه 
رسانه اي و كارشناسان فناوري كشور اشاره مي كند 
و براين باور اســت كه اين انتقادات ترديدي در مورد 
ايراددار بودن و نپخته بودن اين طرح باقي نگذاشت. 
تحليلگر شــبكه هاي اجتماعي نه تنها اين طرح را از 
باب حقوق كاربران داراي مشــكالتي مي داند بلكه 
معتقد اســت كه اين طرح مي تواند مشــوقي براي 
خروج نيروهاي متخصص از كشــور باشد كه بسيار 
خطرناك خواهد بود. آســتركي با اشاره به اينكه اگر 
اين درخواست در يك جلسه عادي و با حضور تعداد 
بيشتري از نمايندگان به رأي گذاشته شود، به احتمال 
زياد رأي مي آورد و طرح به صحن علني بازمي گردد، 
تأكيد مي كند: »همچنين بــا عنايتي كه نماينده ها 
به نظر موكالن و نظر كارشناسان دارند، ان شاءاهلل با 
اين درخواست موافقت مي شود.« او با اشاره به اينكه 
دغدغه هايي كه طراحان دارند، درســت است اما با 
نگاهي نادرست بررسي شده تأكيد مي كند كه »اين 
دغدغه ها در هر طرح يا اليحه ديگري هم بايد درنظر 
گرفته شود و اميدوارم اين فرصت باعث شود كه دولت 

يك اليحه مناسب تر و كارشناسي تري ارائه دهد.« 

 بيش از20 نماينده با شنيدن صداي مردم 
 و كسب وكارها با ارائه درخواستي 

 به هيأت رئيسه مجلس خواستار خارج شدن 
 طرح جنجالي اينترنت از ذيل اصل 85 

قانون اساسي شدند

خبر ابتالي 60نفر در سانفرانسيسكو 
به واريانت دلتا پالس كرونا، نگراني ها دانش

را نسبت به اين گونه جديد از ويروس 
عجيب كرونا، افزايش داده است. براساس تحقيقات 
اوليه دلتا پالس سرعت انتشار بسيار بيشتري نسبت 

به گونه هاي قبلي دارد.
به گفته اداره بهداشــت عمومي ســانتا كالرا، تصور 
مي شود كه اين گونه جديد كه نشأت گرفته از نوع 
بسيار واگيردار دلتاست حتي نسبت به نسخه قبلي 
خود مسري تر است اما هنوز رايج ترين نوع ويروس 
در منطقه نيست؛ چرا كه همچنان نوع آلفا با ابتالي 
روزانه 700نفــر در سانفرانسيســكو، گونه غالب 

به حساب مي آيد.
ايوان مالدونادو، پروفســور بيماري هاي عفوني در 
دانشكده پزشــكي دانشگاه اســتنفورد مي گويد: 
جهش هــا و ايجــاد واريانت هاي جديــد در همه 
ويروس ها قابل انتظار اســت. واقعيت اين است كه 
ما با يك گونه دلتا پالس مواجهيــم اما اين به اين 
معني نيست كه اين گونه جديد بهتر يا بدتر خواهد 
بود. حقيقت اين اســت كه در اين مرحله هيچ چيز 
نمي دانيم. بر اســاس گزارشKRON، گونه جديد 
دلتا پالس براي نخســتين بار در  ماه مارس در اروپا 
تشخيص داده شد و پزشــكان معتقدند كه قابليت 
انتقال بيشتري از نوع اصلي دلتا دارد و مي تواند به 
راحتي به سلول هاي ريه بچسبد. دكتر پيتر چين-

هونگ، متخصص بيماري هاي عفوني در دانشــگاه 
كاليفرنيا سانفرانسيسكو مي گويد: ما معتقديم كه 
انتقال پذيري اين گونه حداقل به اندازه دلتاست اما 

هنوز نمي دانيم از آن بدتر است يا نه.
بدتر بودن گونه جديد 3معني مي تواند داشته باشد: 
آيا واگيردارتر است؟ آيا از واكسن فرار مي كند؟ و آيا 
بيماري زايي بيشــتري دارد؟ به نظر مجله پاپيوالر 
ســاينس، نوع اصلي دلتا قابليت سرايت بيشتري از 
ســرماخوردگي دارد و به نظر مي رسد افراد جوان را 
بيشتر از افراد مسن تحت تأثير قرار مي دهد. در عين 
حال، نسخه دلتا پالس زيرخطي از نوع دلتاست، به 
اين معني كه با نوع دلتا ارتباط نزديك دارد و احتماال 

نوع تكامل يافته آن است.

چرا به آن دلتا پالس مي گويند؟
نوع دلتا پالس ويروس كرونا در واقع شــبيه به نوع 
دلتاســت با اين تفاوت كه داراي جهش پروتئيني 
سنبله به نامK417N  اســت. پروتئين هاي سنبله 

برجستگي هاي خارجي هســتند كه ويروس از آنها 
براي اتصال به سلول هاي انساني استفاده مي كند. 
جهــش دلتا پالس همان جهشــي اســت كه قبال 
در نسخه بتا مشخص شــده بود. براساس گزارش 
واشنگتن پســت، برخي از كارشناســان معتقدند 
دلتا پالس حتي مي تواند از نوع دلتای فعلي مسري تر 
باشد اما در مورد اين نتيجه گيري هم اكنون اجماع 
گسترده اي وجود ندارد. تا به امروز، تعداد نسبتاً كمي 
موارد دلتا پالس مشاهده شده اما در آمريكا، انگليس 
و هند مواردي شناســايي شده اســت. كره جنوبي 
روز سه شــنبه اعالم كرد 2مورد اول خود از ابتال به 
دلتا پالس را شناسايي كرده اســت. گفته مي شود 
يكي از اين موارد مسافري است كه از آمريكا بازگشته 

است.

محققان آمريكايي مي گويند هنوز براي تشــخيص 
اينكه آيا اين نوع مي تواند نسبت به نوع دلتای موجود 
مقاوم تر يا واگيردارتر باشد، زود است. دكتر روشل 
والنسكي، مدير مركز كنترل بيماري ها اخيرا تأييد 
كرد كه دلتا بسيار مسري تر از سويه اوليه است كه 
باعث موج اول عفونت هاي جهاني شد. او مي گويد: 
اگر با نوع آلفا بيمار شــويد، مي توانيد حدود 2فرد 
واكسينه نشده را آلوده كنيد. اگر با نوع دلتا مريض 
شــويد، تخمين مي زنيم كه مي توانيد حدود 5نفر 
ديگر از افراد واكسينه نشده را آلوده كنيد كه چيزي 
در حدود بيــش از دو برابر گونه اوليه اســت. هفته 
گذشــته، مركز كنترل و پيشــگيري از بيماري ها، 
دستورالعمل استفاده از ماسك را تغيير داد و توصيه 
كرد كه افراد واكسينه شــده دوباره در اماكني كه 
ويروس امكان انتقــال دارد حتما از اين پوشــش 

مراقبتي استفاده كنند.

حمله همه جانبه دلتا پالس
 سويه هاي مختلف عامل بيماري كوويد-19 جهان را رها نمي كنند 

و اكنون مشخص شده سويه دلتا پالس به شدت واگيردارتر از جهش هاي قبلي است
جنبش توقف 
طرح صيانت

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

به سوی آينده

يك سال زندگي در مريخ آزمايشي

كســاني كه دوســت دارند مانند »مت ديمون« در فيلم »مريخي« 
يك ســال به صورت جداگانه در مريخ زندگي كننــد، اكنون يك راه 
پيش رويشان قرار گرفته اســت. به گزارش وب سايت فيز، ناسا براي 
آماده سازي اعزام فضانورد به مريخ، از روز جمعه گذشته برنامه هايي 
را براي 4نفر به منظور زندگي يكساله در Mars Dune Alpha آغاز 
كرد. اين زيستگاه با مساحت 158مترمربع، مريخي است كه توسط 
يك چاپگر سه بعدي ايجاد شــده و در داخل يك ساختمان در مركز 
فضايي جانسون در هيوستون قرار دارد. داوطلبان استخدام شده، يك 
ماموريت اكتشافي مريخ را شبيه سازي مي كنند كه شامل راهپيمايي 
فضايــي، ارتباطات محدود در خانــه، محدوديت در غــذا و منابع و 
تجهيزات است. ناسا در حال برنامه ريزي 3 مورد از اين آزمايش هاست 

كه نخستين آزمايش آنها در پاييز سال آينده ميالدي آغاز مي شود. 
همه غذاهــا، غذاهاي آمــاده فضايي خواهند بــود و هم اكنون هيچ 
پنجره اي طراحي نشده اســت. برخي از گياهان در اين محيط رشد 
مي كنند، اما نه ســيب زميني مانند فيلم »مريخي« كه مت ديمون 
در آن روي مريخ سيب زميني كشت كرد! گريس داگالس، دانشمند 
ارشد فضايي مي گويد: »ما مي خواهيم بفهميم عملكرد انسان در آنجا 
چگونه است. ما در حال بررسي شرايط واقع بينانه مريخ هستيم.« روند 
درخواست روز جمعه باز شد. شــرايط ثبت نام سخت است، ازجمله 
مدرك كارشناسي ارشد در زمينه علوم، مهندسي ، رياضي يا تجربه 
خلباني نياز دارد. متقاضيان بايد بين 30تا 55سال داشته باشند، از 
سالمت جسماني خوبي برخوردار بوده و مشكلي در رژيم غذايي خود 
نداشته باشند و البته در عين حال مستعد بيماري حركتي هم نباشند. 
كريس هادفيلد، فضانورد پيشين كانادايي در اين خصوص گفت: »اين 
نشان مي دهد ناسا به دنبال افرادي اســت كه به فضانوردان نزديك 
هستند. چيز خوبي اســت، زيرا اگر شــركت كنندگان بيشتر شبيه 
افرادي باشند كه واقعا به مريخ خواهند رفت، آزمايش بهتري شكل 
مي گيرد. تالش هاي گذشته روســيه در شبيه سازي ماموريت مريخ 
با نام »مريخ500« تا حدي خوب به پايان نرســيد، زيرا مردم بسيار 
شبيه افراد معمولي بودند.« او ادامه داد: »شركت كنندگان بايد شبيه 
شخصيت مت ديمون باشند؛ فوق العاده بااستعداد، مدبر و بدون تكيه 

به ديگران براي احساس راحتي.«

   شرايط غيرمعمول رأي گيري قبلي
مجتبي توانگر، نماينده تهران و رئيس كميسيون 
اقتصاد ديجيتال مجلس هم در گفت وگو با ايسنا 
مي گويد: »با توجه به اينكه رأي گيري براي بررسي 
طرح مذكور ذيل اصل ۸۵ قانون اساســي زماني 
انجام شد كه پس از وقت استراحت مجلس بود و از 
آنجايي كه معموال بالفاصله پس از وقت استراحت 
طرحي براي رأي گيري مطرح نمي شود، لذا تعدادي 
از نمايندگان در صحن علني حضور نداشــتند.« 
توانگر تأكيد كرد كه اين درخواست به امضاي بيش 
از ۲۰ نفر از نمايندگان رسيده و تقديم هيأت رئيسه 
مجلس شده و اميدوار است با رأي آوردن اين طرح، 
بررسي طرح فضاي مجازي ذيل اصل ۸۵ لغو و اين 

طرح به صورت عادي بررسي شود.
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    واكسيناسيون ضعيف؛ دليل وضعيت كنوني
 در اين ميان، مصطفي نوري زاده، عضو هيأت علمي دانشكده بيوتكنولوژي دارويي دانشگاه بولنت اجويت تركيه، 
توضيحاتي درباره وضعيت كنوني شــيوع كرونا در ايران به همشهري مي دهد. به گفته او » ميزان فوتي هاي يك 
شبانه روز اخير در ايران، حتي از فوتي هاي هند هم بيشتر بود؛ در ايران 542نفر و در هند 491نفر جان باختند.« او 
مهم ترين دليل براي رسيدن به چنين وضعيتي را ضعف در واكسيناسيون و عدم اعمال قرنطينه واقعي مي داند: 
»تعداد زيادي از فوتي هاي كرونا كساني هستند كه يا واكسن نزده اند يا هر دو دوز را نزده اند، اگر بخواهيم تأثير 
واكسيناسيون را تا امروز بررسي كنيم بايد به 6هفته قبل برگرديم و ببينيم آن زمان، چند نفر واكسينه شده بودند؟ 
با توجه به اينكه تأثير ايمني واكسن 2هفته بعد از دوز دوم خواهد بود؛ بنابراين اگر افرادي كه اين روزها جانشان را از 
دست مي دهند، واكسن تزريق كرده بودند، االن تعداد فوتي هاي ما كمتر بود. اما نكته اينجاست كه چه كسي حاضر 
است، مسئوليت تأخير در واكسيناسيون را بر عهده بگيرد؟« نوري زاده مي گويد: »تعداد بسيار اندكي از اين افراد، 
2هفته قبل دوز دوم واكسن را دريافت كرده اند و 6هفته قبل تر، دوز اول را. نكته اي كه وجود دارد اين است كه در 
كشور ما فرهنگسازي در مورد واكسيناسيون و تأثير زماني ايمني آن بسيار ضعيف بوده است . هنوز 20درصد افراد 
واجد شرايط، واكسينه نشده اند؛ يعني 20درصد از پرريسك ترين افراد. آنها يا از واكسن مي ترسند يا اعتمادي به 
آن ندارند.« به گفته دانشيار دانشگاه سالمت و بيوتكنولوژيست، امروز تنها نزديك به 4درصد از افراد جامعه، دوز 
دوم واكسن را دريافت كرده اند. اين ميزان واكسيناسيون بسيار كم است؛ بنابراين نمي توان گفت كه واكسيناسيون 
در كنترل پاندمي بي تأثير بوده است؛ چراكه ديده مي شود، كشورهايي كه درصد بااليي از  واكسيناسيون را  انجام 
داده اند، ميزان فوتي هايشان بسيار كمتر از ايران است. روز گذشــته در بريتانيا، 103نفر، در فرانسه 32نفر و در 
ايتاليا 22نفر جان باختند. اين آمار در مقايسه با كشور ما بســيار كم است: »ايران زماني مي تواند از خطر شيوع 
گسترده ويروس رها شــود كه روزانه يك تا يك ونيم ميليون دوز واكسن تزريق كند و همچنين به سرعت ۷0 تا 
۸0درصد جامعه واكسينه شوند. به موازات سرعت در واكسيناسيون، بايد قوانين قرنطينه اي كه در اين يك  سال 
و نيم اجرا نشد، عملي و بر اجراي آن نظارت شود.« او معتقد است كه در اين وضعيت تعطيلي كامل تأثير زيادي بر 
كنترل بيماري ندارد: »در كشور ما تعطيلي ها تنها بهانه اي براي سفر رفتن و دورهمي هاي بيشتر است؛ بنابراين 
تعطيلي تنها زماني مي تواند مؤثر باشد كه قانون سختگيرانه اي همراه با قاطعيت براي قرنطينه درنظر گرفته شود 

و افراد حتما در خانه بمانند.«
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يكتا فراهاني/  مريم سرخوش
باالترين ميزان مرگ هــاي کرونا در ايران، در شــبانه روز 
گذشته ثبت شد؛ 542 نفر در 24 ساعت. در 17 ماه گذشته 
اين اولين بار است که ميزان فوتي هاي روزانه کرونا که به طور 
رسمي از سوي وزارت بهداشت اعالم مي شود، روي اين عدد 
قرار مي گيرد. پيش از اين در 6 ارديبهشــت امسال، رکورد 
باالترين موارد مرگ با 496 نفر ثبت شده بود، آن روز ميزان 
ابتالي روزانه 21 هزار و 26 نفر بود. حاال به فاصله  105 روز، 
رکورد جديدي ثبت شده است. همه اينها در شرايطي است 
که با گذشت نزديك به 6 ماه از ورود اولين محموله واکسن 
کرونا، تاکنون تنها 3 ميليون و 72 هزارو 371 نفر هر دو دوز 
واکسن را دريافت کرده اند. آمار دوز اولي ها هم 12 ميليون 
و 589 هزار و 587 نفر است که به گفته متخصصان عفوني، 
با شيوع ويروس دلتا، اين ميزان واکسيناسيون بسيارناچيز 
است. پژوهشگران تاکيد مي کنند که تنها تزريق هر دو دوز 
واکسن مي تواند مصونيت قابل توجهي ايجاد کند، نه تنها يك 
دوز. حاال همه از وضعيت پيش آمده نگران اند و چشم انداز 

روشني از شيوع کرونا در هفته هاي آينده ندارند.
 

تنها راه، اعمال قرنطينه واقعي است
ثبت باالترين ميزان فوتي هاي کرونا در روز گذشته، مينو محرز، 
متخصص عفوني را هم نگران کرده اســت. او درباره افزايش 
تعداد مبتاليان و فوتي هاي کرونا به همشــهري مي گويد: 
»هم اکنون وضعيت شيوع کرونا، بسيار بد است و مراجعه ها 
به بيمارستان ها، اغلب به صورت خانوادگي است. با اين همه 
اما به نظر مي رسد مردم هنوز متوجه خطر واقعي که پيش روي 
جامعه اســت، نشــده اند. گروهي همچنان در عروسي ها و 
دورهمي ها شرکت مي کنند؛ حتي اســتفاده از ماسك هم 
کمتر شده و در خيابان مردم زيادي ديده مي شوند که بدون 
ماسك در کنار هم جمع شده اند.« او به روند واکسيناسيون هم 
انتقاد دارد: »واکسيناسيون ديرهنگام مشكل ديگري است 
که تأثير زيادي در رســيدن ما به جايگاه کنوني دارد. گاهي 
شاهد هستيم که هيچ تخت و امكاناتي براي پاسخگويي به 
بيماران بدحال يا مراجعه کنندگان وجــود ندارد.« به گفته 
محرز، »مجموع اين عوامل در کنار نداشتن قرنطينه واقعي، 
امكان مقابله با بيماري در کشور را بسيار کم کرده است. در کنار 
همه اينها، سرعت انتقال واريانت دلتا هم فوق العاده باالست 
و گرفتاري قلب و ريه هم در آن بســيار بيشتر گزارش شده 
است.« افزايش آمار فوتي ها در شرايطي است که پيش از اين 
اعالم شده بود، 88درصد فوتي هاي کرونا سالمندان و افراد با 
بيماري هاي زمينه اي هستند؛ درحالي که واکسيناسيون اين 
افراد از ابتداي سال آغاز شده، اما تأثيري در آمارها نداشته  است. 
محرز مي گويد، در ميان فوتي ها، تمام رده هاي ســني ديده 
مي شود، اما بيشتر افرادي هستند که حتي دوز اول را دريافت 
نكرده اند يا بيماري زمينه اي دارند و فوت کرده اند: »هم اکنون 
تعداد مبتاليان جوان که واکسن دريافت نكرده اند، زياد است. 
از سوي ديگر، ايمني واکسن ها در برابر واريانت دلتا هم کمتر 
شده است.« براساس اعالم محرز، پروتكل هاي بهداشتي، هنوز 
به درستي رعايت نمي شود و نظارتي هم بر اجراي آن نيست؛ 
البته در ايران هيچ وقت، قرنطينه به معناي واقعي اعمال نشده 
اســت؛ درحالي که تنها فوريت و راهكار مقابله با بيماري در 
حال  حاضر، قرنطينه واقعي است. در قرنطينه واقعي نبايد به 
هيچ کس اجازه تردد بيجا داده شود و افراد متخلف هم بايد 
جريمه شوند. اين متخصص عفوني به خطرات برگزاري مراسم 
محرم بدون رعايت پروتكل ها اشاره کرده و می گويد :با توجه به 
گرما و عرق کردن و گريه، افراد ماسك هايشان خيس مي شود 
و آنها و اطرافيانشان را در معرض ابتال قرار مي دهد: »تنها راهكار 
باقيمانده رعايت دقيق پروتكل هاست. جاي تعجب دارد که 
هنوز مردم از ما مي پرسند مي شود با ماسك به مهماني رفت 
يا در عروسي شرکت کرد؟« او مي گويد: »حتي واکسيناسيون 
هم نمي تواند دليلي بر استفاده نكردن از ماسك باشد و منجر 
شود تا افراد به راحتي تردد کنند.« محرز به نكته ديگري اشاره 
مي کند و آن هم ابتالي دوباره کادر درمان به کروناست: »اين 
افراد با وجود واکسيناسيون، دوباره مبتال شده اند؛ چون هيچ 
واکسني نمي تواند واريانت دلتا را به طور کامل، پوشش دهد؛ 
از سوي ديگر هم مدت زمان زيادي از واکسيناسيون اين افراد 

گذشته است.« به گفته او، هم اکنون هر اقدامي که مي تواند 
منجر به کاهش تعداد فوتي ها و قطع زنجيره شيوع شود، بايد 

صورت بگيرد.

  چرخه معيوب مديريت كرونا ادامه دارد
با گذشــت 17 ماه از پاندمي کرونا اما همچنان مديريت اين 
بيماري با چرخه معيوبي مواجه است و برخي تأکيد مي کنند، 
کاســبي از کرونا دليل ادامه روند فعلي است. اين موضوع را 
حميد سوري، رئيس کميته کشوري اپيدميولوژي کوويد-19 
هم مورد تأکيد قرار مي  دهد و به همشهري مي گويد: »مشكل 
و راهكار مديريت کرونا دســت خودمان است و سرنوشت 
محتومي هم براي هيچ کشوري نوشته نشده که بايد تا اين 
ميزان مرگ داشته باشــيم. مديريت اپيدمي، بايد از سوي 
دولت و مردم صورت گيرد، اما شاهد اقدام جدي براي مقابله 
با کرونا در کشور نيستيم. از ابتداي شيوع کرونا هيچ خواست 
و تعهدي براي حل مسئله وجود نداشته است.« نماينده ويژه 
وزير بهداشت در استان سيستان و بلوچستان اتفاقات رخ  داده 
در اين اســتان براي مديريت بيماري را هم شــامل همين 
وضعيت مي داند: »در اين اســتان امور داخلي سروسامان 
داده شد اما همكاري هاي الزم براي کنترل مرزها و ترددها 
صورت نگرفت و اکنون استان هاي مجاور و متعاقب آن ساير 

استان هاي کشور گرفتار اين بحران شده اند. مشكل اينجاست 
که با کنترل ضعيف در مرزها، وضعيت استان مي تواند دوباره 
به قبل برگردد.« به گفته سوري، سيســتان و بلوچستان و 
مديريت کرونا در آن، الگويي اســت براي کل کشور؛ چرا که 
الگوبرداري از آن مي تواند به حل بحران کمك کند: »با اصالح 
فرايندهاي بهداشتي و درماني، سعي کرديم اين التهاب را 
کاهش دهيم، سپس سراغ تعيين نيازها و اولويت ها رفتيم 
و براي هر کدام برنامه اي نوشــتيم و حوزه هــاي درمان از 
مديريت ترخيص تا استفاده از داروها، تامين اکسيژن و حتي 
بخش خصوصي را وارد ميدان کرديم. در حوزه بهداشــت، 
بيماريابي فعال انجام داديم و در بحث واکسيناســيون هم 
اقدام حداکثري شكل گرفت. هم اکنون در اين استان حدود 
65درصد افراد پرخطر واکسينه شــدند و اين اتفاق در 3 تا 
4هفته رخ داد که اقدام ارزشمندي است. درحالي که مقاومت 
براي واکسيناسيون در اين منطقه باال و در برخي مناطق زير 
20درصد بود اما مجموعه اي از اقدامات آموزشي و فرهنگي، 
ايجاد تيم هاي فعال و تيم هاي سيار در سطح استان، تقويت 
مراکز واکسيناســيون در مراکز فقيرنشين اين اتفاق را رقم 
زد.« به گفته اين مســئول، اين اقدامات را مي توانستند در 
ســاير اســتان ها هم اعمال کنند، تا اپيدمي کنترل شود: 
»شاخص  مرگ و بستري در اين اســتان، به سرعت پايين 

آمده و 50درصد تخت هاي بيمارستان خالي است. در چند 
روز اخير به طور متوسط آمار 10 تا 12فوتي روزانه ثبت شده 
که در مقايسه با آمار کل کشور دستاورد قابل توجهي است.« 
سوري اميدوار است که دولت جديد، از ظرفيت هاي موجود 
بيشترين استفاده را داشته باشد و ساختارهاي مديريتي و 
سياسي باعث نشود هزينه هاي تحميل شده بحران کرونا را 

مردم با جان خودشان پرداخت کنند.

كادر درمان ديگر نمی تواند جوابگو باشد
او همچنين در پاسخ به اين سؤال که چرا بيماريابي در پيك 
پنجم کرونا کمتر شده و همين مســئله انتقال پرسرعت 
بيماري را تقويت کرده است، توضيح مي دهد: »بيماريابي 
فعال الزاما از طريق تست انجام نمي شود و عالئم و نشانه هاي 
بيماري بايد درنظر گرفته شود. هر چند که در اين باره هم عزم 
الزم وجود ندارد؛ چرا که وزارت بهداشت به تنهايي نمي تواند 
اقدامات جدي و وسيعی را  انجام دهد، به اين وزارتخانه نيروي 
انساني، وســايل تردد، تجهيزات و امكانات هم داده نشد. 
تمام سازمان ها بايد کمك مي کردند اما وارد ميدان نشدند. 
تنها لطف شــان به مديريت کرونا نيمه فعال کردن ادارات و 
دورکاري کارمندانشان بود که نقش فعالي در مديريت کرونا 
به شمار نمي رود. در مقابل، اما بخش بهداشت و درمان به ويژه 

آنهايي که در خط مقدم مقابله با کرونا مانده اند، جانشــان 
را کف دست شان گذاشــته اند و ماه هاست از جانشان براي 
نجات مردم گذشته اند.« به گفته او، در سيستان و بلوچستان، 
گروهي از نيروهاي بخش درمان در نقاط دور افتاده شبانه روز 
فعالند اما تنها 10 تا 20ساعت اضافه حقوق مي گيرند، از آن 
طرف در بسياري از کالنشهرها کارمنداني که دورکار و دور از 
کرونا هستند، حقوق هايي با ساعت هاي چند برابري اضافه کار 
دريافت مي کنند. او مي گويد: »عده اي سود را بر تداوم پيك ها 
و اپيدمي مي بينند. ادامه اپيدمي يعني آنها کمتر کار کنند 
و حقوق و مزاياي بيشــتري هم دريافت کنند. اين مسئله 
بي عدالتي است و بخش بهداشت و درمان با نيروهاي خسته 

و امكانات در حال استهالك، ديگر نمي تواند جوابگو باشد.«

جابه جايي دولت، روند مديريت كرونا را مختل كرده است
رئيس کميته کشــوري اپيدميولوژي کوويد-19 وقفه در 
انتقال مسئوليت ها و جابه جايي هاي صورت گرفته در دولت را 
يكي ديگر از مشكالت فعلي مديريت کرونا مي داند: »در دوران 
انتقال دولت معموال وقفه اي در برنامه ها صورت مي گيرد و تا 
مدت ها برخي از امور، بالتكليف مي ماند. حاال در پيك پنجم 
کرونا ما دچار اين وقفه شده ايم که شدت پيك را بيشتر کرده 
است، چرا که ويروس معطل انتخاب مسئوالن نمي ماند. ما 
از مدت  ها پيش بايد اين موضــوع را درنظر مي گرفتيم که 
برنامه هاي مديريت کرونا نياز به تداوم دارد. بايد راه حل  هايي 
براي مشكلي که اکنون گرفتارش هستيم، پيشنهاد مي شد تا 
در فاصله انتخاب وزير بهداشت دولت سيزدهم و زيرمجموعه 
وزارتخانه، حداقل انتقال مشكالت به رئيس جمهوري بهتر 
صورت مي گرفت.« سوري نگران ساده انگاري و رعايت نكردن 
پروتكل ها، برقراري ترددها، تداوم همكاري نكردن سازمان ها 
و تكميل نشدن واکسيناسيون عمومي است: »ما مقررات 
خوبي داريم اما اجرا نمي شــود و ضمانت اجرايي هم ندارد. 
نظارت، پايش و ارزشــيابي   فعاليت ها انجام نشــده است، 
درحالي که پوشش واکسيناسيون حداکثري در تمام استان ها 
بايد آغاز شود. تصميم گيري بدون در اختيار داشتن مستندات 
علمي خطاست. ما بايد ضعف هاي گذشته را شناسايي کنيم و 
براي آينده برنامه ريزي داشته باشيم. ما نسخه اي براي دولت 
سيزدهم با استفاده از تجاربي که در اين مدت داشتيم، تهيه 
کرده ايم، اما بايد ديد که در آينده تا چه ميزان به اين توصيه ها 

عمل مي شود.«
  با اوج گيري دوباره کرونا، مطالبه براي اعمال محدوديت هاي 
جديد و نجات جان مردم از اين وضعيت، باالتر رفته است. 
همايون سامه يح، عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس، 
در پاسخ به اين سؤال که چرا تاکنون مجلس ورود جدي به 

بي مديريتي کرونا در کشور نداشته و با وجود بحران کنوني 
انتخاب هرچه زودتر وزير بهداشت را خواستار نشده است، 
به همشــهري مي گويد: »مجلس درگير تأييد صالحيت 
وزراســت اما تأييد مي کنم که بايد زودتر درباره وضعيت 
مديريتي بهداشــت در کشــور تصميم گيري مي شد. اما 
درباره آنچه گذشته اســت ما با مقام معظم رهبري و وزير 
بهداشت نامه نگاري داشتيم. همچنين شكايت کميسيون 
از رئيس جمهوري به دليل عملكرد ضعيف ستاد مقابله با 
کرونا هم در حال پيگيري است. کميسيون بهداشت مجلس، 
خواستار تعطيلي مدارس و جلوگيري از سفرها بود اما ما تنها 
نقش نظارتي داريم و اجرا برعهده دولت است.« او اميدوار 
است، سياست هاي دولت بعدي در تامين واکسن، قوي تر و 
منسجم تر باشد: »وزير بهداشت دولت قبل، آزادي عمل و 
استقالل کاملی نداشت. واردات واکسن نيز به خوبي انجام 
نشد. البته نمي توان تمام تقصيرها را به گردن دولت انداخت، 
تحريم و مشكالت خارجي هم تأثير گذار بود. از سوي ديگر، 
قرار بود واکسن هاي داخلي زودتر به مرحله توليد برسد اما 
اين اتفاق نيفتاد.« اين نماينده، يكي از شرط هاي بررسي 
صالحيت وزير بهداشت دولت سيزدهم را ارائه برنامه جدي 
و کارآمد در کنترل کرونا عنــوان مي کند: »اولويت اول ما 
از وزير بهداشــت، ارائه برنامه جدي براي کنترل بيماري 
است. هرچند که تمام اين شــرايط نياز به جديت و وجود 
انســجام در بدنه دولت دارد. اگر وزير بهداشت، استقالل 
عمل نداشته باشد، وضعيت به همين شكل ادامه خواهد 
داشت.« او در ادامه تأکيد مي کند که کنترل کرونا بدتر از 
قبل شده است؛ هم عملكرد و مديريت دولت ضعيف است 
و هم عملكرد مردم. در دوران اوج کرونا، نه تعطيلي اعمال 
شــد و نه قرنطينه اي. او مي گويد که با تداوم سفرها حتي 
در دوره ممنوعيت تردد، بيشتر تمايل به گرفتن جريمه 
است تا جلوگيري از سفر رفتن مردم. مردم پول مي دهند 
و سفرشان را ادامه مي دهند. اين نماينده، وضعيت ايران در 
مديريت کرونا را ضعيف تر از ساير کشورها مي داند: »بسياري 
از کشــورها با اينكه حدود 40درصد از جمعيت شــان را 
واکسينه کرده اند اما تأکيد شديدي بر رعايت پروتكل ها 
دارند. از سوي ديگر ورود هر شخص به اماکن عمومي با کد 
بهداشتي شخص که برايش ارسال شده صورت مي گيرد. 
افراد بايد يا تست منفي کرونا داشته باشند يا واکسينه شده 
باشند. اگر به هر دليلي واکسن نزده باشند حق ورود به مراکز 
عمومي را ندارند. اما در ايران، مردم نه واکسن زده اند و نه 
کنترل  مي شوند. بازار شلوغ و پرجمعيت است. واقعا عنان 
کرونا از دست همه خارج شده است و در رعايت پروتكل ها 

سختگيري وجود ندارد.«

متخصصان مي گويند:   تاثير ايمني  واکسن 2 هفته پس از دوز دوم ايجاد 
مي شود اگر  افرادی که اين روزها جانشان را از دست مي دهند، واکسن 
تزريق کرده بودند، حاال تعداد فوتي ها کمتر بــود. آنها مي گويند  تنها 
فوريت و راهكارمقابله با بيماري در حال حاضر، قرنطينه واقعي اســت

 بــراي اوليــن بــار در 537 روز گذشــته، شــمار فوتي هــاي کرونا 
به 542نفر و مبتاليان به بيش از 39 هزار نفر در يك شــبانه روز رسيد

رکورد جدید مرگ
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 2  نماينده مخالف طرح 
 صيانت از فضاي مجازي در گفت وگو با همشهري
 ايجاد رانت اقتصادي و مغايرت هاي قانوني را 
دليل اصلي مخالفت خود اعالم كردند

  زوال گسترده
 از حقوق شهروندی تا  گردشگری

 درباره طرح حاشیه ساز صیانت از فضای مجازی
 و نارضایتی هایی كه در پی خواهد داشت

كارزار مخالفت با طرحی موســوم به »صیانت از فضای مجــازی« را حدود 
یك میلیون نفر امضا كرده اند؛ طرحی جنجالی كه چند روزی اســت تبدیل 
به هشتگی جدی در شبكه های مجازی شده اســت. همان پلتفرم هایی كه 
مردم اضطراب مسدودشدن شان را دارند. تقریبا كمتر كسی را در این روزها 
پیدا می كنید كه با اجرای این طرح موافق باشد و در آن سودی ببیند. صدای 
اعتراض مردم عادی، اصناف، دانشجویان و... بلند است. البته دایره مخالفت با 

طرح صیانت از كاربران تنها به كسب وكارها محدود نشده و ...

صيانت در دست دولِت نرسيده
 بررسي امكان اجراي طرح صیانت از فضاي مجازي

 از منظر كارشناسان حوزه هاي مختلف
طرح صیانت از فضاي مجازي در فهرست طرح هاي مورد بررسي، در صحن علني 
مجلس با انتقاد گسترده كاربران فضاي مجازي و رسانه ها روبه رو شد. بسیاري 
از فعاالن رسانه اي و مدني این طرح را در راستاي ایجاد محدودیت دسترسي به 
شبكه ها و پیام رسان هاي اجتماعي دانستند. اعتراضات به اندازه اي بود كه طرح 
از صحن علني مجلس خارج و با تنظیم درخواستي تازه، بررسي آن به كمیسیون 
تخصصي ارجاع داده شــد. اما در نهایت نمایندگان مجلس شوراي اسالمي در 
جلسه علني ۶ مرداد 1400 با بررسي طرح ساماندهي فضاي مجازي طبق اصل 
۸۵ قانون اساسي موافقت كردند. اتخاذ چنین تصمیمي، باعث شد این سؤال 

دوباره میان مردم شكل بگیرد كه آیا چنین طرحي اجرایي خواهد شد؟ 

 اينترنت ماهواره ای 
شكاف ديجيتال را تعديل می كند 

 گفت و گو با دكتر امین گلستاني، محقق و مدرس حوزه استراتژي 
 فناوري  اطالعات  درباره وضعیت اینترنت ماهواره اي

 و فناوري جدید  استارلینك در ایران
اســتارلینك، فناوري مبتني بر صورت فلكي ماهواره اي است كه از مجموعه اي از 
ماهوار  ه هاي كوچك در مدار پاییني زمین تشكیل شده است. در هفته هاي اخیر 
نسخه بتاي این فناوري در 11كشور راه اندازي شد. هرچند از نظر فني این سرویس 
در آینده مي تواند بیشتر جمعیت جهان را پوشش دهد اما خدمات حقیقي آن، فقط 
در كشورهایي عرضه مي شود كه مجوزهاي الزم را براي ارائه خدمات در حوزه هاي 

خاص ملي اعطا كرده باشند. 
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طرحی برای محدوديت
 يا مديريت فضای مجازی؟

 در سال هاي گذشته، هیچ یك از اقدامات 
مجلس شوراي اســالمي به اندازه طرح 
صیانت از فضاي مجازي، واكنش هاي منفي بخش هاي وســیعي از 
جامعه را به دنبال نداشته  است! )فقط در دو روز نخست پس از ارجاع 
این طرح به كمیسیون مربوطه در مجلس، ۸۵0هزار نفر یك عریضه یا 
اعتراض نامه الكترونیكي را در این باره در فضاي مجازي امضا كردند!( 
در این واكنش هاي منفي، مي توانستیم شاهد نوعي اجماع و همسویي 
گروه هاي گوناگون اجتماعي باشیم؛ گروه هاي سني گوناگون، طبقات 
و اقشار گوناگون جامعه )با هر طرز تفكر و هر نگرش(؛ به نظر مي رسد 
در این باره حتي نوعي همگرایي بین جناح ها و طیف هاي سیاســي، 

چه اصالح طلب و چه بخشي جدي از بدنه اصولگرایي، وجود داشت.
از نگاه جامعه شناسي، موضوع اصلي اینك دیگر »طرح صیانت از فضاي 
مجازي« نیست بلكه مسئله اصلي و اساسي عالوه برندیده گرفتن ابعاد 
اجتماعي یك اقدام تقنیني)امري در حوزه قانونگذاري(، بي توجهي 
نهادي دمكراتیك به اسم مجلس شــوراي اسالمي، به افكار عمومي 
جامعه است! نهادي كه موضوع، دغدغه و انگیزه اصلي آن باید وضع 
قوانیني براساس مطالبات و خواست هاي افكار عمومي باشد، گویي 
به چیزي متضاد با آن تبدیل شــده   اســت! نه تنها از نظر رویه هاي 
دمكراتیك و مردم محور، بلكه از دیدگاه حقوقي نیز قوانین و مقرراتي 
كه »مطلوبیت اجتماعي« الزم را نداشته باشند نخواهند توانست به 
»مشروعیت« الزم دســت یابند و در نتیجه، در تعارض با مطالبات 
اجتماعي و جامعه قرار خواهند گرفت و در نهایت به چالشي هزینه بر 
و محتوم به شكست تبدیل خواهند شــد. به نظر مي رسد مجلس )و 
بسیاري از پیشنهاددهندگان این طرح و همچنین برخي از نمایندگان 
مجلس( در این موضوع اساساً واقعیت هاي جامعه را نادیده گرفته اند 
و براي مطرح كردن یك موضوع، یك طرح یــا یك الیحه در صحن 
مجلس، نیازي به ســنجش و پایش افكار عمومي جامعه احســاس 
نمي كنند! آیا تكرار چنین رویه هایي به تقابــل نهاد مقننه با بخش 
وســیعي از جامعه و در نتیجه اعتبارزدایي و مشروعیت زدایي از این 

نهاد منجر نخواهد شد؟ 
گذشته از انگیزه هاي به اصطالح امنیتي مطرح شدن چنین طرحي 
در مجلس )كه بررســي آن بحث جداگانــه اي مي طلبد( و حتي 
پیامدهاي امنیتي چنین قانونگذاري هایي، همچنین گذشــته از 
هشــدارهاي متعدد برخي كارشناســان درباره بي اثربودن چنین 
قانونگذاري هایي )كه تجربه هاي پیشین در مبارزه با ویدئو و ماهواره، 
بي اثربودن آنها را نشان داده  است(، و همچنین عواقب سوء اقتصادي، 
ارتباطي و اجتماعي چنین قوانیني و گذشته از بي اثر بودن چنین 
تصمیم گیري هایي در شــرایط جدید ارتباطاتي جامعه جهاني و 
هزینه هاي غیرالزم و بي نتیجه اي كه این نوع قانونگذاري ها بر كشور 
)و البته از جیب مردم( تحمیل خواهد كرد، به نظر مي رسد نهادي 
كه باید مردم ساالر باشد، در تشخیص اولویت هاي كنوني جامعه و 
كشور، كم توان و شاید ناتوان، عمل مي كند! به نظر مي رسد برداشت 
بخش قابل توجهي از افكار عمومي از اقدام مجلس در طرح صیانت 
از فضاي مجازي و واكنش منفي )و حتي خشــمگینانه( بخشــي 
از افكار عمومي در برابر این طرح، نیز همین باشــد؛ اینكه مجلس 
در تشــخیص اولویت هاي ضروري جامعه دچار خطا شــده  است 
درحالي كه جامعه درگیر و دار بحران هــاي پیچیده و چندالیه اي 
چون كرونا، تورم، بیكاري، كاهش توان اقتصادي مردم، گسترش 
فقر، خشكسالي، بي آبي و سوء مدیریت منابع آبي، اعتیاد و... است 
هم و غم مجلس صرف اموري مي شود كه دغدغه )و حتي مسئله( 

عموم جامعه نیست! 
قوه قانونگذاري جایي است كه مي تواند به عنوان مظهر مردم ساالري، 
تقویت كننده یــا ارتقا دهنده »اعتماد اجتماعي« باشــد اما عملكرد 
شتابزده مجلس در زمینه طرح صیانت، نشان داد كه اولیاي امور در 
این نهاد دموكراتیك اساســاً نگران از دست رفتن سرمایه  اصلي خود 
یعني اعتماد اجتماعي به چنین نهادي نیستند! در واقع، نوع مطرح 
كردن و مواجهه مجلس شــوراي اســالمي با طرح صیانت از فضاي 
مجازي، گذشته از اما و اگرها و نقدهاي جدي فني، »اعتماد اجتماعي« 
مردم را به این نهاد نشانه رفته است! در عین حال در بدترین حالت، 
نشان دهنده بي اعتنایي این نهاد به افكار عمومي و در بهترین حالت، 
نشان دهنده ناتواني این نهاد در مدیریت و جهت دهي اقناعي به افكار 
عمومي جامعه است، گذشته از اینكه نظرات نخبگان جامعه نیز در این 
موضوع ندیده گرفته شده است. در این میان، البته برخي از گروه هاي 
ناراضي جامعه )ناراضي به هر دلیل( نیــز از مخالفت با طرح صیانت 
از فضای مجازي، به عنوان ابــزاري اعتراضي به عملكرد حاكمیت در 
سایر بخش ها، اســتفاده خواهند كرد. در اینجاست كه تكرار چنین 
اقداماتي مي تواند به فعال شدن یا فراهم كردن زمینه هاي اعتراضي یا 
اعالم نارضایتي نیز تبدیل شود. آیا كساني كه در قوه مقننه هستند 
)به ویژه اركان این نهاد و بخش هایي چون مركز پژوهش هاي مجلس( 
به ابعاد اجتماعي یا پیامدهاي اجتماعي چنین اقدامات و رویه هایي 
)كه مي تواند پیامدهاي امنیتي نیز به دنبال داشته باشد( مي اندیشند؟

یادداشت یك

جامعه نشناسي طرح صيانت!
افشين داورپناه

انسان شناس و عضو هیأت علمي پژوهشگاه 
علوم انساني و مطالعات اجتماعي

احمد علیرضابیگي ، نماینده مردم تبریز، آذر شهر 
و اســكو و غالمرضا نوري قزلجه، نماینده مردم 
بستان آباد در مجلس یازدهم دوچهره اي هستند 
كه به عنــوان مخالفان سرســخت طرح صیانت 

شناخته مي شوند.
علیرضابیگي این نحوه 
برخــورد بــا موضوع 
فضاي مجازي را اشتباه 
مي داند و معتقد است 
چنین اقدامــي مانند 
این است كه »اگر یك 
كودك ســیمي را در پریز برق وارد  كند و دچار 
برق گرفتگي  شود، آیا درست است كه كارشناسان 
براي اینكه دیگر فردي دچار برق گرفتگي نشود، 
دستور به قطع برق بدهند و افراد را به زندگي در 
تاریكي وادار كنند؟ بدون شــك این نگاه نه تنها 
چاره ساز نیســت بلكه زمینه مشكالت متعددي 

را فراهم مي كند.«
این نماینده مجلس معتقد اســت كه اینترنت و 
فضاي مجازي براي مردم كشور ما مزایاي بسیاري 
دارد و نباید به دلیل آنكه تعداد محدودي دست 
به استفاده نادرست از این فضا مي زنند، حكم به 
محدودیت و برخورد سلبي داد. او چنین رفتاري 

را از اساس اشتباه مي داند.
فیلترینــگ و كاهــش پهناي باند شــبكه هاي 
اجتماعي یكي از نقــاط مورد بحث طرح صیانت 
است و موافقان این طرح تالش كرده اند تا چندان 
وارد جزئیات آن نشــوند اما با وجود این چندي 
پیش سیدعباس مرادي از طراحان طرح »صیانت 
از حقوق كاربران در فضاي مجازي« در یك برنامه 
تلویزیوني آب پاكي را روي دست مخالفان طرح 
ریخت و گفت: »فیلترینگي در كار نیســت ولي 
قطعا محدودیت هست؛ مثال محدودیت پهناي 

باند براي اینستاگرام.« 

 پشت پرده اقتصادي طرح صيانت
واژه»محدودیــت پهناي باند« موجب شــد تا 
خاطره پیام رسان وایبر براي بسیاري مرور شود، 
پیام رســاني كه فیلتر نشد اما اســتفاده از روش 
كاهش پهناي باند امكان استفاده از این پیام رسان 
را غیرممكن كرد. علیرضا بیگــي چنین روندي 
را زمینه ســاز فســاد اقتصادي معرفي مي كند؛ 
»در بخشــي از طرح صیانت اعالم شده است كه 
به تدریج پهنــاي باند پیام رســان هاي خارجي 
كاسته خواهد شد و پیام رسان هاي داخلي تقویت 

خواهند شــد و در این میان افرادي كه عالقه به 
اســتفاده از پیام رســان خارجي دارند، مجبور 
به اســتفاده از vpn مي شــوند، این روند، نحوه 
شــكل گیري یك بســتر براي رانت اقتصادي را 
نشــان مي دهد. در واقع باید گفــت كه تقویت 
پیام رســان هاي داخلي نیازمنــد منابع مالي و 
تزریق پول است و حتي شاید در ادامه كار اعالم 
 vpn شــود كه منابع حاصل از برخورد با فروش
نیز به این پیام رسان هاي داخلي اختصاص پیدا 

كند.«
این نماینده مجلس تنها فردي نیست كه از پشت 
پرده رانت اقتصادي حمایت از پیام رســان ها و 
شــبكه هاي اجتماعي داخلي ســخن مي گوید 
چرا كه افشــین كالهــي، رئیس كمیســیون 
كسب و كارهاي نوین اتاق بازرگاني ایران نیز اعالم 
كرده بود: » این طرح رانــت زیادي براي عده اي 
ایجاد خواهد كرد و قطعا زمینه ایجاد فساد مالي 

خواهد بود«.
براســاس گفته علیرضابیگي »باید قبول كنیم 
كه این طرح یك پشــت پرده اقتصــادي دارد و 
برخي به دنبال این هســتند تا از طریق تقویت 
پیام رســان هاي داخلي و از دور خــارج كردن 
پیام رســان هاي خارجي، منابــع مالي خاصي 
را به دســت بیاورند. پشــت پرده اقتصادي این 
طرح بر تمام تحلیل ها و نقدها غلبه دارد. اعمال 
محدودیت به این شكل راه به جایي نخواهد برد 
و تنها به نفع ســوداگران خواهد بود، اتفاقي كه 
در رابطه با ماهواره نیــز رخ داد. به طراحان این 
طرح مي گویم كــه هر زمان قانــون در رابطه با 
ماهواره موفق عمل كرد، امید داشــته باشند كه 
چنین محدودیت هایــي در مورد فضاي مجازي 
نیز جواب بدهد. در هــر موضوعي باید یك نكته 
مورد بررســي قرار بگیرد و ببینیم كه مردم در 
چه نقطه اي ایســتاده اند. زماني مردم رو در روي 
این طرح هستند، اگر طرح صیانت به قانون نیز 
تبدیل شود، فایده اي نخواهد داشت. به نظر من 
موافقان این طرح نسبت به سرنوشت آن با توجه 
به مخالفت مردم، آگاه هستند اما وجه اقتصادي 
طرح اولویت دارد. موافقان طرح از ترس نظر افكار 
عمومي این طرح را با تكیه بر اصل ۸۵ از دید مردم 

پنهان كردند.«

 طــرح صيانت خــارج از فضــاي مجلس 
برنامه ريزي شده است 

غالمرضا نوري قزلجه، نماینده مردم بســتان آباد 

و عضو فراكسیون مســتقلین والیي در مجلس 
یازدهم نیز در گفت وگو با همشــهري استفاده 
از اصل ۸۵ براي بررســي این طــرح را به عنوان 

نخستین دلیل مخالفتش اعالم كرد.
او معتقد است كه نباید بررسي چنین طرح مهمي 
به یك كمیسیون سپرده شود و باید این طرح در 
صحن علنــي مجلس و با نظر تمــام نمایندگان 

موردبررسي قرار مي گرفت.
نوري كه این روزها به عنــوان یكي از چهره هاي 
سرسخت مخالف طرح صیانت شناخته مي شود، 
درباره  جزئیــات مخالفتش توضیــح داد: »در 
رابطه با محتــوای طرح نیــز انتقادهاي جدي 
داریم. ما شــاهد بودیم كه در یك مــاه بیش از 
4بار ویرایش هاي مختلفي روي طرح انجام شد، 
این اتفاق نشان داد كه كمیسیون فرهنگي یك 
انســجام فكري نســبت به طرح صیانت ندارد و 
ما نمایندگان نمي توانیم بررســي طرح را تمام 
و كمال به اعضاي این كمیســیون بسپاریم. در 
مسیر بررســي طرح با پنهانكاري هاي مختلفي 
مواجه شدیم و بسیاري از نمایندگان در جریان 
روند بررسي این طرح نبودند. در زمان بررسي این 
طرح در صحن مجلس هم موضوع شفاف نبود و 
در جلسه غیرعلني طرح صیانت از فضاي مجازي 
را توجیه كردند كه همه اینها شبهه برانگیز بود«.

اســتفاده از اصل ۸۵ براي بررسي طرح صیانت 
نقدهاي بسیاري را به ســمت موافقان روانه كرد 
و برخي نیز ایــن پنهانــكاري را حاصل دخالت 
چهره هاي خارج از مجلس مي دانستند، نكته اي 
كه نوري نیز آن را تأیید كرد. براســاس گفته او: 
»این پنهانكاري ها نشان مي داد كه نمي خواستند 
جزئیات این طرح روشن شــود. تحلیل من این 
اســت كه طرح صیانت خــارج از فضاي مجلس 
برنامه ریزي و دیكته شده است؛ چراكه این روزها 
افرادي خــارج از مجلس به عنــوان طراح طرح 
صیانت از فضاي مجازي در شبكه هاي تلویزیوني 
حاضر شدند. نظرات كارشناســان براي ما مهم 
اســت، اما نمایندگان باید پاي كار این طرح ها 
باشــند، نه اینكه افرادي خارج از فضاي مجلس 

براي ما تصمیم بگیرند«.
طرح صیانت از فضاي مجازي با ایرادهایي جدي 
در ابعاد اقتصادي و اجتماعي همراه اســت و این 
موضوع موجب مي شود تا بسیاري محدود شدن 
تصمیم گیري به اعمال نظر چند نماینده مجلس 
را اقدامي نادرســت بدانند؛ »اعضاي كمیسیون 
فرهنگي نباید تنهــا تصمیم گیرندگان این طرح 

باشــند. به عنوان مثال، تعرفه هایــي در حوزه 
ارتباطات و مخابرات در این طرح وضع و در اختیار 
مركز فضاي مجازي قرار داده شــده است، وارد 
شــدن به حوزه تعرفه گذاري نه تنها اشتباه است 
بلكه با قوانین كشــور و همچنین قانون بودجه 

در تضاد اســت. حتي 
برخي از موارد مندرج 
در این طرح، با قانون 
اساسي مغایرت دارد و 
حوزه اختیارات دولت 
و مجلــس را به هــم 

مي ریزد.« در این طرح بــه پلتفرم هاي خارجي 
4 ماه فرصت داده شــده تا دفاتر خود را در ایران 
دایر كنند، نكته اي كه با توجــه به تحریم امري 
غیرقابل اجرا به نظر مي رسد؛ »در برخي مواد این 
قانون، بحث مسدودسازي پلتفرم هاي خارجي كه 
در كشور هستند هم مطرح شده است كه ما انتقاد 
جدي داریــم كه این كار را نمي تــوان در عرض 
4 ماه یا یك سال انجام داد. ما فاصله زیادي با آنها 
داریم و نمي توانیم به راحتي پلتفرم هاي داخلي را 
جایگزین آنها كنیم. حتي زیرساخت هاي ما هم 
براي انجام چنین اقدامي آماده نیست. به عالوه 
اینكه در طرح صیانت از فضاي مجازي مواردي 
وجود دارد كه گفته شده پلتفرم هاي خارجي باید 
بیایند و در داخل كشور خودشان را ثبت كنند، 
اما این مورد با توجه به شرایط امروز كشور شدني 
نیست. در شرایط تحریمي كه كشور با آن مواجه 
است، این پلتفرم ها نمي توانند به صورت رسمي 
در كشور ما فعالیت كنند و دوستان طراح، شرطي 

تعیین كرده اند كه مي دانند شدني نیست.« 
این نماینده مجلس امیدوار است كه طرح صیانت 
مســكوت بماند؛ چراكه در كنار تمام مشكالت 
مطرح شــده، طرح صیانــت بخشــي از حوزه 
اختیارات دولت را به ذیل نیروهاي نظامي منتقل 
مي كند و چنین اقدامــي مي تواند موجب تنش 
میان دولت سیزدهم و مجلس شود؛ »ان شاءاهلل 
با همكاري دولت و مجلس یك كار كارشناســي 
در این حــوزه صورت بگیــرد و نگاه هاي خاص 
سیاسي تحمیل نشــود و نظرات كارشناسي آن 
در قالب الیحه از طرف دولت به مجلس ارائه شود 
كه در كمیسیون هاي تخصصي مجلس بررسي 
و تصویب شــود. این روند باید به طور شفاف در 
صحن علني مجلس صورت بگیرد و مردم هم در 
جریان آن قرار بگیرند، چراكه موضوعي است كه 

تمام مردم با آن مواجه هستند«.

احمد عليرضابيگي:  
بايد قبول كنيم كه 

اين طرح يك پشت 
پرده اقتصادي دارد 

و برخي به دنبال 
اين هستند تا 

از طريق تقويت 
پيام رسان هاي 
داخلي و از دور 

خارج كردن 
پيام رسان هاي 

خارجي، منابع مالي 
خاصي را به دست 

بياورند. پشت پرده 
اقتصادي اين طرح 
بر تمام تحليل ها و 
نقدها غلبه دارد. 

اعمال محدوديت 
به اين شكل راه 

به جايي نخواهد 
برد و تنها به نفع 

سوداگران خواهد 
بود؛ اتفاقي كه در 

رابطه با ماهواره نيز 
رخ داد

مردم در مقابل يك طرح قرار گرفته انــد، طرحي به نام صيانت از 
فضاي مجازي كه با البي گري نمايندگان موافق از جلســات علني 
مجلس دور ماند و قرار است با تكيه بر اصل 85 پشت درهاي بسته 
در مورد اين طرح تصميم گيري  شود.طرح صيانت از فضاي مجازي را بايد از معدود طرح هايي معرفي كرد كه 

موجب شد چهره هاي مختلف، فارغ از دسته بندي هاي سياسي در قامت مخالف طرح سخن بگويند. هراس از 
اعمال محدوديت به جاي مديريت نقطه مشترك نقدهاي وارد شده به اين طرح است و در اين ميان بسياري 
گسترش اعمال فيلترينگ، كاهش پهناي باند، مانع تراشي براي پلتفرم هاي جهاني و... را به عنوان مهم ترين 

داليل مخالفت خود با طرح صيانت مطرح كرده اند.

ليال شريف
روزنامه نگار

 محدودیت
اینترنت

این شماره
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قنبري : 
شعار دولت رئيسي 
آزادي اطالعات بود 
و در دوره مناظرات 

نيز ايشان تأكيد 
بر حضوردر فضاي 

مجازي داشتند. 
بايد گفت كه اين 

طرح با تفكر آقاي 
رئيسي سازگار 

نيست و شايد بهتر 
باشد بگويم كه اين 

طرح در شرايط 
فعلي كشور، يك 

كارشكني در مقابل 
سيدابراهيم رئيسي 

است

اركان زاده يزدي : 
اينكه كاربران احساس 

كنند حريم خصوصي 
آنها ممكن است با 

طرح هايي مثل طرح 
صيانت به خطر بيفتد 

يا در معرض رصدشدن 
توسط اپراتورهاي 

زيرساخت هاي 
اينترنتي باشند براي 

آنها بسيار ناخوشايند 
است. از سوي ديگر، 

مسدودكردن 
اپليكيشن هاي 

خارجي باعث مي شود 
كه كيفيت زندگي 

مجازي شهروندان 
به شدت پايين بيايد 
و آنها مجبور شوند 
از ابزارهايي داخلي 
استفاده كنند كه در 

مقايسه با محصوالت 
خارجي بهره وري الزم 

را ندارند

مسعودي : 
اگر اينستاگرام با 
ما توافق نكند و در 
نهايت ما تصميم 
بگيريم ترافيك را 
كاهش دهيم براي 
اينكه بتوانيم اين 
فضا را كنترل كنيم يا 
اينكه ترافيك را پايين 
بياوريم و امكان را به 
پلتفرم هاي داخلي 
دهيم، آسيب زيادي 
به كسب وكارهاي 
مردم در اين فضا وارد 
مي شود. ما نمي توانيم 
براي كسب وكار مردم 
تصميم گيري كنيم، ما 
بايد مانع زدايي كنيم 
نه اينكه مانع تراشي 
كنيم

طالبي نژاد : 
ماجراي نوار موسيقي 
و كاست هاي ويدئويي 
را كه از ياد نبرده ايم؛ 
حتي ماهواره را. 
سرعت تحوالت 
تكنولوژي آنقدر زياد 
است كه تا چشم به 
هم بزنيم چيزي از رده 
خارج و چيز ديگري 
جايگزينش خواهد 
شد. سردمداران و 
پيشنهاد دهندگان 
چنين طرح هايي خوب 
مي دانند كه هر در و 
دروازه اي را ببندند، 
در آسمان را نمي شود 
بست

ولَت نرسيده ر دست د صيانت د
 بررسي امكان اجراي طرح صيانت از فضاي مجازي از منظر كارشناسان حوزه هاي مختلف

طرح صيانت از فضاي مجازي در فهرست طرح هاي مورد بررسي، در صحن علني مجلس با انتقاد گسترده كاربران 
فضاي مجازي و رسانه ها روبه رو شد. بسياري از فعاالن رسانه اي و مدني اين طرح را در راستاي ايجاد محدوديت 
دسترسي به شبكه ها و پيام رسان هاي اجتماعي دانستند. اعتراضات به اندازه اي بود كه طرح از صحن علني مجلس 
خارج و با تنظيم درخواستي تازه، بررسي آن به كميسيون تخصصي ارجاع داده شد. اما در نهايت نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در جلسه علني ۶ مرداد 1400 با بررسي طرح 
ساماندهي فضاي مجازي طبق اصل ۸۵ قانون اساسي موافقت كردند. اتخاذ چنين تصميمي، باعث شد اين سؤال دوباره ميان مردم شكل بگيرد كه آيا چنين طرحي اجرايي خواهد 
شد؟ واكنش دولت سيزدهم به اجراي آن چيست؟ از اين رو ما از كارشناسان در حوزه هاي مختلف خواستيم به اين سؤال  پاسخ دهند و نظر خود را درباره اجراي آن در دولت جديد 
با ما در ميان بگذارند. اكثر آنها بيش از بيم و اميد درباره اجرايي شدن و نشدن چنين طرحي و توانايي دولت در اجراي آن، معتقدند نبايد چنين محدوديت هايي صورت بگيرد.

علي مسعودي
كارشناس فضاي مجازي

احمد طالبي نژاد
منتقد سينما

تمكين مردم و تن دادن به امكانات ارتباطی
طرح صيانت از حقوق كاربران فضاي 
مجازي، پيش از اينكه فعاليتي جدي 
و عملي باشد، نوعي سنجش افكار و به 
قول قديمي ها ميزان الحراره اجتماعي است. اينكه در شرايط حاد كنوني 
چنين طرح توهين آميزي چرا طرح مي شــود، جاي بحث دارد و به گمانم 
مردم درست تشخيص داده اند. پرت كردن حواس جامعه از وقايعي كه در 
بطن آن و زير و روي پوستش مي گذرد و همچون دمل چركين، هرقدر هم رويش پوشانده شود روزي 
سر باز خواهد كرد و خواهد تركيد. از سوي ديگر تاريخ و تجربه ها نشان داده كه محدودسازي هايي از 
اين دست راه به جايي نمي برد. حتي اگر موانعي جدي تر در اين مسير ايجاد شود. آب )دردها، غصه ها، 
نيازها و...( »قطره قطره جمع گردد وانگهي دريا شود« و اين دريا طغيان خواهد كرد. آن وقت كسي 
نمي تواند جلوي سيالب عظيم ناشي از طغيان را بگيرد. ماجراي نوار موسيقي و كاست هاي ويدئويي را 
كه از ياد نبرده ايم. حتي ماهواره را. سرعت تحوالت تكنولوژي آنقدر زياد است كه تا چشم به هم بزنيم 
چيزي از رده خارج و چيز ديگري جايگزينش خواهد شد. سردمداران و پيشنهاد دهندگان چنين 
طرح هايي خوب مي دانند كه هر در و دروازه اي را ببندند، در آسمان را نمي شود بست. گيريم براي 
تمكين مردم و تن دادن به امكانات ارتباطي داخلي راهكارهايي انديشيده شده باشد اما كيست كه 
نداند جهان تكنولوژيك، جهاني بي مرز و فرازميني است و انسان امروزي كه ما ايرانيان هم جزوشان 
هستيم، ميل به گسترده شدن انديشه هايش دارد و مرزبندي هايي از اين دست را برنمي تابد و باالخره 
راهي براي وصل شدن به جهان پيدا خواهد كرد. هر چند شايعاتي هم در اين باب وجود دارد: اينكه 
كس يا كساني كه از ورود نزديك اينترنت ماهواره اي به اين سرزمين باخبر شده اند، تجهيزات الزم 
براي استفاده كاربران داخلي را وارد و در انبارها دپو كرده اند تا خردخرد به جامعه تزريق كنند و كمر 
خود و ايل و تبارشان را ببندند. همانطور كه در عهد رونق دستگاه ويدئو چنين كردند و درباره رسيور 
ماهواره و گوشــي هاي همراه هم عمل مي كنند. بنابراين بپذيريم كه اين يك بازي نيمه  سياسي، 

نيمه اقتصادي است كه برنده اش برخالف تصور بازي گردان ها مردمند.

سيدمحمد ابطحي
عضو مجمع روحانيون مبارز

ح صيانت احتمال باالی تصويب طر

پيش بينــي من اين اســت كه طرح 
صيانت از فضاي مجــازي در نهايت 
تصويب مي شــود و به همين دليل 
اســت كه نمايندگان تالش كردند تا مسير بررسي و تصويب 
اين طرح را از افكار عمومي پنهان كنند و با تكيه بر اصل 85 
اين طرح را از جلســات علني صحن دور نگه دارند. در واقع 
طراحان اين ايده به نوعي مســير ميان بر را انتخاب كردند تا 
درگير مسائل اجتماعي اين طرح نشــوند، اما تصويب شدن 
جدا از بحث عملياتي شــدن اســت. من گمان نمي كنم كه 
امكان عملياتي شــدن اين طرح وجود داشته باشد چرا كه از 
اين نوع تصميمات چندين بار گرفته شده است و تجربه به ما 
مي گويد كه بافت جامعه ايراني به شــكلي نيست كه چنين 
طرح ها و قوانينی را مورد پذيرش قــرار بدهد. نيم نگاهي به 
شرايط موجود نشــان مي دهد كه مسئوالن بيش از سايرين 
از فضاي مجازي بهره مي برند. من اين مصوبه را بيشتر نوعی 
رفع تكليف مي دانم و با وجود اينترنت استارت لينك پيگيري 
چنين طرح هايي منطقي نيست. ما شاهد هستيم كه مخالفت 
با طرح صيانت از فضــاي مجازي فارغ از دســته بندي هاي 
جناحي مورد توجه قرار گرفت و هر دو جناح در مقام مخالف 

اين طرح سخن گفتند.
پيش بيني من اين است كه ابراهيم رئيسي در ابتداي شروع 
دولت، خود را درگير اين موضوع نمي كند، به خصوص اگر اين 
طرح را براساس گفته مرتضي آقا تهراني، تأييد و توصيه شده 
نهادي باالي دستي بدانيم، اين احتمال وجود دارد كه دولت 
خود را درگير طرح صيانت نكند. با توجه به حواشي ايجاد شده 
براي اين طرح بايد بگويم كه شــايد عجله نمايندگان براي 
تصويب طرح صيانت از فضاي مجازي يك ازخودگذشــتگي 
براي آقاي رئيســي بود تا قبل از روي كار آمدن دولت جديد 
اين كار شروع شود و به اســم دولت سيزدهم ثبت نشود. هر 
چند نقدهايي جدي به محتواي اين طــرح وجود دارد، اما با 
توجه به اينكه برخي اين طرح را توصيه نهادهاي باالدســتي 

مي دانند، احتمال تصويب آن باالست.

سيدضياء هاشمي
تهيه كننده سينما

كاهش درآمد دولت 
از ماليات بر اپراتورها

با توجــه بــه مشــكالت اقتصادي، 
سياســي، فرهنگــي و... كه بــر اثر 
بي تدبيري دولت دوازدهم در كشور 
پيش آمده، به نظر اولويت دولت ابراهيم رئيســي بازســازي 
ويرانه هاي به جامانده از دولت پيشين است. گمان مي رود او 
براي ارائه چهره مطلوب از خود و خنثي كردن تبليغات منفي 
جناح رقيب گشايش هايي را در زمينه فضاي سياسي، فرهنگي 
و اقتصادي كشور ايجاد كند. در شرايطي كه دولت بي تدبيرها 
اينترنت را با كيفيت پايين و قيمت باال به مردم تحميل كرده، 
بعيد است ابراهيم رئيسي بخواهند آن رويه نادرست را ادامه 
دهند و با اجراي طرح صيانت، نارضايتــي اكثريت جامعه را 

متوجه خود كنند.
 به عالوه، مسدودسازي اينترنت جهاني آن  هم با درنظر گرفتن 
احتمال ورود اينترنت ماهواره اي به كشــور، مشــابه همان 
تصميمات نابخردانه اي است كه موجب سقوط تاريخي بورس 
و هجوم سرمايه گذاران ايراني به رمزارزها، و در نتيجه خروج 
ارز از كشور شد. به عبارت ديگر، كاربران ايراني هزينه اي را كه 
صرف خدمات اينترنتي اپراتورها مي كنند، صرف اشــتراك 
اينترنت ماهواره اي خواهند كرد و ضمن خروج گســترده ارز 
از كشور، درآمد دولت از محل ماليات بر اپراتورها نيز كاهش 
چشمگير خواهد يافت. لذا انتظار مي رود كه در دولت سيزدهم 

طرح صيانت اجرايي نشود.

ح دعوت كنيم بايد از ذينفعان طر
در هر طرحي كه قرار اســت تبديل 
به قانون شــود حتما بايد از ذينفعان 
آن دعوت كنيم و نظــرات آنها را نيز 
جويا شويم. درســت اســت كه طراحان در مورد طرح صيانت از فضاي 
مجازي اظهارنظر مي كنند و سؤاالت را پاسخ مي دهند اما گاهي شرايط 
به گونه اي تلقي مي شــود كه گويي بايد طراحان را نيز به طرح پيوست 
كرد. لذا بايد همه توضيحاتي كه شفاهي گفته مي شود به صورت كامل در قانون لحاظ شود چون 
به نحوهاي مختلف تأثيری منفي در اجرا مي گــذارد. اين طرح بايد با توجه به فضاي مجازي كه 
در بعد بين الملل است و مسائل داخلي و فرهنگي خودمان تدارك ديده شود. از طرفي اجراي اين 
طرح به طور مستقيم و غيرمستقيم در كســب وكارها تأثير مي گذارد لذا هر نقصي در آن به اين 
بخش آسيب های جدي و جبران ناپذيري وارد مي كند. به عنوان مثال اگر اينستاگرام با ما توافق 
نكند و در نهايت ما تصميم بگيريم ترافيك را كاهش دهيم براي اينكه بتوانيم اين فضا را كنترل 
كنيم يا اينكه ترافيك را پايين بياوريم و امكان را به پلتفرم هاي داخلي دهيم، آســيب زيادي به 
كسب وكارهاي مردم در اين فضا وارد مي شود. ما نمي توانيم براي كسب وكار مردم تصميم گيري 
كنيم، ما بايد مانع زدايي كنيم نه اينكه مانع تراشــي كنيم. لذا اين پشــتيباني ها بايد در طرح 
صيانت از فضاي مجازي ديده شود. اينكه ما پلتفرم هايي مانند اينستاگرام را مجبور كنيم تا در 
ايران نماينده اي داشته باشند و جواب ما را دهند خيلي خوب است اما بايد براي حل اين موضوع 
راهكارهاي متناسب با خودش را پيش ببريم چون ممكن است به علت تحريم يا موانع ديگر اين 
پلتفرم ها نتوانند يا نخواهند نماينده اي به كشور بفرستند، آن وقت ما مي مانيم و اجراي يك طرح 
ناقص و هزاران مشــكلي كه ايجاد خواهد كرد. گاهي چين را به عنوان الگو مثال مي زنند اما اين 

سؤال مطرح است كه آيا آن تجارت جهاني ای كه چين دارد ايران هم دارد؟
بي توجهي به اين نكات و اجراي ضرب االجلي طرح، كســب وكارهاي ما در فضاي بين المللي  را 
دچار چالش مي كند؛ چراكه تجار خارجي ازطريق پلتفرم هاي داخلي ما را دنبال نمي كنند چون 
اين امكان وجود ندارد. به عنوان مثال شبكه  آپارات مانند يوتيوب كاربردي جهاني ندارد. با وجود 
اينكه دولت سيزدهم تمايل زيادي به اجراي طرح دارد اما نبايد به سادگي از كنار اين مسائل عبور 
كند و بدون درنظر گرفتن چارچوب ذينفعان با اجراي طرح، همه را به چالش بيندازد. ما هنوز به 
پلتفرم هاي بين المللي با تمام كم و كاستي هايي كه در ايران دارند احتياج داريم لذا بايد كارمان 

را درست پيش ببريم چون خودمان هم هنوز پلتفرمی نداريم كه جهاني باشد.

داريوش قنبري
نماينده مجلس هشتم

ح صيانت،  نقطه تقابل مجلس و دولت سيزدهم خواهد شد طر
ما در عصــر ارتباطات به ســر مي بريم و 
اقتصاد مبتني بر ارتباطات در قرن كنوني 
حرف اول را مي زند، در اين شرايط شاهد 
هستيم كه برخي به دليل نداشــتن درك درست از شــرايط جامعه و جهان 
به دنبال اهدافي هستند كه قابليت اجرا ندارد. مگر مي شود در عصر ارتباطات 
و انفجار اطالعات، دســت به محدوديت ابزار ارتباطي زد؟ بدون شك چنين 
طرح هايي محكوم به شكســت هســتند و در دنياي امروز نمي توان جلوي تكنولوژي را گرفت. چنين 
طرح هايي مي توانند زيان هايي جدي به اشتغال افراد استفاده كننده از اين فضا ايجاد كنند. بدون شك 
اين طرح در شرايطي كه ايران با بحران بيكاري و اشتغال روبه روست، محكوم به شكست است. اين طرح 
به نفع كشور و جامعه نيست و نبايد فضايي ايجاد شود كه همين اشتغال محدود ايجاد شده با تكيه بر 
فضاي مجازي از بين برود. مردم انتظار دارند كه در عصر ارتباطات به مسائلي توجه شود كه به تقويت 

ارتباطات و اطالع رساني بپردازند.
 با طرح و قانون نمي توان جلوي تكنولوژي را گرفت. تجربه به ما نشان داده است كه هر مانع تراشي ای 
براي نفوذ تكنولوژي محكوم به شكست است، بدون شــك طراحان اين طرح نيز به اهداف خودشان 
نخواهند رسيد. طرح اين مسائل در شرايطي كه مردم با مســائل مختلفي مواجه هستند، جاي تأسف 
دارد. طرح صيانت از فضاي مجازي مسئله روز جامعه نيســت. من اميدوارم كه اين طرح اجرا نشود و 
نمايندگان طرح صيانت را اصالح يا از دستور كار خارج كنند. طرح صيانت با جزئيات فعلي به ضرر كشور 
خواهد بود. با توجه به اينكه طرح صيانت اصل هشتاد و پنجي شد، تحليل من اين است كه به احتمال 
زياد اين طرح پشت درهاي بسته تصويب خواهد شد به عبارت ديگر تا اين لحظه و با توجه به پيگيري ها و 
رايزني نمايندگان مجلس با شوراي نگهبان، طرح صيانت را بايد تصويب شده تلقي كرد و تنها اميد دارم 

كه محتواي اين طرح اندكي تغيير كند. 
با توجه به اينكه شعار دولت رئيسي آزادي اطالعات بود و در دوره مناظرات نيز، ايشان تأكيد بر حضوردر 
فضاي مجازي داشتند، بايد گفت كه اين طرح با تفكر آقاي رئيسي ســازگار نيست و شايد بهتر باشد 
بگويم كه اين طرح در شرايط فعلي كشور، يك كارشكني در مقابل سيدابراهيم رئيسي است. با توجه به 
شعارهاي حجت السالم سيدابراهيم رئيسي بايد گفت كه تقابل ميان مجلس و دولت ايجاد خواهد شد، 
در اين مدت شاهد بوديم كه بسياري از مسئوالن نظام نيز با اين طرح موافق نيستند و بايد منتظر بمانيم 

و اميد داشته باشيم كه اين طرح از دستور كار خارج يا با تغييرات جدي همراه شود.

سعيد اركان زاده يزدي
روزنامه نگار

مردم ضدارتباطات را نمی پذيرند
ارتباطات براي جامعه پــر از محدوديت و 
فشار ايران، شــايد از نان شب هم واجب تر 
باشــد. شــاهدش ميزان هزينه ارتباطات 
در ســبد مصرفي خانوارهاي تمام دهك هاي جامعه است. مشكالت اقتصادي 
باعث نشده هيچ يك از طبقات اجتماعي ارتباطات را از سبد خود حذف كنند. 
بنابراين ارتباطات تا عمق زندگي ايرانيان نفوذ كرده و به يكي از نيازهاي اساسي 
جامعه تبديل شده است، مخصوصاً ارتباطات اينترنتي. مردم ايران در مقياس بسيار وسيع به ارتباطات 
اينترنتي با خارج از كشور و همچنين ارتباطات مجازي همراه با حريم خصوصي معمول عادت كرده اند و 
آن را وارد زندگي هاي خود كرده اند. حتي مي توان گفت كه،  درست يا  نادرست، اين ارتباطات تاحدودي 
جبران كننده محدوديت هاي اجتماعي و فرهنگي و حتي سياســي آنها نيز شده است. اما در اين ميان، 
طرحي مثل طرح صيانت مطرح مي شود كه اســتخوان بندي آن بر دو اصل بنا شده است: احراز هويت 
واقعي كاربران و محدودكردن اپليكيشن ها و ابزارهاي اينترنتي خارجي. هم اكنون، هر دو كار ضدارتباطي 
و براي كاربران نامطلوب اســت. حفظ حريم خصوصي براي كارهاي عادي و روزمره مردم مســئله اي 
است كه در ميان متخصصان ارتباطات در سراســر جهان روي آن اتفاق نظر وجود دارد. اينكه كاربران 
احساس كنند حريم خصوصي آنها ممكن است با طرح هايي مثل طرح صيانت به خطر بيفتد يا در معرض 
رصدشدن توسط اپراتورهاي زيرساخت هاي اينترنتي باشند براي آنها بسيار ناخوشايند است. از سوي 
ديگر، مسدودكردن اپليكيشن هاي خارجي باعث مي شود كه كيفيت زندگي مجازي شهروندان به شدت 
پايين بيايد و آنها مجبور شوند از ابزارهايي داخلي اســتفاده كنند كه در مقايسه با محصوالت خارجي 
بهره وري الزم را ندارند؛ درست مثل محصوالت داخلي خودروسازي كشور. بگذريم از اينكه بسياري از 
كسب وكارهای خرد مردم هم به اين اپليكيشن هاي خارجي پيوند خورده است. اما با همه اين حرف ها، 
نمي توان با قاطعيت گفت كه آيا طرح صيانت قابل اجراســت يا نه. اين امر بستگي به مقاومت جامعه و 
عكس العمل كساني دارد كه مي خواهند به هر قيمتي طرح اجرا شود. حتي شايد مسئوالن بخواهند با زور 
و قهر اين كار را پيش ببرند اما در اين صورت، بايد بسيار نگران تبعات موج هاي سهمگين نارضايتي اي 
كه پيش خواهد آمد باشند. ممكن اســت يك طرح ضدارتباطي را بشود به زور و در كوتاه مدت و حتي با 
مقاومت هايي كم دامنه پيش برد اما تغييرات پايدار در يك جامعه فقط با زور پيش نمي رود و بايد اقناع 
درباره آن صورت بگيرد؛ آن هم اقناع توسط رســانه هاي معتبر و حرفه اي نه اقناع به كمك رسانه هاي 
يك طرفه و به ضرب روابط عمومي و كارزارهاي تبليغاتي. به طور خالصه، مي شود پيش بيني كرد كه اگر 
دولت و حاكميت مصر باشد كه چنين طرحي را اجرايي كند، شايد بتواند در يك بازه زماني كوتاه و البته با 
كيفيتي نامطلوب آن را اجرا كند اما در نهايت انرژي ها و سرمايه هاي بسياري را تلف خواهد كرد و دوباره به 
وضعيت قبلي بازخواهد گشت. متخصصان ارتباطات در مواردي كه مسئوالن امر با اعتماد به نفس عليه يك 
ابزار ارتباطي اقدام مي كنند و مي خواهند آن را به طرز غيرطبيعي ای دستكاري كنند، به تاريخ ارتباطات 
و ناممكن بودن انسداد ارتباطي بلندمدت ارجاع مي دهند. در اين مورد نيز بايد به تاريخ ارتباطات مراجعه 
كرد و به آنان هشدار داد كه به جاي اتالف منابع بسيار براي پيش بردن طرحي كه ناخوشايند مردم است، 

به فكر اصالح ساختار فعلي ارتباطات و ايجاد ارتباطات آزاد و پايدار باشند.

ليال شريف، خديجه نوروزي، زهرا رستگارمقدم
روزنامه نگار



حق 
محترم دانستن حریم 

خصوصی یكی از حقوق 
اصلی شهروندان است كه 

در این طرح تضییع 
می شود.

بیش از 10درصد 
كاربران تلگرام ایرانی 

هستند و این سهم قابل توجهی 
است كه می تواند گواه 
بیهوده بودن فیلترینگ 

باشد.

حداقل 300هزار 
كسب وكار مجازی، با 

محدود شدن دسترسی ها 
در ایران از بین می روند.

15 2 دوشنبه 18 مرداد  1400  شماره 8288  درنگ 3 0 2 3 6 3 0
 محدودیت
اینترنت

این شماره

درباره طرح حاشیه ساز صیانت از فضای مجازی و نارضایتی هایی كه در پی خواهد داشت 

وندی تا  گردشگری  وال گسترده؛ از حقوق شهر ز
با عملیاتی شدن »صیانت از فضای مجازی« ما از بازار اقتصاد فضای مجازی در دنیا  با 3هزار میلیارد دالر ارزش جدا می شویم 

افشین كالهی؛ رئیس كمیسیون كسب و كارهای نوین اتاق بازرگانی ایران:

دریایی از مشكالت عجیب 
به وقوع می پیوندد 

درحالی كه طرح صیانــت از فضای مجازی، 
هیاهوی بسیاری در كشــور به پا كرده است، 
آمار رســمی از تعداد كسب وكارهایی كه در 
حال فعالیت  در این فضا هستند وجود ندارد. 
تصور كنید! این همه نهــاد متولی در حوزه 
فضای مجازی وجود دارند كه با تصمیم های 
قهری، سلبی و... برای 80میلیون ایرانی تصمیم می گیرند اما هیچ كدام به 
جمع آوری یا ارائه آمار در این خصوص نپرداخته اند؛ از شورای عالی فضای 
مجازی و مركز ملی فضای مجازی گرفته تا مركز پژوهش های مجلس تا 
نمایندگان و دوستانی كه این طرح را طراحی كرده و ارائه داده اند. چطور 
است كه هیچ كدام هرگز اهتمام به تهیه یك آمار در این حوزه نورزیده اند؟ 
وقتی آمار نداریم چطور می توانیم حكم عادالنه  ای صادر كنیم؟ براساس 
آمارهای منتشرشــده از مؤسســه پژوهشــی خصوصی بتا، هم اكنون 
48میلیون كاربر واتساپ و 48میلیون كاربر فارسی زبان در اینستاگرام 
وجود دارد و یك میلیون صفحه در اینستا درآمد حداقلی دارند. به نظر 
می رسد حدود 200هزار كســب وكار كوچك و متوسط در اینستاگرام 
داریم كه منحصرا درآمدشان از اینســتاگرام است اما صفحات بسیاری 
داریم كه در اینســتاگرام معرفی محصول بازاریابی و.. انجام می دهند و 
به نوعی درآمدزایی آنها به این صفحات به طور غیرمستقیم وابسته است. 
همچنین در روستاها، استان ها و شهرستان ها حدود 500هزار كسب وكار 

به شكل استانی و بومی در پلتفرم های مجازی فعالیت می كنند.
این روزها خیلی ها درباره مشكالت احتمالی برای كسب وكارهای فضای 
مجازی حرف می زنند اما واقعیت این اســت كه این طرح می تواند برای 
خیلی ها مشكالت بسیاری ایجاد كند و این موضوع صرفا به فضای مجازی 
محدود نمی شود. كسب وكارهای بین المللی بدون بستر اینترنت -به شكل 
كنونی- دچار مشكل های جدی می شود. چطور می تواند شركتی خارجی 
برای شركت داخلی بارنامه بفرستد؟ می شود از شركت خارجی خواست 

كه در سروش ثبت نام كند؟
محدودیت اینترنت، دریایی از مشكالت را رقم می زند و كارها را بسیار 
سخت تر می كند؛ مشكالت عجیب وغریبی كه حتی ممكن است االن قابل 
پیش بینی نباشد. برای مثال به راحتی می گویند اشكالی ندارد، یك شبكه 
داخلی درست می كنیم كه همه در آن كار كنند. این نشان می دهد كه 
این دوستان درك درستی از طراحی یك شبكه داخلی ندارند و نمی دانند 
چقدر انرژی و هزینه نیاز است تا شناخته شود یا به مدار كار وارد شود. مگر 
می شود بالفاصله یك پلتفرم تهیه و از آن استفاده كرد. به نظر می رسد 
كه عزم راسخی برای اجرایی كردن این طرح وجود دارد؛ عزم راسخی كه 
می خواهد ما را از بازار اقتصاد فضــای مجازی دنیا با 3هزار میلیارد دالر 

ارزش جدا كند و دور ما حصار بكشد.

كارزار مخالفت با طرح»صیانت 
از فضای مجــازی« را حدود 
یك میلیون نفر امضا كرده اند؛ 
طرحی جنجالی كه چند روزی اســت تبدیل به هشتگی جدی در 
شبكه های مجازی شده است؛ همان پلتفرم هایی كه مردم اضطراب 
مسدودشدن شــان را دارند. تقریبا كمتر كسی را در این روزها پیدا 
می كنید كه با اجرای این طرح موافق باشــد و در آن سودی ببیند. 
صدای اعتراض مردم عادی، اصناف، دانشجویان و... بلند است. البته 
دایره مخالفت با طرح صیانت از كاربران تنها به كسب وكارها محدود 
نشــده و حتی وزارت ارتباطات در آخرین روزهــای فعالیت دولت 
دوازدهم گزارشی مفصل را كه با مشاركت نمایندگان دبیرخانه شورای 
فناوری اطالعات، سازمان نظام صنفی رایانه ای، مركز پژوهش های 
مجلس و تعدادی از كارشناسان این حوزه تهیه شده، منتشر كرده 
است. در نامه آذری جهرمی خطاب به قالیباف آمده است: »رویكرد 
حل مشكل در طرح پیشنهادی به نحوی است كه خود معضلی جدید 
در اعتمادسازی به نظام حكمرانی مجازی كشور می شود و در مواردی 
می تواند معضالت اجتماعی، مدیریتی و حقوقی جدیدی ایجاد كند«. 
در ابتدای این گزارش آمده: »طرح صیانــت با حذف یا بی اثركردن 
نقــش وزارت ارتباطات از فضای مجازی و مسلوب االختیارشــدن 
وزیر ارتباطات، ایجاد نهاد موازی شورای عالی فضای مجازی به نهاد 
جدیدالتاسیس اختیار ایجاد نهاد تنظیم گری بخشی بدون طی مراحل 

قانونی داده است«.
 در این گزارش همچنین آمده است: »این طرح ضمن ایجاد بار مالی 
برای دولت در ابتدای دولت سیزدهم، نشان از اتخاذ رویكردی است 
كه دولت را مقابل مردم و كسب وكارها قرار دهد و حتما در اجرا كشور 
را با چالش های جدیدتری از اهداف مورد نظر طرح قرار خواهد داد«. 
نمایندگان مجلس می گویند این طرح ســه تا پنج ســال به صورت 
آزمایشی اجرا می شود اما واقعیت این اســت كه این یك راه بدون 
بازگشت برای پایان اینترنت كنونی ماست. دره ای است كه اگر درون 

آن بیفتیم دیگر نمی توانیم از آن خارج شویم.

مائده امینی 
روزنامه نگار

نگرانی از افزایش
 قیمت گوشی 

قطع ارتباط ما  
با خانواده هایمان 

هراس سرمایه گذاران 
در ارزهای مجازی 

وندی  حقوق شهر
ود  كاربران از بین می ر

وكارهای بسیاری  كسب 
در معرض خطرند

نابودی كالس های 
آموزشی آنالین 

اگر سرویس هایی مانند 
گوگل، اینستاگرام، گوگل مپ 

و ویز به هر دلیلی مسدود شوند، 
درصورتی كه یك گوشی یا تبلت 

بخواهد وارد ایران شود و اپلیكیشن های 
مسدودشده به صورت پیش فرض رویش 

نصب شده باشد، تعرفه ورودی آن 
گوشی باال می رود.

47درصد ایرانی های 
مهاجرت كرده در آمریكا، 

29درصد در اروپا، 14درصد 
در كشورهای عربی و آفریقا و 
10درصد در آسیا و اقیانوسیه 

اسكان دارند.

همچنین دانشجویانی 
كه این روزها با استادان 

غیرایرانی ارتباط دارند یا در 
تالشند كه برای شركت در فرصت های 

مطالعاتی مختلف اقدام كنند، با اعتراض 
نسبت به طرح موجود گفته اند كه 
امكان پژوهش و پیشرفت از آنها 

سلب می شود.

كرونا قاعده 
كسب وكارهای بسیاری را 

عوض كرد. در روزگاری كه حدود 
2میلیون شغل به واسطه شیوع یك 
ویروس مرگبار از بین رفته است، 
درآمدزایی از راه فضای مجازی 

تنها دستاویز اصناف بود.

خبر 
مسدودشدن 

پلتفرم های خارجی در ایران، 
ولوله ای در اصناف مختلف به پا كرد. 

تعدادی از كسب وكارهای اینترنتی نیز 
با گذاشتن نوار مشكی زیر سایت خود 

مخالفتشان را با محدود كردن 
اینترنت به نمایش 

گذاشته اند.

در 
مرحله بعد كسب وكارها 

هرچند كه به طور مستقیم آسیب 
نمی بینند اما یك كسب وكار برای آنكه 
سایتی داشته باشد تا بتواند از خدمات 

خارجی استفاده كند، شكست می خورد 
چراكه این خدمات بین المللی برای این 

كسب وكار قطع شده و از این طریق 
به كسب وكارها لطمه وارد 

می شود.

فیلترینگ 
در ایران بارها و بارها 

شكست خورده است. براساس 
آمارهای منتشرشده از نوین هاب، 

تعداد كاربران ایرانی تلگرام با 
وجود فیلتربودن این اپلیكیشن، 

50میلیون نفر تخمین زده 
می شود.

براساس آخرین برآوردها، 
تعداد كسانی كه نماد اعتماد 

الكترونیكی دریافت كرده اند بیش از 
40 تا 50 هزارنفر می شود. در واقع اجرای 
این طرح ثبات شغلی جمعیت بسیاری را 

دچار اخالل می كند كه از این راه نان 
می خورند و امروز نگران آینده خود 

هستند. 
كسب وكارهای 

كوچك با اجرایی شدن 
این طرح در همان گام 
نخست از بین می روند 
چراكه پشتوانه ای برای 

ادامه دادن ندارند.

صیانت از فضای 
مجازی می تواند منجر 

به كسب درآمد برای دولت 
و حاكمیت و افزایش قیمت 

برای مصرف كننده شود.

 فعاالن فضای مجازی 
می گویند به جای ایجاد 

محدودیت باید مسیر راه اندازی 
كسب وكارهای اینترنتی را هموار 

كنیم چون افراد زیادی از این 
طریق امرار معاش و ارتزاق 

می كنند.

همین وضعیت 
انگیزه های بسیاری ایجاد 

می كند تا سرویس های بیشتری 
را ببندند چون تعرفه واردات همه 
گوشی های اندرویدی باال می رود و 
درآمد ایجاد می كند، درحالی كه 

آسیبش را كاربر می بیند.

همه 
این ایرانی ها از طریق 

پلتفرم  های خارجی مثل واتساپ، 
اسكایپ و... با خانواده های خود در 

تماسند و در شبكه های مجازی نسبت 
به طرح صیانت از فضای مجازی اعتراض 

كرده اند. آنها می گویند با تحدید 
اینترنت در ایران، ارتباط آنها با 
خانواده هایشان به كلی قطع 

خواهد شد.

سرمایه بسیاری از 
افراد با اجرایی شدن این طرح 
در معرض خطر قرار می گیرد 

كه تعدادی از آنها با هشتك »نه به 
صیانت از فضای مجازی« اعتراض 

خود را به این طرح نشان 
داده اند. 

تبلیغ در فضای 
مجازی آسان ترین، 

سریع ترین و ارزان ترین روش 
است كه با پیاده شدن این 

طرح از بین می رود. 

از طرفی، گردشگر خارجی 
وقتی بداند با سفر به كشوری تمام 
ارتباطاتش با دنیای بیرون و خانواده 

قطع خواهد شد، قطعا چنین مقصدی را 
برای سفر انتخاب نمی كند و به راحتی 

آن را از فهرست مقاصدش حذف 
خواهد كرد.

حسن تقی زاده انصاری، 
رئیس جامعه گردشگری 

الكترونیكی، طرح صیانت مجلس را 
طرحی آسیب رسان به صنعت گردشگری 
كشور توصیف كرده و ضمن اشاره به تضاد 
آن با پروژه »مقابله با ایران هراسی« اعالم 

كرده كه اجراكنندگان این طرح، 
ایران را حذف می كنند.

كسب وكارهای 
گردشگری ارتباط تجاری آنی 

با شركای داخلی و خارجی دارند 
و خدمات خود را از طریق شبكه های 
اجتماعی معرفی و عرضه می كنند 

كه تحدید فضا آنها را تهدید 
می كند. 

حجم زیادی از 
بازاریابی های گردشگری، 

دیجیتال انجام می شود، بنابراین 
اگر این فضا محدود شود فرصت 
معرفی ایران گرفته می شود و 

نمی توانیم دیگر از این ظرفیت و 
فرصت برای معرفی ایران 

استفاده كنیم.

بیش از 90 درصد 
جذب گردشگر و آشنایی 

عالقه مندان به سفر، از طریق فضای 
مجازی اتفاق می افتد. در دنیای امروز، گردشگر 

بدون تحقیق، مقصدی را برای سفر انتخاب 
نمی كند و این شناخت از طریق فضای مجازی و 

شبكه های اجتماعی محقق می شود. چنانچه در این 
فضا محدودیتی به وجود آید بازار گردشگری را از 

دست می دهیم و باعث می شویم كشورهای 
همسایه گردشگران ما را به راحتی جذب 

كنند و كشور ما از فهرست مقاصد 
گردشگری خارج شود.

از موضوعاتی كه این 
سال ها روی آن تأكید زیادی 
می شد معرفی درست ایران با 

توجه به پروژه ایران هراسی و تبلیغات 
سنگین دنیا علیه ایران بود كه این امر 

به كمك فضای مجازی به خوبی 
در حال انجام بود.

كسب وكارهای بزرگ 
هم كه ورودی هایشان از 

پلتفرم هایی مثل اینستاگرام وگوگل 
است و مردم آنها را جست وجو می كنند 

اگر مسدود شوند، دچار ضرر و زیان 
می شوند؛ كسانی كه در این سال ها 

سرمایه گذاری های زیادی 
انجام داده اند.

براساس بعضی از 
روایات شغل یك میلیون 
نفر به اینستاگرام،  تلگرام و 

پلتفرم های مشابه وابسته است كه 
محدودشدن فضای مجازی، 

آنها را از بین می برد. 

با اجرای این 
طرح در مرحله اول 

كاربران به طور مستقیم از 
حقوق خودشان در فضای 

مجازی خلع خواهند 
شد. 

صدای اعتراض 
آنها كه با آموزش های 
آنالین امرار معاش 

می كنند هم این روزها 
بلند است.

زبان آموزان، 
معلم های دروس مختلف 

و... كه بیشتر از طریق كالس های 
آنالین این روزها امرار معاش می كنند 
می گویند كه با از دسترس خارج شدن 

برنامه ای مثل اسكایپ دیگر 
نمی توانند كالس های خود را 

برگزار كنند. 

مشاور های خانواده، 
تراپیست ها و روانپزشكان هم 

این روزها از برنامه هایی مثل واتساپ، 
اسكایپ و... برای برگزاری جلسات خود 

استفاده می كنند كه محدود شدن 
فضای مجازی می تواند این 

جلسات را مختل كند. 

براساس آماری 
كه وزارت امور خارجه 

ایران در سال99 منتشر كرده 
است، بیش از 4میلیون ایرانی 

در خارج از ایران زندگی 
می كنند.

براساس 
آماری كه اتاق بازرگانی 
ایران در خرداد ماه امسال 
منتشر كرده است، حدود 
8میلیون نفر در ایران در 
ارزهای مجازی ثبت نام 

كرده اند.

كاربران 
در فضای مجازی 

هم از حقوق شهروندی 
برخوردارند و صیانت از 

حقوق آنها وظیفه 
دولت هاست.

 حق دسترسی 
آزاد به اطالعات موجود 

در فضای مجازی یكی دیگر 
از حقوق شهروندان است كه 

در این طرح دیده نشده 
است. 

حق انتخاب بین 
برنامه های اینترنتی 

)وب سایت ها، نرم افزارها، 
اپلیكیشن ها و...( هم یكی دیگر از 
حقوق مسلم شهروندان است كه 
»صیانت از فضای مجازی«  آن 

را مخدوش خواهد كرد.

گردشگران »ایران« را 
از مقاصد خود حذف 

می كنند 



    واكنش به صيانت 
برخي چهره هاي رسمي و سياسي كشور نسبت به طرح صيانت از حقوق كاربران 

در فضاي  مجازي و ساماندهي پيام رسان هاي  اجتماعي واكنش نشان دادند
121نماينده مجلس ايران روز چهارشنبه ششم مرداد 
امسال به رغم مخالفت هاي گسترده كاربران ايراني 
شبكه هاي اجتماعي رأي دادند كه كميسيون ويژه اي 
درباره اجرايي شدن طرح »صيانت از حقوق كاربران در فضاي  مجازي و ساماندهي پيام رسان هاي  
اجتماعي« تصميم گيري كند. اين خبر واكنش هاي زيادي را از سوي چهره هاي سياسي و اجتماعي 

به دنبال داشت كه در ادامه به برخي از آنها اشاره مي كنيم:

معاوناولرئيسجمهور
 اسحاق جهانگيري در آيين افتتاح نوزدهمين دوره مسابقات ملي مهارت، به ورود دانش 
و فناوري هاي نوين در فضاي جديد جهاني و ورود به داخل كشور اشاره و تصريح كرد: 
نبايد زماني كه با يك پديده جديد روبه رو مي شــويم تنها به فكر عوارض سياسي و 
اجتماعي و ممنوعيت استفاده از آن پديده باشيم. با علم و فناوري نمي توان مبارزه كرد 
البته اين مباحث نيازمند قواعد و قوانين حكمراني دقيقي هستند كه بايد به درستي 
نوشته شود. نمي توان با مردم خود مبارزه كرد. پيشرفت كشور در سازگاري، گفت وگو 

و جلب مشاركت مردم براي وضع قوانين جديد است.

وزيرارتباطات
 محمدجواد آذري جهرمي روز پنجشنبه هفتم مرداد با انتشار يادداشتي در صفحه »تلگرام« 
خود، به انتقاد از طرح محدودسازي و سانسور اينترنت پرداخت و هشدار داد كه اين طرح »نه 
 تنها نظامي را براي حكمراني سايبري كشور ايجاد نمي كند، بلكه نظام حكمراني فضاي حقيقي 
كشور را هم تضعيف خواهد كرد«. او نوشت اين طرح احتماال به محدوديت گسترده پهناي 
پيام رسان هاي اجتماعي و فيلترينگ آنها مي انجامد. به اعتقاد او در اين طرح حمايت مؤثري 

از كسب وكارها پيش بيني نشده است.

وزيرفرهنگوارشاداسالمی
سيدعباس صالحي در پيام توييتري نوشت: به نظرم تعبير»موارد ضروري« در اصل ۸۵ قانون 
اساسي در ارجاع قانونگذاري به كميسيون، سختگيرانه تر از تعبير »مسائل بسيار مهم« در 
اصل ۵9قانون اساسي در همه پرسي است. موارد متعدد اعمال اصل ۸۵ را شاهديم اما گويا 

هيچ مورد بسيار مهم براي مراجعه مستقيم به مردم در چهار دهه مجلس نداشتيم!

معاونحقوقیرئيسجمهور
 لعيا جنيدي در گفت وگو با ايلنا گفت؛ اليحه بايد از سوي دولت بررسي دقيق و كارشناسي 
شود و سپس به مجلس ارسال شود؛ يعني تمام ابعاد اجرايي و غيراجرايي آن سنجيده شود و 
اصل تقدم اليحه بر طرح به ويژه در اين موضوعات حتما بايد رعايت شود. در زمان طراحي 
اليحه و تصويب آن بايد محدوديت ها جنبه استثنايي داشته باشد و تضمين حقوق و آزادي ها 
كه در اصل است و مطابق فصل سوم قانون اساســي است بايد جنبه اصل داشته باشد، در 

غيراين صورت روح و متن قانون مي تواند در تقابل با قانون اساسي قرار بگيرد.

رئيسدفتررئيسجمهور
محمود واعظي در گفت وگو با ايسنا گفت؛ روشن است كه مردم هنوز از آنچه طراحان اين طرح 
درباره محتواي آن مي گويند قانع نشده اند و هنوز هم متن موثقي از جزئيات طرح در اختيار 
افكار عمومي قرار نگرفته است. آنچه در اين زمينه اهميت دارد، شفافيت كامل در مواجهه با 
مردم و اقناع كامل آنان درخصوص قانون است. مردم نامحرم نيستند كه ما در خفا براي آنها 

قانون بنويسم و ديوارهاي كوتاه و بلند بسازيم.

دستياروزيرامورخارجه
 رسول موسوي در توييتي نوشت با چند متخصص برجسته درباره طرح صيانت فضاي مجازي 
صحبت كردم. به لحاظ فني/ اقتصادي/ الزامات و احتياجات ارتباطات بين المللي كشــور 
اجرايي شدن طرح )به شكلي كه مطرح است( را غيرممكن مي دانستند. سؤال كردم پس چرا 

اين طرح پيگيري مي شود؟ جواب دادند: نمي دانيم. شما سياسيون پاسخ دهيد!

رئيسسازمانپدافندغيرعاملكشور
سردار غالمرضا جاللي در يادداشتي نوشت از پيش نويس اوليه طرح تا تصويب قانون، فضاي 
بسياري براي گفت وشنود وجود دارد كه انتقادات اخير هم قطعا به پختگي اين طرح كمك 
مي كند. البته برخي انتقادات به طرح مجلس، وارد و برخي ناشي از فضاسازي افرادي است كه 

منافع آنها به خطر افتاده است.

نمايندهمردمچابهاردرمجلس
معين الدين سعيدي هم اين طور واكنش نشان داد: از محضر ملت بزرگ ايران عذرخواهي 
مي كنم، امــروز روز خوبي بــراي مجلس نبود. مجلســي كه براي آب خوزســتان و 
سيستان وبلوچستان و كروناي سيستان و بلوچستان و گلستان و مشكل واكسيناسيون 
جلسه غيررسمي نداشــت، براي بحث طرح صيانت از حقوق كاربران در فضاي مجازي و 
ساماندهي پيام رسان هاي اجتماعي، هم جلسه غيرعلني تشكيل داد و هم متأسفانه بررسي 

اين موضوع را به ماده۸۵ ارجاع داد، آن هم در شرايطي كه ايرادات اساسي به آن وارد بود.

عضوحزباتحادملتايران
علي شكوري راد در توييتي نوشت كه طرح مجلس با عنوان »حمايت از حقوق كاربران 
فضاي مجازي« اگر مردمي مي بود، در همان صحن علني مورد بررسي قرار مي گرفت، نه 
اينكه پس از دوبار خروج از دســتور، اختيار تصويب آن براي اجراي آزمايشــي به 
كميسيون داده شود تا مباحث آن در پس پرده صورت گيرد. اين كارها موجب گسست 

بيشتر مردم از نظام خواهد شد.

رئيسدولتاصالحات
 سيدمحمد خاتمي در گفت وگو با ايلنا گفت؛ اين طرح با روح قانون اساسي مغاير است و در 
كوتاه مدت حاصل آن نارضايتي بحق مردم و خلل بيشتر در زندگي تحت  فشار آنان است و 

هزينه هاي بي فايده، بلكه پرضرر براي كشور، ملت و دولت دارد.

فعالسياسیاصالحطلب
 ابراهيم اصغرزاده در توييتر خود نوشت: دسترسي به اينترنت آزاد و نامحدود حق  همگان 
است و تجربه نشان  داده با بلندترساختن ديوار زندان ها و افزايش پرونده سازي، محروم شدن 
مردم از اينترنت و امنيتي كردن فضاي مجازي، براي اقتدارگراها و متحدان سياسي شان راه 

 نجاتي يافت نخواهد شد.

رئيسانجمنصنفیروزنامهنگارانواستادعلومارتباطات
حسن نمكدوست تهراني در توييتي در اين باره نوشت: برگزاري جلسه غيرعلني و رأي به 
اعمال اصل۸۵ درباره به اصطالح طرح-صيانت! مثل آب خوردن حقوق ملت را نقض و ادعاي 

شفافيت مي كنند.

تحليلگراصولگرا
پرويز اميني هم اين اقدام مجلس را با وجود مشكالت فراوان كشور عجيب دانست و نوشت: 
انســان در عجب مي ماند درحالي كه نارضايتي و اعتراض به آب و برق و كرونا و واكسن و 
فشارهاي اقتصادي همه سطوح جامعه را دربرگرفته است، اقدام به تصويب طرحي در مجلس 
شود كه اكثريت مردم با آن مخالفند و حس عمومي منفي ايجاد مي كند. برخي چرا اصرار دارند 

بالهت خود را به قانون تبديل كنند؟
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هدا عربشاهي
روزنامه نگار

 گفت و گو با دكتر امين گلستاني، محقق و مدرس حوزه استراتژي فناوري اطالعات درباره وضعيت اينترنت ماهواره اي 
و فناوري جديد استارلينك در ايران

اينترنتماهوارهای،شكافديجيتالراتعديلمیكند

اينترنت ماهواره اي از چه زماني رواج يافت؟
اينترنت  ماهواره اي )Satellite Internet( به طور عمده 
در مناطقي به كار مي رود كه دسترسي اينترنت هاي رايج 
به آنها ممكن نباشد. اين فناوري براساس منظومه هاي 
ماهواره اي شكل گرفته و شــركت هاي بسيار زيادي از 
حدود 15، 16ســال قبل در اين حوزه فعاليت مي كنند 
كه ازجمله  آنها مي توانم به شركت هاي وياَست و ويزنت 
كه از سال 2012مشتريان بسيار زيادي دارند اشاره كنم. 
در گذشته، مسئله مهمي كه درخصوص اين نوع اينترنت 
وجود داشت اين بود كه عمدتا ماهواره هاي اين فناوري 
در مدار زمين ثابت )GEO( قرار داشتند اما بعد از اينكه 
تأخيرات بســيار طوالني موجب نارضايتــي كاربران از 
خدمات ماهواره اي دسترسي به اينترنت شد اين فناوري 
تغيير كرد و درحال حاضــر ماهواره ها را در مدار پاييني 
)LEO( قرار مي دهند؛ يعني از ارتفاع 36هزار كيلومتري 
به مدار 500كيلومتري آمده اند و تعداد آنها هم بســيار 
زياده شده اســت و در مجموع، منظومه اي ماهواره اي 
را پيرامون زمين تشــكيل داده اند كه با ســرعت باالي 
حدود 100مگابيت /ثانيه براي دانلود و ســرعت حدود 
20مگابيت /ثانيه براي آپلود، اينترنت عرضه مي كنند و 
نكته مهم در اين ماهواره ها كاهش قابل توجه زمان تأخير 
است كه به حدود 20ميلي ثانيه رسيده كه حتي از تأخير 
فناوري فيبر نوري هم كمتر اســت. به طوركلي، به نظر 
مي رسد كه اين بازار با اقبال مواجه شده و اين شركت ها 
هم هر روز به دنبال افزايش تعداد ماهواره هاي خودشان 
در فضا هستند تا بتوانند دسترسي كاربرانشان را به باند 

پهن فراهم كنند.

اين خدمات از چه ســالي وارد ايران شد 
و دسترسي به آن هم اكنون براي چه كساني ميسر 

است؟
اينترنت ماهواره اي در ايران از سال 1375وجود داشت 
اما در آن  زمان با سرعت بسيار پايين 128كيلوبيت/ثانيه 
و 512كيلوبيت /ثانيه عرضه مي شد. سازوكارهاي قانوني 
براي استفاده از اين فناوري طبق مقررات سرزميني در 
كشور ما هم شكل گرفته است و شركت ها و ارائه دهندگان 
اينترنت مي توانند ازطريق اخذ پروانه هاي SAP )خدمات 
 GMPCS انتقال عمومي داده ها از طريق ماهــواره ( و
)خدمات مخابراتي ارتباطات همراه بين المللي ماهواره اي( 
خدمات اينترنت ماهواره اي را ارائه دهند. شــركت هاي 
زيادي در اين زمينه وارد شده اند. بسياري از آنها شركاي 
تجاري خارجي فني دارند و با استفاده از تجهيزات بسيار 

قدرتمند سعي در توزيع اين نوع اينترنت و افزايش سطح 
رضايتمندي كاربران و مشتريان خودشان دارند. بنابراين، 
اينترنت ماهواره اي موضوع جديدي نيست، هرچند قبال 
صرفا كاربرد نظامي داشته اما امروزه جنس تجاري تري 
پيدا كرده و اكنون هم صحبت از اين شده كه كل زمين به 
فناوري نسل اينترنت ماهواره اي مجهز شود و اين موضوع 

مورد توجه بسياري از مردم قرار گرفته است.

اين روزها همه از فناوري اســتارلينك 
شركت اسپيس ايكس صحبت مي كنند. در ايران هم 
مناطق بسياري از نعمت اينترنت پرسرعت محروم اند 
و بنابراين، دسترسي به اين فناوري مي تواند با هزينه 
كمتري نسبت به شبكه هاي موبايل و اي دي اس ال 
اينترنت را به اين مناطق ببرد. سواي اينكه اين سامانه 
هنوز ايران را پوشش نمي دهد اما درصورتي كه روزي 
كشور ما هم در دامنه پوشش دهي ماهواره هاي شركت 
ايالن ماسك قرار گيرد به نظر شما امكان عرضه آن به  

شكل قانوني در ايران وجود دارد؟
ايران هم همانند ساير كشورها مي تواند از فرصت هايي كه 
در حوزه فناوري به وجود مي آيد استفاده كامل را ببرد. در 
اين حوزه، معاهدات بين المللي خاصي وجود دارد و هر 
كشوري هم طبيعتا از الزامات و محدوديت هاي خاص 
خودش برخوردار اســت كه هم اپراتورهاي ماهواره اي 
ملزم به اجراي آنها هستند و هم سرويس هاي ارتباطات 
ماهواره اي بايد آنها را رعايت كنند و نمي توانند برخالف 
خواست كشــورها عمل كنند. بنابراين، عرضه اينگونه 
خدمات هميشه سازوكار قانوني خودش را داشته و اگر 

اين فناوري جديد هم بتواند در ايــن چارچوب قانوني 
قرار گيرد قطعا مي تواند خدماتش را ارائه كند و كشــور 
هم مي تواند از مزاياي بسيار خوبي در اين زمينه بهره مند 
بشود. از اين طريق مي تواند به مناطق محروم و نقاط دور 
و كمتر برخوردار سيگنال رساني، اينترنت ارائه دهد و به 
كمك آن، شــكاف ديجيتال را كه در برخي نقاط وجود 
دارد تعديــل كند و ظرفيت خدمات رســاني در فضاي 
مجازي را افزايش قابل توجهي بدهد. فراموش نكنيم كه 
در فناوري هاي جديد فرصت هاي بديع و تكرارنشدني 
مســتتر اســت و گروه هايي كه زودتر به اين فناوري ها 
روي بياورند مي توانند در مزاياي خاصي همواره پيشرو 
باشند و تا مدت بسيار زيادي در يك اقيانوس بسيار آرام 
با تعداد رقباي اندك به سوددهي و بهره برداري برسند. 
نمي خواهم بگويــم كه ارتباطات اينترنــت ماهواره اي 
دارند الگوي ارتباطات را تغيير مي دهند. ما قطعا باوجود 
ارتباطات ماهواره اي بازهم نيازمنــد خدمات موجود و 
نحوه توزيع اينترنت به شكل كنوني خواهيم بود اما اين 
فناوري مي تواند به اينكه حجم بسيار بااليي از داده ها با 
سرعت بســيار بااليي با تأخير زماني بسيار كمي تبادل 
شود، كمك بسيار زيادي بكند و حاال اين سياستگذاران و 
دست اندركاران حوزه فناوري هستند كه بايد فكر بكنند 
و از اين پارادايم جديدي كه دارد شكل مي گيرد حداكثر 
استفاده را درجهت حفظ منافع كشور و خدمات رساني 

بهتر به مردم بكنند.

در روزهاي اخير طــرح صيانت از فضاي 
مجازي نگراني هايي را درخصــوص قطع اينترنت 

جهاني يا كندي دسترســي به آن به خصوص براي 
برخي خدماتي كه مورد استقبال زياد كاربران قرار 
دارد به وجود آورده اســت و از اين رو، مردم به اين 
مسئله فكر مي كنند كه در آينده بايد به راهكارهاي 
ماهــواره اي فكر كنند. به نظر شــما درصورتي كه 
ماهواره هاي اسپيس ايكس ايران را هم پوشش دهند 
اما استفاده از اين فناوري در زيرساخت هاي قانوني 
وارد نشود چقدر فرضيه استفاده از آن بين كاربران 

حقيقي تحقق پذير خواهد شد؟
اين فناوري با پوشش بسيار زيادي كه دارد مي تواند تمام 
ابعاد جغرافيايي را در بربگيــرد و دورافتاده ترين نقاط را 
هم به سرويس اينترنت پرسرعت متصل كند و همانطور 
كه گفتم اين يكي از مزاياي اين فناوري اســت. البته به 
شرطي كه ارائه دهندگان اين خدمات از الزامات و مقررات 
وضع شــده در كشــورهاي مختلف تمكين كنند. اين 
فناوري در شرايط استاندارد جوي مناسب، عملكرد بسيار 
خوبي را نشان داده است. هرچند در شرايط آب وهوايي 
نامساعد كيفيتش حدود 30درصد افت مي كند اما بازهم 
براي بســياري از نقاط دور از دســترس بهترين گزينه 
ارتباطي است. توجه داشته باشيد كه درحال حاضر حدود 
نيمي از كره زمين فاقد اينترنت است كه بخش وسيعي 
از بيابان ها و كوهستان ها ازجمله اين مناطق اند؛ بنابراين 
با اين سرويس كشتي ها و هواپيماها را مي توان بااستفاده 
از آنتن ارائه فازي و اصول اينترنت اشــياي فرازميني به 
همديگر متصل كرد و انقالبي را در حــوزه اتصال هاي 
فرازميني به وجود آورد. در اين خصوص، برخورد كشورها 
با اين فناوري البته برپايه منافع و صالحديدشان بسيار 
متفاوت است. كشــورهايي مثل چين و روسيه اساسا 
عالقه اي به داشتن ســرويس هاي ماهواره اي خارجي 
ندارند. اما در ايران در تير 1399با تصويب مقررات حاكم 
بر حقوق ســرزميني ارائه خدمات ماهواره اي در ايران، 
مقررات حقوقي فعاليت اپراتورهــاي داخلي و خارجي 
ماهواره  در كشور ايجاد شد؛ هرچند اپراتورهاي ماهواره 
بايد براي تأسيس شــبكه ماهواره اي، مقررات راديويي 
بين المللي را كه اتحاديه جهاني مخابرات تعيين كرده 
رعايت كرده باشند تا براي ارائه سرويس هاي ماهواره اي 
به ساير كشورها بتوانند از سطح وجاهت قانوني درستي 
برخوردار باشند. حتي با فرض اينكه استارلينك بدون اخذ 
مجوزهاي الزم در ايران قابل دسترسي شود استفاده از 
آن هم همانند شبكه هاي تلويزيوني ماهواره اي غيرقانوني 
مي شود و احتماال هم به طرق فني از سيگنال رساني آن 

جلوگيري خواهد شد.

استارلينك، فناوري مبتني بر صورت فلكي ماهواره اي است 
كه از مجموعه اي از ماهوار  ه هاي كوچك در مدار پاييني زمين 
تشكيل شده است. در هفته هاي اخير نسخه بتاي اين فناوري 

در 11كشور راه اندازي شد. هرچند از نظر فني اين سرويس 
در آينده مي تواند بيشتر جمعيت جهان را پوشش دهد اما 
خدمات حقيقي آن، فقط در كشورهايي عرضه مي شود كه 
مجوزهاي الزم را براي ارائه خدمات در حوزه هاي خاص ملي 
اعطا كرده باشند. اين شــركت تاكنون هزارو737ماهواره 
پرتاب كرده است كه از اين تعداد 11۵ماهواره ناموفق بوده  اند 

و هزارو62۵ماهواره فعال شــده اند كه البته درحال حاضر 
هيچ يك از آنها فضاي سرزميني ايران را پوشش نمي دهند. 
همشهري درخصوص سابقه اســتفاده از خدمات اينترنت 
ماهواره اي در ايران و پتانسيل هاي استفاده از اين فناوري 
جديد با دكتر امين گلستاني، محقق و مدرس حوزه استراتژي 

فناوري اطالعات گفت وگو كرده است.

اينترنت در حصار تحريم 
همه كشورهاي جهان براي محدود كردن اينترنت اغلب انگيزه مشترك سياسي دارند 

در عصر تكنولوژيك كه بيش از 4ميليارد نفر بــراي كوچك ترين كار خود از اينترنت 
استفاده مي كنند، مقوله محدوديت دسترسي به اينترنت غيرممكن به نظر مي رسد اما 
حقيقت دارد و بسياري از دولت ها به دنبال كنترل آن هستند و سانسور درحال افزايش 
است. انگيزه مشترك محدوديت و سانسور اينترنت، اغلب سياسي است؛ خواه تحت عنوان جلوگيري از هرج و مرج روز انتخابات، 
مانند آنچه در جمهوري كنگو ديده شد، يا كنترل كامل اطالعاتي كه شهروندان به آن دسترسي دارند، مانند كره شمالي. احزاب 
حاكم با كنترل اينترنت در تالش هستند از فعاليت مخالفان خود جلوگيري كنند و بر ارتباطات آنالين نظارت داشته باشند. از 
اين طريق حتي دولت ها مي توانند تسلط بيشتري بر آنچه مردم مي گويند و انجام مي دهند داشته باشند. دسترسي به اينترنت 
در هر كشوري متفاوت است؛ ظاهرا اينترنت براي كاربران در آمريكا مي تواند كامال متفاوت از تجربه آنالين افراد ديگر كشورها 
باشد. برخي از اين تغييرات به دليل سانسور دولت بر خدمات آنالين است كه تهديد بزرگي براي آزادي اينترنت در سراسر جهان 
محسوب مي شود. اما شركت هاي خصوصي كه بسياري از آنها در آمريكا مستقر هستند، موانعي را براي كاربران سراسر جهان 

ايجاد مي كنند كه مي خواهند آزادانه در اينترنت كاوش كنند.

فتانه احدي
روزنامه نگار

 محدودیت
اینترنت

این شماره

شيوا نوروزی
روزنامه نگار

اينترنت ماهواره اي 
موضوع جديدي 
نيست، هرچند قبال 
صرفا كاربرد نظامي 
داشته اما امروزه 
جنس تجاري تري 
پيدا كرده و اكنون 
هم صحبت از اين 
شده كه كل زمين 
به فناوري نسل 
اينترنت ماهواره اي 
مجهز شود و اين 
موضوع مورد توجه 
بسياري از مردم 
قرار گرفته است

چين سخت ترين 
برنامه سانسور 
در جهان را دارد. 
دولت، جست وجوها 
را فيلتر مي كند، 
سايت ها را مسدود 
مي كند و محتواي 
ناخوشايند را پاك 
مي كند و عبارات 
جست و جو در مورد 
استقالل تايوان 
يا كشتار ميدان 
تيان آنمن را به 
موارد مطلوب براي 
حزب كمونيست 
تغيير مي دهد. 
چين به عنوان 
يكي از بزرگ ترين 
سانسوركنندگان 
اينترنت، از يك 
مانع ديجيتال 
وسيع با نام مستعار 
»فايروال يا ديوار 
آتش بزرگ چين« 
استفاده مي كند

سازمان ملل متحد قطع دسترسي كاربران به اينترنت را نقض بين المللي 
حقوق مدني و سياسي مي داند. همچنين از همه كشورها مي خواهد كه 
دسترســي به اينترنت در همه زمان ها، ازجمله در زمان ناآرامي هاي 
سياسي مقدور باشد. ســازمان ملل متحد معتقد است در زماني كه 
دولت هاي جهان از قدرت اينترنت و فناوري هاي اطالعات و ارتباطات 
)ICT( در زمينه هايي مانند آموزش، بهداشت و رشد اقتصادي استفاده 
مي كنند، قطع و محدوديت اينترنت بسيار مضر است. اين سازمان از 
سياستگذاران مي خواهد هر زمان كه محدوديت دسترسي را ابزاري 

براي مقابله با چالش هاي سياست مي دانند، »دوبار فكر كنند.«

كشورهايي كه بيشترين محدوديت اينترنتي را دارند
محدوديت اينترنتي در بسياري از كشــورها رخ مي دهد اما برخي از 
كشورها بيشتر تحت كنترل قرار دارند. در كره شمالي همه وب سايت ها 
تحت كنترل دولت هستند. حدود 4درصد مردم به اينترنت دسترسي 
دارند. كره شمالي شــايد بدنام ترين سانسور كننده اينترنت باشد زيرا 
كمتر از 30وب سايت از داخل اين كشور در دسترس است. استفاده از 
اينترنت در اين كشور بيشتر محدود به پرسنل دولتي و نظامي است 
و هزاران نفر در كره شــمالي پس از تحليف كيم جونگ اون مجبور به 
تحويل تلفن هاي همراه خود شدند زيرا ترس از پنهان شدن اطالعات 
ضددولتي وجود داشت. در برمه نهادهاي الكترونيكي اي ميل ها را فيلتر 
كرده و سايت هايي كه نقض حقوق بشر را افشــا مي كنند يا با دولت 

مخالف هستند را مسدود مي كنند.
در كوبا اينترنت فقط در نقاط تحت كنترل دولت، در دسترس است. 
فعاليت آنالين از طريق مسدودكردنIP، فيلتر كردن كلمات كليدي 
و بررسي ســابقه مرور كنترل مي شــود. فقط كاربران حامي دولت 
مي توانند محتــوا را بارگذاري كنند. به رغم ســرمايه گذاري خارجي 
براي آنالين كردن كشور، اينترنت فقط براي بخش كوچكي از مردم 

در دسترس است.
در عربســتان حدود 400هزار سايت مسدود شــده است، به ويژه هر 

سايتي كه در مورد موضوعات سياسي، اجتماعي يا مذهبي مخالف با 
باورهاي رژيم سلطنتي است. تمام ترافيك اينترنتي به كشور از طريق 
روتر كنترل شده و تحت نظارت وزارت كشور انجام مي شود و بخشي 
از دولت مسئول نگهداري فهرست وب سايت هاي مسدود شده قبلي 
است. از زمان تصويب قانون چاپ و نشــر با فرمان پادشاهي در سال 
2003، بيش از نيم ميليون وب ســايت در اين فهرست قرار داده شده 
است. بسياري از فعاليت هاي مجازي در اين كشور مي تواند به عنوان 
تالشي براي ايجاد اختالفات عمومي تلقي شود و مجازات 5سال حبس 

براي چنين اقدام هايي درنظر گرفته شده است.
چين سخت ترين برنامه سانسور در جهان را دارد. دولت، جست وجوها 
را فيلتر مي كند، سايت ها را مسدود مي كند و محتواي ناخوشايند را 
پاك مي كند و عبارات جســت و جو در مورد استقالل تايوان يا كشتار 
ميدان تيان آنمن را به موارد مطلوب براي حزب كمونيســت تغيير 
مي دهد. چين به عنوان يكي از بزرگ ترين سانسوركنندگان اينترنت، 
از يك مانع ديجيتال وسيع با نام مستعار »فايروال يا ديوار آتش بزرگ 
چين« استفاده مي كند. اين ديوار براي محدود كردن انتشار اطالعات 
در چين استفاده مي شود و مي تواند آدرس هاي IP  را مسدود كند، نتايج 
موتورهاي جست وجو را فيلتر كرده و حتي درخواست هاي محتواي 
محدود را به صفحات طرفدار چين تغيير مسير دهد. محدوده سانسور در 
چين آنقدر پربار است كه بسياري از روزنامه نگاران و گردشگران مجبور 

مي شوند با استفاده از وي پي ان، فايروال را دور بزنند.
در ســوريه وبالگ نويســاني كه »وحدت ملي را به خطر مي اندازند« 
دستگير مي شوند. كافه هاي سايبري بايد از همه مشتريان درخواست 
هويت كنند، زمان استفاده را ثبت كرده و اطالعات را به مقامات گزارش 

دهند.
در تونس ارائه دهندگان خدمات اينترنتي بايد آدرس IP و اطالعات 
شخصي همه وبالگ نويســان را به دولت گزارش دهند. ارائه ترافيك 
اينترنتي از طريق يك شبكه مركزي انجام مي شود. دولت تمام محتواي 

بارگذاري شده را فيلتر كرده و اي ميل ها را زيرنظر دارد.

ويتنام كمونيستي از ياهو، گوگل و مايكروسافت مي خواهد كه اطالعات 
مربوط به همه كاربران و وبالگ نويســان كه از سيســتم عامل خود 
استفاده مي كنند را فاش كنند. وب سايت هاي منتقد دولت و همچنين 
وب سايت هايي كه طرفدار دمكراسي، حقوق بشــر و آزادي مذهبي 
هستند را نيز مسدود مي كند. تركمنستان، تنها ارائه دهنده خدمات 
اينترنت دولت است. دسترسي به بسياري از سايت ها را مسدود كرده و 
تمام حساب هاي اي ميل را درGmail، Yahoo و Hotmail  نظارت 

مي كند.
در اتيوپــي با وجود اينكــه تنها درصد كمــي از مردم بــه اينترنت 
دسترسي دارند، اما از زمان وضع قوانين ضدتروريسم در سال 2009، 
محدوديت هاي زيادي براي ارســال هرچيزي كه قابل مشاهده باشد 
اعمال مي شود. 2شهروند اين كشور به جرم گفتار آنالين به چند سال 
زندان محكوم شده اند. در اريتره دسترسي به اطالعات در سراسر كشور 
مقدور نيست. استفاده از اينترنت واي فاي و تلفن ممنوعيت دارد. مردم 
تنها از طريق مودم هاي كم سرعت مي توانند به اينترنت دسترسي داشته 

باشند كه ميزان دسترسي آن بسيار پايين و در حد يك اكانت است.
در برخي از كشــورها مانند بالروس، برمه، مصر، عربستان سعودي، 
سوريه، تونس، تركمنستان و ازبكستان مردم براي دسترسي به اينترنت 
دچار مشكل هســتند. همچنين مكزيك، ميانمار، نيوزلند، نيجريه، 
پاكستان، پاراگوئه، فيليپين جزو كشورهايي هستند كه سانسور در 
فضاي مجازي را اعمال مي كنند. كشورهاي ديگر، ازجمله كشورهايي 
كه خود را سنگر دمكراســي مي دانند، مانند انگلستان و آمريكا، نيز 
اينترنت را سانسور مي كنند. دليل نظارت بر اينترنت در اين كشورها 
معموال حفاظت از كشور در برابر فعاليت هاي تروريستي يا جنايتكارانه 
است. برجسته ترين آن، دستورالعمل حق نسخه برداري اتحاديه اروپا 
است كه مي تواند استفاده از اينترنت را به عنوان يك ابزار ارتباطي محدود 
شده توسط قوانين كشورهاي مربوطه درنظر بگيرد و عمال به دولت ها 
اجازه مي دهد تا تعيين كنند كه افرادشان مجاز به ارائه يا مشاهده آنالين 

چه محتوايي هستند.
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دختران امید و انتظار
ورزشكاران زن ايران هرچند در بازي هاي المپيك توكيو روي سكو نرفتند، اما توجه و توقع جامعه، ورزش كشور را به آينده آنها اميدوار كرده است

+تيمرتبه

394133113 آمريكا1

38321888  چين2

27141758ژاپن3

22212265بريتانيا4

20282371روسيه5

3227  ايران27

  مدال كمتر، مرغوبیت 
بیشتر، رتبه پايین تر

  من خائن نیستم!

مقايسه نتايج ايران در رشته هاي مختلف از 
المپيك2016 ريو تا المپيك2020 توكيو

مسي در كنفرانس مطبوعاتي با 
چشماني گريان داليل رفتنش 

از بارسلونا را توضيح داد
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 در مقايســه با دوره هاي قبل المپيك، زنان ايران با تعداد بيشتري به 
بازي هاي المپيك توكيو اعزام شدند، اما آيا آنها موفق تر از دوره هاي 
قبل هم بودند؟ در بازي هاي لندن، زنان ايــران ركورد زدند و پس از 
پكن2008 كه تنها 3 نماينده داشتند، با 8 نماينده به المپيك رفتند، 

در ريو تعداد به 9 نفر رسيد و در توكيو به 10. البته براي بازي هاي توكيو 
با بي تدبيري فدراسيون وزنه برداري، ســهميه پريسا جهانفكريان 
به خاطر جراحي كتف سوخت شد. از نظر تعداد، زنان اين بار جلوتر از 
دوره هاي قبل بودند، ولي از نظر نتيجه، عملكرد بهتري در مقايسه با 

المپيك ريو ثبت نشد. با اين حال، اتفاقات ديگري در توكيو و تهران 
افتاد كه مي تواند ورزش ايران را بــه نتايج بهتر زنان در المپيك هاي 

بعدي اميدوار كند:
1   مدال آوري: مدال بهترين معيار براي مقايســه است. زنان از نظر 

مدالي در مقايسه با دوره قبل عملكرد ضعيف تري داشتند. در بازي هاي 
ريو كيميا عليزاده  با مدال برنز تكوانــدو، تاريخي ترين مدال ورزش 
زنان ايران را گرفت. در اين دوره مدالي به دست نيامد، اما با اين حال 

نمي شود گفت عملكرد زنان ضعيف  بود.

   المپیک
 از پشت لنز

نگاهي به قاب هاي ماندگار 
1918توكيو 2020

ادامه در صفحه 18
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دختران اميد و انتظار
ورزشكاران زن ايران هرچند در بازي هاي المپيك توكيو روي سكو نرفتند، اما توجه و توقع جامعه، ورزش كشور را به آينده آنها اميدوار كرده است

حميده عباسعلي در كاراته نزديك ترين فرد به مدال بود، اما به آن نرسيد. 
از روزهاي قبل المپيك تا آخرين روز بازي ها كــه او روي تاتامي برود، 
پيش بيني مي شــد كه مدال طالي وزن 61+كيلوگرم بازي ها براي حميده است. عباسعلي 
چند ماه قبل از المپيك آسيب ديد و با جراحي اجباري شانسي براي حضور در المپيك نداشت، 
اما با تعويق بازي ها، او به يكي از شانس هاي مدال كاروان تبديل شد. با وجود اين، روز مسابقه، 
آسيب ديدگي دوباره پا، عباسعلي را از ســكوي المپيك دور كرد. فريال عبدالعزيز مصري، 
كاراته كايي كه عباسعلي را در مرحله گروهي شكست داده بود، قهرمان شد و حسرت مدال را 
براي ايران بيشتر كرد. در كاراته سارا بهمنيار ديگر دختر كاراته كاي كشورمان قبل از المپيك 
اميد مدال نبود، اما بعد از پيروزي اول مقابل قهرمان جهان همه را به خودش اميدوار كرد، ولي 

او هم مثل عباسعلي نتوانست به مرحله نيمه نهايي برسد.
تيراندازان نسبت به دوره قبل نتيجه خوبي نگرفتند. در ريو الهه احمدي و نجمه خدمتي در 
فينال تير زدند، اما بهترين رده اي كه در توكيو نصيب تيراندازان شد، دهمي هانيه رستميان 
بود؛ هرچند رستميان در يك قدمي از فينال حذف شد، اما توقعات را برآورده نكرد. در تيراندازي 
بيشترين انتظار از خدمتي بود؛ هرچند او بعد از المپيك مدعي شد كه روزهاي آخر ماده  اش را 
عوض كرده اند؛ با اين حال عملكردي كه در توكيو داشت، قابل دفاع نيست. تجربه كم فاطمه 

كرم زاده و آرمينا صادقيان هم توقع را از آنها پايين آورده بود.
در بدمينتون اما ثريا آقايي يك پيروزي ارزشمند در المپيك داشــت. او دومين ورزشكار و 
نخستين زن ايراني بود كه در رشته بدمينتون المپيك را تجربه كرد و با يك برد و يك باخت، 

از دور مسابقات كنار رفت. پيروزي او نخستين پيروزي بدمينتون ايران در تاريخ المپيك بود.
تا قبل از اينكه فرزانه فصيحي به توكيو برود، كمتر كسي تصور مي كرد كه روزي يك زن ايراني 
بتواند در دوي 100 متر المپيك بدود، اما فصيحي اين غيرممكن را ممكن كرد. فصيحي با 
سهميه يونيورساليتي و با انتخاب فدراسيون جهاني به المپيك رفت. او در مرحله پيش مقدماتي 

دويد و با اينكه خودش از ركوردش راضي نبود، اما صعودش به جدول اصلي اتفاق مهمي بود.
ناهيد كياني در مبارزه اول شكســت خورد و كنار رفت. او در تكواندو سهميه داشت و مبارزه  
اولش با كيميا عليزاده بود. عليزاده با مدال برنز المپيك ريو، اين بار زير پرچم تيم پناهجويان در 
المپيك حاضر شده بود و تقابل 2ايراني  در دور اول توجه همه را به خودش جلب كرد. درحالي كه 
توقع از كياني رفتن روي سكو بود، او با شكست به كيميا حذف شد؛ هرچند كياني چند روز 

بعد گفت كه سياسي شدن اين مبارزه اجازه نداد او از نظر ذهني آمادگي كامل داشته باشد.
در بين اين 10زن نازنين ماليي بهترين نتيجه زنان در المپيك توكيو را به نام خودش نوشت. او 
با حضور در فينال B قايقراني روئينگ به دستاورد تاريخي رسيد. باالترين فينالي كه قايقرانان 
ايران قبل از توكيو، چه مرد و چه زن تجربه كرده بودند، فينال D بود. اگرچه او نتوانست روي 
سكو برود اما كار ارزشــمندي انجام داد؛ در حدي كه رئيس كميته بين المللي المپيك اين 
موفقيت را حضوري به او تبريك گفت و به او هديه هم داد. در تاريخ المپيك، چين تنها قايق 
آسيايي در فينال A و B بود، اما براي نخستين بار يك قايق آســيايي ديگر در اين سطح از 

المپيك پارو زد.

2  بازتاب رسانه اي: حضور زنان در رســانه ها، اين دوره پررنگ تر از المپيك هاي قبلي بود؛ 
درحدي كه بعضي از روزها مردان زير سايه زنان ديده نشدند. شايد دليل اصلي، گسترش فضاي 
مجازي در سال هاي اخير بود، اما حساس شدن بعضي از مسابقات زنان هم بي تأثير نبود. مبارزه 
كيميا عليزاده و ناهيد كياني هرچند سياسي شد، اما يكي از شلوغ ترين مسابقات المپيك بود 
و بيشتر خبرنگاران و عكاسان داخلي و خارجي در مسابقه آنها حاضر بودند. مسابقه حميده 

عباسعلي و مصدوميت او هم بازتاب زيادي در بين  رسانه ها چه داخلي و چه خارجي داشت.
دوي فرزانه فصيحي در المپيك هم خيلي ديده شد. مسابقه او به دليل پوشش ديگر دونده ها 
از تلويزيون ايران پخش نشد، اما سريع تر از چيزي كه تصور مي شد ويدئوي دوي او در فضاي 

مجازي پخش و يكي از پربيننده ترين ويدئوهاي روز شد. مسئله مهم همين ديده شدن بود. 
كوچك ترين اتفاقي كه در توكيو براي زنان ورزشكار ايران مي افتاد به سرعت در فضاي مجازي در 
معرض ديد عموم قرار مي گرفت و اين چيزي بود كه زنان سال ها به دنبال آن بودند. مصاحبه هاي 

آنها بعد از مسابقه، اعتراض هاي شان، مصدوميت ها و موفقيت هاي شان را همه ديدند.

3    روند رو به جلو: جدول نتايج مي  گويد، زنان در المپيك توكيو موفق نبوده اند، اما بايد قبول 
كرد حركتي كه آنها از يكي، دو دهه قبل شــروع  كرده اند، به نتيجه نزديك شده است. شايد 
آنها بخشي از اين روند را مديون مديريت ورزش باشند؛ هزينه هايي كه براي اردوها، مسابقات 
برون مرزي و... شده، اما بيشتر تالش خود زنان است كه نتيجه داده است. آنها به خودباوري 
رسيده اند و با اينكه مي دانند راه سختي دارند و بايد در شرايط نابرابر تمرين كنند و مسابقه 
بدهند، اما مطمئن شده اند كه پايان اين راه بن بست نيست. آنها به حدي رسيده اند كه توقع 
جامعه را هم باال برده اند. در المپيك هاي قبلي خواست عمومي اين بود كه زنان در المپيك 
حضور داشته باشند و اگر اين حضور كمرنگ مي شد، مسئوالن با سؤال مواجه مي شدند و حاال 
سؤال اين است كه چرا آنها به مدال نرسيده اند؟ مديريت ورزش امروز چه بخواهد و چه نخواهد 
مجبور است كه براي زنان برنامه ريزي كند و سرمايه ويژه  برايشان درنظر بگيرد. رسانه ملي امروز 
چه بخواهد و چه نخواهد مجبور است كه مسابقات زنان را پخش كند و اگر مسابقه اي پخش 
نشود، با انتقاد روبه رو مي شود. زنان راضي اند از اينكه حرف هايشان شنيده   و تصويرشان ديده 
مي شود و مطالبه هاي شان را جدي مي گيرند. ورزش ايران پذيرفته است كه زنان مي توانند 
جايگاه ويژه اي در ورزش داشته باشند و حتي به نتايجي برسند كه مردان هم به آن دسترسي 
نداشته اند. در 2المپيك گذشــته اين زنان بودند كه با حضور در فينال تيراندازي، مديران را 
متوجه اين رشته كردند و اين بار هم نازنين ماليي اميد به مدال قايقراني را در دل شان زنده كرد. 

اين  موفقيت هاي زنان شايد از مدال باارزش تر باشد.

مدالكمتر،مرغوبيتبيشتر،رتبهپايينتر
مقايسه نتايج ايران در رشته هاي مختلف از المپيك2016 ريو تا المپيك2020 توكيو
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آماربازي

مگربقيهپنجرههاهمبستهميشود؟

بابالجستيك...!

خودعربستانميرودجايديگر

از جمله اخبار جالب اين چند روز يكي 
هم محروميت عليرضا بيرانوند از 
حضور در نخســتين بازي فصل 
پرتغال بــود. بواويشــتا در هفته 
نخست به مصاف ژيل ويسنته مي رود 
و بيرانوند به اين دليل بازي را از دست داده 
كه باشگاهش با پنجره بسته نقل وانتقاالتي مواجه است. بواويشتا 
به خاطر بدهي فعال قادر به ثبت قراردادهاي جديدش نيست و 
بيرانوند هم معطل مانده. البته كه براي دروازه بان اول تيم ملي 
كشورمان نگرانيم و اميدواريم زودتر مشــكلش حل شود، اما 
حداقل خوبي اين خبر آن بود كه فهميديم در بقيه نقاط جهان 
هم پنجره هاي نقل وانتقاالتي بسته مي شود. تا االن فكر مي كرديم 
فقط دستگيره پنجره ما دست فيفا است و فرت و فرت باشگاه ها 
محروم مي شوند، اما االن كه فهميديم شيرمردان پرتغالي هم 

مثل ما بدحساب هستند، از تنهايي درآمديم. آقا دم تان گرم!

فدراســيون فوتبــال يــك بيانيه 
حماســي و پر آب و تــاب داده 
كه اينطوري شــروع مي شــود: 
»به منظور ميزبانــي رقابت هاي 
جام جهاني 2022 قطر در تهران 
و حمايــت از تيم ملي و پشــتيباني 
لجســتيك همه جانبه، شــهاب الدين عزيزي خادم، رئيس 
فدراســيون فوتبال دســتور پرداخت بودجه جهت...« اگر 
گفتيد جهت چي؟ نصب VAR؟ ساختن يك ورزشگاه ملي 
و آبرومند جديد؟ احداث چند زمين تمريني استاندارد براي 
تيم هاي ميهمان؟ نه، هيچ كدام از حدس هاي تان درســت 
نيست. بقيه بيانيه را بخوانيد: »...رفع مشكالت نورافكن هاي 
ورزشــگاه آزادي را صادر كرد.« خب خدا را شكر. به معني 
واقعي كلمه بر طبل شــادانه بكوب. بابا لجســتيك؛ اينقدر 

زحمت نكشيد. به خدا ما راضي نيستيم.

اين عراقي ها هم خيلي بامزه هستند. 
كنفدراسيون فوتبال آسيا به آنها 
اجازه ميزباني در مسابقات انتخابي 
جام جهاني را نداده و طبيعتا بايد 
يك زميــن بي طــرف را انتخاب و 
معرفي كنند. اين وسط يكي از مديران 
ارشد فوتبال اين كشور گفته: »انتخاب اول عراق بازي در قطر 
است، اما اگر قطري ها نپذيرند، در عربســتان به مصاف رقبا 
خواهيم رفت.« اين بزرگوار احتماال در جريان نيست كه خود 
عربســتان هم وقتي با ايران بازي دارد، دنبال زمين بي طرف 
است. االن چطوري آنها بازي عراق و ايران را در زمين خودشان 
برگزار كنند؟ خوشــبختانه آنقدر روابط خوبي در اين منطقه 
وجود دارد و آنقدر همه در صلح و صفا هستند كه برگزاري بازي 
در زمين خودي، تبديل به يك خبر شگفت انگيز مي شود. همه 

تيم ها از اول همه تورنمنت ها دنبال زمين بي طرف هستند.

متريكا

سايت متريكا اسامي 11بازيكن تيم منتخب 

فصل را اعالم كرد كــه در تركيب اين تيم 7.36
9بازيكن از 2 تيم پرســپوليس و سپاهان 
هستند. استقالل و گل گهر نيز هر كدام يك 
نماينده در تيم منتخب ليگ بيســتم دارند. پيام نيازمنــد با نمره فني 
7/08بهترين دروازه بان فصل و گلر تيم منتخب است. در خط دفاعي هم 
2پرسپوليسي در دفاع مياني و 2سپاهاني در دفاع چپ و راست حضور دارند. 
زوج مياني پرسپوليس يعني سيدجالل و كنعاني زادگان به ترتيب با نمرات 
7/11و 7/09بهترين مدافعان مياني ليگ بوده اند. دانيال اسماعيلي فر با 
نمره7/32مدافع راست تيم منتخب فصل اســت و مدافع چپ نيز اميد 
نورافكن است كه نمره7/36را در طول فصل از متريكا دريافت كرده است. به 

اين ترتيب نورافكن با نمره7/36بهترين مدافع فصل هم لقب مي گيرد.
 

اگر عنــوان بهترين مدافع فصــل به يك 

سپاهاني رسيده در عوض بهترين هافبك 7.45
ليگ بيستم از پرســپوليس مي آيد و نام او 
مهدي ترابي اســت. ترابي با يك نيم فصل 
حضور در ليگ بيستم از متريكا نمره7/45را دريافت كرده است. او با اين 
نمره بهتريــن هافبك فصل بــوده و احمد نوراللهي، احمــد زنده روح و 
محمدرضا حسيني هم پشت سر او قرار گرفته اند. احمد نوراللهي با 10گل 
و 4پاس گل تأثيرگذارترين بازيكن پرسپوليس روي گل هاي اين تيم بوده و 
با نمره7/39دومين هافبك سرخپوشــان در تركيب تيم منتخب است. 
احمدرضا زنده روح )گل گهر( كه براي كســب عنوان بهترين پاسور ليگ 
رقابت نزديكي با سروش رفيعي داشت با نمره7/30در تركيب تيم منتخب 
قــرار گرفته و محمدرضا حســيني هافبــك تكنيكي ســپاهان هم با 

نمره7/28چهارمين بازيكن خط مياني تيم منتخب است.

و اما خط حمله تيم منتخب فصل با يك زوج 

رؤيايي از استقالل و سپاهان تشكيل شده 7.49
است. سجاد شــهباززاده بهترين بازيكن و 
بهترين گلزن فصل در كنار مهدي قائدي 
بهترين بازيكن استقالل قرار گرفته است. سجاد با 20گل زده و 4پاس گل 
ركورد خيره كننده اي داشته و قائدي هم با 7گل، 6پاس گل و كسب 3پنالتي 
تأثيرگذارترين بازيكن آبي هاست. شهباززاده در مجموع نمره7/49را از 
متريكا گرفته تا با اختالفي اندك باالتــر از مهدي ترابي به عنوان بهترين 
بازيكن فصل هم شناخته شــود. مهدي قائدي هم با نمره7/36پنجمين 
بازيكن برتر فصل و تنها نماينده اســتقالل در تيم منتخب است. دومين 
بازيكن برتر استقالل، وريا غفوري با نمره7/15بوده كه در بين بازيكنان ليگ 

رتبه26را دارد و جايي در تركيب تيم منتخب به دست نياورده است.

المپيك توكيو به پايان رســيد و كاروان ورزش ايران با كسب 
3مدال طال، 2نقره و 2برنز به وطن بازگشت. با اين 7مدال، ايران 
در جدول مدال ها رتبه بيســت وهفتم را به دست آورد كه رتبه 
چهارم در بين كشورهاي آسيايي و رتبه اول در ميان كشورهاي 
خاورميانه محسوب مي شود. در مقايسه با المپيك قبلي يعني 2016 
ريودوژانيرو، نتيجه كاروان ايران از لحاظ مرغوبيت مدال كمي بهتر 
شده اما رتبه ايران در جدول مدال ها 2 رتبه پايين تر آمده است. 
مقايسه ايران2016 با ايران2020 نشان دهنده پيشرفت ما در دو سه 

رشته خاص و البته افت شديد در برخي از رشته ها ست.

  تيراندازي و كاراته؛ به تاالر مدال ها خوش آمديد
المپيك2020 توكيو 2رشته جديد را به رشته هاي مدال آور ايران 
اضافه كرد و جالب اينكه هر دوي اين مدال ها از جنس طال بودند. 
رشته تيراندازي در نخستين روز مسابقات يك طال نصيب ايران 
كرد و رشته كاراته هم در آخرين روز حسن ختام جالبي براي كاروان 
ايران رقم زد. از اين دو رشــته، كاراته كه اساسا در المپيك هاي 
قبلي بين رشته ها نبود و ايران در نخستين فرصتش توانست يك 
طالي خوشرنگ از اين رشته بگيرد. اينكه رشته كاراته دوباره چه 
زماني در ليست رشته هاي المپيكي جاي بگيرد و ايران هم فرصت 
حضور پيدا كند، نامشخص است. اما تيراندازي كه سال ها يكي از 
رشته هاي هميشه حاضر ايران در المپيك و بازي هاي آسيايي بود 
باالخره طلسم المپيك را شكست و يك طال توسط جواد فروغي 

براي ايران به ارمغان آورد.

    كشتي فرنگي؛ بنا به داليلي موفق
محمد بنا در المپيك2012 لندن همراه با تيم كشتي فرنگي ايران 

كاري كرد كه هنوز از يادها نرفته است. 3طالي فرنگي كاران ايران 
در آن دوره، نتيجه اي بود كه در طول تاريخ براي هيچ رشته ورزشي 
ديگري از ايران تكرار نشده است. 4سال بعد فرنگي كاران باز هم با 
محمد بنا در مسابقات حاضر بودند اما نتايج آنها نزول چشمگيري 
داشت و فقط 2برنز كسب كردند. امسال محمد بنا و تيمش دوباره 
ســير صعودي گرفتند و يكي از برنزهاي ريــو را به طال تبديل 
كردند. تيم كشتي فرنگي با يك طال و يك برنز در توكيو باز هم 
به موفق ترين رشته ايران از لحاظ كسب مدال تبديل شد. كشتي 
فرنگي ايران در 2016 ضعيف تر از كشتي آزاد مدال گرفته بود اما 

امسال دوباره مثل 2012 باالتر از آزاد قرار گرفت.

    كشتي آزاد؛ داغ طالي حسن
حتي اگــر آن 20ثانيه آخر هم در فينال حســن يزداني به خير 
مي گذشت، باز كشتي آزاد ايران با يك طال و يك برنز عملكردي 
ضعيف تر از دوره قبل به جا گذاشته بود. در ريودوژانيرو شاگردان 
رسول خادم با يك طال )يزداني(، يك نقره )كميل قاسمي( و يك برنز 
)حسن رحيمي( به كار خود پايان دادند اما در توكيو شاگردان غالم 
محمدي فقط يك نقره و يك برنز گرفتند و طالي ايران غيب شد. 
از 12كشتي گير آن دوره )در هر دو رشته آزاد و فرنگي( فقط حسن 
يزداني در تركيب تيم2020 هم باقي مانده بود كه طاليش تبديل به 
نقره شد. بزرگ ترين غم و حسرت كاروان ايران هم دقيقا همين 
طالي ازدست رفته پهلوان يزداني بود. شايد اگر او طال مي گرفت 

اصال حواس كسي دنبال نقره گمشده در كشتي آزاد نمي رفت.

   وزنه برداري؛ وزن مدال ها سبك شد
رشته هميشه  مدال آور ايران در تاريخ المپيك ها از 2طالي 

ريو به يك نقره در توكيو رسيد. كيانوش رستمي و سهراب 
مرادي، طاليي هاي ســال2016 هر دو پشت خط المپيك 
ماندند و سهميه اي نصيب شان نشد. هر دوي اين قهرمانان 
هم فدراســيون وزنه برداري ايران و مديران اين رشته را 
مقصر دانستند. در اين آشفته بازار تيم وزنه برداري ايران 
با 2ورزشكار در 2وزن آخر شركت كرد و فقط به يك مدال 

نقره رسيد.

   تكواندو؛ نخستين المپيك بي مدال
از المپيك2000 سيدني كه تكواندو رسما به بازي هاي المپيك 
اضافه شده، تكواندوي ايران در تمامي دوره ها صاحب مدال 
شده است. به جز امســال كه هيچ يك از تكواندوكاران ما 
مدال نگرفتند و اخبار اين رشــته كامال تحت تأثير مبارزه 
ناهيد كياني با كيميا عليزاده قرار گرفت. حتي عليزاده كه 
آخرين مدال آور ايران در المپيك بوده هم امسال ناموفق بود 
و در تركيب تيم پناهجويان بي مدال ماند. تكواندو و رئيس 
مادام العمرش بايد براي افول اين رشــته، راه چاره عاجلي 

بينديشند.

   بانوان؛ بازگشت به تنظيمات
بانوان ايران از لحاظ كسب مدال نسبت به دوره قبلي نزول 
كردند اما در برخي رشــته ها نشانه هايي از اميدواري بروز 
دادند. در المپيك2016 تنها مــدال بانوان ايران در تاريخ 
المپيك توســط كيميا عليزاده به دســت آمد اما امسال 
خبري از مدال آوري در ميان زنان ورزشــكار ايران نبود. 
 البته در قايقراني نازنين ماليي فراتر از انتظار ظاهر شد و به 

فينالB رسيد. در بدمينتون نخستين پيروزي تاريخ ايران 
حاصل شد و در كاراته هم سارا بهمنيار و حميده عباسعلي 
پيروزي هاي هيجان انگيزي داشتند. در تيراندازي شرايط 
چندان تغيير نكرد و در تكواندو هم ناهيد كياني در نخستين 

مبارزه حذف شد.

   آب از آب تكان نخورد
شمشيربازي، بوكس، دووميداني، واليبال، تنيس روي ميز، 
تيراندازي با كمان، دوچرخه سواري و شنا رشته هايي بودند 
كه نتايج شان در توكيو تفاوت چنداني با نتايج ريو نداشت. 
در اين ميان شمشــيربازي باز هم تا آستانه مدال گرفتن 
پيش رفت و باز هم با بداقبالي از كســب مدال باز ماند. در 
تنيس روي ميز نيما عالميان از 2016 تا 2020 فقط در تعداد 
اخطار پيشرفت كرد و در دووميداني احسان حدادي همان 
احساني بود كه سال هاست مي شناسيم؛ ركورددار حضور 
در المپيك، ركورددار مصدوميت و ركورددار هزينه تراشي 

براي فدراسيون.

   باال و پايين شديم!
در نهايت ايران با كســب 3طال، 2نقره و 2برنز و با مجموع 
7مدال در رتبه بيســت وهفتم المپيك توكيو قرار گرفت. 
سال2016 ايران در المپيك ريو با 3طال، يك نقره و 4برنز 
بيست وپنجم شده بود. به اين ترتيب ما از لحاظ مرغوبيت 
مدال )به خاطر يك نقره بيشتر( رشد داشته ايم اما از لحاظ 
تعداد مدال و همچنين رتبه در جدول كشــورها اندكي 

پايين تر از ريو2016 قرار گرفته ايم.

ادامه از 
صفحه17
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المپیک از پشت لنز 

                     دووميداني )روز هشتم(/ فرزانه فصيحي                       كاراته )روز شانزدهم(/ حميده عباسعلي

                      واليبال )روز دهم(/ اميرغفور                     بسكتبال )روز نهم(/ صمد نيكخواه بهرامي

                دووميداني )روز هشتم(/ احسان حدادي                 بسكتبال )روز ششم(/ حامد حدادي                 بوكس )روز دوم(/ دانيال شه بخش                     تپانچه بادي )روز سوم(/ هانيه رستميان

       كشتي فرنگي )روز يازدهم(/محمدعلی گرايی                   كشتي آزاد )روز سيزدهم(/ حسن يزداني

           كشتي فرنگي )روز سيزدهم(/محمدرضا گرايی 
     عكس|فرشاد عباسي|توكيو|

            بسكتبال )روز نهم(/ حامد حدادي

                   كشتي آزاد )روز چهاردهم(/ حسن يزداني

         كشتي فرنگي )روز سيزدهم(/محمدرضا گرايی            كشتي آزاد )روز چهاردهم(/ حسن يزداني
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من خائن نيستم!

جدول 8288

82
87
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ل ج
ــ

ــ
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افقي:
 1- سخن گفتن- ناپايدار- بلوز 

زنانه بي آستين
2- منظومه فارســي سروده 

وحشي بافقي- تسكين دهنده
3- زمينــه - گريــــــزان- 

تدوين شده- پوستين
4- گلــزن تيم ملــي فوتبال 

كشورمان- بدون آستر- گزند
5- آينده- پارســا- پرنده اي با 

پا هاي بلند
6- دشمني كســي را در دل 
داشتن- الهه عشق در اساطير 

يونان- عمومي تر
7- تمايل زن بــاردار به برخي 
درخشــان-  خوراكي هــا- 

پروردگار ما
8- جهت- تأكيد شده- سازي  

باستاني- تكرار يك حرف
9- پياله گــردان- به يكديگر 

ساييده شده- چيز ها
10- خاكسپاري- شعله آتش- 

ارزشمند
11- مخلوطي از شن و ماسه 

و سيمان و آب- دوا- زهرآلود
12- شــماره- پرنده اي شبيه 

كبك- نسبت دادن خطا
13- آب بنــــد- نوعــــي 
اسباب بازي- ارزيابي كردن- 

تلخ
14- بازيگــر مــرد فيلم هاي 

مســير ســبز و نجات سرباز 
رايان- گازي اشك آور

15- طرز و شيوه- مأمور عمليات 
دشوار جنگي- سمت و سو

  
عمودي:

1- از غنيمت هــاي جنگــي 
نادر شــاه كه از هنــد آورد- 

آگاهي داشتن
2- چند كلمه- از ســوره هاي 
شــريف قرآن كه بــا حروف 
مقطعه آغاز مي شوند- خواننده 

اشعار مذهبي
3- دشمن سرســخت- پسر 
مازندراني- آتش گيره- درخت 

انگور
4- نامشــخص- زين و برگ 

اسب- فراهم آوردن
5- مشاور- هزارگرم- ميداني 

در تهران
6- فرمانــده- دســت آموز- 
دوربين فيلمبرداري قابل حمل
7- مقابل تشويق- انسان- چند 

رئيس
8- كلمه پرسشي- نقطه شروع
9- شيشه آزمايشگاهي- زيبا و 

دلفريب- جنازه ها
10- ميوه تابســتاني- دومين 
ماده معدني فــراوان در بدن- 

رشد
11- عشق بيگانه- عنوان هر 

يك از پادشاهان ساساني- پل قديمي 
روي زاينده رود

12- دارايي و ثــروت- در بيان علت 
به كار مي رود- انقباض شديد عضالت

13- نشانه بيماري- فرمان كشتي- 
نقشي زينتي در تذهيب- بله آلماني

14- برادر- داراي فرهنگ خرافي- 
مادر

15- سطح فوقاني باالي ساختمان- 
موجود دريايي كه خوردن آن در فقه 

شيعه حرام است

تسهتمحازمتشاك
وردنتوياكاكلش
كخيمداشگكلمخم
ليامرسربامنك
ويدارتسرداتش

ابازوجمهميلح
نوراهرادمينفف
اسورداشراگنهن
ركنيسحايهيعاد
توباتيكسايلك

تسسدوهييلاما
فمسارمرديلحح
همهاوهراييخرب
يحيركميجنمساي
موجهتهباشمكرب 15
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ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

485973216
392416758
671825394
134269587
729584163
856137429
567391842
243658971
918742635

متوسط

      3  5
     1  2 9
    2    6
 6 8 5   1   
 3  9  7  4  
  9   3 2 6  
5    8     
8 9  7      
3  4       519764382

648523971
732189546
476952138
295318764
381476295
963245817
154837629
827691453

ساده

متوسط

247698315
685371429
913425876
768542193
132967548
459813267
526189734
891734652
374256981

سخت

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

ساده

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

بازگشت غول مهربان
 لوكاكو درست 10 سال پس از جدايي

 به چلسي برمي گردد

در لندن تاريخ در حال تكرار شدن است. 8آگوست2011 روملو لوكاكو قبل از 
انتقال به چلسي تحت آزمايش هاي پزشكي قرار گرفت و حاال 8آگوست2021 
يعني دقيقا 10 سال بعد قرار است قبل از انتقال به چلسي تست پزشكي بدهد. 
وسوسه هاي آبراموويچ سرانجام اينتر را به خاك سياه نشاند و اين باشگاه ايتاليايي 
مهاجم سياهپوست تنومند خودش را از دست داد. چلسي براي خريد روملو 
لوكاكو حاضر شد مبلغ 115ميليون يورو هزينه كند؛ چيزي كه براي 2 باشگاه 
بزرگ اسپانيايي فعال به آرزو و ميوه ممنوعه تبديل شده و رئال و بارسا نمي توانند 
هزينه كنند اما منچسترسيتي ، پاري سن ژرمن و چلسي مي توانند. با انتقال او، 
انتقاالت ديگري به صورت دومينو شكل خواهد گرفت. چلسي مهاجم زياد دارد. 
غير از ژيرو كه به ميالن رفت، تامي آبراهام، حكيم زياش، پوليسيك، هادسن 
 اودوي، كاي هاورتس و تيمو ورنر هم در خط حمله حضور دارند كه براي خريد 
آنها نزديك 300ميليون يورو هزينه شده است. آبراهام به دنبال راه خروج است. 
ممكن است با 40ميليون به آتاالنتا برود و آنگاه دوان زاپاتا از آتاالنتا راهي اينتر 
شود تا جاي لوكاكو را در خط حمله بگيرد. صحبت از قرض دادن آنتوني مارسيال 
به اينتر هم هست. با خريد سانچو جا براي مهاجم فرانسوي منچستريونايتد 
تنگ مي شود و اين انتقال مي تواند مانع ابراز نارضايتي مارسيال در آينده شود. 
منچستريونايتد درصورت بند خريد اجباري با اين انتقال موافقت مي كند و براي 
قرارداد قطعي اين بازيكن 50ميليون مي خواهد. ادين ژكو هم كه تصور مي كند 
با آمدن مورينيو بازي چنداني به او در آاس رم نمي رسد، سعي دارد جاي لوكاكو 
را در اينتر بگيرد. مورينيو دنبال مهاجمان ديگري مثل بلوتي، ســردار آزمون 
و ايكاردي هم بوده كه اين آخري گزينــه اي محتمل براي انتقال به رم به نظر 
مي رسد. مالك چيني اينترميالن غير از يك مهاجم، پديده هلند در يورو يعني 
دومفرايز را هم مي خواهد تا او را جايگزين اشرف حكيمي كند. ناندس، بازيكن 

اروگوئه اي تيم كالياري هم خريد بعدي خواهد بود.
انتقال روملو لوكاكو به چلسي، گران ترين انتقال تاريخ سري آ بود. كريستيانو 
رونالدو تنها با 100ميليون يورو از رئال به يوونتوس آمده بود. پوگبا با 105ميليون 
از يوونتوس به منچســتريونايتد رفت و دومين فروش گران تاريخ ســري آ را 
به خود اختصــاص داد. زيــدان از يوونتوس به رئال 
مادريد با 77/5ميليون يورو، ابراهيموويچ از اينتر 
به بارسلونا با 69ميليون يورو و اشرف حكيمي 
از اينتر به پاريس بــا 68ميليون انتقال هاي 
گران بعدي بودند. لوكاكو در 2 ســال 
گذشته 87بازي كه از ابتدا در تركيب 
بوده، 67گل به ثمر رسانده؛ آن هم در 
تاكتيكي ترين ليگ جهان و مقابل 
دفاعي ترين تيم ها و بهترين مدافعان. 
همين ركورد هم از كل گل ها و پاس 
گل هاي همه بازيكنان چلسي در اين 
فصل بيشتر است. چلسي مي خواهد 
زودتر قرارداد ژول كنده را هم از سويا 

قطعي كند.

مسي در كنفرانس مطبوعاتي ديروزش، ركورد 43جام به دست آمده توسط دني آلوز را به اين دوست برزيلي اش 
تبريك گفت و ابراز اميدواري كرد روزي اين ركورد را بزند. همبازي سابق مسي در 38سالگي با تيم المپيك برزيل 
موفق شد با شكست 2 بريك اسپانيا مدال طال بگيرد كه اين چهل وسومين جام عمر اين بازيكن بود و اين ركورد 
بيشترين تعداد جام كسب شده توسط يك بازيكن در تاريخ فوتبال محسوب مي شود. مدافع سائوپائولوي برزيل 
23قهرماني در بارسلونا )6بار الليگا، 4بار جام حذفي اسپانيا، 4بار سوپرجام اسپانيا، 3بار ليگ قهرمانان اروپا، 3بار 
سوپرجام اروپا و 3بار جام جهاني باشگاه ها(، 6قهرماني در پاري سن ژرمن )2بار در لوشامپيونه، يك بار در جام 

حذفي فرانسه، يك بار در جام اتحاديه فرانسه و يك بار سوپرجام فرانسه(، 5قهرماني در سويا )يك بار در جام حذفي، 
يك بار در سوپرجام اسپانيا، 2بار در جام يوفا و يك بار در سوپرجام اروپا(، 2قهرماني در يوونتوس )يك بار در سري 
A و يك بار در جام حذفي ايتاليا(، يك قهرماني با باهياي برزيل )جام شمال شرق(، يك قهرماني با سائوپائولو 
)رقابت هاي قهرماني پائوليستا( و در نهايت 6قهرماني با برزيل )2بار در كوپا آمه ريكا، 2بار جام كنفدراسيون ها، 
يك بار المپيك و يك بار جام جهاني زير 20سال( در ويترين افتخاراتش دارد. نزديك ترين تعقيب كننده او مسي 
است كه 38جام كسب كرده. مكسول )بازيكن سابق پاري سن ژرمن( 37، اينيستا 37، گيگز 36، كني دالگليش 
)ليورپول( 35، پيكه 35، كريستيانو رونالدو 34، ويتور بايا )پورتو( 34، ژاوي 33و زالتان ابراهيموويچ 31جام، 

ديگر جام داران فوتبال هستند.

»من هيچ خيانتي به هواداران نكردم و هميشه با آنها صادق بودم. ما سعي 
كرديم قرارداد تمديد بشود اما نشد كه بشود.« اين جمالتي بود كه ظهر 
ديروز مسي در كنفرانس مطبوعاتي خداحافظي اش كه با اشك و آه همراه 
بود بر زبان آورد. دليل اينكه از خيانت حرف زد اين بود كه همزمان در بيرون 
ورزشگاه نوكمپ روي ديواري نوشته شده بود »مسي خائن«! هواداران 
انتظار داشتند بهترين بازيكن تاريخ باشگاه محبوب شان پس از اين همه 
سال پول درآوردن و 555ميليون يورويي كه فقط از بارسلونا در 4 سال 
گذشته گرفته، براي تمديد كمي با باشگاه راه مي آمد. آنها باور نمي كنند او 
را با پيراهن تيم ديگري ببينند، چه برسد به اينكه آن تيم پاري سن ژرمن 
باشد، همان باشگاهي كه نيمار را از چنگ شــان درآورده و با خريدها و 
ريخت وپاش هايش به نوعي به باشگاه ريشه دار و بزرگ بارسلونا دهن كجي 
مي كند. مسي در كنفرانس توضيح داد كه حاضر شده بود 50درصد در 
دستمزدش تخفيف بدهد و الپورتا پس از آن هيچ درخواستي از تخفيف 
بيشتر نكرده بود. شايد رئيس بارسلونا اگر بيشتر اصرار مي كرد، مي توانست 
تخفيف بهتري از ستاره آرژانتيني بگيرد اما او حتي حاضر نشد قرارداد جديد 
اسپانسرينگ الليگا را بپذيرد كه طي آن مي توانست مسي را نگه دارد اما 

به قولي درآمد 50سال آينده باشگاه به خطر مي افتاد.
هواداران از عكسي كه در كنار بازيكنان پاري سن ژرمن انداخته بود ناراحت 
بودند و اين را نشانه خيانت از پيش تعيين شده مسي مي دانستند. اسطوره 
بارسا در توضيح آن عكس گفت: »حضورم در جزيره ايبيسا همراه با بازيكنان 
پاريس و عكسي كه با آنها گرفتم كامال اتفاقي بود. حتي راكيتيچ هم حضور 
داشت و بازيكنان پاريس به شوخي به من گفتند كه به پي اس جي بيا! اما 
اين فقط يك شوخي بود. سپس به بارسلون برگشتم و چنين اتفاقي افتاد.« 
وقتي 2 دقيقه ممتد داشت تشويق مي شد گريه اش گرفت اما اعتراف كرد 
كه در آينده اگر پيش بيايد روبه روي بارسا بازي هم مي كند: »اگر در آينده با 

بارسا روبه رو شوم كار سخت و دشواري خواهد بود. اما چاره اي نيست! شما 
همه مرا مي شناسيد، من به رقابت ادامه مي دهم.« حتي فكر اينكه روزي 
مسي جلوي بارسا قرار بگيرد و براي گلزني تالش كند، هواداران را ديوانه 
مي كند. نوشته روي ديوار را دشمن بارسا ننوشته بود؛ كسي از ته دل اعتقاد 
ندارد كه او به بارسا خيانت كرده؛ اين يك واكنش طبيعي و احساسي از 
سر غصه است. فراموش نكنيم در اين 2دهه بيشتر از آنكه بارسلونا به مسي 
چيزي داده باشد، اين مسي بوده كه به آنها همه  چيز داده. بارسلونا هيچ وقت 

در طول تاريخ اين همه برتري و محبوبيت جهاني نداشت.
يكي ديگر از ناراحتي هاي مسي اين بود كه فصل قبل مي خواست برود اما 
 باشگاه مانع شد و االن مي خواست بماند و باشگاه تالشي براي آن نكرد:

 »  اين سخت ترين دوران ورزشي من است. سال گذشته مي خواستم باشگاه 
را ترك كنم، اما امسال قصد داشتم بمانم. اين چيزي است كه مرا ناراحت 
مي كند.« او ابراز اميدواري كرد تا ركورد تعداد جام هاي دني آلوز )43جام( 
را بزند اما تأييد نكرده كه به پاريس خواهد رفت. درحالي كه پاريسي ها برج 
ايفل را هم براي رونمايي از او رزرو و قرق كرده اند و محمد الكعبي، خبرنگار 
قطري نزديك به پي اس جي با پيراهن شماره10 مسي عكسي را توييت 
كرده، اسطوره بارسا گفت كه پاريس تنها يكي از مقصدهاي احتمالي اش 
خواهد بود و حاضر نشد تأييد كند كه كارش با اين باشگاه تمام  شده است. او 
ابراز اميدواري كرد روزي برگردد و بخشي از باشگاه باشد اما با ناراحتي گفت: 
»سال گذشته بدون حضور هواداران بازي كرديم و حاال بدون اينكه آنها 
من را از نزديك ببينند و اسمم را فرياد بزنند، اينجا را ترك مي كنم.« مسي 
بهترين لحظه اش در 21سال حضور در بارسلونا را لحظه اي توصيف كرد كه 
براي اولين بار براي اين تيم بازي كرد. در تمام مدت كنفرانس مترجم او هم 
اشك مي ريخت و حرف ها را ترجمه مي كرد. بازيكنان بارسا هم در كنفرانس 

حاضر بودند و تك تك در آغوش او اشك ريختند.

مسي در كنفرانس مطبوعاتي با چشماني گريان داليل رفتنش از بارسلونا را توضيح داد

ركورد افسانه اي دني
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  مردم به كادر درمان و خودشان رحم كنند
كادر درمان و به ويژه پرســتاران در چند دوره گذشــته و در دوران 
اوج كرونا بسيار فرسوده و خســته بودند و اين موج جديد آنها را هم 
در رديف بيماران قرار داده اســت. نه از افزايش نيرو و كاهش شيفت 
خبري است، نه پاداش و دلخوشي و دلگرمي اي هست و نه مي توانيم 
به خانواده هايمان برسيم. برنامه ريزي هاي مسئوالن هم تا اينجاي كار 

اصولي و كارآمد نبوده است. مردم به ما و خودشان رحم كنند.
فتحعلي بيگي از تهران

   كاهش ظرفيت دستياري از سوي وزارت بهداشت عجيب 
است

با توجه به اوضاع بغرنج كرونا و نياز روز ا فزون به كادر درمان شايسته 
است كه وزارت بهداشت توضيح دهد چرا ظرفيت آزمون دستياري 
به جاي اينكه زياد شود، كم شده اســت؟ اين كاهش شديد ظرفيت 
باعث عوض شدن رشته و شهر برخي پزشكان مي شود كه به خصوص 

براي متأهالن و افراد داراي فرزند كار را سخت مي كند.
جمعي از داوطلبان آزمون دستياري

   خاموشی چراغ ها، بوستان ها و ساحل، بندرعباس را ناامن 
كرده است

قرمز شدن شــرايط كرونايي بندرعباس و نيز صرفه جويي در مصرف 
برق، بهانه اي براي خاموشي چراغ هاي بوستان ها و ساحل بندرعباس 
شده و باعث شده امنيت اين نقاط به خطر بيفتد و اگر كسي مجبور به 
تردد باشد با خطراتي ازجمله خفت گيري مواجه شود. از سوي ديگر 
خطر تصادفات رانندگي در اين شــرايط باال رفته است. اين در حالي 
اســت كه مي توان با كمك گرفتن از پليس براي جلوگيري از شيوع 

كرونا جلوي تجمعات مردمي را گرفت.
زرگرزاده از بندرعباس

   وعده پرداخت حقوق پرسنل بيمارستان امام خميني كرج 
محقق نشد

مطالبات پرسنل بيمارستان امام خميني كرج كه از سال 94پرداخت 
نشــده اســت، همچنان بالتكليف و درگير وعده هاي پوچ است. از 
مسئوالن تقاضا داريم يك بار براي هميشه به اين موضوع آزاردهنده 

كه زندگي كاركنان بيمارستان را تحت الشعاع قرار داده، پايان دهند.
فاطميان از كرج

   پياده روهاي شهريار پاركينگ خودرو شده است
تمام پياده روهاي شهريار تبديل به پاركينگ خودرو و موتور شده بدون 
آنكه براي مسئوالن مهم باشد يا با آن برخوردي شود. در عوض عابران 
پياده هم مجبور به تردد از خيابان هســتند كه ضمن ايجاد حوادث 

باعث تشديد ترافيك دائمي اين شهر مي شود.
هاشم اقدامي از شهريار

  خاموشي صفحات نمايشگر مترو
به تازگي در برخي از ايستگاه ها صفحات نمايشگر مترو خاموش است 
كه اين موضوع باعث سردرگمي مسافران و عدم اطالع از ساعت حركت 

قطارها مي شود.
رنجبر از تهران

جانبازي كه از دريافت واكســن جامانده اطالعاتش در بنياد 
شهيد احراز نشده است

روابط عمومي بنياد شهيد و امور ايثارگران پيرو چاپ پيام مردمي 
با عنوان »بنياد شهيد چرا برنامه اي براي تزريق واكسن ندارد« در 
ستون با مردم روز 9تيرماه پاسخ داده اســت: با توجه به سند ملي 
واكسيناسيون كوويد- 19كشور، واكسيناسيون تنها از طريق فرايند 
تعريف شده توسط مراكز متعلق به وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي انجام مي شود. اداره كل درمان و توانبخشي بنياد شهيد و 
امور ايثارگران براساس رايزني هاي انجام شده با معاونت بهداشتي 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نسبت به اخذ سهميه براي 
گروه هاي مختلف ايثارگر بر حسب اولويت اقدام كرده است و بر اين 
اساس تاكنون جانبازان ضايعه نخاعي شديد، شيميايي، چند عضو 
قطع، دوچشم نابينا، والدين دو شهيد و كليه جانبازان 50تا 70درصد 
تحت پوشش واكسيناســيون قرار گرفته اند. در مرحله بعدي براي 
جانبازان 25تا 50درصد با اولويت جانبازان شــيميايي و همسران 
جانبازان باالي 70درصد و همچنين همه همسران شهدا و همسران 
جانبازان 50تا 69درصد هماهنگي الزم با وزارت بهداشت صورت 
گرفته است. درخصوص جانباز معزز 60درصد )موضوع پيام مردمي 
منتشره در تاريخ يادشده( بايد عنوان شــود، احتماال خود ايشان 
شماره تلفن خود را در ســامانه بنياد اصالح نكرده اند و فلذا بنياد 
قادر به احراز صالحيت ايشان نشده است. اين جانباز معزز درصورت 
عدم تزريق واكسن مي تواند با شــماره تلفن 88441875معاونت 

بهداشت و درمان بنياد تهران بزرگ تماس بگيرند.

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

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

با مردم

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

 بازگشت پرونده شرور معروف 
به دادسراي جنايي

 مرگ دختر جوان 
در  جراحي زيبايي

 پليس در تعقيب 
عامالن شهادت مأمور 

كالنتري گاندي
 مأمور وظيفه شناس پليس درحالي كه 

خودروي مظنوني را در شمال پايتخت جنايي
تعقيب مي كرد از سوي همدستان آنها 

از پشت هدف گلوله قرار گرفت و به شهادت رسيد.
به گزارش همشهري، ســاعت 21:30شنبه گروهي 
از مأموران كالنتري 103گاندي در حال گشــت زني 
در خيابان جردن بودند كه به جوانــي كه يك كوله 
پشــتي روي دوشــش بود و از خيابان مي گذشت، 
مظنون شــدند. مأموران كه گمان مي كردند ممكن 
است او سارق باشد، دستور ايست دادند اما پسر جوان 
با گام هاي بلنــد فرار كرد و با عبور از وســط خيابان 
خودش را به وانتي كه آن طرف منتظرش بود، رساند. 
او فورا ســوار وانت شــد و راننده پايــش را روي گاز 

گذاشت تا فرار كند.
درست در همين لحظات بود كه استوار ياسر طاهري، 
از ماشين پليس پياده شــد و با پاي پياده به تعقيب 
اين مظنون پرداخت و لحظاتي پيش از حركت وانت، 
داخل قسمت بار آن پريد. قرار بود در اين فاصله سرباز 
وظيفه اي كه پشــت فرمان ماشــين پليس بود، در 
نخستين دوربرگردان دور بزند و خودش را به استوار 
طاهري برســاند اما وانت مظنونان درحالي كه مأمور 
وظيفه شناس پليس در قسمت بار آن بود، با سرعت 

زيادي گريخت.
خودروي مظنونان در شــرايطي كه با سرعت زيادي 

حركت مي كرد، از طريق يكــي از خيابان هاي فرعي 
جردن وارد بزرگراه مدرس شــد. در اين ميان مأمور 
وظيفه شــناس مدام به راننده وانت دســتور ايست 
مي داد و از او مي خواست تا خودرو را متوقف كند اما 
او به دستور ايست توجهي نمي كرد. اين شرايط براي 
دقايقي ادامه داشــت تا اينكه وانت در ترافيك مسير 
شمال به جنوب بزرگراه مدرس گرفتار و راه فرارش 
بسته شد. با توقف وانت استوار طاهري از قسمت بار 
پياده شده و ســراغ راننده وانت رفت تا او را بازداشت 
و دليل فرارش را بررسي كند. در اين لحظات بود كه 
يك پرايد مشكي رنگ از راه رسيد و يكي از سرنشينان 
آن با كلت كمري از پشــت 3گلوله به استوار طاهري 
شــليك كرد و همزمان سرنشــينان وانــت و پرايد 

گريختند.
لحظاتي از اين حادثه مي گذشــت كه مأمور شجاع 
كالنتري گاندي به مركز درماني منتقل شــد. گلوله 
به زير جناق ســينه او اصابت كرده و باعث خونريزي 
شديدي شده بود. او شرايط وخيمي داشت و پزشكان 
تالش زيادي براي مداوايش انجام دادند اما درحالي كه 
عقربه هاي ســاعت 22:45 را نشــان مي داد، مأمور 
وظيفه شناس روي تخت بيمارستان به شهادت رسيد.

به دنبال اين حادثه تلخ، ماجرا به حبيب اهلل صادقي، 
بازپرس شعبه چهارم دادســراي امور جنايي تهران 
گزارش و با دستور او تحقيقات ويژه اي براي شناسايي 

و دستگيري عامالن شــهادت مأمور پليس آغاز شد. 
مأموران ابتدا به بررسي تصاوير ضبط شده دوربين هاي 
مداربسته پرداختند تا اطالعات بيشتري از اين حادثه 
به دست آورند. بازبيني اين تصاوير حاكي از آن بود كه 
سرنشينان پرايد مشكي رنگ از همان ابتدا در تعقيب 
وانت بودند و به عنوان اســكورت سرنشينان آن عمل 
مي كردند تا درصورتي كه خطري آنها را تهديد كرد، 
وارد عمل شوند. تصاوير گوياي اين بود كه آنها وقتي 
همدست شان را در آستانه دستگيري ديدند، شليك 

كردند و مأمور پليس را به شهادت رساندند.
شهيد استوار ياســر طاهري، متولد  22مرداد ماه  77 
و 23ســاله بود و در مدت خدمت در نيروي انتظامي 
تالش هاي زيادي براي تأمين امنيت شهروندان انجام 
داده بود و بنابر اعالم مركز اطالع رساني پليس تهران 
قرار است مراسم تشييع پيكر او صبح امروز )دوشنبه، 
18مرداد ماه( از ستاد پليس پيشگيري پايتخت واقع 
در ميدان انقالب، خيابان شهداي ژاندارمري برگزار 
شود. در همين حال، از دادسراي امور جنايي تهران 
و پليس آگاهي خبر مي رســد كه تيم هاي ويژه اي از 
مأموران پليس تحقيقات گسترده اي را براي شناسايي 
عامالن شهادت اين پليس وظيفه شناس آغاز كرده اند.

مرد ميانسال، 
لي كــه  حا ر د
چاقو و تبر در 
دســت دارد با 
پاي برهنه در 
خيابــان قدم 
مي زند، لحظاتي بعد، درحالي كه تعدادي 
از مردم با كنجكاوي سرگرم گرفتن عكس 
و فيلم از رفتارهاي عجيب اين مرد هستند، 
ناگهان ديوانه وار به رهگــذران حمله ور 
مي شود و در يك چشم برهم زدن، چندين 
نفر را با ضربات چاقو و تبر مجروح مي كند، 
خون، آســفالت خيابان را ســرخ ســرخ 

مي كند و....
اين ماجرا، بخشي از يك فيلم ژانر وحشت 
نيست بلكه تصاويري وحشتناك و در عين 
حال واقعي از حادثه اي است كه مردم شهر 
گرگان در اســتان گلســتان، چهارشنبه 
گذشته شاهد آن بودند، جنايتي فجيع با 

حداقل 2كشته و 7مجروح....
 كليپ هــاي ايــن جنايــت باورنكردني 
به ســرعت در بين كاربران فضاي مجازي 
دست به دست مي شود،  شــوك، بهت و 
وحشت، احساسات مشــابه و مشتركي 
است كه تمام مردمي كه در صحنه حادثه 
بوده اند يا كليــپ آن را در فضاي مجازي 

ديده اند به آن دچار مي شوند.

چرا بايد از اين جنايت ها ترسيد؟
درحالي كه وقوع چنيــن جنايت هايي در 
كشورهاي جنوب شــرق آسيا و خصوصا 
چين و ژاپن بســيار عادي و تكراري است 
و حتي در روز شنبه شانزدهم مرداد ماه، 
در آخرين روزهاي برگزاري المپيك، خبر 
مربوط به حمله يك مرد چاقو به دست به 
مســافران متروي توكيو و مجروح كردن 
دست كم 10نفر، به عنوان حادثه اي عجيب 
در ژاپن تلقي نمي شود، سؤال اين است كه 
چرا جامعه ايراني هنگام مواجهه با چنين 
حوادثي به شدت وحشــت زده مي شوند، 
درحالي كــه معموال در مــورد قتل هاي 
ســريالي، تيراندازي هــاي انتقام جويانه 
خانوادگي و حتي شليك هاي مرگبار در 
نزاع هاي قومي و قبيلــه اي چنين ترس 
و وحشــت غيرقابل كنترلي را احســاس 

نمي كنند؟
جواب شايد اين باشد كه در جوامعي مانند 
كشورهاي شــرق و جنوب شرق آسيا هر 
يك از افراد جامعه به داليلي، مانند استرس 
شغلي و ســبك خاص زندگي مردم اين 
بخش از جهان، ممكن است ناگهان عصيان 
كرده و تصميم به انتقام جويي از اجتماع 
بگيرند، آن هم با سالحي مثل چاقو. ولي 
در ايران و بسياري از كشورهاي اروپايي و 
حتي آمريكا چنين الگويي بسيار كم رنگ 
و بي سابقه اســت.  البته در اروپا اگر چه 
بعدازظهور داعش چندين مــورد از اين 
حمالت ديده شد - مانند حمله هفته هاي 
اخير در آلمان كه يك مــرد ايراني تبار به 
پليس در خلع سالح مهاجم كمك كرد و 
به عنوان قهرمان ايالت معرفي شد- اما آمار 

اين حمالت چندان زياد نبوده اســت، در 
آمريكا هم الگوي شليك هاي انتقام جويانه 
با اسلحه بيشتر ديده مي شود اما حمالت 

با چاقو و شمشير به ندرت رخ داده است.
 بي سابقه بودن چنين جنايت هايي يكي 
از مهم ترين عواملي اســت كــه جامعه 
ايراني را با ديدن چنين رخدادهايي بسيار 

وحشت زده و هراسان مي كند.

نفر بعدي، خانواده من؟
يكي ديگــر از داليلي كه باعث مي شــود 
جامعه ما تــا اين حد از چنيــن حوادثي 
وحشت كند اين است كه آنها جنايت هايي 
تصادفي هســتند يعني اينكه اينجا پاي 
خصومت شخصي، دعواي قبيله اي و قومي، 
نزاع هاي خانوادگي و... در ميان نيست كه 
بتوان با پادرمياني از آنها جلوگيري كرد، 
اينجا شما و يا اعضاي خانواده تان ممكن 
است به صورت تصادفي هدف قرار گيريد 
انگار كه در ميدان جنگ هستيد و فردي 
بدون آنكه شــما را بشناسد ممكن است 
شما را هدف حمله قرار دهد، ترس و هراس 
از اينكه هر لحظه ممكن اســت در خطر 
باشيد وحشتناك ترين احساسي است كه 
يك انسان مي تواند تجربه كند و به همين 
دليل شاهدان و تمامي آنهايي هم كه ماجرا 
را مي خوانند، مي بينند و مي شــنوند، به 
ترسي بي پايان از حضور در اجتماع دچار 
مي شوند كه ممكن است تا ده ها سال بعد 
و شايد تا هميشه يك جامعه بزرگ در حد 

و اندازه كشور را درگير كند.

جدي بگيريم
 حادثه هفته گذشته در گلستان را مي توان 
دومين جنايت فجيع از اين دست در يك 
دهه اخير در ايران دانست، نخستين حادثه 
جنجالي از اين نوع در سال91 در خيابان 
شــهيد مدني تهران به وقوع پيوسته بود. 
در آن حادثه يك جوان هفده ســاله بعد 
از برداشتن يك چاقو از يك مرغ فروشي، 
به رهگــذران حمله ور شــده و 11نفر را 
مجروح كرده بود كــه يك نفر از آنها جان 
باخت، شايد گفته شود كه تعداد اين نوع 
جنايت هاي تصادفي آن قدر زياد نيست 
كه از آنها بترسيم اما جواب اين است كه 
از كجا مي توان مطمئن بود كه با توجه به 
مشكالت اقتصادي موجود، بيماري هاي 
رواني ناشي از كرونا، باال رفتن آمار طالق و 
اختالفات خانوادگي، چنين حوادثي از اين 

پس تكرار نشوند.
 اين دو حادثه، زنگ هشدارهايي هستند 
كه اگر بــه آنها توجه نكنيم شــايد باعث 
شــود كه فردا بســيار پشــيمان شويم، 
بي توجهي ممكن است باعث شود روزي 
مانند كشــورهاي جنوب شــرق آسيا با 
ســيلي از اين حــوادث روبه رو باشــيم، 
همچنان كه حوادثي مانند اسيدپاشي ها، 
حمله به خودروهاي حمل پول و بانك ها، 
جنايت هاي گلدكوئيســتي و... را با آنكه 
در تاريخ ايران كم سابقه يا بي سابقه بودند 
ناديده انگاشتيم و وقتي به خودمان آمديم 
كه هر روز قسمت زيادي از اخبار صفحات 
حــوادث روزنامه ها را به خــود اختصاص 

داده بودند.

18 ماه پــس از قتل وحيد.م، شــرور معروف 
تهران در زندان پرونده او براي رســيدگي به 
نقص تحقيقات، بار ديگر به دادســراي امور 

جنايي تهران فرستاده شد.
روز  وحيــد.م  همشــهري،  به گــزارش 
26ارديبهشــت97 درحالي كه توسط يكي از 
دوستانش به نام حسين به مهماني دعوت شده 
بود او را در خانه اش، واقع در خيابان ولنجك 
با ضربات چاقو به قتل رســاند و گريخت. او 
اما هنگام فرار به تركيه دســتگير شــد و در 
بازجويي ها گفت: 2 ماه بود كه از زندان آزاده 
شده بودم. حسين وقتي فهميد آزاد شده ام، 
مرا به خانه اش دعوت كرد اما در آنجا بر ســر 
فحش ناموسی كه به من داد، با او درگير شدم 

و او را با ضربه چاقو به قتل رساندم. 
در شرايطي كه رسيدگي به پرونده قتلي كه 
وحيد. م مرتكب شده بود ادامه داشت، او در 
زندان رجايي شهر به سر مي برد تا اينكه در روز 
11تير97 در زمان هواخوري توسط عده اي از 
زندانيان به قتل رسيد. متهم به قتل وحيد، يك 

زنداني به نام سعيد بود كه در تحقيقات گفت:  
وحيد. م را دورادور مي شناختم و مي دانستم 
خيلي شاخ است. اما با او روبه رو نشده بودم و 
هيچ خصومتي با او نداشتم. آن روز زندانيان 
با هم درگير شده بودند. وحيد و دوستانش به 
ما حمله كردند. يكي از آنها روي من آش داغ 
پاشيد و روي هم تيزي كشيديم.  در آن دعوا 

من تيزي خوردم و ضربه هم زدم.
ســعيد پس از محاكمــه در بهمن ماه98 به 
قصاص محكوم شد. اين رأي با اعتراض متهم 
به ديوانعالي كشور فرستاده شد و قضات ديوان 
با وارد دانستن ايراداتي حكم را نقض كردند و 
متهم بار ديگر در دادگاه كيفري محاكمه شد. 
اين بار هم حكم قصاص متهم صادر شد، ولي 
براي دومين مرتبه رأي در ديوان نقض شــد 
و قضات ديوان اعالم كردند كــه پرونده بايد 
براي رفع نقص در تحقيقات، به دادسراي امور 
جنايي تهران ارسال شود. به اين ترتيب 18 ماه 
پس از قتل وحيد مرادي تحقيقات در اين باره، 

بار ديگر در دادسرا از سرگرفته خواهد شد.

دختري كه بعد از سوختگي پايش، قصد جراحي زيبايي داشت، هنگام عمل 
به كما رفت و بعد از 14 روز جانش را از دست داد.

به گزارش همشــهري، عصر جمعه به مأموران كالنتــري 134 تهران خبر 
رسيد كه دختر جواني كه از 14 روز قبل در يكي از بيمارستان ها در كما به سر 
مي برد، جانش را از دست داده و خانواده وي از مسببان مرگ او شاكي هستند. 
در اين شرايط ماجرا به مصطفي واحدي، بازپرس دادسراي امور جنايي گزارش 
و تحقيقات آغاز شد. بررسي هاي اوليه نشان مي داد دختر جوان مدتي قبل 
در حادثه اي از ناحيه پا دچار سوختگي شــده بود و قصد داشت براي ترميم 
آثار سوختگي، جراحي زيبايي انجام دهد. او مدتي قبل پس از رايزني با چند 
پزشك، كلينيكي را براي انجام جراحي زيبايي انتخاب كرد و سرانجام خودش 
را به تيغ جراح زيبايي سپرد. آنطور كه شواهد نشان مي داد در بين جراحي 
كه با بيهوشي همراه بود، دستگاه بيهوشي دچار اختالل شد و همين اختالل 
باعث شد بيمار به كما برود. بعد از آن دختر جوان به يك بيمارستان خصوصي  
منتقل شد و 14 شب را در بخش مراقبت هاي ويژه گذراند و بابت هر شب از 
خانواده اش 10 ميليون تومان دريافت شد اما سرانجام روي تخت بيمارستان 
جانش را از دست داد. با اين اطالعات بازپرس پرونده دستور بررسي وضعيت 
كلينيك را صادر كرد تا مشخص شود كه اين مركز مجوز انجام جراحي زيبايي 
را داشته يا خير و تحت نظر كدام يك از دانشگاه هاي علوم پزشكي قرار دارد. 
از سوي ديگر كارشناسي خبره تعيين شد تا دستگاه بيهوشي را بررسي كرده 

و به تحقيق از متخصص بيهوشي بيمارستان بپردازد. 

  
وقتي فرزندان زن 52ساله داخلي

در قســمت عميــق دريا 
گرفتار شدند، او به نجات آنها شتافت و در 
آخرين لحظات توانست همه 5فرزندش را 

از خطر مرگ حتمي نجات دهد. 
به گزارش همشهري، عصر جمعه گذشته 
زني 52ساله به نام كلثوم مالحي از اهالي 
بندر كالهي در اســتان هرمزگان دست 
5فرزند 4 تا 19ساله اش را گرفت تا همگي 
براي تفريح به كنار دريا بروند. منطقه اي 
كه آنها براي تفريح انتخاب كرده بودند، 
ساحلي كم عمق بود و زن ميانسال پس 
از پهن كردن فــرش، به بچه هايش اجازه 
داد كه براي آبتني وارد دريا شــوند. قرار 
بود پدر خانواده نيز به آنهــا بپيوندد و تا 
آن زمان بچه ها تصميم گرفته بودند براي 
فرار از گرماي هوا وارد دريا شوند. آن روز 
دريا آرام بود و بچه ها مشــغول آب بازي 
بودنــد؛ غافل از حادثــه  هولناكي كه در 

انتظارشان بود. 

گرفتار در دريا 
فهيمه، دختر 19ساله خانواده كه از اين 
حادثه جان ســالم به در برده و هم اكنون 
در بخش اورژانس بيمارســتان حضرت 
ابوالفضل)ع( شــهر ميناب بستري است 
دربــاره آن روز مي گويد: مــن و برادر و 
خواهرهايم مشــغول آب بــازي بوديم و 

مادرم هم كنار ساحل نشسته بود. همان 
موقع بــود كه برادر كوچكــم كمي از ما 
فاصله گرفت و لحظاتــي بعد زير پايش 
خالي و در قســمت عميــق دريا گرفتار 
شد. من ابتدا متوجه ماجرا نشدم اما بقيه 
بچه ها با ديدن اين صحنــه براي نجات 
برادرم به ســمت او رفتند. آنها هم يكي 
پس از ديگري زير پايشــان خالي شد و 
در دريا گرفتار شدند.  دختر جوان ادامه 
مي دهد: با ديدن اين صحنه به نجات آنها 
رفتم و همان موقع بود كه با فرياد مادرم 
را صدا زدم و پــس از آن ديگري چيزي 

يادم نمي آيد. 

فداكاري مادر 
طولي نكشــيد كه مادر خانواده متوجه 
حادثه اي كه براي بچه هايــش رخ داده 

بود شــد و بي درنگ به دل دريا زد تا آنها 
را نجات دهد. او از كودكــي تا حدودي 
با فن شنا آشــنا بود و وقتي خودش را به 
قسمت عميق دريا رساند، تنها كاري كه 
از دســتش برمي آمد اين بود كه تالش 
كند بچه ها را روي آب نگه دارد. همزمان 
فريادزنان درخواســت كمك مي كرد تا 
اينكه لحظاتي بعد پدر خانواده سر رسيد 
و با ديدن اعضاي خانواده اش كه در دريا 
گرفتار شده بودند دوان دوان سراغ افرادي 
كه كمي دورتر از آنها كنار دريا نشســته 

بودند، رفت و درخواست كمك كرد. 
لحظاتي بعد پدر خانواده مالحي به همراه 
3مرد ديگر به محل حادثه برگشتند و اين 
در حالي بود كه مــادر خانواده همچنان 
توانســته بود بچه هايش را روي آب نگه  

دارد. 

مردان جوان با كمــك پدر خانواده موفق 
شــدند اعضاي خانواده مالحــي را يكي 
پس از ديگــري از دريا نجــات دهند و 
همزمان ماجرا به اورژانس گزارش شــد. 
6عضو خانــواده به دليــل آب زيادي كه 
وارد ريه هايشان شــده بود از حال رفته 
بودند و وضعيت وخيمي داشــتند.  دكتر 
يداهلل رئيسی ماكيانی، رئيس بيمارستان 
حضرت ابوالفضــل)ع( ميناب مي گويد: 
غروب جمعه بود كه 6عضو يك خانواده كه 
دچار غرق شدگي شده بودند، به اورژانس 
بيمارستان منتقل شــدند. بالفاصله  تيم 
احيای بيمارســتان وارد عمل و اقدامات 
درمانی توســط دكتر داوری متخصص 
طب اورژانس آغاز شــد.  وي ادامه داد: با 
كمك تيــم درمانی، هر 6بيمــار از خطر 
مرگ نجات يافتند و از آنجايی كه 4كودك 
)2پســر بچه و 2دختر بچــه( در حالت 
ديسترس تنفسی يا اختالل تنفسی قرار 
داشتند، پس از اقدامات اوليه با هماهنگی و 
مشاوره متخصص بيهوشی جهت اقدامات 
درمانی بيشتر به بخش آی سی يو منتقل 
شــدند كه خوشــبختانه پس از گذشت 
15ســاعت، تنفس آنها به حالت عادي 
برگشــت و همگي غير از دختر 19ساله 
خانواده از بيمارســتان مرخص شدند. به 
گفته وي، دختر جوان خانواده نيز از خطر 
مرگ نجات يافته و هم اكنون براي درمان 

تكميلي در بخش اورژانس بستري است.

شيرجه زن هرمزگاني براي نجات فرزندانش

آيا » قاتالن تصادفي«،  ايران را در وحشت فرو خواهند برد؟

 حامد فرح بخش
روزنامه نگار

پاسخ مسئوالن

توجه به ورزش زنان، مطالبه عمومي است
امــا آيــا ورزش مــا ايــن پتانســيل را دارد كه 
ســرمايه گذاري ويژه اي در ورزش زنان ما انجام 
شود و مديران ما اين نگاه را به ورزش زنان دارند؟ مي توانم بگويم شدني 
است، براي اينكه بايد اين كار انجام شود. امروز اگر فدراسيوني مي خواهد 
روي سكو برود، هم بايد براي ورزش مردان برنامه ريزي خوب داشته باشد 
و هم براي ورزشكاران زن. چون آنها با هم در ميادين حاضر مي شوند. آنها 
هم اين نياز را احساس كرده اند و هم اينكه اگر به ورزشكار زن توجه نكنند 
از سوي مراجع بين المللي بازخواست مي شوند. تحت اين فشار بين المللي 

است كه فدراسيون ها به اجبار درحال فعال كردن ورزش زنان هستند.
 مسئله مهم ديگر اين اســت كه توجه به ورزش زنان به مطالبه عمومي 
تبديل شده اســت. هم خود زنان ورزشــكار، هم خانواده ها و هم مردم 
پيگير ورزش زنان هســتند. همه مي خواهند بهترين شرايط براي زنان 
فراهم شود. شرايط نسبت به گذشــته متفاوت شده است. امروز زنان و 
خانواده هايشــان براي ورزش قهرماني زمان مي گذارند، سرمايه گذاري 
مي كنند، تالش مي كنند و... اينها همه باارزش است و بايد با نتيجه همراه 
شود. اين نتيجه گرفتن، رفتن روي سكو است. يقين دارم كه اين اتفاق 

در آينده اي نزديك مي افتد.

ادامه از 
صفحه اول
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این دست نوشته ها پیش از آنکه كسي از وجودشان باخبر 
شــود، در تملك ژان پیر تیبودا، منتقد تئاتر و نویسنده 
سابق نشــریه لیبراسیون قرار داشــت. تیبودا مي گوید 
كه این نسخه هاي دست نویس 15ســال قبل به وي از 
سوي یك اهدا كننده ناشــناس تحویل داده شدند. این 
اهدا كننده نسخ را با این شرط در اختیار وي گذاشته بود 
كه وجود آنها را تا پیش از مرگ لوست دتوش، بیوه لویي 
فردینان سلین برمال نکند. همسر لویي فردینان سلین 

در 107سالگي در سال 2019درگذشت.
تیبودا قضیه را اینطور شرح مي دهد: سال ها قبل، یکي 
از خوانندگان روزنامه لیبراســیون با من تماس گرفت و 
گفت كه مي خواهد اسنادي را تحویل من بدهد. در روز 
موعد قرار، یك خانم با چند كیف مملو از برگه هاي كاغذ 
نزد من آمد. این كاغذها همه حاوي مطالبي به دستخط 
لویي فردینان سلین بودند. دلیل اینکه او از من خواست، 
پیدا شدن این نسخه هاي دســت نویس را تا مرگ بیوه 
سلین، علني نکنم، این بود كه نمي خواست وي از بابت 

این نسخه ها نفع مادي ببرد.
او در ادامه توضیح مي دهد: من كوهي از اسناد را دریافت 
كرده بودم؛ هزاران صفحه از دست نوشــته هاي سلین. 
ماه ها طول كشید تا بتوانم آنها را مرتب كنم. این اسناد 
پس از آزاد ســازي  پاریس، از آپارتمان این نویســنده 

اسطوره اي ربوده شده بودند.
خبرنگار سابق لیبراسیون سرانجام این نسخ دست نویس 
به حجم یك مترمربع را به ورثه لویي فردینان ســلین 

تحویل مي دهد.

يكعمردرجستوجوينسخازدسترفته
لویي فردینان ســلین كه به دلیل تعلق خاطر به نازي ها 
از ترس نیروهاي متفقین و نیروهاي ارتش آزادیبخش 
فرانسه به آلمان گریخته بود، پس از سقوط رایش سوم، 
چندین سال در دانمارك در تبعید خودخواسته زندگي 
كرد تا اینکه در ســال 1951مورد عفو قرار گرفت و به 
پاریس بازگشت. او پس از بازگشــت به پاریس، قضیه 
ربوده شدن دست نوشته هایش را برمال كرد، اما تمامي 
تحقیقات پلیس براي یافتن این اسناد در سال هاي بعد 
بي نتیجه ماند. سلین در آن زمان اعالم كرده بود كه در 
میان نسخه هاي دست نویس ربوده شده صفحات زیادي 

از رمان»وصیت نامه شاه كروگولد« نیز وجود داشته كه 
تا به حال منتشر نشده است. سلین حتي معتقد بود كه 
ربایندگان این نسخ یا مهاجمان به خانه اش در پاریس، 
600صفحه از نسخه دســت نویس ادامه رمان»مهلکه« 
را بــه درون زباله هاي خیابان آپارتمــان محل اقامتش 
انداخته اند. او بارها در بخش هایي از رمان هاي بعدي اش 
به تلخي از این واقعه یاد كرده و مکررا خواستار پس داده 

شدن این نسخه ها از سوي ربایندگان شده بود.
لویي فردینان سلین در زمان حیات خود، اسکار رزمبلي 
كه یکي از اعضاي اهل جزیــره كرس نیروهاي مقاومت 
فرانســه و اصالتا یهودي بود را به ربودن این نسخه هاي 
دســت نویس متهم كرده بود. رزمبلي در سال 1944به 
اتهام ارتکاب اعمال غیرصادقانه محاكمه شد و به اتهام 
ربودن اسناد دست نویس ســلین و دزدي هاي دیگر به 
زندان محکوم شد. او مدتی پس از گذراندن محکومیتش 
در زندان به آمریکا فرار كرد. ســلین در سال 1961در 
مئــودون، جایي در نزدیکــي پاریس درگذشــت. او تا 
روزهاي پایاني عمر خود نویسندگان جواني را كه برایش 
منبع الهام در نویســندگي بود به حضــور مي پذیرفت. 
سلین مبدع سبك خاصي از نگارش بود كه امروزه آن را 
سبك نگارش محاوره اي یا مکالمه اي نیز مي نامند. از او 
2 چهره متضاد در خاطر هم نسالنش به یاد مانده؛ اولي 
چهره مردي میهن پرست و انسان دوست و سربازي كه در 
جریان جنگ جهاني اول مدال شجاعت مي گیرد و پس 
از تحصیل پزشکي در آمریکا به مداواي فقرا در پاریس 

مي پردازد و روایات و داستان هاي بسیاري از رمان هایش 
را نیز با الهام از داستان هایي كه بیمارانش براي او تعریف 
كرده اند، مي نویسد. برخي از هموطنان سلین نیز چهره 
 دیگري از او ترســیم كرده انــد و او را به دلیل عالقه به

آلمان نازي و ضد یهود بودن خائن به كشــور و انســاني 
بي عاطفه دانسته اند.

»سفربهانتهايشب«درايران
»سفر به انتهاي شب« نخســتین رمان لویي فردینان 
سلین نگاشته شده در سال 1932است. این اثر در ایران 
با اقبال فراواني از سوي خوانندگان مواجه شد و یکي از 
آثاري بود كه بر سبك نگارش نویسندگان مطرحي نظیر 
صادق چوبك و جالل آل احمد تأثیر به سزایي گذاشت. 
»سفر به انتهاي شب« توسط مرحوم فرهاد غبرایي، برادر 
مهدي غبرایي، مترجم مطرح ایراني به فارسي برگردانده 
شده است. بسیاري این كتاب را زندگینامه لویي فردینان 
سلین و شرح اتفاقاتي كه براي وي در جنگ جهاني اول و 
بعدها در جریان سفرهاي پرحادثه و پرماجرایش افتاده، 
مي دانند. كتاب  »دسته دلقك ها« از دیگر آثار منتشر شده 
لویي فردینان سلین در ایران است. مهدي سحابي این 
اثر را به فارسي برگردانده است. سحابي همچنین رمان 
مشــهور »قصر به قصر« اثر مطرح دیگر لویي فردینان 
سلین را به فارسي برگردانده است. كتاب»شمال« دیگر 
اثر سلین است كه توسط محمود ســلطانیه به فارسي 

ترجمه شده است.

زيرخاكي3براينوروز1401

29خرداد ماه - آخرین قســمت از ســریال »زیرخاكي« كه به دلیل 
برگزاري انتخابات چند روز به تأخیر افتاده بود، روي آنتن رفت. حاال 
پژمان جمشیدي از بازیگران اصلي سریال، از ساخت فصل سوم این 

سریال طنز براي نوروز1401 خبر داد.
به  گزارش همشهري، با توجه به اعالم ساخت فصل سوم این سریال، 
عوامل گروه از مهر ماه، تولید سریال را آغاز مي كنند. »زیرخاكي« به 

كارگردانی جلیل سامان، در 2 فصل روي آنتن رفته است.
سکانس پایاني سریال »زیر خاكي2« نیز با اسیر شدن جمشیدي و برق 
نورد توسط نیروهاي بعثي عراق همراه بود و نحوه به پایان رسیدن این 
سکانس گویاي تصمیم تلویزیون و سازندگان آن، براي ساخت سري 
جدید بود. فصل اول »زیرخاكي«  ماه رمضان سال99 روي آنتن شبکه 
یك سیما رفت و طبق آمار رسمي سازمان صداوسیما، توانست عنوان 
پربیننده ترین سریال رمضاني را از آن خود كند. البته رضا نصیري ها، 
تهیه كننده این سریال در نشستي اعالم كرده بود كه هنوز  تولید فصل 

سوم سریال قطعي نشده است.

تكآهنگها،پيشتازند

دفتر موســیقي وزارت ارشــاد آمار تعداد مجوزهاي صادره در حوزه 
تك آهنگ و آلبوم در هفته اول مرداد را اعالم كرد.

به گزارش همشهري، در 2هفته گذشــته، آلبوم »پنج دونوازي براي 
كمانچه« به آهنگســازي زاگرس منهوبــي و نوازندگي نگار خاركن 
با الهام از موسیقي فولکلوریك، آلبوم »شــاید هرگز تو را نبینم« به 
آهنگسازي صبا علیزاده و خوانندگي آندریاس الکساندر، آلبوم »ُملك 
ُملك« با آهنگسازي مرحوم اسداهلل ملك و تنظیم بهنام خدارحمي، 
آلبوم »ساتا شدیم« به آهنگسازي امین كوهي كه مربوط به فرهنگ 
موسیقي قشقایي است، آلبوم »نســیم نوروز« به آهنگسازي صادق 
چراغي و خوانندگي اشــکان كمانگري و تهیه كنندگي بنیاد رودكي 
با اشعاري از ملك الشعراي بهار و سایر شــاعران قدیمي، آلبوم »ماه 
نخشب« به آهنگسازي و نوازندگي مصباح قمصري و بداهه نوازي ني، 
شــاهو عندلیبي مجوز خود را از دفتر موسیقي وزارت ارشاد دریافت 
كردند. آلبوم هاي »آرزوهاي بزرگ« و »حمله به اچ3« به آهنگسازي 
مجید انتظامي، آلبوم »بانگ یه یان )ســرود سپید(« به خوانندگي 
و آهنگســازي علي اكبر مرادي و مجموعه آلبوم هاي »جاودانه هاي 
موســیقي مازندران« به خوانندگي اصغر كتول، شامل ملودي هاي 
موسیقي نواحي و فولك دهه هاي 50 و 60 مازندران هم ازجمله آثاري 

بودند كه در این 2هفته مجوز انتشار گرفتند.

موفقیت »متري شیش و نیم« در اكران فرانسه

سعيدروستاييبا»برادرانليال«
بهسينماميآيد

سعید روســتایي با ساخت 
2 فیلــم »ابد و یــك روز« 
)1394( و »متري شیش و 
نیم« )1397( هم به جوایز و 
افتخارات سینمایي مختلفي 
دست یافت و هم تماشاگران 
فراواني را به سینما كشاند. 
حاال او بــراي بســیاري از 
منتقدان و تماشــاگران به 

نامي بدل شده كه آثارش را با اشتیاق دنبال مي كنند و منتظرند 
ببینند این مبدع ژانر »فقراي پرخاشگر« چه پروژه جدیدي را آغاز 
مي كند. حاال خبر مي رسد این اســتعداد نوظهور كه خیلي زود با 
همان 2 فیلم براي بعضي سینمایي نویســان سهل گیر و جوانان 
كم تجربه به یکي از بت هاي ســینماي ایران بدل شده، قصد دارد 
پروژه جدیدي را به تهیه كنندگي جواد نوروزبیگي به نام »برادران 

لیال« آغاز كند.
 گویا نوید محمدزاده، همچون 2 ســاخته قبلي روستایي، در این 
پروژه نیز حضور دارد. جز محمدزاده، پیمان معادي و پریناز ایزدیار 
هم در 2 فیلم اول روستایي نقش آفریني كردند و هنوز باید منتظر 
ماند و دید آیا این دو در »برادران لیال« هم جلوي دوربین روستایي 
خواهند رفت یا نه. با اینکه »متري شــیش و نیم« سال 1397در 
ایران اكران شد و مدت ها پیش از ورود كرونا به ایران روند نمایشش 
بسته شد، با این حال، به تازگي این فیلم در سي و ششمین دوره 
جشنواره فیلم هاي تریلر و پلیسي »ریم پوالر« فرانسه نمایش داده 
شد و توانست جایزه بهترین فیلم و جایزه منتقدان این جشنواره 

را به دست آورد. 
حاال این فیلم از حــدود 10روز پیش در تعدادي از ســالن هاي 
سینماي فرانسه به روي پرده رفته و توانسته در حدود 250هزار 
دالر فروش كند. جواد نوروزبیگي هم كه تهیه كننده فیلم جدید 
روستایي خواهد بود، این روزها فیلم »خون شد« ساخته مسعود 

كیمیایي را روي پرده دارد.
 نوروزبیگي در اوایل امسال از میزان فروش پایین فیلم »خون شد« 
اظهار تعجب كرد. از شروع كرونا تا امروز 2 فیلم »مهمانخانه  ماه 
نو« )1397( و »كشتارگاه« )1397( به تهیه كنندگي نوروزبیگي 

اكران آنالین شده اند.

خبرها

نسخه هاي 
تابستاني براي 
زمستان اكران

 طرح حمایت تابستانه سازمان سینمایي
آخرین تالش براي بقاي اقتصاد سینماست 

تابستانبهنيمهرسيده،دولتسيزدهمدرابتدای
راه،كروناقبراقوســروحالدرسرخطاستو
نفسدرسينهسينماگرهخورده.خيابانهايِگلهو
اعتراض،راهبندان؛كوچههايصبروطاقت،بنبست؛داالنهايفراموشي،
پرازتابلوهايترحيمفرهنگ.وقتيهرچهارچرخلنگميزند،چرخپنجم

فرهنگوهنربهكارنميآيد.
طرحوبرنامه،فراوان؛اقدامعاجلوآدماليق،كيميا.ايامتلخپشــتهم
ريسهشــدهاندواخباربوياميدنميدهد؛گوييفاجعهراپايانينيست.
فريادرسيچطور؟مرهمودرمانيچطور؟ازهرچهنيستونداريم،بيشاز
همهاميدبرايمانباقيمانده؛اميدبهروزهايروشنوبيمرگوبيدرد؛اميد
بهآسايشوتسكينورونق؛رونقمسالمت؛رونقدوستي؛رونقصداقت؛
رونقاقتصادورونقهنروفرهنگ.رونقسينما،تئاتر،موسيقيو...تصوير
دورياســت.بهخياليلغزانميماند،اماچهچــاره؟واقعيتراباخيال

تاختميزنيم.
باهمينخوشخيالياستكهبهنجاتسينماباطرحهايريزودرشتاميد
داريم.حاالكهتنسينمانحيفورنجورشده،حاالكهديگرسينماپناهگاه
نيست،حاالكهسينمانفسدرسينهاشگرهخوردهوديگررونقيندارد،
بيشترحساســيمكهببينيمتصميمگيرندگانبرايسينماچهتصميمي
ميگيرندوچهطرحيازآستيندرميآورندتابهسينماشوكيدهند.يكي
ازاينآخرينتصميمها»طرححمايتتابستانهازاكرانوسينماها«است.

اينكهاينطرحچيستوچهميتواندبكند،موضوعاينگزارشاست.

مشوقهاييبراينفروشها
روابط عمومي سازمان امور سینمایي و سمعي و بصري اعالم كرده، در آخرین 
جلسه كارگروه بررسي آســیب هاي كرونا در سینما، حمایت هاي جدید به 
تصویب رسیده است. در این جلسه مقرر شــده هر فیلم جدید مورد تأیید 
شــوراي صنفي نمایش كه به چرخه اكران وارد شود و حداقل 4 هفته روي 
پرده باشد، مبلغ 100میلیون تومان به شــركت پخش )براي آماده سازي  
اكران( تعلق بگیرد و بــه ازاي هر 300 میلیون تومان فــروش، مبلغ 100 
میلیون تومان به مالکان فیلم پرداخت شود. اعتبار این طرح از30خرداد تا 
15 مهر ماه 1400 است. پیش از این و در 9تیرماه مقرر شده بود به فیلم هاي 
با قابلیت جذب مخاطب زیاد كه اكران مي شوند پس از آن كه فروش شان از 
2 میلیارد تومان عبور كرد، یك میلیارد تومان به عنوان كمك هزینه پرداخت 
شود و پس از فروش 5 میلیارد توماني، كمك هزینه یك ونیم میلیاردي )در 
مجموع 2و نیم میلیارد تومان( پرداخت شود. تنها فیلمي كه تاكنون توانسته 
كمك 2و نیم میلیاردي را دریافت كند، »دینامیت« ساخته مسعود اطیابي 
است كه بیش از 8میلیارد تومان فروش داشته است. اما اكران ناموفق 3فیلم 
جدید در هفته هاي گذشته نشان داد كه فروش 5میلیاردي و بهره بردن از 
كمك هزینه حمایتي 2و نیم میلیاردي اصال كار راحتي نیســت. احتماال به 
همین دلیل سازمان سینمایي تصمیم گرفته براي فیلم هایي كه نمي توانند 

به فروش باالیي برسند، مشوق هایي درنظر بگیرد.

حمايتازفيلمهايدفاعمقدسوكودك
در این جلسه، حمایت هایي هم براي ســالن هایي كه فیلم هایي با موضوع 
دفاع مقدس یا مخاطب كودك در بازه زماني فوق نمایش مي دهند درنظر 

گرفته شده است.
 در روزهایي كه حداقل 3ســانس از فیلم موردنظر در سمفا تعریف شده 
باشد، معادل 2درصد تعداد صندلي هاي هر سانس براساس سهم سینمادار 
از قیمت خالص بلیت ســینما حمایت صورت مي گیرد. همچنین، جبران 
بخشي از ضررهاي ناشي از كرونا و جلوگیري از بیکاري كاركنان سینماهاي 
بخش خصوصي، دیگر مصوبه كارگروه بود كه منوط به نظر شوراي تخصصي 
متشکل از مدیركل دفتر نظارت بر نمایش، نمایندگان مؤسسه سینما شهر 

و انجمن سینماداران است.
 این حمایت از ســالن داران احتماال با توجه به این موضوع صورت گرفته 
كه در ایام محرم و صفر فیلم كمدي در ســینماها اكران نمي شود و به این 
ترتیب شــاید اكران فیلم هاي دفاع مقدس و كودكـ  كه معموال به دلیل 
فروش پایین شان باب میل سینماداران نیســتندـ كمي رونق بگیرد، اما 
پیش شــرط موفقیت همه این طرح ها این است كه كرونا قدري مهار شود 
و تعداد قربانیانش كاهش یابد؛ در غیراین صــورت طرح هاي حمایتي از 
صاحبان آثار و سینماداران به جایي نمي رســد و تغییري در ركود فعلي 

سینما رخ نمي دهد.

سفربهانتهایسلين
 كشف رمان  منتشرنشده نویسنده نابغه در میان 

دست نوشته هایش

8دههپسازربودهشــدنهــزارانصفحه
ازدستنوشــتههايلوييفردينانسلين،
پزشكونويسندهمطرحفرانسوي،ضديهود
وعالقهمندبــهنازيهاونويســندهكتاب
تحسينشــدهوجاودان»ســفربهانتهاي
شب«،ايننسخدســتنويسدوبارهبهطرز
شگفتآوريكشفشدند.ايندستنوشتهها
كهدرزمانفرارلوييفردينانسلينازپاريس
بهآلمانازآپارتمانشدرمحلهمونمارربوده
شدهبودند،حاوينوشتههايانتشارنيافتهوي
بود.ايندستنوشتههاهمچنينشاملنسخه
كاملرمان»مهلكه«استكهباآنرمانهاي
»مرگقسطي«و»سفربهانتهايشب«تكميل
ميشود.تابهامروز،تنهاصفحاتيازايناثر
بهعنوانرمانينيمهتمامانتشاريافتهبودكه
باعنوانرمان»معركه«توسطسميهنوروزي
بهفارسيبرگرداندهشــدهودرنشرچشمه
انتشاريافتهبود.پسازيافتنهزاراننسخه
دستنويسازرمانهايلوييفردينانسلين
بهاحتمالزيادانتشاراتيمشهورگاليماردر
قالبچندكتابآنهاراانتشــارخواهدداد.
ارزشماديدستنوشتههايمشكوفهسلين
چندينميليونيوروبرآوردشــدهاست،اما
ارزشادبيوتاريخيآنهارانميتوانبامعيار
ماديسنجيد.درميانايندستنوشتهها،
اســنادادبيوزندگينامهايجديدازلويي
فردينانسلينديدهميشــودكهميتواند
رواياتمتفاوتترياززندگياينغولادبي

فرانسهدرقرنبيستم،ارائهدهد.

خبرپيداشدندستنوشتههايسلينبراي
نخستينباردرروزنامهلوموندانتشاريافت.
اصالتايندستنوشــتههاتوسطكتابخانه
مليفرانسهتأييدشدهاست.بخشيازاين
دستنوشتههابهخواستهوراثلوييفردينان
سلينبرايهميشهدرمخزنكتابخانهملي

فرانسهنگهداريخواهندشد.
اهميتكشفدستنوشتههايجديدپساز
بررسيهايانجامشدهبيشازپيشبرمالشده
است.درميانايندستنوشتههارمانيانتشار
نيافتهوناشناختهبهقلملوييفردينانسلين
بهنام»لندن«بهچشمميخوردكهداستانآن
دردورانجنگجهانياولميگذرد.رماني
ديگرازايننويسندهدرمياندستنوشتههاي
مكشوفهتحتعنوان»انبارعلوفه«بهچشم
ميخوردكهفصلاولآندريكيازمجالتي
كهدردهه1940درفرانســهچاپميشد،
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   واكنش آمريكا  به حمالت 
طالبان

دولت آمريكا كه در روزهــاي اخير با 
بمب افكن هاي خود به دولت افغانستان 
كمك كرده بود، حمــات اخير طالبان 
را به شــدت محكوم كــرده و آنها را 
»غيرقانوني« خوانده است. به گزارش 
بي بي ســي، جو بايدن، رئيس جمهور 
آمريكا هم گفته اســت كه اكنون زمان 
رهبري و اراده براي مواجهه با تجاوز و 
خشونت طالبان است. بمب افكن هاي 
بي-52 در واليــت جوزجان به طالبان 
حمله كرده اند. عاوه بر سفارت آمريكا 
در كابل، سخنگوي وزارت خارجه آمريكا 
هم حمات طالبان را محكوم كرده است. 
سفارت كابل در بيانيه اي در توييتر نوشته 
اســت: »رئيس جمهور بايدن احساس 
مي كند و اعام كرده اســت كه دولت 
افغانستان و نيروهاي امنيتي آن آموزش، 
امكانات و نفرات كافي براي پيروزي بر 
طالبان دارند و حاال زمان رهبري و اراده 
براي مواجهه با تجاوز و خشونت طالبان 
اســت.« آمريكا در حالي عليه حمله 
طالبان به شــهرهاي افغانستان موضع 
گرفته است كه گفته مي شد در مذاكرات 
با اين گروه در دوحه قطر، از آنها تعهد 

گرفته بود كه به شهرها حمله نكنند. 

كيوسك

 طالبــان در 3روز پياپي، 
3مركز واليت در افغانستان گزارش

را تصــرف كــرده و بــا 
فراري دادن تعــداد زيادي از ســاكنان 
شــهرها، ايــن حقيقت وحشــتناك را 
پيش روي دنيا قرار داده كه ممكن است 
شهرهاي بزرگ اين كشور را يكي پس از 

ديگري به تصرف در آورد.
طالبان ديــروز موفق شــد مركز واليت 
قندوز را فتح و به بزرگ ترين پيروزي خود 
از زمان شروع دوباره حمالت سراسري اش 
دســت پيدا كند. فتح قندوز كه از سوي 
طالبان اعالم شــد، با تكذيــب مقامات 
دولتي مواجه شده و آنها مدعي بودند كه 
شهر سقوط نكرده است. با اين حال، منابع 
مستقل در گفت وگو با الجزيره اين خبر 
را تأييد كرده  بودند. برخي منابع دولتي 
هم گفته بودند كه فقط فرودگاه و پايگاه 
نظامي در اختيار نيروهاي دولتي اســت 
و آنها از آنجا با نيروهــاي طالبان درگير 
هســتند. منابع نظامي افغــان  ديروز به 
بي بي سي گفته بودند كه حمالت طالبان 
را در قندوز پس زده اند. قندوز پيش از اين 
در سال هاي 2015 و 2016 هم به دست 

طالبان افتاده بود.
طالبان از زماني كه نيروهاي خارجي به 
رهبري آمريكا ترك افغانستان را شروع 
كرده اند، حمالت سراســري خود را آغاز 
كرده  و از آن زمان روســتاها و شهرهاي 
كوچك زيادي را فتح كرده اســت. با اين 
حال، شــهرهاي بزرگ خط قرمز دولت 
افغانستان به شمار مي رفتند و تالش هاي 

طالبان براي فتح يك شــهر بزرگ ناكام 
مانده بود. طالبان اما جمعه با قدرت از اين 
خط قرمز عبور كرد و ابتدا زرنج در واليت 
نيمروز را كه با ايران هم مرز است فتح كرد. 
يك روز بعد نوبت به شبرغان در جوزجان 
رسيد و ديروز هم بزرگ ترين پيروزي آنها 
در قندوز ثبت شد. منابع خبري گفته اند 
كه طالبان بدون جنگ زرنج را فتح كرده 
است. طالبان همچنين مدعي شده است 
كه شهر سرپل در شمال را هم فتح كرده 
است اما نماينده مردم سرپل ديروز گفته 
بود كه درگيري ها در اين شهر در جريان 
است. درگيري ها بين طالبان و نيروهاي 
دولتــي در هرات در غرب و لشــكرگاه و 
قندهــار در جنوب هم ادامــه دارد. اين 
فتوحات، مــردم را در شــهرهاي بزرگ 
درگير كابوس طالبان كرده  و گزارش هاي 
زيادي درباره فرار مــردم از مناطق مورد 
حمله طالبان منتشــر شــده است. در 
شهرهاي كوچك تر مناطق مرزي، مردم 
زيادي به كشورهاي همسايه تاجيكستان 
و ايران پناه برده اند. در شــهرهاي بزرگ 
هم بسياري، پيش از حمله به مناطق امن 
رفته و آنها كه در شــهرها باقي مانده اند، 
از ترس طالبان از خانه هايشــان بيرون 
نمي آيند. يكي از شهروندان قندوز درباره 
وضعيت شــهر به الجزيره گفته است كه 
مردم زيادي پيش از وارد شدن طالبان به 
شهر، قندوز را ترك كردند. او گفته است: 
»هرچند درگيري ها آرام شــده اما شهر 

مثل يك منطقه نظامي است.«
آوارگان قندوز، حاال به هزاران غيرنظامي 
ديگر مي پيوندند كــه در ماه هاي اخير از 
دست طالبان فرار كرده اند. اين آوارگان 
در شهرهاي امن در مدارس و پناهگاه ها 

مســتقر شــده اند. يكي از پناهگاه هاي 
آنها، شهر اســدآباد در شمال شرق و در 
نزديكي قندوز اســت. گل ناز، مادر يكي 
از خانواده هاي پناهنده در اين پناهگاه به 
بي بي سي گفته است: »بمب هاي زيادي 
روي روستاي ما ريخته شد. طالبان آمد 
و همه  چيز را ويران كرد. ما مجبور بوديم 
خانه هايمان را ترك كنيم. بچه هاي ما و 
همينطور خودمان مجبوريم روي زمين 
بخوابيم. دختر هفت ســاله من بيرون از 
خانه بود كه درگيري ها شروع شد. از آن 
روز او گم شده اســت و ما نمي دانيم كه 

زنده است يا نه.«
طالبــان تالش كرده اســت در حمالت 
خود به شهرهاي بزرگ مردم را متقاعد 
كند كه با آنها كاري نــدارد. به گزارش 
ان بي ســي نيوز، براي نمونه، در حمله به 
زرنج در نيمروز در جنوب غرب كشور، در 
بيانيه اي به مردم اطمينان داد كه هدف 
آنها غيرنظاميان نيســتند اما كسي اين 
وعده هاي طالبان را باور نمي  كند و تعداد 
زيادي از مردم شهر، به ســمت ايران و 

ديگر مناطق فرار كردند.
يكي از مقامات واليت نيمروز به ان بي سي 
 نيوز گفته اســت كه مردم باقيمانده هم 
از ترس، پنهان شــده اند چون احساس 
مي كنند شهر براي آنها امن نيست. اين 
مقام دولتي كه در امور زنان هم فعاليت 
داشــته، پيروزي هاي فعلــي طالبان را 
نتيجه خروج نيروهاي آمريكايي مي داند. 
او گفته اســت: »نمي توانــم قبول كنم 
كــه طالبان تمــام دســتاوردهاي ما را 
در 20سال گذشــته نابود كند... هرگز 
باور نمي كردم كه آمريــكا اينطور و در 
اين شرايط افغانســتان را ترك كند. اگر 
آمريكا قرار بود ما را رهــا كند اصال چرا 
به افغانســتان آمد؟ و چــرا ميليون ها 
نفر جانشان را در اين ســال ها از دست 

داده اند؟«

اهميت قندوز و شبرغان
فتح قندوز بزرگ ترين دستاورد طالبان از 
 ماه مي  و شروع خروج نيروهاي خارجي 
به شــمار مي رود. اين شــهر كه بيش از 

270هزار نفر جمعيت دارد، دروازه منطقه 
غني معدني استان هاي شمالي به شمار 
مي رود. موقعيت آن هم از نظر استراتژيك 
مهم است چون بزرگراه هايي اين شهر را 
به ديگر شــهرهاي بزرگ، ازجمله كابل 
متصل مي كنند و واليــت جوزجان هم 
با تاجيكســتان هم مرز اســت. ترياك و 
هروئين افغانســتان از اين مرز به آسياي 
ميانه قاچاق مي شود و از آنجا، راهش را به 

اروپا ادامه مي دهد.
شــبرغان ديگر فتــح مهــم طالبان هم 
به صورت نمادين بسيار مهم است چون 
اين شهر، پايگاه قدرت ژنرال عبدالرشيد 
دوستم به شــمار مي رود كه به تازگي از 
سفر درماني  تركيه به كشورش بازگشته 
است. دوســتم و نيروهايش در دهه90 
ميالدي به خاطر مقابلــه و مقاومت برابر 
طالبان در شــمال، اعتباري جهاني پيدا 
كرده بودند. دوســتم اول هفته در ديدار 
با رئيس جمهور افغانســتان بر همكاري 
با نيروهاي امنيتي براي شكست طالبان 

تأكيد كرده است.

فروپاشي بخشي از ديوار دفاعي ارتش افغانستان 
در مقابل طالبان، پيشروي هاي سريع اين گروه 
به سوي شهرهاي بزرگ تر افغانستان را ساده تر 
كرده است. همزمان با اين تحوالت، كشورهاي 
غربي ضمن اعام نگراني، خواستار خروج فوري 

شهروندان خود از خاك افغانستان شده اند.

روزنامه افغانستان ما ]افغانستان[

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

هلمند، پايگاه آينده طالبان؟

پيشروي طالبان در شهرها

روزنامه افغانستان ما نوشــته كه هلمند 
به دليل وسعت و مزر طوالني با پاكستان براي 
طالبان اهميت استراتژيكي دارد و احتماال 
قرار است مقر اصلي استقرار اين گروه در 
آينده باشد. نبرد بر ســر مركز اين واليت 

همچنان ادامه دارد.

جهان نما

آتش سوزي ها در جنگل هاي 
كشورهاي حاشيه مديترانه اروپا

كه از 2 هفته قبل آغاز شده، 
همچنان ادامه دارد.

دولت تركيــه اعالم كــرده در 13منطقه 
همچنان نتوانسته آتش سوزي را مهار كند 
اما عمليات اطفاي حريق ادامه دارد. تركيه 
با كمك هلي كوپترها، هواپيماهاي آب پاش 
و پهپاد ها به جنگ آتش رفته است. تا كنون 
حدود 100هزار هكتار جنــگل در تركيه 
طعمه حريق شــده و دســت كم 8نفر نيز 
جان خود را از دست داده اند. ايران، روسيه، 
آذربايجان و اوكرايــن در عمليات اطفاي 

حريق جنگل هاي تركيه حضور دارند.
در ســمت ديگر مديترانه، آلمــان نيروها 

و تجهيزات خــود را براي كمــك به مهار 
آتش سوزي به يونان اعزام كرده است. اين 

نخستين بار است كه آلمان آتش نشان ها و جنگل هاي تركيه، يونان و ايتاليا همچنان مي سوزند
هلي كوپترهاي آب پاش خــود را به يونان 
اعزام مي كند. آتش ســوزي ها در مناطق 
شمالي پايتخت ادامه دارد و دولت مجبور به 
تخليه تعداد زيادي از روستاهاي اين منطقه 
شده اســت. نخســت وزير يونان در نطقي 
تلويزيوني بــا بحراني خواندن وضعيت اين 
كشور گفته است: »گرما و خشكسالي زمين 
را به يك بشكه باروت تبديل كرده است.« 

برخي مناطــق جنوبي ايتاليا نيز شــاهد 
آتش سوزي هاي گسترده است. در سيسيل، 
ادامه آتش سوزي ها باعث شــده تا دولت 
وضعيت اضطراري اعالم كند. دولت هشدار 
داده كه گرماي هوا به قدري است كه وقوع 
آتش ســوزي هاي پراكنده ممكن است تا 

6 ماه ادامه داشته باشد.

رنگ و بوي نژادپرستي در انتخابات تركيه
 احزاب مخالف دولت تركيه، فعاليت انتخاباتي خود را 

با تبليغات گسترده عليه پناهجويان سوريه اي آغاز كرده اند

يكي از مهم ترين داليل شكست حزب »عدالت و توسعه« در انتخابات 
با اهميت شــهرداري ها، مانور تبليغاتي رقباي اين حزب بر سر مسئله 
»پناهجويان ســوريه اي« به شــمار مي آيد. احزابي نظير »جمهوري 
خلق« كه ازجملــه مهم ترين پايگاه هاي سياســي مخالفان عدالت و 
توسعه و شخص رجب طيب اردوغان شناخته مي شوند، حضور گسترده 
پناهجويان سوريه اي در شهرهاي مختلف تركيه را يكي از علل بحران 
اقتصادي اين كشور معرفي مي كنند. اين تبليغات در جريان انتخابات 
شــهرداري ها در ســال2019 تا جايي پيش رفت كه حتي نامزدهاي 
حزب جمهوري خلق، خواستار پاكسازي اســتانبول از تمام نوشتارها 
و نمادهاي عرب زبان شــدند. پيروزي مهم حــزب جمهوري خلق و 
متحدانش در مقابل عدالت و توســعه در انتخابات شهرداري ها باعث 
شده اين جريان، حاال با تمركز بيشتري به مسئله پناهجويان سوريه اي 
براي انتخابات رياست جمهوري ســال2023 بپردازد. كمال قليچ دار 
اوغلو، رهبر حزب جمهوري خلق روز گذشــته با اتخاد مواضع تندي 
نسبت به پناهجويان سوريه اي، خواســتار اخراج آنان از تركيه شد. او 
در جمع اعضاي حزبش گفت: اگر ما در انتخابات2023 پيروز شــويم، 
ظرف نهايتا 2سال اين افراد را از كشــور بيرون خواهيم كرد. از سوي 
ديگر، ايالي اكسوي، عضو حزب خير تركيه )از ائتالف مخالفان عدالت و 
توسعه( نيز در صفحه توييتر خود نوشت: بيش از 70درصد پناهجويان 
سوريه اي مقيم تركيه بيسواد هستند. حضور اين افراد، تأثير منفي بر 
محيط اجتماعي كشور گذاشــته و آمار بزهكاري را افزايش مي دهد. 
اگرچه در نگاه اول روشن اســت كه تمامي اين مواضع، بخشي از يك 
كمپين بزرگ براي مقابله انتخاباتي با حزب عدالت و توسعه در انتخابات 
سال2023 است اما نمي توان به سادگي از رنگ و بوي نژادپرستانه آنها 
عليه پناهجويان سوريه اي چشم  پوشيد. اين در حالي است كه بخشي 
از شهروندان تركيه نيز در شبكه هاي اجتماعي نسبت به حجم باالي 
حمالت نژادپرستانه عليه پناهجويان ســوريه اي ابراز نگراني كرده و 
خواســتار توقف چنين كمپين هايي زير ســايه رقابت هاي انتخاباتي 
شده اند. پناهجويان نيز نگران اين وضعيت هستند. ريشه اين نگراني ها 
تا حد زيادي به حوادث ســال2019 همزمان با رقابت هاي انتخاباتي 
برمي گردد. تبليغات گســترده حزب جمهوري خلق عليه پناهجويان 
در آن زمان، منجر به حمالت برخي شهروندان تندرو به اماكن تجاري 
پناهجويان سوريه اي و يا حتي محل ســكونت آنان شد. به طور مثال، 
يكي از نامزدهاي حزب جمهوري خلق براي شوراي شهر استانبول در 
سال2019 با شعار »محله فاتح استانبول را از عرب ها پس مي گيريم« 
زمينه را براي درگيري هاي شــديد فيزيكي در اين منطقه مهيا كرد. 
اكنون و با آغاز مجدد تبليغات اين حــزب، نگراني هايي در مورد تكرار 
تحوالت خشونت بار سال2019 در مقياسي گسترده تر عليه پناهجويان 
تشديد شده است. براساس آمارهاي تأييد شده از سوي سازمان ملل، 
مجموعا بيش از 3ميليون و 650هزار پناهجوي ســوريه اي در خاك 
تركيه زندگي مي كنند. اغلب اين جمعيت طي ســال هاي گذشته با 
اخذ مجوزهاي قانوني الزم وارد تركيه شــده و تنها حدود 60هزار نفر 
همچنان در اردوگاه هاي آوارگان در مرز به سرمي برند. از بين شهرهاي 
تركيه نيز استانبول با 520هزار نفر، قاضي آنتپ با 450هزار نفر و هاتاي 
با 430هزار نفر، بيشترين سهم را از ميزباني پناهجويان سوريه اي دارند. 
بسياري از پناهجويان صاحب ســرمايه نيز از سال2019 و همزمان با 
قدرت گرفتن حزب جمهوري خلق در مقابل عدالت و توسعه، تركيه را 

به مقصد برخي از كشورهاي اروپايي نظير آلمان ترك كرده اند.

همزمان با تصرف شهرهاي استراتژيك افغانستان 
 توسط نيروهاي طالبان، هزاران نفر از مردم 

در شمال و غرب، آواره شده اند

 آوار طالبان
بر سر مردم افغانستان
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نگراني مرز ندارد. در اين  كره خاكي فقــط كافي مهدیاگلمحمدی
است انســان باشــي تا نگراني، مرز ها را درنورديده و 
گهگاهي يا هر روز و هر ساعت  به سراغت بيايد و عوامل 
آن چنانچه برطرف نشوند، اگر نگراني مداوم يا شديدتر 
شــود، اندك اندك مي تواند تبديل به بيماري رواني 
شود. حاال Ipsos )ايپسوس شركت تحقيقات جهاني 
بازار و متخصص در نظرسنجي واقع در پاريس( سراغ 
طيف هاي مختلــف نگراني به تفكيك  كشــور هاي 
گوناگون جهان رفته است. جامعه آماري اين پژوهش 
از 19هزار و 10نفر از مردم 28كشــور جهان انتخاب 
شده اند تا بگويند نگران چه هستند. بعد با روش هاي 

آماري مشخص شد كه مردم هر كشوري بيشتر نگران 
چه مسائلي هستند. در اهميت اين پژوهش همين بس 
كه همان اوايل پژوهش كه در سايت ورلد اكونوميك آن 
 را مي خوانيم، متوجه مي شــويم درحالي كه مردمان 
كشور مكزيك نگران قتل و جنايت هستند، مردمان 
آمريكا كه بيش از 70درصدشان واكسن زده اند، بيشتر 
نگران وجود جرم و جنايت و تغييرات اقليمي هستند.

در اين پژوهش مي خوانيم كه در مجموع كرونا يكي 
از مهم ترين نگراني هاي مردمان جهان است، اما از اين 
موضوع كلي كه بگذريم بيشــترين نگراني ها در هر 
كشــوري تفاوت  دارد؛ تا جايي كه در برخي كشور ها 
نگراني اصلي از دغدغــه اي به نام كرونا هم پيشــي 

گرفته اســت. براي نمونه در ســوئد 63درصد مردم 
نگران وقوع تجاوز و جنايت هســتند، مورد عجيبي 
كه در كشــور مكزيك هم با دربرگيري 57درصدي 
مردم مهم تريــن دغدغه را تشــكيل مي دهد. مورد 
شگفت انگيز اين اســت در 2 كشــوري كه در 2سر 
كمترين و بيشترين ميزان درگيري با جرم و جنايت 
قرار دارند، نگراني مشتركی وجود دارد. در اين پژوهش 
آمده اســت 58درصد مردمان روســيه نگران فقر، 
55درصد كلمبيايي ها نگران فساد حكومت و 55درصد 
ايتاليايي ها نگران بيكاري هستند. مردمان مالزي هم با 
ركورد 76درصدي نگران ترين مردمان جهان با موضوع 

پاندمي كرونا هستند.

نگراني به تفكيك مليت

روزبه روز در حــال افزايش بود، ســرازير شــدن فاطمهعباسی درحالي كه آمار مبتاليان بــه كرونا در پيك پنجم 
واكسن هاي ژاپني به كشورمان توانست تا حدي روند واكسيناسيون را تندتر كند 
و مردم را اميدوارتر. ماجرا از اين قرار است كه با وجود اينكه ايران و روسيه  در بهمن 
سال گذشــته قرارداد واردات 2ميليون دوز واكسن اســپوتنيك  به ايران را امضا 
كردند و اواخر فروردين امسال نيز توافق كردند كه روسيه تا آذرماه سال جاري، 60 
ميليون دوز ديگر به ايران ارســال كند، اما مشكالت پيش بيني نشده باعث شده 
بخشي از اين واكسن ها ديرتر به دستمان برسد و به جاي آن ژاپن 2 ميليون و 900 
هزار واكسن  كرونا را به صورت رايگان به ايران داده و شايد باورتان نشود كه حتي 
پول پيك را هم خودشان حساب كرده اند، يعني هزينه حمل اين واكسن ها تا تهران 
را نيز دريافت نكردند. كشوري كه خودش توليدكننده واكسن نيست و واكسن هاي 
خريداري شــده را به كشــورمان هديه كرده اســت. به هر حال ايــران ازجمله 
كشورهايي اســت كه به جهت اصرار مقامات به انتظار برای توليد واكسن، نبود 
امكان جا به جايي مالي به خاطر عضويت نداشتن در FATF و البته تعلل بانك هاي 
كشورهاي ديگر در همكاري با ايران در پروسه خريد واكسن، نتوانست در زمان 
موردنظر، دوزهاي مورد نياز براي واكسيناســيون واجدين شرايط جمعيت 85 
ميليون نفري خود را فراهم كنــد. قرار گرفتن در اين شــرايط و مواجهه با آمار 
روزافزون مرگ ومير بيماران كرونايي در كشــور، مقامات ژاپني را برآن داشت تا 
واكسن هايي را در همكاري با اداره خدمات پروژه اي سازمان ملل متحد، راهي ايران 
كنند. دبير اول سفارت ژاپن در تهران هم گفته كه ما مي دانيم كه ايران پول و منابع 
مالي كافي براي خريد واكسن دارد اما با توجه به شــرايط فعلي اين كشور و نياز 
مبرمي كه براي برخورداري از واكسن دارد، ما را بر آن داشت كه اين واكسن ها را 
به ايران اهدا كنيم. اين دست و دلبازي چشم بادامي ها باعث شد كه افراد بيشتري 

در 2 هفته گذشته واكسينه شوند و اين روند همچنان ادامه دارد.

طالي ژاپني
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رنج و التيام در محله قيام
داشتم برايش از اين  مي گفتم كــه آيا صابرمحمدي
دقت كرده اســت از زمان شيوع كرونا، گرايش به 
مطالعه كتاب هاي درباره مرگ چقدر بيشتر شده 
اســت؟ برايش آمار 2اپليكيشــن كتابخوان را 
مي خواندم كه توي 10 كتاب پرفــروش هر دو، 
چندتايي كتــاب درباره مرگ ديده مي شــود. از 
كتاب هايي كه اخيرا خودم خريده ام يا خوانده ام يا 
ديده ام كه دوستانم در حال مطالعه شان بوده اند، 
 مي گفتــم. از »بيمــاري به ســوي مــرگ« 
كي ير كه گور مي گفتم كه 12سال پيش 2بار چاپ 
شــد و حاال با ترجمه اي ديگر اين بــار با عنوان 
»بيماري منتهي به مرگ« چاپ شــده و دست 
به دست مي شــود. از كتاب هاي سوزان سانتاگ 
مي گفتم، از »نظر به رنج ديگران« با چند ترجمه، از 
»بيماري به مثابه اســتعاره« و آن مصاحبه اش با 
پاريس ريويو كه درباره  مواجهه اش با بيماري بود. 
بعد رســيده بــودم بــه »مــرگ« تــاد مي  و 
»مرگ آشنايي« مجتبي اعتمادي نيا. همينطور 
برايش فهرست مي كردم و جلو مي رفتم تا بگوييم 

ادعايم بي پايه و اساس نيســت. سكوتش باعث 
مي شد تا عناوين را به فهرست اضافه كنم؛ مگر تأييد 

كند و اين ادعا را به عنوان يك »يافته« بپذيرد.
ديگر عنواني نداشــتم كه بيفزايم. به نظرم كافي 
هم بود و اگر قرار بود نپذيرد، صرفا از سر لجبازي 
و مخالف خواني بود؛ به همين خاطر، سرخورده و 
البته حق به جانب من هم سكوت كردم. رسيده 
بوديم به خيابان رنجبران در محلــه قيام. انگار 
اين دو اســم، يكهو چيزي يادش آورده باشد: اما 

مهم ترين شون رو نگفتي!
ـ كدوم؟

ـ رنج و التيام

ـ چي بود اين؟
ـ كتابي بود از ويليام ُوردن كه محمد قائد ترجمه 
كرد. 10،12 سال پيش يكي، دو بار چاپ شد، اما 
از چندماه پيش كه يه ناشر ديگه دوباره چاپش 

كرده، 4تا چاپ خورده.
ـ خب! پس اين رو هم مي شه به فهرستي كه گفتم 

اضافه كرد و درباره شون نوشت.
ـ نه! اين فرق داره. اين رو نمي شــه با اون هايي 
كه گفتي جمــع زد؛ اون هايي كه تــو گفتي، 
كتاب هاي فلســفي ان درباره مرگ. اين كتاب، 
كامال راهنماگون و روان شــناختي به ما مي گه 
چطور مي تونيم در ســوگواري و داغديدگي به 
التيام برســيم. اصال عنوان كاملش هم همينه: 

»رنج و التيام در سوگواري و داغديدگي«
باز هم او چيزي به من افزوده بود. نمي دانم چرا به 
جايي كه مي نشيند، مي گويم »صندلي شاگرد«. 

عجالتا اين من هستم كه از او مي آموزم.
ـ داريش؟

ـ آره...
ـ پس همين امشب بريم شروعش كنيم.

صندلي شاگرد

حافظ

اگر رفيق شفيقي درست پيمان باش

حريف خانه و گرمابه و گلستان باش

میلیون تومان
طبق بررسی ها امتیاز وام 

ازدواج هایی كه مجلسی ها 
با هزار اجبار و بند و تبصره و 
قانون در بودجه گنجانده و 

بانك ها را مكلف به پرداخت 
آن كرده اند، حاال به مبلغ ۲۰ 
تا ۳۰ میلیون تومان خرید و 

فروش می شود.

میلیون تومان
فرضیه های مختلفی برای 
فروش امتیاز وام ازدواج 
وجود دارد؛ مورد اول 

اینكه برخی از زوجین توان 
پرداخت اقساط ماهانه 
این تسهیالت ۷۰ و ۱۰۰ 

میلیون تومانی را ندارند. اما 
مورد دوم كه بخش عمده 
انصرافی ها از دریافت وام 
ازدواج را شامل می شود، 

مربوط به سختگیری بیش 
از حد بانك ها برای اخذ 
ضامن از زوجین است.
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این در حالی است كه 
بررسی عملكرد وام 

ازدواج طی 6ماهه اول 
سال ۱۳99نشان می دهد 
كه نزدیك به 4۰درصد از 
كل متقاضیان تسهیالت 
قرض الحسنه، هنوز وام 
خود را دریافت نكرده اند.

عدد خبر

عدد خبر

به گفتــه يك كارشــناس ســازمان 
بهداشــت جهانــي، احتمــال اينكه 
گونه هاي جهش يافتــه جديد كرونا 
به نام صور فلكي نامگذاري شوند وجود 
دارد. به گزارش روسيااليوم، اگر حروف 
الفباي يوناني براي نامگذاري گونه هاي 
جهش يافته كرونــا پايان يابد، ممكن 
اســت براي نامگذاري هاي جديد از 
صور فلكي استفاده شود. درحال حاضر 
مطالعــه روي نامگذاري هاي جديد 

انجام مي شود.
اين كارشناس سازمان بهداشت جهاني 
عنوان كرد: ما ابتدا به نام خدايان يوناني 
فكر كرديم، ولي منصرف شديم و آن را 
كنار گذاشتيم. اواخر ماه ميالدي  بود 
كه سازمان بهداشت جهاني اعالم كرد؛ 
نام گونه هاي جديد كرونا را از حروف 
الفباي يوناني اقتباس مي كند. هدف 
اين ســازمان خودداري از نامگذاري 
كشورهاي منشــأ جهش هاي جديد 
روي ويروس كرونا عنوان شد؛ اقدامي 
كه مي توانست پيامدهاي منفي در اين 

كشورها به دنبال داشته باشد.
پيش از اين مقامــات چندين و چند 
كشــور كه كرونا به نام آنها نامگذاري 
شده بود، از اين شــيوه نامگذاري ابراز 
نگراني كردند. پس از آن كارشناسان 
سازمان بهداشت جهاني، براي شيوه اي 

جديد وارد شور شدند.

 نامگذاري 
فلكي كرونا
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قاب ايراني در مترو

اگر جزو آن دســته از آدم هايی 
باشيد كه براي رفت وآمدشان مترو 
را انتخاب كرده اند، بهتر است اين 
روزها بيشتر به راهروهاي روشن و 
نگارخانه هاي مترو نگاه كنيد، چون 
تصاويري از اقوام مختلف و نماهايي 
از مناطق گوناگون ايران عزيز روي 
ديوارها نصب يا در نگارخانه هاي 
مترو به نمايش گذاشته شده است. 
ماجرا برمي گردد به مسابقه عكس 
»فرهنگ اقوام و مردم ايران« كه 
چند وقت پيش بــه همت معاونت 
امور فرهنگي و اجتماعي شركت 
بهره برداري متروي تهــران و با 
مشــاركت مركز ارتباطات و امور 
بين الملل شهرداري و آژانس عكس 
تهران برگزار و تعدادي از عكس ها 
به عنوان آثار برگزيده انتخاب شد. 
حاال عالوه بر چــاپ آثار راه يافته 
درقالب كتاب مصور مســابقه، در 
گذرگاه هاي فرهنگــي مترو نيز 
نمايشگاهي از اين آثار برپاست تا 
همبستگي اقوام ايراني به نمايش 

گذاشته شود. ببينيد و لذت ببريد.
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باباطاهرآرامگاه
هاآسيببرابردرعريان

محوطه آرامگاه باباطاهر از مهم ترین جاذبه های 
گردشگری شهرهمدان به شمار می آید، اما عرصه و حریم 

این بنای منحصربه فرد  در معرض تهدید است
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فاطمه کاظمی
خبرنگار

در بدو ورود به شــهر همدان، همین که از پایانه اتوبوسرانی این 
شــهر عبور کنید، بنای زیبا و منحصربه فرد »مقبره باباطاهر« 
به اســتقبال تان می آید؛ آرامگاه باباطاهر عریان، عارف و شاعر 
دلســوخته همدانی که آوازه دوبیتی های عاشقانه و عارفانه وی 

به آن سوی مرزها هم رسیده و ورد زبان عاشقان ادبیات است.
مقبره قدیمی باباطاهر برج آجری هشــت ضلعی بود که در قرن 
ششم بر مزار او ساخته شــد و دربرابر آن، بنایی مرکب از چند 
اتاقک معمولی قرار داشت که محل سکونت دراویش صوری بود. 
بنای مزبور به مرور زمان رو بــه ویرانی نهاد و در زمان رضاخان، 
به صورت کامال ساده تجدید بنا شد، اما در خور نام و آوازه بلند آن 
عارف و شاعر نبود تا اینکه ساخت بنای فعلی در سال1346 آغاز 

شد و در سال 1349 به پایان رسید.
محوطه کنونی آرامگاه باباطاهر با مساحت 8هزارو965 مترمربع 
و ارتفاع برج آرامگاه از سطح فوقانی تپه 20مترو 35سانتیمتر و 
از کف خیابان 25متر و 35سانتیمتر است. ستون های هشت گانه 
برج آرامگاه، قطعه ســنگ روی مزار، پوشش داخلی کف مقبره 
و همچنین پله هــا و فرش اطراف برج آرامگاه از ســنگ خارای 
حجاری شده همدان تعبیه شــده و نمای خارجی ساختمان نیز 

ساخته شده از سنگ سفید مرغوب است.
در ســقف داخلــی آرامــگاه، کاشــی کاری های معــرق و 
معقل کاری های بســیار ظریفی به کار رفته کــه جلوه خاصی 

به داخل آرامگاه بخشیده است. در قســمت پایین بدنه داخلی 
24قطعه سنگ نوشــته مرمریت نصب و روی آنها 24دوبیتی از 

اشعار باباطاهر درج شده است.

شخصیت باباطاهر
»بابک رضاپور« پژوهشگر همدانی و صاحب دانشنامه همدانیکا 
درباره شخصیت باباطاهر به خبرنگارهمشهری می گوید: باباطاهر 
همدانی، زاده نیمه دوم سده چهارم و درگذشته در نیمه نخست 
ســده پنجم هجری قمری، عارف بزرگ، شــاعر و َفهلوی سرای 
کم مانندی است که بخشی از دوبیتی  ها و کلمات قصارش برجا 

مانده است.
وی می افزاید: باباطاهر ازجمله بزرگان فرهنگ، ادب و هنر ایران 
زمین است که آرامگاهش به شکل برج مرتفع مجللی در جنوب 
همدان، بر فراز تپه ای قد برافراشته است. نخستین  جایی که درآن  
به  نام  »طاهر«، بدون  ذکر القاب  »بابا« و »عریان«  اشــاره  شده ، 

نامه های  عین  القضات  همدانی است.

ویژگی های شعری
این پژوهشگر همدانی درباره اشعار باباطاهر که به صورت دوبیتی 
سروده شده نیز عنوان می کند: دوبیتي در بحر »هزج مسدس«، 
که به »فهلویات« مشهور است، در زبان فارسی رتبه ای بلند دارد و 
با اینکه گویندگان بسیاری مانند »بُندار رازی«، »محمد مغربی«، 
»صفی الدین اردبیلی« و »محمد صوفی مازندرانی« و بسیاری 
افراد دیگر، چنین دوبیتی هایی سروده اند، اما دراین میدان، نام 

باباطاهر بیش از همه بر زبان هاست. 
رضاپور می افزاید: امــا آنچه در بازار کتــاب به عنوان رباعیات و 
دوبیتی های باباطاهر مشتمل بر 296دوبیتی و 4غزل در دسترس 
است، همه مجعول و مخدوش و برپایه چاپ یکم دیوان باباطاهر 
است که توســط »حسین وحید دســتگردی« در سال 1306 
خورشــیدی در تهران به چاپ رسیده اســت. باید توجه داشت 
که تنها نسخه به ظاهر نزدیک به زبان باباطاهر، همان است که 

مجتبی مینوی در ترکیه یافته است.

عرفان باباطاهر
وی درباره ویژگی های عرفانی باباطاهر نیز با بیان اینکه پیروان 
برخی طریقت های عرفانی، او را از بزرگان  آیین  خود دانسته اند، 
می گوید: به جز دوبیتی ها، رساله ای  عرفانی ، مشتمل  بر کلمات  
قصار، به  زبان  عربی  نیز به  باباطاهر منســوب  است . این  رساله  از 

دیرباز موردتوجه  برخی عرفا  بوده  و از آن  یاد کرده  اند. 
رضاپور می افزاید: با مطالعه کلمات  قصار باباطاهر و شــرح آنها  
درمی یابیم که  وی  دانشمندی  است  که  در باب  مسائلی  مانند علم  
و معرفت ، عقل  و نفس ، دنیا و آخرت، زهد و توکل  و رضا، فقر و فنا 
و مانند این، یعنی  جزئی ترین  اصول  فقه  و شریعت  تا پیچیده ترین  
دقایق  فلسفه  و عرفان ، احاطه کامل  داشته ، عارف  کامل  و مرشد 
مکمل  زمان  خود بوده ، گویی حق  با »یوگنی ادواردویچ بِرتِلس«، 
ایران شناس روس  است که  می نویســد: »دانشمندانی ، ازجمله  

باباطاهر، پس  از طی  مراحل  علم ، به  جرگه تصوف  درمی آمدند«.
این پژوهشــگر همدانی اضافه می کند: برخــالف آنچه تاکنون 

تصور می شــده که عرفای بزرگ ایران همگی از دیار خراســان 
برخاسته اند و سرچشمه عرفان ایرانی خراسان است، اینک و با 
صدای بلند باید گفت که غرب ایران و کهن شــهر همدان هم از 

خاستگاه های عرفان نظری و عملی ایرانی بوده است. 

آسیب هایی در کمین آرامگاه 
محوطه آرامگاه باباطاهر از دیرباز یک مکان گردشگری برجسته 
در همدان محسوب می شود و شهروندان همدانی اقبال زیادی به 
تفریح دراین محوطه نشان می دهند، اما عرصه و حریم این بنای 
منحصربه فرد از چند طرف مورد تهدید قرار گرفته اســت. یک 
فعال حوزه میراث فرهنگی دراین زمینه می گوید: در کنار آرامگاه 
باباطاهر، بنای امامزاده هادی )ع( واقع شــده که فرزند بالفصل 
امام سجاد)ع( محسوب می شود و هر دو بنا ثبت ملی شده اند، اما 
انجام برخی اقدام ها برای دیوارکشی دور امامزاده که با مخالفت 
شورای شهر هم مواجه شده است، تهدید برای حفظ حریم آرامگاه 

باباطاهر به حساب می آید.
»حسین زندی« با بیان اینکه میدان آرامگاه باباطاهر بزرگ ترین 
میدان همدان محسوب می شــود و 7هکتار وسعت دارد، ادامه 
می دهد: در کنار آرامگاه باباطاهر هتلی ساخته شده که پایان کار 
ندارد و همواره درحال افزایش ارتفاع است و مشخص نیست چرا 

به این موضوع رسیدگی نمی شود.
وی عنوان می کند: بنای هتل با این اثر تاریخی هماهنگی ندارد و 
ارتفاع آن نیز عرصه آرامگاه باباطاهر را مورد تهدید قرار داده  است؛ 
این در حالی است که اگر فردی بخواهد درشهر یک دیوار جابه جا 

کند، باید به شهرداری پاسخگو باشد. باید به این موضوع به صورت 
شفاف رسیدگی شود.چندی قبل در نزدیکی آرامگاه باباطاهر پلی 
ساخته شد که در کنار اما و اگرهای زیادی که داشت، برای این 
بنا هم مشکالتی ایجاد کرد. زندی دراین باره می گوید: این پل در 
عرصه آرامگاه نیست، اما در حریم آن قرارگرفته و منظر آرامگاه 

باباطاهر را تحت الشعاع قرار داده است. 
وی می افزاید: ازسوی دیگر از آن جایی که ماشین های سنگین 
امکان دورزدن از رو یا زیر پل را ندارند، مجبورند میدان آرامگاه 
را دور بزنند که خود تهدیدی برای بنای آرامگاه است؛ بالیی که 
برسر میدان نقش جهان اصفهان آمد. این را هم نباید فراموش کرد 
که محوطه این آرامگاه مکان گردشگری است و نباید جوالنگاه 

ماشین های سنگین باشد.

هشدار به مالک هتل
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی درباره ارتفاع دادن به هتل مجاور آرامگاه باباطاهر 
می گوید: این هتل 2 پالک دارد و مالک در پالکی که بر میدان 
آرامگاه اســت، هیچ ارتفاعــی نداده و در پالک پشــتی هم که 

ساخت وساز می کند، از حریم آرامگاه باباطاهر خارج است.
»مریم موسوی« توضیح می دهد: تهدید مهم تر این هتل، نمای 
آن است، چون کامپوزیت با یک محوطه تاریخی هماهنگی ندارد 
و باید آجر کار شود. به مالک دراین زمینه هشدار داده شده است، 
اما روند تغییر نما کمی زمان بر اســت و امیدواریم هرچه زودتر 

انجام شود.
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هااستانپردست
هایمزيتاز

صادراتی

در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور از یک سو تحت تأثیر همه گیری ویروس کروناست و ازسوی دیگر 
با اعمال تحریم های ظالمانه دشمنان ایران در شرایط سختی قرار گفته، توسعه صادرات کشور باهدف 
دستیابی به رشد اقتصادی و همچنین شــتاب دادن به ایجاد اشتغال، ضرورتی است که کارشناسان 
کشور روی آن اتفاق نظر دارند. حال درچنین شرایطی بررسی وضعیت صادراتی استان های مختلف از 
راهکارهایی است که تصویر شفافي از حوزه های صادراتی کشور به دست می دهد و می تواند راهگشای 
تصمیم گیری کالن و موثر دراین عرصه باشــد.برهمین اساس شــناخت مزیت های صادراتی همه 
استان های کشور و بررسی نقاط قوت و ضعف فعالیت حوزه های تولیدی مربوط در شرایط کنونی، ابزاری 

است که تصمیم سازان اقتصادی کشور را در نیل به آرمان توسعه اقتصادی کمک می کند.
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دست  پر استان ها از مزیت های صادراتی
در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور از یک سو تحت تأثیر همه گیری ویروس کروناست و ازسوی دیگر با اعمال تحریم های ظالمانه 
دشمنان ایران در شرایط سختی قرار گفته، توسعه صادرات کشور باهدف دستیابی به رشد اقتصادی و همچنین شتاب دادن به ایجاد 
اشتغال، ضرورتی است که کارشناسان کشور روی آن اتفاق نظر دارند. حال درچنین شرایطی بررسی وضعیت صادراتی استان های 
مختلف از راهکارهایی است که تصویر شفافي از حوزه های صادراتی کشور به دست می دهد و می تواند راهگشای تصمیم گیری کالن 
و موثر دراین عرصه باشد.برهمین اساس شناخت مزیت های صادراتی همه استان های کشور و بررسی نقاط قوت و ضعف فعالیت 

حوزه های تولیدی مربوط در شرایط کنونی، ابزاری است که تصمیم سازان اقتصادی کشور را در نیل به آرمان توسعه 
اقتصادی کمک می کند. همشهری در پرونده پیش رو کوشیده است ضمن معرفی مزیت های صادراتی ویژه 

هراستان، اعالم حجم مبادالت ساالنه این مزیت ها و همچنین معرفی بازارهای هدف داخلی و خارجی، 
تاثیر این مزیت ها بر میزان اشتغال زایی دراستان ها را بررسی کند و به واکاوی تأثیر آنها بر کلیت 

اقتصاد هراستان بپردازد که در ادامه می خوانید.

22 3 0 2 3 4 4 2

زنجان

زنجان از استان هایی به حساب می آید که دســت پری در صادرات دارد؛ براساس آمار 
وزارت صمت، سال گذشته 342میلیون دالر صادرات از استان زنجان انجام شده است 
و 146 شــرکت صادراتی دراین حوزه فعالند. همچنین در3ماه نخســت سال جاری  
۸۸هزارو ۵۰۰تن کاال به ارزش 12۵میلیون دالر ازســوی ۷۰شرکت و واحد تولیدی 
استان صادر شده است که متوســط ارزش دالری هرتن محصول صادراتی آنها، هزارو 
414 دالر بوده است. به گفته مسئوالن، ارزش هرتن کاالی صادراتی در کشور 3۵6دالر 
است، درحالی که این مبلغ برای استان زنجان به حدود 4برابر می رسد. این موضوع نشان 
می دهد کاالهای صادراتی این استان ارزش افزوده باالیی دارند. نکته مثبت صادرات این 
استان، صنعتی بودن آن و فروش با ارزش افزوده بیشتر است. ارزش کاالهای صادراتی 
بخش صنعت استان در 3ماه نخست سال جاری، 121میلیون دالر بوده است که نسبت 
به مدت مشابه سال گذشــته 2۰۸درصد افزایش دارد. هرچند شمش روی مهم ترین 
محصول صادراتی استان است و بیش از ۷۰درصد صادرات زنجان را شامل می شود، اما 
پروفیل، شمش سرب، ترانسفورماتور، خشکبار، کاغذ فلوتینگ، پلیمر پروپیلن، لبنیات، 
مفتول مسی و پارچه های نبافته نیز در فهرســت کاالهای صادراتی از این استان قرار 
دارند. به صورت میانگین ۹6درصد از صادرات زنجان در سال های اخیر به کشورهای 
عراق، ترکیه، امارات ، افغانســتان، پاکســتان، عمان، روســیه، جمهوری آذربایجان، 

ارمنستان، ترکمنستان، قطر، کویت، قزاقستان، بحرین و عربستان انجام شده است.

خراسان جنوبی 

خراســان جنوبی دارای 2گمرک رســمی به نام گمرک بیرجند و گمرک ماهیرود و 
4بازارچه مرزی گلورده، ماهیرود، یزدان و دوکوهانه است که ماهیرود در شهرستان 
سربیشه فعال ترین مرز محسوب می شود، اما درحال حاضر 3بازارچه به دالیل مختلف 
ازسوی کشور افغانستان بسته اســت. با توجه به اینکه خراسان جنوبی 4۸درصد از 
صادرات کشور به افغانســتان را ازنظر وزنی به خود اختصاص داده است، این استان 
می تواند به عنوان معین صادراتی افغانستان معرفی شــود. درحال حاضر 3۷درصد 
سهم صادراتی کل کشور به افغانستان ازنظر ارزش و 4۸درصد به لحاظ وزنی مربوط 
به استان خراسان جنوبی است. عمده کاالهای صادرات قطعی گمرکات استان شامل 
صیفی جات، سیمان، هیدروکربن حاصل از بازیافت خاک های مستعمل رنگ بر، کاشی 
و سرامیک، نخودآبگوشتی، هیدروکربن سبک، نمک و تخم مرغ است که به کشورهای 
افغانستان، عراق، ترکیه، جمهوری آذربایجان و تایوان صادر شده است. طی 3ماه نخست 
امسال کل کاالهای صادراتی خروجی از طریق گمرکات خراسان جنوبی ازنظر ارزش 
بیش از2۰4میلیون دالر و ازنظر وزنی نیز 622هزارو 6۷4 تن بوده است که نسبت به 
مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشی ۵۷درصد و ازنظر وزنی نیز ۵درصد کاهش داشته 
است.  خراسان جنوبی به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده زرشک شناخته می شود، اما 

هنوز این جایگاه را در صادرات این محصول پیدا نکرده است.

اصفهان 

براســاس آمار گمرکات، اصفهان پنجمین استان ازنظر صادرات در کشور به حساب 
می آید و بیش از ۹۵درصد از صادرات این اســتان، محصوالت فراوری شده است. با 
توجه به این موضوع عراق، چین، افغانســتان، امارات، اندونزی، پاکســتان، عمان، 
تایلند، هند و ترکیه کشــورهای هدف صادرات اصفهان به شمار می روند. همچنین 
هزارو 14۰قلم کاال از گمرکات اســتان صادر می شود و بیشتر محصوالت صادراتی 
را چدن، آهن و فوالد، فراورده های نفتی، شــیمی آلی، فرش، کفپوش و محصوالت 
لبنی تشکیل می دهند. اینها درحالی است که رشــد صادرات همواره به عنوان یکی 
از مهم ترین راهکارها برای رفع مشــکالت اقتصادی، اشــتغال و معیشت دراستان 
اصفهان مطرح بوده است. باید توجه داشت که ظرفیت ها ومزیت های صادراتی استان 
به گونه ای اســت که می تواند حتی در جایگاه دوم صادرات کشور قرار گیرد. فرش و 
صنایع دستی از مزیت های قابل توسعه استان در زمینه صادرات محصوالت غیرنفتی 
محسوب می شود.  با این وجود هنوز انتظاری که از نقش آفرینی صادرات در اقتصاد 
استان انتظار می رود، محقق نشده است، به ویژه اینکه اصفهان در بسیاری از صنایع 
سرآمد بوده و لقب قطب صنعتی را همواره یدک می کشد و از بنگاه های اقتصادی این 

استان توقع بیشتری می رود.

کرمان

پسته محصولی راهبردی و مزیتی ویژه برای استان کرمان محسوب می شود. بیش از 
نیمی از صادرات استان در حوزه کشاورزی بوده که عمده آن مربوط به این محصول 
است.  درحال حاضر 2۵استان تولیدکننده پسته هستند، اما کرمان هم در تولید و 
هم در صادرات پسته، رتبه نخست را دارد و هنوز هیچ استانی در تولید این محصول 
از کرمان ســبقت نگرفته است. اســتان کرمان همچنین، بزرگ ترین صادرکننده 
محصول پسته درکشور است و ســهم قابل توجهی از تولید، سطح زیرکشت، مقدار 
و ارزش صادرات جهانــی به کرمان اختصاص دارد. اگرچه به دلیل کم آبی، پســته 
درحال مهاجرت از کرمان است، اما هم اکنون 212هزارهکتار سطح زیرکشت پسته 
در استان وجود دارد و 1۰۰هزارخانوار به صورت مستقیم دراین صنعت مشغول به 
کارند.  بیش ترین سطح زیرکشت پسته در شهرســتان رفسنجان است که امسال 
به دلیل کم بارشی و سرمازدگی، با افت تولید مواجه شده است. درمجموع، پیش بینی 
می شود در سال جاری، ۵۸هزارتن پسته در استان تولید شود. سال گذشته صادرات 
محصول پسته از کل گمرکات کشور بیش از 2۰۰هزارتن بوده که از این میزان سهم 
گمرکات استان کرمان 13۹هزارتن برآورد شده است. درمجموع بیش از ۹4۹میلیون 
دالر ارزش صادرات پسته استان در سال گذشــته بوده است. پسته کرمان بیش تر 
به کشورهای شرقی ازجمله هند و چین صادر می شــود. البته صادرات به اروپا هم 
وجود دارد. در کنار کم آبی شدید، ازجمله دیگر مشکالت پسته کرمان می توان به 
عدم دقت در توسعه  کشت، خرده مالکی، عدم مکانیزه و به روز رسانی باغ ها اشاره کرد 
که سبب شده پسته این اســتان، روزبه روز از بازارهای جهانی دورتر شود.  افزایش 
قیمت نهاده ها، بهره وری و عملکرد پایین میزان برداشــت درهکتار، خسارت های 
سرمازدگی و گرمازدگی و مشکالت بازگشت ارز ازجمله دیگر چالش های صنعت 

پسته استان کرمان است. 

خراسان رضوی 

خراســان رضوی با توجه به 
موقعیــت ترانزیتــی 

حمل ونقــل  و 
و  بین المللــی 

ری  برخوردا
از حضــور 
ز  بیــش ا
2۵۰شرکت 

نقــل  حمل و
 ، لمللــی بین ا

هم اینک عهــده دار 
انتقال بیــش از ۸۰درصد 

کاالهای ترانزیتی و صادراتی به 
کشورهای آسیای میانه و افغانستان و 

حتی عراق و جمهوری آذربایجان است. با 
توجه به این موضوع خراسان رضوی قطب تولید 

مواد و صنایع غذایی و محصوالتی مانند زعفران و پسته 
است که این مزیت زمینه ســاز صادرات کاالهای تولیدی 

این بخش ها به خارج از استان شده، ضمن اینکه این منطقه از 
مزیت صنایع معدنی به ویژه فوالد، کاشی و سرامیک، شیشه، مصالح 

ساختمانی و سنگ های قیمتی نیز برخوردار بوده و زمینه صادرات آن نیز 
فراهم است. تولید محصول پســته مرغوب با کیفیت باال در خراسان رضوی 

در قالب بهترین باغ ها که در بهترین زمان ممکن برداشــت می شود، درحالی رقم 
می خورد که بخش زیادی از این محصول تولیدی به سایر استان های کشور انتقال و به نام 
پسته تولیدی همان استان ها به مقصد کشورهای خارجی صادر می شود. به همین دلیل 
هنوز پسته خراسان رضوی به جایگاه واقعی خود به عنوان برندی برای این استان در بازار 

مصرف داخلی و خارجی نرسیده است. 

آذربایجان غربی

براساس آمار وزارت جهادکشــاورزی، آذربایجان غربی رتبه سوم تولید میوه های 
هسته دار را در کشــور دارد و ســاالنه بین ۷۰۰هزار تا ۹۰۰هزارتن انواع میوه ها 
ازجمله آلو، آلبالو، زردآلو، هلو، شلیل و گیالس دراین استان تولید می شود. این 
میوه ها در باغ هایی به مساحت 21هزارهکتار تولید می شود و تنها 3۰درصد آن 
قابلیت تازه خوری دراستان را دارد و بقیه باید به صورت فراوری شده مصرف شود 
یا به صورت تازه به استان ها و کشورهای دیگر صادر شود. با توجه به مرزی بودن 
استان، امکان صادرات میوه تازه به کشــورهای هدف وجود دارد و دیگر نیازی به 
سردخانه نیســت. هرچند که دراستان حدود ۷۵ســردخانه فعال و 2۰کارخانه 
فراوری و بســته بندی میوه وجود دارد، اما این صنایع پاســخگوی حجم تولید 
میوه ها نیست و ساالنه هزاران تن میوه به  ویژه سیب، دراین استان نابود می شود. 
همچنین حدود 2۰درصد از آلبالو و زردآلوی تولیدی دراســتان به صورت میوه 
خشک فراوری و صادر می شــود که امکان افزایش این ظرفیت تا 3۵درصد هم 
وجود دارد. تا پیش از همه گیری ویروس کرونــا روزانه بین ۵۰۰تا ۷۰۰تن میوه 
از مرزهای استان به خارج صادر می شــد که پس از آغاز همه گیری ویروس کرونا 
این میزان کاهش قابل توجهی داشــت، بــا این وجود از نیمه دوم سال گذشــته 
 صادرات میوه از استان توســط هواپیماهای باری به کشورهای همسایه صورت

 می گیرد.

قم

فرش دستباف یکی از کاالهای برند اســتان قم است که ساالنه حدود 2۰درصد از 
ارزش ریالی صادرات فرش کشــور را به خود اختصاص می دهد. فرش قم یکی از 
زیباترین و معروف ترین فرش های دســتباف در کشور است که به دلیل استفاده از 
مواد مرغوب و رنگ های طبیعی زبانزد است. کشورهایی مانند آلمان، لبنان، ژاپن، 
آمریکا، انگلیس، امارات، مکزیک، ایتالیا، آفریقای جنوبی و کویت ازجمله کشورهای 
هدف صادراتی فرش قم هستند. سوهان قم نیز با ظرفیت اشتغال مستقیم بیش از 
1۰هزارنفر، یکی دیگر از کاالهای برند اســتان قم محســوب می شــود، اما ازنظر 
صادرات جایگاه خوبی ندارد. مهم ترین مزیت صادراتی این اســتان صنایع فلزی 
و محصوالت مجموعه پلیمری ازجمله کفش و دمپایی اســت که ظرفیت صادرات 
ســاالنه ۵۰۰میلیون دالر را دارد، اما اکنون ارزش ریالی صادرات این کاالها حدود 
12۰میلیون دالر اســت. قم ازنظر صادرات کفش و دمپایی جزو استان های ممتاز 
کشور اســت. حدود 3۰۰کارگاه تولید کفش و دمپایی با اشتغال مستقیم بیش از 
3هزارنفر در قم وجود دارد و عراق هدف نخست صادراتی این کاالست. این کاالها 
به همراه صنعت مبلمان و موادغذایی بیشترین بازارهای هدف داخلی و خارجی و 

اشتغال زایی را در اختیار دارند.

گلستان

استان گلستان با تولید بیش از یک میلیون و 2۰۰هزارتن گندم باکیفیت در کشور، 
هرسال درمیان 3رتبه نخست در تولید این کاالی اســتراتژیک قرار دارد. از گندم 
گلســتان به عنوان بزرگ ترین مزیت این اســتان و مرغوب ترین گندم کشور نام 
برده می شــود. این محصول تولیدی گلســتان پس از اختصاص سهمیه دولتی به 
کارخانه های استان، به ســایر نقاط کشور فرستاده می شــود. در 1۰سال گذشته 
عمده تالش مدیران استان گلستان رفع موانع افزایش ایجاد زنجیره ارزش برای این 
کاالی راهبردی بوده است که تاکنون موفقیت ویژه ای دراین حوزه به دست نیامده 
و خام فروشــی همچنان بالی بزرگ مهم ترین مزیت تولید وحتی صادراتی استان 

کشاورزی گلستان است.

مرکزی

ی  کز ن مر ســتا ا
تنوع صادراتی باالیی 
دارد و بیشــتر کاالهــای 
صادرشده از این استان شامل 
انــواع هیدروکربن ها، محصوالت 
پلی اتیلن ســبک و ســنگین، شمش 
آلومینیــوم، موادغذایــی و نوشــیدنی ها، 
مصنوعات پالســتیکی یکبار مصرف، مصنوعات 
شیشــه ای و بلورجات، مصالح ساختمانی مثل کاشی 
و سرامیک، مقاطع فوالدی، محصوالت بهداشتی ازجمله 
دستمال کاغذی و کاغذ تیشو است که از مزیت های صادراتی 
این استان محسوب می شوند. بیشترین تعداد اشــتغال زایی و آورده اقتصادی در 
اســتان مرکزی هم در تولید و صادرات این کاالها متمرکز است. براساس آخرین 
رتبه بندی گمرکات کشور، استان مرکزی در ارزش و وزن کاالهای صادرشده در 
رده نهم کشور قرار دارد و میانگین قیمت هرتن کاالی صادراتی از این استان تقریبا 
یک ونیم برابر میانگین کشوری است. شــمش آلومینیوم به صورت  ویژه در سطح 
کشور و استان از مزیت صادراتی برخوردار است و استان مرکزی در رده های نخست 
تولید و صادرات این کاال قرار دارد. این محصول  بعد از محصوالت پتروشیمی، مهم 
ترین کاالی صادراتی اســتان محسوب می شود. اســتان مرکزی در 4ماه نخست 
امسال 2درصد از کل صادرات محصوالت پایه پتروشیمی، ۸درصد از صادرات حوزه 
صنعت، 2درصد از صادرات فرش و صنایع دســتی، 2درصد از صادرات کشاورزی 
و صنایع غذایی، 3درصد از صادرات صنایــع معدنی و درمجموع حدود 2/6درصد 
از صادرات کل کشــور را به خود اختصاص داده اســت. تاکنون کاالهای تولیدی 
این استان به 1۵کشــور ازجمله عراق، افغانســتان، ترکیه، پاکستان، ازبکستان، 

قرقیزستان، ارمنستان، چین و هند صادر شده است.

چهارمحال وبختیاری

استان چهارمحال وبختیاری در 2محصول بادام و خوراک آبزیان دارای مزیت های 
صادراتی بوده و در ســال های اخیر بخش قابل توجهی از صادرات استان را به خود 
اختصاص داده اســت. باید گفت محصولی که توانسته در ارتقای جایگاه کشاورزی 
استان درسال های اخیر نقش به ســزایی ایفا کند و سهم زیادی از صادرات و تولید 
ناخالص بخش کشاورزی اســتان را به خود اختصاص دهد، محصول بادام با تولید 
24هزارتن در سال، معادل 2۰درصد از بادام باکیفیت کشور، است که در 12سال 
اخیر به طورمتوالی بیشترین تولید بادام آبی کشور را به خود اختصاص داده است. 
این درحالی است که ارزش تولیدات کشاورزی استان ساالنه 34هزارمیلیارد ریال 
است که بیش از ۷هزارمیلیارد ریال این تولیدات به بادام اختصاص دارد و 22درصد 
از ارزش تولیدات کشاورزی اســتان را شامل می شــود. بازارهدف صادرات بادام 
استان کشورهای هند، کشورهای حاشیه خلیج فارس، روسیه و پاکستان هستند. 
همچنین حدود 1۰هزارنفر به صورت مستقیم در زمینه تولید و عرضه بادام دراستان 
فعالیت می کنند که ۵درصد کل اشتغال استان را شامل می شود. این درحالی است 
که برای رقابت در عرصه تجارت خارجی ضمن تقویت مراکز بسته بندی و تقویت 
برند بادام استان، باید برای کسب استانداردهای تشویقی این عرصه تالش مضاعفی 
به کار گرفته شــود. خوراک آبزیان از دیگر محصوالت با ظرفیت صادراتی اســتان 
به شــمار می رود. کارخانه تولید خوراک آبزیان چهارمحال وبختیاری بزرگ ترین 
تولیدکننده خوراک آبزیان درخاورمیانه با ظرفیت تولید ساالنه 1۰۰هزارتن انواع 
 خوراک آبزیان است و رتبه نخست صادرات خوراک آبزیان کشور را به خود اختصاص 

داده است. 

ایالم

استان ایالم در غرب کشور به دلیل دارا بودن مناطق کوهســتانی، دشت های وسیع و 
منابع آبی مناسب، همواره از استان های پیشرو در تولید محصوالت کشاورزی بوده است. 
با وجود محدودیت های جغرافیایی و مساحتی، کشــاورزان ایالمی رتبه چهارم تولید 
کلزا، رتبه چهاردهم در تولید گندم و رتبه نخست در تولید بذر کشاورزی در کشور را به 
خود اختصاص داده اند. بخشی از این محصوالت به کشور عراق صادر و بخشی دیگر به 
استان های همجوار فرستاده می شود. همچنین تولیدات دامی ایالم افزون بر نیاز بازار 
مصرف استان است و انواع محصوالت گوشتی و پروتئینی همچون گوشت قرمز، مرغ، 
شیرخام، تخم مرغ وعسل تولید می شود که 3برابر مصرف استان است و قابلیت صادرات 

در بخش محصوالت دامی ایالم را به وجود آورده است.

همدان

در 3ماه نخســت ســال جاری از گمرک 
اســتان همدان 1۸میلیــون و ۹16هزاردالر 

و به لحــاظ وزنی ۵1هــزارو 1۵۰تــن صادرات 
انجام شده اســت. دراین میان صادرات بخش صنعت 

3میلیــون و 4۰۸هزاردالر بــوده که ســهم 1۸درصدی از 
صادرات همدان را به خود اختصاص داده اســت. سیمان سفید 

با صادرات ۷۹4هــزاردالری، مهم تریــن کاالی صادراتی این بخش 
بوده اســت. آلومینیوم با 64۵هزاردالر و ظروف پت و بطری هم با معادل 

3۵4هــزاردالر ارزش صادراتی، رده های بعدی را به خــود اختصاص داده اند. 
درمجموع درسال جاری بیش از 3۰قلم کاال به کشورهای ایتالیا، بلژیک، روسیه، چین، 

تاجیکستان، قزاقستان، ازبکستان، امارات، کویت، ترکیه، سوریه، پاکستان، افغانستان 
و عراق صادر شده اســت. ازســوی دیگر صادرات در بخش معدن بــه ارزش یک میلیون 
و ۵6۹هــزاردالر بوده که حدود ۸/3درصــد از کل صادرات اســتان را به خود اختصاص 
داده است. همچنین فروسیلیس با صادرات یک میلیون و ۵61هزاردالر، مهم ترین کاالی 
صادراتی بخش معدن بوده که به کشورهای روســیه، ارمنستان، ترکیه و پاکستان صادر 
شده است. صادرات در بخش پتروشیمی و مواد شیمیایی نیز ۷میلیون و 461هزاردالر بوده 
که 3۹درصد استان را شامل می شود و ارزش حجمی آن 4۹درصد نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته رشد داشته است و کنیا، روسیه، ترکیه، ارمنستان، افغانستان، پاکستان، عمان، 
سوریه و عراق کشورهای دریافت کننده این بخش بوده اند. بخش کشاورزی هم با صادرات 
یک میلیون و 3۰2هزاردالری، 3/33درصد از صادرات استان همدان را به خود اختصاص 
داده است. کشــمش تیزابی مهم ترین کاالی صادراتی همدان بوده و کشمش انگوری با 
صادرات 2میلیون و ۷4۰هزاردالر، 14/۵درصد از صادرات این اســتان را شامل می شود. 
محصوالت بخش کشاورزی شامل ۹قلم کاالست که عمدتا به کشورهای هلند، بلژیک، 
اوکراین، لیتوانی، مالزی، روسیه، بالروس، قزاقستان، افغانستان و عراق صادر شده است. 
همدان در بخش صنایع دستی نیز ۷۷۵هزاردالر صادرات داشته که بخشی از آن مربوط 

به سفال بوده است و دراین بخش درسال جاری ۵۷قلم کاال به 23کشور صادر شده است.

هرمزگان

پِیاُرم، خرمای شکالتی بازارپسند هرمزگان، حاصل دسترنج نخل داران شمال این استان 
است که به عنوان آخرین رقم خرما در اول پاییز برداشت می شود و اکنون دیگر آوازه جهانی 
پیدا کرده اســت. این نوع از خرما، مرغوب ترین و گران ترین خرمای بازارپسند درایران و 
حتی جهان است که از آن به دلیل برخورداری از ویژگی هایی ازجمله خشک بودن، قابلیت 
نگه داری طوالنی مدت و خوش طعم بودن اســتقبال می شــود. خرمای پیارم هرمزگان 
دراین سال ها توانسته توجه بازارهای جهانی را به خود جلب کند و درحال حاضر حدود 
6۰ تا ۷۰درصد از این محصول به کشورهای حاشــیه خلیج فارس، کشورهای اروپایی، 
کشورهای آسیای میانه، استرالیا و کانادا صادر می شود. استان هرمزگان با برداشت ساالنه 
1۵۰هزارتن خرما از 3۷هزارهکتار نخلستان، رتبه چهارم تولید و رتبه سوم سطح زیرکشت 
خرما در کشور را دارد. گسترش دیپلماسی اقتصادی، پیش نیاز توسعه صادرات محصوالت 
کشاورزی این اســتان به بازارهای خارجی است. ازسوی دیگر افزایش تولید محصوالت 
کشاورزی استان هم نیازمند ورود به بازارهای بین المللی و منطقه ای باهدف عرضه مازاد 
تولید و شکوفایی زنجیره کشاورزی است. این درحالی است که وزارت امورخارجه نقش 
تاثیرگذاری درتوسعه صادرات بخش کشاورزی و کشف بازارهای جدید تجاری دارد که 
این موضوع می تواند به توسعه صادرات محصوالت خرما در استان کمک قابل توجهی کند.

بوشهر

استان بوشــهر در جنوب غربی ایران و درکنار آب های نیلگون خیلج فارس، پیش از اینکه 
بخواهد نامش با صنایع عظیم نفت و گاز در عسلویه و خارگ، به عنوان پایتخت انرژی ایران 
یاد شود یا شهرتش را مدیون نیروگاه اتمی باشــد، اقتصادش را بر پایه دریا و کشاورزی 
بنا نهاده اســت. برهمین اساس هم هســت که خرمای تولید شده دراین اســتان با دارا 
بودن 34هزارهکتار سطح زیرکشــت، باوجود 6میلیون اصله نخل و تولید ساالنه بیش از 
16۰هزارتن، نقش مهمی درایجاد اشــتغال پایدار و تامین معیشــت حدود 16هزارنفر 
به صورت مستقیم ایفا می کند و با این آمار، جایگاه چهارم کشور را در تولید خرما تصاحب 
کرده است. فقط در سال گذشته و باوجود تحریم ها و همه گیری ویروس کرونا که عرصه را 
بر باغداران تنگ کرده است، حدود 2۵ تا 3۰هزارتن خرما به کشورهای روسیه، افغانستان، 
پاکستان، اوکراین، کشــورهای حوزه خلیج فارس و اروپا صادر شده  است. براساس نقشه 
راه توسعه نخیالت استان در افق 14۰4، درصورتی که ظرفیت تولید 1۸۰هزارتن محقق 
شود، میزان صادرات به 4۰هزارتن می رســد که دراین صورت، 32میلیون دالر ارزآوری 
برای کشــور به همراه دارد. افزون براین، ظرفیت های بی نظیر بوشهر در تولید و پرورش 
میگو در 3۵۰حوضچه  ساحلی، سبب شده این اســتان کماکان مقام نخست کشور را در 
زمینه تولید این محصول کســب کند؛ محصولی که به صورت مستقیم برای 3هزارنفر و 
به صورت غیرمستقیم برای 6هزارنفر شغل ایجاد کرده اســت. درحال حاضر 2۰درصد از 
میگوی پرورشــی بوشــهر روانه بازارهای داخلی و ۸۰درصد هم به خارج از کشور صادر 
می شود. کشورهای حوزه خلیج فارس، چین، روســیه، اروپا، ژاپن، ترکیه و ارمنستان از 

بازارهای هدف میگوی پرورشی استان بوشهر هستند.
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البرز 
ن  ســتا ا
البــرز با داشــتن 
حــد  ا ۵و ۰ ۰ و ر ا 3هز
بــا  و صنعتــی  تولیــدی 
اشــتغال زایی بــرای حــدود 
۱3۰هزارنفر، بخــش قابل توجهی از 
محصوالت صنعتی کشور را تولید می کند. 
صنایع بهداشتی و آرایشی، داروسازی و صنعت 
ماکارونی ازجمله مزیت های تولیدی و صادراتی البرز 
اســت. حدود ۸۰درصد ماکارونی کشور و محصوالت 
وابسته به آن مانندانواع پاستا، الزانیا، پودرکیک و آرد دراین 
استان تولید می شود. همچنین برخی از واحدهای تولیدی البرز 
به عنوان برند برتر در کشور و خاورمیانه به شمار می روند و این صنعت 
با ظرفیت تولید ۴۴۸هزارتن درسال، زمینه اشــتغال بیش از 2هزارنفر 
را فراهم کرده اســت. همچنین بزرگ ترین و مطرح ترین واحدهای تولید نان 
صنعتی کشور در البرز فعالند. ازسوی دیگر این اســتان در تولید دارو نیز در کشور 
پیشرو اســت؛ به گونه ای که اکنون حدود ۸۵شرکت داروســازی و ساخت تجهیزات 
پزشکی دراین اســتان مســتقرند و البرز ســهم ۷۰درصدی در تولید داروی کشور 
دارد. همچنین بیش از ۷۰درصد از صنایع آرایشی و بهداشتی و دارویی کشور هم  در 
البرز متمرکز است. براین اساس کشورهای همسایه، روسیه، چین، کشورهای حوزه 
خلیج فارس و همچنین برخی کشورهای اروپایی ازجمله مقاصد صادراتی محصوالت 

البرز به حساب می آیند.

لرستان

مزیت های صادراتی استان لرستان طیف متنوعی از محصوالت را شامل می شود که 
نقش ویژه ای در توسعه اقتصادی این استان برعهده دارند. استان لرستان در ۵حوزه 
پتروشیمی، صنایع معدنی، صنایع کشاورزی و صنایع غذایی، فرش و صنایع دستی 
صادرات دارد. ارزش صادرات استان درسال گذشــته در حوزه پتروشیمی بیش از 
2۴۰میلیون دالر، درحوزه صنعت بیش از 29میلیون دالر، در حوزه صنایع معدنی 
بیش از3۱میلیون دالر، در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی بیش از 2۵میلیون دالر و 
درحوزه فرش و صنایع دستی بیش از ۴میلیون دالر بوده است. اینها درحالی است که 

حدود ۴۰کشور آسیایی و اروپایی مقصد صادرات استان لرستان بوده اند.

آذربایجانشرقی 

اگر به کشورهای خارجی به ویژه کشورهای اروپایی و حاشیه خلیج فارس سفر کرده 
باشید، شیرینی و شکالت تولیدی تبریز و آذربایجان شرقی را در پذیرایی ها و قفسه 
فروشــگاه ها در کنار برندهای معتبر دنیا مشاهده خواهید کرد. آذربایجان شرقی 
به تنهایی نیمی از تولید و 3۵درصد از صادرات شیرینی و شکالت کشور را برعهده 
گرفته و محصوالت تولیدی این استان به 6۰کشور در ۵قاره صادر می شود. مزیت 
شیرینی و شکالت برای اقتصاد استان موجب شد تا در اوج مشکالت اقتصادی و 
همه گیری ویروس کرونا، این کارخانه های شیرینی استان باشند که تراز تجاری 
استان را مثبت نگه داشتند. سال گذشته ارزش صادرات شیرینی و شکالت استان 
به بیش از 2۰۰میلیون دالررسید که با توجه به افزایش قیمت دالر، سود خوبی برای 
تولیدکنندگان داخلی به همراه داشت. این سودآوری برای بیش از ۱۰۰هزارکارگر 
این صنایع هم شــیرین بود و کارخانه های شیرینی و شــکالت استان بیشترین 

پرداختی حقوق و مزایا را درمیان دیگر صنایع، به کارگران خود داشته اند.

سمنان 

استان سمنان در سال های اخیر روند روبه رشــدی در توسعه صادرات ثبت کرد که 
ســبب افزایش آمارهای صادراتی این استان حتی در شــرایط تحریم و رکود شد، 
به طوری که سال گذشته برخالف آمارهای کاهشی صادرات در کشور، میزان صادرات 
سمنان با 23درصد افزایش، از ۱۷۵میلیون دالر درسال۱39۸ به 2۱6میلیون دالر 
درسال۱399 رسید. برخی مواد معدنی مانند گچ که سمنان قطب تولید این محصول 
است و سرب تصفیه شده، محصوالت شــیمیایی مانند هیدروکربن سبک، کربنات 
سدیم، هیدروکسیدسیدم و سیلیسیوم، تولیدات صنعتی مانند کابل، آهن، فوالد، 
مصالح ساختمانی ازجمله کاشی و سرامیک، لوازم خانگی مانند ماشین لباسشویی، 
کولرآبی و برخی مصنوعات پالســتیکی و همچنین موادغذایی و خوراکی شــامل 
شیرینی و شکالت در دســته مزیت های صادراتی این اســتان قراردارند که توسط 
۸۵شرکت صادراتی سمنان به بازار ۴6کشور عرضه می شوند. روسیه، ترکیه، عراق، 
امارات، پاکستان و جمهوری آذربایجان مهم ترین مقاصد صادراتی سمنان هستند. 
اما به اعتقاد کارشناســان، هنوز ظرفیت های صادراتی این اســتان به طورکامل به 
بهره برداری نرسیده است. ضعف در برندســازی به ویژه برای گچ باکیفیت سمنان و 
همچنین مشکل حمل ونقل از چالش های جدی محصوالت معدنی سمنان در مسیر 

توسعه صادرات محسوب می شود.

اردبیل

اردبیل یکی از استان های مرزی کشور اســت که به عنوان دروازه ای به سوی کشورهای 
حوزه آسیای میانه و قفقاز محسوب می شــود. اردبیل از ظرفیت های بسیاری درحوزه 
تولید محصوالت کشــاورزی برخوردار است که شــرایط جغرافیایی، موقعیت ویژه ای 
برای استفاده از مزایای صادرات دراین اســتان ایجاد کرده، اما تاکنون آنچنان که باید، 
از این ظرفیت ها استفاده نشده است. این درحالی  است که قابلیت مرزی بودن، می تواند 
توسعه اقتصادی چشمگیری برای این استان به همراه داشته باشد، اما نبود برنامه ریزی 
مدون برای استفاده از این موقعیت، زمینه ساز کم رنگ شدن بهره گیری از این ظرفیت ها 
شده است. درحال حاضر بیشــترین میزان صادرات استان شامل سیب زمینی است که 
برای این محصول سردخانه های کافی وجود ندارد تا امکان عقد قرارداد با کشورهای 
خارجی برای صادرات این محصول در تمام ماه های ســال مهیا شود. هرسال 
در زمان برداشت محصول، ســیب زمینی به صورت کالن به بازار عرضه 
می شــود که دالالن به قیمت تمام شــده آن را می خرند و کشاورز 
به دلیل ترس از فاسد شــدن، مجبور به فروش می شود. ازسوی 
دیگر صنایع تبدیلی ایجاد شده برای این محصول در استان 
بسیار محدود است. درحال حاضر بنا به اعالم سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان، ۸6درصد صادرات 
استان شــامل محصوالت کشاورزی و به طور 
ویژه سیب زمینی است و کشورهای عراق، 
گرجستان، افغانســتان، پاکستان، 
یمــن، ارمنســتان، امــارات، 
قزاقستان و ترکمنستان 
بازارهــای  جــزو 
صادراتی استان 

هستند. 

فارس

صــادرات اســتان فارس 
عمدتــا رب گوجه، ســیب، 

محصوالت لبنی، محصوالت سبزی 
و صیفی مثل گوجه، سیب زمینی و پیاز، 

محصوالت باغی و انواع میوه ها، شــیرین 
بیان، انجیر و محصوالت خشــکباری است. با 

وجود اینکه صادرات محصوالت کشاورزی به دالیل 
شرایط تحریمی و روند همه گیری ویروس کرونا وضع 

مطلوبی ندارد و همچنین کشورعراق که از کشورهای هدف 
صادرات محصوالت کشاورزی فارس است، اعالم کرده در بیش از 

2۰قلم کاالی کشاورزی خودکفا شده و نیازی به واردات ندارد، اما با 
این حال صادرات برخی از محصوالت مانند انجیرخشــک توانسته است 
برای استان سودآوری داشته باشد. اکنون کشاورزان ۴شهرستان استان 

فارس شامل استهبان، داراب، نی ریز و جهرم، 9۵درصد از کل انجیرخشک کشور را 
تولید می کنند. 36واحد بسته بندی انجیر نیز در استان فعال است که براساس آمار 
منتشر شده در سال گذشته، بیش از ۴۷میلیون دالر انجیر از استان فارس به خارج از 
کشور صادر شده است. مسئوالن استانی معتقدند بحث ثبت برند ملی و بین المللی 
انجیر استهبان و استان و ارتقای صنایع مرتبط با بسته بندی و فراوری این محصول 
فانتزی و ارگانیک محلی و بومی متناسب بازارهای جهانی در راستای تهیه، تولید 
و توزیع، در توسعه و ایجاد اشتغال پایدار و افزایش ارزش افزوده این نوع محصوالت 
 اثرگذار اســت و دراین زمینه تالش می کنند برند انجیرخشــک فــارس را ثبت

 کنند.

خوزستان

خوزستان عالوه بر اینکه یک استان نفتی است و سهم عمده ای در صادرات نفت دارد، 
در صادرات غیرنفتی هم جایگاه دوم را به خود اختصاص داده، به طوری که این استان 
سال گذشته ازنظر وزنی در رتبه سوم و ازنظر ارزشی در رتبه دوم صادرات درمیان 
استان های کشور قرار داشــت. محصوالت پتروشیمی بیشترین کاالهای صادراتی 
استان خوزستان، معادل 6۷درصد کل مبادالت، را شامل می شود و دیگر گروه های 
صادراتی شــامل فلزات، محصوالت صنعتی، معدنی، کشاورزی و صنایع دستی به 
ترتیب سهم 2۴درصد، ۴درصد، 3درصد، 2درصد و کمتر از یک درصد از صادرات 
محصوالت استان به خارج از کشور را به خود اختصاص داده اند. بندر امام خمینی )ره( 
به عنوان دومین بندر تجاری کشور سهم 3۰درصدی صادرات از مبادی تجاری استان 
را به خود اختصاص داده است. مقصد کاال های صادراتی از گمرکات خوزستان عراق، 
کویت، امارات متحده عربی، عمان، قطر، چین و کشــور های آسیای مرکزی است. 
مهم ترین مانع در صادرات خوزستان متوجه حوزه کشاورزی است که کارشناسان 
معتقدند با سرمایه گذاری، ارائه تســهیالت، افزایش کیفیت محصول و بسته بندی 

می توان سهم بیش از ۱6میلیون تنی صادرات خوزستان را در سال افزایش داد. 

گیالن

محصوالتی مانند کیوی، خاویارماهی بلوگا و برخی موادغذایی مثل کیک و کلوچه 
ازجمله محصوالت صادراتی گیالن هستند که عمدتا به کشورهای حاشیه دریای خزر 
و اوراسیا صادر می شوند. محصول کیوی ویژه گیالن نیست، اما ۷هزارهکتار از باغ های 
این استان در شهرستان های تالش، رودسر و آستارا به کشت این محصول اختصاص 
دارد و کیوی گیالن میوه صادراتی استراتژیک کشور است و ارزآوری خوبی به همراه 
دارد. ساالنه حدود ۱9۰هزارتن کیوی در گیالن تولید می شود که ۱3۰هزارتن آن 
به دیگر کشورها صادر می شود. عاله بر روســیه و جمهوری آذربایجان، کشورهای 
گرجستان، عراق، هند، امارت و... نیز مشتری کیوی گیالن هستند. مهم ترین چالش 
این محصول نوع بسته بندی و نیز استفاده از کانتینرهای یخچال دار برای صادرات 
اســت. در صنعت کیک و کلوچه نیز بیش از 2هزارنفر مشــغول به کارند و صادرات 
این محصوالت به کشورهایی ازجمله عربستان، عراق، یمن و افغانستان بوده است. 
مهم ترین موضوع در صنعت کیک و کلوچه ارتقای کیفیت بســته بندی و بازاریابی 
این محصول باهدف یافتن بازارهای صادراتی جدید اســت. عالوه براینها۴۰درصد 
از مزارع پرورش ماهی خاویاری کشــور در اســتان گیالن قرار دارد. خاویار استان 
گیالن به کشورهای فرانسه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان و روسیه صادر می شود. 
این درحالی است که ساالنه حدود 3هزارکیلوگرم خاویار در مزارع پرورش ماهیان 
خاویاری گیالن تولید می شــود و تالــش قطب تولید این محصول اســت. دراین 
شهرســتان حدود ۱۰۰نفر به تولید و پرورش ماهی خاویاری مشغولند. مهم ترین 
چالش تولید خاویــار، گرانی نهاده های خوراک و نبود نظــارت کیفی بر تولید این 

محصول است که توسعه صادرات آن  را نیز با چالش مواجه می کند.

سیستانوبلوچستان

استان سیستان وبلوچستان ۵۷هزارهکتار نخلستان دارد که ۴۵هزارهکتار آن بارور است و 
بیش از 23۰هزارتن خرما تولید می کنند. عمده خرمای تولیدی در سیستان وبلوچستان به 
استان های مختلف و کشورهای پاکستان، هند، افغانستان، حوزه خلیج فارس، ترکیه و اروپا 
صادر می شود. این ظرفیت سبب شده اکنون بیشتر باغ های جدید سیستان وبلوچستان 
با نظارت سازمان جهادکشاورزی دارای ارقام تجاری خرما باشند و با بسترسازی مناسب 
و اصول فنی شکل بگیرند. ۷۰نوع خرما دراستان تولید می شود، اما خرمای ربی و مضافتی 
بیشترین سطح کشت و ارقام خرمای تولیدی استان را تشکیل می دهند و به نوعی می توان 
گفت سیستان وبلوچســتان در زمینه محصول خرما قابلیت بین المللی شدن را دارد. 
با توجه به این موضوع شهرستان ایرانشــهر با برخورداری از ۱۰هزارهکتار نخلستان، از 
عمده مراکز تولید خرما در سیستان وبلوچستان است. اینها درحالی است که این استان با 
داشتن ۸هزارو۸۰۰هکتار باغ گرمسری، ساالنه ۱۷۰هزارتن انواع محصوالت گرمسیری 
مانند موز، انبه، کنار، چیکو، تمرهندی، نارگیل، گواوا، پاپایا، بیدام، فالسا، جم، سیتاپل، 
آناناس تولید و روانه بازارهای مصرف می  کند که بیشترین سطح زیرکشت محصوالت 
گرمسیری استان به موز با ۵هزارهکتار سطح زیرکشــت و تولید ۱۰۰هزارتن درسال 
اختصاص دارد. براساس گزارش  معاونت امورباغبانی وزارت جهادکشاورزی، از آنجاکه 
ساالنه حدود ۵۰۰میلیون دالر برای تامین میوه های گرمسیری از کشور خارج می شود، 
تولید این نوع از میوه ها در سیستان وبلوچستان و صادرات آن به استان های دیگر، نقش 

دراین اســتان دارد. ویژگی جغرافیایی و مهمی در اقتصاد و کاهش بیکاری 
فصل تولید محصوالت با دیگر نقاط آب وهوایی استان سبب شده 

متفاوت باشــد. در اسفندماه کشــور و حتی منطقه 
بهــار ســال جاری به جز سال گذشته و اوایل 

6۰هزارتن هندوانه مصرف داخلی، 
و خربزه تولیدی 
اســتان به 

ی  ها ر کشــو
حوزه خلیج فارس، 
اقلیم کردستان عراق و 
بازارهای داخل کشور صادر 
شده است. سیستان وبلوچستان 
درحــوزه برخــورداری از مزیت های 
صادراتی، درســال های اخیر و با توجه به 
توسعه شــبکه های اجتماعی و معرفی شدن 
صنایع دســتی به ویژه هنر ســوزن دوزی، شرایط 
مطلوبی پیدا کرده و اکنون آثار سوزن دوزی زنان استان در 
خارج از کشور طرفدارانی پیدا کرده و صدور این محصول سبب 

شده بانوان بیشتری به این هنرقدیمی توجه پیدا کنند.

کرمانشاه 
کرمانشــاه ازجمله استان هایی به حســاب می آید که ســهم ویژه ای درمحصوالت 
صادراتی کشــور دارد که صادرات صنعتی، مهم ترین بخش آن اســت. درحال حاضر 
واحدهای تولیدی سیمان، محصوالت کشــاورزی و لبنیات بیشترین صادرات را به 
کشور عراق دارند. ترکیه، افغانستان، امارات و... در رده های بعدی مقاصد صادراتی این 
استان قرار دارند. عمده کاالهای صادراتی شامل محصوالت نخود، سیمان، آهن آالت، 
محصوالت پتروشیمی، میوه وتره بار، رب گوجه فرنگی، کارتن، محصوالت لبنی و ظروف 
یکبار مصرف است. دام زنده نیز به عنوان یک محصول اســتراتژیک استان کرمانشاه 
همواره سهم قابل توجهی در میزان صادرات دام زنده کشور دارد. براین اساس ساالنه 
بیش از۴۵۱هزارتن انواع محصوالت دامی مانند گوشت قرمز، شیرخام، گوشت طیور، 
تخم مرغ و عسل در استان کرمانشاه تولید می شود. این درحالی است که حدود ۴میلیون 
و 6۵۰واحد دامی در استان کرمانشــاه فعالیت دارد. دام های استان به عنوان یک برند 
خاص موردتوجه کشورهای حوزه خلیج فارس قرار دارد. گوسفند نژاد سنجابی تولیدی 
در استان طرفداران زیادی در کشورهای حاشیه خلیج فارس دارد، با توجه به این موضوع 

حدود ۱۸۰میلیون دالر فقط از قبل صادارت دام زنده وارد استان می شود. 

کهگیلویهوبویراحمد

اســتان کهگیلویه وبویراحمد بعد از خوزستان، دومین اســتان نفتی کشور محسوب 
می شود که ســهم زیادی در تولید این کاالی استراتژیک دارد، اما صادرات محصوالت 
غیرنفتی هم دراین استان رونق خود را دارند. مهم ترین کاالی غیرنفتی صادراتی دراین 
استان محصوالت کشاورزی و همچنین سیمان است. براساس اعالم اداره کل گمرک 
کهگیلویه وبویراحمد، صادرات محصوالت از گمرک این استان به کشورهای خارجی 
در 3ماهه نخست سال جاری افزایش 32درصدی داشته است. همچنین سال گذشته 
صادرات کاالهای مختلف از گمرک اســتان نســبت به ســال۱39۸ از لحاظ ارزشی 
۱۱3درصد افزایش داشته است. سال گذشته هزار و ۴9۱تن کاال از طریق گمرک استان 

به خارج از کشور صادر شــد و از لحاظ وزنی 
۱۵درصد افزایش داشته است. تنوع کاالیی از 
نگاه مدیران، یکی از مهم ترین دالیل این رشد 

است. کارخانه سیمان مارگون بیش از ۵۰درصد 
سهم صادرات )غیرنفتی( استان را به خود اختصاص 

داده است.  کاالهای استان به کشورهای ارمنستان، 
سوئیس، عراق، افغانستان و... صادر می شوند. با توجه 

به نوع کاالهای صادراتی، دراین استان هم نبود صنایع 
تبدیلی و بسته بندی مهم ترین مانع صادرات است.

کردستان 

بیشــترین کاالهای صادراتی در استان کردســتان را محصوالت 
کشاورزی تشکیل می دهند؛ براین اســاس صدور سبزی، نباتات و... 

بیشــترین ارزش صادرات را، به مقصد  کشور عراق، به خود اختصاص 
داده اســت. کردســتان از قابلیت های بســیاری درحوزه های مختلف 

کشــاورزی برخوردار اســت که نقش مهمی  در اقتصاد این استان دارد. 
کشــاورزی کردســتان با تولید ســاالنه حدود ۱/3میلیون تن محصول به 

ارزش ناخالص بیش از ۱3هزارو 2۵2میلیارد تومان، تقریبا 2۵درصد از تولید 
ناخالص داخلی، ۱۱۴بهره بردار و 3۰درصد اشــتغال استان را به خود اختصاص 

داده است. سال گذشــته ارزش صادرات محصوالت کشــاورزی از مرزهای رسمی 
استان 36۸میلیون دالر بود که 3۰درصد از آن، تولیدات داخلی استان و بقیه ترانزیت 

محصوالت سایر استان های کشور بوده است. همچنین استان کردستان در تولید محصول 
استراتژیک گندم، رتبه باالیی در کشور را دارد. این استان همچنین در تولید توت فرنگی 
رتبه نخســت را دارد و ۷۵درصد از این محصول در کردســتان تولید می شود. همچنین 
کردستان با داشتن ظرفیت های فراوان در حوزه معدن، به یکی از قطب های معدنی کشور 

تبدیل شده است.

خراسانشمالی

۴هزارو 3۰۰هکتار از کشتزارهای خراسان شمالی سال گذشته زیرکشت زعفران رفت؛ 
محصولی که بیشتر با هدف صادراتی کشت می شود و ارزش افزوده باالیی نیز دارد. این 
استان ازنظر سطح زیرکشت و تولید زعفران بعد از خراسان رضوی و خراسان جنوبی، 
رتبه سوم را درمیان استان های کشور دارد. به ازای هر یک هکتار کشت زعفران، برای 
یک نفر شغل مستقیم و برای ۱۸۰ تا 2۰۰نفر نیز در مراحل برداشت اشتغال فصلی 
ایجاد می شود. 6واحد بسته بندی زعفران با ظرفیت ۴/۴تن دراستان وجود دارد، اما 
این محصول برای اینکه ارزش افزوده باالیی دارد، نیازمند انواع فراوری و همچنین 
واحدهای صنعتی بیشتر است. زعفران در ۸شهرســتان استان کشت می شود که 
»فاروج« رتبه نخست را دارد. شرایط مناسب اقلیمی، سازگاری، نیاز آبی کم، عملکرد 
و درآمد اقتصادی مناسب، ارتقای دانش فنی زعفران کاران و سهولت نگهداری آن، از 
عوامل مهم توسعه این محصول صادراتی در استان است. کمبود ماشین های برداشت 
مکانیزه، ضعف دانش فنــی در محیط تولید، احتمال طغیــان آفات و بیماری های 
خاص با توجه به سرعت توسعه کشت، نابه سامانی بازار و نبود برنامه های صادراتی 
مشخص، صادرات فله ای و نبود فراوری محصول زعفران، از مشکالت حوزه زعفران 

دراستان است.

قزوین

قزوین در ســال های اخیر با ســاماندهی ظرفیت ها و توانمندی هــای خود در 
بخش های مختلف اقتصادی، توانسته به رشد  39درصدی در حوزه صادرات دست 
یابد. این استان در سال جاری تحقق یک میلیارد دالر صادرات را سیاست گذاری 
کرده که اگرچه ایده آل گرایانه به نظر می رسد، اما مسئوالن اقتصادی این استان 
بر امکان تحقق این رقم  با فعال کردن صادرات در بخش کشاورزی تأکید دارند. 
قزوین ظرفیت های فراوان و ناشناخته ای در بخش های مختلف صنعتی، کشاورزی 
و گردشگری دارد، اما در زمینه صادرات تنها به حوزه صنعتی آن توجه شده است. با 
وجود همه این قابلیت ها، این استان رتبه قابل قبولی در زمینه صادرات محصوالت 
کشــاورزی از آن خود نکرده اســت؛ اختصاص 9درصد از صــادرات محصوالت 
کشــاورزی کشــور به قزوین، به هیچ عنوان زیبنده ســومین دشت حاصل خیز 
ایران نیست. مهم ترین دلیل کاهش صادرات محصوالت کشاورزی استان، نبود 
پایانه صادراتی اســت که با فعال کردن چنین مرکزی، می توان گام های بسیاری 
دراین عرصه برداشــت. در حال حاضر پالســتیک و ســفره های یک بارمصرف با 
۱۷3میلیون دالر، 3۰درصد سهم صادرات استان را به خود اختصاص داده و چیپس، 
مواد شوینده، شیشه و شیرخشک نیز در رتبه های بعدی صادرات استان قرار دارند. 
محصوالت قزوین به ۵۷کشور صادر می شــود که عراق با ۷۴درصد، رتبه نخست 

را دراین حوزه دارد.

یزد

استان یزد به عنوان پنجمین استان صنعتی کشور، با وجود تحریم ها از رشد مطلوب 
صادارتی در سال های اخیر برخوردار بوده است، به طوری که تنها در سال گذشته 
ازنظر وزنی ۷درصد رشــد صادرات دراستان رقم خورده اســت. عمده کاالهای 
صادارتی استان کاشی و سرامیک، هیدورکربن ها، شیشه های ساختمانی، ظروف 
شیشه ای، محصوالت پتروشیمی و محصوالت کشاروزی شامل انار دانه، پسته و 
مغزپسته است. عراق، افغانستان، سوریه، پاکستان، امارات، جمهوری آذربایجان، 
عمان، ارمنســتان، ترکیه، تایلند، قزاقســتان و هند نیز عمده مقاصد کاالهای 
صادراتی استان محسوب می شوند. این درحالی است که حجم صادرات سال گذشته 
استان بیش از 3میلیون و 9۸هزارتن کاال به ارزش افزون بر ۷۷هزارمیلیارد ریال، 
معادل 3۸۰میلیون و 2۵۸هزاردالر بوده است. استان یزد در برخی از اقالم صادراتی 
مانند کاشی و سرامیک از قطب های تولیدی کشور محســوب می شود یا اینکه 
درحوزه تولید شیشــه، با وجود یکی از بزرگ ترین و مجهزترین واحدهای تولید 
شیشه خاورمیانه، ســهم باالیی از تولید این بخش را به خود اختصاص داده است. 
همچنین یزد باوجود کم آبی، به دلیل شرایط آب و هوایی، از استان های دارای رتبه 
در تولید پسته به شمار می آید. براین اساس سهم باالیی از اشتغال و البته اقتصاد 

استان مربوط به همین کاالهای صادارتی است. 

مازندران 

مهم ترین مزیت صادراتی مازندران محصوالت باغی و کشاورزی است که ساالنه 
به میزان ۷میلیون تن دراین  استان تولید می شود. ازسوی دیگر مرز مشترک آبی 
مازندران با کشورهای مستقل مشــترک المنافع و همچنان اتصال به خط ریلی 
و قرار داشتن در کریدور شــمال-جنوب با توجه به وجود 3بندر فعال امیرآباد، 
نوشهر و فریدونکنار فرصت رونق صادرات دراین استان را به بهترین شکل فراهم 
کرده است. اما از این ظرفیت ها اســتفاده مطلوبی نشده و صادرات در مازندران 
به جایگاه واقعی خود نرسیده اســت. با این حال نبود شــرکت های بین المللی 
حمل ونقل و همچنین ضعف در بازاریابی و برندسازی مهم ترین مشکالت پیش 
روی صادرات مازندران هستند. درحال حاضر ســاالنه حدود ۵۰۰میلیون دالر 
انواع محصوالت مانند مواد باغی و کشــاورزی، فراورده های شیالتی، تولیدات 
صنعتی و معدنی و مواد پالســتیکی از مازندران به 33کشور صادر می شود که 
بیشترین سهم این تبادل تجاری بین المللی مازندران با روسیه انجام می شود. 
سال گذشته 3۵درصد از صادرات وزنی مازندران به ارزش بیش از 
2۸9میلیون دالر به روسیه انجام شد که ۱۴درصد مجموع ارزش 
صادراتی مازندران در سال گذشته است. اینها درحالی است که 

صادرات 3میلیــارددالری ســال ۱396 چشم انداز 
برای مازندران در 
 ۱۴۰۰ ل ســا
تدویــن شــده 
بود که به دالیل 
مختلف، محقق 

نشد.



2 3 0 2 3 4 4 2

حمایتازفعاالنصنایعدستی
یک فعال تولید صنایع دستی در همدان هستم که یک کارگاه کوچک را دراین حوزه مدیریت 
می کنم. همه گیری ویروس کرونا کســب وکار ما را حسابی کســاد کرد و دیگر قادر نیستم 
دراین عرصه ادامه دهم. اگر مسئوالن میراث فرهنگی استان حمایت های الزم را انجام دهند، 
مجبورم کار خود را تعطیل کنم که به بیکاری 3نفر دیگر هم منجر می شود. مسئوالن به فکر 

ما هم باشند.
مسعودرسامیازهمدان

چراسرمنایابشدهاست؟
چند روز قبل برای تهیه ســرم به چند داروخانه معتبر در کرج سر زدم، اما هر کدام به دالیل 
مختلف این کاالی ضرورتی برای بیماران را نداشتند. درنهایت با کلی جست وجو توانستم 2عدد 
سرم خریداری کنم. مسئوالن درمانی باید به این سئوال پاسخ دهند که چرا در داروخانه های 

کرج سرم کمیاب شده است؟
جوادکیامرزیازکرج

آتشسوزیدرمیانکاله
در روزهای اخیر ذخیره گاه زیست کره میانکاله در اســتان مازندران، طعمه حریقی شد که 
مسئوالن اعالم کردند عمدی بوده است. این درحالی است که این منطقه ارزش زیست محیطی 
ویژه ای دارد و باید حفاظت ویژه ای از آن به عمل آید، اما متاسفانه کمبود نیرو و امکانات سبب 
شده آسیب های جدی به آن وارد شود. مسئوالن استان باید با دلسوزی بیشتری برای حفاظت 

از محیط زیست مازندران اقدام کنند.
یکشهروندازساریدراستانمازندران

صدای همشهری

روحاهللکریمی
خبرنگار

کرونا و آلودگی هوا امان مردم اراک را بریده اســت؛ این 
2مهمان ناخوانــده، روزانه صدها نفــر را در اراک روانه 
بیمارستان ها می کند. این روزها مراکز درمانی اراک مملو 
از بیمارانی است که نمی دانند کرونا به سینه هایشان نفوذ 
کرده یا ریزگردها در ریه هایشان نشسته اند. تفاوت این 2 
در نوع پیدایش آنهاست؛ کرونا میهمان ناخوانده خارجی 
است و ریزگردها از بیابان های استان بلند می شود و بومی 
است. هرچه هست، آمارها می گویند مهمانی این ذرات 

طوالنی تر از سال های گذشته شده و نگران کننده است.
براساس اطالعات دریافت شده از ایستگاه های سنجش 
آلودگی هوای شهر اراک، از ابتدای سال جاری تاکنون 
53روز ناسالم دراین کالنشهر سپری شده است. از این 
تعداد 6روز برای همه گروه هــا و 47روز برای گروه های 

حساس »ناسالم« بوده است.

افزایشچشمگیرروزهای»ناسالم«
رئیس امــور آزمایشــگاه های اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان مرکزی دراین باره به خبرنگارهمشهری 
می گوید: در 4ماه نخســت سال گذشته تعداد روزهای 
ناسالم 10روز بود که این تعداد درمدت مشابه سال جاری 

به بیش از 5برابر رسیده است.
»علیرضا محرابیان« می افزاید: باالترین شاخص کیفیت 
24ساعته هوای اراک  در سال جاری 187 بوده که ناشی 
از ذرات کمتــر از 2/5میکرون و بیانگــر کیفیت هوای 

ناسالم برای همه گروه هاست.
وی مهم تریــن دلیــل آلودگی هوا در اســتان مرکزی 
را خشکســالی می دانــد و اظهــار می کند: براســاس 
پیش بینی های هواشناسی، هر نوع وزش باد در منطقه 

کویر مرکزی ایران و تــاالب میقان باعث خیزش گرد و 
غبار منطقه ای خواهد شــد که با حرکت به استان های 
اطراف، هوای استان های قم، اصفهان و مرکزی را تحت 
تاثیر قــرار خواهد داد. با توجه به خشکســالی موجود، 
احتماال به صورت متناوب بــا پدیده آلودگی براثر گرد و 

غبار روبه رو خواهیم شد.
شازند یکی دیگر از شهرهای اســتان مرکزی است که 
تحت تاثیر آالیندگی ناشی از گرد و غبارها قرار گرفته و 
تعداد روزهای آالینده آن مشابه اراک است. ساوه روزهای 
آالینده کمتری را ســپری کرده و دیگر شهرستان های 

استان نیز مجهز به ایستگاه سنجش آلودگی نیستند.
اظهارات محرابیان درحالی است که استان مرکزی 12 
شهرستان دارد و براین اســاس 9شهرستان این استان 

ایستگاه سنجش آلودگی هوا ندارند.

شبکهپایشآلودگینداریم
»ســیاوش آقاخانی«، دکترای اکولوژی و رئیس شبکه 
محیط زیست و منابع طبیعی استان مرکزی دراین باره به 
خبرنگارهمشهری می گوید: یکی از خواسته های دیرین 
ما، تکمیل شــبکه پایش آلودگی استان است. تا زمانی 
که منشأ آلودگی، وضعیت آلودگی و نحوه پراکنش آن 
در روزهای مختلف سال و ساعت های مختلف روز و نوع 
ذرات را نتوان مشــخص کرد، برنامه ریزی برای کنترل 

آلودگی در منبع تولید امکان پذیر نخواهد بود.
وی تصریح می کند: در استان مرکزی نه تنها در آلودگی 
هوا بلکه در حوزه آلودگی خاک، آب و حتی موادغذایی 
و محصوالت کشــاورزی که آلوده به سموم و کودهای 
کشاورزی هستند، نیازمند یک شــبکه و سامانه جامع 

پایش آلودگی هستیم.
این استاد دانشگاه درباره آلودگی های اخیر هوا در استان 
مرکزی می گوید: در تعدادی از روزهــا، منبع آلودگی 
ریزگردهای منطقه ای ناحیه مرکزی کشــور شــامل 
دشت قم، ساوه، اراک و تاالب میقان بوده است، اما آمار 
روزهای ناسالم شهر اراک و مقایسه آن با شهرهای اطراف 
نشانگر این است که حجم زیادی از ریزگردها، داخلی و 
ناشی از پدیده بیابانی شدن و ایجاد کانون های ریزبافت 
منطقه ای و چشمه های فرسایش کوچکی که در استان 

و حاشیه مناطق شهری 
ایجاد شده، است.

ریزگردهابومیاست
آقاخانــی برخــالف 
امــور  رئیــس 
ی  ه ها یشــگا ما ز آ

حفاظــت  اداره کل 
محیط زیســت اســتان مرکزی معتقد است 

که آلودگی های اخیر را نباید تنها معلول خشکســالی 
دانست، چراکه کشور ما گرم و خشــک است و پدیده 
خشکسالی یک ویژگی طبیعی دراین عرض جغرافیایی 

محسوب می شود.
وی می گوید: متاسفانه بهره برداری نادرست از مراتع 
و چرای مفرط و زودهنگام در ســال های گذشته در 
کنار استفاده از تکنولوژی چاه عمیق، توسعه ناپایدار 
شهرها که زمینه ساز تخریب اراضی سرسبز و باغ های 
حاشیه شهر شده و اســتفاده نادرست شهروندان از 
منابع آبی، ازجمله عوامل موثــر در ایجاد وضعیت 

فعلی است.
وی منبع آلودگی ها را ذرات کمتر از 2/5میکرون می داند 
و می افزاید: با توجــه به ماهیت فیزیکی و شــیمیایی 
متفاوت، این ذرات به صورت مستقیم در نایژک ها رسوب 
می کنند و تاثیر بسیار نامناسبی روی گروه های حساس، 

بیماران کرونایی، سالمندان و کودکان خواهد داشت.

افزایشمراجعهبیمارانتنفسیبهمراکزدرمانی
پیامدهایی که این استاد دانشگاه به آنها اشاره می کند، 
دغدغه متولیان حوزه ســالمت هم هست. هنوز پیک 
پنجم همه گیری کرونا به قله نرسیده که کادر بهداشت و 
درمان استان مرکزی درگیر افزایش مراجعه کنندگان و 

بیماران ناشی از آلودگی هوا هستند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اراک دراین باره به 
خبرنگارهمشهری می گوید: به نظر می رسد آلودگی هوا 
بر تعداد بیماران مشکوک به کرونا افزوده است. بسیاری 
از شهروندان که با عوارض آلودگی هوا درگیر می شوند، 
تصور می کنند به بیماری کرونا مبتال شده اند. این افراد 

به دلیل تنگی نفس به مراکز 
درمانی مراجعــه می کنند، درحالی که 
درصد اکسیژن خون شان مطلوب است.

»بهمن صادقی سده« می افزاید: با توجه به شدت و طول 
مدت درگیری بیماری، طیف های مختلف بیماری های 
تنفســی ازجمله التهاب های بینی، آلرژی ها، آســم، 
برونشــیت و... تحت تاثیــر آلودگی هــوا افزایش پیدا 

خواهد کرد. 
صادقی عنوان می کند: تداوم آلودگی نســبت به شدت 
آن، تاثیرات بیشــتری در افزایش بیماری های ریوی و 
تنفسی خواهد داشت، بنابراین متناسب با میزان تداوم 
آلودگی های اخیر، ممکن است مراجعه بیماران تنفسی 

تا 170درصد هم افزایش یابد.
به گفته معاون دانشگاه علوم پزشــکی اراک، در 2سال 
گذشــته بســیاری از بیماران مزمن به دلیل نگرانی از 
قرارگرفتــن در محیط های درمانــی و ابتال به ویروس 
کرونا، به مراکز درمانی مراجعــه نمی کردند و کاهش 
مراجعه بیماران تنفســی غیرکرونایی طی این 2سال 

ناشی از این موضوع است.
***

آلودگی ناشی از گرد و غبار با منشأ داخلی در سال های 
اخیر بر استان مرکزی سایه افکنده است. برای غلبه بر 
این عارضه طبیعی باید راهکارهــای جدی و برنامه ای 
جامع برای مدیریت خشکسالی و تثبیت خاک اجرایی 
کرد. کاشــت درختچه هایی که خاک را به هم پیوسته 
کند، یکی از این راهکارهاست. در برخی مناطق روش 
مالچ پاشی در برخی سال ها عملیاتی شده، درصورتی که 
کارشناســان معتقدند ایــن روش منجر بــه افزایش 

آلودگی های زیست محیطی می شود.

روزهای آلوده اراک 5برابر شد

 دوشنبه 18 مرداد 1400 
شماره 8287 

 آفت ، درختان164 هزارهکتار از جنگل های ارسباران
 در آذربایجان شرقی را تهدید می کند

 اگر اهل سفر و عالقه مند به طبیعت گردی باشید، 
بی شک جنگل های ارسباران در شمال غربی کشور 
برایتان جذاب خواهد بود؛ جنگل هایی زیبا که تا 
همین چند سال قبل، به واسطه طراوت و بکر بودن، تا مرز ثبت 
در فهرست میراث جهانی هم پیش رفت و 2کارشناس از یونسکو 
همه جوانب ثبت جهانی این جنگل ها را بررسی کردند و با طرح 
ایرادهایــی و رفع آنها، قرار شــد این جنگل ها بــار دیگر برای 
ثبت جهانی بررسی شود. این درحالی است که ازحدود 2سال قبل 
این جنگل ها با چالش جدیدی روبه رو شده اند که درگیری با آفت 
جنگلی دم قهوه ای اســت؛ آفتی که امان از درختان این منطقه 

بریده و وسعت جنگل های ارسباران درحال کم شدن است.
به گفته اهالی، این آفت ها شــبیه کرم های هزارپای پشمالویی 
هستند که برگ درختان را می خورند و به تدریج کل برگ درخت 
از بین می رود و با نابودی برگ ها، امکان فتوسنتز هم دیگر وجود 

ندارد و این موضوع سبب خشک شدن درختان می شود.

نظارهگرمرگجنگل
»سمیه احدپور« از روستاییان ساکن علی آباد در شهرستان کلیبر 
است که از کم توجهی مسئوالن به این چالش جنگل های ارسباران 
گله دارد. او به خبرنگارهمشهری می گوید: برخی مسئوالن استانی 
و حتی کشوری عمال به این مشکل بزرگ  اعتنای چندانی ندارند؛ 
اهالی بارها دراین زمینه به مسئوالن مختلف نامه نوشته اند، اما 
هربار به بهانه های مختلف، به این موضوع رسیدگی جدی و موثر 
انجام نشده است. وی ادامه می دهد: مســئوالن دوسه روزی به 
کلیبر سفر می کنند و ما نیز از آنان میزبانی می کنیم، اما درنهایت 

نتیجه مشــخصی ندارد. حتی چندی قبل 
وزیر میراث فرهنگی مهمان روســتا بود و یکی از اهالی، شاخه 
خشکیده ای از درختان ارســباران را به او هدیه کرد و وزیر هم 
قول رســیدگی داد، اما هنوز خبری نشده است. »اسد زینالی« 
یکی از ساکنان روستای شجاع در کلیبر هم به خبرنگارهمشهری 
می گوید: از مســئوالن خواســتیم در جنگل های این  منطقه 
سمپاشی با هواپیما انجام دهند، اما پاسخ دادند سم پاشی سبب 
نابودی میکروارگانیسم های مفید جنگل خواهد شد. وی ادامه 
می دهد: بهانه دیگر مســئوالن این بود که سم پاشــی می تواند 
زمینه ساز آسیب وارد آمدن به گردشگران و جانوران جنگلی شود، 
درحالی که در دوران همه گیری ویروس کرونا گردشگری دراین 

منطقه به حداقل رسیده است.

ردپایسمپاشی
»دره مکیدی« و »دره قلعه« کلیبر 2نقطه مهم گردشگری در 
جنگل های ارسباران به شــمار می روند که در مشاهده میدانی 
خبرنگارهمشــهری، در البه الی درختان این مناطق، اجساد 
حشره هایی که با سم خشک شــده بودند، دیده شد. »محمد 
هاشمی« از دکه داران منطقه است، این موضوع را تأیید می کند 
و می گوید: این مناطق بیشــتر درمعرض دید مردم هستند و 
سم پاشی های محدودی انجام شده که موجب نجات درختان 
این منطقه شده است. وی اظهار می کند: برخی از اهالی اقدام به 
کاشت درخت های جدید کرده اند، اما متأسفانه این درختان نیز 
به آفت مبتال شده اند. باید هرچه زودتر برای نجات درختان این 

منطقه چاره اساسی اندیشید.

درخواستهایبیسرانجام
یکی از مســئوالن محلی شهرســتان کلیبر که مایل به اعالم 

نامش نیســت، به خبرنگارهمشــهری می گوید: 2سال است 
مدام از مسئوالن کشــوری و استانی درخواســت می کنیم به 
مشکل جنگل های این منطقه رسیدگی کنند؛ مردم از ما اقدام 
می خواهند تا جنگل از بین نرود. آنان از مسئوالن این شهرستان 
می خواهند از محــل اعتبارات اندکی که داریــم، این بحران را 

رفع کنیم.
وی ادامه می دهد: این درحالی اســت که اعتبارات شهرستان 
به زحمت کفاف هزینه های جاری را می دهد و نمی توانیم از این 

اعتبارات، بــرای خرید آفت کش ها 
استفاده کنیم و نتیجه این درخواست ها و پاسخ های بی اثر، 

نابودی تدریجی جنگل هاست.

جنگلهایارسبارانراسمپاشینمیکنیم
معاون حفاظــت و اموراراضــی اداره کل منابع طبیعی 
آذربایجان شــرقی درایــن زمینه با بیــان اینکه حدود 
30هزارهکتــار از جنگل های ارســباران، یعنی کمتر از 
یک پنچم تحت تاثیر این آفت قرارگرفته اســت، می گوید: 
هرچند آفت زدگی در جنگل به صورت متناوب تکرار می شود، 
اما از یک سال گذشــته، این آفت زدگی به صورت گسترده تری 

ادامه دارد.
»علی قنبری« می افزاید: انتظار اهالی و عالقه مندان به طبیعت 
برای سمپاشی نمی تواند محقق شود، چراکه مجاز به سم پاشی 

در جنگل های ارسباران نیستیم.
وی اظهار می کنــد: از روش های بیولوژیکــی و مکانیکی برای 
مبارزه با آفت ها استفاده می شود و جنگل های ارسباران به صورت 

مستمر مورد رصد و پایش قرار می گیرند و با توجه به نوع آفت 
و مرحله زیســتی و میزان جمعیت آن، تدابیر مورد نیاز اتخاذ 
خواهد شد.  این مسئول اضافه می کند: دراین راستا در هفته های 
اخیر برخی اعضای کارگروه تخصصی گیاه پزشــکی اداره کل 
منابع طبیعی استان از جنگل های منطقه بازدید کرده اند تا بتوان 

راه حل های الزم را ارائه کرد.

جوانههایامیددرجنگل
اینها درحالی است که »هادی پیغامی« از اهالی روستای پیغام 
کلیبر به خبرنگارهمشــهری می گوید: به عنــوان یک باغدار، 
درختان منطقه را به دقت زیرنظر دارم و در روزهای اخیر رویش 
برگ های جدید کامال ریزی را روی تعدادی از درختان خشک 

شده مشاهده کرده ام.
وی اضافه می کند: این خبر خوشی برای طبیعت دوستان و مردم 
منطقه است و امیدوارم جنگل های ارســباران نه با وعده های 
توخالی برخی مســئوالن، بلکه با تکیه بر بنیه قوی خود بتواند 

دوباره حیات زیباتری را تجربه کند.

سیدمرتضیاحمدپور
خبرنگار

021-23023405   
ستون صدای همشهري براي نوشتن مشکالت شما شهروند  گرامی  است. معضالتي که منعکس مي شوند تا 
مسئوالن آنها را بخوانند و در پي یافتن راه حلي براي رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکالت خود از ساعت 

9 تا 17با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.

ساحل درک در استان سیستان و بلوچستان
عکس: سینا رحمتی

 تعداد روزهای آلوده کالنشهر اراک از 10روز در 4ماه نخست سال گذشته
 به 53 روز درمدت مشابه سال جاری رسیده است
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دُم قهوه ای ها؛ بالی جان جنگل های ارسباران
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