
يادداشت
نيما فاتح ؛ پزشک و دانش آموخته مديريت سالمت

جناب آقاي رئيسي در جلسه ستاد ملي مقابله با كرونا 
خواهان »طرح جامع« تحول در مبارزه با كرونا شدند 
و ســرفصل هاي چنان طرحي را چنين اعالم كردند: 
پروتكل هاي بهداشتي، ســازوكارهاي درماني، فرايند 
تأمين و توليد واكسن، سازوكار واكسيناسيون عمومي، برآورد وضعيت آينده كرونا 
و راهكارهاي پيشــگيري و مواجهه با انواع جهش يافته ويروس، ســازوكار حمايت 
از كسب وكارهاي متضرر از كرونا، نحوه حمايت شايســته از كادر درمان و افزايش 

مشاركت مردم و نهادهاي مردمي در بخش هاي مختلف.
جناب آقاي رئيســي، اميدوارم در ميانه بحراني كه روزانه بيش از صدها ايراني را به 
كام مرگ مي كشد، اسير صنعت توليد سند و بوروكراســي ناكارآمد »طرح جامع 
تحول« نشويد. ساختار و سازمان مديريت بحران امتحان خود را پس داده است و در 
چشــم انداز تجارب موفق و ناموفق جهاني نياز به جراحي عميق و سريع دارد. ابتدا 

مي خواهم خود شما ۷ نكته اساسي را به ذهن بسپاريد:
ما با بحراني كوتاه مدت روبه رو نيستيم، ويروس قابليت جهش مداوم و ايجاد  بحران مداوم دارد؛ دست كم در دوره اول رياست جمهوري شما اين بحران 1

برقرار است.
اعتماد عمومي و مشاركت مردم بيش از هر چيزي الزمه مديريت اين بحران   اســت. اين اعتماد به طور كلي و به طور اخص در اين مورد بســيار پايين2

آمده است.
آستانه تاب آوري جامعه و كادر درمان نامحدود نيست. 3

اين بحران محل اســتفاده ها و سوء استفاده هاي سياســي، هويت سازي،  تبليغات و... نيست.4
شعار »ما مي توانيم« بايد در ساحت مديريت كالن بحران رخ نمايد، نه آنكه  محملي شود براي كاسبان بي كفايتي كه امكانات محدود كشور را به جيب 5

ناكارآمدي و فساد خود بريزند.
مديريت اين بحران جز با مشاركت »همه« امكان پذير نيست، هر آن كس  كه دغدغه ايران و ايراني دارد در سراسر جهان.6
را از تجارب گرانقدر بشر در اين باره محروم نكنيم.7 با نگاهي كارشناسانه و فارغ از توهم توطئه، دست كم در اين يک قلم، خود 
 پيش از آنكه چنان طرح جامعي را برايتــان رونمايي كنند، توجه فوريتان را به اين 
نكته جلب مي كنم كه هم اكنون در نقطه بسيار مهمي از بحران قرار گرفته ايم؛ گونه 
بسيار مسري دلتا در كشور گسترده شــده است و هيچ راهكاري جز تعطيلي كامل 
2هفته اي و منع كامل تردد، ياراي كنترل آن را ندارد. ما امروز در آستانه ايام سوگواري 
ساالر شهيدان بيش از هر چيز بايد نگران خون هاي بي گناه مردماني باشيم كه در 
فضاهاي بسته و حتي باز و پر تراكم به راحتي به اين بيماري مبتال مي شوند. اين را 
اضافه كنيد به تعطيلي هفته آينده و امكان سفرهاي تابستاني و... آنچه به فوريت به 
آن نياز داريم كنترل تهاجم از طريق پناهگيري است، اين عاجل ترين اقدامي است 
كه تجربه مديريتي ماه هاي اخير انجام فوري آن را بيش از هر چيزي الزم مي نمايد. 

اين تعطيلي فرصت خواهد داد تا:
و بار سنگين وزارت بهداشت را سبک و محدود به درمان كنيد.1 مديريت كالن كرونا را بازمهندسي كنيد. اين مديريت را چندرشته اي كرده 
هم اكنون كه اين سطور را مي نويسم يقين دارم گونه جديدي در چين پيدا  شده است كه هنوز اطالعات چنداني از آن نداريم اما سطح برخورد مقامات 2

چيني حكايــت از بحراني بزرگ مي كنــد؛ اين همان معني 
»بحران درازمــدت« در صحنه اســت. ما ســريعاً نيازمند 

ساماندهي سامانه تشخيص دقيق و به روز براي تشخيص گونه هاي جديد در سراسر 
كشوريم؛ اين سامانه فوق تخصصي، نوعي سامانه هشدار است.

برسد به دست رئيس جمهور

نگاه
سيدمهدي معيني ؛ پژوهشگر مسائل شهري

انتظار مي رود منتخبان شــوراي شهر ششم، هنگام 
تنظيم سياست هاي اداره شــهر، به اين سؤال پاسخ 
شفافي دهند كه چه برنامه يا سياست هايی در متن 
شهر، عدالت بيشتري را براي شهروندان ايجاد خواهد 
كرد؟ گرچه مفهوم عدالت در متون اسالمي و در سيره حضرت علي)ع(، حيات 
قانون، رستگاري و كرامت همگان اســت و قصد من در اين يادداشت، بسط اين 
موضوع از بعد آموزه هاي ديني نيســت اما مفهوم و رعايت عدالت به طور عام در 
ادبيات رايج بايد بر همه تصميمات عمومي در اداره و مديريت شــهر تأثيرگذار 
باشد و همچنين از ديد چشم انداز »شهر خوب / عدالت محور« براي ايجاد ام القراي 
اسالمي )شعار اين دوره شورا( نيز مســائلي مانند كارآمدي يا منافع عمومي بر 

اقدامات شهري در اولويت تصميمات جمعي قرار گيرد.
در دوره هاي پيشين اقدامات شهرداران، براي انجام يک كالن پروژه، نسبت هزينه/ 
فايده كلي براي شهروندان يا كساني كه كمترين ثروت را در شهر دارند يا در نواحي 
كم برخوردار شهري زندگي مي كنند يا كساني كه به طور مستقيم و غيرمستقيم 
تحت تأثير انجام پروژه ها قرار مي گيرند، به طور جدي ارزيابي نشده است. به عبارتي 
شورا و شهردار، اصل را تنها بركارآمدي و كارايي تصميم خود يا بر فرايندهاي بازار 
از طريق تخصيص كارآمد منابع و ايجاد انگيزه هايي براي تقويت و رشد اقتصاد 
شهر درنظر گرفته اند كه در نتيجه اصل رعايت عدالت به عنوان هنجار حاكم بر 
سياستگذاري شهري، كم ارزش يا ناديده تلقي شده است. هرچند معيار عدالت 
لزوما كارايي و كارآمدي را به عنوان روش هاي ارزيابي و انتخاب از بين گزينه هاي 
متعدد نيز نفي نمي كند اما بايد از سياستگذاران پرسيد كارايي و كارآمدي به چه 

منظوري و چه بهايي و به نفع چه گروهي مورد ارزيابي قرار مي گيرد؟
تضادهايي همچون توسعه مركز شهر در برابر پيرامون، تخريب در برابر حفاظت، 
ساخت بزرگراه در برابر توسعه حمل ونقل عمومي، توسعه خودرومحوري در برابر 
پياده مداري، كالن پروژه هاي شهري در برابر توســعه محالت و احساس تعلق 
ساكنان و ثبات اجتماعات محلي در برابر تغيير جابه جايي جمعيت و... ازجمله 
موضوعاتي است كه بدون رويكرد مشــخص عدالت محور به شهر، بدون پاسخ و 
درنتيجه به نفع منفعت عمومي قابل اجرا نيست. سؤال مهم اينكه اصوال كيفيت 
در نظام ارزشي يک شهر »عدالت محور« و نه لزوما »شهر خوب« در عمل بر چه 
اساسي است و چگونه مي تواند محقق شــود؟ آيا مشاركت نيروهاي اجتماعي، 
اقتصادي، سياســي و برنامه ريزي و ميان كنش بين آنها براي دستيابي به اين 
كيفيت در شهر مهم است؟ چه راهبردهايي در سطح مديريت شهري به بهبود 

عدالت اجتماعي در شهر مي انجامد؟
برخالف حكومت هاي غربي كه براساس سياست هاي نابرابر شهري، تنها در شهرها 
به خلق جو كسب وكار خوب، رقابت پذير و بهينه سازي  شرايط انباشت سرمايه 
بدون توجه به پيامدهاي آن بر اشتغال و رفاه اجتماعي اهتمام مي ورزند، عدالت 
اجتماعي در متون ديني و ســيره نبوي همچنان كه اشــاره شد بر قانونمندي، 
رستگاري و كرامت انسان ها استوار است. براساس احاديث نبوي، رسول خدا)ص( 
در حقوق اجتماعي و حقوق عمومي، در برابر قانــون، در بهره مندي از امكانات 
عمومي و در تمامي روابط و مناســباتي كه حقوق و بهره انسان ها در آن يكسان 

است و به اصل مساوات به معني يكساني و برابري تأكيد مي كنند.
خانم سوزان اس.فايننشتاين، شهرساز و نويسنده كتاب »عدالت شهري«، واژه 
مساوات )Equity( به معناي نفي هرگونه تبعيض در برابر حقوق اجتماعي مساوي 
را در ادبيات شهرسازي به جاي برابري )Equality(  به عنوان استانداردي براي 

ارزيابي تصميمات در حوزه عمومي در شهر به كار مي برد 
و معتقد است تصميم ســازي بر مبناي معيار »مساوات« 

در شهر بدون اين ادعا كه به برابري نيز منجر شــود، مي تواند جايگاه گروه هاي 
كم برخوردار و فرودست شهري را بهبود بخشد.

توسعه عدالت محور شهر

ديدگاه
اسداهلل افالكي ؛روزنامه نگار

 ســال گذشــته پوشــش گياهي 21هــزار هكتار از 
رويشگاها و اراضي جنگلي كشــور براثر آتش سوزي 
نابــود شــده و از آغــاز ســال جاري تــا امــروز هم 
8۷00هكتار از رويشــگاه هاي جنگلي و مرتعي در آتش ســوخته است. اما نه اين 
آمار و نه آمار نابودي رويشــگاه هاي جنگلي ناشــي از آتش ســوزي در سال هاي 

اخير در سياســتگذاري هاي كالن كشــور تغييــري ايجاد 
كرد و نه باعث شــد تا در مصوبات مجلس شــوراي اسالمي 

 رديــف خاصــي بــراي اطفــاي حريــق جنگل هــاي كشــور درنظــر
گرفته شود. 

جنگل ها در آتش 
بي مسئوليتي مي سوزند
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ضمیمه امروز همشهری استانی
      آرامگاه باباطاهر؛ عريان در برابر آسيب ها 

    دست  پر استان ها از مزيت های صادراتی

    روزهای آلوده اراک 5 برابر شد

خطرورشكستگيصنعتبرق

چرا ماسک 
نمی زنند؟

 تحقق عدالت شهري
با توزيع عادالنه امكانات

 آسيب شناسي داليل 
 كاهش شديد رعايت پروتكل ها

و نزدن ماسک در گفت و گو با 
مردم  و كارشناسان 

 حسين ايماني جاجرمي: 
براساس  نظرسنجي مركز 
افكارسنجي دانشجويان ايران، 
كرونا به اولويت پنجم زندگي 
مردم ايران تبديل شده است

نفر
 ركورد جديد جان باختگان كرونا 
در كشور

  اين روزها بخشي از نگرانی مردم قطع نشدن برق است 
 و تمام تالش مديران صنعت برق هم درخواست از شهروندان برای

رعايت مصرف و حفظ پايداری خطوط انرژی كشور است

  اگر روند كنونی مصرف ادامه پيدا كند، تعرفه های برق
  اصالح نشود و سرمايه گذاری الزم صورت نگيرد
خطر  ورشكستگی صنعت برق ايران جدی است

 اعضای شورای شهر ششم در گفت و گو با همشهری
 اهداف عدالت شهری را در حوزه هايی مانند خدمات شهری

بافت فرسوده و حمل و نقل عمومی شرح دادند
 همراه با گفتارهايي از:  سوده نجفي، مهدي عباسي،سيد احمد علوی،  
سيدجعفر تشكري هاشمي ، سيدمحمد آقاميري، جعفر بندي شربياني
صفحه 4صفحه 3

صفحه هاي 10 و 12

فرا رسيدن ماه محرم و ايام شهادت سرور و ساالر شهيدان،حضرت ابا عبداهلل الحسين)ع( را تسليت مي گوييم

 دستگيری عامل 
 زير گرفتن 2زن

 به بهانه بدحجابی

تكرار پنالتی 
كار درستی بود

 حادثه هولناك اروميه
افكار عمومي را جريحه دار كرد

رشيد مظاهري، دروازه بان 
 استقالل در گفت وگو با 

همشهري ورزشي از اتفاقات 
فينال و آخرين وضعيتش مي گويد 

 مرد خشمگيني كه به بهانه بدحجابي 
با 2زن در اروميه درگير شده بود در 
اقدامي عجيب آنها را با خودرواش زير 
گرفت. اين اقدام هرچند خيلي سريع 
از سوي مســئوالن قضايي محكوم و 
باعث دستگيري متهم شد اما بار ديگر 
حادثه اسيدپاشي سريالي به زنان در 
اصفهــان را در افكارعمومي تداعي 
كرد. به گزارش همشهري، عصر روز 
يكشــنبه، 1۷مردادماه، راننده يک 
پژو پارس در خيابان كاشاني اروميه با 
2زن جوان درگيري لفظي پيدا كرد. 
بهانه او بدحجابي بود و مي گفت 2زن 
جوان موهايشــان بيرون است و بايد 
حجابشان را درســت كنند. هرچند 
اين ماجرا ابتدا در حد درگيري لفظي 
بود امــا وقتي كار بــاال گرفت راننده 
پژو در اقدامي عجيب پشــت فرمان 
خودرواش نشســت و 2زن جوان را 
زير گرفــت. هيچ چيز جلــودار مرد 
خشمگين نبود. صفحه21 را بخوانيد.

فصل 1400-1399 به شــكلي تلخ 
براي استقالل تهران به پايان رسيد و 
آبي هاي پايتخت حتي قهرماني در جام 
حذفي را هم از دست دادند. شايد اگر 
بيژن حيدري پنالتي مهار شده فوالد 
توسط رشيد مظاهري را تكرار نمي داد، 
سرنوشــت قهرماني جور ديگري رقم 
مي  خــورد ولي جالب اينجا ســت كه 
دروازه بان استقالل تأكيد مي كند داور 
در آن صحنه تصميم درستي گرفته و 
طبق قانون دستور به تكرار پنالتي داده 
است. با رشــيد مظاهري درخصوص 
از دست دادن قهرماني در جام حذفي 
صحبت كرديم كه البته بحث به موضوع 
جدايــي اين بازيكن از اســتقالل هم 

كشيده شد. صفحه19 را بخوانيد.
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سرنوشتمذاكراتوینچهمیشود؟
 ابهام ها درباره آينده مذاكرات وين بيشتر شده است. خبرگزاري آمريكايي بلومبرگ به نقل از منابع مطلع گزارش داده كه مقامات اين 
كشور بعد از چند ماه مذاكره بي نتيجه در حال بازبيني گزينه هاي خود هستند. بنابراين ممكن است كه در صورت برگزاري دور هفتم 
گفت وگوها براي احياي برجام گره هاي جديدي به آن اضافه شود، چراكه به گفته اين منابع مطلع يكي از گزينه هاي طرف آمريكايي 
ممكن است لغو محدود تحريم ها در قدم اول و در ازاي متوقف كردن برنامه  هسته اي ايران باشد. اين در حالي است كه ايران از آغاز 
گفت وگو نه تنها بر لغو يكباره همه تحريم ها تأكيد كرده، بلكه خواستار تضمين آمريكا براي عدم  خروج دوباره از توافق آينده شده 

است. تضميني كه آمريكايي ها تاكنون آن را نپذيرفته اند. 
در چنين شرايطي به گزارش ايسنا در ادامه گزارش بلومبرگ آمده: »اين افراد مطلع مي گويند چالش پيش روي مذاكره كنندگان 
آمريكايي اين است كه دولت بايدن نتوانسته از اهرم فشاري كه به واسطه وجود تحريم ها در اختيار دارد، براي متوقف كردن تخطي هاي 
ايران از شروط توافق استفاده كند. در عين حال هم، ايران با رئيس جمهوري   محافظه كار و يك برنامه هسته اي كه به سرعت در حال 
پيشرفت است، تا اين جاي كار سيگنالي كه فرستاده حاكي از اين بوده كه با وجود مشكالت اقتصادي مداوم تحميل شده از سوي 

آمريكا، حاضر به تسليم نيست.« 
در همين حال سخنگوي وزارت خارجه ايران اما تأكيد كرده كه ايران هرگز گفت وگوهاي وين را ترك نكرده و تعويق در ادامه مذاكرات 
به دليل انتقال قدرت در ايران است. سعيد خطيب زاده با اشــاره به موضع رئيس جمهوري درباره رفع تحريم ها در نشست خبري 
خود گفت: »همه اينها در چارچوب منافع عالي مردم صورت خواهد گرفت؛ با رعايت تمامي جزئيات و دستورالعمل هاي اعالمي و 
مشخص شده از سوي نهادهاي باالدستي.« خطيب زاده تأكيد كرد:  »بايد منتظر باشيم كه دولت به صورت كامل مستقر شود، وزرا 
تعيين شوند و حتما اين مسير ادامه مي يابد.« او اضافه كرد كه ابتدا آمريكا بايد به تعهدات خود عمل كند تا ايران نيز اقدامات جبراني 
را متوقف كند.بايد ديد كه مسير احياي توافق هسته اي در بن بست فعلي باقي مي ماند يا دولت سيزدهم به همراه طرف هاي ديگر 

از آن خارج مي شوند.

روی خط خبر

قضایی

  ۱۰ محكوم تعزيرات حكومتی خوزستان مورد عفو رهبر 
معظم انقالب قرار گرفتند

 مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان گفت: 10 نفر از محکومان تعزیرات 
حکومتی خوزستان مورد عفو یا تخفیف مجازات رهبر معظم انقالب 
اسالمی قرار گرفتند. به گزارش ایرنا، نعمت اهلل بیرانوندی بیان کرد: به 
مناسبت عید سعید غدیر خم تعداد 2 هزار و 82۵ نفر از محکومان عمومی 
و انقالب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی 
از سراسر کشور مورد عنایت رهبر معظم انقالب قرار گرفتند.وی گفت: 
در این عفو تعداد ۳1۶ نفر از محکومان تعزیرات حکومتی قرار داشتند 
که 10 نفر آنها مربوط به استان خوزستان بود.بیرانوندی افزود: نامه عفو 
محکومانی که مشــمول عفو یا تخفیف مجازات قرار گرفتند با دستور 
رئیس ســازمان تعزیرات حکومتی، برای اعمال اقدام قانونی به اجرای 

احکام خوزستان ابالغ شد.

  گفت وگوي   رئيسي با مكرون
رئیس جمهور روز دوشنبه در تماس تلفني یك ساعته با همتاي فرانسوي 
خود با اشاره به نقض مکرر و فاحش تعهدات از سوي آمریکا و همچنین 
عدم پایبندي ۳کشور اروپایي عضو برجام به تعهدات خود در این توافق 
بین المللي، گفــت: آمریکایي ها با وضع تحریم هــاي جدید تعهدات 
خود را به طور آشــکار نقض کرده و حتي تحریم هاي جدید را به حوزه 
اقالم بشردوستانه هم کشاندند. براســاس گزارش پایگاه اطالع رساني 
ریاست جمهوري، سید ابراهیم رئیســي با تأکید بر اینکه هم آمریکا و 
هم اروپایي ها باید به تعهدات خــود در برجام عمل کنند، گفت: در هر 
مذاکره اي باید حقوق ملت ایران اســتیفا و منافع ملت ما تامین شود. 
رئیسي همچنین با اشاره به مسائل منطقه اي ایران تصریح کرد: جمهوري 
اسالمي نسبت به تامین امنیت و حفظ بازدارندگي در منطقه خلیج فارس 
و دریاي عمان بسیار جدي است و با عوامل سلب کننده امنیت مقابله 
خواهد کرد. امانوئــل مکرون نیز در این تماس تلفنــي با تبریك آغاز 
مسئولیت رئیسي به او گفت: ایران و فرانسه مي توانند با همکاري خود 
در جهت برقراري صلح و ثبات در منطقه نقش ایفا کنند. مکرون با اشاره 
به خروج یکجانبه آمریکا از برجام و توقف اجراي این توافق بین المللي، 
گفت: ما به دنبال این هستیم که به راه حلي براي این موضوع برسیم و 
امیدواریم دوباره مذاکرات آغاز شــود. رئیس جمهور فرانسه با اشاره به 
موضوع امنیت دریایي، گفت: قبل از هر چیز باید چارچوب ثبات ایجاد 
کرده و مطمئن باشیم که ثبات در مسائل مختلف ازجمله وضعیت دریاها 

وجود خواهد داشت. 

  مگر ما علم غيب داريم
آیت اهلل فاضل لنکراني، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در رابطه 
با برگزاري مراسم عزاداري محرم امسال در شرایط کرونایي ضمن بیان 
اینکه مسئله حفظ جان امري است که هم عقل بر او حکم و درك مي کند 
و هم دین ما که یك دین عقلي و عقالیي اســت، تأکید کرد: هیچ کس 
نمي تواند مسئله عزاداري را تحت الشــعاع قرار بدهد و بگوید عزاداري 
تعطیل باشد. اما با رعایت ضوابط و شرایط، ان شــا اهلل اجر آن بیش از 
عزاداري هایي است که ما گرفتار ویروس کرونا نبودیم. او در گفت وگو با 
جماران افزود: این فکر که یك روحاني یا یك مداح و یا کسي که عزادار 
و عاشق امام حسین)ع( است بگوید »کرونا به مجلس امام حسین)ع( 
نمي آید«، »کرونا به حرم حضرت رضا)ع( نمــي رود«، »کرونا به حرم 

حضرت امیر)ع( و کربال نمي رود«، مگر ما علم غیب داریم؟!

  عنابستانی به زندان محكوم شد
علی اصغر عنابستانی، نماینده مجلس شورای اسالمی به اتهام ضربه به 
سرباز ناجا به ۳ ماه و یك روز حبس محکوم شد. به گزارش فارس  به نقل 
از یك منبع آگاه، رای بدوی در مورد عنابستانی صادر شده و وی به اتهام 
ضربه )سیلی( به سرباز ناجا به ۳ ماه و یك روز حبس محکوم شده است.

  تالش لندن براي بازگشت به بازي شرارت در منطقه
یك منبع مطلع به نور نیوز گفت: اخیرا انگلیس با واسطه تراشي پیغامي 
را به ایران منتقل و طي آن تأکید کرده است: قصدي براي باال بردن تنش 
و درگیري و اقدام نظامي علیه ایران ندارد و تالش خواهد کرد که از مسیر 
اقدامات دیپلماتیك و ائتالف سازي  علیه ایران موضوع را پیگیري کند. 
در این پیام به موضع مشترك واشنگتن و لندن نیز در این موضوع اشاره 
شده است.   این اقدامات که از روز پنجشنبه 7مردادماه و پس از وقوع 
انفجار در نفتکش اسرائیلي »ام تي مرسر استریت« در نزدیکي سواحل 
عمان آغاز شد، روز سه شنبه 12 مردادماه با طرح سناریوي جدید ربوده 
شدن یك کشتي نفتکش در ســواحل فجیره امارات توسط نیروهاي 

ایراني ادامه پیدا کرد.

تأكيد اژه اي براي محدود شدن 
بازداشت موقت

صفحه اینستاگرام رئیس قوه قضاییه با اشاره به اظهارات غالمحسین 
محسنی اژه ای در جلسه شوراي عالي قوه قضاییه از تأکید جدي او  براي 
محدود شدن بازداشت موقت نوشت. در این متن آمده است :» در بازدید 
از بند هاي امنیتي و موقت اوین بــه زندانیاني برخوردم که مدت قابل 
توجهي بازداشت موقت بودند، پیگیري کردم در مورد تعدادي از آنها از 

نظر قانوني امکان داشت که بازداشت نباشند.«
 

هيچ ايراني  ای منعي براي بازگشت به كشور ندارد
همچنین رئیس قوه قضاییه در نشست شوراي عالي با اشاره به ابراز تمایل 
برخي ایرانیان مقیم خارج کشور براي بازگشت به وطن و ابراز نگراني برخي 
از آنان نسبت به برخورد هاي قضایي گفت: هیچ ایراني ای که تبعه ایران و 
اکنون در خارج از کشور است، ممنوع الورود نیست و منعي براي بازگشت 
به کشور ندارد. به گزارش میزان، اژه اي افزود: اتفاقاً مواردي هست که اگر 
این افراد بیایند و در اینجا به مسائل آنها رسیدگي شود، به نفع آنهاست و از 
وضعیت بالتکلیفي خارج مي شوند. او ادامه داد: افرادي هستند که به دلیل 
آنکه ممنوع الخروج بوده اند، نگراني دارند که به محض ورود به مرز دستگیر 
شده و راهي زندان شــوند و به اتهامات آنها رسیدگي نشود که این افراد 
مي توانند با هماهنگي با سیستم قضایي و بدون آنکه بازداشت شوند، به 
کشور بازگردند. رئیس دستگاه قضا بر همین اساس به دادستان ها و رؤساي 
کل دادگستري ها متذکر شــد افرادي که در سالیان دور ممنوع الخروج 
بوده اند و اکنون نیــز حکم جلب ندارند، ضرورتي نــدارد صرفاً به خاطر 
ممنوع الخروج بودن، در بدو ورود به کشور دستگیر شوند و حتماً نباید این 
کار انجام شود. اژه اي تأکید کرد: بسیاري از افرادي که پرونده کیفري یا 
حقوقي دارند به خصوص آنها که مسئله حقوقي دارند و مدت زیادي از حکم 
جلب یا ممنوع الخروجي شان گذشته، ضرورتي براي بازداشت شان وجود 
ندارد و این افراد مي توانند با اعالم زمان و نحوه ورودشان به مرکز ارتباطات 

قوه قضاییه یا دادستان ها، بدون نگراني وارد کشور شوند.

 دولــت دوازدهــم بــا همه 
ســختي هاي پیش روي آن، گزارش

و  موفقیت هــا  تالش هــا، 
ناکامي هایي که داشــت به پایان رســید و 
دستاوردهاي گرانبها و ارزشمند دیگري در 
پیوند با موانع و فرصت هاي مدیریت و توسعه 
کشور بر تجربیات پیشین کشور، فراروي ما 

قرار داد.
چگونگي داوري ما نسبت به عملکرد دولت 
و شــاخه هاي آن به رشــته اي از عوامل و 
نگرش ها بســتگي دارد و گذر درنگ ناپذیر 
زمان همچنان که درباره گذشتگان و آیندگان 
چنین مي کند، مجال ارزیابي درست تري به 
همگان، ارمغان مي دهد. این ســخن کوتاه 
درپي بیان این داوري نیســت. سخن بر سر 
شناسایي و بهره جستن از تجارب این دولت 

است.
آنچه در پایان دولت دوازدهم روشــن است 
این است که حتي حمایت گسترده مردمي 
جاودانگي جایــگاه آن را همــراه نمي آورد 
چه رســد تکیه بر نیروهاي غیرمردمي. این 
موضوع نیز در اینجا مورد توجه نیست. آنچه 
بدان مي پردازم سپاسگزاري و قدرشناسي 
از تالش هــاي مؤثــر و کم پیــداي یکي از 
پایه هاي اقتدار نرم دولت، معاونت حقوقي 

رئیس جمهور است.
معاونت حقوقــي رئیس جمهــور یکي از 
مؤثرترین بخش هاي هر دولتي اســت که 
صرف نظر از شکل و ســاختار آن، بایستگي 
وجودش براي فراهم ســازي  زمینه قانوني 
اجراي بسیاري از برنامه هاي رئیس جمهور 
و دولت به چشــم مي آید. معــاون حقوقي 
رئیس جمهور وظایف و صالحیت هاي بسیار 
گسترده، متنوع و تأثیرگذار دارد و با وجود 
آنکه عضو هیأت دولت است و بي شك بیشتر 
تصمیمات و مصوبات دولت از نظر معاونت 
حقوقي مي گذرد و معاون حقوقي مجال براي 
اظهارنظر مستقیم یا غیرمستقیم درباره آنها 
دارد، در جلســات هیأت دولت از حق رأي 

برخوردار نیست.
در دولت دوازدهم، خانم دکتر لعیا جنیدي، 
دانشیار دانشــکده حقوق دانشگاه تهران، از 
سرآمدان بوده و هســتند. در زمان مدیریت 
ایشــان در معاونت حقوقي، بیشــتر امور با 
نظر جمعي از معاونان، مشــاوران، مدیران و 
کارشناســان حقوقي معاونت حقوقي انجام 
شده است و این شیوه پذیرش خرد جمعي از 
ویژگي هاي برجسته این استاد توانمند و دقیق 
است. دوره معاونت ایشان که با محدودیت هاي 
فراوان اقتصادي، سیاسي و اداري همراه بوده 
است، سرشــار از خدمات ارزنده و زیربنایي 
براي فراهم سازي  زمینه حاکمیت قانون در 
دستگاه ها و میان قوا، بازگشت به اصول قانون 
اساسي و دفاع از حقوق اساسي و شهروندي 
تمام فرزندان این ســرزمین بوده است. لعیا 
جنیدي که از همکاري اســتادان مجرب و 
صاحبان اندیشه در زمینه هاي گوناگون و در 
حوزه هاي مختلف به عنوان معاون، مشاور، 
مدیر و کارشــناس بهره مي گرفت، توانست 
بدون بزرگ نمایي و غوغاساالري، در میان همه 
محدودیت هاي ساختاري، سیاسي و مانند 
آن، کارهاي بزرگي انجام دهد؛ دستاوردهایي 
که شاید در پس شــرایط تحمیلي ناشي از 
ساختارها و محدودیت هاي وارد به دولت، 
بسیاري از آنها درست جلوه نکنند یا درست 

نمایانده نشوند.

چه لوايحي از ســوي معاونت 
حقوقي ارائه شد؟

حقوقــي  معـــــاونت 
رئیس جمهــور در این 
دوره، خــود مبتکــر و 
ارائه دهنده لوایح بسیار 
مهمي بوده و از قانون یا 
مصوب شدن بسیاري 
پیشــنهاد هاي  از 
نادرست که به صورت 
طرح یا آیین نامه یا 
ت  تصمــــــیما
شــوراهاي عالي 
کشور تقدیم شده 
بودند، جلوگیري 
کــرده اســت. 
تصویب نهایي این 
لوایــح مي تواند 
آثار ارزشــمند 
و ماندگاري در 
حقوق  احقاق 
مي  عمـــــو
و حـــــقوق 

اساســي ملت 
و مدیریــت بهینه 

کشــور داشته باشد. 
در ایــن دوره لوایح 

بزرگي مانند شفافیت 
و مدیریــت تعــارض منافع در 

خدمــات عمومي، نهاد ملي حقوق بشــر و 
شهروندي، منع تبعیض در تحصیل فرزندان 
ایران، الیحه قواعد قانون نویســي، تعیین 
تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایراني 
با مــردان خارجي )که هنــگام تصویب در 
مجلس تغییرات زیادي داشــت( و تدوین و 
پیشنهاد آیین نامه اجرایي آن با رویکرد دفاع 
از حقوق زنان ایراني و فرزندان آنها و کاهش 
صدمات ناشي از دستکاري الیحه در مجلس 
و متن نهایي مصوب، الیحه مربوط به آزادي 
اجتماعات، اصالح قانون انتخابات با رویکرد 
مردم ســاالرانه تر کردن برگزاري انتخابات، 
حمایت از حقوق حیوانــات، الیحه عدالت 
ترمیمي و در دفاع از اموال عمومي، الیحه اي 
مانند اصالح قانون ابطال اسناد در رقبات و 
موقوفات، پیشنهاد اصالح بسیاري از احکام 

قانوني و مانند اینها.
تعدادي از این پیشنهاد هاي مبتکرانه پس 
از تصویب دولت در مجلس مطرح و برخي 
تصویب شدند و چهره قانون به  خود گرفتند 
اما بعضي با وجود همــه مطالبات عمومي 
جامعه و همه ضرورت ها و پذیرش ضرورت 
و فوریــت وضع قانون، در مجلس شــوراي 
اسالمي با وجود پیگیري هاي رسمي و مکرر 
حتي اعالم وصول نشده اند )الیحه مدیریت 

تعارض منافع(.
در همیــن راســتا، بــا توجه به ریاســت 
رئیس جمهور و معاونت حقوقي ایشــان در 
بسیاري از شــوراهاي عالي و نظرخواهي از 
معاونت حقوقي ریاســت جمهوري درباره 
پیشنویس اینگونه مصوبات به جهت تجاوز 
احتمالي پیشــنویس مصوبات آن شوراها 
به حقوق ملت یا مغایرت متــون مذکور با 
قوانیــن، به ویــژه قانون اساســي و حقوق 
مدنــي و اجتماعي شــهروندان یــا خروج 
اینگونه تصمیمات از صالحیت آن شوراها، 
رئیس جمهور از امضــا و الزام آور کردن این 
پیشنویس ها و پوشاندن چهره الزام، بر حذر 

داشته شد.

حمايت از اموال و منافع عمومي رويكرد 
معاونت حقوقي بود

در این دوره، عالوه بر دفاع از حقوق اساسي 
و شــهروندي ملــت در قالب ارائــه لوایح، 
پیشنهادها و ارائه اصالح پیشنهادها به سایر 
دستگاه ها، مخالفت با برخي لوایح پیشنهادي 
مغایر با این ارزش ها، رویکرد حمایت از اموال 
و منافع عمومي همواره مدنظر بود. گذشته 
از مشارکت و راهبرد مؤثر در دعاوي ملي و 
بین المللي مانند دعــواي ایران علیه ایاالت 
متحده در دیوان بین المللي دادگســتري و 
دعاوي فراوان مطرح شــده در دادگاه هاي 
مختلف ملي سایر کشورها، به ویژه کشورهاي 
اروپایي که اجراي احکام غیرقانوني صادره 
در کشور آمریکا از آنها درخواست شده بود و 
همکاري در مدیریت پرونده هاي مطرح علیه 
بسیاري از دســتگاه ها در کشورها و مراجع 

قضایي و داوري گوناگون.
در ســطح ملي نیز با وجود محدودیت هاي 
فراوان، تالش شــد از تضییع اموال عمومي 
و ملي جلوگیري شــود. در این راستا طرح 
دعاوي، تهیه لوایــح، مذاکــره و پیگیري 
دعاوي مربوط به کاخ هــا، ادعاهاي مربوط 
به اراضي ملي، جنگل ها، کوه ها و مانند آن 
صورت پذیرفــت که در بســیاري از موارد، 
حکم قطعي به سود ملت صادر شده است. 
پیگیــري و مدیریــت حقوقي 
پرونده هاي مهمي مانند ابعاد 
حقوقي و پرداخت خسارات 
جانباختگان حادثه ســقوط 
هواپیماي اوکرایني در سال 
1۳98، پرونده اف اي تي اف، 
معاهــدات مبــارزه با 
تروریســم و جرایم 
و  ســازمان یافته 
پولشویي، تحریم 
غیرقانوني و آثار 
پیامدهــاي  و 
مختلف آن، ابعاد 
حقوقــي کرونا و 
مانند آن، از دیگر 
موضوعاتي هستند 
که این معاونت با 
جدیت و تا رسیدن 
به نتیجــه مؤثر و 
مفید به حال جامعه 
و کشــور، پیگیري و 
مدیریت کرده است. 
ارائــه ایــن لوایح و 
راهکارها به پشتوانه 
پژوهش هاي حقوقي 
عمیــق و مطالعات و 
اســتفاده از دانــش و 
تجربه استادان و مدیران 
توانمند و اختصاص زمان 
طوالني، ممکن شده است. 
افزون بر اینها، رفع اختالف 
دستگاه هاي اجرایي از راه بررسي 
تخصصي اختالفات و تصمیم گیري 
گوناگــون و ارائه پیشــنهاد وضع 

مقررات و به سازش رســاندن دستگاه هاي 
داراي اختالف و ارائه تفسیر اجرایي مناسب، 
باعث کاهش چشــمگیر هزینه ها و افزایش 
دقت و حفظ منافع عمومي شده است.حمایت 
از اموال عمومي و دولتي به این موارد محدود 
نمي شود. مستندسازي اموال غیرمنقول و 
تعیین بهره بردار اموال دولتي یکي از اقدامات 

بسیار مؤثر معاونت حقوقي بوده است.
معاونت حقوقي رئیس جمهور همچنین با 
برگزاري جلســات هم اندیشي ها، شوراهاي 
هماهنگي حقوقي دســتگاه ها و شوراهاي 
علمي و اجرایي، جلب نظر استادان دانشگاه ها 
و صاحبان اندیشه و تجربه ازجمله معاونان 
حقوقي رؤســاي جمهوري گذشته و مانند 
آن در زمینه هاي گوناگون و حقوقي، راهبرد 
حاکمیت قانون و منافــع و حقوق عمومي 
را پیگیري کرده اســت. در این دوره یکي از 
حوزه هاي پیچیده حقوقي یعني تنقیح قوانین 
و مقررات و تبیین و تشخیص قوانین و مقررات 
معتبر با برنامه ریزي مفصل و پشتکار همه 
همکاران معاونت مربوط، با جدیت پیگیري و 
نتایج بسیار مهم زیربنایي به دست آمده است. 
گذشته از انتشــار ده ها جلد کتاب تنقیحي 
که مورد اســتقبال متخصصان و کاربران و 
به ویژه قضات، وکالي دادگســتري و سایر 
دست اندرکاران حقوق هســتند، از طریق 
انعقاد و تفاهمنامه همکاري میان ســه قوه 
کشور، نمونه اي مفید از همکاري قوا در کشور 
رقم خورده و نتایج ارزشــمند این اقدامات 
در تدوین چندین مجموعه قانوني تنقیحي 
تعیین اصول و ضوابط تنقیح و ترویج دانش 
تنقیحي نمایان است. الغاي بسیاري از مقررات 
بي اعتبار و شناسایي مقررات معتبر و راه اندازي 
ســامانه هاي بزرگ تنقیحي در معاونت، از 
اقدامات برجسته و نمایان این حوزه است که 

در آینده بیشتر جلوه خواهد کرد.
معاونت حقوقي در این دوره توجه ویژه اي به 
احکام قانون اساسي و ترویج مفاهیم مربوط و 
پیگیري اجراي آن در دستگاه ها، از خود نشان 
داده اســت. نتایج تمرکز بر حقوق اساسي، 
به ویژه حقوق اساســي ملــت در قالب هاي 
گوناگون ازجمله تهیــه گزارش هاي پایش 
اجراي قانون اساســي، تهیــه اخطاریه ها و 
تذکرات مربوط به نقض اصول قانون اساسي، 
به ویژه در حوزه حقوق ملت و پیگیري اینگونه 
موارد، چهره اساســي محور بودن اقدامات 
معاونت را نمایان مي ســازد. تعیین مباني 
حقوقي مــوارد نقض قانون اساســي در هر 
ســه قوه با وجود مخالفت ها و مقاومت ها و 
برگزیدن تفسیر محدود کننده از اصل11۳ 
قانون اساســي و کاهش نادرست صالحیت 
رئیس جمهور در پاسداري از قانون اساسي، 
چهره درخشــاني از جایگاه قانون اساسي، 
به ویژه حقوق ملت در دیدگاه معاونت حقوقي 
در این دوره، نمایان مي سازد. همچنین، در 
این دوره حمایت از کسب وکارهاي غیردولتي 
از طریق شناســایي مقررات و قوانین مخل 
کسب وکار و ارائه پیشنهاد هاي فراوان براي 
اصالح اینگونــه مقررات به هیــأت دولت، 
حمایت از تشکل هاي مردم نهاد و سازمان هاي 
حرفه اي و استقالل آنها )مانند کانون وکالي 
دادگستري، کانون کارشناســان، سازمان 
نظام پزشکي، ســازمان نظام روانشناسي و 
مانند آنها( در قالب هاي متفاوت مانند اصالح 
آیین نامه ها و تدوین دستورالعمل مربوط به 
شناسه اشخاص حقوقي ایجاد شده، به موجب 
قانون و تبدیل شرکت ها و ارائه پیشنهادها و 
تفاسیر و پیگیري حقوق قانوني آنها، اظهارنظر 
درباره متون قانوني مربوط به آنها و تهیه اخطار 
درخصوص نقض استقالل آنها یا مکاتبه در 
موارد مرتبط با آنها، حمایت از حقوق مردم در 

برابر عملکرد بانك ها و... اقدام کرد.
شــرح اقدامات معاونت حقوقــي به صورت 
کتاب هاي گزارش، تهیه و در حال انتشار است 
که به زودي دردسترس جامعه قرار مي گیرد.

 همه این اقدامات جز بــا درایت و مدیریت 
شایســته و تالش طاقت فرســاي شخص 
معاون حقوقي رئیس جمهور و همه همکاران 
ارزشمند و توانمند ایشان، به ویژه معاونان و 
مدیران معاونت حقوقي هرگز عملي نمي شد.

 این کوشش ها گذشــته از وجود همکاران، 
کارشناسان، مدیران و رؤساي امور، با هدایت  
دکتر فریدون نهریني معاون پیشــین امور 
حقوقي دولت، دکتر علي اکبر گرجي ازندریاني 
معاون پیگیري اجراي قانون اساسي،   دکتر 
بیژن عباسي معاون پژوهشي و ترویجي قانون 
اساسي، دکتر بتول آهني معاون   تحقیقات 
آموزش و حقوق شــهروندي، دکتر مهدي 
مهدي زاده معاون تنقیح تدوین و انتشــار 
قوانین و مقررات و دکتر امیرحسن نیازپور 
مدیرکل حوزه معاونت حقوقي صورت گرفته 

است.  
امیدوارم با واقع بیني و توجه به همه شرایط، 
محدودیت هــا و فرصت هــاي موجود براي 
خدمتگزاري در ایــن دوره و نگرش به نتایج 
و آثار ارزشــمند خدمت همکاران معاونت 
حقوقي در دولت دوازدهم، ارزیابي درستي 
از بناي رو به کمال ساخته شده در سرزمین 
بارور خدمتگزاري در ایــن معاونت صورت 

پذیرد.

پيشبرداموربدونغوغاساالري
معاونت حقوقي رئیس جمهور در دولت دوازدهم چگونه عمل کرد و در پي چه بود؟

 پژمان محمدي
معاون هماهنگي و برنامه ریزي امور حقوقي 

دستگاه هاي اجرایي کشور

استعفاي شهردار منتخب تهران از نمايندگي قم

وزراي خارجه ژاپن و عراق در راه تهران

بررسي كابينه بعد از تاسوعا و عاشورا

اســتعفانامه علیرضا 
زاکاني از نمایندگي قم شهردار

امروز از سوي بهارستان 
اعالم وصول مي شود و نهایتا تا هفته 
آینده در دســتور کار نمایندگان قرار 

خواهد گرفت.
 درصورت پذیرفته شدن این استعفا، 
زاکاني به عنوان شهردار پایتخت کار 

خود را آغاز خواهد کرد.
حســینعلي حاجي دلیگانــي، عضو 
هیأت رئیســه مجلس دیروز با اعالم 
خبر تقدیم استعفاي علیرضا زاکاني به 
هیأت رئیسه، در توضیح نحوه بررسي 

اســتعفانامه نماینــدگان در 
مجلس گفت: ابتدا تقاضاي 
اســتعفا در جلسه علني 
قرائت مي شــود و سپس 
شخص متقاضي استعفا یا 

یك نماینده دیگر که 
تعیین مي کند 
کثــر  ا حد
ت  به مــد
نیم ســاعت 
از اســتعفا 
ع  فــا د

مي کند. بعــد مخالف یــا مخالفان 
هم ۳0دقیقه اظهارنظــر مي کنند و 
در نهایت پــس از رأي گیري چنانچه 
درخواست اســتعفا تصویب شود، از 
طریق رئیس مجلس به وزیر کشــور 
اعالم مي شــود. درصورت رأي موافق 
نمایندگان بــه اســتعفاي زاکاني از 
نمایندگي تهران، او یك گام به نشستن 
بر کرسي بهشــت نزدیك تر مي شود. 
درصــورت رأي موافق مجلس به این 
اســتعفا، زاکاني بایدمنتظر استعالم 
نظر وزارت کشور درخصوص شهردار 
شــدنش بماند؛ روندي که به صورت 
معمول 2هفته اي زمــان خواهد برد. 
وزارت کشور در این روند شاخص هاي 
تعیین شده در قانون براي شهرداري 
کالنشــهرها را با رزومه شهردار 
منتخب تطبیق مي دهد و درباره 
عملکرد مدیریتي و 
چند و چــون آن از 
نهاد هاي  برخي 
منـــــیتي  ا
نظارتي کسب 
نظر مي کند. 
ن  کنــو هم ا

علیرضا جاوید، از مدیران شــهرداري 
به انتخاب شوراي شــهر سرپرستي 
شــهرداري تهران را برعهــده دارد. با 
تکمیل روند قانونــي انتخاب زاکاني 
به عنوان شهردار جدید تهران، جاوید 
سکان بهشت را به او تحویل خواهد داد.

ديدار زاكانی و قاليباف
در همیــن فضا بود که  روز گذشــته 
علیرضا زاکاني، شهردار منتخب تهران 
با محمدباقر قالیباف، شهردار پیشین 
پایتخت و رئیس مجلس دیدار کرد و 
درخصوص آینده شهر تهران به تبادل 
نظر پرداخت. در ایــن دیدار زاکاني با 
اشاره به مشکالت انباشته شده شهر 
تهران، بر لزوم  تکرار تجربه جهادی در 
مدیریت شهری و فراهم کردن  فضای 
مساعد زندگی برای مردم تاکید کرد.
قالیباف، رئیس قوه مقننه هم در این 
دیدار تاکید کرد که با تمام توان برای 
حل مشکالت شهر در کنار مجموعه 
مدیریت شــهری خواهد بــود تا این 
مشکالت هر چه سریعتر حل شود و 
مردم طعم خدمت و زندگی مطلوب را 

احساس کنند.

 وزراي خارجه عــراق و ژاپن در راه تهران 
هستند. به نظر مي رسد به زودي با تشکیل ديپلماسی

دولت سیزدهم ترافیکي از مقامات خارجي 
در مســیر تهران به وجود مي آید تا فصل تازه روابط با 
دولت جدید در تهران شکل بگیرد. منابع دیپلماتیك 
ژاپني خبر دادند که »توشیمیتسو موتگي« وزیر خارجه 
این کشور قصد دارد براي تحکیم روابط توکیو با دولت 
جدید ایران به تهران سفر کند. طبق گزارش رسانه هاي 
داخلي و براســاس گزارش روزنامه ژاپن تایمز، موتگي 
اواسط  ماه جاري میالدي )آگوســت( با همتاي ایراني 
خود در تهــران دیدار مي کند و درباره مســائلي نظیر 
موضوع هســته اي ایران با مقامات دولت سیدابراهیم 
رئیسي دیدار و رایزني خواهد کرد. براساس این گزارش، 
سفر موتگي به تهران بخشي از برنامه سفر 10 روزه او به 
منطقه غرب آســیا خواهد بود. پیش از این شینزو آبه، 
نخست وزیر پیشین ژاپن 2سال قبل به تهران سفر کرد 
و پیام دونالد ترامپ را به ایران آورد. او در این ســفر با 

رئیس جمهوري و مقام معظم رهبري دیدار کرد.
 اما از سوي دیگر به گفته منابع عراقي، فؤاد حسین، وزیر 
خارجه عراق نیز که در سفري منطقه اي به سر مي برد، 
به زودي به ایران مي آید. این خبر را ســخنگوي وزارت 
خارجه ایران نیز تأیید کرده اســت. براساس گزارش 
روزنامه »العربي الجدید« فؤاد حسین در این سفر دعوت 
رسمي نخست وزیر عراق براي شرکت در نشست سران 
کشورهاي همسایه عراق را تقدیم رئیس جمهوري ایران 
مي کند. او پیش از این طي دیداري که با رئیس جمهور 
ترکیه داشــت، درخواست رســمي مصطفي کاظمي 
براي شرکت در نشســت مذکور را به او تحویل داده و 
طبق گزارش ها ولیعهد عربستان ســعودي نیز به این 
نشست دعوت خواهد شد. در این نشست که در بغداد 
برگزار مي شــود، مهمانان اروپایي نیــز حضور دارند. 
سیدابراهیم رئیسي تاکنون بر لزوم توسعه و ترمیم روابط 
با همسایه هاي ایران تأکید کرده است اما باید دید دولت 

سیزدهم در این حوزه چگونه عمل خواهد کرد.

  کابینه دولت سیزدهم 
یك هفته پس از تنفیذ بهارستان

حکم ریاست جمهوري 
به احتمــال زیاد امــروز به مجلس 
معرفي مي شــود و هیأت رئیســه 
مجلس آن را اعالم وصول مي کند. 
ایــن فهرســت براســاس آخرین 
گمانه زني هــا کامــل و اســامي 
پیشنهادي هر 19وزیر کابینه روي 
میز بررسي نمایندگان براي جلسه 
رأي اعتمــاد خواهد بود. بررســي 
وزراي پیشــنهادي از روزهاي قبل 
همزمان با تکمیل شدن چهره هاي 
مدنظرســید  ابراهیــم رئیســي، 
رئیس جمهور آغاز شــده و اعضاي 
کمیسیون هاي تخصصي نظر خود را 
نسبت به آنها در قالب خوب، متوسط 
و ضعیف اعالم کرده اند. فراکسیون 
انقالب اسالمي مجلس روز دوشنبه 
بررسي کابینه را در دستور کار خود 
داشت. برنامه ها، سوابق و سمت هاي 
علمي و اجرایي وزراي پیشنهادي 
نیز براساس آیین نامه داخلي مجلس 
در نامــه معرفي کابینه ســیزدهم 
گرفته مي شــود. کمیســیون هاي 
مجلس نیــز باید طي یــك هفته 
گزارش خود را به هیأت رئیسه ارائه 
کننــد. علیرضــا ســلیمي، عضو 
هیأت رئیســه مجلس با اشــاره به 
همین موضوع به ایلنــا گفته براي 
بررسي صالحیت و برنامه هاي وزراي 
پیشــنهادي در کمیســیون ها، 

سامانه اي ایجاد شــده که منطبق 
بودن برنامه هاي وزراي پیشنهادي با 
اســناد باالدستي، راســتي آزمایي 
مدارك تحصیلي و ســوابق اجرایي 
ازجمله محور هاي این سازوکار است. 
درصورتي که امــروز رئیس جمهور 
فهرســت وزراي پیشــنهادي را به 
مجلس اعالم کند، کمیسیون هاي 
مجلس در جلســات بعدازظهر به 
بررسي صالحیت و برنامه هاي وزرا 
خواهند پرداخت و این بررسي ها در 
روز چهارشنبه و احتماال پنجشنبه 
نیز ادامــه خواهد داشــت. به گفته 
سلیمي، این بررسي ها در هفته آینده 
و تا قبل از تاسوعا و عاشورا نیز ادامه 
خواهد داشت و جلسه رأي اعتماد به 
بعد ایام عــزاداري خواهــد افتاد. 
درنهایت از روز شــنبه ۳0مردادماه 

کار بررســي صالحیــت وزراي 
پیشنهادي در صحن علني مجلس 
آغاز خواهد شــد. در آغاز بررســي 
صالحیــت و برنامه هــاي وزراي 
پیشــنهادي ابتدا هر کمیســیون 
تخصصي به مدت 10دقیقه گزارش 
خود را درخصــوص وزراي مربوطه 
اعالم مي کند و سپس روند بررسي ها 
آغاز خواهد شد. براساس آیین نامه 
داخلي مجلس یك هفتــه پس از 
معرفي دولت، جلسات مجلس باید 
براي بحث و بررســي خط مشي و 
اصول کلي برنامه دولت و أخذ رأي 
اعتماد براي هیــأت وزیران به طور 
متوالي تشکیل شود. کمیسیون هاي 
تخصصي مجلس تنهــا یك هفته 
براي بررســي صالحیــت وزراي 

پیشنهادي فرصت دارند.
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 يكي از پيامد  هاي رشــد شهرنشيني، 
گســيختگي در نظام توزيع خدمات و شورا

امكانات است ؛ پيامدي كه منجر به ايجاد 
نابرابري در برخورداري شهروندان از خدمات و امكانات 
شهري در شهرهاي بزرگ ازجمله پايتخت مي شود و به 
همين دليل است كه شهردار جديد تهران در برنامه هاي 
مديريتي شهري خود به مفهوم و عبارت عدالت شهري 
توجه ويژه اي داشته است. عليرضا زاكاني كه پس از تأييد 
استعفايش از سوي نمايندگان مجلس سكان مديريت 
شهري پايتخت را به دست خواهد گرفت، معتقد است، 
امكانات و خدمات آنگونه كه بايد و شايد عادالنه در شهر 
و ميان شهروندان توزيع نشده اســت.  او يكشنبه در 
جلسه شوراي شهر و همزمان با ارائه برنامه هايش گفت: 
40درصد امكانات ورزشــي در 5منطقه متمركز شده 
اســت و 15منطقه هم فاقد امكانات ورزشي هستند. 
همچنين 5منطقه تهران هم در حوزه خدمات رفاهي 
كمبود دارند. زاكاني  باور دارد كالبد شهر ما زيبنده اين 
شهر نيست و در شمال و جنوب شهر تفاوت هاي جدي 
وجود دارد و تقســيم عادالنه خدمات عالوه بر كاهش 
فاصله شمال و جنوب، ســبب تأمين آرامش روحي و 
معنوي شــهروندان و عمران و آبادي شــهر مي شود. 
همشــهري در گفت وگو با اعضاي شوراي ششم شهر 
تهران مفهوم عدالت شهري و ابعاد مختلف و راهكارهاي 

تحقق آن را  بررسي كرد.

رفع تبعيض طبقاتي
 سوده نجفي: تعريف عدالت 
شــهري در كاهش فاصله 
شمال و جنوب شهر خالصه 
مي شــود. امروز ســاكنان 
جنوب شــهر با مشكالت 
مربوط به پسماند و مسائل 
بهداشتي مواجه هستند؛ درحالي كه شهروندان شمال 
شــهر از آلودگي صوتي گاليه دارند. همين تفاوت در 
مشكالت بيانگر تبعيض طبقاتي شمال و جنوب پايتخت 
است كه قطعا براي برقراري عدالت شهري با ارائه خدمات 
مناسب و ويژه به جنوب شهر و توزيع عادالنه برخي از 
امكانات مي توان اين فاصله را كمتر كرد. ساخت بزرگراه 
و اتوبان مسيرها را كوتاه و مشكل ارتباطي را حل مي كند، 
اما مشكالت مربوط به پسماند و... را برطرف نخواهد كرد. 
در بحث آسيب هاي اجتماعي هم اين تبعيض وجود دارد 
و در جنوب شهر مسائلي چون كارتن خوابي، اعتياد و 
زنان سرپرســت خانواده و در شمال شهر خودكشي و 
الكليسم مشاهده مي شود؛ به طور كلي بررسي، شناسايي 
و دسته بندي اين مسائل سبب مي شــود در راستاي 
برقراري عدالت شهري به راهكارهاي مناسبي دست 
يافت. در رفع مشــكالت و برقــراري عدالت بايد طي 
جلساتي با خرد جمعي راهكارهاي مناسب را انتخاب كرد 
و به كار گرفت. باور دارم اين كار با شعار محقق نمي شود و 
ما هم نمي گوييم صددرصد مي توانيم عدالت شهري را 
برقرار كنيم، اما در حد توان و اختيارات تالش خواهيم 
كرد تا فاصله ايجاد شده بين شمال و جنوب تهران كمتر 
شود و شــهروندان در مناطق كم برخوردار از امكانات 

شهري بهتري بهره مند شوند.

برقراري عدالت شهري با توجه به ظرفيت ها
 مهدي عباســي: عدالت 
شهري يعني رفع كمبودها 
در ســرانه هاي شــهري 
محــالت، بــا توجــه به 
اســتعدادها و ظرفيت ها و 
البته مطالبات شهروندان. 
اصل عدالت شهري اين است كه براساس يك عملكرد 
منطقي در ميان محالت مختلف تهران وضعيت برابري 
ايجاد كرد. به هر حال در برخي از مناطق كمبودهايي 
وجود دارد كه بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد؛ به طور 
مثال منطقه اي سرانه فضاي سبز كمتري دارد و ديگري 
دچار معضالت و آســيب هاي اجتماعي است و حتي 
برخي هم نياز به امكانات رفاهــي و عمراني و... دارند؛ 
بنابراين ارائه يك نسخه يا راهكار واحد براي تمام محالت 
شــهر تهران منطقي نيســت و قبل از هر اقدامي بايد 
كمبودها را شناسايي و با اختصاص بودجه و فراهم كردن 
امكانات و خدمات، آنها را مرتفع كرد. بيان فاصله شمال 
و جنوب در عدالت شهري شايد خيلي درست نباشد؛ 
چراكه محالت تهران حتي آنهايي كه همجوار هستند، 
به لحاظ جمعيت، موقعيت جغرافيايي و نيازها متفاوتند 
و هر اقدامي در راستاي عدالت شهري بايد متناسب با 

محالت باشــد؛ بنابراين نمي توان گفت همه محالت 
كم برخوردار در جنوب هستند؛ چراكه برخي از محالت 
در قلب تهــران قــرار گرفته اند كــه كمبودهايي در 
ســرانه هاي شــهري دارند و برخي ديگر در جنوب و 
تعدادي هم در بخش هاي مختلف شمال و غرب و شرق. 
پس عدالت يعني رفع كمبودها از مناطق كم برخوردار 
شهر تهران و بديهي اســت جنوب شهر نيازمند توجه 

بيشتر و اختصاص منابعي مضاعف است.

تحقق عدالت شهري با توجه به انتظارات مردم
ســيدجعفر  تشكري   
هاشــمي: وقتي از عدالت 
شهري سخن مي گوييم قبل 
از هر چيز بايد مشخص شود 
شــهروندان از مديريــت 
شــهري يعني شــهردار و 
اعضاي شوراي شهر چه توقع و انتظاراتي دارند. آنچه 
مسلم است اينكه مردم خواهان برخورداري از حقوق 
برابر در سرانه هاي خدماتي هستند؛ به طور مثال در حوزه 
حمل ونقل عمومي، شهروندان انتظار دارند دسترسي 
آسان تري به ناوگان حمل ونقل انبوه بر اعم از اتوبوس هاي 
بي آر تي و مترو داشته باشند و اينكه ناوگان بخش هاي 
مختلف تهران را پوشش كامل دهد. بعد ديگر كه در بحث 

عدالت شــهري مي توان به آن پرداخت، بهره مندي از 
خدمات و سرانه هاي شهري اســت؛ يعني دسترسي 
قابل قبول و البته برابر به بوستان ها، خدمات بهداشتي، 
نظافت شهري، مراكز فرهنگي و ورزشي و... . تأكيد ما در 
شوراي شهر تهران و شهرداري تهران هم فراهم كردن 
زيرساخت ها براي بهره مندي برابر شهروندان از امكانات 
و خدمات شهري است و براي تحقق اين كار كمبودها در 
محالت را شناسايي و براي رفع آنها تالش خواهيم كرد. 
شهردار جديد تهران عدالت شــهري را به درستي در 
برنامه هاي مديريتي خود قرار داده است، اما نكته مهم كه 
شايد گاهي مورد برداشت سوء قرار مي گيرد، اين است 
كه در چنين عدالتي قرار نيســت امكانات از مناطق 
برخوردار كاسته و به مناطق كم برخوردار منتقل شود، 
بلكه هدف ايجــاد امكانــات و خدمــات در مناطق 

كم برخوردار خواهد بود.
 

دسترسی یكسان به امكانات
 سيد احمد علوی: وقتی ما 
از عدالت شهري می گوييم، 
منظور برابری و دسترسی 
يكســان به امكانات است. 
برای مثال، اگــر اكنون به 
سرانه فضای سبز و امكانات 

رفاهی و ورزشی در مناطق نگاه بيندازيد و مقايسه ای 
انجام شود، به وضوح مشــخص خواهد شد كه برخی 
مناطق برخوردار هستند. حال اگر ما در تخصيص منابع 
جهت گســترش اين امكانات عدالت را برابر به معنای 
مساوات بدانيم و به صورت برابر منابع را تخصيص دهيم، 
چه اتفاقی می افتد؟ خيلی ساده است، اختالف ميان اين 
مناطق همچنان باقی می ماند. اما اگر با مفهوم عدالت 
بخواهيم منابع را تخصيص دهيم، طبيعتا آن دست از 
مناطق كم برخوردارتر بايد منابع بيشــتری بگيرند تا 
بتوانند امكانات خود را بــه مناطق برخوردارتر نزديك 
كنند. اين چنين است كه عدالت در شهر اجرا می شود. ما 
بايد كاری كنيم كه مناطق به صورت يكسان از امكانات 
ورزشی و فضای سبز بهره مند شوند. يا در موضوعی ديگر 
مانند برابری در هزينه ورود به طرح ترافيك برای پرايد و 
پژو با خودروهای لوكس چند ميلياردی. در حقيقت نبود 
همين عدالت در پرداخت عوارض ورود به طرح ترافيك 
و حلقه دوم كه همان زوج و فرد سابق است، سبب شده 
تا بسياری از خودروهای لوكس اصال اقدام به ثبت نام در 
سامانه تهران من نكرده باشند؛ چرا كه اين مبلغ برای آنها 
ناچيز است و ترجيح می دهند بدون نوبت و رزرو وارد 
طرح شوند. ما در برنامه های خود به دنبال تحقق عدالت 
يعنی دسترسی يكسان به امكانات هستيم كه شهردار 
انقالبــی و جهادی هم تحقــق اين امــر را در اولويت 

برنامه های خود قرار داده است.

در خدمات شهري تباید شمال و جنوب شهر داشته 
باشيم

 سيدمحمد آقاميري: ما 
بحث توزيع عادالنه خدمات 
شهري را داريم كه مسائل 
مختلف شــهري از جمله 
مديريــت پســماند، نوع 
و  خيابان بنـــــــدي ها 
پياده روســازي ها و غيره را دربرمي گيــرد. بر اين باور 
هستيم كه درباره خدمات شهري نبايد شمال و جنوب 
شهر داشته باشيم. امكانات شهر تهران براي تمام مناطق 
است، چراكه همه براي يك شهر هستيم و نه دو شهر يا 
دو كشور مجزا. در واقع يك شهرداري واحد در شهري به 
نام تهران وجود دارد و همه شهروندان بايد از خدمات 
اجتماعي و رفاهي متناسب و عادالنه برخوردار باشند. اين 
خدمات بايد به طور يكسان ارائه شــود و تفاوتي بين 
ساكنان شمال، جنوب، غرب و شرق نبايد باشد. اعضای 
شورای شهر و شهردار تهران پيگير اين عدالت شهری 
هستند. شايد در 35 يا 36 محله شهر تهران اصال پارك 
وجود نداشته باشد. در مقابل، محله هايي هستند كه 
چندين پارك دارند. خيلي از اين موارد را احصا كرديم تا 
خدمات شــهري و رفاهي در محله يا هر منطقه اي به 
صورت عادالنه توزيع شود. روي بحث توزيع عادالنه يك 
برنامه ريزي اساسي انجام مي دهيم و هنوز اطالعات مان 
كامل نشده است. حاال برخي مناطق هستند كه به خاطر 
ظرفيت خاصي كه داشته و مثال در مركز شهر يا جنوب 
شهر واقع شده، ترمينال دارد يا تراكم جمعيت در آنجا 
باال ست. براي همين، نياز است كه يكسري خدمات به 
اين مناطق بيشتر ارائه شود. حاال يك جاي شهر ممكن 
است درياچه قرار گرفته، در حالي كه در بقيه مناطق 
نمي شــود درياچه مصنوعي تعبيه كرد و مقصود ما از 

عدالت شهري توزيع عادالنه خدمات شهري است.  

 اعضاي شوراي شهر ششم، در گفت وگو با همشهري اهداف عدالت شهري را در حوزه هايي مانند خدمات شهري، بافت فرسوده و حمل و نقل عمومي شرح دادند
تحقق عدالت شهري با توزيع عادالنه امكانات

زینب زینال زاده - محمود موالیي
خبر نگار

خبر

 برنامه هاي فرهنگي مترو 
به مناسبت ایام محرم

معاون امور فرهنگي و اجتماعي شركت بهره برداري متروي تهران 
گفت: ويژه برنامه هاي ايام ســوگواري حضرت امام حسين)ع( و 
ياران باوفاي ايشــان از ابتداي  ماه محرم تا پايان  ماه صفر برگزار 
مي شــود. به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان،  ســيدمجتبي 
تقوي نژاد در بيان اهداف برگزاري اين برنامه ها افزود: برنامه هاي 
فرهنگي مترو با هدف ارتقاي ســطح آگاهي و شناخت مسافران 
از ســيره و زندگي ائمــه معصومين)ع( و ايجــاد فضاي معنوي 
متناسب با اين ايام با عنوان »با ياد تو شــهر جان گرفته است« 
در ايســتگاه هاي منتخب متروي تهران برگزار مي شود. وي در 
تشــريح برنامه هاي فرهنگي ويژه  ماه محرم گفت: فضاي بصري 
ايســتگاه هاي مترو و همچنين تمامی نمازخانه ها با استفاده از 
كتيبه هاي فرهنگي و ريسه، ســياهپوش و ورودي ايستگاه هاي 
مترو نيز با عالمت پرچم عزا فضاسازي مي شود. تمامی قطار هاي 
مترو نيز با طرح هاي ويژه اين ايام به ارائــه خدمت و جابه جايي 
مســافران مي پردازند. در ايوان انتظار ميدان وليعصر)عج( نيز با 
همكاري مؤسسه فرهنگي وفاق ســبز علوي، با استقرار موكب 
حسيني از مسافران عزادار پذيرايي به عمل مي آيد. گذرگاه هاي 
فرهنگي مترو نيز محل نمايشگاه عكس و پوستر، شامل تصاوير 

مراسم عزاداري در نقاط مختلف كشورمان خواهد بود. 

»جلوه سوگ« در تهران

با فرارسيدن  ماه محرم و ايام عزاي سيد و ساالر شهيدان حضرت 
اباعبداهلل  الحســين)ع(، معاون فرهنگي سازمان فرهنگي هنري 
شهرداري تهران برنامه هاي اين سازمان با عنوان »جلوه سوگ« 
را تشريح كرد. به  گزارش ايسنا، سيدعليرضا فاطميان پور گفت: 
اين برنامه ها در 23عنوان با شــعار »پيچيد عطر ســيب و نفس 
تازه كرد شــهر« پيش بيني شــده اســت. وي »جلوه سوگ« را 
اصلي ترين برنامه سازمان فرهنگي هنري به  مناسبت  ماه محرم 
دانست و گفت: اين برنامه در  ماه محرم در 22نقطه از بوستان ها 
و فرهنگسراهاي مناطق 22گانه شــهر تهران با 246 اجرا برگزار 
مي شــود. اجراي تعزيه، نقالي و پرده خواني بــا عنوان »تعزيت 
خورشــيد«، اجراي آواها و آيين هاي عزاداري اقــوام ايراني در 
قالب برنامه »ني ناله«، تجليل از خانواده معظم شــهدا در برنامه 
»مهرآيين«، توزيع مجموعه پنج جلدي كتاب داســتان كودك 
همراه با مســابقه قصه گويي با عنوان »كودكان عاشــورايي« و 
شعارنويسي روي شيشه خودروها در برنامه »نشان حسيني«، از 

بخش هاي اين سوگواره است.

واكسيناسيون ۸۰درصد كاركنان مترو
رئيس ســتاد مقابله و پيشــگيري بيماري كرونا و مدير اجرايي 
پروژه واكسيناسيون شــركت بهره برداري متروي تهران و حومه 
از آغاز واكسيناســيون كاركنان شــركت واگن ســازي  در سالن 
واليت شركت بهره برداري متروي تهران خبر داد و گفت: تاكنون 
80درصد كاركنان شــركت بهره برداري متــروي تهران و حومه 
واكسينه شــده اند و در يكي دو روز آينده فاز اول واكسيناسيون 
كاركنان شركت به پايان مي رسد. به گزارش ايسنا، عباس نظري با 
اشاره به اينكه طي روزهاي گذشته بخش بزرگي از كاركنان حمل 
و نقل عمومي تهران واكسينه شدند، افزود: شرايط واكسيناسيون 
كاركنان شركت واگن سازي  نيز مهيا شده است. بيش از 3000نفر 
از رانندگان تاكسي، بيش از 200نفر از كاركنان سازمان پايانه ها و 
پارك سوارها و بيش از 500نفر از كاركنان شركت راه آهن شهري 

تهران و حومه واكسينه شده اند.

ادامه از  بر اين اساس، او با انتقاد از جوامع مرفهي كه 
مردم در آن مي توانند فضاهاي زندگي خود را صفحه اول

از فضاي زندگي تهيدستان و فرودستان شهري جدا كنند، برنقش 
محوري »مساوات« در شهر اصرار مي ورزد.

فايننشــتاين در اين رويكرد با توجه به تجارب جهانــي و فراز و 
فرودهاي فرايند تحقق عدالت شــهري، ضمن اشــاره به 3اصل 
مســاوات، تنوع و دمكراسي شــهري در جهت پايه هاي نظري و 

معيارهاي تحقق شــهر عادالنه يا ايجاد عدالت اجتماعي در شهر، 
چند اقدام مؤثر زير را در جهت پيشبرد مساوات به عنوان عامل مهم 
و كليدي پيشنهاد مي كند كه اميد است مديريت شهري تهران نيز 
در دوره جديد با بهره گيري از اين دانش، آنها را به عنوان يك برنامه 
يا منشور راهبردي محور كاري خود طي دوره چهارساله پيش رو 

قرار دهد.
1- اولويت برنامه هاي توســعه اقتصادي در شهرها بايد در جهت 
منافع شهروندان، درصورت امكان، كسب وكارهاي كوچك مقياس 
شهري باشد و تمامي توسعه هاي تجاري جديد بايد فضايي براي 

استفاده هاي عمومي فراهم كنند.

2- با توجه به وابستگي قشر زيادي از شــهروندان به حمل ونقل 
عمومي در شهر، هزينه هاي حمل ونقل همگاني درون شهري بايد 
در حد اســتطاعت عمومي اســتفاده كنندگان و بسيار پايين نگه 

داشته شود. 
3-ساخت وساز شــهري جديد با كاربري مسكوني با هدف تامين 
خانه شايسته و محيط زندگي مناسب براي تمامي شهروندان ساكن 

در شهر در اولويت قرار گيرد.
4- واحدهايي براي خانوارهايي با درآمد پايين تر از متوسط درآمدها 

در همان مكان يا در جاي ديگر با قابليت استطاعت ساخته شود.
5- ابرپروژه هاي شهري بايد دقيقا مورد بررسي قرار گيرند تا منافع 

بي كم و كاست افراد كم درآمد و فرودست شهري را در قالب امكانات 
شغلي، تسهيالت عمومي و دستمزد كافي براي امرار معاش تامين 

كنند.
6- خانوارها يا كســب وكارها نبايد براي انجام پروژه هاي شهري با 
هدف توســعه اقتصادي يا برقراري اجتماع محلي به طور اجباري 

جابه جا شوند.
7- برنامه ريزان بايد در موقعيت هاي مشورتي، در اعمال فشار براي 
تحقق راه حل هاي مســاوات گرايانه و در جهت منفعت عمومي و 
جلوگيري از راه حل هايي كه بيش از اندازه به نفع قشــر ثروتمند 

است، نقش فعالي داشته باشند.

توسعه عدالت محور شهر

   اميد به كاهش فاصله شمال و جنوب شهر
 جعفر بندي شربياني: آنچه در ارائه برنامه هاي عليرضا زاكاني، 
دیده مي شود، بيانگر آن است كه قصد دارد در راستای تحقق 
عدالت شهری فاصله شــمال و جنوب پایتخت را كم كند. در 
دوره هایي به این شعار پرداخته شده و قابل تقدیر هم هست و 
حتي برخي از آثار اقدامات انجام شده را مي توانيم براي نمونه در 
منطقه 2۰ كه خودم ساكن آنجا هســتم، مشاهده كرد. البته 
تالش هایي در همه دوره ها صورت گرفته و این منحصر به یك 
دوره نبوده است. در واقع هر فردي مسئوليت مدیریت شهري را بر عهده داشته حاال با اولویت 

نخست یا اولویت  هاي دوم و سوم سعي كرده به این موضوع بپردازد. اكنون این اميد هست كه 
شهردار جدید تهران با سابقه اي كه دارد، به موضوع كم كردن فاصله شمال و جنوب شهر هم 
به لحاظ كالبدي و هم به لحاظ محتوایي بپردازد. در موضوع سرانه ها با توجه به گزارش هایي كه 
ما داریم و برنامه هایي كه عليرضا زاكاني ارائه داده اســت، معتقد هستيم مدیریت جدید 
شهرداري تهران قصد دارد نگاه ویژه اي نسبت به جنوب شهر داشته باشد و این باالترین معيار 
توسعه عدالت در شهر تهران است و می توان با این رویكرد شاهد كاهش فاصله شمال و جنوب 
بود. در واقع جنوب شهر مناطق كمتر برخورداري محسوب مي شوند كه در بحث توسعه عدالت 
باید به این مناطق نگاه ویژه اي داشت تا مردم و اهالي این مناطق بتوانند از خدماتي كه در دیگر 
مناطق وجود دارد  نيز برخوردار باشــند. در اصل چنين اقداماتــي مي تواند در حوزه هاي 

اجتماعي، آسيب هاي اجتماعي و... تاثير گذارد و سبب آرامش در شهر شود.   
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صنعت

مركز آمار رونمايي كرد
تورم 95درصدي توليد كاالهاي صنعتي

مركز آمار ايران از تورم صنعتي در بهار1400 رونمايي و اعالم كرد: ميانگين قيمت 
دريافتي توســط توليدكنندگان محصوالت صنعتي به ازاي توليد كاالهاي خود در 
داخل كشور، در فصل بهار1400 نسبت به فصل بهار سال گذشته 94.7درصد افزايش 
دارد. به گزارش همشهري، اين افزايش خيره كننده تورم توليد صنعتي بيانگر افزايش 
قيمت مصرفي اين كاالهاست و افزون بر اينكه درصورت افت تقاضا، خطر ركود در 

بخش عرضه جدي است.
تازه ترين داده هاي مركز آمار مي گويد: در فصل بهار1400 درصد تغييرات شاخص 
قيمت توليدكننده بخش صنعت نسبت به فصل زمستان سال گذشته )تورم فصلي( 
به 8.2درصد رسيد كه در مقايسه با فصل قبل آن 4واحد درصد كاهش دارد. در ميان 
زيربخش هاي مختلف صنعتي كم ترين تورم فصلي مربوط به زيربخش هاي ساخت 
كك و فرآورده هاي حاصل از پااليش نفت به ميزان 0.8درصد و ســاخت وســايل 
نقليه موتوري، تريلر و نيم تريلر به ميزان 2.6درصد و بيشترين آن به ترتيب مربوط به 
زيربخش هاي چاپ و تكثير رسانه هاي ضبط شده به ميزان 25.3درصد، توليد انواع 
آشاميدني ها برابر با 23درصد، توليد پوشــاك به ميزان 21.7درصد و ساخت ساير 

كاالها به ميزان 17.7درصد بوده است.
اين گزارش نشــان مي دهد كه در فصل بهار1400 درصد تغييرات شاخص قيمت 
توليدكننده بخش صنعت نســبت به فصل مشابه ســال قبل )تورم نقطه به نقطه( 
به 94.7درصد رســيد. به عبارتي، ميانگين قيمت دريافتي توســط توليدكنندگان 
محصوالت صنعتي به ازاي توليد كاالهاي خود در داخل كشور، در فصل بهار1400 
نسبت به فصل بهار1399 حدود 95درصد رشد داشته است. البته تورم نقطه به نقطه 
در زمستان ســال1399 هم 93.6درصد بوده است. در ميان زيربخش هاي مختلف 
صنعتي، كمترين تورم نقطه به نقطه مربوط به زيربخش هــاي توليد فرآورده هاي 
توتون و تنباكو به ميزان 20درصد، ساخت محصوالت دارويي، مواد شيميايي مورد 
استفاده در داروسازي و محصوالت دارويي گياهي 43درصد و توليد ساير مصنوعات 

برابر با 50درصد بوده است.
اين در حالي است كه باالترين نرخ تورم نقطه به نقطه توليد صنعتي در توليد كاالهايي 
چون ساخت مواد شيميايي و فرآورده هاي شيميايي حدود 136درصد، ساخت فلزات 
پايه 12درصد و توليد كك و فرآورده هاي حاصل از پااليش نفت برابر با 103درصد 

به ثبت رسيده است.

پيش نگر تورم كاالها
مركز آمار ايران مي گويد: درصــد تغييرات ميانگين شــاخص قيمت توليدكننده 
محصوالت صنعتي در داخل كشــور در 4 فصل منتهي به فصل بهار1400 نسبت 
به مدت مشابه در سال قبل به 78.5درصد رسيد كه نسبت به همين آمار در فصل قبل 
21.7واحد درصد افزايش نشان مي دهد. در فصل مورد بررسي، در ميان زيربخش هاي 
مختلف صنعتي در كشــور، كمترين تورم ســاالنه مربوط به زيربخش هاي ساخت 
فرآورده هاي توتون و تنباكو)20.2درصد(، ساخت ساير مصنوعات)36.1درصد( و 
ساخت محصوالت دارويي، مواد شيميايي مورد استفاده در داروسازي و محصوالت 
دارويي گياهي)36.7درصد(  و بيشترين تورم ساالنه به ترتيب مربوط به زيربخش هاي 
ســاخت ســاير تجهيزات حمل ونقل)134.7درصد( و ســاخت مواد شيميايي و 

فرآورده هاي شيميايي)104.8درصد(  بوده است.

روايت گمرك از ركوردشكني ترانزيت در تيرماه
گمرك ايران در گزارشي مدعي شكسته شدن ركورد ترانزيت عبوري از ايران شده 
است؛ به طوري كه عبور كاال از ايران در تيرماه امسال رشد 48 درصدي داشته كه اين 
ميزان عبور ماهانه كاال در يك ماه، طی 3 سال گذشته بي سابقه بوده است. به گزارش 
همشهري، ســخنگوي گمرك ايران با تشــريح جزئيات ترانزيت در تيرماه امسال، 
مي گويد: در اين ماه يك ميليون و 11 هزار تن كاالي خارجي از مسير ايران عبور كرده 

كه نسبت به تيرماه سال قبل 48 درصدي افزايش نشان مي دهد. 
سيدروح اهلل لطيفي، درباره وضعيت تجارت خارجي در تيرماه نيز اظهار مي كند: در 
حوزه تجارت خارجي ايران در تيرماه امسال 12 ميليون و 462 هزار تن كاال به ارزش 
8 ميليارد و 12 ميليون دالر مبادله شده كه نســبت به تيرماه سال گذشته از لحاظ 
وزني 10 درصد و از لحاظ ارزش 39 درصد رشد داشته است. براساس آمارها، در سهم 
صادرات در تيرماه 8 ميليون و 364 هزار تن به ارزش 3ميليارد و 649 ميليون دالر 
بوده است كه نسبت به صادرات كشور در تيرماه سال 99 از لحاظ وزني، بدون تغيير 

و از لحاظ ارزش 53 درصد رشد داشته است.

مقاصد صادراتي
براساس آمارهاي گمرك ايران درخصوص مقاصد كاالهاي ايراني، در تيرماه امسال 
چين با 2 ميليون و 780 هزار تن به ارزش يك ميليــارد و 252 ميليون دالر، عراق 
با يك ميليون و 331 هزار تن به ارزش 473 ميليون دالر، امــارات با 843 هزار تن 
به ارزش 352 ميليــون دالر، تركيه با 350 هزار تن بــه ارزش 328 ميليون دالر و 
افغانســتان با 415 هزار تن به ارزش 258 ميليون دالر، 5 مقصــد اصلي صادرات 
كاالهاي ايراني در تيرماه بوده اند. چين در اين  ماه نسبت به تير پارسال، 19 درصد 
از لحاظ وزني و 94 درصد ازلحاظ ارزش كاالي بيشــتري را از ايران خريداري كرده 
است. عراق كاهش 8درصدي در وزن و 2 درصدي در ارزش را در خريد كاالي ايراني 
نســبت به تيرماه 99 تجربه كرده اســت. امارات در وزن، كاهش 31 درصدي و در 
ارزش، افزايش 39 درصدي داشته است. تركيه نيز افزايش 8 درصدي در وزن و 110 
درصدي در ارزش كاالي خريداري شده از ايران را نسبت به تيرماه 99 تجربه كرده و 
نهايتا افغانستان با وجود كاهش 37 درصدي در وزن كاالهاي ايراني، 18 درصد ارزش 

كاالها نسبت به تيرماه سال قبل بيشتر بوده است.

مبدأ واردات ايراني
بررسي فهرست كشــورهاي صادركننده كاال به ايران نشــان مي دهد كه در تيرماه 
امسال، امارات با يك ميليون و 551 هزار تن به ارزش يك ميليارد و 510 ميليون دالر 
371 درصد رشد در وزن و 90 درصد رشد در ارزش را نسبت به تيرماه سال گذشته 
داشته است. همچنين چين با 333 هزار تن كاال به ارزش يك ميليارد و 96 ميليون 
دالر نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 14 درصدي در وزن و 23 درصدي در 
ارزش داشته است. تركيه با 428 هزار تن كاال به ارزش 487 ميليون دالر افزايش 26 

درصدي در وزن و 30 درصدي در ارزش را تجربه كرده است. 
در اين ميان آلمان با 112 هزار تن كاال به ارزش 149 ميليون دالر رشد 28 درصدي 
در وزن و كاهش 4درصدي در ارزش داشــته و ســوئيس با 200 هزار تن به ارزش 
 155 ميليون دالر، 100 برابر وزن بيشــتر و 278 درصد ارزش بيشــتر نســبت به

 تيرماه سال 99، كاال به ايران صادر كرده اند.

   
    ارزان ترين برق دنيا در ايران

به گفته مديرعامل شركت توانير، متوسط قيمت 
ساالنه فروش برق بر اساس نرخ ارز به 0/4سنت 
به ازاي هر كيلو وات رســيده  اســت كه نشان 
مي دهد ايران داراي ارزان ترين برق دنياســت 
و اين نرخ پايين ترين قيمت در طول تاريخ پس 
از انقالب به شمار مي رود. اين در حالي است كه 
متوسط قيمت جهاني برق 15سنت است اما اين 

ميزان در ايران به 0/4سنت هم نمي رسد.
به گزارش خبرنگار ما، محمدحسين متولي زاده 
در نشســتي با خبرنگاران، گرما و خشكسالي 
امسال كشــور را  كه در 50سال اخير بي سابقه 
بــوده و رمزارزهاي غيرمجــاز را از چالش هاي 
صنعت برق در راه تامين برق پايدار مردم عنوان 
كرد و افزود: عــالوه بر اينها بــا كاهش 7هزار 
مگاواتي توليد برق نيروگاه هاي برق-آبي و در 
عين حال افزايش مصرف برق بخش كشاورزي 
مواجه شده ايم. وي گفت: دماي هوا در فروردين 
امسال به طور متوســط 3 و در تابستان 5درجه 
افزايش يافت كه همين امر موجب شد تا مصرف 
برق 5هزار مگاوات افزايــش يافته و در نتيجه 
محدوديت هايــي در تامين برق مشــتركان، 
به ويژه بخش خانگي و صنايع بزرگ ايجاد شود. 
متولي زاده با اشــاره به افزايش دمای هوا طي 
روزهاي پيش رو، تصريح كرد: احســاس اينكه 
مردم شرايط را عادي تلقي كرده و به تبع آن از 
حساسيت موضوع كم شــده و مصرف افزايش 
يابد، نگران كننده است و به منظور جلوگيري از 
اختالل در برق رساني، همه مردم و حتي صنايع 

بايد مشاركت كنند.

    اقتصاد برق را دريابيد

مديرعامل شــركت توانير در ادامه با تأكيد بر 
اينكه هيچ كشــوري نمي تواند با اين ميزان از 
كسري برق، اينگونه شرايط را پشت سر بگذارد، 
بار ديگر اين موضوع را يادآور شد كه مشكل برق 
فني نيست، بلكه اقتصاد آن اســت و آن هم از 
اختيار وزارت نيرو و صنعت برق خارج اســت و 
بايد دولت و مجلس براي آن تصميم گيري كنند.

مرد شــماره يك شــركت توانير در پاســخ به 
پرسش همشهري درباره چالش هاي پيش روي 
صنعت بــرق ايران طي ســال هاي آينده تأكيد 
كرد: ساختار اقتصادي صنعت برق كشور نياز به 
اصالحات جدي، به ويژه اصالحات قيمتي دارد 
و بايد انحصار دولــت در خريد وفروش برق كنار 

گذاشته شود تا بازار واقعي برق شكل بگيرد. وي 
با اشــاره به توليد 54هزار مگاوات برق و مصرف 
66هزار و 800مگاواتي برق در تابســتان امسال 
از ناتــرازي 12هزار و 800مگاواتــي خبر داد و 
افزود: خشكسالي بي سابقه در ايران باعث كاهش 
7500مگاواتي توليد نيروگاه هاي برقابي به دليل 
كاهش حجم مفيد مخازن ســدها شد و كاهش 

بارندگي هم باعث شده تا توليد برق نيروگاه هاي 
 حرارتــي هم 1100مــگاوات افت كنــد. او در

عين حال اظهار كرد: افزايش بي سابقه و يكنواخت 
دماي هــوا در ايران موجب افــت 100مگاواتي 
توليد بــرق در واحدهــاي حرارتي شــده و در 
تابستان امسال شــاهد افزايش 1500مگاواتي 
برق صنايع بزرگ، مصرف تا 2هزار مگاواتي برق 

براي استخراج رمزارزها بوديم. اين در حالي بود 
كه مصرف برق وسايل سرمايشي در تابستان به 

24هزار مگاوات هم رسيد.
مصطفي رجبي مشهدي، ســخنگوي صنعت 
برق نيــز در اين مراســم گفــت: وزارت نيرو 
3هزارمگاوات ظرفيت جديــد نيروگاهي را در 
دست اقدام دارد كه با تامين به موقع اعتبارات 

الزم تا قبل از پيك بار ســال آينــده وارد مدار 
خواهند شــد. وي افزود: نياز مصرف برق طي 
دو روز گذشته به 65هزار و 700مگاوات رسيد، 
درحالي كه ســال گذشــته همين موقع، اين 
ميزان 55هزار و 500مــگاوات بود كه افزايش 

20درصدي را نشان مي دهد.
وي با اشاره به افزايش دما طي هفته جاري كه 
متعاقب آن نياز به مديريت مصرف را دوچندان 
مي كند، از كاهش دماي هوا طي هفته آينده و در 
نتيجه رفع محدوديت هاي تامين برق، به ويژه 
در بخش خانگي و صنايع خبر داد و گفت: در دو 
هفته گذشته شاهد بيشترين همكاري از سوي 

صنايع با صنعت برق بوده ايم.
وي افــزود: نيــاز مصرف بــرق بــه 65هزار و 
700مگاوات رسيد و با توجه به محدوديت هايي 
كه در توليد برق نيروگاه هاي برقابي داشــتيم، 
امكان جايگزيني و تامين برق مورد نياز توسط 

نيروگاه هاي حرارتي وجود نداشت.

    صنعت برق را دريابيد
 

براســاس آمارهاي شــركت توانير، ســاالنه 
30هزار ميليارد تومان يارانــه در قالب فروش 
برق با ســوخت يارانه اي توزيع مي شود، اين در 
حالي است كه قيمت تمام شده برق با سوخت 
يارانه اي 193تومان به ازاي هر كيلووات ساعت 
اســت، درحالي كه تعرفه تكليفي فروش برق 
تنها 82تومان تعيين شده اســت. وزارت نيرو 
مي گويد: براي رفــع محدوديت هاي برق بايد 
5اقدام جدي در آينده، شــامل بهينه ســازي 
مصرف، توســعه ســرمايه گذاري برق توليدي 
تجديد پذير ، سرمايه گذاري احداث نيروگاه هاي 
جديد، توســعه نيروگاه هاي هســته اي و البته 
واردات برق در دستور كار قرار گيرد. مديرعامل 
توانير معتقد است توسعه واحدهاي توليد برق 
تجديد پذير با الگوي خريد تضميني دولت ديگر 
جوابگو نيســت چراكه دولت منابع كافي براي 
خريد برق پاك با قيمت تضمين شــده ندارد و 
بايد زمينه آزادسازي تعرفه بخشي از فروش برق 
به مشتركان فراهم شود. مطالعات صورت گرفته 
نشان مي دهد درصورت ادامه روند فعلي، ايران 
در آينده به واردكننده انرژي حتي در صنعت برق 
تبديل مي شود؛ چراكه كسري منابع صنعت برق 
در 5سال اخير به 75هزار ميليارد تومان رسيده 
و دولت گرفتار كسري بودجه شديد شده است و 
توان پرداخت اين كسري را ندارد و بدون اصالح 
تعرفه برق و الگوي مصرف، تكرار خاموشي ها در 

آينده گريزناپذير خواهد بود.

سازمان هواپيمايی كشوری اعالم كرد
پروازهای برزيل و اروگوئه در فهرست ممنوعه

فعاًل پروازهای 42 كشور ازنظر وضعيت ابتال به كرونا برای ورود 
به ايران در شرايط پرخطر قرار دارند و كشورهای برزيل و اروگوئه 
نيز در فهرست كشورهای ويژه )ممنوع( قرار گرفته اند كه پذيرش 
مسافر از مبدأ آنها به صورت مســتقيم يا غيرمستقيم ممنوع است. سخنگوی 
سازمان هواپيمايی كشوری با بيان اينكه ازنظر مقدار در گردش سويه جهش 
يافته ويروس كرونا، كشــورها به 3 گروه تقســيم بندی شــده اند، اظهار كرد: 
پذيرش مسافر به صورت مستقيم و غيرمستقيم از كشورهای ويژه )كشورهای 
دارای سويه جهش يافته( شامل برزيل و اروگوئه تا اطالع ثانوی ممنوع و ورود 
ديپلمات ها، مأموران دولتی و نمايندگان سازمان های بين المللی منوط به تأييد 
وزارت امور خارجه با رعايت پروتكل های ابالغی است. محمدحسن ذيبخش،در 
باره وضعيت تبادل مسافر با 42 كشور دارای شــرايط پرخطر، به ايسنا گفت: 
سفرهای مستقيم و غيرمستقيم از كشورهای پرخطر )كشورهای با بروز باالی 
بيماری( شامل آندورا، آرژانتين، بوليوی، بوتسوانا، شيلی، كلمبيا، كاستاريكا، 
كوبا، قبرس، اكوادور، مصر، اسواتينی، فيجی، گرجستان، هند، اندونزی، كويت، 
لسوتو، ليبی، ماالوی، مالزی، مغولستان، موزامبيك، ناميبيا، نپال، هلند، عمان، 
پاراگوئه، پرو، پرتغال، روسيه، سيشل، آفريقای جنوبی، اسپانيا، سودان، سورينام، 
سوريه، تانزانيا، تونس، انگلستان، زامبيا و زيمباوه برقرار است. ذيبخش با بيان 
اينكه رعايت پروتكل ابالغی مراقبت مرزی هوايی - دريايی از كشورهای مذكور 
الزامی است، ادامه داد: مسافران ورودی از اين كشورها عالوه بر تست منفی پی 
ســی آر از نظر كرونا در مبدأ )با مهلت 96 ساعت( الزم است در هنگام ورود نيز 
تحت بررسی آزمايشگاهی مجدد )تست پی سی آر كرونا( قرار گيرند. سخنگوی 
سازمان هواپيمايی كشوری با اشاره به اينكه مسافران ورودی از كشورهای اروپايی 
مانند ساير مسافران بايد تست پی سی آر منفی از كشور مبدأ )با مهلت 96 ساعت( 
به همراه داشته باشند، افزود: برای افرادی كه دو نوبت واكسن تزريق كرده و 15 
روز از دوز دوم گذشــته باشد با داشتن كارت واكسيناســيون اقدام ديگری الزم 
نيست و افرادی كه واكســن دريافت نكرده اند يا واكسيناسيون ناقص دارند و در 
ليست كشورهای پرخطر بوده اند بايد در بدو ورود تست PCR مجدد از آن ها به 
عمل آيد و تا زمان جواب در منزل در قرنطينه باشند. او ادامه داد: مقرر شد چنانچه 
كشورهای همسايه در گروه پرخطر قرار گيرند در بدو ورود تست PCR منفی با 
مهلت 96 ساعت داشته و در بدو ورود مراقبت سندرميك به عمل آيد و صرفاً در 

صورت عالمت دار بودن از آنان تست PCR مجدد به عمل خواهد آمد.

اگر روند كنوني مصرف ادامه پيدا كند، تعرفه هاي برق اصالح نشود و سرمايه گذاري الزم صورت نگيرد، خطر ورشكستگي 
صنعت برق ايران جدي است و خاموشي هاي اخير نشانه اي از احتمال خاموش شــدن انگيزه سرمايه گذاران براي روشن 
نگه داشتن ايران در دهه پيش رو است. چالش جدي صنعت برق ايران انحصار دولتي در زمينه خريد و فروش برق است و بازار 
تمام دولتي با نرخ هاي دستوري و تكليفي، آينده يكي از زيربنايي ترين صنايع كشور را در معرض خطر جدي قرار داده است. اين روزها همه 
نگراني مردم قطع نشدن برق بوده و تمام تالش مديران صنعت برق كشور هم درخواست از شهروندان براي رعايت مصرف و حفظ پايداري 

انرژي ايران است. اما اين وضعيت آيا قابل دوام خواهد بود؟
به گزارش همشهري، در روزهاي اخير دوباره روند افزايش مصرف برق باعث قطع برق در برخي از شهرهاي ايران شده و اين احتمال جدي 
وجود دارد كه با افزايش دماي هوا، ديگر نيروگاه ها و شركت هاي توزيع برق توان تامين برق كافي را نداشته باشند. ديروز محمدحسن 
متولي زاده، مديرعامل شركت توانير، از اينكه حساسيت مردم نسبت به مديريت مصرف برق كاهش يافته، ابراز نگراني كرد و خبر داد كه 
احتمال دارد تا آخر هفته جاري مشكالت در تامين برق ادامه داشته باشد. او گفت كه اميدواريم مردم با مديريت مصرف برق، به صنعت 

برق كمك كنند و به همكاري صنايع هم نياز خواهيم داشت.

خطر ورشكستگي صنعت برق 
همشهري خطر ادامه روند فعلي را تحليل كرد

گزارش

حمل و نقل

متوسط نرخ سالیانه فروش برق بر مبنای نرخ ارز از سال 1357 تا 1400
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 قيمت برنج در ميادين
 يك قدم تا ۴۰ هزار تومان

قيمت انواع برنج ايراني در ميادين ميوه و تره بار در مقايسه 
با ابتداي امسال 20 درصد افزايش يافته و انواع برنج هاي 
خوشنام و پرفروش در يك قدمي 40 هزار تومان رسيده اند. 
به گزارش همشــهري، با اعالم نرخ جديد، انواع برنج در نرخنامه سازمان 
ميادين ميوه و تره بار شــهرداري تهران كه از نيمه مرداد ماه ابالغ شــد، 
مشــخص شــد كه انواع برنج ايراني در ميادين بين 4 تا 6 هزار تومان در 
هركيلوگرم گران تر شــده و ميانگين قيمت كه خرداد ماه امسال 30 هزار 
تومان بود به 3۵ هزار تومان رسيده است. هم اكنون در غرفه هاي خشكبار 
ميادين هركيلو برنج هاشمي و برنج طارم اصل، 38 هزار و 900 تومان به 
فروش مي رســد كه نسبت به نرخ بهار امســال اين دو رقم، 6 هزار تومان 
بيشتر است. برنج دم سياه هم تنها 100 تومان تا رسيدن به قيمت 40 هزار 
تومان فاصله دارد و هركيلو از آن 39 هزار و 900 تومان به فروش مي رسد. 
اين در شرايطي است كه ميانگين قيمت برنج مرغوب ايراني در مغازه هاي 
 خرده فروشي سطح شهر تهران و حتي در عمده فروشي ها مدت هاست از 
40 هزار تومان عبور كرده و بعضي از ارقــام خوش عطر و خوش پخت به 
نزديكي ۵0 هزار تومان رســيده اند. قيمت برنج خارجي نيز همچنان در 
خرده فروشي ها 2۵ تا 28 هزار تومان است، اما در ميادين اگر برنج وارداتي 
موجود باشــد، بايد با نرخ تنظيم  بازاري 18 هزار و ۵00 تومان به فروش 
برسد. قيمت برنج خارجي با تغيير نرخ ارز تخصيصي و كاهش واردات از 
سال گذشته با شيب تندي رو به افزايش گذاشته و در فاصله 3 ماه از 8 هزار 
تومان در فروردين سال گذشته، به بيش از 20 هزار تومان در تيرماه همان 
سال رسيد. افزايش قيمت برنج ايراني اما با وجود شرايط مناسب آب و هوايي 
و افزايش چشمگير توليد در سال هاي گذشته، همچنان روند صعودي خود 
را حفظ كرده و عاملي براي افزايش مصرف برنج ارزان قيمت وارداتي بوده 
است. با رشد قيمت برنج خارجي از پارسال، تقاضا براي اين نوع برنج نيز 
كاهش يافته است. به گفته فعاالن بازار، قيمت باالي برنج و افت قدرت خريد 
مردم، تقاضا براي برنج را به شدت كاهش داده به طوري كه با وجود به نصف 
رسيدن ميزان واردات، بحران از جنس كمبود در بازار برنج كشور مشاهده 
نمي شود. بيش از يك سوم نياز بازار برنج كشور، هرسال با واردات و نزديك 

به دو سوم با توليد داخلي تامين مي شود.

قيمت مرغ در خرده فروشي هاي سطح 
شهر تهران تا مرز 43هزار تومان افزايش 
يافته، اما كمبودي در عرضه مرغ نيست؛ 
اين در حالي اســت كه توزيع مــرغ در مراكز عرضه 
مســتقيم تا 80درصد كاهش يافته و وزن و كيفيت 

مرغ هاي تنظيم بازاري آب رفته است.
گزارش ميداني خبرنــگار همشــهري از توزيع مرغ 
در برخي مراكز عرضه مســتقيم مانند ميدان ميوه و 
تره بار قزل قلعه و تهرانسر حاكي از عرضه قطره چكاني 
اين محصــول در اين مراكز با نرخ مصــوب 24هزار و 
900تومان و افت شــديد وزن و كيفيــت مرغ هاي 
توزيعــي آن هم از طريق تشــكيل صف هاي طوالني 
و متراكم در شــرايط همه گيري پيك چهارم و پنجم 
كرونا و نوبت دهي به متقاضيان خريد مرغ در برخي از 
اين مراكز اســت؛ اين در حالي است كه انواع مرغ تازه 
آماده طبخ و قطعات بسته بندي شده مرغ با كيفيت باال 
به وفور در مراكز خرده فروشي سطح شهر تهران با نرخ 
حدود 2تا 3برابري قيمــت مصوب مرغ تنظيم بازاري 
به مشتريان عرضه مي شود. افت شديد توزيع مرغ در 
مراكز عرضه مستقيم موجب تشكيل صف هاي طوالني 
در برخي مراكز عرضه مســتقيم اين محصول بدون 
رعايت پروتكل هاي بهداشــتي و مناقشه مردم براي 
تهيه آن شده است؛ موضوعي كه موجب شده برخي از 
اين مراكز مانند ميدان ميوه و تره بار تهرانسر سيستم 
نوبت دهي براي توزيع مرغ تنظيم بازاري را ابداع كرده 
و بازرساني را براي رعايت نوبت و جلوگيري از دريافت 
مجدد مرغ توسط برخي افراد در صف به كار گمارده اند. 
با وجود اين مشــترياني كه با گذراندن 2تا 3ســاعت 
در صف موفق به خريــد مرغ با نرخ مصــوب دولتي 
مي شــوند نيز از كيفيت پايين و افت شديد مرغ هاي 
تنظيم بازاري گاليه دارنــد؛ مرغ هايي كه با وزن هاي 
متفاوت 900، 1300تا 2200گرمي بنابر شــانس و 
اقبال مشتريان توزيع مي شــود و موجب كشمكش 
خريداران و مســئوالن غرفه هاي توزيــع مرغ براي 
دريافت مرغ باكيفيت بيشــتر و وزن باالتر شده و به 
نوعي به متراكم تر شــدن صف هاي خريد مرغ دولتي 

دامن زده است.
 اين شــرايط موجب شــده تا ســتاد تنظيم بازار در 

تازه ترين اقدامات خود تصميم به توزيع پستي مرغ در 
31مركز استان كشور براي مقابله با نشتي مرغ دولتي 
به مغازه هاي سطح شهر و ســاماندهي بازار اين ماده 

پروتئيني بگيرد.

از صف هاي متراكم مرغ دولتي تــا نرخ نجومي 
مرغ آزاد 

مشــاهدات ميداني خبرنــگار همشــهري از توزيع 
مرغ در برخي مراكــز عرضه مســتقيم و مغازه هاي 
مرغ فروشي سطح كالنشــهر تهران از كاهش شديد 
عرضه، متراكم تر شــدن صف هاي خريد و افت شديد 
كيفيت مرغ هاي تنظيم بازاري در اين مراكز حكايت 
دارد؛ اين درحالي اســت كه انواع مرغ تازه آماده طبخ 
و مرغ قطعه بندي شده با كيفيت مناسب و به وفور در 
مغازه هاي مرغ فروشــي اطراف اين مراكز به نرخ 36تا 
بيش از 43هزار تومان به مشتريان عرضه مي شود. در 
ميدان ميوه و تره بار منطقه تهرانســر صف خريد مرغ 
دولتي از ساعت 8صبح تشكيل شــده بود؛ صفي كه 
تا بيرون اين مركز و خيابان هاي اطراف آن گســترش 
يافته بود و مشــترياني كه موفق به رســيدن به درب 
اصلي اين ميدان مي شدند با دريافت نوبت دور نهايي 
ايستادن در صف براي خريد مرغ را تجربه مي كردند. 
به گفته مسئوالن غرفه هاي توزيع مرغ در اين ميدان به 
هر نفر حداكثر 3عدد مرغ با نرخ مصوب دولتي عرضه 
مي شد، اما نكته قابل توجه و چالش برانگيز افت شديد 
وزن مرغ هاي تنظيم بازاري بود كه مسئوالن غرف را 
ناچار كــرده بود تا به جاي 3مرغ درشــت 6عدد مرغ 
ريز با وزن 900تا 1100گرم را به مشــتريان مانده در 
صف عرضه كنند؛ مرغ هايي كه عــالوه بر ريز بودن از 
كيفيت مناســبي نيز برخوردار نبودند و اين موضوع 
موجب چانه زني، مناقشــه و كشــمكش مشــتريان 
و عرضه كنندگان مــرغ در اين مركز بــراي دريافت 
مرغ با وزن باالتر و طوالني شــدن مدت انتظار مردم 
ايســتاده در صف خريد مرغ دولتي شده بود. عالوه بر 
تشكيل صف خريد مرغ تنظيم بازار در اين مركز، عرضه 
مستقيم كوتاه بود و در ساعت 9:30 تا حداكثر 10صبح 
مسئوالن غرفه توزيع مرغ از اتمام سهميه روزانه توزيع 
مرغ در اين مركز عرضه مستقيم خبر دادند كه باعث 
نارضايتي مشــترياني شــد كه بيش از يك ساعت در 
صف انتظار خريد مرغ ايســتاده بودند. بررسي قيمت 
خرده فروشــي مرغ در مغازه هاي اطــراف اين ميدان 
نيز حاكي از فراوانــي مرغ با نرخ آزاد بــود؛ به نحوي 

كه هر كيلوگرم مرغ تازه آمــاده طبخ با وزن 1800تا 
2200گرم به نرخ 3۵تا بيش از 40هزار تومان عرضه 
مي شد؛ قيمتي كه در مورد انواع قطعه بندي شده مرغ 
بدون بسته بندي به مراتب باالتر بود و اين مغازه ها هر 
كيلوگرم ران مرغ با كمر را به نــرخ 34هزار و ۵00تا 
36هزار و ران مرغ بدون كمــر را به نرخ 36تا 39هزار 
تومان به مشتريان عرضه مي كردند. قيمت هر كيلوگرم 
گوشت ســينه و فيله مرغ نيز در اين مرغ فروشي ها از 
49تا ۵3هزار تومان در نوســان بود و اين درحالي بود 
كه قيمت مرغ در برخي ديگر از مغازه هاي مرغ فروشي 
مناطق مختلف شــهر تهران مانند شــهرك آپادانا و 

ميدان صادقيه از 39تا 43هزار تومان در نوسان بود.

افت 8۰درصدي عرضه مستقيم مرغ 
يكي از مديــران ميدان ميــوه و تره بار تهرانســر كه 
نخواســت نامش فاش شــود در گفت وگو با خبرنگار 
همشهري از افت شديد تناژ و وزن مرغ تنظيم بازاري 
توزيع شده توسط شركت  توزيع كننده انحصاري مرغ 
تنظيم بازاري در ميادين ميوه و تره بار ســطح شــهر 
تهران گاليه كرد و گفت: قبال)ابتداي امســال( روزانه 
حدود 12هزار تن مرغ تنظيم بــازاري پس از ورود به 
اين مركز به متقاضيان عرضه مي شد، اما ميزان سهميه 
عرضه مرغ اين مركز در روز يكشــنبه هفته جاري به 
2هزار و 200تن و ديروز)دوشنبه( به 2هزار و 100تن 
كاهش يافته كه اين امر و افزايش شــديد قيمت مرغ 
در مغازه هاي خرده فروشــي موجب طوالني تر شدن 
صف هاي مردم براي خريد مــرغ دولتي در اين مركز 

شده است. 
او در مورد كاهش شديد وزن مرغ هاي توزيع شده در 
اين مركز نيز افزود: ميادين نقشي در اين زمينه ندارند و 
تنها سهميه روزانه مرغ تخصيص يافته را بين مشتريان 
توزيع مي كنند. وزن مرغ هاي توزيع شده در اين مركز 
نيز از 1100تا 2200گرم در نوسان است، اما اين روزها 
ميزان عرضه مرغ با وزن كمتر از 2000گرم نسبت به 
مرغ درشت بيشتر شده است. او با تأكيد بر اينكه مرغ 
با وزن پايين حدود 1100تــا 1۵00گرم از كيفيت و 
سالمت بيشتري نسبت به مرغ هاي درشت با وزن بيش 
از 2200گرم برخوردار است؛ چراكه امكان استفاده از 
هورمون يا ساير مواد مغذي براي وزن گيري مرغ هاي 

درشت بيشتر است. 
اين مســئول تأكيد كرد، با وجود ايــن هنوز فرهنگ 
اســتفاده از مرغ كم وزن در بين مردم رايج نشــده و 

مشــتريان ترجيح مي دهند مرغي را خريداري كنند 
كه قابل تقسيم شــدن به 8تكه براي استفاده در سبد 
مصرفي خانوارها باشــد. اما براي تخصيص ســهميه 
روزانه مرغ به متقاضيان تالش مي كنيم تا تركيبي از 
مرغ هاي درشت و ريز را در غرفه ها به مشتريان عرضه 
كرده و رضايت آنها را فراهم كنيم. همچنين در مواردي 
كه مرغ  داراي وزن كمتري باشد، تعداد سهميه مرغ هر 
نفر را از 3به 6عدد افزايش مي دهيم تا همه مشترياني 
كه در صف خريد هســتند، امكان خريد مرغ با وزن 
يكسان را داشته باشــند. او با اذعان به كيفيت و وزن 
باالتر مرغ هاي عرضه شده در مغازه هاي مرغ فروشي 
اطراف اين مركز به دليل قيمــت باالتر از چگونگي راه 
يافتن اين مرغ ها به مغازه هاي مذكــور و علت تداوم 

عرضه چندنرخي مرغ اظهار بي اطالعي كرد.

مرغ هم »پست نشين« شد
نابساماني قيمت، كيفيت و توزيع مرغ و نشتي مرغ با 
قيمت آزاد از كشتارگاه ها تا مراكز خرده فروشي موجب 
شكست سياست هاي تنظيم بازار اين ماده پروتئيني در 
مقابله با گراني و گرانفرشي شده و پس از ناكامي طرح 
توزيع مجازي مرغ از طريق فروشــگاه هاي اينترنتي، 
مسئوالن از اجرايي شــدن طرح توزيع مرغ از طريق 
پست در 31استان كشور خبر مي دهند. وزير صنعت، 
معدن و تجارت درباره طرح رصد بازار مرغ از توليد تا 
مراكز خرده فروشي، گفت: با اجراي اين طرح تمام مرغ 
توليد شده توسط شبكه اداره پست توزيع و در شبكه 
هوشمند مديريت مي شود؛ به نحوي كه ميزان توليد 
و توزيع كاال با تمام جزئيــات تحت رصد و پايش قرار 
مي گيرد. قبال اجراي آزمايشي اين طرح از شهرستان 
قم آغاز شده و از امروز)دوشنبه( در 31 استان كشور 
توزيع پستي مرغ شروع مي شود. او با تأكيد بر همكاري 
وزارتخانه هاي جهاد و صمت با پست گفت: هم اكنون 
مواد پتروشيمي را به عنوان هدف بعدي طرح رصد بازار 

درنظر مي گيريم. نيازي نيســت تمام كاالها وارد اين 
شبكه شــوند، اما كاالهاي داراي محدوديت عرضه يا 
مشمول يارانه از اين طرح كنترل خواهند شد. شبكه 
گسترده پست در سراسر كشور راهكار مناسبي براي 

اين موضوع خواهد بود.
 قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت )صمت( در امور 
بازرگاني نيز در حاشيه نشست ســتاد تنظيم بازار از 
همكاري اين وزارتخانه با شركت ملي پست براي توزيع 
كاالها خبر داد و گفت: يكي از نواقص شبكه توزيع اين 
بود كه كاال در شبكه توزيع قابل رصد نبود. همچنين 
امكانات خوبي از نظر ســخت افزاري و نرم افزاري در 
شركت پست ايجاد شده كه مي تواند كاال را به همان 
نقطه اي كه بايد برود، برساند و آمار بدهد كه مرغ به آن 
نقطه جغرافيايي اعم از واحد صنفي يا يك منزل رسيده 
است. محمدصادق مفتح، افزود: زيرساخت خوبي در 
شركت پست فراهم شــده كه بر اين اساس جلسات 
كارشناســي با آنها برگزار و اقدام مشترك با شركت 
پست از كاالي مرغ شروع شد؛ چراكه درمورد اين كاال 
حساسيت و نگراني هايي وجود داشت. او با بيان اينكه 
از 2 ماه پيش استفاده از شركت پست براي توزيع مرغ 
به صورت آزمايشي از استان قم شروع شده، افزود: حاال 
با اين سيستم توزيع مطمئن هستيم چه مقدار مرغ به 
كدام واحد صنفي يا صنعتي تحويل داده شده و قابل 
انكار هم نيست؛ بنابراين اطالعات در يك سيستم بر 
خط در سطح كشور قابل رصد است و براي برنامه ريزي 
اطالعات خوبي در اختيار مديران كشور قرار داده شده 
است. به گفته اين مقام مسئول، اين اطالعات به صورت 
برخط بــا كمترين هزينــه قابل برنامه ريزي اســت. 
همچنين همكاري بين وزارت صنعت و شركت پست 
شروع شــده و اميدواريم طي 6ماه آينده اعالم كنيم 
يك سيستم نوين توزيع را در كشور پياده كرديم كه 
در دنيا هم مرسوم است. به عبارت دقيق تر در دنيا هم 

قابل رصد بودن كاال در سيستم توزيع پياده مي شود.

تبليغات براي ثبت نــام »طرح ملي 
مسكن اقساطي« صداي وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعــي را نيز درآورد و 
معاونت امور تعاون اين وزارتخانه با صدور اطالعيه اي 
نسبت به رعايت نشدن فرايند قانوني ساخت وساز و 

پيش فروش واحدها در اين طرح هشدار داد.
به گزارش همشهري، در شرايطي كه بازار ثبت نام در 
»طرح اقدام ملي توليد مسكن« موسوم به مسكن 
ملي گرم شده، اتحاديه تعاوني انبوه ساز و عمراني 
شهر تهران نيز تبليغاتي براي »ثبت نام طرح ملي 
مسكن اقســاطي« به راه انداخته و براساس سايت 
اين تعاوني، از 57۰هزار نفر نيز ثبت نام كرده است؛ 
اما همانگونه كه پيش از اين وزارت راه وشهرسازي 
نســبت به ثبت نام در اين تعاوني و احتمال تكرار 
تجربه كالهبرداري هاي پيش فروش مسكن هشدار 
داده بود، حاال معاونت امور تعاون وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي نيز به عنوان متولي اصلي صدور مجوز 
تعاوني ها، نســبت به رعايت نشدن فرايند قانوني 
ساخت وســاز و پيش فروش در اين طرح هشدار 

داده است.

اسير تبليغات نشويد
معاونت امور تعاون وزارت تعــاون، كار و رفاه اجتماعي 
در اطالعيه اي اعالم كــرد: هرگونه فعاليت و ثبت نام در 
حوزه مسكن، صرفا با داشتن مجوز از مراجع ذيصالح و 
رعايت همه مفاد قانون پيش فروش ساختمان مصوب 
دي ماه1389 و آيين نامه اجرايي آن مصوب خرداد1393 
امكان پذير خواهد بود، در غير اين صورت تخلف محسوب 
مي شــود. در اين اطالعيه كه با عنوان »هشدار وزارت 
تعاون به خريداران مســكن اتحاديه تعاوني انبوه ساز و 
عمراني شهر تهران« منتشر شــده اعالم شده است: با 
توجه به رصد و بررســي هاي صورت گرفته، مراجعات 
مردمي و گزارش هاي دريافتي، مشــاهده شــده است 
كه برخــي تعاوني ها و اتحاديه هــاي عمراني، با ادعاي 
داشــتن مجوز از وزارت تعاون، كار و رفــاه اجتماعي و 
وزارت راه وشهرسازي يا اعالم وابستگي به ساير نهادهاي 
دولتي و حكومتــي، واحدهاي پروژه خــود را از طريق 
تبليغات در محل پروژه، استفاده از تبليغات سلبريتي ها، 
سايت هاي فروش اينترنتي، فضاي مجازي و روزنامه هاي 
كثيراالنتشار پيش فروش مي كنند. اين در حالي است 
كه هرگونه اقدام در زمينه ساخت وســاز و پيش فروش 
واحدهاي مسكوني مســتلزم رعايت قوانين و مقررات 
مربوطه ازجمله »داشتن مجوز از وزارت راه وشهرسازي«، 
»رعايت همه مفــاد قانون پيش فروش ســاختمان و 
آيين نامه اجرايي آن« است؛ اما بررسي هاي صورت گرفته 
و بازديدهاي ميداني نشان مي دهد اتحاديه تعاوني هاي 
انبوه ســاز تهران و اتحاديه تعاوني هاي عمراني شــهر 
تهران، نه تنها فرايند قانوني ساخت وساز و پيش فروش 
واحدها را رعايت نكرده، بلكه با ادعاي داشتن مجوز از 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، نسبت به پيش فروش 

ساختمان در قالب طرح ملي مسكن اقساطي از طريق 
تبليغات و ثبت نام از متقاضيان از طريق ســايت اقدام 

كرده است.

مشكل كجاست؟
براســاس مفاد قانون پيش فروش ســاختمان مصوب 
دي مــاه1389 و آيين نامــه اجرايــي آن مصــوب 
خرداد1393، سازندگان براي انتشار آگهي پيش فروش 
ساختمان بايد براســاس ماده21 قانون پيش فروش و 
ماده19 آيين نامه اجرايي اين قانون مجوز الزم را از وزارت 
راه وشهرسازي دريافت كنند؛ اما بررسي ها حاكي از اين 
است كه اتحاديه تعاوني انبوه ساز و عمراني شهر تهران 
نه تنها نسبت به دريافت چنين مجوزي اقدام نكرده بلكه 
با اســتفاده از عنوان »طرح ملي مسكن اقساطي« كه 
شباهت آن با »طرح ملي مسكن« بسياري از متقاضيان 
مسكن را اغفال مي كند، مخالفت وزارت راه وشهرسازي 
با خود را نيز برانگيخته اســت. به دنبال واكنش معاون 
مسكن و ســاختمان وزارت راه وشهرسازي به استفاده 
از عنوان مسكن ملي در پيش فروش پروژه هاي اتحاديه 
تعاوني هاي عمراني شــهر تهران و اظهارنظر در مورد 
عملكرد اين اتحاديــه، مديرعامل اتحاديــه مذكور از 
شــكايت درباره اين اظهارات خبر داده و مدعي شــده 
بود اين اتحاديه از عنوان »طرح ملي مسكن اقساطي« 
استفاده كرده كه كامال با نام »طرح اقدام ملي مسكن« 
متفاوت است. از سوي ديگر، براساس تبصره ماده4 قانون 
پيش فروش ســاختمان، درصورتي اجازه پيش فروش 
واحدهاي در حال ســاخت صادر مي شود كه پيشرفت 
پروژه حداقل به 30درصد رســيده باشــد؛ درحالي كه 
بررســي ها ميداني وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
و گزارش هاي مردمي اين قانون نيز از ســوي اتحاديه 

مذكور رعايت نشده است.

هشدار وزارت راه شهرسازي
به دنبال افزايش تبليغات طرح ملي مســكن اقساطي 

اتحاديه تعاوني هاي عمراني شــهر تهران، معاون وزير 
راه وشهرسازي اعالم كرد: اين مجموعه براي ما روشن 
نيســت و ازآنجايي كه اين تشكيالت براي فعاليت خود 
مجوزي دريافت نكردند و از نام مســكن ملي استفاده 
شده، وزارت راه وشهرسازي نسبت به برخورد حقوقي با 
آن اقدام كرده است. محمود محمودزاده به ايلنا گفت: 
هنوز تجربــه كاله برداري هاي عمده اي كــه در قالب 
پروژه هاي بزرگ در شــهر تهران اتفاق افتاد و هزاران 
خانواده درگير آن هستند، فراموش نشده و اگر وزارت 
راه وشهرســازي هم به اين موضــوع ورود كرده به اين 
دليل است كه از جايگاه دولت به مردم بايد هشدار دهد 
وگرنه هيچ مسئله شخصي با اعضاي اين اتحاديه ندارد. 
محمودزاده درباره بحث شــكايت اتحاديه تعاوني هاي 
عمراني شــهر تهران از وزارت راه وشهرسازي نيز گفت: 
تاكنون ايــن مجموعه هيچ مجوزي بــراي كار خود از 
وزارت راه وشهرســازي دريافت نكرده؛ درحالي كه هر 
تعاوني كه تشكيل مي شود براي تشكيالت خود از وزارت 
تعاون مجوز مي گيرد و نوع كار، مجوزهاي خاص خود را 
دارد كه در اين مورد بايد از سوي وزارت راه وشهرسازي 
صادر شود. محمودزاده همچنين با تأكيد بر اينكه هيچ 
مجموعه اي نبايد از عنوان مسكن ملي براي پروژه هاي 
خود استفاده كند، گفت: تعاوني عمراني شهر تهران نام 
پروژه هاي خود را طرح ملي مسكن اقساطي اعالم كرده 
درحالي كه كلمه ملي به پروژه هاي دولتي تعلق مي گيرد 
و نبايد از عنواني كه دولت پروژه خود را نزديك به 2سال 
است با همين عنوان به مردم معرفي كرده، استفاده كند. 
معاون مسكن و ساختمان وزارت راه وشهرسازي با تأكيد 
بر ضرورت رعايت قانون پيش فــروش، گفت: تمام اين 
قوانين براي رعايت منافــع عمومي مردم درنظر گرفته 
شده تا نهادي اهليت اين تشكيالت را بررسي كند و بر 
همين اساس هركســي كه وارد اين حوزه مي شود بايد 
پروانه تخصصي از وزارت راه وشهرســازي داشته باشد 
درحالي كه اين تشــكيالت براي وزارت راه وشهرسازي 
كه ساختار تخصصي در اين حوزه دارد، ناشناخته است.

هشدار وزارت تعاون به متقاضيان مسكن

فريب طرح »ملي مسكن اقساطي« را نخوريد
مسكن

عرضه قطره چكاني مرغ، دوباره صف هاي مراكز توزيع را شلوغ كرد
رنگ پريدگي عرضه مستقيم مرغ تنظيم بازاري

 علي ابراهيمي 
خبرنگار

بازار

  قيمت انواع برنج در ميادين ميوه و تره بار تهران
قیمت کنونی- تومانقیمت فروردین- تومان نام محصول

30.40035.900دودی پرمحصول
28.90032.900شیرودی

32.90038.900طارم اصل
32.90038.900هاشمی
32.90039.900دمسیاه

32.500-ندا
29.90034.900فجر

19.90024.500نیمدانه معطر
16.90019.000نیمدانه پرمحصول

25.50028.900انواع برنج معطر
وارداتی هندی)تنظیم 

18.50018.500بازار(

وارداتی تایلندی) تنظیم 
12.500-بازار(

35.000-قهوه ای

میادين
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»منظومه اي از پديده هاي حياتــي«، »يادها و ديدارها« 
و »قدرت هــاي جهــان مطبوعــات« 3  عنــوان كتاب 
تازه انتشاري هســتند كه اخيرا از ســوي نشر نو منتشر 

شده اند. در ادامه مروري كوتاه داريم بر اين 3 كتاب.

منظومه اي از پديده هاي حياتي 
جنگ، شهرها، ساختمان ها و 
خانواده ها را متالشي مي كند 
امــا زمان و شــيوه ســاخت 
داستان ها را نيز درهم مي ريزد. 
مــا انســان ها مي خواهيم در 
صلح زندگي كنيــم و صلح را 
براي عزيزانمان فراهم آوريم 
اما شــرايط وادارمان مي كند 
تصميماتي بگيريم كه اميدوار 

بوده ايم هرگز مجبــور به اتخاذ 
آنها نباشيم. هركدام از تراژدي هاي قرن بيستم -گوالگ، 
هولوكاست، قتل عام ارامنه، كشتار همگاني كامبوج، جنگ 
بوسني و بسياري از فجايع ديگر- ويژگي ها و خاستگاه هاي 
تاريخي و فلسفي منحصربه فردی دارند كه چه بسا هرگز 
دوباره تكرار نشوند اما كردار آدمي در ويراني و سركوب و 
هتك حرمت همنوعانش تكرار خواهد شد. از دوستان و 
همسايگانمان دشمن مي سازيم و قرباني هايمان را پست و 
شيطان صفت و مستحق تبعيد، شكنجه و مرگ مي دانيم.

منظومه اي از پديده هــاي حياتي داســتان دهكده اي 
دورافتاده در چچن در آخرين روزهاي دســامبر2004 
است. حوا، دختربچه 8 ساله در جنگل پناه گرفته است. 
سربازان روس را مي بيند كه پدرش را مي برند و خانه شان 
را به  آتش مي كشــند. احمد، همســايه و دوست ديرين 
پدرش، او را با خود مي برد و به بيمارستان بمباران شده اي 
پناه مي برند كه ســونيا، يگانه پزشــك آنجا، به مداواي 
مجروحان جنگ داخلي مشــغول اســت. طــي 5 روز 
پرماجرا، سونيا، ناتاشــا، احمد، حوا، حسن و رمضان به 
گذشته هايشــان برمي گردند تا اسرار درهم پيچيده اي از 
عشق و خيانت و بخشــش را برمال كنند كه زندگي آنها 
را به هم وصــل مي كند و سرنوشت شــان را رقم مي زند. 
روايت منظومه اي از پديده هاي حياتي به طور مستقيم و 
خطي در برابر آن شيوه تكراري و پوچي كه شخصيت ها 
روايت آشفته شــان را ســرهم مي كنند كــم مي آورد. 
تمام شــخصيت ها در منظومه اي از پديده هاي حياتي، 
مي كوشند تا زندگي هاي تكه تكه شده شــان را كنار هم 

بگذارند و روايت كنند.
 همچنان كه هر شخصيت مي كوشــد تا آنچه را از دست 
رفته نجات دهد، رمان نيز داســتان هاي فردي آنها را به 
كليتي مشــترك وصله مي زند. منظومه اي از پديده هاي 

حياتي نخستين اثر آنتوني مارا اســت كه تا كنون برنده 
جوايز متعددي ازجمله جايزه جان لئونارد از طرف حلقه 
منتقدان كتاب ملي آمريــكا، جايزه بارنــز و نوبل براي 
بهترين نويســنده نوقلم و جايزه ادبي آتن در يونان شده 
است. اين كتاب را فرزانه قوجلو و محمدرضا جعفري به 
فارسي برگردانده اند و در 4۶3صفحه به بهاي 135هزار 

تومان از سوي نشر نو منتشر شده است.

يادها و ديدارها
يادها و ديدارها، نه صرفاً دفتر 
خاطــرات ايرج پارســي نژاد، 
بلكه سندي اســت موثق كه 
گوشه هايي از خلقيات و منش 
و رفتار جماعتي از كوشندگان 
عرصــه ادبيــات و فرهنگ و 
هنر ايران را در 50سال اخير 
آشــكار مي كنــد. خواننده 
كتاب با برخــي از خصلت ها و 

افكار و عقايد نام آوران زمانه، چــون بديع الزمان 
فروزانفر، پرويز ناتل خانلري، عبدالحســين زرين كوب، 
عباس زرياب خويي، محمدجعفر محجوب، ايرج افشــار، 
سيروس پرهام، داريوش شايگان، شاهرخ مسكوب، نجف 
دريابندري، نــادر نادرپور، محمدرضا شــفيعي كدكني، 
محمدرضا شــجريان، بهرام بيضايي، عباس كيارستمي 
و... آشنا مي شــود و نكته هاي نخوانده و نشنيده بسياري 

مي يابد.
او در بخشي از اين كتاب مي نويسد: »از روزگار نوجواني 
دلبســتگي به ادبيات و هنر و فرهنگ ايران موجب شد 
كه همه كار و زندگي ام با كســاني بگذرد كه با اين امور 
سروكار دارند. از اين رو وقتي با دوستاني كه به جا مانده اند 
از گذشــته مي گفتم، با اصرار مي خواســتند كه آنها را 
بنويسم. اما حقيقت اين است كه از اين كار سر باز مي زدم. 
ترسم اين بود كه مطالب شخصي و پيش پاافتاده باشد. اما 
دوستان يادآور مي شــدند آنچه بر من گذشته بخشي از 
تاريخ فرهنگ و ادبيات و هنر معاصر ايران و روشن كننده 
زندگي و حال و روزگار اشخاصي است كه سهمي در آن 
داشته اند و بازگويي آنها مي تواند براي آيندگان و كساني 
كه در شــرح احوال و زندگي و آثار و خلقيــات اين افراد 

كنجكاوي دارند سودمند باشد.
كوشــيده ام كه در روايت هر خاطره، راستي و درستي را 
پيش چشم داشته باشــم و از خيال بافي و قصه پردازي 
معمــول در كار بســياري از خاطره نويســان بپرهيزم و 
هرجا كــه الزم بوده، جزئيــات را هم ثبت كنم. شــايد 
همين خاطرات ديروز است كه به زندگي امروز ما اعتبار 

مي بخشد.« 
نشــر نو يادها و ديدارهــا را به قلم ايرج پارســي نژاد در 
 374صفحــه بــه بهــاي 140هــزار تومان منتشــر 

كرده است.

قدرت هاي جهان مطبوعات
روزنامه هاي بزرگ جهان همراه 
با ايجاد ملت -دولت هاي جديد 
يا در گرماگــرم تحوالت بزرگ 
اجتماعي پا به صحنه مي گذارند. 
بعدها كه دگرگوني جاي خود را 
به ثبات و همرزمان قديمي جاي 
خود را بــه تازه واردهاي عرصه 
سياست داده اند، روزنامه نگاراني 

كه پيش تر بخشي از ساختار قدرت 
بودند اكنون بيگانگاني عيب جو به شــمار مي آيند كه آنها را 
بايد يا ســاكت كرد يا از ميدان بيرون راند. در همين حال، 
مطبوعات گرفتار اين معضل هم هستند كه اگر براي نخبگان 
و خواص بنويســند، شــمار آگهي دهندگان كمتر از زماني 
خواهد بود كه مردم پسند و پرتيراژ باشند. بنابراين بسياري 
از نويســندگان مطبوعات بايد ميان ســليقه خود و سليقه 
عامه تعــادل برقرار كنند. اين كتاب كــه مارتين واكر آن را 
نوشته و محمد قائد، روزنامه نگار و نويسنده پيشكسوت، آن 
را به فارسي برگردانده، نگاهي دارد به روند پيدايش، رشد، 
گرفتاري ها و بيــم و اميدهاي تحريريــه 12 روزنامه بزرگ 
در 5 قاره جهان. كارنامه آنها در انعــكاس تحوالت ايران از 
جشن هاي 2500ســاله تخت جمشيد در ســال1350 تا 
انقراض سلطنت نيز بررسي شده است. نويسنده در كتاب، 
12روزنامه برجســته جهان را از منظر تاريخي و چگونگي 
فعاليت آنها، بررسي كرده اســت. اين روزنامه ها عبارتند از: 
تايمز، لوموند، دي ولت، كوريه ره دالســرا، االهرام، آساهي 
شــيمبون، نيويورك تايمز، واشنگتن پست، گلوب اند ميل، 
ايج، و راند ديلي بيل. در كتاب تصريح شده است: »تاريخچه 
يك روزنامه، تقريبا بنا به تعريف، تاريخ كشوري است كه در 
آن منتشر مي شود. برد روزنامه ها از سياست كشورهايشان 
بسيار فراتر مي رود. زندگي ادبي و هنري، شيوه زندگي مردم 
عادي، كااليي كــه آگهي دهنده ها عرضــه مي كنند، روش 
درس خواندن بچه هاي يك ملت، آداب عبادت مومنان، شيوه 
عملكرد بازار و بانك ها، طرزكار جنايتكاران و رفتار پليس و 
عدالت دادگاه هاي آن جامعه، همه در آن هست. روزنامه، دفتر 
خاطرات يك ملت است و اگر بررسي هاي اين كتاب نكته اي 
ناگوار داشته باشد اين است كه جوامع بشري روزنامه هايي 
درخور شايستگي شان ندارند. روزنامه ها حاصل كار آدم هايي 
اســت آن اندازه جايزالخطــا و آن اندازه جالــب كه ممكن 
اســت از حد جوامعي كه پرونده آنهاســت باالتر يا پايين تر 
بروند... اين روزنامه ها تقريبا بهتريــن مجموعه اطالعات و 
تحليل  هستند كه در دسترس ملت هاي آنها با فرهنگ هاي 
گوناگونشان گذاشته مي شــوند. نه تنها روزنامه هاي سرآمد 
جهان نتوانســتند وظيفه شــان را خوب انجام دهند، بلكه 
ناكامي هاي آنها به اين معني بود كه به اكثريت شــهروندان 
باســواد و عالقه مند جهــان به طور كامال جــدي اطالعات 
نادرست داده مي شد.« نشر نو اين كتاب 558صفحه اي را به 

بهاي 180هزار تومان منتشر كرده است.

 »آب دريا را اگر نتوان كشيد، هم به قدر تشنگي بايد چشيد.« اين 
مثل گويا حكايت اســتان بوشهر شده. چند ســالي است كه براي 
تأمين آب آشاميدني اهالي نواحي جنوبي استان، ساالنه بر مخازن 
آب شــيرين كن  اضافه مي شــود تا خليج فارس به كمك تشنگان 
بيايد. اگرچه بيش از 80درصد از منابع تامين آب آشاميدني بوشهر 
در خارج از استان است و آب از ســد كوثر كهگيلويه وبويراحمد و 
همچنين رودخانه كازرون در فارس به اينجا منتقل مي شــود،اما 
شــرايط براي آب بخش كشــاورزي و صنعتي هم چندان مطلوب 
نيست.براساس مطالعه پايش دشت هاي بوشهر كه از سوي شركت 
آب منطقه اي اين استان انجام مي شود دشت هاي بوشهر در وضعيت 
بحراني و ممنوعه قرار گرفته اند. 2۶دشــت استان براساس پايش 
خرداد در سال آبي كه با كاهش 50درصدي بارش همراه شد، افت 
شديد سطح ايستايي آب را نشــان مي دهد.اين گزارش مي گويد 
كه بيشتر دشت ها دچار افت 100ســانتي متري شده و در منطقه 
آبخوان با 200ســانتي متر كاهش بيشــترين افت ثبت را داشته 
است و همچنين اين دشت ها كه پيش از دهه اخير داراي كيفيت 
مطلوب بهره برداري بود با گذشــت 10ســال بيش از 300واحد 
شــورتر شــده اســت؛ موضوعي كه به گفته اميد آزادي جو، مدير 
مطالعات پايه اي شركت آب منطقه اي بوشهر، موجب اضافه برداشت 
آب از دشــت ها و كاهش توان آبدهي ســفره هاي آب زيرزميني 
 شده و خطر فرونشست زمين در بوشــهر را به ميزان قابل توجهي

افزايش داده است.

دوراهي ماندن و رفتن
حاال با افزايش دما در ماه هاي تير و مرداد، آن هم در اســتاني كه در 
پاييز و زمستان نيز سرما را كمتر تجربه مي كند در كنار كاهش حجم 
آب در سدها و رودخانه هاي تامين كننده آب، تنش آبي استان رو به 
افزايش گذاشته و در همه شهرها و روستاها، به ويژه در شهرستان هاي 
عسلويه، دير و جم به يكي از مشكالت اساسي مردم تبديل شده است.

مجيد يكي از اهالي روستاي كالت عسلويه كه به قلب انرژي كشور 
شهرت دارد، مي گويد: ما در روستاها روزانه بيش از 12ساعت نبود 
آب را تحمل مي كنيم. وقتي هم آب مي آيد به قدري كم فشار است 
كه براي پرشــدن يك گالن 4ليتري گاهي 45 دقيقه تا يك ساعت 
صبر مي كنيم. سرويس هاي بهداشتي ما شبيه انبار پر از بطري ها و 
4ليتري هاي آب است كه براي ساعت هاي قطعي ذخيره كرده ايم. اين 

مشكل امروز ما نيست، بلكه سال هاست كه با آن درگيريم. 
راضيه يكي ديگر از اهالي روستاهاي عسلويه است؛ راضيه مي گويد: 
مي خواهيم از روســتا برويم. از فروردين امسال يا برق نداريم يا آب. 
گاهي 4 يا 5 روز در هفته آب نداريم. مشــكل اينجاست كه رفتن از 
روستا هم امكان ندارد. شوهرم كارگر شركت گاز است. پول ما حتي 

به اجاره  خانه در شهرهم نمي رســد. خانه ها در عسلويه گران است. 
مهندس هاي پروازي پول زيادي بابت خانه مي دهند و كسي خانه اش 
را ارزان نمي دهد. او ادامه مي دهد: من3  فرزند دختر دارم. نمي توانم 
آنها را دربه در كنم. بچه بزرگم 3 ماه قبل به دليل تأخيرهاي مكرر در 
اجابت مزاج عفونت كليه گرفت. از بي آبي، همه اين مشكل را داريم و 

بسياري از مردم درد پهلو و كليه دارند.

افزايش سرانه مصرف آب در بوشهر
مشكل كمبود آب در اين مناطق اما موجب چالش ديگري هم شده 
است. سرانه مصرف آب در بوشهر باالتر از ميانگين كشوري است. 
بنابر اعالم شركت آب وفاضالب بوشهر اين سرانه در استان، ميانگين 
220ليتر است كه در برخي مناطق به 300 ليتر هم مي رسد. سرانه 
مصرفي كه در زمان كمبود و جيره بندي به دليل انباشت مصرف يا 
توزيع سيار، گاه به دوبرابر نيز افزايش پيدا مي كند.مديرعامل شركت 
آبفاي بوشهر، شهرستان هاي جم، عسلويه و دير را از نقاط بحراني در 
تأمين آب آشاميدني عنوان مي كند كه براي جلوگيري از مشكالت 
در اين شهرستان ها، طرح هاي مهم و تأثيرگذاري اجرا شده است. 
عبدالحميد حمزه پور همچنين آبرساني ســيار را مربوط به نقاط 
روستايي كوهســتاني و صعب العبور مي داند و مي گويد: 97درصد 
روستاهاي بوشهر داراي شبكه آبرساني هستند، درحالي كه نحوه 
توزيع آب در اين شــبكه ها به صورت عادالنه مورد توجه قرار دارد. 
همچنين 2طرح آب شيرين كن كنگان و بوشهر كه داراي ظرفيت 
10هزار مترمكعــب بود در كنگان به 12هــزار و 500مترمكعب و 
بوشهر به 22هزار و 500مترمكعب افزايش يافت و آب شيرين كن 
روستايي نوار ساحلي دشــتي هم با توليد ۶00مترمكعب در مدار 

توليد است.
او ادامه مي دهد: 10درصد آب آشاميدني بوشهر از آب شيرين كن ها 
تأمين مي شود و با تكميل و افتتاح طرح هاي دردست اجرا توليد آب 
از اين ظرفيت ها به 40درصد افزايش مي يابد. طرح هاي دردســت 
اجراي آب شيرين كن در نقاط شــهري و روستايي بوشهر ظرفيت 
100هزار مترمكعب را ايجــاد مي كنند. برخي از ايــن طرح ها تا 
پايان فصل تابستان وارد مدار بهره برداري مي شوند كه اميدواريم از 
سال آينده شاهد مشكالت جدي در تامين آب آشاميدني نباشيم. 
مجموعه اين طرح ها در شهرها و روستاهاي مختلف استان بوشهر 

توسط بخش خصوصي در حال اجراست.

كتابخانه ملي، اسنادي از توقيف 
روزنامه ها را منتشر كرد

آرشــيو ملي ايران )سازمان اســناد و كتابخانه ملي( به مناسبت روز 
خبرنگار، قوانين مطبوعات، دستورات ابالغي به جرايد كشور و اسنادي 

از توقيف روزنامه ها را منتشر كرد.
گرچه ميرزاصالح شيرازي در دوره محمدشاه قاجار، نخستين نشريه 
به مفهوم امــروزي را در ايران به نام »كاغذ اخبار« منتشــر كرد، اما 
انتشار روزنامه »وقايع  اتفاقيه« در دوره ناصرالدين شاه، اساس رسمي 
روزنامه نگاري ايران را رقم زد و انتشــار روزنامه هاي دولتي آغاز شد. 
در دوره مشروطه، همزمان با بيداري افكار عمومي در كشور، انتشار 
روزنامه ها و مجالت از سيطره دولت خارج و مشروطه خواهان نيز دست 

به چاپ روزنامه زدند.
با افتتاح نخستين دوره مجلس شوراي ملي، نخستين قانون مطبوعات 
در 18بهمن128۶ از تصويب گذشت. اين قانون 52ماده  اي در ۶فصل: 
چاپخانه و كتابفروشــي، طبع كتاب، روزنامجات مقــرره، اعالنات، 
حدود تقصير نســبت به جماعت و محاكمه تدوين شده بود. دومين 
قانون مطبوعات در 15بهمن 1331 طبق قانــون اعطاي اختيارات 
به نخســت وزير در 4۶ماده و 11تبصره به تصويب رسيد. قانون دوم 
در 5فصل به بيان تعريف و تأســيس روزنامه و مجله، حق جوابگويي 
آيين نامه هاي مطبوعاتــي، جرايم مطبوعاتي، تخلفات و دادرســي 

مطبوعاتي هيأت منصفه مي پرداخت.
پس از كودتاي 28مرداد1332 و عزل مصدق از نخســت وزيري، به 
موجب قانون الغاي كليه لوايح مصوب دكتر مصدق، قانون دوم نسخ 
شد. در 10مرداد1334، مجلس هجدهم قانون جديد مطبوعات را با 
همان سرفصل هاي قبلي و با اندكي تغيير در 42ماده تصويب كرد. با 
پيروزي انقالب اسالمي 2اصل از قانون اساسي به مطبوعات اختصاص 
داده شد. اصل بيست و چهارم قانون اساسي به آزادي مطبوعات اشاره 
مي كند و مي گويد: »نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر 
آنكه مخل به مباني اسالم يا حقوق مردمي باشند و تفضيل آن را قانون 

تعيين مي كند.« 
همچنين در اصل يكصد و بيست و هشتم آمده است: »رسيدگي به 
جرائم سياسي و مطبوعاتي علني اســت و با حضور هيأت منصفه در 
محاكم دادگستري صورت مي گيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات 
هيأت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون براساس موازين اسالمي 
معين مي كند.«  پس از آن شوراي انقالب، قانون مصوب 1334 را لغو و 
اليحه 41ماده  اي قانون مطبوعات را در 20مرداد1358 تصويب و براي 
اجرا به دولت موقت ابالغ كرد. با تصويب آخرين قانون مطبوعات ايران، 
قانون مصوب شوراي انقالب جاي خود را به قانون مطبوعات مصوب 
مجلس داد. مجلس شوراي اسالمي در22اسفند13۶4 قانون مذكور 
را در ۶ فصل: تعريف مطبوعات، رسالت مطبوعات، حقوق مطبوعات، 
حدود مطبوعات، شرايط متقاضي و مراحل صدور پروانه و جرايم را در 
3۶ماده و 23تبصره تصويب كرد. 4روز پس از تصويب مجلس با تأييد 

شوراي نگهبان قانون مطبوعات به دولت ابالغ شد.
قانون مطبوعات13۶4 در دوره هاي مختلف اصالحاتي پذيرفته است. 
هم اكنون قانون مورد اجرا در كشور 48ماده  اي است و 2فصل هيأت 

منصفه مطبوعات و موارد متفرقه نيز به آن اضافه شده است.
آرشيو ملي ايران )سازمان اسناد و كتابخانه ملي( به مناسبت هفدهم 
مرداد، روز خبرنگار، قوانين مطبوعات، دســتورات ابالغي به جرايد 

كشور و اسنادي از توقيف روزنامه ها را منتشر كرده است.

دريچه نقد و نظر

فيلسوف ايراني در چشم عارف آلماني
بيست وسومين نشست از مجموعه درس گفتارهايي درباره بوعلي سينا، چهارشنبه 20مرداد 
ساعت 11صبح با عنوان »فيلسوف ايراني در چشم عارف آلماني« به سخنراني قاسم كاكايي، 
استاد دانشگاه شــيراز اختصاص دارد كه به صورت مجازي پخش خواهد شد. در فرهنگ 
اســالمي هرجا كه بحث تعارض »عقل و وحي« يا »عقل و عشــق« و »معرفت حصولي و 
معرفت شهودي« مطرح بوده است، همه آن كساني كه »دين مدار«، »عشق محور« يا »اهل 
شــهود« بوده اند براي حمله به »عقل«، رئيس فالسفه، ابن سينا را هدف اعتراض خويش 
قرار داده اند. گاهي عارفان او را مورد بي مهري قرار داده اند و زماني متكلمان به جدال با او 
برخاسته و عليه اش »تهافت الفالسفه« را نوشته اند. اما آنجا كه عقل وزن و جايگاه شايسته 
خود را يافته است، نام ابن سينا به عنوان رئيس فالسفه، بيش از هزار سال است كه بر تارك 

فلسفه شرق و غرب مي درخشد.
 وي نه تنها رئيس مشاييان در جهان اسالم است، بلكه فلسفه مشايي را آنچنان كه بايد حتي 
به غرب مسيحي شناسانده اســت. در اينجا، بحث از عارف بزرگ آلماني، مايستراكهارت 
است كه شايد بزرگ ترين نظريه پرداز عرفان مسيحي باشد. قدرت و قوت اكهارت در زمينه 
فلســفه باعث مي شــود كه وي بتواند نوعي عرفان نظري را در عرفان مسيحي پي ريزي 
كند. اساس تعليمات عرفان او را، مانند بســياري از عرفاي ديگر، ديدگاه وحدت وجودي 
تشــكيل مي دهد. او در پرداختن نظريه وحدت وجودي خود، به غايت وامدار ديدگاه هاي 
ابن سيناست.عالقه مندان مي توانند اين برنامه را از اينستاگرام مركز فرهنگي شهركتاب به 
نشاني ketabofarhang، تلگرام اين مركز به نشاني bookcitycc و صفحه اين مركز 

در سايت آپارات پيگيري كنند.

مروري بر3 كتاب تازه انتشار نشر نو

جنگ ها و چمدان ها، يادنامه بزرگان و قدرت مطبوعات
مرجان آقبالغي

خبر نگار

بحران كرونا نه تنها قصد رفتن ندارد 
بلكه وضعيت تعدادی از اســتان ها سالمت

حاال ديگر نه قرمز  كه ســياه شده 
است. آمار جان باختگان كرونا در 18ماه گذشته هر 
روز ركورد تازه اي را ثبت مي كند. در شــبانه روز 
گذشــته 588 نفر پس از درگيري بــا كرونا فوت 
كرده اند. مشكالت و كمبودها ،كادر درمان  استان ها 
را خسته و فرسوده كرده است و آنها همزمان بايد 
خيل عظيــم بيمــاران را در تخت هــاي اندك 
بيمارســتان جاي دهند و از ســوي ديگر آنان را 

درمان كنند.
هرمزگان در ميان همه اســتان هاي كشــور اين 
روزها اوضاع بدتري را پشت سر مي گذارد. تا همين 
چند روز قبل كاهش تخت چنان شــديد بود كه 
بيماران را در راهروي بيمارستان ها جاي مي دادند 
اما با افزايش تخت و بهره گيــري از امكاناتي مثل 
بخش هاي اورژانــس هم اكنون اين مشــكل در 
استان حل شده است. خراسان رضوي و گيالن هم 
بحران زده و خسته با افزايش بيماران كنار مي آيند 

و اميدوارند اين خيز هم باالخره به پايان برسد.

تخت هاي جديد هم پر شد
هرمزگان هر روز شكل تازه اي از بحران كرونايي را 
تجربه مي كند. ماه هاست اين استان جنوبي درگير 
سيل بيماران كرونايي است كه راهي بيمارستان ها 
مي شوند و رسيدگي به آنها كادر درماني استان را 
فرسوده كرده است. حاال اما بحران استان به كمبود 

تخت، دارو، پرستار و حتي خون رسيده است.
افزايش بســتري ها و فوتي ها باورنكردني است و 
آنطور كه سخنگوي علوم پزشــكي هرمزگان به 
همشــهري مي گويد، در هر 24ســاعت بيش از 

300نفر در بيمارستان ها بستري مي شوند كه اين 
آمار از ظرفيت درماني استان بسيار بيشتر است.

فاطمه نوروزيان با بيان اينكه هرمزگان اكنون به 
بدترين وضعيت خود در تمام پيك هاي گذشــته 
رسيده است،  مي گويد: پيش از اين فكر مي كرديم 
اگر هزار تخت آماده داشــته باشــيم، مي توانيم 
جوابگوي نياز استان باشــيم اما 300تخت هم به 
اين هــزار تخت اضافه كرديم و همــه آنها اكنون 

پر شده است.
وي با بيان اينكه در بعضي مراكز بيماران به صورت 
سرپايي دارودرماني مي  شوند، درباره اينكه اين كار 
خطراتي دارد يا خير، مي افزايد: اين موضوع يكي 
از نگراني هاست، زيرا بيماراني كه در بيمارستان 
بستري مي شوند مدام از نظر شاخص  هاي خوني و 
سالمتي بررسي مي شوند اما بيماراني كه به خانه 
مي روند به مراقبت هاي بيمارســتاني دسترسي 
ندارند. البته بيماران گزينش مي شوند و كساني كه 
جوان تر هستند و مشكالتي مثل بيماري زمينه اي 

ندارند، به خانه فرستاده مي شوند.
سخنگوي علوم پزشكي هرمزگان درباره كمبود 
اقالم درماني مانند خون در اســتان نيز  مي گويد: 
وقتي بيمار زيــاد مي شــود، اســتفاده از اقالم 
بيمارستاني افزايش مي يابد. از سوي ديگر ابتال به 
كرونا موجب مي شود افراد كمتري توانايي اهداي 
خون داشته باشند و به همين دليل ذخاير خوني ما 

كاهش يافته است.
نوروزيان با بيان اينكه پس از ماه ها درخواست علوم 
پزشكي استان براي قطع سفرهاي هوايي و ريلي 
به استان بخشي از سفرهاي هوايي به كيش قطع 
شده است، مي افزايد: با وجود اين پروازها به قشم 
و بندرعباس هنوز ادامه دارد و مســافرت ها انجام 
مي شود. وي همچنين درباره احداث بيمارستان 
صحرايي در بندرعباس و شــرق و غرب اســتان 
 مي گويد: سپاه يك بيمارســتان صحرايي كه به 
شكل چادر اســت، در بندرعباس ايجاد كرده اما 
به دليل گرماي هواي شهر فقط بيماران سرپايي 
در آن دارو دريافت مي كنند زيرا خنك كردن اين 
چادرها براي بستري كردن بيمار كار بسيار دشواري 
است. البته ارتش هم يكي از بيمارستان هايش را در 
اختيار ما قرار داده  تا بتوانيم بخشي از كمبود تخت 

و امكانات را جبران كنيم.

4 ماه بحراني
فوق تخصــص بيماري هاي ريه و آي ســي يوي 

بخش كوويد-19 بيمارســتان شهيد محمدي به 
همشهري مي گويد: هرمزگان يك پيك طوالني را 
پشت سر مي گذارد و 4 ماه است كادر درمان استان 
با فشــار بســيار، همه ظرفيت خود را به بيماران 

كوويد-19 اختصاص داده است.
احســان رمضانيان با بيان اينكه در 2هفته اخير 
تعداد پذيــرش 50درصد افزايش يافته اســت، 
مي افزايد: مجبور شديم تخت اضافه كنيم. سعي 
كرديــم در اتاق هــاي متفرقه تخــت بگذاريم تا 
بيماران در راهروها نماننــد. اورژانس كوويد-19 
را توسعه داديم و تخت هاي بيشتري گذاشتيم كه 
 بيماران در آنجا تحت نظر باشند و خدمات درماني 

دريافت كنند. 
وي با بيــان اينكه بيماران با كمبــود دارو مواجه 
هســتند، مي گويد: ما به همان تعداد كه بستري 
داريم بيماران ســرپايي را هم درمــان مي  كنيم. 
اينقدر وضعيت بحراني است كه نمي توانيم همه را 
بستري كنيم. سعي مي كنيم مريض ها را سريع تر 
مرخص كنيم درحالي كه شايد نياز داشته باشند 

بيشتر در بيمارستان بمانند.

وضعيت نگران كننده در خراسان رضوي
روند افزايش تعداد مبتاليان به كرونا در خراسان 
رضوي به حد نگران كننده اي رســيده است. در 
كنار اين موضوع تكميل گنجايش بيمارستان ها و 
كمبود دارو، فشار زيادي بر خراسان رضوي وارد 

كرده است.
به گفته دبير كارگروه مراقبت و درمان كوويد-19 
در دانشگاه علوم پزشكي مشهد، جمعيت بيماران 

كرونايي بســتري  شده در بيمارســتان هاي زير 
پوشش اين دانشگاه در اســتان از 3هزار نفر فراتر 
رفته اســت. علي اصغر انجيدني حوزه سالمت را 
در خراســان رضوي »بحرانــي« توصيف و بيان 
مي كند: روزانه 700بيمــار جديد كوويد-19 در 
بيمارستان هاي اين استان بستري مي شوند.  وي 
با اشاره به فرارسيدن ماه محرم و آيين هاي جمعي 
اين مناسبت مذهبي مي افزايد: عزاداران حسيني 
درصورت تمايل به شركت در آيين هاي محرم بايد 
ضمن رعايت كامل دستورات بهداشتي پيشگيرانه 

حتما ماسك بزنند.

بستري هاي رشت از هزار نفر گذشت
در شمال كشــور هم وضعيت كرونا بحراني است. 
تعداد بستري ها در رشت مدام افزايش مي يابد. با 
وجود افزوده شدن 800تخت بيمارستاني به گيالن 
تخت ها پر شده اند و كادر درمان توان رسيدگي به 

اين تعداد بيمار را ندارد.
مسئوالن درماني اســتان به فكر برپايي نقاهتگاه 
هستند اما كادر درمان استان به حدي پرمشغله 
است كه بعيد به نظر مي رســد بتواند در اداره اين 

نقاهتگاه ها همكاري كند.
به گفته فرماندار رشــت، آمار بيماران بستري در 
بيمارستان هاي رشت از 700بستري هفته گذشته 

به 1005نفر در زمان حاضر رسيده است.
علي فتح اللهي  مي گويــد: پذيرش روزانه بيماران 
كرونايي در بيمارستان هاي رشت نيز از 177نفر 
در هفته گذشــته به 243بيمــار در زمان حاضر 

رسيده است. 

ستاره حجتي 
خبرنگار

بحران تشنگي در 3 شهر بوشهر
اهالی برخی از روستاهای بوشهر می گويند گاهی 4 يا 5 روز در هفته آب ندارند

در هر 24ساعت بيش از 300نفر در بيمارستان هاي هرمزگان وضعيت سياه در هرمزگان
بستري مي شوند كه از ظرفيت درماني استان بسيار بيشتر است

حميده پازوكي 
خبرنگار

هرمزگان يك پيــك طوالني را 
پشت سر مي گذارد و 4 ماه است 
كادر درمان استان با فشار بسيار، 
همه ظرفيت خــود را به بيماران  

كوويد-19 اختصاص داده است
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شرايط محيط زيستي شهر تهران 
محيط
همچون ديگــر نقاط كشــور زيست

به گونه اي اســت كــه برخي از 
وضعيت محيط زيستي تهران نااميد شده اند و 
معتقدنــد كه اين شــهر، هــوا، آب، خاك و 
گونه هاي گياهي و جانوري خود را از دست داده 
است و ديگر نمي توان براي احياي آنها تالش 
كــرد. در مقابل اما عــده اي قــرار دارند كه 
معتقدند از همين بازمانده طبيعت در تهران 
مي تــوان حفاظــت و براي بهبــود وضعيت 

محيط زيستي پايتخت تالش كرد.
كمبــود آب، تمركز جمعيت، نبــود آمايش 
ســرزمين، نبود ظرفيت زيســت محيطي و 
رعايت نكردن ممنوعيت شعاع 120كيلومتري 
اســتقرار صنايع در كالنشــهرها نيز ازجمله 
چالش هاي مهم زيســت محيطي نه تنها شهر 
تهران كه تمام اســتان تهران هستند. روزانه 
بيش از 4 ميليون و200هزار خودرو و 3ميليون 
موتورسيكلت در شهر تهران تردد مي كنند كه 
نتيجه آن افزايش آلودگي هواست. در استان 
تهران نيز روزانه 11هزار تن پســماند عادي، 
11۵تن پسماند پزشــكي، 43هزار تن نخاله 
ساختماني، 2هزارو200تن پسماند صنعتي 
و 400تن پســماندهاي ويژه توليد مي شود. 
بنابراين به زعم برخي كارشناسان، اين موارد 
تنها بخشي از مشكالت شهر تهران است كه 
نمي توان آن  را با هيچ كالنشــهر ديگري در 

كشور مقايسه كرد.
به عقيده كارشناسان، ريشــه تمام مشكالت 
محيط زيســتي شــهر تهــران ناشــي از 
مهاجر پذيري و افزايش شهرنشيني در پايتخت 
است كه چشم اندازي از توســعه نامتوازن و 
ناپايدار براي شهر تهران به ارمغان آورده است. 
بارگذاري اشــتباه جمعيت كه بر پيچيدگي 
مشــكالت شــهر تهران افزوده، در برخي از 
مناطق به دليل نبود زيرســاخت هاي شهري، 
معضل فاضــالب و نبود شــبكه جمع آوري 

فاضالب را دوچندان كرده است.

 كمبود آب، تمركز جمعيت، نبود آمايش سرزمين، نبود ظرفيت زيست محيطی، رعايت نكردن ممنوعيت استقرار صنايع تا شعاع
 120 كيلومتری چالش های مهم  زيست محيطی پايتخت است

تهران اسير مشكالت محيط زيستي است  يادداشت

همچنان كه با وجود برگزاري همايش هاي جورو واجور و وعده مسئوالن ذي ربط 
مبني بر هماهنگي ميان مسئوالن دست اندركار حفاظت از طبيعت و نيروهاي 
مسلح براي خاموش كردن آتش سوزي در رويشگاه هاي جنگلي و مرتعي، طي همه اين سال ها اقدام 
در خور تأملي صورت نگرفت و از همين روست كه هر سال شاهد نابودي بخشي از جنگل هاي كشور 

براثر آتش سوزي هاي سريالي هستيم.
در اين ميان جنگل هاي زاگرسي بيش از ساير جنگل ها طعمه حريق مي شوند. خوب است مسئوالن 
و نمايندگان مجلس به ويژه اعضاي كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي و اعضاي فراكسيون 
محيط زيست مجلس بدانند كه كل مساحت جنگل هاي زاگرسي 6ميليون هكتار برآورد مي شود و 
اين 6ميليون هكتار كه در پهنه اي به وسعت 30ميليون هكتار در 12استان زاگرسي كشور پراكنده 
است نزديك به 42درصد از آب كشور را تامين مي كند. ما در حالي شاهد نابودي بخشي از جنگل هاي 
زاگرسي براثر آتش سوزي هاي پي در پي هستيم كه از ســال89 كه براي نخستين بار اولين پديده 
خشكيدگي بلوط ها در رويشگاه هاي زاگرسي استان ايالم گزارش شد تا به امروز بيش از 2ميليون 
هكتار از اين جنگل هاي بدون جايگزين، براثر همين پديده نابود شده است؛ اين يعني ما تا همين 
امروز يك سوم منبع توليد 42درصد آب كشور را از دست داده ايم آن هم در روزگاري كه بحران آب 
فراتر از يك معضل محلي و منطقه اي، به بحران ملي تبديل شده است و هزينه هاي سنگيني بر كشور 

تحميل مي كند.
تنها رويشگاه هاي زاگرسي نيســت كه براثر بي تدبيري و ناآگاهي مسئوالن از دست مي رود، بلكه 
رويشگاه هاي ثبت جهاني شده هيركاني هم قرباني آتش سوزي هاي گاه و بيگاه مي شود. در آخرين 
رخداد، رويشگاه هاي ارسباران دچار آتش سوزي شده است؛ جنگل هايي كه بنا به اعالم يونسكو در 

شمار 1۵منطقه غني جهان از نظر تنوع ژن هاي گياهي و جانوري قرار دارد.
هرچند بعيد است مسئوالني كه نابودي 21هزار هكتار جنگل هاي كشور بر اثر آتش سوزي خوابشان را 
آشفته نكرده است انتشار اين يادداشت و گزارش ها و اخبار آتش سوزي هاي پي درپي جنگل ها آنان را 
به چاره انديشي براي نجات آخرين بازمانده هاي رويشگاه هاي جنگلي برانگيزد. اما صرفا جهت اطالع 
اين مسئوالن يادآور مي شود همان طور كه پيش از اين هم اشاره شد جنگل هاي زاگرسي 42درصد 
آب كشور را تامين مي كنند. همچنان كه رويشــگاه هاي هيركاني ساالنه 3ميليارد و 600ميليون 
مترمكعب آب در خود ذخيره مي كنند. عالوه براين، هر هكتار جنگل ساالنه 2۵00كيلوگرم اكسيژن 
)اكسيژن مورد نياز 10نفر( را توليد مي كند. افزون براين، هر هكتار جنگل ساالنه 67تن گردوغبار 
جذب مي كند، آن هم در كشوري كه ريزگردها، گاه و بيگاه آسمان 22استانش را فرامي گيرد و نفس 

شهروندان را به شماره مي  اندازد؛ اينها بخشي از فوايد رويشگاه هاي جنگلي است.
سخن پاياني: نزديك به 20سال است كه صفحه زيست بوم همشهري درباره معضالت محيط زيست 
هشدار مي دهد. طي همه اين سال ها بارها و بارها ديدگاه هاي كارشناسان و متخصصان دلسوزي كه 
براي حفاظت از محيط زيست هشدار داده اند در قالب خبر وگزارش منتشر شده است. بارها نامه هايي 
با امضاي استادان و نخبگان صاحب نام محيط زيست و منابع طبيعي خطاب به مسئوالن اجرايي و قوه 
مقننه در صفحه زيست بوم به چاپ رسيده است. اما دريغ از يك بار شنيدن اين هشدارها. درنتيجه 
بي توجهي به اين هشدارهاست كه هر روز شاهد نابودي بخشي از رويشگاه هاي جنگلي كشور هستيم 
و براثر نشنيدن همين هشدارهاست كه يك ميليون هكتار از 3ميليون هكتار عرصه هاي تاالبي كشور، 
خشك و به كانون هاي گردوغبار تبديل شده اســت و باز براثر ناديده گرفتن توصيه هاي مشفقانه 

كارشناسان است كه امروز، آب، مطالبه نخست مردم خوزستان است.
 اكنون به نظر مي رسد محيط زيست براي مسئوالن و سياستگذاران نه تنها اولويتي ندارد كه دغدغه 
آنها نيست، راه نجات طبيعت، تبديل حفظ محيط زيســت به يكي از مطالبات جدي مردم است؛ 
مطالبه اي كه بايد تك تك شهروندان با هر موقعيتي و در هر نقطه اي از كشور با مسئوليت پذيري، 

آن را پيگيري كنند.

جنگلهادرآتشبيمسئوليتيميسوزند
ادامهاز

زهرارفيعيصفحهاول
خبرنگار

رخ داده است.
شناخته شــده ترين معضل تهــران آلودگي 
هواست كه مربوط به تردد خودروهاي فرسوده 
شخصي و عمومي است. فاطمه برنا مي گويد: 
نخستين چالش  زيست محيطي تهران، آلودگي 
هواســت كه دليل عمده بروز آن فرسودگي 

وسايل نقليه عمومي در سطح شهر است.
براســاس قانون هواي  پاك الزم است ساالنه 
ناوگان حمل ونقــل عمومي درون شــهري 
۵درصد افزايش  پيدا كند. اما سال هاست كه 
به دليــل تحريم ها و مشــكالت اقتصادی بر 
تعداد خودروهاي فرسوده اضافه شده و ناوگان 
جديد به شهر اضافه نشــده است، تا جايي كه 
هم اكنون 60درصد ناوگان حمل ونقل عمومي 

درون شهري و 40هزار تاكسي، فرسوده اند.
به گفته فاطمه برنا، نوسازي و افزايش ظرفيت 
وســايل نقليه عمومي از وظايف شهرداري  و 
شوراي شهرهاســت كه البته بايد با اعتبارات 
 و حمايــت دولــت بــرای تأميــن مالی به

نتيجه برسد.
به گفتــه مديــركل محيط زيســت تهران، 
مديريت پسماند و بهبود شرايط در پايتخت 

از اولويت های زيست محيطی است.
بســياري، مشكالت زيســت محيطي تهران 
را الينحــل مي داننــد. ولي عــده اي هم در 
قالــب تفاهمنامه ها به دنبال بهبود شــرايط 
زيست محيطي تهران هســتند. اين تالش ها 
در قالــب تفاهمنامه هايــي با ســازمان ها و 
وزارتخانه ها شــكل مي گيرد. با اين حال ژيال 
مهدي آقايي، معاون آموزش و مشاركت هاي 
مردمــي ســازمان حفاظت محيط زيســت، 
مي گويد: تفاهمنامه ها زمانــي در اجرا موفق 
خواهند بود كه بدنه نهاد يا وزارتخانه مربوطه 
به ضروري بودن حفظ محيط زيســت اعتقاد 

داشته باشند.
 به گفتــه فاطمــه برنــا، حــل مشــكالت 
زيست محيطي شهر تهران نيازمند تفاهمنامه 
نيست و اگر مديران كشــور به اجراي قوانين 

پايبند باشند، كاهش مي يابد.
او مي گويد: مشــكالت شــهر تهران سياسي 
نيســت و محدود به طرفــداران يك جناح 
نمي شود. اين معضالت گريبان همه شهروندان 
تهراني را گرفته اســت و رفع يــا كاهش اين 
معضالت، با اجراي قوانين مديريت پسماند، 
هواي پاك، حفاظت و بهسازي و... ممكن است 
و در اين مســير اگر تكاليف همه سازمان ها 
به درستي انجام شود بخش بزرگي از مشكالت 

محيط زيستي تهران برطرف خواهد شد.

فاطمه برنا، مديركل حفاظت محيط زيســت 
شهر تهران، در اين باره به همشهري مي گويد 
كه گسترش شــهر تهران، به ويژه در مناطق 
22 و يك، معضالت زيست محيطي جدي ای 
را به تهران افزوده اســت. فرســايش خاك و 
برداشــت بي رويه از منابع آب كــه منجر به 
تشديد فرونشست در تهران شده است ازجمله 
همين معضالت است. فاضالب مناطق 22، ۵ و 
19 به صورت جدي بهداشت مردم اين مناطق 

و حتي اطراف را تهديد مي كند.
به گفته برنا، ايجاد منطقه22 با برج هاي متعدد 
در شهر تهران، در شرايطي اتفاق افتاده است 
كه توسعه اين منطقه و حتي ايجاد شبكه آب 
و فاضالب آن هم كامل نشــده است و در اين 
وضعيت برج هاي بلندمرتبه براي ســكونت 
افراد، پروانه پايان كار گرفته اند. بدين ترتيب 
و به دليل عدم مديريت فاضالب، مشــكالت 
زيست محيطي تنها در يك منطقه شهر تهران 

افزايش يافته است.
كارشناسان معتقدند طي سال هاي گذشته، 
دستكاري عرصه هاي طبيعي موجب نابودي 
طبيعت تهران شد كه در برخي نقاط از شمال 
تهــران و روددره ها، باعث تهديــد و تخريب 
بسياري از زيستگاه ها و زيست بوم هاي اين شهر 
شد. برنا در اين باره مي گويد: ورود حيات وحش 
به محيط هاي شهري، ناشي از تصرفاتي است 
كه در عرصه هاي طبيعي در اين كالنشهر ايران 
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توپ حل بحران كرونا در زمين سياست 

چنــدي پيش يك نظــر ســنجي از مركز 
افكار سنجي دانشجويان ايران )ايسپا( نشان 
داد كه كرونا به اولويت پنجم زندگي ايرانيان 

تبديل شده و معيشــت و بيكاري در اولويت هاي باالتري از آن قرار دارند. 
همچنين گزارش هاي مختلف نشــان مي دهد كه پس انــداز و صبر مردم 
در مقابل شــيوع اين بيماري تمام  شــده اســت. جامعه دچار درماندگي 
شده كه متأسفانه آن را هم پذيرفته است؛ اگر مردم تا ديروز اميد داشتند 
كه سرنوشت شــان را تغيير دهند، بعد از گذشت يك سال و 7 ماه از شيوع 
كرونا و انجام واكسيناسيون گسترده در بسياري از كشورها هنوز خبري از 
واكسيناسيون عمومي و كمك هاي معيشتي در ايران نشده و دولت برنامه 
اقتصادي و اجتماعي مقابله با كرونا را ارائه نداده اســت؛ اتفاقاتي كه باعث 
شده مردم نااميد و بي اعتماد شوند و همه  چيز را رها كنند؛ ضمن اينكه ما 
يك فرهنگ قضا و قدر هم در ايران داريم كه در پس ذهن مردم وجود دارد 
و پذيرش آنها را باال مي برد. هم اكنون تمام ايــن عوامل در تقاطعي به هم 
رسيده اند و اين بحران را رقم زده اند كه هر روز بغرنج تر هم مي شود. اما راه حل 
خروج جامعه ايران از اين بحران، در سياست نهفته است؛ چون تصميمات 
راهبردي را مقامات سياسي مي گيرند و مجري نيز خودشان هستند. در اين 
ميان جامعه مدني نيز به قدري ضعيف شده كه توانايي همراهي يا اجراي 
سياست ها را ندارد. پس توپ حل بحران به طور كامل در زمين سياست است؛ 
اگر سياستمداران قبول كنند كه اين موضوع بحران است و راه حلي براي آن 
ارائه دهند، مي توانند جامعه را از درماندگي نجات دهند؛ وگرنه اين مسئله 
حل نخواهد شد. تأكيد دارم كه مردم قابل مالمت و سرزنش نيستند، مگر 
چقدر مي توان از يك فرد انتظار داشت كه مقاومت كند؟ منابع يك خانواده 
براي اينكه شرايط قرنطينه را تحمل كند چقدر است؟ اگر پس اندازي بوده، 
در اين مدت تمام شــده و اگر صبري بوده ته كشيده است. تا االن هم فقط 
به مردم امر و نهي شده و سياست ها تنها ممنوعيت بوده است؛ درحالي كه 
سياست هاي تشويقي، ترميمي، تسكيني و حمايتي كه در كشورهاي ديگر 
اجرا مي شود در ايران محلي از اعراب ندارد. متأسفانه در سياست هاي ارائه 
شده رئيس جمهور جديد هم كمتر اثري از مديريت كرونا مشاهده مي شود. 
اتفاقا من به جاي مردم معتقدم كه بايد به مقامات گفت كه مسئله كرونا را 

جدي بگيريد و در اولويت برنامه هاي خود بگذاريد.

مشكل فقط ماسك نزدن نيست
در ميزان رعايت پروتكل هاي بهداشتي، فقط استفاده نكردن از ماسك مسئله نيست؛ 
حضور در مهماني ها، دورهمي ها و اين اواخر شركت در عروسي و حتي سفر نيز افزايش 
يافته است. اكبر مرجاني، روانشناس اجتماعي كه در كنار بهبودي اين طرح دانشگاهي 
را پيش مي برند، نظرات مختلفي در اين باره دارد؛ »وزارت بهداشت دولت سيزدهم بايد 
سياست هاي پيشگيرانه در قبال كرونا را به سرعت تغيير دهد. توليد انبوه ماسك و 
الكل خوب است، اما قيمت و توزيع متوازن آن در سطح كشور نيز مهم است. توان تهيه 
اين اقالم بهداشتي براي بسياري از مردم زير 10درصد است و نتيجه اينكه آنها بدون 
ماسك در سطح شهر تردد مي كنند و ريسك ابتال را افزايش مي دهند.« او توضيح داد: 
»همچنين تا اينجاي كار در پروتكل ها فقط به مردم امر و نهي كرديم كه سفر نرويد، 
مهماني نگيريد، عروسي نگيريد، در خانه بمانيد، رستوران نرويد؛ درحالي كه خانواده ها 
يا گروه هاي دوستي در ايران بسيار درهم تنيده هستند و ارتباط حضوري بين آنها 
پررنگ و مهم است. وزارت بهداشت بايد به مردم بگويد مهماني برويد، اما با حضور 
نهايتا 5نفر، قبل از آن هم ميزبان مطمئن شود كه خود يا مهمانان عالئم خاصي نداشته 
باشند يا اگر قصد رفتن به پارك را داريد در ساعت هاي شلوغ نرويد و مطمئن باشيد 
تا شعاع 5متري از شما كسي ننشيند و... مردم را اگر از سفر كردن نهي مي كنيد، جاده 
را با جديت كنترل كنيد و مبادي ورودي و خروجي را ببنديد. از همه مهم تر اينكه شما 
وقتي از مردم مي توانيد رعايت پروتكل ها را توقع داشته باشيد كه خودتان در توليد و 

خريد واكسن تعهد نشان بدهيد.« 

ث
مك

يادداشت

حسين ايماني جاجرمي
جامعه شناس شهري

 در اين روزها همه  چيز عجيب 
پيچيده و درهم شــده است. گزارش

واكسيناسيون الك پشتي و از 
سر صبر و حوصله دولت با بي توجهي بخشي  از 
مردم در ماسك زدن و رعايت كردن پروتكل ها 
يكي شده است. شب صداي  ساز و آواز عروسي 
در خيابان مي پيچد و صبح صداي ضجه و ناله 
همسايگان كه كرونا جان عزيزانشان را ستانده 
است، بلند مي شود. روي ديوار هر ساختمان 
چند بنر سياه تســليت آويزان است و نيز در  
همان ساختمان مهماني و دورهمي برپاست. 
بعضي ها دو تا دو تا ماســك مي زنند و دنبال 
حاشــيه امني در گذر و كوچه هستند كه از 
شلوغي فرار كنند و بعضي ديگر بدون ماسك، به 
دل مغازه ها و نانوايي ها و داروخانه ها و... زده و از 
هيچ نقطه ناامني نمي ترســند. از يك طرف 
پارك هــا شــلوغ اســت و از آن طــرف در 

بيمارستان ها جاي سوزن انداختن نيست. اين 
وسط فقط يك عنصر خيلي دقيق و رو به جلو 
كار مي كند؛ كرونا؛ ويروسي كه هر روز جان هاي 

جديدي را به كام مرگ مي كشاند.
نهم مرداد، همزمان با ورود كروناي هندي در 
ايران بود كه دبير قرارگاه مقابله با كرونا گفت: 
»ميانگين رعايت پروتكل هاي بهداشــتي در 
اماكن عمومي در بازه زمانــي 30تيرماه تا 6 
مردادماه به 39درصد رســيده است.« بابك 
دين پرســت آمارهاي ديگري هــم داده بود؛ 
مثل اينكه »ميانگين اســتفاده از ماسك در 
اماكن عمومي كه دربازه زماني 2 تا 9 تيرماه، 
69درصد بوده است، در بازه زماني 30 تيرماه 
تا 6 مردادماه به 46درصد تنزل يافته است.« يا 
»ميانگين استفاده از تهويه مناسب در اماكن 

عمومي به 49درصد رسيده است.« 

درمانده بين مردم  و مسئوالن
سراسيمگي شان براي شروع روزي تازه بيشتر 
از خورشيدي است كه آمدن صبح ديگري را 

نويد مي دهد. نه امروز و ديروز، بلكه يك سال و 
7 ماه است كه قبل از تابيدن خورشيد بر سر شهر 
كرونازده، خودشان را به بيمارستان مي رسانند 
و خيلي بعدتر از غروب آن به خانه مي روند. با 
اين حال ناراحت و آشفته اند كه زور و تالششان 
كمتر از ويروســي اســت كه مي تازد  ساعت 
هنوز به 7صبح نرسيده، 94بيمار كرونايي در 
حياط بيمارستان امام خميني منتظر ديدار 
با پزشك هستند. يكي بي حال روي نيمكت 
نشسته، آن ديگري نقش زمين شده، بعضي ها 
خانوادگي آمده اند و چندتايــي همراه بيمار 
بدحالي اند كه بيرون بيمارســتان در ماشين 
منتظر رسيدن نوبتش اســت. زينب، پرستار 
ميانسال بيمارســتان با روپوش سفيد و يك 
سرم بزرگ در دست، ميان اين جمعيت بيمار، 
از اورژانس به بخش مي رود و از بخش به اتاق 
پزشكان. او آرام و قرار ندارد؛ انگار كه چيزي را 
گم كرده باشد؛ »مي داني قسمت تلخ داستان 
ما نيروهاي درمان چيســت؟ اينكه ما هم از 
مسئوالني كه واكسيناسيون را قطره چكاني و 
سر صبر دنبال كردند، ضربه اساسي و مهلك 
خورديم و هم از مردمي كه در رعايت پروتكل ها 
وادادند و بي خيال زدن ماسك شدند و عروسي 
و مهماني گرفتند و به سفر رفتند. هيچ كدام از 
اين 2گروه باور ندارند كه ما درمانده ايم. به خدا 
موضوع فقط خستگي جسم و روح خودمان 
نيست، ما كالفه ايم كه هر روز از در بيمارستان 
جنازه بيرون مي رود، غمگينيم كه تخت خالي 
نداريم و دست رد به سينه بيمار بدحال مي زنيم. 
نفسمان بريده از اينكه جوان جوان مي آيند و 

گرد مرگ روي صورتشان مي نشيند.«
حياط بيمارستان شــلوغ و شلوغ تر مي شود. 
موشك كرونا به شهر اصابت و جان هاي زخمي 
زيادي را روانه بيمارســتان كرده، صداي آژير 
آمبوالنس يك لحظه قطع  نمي شود؛ »كابوس 
همه ما، از آنكه رئيس بيمارســتان و پزشك 
متخصص است تا بچه هاي نگهباني و خدماتي و 
رختشويخانه يك چيز شده؛ خواب مي بينيم كه 
از جنازه ها در بيمارستان كوهي ساخته شده. 
 اي كاش تأثير حرف هاي ما مشمول روزمرگي 

نمي شــد و اين عددها كه هر روز ساعت 2 از 
اخبار اعالم مي شود، بهشــت زهراي شلوغ و 

داروخانه هاي بدون دارو عادي نمي شد.«

ماسك نمي زنم چون...
بيرون از بيمارستان ها اما شرايط كامال عادي 
اســت؛ انگار نه انگار كه كروناي هندي آمده و 
گوي ســبقت را از كروناي چيني ربوده است. 
شهر روز معمولي ديگري را شروع كرده، كركره 
مغازه ها يكي يكــي باال مــي رود و كارمندان 
سراســيمه وارد اداره ها و بانك ها مي شــوند. 

بعضي ها با ماسك و به همان تعداد، بي ماسك.
خانم! آقا! چرا ماســك نمي زنيــد؟ »من تازه 
كرونا گرفته ام و آنتي بادي دارم«، »پولم كجا 
بود كه هر  ماه بابت ماسك بدهم؟«، »با ماسك 
احســاس خفگي مي كنم«، »به كسي ربطي 
ندارد كه چرا ماســك نمي زنم«، » اون هايي 
كه ماسك مي زدند، بدتر گرفتند«، »اين همه 
ماسك زديم چه شد؟ دولت  و مسئوالن به اندازه 
كافي واكسن خريد؟ كاري كردند؟ مرديم همه 
مرديم«، »در فضاي باز كه ماسك نمي زنند«، 
»هرقدر بيشتر ماسك بزنيم، اينها ديرتر واكسن 

مي خرند« و »ماسك مجاني بدهند، مي زنم«.
آمار دقيقي در دسترس نيست كه نشان بدهد 
كدام گروه تمايل كمتري به ماسك زدن دارند، 
مردان يا زنان؟ سالمندان يا جوانان؟ كاسبان يا 
كارمندان؟ شهروندان ساكن در مناطق باالي 
شهر يا پايين شهر؟ اما چيزي كه در تهران عيان 
است، زنان و مرداني هستند كه در سخت ترين 
روز كرونا كه 588جان ايراني از دســت رفته ، 

بيمي از ماسك نزدن ندارند.

جيب خالي مردم و قيمت باالي ماسك 
و الكل

عليرضا بهبودي، پزشك عمومي كه صبح ها در 
يكي از درمانگاه هاي مركز تهران و عصرها در 
مطبي در جنوب تهران مشغول طبابت است، 
بخشي از فرايند معاينات بيماران را به پر كردن 
يك فرم اختصاص داده است؛ فرمي كه نشان 
 مي دهد نگاه فرد تا قبل از بيماري به كرونا چه 
بوده و تا چه حد قوانين بهداشتي  را رعايت  كرده 
است؛ »اين يك مطالعه شخصي است كه در 
اسفند پارسال با يك جامعه شناس و روانشناس 
اجتماعي طراحي كرديم و در 7مطب و درمانگاه 
در نقاط مختلف تهران توسط پزشكان عمومي 
دنبال مي كنيم. بخشي از اين فرم توسط ما و 

بخشي از آن توسط بيمار پر مي شود.«
او درباره نتايج اوليه به دست آمده از اين مطالعه 
مي گويد: »تا اول مرداد امسال ميزان كساني كه 
تا قبل از بيماري از ماسك استفاده نمي كردند، 
37درصد بود كه 20درصد آنها ساكنان مناطق 
جنوبي تهران و 17درصد مابقي براي شمال و 
مركز تهران بودند. همچنين 13درصد مبتاليان 
مورد مطالعه را كساني تشكيل مي دهند كه 
از ماســك پارچه اي غيراستاندارد براي مدت 
طوالني استفاده مي كنند. در اين مطالعه متوجه 
شديم برخي از بيماران اگر دسترسي به ماسك 
رايگان داشته باشند، از آن استفاده مي كنند.« 
بهبودي درباره نتايج ديگر اين تحقيق مي گويد: 
» 69درصد مبتاليان افراد شــاغلي بودند كه 

حضور در محل كار براي آنها اجباري بوده كه 
در اين ميان 42درصد را مشاغل آزاد و مابقي را 
مشاغل دولتي و شركت هاي خصوصي تشكيل 
مي دادند. همچنين تحقيقات ما نشان مي دهد 
كه 59درصد بيماران كرونايي يك يا 2بار قبل از 
ابتال در يك مهماني يا دورهمي حضور داشتند 

و 23درصد پس از سفر درگير كرونا شده اند.«
اين پزشك عمومي معتقد است، بايد دولت و 
شهرداري ها ابزار بهداشتي مانند الكل و ماسك 
را به شــكل رايگان در برخي از نقاط جنوبي و 
حاشيه اي تهران از طريق خانه هاي بهداشت، 
مساجد و مراكز ترك اعتياد در بين مردم توزيع 
كنند؛ »حاكميت چقدر براي پيشــگيري از 
شيوع كرونا هزينه كرده است؟ چرا بايد سهم 
درمان از پيشگيري بيشتر باشد؟ چرا در اين 
مدت قيمت ماسك و الكل را كاهش ندادند تا 
دسترسي براي همه آسان تر شود؟ سرپرست 
خانوار بعــد از ابتالي خود و 2عضــو ديگر از 
خانواده اش مي گويد، قيمت يك بسته ماسك 
100تايــي، 130هزار تومان اســت كه براي 
خانواده 4نفره ما در عرض 10روز تمام مي شود. 
من از كجا بياورم ماهي 390هزار تومان پول 
يك ورق پارچه بدهم يا ماهي 200هزار تومان 
الكل بخــرم؟« اين روزها كرونــا ركورد خود 
را در ايران مي زند. اگر 2هفتــه قبل با مرگ 
200نفر در روز شروع شد و كم كم به 300نفر 
رسيد و اواخر هفته گذشته مرز 400نفر را رد 
كرد، ديروز به 600 مرگ در روز نزديك شد. او 
بي رحمانه مي تازد و اين اعداد در حال عادي 

شدن هستند.

 در حالي كه ايرانيان در اين روزها شاهد ركورد هاي جديد مرگ بر اثر كرونا هستند، گزارش هاي ميداني 
و گفت وگو با كارشناسان نشان مي دهد استفاده از ماسك و رعايت پروتكل هاي بهداشتي به شدت كاهش يافته است

چرا ماسك نمی زنند؟
فهيمه طباطبايي
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 دانشــمندان ســازمان ملل 
متحد در يك مطالعه بي سابقه دانش

و تاريخي اعــام كرده اند كه 
تأثير مخرب بشريت بر آب و هوا تبديل به 
يك »واقعيت« علمي)فكت( جهاني شــده 
است. به گزارش بي بي ســي، اين گزارش 
علمي مي گويد كه انتشــار مداوم گازهاي 
گرم كننــده )گلخانــه اي( نيــز مي تواند 
محدوديت دما را در عرض بيش از يك دهه 
شكسته باشــد. نويســندگان اين گزارش 
همچنين نشان داده اند كه افزايش 2متري 
ســطح درياها تا پايان اين قرن »قابل انكار 
نيست«. اما با اين حال، اميدواري جديدي 
شكل گرفته است كه كاهش شديد انتشار 
گازهاي گلخانه اي مي تواند افزايش دما را 
تثبيت و كنترل كند. اين ارزيابي هوشيارانه 
از ســوي هيأت بين دولتي تغيير آب و هوا 
)IPCC( در يــك ســند 42صفحه اي كه 
به عنــوان خاصه اي براي سياســتگذاران 
شناخته مي شود، ارائه شده است. اين سند، 
مجموعه اي از گزارش ها را شامل مي شود كه 
طي ماه هــاي آينده منتشــر مي شــود و 
نخستين بررسي عمده در زمينه تغييرات 
آب و هوا از ســال2013 به حساب مي آيد. 
نكته اينجاســت كه انتشــار آن، در فاصله 
كمتر از 3ماه پيش از يك نشســت كليدي 
 COP26  آب و هوا در گاسكو معروف به
صــورت مي گيرد. بســياري اين ســند را 
علمي ترين گزارشــي مي دانند كه تاكنون 
درباره تغييرات آب و هوايي منتشــر شده 
است. بسياري از مردم وراي حقايق علمي 
تغييرات آب و هوايي را با گرماي بي سابقه 
در شــهرها و همچنيــن آتش ســوزي در 

جنگل ها تجربه كرده اند.

نقش سازمان ملل
آنتونيو گوترش، دبيركل سازمان ملل متحد 
مي گويد: »گزارش گروه كار IPCC امروز 
يك اعام وضعيت قرمز براي بشريت است. 
اگر هم اكنون نيروها را با هم تركيب كنيم، 
مي توانيم از فاجعه آب و هوايي جلوگيري 
كنيم، اما همانطور كه اين گزارش مشخص 
كرده است، هيچ زماني براي تأخير و هيچ 
جايي براي بهانه گيري وجــود ندارد. من 
براي اطمينــان از موفقيت COP26 روي 

رهبران دولت ها و همه ذينفعان حســاب 
مي كنم. سند IPCC با صداي رسا و مطمئن 
مي گويد كه تأثير بشــر، جو، اقيانوس ها و 

زمين را گرم كرده است.«

تأثير مستقيم انسان ها
به گفته پروفسور »اد هاوكينز« از دانشگاه 
ردينگ انگلســتان و يكي از نويســندگان 
گزارش، دانشــمندان نمي تواننــد در اين 
مورد روشــن تر باشــند. او مي گويد: »اين 
يك واقعيت اســت، ما نمي توانيم بيش از 
اين مطمئن باشيم؛ اينكه مردم، كره زمين 
را گــرم مي كنند، بي چون و چرا و مســلم 
اســت.« پتري تاالس، دبيركل ســازمان 

جهاني هواشناســي نيز گفت: »با استفاده 
از اصطاحات ورزشــي، مي تــوان گفت، 
جو در حال دوپينگ كردن اســت؛ به اين 
معنا كه ما بيشــتر از قبل در حال نظارت 
بر وضعيت آن هســتيم.« نويسندگان اين 
مطالعــه مي گويند از ســال1970، دماي 
سطح زمين ســريع تر از هر دوره 50ساله 
ديگر در 2هزار سال گذشته افزايش يافته 
است. اين گرمايش »هم اكنون بر بسياري از 
شرايط آب و هوايي و اقليمي در هر منطقه 
در سراســر جهان تأثير مي گذارد.« نسبت 
دادن موج گرما مانند موج هايي كه اخيرا در 
يونان و غرب آمريكاي شمالي تجربه شده 
است يا ســيل هايي مانند آنچه در آلمان و 

چين به وقوع پيوسته، تأثيرگذاري انسان ها 
در اين موضوع در دهه گذشــته را تقويت 

كرده است.

عواقب دردناك
گــزارش جديد همچنين روشــن مي كند 
كه گرم شدن هوا تا امروز ما را در بسياري 
از سيستم هاي پشــتيباني سياره اي تغيير 
داده است كه در بازه هاي زماني چند قرن تا 
هزاره ها برگشت ناپذير هستند. اقيانوس ها 
همچنان گرم تر و اســيدي تر مي شــوند. 
ذوب شدن يخچال هاي طبيعي كوهستاني 
و قطبي براي دهه ها يا قرن ها ادامه خواهد 
داشت. پروفسور هاوكينز مي گويد: »عواقب 

ناشي از هر گرم شدن هوا بدتر خواهد شد و 
براي بسياري از اين عواقب، بازگشتي وجود 
نخواهد داشــت.« هنگامي كه صحبت از 
افزايش سطح دريا مي شــود، دانشمندان 
محدوده احتمالي ســطوح مختلف انتشار 
را مدل سازي كرده اند. با اين حال، افزايش 
حدود 2متري تا پايان اين قرن را نمي توان 
منتفي دانست و همچنين افزايش 5متري 
تا ســال2150نيز قابل رد كردن نيســت. 
چنين عواقبي، هرچند بســيار دور به نظر 
مي رسد، ميليون ها نفر را در مناطق ساحلي 
تا سال2100با سيل تهديد مي كند. يكي از 
جنبه هاي كليدي اين گزارش، ميزان مورد 
انتظار افزايش دما و معناي آن براي ايمني 

بشريت است.

اميدواري به انتشار صفر
دستيابي به انتشار صفر خالص شامل كاهش 
انتشــار گازهاي گلخانه اي تا حد امكان با 
استفاده از فناوري پاك، سپس دفن هرگونه 
انتشار باقيمانده با استفاده از جذب و ذخيره 
كربن يا جذب آنها با كاشت درختان است. 
پروفسور پيرس فارســتر از دانشگاه ليدز 
انگلســتان مي گويد: »تصور قبلي اين بود 
كه مــا حتي پــس از صفر خالص شــاهد 
افزايش دما باشيم، اما اكنون انتظار داريم 
كه طبيعت با ما مهربان باشد و اگر بتوانيم 
به انتشار صفر خالص برســيم، اميدواريم 
ديگر دما افزايــش نيابد و اگــر بتوانيم در 
انتشار گازهاي گلخانه اي به صفر برسيم، در 
نهايت بايد بتوانيم مقداري از افزايش دما را 

معكوس كرده و كمي خنك شويم.«

   حقايق منتشر شده در گزارش 
IPCC

  دماي سطح در جهان بين سال هاي2011 تا 
2020 ميالدي 1/09درجه سانتي گراد بيشتر از 

سال هاي 1850تا 1900بوده است.
  5سال گذشته گرم ترين سال هاي ثبت شده 

از سال1850بوده  اند.
  ميزان افزايش اخير سطح دريا در مقايسه با 
سال هاي 1901تا 1971تقريبا 3برابر شده است.

   تأثيرگذاري انســان »بســيار محتمل« 
)90درصد( محرك اصلي عقب نشيني جهاني 
يخچال هاي طبيعــي از دهه1990و كاهش يخ 

دريا در قطب شمال است.
  اين تقريبا قطعي اســت كه گرماي مفرط 
ازجمله امواج گرما از دهه1950مكرر و شديدتر 
شده است؛ درحالي كه حوادث سرد، كمتر مكرر 

و شديدتر شده اند.

   تشويق از نوع آمازوني 
درحالي كه شركت اپل الزام استفاده از ماسك را در اكثر فروشگاه هاي 
خرده فروشي در آمريكا مجددا برقرار كرده است، اما اين شركت در مورد 
درخواست واكسيناسيون از كاركنان خود قبل از بازگشت مجدد به كار 
هنوز تصميم نگرفته است و اين در شرايطي است كه ساير شركت هاي 

فناوري از پيش اين كار را انجام داده اند.
حتي در شركت بزرگ آمازون نيز براي ترغيب كارمندان به واكسيناسيون 
جوايز ارزنده اي درنظر گرفته شده است. در اين شركت به كارمندان رده 
اول اعالم شــده كه درصورت اثبات دريافت واكسن كوويد-19، مبلغ 
500هزار دالر و همچنين اتومبيل و بســته هاي شگفت انگيز تعطيالت 
اهدا مي شود. بزرگ ترين خرده فروش آنالين جهان كه تاكنون تمايلي 
به واكسيناسيون اجبار نيروي كار 1.3ميليون نفري خود نداشت، اميدوار 
است كه اين قرعه كشي، افراد را براي انجام واكسيناسيون كامال متقاعد 
كنند. پيش از اين آمازون اعالم كرده بود كه از تاريخ 9آگوست كارمندان 
اين شركت مجبور به استفاده از ماسك در محل كار خود هستند. همچنين 
اين شركت به كارمندان خود در ازاي دريافت واكسن، هديه 80دالري 
پيشنهاد داده بود. برخي از مقامات بلندپايه آمازون نگران هستند كه در 
پي واكسيناسيون اجباري، برخي از كارمندان ضد واكسن اين شركت، 

تصميم به ترك كار خود بگيرند.
التاري آمازون در واقع شامل 18جايزه مي شــود كه ارزش آن تقريبا 
2ميليون دالر اســت: 2جايزه نقدي 500هزار دالري، 6جايزه 100هزار 

دالري، 5 وسيله نقليه جديد و 5بسته ويژه تعطيالت.

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار به سوی آينده

جايزه هاي عجيب براي تشويق به 
واكسيناسيون

اوج گيري دوباره كوويد-19با سويه دلتا كه از نوع اصلي ويروس 
مولد بسيار مسري تر است، باعث شــده تا روند واكسيناسيون در 
بسياري از كشورها جدي تر و ســريع تر پيگيري شود. در اين بين 
همچنان افرادي هستند كه با وجود مشاهده مرگ ومير ناشي از 
اين بيماري خطرناك، باز هم تن به واكسينه شدن نمي دهند. از 
اين رو، در برخي كشورها مانند آمريكا براي واكسيناسيون جايزه 

تعيين كرده اند.
شايد براي ايراني ها تعجب آور باشد اما در بين مخالفان واكسن، 
جوانان و نوجوانان آمريكايي سهم عمده اي دارند؛ بر همين اساس، 
موريل باوسر، شهردار واشنگتن دي سي براي تشويق جوانان به 
واكسيناسيون كوويد-19براي آنها جوايزي ازجمله ايرپاد، كارت 

هديه يا بورسيه 25هزار دالري درنظر گرفته است.
به گزارش هيل، افراد 12تا17ســاله كه در سايت واكسيناسيون 
Brookland MS، Sousa MS يا Johnson MS واكســينه 
شــوند با اثبات دريافت نخستين دوز واكســن، يك شانس براي 
دريافت بورســيه 25000دالري، iPad و هدفون ايرپاد دريافت 
مي كنند. شهردار باوسر در توييت توضيح داد كه: جوانان در بازه 
سني اعام شده بايد نخستين دوز واكسن خود را در يكي از 3سايت 
واكسن جوانان دريافت كنند و پس از آن، مي توانند هديه خود را از 

بين يك جفت ايرپاد يا كارت هديه انتخاب كنند. 

تأثير بشريت هشداري براي آب و هوامتوسط افزايش سطح آب درياها

1/1
افزايش دما از زمان »جامعه پيش 

صنعتي«
 

2400
ميليارد تن، دي اكسيدكربن 

تاكنون توسط بشر توليد شده 
است.

500
ميليارد تن دي اكسيدكربن 
ديگر، شانس 50-50 براي 

ماندن زير افزايش 1/5درجه 
سانتي گرادي به ما مي دهد.

40
ميليارد تن دي اكسيدكربن 

ساالنه توسط بشر توليد مي شود.

   دماي هوا در تمام سناريوهاي 
مربوط بــه انتشــار گازهاي 
گلخانــه اي تا ســال 2040به 
1/5درجه ســانتي گراد باالتر از 

سال هاي 1850تا 1900مي رسد.

   در همــه ســناريوهاي 
ارزيابي شــده، قطب شــمال 
به احتمال زيــاد حداقل يك بار 
پيش از سال2050در فصل گرما به 
طول كامل عاري از يخ خواهد شد.

   برخي از حوادث شــديد و 
بي سابقه در تاريخ با گرم شدن 
1/5درجــه ســانتي گرادي نيز 

افزايش مي يابند.

   پيش بيني مي شــود حوادث 
شديد ســطح دريا كه يك بار 
در قــرن اخير رخ داده اســت، 
دست كم ساالنه در بيش از نيمي 
از مكان هاي جزر و مد ســنج تا 

سال2100رخ دهد.

   در بسياري از مناطق، احتماالً 
گرماي هواي منجر به آتش سوزي 

افزايش مي يابد.

انتشار جامع ترين گزارش علمي تغييرات آب و هوايي از سوي سازمان ملل، 
زنگ خطر را براي بشريت به صدا درآورده است

زمین در وضعیت قرمز

مشاهده شده
شبيه سازي شده با 
بشر و عوامل طبيعي

شبيه سازي شده 
فقط با عوامل طبيعي

بعيد، اما در صورت تشــديد و تداوم استفاده از 
سوخت هاي فسيلي و بي ثباتي ورقه هاي يخ 

آينده با تشديد استفاده از 
سوخت هاي فسيلي

سناريوهاي 
مختلف ديگر

مشاهده افزايش در سطح دريا

آينده براساس پايداري

آيا افزايش دما را مي توان 
زير 1/5درجه سانتي گراد 

نگه داشت؟

5پيش بيني علمي درباره 
آينده
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 اگر مديريت اصالح نشود، وضعيت بدتري را 
تجربه خواهيم كرد

 محمداسماعيل اكبري، مشاور عالي سابق وزير 
بهداشــت دولت دوازدهم هم بر اين موضوع 
تاكيد مي كند. او به همشهري مي گويد: »قبال 
پيش بيني كرده بوديم با شرايط فعلي، تعداد 
فوتي هاي كرونا در تابســتان امســال روزانه 
به باالي 400نفر مي رســد، حاال هم شــاهد 
هستيم كه فوتي ها نزديك به 600 نفر در روز 
شده اســت.« او كشــور را در مديريت كرونا، 
ناموفق مي داند و مي گويد: »ما در ايران، روال 
علمي براي كنترل ويروس كرونــا نداريم. ما 
تنها مي توانيم بيماران كرونايي را مهار كنيم، 
اما ويروس را نه. از ســوي ديگر، ايزوالسيون 
نداشتيم و در زمينه رديابي بيماران، به خوبي 

عمل نكرديم؛ درحالي كه هر بيماري كه مبتال 
مي شود، قطعا با افراد ديگري در تماس است كه 
آنها را هم بيمار مي كند، اما در كشور، اين موارد 
پيگيري نمي شوند.« به گفته اين متخصص، در 
ايران روال علمي مديريت و كنترل كرونا، طي 
نشده است؛ روالي كه تاكنون در پيش گرفته 
شده، نادرست بوده و اگر اصالح نشود، شرايط 
بدتر مي شود: »ما وضعيت بدتري را هم تجربه 
خواهيم كرد. دليل كاهش مرگ در كشورهاي 

ديگر، مديريت درست كرونا بوده است.«

محدود كردن بخش خصوصي براي واردات 
واكسن، سياست درستي نبود

از سوي ديگر، محمدحســين قرباني، مشاور 
وزير بهداشت دولت دوازدهم هم در گفت وگو 

با همشــهري، مي گويد: براي قطع زنجيره، 
تنها راه، واكسيناسيون گروه هاي هدف است؛ 
در غير اين صورت بر اســاس اعالم سازمان 
بهداشت جهاني، ممكن است دوباره افرادي كه 
واكسن تزريق كرده اند، مبتال به كرونا شوند. او 
به بدعهدي برخي كشورها در واردات واكسن 
به ايران اشــاره مي كند و مي گويد: »قرار بود 
62 ميليون دوز واكســن وارد كشور شود، اما 
با وجود امضاي قــرارداد و تامين منابع مالي 
آن، كشــور مربوطه به تعهــدش عمل نكرد. 
وعده هاي ديگري هم بود كه عملياتي نشــد. 
قرار بود واكســن هاي داخلي توليد شود، اما 
آنطور كه انتظار مي رفــت، پيش نرفت. حاال 
هم رئيس دولت ســيزدهم تاكيــد كرده كه 
همه توجهات نظام بايد بــراي فراهم كردن 

آمــار مبتاليــان  ديروز

40808
واكســن های تزريق شــده)دوز(
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روند مرگ هاي كرونايــي همچنان صعودي 
است؛ به طوري كه روز گذشته، براي دومين بار 
در مردادمــاه، ركــورد جديــدي در ميزان 
مرگ هاي كرونايي ثبت شــد و آمار فوت از 
542 نفر در روز يكشــنبه به 588 نفر در روز 
دوشــنبه رســيد. آمار ابتال هم به شدت باال 
رفته است. روز گذشته باالترين ميزان ابتالي 
روزانه كرونا در 17 ماه گذشته به ثبت رسيد؛ 
40 هزار و 808 نفر. گفته مي شود آمار باالي 
ابتال به دليل شيوع جهش دلتاست و پيش از 
اين در پيك هاي قبلي چنين گونه اي شــايع 
نشده بود. براساس اعالم وزارت بهداشت، در 
حال حاضر 336 شهر كشور در وضعيت قرمز، 
84 شــهر در وضعيت نارنجي و 28 شهر هم 
در وضعيت زرد به سر مي برند. اين وزارتخانه 
روز گذشته، اعالم كرد كه تاكنون 13 ميليون 
و 2هــزار و 245نفــر دوز اول و 3 ميليون و 
146هزار و 130نفر هم هر دو دوز واكســن 
را دريافت كرده اند. امــا به گفته متخصصان 
عفوني و ويروس شناسان، عدد تزريق هر دو 
دوز واكسن، براي جمعيت 80ميليوني كشور 
بسيار ناچيز است و نبايد انتظار مهار مرگ ها 
را در روزها و هفته هاي آينده داشــت. 18روز 
از مرداد گذشته و تنها در همين مدت كوتاه، 
6هزار و 477 نفر جانشان را از دست داده اند و 
575 هزار و 697 نفر هم بيمار شــده اند. آمار 
فوتي هاي 18روز مرداد امســال در شرايطي 
است كه سال گذشته، در 31 روز مرداد، 5 هزار 
و 642 نفر جان باختنــد و 73هزار و 625 نفر 
مبتال شــدند. باالترين ميزان مرگ در مرداد 
سال گذشته 235 نفر بود. حاال در اين وضعيت، 
مسئوالن وزارت بهداشت در جابه جايي وزراي 
بهداشــت و انتقال دولت دوازدهم به دولت 
سيزدهم، سكوت اختيار كرده اند. هيچ مسئولي 
از اقدامات جديد و فوري براي مهار اين ميزان 
مرگ ها، سخن نگفته و هنوز تصميمي جدي 
گرفته نشده است. عليرضا ناجي، رئيس مركز 
تحقيقات ويروس شناسي دانشگاه علوم پزشكي 
شهيدبهشتي، مانند بسياري از فعاالن نظام 
ســالمت، براي خروج از بحران، بر قرنطينه 
كامل شهرها تاكيد مي كند. او به ايسنا مي گويد 
كه در همين وضعيت بايد شناسايي بيماران 
افزايش پيدا كند، تست هاي تشخيصي بيشتر 
شــود و از همه اينها مهم تر، واكسيناسيون 
با ســرعت بيشتري انجام شــود. فعاالن اين 
حوزه تاكيد مي كنند كه براي خروج از بحران، 
بايد 70درصد جمعيــت در كوتاه ترين زمان 

واكسينه شوند.

واكسن و انجام واكسيناســيون باشد.« او از 
مردم هم مي خواهد تا همراهي بيشتري براي 
واكسيناسيون داشته باشند: »االن وقت آن 
نيست كه بگوييم وزارت بهداشت خوب عمل 
نكرده يا عملكرد دولت قبلي مناسب نبوده 
است. حاال بايد همه پروتكل ها را رعايت كنند 
و واكسيناسيون را طبق سند ملي انجام دهند. 
پيشرفته ترين كشورها با درصد باالي تزريق 
واكسن، اقدام به قرنطينه و محدوديت هاي 
تردد كرده اند.« مشــاور ســابق وزير دولت 
دوازدهم به محدوديت هاي واردات واكســن 
از ســوي بخش خصوصي هم اشاره مي كند 
و مي گويد: »محدود كردن بخش خصوصي 
براي واردات واكسن، سياست درستي نبود. 
بايد هر كس توانايي واردات داشــته باشــد، 
واكســن وارد كند. وزارت بهداشت هم قطعا 
استقبال   كند. اينجا تنها شرط، رعايت زنجيره 
سرما و تحويل واكســن به وزارت بهداشت و 
ســتاد ملي مقابله با كروناست تا از آن طريق 
توزيع شود.« به گفته او، در حال حاضر افرادي 
از بخش خصوصي در تالشند تا واكسن وارد 
كنند: »اگر من متولي مســتقيم كرونا بودم، 
دست نياز به تمام كشورها براي تامين واكسن 
دراز مي كردم. الزم است مردم بدانند مسئوالن 
در حال پيگيري براي تامين واكسن  هستند. 
مردم سرمايه هاي اجتماعي اند و براي ايجاد 
اعتماد ميان آنها و نظام، بايد شفافيت وجود 
داشته باشد، بايد از تمام ظرفيت ها براي تامين 
واكسن استفاده شود. اگر اعتماد مردم از بين 
برود، ديگر به راحتي نمي توان آن را بازگرداند. 
اگر اختاللي در روند تامين واكسن ايجاد شده، 
بايد به صراحت با مردم در ميان گذاشت. نبايد 
دنبال متهم كردن اين و آن بود. بايد آستين ها 
را باال زد و فقط در فكر بهتر كردن اوضاع بود.« 

در 18 روز مرداد امسال 6 هزار و 477 نفر جانشان را 
بر اثر ابتال به كرونا از دست دادند، در حالی كه در 31روز 
مرداد سال گذشته 5هزار و 642 نفر فوت كرده بودند

بــراي دومين بار در 2 روز گذشــته، شــمار فوتي هاي 
كرونــا با مــرگ 588 نفر ركــورد جديــدی ثبت كرد

گروه دارويي بركــت از 26خرداد تا كنون 2ميليون و200هزار دوز واكســن به وزارت صعود مرگبار
بهداشت تحويل داده كه براســاس آمارهاي اعالم شده 2ميليون دوز از اين واكسن ها 
به صورت عمومي تزريق شده است. حميدرضا جمشيدي، رئيس هيأت گروه دارويي 
بركت  روز گذشته  در بازديد خبرنگاران از خط توليد اين واكسن، با اعالم اين موضوع، 
توضيح بيشتري داد و گفت: »دانش فني واكسن بركت صددرصد ايراني بوده و به دست 
دانشمندان ايراني اتفاق افتاده اســت و حتي يك درصد هم كپي كشور ديگري نبوده 
است . ما 27آذر سال گذشته، كلنگ مجموعه ساخت واكسن را زديم و بعد از هند و چين 
بزرگ ترين سايت توليد واكسن بر مبناي ويروس غيرفعال را با وجود تحريم ها داريم.« براساس اعالم جمشيدي، 
650نفر در اين ماه ها 24ســاعته روي اين پروژه كار كرده اند و همه تجهيزات  به سختي وارد كشور شد . او گفت: 
»آمريكايي ها از روزي كه بركت، مجوز وارد شدن به بازار ايران را گرفت، واردات واكسن كرونا را تسهيل كردند و علت 
اينكه در يك ماه اخير ميزان واردات بيشتر شده همين امر است.« او همچنين درباره 3خط توليد واكسن بركت كه 
فاز اول آن در حال توليد انبوه است، گفت:  »در خط اول توليد بين 3.5 تا 4ميليون دوز واكسن در ماه، توليد خواهيم 
داشت. از ابتداي توليد تاكنون 2.2ميليون دوز واكسن تحويل وزارت بهداشت شده و يك ميليون و 100هزار دوز ديگر 
هم آماده تحويل است. 5 تا 6ميليون دوز هم توليد كرده ايم كه با طي كردن تست هاي كنترل كيفي تحويل وزارت 
بهداشت مي شود. خط دوم توليد هم ظرفيتي بين 6 تا 8ميليون دوز دارد كه به زودي راه مي افتد و با توليد ماهانه 
حدود 12ميليون دوز واكسن كرونا، بخش زيادي از نياز كشور تامين مي شود.« روز شنبه، 16مرداد، وزارت بهداشت، 
آمار واكسن هاي تزريق شده را به تفكيك نوع واكسن منتشر كرد. در اين گزارش آمده بود كه تا آن تاريخ، يك ميليون 
و 2هزارو641دوز واكسن بركت براي نوبت اول و 10هزارو310دوز واكسن براي نوبت دوم تزريق شده است. رئيس 
هيأت گروه دارويي بركت در ادامه به ارسال مقاالت توليد واكسن بركت به مجالت معتبر در روزهاي آينده اشاره 
كرد وگفت: »ما داده هاي فاز يك و دو را به صورت خام منتشر كرديم. يك تيم هم براي نگارش مقاله تشكيل داديم 
و 35صفحه مقاله انگليسي و 100صفحه ديتاهاي خام است كه در روزهاي آينده براي مجالت معتبر دنيا فرستاده 
مي شود. ما مستندات را براي سازمان جهاني بهداشت آماده كرده ايم و درخواست جلسه با سازمان جهاني بهداشت 
را داده ايم و پيگير تأييديه سازمان جهاني بهداشت هستيم. اگر بتوانيم مصوبه سازمان جهاني بهداشت را بگيريم، 
امكان صادرات واكسن را هم خواهيم داشت.« جمشيدي از تزريق 2ميليون دوز واكسن بركت در كشور خبر داد و 
گفت كه اين تزريق ها، كمترين عوارض  را داشته است: »يك كميته مستقل داده هاي مربوط به واكسن و مرگ  هاي 
آن را بررسي مي كند.« در ادامه حامد حســيني، مدير كارآزمايي باليني دانشگاه علوم پزشكي تهران هم درباره 
فوتي هاي ناشي از تزريق واكسن بركت كه سؤال يكي از خبرنگاران بود، توضيح داد: »هيچ گزارشي مبني بر مرگ 
افرادي كه 2هفته از تزريق دوز دوم آنها گذشته است، نداشتيم، اما در فاز يك، يك نفر به دليل مشكل قلبي پس از 
دريافت دوز اول و در فاز دوم يك نفر به دليل مسموميت دارويي آن هم  در بازه دريافت واكسن دوم و تزريق واكسن 
اول  و در فاز سوم يك نفر ديگر بر اثر ابتال به كرونا بين دوز اول و دوم، جانشان را از دست دادند؛ يعني در مجموع 3نفر 

در كل كارآزمايــي باليني فوت 
كردند.« حســن جليلي، مدير 
پروژه واكسن بركت هم در پاسخ 
به سؤال همشهري درباره تأخير 
در توليد و تحويل واكسن هاي 
وعده داده شده گفت: »از شهريور 
هفته اي يك ميليون دوز واكسن 
را به وزارت بهداشــت تحويل 
خواهيم داد و پيش بيني ما اين 
است كه با تكميل خط دوم بين 
6 تا 6.5ميليون دوز واكسن به 

ظرفيت فعلي افزوده شود.«

مسئوالن گروه دارويي بركت وعده دادند

 تحويل يك ميليون دوز واكسن در هفته از شهريور
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داريوشقنبريدرگفتوگوباهمشهريازنشانههايپاياندولتميانهروميگويد

 سياهه عهدها 
بررسيكارنامههشتسالهحسنروحاني

كداموعدههاتحققپيداكردندوكدامهافراموششدند؟
دولتروحانيبهگمانخيليها،بدشــانستريندولت42سالحياتجمهوري
اسالمياست؛ازيكسو،دولتاولاينرئيسجمهور،درشرايطيرويكارآمدكه
ايرانبارشداقتصاديمنفيهفتدرصدي،تورمچهلدرصديوجنگاقتصادي
دستوپنجهنرمميكرد.ازســويديگرتالشهايكابينهدولتدوماوبرايزنده
نگهداشــتنبرجام،راهبهجايينبردچراكهعجيبترينگزينهممكندرآمريكا
بهعنوانرئيسجمهورانتخابشدتادر4سالرياستش،همهآنچهديپلماتهاي
ايراندرقالبيكتوافقتاريخيبهدســتآوردهبودند،بابدعهديبرباددهد.اين
گزارشچندانبهدنبالچراييتحققيافتنيانيافتنوعدههانيستوصرفابهليست

كردنمهمترينآنهادركنارهمميپردازد.

اعتدال؛ جرياني كه ناكام ماند
5تحليلگرمسائلسياسي2جرياناصالحطلبواصولگرادرموردروندحزب

اعتدالوتوسعهدر8سالدولتتدبيرواميدميگويند
اعتدالگراييجريانياجتماعي-سياسيبااستراتژيمشخصتوسعهاستكه
دركناراصالحطلبيواصولگراييقرارميگيــرد.اينمفهومتاپيشازانتخاب
حسنروحانيبهرياستجمهوريدرسال1392،درميانطيفيارانمرحوم
هاشميرفسنجانيتحتعنوانحزباعتدالوتوسعهتعريفشدهبودوليپس
ازانتخابروحانيباشعار»اعتدال«،درجامعهسياسيايرانرايجشدودرتالش
بودبرايخودهويتيمستقلتعريفكندامادرطول8سالگذشتهكهقدرت
دردستاينحزببودبايدديدآياميتوانايندولتراشاخصيبرايعملكرد
جرياناعتدالدرآينــدهقرارداديااينكهباپاياندولــتتدبيرواميدبهپايان

اعتدالرسيدهايم.

جهان ميانه روي
منتقدانسياستچهنظريدربارهعملكرددولتهايميانهرودارند؟

ميانهرويمدلياموضعيسياسياستكهعالوهبرپذيرشتوازنبرابريوقشربندي
اجتماعي،مخالفتحوالتسياسياستكهمنجربهگرايشبيشازاندازهبهچپيا
راستخواهدشد.سياستهايچپميانهروياراستميانهرو،هردوبهمركزگرايي
تمايلدارندودرعينحالتمايلنامحسوسيهمبهسمتهايمربوطبهخود،چپيا
راستدارند.دولتكانادايكيازمشهورتريندولتهادرجهاناستكهسابقهتاريخي
دراستفادهازمدلسياسيميانهرويدارد.هردوحزبليبرالومحافظهكاركانادابر
جذبحداكثريازرايدهندگانمتمركزهستند.ليبرالهايكاناداييكههمواره
درفضايسياسيكشورجايگاهيمسلطترداشتهاندهموارهنسبتبهمحافظهكاران
راستگرايميانه،ميانهروتربودهاند.درجامعهكاناداسياستهايراستگراييافراطي

ياچپگراييافراطيهرگزدرمقامبرترينبودهاند.
16 1415

كابينهفنساالر
بهجایكابينهاعتدالی

روزنامهكيهان1۷بهمن135۷،وقتيميخواست
نخستوزيردولتموقتانقالبرامعرفيكند،او
را»بازرگان،ميانهروومستقل«ناميد.ميانهروي
دركورانانقالبنهمذمومكهصفتيمقبولبودوميانهروهانهبهتسميه،كهبه
توصيفنيزازانقالبيونبودند.طنزروزگاراستياجدروزكار،اينكهمنتقدين
جديشيخصادقخلخالي،ازمعممينشــورايانقالببودندوموافقينشاز
معمرينچپ.اينآيتاهللطالقانيبودكهدرجلسهشورايانقالبگفت:»آقاي
خلخاليآدمعادلياستوليمعتدلنيست.«وآيتاهللبهشتياعتراضداشت:
»اينكهگفتندهروئينقاچاقداشتههويدا،كجسليقگياست«.امانورالدين
كيانوري،دبيراولحزبتوده،ازنامزديخلخاليدرانتخاباترياستجمهوري
اولدفاعكردو»خدماتپرارزشاودرزمينهقلعوقمعضدانقالب،جنايتكاران
وسرسپردگانرژيمگذشته«راستود؛ازاوكهميگفت»براثرفشاروتوطئه
ضدانقالبوگروههاوجناحهايسازشكاريمانندبازرگانهاو...،ازكاربركنار

شد«.
درهمانانتخاباتاولانقالبيونودررأسآنهاحزبجمهورياسالمي،پساز
جاللالدينفارسي،رأيبهحسنحبيبيدادندكهتاآخردرميانهزمينايستاد.
سكهميانهرويازاعتبارنيفتاد؛آنكهبهسفارتتسخيرشدهآمريكانرفتوگفت
»غصبياستونمازندارد«،آيتاهللمهدويكني،رئيسكميتههايانقالببود؛
»مناينحركت،يعنياشغالسفارترانميپسنديدمواينرانميپذيرفتمكه
بهسفارتخانهها،بهخصوصسفارتآمريكاحملهكنيم.مناينرامضرميديدم؛
براياينكهاوالازنظرقوانينبينالملليريختنبهسفارت،ولواينكهماميگوييم
النهجاسوســي،دردنياموردپذيرشنيست.شايدهمهســفارتخانههاالنه
جاسوسيباشند.اصالروالمعمولهمهسفارتهاهميناستكهازاينكارها

ميكنند؛حاالعدهايبيشتروعدهايكمتروآنهاكهقدرتمندترندبيشتر.«
ميانهروي،متاعمشــتريدارانقالبيــونمجلسشــد؛ازدورهدومتاپنجم،
جمعيسينفرهازهردوجناح»مجمععقال«راشــكلدادندكهدرآن،هم
حسنروحانيعضويتداشتوهممهديكروبي؛همبياتزنجانيبودوهم
موحديكرمانيوهمينطيفبودكهبهختمجنگاصرارداشت.تبارسياسي
حسنروحاني،بههمينمجمععقالبرميگردد؛نامزدانتخاباتكهشدگفت:
»منهميشــهفردياعتدالگراوميانهروبودهوهموارهبااصولگرايانمعتدل
صميميبودم.يكيازعالئمشهماينكهدرمجلسدومباطيفبنديراست
وچپ،فراكسيونيتشكيلدادمكهبهجلسهعقالمعروفشدهبود«.بعدهادر

كابينهاشدووزيركشورواطالعاتراازهمينمجمععقالانتخابكرد.
باپايانجنگوتغييرپارادايمسياســي،جابهجاييهاييدرجناحهايقدرت
صورتگرفت؛چپدرمجلسسومغالبشدوراســتميانهدردولت.اكبر
هاشميرفســنجانيبهرأسدولت»ميانهروها«رفتوحســنحبيبيشد

معاونش.
اعتدالوميانهرويهنوزبرمدارتوفيقبود؛ســيدمحمدخاتمي،باردومكه
رأيآورداطمينانداداصالحاتشدرچارچوبقانوناستو»بازهمميگويم

اعتدال«.
دورهپسينمحاقميانهرويبودوعصربعديدورهطلوعدوبارهاش.روحاني
دولتشرابه»معتدلوميانهروبودن«شناســاندوابايينداشــتبگويد:»از
ابتدابهعنواناصولگراييميانهروواصالحطلبيمعتدلفعاليتداشتهام«.در
نخستينپرسشمهردورهرياستجمهورياشازدانشآموزانپرسيد:»اگر
پدرشمارئيسجمهورباشدچهاقداميرابهاوتوصيهميكنيدكهبتوانداعتدال
وميانهرويرادرهمهابعادزندگيواجتماعجامعهايرانيبگستراند؟«اصرار

داشتميانهرويتنهاراهنجاتاستوبرگشتناپذير.
حاالدرروزوداعروحاني،ســؤالايناســتكهآياپايــاندورهاو،آخرعصر

ميانهروياست؟
بازرگانپسازاســتعفاازنخســتوزيري،وقتيبهسازشــكاريودورياز
آرمانهايانقالبمتهمبود،بــاباالترينآرابركرســيصندليمجلساول
نشست.پاياندورههاشــمي،افولمرداناعتدالنبود؛دردولتاصالحات،
مردانسازندگيوزيرومعاونبودند.حتياگرنبودتشتتآراباتعددكانديداها
درانتخابات84،نوبتبهمحموداحمدينژادنميرسيد.بازاركسادشدتا92

كهدوبارهميانهرويسكهغالبشود.
حاالديگراســمدولت،اعتدالبودواگررويهمانندچهارسالاولبود،چهبسا
اقبالعموميبرميانهرويميمانداماپسازچهارسالمذاكره،برجام،خروج
بدونجنگازفصلهفتممنشورمللمتحد،رشداقتصادي،تورمتكرقمي
و...چهارسالانواعباليايطبيعيوسياســيباريدنگرفت؛ازسيلوزلزلهو
خشكساليگرفتهتاظهورترامپوسقوطقيمتنفتوبلوايبنزينوترورسردار
سليمانيوسقوطهواپيماياوكراينيوسرآخرهمكروناو....فقطماندهبود

فورانآتشفشاندماوندبرايتكميلكلكسيونباليا.
دراينبدخوانيخطهــا،حاالخطاهابودكهيكييكــي،بدبياريميآورد؛
ازحكايت»صبحجمعه«تا»روزشــنبه«؛ازنابردباريجيبمردمدربرابر
گردنكشيدالرو...دولتروحاني،شــدبداقبالتريندولتمعاصر.اگرنبود
اينآوارمصيبت،امــروزآماروقضاوتيديگرپيشروبــود.اماآنچهپساز
چهارسالقحطي،درســيلوماند،برجامبودكهآنهمتنهامتاعميانهروي
اســتكهدربازارماندهواتفاقابودونبودش،خواستونخواستميانهروي
است.ميراثروحانياستدرتاريخايرانبامعماري»ظريف«؛بناييكهچه
آبادوچهويران،نشــانميدهدجاييدرميانهاســت؛جاييمابينستيزو

سازشوهجوموتسليم.
ميانهروياماراهخودميجويد؛خسوفدارداماغروبنه،تعليقدارداماحذف

نه.اينصدايهميشهخواستنيتاريخاست.

يادداشتيك

اعتدال در خسوف
سرگه بارسقيان

روزنامهنگار

سیاست
میانه روی

این شماره

شنيدهشــدنكلمه»اعتــدال«پسازعبــورازدل
تندرويهاوحتيتكرويهايدورانرياستجمهوري
احمدينژادموجبشدتابســياريچشماميدبهاين
نسخهجديدفضايسياسيكشورداشتهباشند.درمدل
اعتداليقراربراستفادهازافرادميانهرويجناحچپو
راستبود.بهعبارتديگرتفاوتينداشتكهيكچهره
سياســيقباياصالحطلبيبهتندارديااصولگرايي؛
مهمقرارگرفتندرخطمشيميانهرويويافتنراهحل

مشكالتدراينبستربود.
فضايسياسيايران-درادوارمختلفوباتوجهبهتغيير
مشيسياسي-چهرههايمختلفيهمچونناطقنوري
ومرحومهاشميرفســنجانيرابهعنــوانچهرههاي
ميانهروشــناخت؛چهرههاييكهبرخاســتهازدامن
اصولگراييبودنداماهنگامحلمشكالتازهمنشيني
بااصالحطلباندريغنميكردندتاجاييكهدرگذرزمان
تفكراتآنهادرميانهتفكراتچپوراستقرارگرفت.
امابهجرأتميتوانشيوهادارهدولتباايدهاعتدالو
ميانهرويرابهنامحسنروحانيثبتكرد.روحانيدر
اينشيوهتالشكردتاجامعهايرانيراازآفتافراطو

تفريطدوركند.
كابينهاولســنگمحكيبودتاحســنروحانيايده
اعتدالوميانهرويراپيادهكند.اوباانتخابچهرههايي
ازمياناصولگرايانواصالحطلبانميانهرودركنارحزب
اعتدالوتوســعهدراينمســيرگامبرداشتوبهاين
ترتيبعقالنيتمتكيبراعتدالدردستوركاردولت

يازدهمقرارگرفت.
داريوشقنبــري،چهرهاصالحطلــب،درگفتوگوبا
همشــهريتوضيحدادكهبحثاعتداليكاصطالح
تعريفشــدهدرادبياتسياســيايراننبودوحسن
روحانيدرقامتكانديدايانتخاباترياستجمهوريو
پسازپيروزيبهعنوانرئيسدولت،اينايدهرامطرحو
پيگيريكرد؛»بحثاعتدالتاپيشازحسنروحانيدر
فضايسياسيايرانشناختهشدهنبودومنظوررئيس

دولتهاييازدهمودوازدهمنيزازدولتاعتداليهمان
دولتفراجناحيبود.روحانيتالشكردتاهردوجناح
راداشتهباشدتاازاينطريقاجماعيدرشرايطتحريم
ايجادكندوكشورراازمناقشاتداخليدورنگهدارد.«

روحانيدرهماننخستينروزهايشروعكارشاعالم
كردكهبهدنبالتشكيليكدولتاعتدالياستوبه
هميندليلبسياريتصوركردندكهازاعتداليونهر
دوجناحدركابينهاستفادهخواهدشد.براساسگفته
قنبري»روحانيدركابينهاولبهايننگاهپايبندبوداما
دركابينهدوم،آقايروحانيبيشــترگرايشبهسمت
راستپيداكرد.دليلاينگرايشراميتواندرعوامل
مختلفيجستوجوكردويكيازاينداليلميتواند
اينباشدكهروحانيپسازدوردومديگرنيازبهحمايت
اصالحطلباننداشتوازسويديگرمسئلهبازگشت
تحريمهاموجبشــدتاروحانيتصوركندشــرايط
همچونقبلنيست.اونيازداشتخودرابهجناحراست
نزديككندتاشرايطبرايبهدستآمدناجماعمهيا
شود.درحقيقتبايدگفتكهروحانيبهدليلروحيه
خاصيكهداشتازچالشوتنشپرهيزميكردودر
دوردومسعيكردتاباامتيازبيشتربهجرياناصولگرااز

ايجادتنشجلوگيريكند.«
درواقعميتوانگفتكهايدهدولتاعتدالگراوميانهرو
درقدماولتوانستنظربسياريرابهخودجلبكندو
حتيبهعنوانيكضرورتدرفضايسياســيكشور
موردقبولقرارگيردامادرادامهمسيرآناعتدالوعده
دادهشدهدراســتفادهازنيروهايسياسيوپيروياز
مشيسياسياعتداليكمرنگترشــد؛»تاجاييكه
شاهدبوديمبسياريعنوانكردندكهحسنروحانيبه

اصلاصولگراييخودبازگشت.«
ناتوانيحســنروحانيدراجرايدرستايدهدولت
اعتداليكهخودطراحآنبود،انتقادهايبســياري
راروانهاوكــرد.هرچندروحانيتــالشكردتانگاه
اعتداليخــودرادرتصميمگيريهاياجراييحفظ

كندامافاصلهگرفتــناوازاصالحطلبــاندردولت
دوموبهرهگيرياوازنيروهايــيكهزيرپرچمحزب
اعتدالوتوسعهقرارداشتند،موجبناكامماندنايده
دولتاعتداليشد.باوجوداينانتقادهاوتغييرمشي
روحانيدرمسيراعتداليدولت،قنبريمعتقداست
كهدولتاعتداليدركورانمشكالتايرانچارهساز
بود؛»ايدهدولتاعتداليذاتاًايرادينداردومســائل
ايجادشدهدرزماناجراياينمدلادارهكشورمربوط
بهمدلدولتميانهروواعتدالينبود.بايدقبولكنيم
كهاگردرشرايطتحريم،مدلدولتميانهرو-هرچند
ناقص-اجرانميشــد،چالشهايبيشتريكشوررا
درگيرميكرد.بنابراينبايدبدانيمكهمدلاعتداليدر
بازهزمانيرياستجمهوريحسنروحانيتاحدودي
شرايطرابرايحلمسائلكشورمهياكرد.بهعبارت
ديگرهرچنداعتدالبهمعنــايبرقراريتعادلميان
دوجناحاصالحطلبواصولگرااجرايينشــدامابايد
بگوييمكهدولــتميانهروواعتدالــيدردولتهاي
يازدهمودوازدهمتاحدوديپاســخگويشــرايط

بحرانيكشوربود.«
افزايشتقابلجناحراســتوچپدرسالهاياخير
موجبشدهاستتاهمنشينيطيفميانهروبهامري
دورازذهنتبديلشود.قنبري،چهرهاصالحطلب،نيز
معتقداستجناحاصولگراواصالحطلبجايگاهسنتي
خودراازدستدادهاندوهماكنونبايكدرهمريختگي
فضايسياسيمواجههستيم؛»مرزبنديجناحهاي
سياسينسبتبهگذشتهتغييركردهاستوبههمين
دليلبهراحتينميتوانانتظارپيگيريمشياعتدالي

راداشت.«
ناتوانيدولتروحانيدراجرايكاملايدهدولتاعتدالي
وميانهروايننگرانيراايجادكردهاستكهديگرتكرار
اينايدهدرقامتيكدولتچندانقابلتصورنيست
وبايدعمراينايدهرامحــدودبهكابينهاولروحانيو
برخيازسياســتهاياوبدانيم؛نكتهايكهداريوش

قنبريچندانباآنموافقنيســتچراكــهازنظراو
دولتســيزدهمنيزميتواندپرچمدولتاعتداليرا

بهدستبگيرد.
هرچنداينتحليلباتوجهبهگزينههايمطرحدرمورد
كابينهابراهيمرئيسيامريدورازذهنبهنظرميرسد
امااينچهرهاصالحطلبباخوشبينيآنرابهعنوان
يكنقطهاميدوامريممكندرفضايسياسيكشور
يادميكند؛»خاستگاهآقايرئيسيجرياناصولگرايي
است.باوجودايندرفضايرقابتهايرياستجمهوري
عنوانكردهاندكهخودرامتعلقبهيكجريانسياسي
نميدانندوبهدنبالتشكيلدولتجناحينيستند.اگر
بخواهيمازدولتسيزدهمصحبتكنيمبايدبگويمكه
براساسصحبتهايرئيسيدرروزهاياولميتوان
چنينبرداشتكردكهايشانبهدنبالدولتفراجناحي
استاماگزينههايپيشنهادياوبرايچينشكابينه
نشانازاينواقعيتداردكهدولتسيزدهمدرمسير
دولتاعتداليقرارنخواهدگرفــتوگزينههاييكه
مطرحشدهاندبيشترازجناحاصولگراهستند.امابايد
منتظربمانيموببينيمكهاينگمانهزنيهاتاچهحد

درستاست.«
درواقعقنبريازاميدخودبرايتشكيلدولتسيزدهم
سخنميگويد،هرچنداينخواستهجامهواقعيتبه
تننكند؛»باتوجهبهحاميانوافراديكهازرئيســي
حمايتكردهاندبايدبگويمكهاجراياينايدهچندان
شدنينيستامامواضعرئيسدولتسيزدهمدردوران
قبلوبعدانتخابوهمچنينتأكيداوبرنگاهفراجناحي
اينتوقعراايجادميكندكهاينايدهبيشترموردتوجه
قرارگيرد.حالبايدببينيمكهاينوعدههادرمقامعمل

چقدرموردتوجهقرارميگيرد.«
باپاياندولتحســنروحانيبهعنوانفرديكهبراي
نخستينبارايدهبناگذاشتندولتياعتدالگراوميانهرو
رامطرحكرد،اينسؤالايجادميشودكهاگربخواهيم
واقعبينانهبهتحليلفضايسياســيكشوربپردازيم
بايدامكانادارهدولتبااينسبكوسياقاعتداليرا

تمامشدهبدانيمياخير؟
ســؤاليكــهداريوشقنبــريدرپاســخبــهآناز
يكگزينهديگربرايادارهكشــورســخنميگويد؛
فنســاالرهابهجاياعتدالگرايان.ازنظراينچهره
سياسياصالحطلبشــرايطبحرانيكشورنيازمند
فنساالرهاســتوديگرنيازينيســتكــهتنهابه
گزينههاياعتداليتوجهداشــتچراكهفنساالرها
)تكنوكراتها(درهرســاختسياسيواجتماعيدر
قامتحامالنتوسعهشــناختهميشوند؛»ازنظرمن
درشرايطفعليحركتبهسمتيككابينهتكنوكرات
كهازفنساالرانهردوجناحتشكيلشدهباشد،براي
جامعهوكشورمفيداســت.هماكنونمسائلجناحي
جزواولويتكشورنيستوشرايطامروزايراننيازدارد
كهيككابينهفنساالروتكنوكراتقدرترابهدست
بگيردوراهكارمناسبرابرايحلمسائلكشورارائه
كند.فارغازجناحاصولگراواصالحطلببايدازنيروهاي
تكنوكراتاستفادهكردوهماكنونالزماستكهفضاي

سياسيكشورمابهاينسمتحركتكند.«

 ايده دولت 
اعتدال گرا و 

ميانه رو در قدم 
اول توانست نظر 

بسياري را به خود 
جلب كند و حتي 

به عنوان يك 
ضرورت در فضاي 

سياسي كشور 
مورد قبول قرار 

گيرد اما در ادامه 
مسير آن اعتدال 

وعده داده شده در 
استفاده از نيروهاي 

سياسي و پيروي 
از مشي سياسي 

اعتدالي كمرنگ تر 
شد؛ تا جايي 

كه شاهد بوديم 
بسياري عنوان 

كردند كه حسن 
روحاني به اصل 

اصولگرايي خود 
بازگشت

»من يك اعتدال گرا هستم و 
با اصولگرايان و اصالح طلبان 
معتدل آشنايي دارم و با آنان 
در ارتباطم و در اين 30سال تفكراتم تغيير نكرده و افراط گرا نبوده ام.« 

اين سخنان حســن روحاني در خرداد92 و زماني كه هنوز عنوان 
كانديداي انتخابات رياست جمهوري يازدهم را داشت، بسيار مورد 
توجه قرار گرفت چراكه تأكيد او بر واژه اعتدال و ميانه روي خبر از 

ايجاد فضايي جديد در سپهر سياست ايران مي داد.

ليال شريف
روزنامهنگار
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این شماره

آيا با پايان يافتن دولت تدبير و اميد، به پايان اعتدال رسيده ايم؟

 جريانی 
كه ناكام ماند

5تحليل گر مسائل سياسي 2جريان اصالح طلب و اصولگرا در مورد روند حزب 
اعتدال و توسعه در 8سال دولت تدبير و اميد مي گويند

اعتدال گرايي جرياني اجتماعي-سياســي با استراتژي 
مشخص توسعه است كه در كنار اصالح طلبي و اصولگرايي 
قرار مي گيرد. اين مفهوم تا پيش از انتخاب حسن روحاني 
به رياست جمهوري در ســال1392، در ميان طيف ياران 
مرحوم هاشمي رفســنجاني تحت عنــوان حزب اعتدال 

و توسعه تعريف شــده  بود ولي پس از انتخاب روحاني با 
شعار»اعتدال«، در جامعه سياســي ايران رايج شد و در 
تالش بود براي خود هويتي مستقل تعريف كند اما در طول 
8سال گذشته كه قدرت در دست اين حزب بود بايد ديد آيا 
مي توان اين دولت را شاخصي براي عملكرد جريان اعتدال 
در آينده قرار داد يا اينكه با پايان دولت تدبير و اميد به پايان 
اعتدال رسيده ايم. 5تحليل گر مســائل سياسي از هر دو 

جريان اصالح طلب و اصولگرا به اين سؤال پاسخ مي دهند.

خديجه نوروزي-فتانه احدي
روزنامه نگار

زماني كه بخواهيم براي يك جريان 
سياسي ماهيت وجودي تعريف كنيم 
و در سپهر سياست، محلي از اعراب براي آن قائل شويم، بايد ببينيم 
زيرساخت يك جريان سياسي اصيل چيست. قاعدتا مبناي اوليه آن 
در حوزه تفكري و گفتماني، مبناي دوم در حوزه آرماني و شعاري 
و مبناي سوم آن در حوزه منش و رفتار سياسي است. در واقع يك 
جريان سياســي براي بقای تأثيرگذار و فعاليت مؤثر حتما نياز به 
مباني فكري و نظري قوي دارد؛ مباني نظري ای كه بتواند پايه هاي 
فكر جمعي و رويكردهاي عملي آن جريان را تبيين كند؛ به نحوي كه 
چهره ها و شخصيت هايش نماد رفتار عملي آن جريان باشند. در 
همه اين سال ها دال هاي مركزي تفكر اعتدالي تبيين نشده و هيچ 
شاخص  و پارامتر يا يك تعريف دقيق جامع و مانعي از انديشه اعتدالي 
براي اين جريان يا فعاالن سياسي منتسب به آن هيچ گاه مشخص 
نشده است. لذا الگوي سياسي مشخص و مبين جريان اعتدال وجود 
خارجي نداشته و مدعيان اين سويه فكري بيشتر در يك شرايط فقر 
تئوريك قرار دارند. خأل انديشه ورزي در جريان اعتدال در 8ساله اخير 
به چشم آمده و حتي آقاي روحاني به عنوان كسي كه چهره شاخص 
اين جريان است، هيچ وقت نتوانسته پاسخي به ابهامات اوليه ماهيتي 
اين جريان مبهم بدهد و آن را تبيين كند لذا نتوانســته براي اين 
جريان يك فضاي سمپاتي و هواداري فكري و عملياتي در اليه هاي 
نخبگاني و اجتماعي ايجاد كند و در همه 8سالی كه دوره حكمراني 
دولت اعتدال بوده و 4انتخابات مهمي هم كه برگزار شده، هيچ گاه 
نتوانسته به صورت مستقل به عنوان انديشه حاكم در عرصه سياست 
و حكمراني براي خود ليست مستقلي بدهد و مانند دوره ورود خود 
به قدرت هنوز به مثابه رحم اجاره اي جريان اصالحات بروز بيروني 
دارد و نتوانسته خود را از وامداري اين جريان خارج كرده و به لحاظ 
رفتاري مستقل عمل كند. در تمام دنيا معموال 2جريان سياسي غالب 
وجود دارد و در كنار اين دو جبهه گفتماني غالب، معموالً گروه ها و 
چهره هاي حذف شده يا ناديده گرفته شده، ادعاي استقالل و تفكر 
جريان سومي مي كنند و معموالً در نظام هاي پارلماني امكان ظهور 
بيشتري دارند اما در نظام هاي رياستي هيچ وقت نمي توانند موفق 
باشند. پيشينه جريان سوم در كشور ما هم از دوران ورود مدرنيسم 
و فضاي قبل از انقالب آغاز شــده و در دهه هاي بعد از انقالب نيز 
نمونه هايي به خود ديده است. اين جريان هاي مدعي تفكر مستقل، 
از آنجا كه خاستگاه فكري و انديشه ورزي ريشه دار ندارند، معموالً 
نمي توانند گفتمان حداقلي غالب در فضاي سياسي ايجاد كنند و 

به تبع آن سمپاتي خاصي هم در فضاي نخبگان سياسي-اجتماعي 
به دست نمي آورند. نكته مهم در سرنوشت تاريك جريان اعتدال آن 
است كه با وجود بهره گيري از امكانات مالي، رانتي و توزيع پست هاي 
سياسي-اقتصادي-اجتماعي دوران 8 ســاله دولت تدبير و اميد، 
به دليل خأل گفتماني، اين دوران به فرصتي طلبي مقطعي تعبير شد 
و حتي نتوانست مانند 2حزب دولت ساخته كارگزاران سازندگي و 
مشاركت، دورنمايي ولو كوتاه مدت در آينده سياسي متصور باشد. 
بحث پررنگ ديگر در بررســي جريان اعتدال، اعوجاجات فكري 
و تناقضات عملي و رفتاري اســت كه از شخص آقاي روحاني آغاز 
مي شــود و تا اعضاي حزب اعتدال و توسعه به عنوان جريان اصلي 
و حلقه مشاوران ايشان و به گســتره كل دولت تدبير و اميد بسط 
پيدا مي كند. اين خأل گفتماني پيش گفت قدمتي طوالني، بيش 
از عمر حزب اعتدال و توسعه دارد و به همين داليل قامتي رنجور 
و نحيف از اين حزب در اذهان ساخته است؛ حزبي كه به دليل فقر 
تئوريسين فاقد مباني فكري اصيل است و نتوانسته تربيت تشكيالتي 
و كادرسازي فكري غيرالتقاطي شكل دهد و رفتار چهره هاي آن به 
جاي حكمراني خردمندانه، بيشتر فرصت طلبي اجرايي را به ذهن 
متبادر مي كند. اعضاي شوراي مركزي و افراد برجسته آن، طيفي 
از ميانه راســت تا منتهي اليه چپ افراطي را در بر مي گيرد. بروز آن 
هم در ليست هاي انتخاباتي2 دهه اخير ديده مي شود كه معموال 
ليست هاي اختالطي و مشترك از 2جريان چپ و راست بوده. اين 
جريان در 8سال اخير هم نتوانسته خود را بازتوليد كند و يك حزب 
و جريان فكري منظم و ريشه دار بشود. از منظر منش و عملكردي 
هم در شعارهاي سال92 آقاي روحاني چند كليد واژه خاص شامل 
تنش زدايي بين المللي، تعامل و همكاري با دنيا)غرب( وجود داشت 
كه سرنوشــت آنها را در برجام نافرجام ديديم كه اخيراً رهبري در 
ســخنان خود خط بطالن اعتماد به غرب را علني اعالم كردند. در 
بحث اصالحات اجتماعي و سياســي هم كه جريان اعتدال ادعای 
برنامه داشت كه هم اكنون شاهد گسست جريان هاي اجتماعي و 
افزايش شكاف طبقاتي بين مردم هســتيم و ظهور مبرهن آن در 
مشاركت بسيار پايين مردم در انتخابات بود و ديديم كه اعتدال در 
اين حوزه هم موفق نبود. در حوزه هاي معيشتي و اقتصاد داخلي هم 
با گره زدن آب و نان مردم به معادالت خارجي قضاوت بسيار منفي 
و نااميدانه مردم نسبت به تفكر اعتدالي را شاهد هستيم. در سطوح 
مديريت كالن هم با مدعاي اســتفاده از مديران باسابقه و توانمند 
وارد دولت شدند ولي امروز بعد از سعي و خطاي 8ساله بدون تدبير 
ژنرال هاي بازنشســته و ناكارآمد، شاخص هاي اقتصادي كشور به 
خوبي گوياي سطح عملكرد و ميزان توفيق اين نحله سياسي است كه 
تنها گوشه اي از آن در خاموشي هاي خانگي و قطع برق و گاز صنايع 

در زمستان و تابستان به چشم آمده است.

حزبي مدعي اما خالي از انديشه  و مباني نظري
دكتر حميدرضا جيهاني

فعال سياسي و تحليل گر 
مسائل سياسي- اقتصادي

اصطــالح جديد سياســي با نام 
اعتدال از سال92 با شروع به كار 
دولت آقاي روحاني بر سر زبان ها 
افتاد اما بايد ديد كه جريان اعتدال چقدر در اين دولت به كار 
گرفته شد و آيا اساسا اين اصطالح در جاي درستش استفاده 
شد يا خير، تا در ادامه به اين ســؤال پاسخ دهيم كه با اتمام 
دولت اميد اين اعتدال به پايان مي رســد يــا ادامه مي يابد. 
جريان اعتدال از همان ابتدا فقط در حد حرف بود و جريان 
سياسي خاصي به دنبال نداشت، صرفا لفظي بود كه از سوي 
آقاي روحاني مطرح شــد. حزب اعتدال و توسعه و جريان 
آقاي روحاني مي خواستند يك جناح سياسي در كنار جناح 
اصالح طلب و اصولگرا تاسيس كنند كه اساسا اين جريان به 
هيچ عنوان شكل نگرفت؛ چرا كه از اين موضوع غفلت شده 
بود كه تشكيل هر جريان سياسي نياز به مباني فكري، نظري 
و استراتژي هاي سياسي خاص دارد. انتخاب صرفا يك اسم 
قطعا جرياني به وجــود نمي آورد. جريــان اعتدال برخالف 
جريان هاي اصالحات و اصولگرا هيچ گونــه مباني نظري و 
خط مشي سياسي نداشت و از آنجا كه جريان آقاي روحاني و 
اطرافيان ايشان به قدرت رسيده بودند مي خواستند از فرصت 
قدرت اســتفاده كنند تا يك جريان سياســي در كشور راه 
بيندازند كه كاري از پيش نبردند. در عمل دولت آقاي روحاني 
اصالح طلب شد؛ به دليل اينكه اصالح طلبان در هر 2دوره از 
او حمايت كردند و تمام مديــران و كارگزاران آقاي روحاني 

اصالح طلب بودند. عمال جريان در اين 8سال اصالح طلب بود 
و كابينه آقاي روحاني را در هر 2دوره اصالح طلبان تشكيل 
مي دادند و دولت مورد حمايت اين جريان سياسي هم بود؛ 
بنابراين بايد گفت دولت اميــد يك دولت اصالح طلب بود و 
اصال اعتدالي نبود. از طرفي خط مشي كه آقاي روحاني طي 
اين 8سال در پيش گرفتند به هيچ عنوان با جريان اعتدال 
يعني ميانه روي كه از آن سخن مي گفتند همخواني نداشت. 
مواضع روحاني نسبت به جريان منتقد دولت، يعني جريان 
اصولگــرا از مواضع آقاي خاتمي، رئيــس جريان اصالحات 
به مراتب تندتر بود. آقاي روحاني در زمان مذاكرات برجام و 
بعد از آن تندترين مواضع را به جريان منتقد خودش داشت 
كه با جريان به اصطالح اعتدال سنخيتي نداشت. در زمينه به 
كارگيري مديران هم ايشان مشي اعتدال را پيشه نكرد؛ چرا 
كه بايد يا از هر دو جريان مديراني را وارد سيستم حكمراني 
مي كرد يا اصال هيچ يك از افراد جريان اصولگرا و اصالح طلب 
را نمي گذاشت و افرادي را انتخاب مي كرد كه خط مشي شان 
اعتدال است اما چنين اقداماتي انجام نشد؛ بنابراين نه دولت 
آقاي روحاني و نه شخص ايشان مباني اعتدال را داشتند و نه 
خط مشي اعتدالي و ميانه روي را پيشه كردند. اساسا اعتدالي 
در 8سال وجود نداشت كه پياده شود و فقط صرفا يك اسم 
بود، آن هم براي كساني كه نهاد دولت را در اختيار داشتند 
و مي خواستند يك جريان سياسي به نام اعتدال خلق كنند. 
دولت آقاي روحاني دولت اعتدال نبود بنابراين با پايان يافتن 
دولت آقاي روحاني هيچ تغييري در چيزي به نام ميانه روي 
اجرا نمي شــود؛ چون ميانه روي وجود نداشت؛ نه در مباني 

نظري و نه در خط مشي دولت.

از آنجــا كــه رويه هــا و رفتار 
اجتماعي در زندگي سياســي 
در ســنت انتقادي تحليل گفتمان حائز اهميت است و 
نظام هاي معنايي و ســاختارهاي هنجاري زمينه ســاز 
كنش و برايند ويژه اي در آن مي شوند، سياست خارجي 
اعتدالي در بحث حاضر نيز از اين منظر واكاوي مي شود. 
باتوجه به تغيير در نگاه دولت يازدهم و دوازدهم به نقش 
بازيگران بين المللي به ويژه كشورهاي غربي، بديهي است 
كه ادامه اين كنش گفتاري با رويكــرد مثبت به تعامل 
سازنده، بازسازي چهره ايران و شكست اجماع ضدايراني 
و ســاختگي غرب عليه اين كشــور در عرصه جهاني را 

به دنبال داشته باشد. 
با توجه به شــعارها و وعده هايي كه آقاي رئيسي داده اند 
كه هدف  ايشان اســتفاده از نيروهاي شايسته و توانمند 
در اموراجرايي است، احتمال مي رود و اميد است كه اين 
وعده ها محقق شــود و او تحت تأثيراطرافيان و نيروهاي 
تندرو قرارنگيرد و وظايف كشــور را با توجه به رويه اي 
اعتدالي مورد بررسي قرار دهد. مجلس اين روزها رويه اي 
تندرو به خود گرفته اســت و نگران كننده عمل مي كند. 
اميد است آقاي رئيسي مســائل مهم داخلي و خارجي 
را مدنظر بگيرد و مســائل مهم منطق و دنياي امروز را با 
سياست معتدلي پيش ببرد و اگر غير از اين باشد، دولت او 
با مشكالت زيادي مواجه خواهد شد و همه كاسه كوزه ها 
سر او شكسته خواهد شد. بر دولت آقاي روحاني ايرادها 
و انتقادهايی وارد بود و متأسفانه در اين اواخر هم سرريز 

همه مشكالت در همين دولت انجاميد. 
حال اين ســكان به دســت آقــاي رئيســي و دولتش 
افتاده اســت و او مي تواند با توجه بــه مقدمات، ابزارها 
و زمينه هايي كه بــراي انتخابش به وجــود آمد، با در 

پيش گرفتن يك رويه معتدل به حل و فصل مشــكالت 
كشور بپردازد. همچنين باتوجه به اينكه در قوه قضاييه 
سابقه اي از خود برجاي گذاشته و حال اينكه كشور به 
سمت يكدست شدن رفته است، آقاي رئيسي مي تواند 
اعتــدال پيش گيــرد و از موقعيتي كه در دســت دارد 
به خوبي اســتفاده كند، از افراط و افراطي گري خارج 
شــود و وجهه دولت خود را به  ســويي ببرد تا مردم به 
اين دولت اعتماد كنند. به ويــژه اينكه دولت خود را بر 
اساس حل مشكالت اقتصادي و معيشــتي مردم بنا و 
براي برقراري روابط با كشورهاي مختلف تالش كند و 
اگر دولت آقاي رئيسي بتواند اين روش را در هر صورت 
در كشــور پيش بگيرد و آن را حفظ كنــد قطعا جاي 
اميدواري اســت كه اعتدال برقرار باشد و پايان نپذيرد. 
البته بنا بر اظهارنظرها،گفته ها و سخنان آقاي رئيسي 
در مصاحبه ها و نشســت ها اميدواريــم چنين رويه اي 
ادامه پيداكند و اگر اين اتفاق بيفتد به نفع خود ايشان 
و نظام تمام خواهد شد. البته بايد موارد زيادي بررسي 
شود تا بتوان آينده اين دولت را پيش بيني كرد و به اين 
انديشيد كه سرنوشت اعتدال چه خواهد شد؛ زيرا اساسا 
قبل از شــروع يك دولت همواره شــعارها و حرف هاي 
زيادي زده مي شود و رويه هاي متفاوتي ديده مي شود و با 
شروع آن گاه مسائل ديگري رو مي شود اما باز هم به نظر 
من خواستن توانستن است. براي آقاي رئيسي به عنوان 
رئيس دولت بهترين فرصت پيش آمده اســت، حال او 
با اين فرصت پيش آمده چه خواهــد كرد و رويكردش 
چيست بايد منتظر آينده بود و با توجه به حمايت هايي 
كه از او شده است اگر نخواهد شخصيت معتدلي از خود 
نشان دهد خود ضرر كرده اســت. اگر فرضا از نيروهاي 
تندرو و به اصطالح احساساتي اســتفاده كند، وضعيت 
همانند مجلس خواهد شد كه هر روز برتعداد معترضان 
و تعداد منتقدان اضافه خواهد شد و قطعا بار اين وظايف، 
مخالفت ها و نافرماني هــا روي او خواهد افتاد و در انجام 

وظايفش موفق نخواهد شد.

جريان اعتدال فقط در حد يك حرف بود

شايد براي اعتدال جاي اميدواري باشد

ناصر ايماني
تحليل گر مسائل سياسي

جالل جاللي زاده
نماینده اسبق مردم سنندج 

در مجلس شورای اسالمی

 فضاي
بيم و اميد

حزب اعتدال و توســعه طي 
2دهــه گذشــته در تالش 
بوده با قرار گرفتــن در ميانه 
جناح هاي چپ و راســت سياســي، براي خود هويتي 
مستقل تعريف كند. سياست خارجي كشورها اگرچه 
راهبرد يكساني را در نظام بين الملل دنبال مي كند اما 
رويكرد دولت هاي مختلف به لحاظ روشي، كاركردي 
و اولويت اجرا متفاوت اند. روي كارآمدن دولت يازدهم 
و دوازدهم در ايران نيز از اين قاعده مســتثني نيست. 
رويكــرد اعتدالي بيــش از همه در شــعار اين دولت 
برجســته بود. اين گفتمان اگرچه بــر مبناي 3اصل 
»عزت«، »حكمت« و »مصلحت« بنيان شده اما سعي 
در بازسازي چهره جديدي از ايران در عرصه بين الملل 
از يك »تهديد بالقوه« به يك »مطلوب اثرگذار« داشت. 
با پايان يافتن دولت اعتدال بايد ديد فضاي كشــور به 
چه ســويي پيش خواهد رفت. البته با توجه به فضايي 
كه اكنون در مجلس حاكم اســت و تندروي هايي كه 
در مجلس شاهد آن هســتيم، اميدواريم اين رفتارها 
به دولــت و كابينه آقاي رئيســي ســرايت نكند اما با 
توجه به اينكه از يك جريان هستند، يعني منتسب به 
اصولگرايي، اگرچه ممكن اســت طيفي از اصولگرايان 
اين را قبول نداشــته باشند و خط مشــي اعتدالي را 
بپســندند، ولي نماد اصولگرايي و نمايندگانشان چه 
در مجلس و چــه در دولت آقــاي احمدي نژاد حضور 
داشــته اند كه گوياي اين بوده كــه از اعتدال رفتاري 
و اعتدال سياسي خارج هســتند. آقاي دكتر روحاني 
شخصيت برجســته حقوقي بودند و در دور اول دولت 
خود ســعي كردند عملكرد خوبي از خود نشان دهند 
كه هم براي اصالح طلبان و هم براي جامعه عملكردي 
قابل قبولي ثبت و باعث شد در سال96، 4ميليون نفر 
بيشتر از دوره قبل به او رأي بدهند. دولت آقاي روحاني 
با منشي كه خود داشت و در عملكرد نيز نشان داد و به 
اعتدال معتقد بود، دولت اعتدال را پيش مي برد اما در 
دوره دوم به هر دليلي كه برای خود دارند و عملكرد خود 
را توجيه مي كنند، سياست هايي داشتند كه مورد انتقاد 
قرار گرفت و ديگر نتوانستند آنگونه كه بايد مانند دوره 

اول با آن منش اعتدال پيش روند.
 اكنون نيز با توجه به سابقه و پيشينه اصولگرايي، بايد 
گفت كه عملكرد فعلي نگران كننده اســت و به شدت 
نشان مي دهد كه كشور دچار افراط و تندروي خطرناكي 
مي شــود و آقاي رئيســي اگر بخواهد از همين طيف 
استفاده كند و با همين مجلس همراه باشد آينده خوبي 
متصور نخواهد شــد. آقاي روحاني در جهت برقراري 
اعتدال تالش زيادي كرد و نقش مهمي داشت و بعد از 
اين چه كسي اين رسالت را بر عهده خواهد گرفت، فعال 

جاي سؤال دارد. 
البته گاهــي مواقع، براي انتخاب يــك طيف يا حزب 
اشــخاص خيلي اهميت ندارند، مهم تيــم يا گروهي 
است كه قراراست او را همراهي كنند، گاهي فرد براي 
نگه داشــتن همراهان خــود در معذوريت هايي قرار 

مي گيرد كه شايد مورد عقيده خود نباشد. 
بســياري از افراد در ســطوح باال خيلي مواقع مجبور 
مي شــوند از جريان هايي حمايت كننــد كه صرفا در 
حمايت از اطرافيان است و اگر اين مسئله را براي آقاي 
رئيســي نيز فرض بگيريم بايد ديد اقدامات در آينده 
چگونه رقم مي خورد. البته شايد بشود به آقاي رئيسي 
اميدوار بود كه بخواهد معتدل باشد و اعتدال پيشه كند، 
به طوري كه عملكردش در قوه قضاييه هم نشان داد، اما 
تيمي كه همراهش اســت و افرادي كه خود را صاحب 
اين پيروزي مي دانند و مي خواهند در كنار آقاي رئيسي 
دولتي تشكيل دهند و حتي رسانه هايي كه پشت اين 
جريان هستند و درصددند انديشه و تفكر خود را قالب 
كنند و تا چه حد مي توان در مقابل آنها مقاومت كرد، 
اين همان چالش پيش روي آقاي رئيســي است. فعال 
چيزي مشخص نيست و اوضاع را نمي شود پيش بيني 

كرد اما فضا، فضای بسيار نااميد كننده اي است.

علي صوفي
وزیر اسبق تعاون

اگــر بخواهيــم به اين مســئله 
بپردازيم كه آيا بــا پايان يافتن 
دولت آقاي روحاني، اعتدال به پايان مي رسد يا خير؟ بايد 
ببينيم آيا اعتدالي وجود داشته كه چنين پرسشي مطرح 
مي شــود؟ از نظر من در دولت آقاي روحاني هيچ تعادلي 
وجود نداشته است. اتفاق، عملكرد و رويه اي بر اساس اعتدال 
وجود نداشته است. در واقع ما در مفاهيم اسالمي و انقالبي 
واژه اي با عنوان اعتدال نداريم. دولــت يازدهم و دوازدهم 
شعاري را داده بود كه عمال نتوانســت آن را تعريف كند و 
حتي ويژگي هايي از آن را داشته باشد و تنها در اين سال ها 

در كالم به اين شعار بسنده كرده بود.
 در واقع شــعار اعتــدال همــان عدالت خواهي اســت. 
عدالت خواهي نيز جوهره جمهوري اسالمي ايران است كه 
ما بايد به آن برسيم و مباحث مربوط به اينكه در دولت جديد 
تندروي هايي وجود دارد و از اعتدال سخني به ميان نمي آيد، 
مبنايي ندارد و بيشتر خودنمايي در رقابت هاي سياسي براي 
تخريب رقيب با طرف مقابل صورت مي گيرد و هيچ واقعيت 
عيني در جامعه ندارد. اگر شخص و اشخاصي در چهارچوب 
قانون عمل كنند و پايبند اصول و آرمان هاي انقالب باشند، 

اينان تندرو و افراطي نيستند.
 از نظر من آيت اهلل رئيســي با سياســتي كه اتخاذ كرده 
اســت به دنبال عناصركارآمد، توانمند انقالبي و پايبند به 
اصول و آرمان هاي انقالب اســت و طبيعتــا محور اصلي 
فعاليتــش تحقــق عدالت در همــه عرصه ها در كشــور 
اســت. به نظر مي رســد كه عده اي با بحث هاي سياسي، 
تندروي و افراطي گري يا چنين ادبياتي قصد دارند فاصله 
قابل مالحظه اي ايجاد كنند. آقاي رئيسي در دولت جديد، 
با اين رويه كه در پيش گرفته اند، مي توانند به همه اهداف 

خود برسند.ايشان قطعا آمده است كه مشكالت را در حد 
توان حل كند. فردي كه از بصيرت كافي و دورانديشي الزم 
برخوردار باشــد مي تواند در صحنه سياسي حضور فعال 
داشته باشد. اصوال چنين فردي كه از بصيرت كافي و قوي 
برخوردار باشــد و بتواند در رابطه با تحوالت و پديده هاي 
سياســي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و ... دورانديشي 
الزم را كسب كند و مجهوالت را از ميان پديده هاي موجود 
بيرون بكشد و بتواند با كنار هم چيدن درست پديده هاي 
مختلف، تحليل واقعي از حــوادث و تحوالت را ارائه دهد، 
خواهد توانست براي حل مشكالت اقدامات درست را انجام 
دهد. مقام معظم رهبري نيز راه عالج مشكالت كشور را در 
تشكيل يك دولت حزب اللهي و انقالبي با روحيه جهادي 
مي دانند. بنابراين اگر چنين دولتي با چنين ويژگي هايي 
كه مقام معظم رهبري فرموده اند شكل بگيرد قطعا مي تواند 
بسياري از مشكالت كشور را عالج كند؛ چرا كه كارآمدي در 
ذات اين نوع دولت است و تسلطش بر چالش ها و مشكالت 

سبب حل اين مشكالت خواهد بود.
همچنين مهم ترين وظيفه احزاب در قبال دولت نيز، ارائه 
پيشنهاد و راه حل بر اســاس شناخت چالش ها و مشكالت 
است و اگر بتوانند براي هر يك از اين مشكالت راه حل هايي 
را به مسئوالن ارائه دهند مؤثر خواهند بود. اقدام اساسي در 
شرايط كنوني كمك به راهكارهاي فوري براي رفع مشكالت 
اقتصادي و اجتماعي كشور است تا از اين طريق مشكالت 

حل شوند. 
هم اكنون چندان توجهي به نظرات احزاب نمي شود، احزاب 
هم به ندرت وارد چنين مســائلي مي شوند، ولي اگر دولت 
آماده پذيرش نظرات احزاب باشد قطعا احزاب هم استقبال 
خواهند كرد و البته اين دولت حتما به خواسته هاي مردم كه 
اغلب مشكالت اقتصادي و معيشتي است توجه دارد و مردم 
به دنبال اين هستند كه كسب وكارشان رونق داشته باشد و 
زندگي شان تامين و مشكالت معيشتي آنها حل شود و حل 

اين مشكالت در اولويت دولت جديد خواهد بود.

اعتدالي وجود نداشت كه پايان پذيرد
حميدرضا ترقي

معاون بين الملل حزب 
موتلفه اسالمی
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این شماره

 براي آنكه هيچ چيز تغيير نكند
بايد همه  چيز تغيير كند

يادداشتي درباره تفاوت هاي ظاهري دولت تدبير و اميد با 
دولت پيشين

جهــان سياســت، 
جهاني جدي، عبوس، 
عصاقورت داده، خشن 
و گاه ترسناك است. سياست همواره چهره اي 
ژانوسي و دوگانه داشته. دوست ديروز، دشمن 
امروز و متحد امروز به خصم فردا تبديل مي شود. 
در اين جهان، ظاهرا قواعد و پروتكل هاي نوشته  شده و قوانين نانوشته اي 
نيز وجود دارد. ظاهرا نمي توان سياســتمداري جدي و مهم بود و ظاهر و 
تيپي خالف جريان و عرف سياست داشــت. اين رويه در جامعه ايران با 
بافتار و ســاختار خاص خود و با توجه به عقبه و سنت هاي سياسي خود 
تغيير زيادي با جهان پيرامونش دارد. سياسيون ايران فارغ از روحانيت آن، 
همواره تيپ و ظاهر مشخصي داشتند و براساس همان الگو رفتار مي كردند 
و سنت هاي پوششي و گويشي پيشين را بازتوليد مي كردند. كت و شلوار 
خاكســتري، ادبيات گفتاري كتابي، ته ريش و عينــك بي فريم ازجمله 
المان هاي نمادين اين قشر در ايران بود. اكنون كه دولت تدبير و اميد به 
پايان راه خود رســيد و دولت جديد كار خود را آغاز كرد، اين جابه جايي 
را بهانه اي قرار داديم تا به تفاوت هاي كابينه حسن روحاني با دولت هاي 

پيشين بپردازيم.
هر چند در دولت هاي پيشين بودند افرادي كه تالش داشتند تا با شكستن 
چارچوب ظاهري سياســت در زمان خود، چهره جديدي از خود نشان 
دهند اما در دولت روحاني اين تغيير ظاهري بيشتر به چشم آمد. ناگفته 
پيداســت كه مهم ترين تأثير را در اين تغيير فضاي مجازي داشت و بس. 
به مدد اين جهان نامتناهي، سياســيون اين اجازه را به مــردم دادند تا 
حداقل به شكل صوري ارتباط نزديك تري با آنان برقرار كنند و اندكي از 
برج عاج سياست پايين بيايند. مردم نيز در طرف ديگر فرصت پيدا كردند 
تا انتقادات و نظرات خود چه در مورد مسائل كالني چون اقتصاد، سياست 
و فرهنگ و چه در مورد مسائل خردي مثل انتقاد از پوشش يا كري خواندن 

را مطرح كنند.
مهم ترين چهره از اين منظر محمدجواد آذري جهرمي اســت؛ وزيری 
جوان كه چندان در افواه نبود و جايي در اذهان نداشت يكباره با وزارت 
ارتباطات، ره صدساله شــهرت- سياســت را پيمود. جهرمي با انتشار 
تصاويري از خانواده خود در فضاي مجازي و پلتفرم اينستاگرام حداقل 
در ظاهر تالش كرد تا كليشــه »ما سياســيون از خود مردم هستيم« را 
مصداق بيشتري ببخشد. هر چند در اين بين سوتي هاي زيادي نيز داد 
كه معروف ترينش همان توييتي بود كه از لذت توييت كردن با گوشي اي 
ساخت ايران نوشته بود غافل از اينكه در فضاي مجازي و جهان سايبري 
نمي توان چيزي گفت و اثر انگشــت و ردپايي از خود به جاي نگذاشت. 
وزير جوان ظاهرا نمي دانست كه انتهاي پيام ارسالي اش نوشته شده بود 
كه اين پيام با آيفون ارسال شده! گذاشتن اليو و جواب دادن كامنت هاي 
فالوورهايش با اسم كوچك يكي ديگر از اين تغييرات بود. اما شايد جداي 
از ســوتي دادن هاي پياپي او در مورد ادعاي استفاده از محصول وطني، 
كري خواندن هاي پياپي او بــراي هواداران اســتقالل از جنجالي ترين 
اتفاقات زندگي سياســي او بود. ورزش و سياست همواره در طول تاريخ 
پيوند نزديكي داشــته اند و در اين بين فوتبال به طور قطع سياسي ترين 
آن. آنگال مــركل، والديمير پوتين و ســيلويو برلوســكني از مهم ترين 
سياسيوني هستند كه گرايشات هواداري و فوتبالي آنها كامال مشخص 
است. اما چرا انتقادها در اين مورد خاص فقط به سمت وزير جوان رفت؟ 
به نظر مي رســد جهرمي نه تنها وزيري جوان بلكه هــواداري جوان نيز 
هست كه مشخصه اصلي آن بي تجربگي و جوزدگي او در اين موارد است. 
كري خواندن بخشي از فوتبال است و هيجان اين ورزش را بيشتر مي كند 
اما خط باريكي بين كري خواندن و تمســخر وجود دارد. شــما به عنوان 
هوادار مي توانيد كري بخوانيد اما زيرسؤال بردن تاريخ يك تيم، بخشي 
از كري خواني نيست. نوشــتن جمالت و تعابيري چون »عاره« به جاي 
»آره« يا نوشتن »صوبتا« به جاي »صحبت ها« نيز از ديگر نمونه ها بود يا 

استوري كردن نصف شب جمله »بيداري ؟« هم نيز.
محمدجواد ظريف نيز هر چند چهره بسيار شناخته شده اي بود و اساسا كل 
دوران شكل گيري شخصيت سياسي و بلوغ اجتماعي خود را در دستگاه 
ديپلماسي گذرانده بود اما به يمن فضاي مجازي بيشتر در معرض ديد قرار 
گرفت. ظاهر خندان، انگليسي حرف زدن با لهجه بي نظير، توييت هاي پي 
در پي، ريش پروفسوري و دكمه هاي سرآستين با لوگوي j z از بارزترين 
كدهاي ظاهري اين سياســتمدار بود. ظريف همواره تالش داشت تا در 
بحراني ترين شرايط نيز وظيفه اصلي يك ديپلمات كه استفاده از گفت وگو 
و چانه زني اســت را رعايت كند كه نمونه مهم آن در شب بمباران پايگاه 
موشــكي آمريكا در عراق به قصد انتقام ترور سردار سليماني بود. ظريف 
همچنين با انتشار تصوير خود در هواپيما نشان داد وزير دستگاه ديپلماسي 
در شرايط جسماني سختي به سر مي برد ولي همچنان چهره خندان خود 
را حفظ كرده. نام بردن پياپي ظريف از همســرش در تمام مصاحبه ها و 
قدرداني از زحمات او نيز يكي ديگر از ساختارشكني هاي صورت سياست 
در ايران بود. حضور شبانه ظريف در پلتفرم كالب هاوس نيز ازجمله موارد 
جالب توجه بود. ظريف حرف خود را با اين شوخي شروع كرد كه »من مثل 
شماها پولدار نيستم و گوشيم اندرويده و طول كشيد تا اين برنامه را نصب 
كنم«. او به خوبي نشان داد كه برعكس جهرمي، مرز بين شوخي و توهين 

را به خوبي مي داند و مثل نام خانوادگي اش در اين موارد نيز ظريف است.
حسام الدين آشنا، مشاور رسانه اي حســن روحاني نيز به واسطه سمت 
اجرايي خود ناگزير از حضور پررنگ در رسانه به شكل اعم و فضاي مجازي 
به شكل اخص بود. آشنا كه فارغ التحصيل دانشــگاه امام صادق است با 
توييت هاي مكرر خــود و دعواهاي مجازي خود با رائفي پور و مؤسســه 
مصاف معروف است كه ناخوادآگاه ذهن را به سمت ديس و ديس بك هاي 

رپكن هاي ايراني مي برد.
تغيير، بخشي از ذات جهان مدرن است و سياست نيز براي به روز نگه داشتن 
خود بايد تغيير كند. اما هر تغييري بايد براساس اصول و ديسيپلين پيش 
برود. تغيير فضاي ظاهري و گفتاري سياست در ايران با توجه به گوناگونگي 
فرهنگ ها، قوميت ها و اقليت ها، سنت ها و گره هاي زياد اجتماعي و فرهنگي 
نياز به دقت و حساسيت زيادي دارد. مي توان همچون علي اكبر صالحي، 
 زاده كربال بود و با عقبه مذهبي، ســمت حســاس رياست سازمان انرژي 
اتمي ايران را داشــت و با حفظ اصول وارد كالب هاوس شد و به سؤاالت 
پرسشگران جواب دقيق و منطقي داد يا مي توان همچون آذري جهرمي در 
مثلث لومپنيسم/ اسنوبيسم/ پوپوليسم گرفتار شد. تغيير درصورتي نتيجه 
عميق و اثرگذاري مي دهد كه صرفا ظاهري نباشد. نگارنده و قلمش هر دو 
شرمسارند كه چرا در اين يادداشت در مورد تغيير، جاي زنان خالي است. 
شهيندخت موالوردي اسمي طوالني دارد و سمتي طوالني تر؛ دستيار ويژه 
رئيس جمهور در امور حقوق شهروندي. اما آيا صرف آوردن زني در جهان 
مردانه سياست مي تواند اثرگذار باشد و تغييري اساسي ايجاد كند؟ بعيد 
مي دانم؛ به نقل از رمان يوزپلنگ »براي آنكه هيچ چيز تغيير نكند، همه  چيز 
بايد تغيير كند«. اگر قرار است سياست ثبات داشته باشد و با چالش اساسي 

روبه رو نشود، بايد خيلي چيزها تغيير كند. اينطور نيست؟ 

طه رادمنش
روزنامه نگار

امانوئل مكرون با شعار 
ميانه روي و حمايت 
احزاب چپ فرانسه 

توانست رقيب راست 
افراطي خود، ماري 

لوپن را شكست دهد و 
رئيس جمهور فرانسه 

شود. با اين همه پس از 
گذشت چهارسال از 

حكومت او بر فرانسه، 
مفهوم و تأثيرگذاري 

برند سياسي او 
همچنان در هاله اي از 

ابهام باقي مانده است. 
مكرون ادعا داشت 

جايگاه سياسي اش نه 
به سمت راست تمايل 
دارد و نه به سمت چپ 
و اعالم كرد مي خواهد 

از هر دو طرف براي 
مديريت كشور كمك 

بگيرد

گاندي همه 
حكمت هاي عملي 

خود را براي برچيدن 
بساط خشونت در 

7نكته ثروت اندوزي 
بدون كار، لذت جويي 
بدون وجدان، دانش 

بدون شخصيت، 
تجارت بدون اخالق، 
علم بدون انسانيت، 

پرستش فاقد از 
خودگذشتگي و 

سياست بدون قانون 
و قاعده خالصه 

كرد. وقتي از گاندي 
خواستند كه پيامي 

براي جهان دهد، 
گفت: »زندگي ام پيام 

من است«

در كنار گروه چپ و راســت يا موافق و مخالف جهان سياست، گروه 
ســومي وجود دارد كه مواضع ميانه رويي را در پيــش گرفته اند، 
آنها كساني هســتند كه خود را معتدل مي نامند. در بين رهبران و 
سياستمداران جهان افراد زيادي مانند آنگال مركل، توني بلر، گرهارد شرودر، بيل كلينتون و سلطان قابوس 
دو دهه پيش، از ميانه روها بودند. همچنين در تاريخ رهبران سياسي ميانه  رويي چون ماهاتما گاندي، دنگ 
شيائوپينگ، و نلسون ماندال بودند كه هر كدام به دليل رفتار و اقدامات معتدل خود در اذهان ماندگار شدند.

بانوي آهنين 
»انتظــار نداشــتم كــه 
قدرتمندترين زن جهان يك 
فرد عادي باشــد. او ماست 
خورد، كتاب خواند و كمي 
خوابيــد. هيچ درخواســت 
خاصــي نداشــت...جرات 
نكردم با او صحبت كنم، اما او چندبار به من نگاه كرد و 
لبخنــد زد.«؛ اين توييت آگوســتين آگوئــرو خوان 
آرژانتيني است كه همسرآنگال مركل شده بود. مركل 
به دليل خرابي هواپيماي دولتي مجبور شد براي شركت 
در اجــالس رهبران گروه 20 ســوار يــك هواپيماي 
معمولي بشود و با مســافراني عادي، 13 ساعت پرواز 
كند. آنگال مركل در 1۷ ژوئيــه 19۵4 به دنيا آمد و از 
ســال200۵ صدراعظم آلمان بــوده و در اين مدت، 
قدرتمندترين زن جهــان نيز خوانده شده اســت. او 
همچنين از ســال2000 تا 2018، رهبر حزب راست 
ميانه گراي اتحاديه دمكراتيك مســيحي بوده اســت. 
مركل، رهبر واقعي اتحاديــه اروپا و قدرتمندترين زن 
جهان خوانده شده و بسياري از مفســران، او را رهبر 
جهــان آزاد توصيف كرده اند. او به رغم سياســت هاي 
تهاجمي غرب عليه روسيه، همواره به تعامل با روسيه و 
والديمير پوتين اعتقاد داشته است. حتي معتقد است 

كه غرب بايد با چين كار كند.
آنگال مركل پس از 18 ســال از رهبري حزب دمكرات 
مســيحي آلمان كنار رفت، هر چند كه تا اطالع ثانوي 
صدراعظم آلمــان مي ماند. رد و نشــانه هاي مركل بر 
سياست آلمان و جهان و ازجمله در مناسبات با ايران 

بارزتر از آن هستند كه ديده نشود.

در اين سال كه صدها هزار تن پناهجو از سوريه و عراق 
و افغانستان و... پشت دروازه هاي اتحاديه اروپا خواهان 
ورود بودند، دولت مركل، هم از ســر مسائل انساني و 
هم با مالحظه روندهاي جمعيتــي و نيازهاي بازار كار 
و هم در هماهنگي با اقتصاد آلمان دروازه هاي كشور را 
گشود و نزديك به يك ميليون نفر پناهجو وارد آلمان 
شدند؛ باري ســنگين براي كشور كه گرچه تاحدودي 
خوب مديريت شده است. مركل در دوره اي كه حزب 
دموكرات مسيحي سكان هدايت حزب را براي 18 سال 
در اختيار گرفت، با اين همه رهبري نرم و بي حاشيه او 
هيچ وقت به مسيري نرفت كه با عنوان »بانوي آهنين« 
تناسبي داشته باشــد. خودش هم او از اين عنوان دل 

خوشي نداشت.

رسم گاندي 
رهبــر  ماهاتماگانــدي، 
ميانه روي هند كه در مقابل 
استعمار انگليس به پاخاست 
و اعتقادي به خشــونت در 
مبارزاتش نداشت. آنچه او را 
به عنوان يك انديشــمند و 
مبارز اجتماعي و سياســي معرفي مي كند، انديشه ها، 
تفكرات و راهبردهاي عملي او در باب پرهيز از خشونت 
است. مهاتما گاندي در 1921 ميالدي رهبري كنگره 
ملي هند را به دســت گرفت. او در اين دوران توانست 
انديشه مبارزه بدون اسلحه خود را به مردمش بياموزد 
و اسلحه اســتقالل و خودكفايي در سايه حقيقت را به 
جامعه  بحران زده خويش عرضه كند. تا ســال 1948 
ميالدي او بارها با انگليســي ها درباره استقالل هند به 

سميرا مصطفي نژاد
روزنامه نگار

فتانه احدي 
روزنامه نگار

منتقدان سياست چه نظري درباره عملكرد دولت هاي 
ميانه رو دارند؟ 

جهانميانهروی
ميانه روي مدل يا موضعي سياسي است كه عالوه بر پذيرش توازن 
برابري و قشربندي اجتماعي، مخالف تحوالت سياسي است كه منجر 
به گرايش بيش از اندازه به چپ يا راست خواهد شد. سياست هاي چپ 
ميانه رو يا راست ميانه رو، هردو به مركزگرايي تمايل دارند و در عين حال تمايل نامحسوسي هم به سمت  هاي 
مربوط به  خود، چپ يا راست دارند. دولت كانادا يكي از مشهورترين دولت ها در جهان است كه سابقه تاريخي 
در استفاده از مدل سياســي ميانه روي دارد. هردو حزب ليبرال و محافظه كار كانادا بر جذب حداكثري از 
راي دهندگان متمركز هستند. ليبرال هاي كانادايي كه همواره در فضاي سياسي كشور جايگاهي مسلط تر 
داشته اند همواره نسبت به محافظه كاران راستگراي ميانه،  ميانه رو تر بوده اند. در جامعه كانادا سياست هاي 
راستگرايي افراطي يا چپگرايي افراطي هرگز در مقام برتري نبوده اند. دولت كنوني فرانسه هم برپايه مدل 
ميانه رو بنا شده است. درواقع احزاب فرانسه به صورت سنتي خود را ميانه رو توصيف مي كنند، اگرچه در 
گذر زمان اين احزاب دستخوش تغييرات مي شوند. مثال زماني كه موضوع سياسي جديدي مطرح  و يك 
حزب سياسي در فرانسه به حزب اصلي تبديل مي شود، حزب چپ ميانه ممكن است عمال به سمت راست 
متمايل شود اما خود را راستگرا درنظر نمي گيرد و از تبديل شدن به نوع جديدي از ميانه رو استقبال مي كند. 
در حال حاضر مطرح ترين حزب ميانه، حزب جمهوريخواه الرپابليك ان مارش است؛ حزبي كه نخست وزير 
كنوني فرانسه، امانوئل مكرون، در سال2016 آن را ايجاد كرد و هدف آن عبور از مرزهاي سياسي سنتي و 
ايجاد سازمان فراگير ميان حزبي مترقي واقع گرا از هر دو جناح راست و چپ عنوان شده است. با اين همه، 
نظرسنجي هاي اخير نشان از آن دارد كه ميانه روي به سبك مكرون در فرانسه چندان موفق عمل نكرده 

است.

پارادوكس ميانه روي
در نگاه كلي و جهاني، شــايد اين مدل سياســي 
خوشــايند تر از مدل هايي به نظر بيايد كه به چپ 
يا راســت گرايش افراطي دارند و محافظه كاري يا 
تندروي را درپيش مي گيرند. اين طور به نظر مي آيد 
كه جلوگيري از تشديد گرايش به يك طيف و حفظ 
تعادل در فضاي سياسي مي تواند در ايجاد ثبات و 
عدالت در فضاي كشورها تأثيرگذار باشد. در جهاني 
كه در آن همواره مفهوم دمكراسي در معرض خطر 
قرار دارد و هر روز سياستمداران مستبد بيشتري در 
آن به قدرت مي رسند، تأثيرگذاري مدل سياست 
حزبي كمتر از هميشه مي شود و شهروندان نسبت 
به هنجارها و نهادهاي ليبرال دمكراســي بدبين تر 
مي شــوند. چنين روند هايي باعث ايجاد اين تصور 
شــده اســت كه اصلي ترين خطري كه دمكراسي 
را تهديد مي كند، افراط گرايي در سياســت است 
و ميانه روي همواره رويكرد متعهدانه تري نســبت 
به فرايند دمكراســي درنظر گرفته مي شود. ديويد 
ادلر، اســتاد و محقق علوم سياسي دانشگاه آيداهو 
در آمريكا، با اين رويكرد مخالف اســت. براســاس 
پژوهش هايــي كــه او در ســال2018 روي اروپا 
و آمريكاي شــمالي انجام داده اســت، ميانه روها 
چندان ميانه خوبي با مفهوم دمكراســي ندارند و 
بيشترين ميزان حمايت را از سياستمداران مستبد 
از خود نشــان مي دهند؛ پديده اي كه ادلر از آن با 
عنوان پارادوكس ميانه روي يــاد مي كند. آدلر اين 
اطالعــات را از پژوهش هاي ارزش هــاي جهاني و 
ارزش هاي اروپا كه در ســال هاي 2010 تا 2014 
و 2008 انجــام گرفته اند گرد آوري كرده اســت. 
اين دو جــزو جامع ترين نظرســنجي هاي عمومي 

در جهان به شــمار مي روند كه با همــكاري مردم 
از 100كشــور مختلف جهان انجــام گرفته اند. در 
اين نظرســنجي ها از شــركت كنندگان خواسته 
شده تا خود را در طيف هاي سياســي مختلف، از 
چپ افراطي گرفته تا راســت افراطي دسته بندي 
كنند. ادلر با استفاده از اين داده ها، توانست ميزان 
حمايت شركت كنندگان در پژوهش ها را از نهادهاي 
دمكراتيك به دست آورد و دريافت افرادي كه خود 
را در طيف گرايش هاي سياســي، ميانه رو درنظر 
مي گيرند،  كمتريــن ميزان حمايــت از نهاد هاي 
دمكراسي را از خود نشان مي دهند. پاسخ دهندگان 
در مــورد برگــزاري انتخابــات آزاد و عادالنه هم 
اظهارنظر كردند و ادلر دريافت ميانه روها در تمامي 
كشورهاي اروپايي و آمريكاي شمالي كمترين ميزان 
پشتيباني را از برگزاري انتخابات آزادانه دارند. اين 
محقق علوم سياســي مي گويد در تحليل داده ها 
شايد اين تصور ايجاد شــود كه مفهوم »حمايت از 
دمكراسي« مفهومي انتزاعي است اما مفهوم حقوق 
شــهروندي مفهومي واضح و شناخته شده است و 
ميانه روها در پشــتيباني از اين حــوزه هم ضعيف 
عمل كرده اند. اگرچه تحليلگران سياســي ديگري 
مانند االي پااليولوگو نوع تحليل آدلر از ميانه رو را 
در اين پژوهش نادرست درنظر گرفته اند. زيرا باور 
دارند ميانه روي لزوما به معني قرارگرفتن در ميانه 
فاصله بين چپ يا راست نيست و ميانه روهايي كه 
آدلر با اتكا بر آنها پديــده پارادوكس را مطرح كرده 
است، افرادي هستند كه تقريبا در مورد همه  چيز، 
 از ايدئولوژي گرفته تا ارزش هاي دمكراسي، ترديد 
دارند. با اين همه نمونه ميانه روي دولت اخير فرانسه 
با گذشت چهارســال از به قدرت رسيدن مكرون، 

سرنوشت ميانه روهاي جهان 
در چند جمله

 بخش هايي از فرضيه آدلر را تأييد كرده است.

نمونه فرانسه: مردم، مكرون را دوست ندارند
امانوئل مكرون با شعار ميانه روي و حمايت احزاب 
چپ فرانسه توانست رقيب راســت افراطي خود، 
ماري لوپن، را شكست دهد و رئيس جمهور فرانسه 
شود. با اين همه پس از گذشت چهارسال از حكومت 
او بر فرانســه، مفهوم و تأثيرگذاري برند سياسي او 
همچنان در هاله اي از ابهام باقي مانده است. مكرون 
ادعا داشت جايگاه سياســي اش نه به سمت راست 
تمايل دارد و نه به سمت چپ و اعالم كرد مي خواهد 
از هر دو طرف براي مديريت كشــور كمك بگيرد. 
اكنون كمتر از يك ســال تا انتخابات بعدي فرانسه 
باقي مانــده و ميزان رضايت از مكرون در فرانســه 
به شدت سقوط كرده است. ميزان رضايت از عملكرد 
كلي مكرون براســاس جديدترين نظرسنجي هاي 
مؤسسه نظرسنجي فرانسه IFOP، از 62درصدي 
كه پس از پيروزي او در انتخابات ثبت شــده بود به 
كمتر از 3۷درصد رسيده است. رافائل لوركا، محقق 
علوم سياسي در فرانســه، مي گويد رئيس جمهور 
فرانسه تالش كرده تا از نظر سياسي خنثي و بي طرف 
باقي بماند؛ رويكــردي كه در ميان فرانســوي ها 
سرخوردگي گســترده اي ايجاد كرده است. لوركا 
با اشــاره به انتخاب وزراي كابينه مكرون از حزب 
راستگرا و چپ ميانه مي گويد: بي طرفي هيچ وقت 

به معني تركيبي از چيزهاي متناقض نبوده است.
به گفته لــوركا، مكرون به جاي اتكا بــر ايدئولوژي 
سياســي، بر يك برند سياســي اتكا كرده است تا 
گرايش پيچيده و غيرقابل فهم سياســي خود را به 
ديگران بقبوالند. او معتقد است مكرونيسم نه يك 
ايدئولوژي و نه يك شــيوه تفكر شفاف است، بلكه 
شيوه اي براي صحنه سازي يا ارائه پروژه هاي سياسي 
است. استفاده مكرون از نشــانه ها،  رنگ ها و زبان 
سياسي آرامبخش، همگي در راستاي ايجاد نوعي 
روايت سياسي هستند نه ايدئولوژي سياسي. مثال 
قابل توجه لوركا در اين حوزه، شعار انتخاباتي مكرون، 
»عظمت را دوباره به ســياره مان بازمي گردانيم« 
اســت كه به واســطه آن خود را در مقابل ترامپ و 
شــعار انتخاباتي اش »عظمت را دوبــاره به آمريكا 

بازمي گردانيم« قرار داد تا به اين شكل هوشمندانه، 
خود را به قهرمان تغييــرات اقليمي تبديل كند. با 
اين همه، پس از گذشت چهارسال مشخص شد اين 
شعار فاصله زيادي با سياست هايي دارد كه مكرون 
در حوزه محيط زيست به كار بسته است. درواقع او 
به هيچ وجه رئيس جمهور دوستدار محيط زيستي 

نبوده است.
كارشناســان سياســي يكــي از قابل توجه ترين 
جنبه هاي رياســت جمهوري مكــرون را تحكيم 
قدرت دولت مي دانند، آن هم به شــيوه اي بســيار 
اغراق آميزتــر از دولت هــاي پيشــين جمهوري 
پنجم فرانســه. به گفته داگالس وبر، اســتاد علوم 
سياســي، حزب جمهوريخواه فرانســه پشتيبان 
نوعي دمكراســي به شدت سلســله مراتبي است 
كه از مجلسي نســبتا ضعيف و رئيس جمهوري با 
قدرت اجرايي بسيار زياد برخوردار است. در دوران 
مكرون كه ادعاي ميانه روي داشت، قدرت اجرايي 
به شــكلي اغراق آميزتر افزايش يافت. در دوران او 
بيش از هر زمان ديگري فاش شــد كه تحوالت و 
دستورالعمل هاي قانونگذاري به صورت يك طرفه 
از سوي كاخ اليزه ديكته مي شــود. نحوه مديريت 
بحران همه گيري كرونا يكي از بارز ترين نمونه هاي 
اين رويكرد مكرون است. تا پيش از آغاز همه گيري، 
ميزان رضايت مردم فرانسه از مكرون بسيار باالتر 
بود. بي توجهــي او به توصيه هاي مشــاورانش در 
تعطيل كردن كشور در اوايل 2021 و وخيم ترشدن 
وضعيت همه گيري در فرانسه باعث شد مردم فرانسه 
تصور كنند او قدرت تشخيص خود را از دست داده 
است. در تقابل با اين ديدگاه وزراي مكرون در مقام 
دفاع از او برآمدند و در رسانه هاي فرانسه او را فردي 
توصيف كردند كه تمامــي پژوهش هاي مرتبط با 
همه گيــري كرونا را مطالعه مي كنــد، همه چيز را 
مي داند، همه چيز را پيش بيني كرده و براي همه چيز 
تصميم گيري مي كند. فرانســواز ميشل لمبرت، 
نماينده مجلس فرانســه كه در سال 2018 حزب 
مكرون را به خاطر سياست هاي زيست محيطي اش 
ترك كرد، معتقد است اين رفتارها در دولت مكرون 
»فوق سلطنتي« اســت و در جهان هاي سياسي اي 

كاربرد داشته است كه امروز ديگر منقرض شده اند.

مذاكره نشست و سرانجام توانست در 194۷ استقالل 
هند را به دست آورد.

گاندي چندين بار هدف سوء قصد قرار گرفت كه آخرين 
مورد آن موفق بود و با شليك سه گلوله به قفسه سينه، 
وي را كه در ۷9سالگي و در ميان جمعيت عازم محل 

عبادت بود، از پاي درآورد.
گاندي همه حكمت هاي عملي خود را براي برچيدن 
بســاط خشــونت در ۷نكته ثروت اندوزي بدون كار، 
لذت جويي بدون وجــدان، دانش بدون شــخصيت، 
تجارت بدون اخالق، علم بدون انسانيت، پرستش فاقد 
از خودگذشتگي و سياست بدون قانون و قاعده خالصه 
كرد. وقتي از گاندي خواســتند كه پيامي براي جهان 

دهد، گفت: »زندگي ام پيام من است«.

معمار اصالحات چين كمونيستي 
دنگ شيائوپينگ بعد از مائو 
در چين به قدرت رســيد و 
اصالحات بزرگي را رهبري 
بــا  مقايســه  در  كــرد. 
سياســت هاي افراطي مائو، 
دنــگ شــيائوپينگ فردي 
ميانه رو بود كه به معمار اصالحات در چين كمونيستي 
لقب گرفته اســت. آداب ميانه روي آيين كنفوسيوس 
يعني مســامحه، بردباري، بي تعصبي و شــكيبايي از 
صفات برجســته  چين بعد از مائو بوده اســت. دنگ 
شــيائوپينگ در 22آگوســت 1904متولد شد. وي 
تحصيالت خود را در فرانسه سپري كرد. شيائوپينگ در 
22ژوييه 19۷۷بعد از گذراندن فراز و فرودهاي فراوان 
به عنوان رهبر حزب كمونيســت چين جايگاه خود را 
محكم كرد. او به دوران انقالب فرهنگي چين خاتمه داد 
و چين را از حالت انزواي بين المللي خارج ســاخت و 
اصالحاتي را در حوزه كشاورزي، صنعت، علم و فناوري 

و ارتش آغاز كرد.
چين در زمان دنگ شيائوپينگ به سرعت به نوسازي 
اقتصادي گرايش پيدا كرد. يكي از روش هاي تشويق 
افزايش توليد هم از لحاظ كمي و هم از لحاظ كيفي، 
رســيدگي به وضعيت نيروي كار بود. در آن سال ها، 
چين، در عرصه هــاي بين المللي، حضور بيشــتري 
يافت و در مناسباتش با كشورهاي مختلف، سياست 
تشــنج زدايي را در پيش گرفت. دنگ از سال 1990 
به علت كهولت سن و بيماري، از همه مقام هاي خود 
استعفا كرد اما تا زمان مرگ، برجسته ترين شخصيت 

چين محسوب مي شد. ســرانجام دنگ شيائو پينگ، 
رهبر چيــن و معمار اصالحات اقتصادي و سياســي 
اين كشور در نوزدهم فوريه 199۷، درحالي كه بيش 
از ۷0سال ســابقه فعاليت هاي سياســي در رده هاي 
مختلف حكومتي چين داشــت، در ســن 94سالگي 

درگذشت.

سلطان صلح جو
ســلطان قابوس بن سعيد 
آل ســعيد، پادشاه عمان در 
سن ۷9سالگي و احتماالً در 
اثر ابتــال به ســرطان روده 
بزرگ درگذشته است. 23 
ژوئيــه 19۷0  كه مردم اين 
كشور با عنوان »يوم النهضه« از آن ياد مي كنند، روز به 

قدرت رسيدن سلطان قابوس است.
او در زمان حكومتش، عمان را به يك مقصد گردشگري 
محبوب و يك ميانجيگر كليــدي تبديل كرد كه طي 
ســال هاي زمامداري اش، بانــي پايان يافتن تنش ها و 
كشمكش هاي بســياري بين دولت هاي مختلف بود. 
سلطان قابوس كه به ســلطان صلح جو معروف بود در 
مصاحبه اي در سال2008 مي گويد: »ما هيچ درگيري 
با كسي نداريم و وقتي كه عقايدمان مورد موافقت كسي 
قرار نمي گيرد آتش بيار معركه نمي شــويم«. در بيش 
از نيم قرن اخير، عماني ها با كوچك ترين كشمكشــي 

آشنايي نداشته اند.
قابوس كشــور عقب افتاده و منزوي عمان را به سوي 
پيشــرفت اقتصادي هدايت كــرد. او با اســتفاده از 
منابع ارزي ناشــي از درآمدهاي نفتي و جهانگردي، 
زيرســاخت هايي را ايجاد كرد و مســكن و مدرسه و 
بندرگاه ســاخت. يكي از 10پادشــاه ثروتمند جهان 
به شــمار مي رفت و محبوب ترين آنهــا ميان مردمش 

به حساب مي آمد.
قابوس آزادي مذهبي را در اين كشــور بنــا كرد و به 
ســاخت چهار كليســاي كاتوليك و پروتستان در اين 

كشور و همچنين به تامين مالي معابد هندو پرداخت.
ميانجيگري عمان بين يمن و عربستان، عراق و كويت، 
اروپا و سوريه و مواردي ديگر كه مهم ترين آنها منجر به 
توافق ايران و آمريكا براي انجام گفت وگو در چارچوب 
مذاكرات هسته اي ۵+1 شد، ازجمله موارد ثبت شده در 
كارنامه اوست. سلطان قابوس در نزاع امارات، عربستان 

و بحرين با قطر جانب هيچ يك از طرف ها را نگرفت.
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این شماره

بررسي كارنامه هشت ساله حسن روحاني
  كدام  وعده ها تحقق پيدا كردند و كدام ها فراموش شدند؟

سياهه عهدها
دولت روحاني به گمان خيلي ها، بدشانس ترين دولت 
42سال حيات جمهوري اسالمي اســت؛ از يك سو، 
دولت اول اين رئيس جمهور، در شــرايطي روي كار 
آمد كه ايران با رشــد اقتصادي منفي هفت درصدي، 
تورم چهل درصدي و جنگ اقتصادي دســت و پنجه 
نرم مي كرد. از ســوي ديگر تالش هاي كابينه دولت 
دوم او براي زنده نگه داشتن برجام، راه به جايي نبرد 
چرا كه عجيب ترين گزينه ممكن در آمريكا به عنوان 
رئيس جمهور انتخاب شد تا در 4سال رياستش، همه 
آنچه ديپلمات هاي ايران در قالب يك توافق تاريخي 
به دست آورده بودند، با بدعهدي بر باد دهد. اين گزارش 
چندان به دنبال چرايي تحقق يافتن يا نيافتن وعده ها 
نيست و صرفا به ليست كردن مهم ترين آنها در كنار 
هم مي پردازد. نبايد فراموش كنيم كه علت تحقق ناقص 
بعضي وعده ها، صرفا در يك حوزه خالصه نمي شــود 
و گاهي چندين و چند فاكتــور در آن دخيلند. مثال 

درحالي كه قرار بود دســت وزير ارتباطات روي دكمه 
فيلترينگ نرود، اين شــبكه اجتماعي فيلتر شــد و 
محمدجواد جهرمي، وزير ارتباطات دولت دوازدهم در 
اين باره پيش تر به همشهري توضيح داد: مشكل از جايي 
شروع مي شود كه تنها يك دكمه فيلترينگ وجود ندارد 
و اين دكمه ها هم زير دست يك نفر نيستند. راه هاي 
مختلفي براي فيلتر كردن وجود دارد. قانون همه  چيز 
را مشخص كرده است؛ قانون فصل الخطابي براي همه 
ماست.  تا پيش از ســال88 فيلترينگ طبق مصوبات 
شــوراي عالي انقالب فرهنگي انجام مي شد. از بعد از 
سال88 كه قوانين مربوط به جرايم رايانه اي در مجلس 
تصويب و حدود در آن تعيين شد، بنا شد كه فيلترينگ، 
از 2راه انجام شــود؛ راه اول با رأي كارگروهي 12نفره 
است كه 6نفر آن را اعضاي غيردولتي تشكيل مي دهند؛ 
كارگروهي كه با عنوان تعيين مصاديق مجرمانه فعاليت 
مي كند. جاي وزارت ارتباطات كجاست؟ يك رأي در آن 
كارگروه دارد. راه ديگري هم كه وجود دارد؛ حكم قاضي 
است. براساس شكايت هاي پرونده اي قاضي مي تواند 

حكم فيلتر صادر كند.

آوين آزادی
روزنامه نگار

كدام  وعده ها  محقق  نشدند؟ 
بيشتر وعده هاي محقق نشده حسن روحاني، ريشه در عوامل ثابتي دارد: تحريم هاي ظالمانه، 
بدعهدي آمريكا، جنگ اقتصادي و سقوط قيمت نفت. كارنامه دولت اول اين رئيس جمهور از تورم 
يك رقمي، كاهش نرخ بيكاري، ثبات نرخ دالر و... حكايت مي كند و اين در حالي است كه كارنامه 
دولت دوم همين رئيس جمهور را شرايط غيرقابل كنترل، پر از وعده هاي تحقق نيافته كرده است.

 تامين مسكن اجتماعي،  ارزان و آسان ؛ قيمت خانه 10برابر شد
انتقادهاي درستي از سوي دولت روحاني به پروژه مسكن مهر وارد مي شد. راه حل جايگزين اين دولت هم، 
مسكن اجتماعي بود. اين واحدهاي مسكوني قرار بود كه در بافت هاي فرسوده و در دل شهر براي گروه هاي 
كم درآمد تاسيس شود كه اين پروژه هرگز عملياتي نشــد. اگر بخواهيم قيمت خانه در پايتخت را مصداق 
سنجش قرار دهيم، ميانگين قيمت هر متر خانه در تهران در ســال92 حدود 3ميليون و 500هزار تومان 
است كه در سال1400 به گواه مركز آمار ايران به 30ميليون تومان رســيده است. تحقق اين وعده را هم 

نابساماني هاي اقتصادي ايجاد شده در ايران، سخت و غيرممكن كرد.

 ريشه كن كردن فقر مطلق
يكي از وعده هاي حسن روحاني، ريشــه كن كردن فقر مطلق در ايران بود. بعد از انتشار گزارش مركز 
پژوهش هاي مجلــس در تاريخ 12 آذر 9۷، هيچ گــزارش جامعي درباره ابعاد فقــر مطلق در ايران 
منتشر نشده است، اما شواهد روشني وجود دارند كه نشــان مي دهند فقر مطلق در ايران در دوره دوم 

رياست جمهوري روحاني ابعاد گسترده تري پيدا كرده است.

 افزايش ساالنه يك ميليون گردشگر خارجي 
در مناظره هاي انتخاباتي سال96، حسن روحاني تأكيد داشت كه مي تواند با سياست هاي خود ساالنه يك 
ميليون گردشگر خارجي را به ايران بكشاند. اما اينجا هم دولت دوازدهم بدشانس بود. ماجراي ساقط كردن 
هواپيماي اوكرايني، افزايش نرخ دالر و شــيوع ويروس كرونا به همراه فقر زيرســاختي كه ناشي از تشديد 

تحريم ها بود نگذاشت كه روند ورود گردشگر به ايران، منظم شود.

 لغو تحريم هاي غيرهسته اي 
در دوره اول حســن روحاني همه  چيز بهتر پيش مي رفت. سايه تحريم هاي هســته اي از سر سياست و به 
نوعي اقتصاد ايران برداشته شــد و رئيس دولت يازدهم قول داد كه به زودي تحريم هاي غيرهسته اي هم 
لغو مي شوند كه به نظر مي رسد مخالفين داخلی و حضور ترامپ بزرگ ترين موانع تحقق اين وعده شدند و 
در نهايت در چهارســال دوم اين رئيس جمهور اعتدال گراي ايران تحت شديدترين تحريم هاي هسته اي و 

غيرهسته اي قرار گرفت.

 واريز 15ميليارد دالر درآمد نفتي به صندوق توسعه ملي؛ كدام درآمد نفتي؟
يكي از وعده هاي صريح حسن روحاني در انتخابات 1396، كه در برنامه هاي انتخاباتي او در صداوسيما 
مطرح شد »واريز ساالنه 15ميليارد دالر )60 ميليارد دالر در 4 سال( از درآمد نفتي به صندوق توسعه 
ملي« است كه شايد بتوان رئيس جمهور 24ميليوني ايران را به واسطه نبرد نابرابر در جنگ اقتصادي 
درك كرد. قرار بود 60 ميليارد دالر توسط دولت دوازدهم به اين صندوق ريخته شود اما بررسي ها نشان 
مي دهد كه سهم صندوق توسعه ملي از منابع صادرات نفت و گاز، به ويژه در چند سال اخير به حداقل 
رسيده است. در سال  جاري سهم صندوق توسعه ملي از صادرات نفت و ميعانات گازي بايد 36درصد 
باشد كه اكنون 20درصد اســت. 16 درصد يعني 30هزارميلياردتومان در قالب تملك دارايي مالي 

به عنوان تسهيالت در بودجه پيش بيني شده است.

 مهم ترين وعده های
 اقتصادی محقق شده

 وعده       تكميلپروژهپارسجنوبي

دستاورد     پارسدرآستانهبهثمررسيدن
يكي از وعده هاي مهم حسن روحاني اصرار بر تكميل پروژه پرحاشيه پارس جنوبي بود. آخرين 
گزارش ها از پارس جنوبي حاكي از آن اســت كه جز فاز 11، عمليات راه اندازي 23 فاز ديگر 
تقريبا تكميل شده است. عمليات توسعه فاز 11 پارس جنوبي با خروج سرمايه گذاران فرانسوي 
)توتال( و چيني )سي ان پي سي( متوقف شده و قطعا تا پايان دولت آغاز نخواهد شد كه مي توان 
آن را ناشي از بدعهدي آمريكا دانست و اين وعده را در ليست وعده هاي محقق شده اقتصادي 

روحاني قرار داد. حداقل در ليست تحقق تا حد توان.

وعده      افزايشدهبرابريپهنايبانداينترنت
دستاورد   گوشيهايهوشمندبههمهرسيدند

افزايش پهناي باند و رســاندن اينرنت به همه شــهرها و روســتاها جزء وعده هايي بود كه 
حســن روحاني مدام بر آن تأكيد داشــت. بر مبناي گزارش عملكــرد وزارت ارتباطات كه 
در تاريخ 6 مهر 9۷ منتشر شــده اســت، طي يك ســال فعاليت دولت دوازدهم، توسعه 
زيرســاخت هاي ارتباطي شــبكه ملي به عنوان يكي از اولويت هاي حوزه فناوري اطالعات 
و ارتباطات، مــورد پيگيري قرار گرفته اســت. برمبنــاي اين گزارش عملكــرد، به منظور 
تامين نيازهاي مشــتريان و اپراتورهاي مخابراتي، ظرفيت پهناي باند شــبكه انتقال كشور 
با افزايش 100 درصــدي، 22 هــزار و 191 گيگابيت بر ثانيه )Gbps( شــد. در همين 
حال ظرفيت پهناي باند اينترنــت بين الملل نيز با 80 درصد افزايــش، از 995 گيگابيت 

به 1805 گيگابيت رسيده است.

 مهم ترين وعده های
 اجتماعی-    فرهنگی محقق شده

وعده     احياياركسترهايمليوسمفونيك
دستاورد       بازگشتچكناواريانبهصحنه

در اسفندماه سال93، پس از نزديك به 25ماه تعطيلي، اركستر سمفونيك تهران 
به رهبري علي رهبري سمفوني شماره نه بتهوون را نواخت. اين اجرا خصوصي بود 
و مقامات، ناظران، سفرا و مهمانان خارجي در اين كنسرت حضور داشتند. حسن 
روحاني، رئيس جمهور ايران در ديدارش با هنرمندان در تاالر وحدت، دي ماه سال 
92 وعده داده بودكه حتي اگر از مجلس شوراي اسالمي »كارت زرد« بگيرد، اركستر 
سمفونيك و اركستر ملي را احيا خواهد كرد. وعده اي كه محقق و به دنبال آن چشم 

مردم به ديدن چكناواريان و فواد حجازي روي صحنه روشن شد.

وعده    اليحهتامينامنيتزنان
دستاورد       درآستانهبهسرانجامرسيدن

تدوين اليحه اي با عنوان »تامين امنيت زنان در برابر خشــونت« از سال90 كليد 
خورد اما فراز و نشيب هاي بســيار موجب شــد كه در نهايت كليات اين طرح در 
تابستان امسال بعد از حدود 10ســال در مجلس شوراي اسالمي تصويب شود اما 
اجراي مفاد اين طرح هنوز عملياتي نشده است. شهيندخت موالوردي، معاون زنان 
رئيس جمهور در زمان صدارت خود براي به ثمر نشستن اين طرح تالش بسيار كرد 

و بعد از او هم معصومه ابتكار در همين جايگاه به طــور ويژه به پيگيري اين اليحه 
مشغول بود. بعد از به قتل رسيدن رومينا اشرفي 14ساله به دست پدرش، در دولت 
دوازدهم، با پيگيري معصومه ابتكار، دوباره فشــارها براي به سرانجام رسيدن اين 
اليحه آغاز شد. ابتكار در توييتر خود نوشت كه تالش مي كند اين اليحه را در اولويت 

قرار داده و تصويب آن را تسريع بخشد. اليحه اي كه در نهايت به جايي نرسيد.

وعده    زناندراستاديومها
دستاورد       دوباردرآزادي

حضور زنان در استاديوم، وعده اي اســت كه هم محقق شده هم نه. حسن روحاني 
در 22مهر سال98 در نشســتي با خبرنگاران گفت: از دولت يازدهم من با دو وزير 
كشور و ورزش صحبت كرده ام كه راه را براي حضور بانوان در ورزشگاه ها باز كنند و 
زمينه را در اين باره فراهم سازند. او مشابه اين وعده را در روزهاي پيش از انتخابات 
96 هم داده بود. در نهايت دوبار درهاي هميشه بسته ورزشگاه ها به روي زنان باز شد 
كه در نوع خودش بي سابقه بود. البته در هر دو باري كه زنان ايراني موفق به حضور 
در ورزشگاه آزادي شدند، پاي »جياني اينفانتينو« رئيس فدراسيون جهاني فوتبال 

در ميان بود. بار اول در جريان ديدار نهايي ليگ قهرمانان آســيا ميان پرسپوليس 
و كاشيما بود كه با حضور و نظارت شخصي اينفانتينو اين اتفاق افتاد و بار دوم هم 
زنان توانستند در تعداد بسيار محدود بازي ايران -كامبوج را ببينند اما در نهايت اين 

محدوديت هرگز به طور قابل اعتنايي از سر راه زنان برداشته نشده است.

وعده    پايانتعليقناشران
دستاورد       آزادينسبياهاليكتاب

يكي از قول هاي انتخاباتي حسن روحاني پيش از كسب رأي 24ميليون توماني از 
مردم، آزادي بيشتر ناشران و رفع تعليق از آنها بود. در دولت هاي يازدهم و دوازدهم، 
ناشران آزادي عمل بيشتري داشتند. بخشي از اقدامات مقام هاي وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي در دولت حســن روحاني براي رفع تعليق ها و محدوديت ها از سوي 
برخي از ناشــران تعليقي نيز مورد تأييد قرار گرفته است. ازجمله حسن كيائيان، 
مدير نشر چشمه يكي از ناشران تعليق شده در بهمن ماه 93 با انتشار يادداشتي در 
سايت رسمي اين مؤسســه تأييد كرد مقام هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي به 

»تعليق نشر چشمه پايان دادند.«

 مهم ترين وعده های
 سياسی محقق شده

وعده       اجرايقانونانتشارودسترسيآزادبهاطالعات
دستاورد      تحققناقصيكوعده

يكي از وعده هاي صريح حسن روحاني در انتخابات 1396، اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد 
به اطالعات بود. سامانه دسترسي آزاد به اطالعات در تاريخ 2 خرداد 96 توسط وزارت فرهنگ 
به صورت آزمايشي به راه افتاد ولي كمي بعد از كار افتاد. اما دولت روحاني يكي از دولت هايي 
بود كه همواره در تالش براي تحقق اين وعده بود و توانست حقايق بسياري را درباره بودجه 

برمال كند و آحاد مردم را با اين سند مالي پيچيده آشنا كند.

وعده       تقديممنشورحقوقشهرونديبهصورتاليحهبهمجلس
دستاورد      گاميالزمامانهكافي

منشور حقوق شهروندي ايران فهرستي 120 ماده اي مستند بر قانون اساسي ايران از مهم ترين 
حقوق شــهروندي ايرانيان در نظام حقوقي اين كشور اســت كه در 29 آذر 1395  از سوي 
رئيس جمهور حسن روحاني امضا شد تا سياســت ها و برنامه هاي دولت براي پيشبرد حقوق 
شهروندي پيگيري شود. اتفاقي كه در سياست داخلي ايران بي ســابقه و بسيار حائز ارزش 
بود. در واقع »تقديم منشور حقوق شهروندي به صورت اليحه به مجلس« قولي بود كه حسن 
روحاني در آستانه انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسالمي به مردم داده بود، اما نهايتا 

پيشرفت اين وعده از رونمايي از منشور فراتر نرفت.
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تكرار    پنالتي   تصميم    درستي   بود
رشيد مظاهري، دروازه بان استقالل در گفت وگوي اختصاصي  با همشهري ورزشي از اتفاقات فينال و آخرين وضعيتش مي گويد: 

               نمي توانم با مددي سر      يك     ميز بنشينم
            هيچ صحبتي با سپاهان نداشته ام

            در استقالل به من بي احترامي شد
            براي ماندن بايد اتمام حجت كنم

  فرهاد
 همه  چيز را با هم داد

  در المپيك بدشانسي آورديم

 تمام خسارت هاي
 يك شكست تلخ براي استقالل

عليرضا استكي، سرمربي تيم ملي بوكس مي گويد 
براي مدال المپيك بايد هزينه كرد ولي ما فقط 

قهرمان تمرين هستيم

 VAR قلعه نويي پول  
را جور كرد؟
كميته انضباطي امير قلعه نويي را 3 ماه 
محروم و 300 ميليون جريمه كرد
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 فرهاد،همه  چيز 
را با هم داد

تمام خسارت هاي يك شكست تلخ براي استقالل
بهروز رسايلي|  شكست اســتقالل در فينال جام حذفي فقط 
يك باخت معمولي نبود. اين ناكامي، ابعاد تلخ فراواني داشت 
و اگر قرار باشد يك بازنده بزرگ براي آن معرفي كنيم، بي شك 
بايد از فرهاد مجيدي اسم ببريم. ســرمربي محروم آبي ها كه 
يكشنبه شب شكســت اين تيم در ضربات پنالتي برابر فوالد 
خوزستان را از روي سكوهاي ورزشگاه نقش جهان تماشا كرد، 
در اثر اين باخت خيلي چيزها را با هم از دست داد. اين فهرست 

خسارت هاي يك شكست است؛ بخوانيد.

  دومين فينال، دومين جام
فرهاد مجيدي فصل گذشته هم با استقالل به فينال جام حذفي رسيد 
اما برابر تراكتور شكســت خورد. حاال تكرار آن ناكامي مقابل فوالد، 
شايستگي هاي مجيدي در مســابقات بزرگ را زير سؤال مي برد. او 
البته، هم پارسال و هم امسال پرسپوليس را در مسير فيناليست شدن 
شكست داد اما آن پيروزي ها صرفا در ضربات پنالتي به دست آمد. 
شكست پارسال در فينال به بهاي بركناري مجيدي تمام شد. شايد 
باخت امسال فعال و فورا به اين نتيجه منجر نشود اما قطعا وضعيت 
فرهاد روي نيمكت استقالل را متزلزل خواهد كرد. امروز اعتمادها به 

او بسيار كمتر از يك هفته قبل است.

  سرابي به نام بازي زيبا
مجيدي در اســتقالل خيلي روي ارائه بازي زيبــا و مالكانه و خلق 
موقعيت هاي پرشمار گلزني مانور مي داد اما در جام حذفي مشخص 
شد دست استقالل در اين مورد آن قدرها هم پر نيست. اگر قرار بود 
فينال جام حذفي در جريان مسابقه برنده داشته باشد، بدون ترديد 
فوالد از شايستگي بيشــتري برای اين منظور بهره مي برد. اين تيم 
در فاصله دقايق80 تا 90 چند موقعيت عالي به دســت آورد كه از 
آنها استفاده نكرد. استقالل اما چيزي نداشت، درست مثل مسابقه 
نيمه نهايي با گل گهر و حتي بازي يك چهارم نهايي برابر پرسپوليس. 
آن روز چون پرسپوليس ترسو بازي كرد و ضربات پنالتي را باخت، 
همه نقدها متوجه يحيي گل محمدي شد. اما حقيقت آن است كه 

استقالل هم »اصال« خوب بازي نكرد.

  سوپرجام پريد
فتح مســابقات حذفي نه تنها باعث كسب نخســتين جام دوران 
مربيگري مجيدي مي شــد، بلكه او را به يك قدمــي كاپ دوم هم 

مي رساند. طبيعتا با شكست در فينال، استقالل 
شــانس حضــور در ســوپرجام را هم از 

دست داد. مجيدي هميشــه از بازي با 
پرسپوليس استقبال مي كند و شك 
نداشــته باشــيد در اين مدت بارها 
رؤياي پيروزي بر رقيب ســنتي و 
باال بردن جام پيش چشم سرخ ها 
را مرور كرده بود اما حاال اين فرصت 
را هم از كف داده اســت. در شرايط 
فعلي، ســوپرجام بين پرسپوليس و 

فوالد برگزار مي شــود و شايد جامي 
ديگر به كلكسيون پرافتخار سرخپوشان 

پايتخت افزوده شود.

   فكري جان گرفت
محمود فكري كه اعتقاد داشت ناسزاوارانه از استقالل 

رانده شده، بعد از اين شكست فرصت پيدا كرد تا طعنه 
بسيار درشــتي نثار كادر فني آبي ها كند. او كه بارها به 
فرهاد مجيدي اتهام زده بود، پس از فينال، اســتقالل را 
»زمين غصبي« خواند. درصورت پيروزي مجيدي برابر 

فوالد، طبيعتا چنين موقعيتي نصيب فكري نمي شد.

  نكونام مدعي نيمكت استقالل شد
با شكســت در فينال جام حذفي، فرهاد مجيدي عمال 
براي خودش يك رقيب سرســخت تراشيد. حاال جواد 
نكونام، نخستين جام قهرماني اش در دوران مربيگري را 

برده است. او ســابقه حضور در استقالل را دارد و خودش 
را در زمره پيشكسوتان اين تيم مي داند. بنابراين هيچ بعيد 
نيست سوداي هدايت آبي ها را در سر داشته باشد. عملكرد 
نكو در اهواز پرفراز و نشــيب بود امــا او به لطف نمايش 
بسيار بد اســتقالل مجيدي، فوالد را قهرمان و آسيايي 
تحويل داد. خودش گفته بود پايان فصل از اين تيم جدا 
مي شود. بنابراين از همين حاال سايه او روي نيمكت 
استقالل سنگيني خواهد كرد. اگر امروز اين اتفاق 
رخ ندهد، فردا باالخره پيش خواهد آمد. مجيدي بد 

جايي، به بد كسي باخت.

يكي از اتفاقــات بازي فينال جــام حذفي، 
تعويض داريوش شجاعيان در دقيقه 120بود. 
هافبك استقالل در آخرين دقيقه وقت هاي 
اضافي به جاي مسعود ريگي به زمين آمد تا 
زننده يكي از ضربات پنالتي تيمش باشــد. 
او پنالتي چهارم اســتقالل را زد، خيلي هم 
بد زد و محســن فروزان با مهار آن، فوالد را 
به يك قدمــي قهرماني رســاند. به هر حال 
خراب شــدن پنالتي ممكن است براي هر 
بازيكنــي رخ بدهد اما نكته اينجاســت كه 
به نظر مي رسد استراتژي فرهاد مجيدي براي 
به زمين فرستادن يك پنالتي زن )هر كسي 
مي خواهد باشد( در واپسين ثانيه ها غلط بود.

زدن ضربه پنالتي در فينال به خودي خود يك 
دنيا فشار و استرس دارد. بازيكنان مي دانند 
كه كوچك ترين اشتباه آنها مي تواند يك جام 
را از تيم بگيرد و جايگاه شان را بين هواداران 
به شدت تنزل بدهد. بنابراين گل كردن اين 
توپ ها خيلي ســخت اســت و هميشه هم 
مي بينيم هر بازيكني كه ماموريتش را درست 
انجام مي دهد، بي نهايت شاد مي شود؛ انگار 
كه يك بار بزرگ از روي دوش او برداشــته 

شده باشد. در چنين شرايطي وقتي شما يك 
بازيكن را دقيقــه 120فقط براي زدن ضربه 
پنالتي به زمين مي فرستيد، فشار روي دوش 
او دوچندان مي شــود؛ چرا كه اين بازيكن با 
خودش فكر مي كنــد: »مربي مرا فقط براي 
همين يك كار به زمين فرستاده و اگر نتوانم 
انجامش بدهــم، بدترين اتفــاق ممكن رخ 

خواهد داد.«
بازيكني كه از قبــل در زمين بوده، عالوه بر 
اينكه با شرايط مســابقه آشناتر است، به هر 
حال در طول بازي هم كارهاي مثبتي كرده 
كه شايد خراب شدن پنالتي را بشود به آنها 
بخشــيد اما كســي كه ثانيه آخر به ميدان 
مي آيد، فقط يك ماموريت دارد و طبيعتا با 
نگراني بيشتري پشت توپ مي رود. منصفانه 
نيست كه يك بازيكن زير چنين فشاري قرار 
بگيرد. داريوش شجاعيان در چنين وضعيتي 
پنالتي اش را خراب كرد. حتي مهران موسوي 
هم كه در شرايط مشابه براي فوالد به ميدان 
آمد، پنالتــي اش را از دســت داد، هرچند 
خوش شــانس بود كه بيژن حيدري دستور 

به تكرار ضربه داد و دومي گل شد.

استراتژي اشتباه
چرا حضور داريوش شجاعيان براي زدن پنالتي تصميم غلطي بود؟
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عذرخواهي مجيدي از استقاللي ها
فرهاد مجيدي طبق معمول با انتشار پستي اينستاگرامي 
به شكست استقالل در فينال حذفي واكنش نشان داد. 
ســرمربي آبي ها براي هواداران استقالل نوشته است: 
»هواداران عزيز، براي نمايش و نتيجه ديشــب از شما 
پوزش مي خواهم. خوب مي دانم كه در اين روزگار تلخ، 
يك قهرماني چقدر حال شــما را خوب مي كرد. وقتي 
دلداري هاي اكثريت هواداران، به خصوص عزيزاني كه 
در اهواز و فرودگاه تهران حضور داشــتند را مي بينم، 
خيلي بيشتر شــرمنده وجدان و انصاف بي پايان شما 
عاشقان استقالل مي شوم و اين رفتار، انگيزه من را براي 
يك شروع مجدد دوچندان مي كند. فصل جديد براي ما 
از همين امروز شروع شده است. 14روز سرنوشت ساز و 
به شدت حياتي پيش روي ماست. اگر در اين مدت كوتاه 
پروژه تمديد و تقويت تيم را به درســتي انجام ندهيم، 
موفقيت ها شروع نمي شود. در اين ساعت ها نمي خواهم 
از مشكالت بگويم كه خيلي از گفتني ها را بعد از بردها 
با شما هواداران عزيز درميان گذاشتم. اهل بهانه جويي 
نيستم و مسئوليت اين شكست را مي پذيرم. بازيكنان 
من تمام تالش خود را براي موفقيت انجام دادند. بايد 
بدانيد كه خيلي از بازيكنان من در هفته هاي اخير بدون 
آنكه خبرش رسانه اي بشود، در شرايط بسيار سخت و 
باوجود مصدوميت هاي مختلف ازخودگذشتگي كردند 
و وظيفه خودم مي دانم در پايان فصل از همه آنها و كادر 
فني، پزشكي، اجرايي، تداركات و رسانه اي تيم تشكر 
كنم. در 14روز آينده بايد به طور شبانه روزي كار كنيم. 
بايد بيدار باشيم و اجازه ندهيم فرصت نقل وانتقاالت مثل 
دو سه فصل اخير از بين برود. به نمايندگي از ميليون ها 
استقاللي، در 14روز آينده بر سر منافع استقالل و امور 
نقل و انتقاالت با كسي تعارف نخواهم داشت و سعي 
مي كنم در صورت نياز به صورت شفاف با هواداران در 
ارتباط باشــم. در پايان، قهرماني تيم فوالد را به مردم 
مظلوم خوزستان، مديريت، كادرفني و بازيكنان اين تيم 

تبريك مي گويم .«

فوتبال ايران

نكونام حاال براي دومين سال متوالي فوالد را به آسيا 
رسانده است. بايد ديد او پس از جشن گرفتن نخستين 

قهرماني اش در دوران مربيگري در اهواز مي ماند يا خير.

فروزان در 2 بازي مقابل ســپاهان و استقالل تنها 
براي ضربات پنالتي به زمين رفت و توانســت به 

بهترين شكل ممكن جواب اعتماد نكونام را بدهد.

ساســان انصاري با پيراهن عادل فردوسي پور در 
جشن قهرماني فوالدي ها شــركت كرد تا سوژه 

عكاس هاي حاضر در نصف جهان شود.

عبداهلل زاده هم مثل شجاعيان براي پنالتي زدن به زمين 
رفت اما برخالف بازيكن استقالل، پنالتي اش را به تور 

دروازه رساند تا زننده گل قهرماني اهوازي ها لقب بگيرد.

عكس خبر

نكته بازي

آماربازي

مگر چقدر پول الزم است؟

فقط مثل شهريار نشوي!

مثل شما خوش قول هستند؟

در شرايطي كه تيم ها بايد خودشان 
را براي ليگ بيســت ويكم آماده 
كنند، خبر رسيده باشگاه صنعت 
نفت آبادان فقط 480هزار تومان 
در حســاب بانكي اش دارد. حاال 
يك عده دارند با اين خبر، جوســازي 
مي كنند و بســاط ســياه نمايي راه انداخته اند. مگر فوتبال 
حرفه اي چقدر خرج دارد؟ با 480هزار تومان راحت مي شود 
قرارداد بازيكنان و مربيان فعلي را تمديد كرد، نفرات مورد نياز 
را در پســت هاي مختلف جذب كرد، بدهي هاي قبلي را داد، 
اردوي تداركاتي با مسابقات كافي دوستانه برپا كرد و بقيه اش 
را هم براي پول سفر و هتل و خورد و خوراك و لباس بازيكنان 
كنار گذاشت. اينهايي كه االن با اين خبر دارند شلوغ مي كنند، 
نيت هاي شومي دارند و مي خواهند بحث حق پخش تلويزيوني 

را راه بيندازند، وگرنه 480هزار تومان خيلي پول است.

از قرار معلوم پيوستن محمد محبي 
به سانتاكالرا قطعي شده است. 
گويا ســپاهان با دادن محبي به 
باشگاه پرتغالي قصد دارد شرايط 
پيوستن شهريار مغانلو به جمع 
طاليي پوشان را فراهم كند. تا زمان 
تنظيم اين مطلب چيزي قطعي نشده، اما اگر اين اتفاق رخ 
بدهد، محبي بايد آرزو كند به سرنوشت مغانلو دچار نشود. 
شــهريار كه بدون تعارف بازيكن بهتري بود و آمار گلزني 
و اثرگذاري مطلوب تري هم نســبت به محبي داشت، در 
پرتغال موفق نبود و عمده مواقع روي نيمكت نشست. او تنها 
يك گل در جام حذفي به ثمر رساند و باشگاه مشكلي با از 
دست دادن اين مهاجم نداشت. حاال بايد ديد محبي آنجا چه 
مي كند. مبادا اين داستان براي محمد هم تكرار شود و بعد 
ناچار شويم يك بازيكن ديگر بدهيم تا محبي را پس بگيريم!

با پايان فصل هواداران پرســپوليس 
نگران تمديد قــرارداد بازيكنان اين 
تيم هســتند. در چنين شرايطي 
ابراهيم شــكوري، مدير ورزشــي 
دائم المصاحبه باشــگاه اعالم كرده 
بازيكنان قــول داده اند قراردادشــان را 
تمديد كنند. او از هواداران خواسته به حاشيه سازها اجازه فعاليت 
ندهند. حقيقتش اگر از ما مي شنويد، زياد نبايد روي اين قول ها 
حساب كرد. در همين تيم بازيكني داشتيم كه مي گفت6 ساله 
تمديد مي كند و تا بيرونش نكنند نمي رود، اما با نخستين پيشنهاد 
رفت و لوگوي باشگاه قطري اش را هم بوسيد. در نتيجه زياد نبايد 
روي اين مسائل حســاب كرد. در درجه بعد بايد آرزو كنيم قول 
بازيكنان مثل قول مديران باشــگاه نباشــد. در غيراين صورت 
همانطور كه شما طبق ادعاهاي تان دقيق و منظم به آنها پول داديد، 
آنها هم به وعده خودشان عمل مي كنند و پاي ميز تمديد مي آيند.

متريكا

فينال جام حذفي ايران بين اســتقالل و 

فوالد با تســاوي بدون گل بــه ضربات 05
پنالتي كشــيد تا فــوالد در اين ضربات 
استقالل را شكســت بدهد و به قهرماني 
برسد. آخرين بار كه فينال جام حذفي به ضربات پنالتي كشيده شد 
5سال قبل بود كه از قضا آن سال هم يك طرف ماجرا استقالل تهران 
بود و اتفاقا در آن مسابقه هم استقالل شكست خورد. سال95 دو تيم 
استقالل و ذوب آهن در فينال جام حذفي 95-94 به مصاف هم رفتند 
كه آن مسابقه با تساوي يك-يك در وقت هاي قانوني و اضافه به ضربات 
پنالتي كشيد و ذوب آهن 5بر4 پيروز شد. رشيد مظاهري كه در فينال 
امسال يك پنالتي گرفت و تكرار اين پنالتي حاشيه ساز شد، در فينال 

سال95 گلر ذوب آهن بود و همراه با تيمش استقالل را شكست داد.

از آخرين باري كه بازي فينال جام حذفي 

بدون گل به پايان رســيده بــود حدود 10
10سال مي گذشت و جالب اينكه در آن 
مسابقه هم پاي استقالل تهران در ميان 
بود. در فصل 91-90 فوتبال ايران 2تيم اســتقالل تهران و شاهين 
بوشــهر به فينال جام حذفي رســيدند كــه اين فينــال در تاريخ 
25اسفندماه1390 برگزار شد. نكته جالب آن مسابقه حضور مهدي 
رحمتي و وحيد طالب لــو در دروازه 2 تيم بود و وقتي بازي به ضربات 
پنالتي كشيد اين تقابل جذاب تر هم شد. درنهايت استقالل با برتري 
4بريك در ضربات پنالتي قهرمان آن جام شد. اما بعد از 10سال اين بار 
فينال بدون گل براي اســتقالل خوش يمن نبود و اين تيم بازي را در 

ضربات پنالتي به فوالد باخت.

با شكست مقابل فوالد، تعداد دفعاتي كه 

استقالل در ضربات پنالتي از جام حذفي 10
كنار رفته به 10رسيد و آبي پوشان در اين 
ركورد با پرســپوليس مســاوي شدند. 
پرســپوليس كه در 2فصل اخير توسط اســتقالل و با ضربات پنالتي 
حذف شده با 10بار حذف در اين ضربات ركورددار بود. اما استقالل هم 
با شكســت 4بر2 مقابل فوالد با اين ركورد مســاوي كرد. استقالل 
همچنين ركورددار شكست در فينال جام حذفي هم هست. آبي پوشان 
تا كنون 6بار در فينال اين جام شكست  خورده اند كه 3باخت آنها در 
يك دهه اخير و 2باخت در همين 2ســال اخير اتفاق افتاده اســت. 
استقالل 13بار به فينال حذفي رســيده و صاحب 7برد و 6باخت در 

فينال اين رقابت ها است.

برنامه بازي ها

۱۱ شهريور ۱۴۰۰

۱۶ شهريور ۱۴۰۰ 

۱۵ مهر ۱۴۰۰

2۰ مهر ۱۴۰۰

2۰ آبان ۱۴۰۰ 

2۵ آبان ۱۴۰۰ 

۷ بهمن ۱۴۰۰

۱2 بهمن ۱۴۰۰ 

۴ فروردين ۱۴۰۱ 

۹ فروردين ۱۴۰۱

ايران - سوريه

 عراق - ايران

امارات - ايران

ايران - کره جنوبی

لبنان - ايران

سوريه - ايران

ايران - عراق

ايران - امارات

کره جنوبی - ايران

ايران - لبنان

مرحله مقدماتي جام جهاني - نهايي

بعد از پايان فينال جام حذفي، مي شــد انتظار هر اتفاقي را 
داشت؛ از مصاحبه هاي تند و تيز مربيان تا استعفاي احتمالي 
آنها، خداحافظي مديران و هر چيز ديگري. با اين حال اتفاقي 
كامال غيرمنتظره رخ داد و محمد نــادري اعالم كرد دوران 
حضورش در استقالل به پايان رسيده است. اين مدافع چپ 
24ساله سرنوشت بســيار عجيبي دارد و در همين سن كم 
در بزرگ ترين تيم هاي ايران شــامل پرسپوليس، استقالل 
و تراكتور بازي كرده اســت. نادري كه ســابقه لژيونر شدن 
در كورتريك بلژيك را دارد، ابتداي فصل به شــكل عجيبي 
تبديل به آرام ترين ياغي تاريخ فوتبال ايران شد. پرسپوليس 
نتوانست رضايتنامه او را از باشــگاه بلژيكي بگيرد، اين كار 
را اســتقالل انجام داد و نادري آبي پوش شد. انتقال او سر و 
صداي زيادي به پا نكرد، جز در مورد داستان عجيب پرداخت 
پول رضايتنامه از جيب خود بازيكن كه هرگز قابل باور نبود. 
نادري در استقالل حاشيه اي نساخت، حضورش در داربي ها 
مقابل پرسپوليس نيز جنجالي نشد كه اين مسئله بي ارتباط 
با عدم حضور تماشاگران نبود، نهايتا هم پس از تنها يك فصل 
تصميم گرفت از اين تيم جدا شود. كارنامه نادري در استقالل 
درخشان نيست و تنها شامل يك گل در ليگ و 2گل در ليگ 
قهرمانان آسيا مي شود. او البته بازيكن بدي نيست، اما بعيد 

به نظر مي رسد دل استقاللي ها خيلي برايش تنگ شود.

پايان آرام ترين ياغي
در حاشيه خداحافظي ناگهاني نادري با استقالل
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    قلعه نويي پول VAR را جور كرد؟

كميته انضباطي فدراسيون فوتبال امير قلعه نويي را ۳ماه 
از همراهي تيمش در تمامي مســابقات محروم كرد. اين 
محروميت شديد و كم سابقه به خاطر مصاحبه هاي تندوتيز 
قلعه نويي بعد از بازي گل گهر و استقالل اعمال شده است. 
گل گهر در بازي نيمه نهايــي جام حذفي با نتيجه ۲ بريك 
مغلوب استقالل شد و تصميم مشــكوك داور در گل اول 
استقالل نقش داشت. بالفاصله بعد از بازي، امير قلعه نويي 
ابتدا در مصاحبه تلويزيوني و سپس در نشست مطبوعاتي 
به شدت از ناداوري و بي عدالتي در فوتبال انتقاد كرد. اين 
مربي در چند سال اخير همواره نسبت به ناداوري در بازي 
تيم هايش معترض بوده و اعتقاد راسخ داشته كه دست هايي 
در كارند تا تيم هاي قلعه نويي به نتيجه مورد نظرشان نرسند. 
اما اين بار اعتراض هاي او شديدتر از هميشه بود و به خصوص 
اشاره اش به »۴۰سال بي عدالتي«  بسيار حاشيه ساز شد. هر 
چند او يك روز بعد سعي كرد با انتشار مصاحبه اي در سايت 
نزديك به خودش كمي اين جمالت را تعديل كند اما ظاهراً 
آن مصاحبه هم تأثير مثبتي نداشــته و كميته انضباطي 
شديدترين حكم دوران مربيگري قلعه نويي را عليه او صادر 
كرده اســت. قلعه نويي در زمان بازي و به خاطر درگيري 
در داربي تهران طعم محروميت ۶ماهه را چشــيده بود اما 
محروميت ۳ماهه طوالني ترين دوره محروميت او در دوران 

مربيگري است.
امير قلعه نويي عالوه بر اينكه ۳ماه از فصل آينده را از دست 
داده بايد ۳۰۰ميليون تومان هم جريمــه نقدي بپردازد. 
همچنين دستيار او سعيد الهويي هم به ۲ماه محروميت و 
۳۰ميليون تومان جريمه نقدي محكوم شده است. الهويي 
بعد از بازي در ميكســدزون گفته بود هر دو تيم استقالل 
و پرسپوليس از داوري ها ســود مي برند و تأكيد كرده بود 
»ما امروز روي كثيف فوتبال را ديديم.« او كه در هر فصل 
چندين بار با كارت زرد و قرمز روي نيمكت جريمه مي شود 
در بازي با استقالل هم از كنار زمين اخراج شده بود. باشگاه 
گل گهر نيز از جريمه در امان نمانــده و »با توجه به تعهد 
مسئوليت تضامني« به پرداخت مبلغ ۲۰۰ميليون تومان 
جريمه نقدي محكوم شده است. در واقع باشگاه گل گهر و ۲ 
مربي اش مجموعا ۵۳۰ميليون تومان جريمه نقدي شده اند. 
ســعيد الهويي در همان مصاحبه اي كه باعث جريمه اش 
 VAR شــده، گفته بود: »كاش الاقل با پول جريمه هاي ما

را راه بيندازند.«
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فصل 1400-1399 به شكلي  
تلخ براي استقالل تهران به 
پايان رسيد و آبي هاي پايتخت 
حتي قهرماني در جام حذفي را هم از دســت دادند. شايد اگر بيژن 
حيدري پنالتي مهار شــده فوالد توسط رشــيد مظاهري را تكرار 
نمي داد، سرنوشت قهرماني جور ديگري رقم مي  خورد ولي جالب 
اينجا ست كه دروازه بان استقالل تأكيد مي كند داور در آن صحنه 
تصميم درستي گرفته و طبق قانون دســتور به تكرار پنالتي داده 
است. با رشــيد مظاهري درخصوص از دست دادن قهرماني در جام 
حذفي صحبت كرديم كه البته بحث به موضوع جدايي اين بازيكن 
از استقالل هم كشيده شد؛ اينكه شايعه شده رشيد قرار است فصل 
آينده راهي سپاهان شود. گفت وگوي اختصاصي همشهري ورزشي 

با دروازه بان استقالل را مي خوانيد.

  حتما بابت از دست دادن قهرماني خيلي ناراحتي؟
نمي دانم چه بايد بگويم ولي واقعا همه ما ناراحت هستيم و از ناراحتي تا صبح 
نخوابيدم. ما شرمنده هواداران استقالل شديم ولي آنها بدانند كه نهايت تالش 
خودمان را انجام داديم ولي متأسفانه قهرمان نشديم. فكر مي كنم بازيكنان و 
دروازه بان فوالد در زدن و مهار پنالتي ها عملكرد بهتري نسبت به ما داشتند و 

در نهايت هم قهرمان شدند.

  قهرماني حق فوالد بود؟
نمي دانم حقشان بود يا نه و دوست هم ندارم با كنايه يا طعنه حرف بزنم، فقط 
اين را مي گويم كه گلر و بازيكنان فوالد در ضربــات پنالتي عملكرد بهتري 

داشتند.

  در مورد مهار پنالتي مهران موسوي صحبت كن كه داور در 

نهايت تكرار داد و پنالتي دوم هم تبديل به گل شد. بابت اين اتفاق از داور 
مسابقه ناراحت نيستي؟

من آقاي حيدري را مي شناسم و ايشــان داوري است كه كم اشتباه مي كند. 
خودم حس كردم كه جلو آمدم و زياد هم اعتــراض نكردم. در فوتبال قانون 
قانون است و نمي توان گفت فالن صحنه سختگيرانه است. وقتي بازيكني در 
آفسايد است بايد آفسايد گرفته شود، حتي اگر ميلي متري باشد. من بعد از 
بازي فيلم را ديدم و فكر مي كنم كه جلو آمدم و ايمــان دارم داور هم در آن 
صحنه تصميم درستي گرفت و پنالتي را تكرار داد. من دوست داشتم با تمام 
توانم در ضربات پنالتي به استقالل كمك كنم ولي متأسفانه اتفاقات ديگري 

رخ داد.

  فصل براي استقالل بدون جام تمام شد. خودت اين پيش بيني 
را مي كردي؟

فصل براي ما به تلخي تمام شد و نمي دانم چه بگويم. فقط شرمنده هواداران 
شديم ولي اين را هم بگويم كه توسط خودي و غيرخودي به شدت تحت فشار 
بوديم. شايد حرف هاي من توجيه باشد ولي خيلي سختي كشيديم و تحت 
فشار بوديم. شما بايد ارتباط مديريت با بازيكنان را درنظر بگيريد و بايد بگويم 
كه در فصل گذشته اتفاقات عجيبي رخ داد. با اين حال هواداران هميشه از ما 

حمايت كردند كه اين براي ما اتفاق شيريني بود.

 شايعات در مورد تو بسيار زياد است. آيا قصد داري از استقالل 
جدا شوي؟

من براي اولين بار مي گويم كه خيلي چيزها را در فصل گذشته تحمل كردم. 
هيچ ايرادي هم ندارد كه مشكالت مالي يا بيرون نشستن را تحمل كنم، ولي 
نمي توانم بي احترامي را تحمل كنم. متأسفانه از سوي مديريت باشگاه به من 
بي احترامي شد و بايد براي آينده اگر صحبتي صورت بگيرد، در مورد خيلي 

چيزها اتمام حجت كنم.

  پس هنوز جدايي ات از استقالل قطعي نيست؟
من بعيد مي دانم با آقاي مددي سر يك ميز بنشينم چون نمي توانم. ما امسال 

خيلي به مشكل خورديم.

  درست است كه با ســپاهان مذاكره داشته اي و قرار است به 
اين تيم بروي؟

تا االن هيچ مذاكره اي با سپاهان نداشته ام.

 دوست داري اگر شرايط مناســب و طبق خواسته تو بود، در 
استقالل بماني؟

حضور در استقالل بزرگ ترين اتفاق فوتبالي من بود. چه بمانم و چه جدا شوم، 
بايد بگويم كه بازي در استقالل يك اتفاق معمولي نبود. اين بهترين سال زندگي 
من بود و واقعا از بازي در استقالل لذت بردم. هواداران هم طوري رفتار كردند كه 
وقتي به جدايي فكر مي كنم غصه مي خورم و ناراحت مي شوم. من آرزو داشتم در 
استقالل بازي كنم ولي شخصيت خودم را هم قطعا درنظر مي گيرم. تا االن هم 

با هيچ تيمي مذاكره نكرد ه ام، با هيچ تيمي.

 باالخره مي ماني يا به جدايي فكر مي كني؟
اگر شرايط مناسب باشد طبيعتا دوست ندارم جدا شوم ولي بعيد مي دانم با آقاي 
مددي سر يك ميز بنشينم. در آخر صحبت هايم نيز بايد بگويم كه استقالل تيم 
بزرگ و با اصالتي است و نياز به آدم هاي بزرگ و كاربلد دارد. آدم هاي كوچك 
به درد استقالل نمي خورند. صحبت من با مديريت باشگاه است، شايد دوباره 

مشكالتي برايم ايجاد شود ولي بايد حرف هايم را مي زدم.

 كار كردن با فرهاد مجيدي چطور بود؟
هميشــه ارتباط عاطفي خوبي بين بازيكنان و ســرمربي وجود داشت و از 

كار كردن با آقاي مجيدي لذت بردم. ايشان براي تيم زحمت كشيد.

تكرار پنالتي تصميم درستي بود
رشيد مظاهري، دروازه بان استقالل در گفت وگوي اختصاصي با همشهري ورزشي از اتفاقات فينال و آخرين وضعيتش مي گويد 

هواداران عليه مالكان
 مالكان بومي و خارجي باشگاه هاي بزرگ
جان هواداران خود را به لب شان رسانده اند

در شهر بارسلون مردم غمگين اند اما بازيكنان و رئيس باشگاه و سرمربي به گونه اي رفتار مي كنند 
انگار اتفاقي نيفتاده و نه مسي و خاني آمده، نه خاني رفته. پيروزي ۳ بر صفر مقابل يوونتوس و 
كريستيانو رونالدو در جام خوان گامپر، چهره خوشحالي از بازيكنان در رسانه ها و صفحه تلويزيون 
به نمايش گذاشــت. انگار نه انگار همين يك روز پيش از اين مسابقه مسي با گريه در كنفرانس 
مطبوعاتي از همه خداحافظي كرده و عده اي بيرون ورزشگاه روي ديوار شعار نوشته اند »مسي 
خائن«! الپورتا كه همان شب اعالم رسمي جدايي مسي در كنسرت شركت كرد و ظهر فردايش 
با فلورنتينو پرس و آنيلي، همتاهايش در رئال و يوونتوس ناهار خورد تا بر سر پروژه سوپرليگ 
گفت وگو كنند. رونالد كومان هم از فصل قبل كه به بارسلونا آمده بود، مي دانست بايد تيمش را بدون 
مسي بچيند. او با اين حال اين شانس را داشت تا يك فصل از اين ستاره بهره ببرد. بازيكنان هم در 
شادي هاي بعد از گل مقابل يوونتوس سنگ تمام گذاشتند و پايكوبي كردند. با اين حال، هنوز همه 
اميدها قطع نشده. مسي در كنفرانس رسانه اي  اش گفته بود تأييد نمي كند كه رفتنش به پاريس 
قطعي شده و پاري سن ژرمن يكي از گزينه هاست. حاال تعدادي از بارسايي ها طوماري جمع آوري 
كرده اند تا براساس آن با انتخاب وكالي هوادار از باشگاه فرانسوي به اتحاديه اروپا شكايت ببرند. 
آنها مدعي اند كه پي اس جي قوانين بازي جوانمردانه اقتصادي يا فيرپلي مالي را رعايت نكرده است. 
الپورتا گفته بود 11۰درصد درآمد باشگاه صرف پرداخت حقوق ها مي شود كه اين نرخ بدون مسي 
به 9۵درصد كاهش مي يابد اما وكال ادعا مي كنند كه بارسا در فصل ۲۰۲۰-۲۰19 تنها ۵۴درصد 
درآمد خود را براي پرداخت دستمزدها هزينه كرده، درحالي كه پاري سن ژرمن در همين دوره 
99درصد درآمدش را به اين موضوع اختصاص داده است. بارسايي  ها نمي خواهند شكايت  شان را به 
يوفا ببرند چون مي دانند چفرين، رئيس يوفا با پاريس و منچسترسيتي رابطه اي عالي و شايد پنهاني 
دارد. همين سال گذشته بود كه من سيتي به خاطر تخلف بر سر عقد قرارداد با بازيكن زير سن قانوني 
غيرعضو اتحاديه اروپايي ۲سال از ليگ قهرمانان محروم شد اما اين محروميت در نهايت وتو شد. 
مرجع شكايت آبي واناري ها كميسيون اروپا )شاخه اجرايي اتحاديه اروپا( است. آنها شكايت نامه اي 
را براي ارائه به كميسيون اروپا با درخواست تعليق موقت از دادگاه هاي مدني و اجرايي در فرانسه 
براي ممانعت از عقد قرارداد ميان باشگاه پاري ســن ژرمن و ليونل مسي آماده كرده اند. پاريس 
مي خواهد امباپه حتي با آمدن مسي بماند، باشگاه پاريسي اكنون در حال مطالعه فرمول هايي براي 
تراز حساب مالي خود با مقامات فرانسوي است. با همه اينها هنوز هواداران عليه الپورتا موضعي 
نگرفته اند چون از دوره قبلي رياست او بر باشگاه خاطرات خوبي دارند. در ساير باشگاه ها اما هواداران 

عاصي از تصميمات ديكتاتور مآبانه مالكان دست به اقدام عملي زده اند.

  ميالن
هواداران ميالن در سال هاي اخير پوست شــان كلفت شده. مالكان پل سينگر، رئيس شركت 
سرمايه گذاري مديريت اليوت كه جزو ۴۰۰ثروتمند آمريكاست، باشگاهي فقير را در ايتاليا اداره 
مي كند به نام آث ميالن. او به يك كارآفرين چيني به نام يونگ هونگ وامي داده بود كه چون نامبرده 
نتوانست وام را بازپرداخت كند، باشگاه را به سينگر پيشكش كرد. سينگر بيش از ۳ميليارد دالر 
ثروت دارد اما نقل وانتقاالت در باشگاه او به اين منوال است كه بازيكنان يا به صورت رايگان و با 
تخفيف در حقوق جذب مي شوند يا از باشگاهي ديگر قرض گرفته مي شوند. ميالني ها كه زماني 
بهترين بازيكنان جهان را جذب مي كردند حاال چشم شان به دست اين وآن است تا همسايه ها ياري 
كنند و ميالني ها تيمداري. دغدغه هواداران هم شده اينكه ليست بازيكنان را بگذارند جلوي شان و 
غير از زالتان و دو سه نفر ديگر، شروع كنند به حفظ كردن نام هاي غريبه. آنها فعال اعتراضي هم اگر 

داشته باشند، در توييتر منتشر مي كنند و اعتراضات به اقدام عملي تبديل نمي شود.

 اينترميالن
مالكان چيني اينتر هم صداي هواداران را درآورده اند. در جريان برد ۲ بر صفر اين تيم در ديداري 
دوستانه برابر پارما حدود ۵۰۰هوادار با در دست داشتن اسكناس هاي 1۰يورويي شعار مي دهند 
»)ژانگ( بايد باشگاه را بفروشي، ما پولت را مي دهيم«. اگر هر كدام از آنها يك 1۰ يورويي بدهند، 
مي شود ۵هزار يورو كه خيلي وسوسه كننده است! اعتراض آنها چند دليل دارد؛ اول اينكه اجازه 
دادند كونته جدا شود. سرمربي ايتاليايي موفق شده بود نوار قهرماني هاي يوونتوس در 9سال پياپي 
را پاره كند. با آمدن سيمونه اينتزاگي به جاي او از التزيو اوضاع بدتر شد. اشرف حكيمي با مبلغي 
باال به پاريس فروخته شد و لوكاكو هم با قراردادي هنگفت به چلسي برگشت. حاال شنيده مي شود 
الئوتارو مارتينس هم با تاتنهام براي انتقال به اين تيم لندني به توافق رسيده. با اين اوضاع نمي شود 

از عنوان قهرماني ليگ دفاع كرد و در ليگ قهرمانان اروپا حرفي براي گفتن داشت.

 رئال مادريد
در مادريد انگار هنوز ژنرال فرانكو حكمفرمايي مي  كند. كسي جرأت ندارد به فلورنتينو پرس 
اعتراض كند. رئيس رئال بيش از ۲ سال است بازيكني نخريده و تنها آالبا را رايگان جذب كرده و 
اجازه داده ستارگاني مثل كريستيانو رونالدو، واران و سرخيو راموس بروند. فايل هاي صوتي لو رفته 
پرس عليه اسطوره هاي باشگاه هم نتوانست موقعيت او را به خطر بيندازد و هواداران را عليه او 
بشوراند. حاال تنها خريدي كه ممكن است انجام شود و احتمال آن بسيار ضعيف است، آمدن 
امباپه است. در هيچ پست ديگري قرار نيست تركيب تقويت شود. همه هم وغم پرس شده پروژه 
سوپرليگ حتي اگر اين حواس پرتي به از دست رفتن همه جام ها و حتي سهميه اروپايي در اين 

فصل ختم شود. فعال از شورش عليه رئيس خبري نيست.

 من يونايتد
هواداران مدتي عليه گليزرهاي آمريكايي اعتراض كردند اما با نتايج تقريبا خوبي كه سولسشر در 
فصل گذشته به دست آورد، كمي سروصداها خوابيد. خريد سانچو و واران و ماندن پوگبا بخش 
ديگري از نارضايتي ها را مهار كرد. هنوز خريدها به پايان نرسيده. آمريكايي ها مي دانند هواداران 
انتظار بازگشت فوري به دوران فرگوسن و جام ها را ندارند اما خواهان بسته شدن تيمي رقابتي 
هستند. اين تيم هم اكنون در دست سولسشر است تا رقابت كند. پس فعال اعتراضي وجود ندارد.

 آرسنال
با انتشار خبر راه اندازي سوپرليگ و عوام فريبي و جوي كه يوفا و رسانه هاي زير نفوذشان به راه 
انداختند، هواداران آرسنال عليه كرونكه و مالكان آمريكايي شورش كردند. آنها هم مثل هواداران 
چلسي به شورش خياباني مقابل ورزشگاه اختصاصي تيم دست زدند اما تفاوت شان با هواداران 
چلسي اين بود كه چلسي  تازه ليگ قهرمانان اروپا را برده بود اما آرسنال فصل را بدون كسب سهميه 
در جام هاي سه گانه اروپايي به پايان برد. آرسنالي ها كه در اواخر دوران باشكوه آرسن ونگر با او 
بي مهري كردند، انتظار قهرماني و حتي سهميه ليگ قهرمانان را ندارند. حتي اگر آرتتا آن همه 
شكست هم بياورد، خيال شان نيست اما هر چند وقت يك بار به بهانه اي به كرونكه و مالكان باشگاه 
حمله مي كنند كه چرا بازيكن نخريده ايد. اگر پيش بيايد، جلوي مجلس هم تجمع مي كنند و عليه 

وزير چلسي اي شعار مي دهند!

اميرحسين اعظمی
خبرنگار

بايددر90دقيقهاستقاللراميبرديم
حسين كعبي، مربي فوالد اعتقاد دارد قرمز هاي اهواز اليق 

قهرماني در جام حذفي بوده اند
محمد زارعي| فوالد كه از راه ليگ نتوانسته 
بود سهميه آسيا را به دست بياورد، حاال با 
قهرماني در حذفي براي دومين سال متوالي 
با نكونام آسيايي شده است. حسين كعبي 
يكي از دستياران جواد نكونام در كادرفني 
فوالد، اعتقاد دارد اين تيم براي لحظه به لحظه 
فينال حذفي برنامه داشته و با پيروزي بر 
استقالل به جامي رسيده كه اليق آن بوده 

است.

  از بازي با استقالل و قهرماني 
حذفي شروع كنيم.

ما در فصلي كه خيلي طوالني شد، سختي هاي 
زيادي كشــيديم و واقعا اليق يك قهرماني و 
رسيدن به يك جام بوديم. ما مي توانستيم حتي 
در 9۰ دقيقه هم اســتقالل را شكست دهيم 
و اجازه ندهيم كار به ضربات پنالتي بكشــد. 
خوشــحالم با تالش هاي كادرفني و بازيكنان 
و همينطــور زحمات آذري به ايــن قهرماني 
رسيديم. اين جام را بايد تقديم هواداران فوالد 
كنيم كه واقعا جايشان در ورزشگاه خالي بود تا 

در كنار هم جشن بگيريم.

 پس معتقدي در همان 90دقيقه 
بايد كار استقالل را تمام مي كرديد.

استقالل جدا از يك يا ۲ موقعيت كه گير قائدي 
آمد، كار خاصي نكرد و آمار بازي نشان مي دهد 
ما تيم برتر زمين بوديم. بــه اين نكته هم بايد 
توجه داشته باشيم كه استقالل تيم بزرگي است 
و همه ديدند اين تيم در نيم فصل دوم چه نتايج 
خوبي كسب كرد. ما براي لحظه به لحظه ديدار 
با استقالل برنامه داشتيم و مي دانستيم در طول 

بازي بايد چگونه بازي كنيم.

خيلي هــا مي گوينــد فينال 
حذفي بازي جذابي نبــود، چراكه دو تيم 
مي خواستند بازي را به پنالتي بكشانند. اين 

موضوع را قبول داري؟
فينال حذفي حساسيت هاي خاص خودش را 
دارد و نمي توان بي محابا به سمت دروازه حريف 
حمله كرد. شــايد به همين دليل بازي آنطور 
كه انتظار مي رفت زيبا نشــد؛ گرچه خود من 
شــخصا معتقدم بازي هيجان خاص خودش 
را داشــت و اينطور كه مي گوينــد خيلي هم 

كسل كننده نبود.

 قبال به عنوان بازيكن قهرماني 
را تجربه كــرده بودي اما حاال نخســتين 
قهرماني ات در دوران مربيگري را جشــن 
گرفتــه اي. در اين خصــوص هم صحبت 

مي كني؟
به نظرم كار مربيگري به مراتب سخت تر از بازيگري 
است؛ چراكه وقتي بازيكن هستي خودت در زمين 
هرچه توان داري مي گذاري اما در مربيگري بايد 
تمام داشته هاي فني ات را در اختيار بازيكنان قرار 

دهي تا آنها در زمين اجرا كنند.

 داستان كادرفني فوالد به كجا 
مي رسد؟ قبل از فينال خبر رسيد نكونام 

قصد دارد از فوالد برود.
جوادنكونام و ســاير اعضــاي كادرفني واقعا 
براي فوالد زحمت هاي زيادي كشيدند تا اين 
قهرماني به دست بيايد. فعال كه تمرينات تعطيل 
شــده و ما اســتراحت مي كنيم اما همه  چيز 
به مذاكرات مديريت باشــگاه با جواد نكونام 
بستگي دارد. بايد ببينيم چه مي شود اما از االن 

نمي توان صحبت قطعي كرد.
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پاكدامن پشت در وزارت ورزش ماند

انتخابي ها به تيراندازان ضربه زد

جايگاه تيم ملي واليبال ايران در رده بندي فدراســيون جهاني 
4رده  پايين آمد. در آخرين رده بندي كه بعد از بازي هاي المپيك 
توكيو منتشر شد، ايران در رده دوازدهم قرار گرفت. قبل از شروع 
ليگ  ملت هاي واليبال كه خردادماه برگزار شــد، تيم واليبال 
ايران در رده هشتم بود ولي با نتايج ضعيف در اين بازي ها و با 2 
شكست و 2 پيروزي در المپيك، به 4 رده پايين تر رسيد. در اين 
رده بندي ژاپن يك پله باالتر از ايران ايســتاده است. هم اكنون 

تيم هاي برزيل، لهستان و روسيه ۳تيم اول رده بندي هستند.

علي پاكدامن، يكي از شمشــيربازان حاضر در المپيك ديروز 
براي انجام كاري به وزارت ورزش رفته بود اما مأموران حراست 
اجازه ندادند كه او وارد وزارتخانه شود! پاكدامن به ايسنا گفت: 
»خودم را به يكي از اعضاي حراست معرفي كردم و گفتم علي 
پاكدامن، ملي پوش المپيكي شمشيربازي هستم، گفت من را 
نمي شناسد. بيلبورد خودم را كه مقابل ساختمان وزارت ورزش 

نصب شده بود، نشان دادم ولي باز هم اجازه ورود نداد.«

با اينكه تيراندازي در بازي هاي المپيك توكيو مدال طال گرفت 
اما نتايج تيم خيلي راضي كننده نبود. مدال در تپانچه به دست 
آمد و انتقادات بيشــتر از نتايج تفنگ اســت. ابراهيم اينانلو، 
ســرمربي ســابق تيم ملي تفنگ كه در المپيك سرمربي تيم 
ملي اندونزي بود، معتقد است فدراسيون تيراندازي با برگزاري 
مسابقات انتخابي متعدد، بيش از حد تيراندازان را تحت فشار 
گذاشت. اينانلو به ايسنا گفته است: »چندين بار به فدراسيون 
گفتم بحث انتخابــي را خيلي پررنگ نكنند و اگر قرار اســت 
انتخابي باشد با مربي صحبت كنند داليلش را بپرسند و بهترين 
تصميم را بگيرند.« از نظر اينانلو برگزاري انتخابي ها روي ذهن 
تيراندازان تأثير منفي گذاشت: »جايز نبود بچه ها تحت فشار 
باشند. با انتخابي ها ورزشــكاران از نظر رواني به هم ريختند و 
رقابتي كه بين آنهــا به وجود آمد، مخرب بود. در اين شــرايط 
ورزشــكاران از نظر ذهني به هم مي ريزند و نمي توانند تمركز 
كافي و الزم را در المپيك داشته باشند.« از تيم ۶نفره تيراندازي 
در المپيك، جواد فروغي به مدال طال رسيد اما ۵تيرانداز ديگر 

نتوانستند به فينال صعود كنند.

منهاي فوتبال

واليبال ايران ديگر اول آسيا نيست
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بوكس با 2 نماينده در بازي هاي المپيك 
حاضر شد و با يك برد و 2باخت به كارش 
پايان داد. بوكسورهاي ايران در المپيك 
خوش شانس نبودند. هم قرعه خوبي نصيبشان نشد و هم مصدوميت بدموقع اجازه نداد 
آنها به نتايجي كه پيش بيني كرده بودند، برسند. عليرضا استكي، سرمربي تيم ملي بوكس 
توانايي بوكسورهاي ايران را باور دارد و به همشهري مي گويد اگر براي بوكس هزينه شود، 

گرفتن مدال در المپيك دور از دسترس نيست.

  از نتايج و عملكرد شاگردانتان در المپيك راضي هستيد؟
اينكه در پنج شش ماه 2 بوكسور را براي المپيك آماده كني، مشكل نبود ولي وقتي المپيك 
به تعويق افتاد، كار سخت شد. در آستانه المپيك بايد همزمان 2 كار انجام مي داديم؛ هم 
نفرات را براي حضور در مسابقات كسب سهميه آماده مي كرديم، مسابقاتي كه آخر سر 
برگزار نشد و هم اينكه بايد حواسمان به 2بوكسور المپيكي بود. با ايده آل هايي كه در 
ذهن خودم است، فاصله داريم ولي داريم كار مي كنيم. اگر بعد از مسابقات اردن، مسابقات 
فرانسه هم برگزار مي شد قطعا خيلي بهتر مي توانستيم در المپيك خودمان را نشان 
دهيم. در مجموع آن كاري را كه بايد در المپيك انجام مي داديم، داديم. در كل راضي ام اما 

بدشانس هم بوديم.

  منظورتان از بدشانسي قرعه است يا مصدوميت شه بخش؟
از اول مي دانستيم بايد با بوكســورهاي درجه يك دنيا رقابت كنيم و بارها هم گفته بودم 
بچه  هاي ما چيزي كم ندارند، ولي اگر در دور هاي بعدي با اين بوكسورها مسابقه مي دادند، 
خيلي بهتر بود. شــه بخش در همان مبارزه اول و در راند سوم ابرويش پاره شد. شاهين 
موســوي هم به ميزبان خورد و حقمان را هم خوردند. البته اگر موسوي بوكسور ژاپني را 
شكست  مي داد، در مسابقه دوم كار خيلي سختي داشت. حريف بعدي او اوكرايني بود. 
من خيلي دوست داشتم موسوي با او مبارزه كند كه نشد. در كل بوكسورهاي ما در المپيك 
دست وپابسته نبودند. پيشرفت بچه ها نشــان مي دهد داريم مسير را درست مي رويم. 

ان شاءاهلل آينده خوبي در انتظار بوكس ايران است.

  مي شود  به مدال المپيك در رشته بوكس اميدوار بود؟ 
براي گرفتن مدال المپيك بايد هزينه كرد. ما براي مدال آسيا هزينه كرديم و اين مدال را 
گرفتيم. همه كشورها از سال ها قبل براي مدال المپيك سرمايه گذاري مي كنند. هميشه گفته ام 
ما قهرمان تمرين هستيم ولي براي بزرگي در مسابقاتي مثل المپيك به اردوهاي مشترك با 
خارجي ها و شركت در مسابقات برون مرزي متعدد نياز داريم. بوكسورها براي اينكه در المپيك 
به مدال برسند، نياز دارند حداقل در بيست سي  مسابقه داخل رينگ بروند. بوكسورهاي ما 
بايد ديده بشوند و تنها راه حضور در مسابقات برون مرزي است. در بحث ديپلماسي هم بايد 

تالش كنيم تا صاحب كرسي جهاني شويم، اين مسئله خيلي حائز اهميت است و بايد جدي 
مورد توجه قرار بگيرد. همانطور كه بحث فني را پيش مي بريم، بايد در ديپلماسي ورزش هم 
حركت رو به جلو داشته باشيم. اين دو در كنار هم مي تواند تحول عظيمي در بوكس ايجاد كند.

  از لحاظ فني و بدني بوكسورها را در سطح مدال المپيك مي دانيد؟
بچه هاي ما از لحاظ بوكس، فني و بدني چيزي كم ندارند. اگر رسيدگي به اين رشته بيشتر 
شود، مي توانيم مدال بگيريم. ما فقط بايد حمايت شويم. در يك مسابقه 2 سهميه المپيك 
كسب كرديم، تعداد اين سهميه ها بايد بيشتر هم مي شد ولي مسائل داوري اجازه نداد. 
به خاطر محدوديت هاي كرونا مسابقه فرانسه لغو شد و اگر اين مسابقات برگزار مي شد، 
مي توانستيم تعداد ســهميه هاي ايران را افزايش دهيم. ما برنامه داشته ايم و داريم ولي 

بدشانس هم بوديم.

  برنامه اي كه شما به فدراسيون داده ايد، چند ساله است؟ تا المپيك پاريس2024 
با فدراسيون همكاري مي كنيد؟ 

قرارداد من بعد از المپيك توكيو تمام مي شد و با درخواست فدراسيون و توافقي كه انجام 
شد اين قرارداد تا پايان بازي هاي آسيايي تمديد شد. بعد از آن ان شاءاهلل تيم نتيجه مي  گيرد 

و ما هم دنبال زندگي خودمان مي رويم ولي راه افتخار آفريني بوكس همچنان ادامه دارد.

در المپيك  بدشانسي آورديم
عليرضا استكي، سرمربي تيم ملي بوكس مي گويد براي مدال المپيك بايد هزينه كرد ولي ما فقط قهرمان تمرين هستيم
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افقي:
 1- پيشــينيان- عقيــم- 

پافشاري كردن
2- رمانــي از ژول ورن، 
نويسنده نامدار فرانسوي- 

نخ تابيده
۳- پرجنــب و جــوش- 

كمياب- سرگرمي
4- چيره و غالب- تماشايي- 

آب دهان
۵- آغوش- جنگلي ديدني 

در استان سمنان- گذرنامه
۶- غذاي رقيق- هميشگي- 

نوعي باراني
7- برجســتگي سفت روي 
انگشــتان- از ايالت بزرگ 

ايران در فارس- دستي
8- سمت چپ- خالص- از 

باب هاي ثالثي مزيد
9- پشت سر- شمشير بازي- 

سراسيمگي
10- اتاق ريلــي- صبحانه 
نخورده- ضمير سوم شخص

11- ورزش تــوپ و تــور- 
گروه ورزشي- شماره

12- دريــا- فرشــته مهر 
در آييــــــن زرتشــتي- 

ژرف انديشي
1۳- چشــم دلفريب- چند 

وزير- درخور و شايسته
14- علف خشك- سرمربي 

تيم ملي فوتبال هلند
1۵- دفتر نگهداري عكس- 

نوعي چرم نرم- سالك
  

عمودي:
1- رمانــي به قلــم فئودور 
داستايوفسكي- نوعي غذاي 

محلي و سنتي گيالني
2- خروس عربي- وسيله اي 
براي جلوگيــري از افتادن 
كتاب هــــا در قفســــه- 

مهلت دادن
۳- دربرگيرنــده- مأمــور 
تشــريفات صفــوي- زبانه 

آتش
4- مسافر سرزمين عجايب- 

درس خوانده- اشاره
۵- فرزندان- ورزشي با توپ 

بيضي- دهان
۶- گرداگرد دهان- از صنايع 

ادبي- عضو مجلس سنا
7- ميزبان المپيك2004- 
همسر اســكندر مقدوني- 

مرتعش
8- زره ســاز- همزمــان- 

خرگوش عرب
9- معروف تريــن تراژدي 
يونان- چند بيت- سازمان 

همكاري هاي اقتصادي
10- گرد و مــدور- اراده و 
خواســت خداوند- راندن 

مزاحم
11- حرف آزاردهنــده- تئوري 

علمي اينشتين- سراسر
12- لگد- از خود گذشتن- كرسي 

واعظ
1۳- هــر يــك از نشــانه هاي 

نوشتاري- امانت- مازاد
14- از تيم هاي فوتبال باشگاهي 

ايتاليا- خوشحال- گرسنه نيست
1۵- كارگــردان مجموعه ديدني 

شهرزاد- جذاب و دوست داشتني

پاتلزلزتمملكت
شخبمارانيربدلخ
تونودمبراهمت
بيساالكييمراط
اكلكلدهازيتا
معاسوراهنيكو
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ممريفنديكاوس
ايشاسامميقاس

هميخفبيهلنفد
يمسورادنوتبا
ماهتاجاردهرمن
رمشجنسويويدس
كاينوماسكنهمات
بناجودنامكوحن 15

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3998
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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   چه شد كه واردات واكسن آزاد شد
اين روزها مدام خبرهايي از واردات واكســن مي شــنويم. براي مِن 
شهروند فرقي ندارد كه واكسن از چه كانالي وارد مي شود فقط مهم 
اين است كه وارد و فراگير تزريق شود. اما سؤالم اين است كه چه شد 
كه ظرف كمتر از يك هفته اين كار امكان پذير شد و چرا در 500روز 
گذشته اين كار شدني نبود. چه كسي پاسخگوي جان هايي است كه 

از ميان ما رفتند.
زهير از تهران 

  هزينه اضافي شارژ كارت مترو
با هر بار شــارژكردن كارت مترو، چيزي حدود 1400تومان از كارت 
بانكي فرد شارژ كننده كم مي شود. از مسئوالن مترو پيگيري كرديم و 
گفتند كه اين مبلغ در دفعات بعدي شارژ لحاظ مي شود، درحالي كه 
چنين اتفاقي نمي افتد. با توجه به حجم باالي مسافران در طول روز، 

هزينه بسيار زيادي بدون دليل از مسافران اخذ مي شود.
ناصري از تهران

   جلوي احداث كارخانه گندلــه2 و صنايع بزرگ در اردكان 
يزد را بگيريد

احداث صنايع آب بري مثل فوالد در استاني مانند يزد خيانت است و 
تهديدي جدي براي آينده زندگي در اين استان. بديهي است كه اين 
استان به اشتغال و ظرفيت اقتصادي صنايع نياز دارد اما صادركنندگان 
مجوزهاي صنايع آب بر بايد در قبــال مجوزهايي كه صادر مي كنند 
پاسخگو باشــند. در اردكان كه از كم آب ترين شهرهاي استان است 
قبال تعدادي واحد فوالدي بوده و اكنون نيز احداث واحدهاي جديد 
ادامه دارد. دستگاه هاي نظارتي مانند محيط زيست و آب منطقه اي و 
دستگاه هاي صادركننده مجوز مانند سازمان صنعت، معدن و تجارت 
در اين خصوص توضيح دهند كه تضميني براي تامين آب اين صنايع 

و نيز آب شرب و كشاورزي مردم وجود دارد؟
خليلي از اردكان

   تكليف زمين هاي تعاوني هاي پنجاه وچهارگانه كرج چه شد
37ســال قبل تعداد زيادي كارمند و كارگر تحت عنوان تعاوني هاي 
پنجاه وچهارگانه كارمندي و كارگري، براي دريافت زمين در محدوده 
كاظم آباد در نزديكي انســتيتو پاســتور ايران ثبت نام كرديم. ولي با 
گذشــت چهار دهه نه پولمان برگشــته، نه از زمين خبري است و نه 

اساسا كسي پاسخگوست.
حشمت اهلل سوري از كرج 

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

پاسخ مسئوالن

دستيار پزشك، جراح 
قالبي شد

مرد كالهبردار پس از سال ها كار كردن به عنوان 
دستيار پزشك زيبايي تصميم گرفت خودش 
مطبي راه اندازي كرده و با عنوان جراح زيبايي 
شروع به طبابت و كالهبرداري از مردم كند. به 
گزارش همشــهري، متهم كه مردي ميانسال 
اســت مدتي قبل با اجــاره زيرزميني در يكي 
از محله هاي شــيراز، كارش را شــروع كرد. او 
تعدادي دســتيار اســتخدام كرد و با معرفي 
خودش به عنوان پزشك و جراح زيبايي، شروع 
به تبليغات كــرد. مبلغي كــه او براي جراحي 
زيبايي عنوان كرده بود كمتر از مبلغ بازار بود 
و همين باعث شــد كه در مدت كوتاهي، عده 
زيادي براي انجام عمل هــاي زيبايي نزد وي 
بروند. كار پزشــك قالبي رونق گرفت و مطب 
زيرزميني او پُر از مشترياني شد كه براي ترميم 
پوســت يا حتي جراحي هــاي زيبايي نزد وي 
مي رفتند. تا اينكه برخي از كســاني كه به اين 
مطب رفت وآمد داشــتند به ماجرا مشــكوك 
شــدند و وقتي فهميدند كه اين مرد نه مجوز 
طبابت دارد و نه شــماره نظام پزشكي، ماجرا 
را به پليس آگاهي اطالع دادند. ماموران پليس 
با دريافت گزارش هايي درباره فعاليت پزشك 
قالبي وارد عمل شدند و پي بردند پزشك مورد 
نظر فاقد تحصيالت پزشكي است. مأموران در 
بررسي هاي بيشتر دريافتند كه اين مرد پيش 
از اين نيــز در ديگر اســتان ها ازجمله تهران، 
يزد و ياســوج با همين ترفند اقدام به اغفال و 
كالهبرداري از مردم كرده اســت. ســرهنگ 
كاووس حبيبي، رئيس پليس آگاهي اســتان 
فارس گفت: با هماهنگي مقام قضايي، دستور 
بازداشت متهم صادر شد و مأموران با حضور در 
محل كار وي، او را دستگير كردند. متهم پس از 
انتقال به اداره آگاهي، در بازجويي هاي تخصصي 
به جرم ارتكابي خود اعتــراف و اعالم كرد كه 
فاقد هرگونــه مجوز و پروانه در امور پزشــكي 
بوده و فقط مدتي به عنوان دســتيار پزشــك 
جراح زيبايي فعاليت داشته و به صورت تجربي 
اقدام بــه عمل افراد مي كرده است.ســرهنگ 
حبيبي با اشاره به دستگيري 4همدست متهم 
كه در انجــام عمل هاي جراحي بــه او كمك 
مي كردند و شناسايي تعدادي از شاكيان افزود: 
اين افراد با اين روش مبلــغ 6ميليارد ريال از 

مردم كالهبرداري كرده بودند.

سقوط مرگبار ورزشكار 
پاراگاليدر در بابلسر

فرمانده انتظامي شهرســتان بابلسر از سقوط 
مرگبار يك ورزشكار در حال پرواز با پاراگاليدر 
در دريا خبر داد. به گزارش همشهري، حسين 
زارع با اعالم اين خبر، بيان كرد: عصر يكشنبه در 
پي كسب خبري مبني بر سقوط پاراگاليدر در 
منطقه كرفون بخش بهنمير شهرستان بابلسر، 
مأموران انتظامي سريعاً به محل حادثه اعزام 
شدند. وي ادامه داد: مأموران با حضور در محل 
حادثه در بررسي هاي اوليه دريافتند، تيم چتر 
بازي پاراگاليدر استان مازندران داراي مجوز 
پرواز در حال پــرواز در منطقه بودند كه يكي 
از چتربازان به دليل نامعلوم دچار ســانحه شد 
و به داخل دريا ســقوط كرد. فرمانده انتظامي 
شهرستان بابلسر با اشاره به فوت اين چتر باز 
در دريا گفت: با تالش گروه هاي امداد و نجات، 
جسد اين فرد از آب بيرون كشيده شد و براي 
اقدامات قانوني به سردخانه و پزشكي قانوني 

تحويل داده شد.

فريب 80نفر با رسيدساز جعلي
2مرد با شناســايي افرادي كه قصد 

پليس 
فروش گوشــي، تبلت، دوربين آگاهي

عكاســي و... را در سايت ديوار 
داشــتند، در نقــش خريــدار وارد ماجرا 
مي شدند و با استفاده از نرم افزار رسيدساز 
جعلي دست به كالهبرداري هاي ميليوني 

مي زدند.
به گزارش همشهري، تحقيقات كارآگاهان 

پليس آگاهي استان البرز براي دستگيري اين 
دو متهم با شــكايت تعدادي از مالباختگان آغاز 

شد. يكي از آنها در تشريح ماجرا گفت: قصد داشتم 
گوشــي گران قيمتم را بفروشم و براي همين 

آن را در ســايت ديوار آگهي كردم. طولي 
نكشــيد كه فردي تماس گرفت و گفت 
كه قصد خريد گوشي را دارد. او قيمتي 
را كه بابت گوشي اعالم كرده بودم قبول 
كرد و نشــاني خانه ام را خواست تا هر 
چه زودتر براي خريد گوشــي بيايد. من 

هم خوشــحال ازاينكه گوشي را با قيمت 
مناسبي مي فروشم، آدرس را اعالم كردم و 

ساعتي بعد 2 مرد جوان به مقابل خانه ام آمدند.
شاكي ادامه داد: يكي از آنها گوشــي را گرفت و آن را 

وارســي كرد. همه  چيز كامل بود و به دوســتش گفت كه گوشي 
مناسبي است. سپس شــماره كارتم را گرفت تا پول را به حسابم 
واريز كند. او مبلغ و شماره كارت مرا وارد كرد و لحظاتي كه گذشت 
رسيدي روي گوشــي اش ظاهر شد كه نشــان مي داد مبلغ مورد 
نظر به حسابم واريز شده است. با اين حال هنوز پيامك آن نيامده 

بود و مرد جوان و دوستش مدعي بودند كه عجله 
دارند و بايد بروند. آنها مي گفتند كه چون مبلغ 
باالست كمي طول مي كشد تا پول به حسابم 
واريز شود و پيامكش به دستم برسد و من 
كه رســيد را ديده بودم، باورم شد كه پول 
واريز شــده و هيچ نگراني اي وجود ندارد. 
براي همين گوشــي و جعبه اش را به آنها 
دادم و هــر دو رفتند اما پــس از آن هر چه 
منتظر ماندم هيچ خبري از پول نشد. روز بعد 
وقتي حسابم را چك كردم و ديدم كه هيچ پولي 
واريز نشده است مطمئن شدم كه در دام كالهبرداران 
گرفتار شــده ام و تصميم گرفتم ماجرا را به پليس 

اطالع بدهم.

شكايت هاي سريالي 
درحالي كــه بقيــه شــاكيان نيــز اظهارات 
مشابهي را بيان مي كردند، مأموران با بررسي 
مشــخصات كالهبرداران متوجه شــدند كه 
ديگر شــاكيان نيز در دام همان 2جوان مرموز 
گرفتار شده اند. اين در حالي بود كه هر روز بر تعداد 
شكايت ها افزوده مي شد و بررسي ها نشان مي داد كه 
متهمان با استفاده از نرم افزار رسيدساز جعلي افراد زيادي را 
فريب داده اند. بررسي ها براي يافتن ردي از متهمان در حالي ادامه 
داشت كه تحقيقات نشان مي داد اين افراد عالوه بر كرج در شهرهاي 
اطراف ازجمله پايتخت نيز دست به اين سرقت ها زده اند. در ادامه 
و با حضور مأموران در محل يكي از ســرقت ها معلوم شد كه يكي 
از دوربين هاي مداربســته اطراف تصوير كالهبرداران را ثبت كرده 

است. مأموران با بررسي فيلم هاي ضبط شده به سرنخ هاي مهمي از 
متهمان دست يافتند و موفق شدند هويت آنها را شناسايي كنند.

مجرمان سابقه دار 
تحقيقات نشان مي داد كه هر دومتهم از مجرمان سابقه داري هستند 
كه پيش از اين نيز به جرم كالهبرداري دســتگير و زنداني شده اند. 
كارآگاهان در ادامه بررسي ها موفق شــدند محل اختفاي آنها را در 
اســتان البرز شناســايي كنند و چند روز پيش هر دو متهم در يك 
عمليات ضربتي دستگير شــدند. آنها در بازجويي ها به كالهبرداري 
از بيش از 80نفر با اين شــگرد اعتراف كردند و گفتند: ما در سايت 
ديوار آگهي هاي مربوط به فروش كاالهاي ديجيتال ازجمله گوشي، 
تبلت، لپ تاپ، دوربين عكاســي و... را پيگيري مي كرديم و آنهايي 
را كه ارزش بيشتري داشتند و به راحتي فروش مي رفتند شناسايي 
مي كرديم و با فروشــنده تماس گرفته و مبلغي پيشنهاد مي كرديم 
كه وسوسه شود. بعد راهي خانه اش مي شديم و اين در حالي بود كه 
از قبل برنامه رسيدساز جعلي را در گوشي مان نصب كرده بوديم. از 
طريق اين برنامه مي شود به راحتي يك رسيد بانكي جعلي تهيه كرد 
كه نشان مي دهد پول به حساب فروشنده واريز شده است و با نشان 
دادن اين رسيد جعلي به فروشنده، فريبش داده و بدون اينكه پولي 
پرداخت كنيم، كاالي مــورد نظر را تحويل گرفتــه و محل را ترك 
مي كرديم. سپس آن را مي فروختيم و سراغ طعمه بعدي مي رفتيم. 
به گفته سرهنگ محمد نادربيگي، رئيس پليس آگاهي استان البرز، 
هر چند متهمان به كالهبرداري از دست كم 80نفر اعتراف كرده اند 
اما با توجه به اينكه احتمال مي رود افراد بيشــتري در دام متهمان 
گرفتار شده باشند، قاضي پرونده مجوز انتشار عكس بدون پوشش 
چهره متهمان را صادر كرده و شاكيان مي توانند براي شكايت از آنها 

به پليس آگاهي استان البرز در كرج، بلوار تعاون مراجعه كنند.

مرگ كارگر جوان در سقوط به چاه كارخانه

 عامل زير گرفتن 2زن
 به بهانه بدحجابي دستگير شد

  مرد خشــمگيني كــه به بهانه 
بدحجابــي بــا 2زن در اروميه رويداد

درگير شده بود در اقدامي عجيب 
آنها را با خودرواش زير گرفت. اين اقدام هرچند 
خيلي سريع از سوي مسئوالن قضايي محكوم 
و باعث دستگيري متهم شد اما بار ديگر حادثه 
اسيدپاشي ســريالي به زنان در اصفهان را در 

افكار عمومي تداعي كرد.
به گــزارش همشــهري، عصر روز يكشــنبه، 
17مرداد ماه، راننده يك پژو پارس در خيابان 
كاشــاني اروميه با 2 زن جوان درگيري لفظي 
پيدا كرد. بهانه او بدحجابي بود و مي گفت 2زن 
جوان موهايشان بيرون است و بايد حجابشان 
را درست كنند. هرچند اين ماجرا ابتدا در حد 
درگيري لفظــي بود اما وقتــي كار باال گرفت 
راننده پــژو در اقدامي عجيب پشــت فرمان 
خودرواش نشست و 2زن جوان را زير گرفت. 
هيچ چيز جلــودار مرد خشــمگين نبود و در 
شرايطي كه هر لحظه بر تعداد شهرونداني كه 
نظاره گر اين حادثه بودند افزوده مي شد او پس 
از تصادف با چند خودرو راه فرارش را باز كرد 

و گريخت.

در جريان اين حادثه 2زن جوان كه به شــدت 
مجروح شــده بودند به مركــز درماني منتقل 
شدند و با حضور مأموران پليس، تالش ها براي 
دســتگيري راننده خاطي آغاز شد. در همين 
حال تصاويــري كه شــهروندان از اين حادثه 
تهيه كرده بودند به ســرعت در شــبكه هاي 
اجتماعي منتشر شد. زير گرفتن 2زن آن هم به 
بهانه بدحجابي خشم عمومي نسبت به راننده 
فراري را برانگيخت و در همان ساعت هاي اوليه 
برخورد با او را به يك مطالبه اجتماعي تبديل 
كرد. در چنين شرايطي بود كه با دستور قضايي 

چند ساعت بعد راننده فراري دستگير شد.

واكنش نماينده ولي فقيه
به دنبــال وقــوع اين حادثــه نماينــده ولي 
فقيه در ســتاد امر به معروف و نهــي از منكر 
در آذربايجان غربــي نســبت به برخــورد با 
متخلفان خيابان كاشــاني اروميه تأكيد كرد. 
حجت االســالم بهنام دلريش بــه ايلنا گفت: 
اين رفتار يك رفتار نادرســت است. او ضمن 
محكوم كــردن حركت راننــده خاطي گفت: 
بايد در مقابل رفتارهاي نادرســت ايستادگي 

كرد و اجــازه نمي دهيم اينگونه مســائل امر 
به معروف و نهــي از منكر را زير ســؤال ببرد. 
از رسانه ها مي خواهيم روشــنگري كنند زيرا 
اينگونه صحنه ها مربوط به امر به معروف و نهي 
از منكر نيســت و نبايد اجازه سوءاستفاده به 

برخي داده شود.

واكنش دادستان
از ســوي ديگر دادســتان عمومــي و انقالب 
اروميه نيز ضمن اعالم خبر دســتگيري متهم 
گفت: پس از اطالع از وقوع تصادف عمدي در 
خيابان كاشــاني و مجروح شدن 2 بانو در اين 
حادثه فورا دســتورات الزم به بازپرس محترم 
صادر و اقدامات الزم براي دســتگيري عامل 
جرم انجام شــد كه درنهايت با همكاري مؤثر 
نيروهاي انتظامي متهم متواري شناســايي، 
دستگير و تحت نظر قرار گرفت و با قاطعيت به 
اتهام فرد خاطي رسيدگي شد و مورد مجازات 
قرار خواهد گرفت. مجيــدي ادامه داد: اجازه 
خودسري و بي قانوني به كســي نخواهيم داد 

و هر كسي جان و مال و ناموس و امنيت مردم 
را به مخاطره بيندازد به شــدت بــا او برخورد 
خواهد شــد. در همين حال حجت  االســالم 
والمسلمين محسني اژه اي، رئيس قوه قضاييه 
نيز براي رسيدگي فوري به اين پرونده دستور 

صادر كرد.

تداعي اسيدپاشي اصفهان
حادثه اروميــه بار ديگــر اذهــان را متوجه 
اسيدپاشي هاي سريالي ســال93 در اصفهان 
كرد. حادثه اي كه در جريان آن دست كم 4زن 
جوان به بهانه بدحجابي از سوي افراد ناشناس 
طعمه اسيدپاشــي قرار گرفتند و يكي از آنها 
جان خود را از دست داد. هرچند پليس اعالم 
كرد كه افراد زيادي را به ظن دســت داشتن 
در اسيدپاشي هاي اصفهان بازداشت و از آنها 
تحقيق كرده است اما رسيدگي به اين پرونده 

به نتيجه روشني نرسيد.
براســاس اين گزارش تحقيقات درباره حادثه 

اروميه ادامه دارد.

 حادثه هولناك اروميه
افكار عمومي را جريحه دار كرد

برسد به دست رئيس جمهور
مردمي تشكيل دهيد.3 سامانه تست و رصد را با كمك نهادهاي 
بحران واكسن را قاطعانه مديريت كنيد؛ ما نيازمند تكنولوژي  روز جهان براي واكسيناســيون دائم مردم هســتيم. آقاي 4
رئيســي، مردم بايد تا اطالع ثانوي مرتب و نه 2دوز براي هميشــه، 
واكسينه شوند و واكســن ها با تكنولوژي روز و متناسب با تحوالت و 
جهش هاي ويروس به روز شوند. ما گريزي از واردات واكسن نداريم. 
لطفاً اتاق شيشه اي واكسن را، شبيه آنچه شركت بازرگاني دولتي براي 
خريد اقالم عمومي دارد، با حضور اركان حكومت، نمايندگان صنف 
پزشكي، اصحاب رسانه و نهادهاي مردمي در اسرع وقت تشكيل دهيد. 

اين اتاق شيشه اي مي تواند اعتماد از دست رفته را كمي احيا كند.
كادر درمان نيازمند حمايت مادي و معنوي و بازسازي خود و  امكانات درماني نيازمند تجهيز و تقويت است.5
دست كم چهار شركت دارويي معتبر در پاييز داروهاي كرونا  را رونمايي مي كنند كه تا حد مؤثري بــر گونه هاي موجود 6
تأثيرگذارند. كميته اي مركب از وزارت بهداشت، وزارت امور خارجه و 

بخش خصوصي را از هم اكنون براي تامين دارو مأمور كنيد.
برنامه حمايتي جامعي براي بحران، توسط معاونت رفاه وزارت  كار، تعاون و رفاه اجتماعي مهيا شــده اســت؛ آن برنامه را 7

عملياتي كنيد و نگذاريد در فرايند جابه جايي دولت به محاق رود.
 جناب آقاي رئيســي هر خانواده اي كه هم اكنون عزيزي را از دست 
مي دهد، به حق يا ناحق، دقيق يا غيردقيق به عزاداران شاكي از وضع 
موجود مديريت بحران بدل مي شوند. اين مي تواند زمينه ساز تالقي 
بحران كرونا و بحران سياسي جديدي باشد كه در بستر وضعيت اقتصاد 
تحريمي بسيار نگران كننده است و آنچه در تالقي بحران هاي متنوع 
پيش روي ماست، تلفات بيشــتر و تخريب و زوال سرمايه هاي ملي و 
انساني است. بنابراين مؤكداً عرض مي كنم هيچ راهي، هيچ راهي به 
جز تعطيلي كامل دو هفته اي كشور جهت كنترل گونه دلتا و بازسازي 

سازمان مديريت بحران پيش رويمان نيست.

 تا وقتي مســافران از دستفروشــان مي خرند، مترو قادر به 
جمع آوري آنها نيست

روابط عمومي شركت بهره برداري قطارهاي شــهري تهران و حومه، 
پيرو چاپ پيام مردمي با عنوان »اســتفاده از مانيتورهاي مترو توسط 
دستفروشــان«، در ســتون با مردم روز دهم تيرماه، پاسخ داده است: 
احتراما ضمن تشــكر از مســافر گرامي، به اطالع مي رســاند شركت 
بهره برداري متروي تهران و حومه موافق حضور دستفروشان در قطارها 
و ايستگاه هاي خطوط هفتگانه مترو نبوده و براي اين افراد كه آرامش 
را از مسافران محترم مترو گرفته اند، بايد چاره اي انديشيد و اين شركت 
نيز چنين هدفي را دنبال مي كند. شــركت بهره برداري متروي تهران 
و حومه با تمام امكانات در مورد پيشــگيري از حضور دستفروشان و 
متكديان و حل اين مشكل اقدام كرده ولي براي كاهش حضور اين افراد 
در ايســتگاه ها و قطارها نيازمند همراهي جدي سازمان هان متولي و 
همچنين همياري مسافران محترم است و اقدامات اين شركت به تنهايي 
نمي تواند مانع از حضور و فعاليت دستفروشان باشد. مسئوالن مربوطه 
در اين شركت در راستاي رسالت خود در جهت تامين امنيت و آرامش 
مسافران محترم در طول سفر، اقدام به پخش پيام هاي بازدارنده از طريق 
پيج ايستگاه ها و پخش فيلم هاي آموزشي مضرات خريد از دستفروشان 
در مانيتورهاي داخل ايســتگاه ها و قطارها و نصــب بنرهاي آموزش 
شهروندي در ايستگاه ها كرده  اند. گفتني است كه استقبال تعدادي از 
مسافران از دستفروشان و خريد اجناس و حمايت علني از آنان، كار را 

بر كاركنان امور ايستگاه هاي مترو و مأموران پليس سخت كرده است.

كشف پيكر نوجوان مفقود شده در سيالب كليبر
مديركل مديريت بحران اســتانداري آذربايجان شــرقي از پيدا شدن جسد نوجوان 

12ساله كه در جريان وقوع سيالب در كليبر مفقود شده بود، خبر داد.
به  گزارش همشــهري، محمدباقر هنربر با اشاره به مفقود شــدن 2فرد ديگر در اين 
سيالب گفت: عمليات تجسس براي يافتن 2 فرد مفقود شده ديگر اين حادثه نيز در 
سطح گسترده ادامه دارد. وي با بيان اينكه اين سيالب از بعدازظهر يكشنبه در سطح 
منطقه كليبر آغاز شده است، افزود: عمليات تجسس و امدادرساني توسط نيروهاي 
هالل احمر، سپاه، بسيج، نيروي انتظامي، مرزباني و به خصوص تيم تجسس به همراه 
سگ هاي زنده ياب و... در حال انجام است. هنربر درخصوص وضعيت خسارات وارده 
به منطقه خاطرنشان كرد: خسارت وارد شده به زيرساخت هاي گاز و همچنين تصفيه 
خانه شهيد لشكري موجب قطعي گاز و آب شرب اين منطقه شده است كه تمام تالش 
خود را خواهيم كرد تا آب و گاز منطقه تا پايان امروز وصل شــود و چادر و بسته هاي 

غذايي 72ساعته هالل احمر نيز در اختيار اهالي قرار خواهد گرفت.
وي افزود: بر اثر وقوع اين سيل، 9دستگاه خودوري سواري و نيسان، 2دستگاه تراكتور، 
ادوات كشاورزي، راه هاي روستايي، 3پل، مزارع و باغات خسارت زيادي ديده است و 

همچنين چندين منزل مسكوني نيز دچار آبگرفتگي شده اند.

ادامه از 
صفحه اول

3كارگر كارخانه توليد خودرو قصد داشتند 
با انجام حفاري، عمق چاهي را كه در محل داخلي

كارشان قرار دارد بيشتر كنند اما داخل آن 
سقوط كردند و يكي از آنها جانش را از دست داد.

به گزارش همشهري، شامگاه يكشــنبه، 17مرداد به 
آتش نشاني تهران خبر رسيد كه 3كارگر يك كارخانه 
هنگام حفاري چاه بــه داخل آن ســقوط كرده اند و 
جان شان در خطر اســت. دقايق كوتاهي از اين خبر 
مي گذشت كه نخســتين گروه از آتش نشانان راهي 
محل حادثه در خيابان رجايي، ســه راه نان ماشيني 
شــدند. بررســي هاي اوليه حاكي از آن بود كه اين 3 
كارگر جوان كه مغني نبودند قصد داشــتند با انجام 
حفاري در چاهي كه در كارخانه قرار داشت عمق آن 
را بيشتر كنند. شواهد نشان مي داد نخستين نفر پس 
از ورود به دهانه چاه داخل آن سقوط كرده و در ادامه 
2 نفر ديگر نيز كه قصد داشتند او را نجات دهند داخل 
چاه افتاده و گرفتار شده اند. در چنين شرايطي بود كه 
آتش نشانان تالش هاي خود را براي نجات اين 3 كارگر 

آغاز كردند.
حجت اهلل قاسمي، افسر آماده منطقه 7 عمليات با اشاره 
به جزئيــات اين حادثــه گفت: »در يكي از ســوله هاي 
لوازم يدكــي خودرو چاهــي به عمــق تقريبي 30متر 
وجود داشــت كه 3نفر مرد 35، 39 و 40ســاله داخل 
آن ســقوط كرده بودند. با توجه به احتمال ريزش مجدد 
چاه، ابتدا آتش نشانان اقدام به ايمن سازي  محل كردند 
 و پــس از برپايي كارگاه مناســب جهت دسترســي به

 محبوس شــدگان، يكي از آتش نشــانان با استفاده از 
البســه ايمني و با رعايت كامل مــوارد ايمني وارد چاه 
شد. وي ادامه داد: نيروي عملياتي داخل چاه ابتدا يكي 
از محبوس شــدگان را به طور كامل تثبيت و به بيرون از 
چاه منتقل كــرد و وي بالفاصله جهت مــداوا به مراكز 
درماني منتقل شد. 2 نفر ديگر نيز به همين ترتيب توسط 

آتش نشانان از چاه خارج شدند و به امدادگران اورژانس 
تحويل داده شــدند.با خارج كردن 2كارگر ديگر از چاه 
معلوم شــد يكي از آنها كه ابتدا داخل چاه سقوط كرده 
بود جانش را از دست داده است. در اين شرايط ماجرا به 
مصطفي واحدي، بازپرس كشيك دادسراي امور جنايي 

گزارش و دستورات قضايي در اين باره صادر شد.

تصوير متهمان با مجوز 
قضايي منتشر مي شود
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تاختوتازكرونادرصداوسيما

اخبار درگذشت كاركنان و خبرنگاران صدا و ســيما بر اثر كرونا هر 
روز بيشتر و بيشتر مي شــود. به گزارش همشهري، رادیو و تلویزیون 
با بيشترین خبرنگار و كارمند، بزرگ ترین جمعيت رسانه اي كشور 
را تشكيل مي دهد. رســانه اي كه در روزهاي اخير داغدار بسياري از 
همكارانش است. فرهاد همتي یكي از خبرنگاران شبكه خبر بود كه 
13مرداد درگذشت و روز گذشــته هم یاسمين علي اكبرلو از دبيران 
شبكه خبر به خاطر ابتال به كرونا فوت شد. فرزانه سادات معصوميان 
هم از دیگر مجریان رادیو هم فوت شد و این در حالي است كه برخي از 
 مدیران شبكه هاي استاني و خبرنگاران تلویزیون استان ها و شبكه هاي

برون مرزي نيز نامشان در ميان درگذشتگان براثر ابتال به كرونا دیده 
مي شود. رضا یوسفي محله از دیگر مدیران شبكه 7 هم نامش در ميان 

رفتگان دیده مي شود.
علي مالجاني از مدیران شبكه جام جم، مصطفي توكليان؛ مدیركل 
اســتان ســمنان، مرتضي محيطي از خبرنگاران اســتاني سازمان؛ 
فخرالدین عبادتي از مدیران شــبكه یك و... در هفته و ماه هاي اخير 
از دنيا رفتند. شاید اگر واكســن زودتر به همه به خصوص افرادي كه 
كارشان در محيط هاي جمعي اســت؛ تزریق مي شد خيلي ها هنوز 
بودند. این جمله را امروز خيلي ها مي گویند؛ حسرت زماني كه از دست 

رفته و به دنبالش افرادي كه عزیزانشان را از دست داده اند.

بوسانميزبانسينمایایرانوچک
بيست وششمين جشنواره بين المللي فيلم 
بوسان كه از 14 تا 23 مهر-6 تا 1٥ اكتبر- 
در كره جنوبي برگزار خواهد شــد، فهرست 
پروژه هاي سينمایي انتخاب شده براي بازار 
پروژه هاي سينمایي بوسان را اعالم كرد.به 
گزارش سينه ایران، این بازار كه طي 3 روز 

از 20 تا 22 مهر-12 تا 14 اكتبر- به صــورت مجازي براي صاحبان 
پروژه هاي غيركره اي و به صورت حضوري بــراي پروژه هاي كره اي 
برگزار خواهد شد. امسال این رویداد با دریافت 429 پروژه سينمایي 
حد نصاب جدیدي را در طول دوره هاي مختلف برگزاري خود ایجاد 
كرد و درنهایت 26 پروژه از 1٥ كشــور انتخاب شده كه در ميان آن، 
»غریبه هاي آشنا« به كارگرداني محمد علي طالبي و تهيه كنندگي 
محمد علي طالبي و شهره گلپریان و محصول ایران و جمهوري چك 
هم حضور دارد. بازار پروژه هاي ســينمایي بوسان رویدادي است كه 
جهت جذب تهيه كننده و ســرمایه گذار براي پروژه هاي ســينمایي 

كارگردان هاي آسيایي برگزار مي شود.

بهجانيدپجایزهندهيد
اعــالم اعطــاي جایــزه 
افتخاري در شصت و نهمين 
جشنواره ســن سباستين 
اسپانيا به جاني دپ، ستاره 
هاليوود، واكنش رسانه هاي 
اســپانيایي را برانگيخت.

هاليوود ریپورتر دیــروز گزارش داد؛ محافل رســانه اي اســپانيا از 
مسئوالن مهم ترین جشنواره سينمایي كشورشــان انتقاد كرده اند 
كه نسبت به سرانجام پرونده جاني دپ به اتهام خشونت عليه همسر 
سابقش، بي توجهي كرده اند.روزنامه انگليســي سان افشا كرده بود 
كه جاني دپ، امبر هرد، همسر ســابق خود را در موارد متعدد مورد 
ضرب و شتم قرار داده است. دپ از این روزنامه به خاطر انتشار اخبار 
غيرواقعي درباره زندگي اش، شكایت كرد. اما نتيجه دادرسي برخالف 
نظر وكالي دپ پيش رفت. حكم قاضي تأیيد مي كرد كه دپ در موارد 
متعددي به همسر سابق خود حمله كرده است.منتقدان اسپانيایي 
از مسئوالن جشنواره سن سباستين مي خواهند برنامه بزرگداشت و 
جایزه افتخاري به جاني دپ از جشنواره حذف شود. آنها به حذف جاني 
دپ بعد از حكم قاضي از پروژه هاي سينمایي مانند پروژه» جادوگر 
شرور گریندلوالد« و به تعویق افتادن نمایش فيلم »مينا ماتا« با بازي 
او استناد مي كنند.شــصت و نهمين جشنواره فيلم سن سباستين از 

26شهریور تا 3مهر )17تا2٥سپتامبر( در اسپانيا برگزار خواهد شد.

جایزهافتخاريونيزبراياسكات
جشنواره ونيز نخستين 
جایزه افتخــاري كارتيه 
گلوري خود را به ریدلي 
اســكات، كارگــردان 
7٥ســاله انگليســي- 
آمریكایي اهــدا خواهد 

كرد.
به گزارش هاليوود ریپورتر، ریدلي اســكات كه با فيلم هایي چون 
گالدیاتور، بليد رانر، بيگانه، تلما و لوئيز و باران سياه شهرت دارد، 
درحالي با تازه ترین ساخته اش آخرین دوئل در بخش غيررقابتي 
هفتاد وهشتمين جشنواره بين المللي جشنواره فيلم ونيز حضور 
دارد كه برگزاركنندگان جشنواره قصد دارند، جایزه افتخاري تازه 

خود را با عنوان كارتيه گلوري به او اهدا كنند.
ریدلي اسكات كه عالوه بر كارگرداني، تهيه كنندگي هم مي كند، 
در كارنامه اش مجموعه اي از فيلم هــاي تاریخي، علمي و تخيلي 
درام معروفي دارد. اسكات در سال 201٥دكتري افتخاري از كالج 
سلطنتي هنر لندني و مقام شواليه دریافت كرده است. آخرین دوئل 
ساخته ریدلي اسكات با بازي مت دمون، آدام درایور و بن افلك در 

خارج از مسابقه به نمایش درمي آید. 

خبر

رضا یوسفی محله

فرهاد همتي

فخرالدین عبادتی

مرتضی محيطی

فرزانه سادات معصوميان

یاسمين علي اكبرلو

علی مالجانی

مصطفی توكليان

مستندشــمانگاهيبهتاریخانيميشنایران
دارد؛چطورشدكهبهاینسوژهپرداختيد؟

گرایش و عالقه من در مستندسازي فيلم هاي تاریخ نگار است و 
پرداختن به موضوع انيميشن ایراني براي من كه حدود سه دهه در 
آن فعال بوده ام ناشي از یك ضرورت بود. در این راستا، فقدان یك 
تعریف جامع و تاریخي از هویت انيميشن ایراني احساس مي شد؛ 
هنري كه ســابقه بيش از هفت دهه در ایــران دارد اما تاریخ آن 
همچنان ناشناخته و مغفول باقي مانده است. به طور حتم مي توان 
گفت كه هيچ تصور مشــخص یا الاقل منســجمي از تاریخچه 
انيميشن ایران و دوره هایش نه تنها در سایر كشورها كه حتي براي 
اكثریت ایرانيان و فعاالن كنوني انيميشن ایران نيز وجود ندارد. 
مشاهده این مستند نگاه متفاوتي نسبت به انيميشن ایران به دست 

می دهد؛نگاهي كه با قبل از آن مشاهده قابل قياس نيست. 
نياز و ضرورت ساخت این مستند، به ویژه زماني بيشتر احساس 
مي شد كه بدانيم طي یكي دو دهه اخير انيميشن ایران به كمك 
رشد چشــمگير  نيروهاي تازه ، اســتفاده از ابزار و فناوري هاي 
پيشــرفته و همچنين دگرگوني در رویكردها و موفقيت هایش 
در انواع توليدات، شتابي بيش از پيش گرفته است. به این ترتيب 
قابل پيش بيني ا ست كه براي ســال هاي آینده این ساختار  باید 
حرفه اي تر و كاراتر باشد. مستند انيميشن ایراني تالش دارد با ارائه 
تعریفي مشخص از هویت و ساختار انيميشن ایران از آغاز تا ابتداي 
دهه90، تصویر و تعریفي مشــخص و قابل قبــول به فعاالن این 
رشته، برنامه ریزان و پژوهشگران ارائه دهد؛ تعریفي كه اميدوارم 
یكي از ســنگ بناهاي تحليل و در نهایت نقد شرایط انيميشن 

ایراني باشد. در این صورت این مستند مي تواند راهبردي به سوي 
هموارتركردن مسير رشد انيميشن ایران باشد.

اینمستندیکنوعتاریخنگارياستدرباره
ساختاراینمستندبگویيد؟

این فيلم به انيميشن ایران نگاه تاریخي دارد و روند آن را دنبال 
مي كند و تأثيرات و ویژگي هاي هر دوره را پي مي گيرد و در نهایت 
تالش مي كند با عبور از این دوره ها تصویري تحليلي ارائه دهد؛ 
تصویري متاثر از بسترهاي فرهنگي - هنري و همچنين تأثيرات 
اجتماعي پيرامون. از ابتداي پژوهش این مســتند با یك دامنه  
وســيع از حوزه هاي متفاوت مواجه بودم كه هــر یك به تنهایي 
به پژوهش مجزا و متفاوتي نياز داشــتند. این نخستين تحقيق 
و پژوهش جامع در انيميشــن ایران براي یك فيلم مستند بود. 
گذشته از بازبيني و تحليل آثار ساخته شده در هر دوره، بيشترین 
بخش پژوهش ها معطوف به اطالعات شفاهي و سپس اطالعات 
مكتوب بود. ابتدا منابع مورد نياز پژوهش به طور نااميدكننده اي 
به صــورت پراكنده، دور از دســترس، گاهــي غيرموثق و حتي 
مفقودشــده بودند؛ مثاًل در بخش پژوهش شــفاهي بسياري از 
اطالعات -به ویژه سال هاي نخســت- به مرور زمان فراموش یا 
مستهلك شــده بودند. اینها شــامل مواردي مثل نقل قول ها و 
خاطرات افرادي مي شــدند كه دیگر در دسترس نبودند .با تمام 
این احوال كار هرچــه پيش مي رفت با موارد تازه و دســت اولي 
مواجه مي شــدم و انگيزه بيشــتري براي ادامه پدیدار مي شد، 
 به طوري كه پروســه  تحقيق و پژوهش از ســطحي معمولي به 
سطح باالتري منتقل شد و شــكل تخصصي تري به خود گرفت. 

این به دليل دسترســي یافتن به موارد تازه و بكري بود كه براي 
نخستين بار به دســت مي آمد. مواردي مانند آشنایي كامل تري 
از پيشگامان انيميشن ایران در دهه هاي20 و حتي10. مواجهه 
با نخستين انيميشن سينمایي ایران كه در ابتداي دهه 60 كليد 
خورد یا مشاهده نخستين انيميشن هاي كوتاه ایران.  آرشيو هاي 
فيلمخانه ملي ایران، موزه  سينماي ایران، تلویزیون، كانون پرورش 
فكري كودكان و نوجوانان، ارتش و افراد مختلف امكانات خوبي 
را براي جست وجوها فراهم كردند. با وجود این، متأسفانه موارد 
بسيار تاریخي و ارزشــمندي بوده اند كه تا االن مفقود هستند. 
مواردي كه به همان انــدازه كه احتمال نابودي شــان مي رود، 
احتمال وجودشان در مجموعه هاي شخصي و پنهان هم وجود 

دارد.
چقدربرایپژوهشوســاختمستندزمان

گذاشتيد؟
پيش توليد و توليد حدود 4 سال طول كشيد كه بيشترین زمان، 
مربوط به بخش پژوهش بود كه كاري زمانبر بود و همان طور كه 

اشاره شد شرایط ویژه اي داشت.
دراینمســتندازچهزاویهومنظريبهتاریخ

انيميشنایراننگاهشدهاست؟
از دید تحليلي و تاریخي به انيميشن ایران نگاه شده و البته شانس 
آن را هم داشته ام كه با شناختي كه ســال ها در انيميشن ایران 

به دست آورده ام، ارتباط نزدیك و بهتري با موضوع داشته باشم.
آیااینگونهمســتندهاميتواننــدیکكار

پژوهشيوآكادميبرايپژوهشگرانباشند؟

مسلما همين طور اســت و یكي از اصلي ترین انگيزه ها و اهداف 
آن ارائه سندي به پژوهشــگران و مراكز آكادميك هنري، علوم 
اجتماعي و مراكز فرهنگي بوده اســت تا به تحليل درســتي از 

انيميشن ایران و دوره هاي آن برسند.
مســتندبااینكهميتواندبرايپژوهشگران
بهشكلتخصصيمفيدباشدبامخاطبعامهمارتباط

برقراركرده.
بله. همان طور كه اشاره داشــتيد این فيلم مي تواند كاربردهاي 
پژوهشــي مختلفي براي افراد فعال در هنر، رسانه و حتي علوم 
اجتماعي داشته باشد، به ویژه در بخش هاي آموزشي و آكادميك 
رشته انيميشــن. همچنين مي تواند تصویري از انيميشن ایران 
براي سایر كشورها باشد. اما در عين حال ارتباط آن با مخاطبان 
عام كه بيشــترین تعداد مخاطبان اند هم درنظر گرفته شــده و 
اميدوارم از سوي این مخاطبان هم دیده شود و انيميشن ایران با 
تمام فراز و فرودها و كم وكيف اش به عنوان ميراثي ملي و مردمي 

تلقي شود.
دربارهوضعيتاكرانمستندتوضيحدهيد.

مستند انيميشــن ایرانی مي تواند مخاطبان بي شماري داشته 
باشد، به شرط آنكه با كمي درایت و اطالع رساني و تبليغ، اینگونه 
سينما هم براي مخاطبان بالقوه اش معرفي و به درستي شناسانده 
شود. البته با شــرایط فعلي كه همه را خانه نشين كرده و بيشتر 
فعاليت هاي خارج از خانه شامل فعاليت هاي كاري مي شود و نه 
فعاليت هاي تفریحي و فرهنگي مثل سينما رفتن، نمي توان انتظار 
پرشدن سالن هاي سينما و نمایش هاي گســترده اي را داشت. 
البته پيش تر از این هم اكران مستندهاي ایراني وضعيت خنثایی 
داشت و دارد؛ یعني از یك حدي جلوتر نمي رود و همه بسنده و 
عادت كرده اند به یكي دو سایت نمایش فيلم، یك شبكه تلویزیوني 
دولتي و یك شبكه تلویزیوني فارسي زبان. با حجم باالي توليدات 
فيلم مستند در ایران متأسفانه فرصت دیده شدن این آثار تقریبا 
از بيشتر آنها سلب شده و معدودي هم كه به نمایش درمي آیند 
جزو انتخاب هاي آن سایت یا شبكه اند. از این بابت مي توان گفت 
مستند ایراني به نمایش درستي نمي رسد و بيشتر آرشيو مي شود 
تا نمایش؛ آثاري كه مي دانيم اميد ها و زحمات بسياري براي آنها 

هزینه شده است.

تاريخ انیمیشن ايران در يك مستند
»انيميشن ایراني«، شناسنامه اي براي تاریخ پویانمایي در ایران به حساب مي آید

مهردادشيخان،مستندســازوكارگرداندرعرصه
انيميشناستكهدرمســتند»انيميشنایراني«به
تاریخانيميشنایرانپرداختهاست.بهگفتهشيخان،
انيميشنایرانيبهروندتوليداتانيميشــندرایران،ازپيدایشتاابتدايدهه90
ميپردازد.اینرونددرمهمترینحوزههاوجریانهايآن،یعنيوزارتفرهنگوهنر،
كانونپرورشفكريكودكانونوجوانان،تبليغاتبازرگاني،سریالهايتلویزیوني،
آثارمستقلوتجربيوهمچنينانيميشنهايسينمایيدنبالشدهوبهمهمترینآثار
وسازندگانآنهاپرداختهميشود.فيلمهايمستند»سياه،سبزسفيد«،»ازپسِپرده
هيچ«و»درجســتوجويصبح«ازدیگرآثارمستنداینمستندسازاست.درباره

پروسهتوليداینانيميشنبامهردادشيخانبهگفتوگونشستيم.

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

اسفندیاراحمدیهپرویزاصانلودرحالفيلمبرداریانيميشنسال1338پروینتيموری-نخستينزنانيماتورایران

كميپيشازموعد
كاربن،نمایشگاهگروهينقاشي
بهانتخابحبيبفرجآبادي

نمایشگاه كاربن كه به انتخاب 
حبيب فرج آبــادي در گالري 
اعتمــاد به نمایــش درآمده، 
مجموعه اي است از نقاشي هاي 
آثار هنرمنــدان جوان، بدون 
بيانيه اي كه وجه انتخاب آثار 
و چگونگي كنار هم نشســتن 
آنها را ذكر كند كه براي نمایشگاه هاي گروهي واجب است. اما 
نگاهي اجمالي به آثار، ما را به ویژگي هاي مشتركي مي رساند، 
ازجمله اینكه بسياري از هنرمندان همچنان در مقام تقليد به سر 

مي برند و به مقام خلق نرسيده اند. 
بيشــتر آثــار نمایشــگاه به گونه اي اســت كــه انــگار آنها 
را پيش تــر دیده ایم، هــم تكنيك هاي به كار رفتــه و هم نوع 
شــخصيت پردازي ها و نحوه اســتفاده از رنگ آثار هنرمندان 
بزرگي از ایران و جهان را تداعي مي كنــد، از هانري ماتيس تا 
هانيبال الخاص و نصرت اهلل مســلميان و علي نصير. اما مسئله 
فقــط تحت تأثير دیگران بودن نيســت بلكه شــماري از آثار 
انگار كامل نشــده اند و نيازمند بازآفریني اند. به نظر مي رســد 
 بعضي از هنرمندان نمایشگاه كمي زود از كالس ها و كارگاه ها

 به گالري آمده اند.

درحالوهوايدهه60
دومينبزرگداشتناميپتگر

نمایشگاهگروهينقاشي،نگارخانهگلهايداوودي

در ســال هاي اخيــر ميراث 
خانــواده پتگــر و نقــش و 
جایگاهشــان در نقاشي امروز 
به درســتي و تمــام و كمال 
بررســي نشــده اســت، اما 
نمایشــگاه هایي مثل آنچه در 
نگارخانــه گل هــاي داوودي 
برگزار شده است، نشان مي دهد شــاگردان زنده یاد نامي پتگر 
هنوز در حال و هواي دهه60 ســير مي كنند، در روزگار قحطي 
گالري و كنار هم چيدن تابلوهاي نقاشي از كف تا سقف گالري و 
ازدحام آدم ها و نقاشي هاي شبيه به هم. شاید نشود رویكرد ایشان 
را به نقاشي تغيير داد اما دست كم مي توان جاي بهتري را براي 

نمایش آثار انتخاب و مطابق با تغييرات زمانه اندكي تغيير كرد.

شبيهبههم
اباطيل،شقایقسوزنكار

گالريسيحون

شــقایق ســوزنكار براي نمایشــگاه اباطيل دیوها و غول ها و 
موجودات افســانه اي فرهنگ هاي گوناگون ایــران را تصویر 

كرده اســت. انتخاب موضوع 
و ارزش هــاي پژوهشــي كار 
او نمایشــگاه را در شــمار 
متفــاوت  نمایشــگاه هاي 
هفته قرار مي دهد اما مسئله 
اینجاســت كه او تقریبا همه 
غول ها و جن هــا و موجودات 
افسانه اي را شبيه به هم كشيده است و درحقيقت تمایز آشكاري 
ميان آنها وجود ندارد و بسياري از آنها تشخص نيافته اند و در نگاه 
اول و دوم نمي توان آنها را از یكدیگر بازشناخت. آثار حجمي او 

بهتر از نقاشي ها از كار درآمده است.

تقابلازليابديانسانوطبيعت
چشماندازهايپيشرو

مهديوثوقنيا،گالريراهابریشم

به رغم اینكه اغلب اســتقبال 
خوبي از نمایشگاه هاي عكس 
مي شود، گالري هایي كه به طور 
تخصصي به نمایش عكس ها 
مي پردازنــد در ماه هاي اخير 
چندان فعال نبوده اند، ازجمله 
گالري اي.جــي و گالري راه 
ابریشم. جمعه گذشــته گالري »راه ابریشم« نمایشگاه تازه اي 

از عكس هاي گروهي آغاز كرد كه بــه انتخاب مهدي وثوق نيا 
گرد آمده است.

عكاسان در نمایشــگاه »چشــم اندازهاي پيش رو« كه عنوان 
فرعي اش »تأملي بر دگردیسي منظره هاي ایران« آسيب هاي 
وارد شده بر طبيعت را به تصویر كشيده اند و تضادهایي را پيش 
چشم گذاشته اند كه هر بيننده اي را به تأمل وامي دارد؛ دشتي 
زیبا كه دورچين بلوك هاي ســيماني زیبایي اش را مخدوش 
كرده، انبــوه زباله هایي كه دامــن بكر طبيعــت را آلوده اند و 
منظره هایي هولناك شكل داده اند، جاده اي روستایي كه ازدحام 
حيرت آور خودروها آن را به انبــاري از اتومبيل ها تبدیل كرده 
و... انبوه عكس هاي دیگري كه هر كدام شــكلي از این دست 

آسيب ها را به تصویر مي كشد.
رویه تخریب منابع طبيعي و محيط زیســت به اندازه اي است 
كه تا سال ها مي شود نمایشگاه هایي نظير این را به شكل هاي 

گوناگون برگزار كرد.
اما به نظر مي رســد بعضي از عكس ها -  به ویــژه آنها كه قدري 
جزئي نگرند  - در مقایســه با عكس هایي كه چشــم اندازهاي 
گســترده را تصویــر كرده انــد، ارزش زیبایي شــناختي و 
مستندنگارانه كمتري دارند یا شــاید به طور كلي بتوان گفت 
اختالف ســطح در عكس هاي انتخاب شده زیاد است و بعضي 
از آنها در حد عكس هاي اینستاگرامي خوب قرار مي گيرند. در 
بعضي از عكس ها نيز نگاه كارت پستالي غلبه كرده است. بعضي 
نيز كمي ساختگي و از پيش اندیشيده به نظر مي رسند اگرچه 

نكته آخر از ارزش عكس  نمي كاهد.

زيباييمخدوششده
 چهاردهمين دوره حراج تهران 

و ادامه دوره بيست و نهم »صد اثر، صد هنرمند« مهم ترین اتفاق هاي هنرهاي تجسمي این هفته است

گالريهادایرندونمایشــگاههابهطور
منظمبرگزارميشــوند.بهرغمشمار
بااليتلفات،محدودیتهايتازهاياعمالنشــدهاست،اگرچه
بهنظرميرسدمحدودیتهادیگرجوابنميدهدوقراراستكه
كسبوكارهايوصنفهايگوناگونمشغولباشندوچراغشان

روشنبماند.
شایدسرعتبخشيدنبهفرایندواكسيناسيونبتواندكمياوضاع
رابهتركندوازشــمارانبوهتلفاتروزانهبكاهد.رعایتاصول
بهداشتيدرگالريهابهترازبسياريصنفهايدیگراستوكم
نيستندگالريهایيكهبهجزمایعضدعفونيكنندهدروروديها
ماســکنيزقراردادهاندكهاصولبهداشتيبيشتررعایتشود.
گالريهايتهراندرهفتههاياخيرمجموعهايازنمایشگاههای
فرديوگروهياستكهبعضيازآنهاتاهفتهآیندهادامهداردو

احتماالپسازایامتاسوعاوعاشوراشاهدافتتاحنمایشگاههاي
تازهخواهيمبود.اتفاقمهمحوزههنرهايتجسمي»صداثر،صد
هنرمند«استكهبيستونهميندورهاشازپانزدهممردادآغاز
شدهوفروشروزهاينخستنشانميدهدكهمثلسنواتگذشته
استقبالخوبيازآنصورتگرفتهاست.دوميندورهاياستكه
گالريگلستان»صداثر،صدهنرمند«رابهصورتآنالینبرگزار
ميكند.اتفاقدیگرروزهايآینده،چهاردهمينحراجتهراناست
كهقراراستجمعهبرگزارشود.حراجچهاردهمبههنرمعاصرایران
اختصاصداردونمایشآثارازامروزدرسالنهتلپارسيانآزادي
آغازشدهاســت.حراجتهرانمثلدورهگذشتهمحدودبرگزار
ميشودوتنهاشماريازخریداراندرحراجحاضرخواهندشد.در
گالريگردياینهفتهنگاهيكردهایمبهآثارچهارنمایشگاهيكه

ازجمعهگذشتهكارخودراآغازكردهاند.

مرتضيكاردر
روزنامه نگار
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كيوسك

 بحران بــرق عراق يكي از 
مهم ترين علل نارضايتي گزارش

مــردم ايــن كشــور از 
دولت هايي بوده كه پس از سقوط نظام 
صدام در سال2003 تا كنون بر سر كار 
آمده اند. دولت مصطفي الكاظمي، طي 
يك سال گذشته گزينه هاي مختلفي را 
براي گسترده كردن دايره واردات برق 
عــراق و در نتيجــه كاهش ســاعات 
خاموشي در اين كشور مورد بررسي قرار 
داده اســت. ازجملــه مهم تريــن اين 
گزينه هــا، اتصــال بــه شــبكه برقي 

خليج فارس است.
به نوشته روزنامه الصباح عراق، نخستين 
فاز اين طرح درصورت تامين منابع مالي 
خارجي، در تابستان سال ميالدي آينده 
توســط دولت به بهره بــرداري خواهد 
رســيد. ماجد حنتوش، وزير برق عراق 
نيز در اين باره مي گويد: بغداد مذاكرات 
مهمي را با صنــدوق بين المللي پول با 
هدف اســتقراض و تاميــن منابع مالي 
به منظور تكميل فاز اول اين طرح آغاز 
كرده اســت. اگرچه مقامــات عراقي از 
بيان جزئيات بيشــتر درباره اين طرح و 
مراحل پيشرفت آن خودداري مي كنند 
اما به نوشته روزنامه الصباح، 85درصد 
از زيرســاخت هاي اتصال برق عراق به 
شــبكه خليج فارس تكميل شده است. 
دولت الكاظمي در تابستان سال2019 

قــراردادي را به اين منظور با شــوراي 
همكاري خليج فارس به امضا رســاند. 
براساس اين قرارداد خطوط انتقال برق 
به طــول 300كيلومتر)220كيلومتر 
داخــل كويــت و 80كيلومتــر داخل 
عراق( تاسيس خواهد شــد. به نوشته 
روزنامــه العربي الجديد، ايــن طرح در 
نخســتين مرحله از بهره برداري روزانه 
500مگاوات به ظرفيت شبكه برق عراق 

اضافه مي كند.
زيرساخت هاي خطوط اتصال برق بغداد 
به شــبكه خليج فارس به دور از چشم 
رسانه ها توسعه پيدا كرده است. بخش 
عمده زيرســاخت هاي تاســيس شده 
در اين طــرح مربوط به طــرف عراقي 
است و تكميل فوري آن به سرعت عمل 

پيمانكاران غربي آنها بستگي دارد.

رد پاي تحريم هاي ايران در تصميم 
عراق

بخش عمــده توليدات بــرق در عراق 
وابســته بــه واردات گاز ايران اســت. 
براساس آخرين آمار منتشر شده از سوي 
وزارت امور مالي عراق در ســال2020، 
اين كشور ســاالنه بيش از 1ميليارد و 
200ميليون دالر واردات انرژي از ايران 
دارد. اين در حالي اســت كه مجموعه 
واردات يادشــده، همچنــان فاصلــه 
چشمگيري با نياز واقعي عراق در حوزه 

برق دارد. سقف توليد كنوني اين كشور 
بين 19الي 21هزار مگاوات در روز است، 
اما حداقل نياز عــراق در ماه هاي گرم 
سال از 30هزار مگاوات عبور مي كند. در 
اين ميان يك متغير جديد طي 10سال 
گذشته، بحران را از آنچه بود پيچيده تر 
كرده اســت؛ »تحريم هــاي آمريكا«. 
براســاس فراميــن وزارت خزانه داري 
آمريكا، عراق بايد در درازمدت واردات 
انرژي خود از ايران را به حداقل رسانده 
و يا حتي متوقف كند. دولت هاي عراقي 
طي يك دهه گذشــته موفق شده اند از 
طريق مذاكرات مستقيم با واشنگتن به 
معافيت هاي 3الي 6ماهه براي خريد گاز 
از ايران دســت يابند، اما اين معافيت ها 
تنها در ســايه اطمينان آمريكا از وجود 
برنامه جــدي عراق بــراي كاهش نياز 
بــه واردات گاز ايراني صادر مي شــود. 
چشــم انداز عراق در حوزه واردات برق 
از كشــورهاي خليج فارس، تنها مربوط 
به نگراني از تحريم هاي ايران نيســت. 
اين برنامه عالوه بــر كاهش هزينه هاي 
خريد گاز از ايران، مي تواند در فازهاي 
بعدي خود به پلي براي صادرات برق از 
جنوب عراق به همسايگان شمالي اين 
كشور نيز تبديل شود. البته دستيابي به 
چنين چشم اندازي بدون شك نيازمند 
زيرساخت هاي انبوه و زمانبري خواهد 

بود.

از ســوي ديگــر كســب رضايــت 
شــهروندان خشــمگين و دســت كم 
كاهــش اعتراضات خيابانــي مكرر در 
فصل تابســتان را مي تــوان يكي ديگر 
از نتايج واردات گســترده برق از خليح 
فارس طي ســال هاي آينده به شــمار 
آورد. وزارت نيــروي عــراق، به عنوان 
يكــي از اصلي ترين كانون هاي فســاد 
مالي در اين كشور شــناخته مي شود. 
براي درك بهتر ابعاد اين فســاد كافي 
اســت بدانيم ظرف نزديك به 20سال 
گذشــته، مبلغ »62ميليــارد دالر« از 
اموال عمومي براي رفع مشــكل برق، 
تاســيس نيروگاه هاي جديد و يا تعمير 
نيروگاه هاي فرســوده در عراق هزينه 
شده است. اين در حالي است كه نه تنها 
هيچ گونه بهبود چشمگيري در وضعيت 
توليد برق طي اين سال ها رخ نداده بلكه 
سرنوشت اموال مصرف شده نيز به هيچ 
عنوان روشن نيست. مصطفي الكاظمي، 
نخست وزير عراق براي نخستين بار در 
ابتداي ســال ميالدي جاري اين آمار و 

ارقام محرمانه را اعالم كرده است.

حمايــت آمريــكا از حركت عراق 
به سوي خليج فارس

دولت هاي پيشــين آمريكا)مخصوصا 
بوش و اوباما( طي ســال هاي گذشــته 
همواره از ســوي متحدان خود، متهم 

واكنش منفي جنبش انصاراهلل خطاب به نماينده 
جديد ســازمان ملل در پرونده يمن، موضوع 
گزارش نخست روزنامه العربي الجديد است. 
به نوشــته اين روزنامه، عدم تعهد كشورهاي 
عربستان سعودي و امارات به اجراي توافق هاي 
ســه جانبه با يمن و ســازمان ملل، رهبران 
انصارهلل را نســبت به تالش هاي ديپلماتيك و 
ميانجيگري ها براي پايان بخشيدن به بحران 
نظامي 5ساله اين كشــور دلسرد كرده است. 
تمام اينها در حالي است كه پيش بيني مي شود 
بحران انساني يمن بدون اجراي توافق آتش بس 
و ارسال كمك هاي ســازمان ملل وارد مرحله 

وخيم تري نسبت به سال۲۰۲۰ خواهد شد.

روزنامه وال استريت ژورنال ]آمريكا[

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

هجوم مردم يونان براي مهار آتش

انصاراهلل يمن: مذاكره نمي كنيم

يك هفته پس از آغاز آتش سوزي ها در يونان، 
جنگل هاي اين كشور همچنان مي سوزد و آتش 
به پايتخت نزديك و نزديك تر مي شود. ابرهاي 
بزرگي از دود حومه شــمالي آتن، پايتخت را 
پوشانده و از مردم خواســته شده تا خانه هاي 
خود را ترك كنند. هم اكنون آتش نشانان با ۱5۴ 
آتش سوزي در سراسر كشور مواجه هستند. با 
گسترده تر شــدن منطقه آتش سوزي ها مردم 
به صف آتش نشانان پيوسته اند و سعي دارند با 
جلوگيري از توسعه آتش، خانه هاي خود را نجات 
دهند. دماي هوا در چند روز گذشته دراين كشور 

بيش از ۴۰درجه سانتي گراد بوده است.

جهان نما

ششمين مركز واليت، در دست طالبان

نيروهــاي طالبان در ادامــه حمالت خود به مراكــز واليات در 
افغانستان، صبح ديروز موفق شدند شــهر آيبك، مركز واليت 
سمنگان در شمال را تصرف كنند. مقام هاي دولتي در گفت وگو 
با خبرگزاري فرانسه، تأييد كرده اند كه اكنون مركز شهر آيبك 
و تمامي ســاختمان هاي دولتي و مقر پليس و ارتش در دست 

طالبان است.
آيبك ششمين مركز واليتي است كه طي 4روز گذشته به دست 
طالبان مي افتــد. پيش از ايــن 5واليت تخار، قندوز، ســرپل، 
جوزجان و نيمروز به دست طالبان افتاده است. نيمروز در غرب 
افغانستان قرار دارد و ديگر واليت ها در شمال. اين در حالي است 
كه پيش از اين دولت مركزي افغانستان در كابل بارها تأكيد كرده 
بود كه حمله به مراكز واليت ها، خط قرمز دولت و ارتش اســت؛ 
ارتشي كه در ناتواني در برابر حمالت طالبان همه را متحير كرده 
است. تصرف شهر استراتژيك قندوز مهم ترين پيشرفت نظامي 
طالبان در سال هاي اخير ارزيابي مي شود. طالبان يك بار اين شهر 

را 5سال پيش تصرف كرده بود.
سمنگان برخالف ديگر واليت هايي كه طي روزهاي اخير سقوط 
كرده اند، هميشه امن بوده اســت. نيروهاي طالبان طي 2دهه 
گذشــته، كمترين حضور را در اين منطقه داشــته اند. همزمان 
با آنچه در واليت های شمالي اتفاق افتاده، درگيري ها در حومه 
شهرهاي قندهار و لشكرگاه در جنوب و هرات در شمال غرب با 
شدت ادامه دارد. اين شــهرها از حدود 2هفته قبل به محاصره 
درآمده اند و ارتش نيروهاي كماندوی خود را براي مقابله با طالبان 
به اين مناطق اعزام كرده است. در اين شهرها، نيروهاي خيزش 
مردمي نيز در كنار نيروهاي دولتي در حال جنگيدن با طالبان 
هســتند. وزارت دفاع افغانســتان اعالم كرده كه در جريان اين 
نبرد هاي سنگين در اطراف قندهار و لشكرگاه، شمار قابل توجهي 

از نيروهاي طالبان كشته شده اند.

نيروهاي طالبان طي هفته هاي گذشــته به دروازه هاي شــهر 
مزارشريف رســيده  بودند اما با مقاومت نيروهاي ارتش و مردم، 
موج حمالت آنها متوقف شد. از ديروز اما به نظر مي رسد نيروهاي 
طالبان با ســازماندهي دوباره، عمليات خود را براي تصرف اين 
شهر مهم آغاز كرده اند. رسانه هاي محلي در افغانستان گزارش 
داده اند كه حمالت طالبان در اطراف مزارشريف از سوي نيروهاي 
دولتي و با كمك حمالت هوايي دفع شــده است. حمله طالبان 
به مزارشــريف يادآور يــورش نيروهاي اين گروه به اين شــهر 
در سال1377 اســت. مزار شريف بزرگ ترين شــهر در شمال 
افغانســتان و مركز واليت بلخ اســت. نيروهاي طالبان 23سال 
قبل، اين شــهر را تصرف كردند تا بر حــدود 90درصد از خاك 
افغانستان كنترل پيدا كنند. طالبان پيش از حمله به مزارشريف، 
كنترل شهرهاي مهم هرات، كابل و جالل آباد را به دست گرفته 
بود. در همان حمله، نيروهاي طالبان با ورود به كنسولگري ايران 
در مزارشــريف، 8ديپلمات و يك خبرنگار ايراني را به شهادت 
رساندند. درصورت سقوط مزارشــريف دولت افغانستان كنترل 
خود را به طور كامل بر شمال اين كشور از دست خواهد داد. حتي 
گفته مي شود كه در شرايط كنوني و با توجه به سقوط 4واليت 
شمالي ديگر، سرنوشــت آينده سياسي افغانســتان وابسته به 

كنترل واليت بلخ خواهد شد.
همزمان با ادامه درگيري ها، طالبان درخواست هاي بين المللي 
براي آتش بس را رد كرده اســت. در پاســخ، دولت افغانستان 
تصميم گرفته نيروهــاي مردمي را عليه طالبــان تجهيز كند. 
محمد اشرف غني، رئيس جمهور افغانستان، ديروز با شماري از 
چهره هاي سياسي و جهادي بانفوذ و رؤساي پارلمان و سنا ديدار 
كرد. گفته مي شــود نتيجه اين نشست، تصميم در مورد تجهيز 
ســريع نيروهاي خيزش هاي مردمي براي مقابله با طالبان بوده 
است. شبكه طلوع افغانستان گزارش داده كه قرار است يك ستاد 
مشترك مردمي براي مبارزه با طالبان ايجاد شود. همه رهبران 
قومي افغانستان قرار است اعالم كنند چه تعداد نيرو مي توانند در 

اختيار اين ستاد قرار دهند.
حمالت طالبان از 3 ماه قبل، همزمان با خروج نيروهاي خارجي 
از افغانستان شدت گرفته است. اكنون بيش از نيمي از شهرهاي 
افغانستان در اختيار طالبان اســت. غني هفته گذشته با اعالم 
طرح امنيتي جديد، وعده داد طي 6 ماه ثبات را به افغانســتان 
بازگرداند. هرچند در وضعيت ميداني جنگ، هيچ نشــانه اي از 

حركت به سمت ثبات ديده نمي شود.
در اين ميان، مردم قربانيان اصلي آشــفتگي امنيتي افغانستان 
بوده اند. دفتر ســازمان ملل در افغانســتان اعالم كرده است كه 
از 3 ماه قبل، با آغاز حمالت طالبان، دســت كم 244هزار نفر از 
مردم از شــهرهاي خود آواره شــده   اند. بر اين اساس، دست كم 
27كودك هم در تبادل آتش ميان دو طرف كشته و 136نفر ديگر 
زخمي شده اند. شمار زيادي از اين افراد، به سمت مرزهاي ايران 
و پاكســتان به راه افتاده اند. تاجيكستان نيز كه همسايه شمالي 
افغانستان است، با راه  ا ندازي يك كمپ 100هزار نفري، خود را 

آماده پذيرش آوارگان جنگ مي كند.

يك سال و نيم بعد از آنكه ويروس كرونا شناسايی 
شــد، برخی كشورهای آســيايی، دوباره به همان آسيا

نقطه اول برگشــته اند و چالش های روزهاي اول، 
دوباره سراغشان آمده است. 

به گزارش ســی ان ان، در حالی كه در اروپا زندگی به حال عادی 
برمی گردد، ميليون ها نفر در چين و اســتراليا دوباره به وضعيت 
قرنطينه بازگشته اند. سيستم بهداشت و درمان در مالزی، تايلند 
و اندونزی دوباره زير بار افزايش شــمار مبتاليان كمر خم كرده 
است و كشورهايی مثل فيجی در اقيانوس آرام كه سال گذشته به 
تعداد انگشتان دست هم موارد ابتال ثبت نكرده بود، دوباره شيوع 

گسترده ويروس را تجربه می كنند. 
درك اينكه چرا دوباره كشورهای آسيا و اقيانوسيه چنين گرفتار 
شده اند كمی سخت است. بسياری از كشورهای آسيا و اقيانوسيه 
در همان شــروع همه گيری، خودشــان را از جهان جدا كردند؛ 
مرزهايشان را تقريبا به روی همه خارجی ها بستند، قرنطينه های 
شديد اعمال كردند و سياست های كنترلی را در دستور كار خود 
قرار دادند. آنها اين قوانين ســخت را اجرا كردند تا ورود موارد 
جديد را تقريبا به صفر برسانند و مردمشان را امن نگه دارند. اين 
روش آنها جواب داد؛ البته تا وقتی كه گونه به شدت مسری دلتا 

جهان را فرا گرفت. 
حاال كه شيوع دوباره ويروس در كشورهايی مثل چين و استراليا 
اتفاق افتاده، اين ســوال پيش آمده كه استراتژی »كرونا صفر« 
اين كشورها كارآمد بوده اســت يا نه. در ايالت »نيو ساوث ولز« 
در اســتراليا كه ســيدنی هم در آن قرار دارد، مقامات عمال اين 
استراتژی را كنار گذاشته و گفته اند كه واكسينه كردن 50درصد 
جامعه برای برداشتن قرنطينه و محدوديت ها كافی خواهد بود. 
در چين، جايی كه تعدادی مورد جديد باعث می شود تست گيری 
انبوه انجام شود، كارشناسان بهداشتی پيشنهاد می كنند كه به 
جای رويكرد حذف كامل كرونا، مســئوالن بايد رويكرد كاهش 
پيامدهای كرونا را در دستور كار قرار دهند. عبور از رويكرد كرونا 
صفر تصميمی است كه در نهايت هنگ كنگ و نيوزيلند هم بايد 

بگيرند چون نمی توانند برای هميشه از دنيا جدا باشند. 
كارن ای گرپين، استاد دانشــكده بهداشت عمومی در دانشگاه 
هنگ كنگ گفته است: »استراتژی كرونا صفر مشخصا در 18ماه 
گذشته در بخش هايی از دنيا موفق بوده است. اما فكر نمی كنم 

كسی بخواهد كه اين استراتژی، آينده زندگی باشد.«

رفتار چين و استراليا درست بود؟
وقتی كه كرونا اروپا و آمريكا را به آتش می كشــيد، كشورهايی 
مثل چين و اســتراليا رويكــردی حذفی در پيــش گرفتند و 
می خواســتند موارد بومی را به صفر برســانند. اين سياســت 
هزينه هايی هم داشت. كشورهای متكی به توريسم مثل نيوزيلند 
و جزاير اقيانوسيه برای نمونه ضربه سختی خوردند. شهروندان 

هم برای ورود و خروج از كشورشان مشكالت عمده ای داشتند. 
اما اين سياست فوايد عظيمی هم داشت؛ چين و استراليا هرگز 
شاهد آن شيوع فاجعه بار ويروس مانند انگليس و آمريكا نبودند 
و تا همين چند هفته پيش زندگی در اين كشورها عمال به حالت 
عادی بازگشــته بود. گارپين گفته است: » كشــورهای آسيا و 
اقيانوسيه يك سال و نيم بســيار موفقی در رابطه با مهار كرونا 
داشتند. بسيار سخت است كه بگوييم استراتژی اتخاذ شده در 

اين منطقه درست نبوده است.«
استراتژی چين و استراليا بر كنترل شديد مرزی و رديابی موارد 
شناسايی شده با اســتفاده از تســت انبوه متمركز بوده است. 
اما گونه دلتا، اين رويكرد را به چالش كشــيده اســت. اين گونه 
به شدت مسری اســت؛ 60 تا 200 درصد بيشــتر از گونه اوليه 
شناسايی شده ويروس در ووهان. ديل فيشر استاد بيماری های 
عفونی در بيمارستان دانشگاه ملی سنگاپور گفته است: »چين و 
استراليا به خاطر كنترل مرزهايشان بيش از حد مورد توجه قرار 
گرفتند. وقتی كه گونه ووهان مطرح بود مشكلی نبود اما وقتی كه 

گونه های مسری تر آمدند، ايرادها هم مشخص شد.«

در استراليا، دلتا يك نقص بســيار بزرگ استراتژی را نشان داد؛ 
توزيع كند واكســن. مقامات، دلگرم از استراتژی خود، ضرورتی 
نمی ديدند كه واكسيناسيون را تســريع كنند تا ابتدای همين 
هفتــه، تنها 17درصــد از جمعيت 25ميليون نفری اســتراليا 
واكسينه شده است كه در مقايسه با 58درصد در انگليس و 50 
درصد در آمريكا بسيار پايين است.  الكساندرا مارتينيوك، استاد 
دانشكده بهداشت عمومی در دانشگاه سيدنی گفته است: »اين 
كار )كندی در توزيع واكسن( اشتباه بزرگی بود. حاال در وضعيتی 
گرفتار شده ايم كه مردم كمی واكسن زده اند و يك گونه خطرناك 

هم جوالن می دهد.«

وقت تغيير رويكرد است؟
مقامات در چين به چند مورد شــيوع در شهرهای مختلف اين 
كشور، با تســت گيری انبوه واكنش نشان داده اند. بن كاولينگ، 
اســتاد بيماری هــای عفونی و همه گيرشناســی در دانشــگاه 
هنگ كنگ گفته اســت كه اين واكنش شــايد جواب بدهد اما 
نشان دهنده اين است كه اين رويكرد نقص دارد و عالوه بر آن، 

در ماه های پيش رو قطعا موارد شــيوع بيشــتری در چين روی 
خواهد داد.

كارشناســان ديگر هم معتقدند كه رويكــرد كرونا صفر پايدار 
نيست و در دراز مدت، باالخره كشــورها بايد مرزهايشان را باز 
كنند و قبول كنند كه برخی مردم، بــه هر حال آلوده خواهند 
شد. فيشر در اين باره گفته است: »به هر حال كرونا وارد كشور 
شما خواهد شــد، مگر اين كه بخواهيد برای هميشه خود را از 
جامعه جهانی جدا كنيد. ســوال اين است كه كی می خواهيد 
اجازه دهيد كه كرونا وارد كشور شما شود و كی می خواهيد با 

آن زندگی كنيد.«
چنين تغيير رويكردی، از نظر سياسی هم می تواند بسيار سخت 
باشد. در چين برای نمونه، مقامات و رسانه ها رويكرد كرونا صفر 
را تمجيد كرده و آن را نشانه برتری چين خوانده اند. دولت برای 
عبور از اين استراتژی و در پيش گرفتن رويكرد كاهشی قطعا بايد 
مردم را مجاب كند و به آنها توضيح دهد. مردم هم فكر می كنند 
اين رويكرد بهترين روش ممكن برای مقابله با كروناست و تغيير 

ذهنيت آنها هم چالش برانگيز خواهد بود. 
يك رويكرد ديگر كه می تواند به صورت موازی به كار گرفته شود، 
واكسيناسيون گسترده است. وقتی كه بيش از 80درصد مردم 

واكسينه شوند، دولت می تواند مرزها را آرام آرام باز كند. 

خطر رفع نشده
شرايط چين و اســتراليا ثابت كرده كه خطر همچنان در كمين 
كشورهايی است كه تا حاال مرزهايشــان را به شدت بسته نگه 
داشته اند چون گونه دلتا يا ديگر گونه ها، می تواند آنها را به دردسر 
بيندازد. فيشر گفته است كه چنين كشورهايی، مثل نيوزيلند، به 

زودی شاهد شيوع گونه دلتا خواهند بود. 
نيوزيلند و هنگ كنگ هم مثل اســتراليا نرخ واكسيناســيون 
كمی دارند؛ به ترتيب12 و 39درصد. اگر دلتا وارد شود، آنها هم 
آسيب پذير خواهند بود. فيشر گفته است: »حتی وقتی كه كرونا 
در كشور نيست بايد فوريت در واكسيناسيون رعايت شود چون 

در اينجا مساله زمان مطرح است.«
او توصيه كرده است كه برخی محدوديت ها مثل پوشيدن ماسك 
در فضاهای داخلی حتی در كشورهايی كه مرزهايشان را بسته 
نگه داشته اند اعمال شود؛ »كشورها بايد طوری وانمود كنند كه 
كرونا در مرزهايشان وجود دارد و ماسك زدن را اجباری كنند. 
اين كار قطعا باعث اذيت شدن مردم می شــود اما من می توانم 
بگويم كه وقتی كســی آلوده شــود، زندگی برايــش به مراتب 

سخت تر می شود.«
او معتقد است كه كشورها بايد از هم درس بگيرند و آمده باشند؛ 
»اين اشتباه است كه فكر كنيد كرونا تمام شده است. همه بايد با 
اين واقعت مواجه شوند كه ويروس به سراغشان خواهد آمد و با 
آن زندگی كنند. كار هنوز برای هيچ كشوری تمام نشده است.« 

دولت عراق قصد دارد فاز اول طرح اتصال برق خود به شبكه برق كشورهاي عرب حاشيه خليج فارس را در 
تابستان سال آينده به بهره برداري برساند

بغدادبهشبكهبرقيخليجفارسمتصلميشود

به انفعال نسبت به ايران و عقب نشيني 
مقابل اين كشور در پرونده عراق بوده اند. 
بندر بن سلطان، رئيس پيشين سازمان 
اطالعات عربستان ســعودي و يكي از 
مهم تريــن سياســتگذاران منطقه اي 
ايــن كشــور در مصاحبه بــا روزنامه 
الشرق االوســط مي گويد: سياست هاي 
غلط دولت هاي آمريكا از ســال2003 
تا كنون، عراق را به يكــي از مهم ترين 
متحدان ايــران تبديل كرده اســت؛ تا 
جايي كــه به رغم اعمال شــديدترين 
تحريم ها عليه تهــران، عراق همچنان 
به طور رسمي بيش از يك ميليارد دالر 
در سال خريد انرژي از اين كشور دارد. 
بر اين اســاس، آمريكا طي ســال هاي 
اخير تالش كرده با استفاده از ابزارهاي 
مختلف سياســي، اقتصادي و نظامي، 
عراق را به متحدين خود در حاشيه عربي 

خليج فارس نزديك تر كند.
بدون شــك حوزه نيرو و بــرق، يكي از 
مهم ترين سرفصل هاي مورد نظر آمريكا 
براي كاهش روابط بغداد و تهران است. 
وزارت خارجــه آمريــكا در دولت هاي 
ترامــپ و بايدن، بــا اتخــاذ مواضعي 
مشابه از هرگونه توســعه روابط عراق با 
شــوراي همكاري خليج فارس، به ويژه 
در حوزه برق استقبال كرده  است. پايگاه 
اينديپندنت عربي با اشاره به فشارهاي 
آمريكا بر عــراق براي تكميــل اتصال 
شبكه برقي اين كشــور به خليج فارس 
مي نويســد: آغاز همكاري هــاي برقي 
ميان بغداد با شوراي همكاري، بخشي 
از تالش هــا بــراي انــزواي منطقه اي 
ايران است. عربستان ســعودي انتظار 
دارد در صــورت موفقيت ايــن طرح، 
ســرمايه گذاري هاي جديــدي را در 
بخش هاي مختلف اقتصاد عراق تا بيش 
از 5ميليارد دالر اجرا كند. اين در حالي 
است كه ميزان مبادالت تجاري بغداد و 
تهران همچنان بيش از 10ميليارد دالر 
در سال ارزيابي مي شود. از سوي ديگر 
بايد توجه داشــت تكميل پــروژه بندر 
فاو كه در صــدر اولويت هاي اقتصادي 
دولت الكاظمي قــرار دارد، پيوندهاي 
تجاري ميان عراق با همسايگان جنوبي 
اين كشــور در خليج فارس را دوچندان 
مي كنــد. با ايــن حال ســابقه اجرايي 
ضعيــف دولت هاي عراق طــي 2دهه 
گذشته، همچنان به عنوان چالشي مهم 
پيش روي تمامي طرح هاي يادشــده 
به چشــم مي خورد. نبايد فراموش كرد 
كه ديگر دولت هاي عــراق نيز با هدف 
كاهش وابســتگي به منابع خارجي و... 
تا كنون 62ميليارد دالر سرمايه گذاري 
بي سرانجام از خود به ميراث گذاشته اند. 
آيا طرح هــاي مورد نظــر دولت موقت 
مصطفي الكاظمي نيز سرنوشتي مشابه 
خواهد داشت؟ پاســخ اين سؤال تنها با 

گذشت زمان روشن مي شود.

فاتحان كرونا؛ مغلوب دلتا
 دولت  ها در كشورهای آسيايی بعد از موفقيت های اوليه در مهار كرونا، توسط گونه دلتا 

به چالش كشيده شده اند

كابل

تحت كنترل طالبان
تحت كنترل دولت

مناطق درگيري
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 حضرت امير المؤمنين علي ع: 
چشم پوشي از كمال، زيركي و هوشياري 

است.
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غرق مي شوند، برخي سدبند سامان رضايي در مواجهه با سيل، برخي 
مي زنند، گروهي هم از انرژي آن استفاده مي  كنند. به هر حال، 
آب راهش را پيدا مي كند. سنگ جلوي پايش بندازي، آن را 
دور مي زند، سدبند را مي شكند و خالصه راهي پيدا مي كند و 
تا در سكون و ســكوت بدل به مرداب نشود. اين قانون براي 
سيل اشك عزاداران حسين)ع( هم مصداق دارد. در اين مرز و 
بوم مراسم عزاداري حسيني دچار سكون و سكوت نمي شود. 
بنابراين در سال هاي كرونا تنها راه ديني و عقالني كه مي تواند 
جمع عقل و احساس باشد، رعايت پروتكل هاي بهداشتي در 
هيئت هاي عزاداري اســت. در همين راستا اگرچه مقامات 
ذيربط دستورالعمل خاصي ارائه نكردند اما در چند استان و 
شهرستان فرمانداري ها و ساير مسئوالن دستور العمل هايي 
را تعيين كرده اند. براي نمونه در مالير رعايت پروتكل هاي 

بهداشتي در مراسم عزاداري محرم 1400 الزامي اعالم شد و 
هيئت هاي مذهبي موظف به رعايت آنها شدند. معاون سياسي 
و اجتماعي فرمانداري ويژه مالير بــا تأكيد بر اينكه توزيع 
نذورات، غذا و پذيرايي در مراســم  عزاداري محرم توســط 
هيئت هاي مذهبي ممنوع اســت، گفت: نــذورات طبق 
دستورالعمل هاي بهداشتي مرتبط فقط در قالب مواد غذايي 
خشــك يا خام بايد توزيع شــود و برپايي هرگونه ايستگاه 
صلواتي توزيع نذورات و چاي و موكب ممنوع است. مسئوالن 
برگزاري مراســم هاي عزاداري هم بايد نســبت به رعايت 
پروتكل هاي بهداشــتي، شمار شــركت كنندگان و زمان 
برگزاري مراسم به مدت 2 ساعت توجيه شوند و مراسم  فقط 
در مكان هاي روباز و داراي مجوز از سازمان تبليغات اسالمي 
برگزار شود. در اين رابطه اينفوگرافي منتشر شده توسط ستاد 

كرونا هم مي تواند مفيد باشد.  

سيلاشكوسدبندبيحاصل

سر برِگ حسین
 

 شکایت
 رئیس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان 
تهران اعالم کرده که 
بیشترین شکایات 

مردمی در 4ماه نخست 
امسال مربوط به 

گرانفروشی، عدم درج 
قیمت و عرضه خارج از 

شبکه بوده است و در این 
مدت زمان ۱۵ هزار و ۵۰۰ 
شکایت صنفی در سامانه 

۱۲4 ثبت شده است.

يك
درصد

به گفته وی دراین بازه 
زمانی ۹۹۳۶ مورد 

گزارش تلفنی و ۵۵۷۷ 
مورد گزارش حضوری 
به سامانه ۱۲4 رسیده  

است که به نسبت مدت 
مشابه سال قبل رشد 
یک درصدی داشته 

است.

4277
تخلف

از مجموع شکایت های 
وارده، 4۲۷۷ مورد 

متخلف شناخته شده که 
بیشترین شکایات مربوط 

به گرانفروشی بوده و 
بیشترین کاالهای هدف 
بازرسی نان، مرغ، میوه و 
تره بار و روغن نباتی بوده 

است. 

15500

آنهايي كه به ســالمت خود اهميت 
مي دهنــد آب معدنــي مي خرند و 
آنهايي كه به سالمت محيط زيست 
اهميت مي دهند به دنبــال راه هاي 
جايگزين استفاده از اين بطري هاي 
پالســتيكي آالينده هستند. در اين 
مــورد خــاص هــم طبيعت گرد ها 
به عنــوان قشــري كــه پيوســته 
دغدغه هــاي محيط زيســتي دارند 
پيشگام شــده اند. نيازســنجي آنها 
باعث شد تا دانشــمندان وسيله اي 
ابداع كننــد كه مي توان به وســيله 
آن آب را تصفيــه كرد. بــه گزارش 
ديلي ميل، اين دشــمن بطري هاي 
پالستيكي »پيورسو پالس« نام دارد 
و درواقع شــبيه تلمبه اي است كه با 
چندبار پمپ كــردن آن مي توان از 
رودخانه آب كشيد و آن را بالفاصله 
براي مصارف آشــاميدني اســتفاده 
كــرد. اين گجــت داراي چند فيلتر 
ضدميكــروب و ضد باكتري اســت 
و هم اكنــون طبيعت گرد هاي دنيا 
از آن اســتفاده مي كنند و بنابراين 
ديگر نيازي به همراه داشتن بطري 
آب معدني و غيره ندارند. فرد بسته به 
شرايط منطقه اي كه در آن قرار دارد، 
فيلترهاي مناســب را در بطري قرار 
مي دهد تا آب آلــوده به صورت مؤثر 

تصفيه شود.

دشمن بطري هاي 
پالستيكي

بازی نور و سايه. ميدان گنج علی خان-  عكس: همشهری / حامد خورشيدی اول آخر

عدد خبر

گرينويچ

حافظ

به غير از آن كه بشد دين و دانش از دستم

بيا بگو كه ز عشقت چه طرف بربستم

انقالبي ايــران اســت.صادق صابر محمدی مي گفتنــد خوش تيپ ترين 
طباطبايي را مي گوييم؛ خواهرزاده امام موسي صدر و برادر 
همسر مرحوم  سيداحمد خميني كه ِسمت سخنگويي دولت 
مهدي بازرگان را پس از عباس اميرانتظام برعهده گرفته بود 
و تنها با گذشت چهار ماه و چهار روز، در چهاردهم آبان1358، 
كرسي سخنگويي را به حسن حبيبي تحويل داده بود. از آن 
سو، محمدرضا شجريان نيز پس از حضوري دوساله در كانون 
چاووش، به عنوان انقالبي ترين نهاد موسيقايي آن روزهاي 
ايران، چند روز بعد در آذر همان سال، از اين كانون به دليل 
دخالت هاي سياسي يك حزب و گرايش برخي اعضاي كانون 
به آن، كناره  گرفته بود. آنها به فاصله يك ماه، هر دو به نوعي از 
سياست دور شده بودند و البد همين دوري، آنها را به همديگر 
نزديك كرده بود. درباره دوستي شــان شــايد شــنيده يا 
خوانده ايد. اما اين دوستي از كجا آغاز شد؟ دقيقا نمي دانيم. با 
روايتي كه طباطبايي، وقت درگذشــت پرويز مشكاتيان 
)1388( از آشنايي با او تعريف كرده و گفته كه نخستين بار، 
28سال پيش )يعني 1360( او را همراه با شجريان ديده، 
دست كم تاريخ اين آشنايي به 40سال پيش بازمي گردد. اما 
با روايتي هم كه شجريان از جلسه هاي پنجشنبه ها در خانه 
آقايي به نام ميرابوالفتحي به دســت داده و اشاره كرده كه 
طباطبايي پاي ثابت آن جلســات بوده، ماجــرا حداقل تا 
يك ســال عقب مي رود و به ســال1359 مي رسد. چراكه 
شجريان مي گويد يكي از آوازهاي آلبوم »نوا؛ مركب خواني« 
را با محمد موســوي در حضور صادق طباطبايي در منزل 
همان آقاي ميرابوالفتحي ضبط كرده اند و مي دانيم كه اين 
اتفاق در 1359 افتاده است. شــجريان، در همين باره، در 

گفت وگويي با مجله »فرهنگ و آهنگ« به ســال1392، 
مي گويد: »نوا؛ مركب خواني، آوازي بــود كه من با محمد 
موسوي در خانه آقاي ميرابوالفتحي اجرا كرده بودم. روانشاد 
آقاي صادق طباطبايي هم آنجا بودند. جلســه اي داشتيم 
روزهاي پنجشنبه در منزل آقاي ميرابوالفتحي. چهار پنج نفر 
مي رفتيم و مي نشستيم به  ساز و آواز. اينها دوستان نزديك 
من بودند. طباطبايي خيلي موسيقي دوست داشت. اصال 
عاشق من بود. جوري بود نسبت به من، حال و هواي خاصي 
داشت. مي گفت شجريان وقتي كه مركب خواني مي كند و از 
اين گوشه به آن گوشه مي رود، عين اين اپراتورهاي تلفن كه 
گوشــي به گوش دارند و مي گويند گوشي دست تان، اين 
ســيم ها را از اين درمي آورند فــرو مي كندآن تــو از اين 
درمي آورند فرو مي كنند اين تو و اين جوري گوشه ها را عوض 
مي كنند. اين را مي گفت و مي خنديد«. بسياري از اجراهاي 
خصوصي به جامانده از محمدرضا شجريان، مربوط به همين 
سال هاي پاياني دهه50 و سال هاي آغازين دهه60 است؛ 
همين جلسات خانگي. جالب اينكه صادق طباطبايي بعدها 
ادعا كرده، از اين جلسات، 300ساعت اجرا ضبط كرده است. 
او مهر ســال1390، در روزنامه شرق نوشــت: »در خالل 
ســال هاي اول دهه60 و در مناســبت هاي اختصاصي و 
خصوصي كه تدارك ديده مي شــد و در تمامي آنها حضور 
داشتم بيش از 200اثر آوازي و موسيقايي فاخر از محمدرضا 
شجريان ضبط كرديم كه با همنوازي بزرگاني همچون پرويز 
ياحقي، فرهنگ شريف، محمد موسوي، احمد عبادي، جليل 
شهناز، حسن كسايي، منوچهر جهان بگلو، جهانگير ملك، 
منصور صارمي و يكي دو نفر ديگر اجرا شده است«. يك سال 
بعد از آن، يكي از كاربران فيســبوك، در صفحه شخصي 

طباطبايي درباره اين ادعا پرسيده بود؛ اينكه اين اجراها چند 
ساعت است و او پاسخ داده بود: »حدود 300ساعت - شايد 
هم بيشتر- برنامه ضبط شــده از استاد شجريان با بزرگان 
موسيقي ايران دارم  كه جز استاد موسوي و استاد فرهنگ 
شريف، بقيه متأســفانه ديگر در قيد حيات نيستند ]البته 
فرهنگ شريف نيز حاال در ميان ما نيست[. در مورد انتشار 
اين آثار، تعهد من به استاد شجريان، حفظ اين آثار است و 
شنيدن آنها را براي دوستان نزديك خودم و حتي در منزل 
نيز، جز در يكي دو مورد استثنايی مجاز نبوده ام. اجازه انتشار 
آنها را انحصاراً خود استاد ]شجريان[ و هنرمنداني كه با ايشان 
در اجراي برنامه شريك بوده اند، دارند«. با اينكه با درگذشت 
صادق طباطبايي در سال1393، اين نگراني مطرح شد كه 
حاال سرنوشت آن 300ساعت چه مي شود، بعدها آرام آرام آن 
اجراهاي خصوصي منتشر شد و تا كنون حدود 180اجرا كه 
البته همه شان منتشر نشده اند، در سايتي به نام »خصوصي« 
فهرست شده است. طباطبايي پيانو مي نواخت و مي گويند 
يك اجراي خصوصي هم با محمدرضا شجريان دارد كه در 

آن، با پيانو استاد آواز را همراهي كرده است.

  * شرح عكس:
صادق طباطبايي، محمدرضا شجريان و محمدرضا 
شفيعي كدكني، در مراسم نخستين سالمرگ پرويز 
مشكاتيان؛ 27شهريور 1389، تاالر وحدت

اينروايتامروزبهچهدردماميخورد؟

 از اين روايت، صداي محمدرضا شجريان در يكي از فرازهاي مهم آوازش به گوش مي رسد؛ از نوا، مركب خواني... 

درحالي كه صادق طباطبايي هم نشسته است آن گوشه اتاق و گوش مي دهد به صدا در گوشه نهفت، كه به اين بيت 

سعدي مي رسد: »دوستان در هواي صحبت يار زر فشانند و ما سر افشانيم«.

اپراتور  در هواي 
صحبت يار!

طرفين برخورد   صادق طباطبايي- محمد رضا شجريان
نوع برخورد  دوستانه

محل برخورد    منزل آقاي ميرابوالفتحي، تهران
تاريخ برخورد   سال1359

چهره به چهره

 قدم هايتان مستدام
اولين بار يك پيرمرد كه 3تا  آزاده بهشتي  
نان بربــري را زده بود زير 
بغلــش و مي رفــت خانه بــه مــن و چند دونــده ديگر 
گفت:»قدم هايتان مستدام«. با صداي بلند و دستي كه به 
نشانه احترام و تشويق برايمان تكان داد. صبح جمعه بود. 
صبح نوروز سال97. هواي بهاري نه گرم بود و نه سرد و ما 
از نظر بعضي ها -  جز آن پيرمرد- سرخوش هايي بوديم كه 
يه چيزي پس سرمان را گاز گرفته بود وگرنه چطور ممكن 
است آدم صبح روز تعطيل از تختخواب دل بكند و شروع 

كند به دويدن توي خيابان؟
ســاعت 6صبح ضلع غربي پارك هنرمنــدان در خيابان 
ايرانشهر قرار گذاشته بوديم. من و كلي دونده ديگر- كرونا 
نبود و براي تعداد آدم هايي كه براي دوي گروهي مي آمدند 
محدوديتي وجود نداشــتـ  قرار بود هركــس به اندازه 
توانش هر چند كيلومتر كه توانســت بدود و در نهايت به 
ميزان كيلومتري كه مي دويديم پول براي كمك به درمان 
كودكان سرطاني جمع مي شد؛ يعني خيريه اي كه برنامه 
دويدن آن روز را چيده بود، مقدماتي را آماده و در بدو ورود 
به ما تي شــرت هايي با شمايلي يك شــكل و شعارهايي 

يكسان داده بود؛ اين را از قبل به ما اعالم كرده بود.
من هنوز يك ماه نشــده بود دويدن را شروع كرده بودم و 
توي ذهن خودم اگر مي توانســتم 10كيلومتر هم بدوم، 
شاهكار بود. كيلومتر 9ســربااليي خيابان را مي دويدم و 
اميدي به تمام كردن مســافت ذهني خودم نداشتم كه 
پيرمرد نان به دست از آن طرف پياده رو داد زد: »قدم هايتان 
مســتدام«. صداي رسايش با دســتي كه در هوا برايمان 
تكان مي داد براي ما چند نفر مبتدي كه از سيل دوندگان 
اســتقامت جا مانده بوديم و هن و هن كنان مي خواستيم 
رســالت خود را براي كمك به انتها برسانيم، سوت پايان 

دويدن نبود.
هر قدمي كه آن روز برمي داشتيم ارزش ريالي داشت براي 
كودكي كه روي تخت بيمارستان منتظر دارو بود يا بچه اي 
كه توان مالي بستري شــدن و درمان نداشت. هر گام ما 
مي توانست او را به زندگي بگرداند. آن روز فهميدم دويدن 
مي تواند خود خود زندگي باشد؛ حتي براي آدمي كه پاي 

دويدن ندارد.

سلطان تويي
فاطمه عباسي شــير نماد قدرت است؛ چه در   
داســتان هاي كهــن و چه در 
كارتون هاي كودكانه. شــير به دليل خصوصياتي مثل شكوه، 
قدرت و جاه طلبي، هميشه در نقش سلطان جنگل بوده و در 
نقاشــي ها و روي پرچم ها حضور داشته و به شخصيت اصلي 
بسياري از كتاب ها، داســتان ها، انيميشن ها و فيلم ها تبديل 
شده و كمتر كســي اســت كه »پرنس جان« را در انيميشن 
رابين هود يا »اسكار، موفاسا و سيمابا« را در انيميشن شيرشاه 

به ياد نياورد.
امروز 19آگوســت را به عنوان روز جهاني »شير« نامگذاري 
كرده اند و هــدف از نامگذاري يك روز خاص به نام ســلطان 
جنگل هم جلب حمايت هاي مادي و معنوي بيشتر از سوي 
مردم و سازمان هاي مســئول، براي مراقبت از اين گربه سان 
باشــكوه و زيبا و جلوگيري از انقراض آن است. با اينكه جاي 
اين حيوانات با خوي وحشي در طبيعت بوده و نقش شير در 
اكوسيستم به عنوان يك شــكارچي قدرتمند، كنترل تعادل 
مورد نياز براي حفظ تمامي گونه هــاي گياهي و جانوري آن 
منطقه است اما عده اي از اين شيرها به سيرك برده مي شوند تا 
از حلقه آتش بپرند و مردم را سرگرم كنند، عده اي به بدترين 
شكل در باغ وحش نگهداري مي شــوند تا مردم تماشايشان 
كنند و تعداد زيادي از توله شيرها هم به عنوان حيوان خانگي 
در چهارديواري منازل زندگي مي كنند كه آخر و عاقبت همه 
اين حيوانات هم معموال افســردگي و مرگ زودرس اســت. 
طبق آمارهاي اتحاديه حفاظت از طبيعت، جمعيت شيرهاي 
آفريقا و آسيا به ســرعت درحال كاهش است و اين گربه سان 
در خطر انقراض خاموش قرار دارد و در كل كره زمين كمتر از 
20 هزار قالده شير باقي مانده است. داليل اصلي اين كاهش 
هم از دست دادن سكونتگاه، شكار غيرقانوني و نگهداري اين 

حيوانات در محيطي نامناسب عنوان مي شود.
شايد تنها كاري كه ما انسان ها براي نجات شيرها از دستمان 
برمي آيد اين باشد كه جلوي اسارت و شكارشان را بگيريم و با 
نرفتن به سيرك يا هر جاي ديگري كه حيوانات را اسير كرده 
و آزار مي دهند، از رشد و توسعه اين صنعت جلوگيري كنيم، 
چرا كه محافظت از سلطان جنگل، محافظت از خودمان است.

را با عطرش طی می كند. با مشكِی پرچم و سبِز شال سید احمد بطحايي ماه دوازده بار دورش را كه ِگرد زمين بزند، سی روزش 
و دود اســپنِد جلوی تكيه. با زبانی كه حا و سی و يا و نون با شوق هجی می كند و 
به هم می چسباند و گوشی كه همان را نرم تر می شنود. و بيدار می شود هوشيار تر 

از نفخه سور.
 سر آخر ولی اللوی همه اين بند و بساط ها اگر پيجوِر تِه داستان شان باشی، يك 
چيز را می يابی. كه ما آدم های دور و بِر اين بزم و روضه می خواهيم بگوييم دوستدار 

حسين بن علی هستيم. 
درگيِر نوه رسول خاتميم. درگير داستانی كه برای ما ساخته. داستانی كه دوست 
داريم همه ما را به اين رسم و نشانه بشناســند. مثل مهری روی تمبر، يادگارِی 
اول كتاب، آرم و لوگوی روی يك محصول. انگاری حسين)ع( عالمت استاندارد 
ماست. نشانی از مسلمانی كه نداريم و دوســت داريم داشته باشيم. ما آدم های 

بی نشانی هستيم.
 الاقل نشــان محكم و قرص و زنده ای دم دســت نداريم كه به آن چنگ بزنيم و 
خودمان را با او تعريف كنيم يا از دم و دســتگاهش كســب اعتبار كنيم. ولی در 
عصری كه آزادی و آزادگی ُدر گران كه نه، جنس نايابی  است، حسين بن علی، ِمی 
اعاليی است از سبوی انسانيت و اخالق. و اين روزها وقت خوشی برای نوشيدن مرام 
حسين)ع(. و چه خوشبخت است ماه و مايی كه روزهايی از حيات مان با سربرگ 

حسين طی می شود. سالم بر حسين.
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پوپک قاسمی
خبرنگار

محرم که آغاز می شود، سراسر ایران حال وهوای عاشورایی به خود 
می گیرد و شهرها و روستاهای کشور یکپارچه در عزای سرور و 
ساالرشهیدان، امام حسین)ع( رخت مشکی به تن می کنند و در 
سوگ شهیدان کربال به اقامه عزا می پردازند. این درحالی است که 
درمیان اقوام و مناطق مختلف ایران، آیین های گوناگونی برای 
گرامیداشت حماســه کربال برپا می شود که هریک ویژگی های 
منحصربه فرد خود را دارد و از ســنن و آداب فرهنگی هر قوم و 

منطقه نشأت می گیرد.
دراین میان شــهر زنجان از قدیم االیام به برپایی آیین های ویژه 
در عزای امام حســین)ع( و شهیدان کربال شــهره است و مردم 
این دیار ارادت ویژه ای به خاندان نبــوت دارند و در اقامه عزای 
محرم از جان مایه می گذارند. شهر زنجان با آغاز دهه محرم حال 
وهوای ویژه ای به خود می گیرد و همه مردم شهر آماده می شوند 
که مراسم عزاداری شهدای کربال را به بهترین نحو ممکن برگزار 
کنند. برهمین اساس هم هست که شهر زنجان از گذشته های 
دور به برپایی مراسم ویژه عزاداری »یوم العباس« در دهه نخست 

محرم شهرت داشته است.
مردم حسینی این استان هرسال در هشتمین روز از ماه محرم، 
با راه انداختن دسته های باشکوه عزاداری از محله های مختلف، 
به یاد حضرت ابوالفضل العباس)ع( تجمع و مراسم »یوم العباس« 

را با عظمتی مثال زدنی برگزار می کنند. زنجانی ها هرســال در 
هشتمین روز ماه محرم از حسینیه اعظم این شــهر تا امامزاده 
سیدابراهیم)ع( به عزاداری مشغول می شوند و با نوای پرطنین 

یاحسین)ع( آنها، این خاک بوی کربال می گیرد.
دراین بین اگرچه با همه گیری ویروس کرونا در کشــور و ابالغ 
پروتکل های بهداشتی، شرایط ویژه ای بر برگزاری مراسم محرم 
درشهرهای مختلف کشــور و همچنین زنجان حاکم شده، اما 
زنجانی ها با رعایت دقیق دستورالعمل های بهداشتی ابالغ شده، 
همچنان با ارادت خاصی نسبت به پاسداشت مقام شامخ شهدای 

دشت کربال اهتمام دارند.

عرض ارادت ویژه زنجانی ها به شهدای کربال
»امیرحسین صولتی« از اهالی زنجان می گوید: هرسال ماه محرم 
که فرا می رسد، شــهر ما حال وهوای خاصی به خود می گیرد و 
مردم هریک به انحای مختلف می کوشــند مهیای اقامه عزای 

امام حسین)ع( و شهدای کربال شوند.
 وی می افزاید: عالوه براین، مراســم روز هشــتم محرم، به یاد 
رشــادت های حضرت ابوالفضل العباس )ع( بــا تجمع میلیونی 
عزاداران در حســینیه اعظم زنجان برگزار می شود که به نوعی 
شناسنامه و هویت عاشــورایی زنجانی هاســت. صولتی ادامه 
می دهد: یوم العباس وعده گاهی برای تجمع همه عدالت خواهان 
است که دراین روز دسته های عزاداری با تجمع در حسینیه اعظم، 

به علمدار دلیر دشت کربال ادای احترام ویژه می کنند.

این شهروند زنجانی با اشاره به نوای همیشگی عزاداران زنجانی  
دراین روز باشــکوه اضافه می کند: عزاداران با دست هایی که به 
آسمان بلند شده است، نوای »هانسی گروهون بئله موالسی وار، 
شیعه لرین حضرت عباسی وار« را سر می دهند تا ارادت خود را به 

سقای کربال نشان دهند.

عزاداری غریبانه 
یکی دیگر از شــهروندان زنجانی می گوید: سال گذشته به دلیل 
همه گیری ویروس کرونا، مراسم عزاداری شهدای کربال غریبانه و 
در کنج منازل و خلوت دل عاشقان امام حسین)ع( برگزار شد که 
می توانم بگویم از غم انگیزترین عزاداری های ماه محرم در زنجان 

بود که تاکنون تجربه کرده بودم.
»فاطمه عبیدی« می افزاید: امســال براســاس آنچه مسئوالن 
مربوط دراستان اعالم کرده اند، قرار است برنامه های ویژه محرم 
در شهر برگزار شود. با توجه به این موضوع امیدوارم همه عزاداران 
امام حسین)ع( و شهدای کربال با رعایت پروتکل های بهداشتی، 
ضمن ادای احترام به سرور و ساالر شــهیدان و یاران باوفایش، 

حفظ سالمت یکدیگر را نیز درنظر داشته باشند.
وی اضافه می کند: در محرم سال گذشته مردم زنجان با توزیع 
نذری و بسته های غذایی، ارادت ویژه خود را به امام حسین)ع( 
نشــان دادند. امیدوارم ایــن حرکت خوب امســال هم درکنار 
برگزاری برنامه های ویژه، همچنان ادامه داشته باشد تا همچنان 

فرهنگ عاشورایی مردم این دیار زبانزد باشد.

محرم ویژه زنجان
هرچند سال گذشته به دلیل همه گیری ویروس کرونا، مراسم ویژه 
دهه نخست محرم در شهر زنجان به سیاق گذشته برگزار نشد، اما 
آن گونه که مسئوالن مربوط در استان اعالم کرده اند، امسال قرار 
است آیین های ویژه عزاداری امام حسین)ع( و یاران باوفایش با 

رعایت دستورالعمل های بهداشتی ویژه، برگزار شود.
مدیرکل تبلیغات اسالمی اســتان زنجان دراین باره می گوید: 
براساس برنامه ریزی های انجام شــده، امسال قرار است مراسم 
یوم العباس در روز هشــتم ماه محرم برگزار  شــود، اما رعایت 
پروتکل های بهداشتی اولویت اول ماست و باید توجه بسیاری به 

این موضوع صورت گیرد تا سالمت مردم حفظ شود.
حجت االسالم »ســعید احمدی« اظهار می کند: سال گذشته 
به دلیل وجود شرایط ســخت همه گیری ویروس کرونا، مراسم 
باشکوه عزاداری درشهر زنجان برگزار نشد، اما امیدواریم امسال 
بتوانیم با رعایت پروتکل های بهداشتی این دسته عزاداری را که 

شهرت ملی و بین المللی دارد، برگزار کنیم.

برگزاری مراسم در فضای باز
اســتاندار زنجان نیز بر برگزاری آیین های ماه محرم در فضای 
باز تاکید می کند و می گوید: براســاس مصوبه ستاد ملی کرونا، 
مراسم محرم باید با توجه به شــرایط کرونایی موجود، با رعایت 

دستورالعمل های بهداشتی و فقط در فضاهای باز برگزار شود.
»فتح اهلل حقیقی« اظهــار می کند: عــزاداران در تجمع ها باید 

نهایت دقت و توجه را به پروتکل های بهداشــتی داشته باشند، 
چراکه هرگونه سهل انگاری افزایش ابتال و مرگ و میر را به دنبال 

خواهد داشت.
وی عنوان می کند: دســت اندرکاران هیأت ها و حسینیه ها باید 
مردم را به رعایت حداکثری پروتکل های بهداشتی دعوت کنند 
تا بتوانیم ضمن برگزاری عزاداری برای اباعبداهلل الحسین)ع(، از 

سالمتی مردم نیز صیانت کنیم.
حقیقی با بیان اینکه زنجان در زمینه نظم داشتن برگزاری مراسم 
عزاداری در کشور زبانزد است، اضافه می کند: امیدواریم امسال 
نیز با همکاری مردم و رعایت نکات بهداشــتی، بتوانیم فرهنگ 

عاشورایی مردم زنجان را به نمایش بگذاریم.

دعوت عزاداران به رعایت پروتکل های بهداشتی
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی اســتاندار زنجان نیز دراین 
زمینه اظهار می کند: مبنای عمل در برگزاری مراســم محرم، 
رعایت پروتکل های بهداشتی است و برگزاری مراسم عزاداری 
در فضاهای باز، با توجه به شــرایط همه گیری ویروس کرونا در 
روزهای اخیر و لزوم حفظ جان مردم، از تأکیدهای اساسی ستاد 

مقابله با کروناست که قطعا باید مورد توجه همه قرار گیرد.
»خدابخــش مرادی نافچی« اضافه می کنــد: زنجان در رعایت 
پروتکل های بهداشتی جزو استان های برتر بوده است و با آگاهی 
که مردم دارند، امســال نیز ضمن برگزاری باشــکوه مراســم، 

عزاداران پروتکل های بهداشتی را رعایت خواهند کرد.

4 3 2

 دغدغه های 
توسعه گردشگری  

در الرک

نقش هزار رنگ 
فرش ایرانی

ابهام در سرنوشت قطارشهری همدان
طرح قطارشهری همدان اگرچه درمسیر اجرا قرار گرفته، اما با مخالفت 

برخی کارشناسان مواجه شده است

قرار است مراسم ویژه »یوم العباس« با رعایت پروتکل های بهداشتی 
روز هشتم ماه محرم در شهرزنجان  برگزار  شود 
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ابهام در سرنوشت قطارشهری همدان
 طرح قطارشهری همدان اگرچه درمسیر اجرا

  قرار گرفته، اما با مخالفت برخی
  کارشناسان مواجه

 شده است

فاطمه کاظمی
خبرنگار

 درسال های اخیر اجرای برخی پروژه های شهری 
در همــدان بــا حاشــیه هایی همراه شــده و 
کارشناسان معتقدند از توجیه های دقیق فنی و 
تخصصی برخوردار نیســت و می تواند تبعاتی به همراه داشته 
باشد؛ ساخت قطارشهری ازجمله طرح هایی است که نظرات 
انتقادی زیادی را به همراه داشته است و کارشناسان ایرادهای 
زیادی به آن وارد کرده اند. این طرح که قرار است از سال جاری 
و پس از تصویب اعتبارهای موردنیاز کلید بخورد، پیشینه ای 
چندساله در همدان دارد؛ در طرح جامع حمل ونقل و ترافیک 
شــهرهمدان که درسال1388 تهیه شــد، راهکارهای بهبود 
وضعیت حمل ونقل و ترافیک این شهر درچند محور، ازجمله: 
خصوصی ســازی اتوبوســرانی، قیمت گذاری ســامانه های 
حمل ونقل، افزایش بهره وری از سامانه های موجود با استفاده از 
مدیریــت پارکینگ، ایجاد محدودیت های ترافیکی، توســعه 
سامانه های موجود )توسعه شبکه معابر(، افزایش بهره وری از 
سامانه های موجود با اســتفاده از تغییر ســاعت آغاز و پایان 
فعالیت ها، طراحی ســامانه اتوبوســرانی و ایجاد سامانه های 
اتوبوسرانی ســریع و امکان سنجی ایجاد ســامانه های ریلی و 
طراحی تاکسیرانی و ون ارائه شده است.  عالوه برآن، مطالعات 
انجام شــده در ابتدای دهه90 شمســی نشــان داد در حوزه 
حمل ونقل عمومی الزم است بستر الزم برای ایجاد سامانه های 
اتوبوسرانی سریع )بی.آر.تی( فراهم شــود و صحبت از ایجاد 
سامانه های ریلی در اولویت نبود، اما ناگهان طرح قطارشهری 

مطرح شد.

تکیه بر نظرات غیرکارشناسی
یک عضو هیأت علمی دانشــگاه بوعلی ســینا درایــن باره به 
خبرنگارهمشهری می گوید: باوجود مطالعات انجام شده، برخی 
مسئوالن، با تکیه بر نظرات شخصی و نه کارشناسی، به دنبال 
ایجاد سامانه های حمل ونقل ریلی درون شهری رفتند. »ابراهیم 
قیاســوند« می افزاید: عالقه مندی به اجرای این طرح به حدی 
بود که برخی مسئوالن شهر و استان، با وجود رد طرح ساخت 
قطارشهری یا تراموا ازسوی مهندسان مشاور در سال های 94 
تا 95، به جد اجرای این پروژه را دنبال کردند. وی با نقد برخی 
اظهارنظرهای مســئوالن وقت پیرامون ضرورت اجرای طرح 
قطارشهری در همدان اظهار می کند: باید این سئوال را مطرح 
کرد که آیا مطالعات کارشناسی به منظور دستیابی به یک نتیجه 
از پیش تعیین شده، بازتعریف شده است؟ آیا با استفاده از تراموا 
در سطح شهرهمدان، صرف نظر از بازدهی مناسب یا نداشتن 
بازدهی، می توان این شهر را پیشــرفته تلقی کرد؟ آیا نباید از 
نمونه های ناموفق اجرای طرح های غیرکارشناسی مونوریل در 

شــهرهای تهران، قم و کرمانشاه که حاصل فشارهای سیاسی 
بود، درس گرفت؟

وجود ایرادهای جدی 
به گفته قیاســوند، برخی کارشناسان زبده کشــور در حوزه 
مطالعــات ترافیک، ایرادهــای جدی به مطالعــات توجیهی 
امکان سنجی حمل ونقل ریلی شهرهمدان وارد می دانند. وی 
اظهار می کند: الزم است مطالعات در چارچوب ضابطه سازمان 
برنامه و بودجه کشور با عنوان »شرح خدمات مطالعات تفصیلی 
حمل ونقل همگانی و امکان ســنجی حمل ونقل ریلی شهری 
و حومه« انجام شــود یا حداقل محتوای مطالعات هم پوشانی 
حداکثری با بخش های اصلی آن ضابطه داشته باشد. برای مثال، 
بخش هایی از این مطالعات باید بــه آماربرداری های تکمیلی 
مربوط به مشــخصات عرضه و تقاضا و ارزیابی و به روزرسانی 
مدل شبکه حمل ونقل همگانی اختصاص یابد، که این موضوع 
در مطالعات حاضر مغفول مانده است. قیاسوند ادامه می دهد: 
الزم است کفایت مدل های مطالعات طرح جامع حمل ونقل، 
با توجه به بیش از 10سال از گذشت آن، برای ارائه راهکارهای 
آتی ارزیابی شود. برای این منظور، ضروری است ارزیابی نتایج 
مدل های مطالعات طرح جامع حمل ونقل در سال پایه )وضع 
موجود( بررسی شود. ضمنا الزم اســت میزان کفایت شبکه 
حمل ونقل وضع موجود برای تقاضای آتی بررسی شود و تعیین 
شود که درصورت استفاده از شبکه حمل ونقل همگانی موجود، 
در آینده چه مشکالتی به وجود می آید. این عضو سازمان نظام 
مهندسی استان همدان تأکید می کند: مبنای تعیین تقاضای 
جذب شــده به خطوط حمل ونقل همگانــی ریلی درگزارش 
مشخص نیست. طبق گفته مشاور طرح، برای تعیین این تقاضا 
از منحنی انحراف تقاضا اســتفاده شده است. دراین صورت، با 
توجه به عوامل در اختیار تحلیلگر دراین نوع مدل ها، تحلیلگر 
می تواند با تغییر این پارامترها به هر میزان تقاضا دســت یابد. 
وی تصریح می کند: با این حال، میزان تقاضای کریدور اصلی 
حدود 5هزارمسافر )در بیشترین حالت( در افق طرح به دست 
آمده اســت، که این میزان تقاضا به طور مرسوم توجیه کننده 
سیستم ریلی نیســت. ازســوی دیگر، دقت برآورد مدل های 
حمل ونقلی با خطای حدود 30درصد مورد پذیرش است، یعنی 

ممکن است تقاضای 5هزارمسافر در آینده با احتساب 25درصد 
خطای مدل سازی، به 4هزارمسافر برسد.

بررسی گزینه های دیگر
این عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا می افزاید: در سطوح 
تقاضای محاسبه شده برای کریدور منتخب ریلی، به طورمعمول 
باید از ســامانه های انعطاف پذیرتر )از قبیــل اتوبوس تندرو( 
استفاده کرد و استفاده از هر سیستم پیشنهادی، فقط با ارزیابی 
اقتصادی دقیق و مقایسه میزان منفعت به هزینه آن نسبت به 
سایر ســامانه های حمل ونقل همگانی توجیه پذیر خواهد بود، 
که این موضوع در گزارش حاضر مغفول مانده اســت. قیاسوند 
اضافه می کند: روش طراحی شبکه حمل ونقل همگانی دراین 
مطالعات مشخص نیست و بهینه بودن آن مورد سئوال است. 
برای مثال، شاید بتوان با تغییر مسیر خطوط اتوبوس موجود از 
حالت شعاعی موجود به نوع غیرمتمرکز به میدان مرکزی، به 
شبکه ای با ویژگی های عملکردی بهتر )مثال تعداد انتقال کمتر 

بین خطوط در سفرها( دست یافت.

نامه ای به شهردار همدان
نقدهای کارشناســی مطرح شده درحالی اســت که چندی 
قبل، مسئول دفتر »احمدحســین فالحی«، نماینده همدان 
در مجلس شورای اسالمی، از ارسال نامه ای به شهردارهمدان 
خبرداد که براساس آن، نماینده اســتان ابهام ها و اشکال های 
موجود در طرح پروژه قطارشهری همدان را مطرح کرده است. 
دراین نامه تصریح شده اســت که »در آذرماه سال گذشــته، 
جلسه بررسی کارشناسی این پروژه با حضور نماینده کارفرما 
)شهرداری همدان(، نماینده دستگاه مشاور )شرکت مهندسین 
مشاور افق گســتر ســازندگی( و اعضای کارگروه فنی دفتر 
نماینده همدان درمجلس شورای اسالمی برگزار شد و برآیند 
این جلسه کارشناسی 3ساعته نشان می دهد طرح توجیهی و 
مطالعاتی پروژه، از وزن فنی مناسبی برخوردار نیست و ایرادهای 
جدی به آن وارد است.« دراین نامه همچنین از مسئوالن شهری 
همدان خواسته شده است که با توجه به نقاط ضعف موجود، »از 
هرگونه اقدام و عمل« پرهیز کنند تا از احتمال هدر رفت منابع 
جلوگیری شــود، چراکه »تجربه های تلخ پروژه های مونوریل 

تهران، قم و کرمانشاه، پیش چشم همگان است.«

تکرار تجربه های نافرجام
با توجه به تجربه های متعدد اجرای پروژه های نافرجام در کشور، 
که عمدتاً از ضعف جدی مطالعات امکان سنجی رنج می برده اند 
و به نوعی تعریف بیشــتر این پروژه ها حاصل درخواست های 
سیاســی و غیرفنی بوده اســت، باید از حرکت درمسیر تکرار 
تجربه های گذشته که به احتمال فراوان عاقبت خوشی نخواهد 
داشت و هزینه آن نیز از بودجه عمومی کشور تأمین می شود، 
خودداری کرد. عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا دراین باره 
می گوید: پروژه های ناموفق مونوریل قم و کرمانشاه پیش چشم 
همه ماست. استفاده از سامانه قطارشهری تراموا در شهرهای 
کشور چندان عملیاتی نشده و قاعدتا نبود تجربه فنی مناسب 
در کشور، اجرای این پروژه را سخت می کند.  قیاسوند می افزاید: 
عالوه برآن، براساس بررسی های انجام شده، بیش از 80درصد 
اعتبار این پروژه، صرف تامین تجهیزات از خارج از کشور خواهد 
شد و قاعدتاً وجود عواملی چون غیرقابل پیش بینی بودن نرخ 
ارز در گذر زمان و تحریم های ظالمانه علیه کشور، اجرای دقیق 

این پروژه را با مشکالت پیش بینی نشده مواجه خواهد کرد.

استدالل های شهرداری
اینها درحالی است که چندی قبل شهردار همدان در گفت وگو 
با رســانه ها اعالم کرده بود که برای ساخت خطوط ریلی خط 
یک همدان 3تا 4هزارمیلیارد تومان اعتبار پیش بینی شــده 
که 50درصد آن ازســوی دولت و بقیه نیز با مشــارکت دولت 
و شهرداری تأمین خواهد شــد. »عباس صوفی« با استناد به 
طرح جامع و ترافیک استان همدان که درسال1392 مصوب 
شــده، از اجرای طرح تراموا دراین شهر دفاع می کند و معتقد 
است استفاده از مترو به دلیل بستر سنگی و بافت تاریخی شهر 
امکان پذیر نیســت و ازسوی دیگر اســتفاده از خطوط بی.آر.

تی هم به دلیل مشــکالت موجود برای ایزوله کردن مسیر، از 
دستورکار خارج  شده است.  با توجه به این استدالل هاست که 
گفته می شود طرح استفاده از تراموا به دلیل سازگاری با شرایط 
موجود برای خطوط ریلی حمل ونقل عمومی همدان موردتوجه 

قرارگرفته است.

حسنیه سادات مهدوی
خبرنگار

 فعالیت کودکان کار، ازجمله آســیب هایی است که در سال های اخیر 
فعاالن اجتماعی و کارشناســان مربوط، به دفعات نســبت به تبعات 
زیان آور آن هشدار داده اند و خواستار انجام اقدام های موثری ازسوی 
مسئوالن برای کاهش چنین آسیبی شده اند؛ موضوعی که به نظر می رسد همچنان 
راه درازی تا تحقق آن باقی است. برهمین اساس دراستان اصفهان هم معضل فعالیت 
کودکان کار محسوس است و بررسی ها نشــان می دهد بخش قابل توجهی از آنها را 
کودکان اتباع خارجی تشکیل می دهد. برخی آمارهای غیررسمی منتشر شده گویای 
این نکته اســت که حدود 200کودک تبعه خارجی در رده ســنی ۷ تا 14سال در 
کارگاه ها و کارخانه های استان اصفهان مشغول به کارند؛ بچه هایی که معموال تعدادی 
از آنها به صورت غیرقانونی وارد خاک ایران شده اند، برخی بی سرپرست و بدسرپرست 
هستند و در مشاغل سخت، بدون خانواده و بدون تأمین مالی و جسمی در محل های 
کار خود زندگی می کنند. این کــودکان غالبا مدارک هویتی ندارند و در پســتوی 
کارگاه های حومه شهر، روزها را سپری می کنند و از هیچ حمایتی برخوردار نیستند؛ 
موضوعی که ضرورت ساماندهی به چنین وضعیتی را بیش از پیش گوشزد می کند و 
نشان می دهد اقدام هایی که تاکنون دراین زمینه انجام شده، آنچنان که باید، نتوانسته 

در رفع این آسیب اجتماعی موثر واقع شود.

مهاجران کوچک
درحال حاضر بخش قابل توجهی از کودکان کار اســتان را مهاجرانی از کشــور 
افغانستان تشکیل می دهند؛ کشوری که بزرگ ترین موج مهاجرتی قرن بیستم 
را ایجاد کرد. در فاصله ســال های 1358 تا 1380، حدود 30درصد از جمعیت 
افغانستان، به دالیل مختلف، از کشور خود مهاجرت کردند و در ۷2کشور جهان 
پراکنده شدند. این درحالی است که 96درصد از آنان ایران و پاکستان را به عنوان 
مقصد مهاجرت خود انتخاب کردند.  اکنون پس از وقفه ای در جنگ های داخلی 
درافغانســتان، طالبان دوباره در آتش اختالف ها دمیده است تا مردم بیشتری 

آواره شوند و به شرایط حداقلی زندگی در کشور همسایه راضی شوند. درمیان 
این مهاجران که وارد ایران می شوند، کودکانی هم هستند که به تنهایی و معموال 
بدون سرپرست وارد کشور می شوند. این مهاجران بی سرپرست و بدسرپرست 
درحالی به صورت قاچاقی و بدون مجوزهای الزم به ایران می آیند که غالبا والدین 
خود را از دست داده اند و با حمایت یکی از بستگان دور یا نزدیک به ایران فرستاده 

شده اند تا درآمدی به دست آورند.

رنج بی پایان کودکان مهاجر
کودکان افغانستانی گویا با همه کودکان دنیا تفاوت دارند؛ آنها در کشور خود به 
آسانی والدین شان را از دست می دهند؛ پایشان در خیابان ها و کوچه ها روی مین 

می رود و مجروح می شــوند. آنها مورد آزار جسمی و روحی طالبان یا داعش  
قرار می گیرند و یا در مدارس توســط همکالســی ها و دوستان خود قتل 
عام می شوند. اگر خیلی خوش شانس باشند و زنده بمانند، برای تکه نانی 
تکدی گری می کنند یا به کارهای مشقت بار تن می دهند.  تعدادی از آنان 

نه در جست وجوی آینده ای بهتر، بلکه با هدف کارکردن و فرستادن 
دستمزد برای خانواده یا بستگان به ایران می آیند تا در کنار فامیل 

یا آشنایی مشغول به کار شوند، رده سنی آنها معموال ۷ تا 15سال 
اســت و غالبا مدارک هویتی هــم ندارند؛ کودکانی 
که شــهروندان اصفهانی هم به دفعــات آنان را در 

خیابان های شهر دیده اند.

کودکانی که دیده نمی شوند
رفتار با کودکان افغانســتانی کــه همراه با 

خانواده های خــود به ایران آمده انــد، برخورد 
مناسب و دوستانه ای بوده است؛ موضوعی که موردتأیید 

سازمان های بین المللی هم قرار گرفته است. براساس گزارش 
آژانس مهاجرت سازمان ملل، جمهوری اسالمی ایران بدون 
توجه به پناهنده بودن کودکان افغانستانی یا اینکه مدرک 

و گذرنامه برای اقامت درایران دارند یا نه، اجازه تحصیل در مدارس دولتی به آنها 
داده، به نحوی که برآورد می شــود حدود480هزارکودک افغانستانی در ایران 
مشغول به تحصیلند که 130هزارنفر آنان مجوز اقامت ندارند.  اما دراین میان 
کودکان کار مهاجر شرایط متفاوتی دارند. »میثم نجفی«، کارشناس حقوق کار، 
که به تناسب شغل خود در اصفهان با بسیاری از این کودکان مواجه شده است، 
می گوید: این کودکان درحالی ازســوی کارفرمایان به کار گرفته می شوند که 
از غیرقانونی بودن کار آنها مطلعند و می دانند که مجوز اقامت یا کارت هویتی 
ندارند، اما به دلیل پایین بودن دستمزد، آنان را به کار می گیرند. وی ادامه می دهد: 
کودکان کار مهاجری کــه در اصفهان زندگی می کنند بیشــتر در کارگاه های 
صنعتی مشغول به کارند. بیشتر آنان در مشاغلی مانند کارگاه های ساختمانی کار 
می کنند یا در سنگبری ها و کوره های آجرپزی مشغول به کارند. این کارشناس 
حقوق کار ادامه می دهد: تعدادی از این کودکان کار مهاجر معموال درهمان 
کارگاه های خارج از شهر که کار می کنند، اقامت دارند. درمجموع می توان 
گفت حضور این دسته از مهاجران، در شرق اصفهان بیشتر به چشم می آید. 
آنها از کم ترین تســهیالت رفاهی و تحصیلــی هم برخوردار 

نیستند.

قانون چه می گوید؟
 نجفی با بیــان اینکه ماده۷9 قانــون کار به کارگیــری کودکان 
زیر15سال را ممنوع کرده است و ماده181 هم به جرایم کارفرمایانی 
که کارگران اتباع بیگانه بدون مجوز یا با مجوزهای منقضی شده را به کار 
می گیرند اشاره دارد، می افزاید: این گونه کارفرمایان متخلف مشمول حبس 
از 90 تا 181روز می شوند. آنان همچنین شامل جریمه  نقدی ازسوی اداره 
کار می شــوند که معموال بین 3 تا 10برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 
است. وی می افزاید: معموال یک گشت مشترک متشکل از نمایندگانی از 
اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره اتباع بیگانه استانداری و پلیس، از به 
کارگاه های اصفهان سرکشی می کنند و در مواجهه با این کودکان، آنان 
را نیز به همراه کارگران بدون مجوز، به اردوگاه پناهندگان می فرستند 

تا از آنجا به کشور خود بازگردانده شوند.

دشت های خشک و دام های 
گرسنه استان مرکزی

 خسارت دامداری و کشاورزی استان مرکزی از خشکسالی 
درسال جاری، حدود 40هزارمیلیارد ریال برآورد شده است

زهره ترکمانی
خبرنگار

 دشت های خشک و ترک خورده و محصوالت قد نکشیده و سربرون 
نیاورده از زمین که در تب و تاب تشنگی پژمرده و خشکیده شده اند، 
حکایت امسال بســیاری از اقلیم ها در کشــورمان است و جمعیت 
کشاورزان و دامدارانی که این روزها آهی برایشان نمانده تا با ناله سودا کنند، فراوان. 
از این میان اســتان مرکزی، ســرزمین حاصلخیزی که به قطب سوم تولیدات 
کشاورزی و دامی کشوربودنش می بالید و سهم بزرگی در صادرات محصوالتش 
داشت، در خشکسالی سال جاری جمعیت قابل توجه کشاورزان و دامدارانش از تب 
داغ زمین خشکیده می سوزند و می سازند؛ حتی باران های رگباری پاییز و بارش 
برف زمســتانی هم به دادشــان نرســید و گرمای زیاد، آب های روان را تبخیر و 

چشمه ها و قنات ها را خشکاند و زمین تب دیده ماند.

کشت دیم؛ زخم خورده خشکسالی 
به گفته معاون بهبود تولیدات گیاهی ســازمان جهاد کشــاورزی استان، میزان 
خسارت ریالی که خشکسالی امسال به بخش کشاورزی استان مرکزی وارد کرده، 
حدود 19هزارو 260میلیارد ریال برآورد شده است. »محمد زاهدی« در گفت وگو 
با خبرنگارهمشهری بیشترین خسارت وارد را مربوط به شهرستان های آشتیان، 
فراهان، اراک، ساوه و خمین عنوان می کند و می گوید: بیشتر خسارت ها مربوط 
به کشت دیم گندم و جو بوده و در بخش باغبانی پسته زرندیه و انار ساوه و انگور 
خنداب آسیب جدی دیده اند . وی عالوه بر خشکسالی، سرما و گرمازدگی و افزایش 
آفت ها براثر کاهش منابع آبی را دراین موضوع دخیل می داند و به عنوان راهکار، 
اعطای تسهیالت بالعوض و اســتمهال بدهی بانکی بهره برداران و کمک به تهیه 
و تأمین بذر و نهال یارانه دار را در کنار توســعه کشت های گلخانه ای و جایگزینی 
گیاهان پرآب بر و تغییر سامانه های آبیاری، برای جبران این خسارت ها پیشنهاد 

می کند.

کاهش برداشت محصول
اگرچه سال هاست بر اســتفاده از این راهکارها تأکید شده، اما وقتی خشکسالی 
مستولی می شود، این کشــاورزان هســتند که می مانند و آه از نهاد برآمده شان. 
این موضوع تلنگری است که »میرآقا« کشاورز اهل فراهان در حسرت زمین های 
سوخته و دشت هایی که روزی نیمی از استان و بخش مهم کشور را با محصوالتش 
ســیراب می کرد، بیان می کند. میرآقا که پشت اندر پشت کشــاورز بوده است، 
می گوید: فراهان عروس دشت های استان بود، اما امروز برداشت محصول یک صدم 
سال قبل نیست. کشت دیم زخم خورده است. امســال محصول تازه از زمین قد 
نکشیده، از تشنگی خشکید و حتی کاه هم از آن به دست نیامده است. وی دشت 
سوخته را نشان می دهد و می افزاید: قدیمی ها از قحطی پس از خشکسالی برایمان 
می گفتند؛ االن همان است. قحطی اگر نگوییم، فقر قشرهای کم درآمد مانند ما 

که هست.

چالش  سوءمدیریت
رئیس نظام صنفی کشــاورزی اســتان مرکزی که خود دســتی بر تولید دارد، 
خشکسالی را در اقلیم ایران پدیده ای طبیعی می داند و بی توجهی و سوءمدیریت را 
درکنار سازگار نکردن کشت ازسوی بهره برداران، در به اوج رسیدن مشکالت این 
حوزه دخیل می داند. »محمدحسین قاسمی« در گفت وگو با خبرنگارهمشهری 
با اشاره به قانون توزیع عادالنه آب که درســال 1361 مصوب شد، می افزاید: آن 
زمان 50دشت ایران »ممنوعه« بود، اما االن به بیش از 500دشت رسیده که همه 
به دلیل نبود مدیریت منابع آبی و ناآشنایی کشاورزان در استفاده علمی از آب است. 
وی ادامه می دهد: امسال در کشت گندم دیم، از زمین 100هکتاری یک مثقال 
هم برداشت نداشتم و این درد مشترک این روزهای همه کشاورزان استان است. 
95درصد کشت دیم امسال خشکید و حاال ما مانده ایم و دشت خشک و دستان 

خالی و دام هایی که در نبود علوفه کشتار می شوند.

خشکسالی و کشتار دام مولد
در خشکی زمین، نبود علوفه و چندبرابر شــدن قیمت غذای ساده دام مثل کاه، 
روی آوردن به کشتار دام های سبک و سنگین برای جلوگیری از تلف شدن آنها، 
به بهترین ترین گزینه موجود برای بســیاری از دامداران سنتی و صنعتی تبدیل 
شده است؛ این زنگ خطری است که یکی از دامداران بخش فراهان اراک از به صدا 
درآمدن آن خبر می دهد. »مرتضی مرادی« می گوید: خشکسالی را هرچند سال 
یک بار تجربه کرده ایم، اما االن با گذشــته فرق دارد. امــروز تأمین خوراک دام، 
به شدت وابســته به واردات اســت. حدود95درصد نیازهای حوزه دامی کشور با 
واردات تأمین می شود و امروز با مشکل حمل ونقل و نبود تجارت جهانی، دامداری 
و صنایع وابسته به کشــاورزی درمعرض تهدید نابودی قرارگرفته اند. وی ادامه 
می دهد: دامی که امسال با گرسنگی روبه رو است، حتی اگر علوفه هم برسد، رشد 
اولیه اش را نخواهد داشت. شیر و گوشتش کم می شــود و این چیزی نیست جز 
خسارت جبران ناپذیر.  این دامدار فراهانی اضافه می کند: کاه 500درصد، یونجه 
120درصد و هزینه حمل ونقل 200درصد، گران تر شــده، تازه اگر بتوانیم پیدا 

کنیم.

خسارت 20هزارمیلیارد ریال حوزه دامداری
معاون بهبود تولیدات دامی ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان مرکزی میزان 
خســارت های وارد شــده در حوزه دامداری در خشکســالی اخیــر را بیش از 
20هزارمیلیارد ریال عنوان می کنــد و می گوید: این اســتان حدود 4میلیون و 
300هــزار رأس دام و 3۷هزار بهره بــردار دامی دارد. این درحالی اســت که در 
خشکسالی امسال، قیمت نهاده های مصرفی بخش دام افزایش قیمت قابل توجهی 
داشته اســت.  زاهدی اضافه می کند: با وجود تالش دولت برای تأمین نهاده ها، 
کمبود شدید آنها، مشکل اصلی حفظ دام هاست. در نتیجه دامداران برای جلوگیری 
از تلف شدن دام هایشان، به کشتار زودتر از موعد روی آورده اند که در درازمدت با 

افزایش قیمت گوشت، شیر و لبنیات اثرش نمایان می شود.

گفته مي شود  حدود 200کودک کار مهاجر در رده سنی ۷ تا 14سال در کارگاه ها و کارخانه های استان اصفهان مشغول به کارند

رنج مضاعف کودکان کار مهاجر



فعالیت280هزار بافنده فرش در اصفهان 
در اصفهان از گذشته های دور ۱۳طرح اصلی فرش بافته می شد که 
اکنون تعداد این طرح ها کمتر شده اســت. ازعمده ترین طرح هایی 
که اکنون در استان اصفهان بافته می شــود، می توان به طرح های 
لچک و ترنج، اسلیمی، گل فرنگ، شکارگاه، اصفهان، نایین، کاشان، 
گلپایگان و شهرضا اشــاره کرد. بیش از هزارو 500کارگاه متمرکز 
فرش و حدود ۱۸0کارگاه وابســته به فــرش در زمینه طراحی و 
حرفه های وابسته در این اســتان وجود دارد و شهرهای اصفهان، 
نایین، کاشان، گلپایگان و نجف آباد را می توان به عنوان مراکز اصلی 
قالی بافی دراستان به شــمار آورد؛ هرچند کارگاه های قالی بافی در 
سراسراستان وجود دارد. فرش اصفهان از دیرباز به خارج از کشور 
صادر می شده است و کشــورهای ایاالت متحده آمریکا، عربستان 
سعودی، کشورهای حاشیه خلیج فارس، روســیه، چین، آلمان و 
ژاپن بازارهای هدف صادرات فرش اصفهان هستند. همچنین دراین 
استان 2۸0هزار بافنده فرش فعالیت دارند که ۱6/۳درصد آمار کل 
کشــور )براســاس آمار مرکزملی فرش ایران( را به خود اختصاص 
داده اند و از این تعــداد، فقط ۱۹هزارنفر از بیمــه تأمین اجتماعی 
بهره مند هستند. براساس آمار گمرک ایران، بین ۱2تا۱5درصد از 
صادرات فرش کشور، مربوط به فرش اصفهان است و میزان درآمد 
حاصل از صادرات فرش دستباف اســتان، 2میلیون و 5۴0هزار و 

۸5دالر بوده است. 

ثبت جهانی فرش چهارمحال وبختیاری
مطابق با معاهده بین المللی لیبســون که جمهوری اسالمی ایران با 
تصویب مجلس شورای اسالمی در سال ۱۳۸0 به آن ملحق شد، فرش 
چهارمحال وبختیاری به ثبت جهانی رســیده و درسال۱۳۹6 نیز از 
لوح ثبت جهانی فرش بختیاری باحضور رئیس مرکزملی فرش ایران 
در شهرکرد رونمایی شــد. متولیان فرش این استان نیز پیگیر ثبت 
ملی نقشــه های خاص قالی مناطقی از شهرکرد، فرش یلمه بروجن، 
فرخ شهر، ســامان، شــلمزار و گبه اردل و ثبت آواها و داستان های 
مخصوص قالی بافی دراستان هســتند. بیشترین فرش های استان را 
قالی شهرکرد، قالی قهفرخ )فرخ شهر(، یلمه بروجن، گبه ریزباف اردل، 
فرش بختیاری مناطق عشایری و بختیاری نشین و فرش چالشتری 
تشکیل می دهد. براســاس نظر برخی محققان، طرح فرش »سرو« و 
»کاج« که به عنوان اصلی ترین طرح آریایی مطرح است، از نمونه های 
بارز طرح های فرش این استان به شــمار می رود. به گفته رئیس اداره 
فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، ۱00هزاربافنده فرش 
دراین استان درقالب ۹تعاونی فرش روستایی، 2تعاونی شهری و یک 
اتحادیه در استان ساماندهی شده اند که با فعالیت 52هزار دار قالی، 
به طور متوسط ساالنه 200هزارمترمربع فرش در استان تولید می شود. 
تحقیقات نشان می دهد اکنون حدود ۱0هزاربافنده دراین استان از 

خدمات بیمه تأمین اجتماعی بهره مندند.

دالالن؛ بالی جان فرش خراسان جنوبی 
قالی بافی در استان خراســان جنوبی در چند سبک مرسوم است؛ 
سبک تابع منطقه نایین، ســبک تابع اصفهان، سبکی که از قالی 
کرمان نشأت می گیرد و در آخر ســبکی که از قالی بلوچ خراسان 
الگو گرفته اســت. ســاالنه بیش از ۴هزارمتر مربع فرش در استان 
تولید و برای فروش به تهران ارسال می شود. حدود 50هزاربافنده 
فعال هم دراســتان حضور دارند که به صورت تمام وقت، پاره وقت 
یا فصلی مشــغول فعالیتند. ارزش فرش تولیدی خراسان جنوبی، 
ساالنه حدود ۹0میلیارد تومان تخمین زده می شود و سال گذشته 
۱00هزارمتر مربع فرش دستباف دراستان تولید شد که که به دلیل 
صادرات ناچیز، بخش عمده  تولیدات روی دست بافنده و تجار باقی 
مانده اســت. حضور دالالن یکی دیگر از مشکالت فرش دستباف 
استان است، چراکه در خراسان جنوبی غالبا قیمت فرش را دالالن 
تعیین می کنند. از همین رو سال گذشته تفاهم نامه ای میان معاونت 
توسعه روستایی نهاد ریاست جمهوری، کمیته امداد امام خمینی)ره( 
و اســتانداری مبنی بر خرید فرش دستباف روســتاییان و عشایر 

منعقد شد. 

قالی بافی در سراسر ترکمن صحرا
گلســتان را به نام فــرش ترکمــن می شناســند و طرح های 
هشت ضلعی  ترکمنی و... سینه به ســینه درمیان طوایف گشته 
است و طی 20سال اخیر به همت »زلیخا عادلی« بانویی از اهالی 
بندرترکمن، به مرحله احیا و مســتند شدن رسید. هرچند شهر 
گنبدکاووس عنوان »شــهرملی فرش ترکمن« را در فهرســت 
میراث ملی کشــور از آن خود کرده، اما زنان درهمه شــهرها و 
روستاهای ترکمن صحرا از شــرق مراوه تپه تا آق قال و گمیشان، 
بافنده های حرفه ای هســتند. بافنده ترکمن با توجه به اشــیاء، 
خطوط هندســی، عوامل طبیعــی موجود در محیــط زندگی، 
خواســته ها، اعتقادات و باورهای خود، طرحــی درمی اندازد که 
ترجمان حاالت و احساسات درونی او باشد. اما دستمایه همه آنها، 
تکراراشکال هندسی مثلث، دایره، شش ضلعی یا جای پای شتر 
است که به »طرح ترکمن«، »طرح تکه و کوشک دابان« یا »باغی 
از شتر« نیز شهرت دارد. این طرح در میان قالی های طایفه تکه 
دیده می شود. قابسه گل نقش متعلق به طایفه جعفربای و ملهم از 
پرنده ای است که در ســواحل دریای خزر زندگی می کند و برای 
ترکمن ها مورداحترام است. قابسه گل هم طرح سنتی فرش ایل 
یموت است و معموال به شــکل لوزی در دو سر آن بافته می شود 
و حاشیه آن را طرح های ساده شــاهین یا برگ درخت تشکیل 
می دهد. طغرگل یا نقش عقاب نیز متعلق به طایفه جعفربای است 
که طغرل سلجوقی را تداعی می کند. طرح قابوس اما از طرح هایی 
اســت که در ســال های اخیر ابداع شــده و مخصوص قالیچه و 
برگرفته از آرامگاه قابوس ابن وشــمگیر در گنبدکاووس اســت. 
کشورهای ترکیه، روســیه، ایتالیا، آلمان، انگلستان و ژاپن محل 
فروش ۸0درصد قالی ترکمن هستند، اما ازآنجاکه فرش گلستان 
نیز مانند سایر صنایع دستی از پایانه های گمرکی استان مبادله 
نمی شود، سهم بافنده های گلستانی از صادرات فرش، تنها فروش 
اولیه قالی اســت. براســاس آخرین آمار اداره کل صنعت، معدن 
و تجارت گلســتان، بیش از60هزاربافنده در گلستان شناسایی 
شــده اند که ۹0درصد این جمعیت را زنان تشکیل می دهند، اما 
با این وجود فقط ۱0درصد از این افراد زیرپوشش بیمه قالی بافی 

هستند.

هنر دست عشاير فارس
درمیان عشایر استان فارس هنوز زیباترین هنردستی، قالی بافی 
اســت که آمیزه ای اســت از کار، تالش و هنر که با دست های 
سخت کوش زنان عشایر بافته می شــود. درمیان این بافته ها، 
نوعی فرش به نام گبه بافته می شود. گبه تجلی زیبایی، طراوت 
و شادی زندگی عشایری اســت که مانند پیراهن های رنگ به 
رنگ زنان قشــقایی، موجی از رنگ های شاد طبیعت را در خود 
جا داده است. زمینه  اصلی این فرش، دشت های سرسبزی است 
که عشایر در آنها زندگی می کنند. مهارت های سنتی قالی بافی 
استان فارس، زیباترین هنردستی عشایر این منطقه و یکی از آثار 
میراث فرهنگی ناملموس ایران است که توسط سازمان یونسکو 
به ثبت جهانی رسیده است. براساس مدارک و شواهد تاریخی، 
مهارت های ســنتی بافت قالی ۱2قرن است که در فارس رواج 
دارد. برخی ویژگی ها، قالی فارس را از قالی ســایر مناطق ایران 
متمایز می کند. یکی از این ویژگی های منحصربه فرد، این است 
که در تارهای آن به طورکامل از پشم استفاده می شود. اگر تارها از 
ابریشم باشد، آن را رنگ نمی کنند. در نتیجه رنگ اصلی همیشه 
نمایان است. تنها در برخی مناطق کوهستانی مانند داراب، آباده، 
فراغه، اقلید و بعضی از قسمت های نیریز که قالی های ریزبافت 
و ظریف بافته می شــود، هم تار و هم پود از پنبه اســت. اکنون 
۸0درصد قالی های بافته شده در استان به کشورهای دیگر صادر 
می شود. تعداد بافندگان فعال دراین استان حدود ۱7۴هزارنفر 
و تعداد کل افراد بیمه شــده، ۳۱هزارو ۱5۴نفر است و بیش از 
20درصد فرش دستباف کشور توسط قالی بافان استان فارس 

بافته می شود.

صادرات مناسب فرش خراسان رضوی
قالی بافی درخراسان رضوی ظرفیت های بالقوه ای مانند پرورش 
200تن پیله، تولید۸0تن ابریشم، برداشت حدود ۴0هزارتن 
پنبه محلوج و وجود بیش از ۱5هزارتن پشم مناسب تولید خامه 
فرش دارد و به دلیل قدمت قالی بافی دراین استان، برخی نقوش 
مربوط به دوره تیموریه و صفویه هســتند. در خراسان رضوی 
حدود ۹0هزار قالی باف ماهر حضور دارند، اما اکنون حدود ۴0 
تا ۴5هزارنفر دراین زمینه فعالند. سرانه تولید فرش دستباف 
به ازای هرقالی باف حدود 6متر مربع در ســال است؛ پس طی 
یک سال می توان برای استان حدود 2۴0تا 250هزارمتر مربع 
بافت فرش درنظرگرفــت. البته باتوجه به شــرایط بافنده ها 
ازجمله کوچک بودن منازل، امکان عرضه ســریع تر به بازار، 
فروش راحت تــر، نیاز کمتر به نقدینگــی و... بخش عمده آن 
به تابلوفرش اختصاص دارد که به برنــد و اصالت فرش ایرانی 
لطمه وارد می کند. مهم ترین مرکز قالی بافی اســتان، مشهد 
اســت و زمینه این فرش ها دارای رنگ الکی بــا نقش ترنج، 
لچک و حاشــیه الجوردی اســت. بیرجند، طبس، کاشمر، 
سبزوار و نیشــابور هم به ترتیب در رتبه های بعدی قالی بافی 
دراین استان قرار دارند. درمیان عشــایر استان نیز قالی بافی 
رونق دارد و بافت قالیچه های بلوچی نیز درمیان چادرنشینان 
اطراف تربت حیدریه، کاشمر، سرخس و تربت جام رایج است. 
در سال های گذشــته تحریم ها میزان صادرات فرش را تحت 
تاثیر قرار داده بود و شــیوع کرونا هم به کاهش بیشتر تولید 
و صادرات فرش دستباف دامن زده است. افزایش قیمت مواد 
اولیه، کاهش استفاده از مواد اولیه مرغوب و.... از مشکالت تولید 
 فرش دستباف خراســان رضوی در بازارهای داخلی و خارجی

 است. 

سهم35درصدی آذربايجان شرقی از بازار صادرات فرش
در آذربایجان شــرقی ۳مکتب مهم قالی بافی وجود دارد که در 
شهرهای آذرشهر، هریس و ســردرود واقع شده و قالی بافی در 
شــهرهای دیگر هم با کپی برداری از نقشه های این ۳شهر بافته 
می شود. فرش آذرشهر که به فرش تبریز هم مشهور است، برای 
مفروش کردن خانه های شهروندان به کار می رود و فرش هریس 
با وجود دوام زیادی که دارد، در روســتاها و شــهرهای کوچک 
مورد استفاده قرارمی گیرد. ساالنه بیش از ۱20هزار تخته فرش و 
تابلوفرش در ابعاد مختلف در آذرشهر، هریس و تبریز به ویژه شهر 
کوچک سردرود تولید می شــود؛ فرش هایی که ارزآوری زیادی 
دارند و هر تابلوفرش به طور متوسط 500تا 2هزاردالر ارز نصیب 
کشور می کند. ساالنه به طور متوسط ۳00 تا ۴00هزارمترمربع 
فرش در استان بافته می شــود و حدود 500هزارنفر به صورت 
مستقیم و غیرمســتقیم از تولید تا صادرات فرش فعالند. اما با 
همه گیری ویروس کرونا، صادرات فرش در استان دچار چالش 
جدی شد، چراکه بخشی از صادرات تابلوفرش به صورت چمدانی 
صورت می گرفت و با بسته شــدن مرز، بیشتر کشورهای هدف، 
این نوع صادرات تقریبا متوقف شده است. فرش های این استان به 
کشورهایی ازجمله کانادا، ایاالت متحده آمریکا، آلمان، فرانسه، 
ایتالیا، سوئیس، هلند، و کشــورهای حاشیه خلیج فارس صادر 
می شود. یکی از چالش های جدی حوزه فرش بافی استان نبود 
بیمه مناسب است و ازجمعیت 500هزارنفری فعال دراین حوزه، 
کمتر از ۴5هزارنفر زیرپوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند. با 
توجه به اینکه تابلوفرش های تبریز به 5قاره جهان صادر شده و 
نقش های بومی نیز در تعدادی از این تابلوفرش ها دیده می شود، 
از این محصول صادراتــی به عنوان نماینده فرهنگی کشــور و 
استان یاد می شود. این استان تاکنون توانسته سهم ۳5درصدی 
از بازارصــادرات ۴20میلیــون دالری فرش کشــور را به خود 

اختصاص دهد.

خراسان شمالی؛ جلوه گاه هنر قالی بافی
ارائه ســبک های متنوع بافت باعث شده اســت خراسان شمالی 
به عنوان جلوه گاه قالی بافی ایران شناخته شود؛ طرح ها و نقوشی 
که ریشــه در تاریخ و فرهنگ این خطه دارد. این اســتان با دارا 
بودن ۱0هزار دار قالی بافی و حــدود 25هزاربافنده فعال )حدود 
۳درصد جمعیت( و تولید و صادرات بیش از صدها هزارمترمربع، 
یکی از مراکز مهم تولید فرش دســتباف و دیگر دســتبافت های 
داری است. ساالنه حدود ۱60هزارمترمربع فرش دستباف دراین 
اســتان بافته می شود. شهرســتان های بجنورد، بخش مرکزي و 
حومه آن و شیروان، اســفراین، جاجرم و شهرستان فاروج مراکز 
مهم قالي بافي و محل تمرکز قالي بافان در اســتان هستند. فرش 
فارسی باف، فرش دویدوخ، قالی ترکمن و قالی جرگالن انواع فرش 
دستباف خراسان شمالی است. با همه اینها، اکنون فقط ۱0درصد 
از قالی بافان این اســتان زیرپوشش بیمه هســتند. یکی دیگر از 
مشکالت استان، این است که فرش های تولیدی خراسان شمالی 
از سایر استان ها صادر می شود و به نام سایر استان ها در کشورهای 

دیگر به فروش می رسد. 

بازار کم رونق فرش کرمان
اگرچه زمانی فرش کرمان ســرآمد بازارهای جهانی بود، اما دیگر از 
آن رونق و بازار گرم خبری نیســت. براســاس برخی اسناد موجود، 
قدیمی ترین نوع قالی کرمان که به »قالی راور« شــهرت دارد که در 
سال۱۸66 میالدی بافته شده اســت. راور یکی از شناخته شده ترین 
شهرستان های استان در عرصه  قالی بافی است و در سیرجان، زرند، 
کرمان، بافت، رفسنجان، کهنوج، منوجان و مناطقی ازجمله شهداد 
و ماهان نیز قالی دســتبافت کرمانی تولید می شود. نقشه های فعلی 
فرش کرمان تقریبا همان نقش و طرح های سنتی و قدیمی هستند 
و تغییرات چندانی مطابق با سلیقه  روز درآن صورت نگرفته است. از 
معروف ترین نقشه ها می توان به سرام، رشیدفرخی، تیمو، حسن خان، 
قابی، درختی، تجربه کار، سلســله دار و ارجمند اشاره کرد. محققان 
می گویند از بررســی نقوش فرش کرمان به ارتبــاط آن با گیاهان و 
طبیعت این منطقه پی برده اند که نشــان می دهد هنرمند و طراح با 
الهام از گل های موجود در دشت و تپه و دره های کرمان، دست به خلق 
طرح های قالی زده اند. اکنون، بیش از 70هزاربافنده  فرش در استان 
کرمان فعالند و ساالنه حدود ۴00هزار مترمربع فرش دستبافت تولید 
می شود. روزگاری، کرمان ســاالنه بیش از ۳0میلیون دالر صادرات 
فرش داشته، اما در سال گذشته، حجم صادرات به بیش از 2 میلیون 
دالر رسید. آن طور که مسئوالن ارزیابی می کنند، روند رشد آغاز شده 

اما هنوز تا نقطه ایده آل فاصله بسیار زیادی وجود دارد. 

خوی و تکاب؛ قطب فرش آذرباجان غربی
هرچند آذربایجان غربی از قطب های تولید فرش کشور محسوب 
نمی شود، اما شهرهای خوی درشــمال و تکاب درغرب استان، 
قطب های فرش استان به شمار می روند. با وجود اینکه فرش های 
ریزماهی خوی و افشــار تکاب ۱۱ســال قبل ثبت ملی شده و 
فرش خوی نیز درســال ۱۳۹2 به ثبت جهانی رســید، اما هنر 
قالی بافی استان نیازمند توجه جدی اســت تا امکان آموزش به 
نسل های بعد فراهم شــود. البته رونق بازار فرش ریزباف استان 
موجب شــده قالی بافی در شهرســتان های بوکان، شاهین  دژ، 
میاندوآب، مهاباد و ارومیه هم رواج داشــته باشد و سود خوبی 
نصیب فرش بافان و فروشندگان فرش شــود. حدود ۳0درصد 
از فرش های این 5شــهر به فرش های دستباف خانگی با قیمت 
مناســب برای مصرف کنندگان عــادی و تابلوفرش اختصاص 
دارد. آذربایجان غربی توانسته ۱0درصد از صادرات فرش کشور 
را به خود اختصاص دهد و ســاالنه حــدود ۳00هزارمترمربع 
فرش دراســتان بافته می شــود. ارزش صادرات فرش اســتان 
ســاالنه حدود 25میلیون دالر بود، اما بــا همه گیری ویروس 
 کرونا، از این میزان کاســته شــده و به حدود ۱۸میلیون دالر 

رسیده است. 

2برند معتبر فرش دستباف کردستان
کردستان با تولید ساالنه ۱۸0هزارمترمربع فرش و تابلوفرش، 

از قطب های این صنعت در کشور است و فرش این استان در دنیا نیز 
حرف های زیادی برای گفتن دارد. فرش تک پود ســنندج و بیجار، 
2برند معتبر کشــوری و جهانی فرش کردستان است که ثبت ملی 
شــده اند و فرش بیجار نیز در مسیرجهانی شــدن قرار دارد. ژاپن، 
کانادا، روســیه، پاکستان، کشــورهای اروپایی و کشورهای حاشیه 
خلیج فارس از مشتریان فرش کردستان هستند. ریزماهی، افشار و 
ابریشم، گل ابریشم و مرینوس مهم ترین نقش های فرش کردستان 
هســتند . فرش گروس یا بیجار نیــز از کهن  ترین و با ســابقه ترین 
فرش های دستباف ایرانی اســت و بافت ظریف، اصالت و تنوع طرح 
از ویژگی های منحصربه فرد آن است. مهم ترین ویژگی فرش بیجار 
ساختار متراکم آن اســت و به همین دلیل به »قالی آهنی« مشهور 
اســت. این قالی مانند آهن محکم اســت و نمی توان آن را تا کرد به 
همین دلیل در دوران ابتدایی تجارت فرش، آن را »لول« می نامیدند. 
۹0هزاربافنده فرش در استان حضور دارند که تنها ۱2هزارنفر آنان 

زیرپوشش بیمه هستند. 

بازار ناشناخته فرش همدان
متنوع ترین فرش های ایران در همدان بافته می شــود، اما چون 
مصرف خانگی ندارد، بسیاری تصور می کنند تولید فرش همدان 
ضعیف اســت. درهمدان از فرش های زیرتلفنی بــا ابعاد 25در 
۴0سانتیمتر که  فروشــندگان به آن »فرش بیبی« می گویند تا 
فرش های 2۴متری بافته می شود، اما تنها ۱5درصد این تولیدات، 
مصرفی خانگی دارد و بقیه صادر می شود. »فرش بیبی« بیشتر در 
قروه درجزین بافته می شود و قالیچه ها را در نهاوند می بافند که برند 
جهانی دارد و اوشوند، حیدری و ایلیاتی جزو نقشه های برند نهاوند 
محسوب می شوند. فرش های مالیر به آلمان، اتریش و انگلستان 
صادر می شود و نقشه جوزان و شهرباف مالیر که به آن نقشه ترمه 
نیز گفته می شود، برند جهانی محسوب می شــوند. دره گرگ و 

میشان نیز از نقشه های فرش مالیر هستند. 

تولید فرش قم در استان های ديگر
اســتان قم به تولید فرش تمام ابریشم ظریف و لطیف شهرت دارد 
و بیشترین تعداد بافنده های فرش این استان در مناطق نیروگاه و 
شهرقائم سکونت دارند. در برخی روستاها ازجمله صرم، خورآباد و 
روستاهای اطراف کاشــان هم بافنده های قم زندگی می کنند. در 
دوره های مختلف اتحادیه قالی بافان استان قم حدود 27هزارکارت 
قالی بافی در قم صادر شــده که از این تعداد، حــدود 6هزارنفر از 
خدمات بیمه تأمین اجتماعــی برخوردارند. حــدود 2۸0پروانه 
تولیدی فعال برای فرش دستباف قم صادر شــده که ازاین تعداد 
حدود 50پروانه در قم بافنده دارند. بقیه بافنده ها در اســتان های 
زنجان، گیالن، همدان، مرکزی و... مشغول قالی بافی هستند. استان 
قم دارای خوشه فرش دستباف متشکل از واحدهای تأمین کننده 
مواداولیه، تولیدکنندگان، بافندگان و مشــاغل وابسته و پشتیبان 
مثل طراح، نقاش، قالی شویی و صادرکنندگان است. نمی شود گفت 
قمی ها طرح و نقشه خاصی برای قالی بافی دارند، درواقع محدودیت 
خاصی در طرح و رنگ فرش وجود ندارد. ازاین رو نقشه های فرش 
قم متنوع هستند، چون وابسته به ساختارخاصی نیستند. برخی از 
طرح های معروف فرش قم شامل شاه عباسی، افشان، قابی یا بندی، 
بته ای، درختی، اسلیمی، شــکارگاه گلدانی، تلفیقی، گل فرنگ، 
محرابی، محرمات و طرح های تابلویی هســتند. حدود ۹0درصد 
از فرش ابریشم این استان به کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه 
امارات و قطر، کشــورهای اروپایی ازجمله آلمان و ایاالت متحده 
آمریکا صادر می شود و اخیرا چین و تاحدی روسیه به بازارهای هدف 

صادراتی فرش دستباف قم پیوسته اند. 
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همشهری در پرونده ویژه ای وضعیت تولید فرش
 در ۱۳مکتب قالی بافی کشور را بررسی کرده است

قالی بافی یکی از هنر-صنعت های مهم کشور محسوب می شود که می تواند ازطریق صادرات، ارزآوری مناسبی داشته باشد. باتوجه به وجود مکاتب مختلف قالی بافی، هریک از استان ها فرش های دستباف 
با طرح های ویژه خود را دارند و می توانند بازارهای مختلفی را نیز در دنیا بیابند. روزنامه همشهری دراین گزارش به معرفی مراکز و شهرهای اصلی قالی بافی دراستان ها و بررسی نقشه های ویژه فرش هر 

استان پرداخته و مقاصد صادراتی فرش استان ها، میزان درآمد حاصل از صادرات فرش، تعداد فعاالن فرش بافی دراستان ها و همچنین وضعیت بیمه ای فعاالن این حوزه را مورد بررسی قرار داده است.

نقش هزار رنگ فرش ایرانی
عكس: خبرآنالين
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  به داد درختان زاینده رود برسید
در روزهای اخیر برخی مســئوالن اســتان اصفهان اعالم کردند که بیــش از ۴۰۰هزاراصله 
درخت کهنسال حاشیه زاینده رود در مناطق و شهرستان های مختلف در خطر خشکسالی 
قرار گرفته اند. این وضعیت، بالیی است که خشکی طوالنی مدت زاینده رود مسبب آن است. 
مسئوالن مربوط در استان و کشــور نباید اجازه دهند طبیعت استان و به ویژه شهراصفهان، 

به عنوان یکی از اصلی ترین مقاصد گردشگری در کشور، بیش از این آسیب ببیند.
نادر صبوحی از اصفهان

  جبران خسارت سیل در آوج
روستای »وروق« از توابع شهرستان آوج در استان قزوین در جریان وقوع سیل روزهای اخیر 
متحمل خسارت های بسیاری شد و حتی 3نفر از اهالی جان خود را از دست دادند. عالوه براینها 
زندگی و کشت وکار روستاییان هم آسیب زیادی دیده است. با توجه به حجم سنگین خسارت ها 
مسئوالن مربوط در استان و کشور باید هرچه سریع تر به داد ما برسند و فکری به حال ما کنند. با 

وضعیتی که به وجود آمده نمی دانیم چطور باید به زندگی خود سروسامان بدهیم.
یک روستایی از وروق در استان قزوین

   پروتکل های بهداشتی در برخی نانوایی ها رعایت نمی شود
متأسفانه برخی از نانوایی های شهر سنندج پروتکل های بهداشــتی برای مقابله با همه گیری 
ویروس کرونا را رعایت نمی کنند. هر روزی که برای خرید نان در صف می ایستم با مواردی مواجه 
می شوم که نشان می دهد نانوایان اصال رعایت نکات بهداشــتی را جدی نمی گیرند. دربرخی 
نانوایی ها رفت وآمد افراد متفرقه به محل پخت نان زیاد است که این موضوع سالمت شهروندان 
را دراین اوضاع قرمز کرونایی، بیش از پیش به خطر می اندازد. مسئوالن حوزه بهداشت عمومی 

باید نظارت بیشتری بر عملکرد اصناف در زمینه رعایت پروتکل های بهداشتی داشته باشند.
ژاله نصرتی از سنندج 

   از کارآفرین ها حمایت کنید
کارآفرینی هستم که در شهرستان طبس در زمینه جوراب بافی فعالیت می کنم و 12سال است 
که کارگاهی را با کمک خانواده ام راه اندازی کرده ام و به مروز زمان توانسته ام عده ای را هم مشغول 
به کار کنم. مدتی است که به دلیل کسادی بازار با مشکالت بسیاری در زمینه فروش محصوالت 
تولیدی کارگاهم مواجه شده ام و ازاین موضوع ترس دارم که اگر این وضعیت ادامه داشته باشد، 
مجبور شوم کسب وکار خود را تعطیل کنم. مسئوالن استان به فکر کسب وکارهای کوچک هم 
باشند و از آنها حمایت کنند تا بتوانیم به فعالیت ادامه دهیم. به گوش مسئوالن برسانید که جلوی 

سنگ اندازی ها در مسیر دریافت تسهیالت را بگیرند تا بتوانیم به کار خود ادامه دهیم.
چاووشی از طبس در استان خراسان جنوبی

صدای همشهری

 سه شنبه 19 مرداد 1400 
شماره 8289 

خامفروشی،آفتبادامچهارمحالوبختیاری
استان چهارمحال وبختیاری با وجود تولید 2۰درصد از بادام باکیفیت کشور، با کمبود صنایع تبدیلی و فراوری مواجه است

چهارمحال وبختیاری به عنوان قطب تولید بادام آبی 
در کشــور شــناخته شده اســت، اما این استان 
سال هاست که این محصول اســتراتژیک خود را 
به صورت خام فروشی صادر می کند و خود را از میزان قابل توجهی 
از ارزش افزوده ایــن محصول صادراتی کــه می تواند گره های 

زیادی را از توسعه اقتصادی استان بگشاید، محروم کرده است.
چهارمحال وبختیاری با یک میلیون و6۴1 هزارهکتار مساحت، 
که معادل یک درصد مساحت کشور است، 25۰هزارهکتار اراضی 
کشــاورزی، 3۴1هزارهکتار جنگل و بیش از یک میلیون هکتار 
مرتع دارد. دراین استان ساالنه بیش از یک میلیون و ۴۰۰هزارتن 
محصوالت کشــاورزی تولید می شــود که از این مقدار، حدود 
82۰هزارتن )65درصد( مربوط به محصــوالت زراعی و حدود 
2۰۰هزارتن )16درصد( هم مربوط به محصوالت باغی اســت و 
بقیه را محصوالت دام و طیور و کشت گلخانه ای تشکیل می دهد.

درحال حاضر یک سوم از تولید ناخالص داخلی استان مربوط به 
بخش کشاورزی است که در مقایسه با شاخص کشوری که 2۰ 
تا 22درصد است، نشان دهنده ظرفیت و جایگاه خوب بخش 

کشاورزی در تولید ناخالص داخلی استان است.

تولید بادام باکیفیت 
دراین میان محصولی که توانســته در ارتقای جایگاه کشاورزی 
استان در سال های اخیر نقش به ســزایی ایفا کند و سهم زیادی 
از صادرات و تولید ناخالص بخش کشــاورزی اســتان را به خود 
اختصاص دهد، محصول بادام با تولید 2۴هزارتن در سال، معادل 
2۰درصد از بادام باکیفیت کشور است؛ به طوری که این استان در 
12سال اخیر به طور متوالی بیشترین تولید بادام آبی کشور را به 

خود اختصاص داده است.
 بادام یکی از محصوالت خشکباری مهم در ایران و سایر کشورهای 
جهان اســت که به دلیل ارزش غذایی، دارویی و بهداشــتی باال، 
بسیار مورد توجه قرارگرفته است.معاون سازمان جهاد کشاورزی 
چهارمحال وبختیاری دراین باره گفت: سطح زیرکشت باغ ها در 
استان ۴2هزارهکتار است که 16هزارهکتار آن، معادل 37درصد 

را باغ های بادام به خود اختصاص داده است.
»حســین برزگر« ادامــه داد: همچنین ســاالنه 19۰هزارتن 
محصوالت باغی دراین اســتان تولید می شــود که بادام با تولید 

2۴هزارتن، 12/5درصد این تولیدات را شامل می شود.

عملکرد 2برابری باغ های بادام
وی متوسط عملکرد بادام در هر هکتار از باغ های استان را 1/5 تن 
اعالم کرد و افزود: این میزان در مقایسه با میانگین عملکرد بادام 

در باغ های کشــور که 8دهم درصد است، عملکرد 
2برابری را نشان می دهد.

این مســئول ارزش تولیدات کشاورزی 
استان را ساالنه 3۴هزارمیلیارد ریال 

اعالم کرد و گفــت: بیش از 7هزار 
میلیارد ریال از ایــن تولیدات، 
به بــادام اختصــاص دارد که 
22درصــد ارزش تولیــدات 
کشــاورزی اســتان را شامل 

می شود.

بازارهای هدف صادرات
برزگــر بــازار هــدف صــادرات 

بادام اســتان را کشــورهای حاشیه 
خلیج فارس، هند، روســیه و پاکســتان 

دانست و افزود: برای رقابت در عرصه تجارت 
خارجی، ضمن تقویت مراکز بسته بندی و تقویت برند 

بادام استان، باید برای کسب اســتانداردهای تشویقی این عرصه 
بیش از پیش تالش کنیم.

وی عنوان کــرد: 1۰هزارنفر به صورت مســتقیم در عرصه تولید 
و عرضه بادام دراین اســتان فعالیت می کنند که 5درصد از کل 

اشتغال استان را شامل می شود.
با این وصــف می توان گفــت موقعیت 
استان در تولید محصول بادام فرصت 
خوبی را برای بهره گیری از مزیت 
نسبی چهارمحال وبختیاری در 
راستای تحقق توسعه یافتگی 
این اســتان فراهــم کرده، 
اما این موضوع ســال ها با 
کم توجهی مواجه شده است 
و محصول بادام این استان 
خام فروشــی می شود. این 
درحالی اســت کــه به گفته 
کارشناســان، با ایجاد صنایع 
تبدیلی، بســته بندی و فراوری 
این محصول، می تــوان ارزش افزوده  

بسیاری را دراین حوزه به دست آورد.

راه اندازی شهرک تخصصی بادام 
تنها اقدامی که به تازگی دراین اســتان انجام شده و روند اجرایی 
آن در مراحــل ابتدایی قرار دارد، ایجاد شــهرک تخصصی بادام 
است که در کشور برای نخستین بار در این استان در دستور کار 

قرارگرفته است. به گفته کارشناســان، با راه اندازی این شهرک 
بسیاری از مشکالت تولیدکنندگان و صادرکنندگان رفع می شود و 
برنامه ریزی برای صادرات این محصول راهبردی شکل نظام مندی 

به خود می گیرد و ساماندهی می شود.
عملیات اجرایی ساخت این شهرک تخصصی از 26 خرداد امسال 
در شهرستان سامان که بیشترین تولیدات این محصول باغی را به 
خود اختصاص داده، آغاز شده است. مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی چهارمحال وبختیاری دراین زمینه گفت: 8۰واحد صنعتی 
در شهرک تخصصی بادام ســامان، به عنوان تنها ناحیه تخصصی 

صنعتی بادام ایران، مستقر می شوند.
»حمیدرضا فالح« افزود: این ناحیه صنعتی با هدف بسترسازی 
برای استقرار واحدهای بسته بندی و فراوری محصوالت باغی در 
زمینی به وســعت 3۰هکتار راه اندازی می شود و برای اجرای این 
طرح 57میلیارد ریال از اعتبارات شــرکت شهرک های صنعتی 

استان اختصاص داده شد.
وی تصریح کرد: برای اجرای این طرح 6کیلومتر عملیات خاکی، 
زیرسازی، جدول گذاری، معابر داخلی و جاده دسترسی ساخته 
می شود و برای تکمیل و بهره برداری از آن تا 2 سال آینده، 15۰ 

میلیارد ریال هزینه خواهد شد.

***
براین اساس می توان گفت چهارمحال وبختیاری ازنظر برخورداری 
از ســطح زیرکشــت و تولید بادام، جزو اســتان های برتر کشور 
به شمار می رود و تولید این محصول جزو ظرفیت های این استان 
کمترتوســعه یافته اســت، اما بهره وری مطلوب از این ظرفیت، 
نیازمند برنامه ریزی و ســاماندهی هدفمندتــر درعرصه تولید، 
برداشت و به ویژه صادرات است، چراکه این موضوع عالوه بر کسب 
درآمد بیشتر برای بهره برداران، می تواند به رونق صادرات کشور 

نیز کمک کند.

خاطره حسین زاده
خبرنگار

021-23023405    
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دغدغه های توسعه 
گردشگری  در الرک

اجرای طرح های زیرساختی گردشگری درجزیره 
الرک استان هرمزگان، طبیعت بکر این منطقه را 

درمعرض خطر قرار می دهد

بهاره بیژنی
خبرنگار

»الرک« جزیــره ای کمترشناخته شــده 
دراستان هرمزگان است که با درختان بزرگ، 
خانه های 8۰۰ســاله در دل کوه ها، کشتی 
سوخته و غارهای نمکی اش شهره است و در خلیج فارس و 
تنگه هرمز قرار دارد. بررسی ها نشان می دهد این جزیره در 
اواخر دوران سوم زمین شناسی به وجود آمده و از کوه  های 
آتش فشانی مخروطی شکل تشکیل شده که بلندترین نقطه 
آن 138متر از سطح دریا ارتفاع دارد و بزرگ ترین قطر آن 

6/1۰کیلومتر است.
جزیره الرک 77کیلومترمربع مساحت دارد و فاصله اش با 
بندرعباس 31کیلومتر است و در جنوب شرقی جزیره قشم 
قرار دارد که در زمان سلطنت شاه عباس صفوی و همزمان 
با تصرف سایر جزایر تنگه هرمز، تحت تسلط دولت ایران 
درآمد. این جزیره از قرن شانزدهم میالدی به بعد، مدتی 
در تصرف هلندی ها، پرتغالی ها و انگلیسی ها بود و ماجرای 
حضور پرتغالی ها در خلیج فارس مربــوط به عهد صفویه 
است. درآن دوره پرتغالی ها و انگلیسی ها وارد بخش هایی از 
سرزمین ایران درجزایر جنوبی کشور شدند. برهمین اساس 
در بیشتر یا شــاید همه جزایر خلیج فارس، آثار پرتغالی ها 

به چشم می خورد.

  زندگی در الرک
در قســمت مســکونی جزیره الرک خانه هایی با قدمت 
1۰۰ساله و گاه حتی 2۰۰ساله به چشم می خورد؛ بناهایی 
که گویای تاریخ گذشته این دیار و مردم آن است. جمعیت 
این جزیره  2۰۰ تا 3۰۰خانوار برآورد شــده که اهالی آن 
عالوه بر صیادی، به دامپروی ســنتی به ویــژه پرورش بز 
مشــغولند. گویش بومی مردم الرک، گویشی از زبان لری 
به نام »ُکمزاری« اســت. این گویش در جزیره »ُمَسنَدم« 
)روستای ُکمزار( کشــور عمان هم رواج دارد. البته گویش 
کمزاری الرک تحت تأثیر زبان فارسی قرار گرفته و تفاوت 
زیادی بــا آنچه اکنون در کشــور عمــان رواج دارد، پیدا 

کرده است.
آب آشامیدنی مردم این جزیره بیشتر از طریق بندرعباس 
تأمین می  شــود. البته آب برکه  هــا و چاه  های جمع آوری 

آب باران نیــز دراین جزیره مورد اســتفاده قرار می گیرد. 
این درحالی است که برق جزیره نیز توسط 2موتور برقی که 

5/1مگاوات قدرت دارد، تولید می شود.
الرک هم مانند دیگر نقاط جنوب ایران، آب وهوای گرم و 
مرطوب دارد؛ هوایی که بیش از 7ماه از سال به شدت گرم 
و حدود 5ماه دیگر معتدل اســت. با توجه به این موضوع، 
بهترین زمان برای بازدید از جزیره، مانند سایر جزیره های 

جنوبی ایران، فصل پاییز و به ویژه زمستان است.

  یکی از بکرترین جزیره های خلیج فارس
جزیره الرک بخشی کمتر شناخته شــده در خلیج فارس 
است که شب هایش به شــدت زیبا و کامال متفاوت از بقیه 
سواحل در خلیج فارس است که به دلیل وجود پالنکتون ها 
در آب های این جزیره،  شــب ها هنگام قدم زدن درآب یا 
برخورد موج دریا با ساحل، می توانید شاهد یکی از زیبا ترین 

جاذبه های دریایی باشید.
الرک به لطف وجود ســواحل مرجانی و کــم رفت و آمد، 
دارای یکی از بکرترین و شفاف ترین آب های خلیج فارس 
اســت که انواع موجودات زیبای دریایی مانند مرجان ها، 
ماهی هــای آکواریومی و شــقایق دریایــی را در خود جا 
داده است؛ جزیره ای که بکر و رنگارنگ بودن سواحلش، برای 
گردشگران جذاب است، اما برخی محدودیت های نظامی و 
نبود زیرساخت های الزم برای پذیرایی از گردشگران، اجازه 

نداده گردشگران چندانی به آن راه پیدا کنند.

  توسعه گردشگری
جزیره الرک قرار بود در سال های اخیر به یکی از جاذبه های 
گردشگری استان هرمزگان تبدیل شود، برهمین اساس 
بکر بودن این جزیره به دلیل ساخت وسازهایی با محوریت 
توســعه گردشــگری، دســتخوش تغییرات محسوسی 
شده است. برهمین اســاس هم بود که درآخرین روزهای 
سال گذشته مســئوالن ازپیشــرفت 7۰درصدی دهکده 
گردشــگری جزیره الرک با اعتباری حدود 3۴۰میلیارد 

ریال خبردادند. 
براســاس اعالم مسئوالن اســتان، نصب مبلمان شهری، 
جداره کشی، بازسازی باغ ها، کف ســازی، نصب نماد های 
مختلف، ایجاد پارک، رینگ گردشگری دور جزیره و طرح 
هادی ازجمله طرح های درحال اجرا در جزیره الرک است. 

همچنین ساخت ســالن مسافری و ســایبان این طرح با 
اعتباری درحدود 8میلیارد ریال ازســوی بنیادعلوی و با 
هدف افزایش ســفر ها به الرک و توســعه اقتصادی مردم 
این جزیره درحال انجام و قرار است تا پایان سال جاری به 

بهره برداری برسد.
اینها درحالی اســت که براساس اعالم مســئوالن استان، 
بخشــی از جاده دور جزیره الرک نیز با امکانات مناســب 
اجرایی شــده و بقیه طرح نیز در مرحله قرارداد واگذاری 
به پیمانکار است تا به سرعت تکمیل شــود. دراین میان 
آنچه از تحوالت زیرســاختی در حوزه گردشگری الرک 
برمی آید، نشــان می دهد که با جذب سرمایه گذاری های 
بخش خصوصی، ظرفیت ها و زیرساخت های مناسب دراین 
جزیره ایجاد خواهد شــد؛ راهبردی که به دفعات ازسوی 

استاندار هرمزگان نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

  الیروبی بندرگاه
تحوالت در جزیره الرک تنهــا مربوط به اجرای طرح های 
گردشــگری نیســت. برهمین اســاس مدیرکل بنادر و 
دریانــوردی هرمزگان چنــدی قبل از الیروبــی بندرگاه 
این جزیره در راســتای ایفای مســئولیت های اجتماعی 
این ســازمان و رونق بخشی به معیشت ســاکنان جزایر 

خلیج فارس خبر داده بود.
»علیرضا محمدی کرجی ران« با اشاره به توجه ویژه سازمان 
بنادر برای رونق اقتصاد محلی و توســعه مناطق ساحلی 
کمتر برخودار ازجمله جزایــر خلیج فارس اظهار کرده بود 
که توسعه زیرساخت های بندری و حمل ونقل دریایی عالوه 
بر اشتغال زایی و توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه، تأثیر 
قابل توجهی بر بهبود معیشــت و زندگی ساحل نشینان و 
ساکنان جزایر خلیج فارس دارد. درهمین راستا فاز نخست 
الیروبی بندرگاه الرک ازجمله بنادر غیرملکی سازمان بنادر 
و دریانوردی با حجم 6۰هزارمترمکعب در ســال1396 و 

ازمحل اعتبارات استانی اجرا شده است.
گفته می شــود اجــرای فــاز دوم الیروبی ایــن بندرگاه 
سال گذشــته از محــل اعتبــارات اســتانی بــا حجــم 
67هزارمترمکعب آغاز شــده و تاکنون ۴2هزارمترمکعب 
از آن به سرانجام رسیده است . اینها درحالی است که بندر 
الرک شامل حوضچه، بازوی اصلی و فرعی، دایک ساحلی 
جنوبی و شرقی است که در شــمال جزیره ساخته شده. 

عملیات ساخت این بندرگاه در اواخر دهه7۰ شمسی آغاز و 
در سال138۴ به بهره برداری رسید. 

  پاسخ به دغدغه ها
درکنار این طرح ها، بنیادعلوی زیرنظر بنیاد مســتضعفان 
انقالب اسالمی نیز در راستای آبادانی مناطق محروم، جزیره 
الرک را در اولویت اجرای طرح محرومیت زدایی قرار داده و 
از سال1397 دراین زمینه فعالیت خود را آغاز کرده و قرار 

است که تا سال 1۴۰2 این طرح  به پایان برسد.
کارشناس مســئول پروژه های الرک در بنیادعلوی دراین 
زمینه می گوید: هدف و سیاست این بنیاد، محرومیت زدایی 
است و می خواهیم زیرســاخت های اولیه را دراین جزیره 
فراهم کنیم تا اگر کســی می خواهد سرمایه گذاری کند، 

امکانات اولیه و زیرساخت های موردنیاز فراهم باشد. 
»امین عباســی« می افزاید: هدف ما این نیســت که فقط 
فعالیت های گردشــگری داشته باشــیم و این جزیره هم 
دچار مشکالت جزیره هرمز شــود. به همین دلیل قبل از 
اجرای طرح، مطالعات گســترده ای انجام می شود. اکنون 
نوع سرمایه گذاری   که درجزیره جواب می دهد، گردشگری 
است، چراکه زودبازده است و می تواند مردم را امیدوار کند. 
وی ادامه می دهد: قبل از آغاز هــر کاری، مطالعات اولیه 
را انجام می دهیم. برهمین اســاس ابتدا با فرهنگ و آداب 
جزیره الرک آشنا و بعد وارد مرحله برنامه ریزی شدیم. پس 
از آن با اداره کل میراث فرهنگی مشورت و با کارشناسانی 
که درعرصه گردشگری فعالیت می کردند، صحبت کردیم. 
به این نتیجه رســیدیم که گردشــگری در جزیره الرک 
جوابگوست. براین اساس سعی کردیم یکی از اهداف مان، 
توسعه و رونق گردشگری باشــد، اما هدف ما تنها فعالیت 

دراین عرصه نیست.

***
در سال های اخیر عملیات اجرایی طرح های متعددی در 
جزیره الرک کلید خورده که هریک از آنها می تواند طبیعت 
بکر این جزیره را مانند جزایر گردشگری دیگر خلیج فارس 
ازجمله قشم و هرمز تحت تأثیر قرار دهد. اینکه آیا در آینده 
بازهم می توان همچنان شاهد سواحل شنی و مرجانی، آبی 
درخشان نوارســاحلی بود، از دغدغه های اهالی و فعاالن 

محیط زیستی استان است.
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