
يادداشت
ميثممظفر؛عضو شوراي شهر تهران

يكــي از موضوعات مهــم در بحــث آلودگي هوا، 
نوسازي خودروهاي فرســوده است. اكنون حدود 
80هزار دستگاه تاكســي در پايتخت وجود دارد و براي مقابله با منابع آالينده 
متحرك كه سهم زيادي در آلودگي دارند، ضروري است تا نوسازي اين ناوگان 
در اولويت قرار گيرد. دوره هاي پيشين وضعيت نوسازي تاكسي ها روند بسيار 
خوب و قابل قبولي داشت؛ به گونه اي كه فقط 700دستگاه تاكسي فرسوده در 
پايتخت باقي مانده بود و از اين رو مي توان به صراحت گفت اتفاقي كه سال ها 
پيش در ناوگان تاكسيراني تهران رخ داد، يك جهش بزرگ بود؛ چراكه امروز 
بيش از 47هزار دستگاه تاكسي فرسوده در تهران وجود دارد و درحقيقت اين 
اعداد و ارقام نشان مي دهد در فرايند نوســازي تاكسي هاي پايتخت عقبگرد 
داشــته ايم و كار خاص و ارزشــمندي صورت نگرفته اســت؛ از اين رو ناوگان 

تاكسيراني نيازمند توجه جدي مديريت شهري است. 
براي اينكه نوسازي تاكسي هاي فرسوده پايتخت با ســرعت انجام شود، بايد 
عوامل بازدارنده شناسايي شده و رفع آنها صورت گيرد. وامي كه به تاكسيرانان 
داده مي شود، بزرگ ترين مانع اين فرايند اســت؛ چراكه وام اعطايي با قيمت 

تمام شده و آورده تاكسيرانان تناسبي ندارد. 
به خودرويي كه 140ميليون تومان قيمت دارد، قطعا بايد 100ميليون تومان 
وام با بهره كم داده شــود، اما ميزان وامي كه پيش بيني شــده ترغيب كننده 
نيســت و از اين رو تاكســيرانان تمايلي به اين كار ندارنــد؛ بنابراين متوليان 
بايد از طريــق توافقات انجام شــده، منابع مالــي موردنيــاز را تأمين كنند. 
ارزش گذاري مناسب الشــه تاكســي يا به عبارت ديگر قيمت گذاري تاكسي 
اســقاطي هم عامل بازدارنده ديگري اســت كه بايد بازنگري شــود. اكنون 
هر تاكســي  فرســوده حدود 20ميليون تومان ارزش گذاري مي شــود كه با 
تورم و بحران اقتصادي تناســبي ندارد و الزم اســت ســازمان تاكسيراني از 
 ستاد حمل ونقل ســوخت افزايش ارزش گذاري الشه تاكســي ها را پيگيري 

كند. 
برخي از تاكسيرانان به دليل بدهي بانكي يا چك برگشتي در بلك ليست بانك ها 
قرار دارند و نمي توانند وام بگيرند. رفع اين موانع هم به تسريع فرايند نوسازي 
كمك مي كند. در دوره هاي پيشين از هيأت وزيران مصوبه اي دريافت شد مبني 
بر اينكه تاكسيرانان در ليست موارد اســتثنايي قرار گيرند و درصورت داشتن 
چك برگشتي يا بدهي بانكي باز هم بتوانند وام مربوط به نوسازي تاكسي هاي 
فرسوده را دريافت كنند كه اين مورد بار ديگر بايد پيگيري شود. توقع و انتظار 
هست تا سازمان مديريت و نظارت تاكسيراني شهر تهران و معاونت حمل ونقل 
و ترافيك توجه بنيادين به اين موضوع داشته باشــند و برنامه جهشي در اين 

مورد ارائه دهند. 
امروز وقتي از نوســازي 10هزار دســتگاه تاكسي در سال، ســخن به ميان 
مي آيد، اصال قابل قبول نيست؛ چراكه هر سال تعداد قابل توجهي از تاكسي ها 
به ســن فرســودگي مي رســند و از اين رو براي رسيدن به شــرايط مطلوب 
الزم است نوسازي با سرعت بيشــتري انجام شــود. به هر حال بايد پذيرفت 
نوســازي اين ناوگان در پايتخت عالوه بــر كاهش آلودگي، ســبب بهبود و 
خدمت رساني مطلوب تر به شــهروندان، ايجاد زيبايي بصري در خيابان هاي 
شــهر، تردد ايمن تر و ســالم تر و ترويج رفتارهاي صحيــح ترافيكي در ميان 
تاكســيرانان خواهد شــد؛ بنابراين اميدواريم اين روزها كــه همگي دغدغه 
ســالمت شــهروندان را داريم بتوانيم نوســازي تاكســي هاي پايتخت را با 
 نگرش ســالمت محور در اولويت قرار دهيم و اين فرايند با سرعت قابل قبولي 

پيش برود.

نوسازيناوگانتاكسيراني
دراولويتقرارگيرد

ديدگاه
غالمرضاامامي؛ پژوهشگر و مترجم

در گذر زمان، بســيار چهره ها كه در حياتشان مرده اند. 
هيچ حركتي و هيچ جنبشــي، هيچ صدايي و هيچ نوايي 
از آنان شنيده نمي شود. ديده بر ستم ها بسته اند و دل به 
دادگري نسپرده اند. بر دل و ديده قفل نهاده اند. بي آنكه آه 
ستمديده اي دل هاشان را بلرزاند، بي آنكه اشك يتيمي ديدگانشان را بگرياند، بي آنكه 
خون ناحقي چهره شان را درهم بيفكند، بي آنكه سفره اي خالي به انديشه شان وادارد. غم 
خويش مي خورند و كار خويش مي كنند، بي آنكه شوقي در سر داشته باشند و شوري در 

دل. بزرگان زر و زور و تزوير. غالمان دروغ و دغل.
به چهره شان بنگريد مردگاني كه راه  مي روند. به چهره هاي طالبان خشم و خون و خيانت 
بنگريد، داعيان جهل و جمود و جنايت. نه از پرواز پرنده اي در آسمان آبي دلشان مي لرزد 
و نه از شكفتن شبنمي بر گلي به شور مي آيند. رنگ آبي آسمان و رنگ سبز زمين با آنان 

بيگانه است؛ تنها خط سرخ خون بيماري شان را شفا مي بخشد.
روياروي آنــان در گذر تاريــخ رادمرداني هرچند اندك صف بســته اند كه به انســان 
مي انديشند، كه آزادي را باور دارند، كه دادگري را پاس مي دارند، كه مي كوشند ميراث 
سترگ گذشتگان را به حاضران و آيندگان برســانند. همچون پلي با خشت كلمات و 
واژه هاي زيبا »سرود جشن ها« را سرمي دهند و »آواي روزها« را مي سرايند. استاد و يار 
كهن ما كه از باده عشق، به خدا خلق خدا، سرمست بود، طاليه دار اين بزرگمردان اعصار 
است. در تمامي همدمي بيش از 50ساله با وي جز راست از وي نشنيدم. جز حق از وي 
نديدم. مردي كه مي كوشــيد چهره اي پاك از عدالت علوي را با زباني نو براي نسلي نو 
بازنمايد. رادمردي كه با انديشه اي بلند در پي نام و نان نبود، نام به ننگ نيالود و در انديشه 
بلند وي همه دادگران و آزادگان تاريخ از گذشته تا حال جاي داشتند. شگفتا، بزرگمردا، 
از آن رو كه فهميد »فيدل كاسترو« رهبر كوبا به نبرد با ستم پرداخته و به نان براي سفره 
خالي كوباييان دل بسته است، براي وي نامه اي نگاشت. حكيمي هرچند كه عمر بلندي 
داشت و كتاب ها و يادداشت هاي فراواني نگاشت، اما هرگز به »مصلحت« روي  نياورد و 

حقيقت را فداي مصلحت نكرد.
اســتاد بي بديل ما محمدرضا حكيمي همنــواي بينوايان بود. وي مي خواســت كه از 
پيرايه ها آيين را بپيرايد و به پااليش گفته هاي پيشينيان بپردازد. وي از پيروان مكتب 
»تفكيك« بود و دين و آيين را بي هيچ پيرايه اي مي پسنديد و خود سال ها فلسفه خوانده 
بود و از آراي فيلسوفان اسالمي بهره مند شده بود، اما خوش نداشت كه خودش را بين 
اصحاب فلسفه بگيرد. به همان سان كه از پيرايه هاي فلسفي بر آيين بيزار بود، به همان 
اندازه جمود و تحجر و تنگ نظري را خوش نداشت. مي توان با آراي وي - نه هر مدعاي 
پرسخني - بلكه فيلسوفاني صاحب نظر همراه و همدل نبود. اما از ياد نبايد برد كه وي از 
سويه هاي دل به آنچه مي گفت باور داشت و تلفيق فلسفه يوناني با اسالم را برنمي تافت.

شبي را به ياد مي آورم كه چند ســال پيش در محضري كه به افتخار وي در سراي نديم 
قديمي گرد آمده بوديم و از حاضران حجت االسالم حجتي كرماني را به ياد دارم، ساعت ها 
درباره فلسفه اسالمي سخن گفت. همه در شگفت شديم كه چگونه به آرا و انديشه هاي 
فيلسوفان اسالمي از محي الدين ابن عربي، سهروردي و مالصدرا چيره است اما با همه 
سخنان آنان هماهنگ و همراه نيســت. در آن محفل وقتي كه از سير تفكرات اسالمي 
سخن مي گفت، اين سروده زيباي نظامي را به يادم   آمد كه خطاب به پيامبر اسالم چنين 

مي گويد: بسي كمر بستند بر او برگ و ساز / گر تو ببيني نشناسيش باز.
حكيمي آيين پاك را همچون رود پرخروش مي دانست كه از 1400سال پيش در گذر 
زمانه روان شــده، اما در طول تاريخ بر او غبارها و زباله ها افزوده شده و اكنون آنچه در 

دست ماست، نه آن است كه در كتاب خدا و سيره پيشوايان آمده بود.
ازاين رو حكيمي همت گماشت و كتاب نفيس »الحياه« را به ياري برادرانش فراهم آورد؛ 
گنجينه اي يگانه از ميراث گذشتگان براي حال و آيندگان. جاي حكيمي خالي است در 

اين روزها، در اين شب ها، در شب تاريك بيم موج و گردابي چنين هايل.
حكيمي مانده است و مي ماند در گذر زمان و در درازناي تاريخ، پناه هر بي پناهي است و 
صداي هر بي صدايي و نواي دادگري و آزادگي هر انساني در همه زمان ها و همه مكان ها.

حكيميرفت؟حكيميماند

نگاه
محمدرضازائري؛ نويسنده و مدرس دانشگاه 

اســتاد عالمه محمدرضا حكيمي، يــادگار بازمانده از 
دوران آرمان خواهي و صداقت جويي، درگذشــت. اين 
انديشمند بزرگ و دانشمند فرزانه كه پديده اي كم نظير 
در جامعيت به شمار مي آمد؛ هم در معارف ديني و هم در 
ادبيات سرآمد بود و هم در ميدان عمل با تمام وجود به كار و تالش مردانه مي پرداخت. 
او همه وجودش باور راستين به آرمان بود؛ تا جايي كه براي تحقق آرمان هاي واال و 

ســاختن جامعه اي مطلوب، از آرزوهاي شخصي و تمنيات 
فردي گذشت. شخصيت او نمونه كامل يك عالم كالسيك و 

انديشمند آرماني بود كه نسل ما در كتاب ها مي خواند و در نقل ها مي شنيد و در وجود 
و زندگي او به وضوح مي توانست ببيند.

انديشمندآرماني
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داستان سفر 
نفتكش های 
ايرانی به   بيروت

 سخنگوي وزارت خارجه: 
براساس تصميم خودمان و اعالم 
 نياز دوستان و مشتريانمان نفت
و فرآورده هاي آن را مي فروشيم

لبنان در آتش بنزين
قاچاق و احتكار گسترده  بنزين 
و مازوت، دولت لبنان را ناچار به 

اتخاذ تصميمي پرهزينه براي حذف 
يارانه هاي سوخت كرده است

 بحران بنزين بار ديگر آتش خشم 
شــهروندان لبنانــي را شــعله ور 
كرده است؛ شــهرونداني كه طي 
2سال گذشته با پيامدهاي يكي از 
شــديدترين بحران هاي اقتصادي 
در تاريخ معاصر جهان دست و پنجه 
نرم كرده اند. دولت لبنان با گذشت 
چنديــن هفتــه از معضل قحطي 
سوخت در اين كشــور، سرانجام از 
روز دوشنبه نرخ جديد حامل هاي 
انرژي را در سراسر كشور اعالم كرد. 
بر اين اساس، قيمت بنزين و مازوت 
در لبنان تا 66درصد گران شــده 

است. صفحه هاي 2و23را بخوانيد.

سرگردان در دوراهي آموزش و سالمت
  اعضاي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در گفت وگو با همشهري از چگونگي حل تعارض  بين آموزش  و سالمت 

كودكان  و نوجوانان در دوره كرونا  و بازگشايي مدارس مي گويند

عليه  واكسن  هراسي

حملونقلعمومیرویريلبازسازی

همشهري شايعه ها و پرسش هاي عمومي درباره اثربخشي واكسن 
و انتظار براي ورود واكسن هاي خاص  را در گفت وگو با متخصصان 

ويروس شناس، عفوني  و اپيدميولوژي بررسي مي كند

شايعاتدربارهاثربخشيواكسنسينوفارمبرايسالمندان
درسويهدلتا،به3دليلنبايدمنجربههراسمردمشود
بخش زيادي از جمعيت سالمندان واكسينه شده اند  1

و اثربخشي واكسن در آنها رخ داده است
ساختار بدن افراد باالي 60سال به گونه اي است كه  2

ايمني به صورت آرام تر در آنها رخ مي دهد
تمام واكسن ها در برابر سويه دلتا اثربخشي پايين دارند 3

جست وجوگر عدالت
 رهبر معظم انقالب  اسالمی: ایشان عمر  را فارغ از آرایه ها 

و پیرایه های مادی در خدمت معارف واالی قرآن و سّنت گذراندند

پرونده ای در سوگ محمد رضا حكيمی، عالم دينی و  پژوهشگر برجسته

شهرداریتهراندردورهجديدفعاليت،مشكلاتوبوسهاومترويفرسودهراپيشرودارد
وبرنامهفوریاشراانجامتعميراتاساسیناوگانحملونقلعموميقراردادهاست

رئيسجمهوربهشهردارمنتخبقولدادهاستازحملونقلعموميحمايتكند
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صفحههاي9،8و22

صفحه12

صفحه10

3

باشويكوچك
انتقالبزرگ

 ردپای كرونا
 در گرانی هويج
توليدكنندگان و مسئوالن  

جهادكشاورزي معتقدند كمبود 
توليد در تابستان و افزايش ناگهاني 
مصرف به دليل كرونا عوامل اصلي 
رشد قيمت اين محصول  هستند

انتشار كليپ هايي از توزيع با كارت 
ملي در فضاي مجازي، كمبود هويج 
در غرفه هاي تره بــار و گراني يكباره 
آن به بحثــي داغ در بين خانواده ها 
به خصوص آنها كه بيمــار كرونايي 
دارند، تبديل شده است. قيمت هويج 
در حالي اين روزها در بازار آزاد سقف 
40هزارتومان را هــم رد كرده كه به 
اعتقاد مديرعامــل اتحاديه ميوه و 
تره بار تهران، بايد ۹هزار تومان باشد. 

صفحه6  را بخوانيد.
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خبرها

تاكنون 2كشــتي حامل سوخت و 
فرآورده هاي نفتــي از بندرگاه هاي گزارش

جنوب كشور به ســمت لبنان به راه 
افتاده اند. قرار اســت یكي ظرف امــروز و فردا در 
بندري در پاالیشگاه زهراني پهلو بگيرد و دیگري 
هم به فاصله چندروز در سواحل لبنان لنگر بيندازد. 
آنطور كه سيدحسن نصراهلل هم گفته، داستان یك 
كشتي و 2 كشتي هم نيست، قرار است دادو ستدي 
مستمر باشد كه تا رفع نياز لبنان به سوخت ادامه 
خواهد یافت. تا دیروز تنها خبر رسمي در این روند 
سخنان سيدحسن نصراهلل بود كه از شب عاشورا - 
پنجشنبه گذشته- موجي از واكنش ها را در بيروت 
و محافل سياسي اش به ارمغان آورده بود و بعد از آن 
نيز شامگاه یكشــنبه با تأكيد بر اینكه كشتي اول 
آماده تحویل سوخت است و كشتي دوم هم در راه 
اســت، از قاطع بودن روند تجارت سوخت ایران و 
تجار لبناني پرده برداشــت)دولت لبنان تا لحظه 
تنظيم این گزارش اعالم نظري نكرده اســت(. در 
داخل كشــورمان اما نقلــي از چند و چــون این 
نقل و انتقال و مراوده سياســي - اقتصادي تهران 
بيروت نبود جز گزارشي كه نورنيوز- سایت خبري 
نزدیك به شــوراي عالي امنيت ملي-  در این باره 
نوشت. براساس این گزارش محموله هاي سوخت 
ایراني كه سيدحسن نصراهلل امروز بدان اشاره كرده ، 
تماما از سوي گروهي از تجار شيعه لبناني خریداري 
شــده و از لحظه بارگيري به عنــوان مایملك آنها 
محسوب مي شود؛. گزارشي كه بر تجارت بين ایران 
و تجار لبناني صحه گذاشــت و عيــان كرد پول 

محموله ها نيز پرداخت شده است.

آنچه كه فروخته و خريداري شده يك موضوع 
طبيعي است

دیــروز یعنــي 72ســاعت پــس از ســخنان 

سيدحســن نصراهلل درمورد تجارت ایران با تجار 
لبناني، اما پاي این بحث - ســفرهاي كشتي هاي 
سوخت بر ایراني به مقصد لبنان - به نشست خبري 
ســعيد خطيب زاده، ســخنگوي وزارت خارجه 
كشورمان باز شد و بعد از چند روز سكوت، موضع 

رسمي كشورمان را در این باره آشكار كرد.
دفاع تمام قد وزارت خارجه از این مبادله، آب پاكي 
را روي دســت مخالفان آن ریخــت و به تعبيري 
دیگر از اســترات ژي جدید كشــورمان در روابط با 

كشورهاي دوست و همراه خود هم پرده برداشت؛ 
اســتراتژي  اي كه  از آغاز روندي نو بــراي مقابله 
با تحریم هاي آمریــكا در حوزه نفتــي و تجاري 
ایران خبــر مي دهد. در همين راســتا هم بود كه 
خطيــب زاده برخالف شــائبه آفریني هاي برخي 
رسانه هاي عربي و غربي در منطقه، داستان حركت 
كشتي هاي ســوخت بر ایران به مقصد بنادر لبنان 
را تجارتي مرسوم و معمول دانســت و در این باره 
گفت: تجارت عادي در حوزه هاي مشــروعي مثل 

انرژي یك تصميم حاكميتي و یك تصميم عادي 
مرسوم است و ما براساس تصميم خودمان و اعالم 
نياز دوستان و مشــتریانمان نفت و فرآورده هاي 
آن را مي فروشــيم. در این مقطع خاص شاهد رنج 
طراحي شده عليه مردم لبنان هستيم. مردم لبنان 
مردم پرغروري هستند كه متأسفانه با زد و بندهاي 
سياسي و طراحي هاي انجام شده پشت پرده عناصر 

صهيونيستي دچار مضيقه شده اند.
او تأكيد كرد كه ما به عنوان كشــوري كه سال ها 

تحت تحریم هاي یكجانبــه بوده ایم، مي دانيم كه 
برخي  كشــورها دچار اعتياد به تحریم هستند و 
از درد و رنج ملت ها براي تحقق اهداف نامشــروع 
سياســي خود اســتفاده مي كنند و ایران در كنار 
دیگر كشورها اجازه نمي دهد كه نظام سلطه چنين 
اقداماتي را انجام دهد. خطيــب زاده افزود: آنچه 
فروخته و خریداري شده یك موضوع طبيعي است 
و ما اعالم آمادگي مي كنيم كه اگــر دولت لبنان 
هم تمایل داشــته باشــد، به غير از خریداري كه 
توســط تجار لبناني انجام شده است، حاضریم كه 
سوخت به دولت این كشور بفروشيم. دفاع صریح 
ســخنگوي وزارت خارجه از تجارت فرآورده هاي 
نفتي ایران بــا تجار لبناني حكایــت از عزم قاطع 
مسئوالن كشورمان براي استمرار این روند با وجود 
آگاهي از مخاطرات احتمالي آن مي دهد.  البته این 
نخستين بار نيست كه ایران رسما و آشكارا برخالف 
تحریم هاي آمریكا در حوزه نفتي تجارت مي كند، 
پيش تر نيز در تابستان سال گذشته با راهي شدن 
10 نفتكش از ســوي بنادر جنوبي ایران به سمت 
ونزوئــال، عزم ایران بــراي مقابله بــا  تحریم هاي 

همه جانبه ایاالت متحده آمریكا آشكار شده بود.
اگرچه این روند مسير پرفرازوفرودي را طي مي كند 
و گاه منجر به توقيف نفتكش هاي ایراني شده  و گاه 
در دل خود داستان ها و روایت هاي ميهن پرستانه اي 
را رقم زده، اما عزم ایران براي خروج از تحریم هاي 
آمریكا و یاري دادن به دیگر كشورهایي چون ونزوئال 
یا لبنان كه در شرایط مشــابهي اوضاع اقتصادي 
و معيشتي مردم شــان به تنگ آمده است، گویاي 
استرات ژي جدید ایران در قبال تحریم هاي آمریكا و 
هم پيمانانش است كه به نظر مي رسد در لواي آن هم 
فرار از تحریم ها و انزواهاي اقتصادي را نشانه گرفته 
است و هم دوري از تنش سازي  هاي آشكار و پنهان 

اسرائيل در منطقه را.

داستان سفر نفتكش هاي ايراني به مقصد بيروت
سخنگوي وزارت خارجه: براساس تصميم خودمان و اعالم نياز دوستان و مشتریانمان نفت و فرآورده هاي آن را مي فروشيم

  گفت وگوي تلفني رئيسي با صدراعظم اتريش
رئيس جمهور تأكيد كرد كه گروه هاي مختلف افغانستاني در تعامل باهم 
از فرصت خروج آمریكایي ها براي ایجاد یك الگوي حكمراني فراگير 
بهره بگيرند. به گزارش ایسنا، سيدابراهيم رئيسي، رئيس جمهور، دیروز 
در گفت وگوي تلفني »سباستين كورتس« صدراعظم اتریش با وي، با 
اشاره به سابقه ۵00ساله روابط دوستانه و سازنده 2كشور، گفت: این 

سابقه طوالني، سرمایه ارزشمندي براي آینده روابط است.
رئيس جمهور با بيان اینكه با وجود اراده و انتفاع از تعامالت اقتصادي، 
كاهش مبادالت تجاري 2كشــور مبنا و توجيه منطقي ندارد، گفت: 
باید حافظ منافع 2كشور باشيم و اجازه ندهيم بدخواهان با ترفندهاي 
مختلف بر این روابط تأثير بگذارند. رئيســي در ادامه این گفت وگو با 
اشاره به ســؤال صدراعظم اتریش درباره رویكرد جمهوري اسالمي 
ایران در قبال تحوالت اخير افغانستان، تصریح كرد: اگر به تاریخ معاصر 
افغانستان دقت كنيم، مي بينيم از وقتي آمریكایي ها دخالت در امور این 

كشور را آغاز كردند، افغانستان یك روز خوش ندیده است.
وي افزود: معتقدیم جریان هاي مختلف افغانستاني باید خروج آمریكا را 
به مثابه یك نقطه عطف درنظر گرفته و در تعامل با یكدیگر به یك الگوي 

حكمراني مورد قبول عموم مردم دست یابند.
سباستين كورتس، صدراعظم اتریش نيز در این گفت وگوي تلفني با 
اظهار اميدواري نسبت به تداوم و گسترش روابط دوجانبه دوستانه و 
سازنده در عرصه هاي مختلف با كشــورمان، گفت: اميدواریم دولت 
جدید ایران در ایجاد شــكوفایي اقتصادي و اجتماعي براي مردم این 
كشور بيش از پيش موفق باشــد و در عرصه بين المللي نيز مذاكرات 
اتمي دولت ایران با كشورهاي طرف مذاكره هر چه سریع تر آغاز شده و 

با موفقيت به پایان برسد.

  ادعاي آمريكا درباره هدف قرار دادن پهپاد پيشــرفته 
ايراني در سوريه

ارتش آمریكا ادعا كرده است یك هواپيماي بدون سرنشين را در سوریه 
هدف قرار داده كه گفته مي شود متعلق به ایران بوده است. به گزارش 
ایسنا  به نقل از خبرگزاري رویترز، ِوین ماروتو، سخنگوي ائتالف تحت 
رهبري آمریكا در این باره گفت: هواپيماهاي ائتالف روز گذشته موفق 
شدند یك هواپيماي بدون سرنشين را رهگيري كنند و در منطقه مرزي 
با سوریه هدف قرار دهند. این مقام ارتش آمریكا در ادامه تصریح كرد 
كه این هواپيماي بدون سرنشين روز شنبه در شرق سوریه توسط یك 
جت جنگنده هدف قرار گرفت. پهپاد مذكور از انواع پيشرفته پهپادهاي 

موجود در جهان بود.

  سردار جاللي: درگير 6مدل جنگ سايبري هستيم
رئيس ســازمان پدافند غيرعامل كشــور با بيان اینكه درگير 6مدل 
جنگ سایبري هستيم، گفت: از منظر پدافند غيرعامل، تضمين تداوم 
كاركردهاي اساسي فضاي سایبري كشور و ضرورت آمادگي در برابر 
تهدیدات 2ضرورت حياتي در حوزه زیرســاخت هاي ارتباطي است. 
به گزارش ایسنا، سردار غالمرضا جاللي تصریح كرد: جنگ سایبري 
زیرساختي، جنگ ســایبري نظامي، جنگ شــبكه هاي اجتماعي، 
جنگ ســایبري در حوزه مالي-پولي- ارزي، جنگ سایبري در حوزه 
شهر هوشمند و جنگ سایبري هيبریدي انواع جنگ هاي سایبري را 

تشكيل مي دهند.

  ابراز اميدواري جاگاريان درباره سفر رئيسي به مسكو
سفير مسكو در تهران نسبت به سفر رئيس جمهور جدید ایران به مسكو 
در آینده براي دیدار با رئيس جمهور روســيه ابــراز اميدواري كرد. به 
گزارش ایسنا، لِوان جاگاریان  گفت: همانطور كه مي دانيد، پيش از شروع 
این بيماري همه گير، روساي جمهور ما در حاشيه بسياري از رخدادهاي 
بين المللي در روسيه و در ایران دیدار مي كردند. جاگاریان در این راستا 
ادامه داد: اميدواریم با عادي شدن شرایط این بيماري همه گير، شرایط 

درست براي آن ]سفر به مسكو[ فراهم شود.

رئيس قوه قضایيه در ادامه 
روند سركشــي هاي اخير قضايي

خود از برخــي زندان ها به 
مدیران ارشد دستگاه قضایي مأموریت 
داد كه سركشي از بازداشتگاه ها، زندان ها 
و حتي كالنتري ها را در دستور كار قرار 

دهند.
 غالمحسين محسني اژه اي كه در جلسه 
شــوراي عالي قضایي ســخن مي گفت 
همچنين بر تداوم روند آزادي مشروط 
و ارفاق قانوني به كساني كه حضورشان 
در زندان ضرورتي نــدارد، تأكيد كرد. 
او همچنيــن بر ادامه نظــارت بر تحت 
نظرگاه ها و زندان ها تأكيد كرد و متذكر 
شــد تحت نظر گاه ها و بازداشتگاه هاي 
كالنتري ها و اداره آگاهي باید بيشــتر 
مورد بازرســي قرار گيرند تا مشكالت 

و مسائل این مجموعه ها برطرف شود.
او پيــش از ایــن نيــز در اظهاراتي در 
دادگستري شهر قدس گفته بود: »قرار 
بازداشــت موقت تا آنجایي كه ضرورت 
دارد، صادر نشود و آنهایي هم كه ضروري 

اســت با مالحظه دقيق قانون باشــد. 
در اینگونه موارد بازداشــت موقت هم 
پرونده ها باید زودتر و سریع تر رسيدگي 

شود تا زمان بازداشت كمتر شود.«
محســني اژه اي دهم تيرماه به ریاست 
قوه قضایيــه منصوب شــد و تاكنون از 
زندان هاي اویــن و رجایي شــهر كرج  

بازدید كرده است.
كاهش بازداشــت هاي موقت و رعایت 
مدت زمــان ایــن بازداشــت ها تأكيد 
چندباره محسني اژه ای در مدت ۵0روز 

مسئوليت خود بوده است.

برخورد با خائنان در سالمت مردم
رئيس قوه قضایيــه در بخش دیگري از 
جلســه دیروز با مدیران ارشــد قضایي 
خطاب به آنان تأكيد كــرد: » باید براي 
صيانت از اعتبار كادر درمان كشــور با 
كســاني كه با احتكار یا فــروش داروي 
تقلبي و اقدامات مشابه نسبت به سالمت 
مردم خيانت و كار خادمــان اصلي این 
عرصه را بي نتيجه یا كم نتيجه مي كنند، 

قاطعانه برخورد شــود. محسني اژه اي 
بــه دادســتان كل كشــور به عنــوان 
مدعي  العموم و سازمان بازرسي مأموریت 
داد با كســاني كه در این شرایط سخت 
نسبت به ســالمت مردم در هر حوزه اي 
از پيشگيري تا درمان خيانت مي كنند، 
با جدیت و حساســيت برخورد كنند و 
اجازه ندهند زحمات مدافعان ســالمت 

زیرسؤال برود.
او همچنيــن در ابتداي ســخنان خود 
با اشــاره به آغاز هفته دولت و ســالگرد 
انفجار دفتر نخســت وزیري در هشتم 
شهریور1360به روحيه مردمي شهيد 
رجایي اشاره كرد و گفت: اگرچه حفاظت 
از كســاني كه به مردم خدمت مي كنند 
امري الزم و حتي گاهي واجب است، اما 
نباید این حفاظــت بيش از حد ضرورت 
باشد. نباید به بهانه حفاظت، مزاحمتي 
براي مردم ایجاد كــرده و از مردم جدا 
شــویم، اما متأســفانه گاهي احساس 
مي شــود كه براي مردم دردسر و براي 
بيت المال هزینه ایجاد مي شود كه باید 
نسبت به این مســئله ارزیابي مجددي 

داشت.
به گــزارش ميــزان، تأكيد بــر اولویت 
اســترداد امــوال مــردم در جرایــم 
كالهبــرداري، تذكــر نســبت به خأل 
بانــك اطالعاتــي جامع اســتعالمات 
براي شناســایي فوري اموال و كمك به 
مالباختگان، ضرورت تبيين دقيق موارد 
ارجاع شده به كارشناسي و تعيين مدت 
براي كارشناســي ها و تأكيد بر برخورد 
مركز حفاظت و اطالعات قوه قضایيه با 
موارد خالفي كه در فرایند دادرســي و 
كارشناسي ها صورت مي گيرد، تذكرات 
دیگر محســني اژه اي در جلسه دوشنبه 

شوراي  عالي قضایي بود.

روزهاي شلوغ و پرتب وتاب بهارستان 
براي بررسي وزراي پيشنهادي دولت مجلس

ســيزدهم ادامــه دارد. نمایندگان 
مجلس تاكنون صالحيت11 وزیر پيشنهادي كابينه 
ســيزدهم را بررســي كردند و طبــق گفته هاي 
سخنگوي هيأت رئيسه مجلس این روند تا چهارشنبه 
ادامه خواهد داشت. در جلسه علني فردا، چهارشنبه 
مجلس رأي اعتماد به 19وزیر پيشنهادي در دستور 
كار نمایندگان قرار خواهد گرفت. قرار اســت این 

رأي گيري به صورت كتبي و مخفي انجام شود.
جلسه دیروز مجلس با ادامه بررسي صالحيت بهرام 
عين اللهي، وزیر پيشنهادي بهداشت و درمان آغاز 
شد و ســپس به وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي 
رسيد؛ جایي كه مخالفان از بي تجربگي و عدم پيشينه 
اجرایي مرتبط حجت  عبدالملكــي انتقاد كردند و 
از سوي دیگر موافقان از فسادستيزي و تخصص او 
سخن گفتند. اما در ميان مبارزه با فساد در وزارتخانه 
طویل و عریــض كار و زیرمجموعه هاي اقتصادي 
متعدد آن از كليدواژه هاي سخنان نمایندگان و البته 
وزیر پيشنهادي بود. در جریان بررسي صالحيت وزیر 
پيشنهادي كار، محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس به 
ابهامات درباره علني یــا محرمانه بودن رأي اعتماد 
نيز پایان داد و گفت كــه طبق قانون این راي گيري 
محرمانه خواهد بود. او در پاســخ بــه تذكر یكي از 
نمایندگان كه خواستار برگزاري جلسات غيرعلني 
براي بررسي صالحيت وزرا بود نيز تأكيد كرد كه این 
جلسات طبق قانون به صورت علني برگزار مي شود 
و صداوسيما نيز آن را به شكل زنده پخش مي كند. 
قاليباف گفت كه »این یكي از مزیت ها و فرصت هاي 

قانون اساسي و آیين نامه داخلي است.« 

رودررويي موافقان و مخالفان و وعده هاي وزرا
جلســات مجلس از روز شــنبه در نوبت هاي صبح 
و عصر در حال برگزاري اســت و صالحيت وزراي 
پيشــنهادي آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري 
اطالعات، اطالعات، امور اقتصــادي و دارایي، امور 
خارجه، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تعاون، 

كار و رفاه اجتماعي، جهاد كشاورزي، دادگستري، 
دفاع و راه و شهرسازي مورد بررسي قرار گرفته است. 
دیروز نيز طبق روال هميشگي موافقان و مخالفان 
وزیر پيشنهادي كار پشت تریبون رفتند تا در رد یا 
تأیيد او صحبت كنند. ســيدناصر موسوي الرگاني، 
نماینده فالورجان در مخالفت با عبدالملكي گفت: 
»تاكنــون وزراي آن در قد و قامــت رئيس جمهور 
بوده اند و سابقه نمایندگي و وزارت داشته اند، بر این 
اساس مصري، شریعتمداري و عباسي از باتجربگان 
و خبرگان به عنــوان وزیر این وزارتخانــه بوده اند؛ 
لذا باید فردي در تراز آقاي مخبــر براي آن معرفي 
مي شــد؛ چراكه در وزارت كار امكان آزمون و خطا 
وجود ندارد.« به گــزارش خانه ملت، الرگاني حتي 
معرفي عبدالملكي را »ظلم به آینــده این جوان« 
دانست. عبدالحســين روح االميني، نماینده تهران 
نيز در مخالفت با برنامه هاي عبدالملكي گفت كه او 
اشراف و پختگي الزم براي تصدي وزارت كار را ندارد 
و افزود: »وزارت تعاون جاي تئوري پردازي نيست و 
آقاي رئيســي نيز در صحبت هاي خود گفته اند كه 
برخي وزراي پيشــنهادي را نمي شناسند و از فيلتر 
كارگروه عبور كرده اند. همچنين برخي از این وزراي 

پيشنهادي قرار بود شب قبل تصدي یك وزارتخانه 
را داشته باشــند، اما صبح به عنوان وزیر پيشنهادي 

وزارتخانه دیگري معرفي شدند.« 
در مقابل امــا كميســيون هاي مرتبط بــا گزینه 
پيشنهادي وزارت كار موافقت كردند. بهزاد عليزاده، 
نماینده دهلران نيز در نطــق موافقت با برنامه هاي 
عبدالملكي گفت: »اعضاي كابينــه داراي روحيه 
جهادي، انقالبي، فسادســتيز و تخصصي هستند. 
درون مجلس و خارج از آن نسبت به اعضاي كابينه 
انتقاداتي وجود دارد، اما كابينه از وزن الزم براي اداره 
كشور برخوردار است.« علي اكبر بسطامي، نماینده 
ایالم نيز به عنوان موافــق گفت:  »این جوان انقالبي 
برگرفته از مكتب امامين انقالب، با عملكرد بســيار 
مثبت در حوزه اشــتغال، كارآفریني و صندوق هاي 
بازنشستگي اســت و هر جایي كه مسئوليت داشته 

توأم با توفيق بوده است.« 

عبدالملكي: پاي ريشه كن كردن فساد مي ايستم
در ادامه جلســه نوبت به حجت  عبدالملكي، وزیر 
پيشــنهادي كار رســيد تا از برنامه هاي خود دفاع 
كند. او در پاسخ به انتقادات درباره تجربه و پيشينه 

قاضي القضات درپي بندزدايي
محسني اژه اي خواستار تداوم روند آزادي مشروط و ارفاق قانوني به جمعي از زندانيان شد

منشور زندانباني الجوردي كهنه نشده است
محمدمهدي حاج محمدي، رئيس سازمان زندان ها در توييت اخير خود به 
مناسبت سالگرد شهادت اسداهلل الجوردي، رئيس سابق سازمان زندان ها 
نوشت: بيست و سومين سالگرد شهادت ســتاره آسمان زندانباني، شهيد 
الجوردي را گرامي مي داريــم. او مي گفت: زندانباني را با افتخار، ســمت 
معلمي خود مي دانم. منشور زندانباني ۲۳بندي او هنوز كهنه نشده و جامعه 
زندانباني، خود را متعهد به رعايت آن مي داند. ۲بند از آن را ببينيد: 1- تلقي 
ما از زنداني بر اين استوار است كه او يك انسان قابل تغيير و در حال تنبيه 
و آموزش اســت نه خاطي جنايتكار حين ارتكاب به جرم. ۲- براي زنداني 
شخصيت قائل شويم و تمامي تالش خود را در جهت بازگرداندن شخصيت 
حقيقي و پنهانش به كار گيريم و با او با احترام، با محبت، بســيار دوستانه و 
مودبانه برخورد كنيم و اجازه ندهيم هيچ ماموري به حريم شخصي زنداني 

اهانت يا تجاوز كند.

ث
مك

جدال موافقان و مخالفان برسرتخصص و تجربه
مجلس تاكنون صالحيت 11وزیر پيشنهادي را بررسي كرده و فردا رأي اعتماد به كابينه سيزدهم را در دستور كار خواهد گذاشت

خود گفت: »من دكتري علوم اقتصادي از دانشگاه 
اصفهــان و عضو هيــأت علمي دانشــكده اقتصاد 
دانشــگاه امام صادق با مرتبه دانشــياري هستم و 
مفتخرم بيش از نيمي از عمر 40ساله خود را صرف 
فعاليت هاي اجرایي و مدیریتي كرده ام. همچنين در 
زیرمجموعه هاي وزارتخانه هاي كار و امور اقتصادي، 
استانداري كردســتان، كميته امداد امام خميني و 
بيش از 10مجموعه اقتصادي بزرگ كه هركدام ده ها 

هزار ميليارد تومان سرمایه  دارد، فعاليت كرده ام.«
 او ادامه داد: »تا كي بنشينيم و بگویيم مافيا جایي 
را گرفته اســت؟ برخي در این زمينه جوســازي و 
دروغ پراكني مي كنند كه باید بگویم بنده پاي مسئله 
ریشه كن كردن فساد از مجموعه هاي این سيستم 
مي ایستم و پشتيباني رئيس جمهور را نيز دارم كه 
ان شــاء اهلل پشــتيباني مجلس انقالبي فسادستيز 
را هم مي گيرم.« عبدالملكي گفت كه »براســاس 
اصل شایسته گزیني، اگر مدیري كه انتخاب كردیم 
ناكارآمد شده یا مرتكب فساد شــود، وي را بركنار 
مي كنيم؛ چــرا كه این مجموعه بــراي من نبوده و 

متعلق به بيت المال است.« 
پس از پایان بررسي صالحيت وزیر پيشنهادي كار نيز 
او در نامه اي به مجلس اظهارات خود درباره مبارزه با 
مفسدان زیرمجموعه هاي وزارت كار را به این شكل 
تصحيح كرد: »درخصوص مبــارزه با رانت جویان و 
مفسدان منصوب در زیرمجموعه هاي وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي و برخورد با ایشان، مراد اینجانب 
از وابســتگان به بيوت آیات عظام افراد ســودجو و 
مشــخصي هســتند كه با ادعاي كذب، با نزدیكي 
به بيوت علما به دنبال سوءاســتفاده و تحقق نيات 
سودجویانه خود هستند و روشن است حفظ احترام 
مراجع عظام و بيوت آن بزرگــواران بر همه ما الزم 
بوده و آن بيوت از نكات بيان شده مبراست.«  پس از 
نطق موافقان و مخالفان وزیر پيشنهادي كار، نوبت 
به بررسي صالحيت جواد ساداتي نژاد، امين حسين 
رحيمي و محمدرضا آشــتياني و رســتم قاسمي 
وزراي پيشنهادي جهادكشــاورزي، دادگستري، 
دفاع و راه  و شهرسازي رســيد؛ روندي كه به دليل 
اقبال اكثریت نمایندگان از آنان روي خطي صاف و 
بدون حاشيه ادامه یافت؛ چراكه هيچ كدام از وزراي 
پيشنهادي مذكور مخالفي نداشــته اند به همين 
دليل موافقان آنها نيز نطق نكردند و جلسه مجلس 
به شنيدن دفاعيات وزراي پيشنهادي محدود شد .

از یك ســال پيش جنــگ همه جانبه 
اقتصادي ای عليه مــردم لبنان اعالم 
شده است. اول سپرده هاي بانكي این 
كشــور یك مرتبه ناپدید شد و بعد هم 
معلوم نشــد چه بالیي بر سر موجودي 
بانك مركزي اش آمد. در ادامه، دولت 
اعالم كرد كه نمي تواند یارانه سوخت و نان را بدهد و از آنجا كه امكان 

خرید با دالر وجود ندارد لبنان دچار مشكل سوخت شد.

با بروز مشكل سوخت در این كشــور، ایران حاضر شده كه به این 
كشور نفت بفروشد و با خریداري چند محموله از سوي تجار لبناني، 
اكنون كشتي هاي سوخت ایراني در راه لبنان هستند؛ امري كه ابتدا 
از سوي سيدحسن نصراهلل اعالم شد و ایران هم روز گذشته به طور 

رسمي آن را تأیيد كرد.
آنچه انجام شده این است كه این كشتي هاي سوخت توسط تجار 
لبناني از ایران خریداري شده اســت اما نه با دالر بلكه با لير و این 
تسهيالتي است كه عمال ایران به لبنان و تجار این كشور براي خرید 

این سوخت داده است.
قطعا هــر اقدامــي در جهت شكســتن محاصره لبنــان، یعني 
خنثي سازي طرح آمریكا؛ لذا آنچه اتفاق افتاده تالش براي كم كردن 
فشار بر مردم لبنان و خنثي سازي طرح محاصره و فشار حداكثري 

بر جامعه لبنان است.
درپي این اقدام، آمریكا كه احســاس كرد بدنام شــده  است، فورا 
به واسطه سفير خود با رئيس جمهور لبنان، آقاي عون، تماس گرفت 
و اعالم كرد كه ما دلمان براي لبنان و جامعه لبنان مي تپد و برق را 
از طریق سوریه و اردن به لبنان مي رسانيم و 4كشتي سوخت هم 
به لبنان وارد مي شود و گاز را هم از مصر به آنجا مي رسانيم. مبلغ 
اینها هم چون بانك مركزي لبنان مي گوید پول ندارم از طریق بانك 

بين المللي تامين و به عنوان وام به لبنان داده مي شود. قسط هاي آنها 
هم از سال آینده پرداخت شود.

این تالش ها نشان مي دهد كه این اقدام حزب اهلل اقدامي استراتژیك 
است كه نفت هنوز به مقصد نرسيده، تأثيرات خود را گذاشته است. 
ضمن اینكه به مردم لبنان هم نشــان مي دهد دشــمن كيست و 
دوست كيست. چه كسي به دنبال فشــار حداكثري بر مردم لبنان 

است و چه كسي به دنبال حل مشكالت جامعه لبنان است.
مجموعه این مسائل االن در مقابل هم قرار گرفته و جامعه لبناني 
هم قضاوت هاي سياسي خود را نسبت به این رفتارها انجام مي دهد.

آنچه هســت ما تاكنون فروش نفــت به لبنان نداشــته ایم و این 
نخستين بار است كه ایران به لبنان نفت مي فروشد و آن هم به تجار 

لبناني نه به دولت لبنان.
ضمن اینكه این اقدام در زماني اتفاق افتاد كه آمریكا از هم پيمان 
خود در افغانستان چشم پوشــي كرد و اجازه داد كه سقوط كنند 
و با سر به زمين بيایند، درحالي كه ایران نشــان داد كه همواره از 
هم پيمانان خودش حمایت مي كند. این برجستگي نوع رفتار در 
چارچوب محور مقاومت و خــارج از آن را كامال نمایان مي كند و 
به شــدت به زیان آمریكا و هم پيمانانش در منطقــه خواهد بود و 

تصویري منفي از آنها را به مردم منطقه ارائه مي كند.

آنچه  روشن است حمایت هاي ایران از حزب اهلل و ارسال كمك هاي 
ایران در ابعاد مختلف اســت و رابطه ایران با لبنــان هم از طریق 
حزب اهلل بوده است. اما حال این محموله سوخت نه براي حزب اهلل 

كه براي كل لبنان و مردم این كشور است.
حزب اهلل اما پوشش سياسي خود را بر این انتقال قرار داده است و 
با آغاز حركت این كشتي ها، آنها را لبناني اعالم كرد و گفت از نگاه 
حزب اهلل این كشتي ها بخشي از سرزمين لبنان هستند و هرگونه 
تعرض به آنها از طرف رژیم صهيونيستي به معناي جنگ عليه منابع 
سوختي لبنان اســت كه در این صورت حزب اهلل سكوهاي انرژي 

رژیم صهيونسيتي را مورد حمله قرار خواهد داد.
در حقيقت این معادله جدیدي است كه حزب اهلل انجام داد، آن هم 

نه براي خودش بلكه براي جامعه لبنان.
ایران و حزب اهلل با علني كردن این انتقال نفت در حقيقت به دنبال 
ایمن سازي این محموله ها و ممانعت از تعرض به آنها بودند. با این 
اقدام رژیم صهيونيستي دیگر اقدامي عليه این محموله انجام نخواهد 
داد چراكه مي داند اگر حمله كند حزب اهلل پاسخ مي دهد و چنين 
تنشي مي تواند شرایط بسيار پيچيده اي را در منطقه ایجاد كند. لذا 
آنچه اتفاق افتاده تالش براي ایمن سازي بود، نه اقدامي براي ایجاد 

چالش در مدیترانه. 

 چرا ايران انتقال سوخت
به لبنان را پنهان نمي كند؟

حسين رويوران
كارشناس مسائل خاورميانه

نگاه
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 بعيد اســت كه امسال هم 
مدارس و دانشگا ه ها حداقل گزارش

براي نيم فصل تحصيلی اول 
باز  شــوند. بــا این حــال،  مــاه مهر كه 
فرامي رســد حدود 30درصد به ترافيك 
شــهر افزوده مي شــود. تجربه مهر سال 
گذشــته نيز بر چنيــن موضوعي صحه 
مي گذارد. بازگشت ساعت رسمي كشور به 
حالت عادي )كشــيده شــدن ســاعت 
یك ســاعت به عقب تر(، كوتاه تر شــدن 
ساعات روشن روز و افزایش جنب وجوش  
شهروندان براي انجام كارهاي اداري و... 
همگي باعث مي شوند تا ترددهاي شهري 
در نخستين ماه پایيز افزایش یابد. در این 
ميان، باري كه ناوگان حمل ونقل عمومي 
براي جابه جایي مسافران به دوش مي كشد 
نيــز افزایش مي یابــد و اگــر تمهيداتي 
اندیشــيده نشــود، بي تردید هم شهر در 
بسياري از معابر طي شبانه روز قفل خواهد 
شد و هم مسافران بيش از هر زمان دیگري، 
كيپ تا كيپ هم ســوار متــرو و اتوبوس 
مي شوند تا به تبع، جوالن كرونا بيشتر شده 
و جمعيت بيشتري گرفتارش شوند. در این 
بيــن، مدیریت شــهري جدیــد برنامه  
فوري اش را بر نوسازي ناوگان هاي فرسوده 
تنظيم كرده است. در این راستا، قرار است 
31رام قطار براي مترو اورهال )بازسازي( 
شوند و اتوبوس هایي كه به دليل نقص فني 
در پاركينگ ها متوقف هستند، تعميرات 
اساسي شده و سریعا به ناوگان حمل ونقل 
همگاني اضافه شوند. این در حالي است كه 
2ایستگاه شهيد رضایي و توحيد به ترتيب 
در خطــوط 6و 7نيز احتمــاال در پایان 
شهریور ماه یا نهایتا مهر ماه به بهره برداري 
مي رســند و آمــاده خدمت رســاني به 
شــهروندان در فصل پایيز مي شــوند. به 
همين دليل، دیروز 2عضو شوراي شهر و 
معاون حمل ونقل و ترافيك شــهرداري 
تهــران از آخرین روند عمليــات اجرایي 

ساخت این 2ایستگاه بازدید كردند.

در انتظار 630واگن مترو و فعال شدن 
اتوبوس هاي غيرفعال

ناوگان اتوبوسراني به شدت فرسوده است 
و مترو، انتظار واگن هاي نو را مي كشــد. 
البته برخي از قطارهــا و واگن هاي مترو 
نيز از محدوده الزم براي تعميرات اساسي 
عبور كرده اند. بدهي هایي كه در گذشته 
براي توسعه شــبكه حمل ونقل عمومي 
به وجود آمده باعث شده كه براي تامين 
منابع مالي موانعي ایجاد شــود. تورم و 
افزایش هزینه ها هم مشــكالت را بيشتر 
كرده اســت. قيمت هر واگن مترو و هر 
دستگاه اتوبوس بي آرتي آنقدر زیاد است 
كه نمي توان به خریدن آنهــا در زماني 
كوتاه اميد داشــت و چشــم شهرداري 
به تامين اعتبــار اوليــه فاینانس خرید 

630واگن از چين است.
در مورد بخش اتوبوسراني باید گفت كه 
از ميان 5300 دستگاه فعال، 60درصد 
فرســوده هســتند و نكته اینجاست كه 

براي دميــدن جان تازه به اتوبوســراني 
باید به فوریــت 6800اتوبوس جدید به 
این شبكه اضافه شود. متروي تهران نيز 
به 1500واگن نياز دارد تا بتواند به طور 
كامل به خدمات رســاني بپردازد. هزینه  
تامين این دســتگاه ها آنچنان زیاد است 
كه در توان مالي شهرداري قرار نمي گيرد 
و ضرورت حمایت دولت را بيشتر نشان 

مي دهد.
در این ميان شوراي شهر جدید و شهردار 
منتخب تهران از برنامه هایي براي كاستن 
از مشكالت حمل ونقل شهري گفته اند، 
اما با شرایط كنوني چطور مي توان كارایي 

شبكه حمل ونقل را افزایش داد؟
عضو شوراي شهر تهران در رابطه با این 
سؤال و با اشاره به اولویت هاي اجرایي در 
رسيدگي به شبكه حمل ونقل عمومي به 
همشهري گفت: »اتفاق ناميموني كه در 
این سال ها افتاد، این بود كه نگهداشت، 
تعميرات و تامين قطعات به شكل مناسب 
انجام نشده اســت. نتيجه اینكه بيش از 
نيمي از ناوگان اتوبوسراني كه در سال96 
كار مي كــرد، االن به دليل فرســودگي 
غيرفعال شــده اســت. ما مي دانيم كه 
خریدن اتوبــوس و جایگزین كردن آن 
چه از داخل و چه از خارج كاري بســيار 
زمان بر اســت. بایــد در گام اول همين 
ناوگان كه غيرفعال شده را فعال و خرید 
اتوبوس هاي جدیــد را در مراحل بعدي 

دنبال كنيم.«
سيدجعفر تشكري هاشمي افزود: »باتوجه 
به سرعت گرفتن واكسيناسيون، احتماال 
با شــروع ســال تحصيلي، مــدارس و 
دانشگاه ها باز مي شوند و ادارات با ظرفيت 

كامل به كار مي پردازند.«
معاون سابق حمل ونقل و ترافيك شهردار 
تهران دربــاره روش هاي فنــي تعمير 
اتوبوس هــا نيز گفت: »بيشــتر قطعات 
الزم براي تعمير اتوبوس ها در داخل قابل 
تامين است. به طور كلي تامين قطعه هم 
به لحاظ قيمت و هم ســرعت عمليات، 
ساده تر از خرید اتوبوس است. سازندگان 

اتوبوس ها هــم تعهد دارند كــه تا پایان 
مدت گارانتي، این خدمــات را بدهند و 
هم تجربه نشان داده اســت كه این كار 

عملي تر از خرید است.«
او به اتوبوس هاي تك كابينه كه در خطوط 
داخل شهر كار مي كنند، اشــاره كرد و 
گفت: »بخش بزرگــي از این اتوبوس ها 
متعلق به بخش خصوصي است. قطعات 
و دســتمزد هاي تعمير گران شده است؛ 
درحالي كه كرایه ها همچنان زیاد اســت 
و مسافران هم توان مالي براي پرداخت 
كرایه  بيشتر را ندارند؛ بنابراین تنها راه این 
است كه به بخش خصوصي كمك كنيم. 
این كمك ها مي تواند بالعوض یا در قالب 

وام هاي ارزان قيمت باشد.«
اما این كمك ها هم نياز بــه منابع مالي 
دارد. تشكري هاشــمي در این خصوص 
گفت: »اگرچــه محدودیت هــاي مالي 
وجود دارد، اما اینطور نيســت كه خزانه 
شــهرداري مطلقــا خالي باشــد. باید 
اولویت بندي كرد؛ اینكه حاال اولویت به 
چه منابعي باید تخصيص یابد، در شــورا 
و براساس گزارش هایي كه كميسيون ها 
خواهند داد، تعيين مي شود. مترو هم با 
مشكلي مشابه اتوبوســراني روبه روست 
كــه از تأخير در تعميرات و رســيدن به 
زمان اورهال ناشي شده است. واگن هاي 
مترو براساس مسافت پيموده شده باید 
تعميرات اساسي شــوند. البته تعميرات 
و نوســازي واگن هاي مترو به این معنا 
نيست كه ازدحام در مترو از بين مي رود. 
با این حال با توجه بــه تجربه جهاني كه 

وجود دارد باید پروتكل هــاي كرونایي 
را رعایت كنيم تا فضــاي مترو و اتوبوس 

محل انتشار ویروس كرونا نباشد.«
معاون سابق حمل ونقل و ترافيك شهردار 
تهران و عضو شــورای شهر، افزود: »باید 
توجه كرد كه تمركز بر تعميرات به معناي 
منتفي شدن توسعه نيست، ولي به عنوان 
یك اقدام ضربتــي باید به این ســمت 
برویم. در ميان مدت و بلندمدت توسعه 
زیرساخت ها و به كار گرفتن ناوگان جدید 

نيز انجام خواهد شد.«

تامين واگن هاي مترو با فعال شــدن 
واگن سازي  تهران

ناصر اماني، دیگر عضو شــوراي شــهر 
تهران هم در بازدید از مراحل ســاخت 
ایســتگاه هاي شــهيدرضایي و توحيد 
تالش مســئوالن در این بخــش را قابل 
تقدیر دانســت و گفت كــه حمل ونقل 
عمومي یكي از اولویت هاي شوراي شهر 
ششــم اســت و از این رو فعاليت مجدد 
كارخانه واگن ســازي  تهران در دستور 
كار شــورا قرار مي گيرد. او گفت: »این 
كارخانه بایــد فعال شــود؛ چراكه یكي 
از مشــكالت اساســي حوزه حمل ونقل 
عمومي به ویژه مترو، موضوع واگن است 
كه متأســفانه متكي به واردات واگن از 
خارج هســتيم و در چندســال گذشته 
واگن جدیدي وارد خطوط مترو نشــده 
اســت؛ بنابراین كميســيون حمل ونقل 
شوراي ششــم این موضوع را در اولویت 
قرار مي دهد و اميدواریم اتفاقات خوبي 

در حــوزه حمل ونقــل ریلي)مترو( رخ 
دهد.« این عضو شوراي شــهر تهران به 
ناوگان اتوبوســراني هم اشــاره و عنوان 
كرد: »یكي از بال هاي اصلي حمل ونقل 
عمومي در تهران ناوگان اتوبوسراني است 
و باید در این زمينه سرمایه گذاري شود. 
البته بخش عمده تامين هزینه اتوبوس 
در كالنشــهرها بر عهده دولت و وزارت 
كشور است و شــهرداري ها حدود 12.5 
تا 13درصد ســهم دارند. متأســفانه در 
10سال گذشــته دولت ها به این تعهد 
خود عمل نكردند و بار اصلي نوســازي 
اتوبوســراني به ویژه در تهــران بر عهده 
شــهرداري تهران بوده است و مدیریت 
ششم شهري هم توسعه و مدیریت شبكه 

اتوبوسراني را در دستور كار خود دارد.«
اماني به موضوع افزایش ترافيك شهر در  
ماه مهر نيز پرداخت و گفت: »در آستانه 
مهر، حدود 500دستگاه اتوبوس نوسازي 
و در تهــران فعال مي شــوند و از ســوي 
دیگر مذاكراتي بــراي خرید اتوبوس هاي 
نو انجام شــده اســت كه مشــكل اصلي 
شــهرداري در زمينه نوسازي اتوبوس ها، 
تامين منابع مالي است. اگر در این مدت 
از حــوزه حمل ونقل حمایــت و حداقل 
منابع مالي آن تامين مي شــد، با تنگناي 
فعلي در اتوبوســراني مواجه نبودیم.« او 
گفت كه قول مي دهيم در شــوراي شهر 
تهران توان خود را بر توســعه حمل ونقل 
عمومي متمركز كنيم تا شــهر تهران در 
این زمينه به حداقل اســتانداردها برسد. 
به گفته اماني، رئيس جمهوري به شهردار 

 منتخب تهران قول داده كه حتما كمك
خواهد كرد.

روش هاي نوين حمل ونقل عمومي 
طي ســال هاي اخير چندین بار موضوع 
اســتفاده از توان بخــش خصوصي در 
حمل ونقل عمومي شــهر تهران مطرح 
شــده، اما همچنان بار اصلــي به دوش 
شهرداري باقي مانده است. پگاه جعفری 
حقيقت پور، دكتــراي تخصصي عمران 
و راه و ترابري با اشــاره بــه منابع مالي 
قابل اســتفاده در بخش خصوصي گفت: 
»مي دانيم كه بدهي هــاي كالن وجود 
دارد، ولي اینكه دست روي دست بگذاریم 
و به دليل داشــتن بدهي  از كار اجتناب 
كنيم، صحيح نيســت. باید مولفه هایي 
مثل صندوق هاي سرمایه گذاري یا ورود 
شــهرداري به بورس اوراق بهادار را هم 
بررسي كرد. مشخص شده است كه براي 
ســرمایه گذاري در حمل ونقل عمومي 
همچنان منابع درآمــدي وجود دارد كه 
مغفول مانده و شهرداري چندان به آنها 

توجه نمي كند.«
ایــن متخصص بــا اشــاره بــه مزایاي 
هوشمند ســازي  گفت: »یكــي از عوامل 
مهــم در كارآمدي حمل ونقل شــهري، 
هوشمندســازي اســت. وقتي از شــهر 
هوشــمند صحبــت مي كنيم با پروســه 
ناتمامي روبه رو هستيم كه مدل آن ایجاد و 
درباره آن صحبت شده، اما از حد مشخصي 

جلوتر نرفته است.«
او تأكيــد كــرد: »مشــكل اصلــي مــا 
عدم برنامه ریــزي اســت. كارشناســان 
متخصص در شهرداري كم نيستند. برخي 
مدل هاي چندوجهي و تركيبي حمل ونقل 
مي توانند در این زمينه بسيار مؤثر باشند، 
مدیران ارشــد شــهرداري بایــد با یك 
برنامه ریزي صحيح این موارد را شناسایي 
و طبقه بندي كنند تا بتوان آنها را از لحاظ 
كمي و كيفي ارزیابي و اولویت بندي كرد.«

وقتــي از او دربــاره اولویــت اصلــي در 
بهبود حمل ونقــل عمومي  پرســيدیم، 
گفــت: »اولویــت اصلي جلــب رضایت 
سرمایه گذاران و شــركت هاي خصوصي 
اســت؛ البته ایــن كار اكنون هــم انجام 
مي شود، اما كسب اعتماد سرمایه گذاران 
داخلــي و خارجي اهميت بســيار زیادي 
دارد. اگر حداقــل 2،3مولفــه  اصلي در 
زمينــه اي مانند حمل ونقل هوشــمند را 
درســت و كامل اجرا كنيم به مرور جلب 
رضایت ایجــاد مي شــود و مي توانيم از 
ســرمایه گذاري بخش خصوصي در این 
زمينه استفاده كنيم. مهم این است كه در 
جلب سرمایه هاي خصوصي عموم دخالت 
داشته باشند و محدود به سرمایه گذاران 
خاص نباشــد و شــهرداري در پرداخت 
بدهي هاي خــود به آنها ســروقت عمل 
كند. بایــد طرح هاي قبلــي در چارچوب 
حمل ونقل هوشــمند و پایدار را پيگيري 
كــرد و ایده هــاي جدیــد و همينطــور 
ســرمایه هاي خصوصي را هم مورد توجه 
قرار داد. یــك ایده براي رشــد و پرورش 
پيدا كردن به بيش از 4سال یا حتي 8سال 

زمان نياز دارد.« 

مدیریت شهری در دوره جدید فعاليت خود، مشكل اتوبوس ها و متروي فرسوده را پيش رو دارد و برنامه  فوري اش را  روي تعميرات اساسي ناوگان هاي فرسوده تنظيم كرده است

حمل ونقل عمومي روي ريل بازسازي
محمد سرابي

خبر نگار

تاكسيراني

 نوسازي ناوگان حمل ونقل عمومی 
با وام اميد

ناوگان حمل ونقل عمومي با ارائه تسهيالت 
5ســاله صندوق كارآفریني اميد نوسازي 
مي شود. فرســودگي ناوگان حمل ونقل 
عمومي پایتخت موضوع جدیدي نيست و توســط مدیران شهري در 
دوره هاي مختلف مطرح شده و این موضوع همواره محل مباحث جدي 
جلسات شهري بوده است. تاكسي ها باید نوسازي شوند، 9هزار دستگاه 
اتوبوس باید وارد شــبكه اتوبوسراني شــود و خطوط مترو هم نيازمند 
1500دستگاه واگن اســت. مطالباتي كه مدیریت شهري به تنهایي 
نمي تواند پاسخگو باشد و نياز به همت و جزم ملي دارد. به دليل تحریم و 
بدهي هاي شهرداري تهران، شرایط به گونه اي است كه نمي توان اتوبوس 
و واگن وارد شــبكه حمل ونقل عمومي كرد، اما مي توان با رفع برخي از 
نواقص و انجام تعميرات یا به عبارتي اورهال كردن، بخشي از فرسودگي 
ناوگان را برطرف كرد و خدمات بهتري به مسافران داد. براي تحقق این امر 
تفاهمنامه سه جانبه اي ميان سازمان برنامه و بودجه، شهرداري تهران و 
صندوق كارآفریني اميد منعقد شده است كه تسهيالت 5ساله با كارمزد 

4درصد به ناوگان حمل ونقل عمومي ارائه مي شود.

ايجاد تحول تا سال1401
براساس برنامه ریزي هاي انجام شده از سوي صندوق كارآفریني اميد كه 
متولي اصلي ارائه تسهيالت براي نوسازي ناوگان حمل ونقل عمومي است، 
تا اواسط1401 وضعيت این ناوگان بهتر مي شود. مدیر صندوق كارآفریني 
اميد استان تهران در گفت وگو با همشهري مي گوید: »900ميليارد تومان 
براي نوسازي تاكسي ها، 310ميليارد تومان اورهال كردن قطارهاي مترو 
و 250ميليارد تومان هم براي نوسازي اتوبوس ها اختصاص داده شده 
كه این كار در مدت 18 ماه انجام مي شود.« به گفته فرهاد حكيم نيا هزار 
دستگاه اتوبوس، 31رام قطار و 10هزار دستگاه تاكسي نوسازي مي شوند: 
»قرار نيست با این تسهيالت تاكسي، اتوبوس یا واگن جدیدي به ناوگان 
اضافه شود. چرا كه تسهيالت فقط در راستاي نوسازي و اورهال كردن 
ناوگان حمل ونقل عمومي ارائه مي شود؛ بنابراین براي نوسازي هر تاكسي 
90ميليون تومان، یك رام قطار 10ميليارد تومان و یك دستگاه اتوبوس 
هم 250ميليون تومان تسهيالت داده مي شود كه در بخش تاكسيراني 
اعتبارات پيش بيني شده در اختيار تاكسيرانان قرار مي گيرد و در بخش 
اتوبوسراني اعم از خصوصي و دولتي و مترو هم تسهيالت به مسئوالن 
شركت ها داده مي شود.« حكيم نيا در پایان تأكيد مي كند كه نوسازي 
تاكسي ها و اتوبوس هاي بخش خصوصي شــروع شده است و به زودي 

اورهال كردن 31رام قطار هم آغاز مي شود.

تسريع روند نوسازي تاکسی ها
نوسازي ناوگان تاكسيراني از سال95 به طور جدي پيگيري و در دستور 
سازمان شــهرداري ها قرار گرفته اســت. به گفته مدیرعامل اتحادیه 
تاكسيراني شهري كشــوري تا كنون بيش از 78هزار دستگاه تاكسي 
فرسوده نوسازي شده است. براســاس آمار 192هزار دستگاه تاكسي 
فرسوده در كشور وجود دارد كه پيش بيني مي شود تا پایان امسال این 
تعداد به 242هزار دستگاه برسد. مرتضي ضامني در گفت وگو با همشهري 
مي گوید: »اكنون در كشور حدود 318هزار تاكسي وجود دارد كه بيش از 
76هزار دستگاه در تهران فعاليت مي كنند كه اكثر آنها به سن فرسودگي 
رسيده اند و نياز به نوسازي دارند كه اميدواریم با تدابير اندیشيده شده این 

فرایند با سرعت قابل قبولي انجام شود.«
در تفاهمنامه سه جانبه شهرداري، ســازمان برنامه و بوجه و صندوق 
كارآفریني اميد، حــدود 900ميليــارد تومان اعتبار براي نوســازي 
تاكسي هاي پایتخت پيش بيني شده است كه به گفته مدیرعامل سازمان 
تاكسيراني شــهر تهران 600ميليارد تومان صندوق كارآفریني اميد، 
150ميليارد تومان شهرداري تهران و 150ميليارد تومان هم سازمان 
برنامه و بودجه آورده داشته است. محمد روشني به همشهري مي گوید: 
»تاكســيرانان با دریافت وام 90ميليون تومان با بازپرداخت 5ســاله و 
كارمزد4درصد مي توانند براي نوسازي تاكسي خود اقدام كنند و براي این 
كار كافيست به سامانه سازمان تاكسيراني مراجعه و در قسمت مربوطه 
درخواست خود را ثبت و تأیيد كنند.« به گفته او از ابتداي سال تا كنون 
روند نوسازي حدود 2هزار دستگاه تاكسي شروع شده است كه برخي از 
تاكسيرانان خودروهاي نو دریافت كرده اند و عده اي هم در مراحل نهایي 
قرار دارند. روشني تأكيد مي كند: »براساس پيش بيني ها تا پایان امسال 
10هزار دستگاه تاكسي فرسوده نوسازي مي شوند و با این اقدام مي توان 

خدمات مطلوبي در ناوگان تاكسيراني به مسافران ارائه داد.«

خبر

 مهر؛ شروع به کار 
خطوط پردازش مدرن پسماند

فعاليت خطــوط پردازش مدرن پســماند از مهرمــاه در پهنه هاي 
مختلف تهران شروع مي شــود. به گزارش همشهري، براساس طرح 
جامع پســماند و طرح كاپ، تهران باید به 8پهنــه اصلي تبدیل و 
در هر پهنه یك كارخانه  ام آر اف )كارخانه هایي كه ميزان شــيرابه و 
ریجكت پسماند را به حداقل مي رســانند( و داراي خطوط پردازش 
مدرن هستند، ایجاد شــود. به گفته مدیرعامل ســازمان مدیریت 
پسماند شــهرداري تهران، با احداث این كارخانه ها نه تنها معضالت 
مربوط به بوي تعفن و آلودگي صوتي ناشي از رفت وآمد تریلي ها در 
ایستگاه هاي مياني رفع مي شود، بلكه 80درصد شيرابه هاي پسماند 
كه آالینده هاي زیست محيطي هستند، كاهش مي یابد. صدرالدین 
عليپور گفت: »از مهم ترین دستاوردهاي این كارخانه حذف حضور 
فيزیكــي زباله گردها و افزایش كيفيت كمپوســت هاي توليدي در 
آرادكوه اســت.« به گفته او، نخســتين فعاليت خط پردازش مدرن 
در كارخانه  ام آراف پهنه كوهك )مناطق 21، 22 و 5( مهر ماه شروع 
مي شــود. عليپور در ادامه به وضعيت كارخانه ها در سایر پهنه ها هم 
اشاره و عنوان كرد: »كارخانه هاي پهنه آزادگان)مناطق 15، 16 و12( 
و پهنه دوكوهه)مناطق 13، 14 و 8( به ترتيب 30 و 40درصد پيشرفت 
عمراني دارند كه به فاصله یك یا 2 ماه بعد از پهنه كوهك بهره برداري 
مي شوند.« به گفته مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهر تهران، 
كارخانه پهنه حكيميه )مناطق 4 و 7( حدود 40درصد پيشرفت دارد 
و براي كارخانه پهنه مناطق 11، 19 و 20 پيمانكار مشخص شده و 
در 3پهنه باقيمانده هم مراحل انتخاب زمين و پيمانكار در حال انجام 
است. صدرالدین عليپور در پایان تأكيد كرد: »با همكاري و مشاركت 
شهرداري هاي مناطق كار احداث و بهره برداري از این كارخانه ها با 

سرعت بيشتري انجام مي شود.«

   سيدمناف هاشمي؛ معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران 
مديريت شهري تا پايان سال بايد 4ايستگاه ديگر را به بهره برداري برساند. اصلي ترين مشكلي که زمانبندي افتتاح ايستگاه ها را به تعويق انداخته، موضوع تأمين 
منابع مالي است. دولت نتوانست آنچه در بودجه تصويب شد را به شهرداري پرداخت کند و برهمين اساس وابستگي ما به اوراق مشارکت بود. ما بسيار تالش کرديم 
تا قرارداد 630دستگاه واگن و ۵هزار دستگاه اتوبوس ستاد ملي کرونا به نتيجه برسد. مشكل تأمين مخازن گاز براي اتوبوس هاي بخش خصوصي نيز وجود دارد و 
همچنين مشكالتي را با وزارت کشور داشتيم که درحال حل آن هستيم. عالوه بر اين مسائل، شهرداري مشكالتي را در حوزه تأمين قطعات يدکي اتوبوس ها داشت. 
حدود 31رام قطار هم بايد بازسازي شود. اگر ساالنه ۲0هزار ميليارد تومان توسط شهرداري و ۲0هزار ميليارد تومان ديگر توسط دولت در حوزه حمل ونقل عمومي 
هزينه شود مي توان چشم انداز روشني در اين حوزه داشت. اميدوارم که طي يك  ماه آينده واگن سازي  شهر تهران فعال شود و ساخت 10۵واگن در دستورکار 
قرار گيرد. اين قرارداد با واگن سازي  تهران منعقد شد تا بتوانيم اين کارخانه را از حالت تعطيلي بيرون بياوريم. يك مشكل ضمانت ملكي و پيش پرداختي داشتيم. 
هفته گذشته بابت ضمانت ملكي که بايد به بانك شهر مي داديم يكي از زمين هاي حوزه حمل ونقل را تعيين کرديم. ۲۵ميليون دالر پول شهرداري هم که از حدود 
دوسال گذشته در قالب يك قرارداد قبلي معطل بود، آزاد خواهد شد. نكته مهم اينجاست که 6ماهي مي شود که 400ميليارد تومان پول اوراق مشارکت سال13۹۸ 
در حساب بانك رفاه قرار دارد. شهرداري با اين پول مي توانست اتوبوس هاي بسياري براي شهر خريداري کند و ايستگاه هاي باقيمانده مترو را به بهره برداري 
برساند اما گروکشي ميان سازمان تأمين اجتماعي و شهرداري باعث شده که پول حمل ونقل عمومي در بانك رفاه بماند. دولت در دوره هايي تا ۸۲.۵درصد سهم 
خريد اتوبوس ها را پرداخت مي کرد. اگر دولت ها بتوانند بخشي از سهم خريد اتوبوس ها را پرداخت کنند، تصور مي کنم که هر سال هزار دستگاه اتوبوس بتوان 
براي شهر تهران تأمين کرد. اما براي تأمين ۵هزار دستگاه اتوبوس تاکنون هيچ اتفاقي رخ  نداده و حتي به دستور رئيس جمهور پيشين هم کسي توجه نكرد. اگر از 
همين سهميه و از محل فروش نفت براي تهران دوهزار دستگاه جداگانه حساب مي کردند از طريق شرکت هاي داخلي، اتوبوس هاي شهرداري تهران وارد مي شد. 
متأسفانه اين موضوع به کارگروهي سپرده شده است که با وجود ۵وزير هم اتفاق نيفتاد. تأمين 630دستگاه واگن مترو هم به علت تحريم ها تاکنون انجام نشده 
اما خبر خوب اين است که الحاقيه قرارداد 630دستگاه واگن ابالغ شده و وضعيت تحريم با دولت چين هم اکنون بهتر از پيش است. به هرترتيب بايد به 3مولفه در 
حوزه حمل ونقل عمومي توجه کنيم. اين 3مولفه شامل حمايت شهردار تهران و اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران، حمايت دولت و مشارکت اجتماعي و حضور 

شهروندان است. شهرداري هيچ چيز اضافه اي از دولت نمي خواهد و تنها مي خواهد سهم خودش در حوزه حمل ونقل را بپردازد.

نياز تهران به 630واگن مترو و 5هزار اتوبوس جديد

    زينب  زينال زاده
خبر نگار

صدور حكم شهردار منتخب توسط وزير كشور دولت سيزدهم
سخنگوي شوراي شهر تهران: حال مهدي چمران خوب است 

دیروز 2خبــر مربوط بــه خيابان 
 چه خبر
بهشـــــــــت روي خروجــي  از شورا؟

خبرگزاري ها قــرار گرفت. خبری 
مربوط به بستري شــدن مهدي چمران، رئيس 
شوراي شــهر تهران در بيمارستان بود و دیگري 

درباره زمان امضاي حكم عليرضا زاكاني، شهردار 
منتخب. 

 دربــاره خبر اول، ســخنگوي شــوراي شــهر
بعد ازظهر دیروز به همشــهري اعالم كرد، حال 
مهدي چمران مساعد است. عليرضا نادعلي گفت: 

»مهدي چمران روز گذشته به دليل فشار كار زیاد 
و نامســاعد بودن حالش به بيمارستان رفت و به 
تشــخيص پزشكان بستري شــد.« او با تكذیب 
مشــكل قلبي و ابتالي وي به كرونا عنوان كرد: 
»حال عمومي رئيس شــوراي شهر تهران خوب 
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عك
است و مشكل خاصي وجود ندارد و كامال هوشيار 
هستند. اميدواریم پس از انجام آزمایشات كامل 
و بررسي هاي دقيق پزشكي از بيمارستان مرخص 

شوند.« 
او همچنين به دســتور جلســه امروز شــوراي 
شهر تهران هم اشــاره كرد و گفت: »قرار بود در 
این جلســه كميســيون ها تعيين تكليف شوند 
اما به دليل حضور نداشــتن مهــدي چمران و 
صالحدید نایب رئيس شوراي شهر تهران این كار 
به تأخير افتاد و در جلسات بعدي انجام مي شود.«

و اما در مورد خبر امضای حكم شــهردار جدید 
توسط وزیر كشور، مهدی چمران توضيحاتي را 

ارائه كرده  است.
 به گفتــه او، حكم عليرضا زاكاني، توســط وزیر 
كشور جدید صادر مي شــود. او گفت: »با توجه 
به شــرایطي كه در پيــش داریــم و تغييراتي 
كه در بدنــه دولــت و وزرا شــاهد هســتيم، 
 پيش بيني مي شــود صدور حكم عليرضا زاكاني 
 توســط وزیــر كشــور جدیــد و بــه زودي

 انجام شود.«
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آمارها نشان مي دهد پاندمي جاده هاي ایران را امن تر كرده است
 كاهش 13درصدي تلفات جاده اي 

در  دوره كرونا
طبق تازه ترین گزارش مركز آمار، كرونا در سال99 توانسته 

تعداد تلفات جاده اي ایران را 3هزار نفر كاهش دهد

آمارهاي ناجا حاكي از این است كه تعداد تلفات جاده اي ایران در 
سال گذشته 15.2درصد نسبت به ســال قبل از آن كاهش پیدا 
كرده كه برآورد مي شود 13درصد از این كاهش متأثر از تحوالت 
دوره كرونا باشد؛ محدودیت هاي ترددي و كاهش استقبال مردم 
از سفرهاي جاده اي، مهم ترین عاملي است كه با كاهش قابل توجه 
تردد وسایل نقلیه و تصادفات منجر به فوت، تعداد كشته شدگان 

را بیش از 3هزار نفر كاهش داده است.
به گزارش همشهري، بررسي كارشناسان مركز آمار ایران حاكي 
است ســال هاي اول تا سوم اجراي برنامه ششــم توسعه، تعداد 
كشته شدگان تصادفات جاده اي در سال 2 تا 3.5درصد كاهش 
پیدا كرده؛ اما در سال چهارم )سال1399( عالوه بر استمرار این 
كاهش 2تا 3.5درصدي نســبت به ســال پایه، تعداد فوتي هاي 
تصادفات 13درصد دیگر نیز به دلیل كاهش تردد در دوره كرونا 

كاهش پیدا كرده است.

آمار تصادف در دوره كرونا
آمارهاي ناجا نشان مي دهد در ســال1399 تعداد وسایل نقلیه 
فعال در كشور اعم از سواري، میني بوس، اتوبوس، وانت، كامیون 
و موتورســیكلت با رشــد 3.55درصدي نســبت به سال98 به 
34میلیون و849هزار و 100دستگاه رسیده اما تعداد تصادف هاي 
فوتي در این سال نسبت به سال قبل 10.86درصد كاهش پیدا 
كرده و از 12هزارو565فقره فراتر نرفته اســت. البته با توجه به 
كاهش تصادفات باوجود افزایش تعداد ناوگان، باید ضریب كاهش 
فوتي ها در مقایسه با ســرانه تصادف و فوتي در ازاي هر 10هزار 
وسیله نقلیه محاسبه شود كه در این صورت میزان كشته شدگان 
تصادفات جاده اي در سال1399 نسبت به سال1395 براساس 
آمارهاي ناجا 21.4درصد و براســاس آمارهاي پزشكي قانوني 
15.2درصد كاهش پیدا كرده و این آمار نسبت به سال قبل نیز 
به ترتیب 15.2 و 12.3درصد كاهش داشته است. با توجه به اینكه 
در سال هاي 97 و 98 و در شرایط عادي، تعداد فوتي هاي تصادف 
در آمارهاي ناجا ســاالنه حدود 2درصد كاهش داشته، مي توان 
گفت ســهم كرونا از كاهش 15.2درصدي تصادفات جاده اي در 

سال99 نسبت به سال98 حدود 13درصد بوده است.

رتبه جهاني ايران در تلفات جاده اي
براساس گزارش ســال2018 سازمان بهداشــت جهاني، ایران 
درخصوص میزان تلفات جاده اي برحسب 100هزار نفر جمعیت، 
عدد20.5 را به خود نســبت داده؛ یعني در ســال 2018، از هر 
100هزار نفــر ایراني، 20.5نفــر در اثر تصادف جــاده اي فوت 
كرده اند. براســاس ایــن گزارش، ایــران ازنظر ضریب كشــتار 
جاده اي در بین 175كشــور در رتبه113 قرار گرفته كه حتي از 
میانگین جهاني نیز باالتر است و براي كاهش آن باید ضمن تداوم 
اقدامات فعلي متولیان امر، اقدامات مناسب دیگري نیز از سوي 
سازمان هاي متولي انجام شود. براساس گزارش سازمان بهداشت 
جهاني در سال2018 میالدي كشورهاي ســن مارینو، مالدیو، 
میكرونزي، سوئیس و نروژ ازنظر ضریب فوت افراد در تصادفات 
جاده اي در رتبه هاي اول تا پنجم قــرار گرفته اند  كه از این میان 
تلفات كشور سن مارینو به ازاي هر 100 هزار نفر نزدیك به صفر 
بوده و در كشورهاي سوئیس و نروژ نیز از 2.7نفر در هر 100هزار 
نفر فراتر نرفته است؛ اما ایران با ضریب فوتي 20.5 در هر 100هزار 
نفر بعد از كشورهاي مراكش، برزیل و میانمار در رتبه 113قرار 
گرفته است. كشورهاي عراق، اكوادور و نیجریه به ترتیب با ضریب 
20.7، 21.3 و 21.4 به ازاي هر 100هزار نفر در رتبه هاي بعدي 
قرار گرفته اند. در آخر فهرســت سازمان بهداشــت جهاني نیز 
كشورهاي جمهوري دومینیكن، زیمبابوه، برونئي، سنت لوسیا و 
لیبریا با ضریب 34.6 تا 35.9به ازاي هر 100هزار نفر در رتبه هاي 

171 تا 175 قرار گرفته اند.

30هزار كشته در سال99 
باوجود كاهش 3هــزار و 575نفري تعــداد فوتي هاي تصادف 
جاده اي در ســال1399 كه حدود 3هزار نفر آن مي تواند ناشي 
از كاهش تردد در دوره كرونا باشد، همچنان آمار كشته شدگان 
تصادف در ایران بیش از 30هزار نفر اســت. براساس اطالعات 
ناجا، در سال گذشــته 12هزارو565تصادف منجر به فوت در 
جاده هاي كشور رخ داده و 14هزارو652نفر در صحنه تصادف و 
15هزارو396نفر از مجروحان نیز تا 30روز بعد از وقوع تصادف 
فوت كرده اند. براســاس آمارها، تعداد تصادف هاي جاده اي در 
سال گذشته 10.86درصد نسبت به سال 98كاهش پیدا كرده 
و تعداد كشته هاي صحنه تصادف و فوتي هاي بعد از تصادف نیز 
به ترتیب 12.1 و 9.1درصد كمتر شده ؛ به گونه اي كه مجموع 
كشته هاي تصادف هاي جاده اي ایران با كاهش 10.6درصدي 
از 33هزار و 623نفر در سال98 به 30هزار و 48نفر در سال99 

رسیده است.

مركز آمار ایران مي گوید: نرخ 
تورم ساالنه در پایان مردادماه 
امسال به 45.2درصد رسیده، 
تورم نقطه به نقطه هــم 43.2درصد بوده 
اســت. در مردادماه میانگین قیمت كاالها 
و خدماتــي مصرفي 3.2درصد نســبت به 
تیرماه افزایش یافته و نرخ تورم خوراكي ها 
و آشــامیدني ها هم از 59درصد عبور كرده 
اســت. این باالترین نرخ تورم در ایران پس 
از سال1374 است كه از دولت دوم حسن 
روحاني براي دولت سیدابراهیم رئیسي به 
ارث رسیده هرچند به گفته رئیس جمهوري 
جدید، نرخ تورم طبق محاسبه بانك مركزي 
55درصد اســت كه از شكافي 10درصدي 
با نرخ اعالمي مركز آمار برخوردار اســت. 
ابراهیم رئیســي، بهبود وضعیت معیشت 
خانوارها و اقتصاد ایران را اولویت نخســت 
دولت خود پس از مهار ویروس كرونا اعالم 
كرده و قول داده نرخ تورم را تا پایان ســال 

آینده به 20درصد برساند.
 به گزارش همشهري، هرچند نرخ تورم 
در پایان سال74 به روایت بانك مركزي 
به 49.4درصد رســید امــا باالترین نرخ 
تورم 78سال اخیر، در دي ماه همان سال 
به میزان 50.6درصد به ثبت رسیده، در 
نتیجه براي مبنا قــرار دادن عدد دقیق، 
الزم اســت صبر كنیم تا نرخ تورم پایان 

سال محاسبه و مقایسه شود.
تازه ترین محاســبات مركز رسمي آمار 
ایران كه فعال به صــورت انحصاري اجازه 
انتشار نرخ تورم را دارد، نشان مي دهد نرخ 
تورم ساالنه مرداد امسال به 45.2درصد 
رســیده كه نســبت تیرماه یك درصد 
رشــد داشــته، مركز آمار مي گوید: نرخ 
تورم نقطه بــه نقطه در تیرماه امســال 
0.4درصد كاهش یافته و به 43.2درصد 
رسیده به این معنا كه خانوارهاي ایراني 
به طــور میانگین 43.2درصد بیشــتر از 
مرداد1399 بــراي خرید یك »مجموعه 
كاالها و خدمات یكسان« هزینه كرده اند.

رشد نرخ تورم خوراكي ها
این گــزارش مي افزاید: هرچند نرخ تورم 
نقطه به نقطه اندكي نسبت به ماه گذشته 
عقب نشیني كرده اما نرخ تورم خوراكي ها 
همچنان مسیر افزایشي را تجربه مي كند؛ 
به گونه اي كه رشــد قیمت ماهانه ســبد 
كاالهاي خوراكي و آشــامیدني در مرداد 

نسبت به تیرماه امسال 4.6درصد برآورد 
شده، شــهروندان ایراني در ماه گذشته 
براي خرید یك سبد از كاالهاي خوراكي 
و آشامیدني یكسان نسبت به مرداد سال 
گذشــته 59درصد و در یك سال منتهي 
به مردادماه 57.4درصد بیشــتر هزینه 
كرده اند. دلیل اصلي كاهش بسیار اندك 
نرخ تورم نقطه به نقطه در مردادماه امسال 
به گفته مركز آمار ایران كاهش نرخ تورم 
كاالهاي غیرخوراكي و خدمات بوده كه 
نسبت به تیرماه ســال گذشته با كاهشي 
1.3درصدي به 36.1درصد رسیده است. 
این در شرایطي است كه نرخ تورم نقطه 
به نقطه در نقاظ شهري ایران نیم درصد 
كاهش یافته و به 42.4درصد رسیده اما 
در نقاط روستایي روي عدد 47.7درصد 
ثابت مانده كه نشــان مي دهد فشار تورم 
در نقاط روســتایي ایران بیشتر از نقاط 

شهري است.

پايان اختالفات تورمي
هرچنــد  همشــهري،  به گــزارش 
هر ماه 2روایــت از نرخ تــورم روي میز 
رئیس جمهوري قرار مي گیــرد اما چند 
سال اســت تنها گزارش مركز آمار براي 
اطالع مــردم و كارشناســان منتشــر 
مي شــود، براي نخســتین بار در 3سال 
گذشته ابراهیم رئیســي تأیید كرده تب 
قیمت ها براساس محاسبات بانك مركزي 
بیشتر از آن چیزي اســت كه مركز آمار 
روایت مي كند. توقف انتشــار نرخ تورم 
بانك مركــزي از آبان ســال97 و پس از 
فشار دولت حسن روحاني صورت گرفت، 
انتظار مي رود در آینده طلسم منع انتشار 
گزارش رسمي بانك مركزي از نرخ تورم 

در دولت سیزدهم شكسته شود.
رئیس جمهوري 24مردادماه در ســتاد 
هماهنگي اقتصادي دولت به صراحت بر 
پایان اختالف نظر بین مركز آمار ایران و 
بانك مركزي در ارتباط با نرخ تورم تأكید 
و اعالم كرده بود: اختالف موجود در نرخ 
تورم اعالم شده بانك مركزي و مركز آمار 
ایران موجب تضییع حقوق مردم اســت 
نرخ تورم با حقوق مردم ارتباط مستقیم 
دارد و اختالف موجــود، موجب تضییع 
حق الناس اســت كه نباید به سهولت از 
كنار آن گذشــت و باید براي رسیدن به 

آمار متقن، تدبیر شود.

تب تورم فروكش مي كند؟
پرسش اصلي اینجاســت كه آیا نرخ تورم 
در ماه هاي آینده فروكــش مي كند؟ آیا 
دولت ســیزدهم مي تواند تا پایان ســال 
آینده آن را به 20درصد برساند؟ براساس 
داده هاي رســمي مركز آمار هرچند نرخ 
تورم ماهانــه و نقطه به نقطه به شــكل 
ضعیفي كاهش یافته، اما چون نرخ تورم 
و قیمت  خوراكي ها و آشــامیدني ها هنوز 
پر نوسان اســت، هنوز نمي توان نشانه اي 
قطعي یافــت، مبني بر اینكه دســت كم 
در نیمه دوم ســال نرخ تورم به شــكلي 
محسوس نزولي شــود. به ویژه اینكه، در 
حوزه مولفه هاي كالن پولي نیز نرخ رشد 
نقدینگــي و پایه پولي همچنــان در مرز 
هشــدار قرار دارد. باید توجه داشت كند 
شدن اندك شیب منحني رشد نرخ تورم 
در مرداد امسال عمدتا ناشــي از نوسان 
قیمت كاالهــاي غیرخوراكي و خدمات 
بوده، در نتیجه این احتمال مطرح مي شود 
كه درصورت بي ثباتي در نرخ ارز، نرخ تورم 
گروه كاالهاي خدماتــي و غیرخوراكي، 
به ویژه كاالهاي بادوام در ماه هاي پیش رو 

احتماال روندي افزایشي را تجربه كند.
به باور اغلب كارشناسان، تنها گزینه پیش 
روي دولت سیزدهم براي كشیدن افسار 
تورم، اعمال انضباط شــدید مالي و البته 
جلوگیري از بي انضباطي بانك ها و كنترل 
ترازنامه بانك هاي ضعیف اســت. هرچند 
دســتیابي به هدف انضباط شدید مالي 
دولت، با توجه به وعده داده شــده براي 
افزایش حقوق ها، متناسب با تورم، سخت و 
پیچیده به نظر مي رسد، این وعده مي تواند 
دولت را با كســري بودجه شدید مواجه 
 سازد، از این منظر گزینه نخست و فوري، 
تغییر مسیر جبران كسري بودجه دولت، 
از مسیري غیرتورمي و دست كشیدن از 
استقراض آشــكار و نهان از بانك مركزي 
اســت. تیم اقتصادي دولــت جدید در 
نخســین گام باید به جنگ با تورم برود 
تا جلوي كوچك تر شــدن هرچه بیشتر 
ســفره خانوارها و تضعیف قدرت خرید 

آنها را بگیرد.
اقتصاد ایران از معدود اقتصادهاي دنیاست 
كه همچنان با نرخ تورم باال مواجه است. 
بررسي هاي همشهري نشان مي دهد در 
فاصله سال هاي 1379 تا پایان سال1399 
تنها در 2ســال 95 و 96 نــرخ تورم تك 

رقمي و زیر 10درصد را به صورت شكننده 
تجربه كرده است.

جزئيات تب باالي قيمت ها
مركز آمــار ایــران مي گوید نــرخ تورم 
ماهانه در مردادماه امســال با 0.3درصد 
كاهش نســبت به تیرماه بــه 3.2درصد 
رسیده درحالي كه رشــد ماهانه میانگین 
قیمت كاالهاي خوراكي ها آشامیدني ها 
و دخانیات 4.6درصد و نرخ تورم كاالهاي 
غیرخوراكي و خدمــات 2.4درصد بوده 
است. در نتیجه با این روند انتظار كاهش 
فوري نرخ تورم ممكن نیست و نخستین 
آثار واقعي تورم وقتي مشــاهده خواهد 
شــد كه در یك بازده زماني 12ماهه نرخ 
تورم ماهانه به كمتر از یك درصد و حتي 
پایین تر برسد. مهم تر اینكه، مي بایست این 
روند كاهنده و پایدار نرخ تورم هم در نقاط 
شهري و هم نقاط روستایي مشاهده شود 
زیرا آمارهاي رســمي نشان مي دهد نرخ 
تورم شهري ماهانه در ماه گذشته كاهشي 
4دهم درصدي داشــته و بــه 3.2درصد 
رسیده اما در نقاط روستایي بدون تغییر 

روي عدد 3.2درصد درجا زده است.
چندسالي اســت كه نرخ تورم در مناطق 
روستایي و مرزي ایران از نرخ تورم مناطق 
شــهري و مركزي ســبقت گرفته كه بر 
گسترش خط فقر در روســتاها، حاشیه 
شهرهاي بزرگ و شــهرها و استان هاي 
مركزي اثر محسوســي داشــته اســت. 
داده هــاي جدید آماري نشــان مي دهد 
هرچند نرخ تــورم ســاالنه در كل ایران 
در ماه گذشــته با یك درصــد افزایش به 
45.2درصد رسیده اما خانوارهاي شهري 

نــرخ تــورم 44.5درصــد و خانوارهاي 
روســتایي نرخ تورم 48.7درصــد را در 
یك بازه زمانــي 12ماهه تحمل كرده اند. 
به ایــن ترتیــب شهرنشــینان ایراني با 
افزایش 8درصد درصدي نرخ تورم ساالنه 
مواجه شده و روستانشــینان هم شاهد 
افزایش 1.4درصدي یعني 2برابر بیشتر از 

شهرنشینان روبه رو شده اند.

هويج و كاهو پيشتاز شدند
اگر به جزئیات رشد قیمت اجزاي گروه 
كاالهاي خوراكي و آشــامیدني مراجعه 
شود، روشــن مي شــود كه رشد قیمت 
هویج، كاهش و البته قارچ بیشتر از سایر 
كاالها بوده است. به گفته مركز آمار ایران 

در گروه عمده »خوراكي ها، آشامیدني ها 
و دخانیات« بیشترین افزایش قیمت در 
مردادماه نســبت به  ماه قبل مربوط به 
گروه »سبزي ها« شــامل هویج فرنگي، 
كاهــو و قــارچ، در گــروه »لبنیــات و 
تخم مرغ« شامل تخم مرغ، انواع ماست 
و شیر و گروه »نان و غالت« شامل انواع 
نان بوده اســت. این در حالي اســت كه 
در گروه عمده »كاالهــاي غیرخوراكي 
و خدمات«، گروه »هتل و رســتوران« 
شامل غذاهاي سرو شــده در رستوران، 
در گروه »حمل ونقــل«، روغن موتور و 
انواع خودروي سواري و گروه »پوشاك و 
كفش« بیشترین افزایش قیمت را نسبت 

به ماه قبل داشته اند.

گزینه های اندک رئیسی برای مهار تورم
باالترین نرخ تورم 26سال گذشته به ثبت رسید

مركز آمار مي گوید؛ در مرداد امسال نرخ تورم خوراكي ها از 59درصد گذشته است

كوچ سازندگان مسكن از پایتخت به سمت روستاها 
ادامه دارد

افول خانه سازي در تهران
رغبت سازندگان تهراني براي ساخت وساز مسكوني 
از اوایل سال گذشــته كمتر شده. براساس آمارهاي 
رســمي ســازندگان در 3 فصل پیاپي، واحدهاي 
برنامه ریزي شــده براي تولید در پروانه هاي ساختماني را نسبت به 
سال قبل كاهش داده اند. به گزارش همشهري، آمارهاي رسمي نشان 
مي دهد در زمستان گذشته، تعداد واحدهاي پیش بیني شده براي 
تولید در تهران 23.9درصد نسبت به ســال قبل كاهش پیدا كرده 
است؛ با توجه به دوره یك تا دو ســاله مورد نیاز براي تولید مسكن، 
بي رغبتي ســازندگان تهراني مي تواند از اواســط امسال به كاهش 

محسوس عرضه مسكن نوساز در بازار پایتخت منجر شود.

بي رغبتي سازندگان تهراني
پس از جهش 600درصدي میانگین قیمت مسكن در شهر تهران 

و به دنبال تداوم تورم ســنگین در بازار زمین و مصالح ساختماني، 
وضعیت بازار و تولید مسكن به گونه اي شده كه سازندگان كمتري 
در تهران براي آغاز پروژه خانه سازي جدید رغبت نشان مي دهند. 
براساس آخرین آمارهاي رسمي از وضع صدور پروانه هاي ساختماني 
در مناطق شهري، در زمستان گذشته تعداد واحدهاي پیش بیني 
شــده براي تولید در تهران 23.9درصد نسبت به سال قبل كاهش 
پیدا كرده درحالي كه براي ســومین فصل پیاپي، در سایه كاهش 
استقبال از تولید مسكن در شهر تهران، روند ساخت وساز مسكوني 
در شهرستان ها افزایشي و در زمستان99 نیز 14.2درصد نسبت به 

سال قبل از آن بیشتر شده است.
بررسي نتایج طرح گردآوري اطالعات پروانه هاي ساختماني صادر 
شده در شهرداري هاي سراسر كشور در فصل زمستان سال1399، 
حاكي است؛ در این فصل، 13هزارو346واحد مسكوني در پروانه هاي 
صادرشده براي احداث ســاختمان در شهرداري تهران، پیش بیني 
شده كه اگرچه نسبت به فصل پاییز 1.3درصد افزایش نشان مي دهد 
اما در مقایسه با فصل مشابه سال گذشته 23.9درصد كاهش داشته 
است.  همچنین در این فصل مجموع مساحت زیربنا در پروانه هاي 
احداث ساختمان شــهر تهران 2میلیون و352هزار مترمربع بوده 

كه نسبت به فصل گذشته 5.1درصد و نسبت به فصل مشابه سال 
گذشته 24.3درصد كاهش داشته است.

اشتياق سازندگان شهرستان
انبوه ســازان، باال رفتن هزینه ساخت پروژه مســكوني در پایتخت 
به دلیل گراني زمیــن و كاهش قدرت خرید ســرمایه در گردش را 
یكي از مهم ترین عوامل عقبگرد سازندگان تهراني عنوان مي كنند 
درحالي كه با همان ســرمایه امكان چندین برابر ساخت وســاز در 
سایر نقاط شهري وجود دارد. در این شــرایط، از اطالعات منتشر 
شــده مركز آمار ایران اینگونــه برمي آید كه در زمســتان1399، 
تعداد137هزارو190واحد مسكوني در پروانه هاي صادرشده براي 
احداث ساختمان در شهرداري هاي كشور پیش بیني شده كه این 
تعداد نســبت به فصل پاییز 20.5درصد و نسبت به پاییز سال قبل 
از آن 14.2درصد افزایش نشــان مي دهد. طبق آمارها، در زمستان 
گذشته، مجموع ســطح زیربناي واحدهاي مســكوني پیش بیني 
شده در پروانه هاي ساختماني شهرستان ها نیز نسبت به فصل قبل 
21درصد و نسبت به فصل مشابه ســال قبل 15.9درصد افزایش 

پیدا كرده است.

هزينه باال و چشم انداز مبهم
در 3 سال اخیر و در شــرایطي كه در سایه افت ارزش ریال و جهش 
نرخ ارز، قیمت انواع كاالهاي سرمایه اي ازجمله مسكن كاهش پیدا 
كرده، بازار معامالت این كاالها به دلیل متناسب نبودن میزان افزایش 
قیمت با رشــد درآمد خانوارها با ركود و كسادي مواجه شده است. 
كم شدن بازار كاالهاي سرمایه اي به خصوص بازار مسكن در حالي 
تولیدكنندگان ساختمان را با چالش فروش تولیدات مواجه مي كند 
كه همزمان تورم سنگیني بر بازار نهاده هاي ساختماني به خصوص 
مصالح پرمصرف سایه انداخته و عمال هزینه تولید به صورت تصاعدي 
باالتر رفته اســت. در كنار این عامل باید پرش هاي متوالي قیمت 
زمین ساختمان كلنگي یا مسكوني را نیز مدنظر قرار داد كه متوسط 
سهم قیمت زمین از ارزش مســكن تولیدي را به بیش از 50درصد 
افزایش داده و حتي در مناطق گران قیمت تهران این نسبت به بیش 
از 80درصد نیز رسیده است. همه این اتفاقات در حالي دامنگیر تولید 
مسكن شده كه قدرت خرید ســرمایه در گردش ریالي سازندگان 
مسكن در 3 سال گذشته به یك چهارم و حتي كمتر رسیده و عمال 
بسیاري از ســازندگان خرد به واســطه ناتواني از تأمین هزینه هاي 

جاري، از ادامه فعالیت تولیدي بازمانده اند.

شاخص قيمت كاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي كشور و درصد تغييرات آن براي گروه هاي 
اختصاصي در مرداد ماه 1400

تورم ساالنهتورم نقطه ايتورم ماهانهشرح

3.243.245.2شاخص كل تورم

4.658.457.1تورم خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات

2.436.139.6تورم كاالهاي غيرخوراكي و خدمات

3.953.156.5تورم كااليي

4.350.684.5تورم كاالهاي بادوام

4.053.451.4تورم كاالهاي بي دوام

2.754.656.0تورم كاالهاي كم دوام

1.928.529تورم خدمات

4.758.657.1تورم خوراكي ها

5.36457.5تورم خوراكي هاي تازه

452.356.7تورم ساير خوراكي ها

1.410.614.1تورم كاالها و خدمات عمومي

خطا در ارزش سنجي مسكن
بازار مســكن در اقتصاد پرریســك و تنش ایران آن قدر ایراد و 
ناكارآمدي دارد كه فضایي مطلوب و مســاعد براي دستكاري و 
سفته بازي باشد . وقتي این ایرادات در آمارهاي رسمي منعكس 

مي شود، نمي توان با تخطئه آمار منكر ایرادات بازار و اقتصاد شد. محمود محمودزاده، معاون 
مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي همچنان در برخورد با بازار مشكل دار مسكن كه خود 
به خوبي از سازوكار آن مطلع است، زبان به انتقاد از آمارهاي بانك مركزي باز كرده و با اشتباه 
خواندن این آمارها، به مخالفت با آن پرداخته است. محمودزاده مي گوید: در تهران 399محله 
وجود دارد كه بررسي معامالت به تفكیك محالت نشان مي دهد در 255محله حتي یك معامله 
هم انجام نشده اســت. او با انتقاد از آمار بانك مركزي از تحوالت قیمت مسكن در تهران كه از 
رشــد در تیرماه حكایت دارد، مي افزاید: وقتي در 80درصد محالت كمتر از 10معامله منعقد 
شده و فقط در چند محله تهران معامالت رقابتي و معامله بورس بازي صورت مي گیرد، تعمیم 
دادن این قیمت ها به تمام 399محله تهران كار درستي نیست و این را هر فردي كه كوچك ترین 
تحلیل آماري داشته باشد متوجه خواهد شد. او البته خود را مخالف انتشار آمار نمي داند و با انتقاد 
به شیوه محاسبات بانك مركزي، معتقد اســت كه این آمار منجر به ایجاد توقع ذهني در بازار 
مي شود. از نگاه محمودزاده، واقعیت امروز بازار مسكن این است كه هم اكنون مشتري نیست 
و متقاضیان فروش ملك براي مشــتري منتظر مي مانند یا اینكه باید زیر قیمت آن ملك را به 
فروش برسانند؛ اما از این نكته غافل است كه ارزش سنجي كاالي سرمایه اي در اقتصاد متشنج 
و بي ثبات ایران، بیش از آنكه نتیجه بازار عمیق و پرمعامله باشد، حاصل توجه صاحبان سرمایه 
به ارزش جایگزیني كاال و قدرت خرید آن در مقایسه با نرخ ارز و نرخ تورم انتظاري است. البته 
فرایند ارزش سنجي در بازار مبهم و پرایراد مسكن ایران همواره توأم با خرابكاري هایي هدف دار 
در قالب قیمت سازي و سفته بازي نیز بوده كه مقصر این اتفاق نه آمار، بلكه كم كاري متولیان 

حوزه مسكن در رفع ایرادهاي بازار است.

چهره روز

بركناري محمد رضواني فر، مدیرعامل شستا، 
به دستور محمد شــریعتمداري وزیر تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي، ظرف چند روز گذشــته 
حاشیه هاي زیادي ایجاد كرده اســت. مدیرعامل شستا در 
گفت وگو با رســانه ها تلویحا مدعي شده، علت بركناري اش 
مبارزه با فســاد و تخلف هاي وزیركار بوده اما هیأت مدیره 
شستا علت بركناري او را تعلل در پرداخت حقوق بازنشسته ها 
مي داند. ســازمان بورس دیروز در اطالعیــه اي اعالم كرد؛ 
بركناري مدیرعامل شستا با حكم وزیر، مطابق قانون نبوده 

زیرا این كار در صالحیت هیأت مدیره شستا است.
به گــزارش همشــهري، ابتــداي هفتــه جــاري محمد 
شریعتمداري، وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعي حكم بركناري 
محمد رضواني فر، مدیرعامل شستا را صادر كرد. بالفاصله، 
مدیرعامل شستا در مصاحبه با برخي رسانه ها مبارزه با البي 
و فساد و تخلف وزیر را علت بركناري خود اعالم كرد. یك روز 
بعد از گفت وگوي رسانه اي رضواني فر، هیأت مدیره شستا با 
صدور اطالعیه اي روایت جدیدي از علت بركناري مدیرعامل 
شستا ارائه كرد. آن طور كه هیأت مدیره شستا همسو با وزیر 
كار اعالم كرده، علت بركنــاري رضواني فر تعلل در پرداخت 
حقوق بازنشسته ها و مســتمري بگیران بوده است. احتماال 
اشاره هیأت مدیره شستا به پرداخت حقوق پرسنل از محل 
دریافت سود ساالنه شــركت هاي زیرمجموعه شستا بوده 
اســت. برخي اطالعات نشــان مي دهد 15درصد از حقوق 

بازنشسته ها و مستمري بگیران از محل دریافت سود ساالنه 
شركت هاي زیرمجموعه شســتا تامین مي شود با این حال 
طبق قانون پرداخت این مبلغ قبل از برگزاري مجمع ساالنه 
و تقسیم ســود به لحاظ قانوني میسر نیست و این موضوعي 
است كه دیروز سازمان بورس نیز باصدور اطالعیه اي به آن 

اشاره كرد.

روايت هاي مختلف
بركناري مدیرعامل شركت سرمایه گذاري تامین اجتماعي 
یا شســتا از این جهت حائز اهمیت اســت كه این شركت 
بزرگ ترین شركت سرمایه گذاري ایران است و فعالیت هاي 
آن به نوعي با پرداخت مســتمري بازنشسته ها گره خورده. 
با این حال ارائه روایت هاي مختلف دربــاره علل بركناري 
مدیرعامل این شركت ظرف چند روز گذشته فضاي مبهمي 
در حواشــي این شــركت به وجود آورده و حتي در آخرین 
روز هاي كاري كابینه دوازدهم نوعي فضاي سیاســي علیه 
عملكرد كابینه دولت روحاني ایجاد كرده است. این فضاي 
سیاســي، به ویژه بعد ازگفت وگو هاي مدیرعامل شســتا با 
رســانه ها كه تلویحا وزیر كار را متهم بــه البیگري و تخلف 
كرده، ابعاد گســترده اي پیدا كرده است. رضواني فر مدعي 
شده محمد شریعتمداري درخواســت هاي فراقانوني براي 
عزل و نصب و اســتخدام افراد جدید داشته است. درچنین 
فضاي غبارآلودي كه مشخص نیست ریشه اصلي اختالف ها 

جنجال بر سر بركناري مديرعامل شستا
سازمان بورس خواستار ارائه مستندات قانوني بركناري مدیرعامل شستا شد

چیست، دیروز سازمان بورس نیز با صدور اطالعیه اي موارد 
قانوني را كه بایــد در بركناري رضواني فر رعایت مي شــد، 
گوشــزد كرده اســت. مطابق قانون، وظیفه عــزل و نصب 
مدیرعامل یك شركت برعهده هیأت مدیره است و وزیر كار 

طبق قانون قادر به بركناري مدیرعامل شستا نیست.
سازمان بورس با اســتناد به قانون اعالم كرده است: مطابق 
اخبار منتشرشده در خبرگزاري ها مبني بر ایفا  نشدن تعهدات 
شستا براي پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمري بگیران 
سازمان تامین اجتماعي و درخواست سازمان تامین اجتماعي 
به عنوان ســهامدار عمده براي بركناري مدیرعامل شســتا 
و تعیین سرپرست، به استحضار مي رســاند تصمیم گیري 
درخصوص عزل و نصب مدیرعامل مطابق قوانین و مقررات 
و اساسنامه شركت از وظایف هیأت مدیره است، لذا ضروري 
اســت ضمن رعایت قوانین و مقررات، توضیحات كامل به 
همراه مستندات مربوط در این خصوص در اسرع وقت به این 

سازمان ارائه شود.
سازمان بورس همچنین توضیح داده است: هرگونه پرداخت 
بابت سود سهام به سهامداران شركت قبل از برگزاري مجمع 
عمومي عادي ساالنه و تصویب ســود تقسیمي در مجمع، 

خالف قوانین و مقررات و غیرقانوني است.
مطابق دســتورالعمل افشــاي اطالعات و انضباطي ناشران 
مجازات هاي مختلفي بــراي رعایت نكردن مــوارد قانوني 
براي اعضاي هیأت مدیره درنظر گرفته شــده است. درواقع 
چنانچه هیأت مدیره شستا نتواند مستندات قانوني الزم را به 
سازمان بورس ارائه كند و اثبات شود كه موارد قانوني درعزل 
مدیرعامل شركت ســرمایه گذاري تامین اجتماعي رعایت 
نشده است سازمان بورس مي تواند مجازات هایي را ذیل قانون 

در این زمینه براي متخلفان درنظر بگیرد.
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در 2هفتــه گذشــته بازار  گزارش
لبنيات روزهاي آشفته اي را 
پشت ســر گذاشــته است. 
افزایش 40درصدي قيمت بعضي از اقالم 
لبني كه به ثبت قيمت ۵0هزار تومان روي 
دبه هاي چند نوع ماســت منجر شد، تنها 
شــاهد آشــفتگي در بازار لبنيــات نبود. 
مشــاهدات ميداني خبرنگاران همشهري 
نشــان مي دهد، ارزان ترین شير موجود در 
یخچال سوپرماركت ها هم اكنون 12 هزار 
تومان و ارزان ترین پنير 200 گرمي 14هزار 
تومان فروخته مي شود. در این بين ميانگين 
قيمت هر عدد بستني ۵ هزار تومان است. 
قيمت بستني هاي پرطرفدار هم به 12 هزار 
تومان هم رسيده است. در سوي دیگر این 
بازار، آمار فروش بستني ليتري كه هر سال 
در تابستان دست كم 30 درصد باال مي رود، 
امسال، درحالي كه گرم ترین تابستان ۵0 
سال اخير را پشت سر مي گذاریم، به گواه 
اظهارات فروشنده ها تغييري نداشته و حتي 
فروش دوغ هم تابستان امسال در مقایسه  با 

سال هاي گذشته چشمگير نبود.
درحالي كه خبر آزادســازي قيمت لبنيات 
هنوز رسميت نيافته، شوك ناشي از آن بازار 
را به شدت تكان داده و نگراني ها از كاهش 
سهم لبنيات در ســفره خانوارها افزایش 
یافته است. »گراني اخير لبنيات چه تأثيري 
در ميزان خرید/ فروش شما داشته است؟« 
این پرسشي بود كه خبرنگاران همشهري 
در 2روز گذشــته با تعدادي از شهروندان 

تهراني و فروشندگان سوپرماركت ها مطرح 
كردند.

كاسههايماستراپرنميكنيم
شهروندي كه در سوپرماركتي در خيابان 
آزادي مشــغول خرید اســت در پاسخ به 
پرسش همشهري مي  گوید: گراني لبنيات 
مختص االن نيست و از اول سال قيمت ها 
هر ماه باال رفته، به همين نســبت مصرف 
ما هم خيلي كمتر شده، قبال در كنار غذا، 
هم ماست اســتفاده مي كردیم و هم دوغ، 
امــا االن فقط وقتي مهمــان داریم دوغ یا 
نوشيدني هاي دیگر را تهيه مي كنيم.« او كه 
شغل آزاد دارد، اضافه مي كند: »با اینكه در  
ماه 18 ميليون تومان درآمد دارم با 3فرزند 
به سختي هزینه ها را تامين مي كنم؛ چون 
بچه ها مخارج دیگري هم دارند و فقط خورد 

و خوراك نيست.«
به گفته این شــهروند، گراني هاي اخير در 
زمينه لبنيات نوع خریــد آنها را هم تغيير 
داده است: »تا حاال ماســت سون مصرف 
مي كردیــم، اما از 2هفتــه پيش قيمتش 
۵0 هزار تومان شــده و من به ناچار ماست 
كم چرب مي خرم كه هنوز قيمتش 38 هزار 
تومان اســت. حتي همين ماست را هم با 
حداكثر صرفه جویي مي خوریم؛ همســرم 
سر سفره كاسه هاي ماســت را مثل سابق 

پر نمي كند.«

موازيباخطفقر
 آقــاي نســبتا جواني كه كارمند اســت، 
پاســخ متفاوتي دارد: » انتظار این گراني 
را داشــتيم. از وقتي قيمت دالر دوباره رو 

به باال رفت، دوســت و آشنا و فاميل به هم 
پيام مي دهند كه آذوقه بخرید.« مجموع 
درآمد ماهانه او و همســرش 14 ميليون 
تومان اســت كه با كســر كرایه خانه، 10 
ميليون تومان براي مخارج ماهانه خانواده 
3نفره شان باقي مي ماند؛ موازي با خط فقر. 
با این حال مي گوید با وجود این توصيه ها 
نمي داند لبنيات را چطور باید ذخيره كرد؟ 
از آزادسازي قيمت لبنيات چيزي نشنيده 
اما وقتي در این زمينه صحبت مي شــود، 
نگراني هایش بيشتر مي شود: »االن، ماست 
2كيلویي ۵0 هزار تومان شــده اگر بنا به 
افزایش قيمت باشد، حتما به 60 تا ۷0 هزار 
تومان مي رسد؛ حتي ماســت ليواني هم 

از اول سال هزار تومان گران شده است.«

همكاهشفروشداشتيموهمافزايش
فروش

اما این افزایش قيمت چه تأثيري بر فروش 
داشته اســت؟ یك فروشنده سوپرماركت 
تغييرات 2،3هفته گذشــته بازار لبنيات 
را عجيــب مي دانــد. او مي گوید: »فروش 
لبنيات، هم از لحاظ ميزان و هم تنوع كمتر 
شده و این مخصوص چندوقت اخير نيست، 
از ابتداي سال و حتي سال قبل این كاهش 
مصرف محسوس بود؛ به طوري كه بعضي 
از محصوالت را اصال ســفارش نمي دهيم 
چون كســي نمي خرد، امــا در هفته هاي 
اخير اتفاقي كه افتاده این اســت كه مردم 
براي خرید هرچيزي كه مي شــود مدت 
طوالني تــري نگهــداري كــرد، تقاضاي 
بيشــتري داشــته اند.« به گفته او، فروش 
شــيرهاي مدت دار و پنير در این 2هفته 
بيشتر شده، اما به طور خاص ميزان فروش 
ماست سون تاحدودي كاهش یافته و مردم 
به برندهاي دیگــر روي آورده اند. او كه از 
افزایش بيشــتر قيمت ها در آینده نگران 
اســت، ادامه مي دهد:»عمده خرید مردم 
كاالهایي است كه قيمت مصوب دارند، همه 
توان خرید متنــوع را ندارند و اگر افزایش 
قيمت با همين شــتاب ادامه داشته باشد، 

قدرت انتخاب از بخش بيشتري از خانوارها 
گرفته مي شود. همين حاال هم تنوع و ميزان 
خرید كم شده و خرید خيلي ها نه براساس 
ســليقه بلكه با حســاب و كتاب و دو دوتا 

چهارتا كردن انجام مي شود.« 

۲۰۰هزارتومانفقطبرايپنير
در ســوپرماركتي واقع در یكي از مناطق 
غرب تهران، خانم خانه داري تنها این پاسخ 
كوتاه را براي پرســش ما دارد: »شنيده ام 
قيمت ها تا 3ماه آینده وحشتناك نجومي 
مي شــه و االن تازه خوبه!« آقاي ميانسالي 
كه خرید كــرده و در حال خارج شــدن از 
مغازه اســت به گفت وگوي ما مي پيوندد و 
مي گوید: »امروز بــراي 4قلم جنس 300 
هزار تومان پول دادم.« او با اشاره به كيسه 
خریدي كه در دست دارد، اضافه مي كند: 
»ماســتي كه تا  ماه پيش 22هــزار تومان 
مي خریدم حاال 3۵ هزار تومن شده، پنيري 
را كه خودم دوســت دارم، نمي خرم؛ چون 
براي هر قالبش باید 60 هــزار تومان پول 
بدهم، ناچارم پنير سفيد بخرم، اما همين 
پنير سفيد هم شده 20 هزار تومان كه تازه 
در بهترین حالت، مصــرف 3روز خانواده 
ماســت، باید ماهانه 200 هزار تومان فقط 

براي پنير هزینه كنم.« 

بهمرحلهحذفكاالنزديكشدهايم
خط فقر بــه 10ميليون تومان رســيده و 
نبود توازن بين افزایش هزینه و دستمزد، 
سرعت انقراض طبقه متوسط را باال برده 

اســت. حذف یكي در ميان كاالها از سبد 
خرید حــاال فقط مختص اقشــار ضعيف 
نيست؛ اگرچه براي خيلي ها هنوز به مرحله 
حذف كاالهاي اساســي نرســيده است. 
در یك ســوپرماركت  بانویــي كه درحال 
جست وجوي یخچال براي یافتن پنير مورد 
نظرش است، اینطور به پرسش همشهري 
پاســخ مي دهد: »ما در زمان خرید مواد 
غذایي فقط به تاریخ مصرف نگاه مي كنيم و 
خوشبختانه از لحاظ اقتصادي در شرایطي 
هستيم كه هيچ وقت قيمت ها باعث نشده 
چيزي را حذف كنيم؛ به همين دليل كمتر 
به قيمــت روي بســته بندي كاالها دقت 
مي كنيم. فكر مي كنم فعال در شــرایطي 
هســتيم كه اگــر قيمت گــذاري دولتي 
برداشته شود و شركت ها آزادانه كاالهاي 
خــود را قيمت گذاري كنند، دســت كم 
در زمينه اقالم اساســي باز هــم بتوانيم 
خرید كنيــم و مجبور به حــذف یا حتي 
صرفه جویي نباشــيم، اما براي خریدهاي 
بزرگ تري مثل لوازم منــزل همين حاال 
هم با مشكالت زیادي مواجهيم.« مجموع 
درآمد ماهانه این زوج كارمند بدون فرزند 
ماهانه 1۵ ميليون تومان است و به گفته او 
با اینكه جز اجاره خانه خرج عمده دیگري 
ندارند در ماه هــاي اخير بازتــاب تورم و 
افزایش قيمت ها را در زندگي خود احساس 
كرده اند: »این ماه ناچار شــدیم بخشي از 
پس اندازي را كه بــراي تعویض مبلمان 
كنار گذاشــته بودیم، براي مخارج جاري 

هزینه كنيم.«

شوكبهبازار
فروشندگان هم تأثير افزایش قيمت ها را 
در فروش روزانه خود احســاس كرده اند. 
صاحب یكي از سوپرماركت هاي به نسبت 
لوكس با بيان اینكه مشتري هایش از طبقه 
مرفه هستند در توضيح تغيير فروش ناشي 
از افزایش قيمت هــا مي گوید: »تغييرات 
با درصد پایيــن در قيمــت كاالها براي 
مشتري ها محسوس نيست و اغلب بدون 
دیدن قيمت خرید مي كنند، اما تغييرات 
جهشي از نوع افزایشي كه اخيرا و یكباره 
در قيمت ماســت هاي دبه اي ایجاد شده 
براي بخشي از مشتري ها قابل توجه است 

و در بازار شوك ایجاد مي كند.« 
او اضافــه مي كند:» اتفاقي كــه در موارد 
مشــابه افتاده این بوده كه یا مردم براي 
خرید هجوم مي آورند و قيمت كاالها شبيه 
بازارسياه مي شود یا مشتري ها در اعتراض 
به افزایش قيمت مدتــي خرید آن كاال را 
تحریم مي كنند و انواع دیگري را مي خرند، 
اما تقریبا در همه موارد، مشــتري بعد از 
مدتي دوباره به همــان كاالیي كه تحریم 
كرده بوده بازمي گردد؛ چون اوال تغييرات 
قيمتي در كاالهــاي مشــابه به صورت 
زنجيروار اتفاق مي افتد؛ مثل همين االن 
كه برندهاي دیگر هــم بعد از كاله قيمت 
ماست هاي خود را باال برده اند و ثانيا تجربه 
نشان داده مشــتري اغلب كيفيت مورد 
نظرش را در كاالهاي مشابه پيدا نمي كند 
و ناچار است بعد از مدتي خود را با افزایش 

قيمت وفق دهد.«

 مشاهدات ميداني خبرنگاران همشهري نشان مي دهد، رشد 40 درصدي قيمت 
بعضي از اقالم لبني، از بيم موج گراني هاي تازه، تقاضا براي خرید لبنيات را افزایش داده است

بازار لبنيات در تب و تاب گراني هاي بيشتر ميادین

قيمت انواع آلو، انجير و انگور در ميادین ميوه و تره بار تهران اعالم شد. 
به گزارش همشهري، نرخنامه سازمان مدیریت ميادین شهرداري تهران 
نشان مي دهد كه قيمت انجير و آلو در این مراكز خرید ثابت مانده، اما 
قيمت انگور نسبت به نرخنامه قبلي كاهش داشته است. براساس این 
گزارش، قيمت آلوي قطره طال از ســایر انواع آلو، قيمت انجير زرد از 
انجير سياه و قيمت انگور بي دانه از ســایر انواع انگور باالتر است.  ماه 
پایاني تابستان، معموال فصل درســت كردن لواشك است و خيلي ها 
انواع آلوهــا را نه فقط براي تازه خوري، بلكه بــراي تهيه این خوراكي 
پرطرفدار اســتفاده مي كنند. البته قيمت باالي 30هزار تومان آلو در 
مغازه هاي ميوه فروشي، دست مشتري ها را براي خرید فراوان این ميوه 
بســته؛ اما در ميادین ميوه و تره بار قيمت ها تا حدودي ارزان تر است. 
هم اكنون انواع آلو در ميادین از حدود 16هزار تا 24هزار تومان قيمت 
خورده است. البته ميوه هاي تابستانه غير از لواشك، به كار پختن انواع 
مربا و مارماالد هم مي آیند. فصل آلبالو دیگر به پایان رسيده، اما هلو و 
شليل هنوز در دسترس هستند و در ميادین قيمت مناسبي هم  دارند.

قيمت انواع آلو، انجير و انگور در ميادین ميوه و تره بار تهران به این شرح 
است: 1- آلوي قطره طال هر كيلوگرم 23.۵00تومان 2- آلوي شابلون 
هركيلوگرم 1۷.900تومان 3- سایر انواع آلو )خاكي، سانتورزا و...( هر 
كيلوگرم 1۵.900تومان 4- انگور بي دانه هر كيلوگرم 1۷.200تومان 
۵- انگور عســگري هر كيلوگرم 13.900تومان 6- سایر انواع انگور 
)كندري، رطبي، مهري و...( هر كيلوگرم 1۵.900تومان ۷- انجير زرد 
هر كيلوگرم 19هزار تومان 8- انجير سياه هر كيلوگرم 1۵.۵00تومان

قيمتبعضيازانواعميوههادرميادينميوهوترهبار
قيمت - هركيلوگرم  به توماننام ميوه

23.000توت فرنگي
8.600خيار گلخانه اي

12.600سيب گاال
19.500-22.500موز

12.600سيب گالب
3.600هندوانه

36.000انبه
39.000شاتوت

18.000گردوي تازه با پوست سبز
21.000گالبي

7.600خربزه مشهدي
7.900گرمك
39.000تمشك
28.000زردآلو

17.700هلو
17.900شليل و شبرنگ

17.100هلو انجيري
35.000بادام تازه با پوست سبز

قيمتانواعآلودرفصللواشك

باالخره پس از چند سال تالش با موافقت  مسكن
شوراي فقهي بانك مركزي، امكان فروش 
متري مســكن در بورس كاال با استفاده از 
اوراق سلف موازي فراهم شد. این خبر را دیروز مدیرعامل 
بانك مســكن هم تأیيد كرد. به گزارش همشهري، بازار 
مسكن این روز ها با مشكالت ســاختاري زیادي مواجه 
اســت. قيمت ها به قدري افزایش یافته كه طبق گزارش 
قبلي همشهري، شاخص دسترسي به مسكن از 2۵سال 
فراتر رفته و دوره انتظار براي خرید مســكن به ۷۷سال 
رسيده است. در چنين شرایطي دولت سيزدهم وعده داده 
با ساخت واحد هاي مسكوني جدید بخشي از مشكالت را 
مرتفع كند. بــا این حال برخــي اقتصاددانان مي گویند 
سياست هاي ساخت مسكن مانند مسكن مهر و مسكن 
ملي تورم زاست و باید از روش هاي دیگري براي افزایش 
عرضه مسكن استفاده كرد. بر همين اساس بورس كاال از 
مدت ها پيش طرحي را در قالب انتشار اوراق سلف موازي 
استاندارد در بخش مســكن دنبال كرده است كه معایب 
سایر روش ها را ندارد. اجراي این طرح از مدت ها پيش در 

انتظار دریافت مجوز هاي الزم بود.

موافقتشورايفقهيبانكمركزي
دیروز مدیرعامل بانك مســكن اعالم كرد: شوراي فقهي 
بانك مركزي مجوز هاي الزم براي فروش متري مسكن 
را صادر كرده و این بانك از این پس مي تواند با همكاري 
بورس كاال از طریق فروش اوراق سلف موازي طرح فروش 
متري مسكن را اجرایي كند. محمود شایان گفت: در حال 
مذاكره با بورس كاال هستيم. او اضافه كرد: به شركت هاي 
زیرمجموعه بانك تكليف شده پروژه هاي بيشتري را در 
این زمينه تعریف كنند، ضمن اینكه مردم مي توانند در 
بازار سرمایه اوراق خود را به فروش برسانند و در بازار آزاد 

اقدام به خرید خانه كنند. جواد فالح، مدیر توســعه بازار 
فيزیكي بورس كاال در این باره اعالم كرد: با انتشار اوراق 
سلف موازي مســكن متقاضيان خرید و سرمایه گذاري 
مي توانند در طرح فروش متري مسكن سهيم شوند و به 
این ترتيب قدرت خرید سرمایه هاي خرد و كالن خود را 

همسو با تورم در بازار مسكن حفظ كنند.

تأسيسصندوقهايزمينوساختمان
اما فروش متري مسكن از طریق انتشار اوراق سلف موازي 
اســتاندارد فقط یكي از طرح هایي اســت كه قرار است 
در زنجيره حوزه ســاخت از طریق بورس كاال اجرا شود، 
چنان كه به گفته مدیر توسعه بازار فيزیكي بورس كاالي 
ایران، قرار است با تاسيس صندوق هاي زمين و مسكن و 
همچنين صندوق هاي امالك و مستغالت، ابزارهاي مالي 
بيشتري در خدمت توسعه بازار ساخت به كار گرفته شود.

جواد فالح با بيان اینكــه بورس كاال در حــال دریافت 
مجوز هاي الزم براي تاســيس این صندوق ها از سازمان 
بورس است گفت: 2سال قبل زمزمه هاي همكاري وزارت 
راه و شهرســازي با بازار ســرمایه براي تاسيس صندوق 
زمين و مسكن شنيده شد؛ هدف اوليه این طرح این بود 
كه پروژه هاي مســكوني و تجاري در بازار سرمایه عرضه 
شود تا با جذب ســرمایه هاي خرد، هم به توليد مسكن 

كمك شود و هم براي سهامداران سوددهي داشته باشد.
مدیر توســعه بازار فيزیكي بــورس كاالي ایران گفت: 
صندوق هاي مرتبط با حوزه ســاخت و مســكن در بازار 
ســرمایه، در دو بخش زمين و ســاختمان و همچنين 
امالك و مستغالت فعال هستند. به گفته فالح، براساس 
برنامه زمانبندي موجود، قرار است طرح تاسيس و عرضه 
صندوق هاي امالك و مســتغالت در نيمه دوم امســال 

اجرایي شود.

در شرایطي كه ظرف 3ســال گذشته  لوازم خانگی
افزایــش چندبرابري قيمــت و كاهش 
قــدرت مشــتریان زمينــه رشــد 
100درصدي تقاضاي تعمير لوازم خانگي را فراهم كرده 
بود، در 3 ماه گذشته قطعي مكرر برق، فشار مضاعفي را 
به بازار خدمات پس از فروش و تعمير این لوازم تحميل 

كرده است.
آن دسته از فروشندگان لوازم خانگي كه با خبرنگاران 
همشهري گفت وگو كرده اند مي گویند: قطعي مكرر برق 
نيز بازار تعميرات لوازم خانگي قدیمي را داغ تر كرده و 
موجب تحميل هزینه اضافي، اتالف وقت و سردرگمي 

مشتریان براي دریافت خدمات شده است.
اكبر پازوكي، رئيس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگي با 
اشاره به همين تغيير چهره بازار گفت: این روزها مردم به 
تعمير همه كاالهاي گران و از كارافتاده، خود از گوشي 
و لپ  تاپ گرفته تا لوازم خانگي روي آورده اند؛ پدیده اي 
كه اگرچه به بازار تعميركاران رونق داده اما به هر حال 
معنایش فشــار حداكثري گراني هاست. اكبر پازوكي 
افزود: با افزایش قيمت لوازم خانگــي، بازار تعميرات 
یخچال، تلویزیون و ظرفشــویي به شدت رونق گرفته 
اســت اما این پدیده ابعاد منفي دیگري هم دارد. براي 
مثال لوازم خانگي قدیمي، تعميري و كم بازده، به شدت 
مصرف برق را افزایش داده و فشار بيشتري را به شبكه 

توزیع برق وارد مي كند.

قطعيبرقورشد3۰درصديتعميرلوازمخانگي
علــي جمالي، رئيــس اتحادیــه توليدكننــدگان و 
تعميركاران صنایع برودتي، تهویه مطبوع، لباسشویي 
و قطعات یدكي تهران هم در گفت وگو با همشهري با 
بيان اینكه قطعي برق موجب رشد 30درصدي تقاضاي 
تعمير لوازم خانگي قدیمي شده است، گفت: متأسفانه 
اغلب خانوارها توان خرید و جایگزیني لوازم خانگي نو با 
قدیمي را ندارند كه این امر موجب رشد تقاضاي تعمير و 
جوالن قطعات یدكي تقلبي در بازار شده است، به نحوي 
كه 80درصد كمپرسور و ترموســتات و گاز یخچال و 
فریزر موجود در بازار تقلبي اســت. علي جمالي افزود: 
عمر موتور یخچال و فریزري كه در حال كاركردن است 
با قطعي برق و استارت زدن چند باره از 10سال به 2سال 
كاهش مي یابد و به دليل ولتــاژ باالي برق پس از پایان 
خاموشي ها، اغلب موتورهاي یخچال و كولر گازي دچار 
مشكل مي شود. او با اشاره به رشد 30درصدی تقاضاي 
تعمير لوازم خانگــي به دليل قطعي بــرق، افزود: این 
تقاضاي تعميرات بيشتر در مورد وسایلي مانند یخچال 
و فریزر، كولر گازي، اجاق گاز و فــر برقي، تلویزیون و 
سایر محصوالتي است كه به طور دائم یا در اغلب موارد 
روشن است اما در وسایلي مانند ماشين لباسشویي و... 
به دليل دوره كوتاه استفاده كمتر است. جمالي تأكيد 
كرد: عرضه كاالهاي بي كيفيت بــا قيمت هاي باال نيز 
موجب رشد تقاضاي تعمير یا تمایل به نگهداري لوازم 

خانگي قدیمي شده است. یخچال و فریزري كه از 20 
تا 30سال پيش در ایران توليد مي شود نيز در قطعاتي 
نظير كمپرسور، گاز، ترموســتات، فوم و حتي ورق به 
قطعات وارداتي وابسته است اما به دليل افزایش نرخ ارز 
و محدودیت در واردات، اغلب شركت ها در چرخه توليد، 
برخي قطعات بي كيفيت را مونتاژ و در قالب محصول 
نهایي عرضه مي كنند. او افزود: سهم قطعات تقلبي از 

بازار به بيش از ۵0درصد رسيده است.

بيدادتعميركارانغيرمجاز
جمالي، اطالعات ناكافي مشــتریان واحدهاي تعمير 
لــوازم خانگي را عامــل اصلي افزایش سوءاســتفاده 
تعميركاران غيرمجاز، با پوشش نام برندهاي مشهور 
دانســت و گفت: افراد یــا شــركت هاي فاقد هویت 
تعميركار لــوازم خانگي بــا ارائــه فاكتورهاي بدون 
سربرگ، مهر، آدرس و شماره تلفن معتبر به مردم، آنها 
را با مشــكل مواجه كرده اند. حتي برخي تعميركاران 

تقلبي، موتــور و قطعات اصلي 
یخچال و فریزرهاي خارجي را 
با قطعات تقلبي جایگزین كرده 
و هزینه زیادي را به مشــتري 
تحميــل مي كننــد. جمالــي 
افزود: به طــور مثال اخيرا یكي 
از شــاكيان این تعميــركاران 
غيرمجــاز، پس از مشــاهده 
مشــكلي در روشــنایي المپ 
داخــل یخچال فریــزر ال جي 
خود از طریق تماس با 118 به 
یكي از این شركت ها وصل شده 
ولي بعدا متوجه شده تعميركار 
غيرمجاز اغلب قطعات اصلي را 
از روي یخچالش باز كرده است. 
او در مورد علت ثمربخش نبودن 

اقدامات اتحادیه در مقابله با این تعميركاران غيرمجاز 
گفت: اگر بتوانيم تلفن ایــن تعميركاران بدون مجوز 
را قطع كنيم، مي توانيم با آنها مقابله كنيم. سه ســال 
پيش درخواســت برخورد با این افراد را به مركز امور 
اصناف و بازرگانان ارائه دادیم و اعالم كردیم كه فقط 
به 3 تا 4برند مطمئن مجوز ثبت تلفن در سامانه118 را 
بدهند اما درنهایت مركز امور اصناف با سلب مسئوليت 
از اتحادیه اعالم كرد كــه تنها این مركز مي تواند جواز 
ثبت تلفن و آدرس براي ارائه خدمات و انجام تعميرات 
لوازم خانگي را بدهــد. درواقع مســئوالن این مركز 
بــدون نظر خواهي از اتحادیه و اطالعــات الزم زمينه 
جوالن تعميركاران غيرمجــاز در بازار لوازم خانگي را 
فراهم كردند. به گفته رئيس اتحادیه توليدكنندگان و 
تعميركاران صنایع برودتي، تهویه مطبوع، لباسشویي 
و قطعات یدكي تهران 80درصــد كارت هاي گارانتي 
موجود در بازار لوازم خانگي تقلبي اســت زیرا از نظر 
قانون نظام صنفي تنها وارد كننــده و توليد كنندگان 
مي تواننــد كارت گارانتــي به 
مشــتري ارائه دهند اما اكنون 
لــوازم خانگــي بي كيفيت به 
شيوه غيرقانوني وارد مي شود و 
فروشندگان با پرداخت وجهي، 
كارت گارانتــي تقلبي را داخل 
وســایل خانگي قرار مي دهند؛ 
به طور مثــال اكنون برند آ.ا.گ 
نماینده واقعي در ایران ندارند 
اما محصــوالت آن با گارانتي و 
ادعاي خدمات پــس از فروش 
معتبر عرضه مي شود ودر مورد 
برند بوش نيز فقط 4شــركت 
مجوز ارائه خدمــات دارند اما 
تعداد شركت هاي فعال در این 

عرصه به مراتب بيشتر است.

دريافتخدماتبافاكتوررسميومعتبر
رئيس اتحادیه توليدكننــدگان و تعميركاران صنایع 
برودتي، تهویه مطبوع، لباسشــویي و قطعات یدكي 
تهران در مورد افزایش دستمزد باالي خدمات و قطعات 
یدكي در برخي واحدهاي تعمير لوازم خانگي، گفت: 
اتحادیه، نرخ دستمزد تعميركاران مجاز و داراي پروانه 
كســب را مصوب و درســایت قرار داده اما متأسفانه با 
پدیده فروش نشاني و شــماره تلفن برخي متقاضيان 
تعمير لوازم خانگي و ثبت شــماره تلفن و مشخصات 
نامعتبر در سامانه 118 و برخي سایت ها مواجه هستيم 
و این تعميركاران غيرمجاز خــود را نماینده برندهاي 
مشهور معرفي مي كنند. جمالي افزود: حتي نرخ قطعات 
یدكي توسط اتحادیه مشــخص و اعالم مي شود اما به 
مشتریان توصيه مي كنيم كه براي تعمير لوازم خانگي 
حتما فاكتور رســمي دریافت كنند كه داراي آدرس، 
شماره تلفن و مهر شــركت ارائه دهنده خدمات باشد 
تا درصورت بروز تخلفات اتحادیه بتواند به شكایت آنها 

رسيدگي كند.

سفارشساختقطعاتيدكيتقلبي
جمالي با اشــاره به جوالن قطعات یدكي تقلبي لوازم 
خانگي در بازار گفت: براي رفع این مشــكل بارها به 
گمرك ایران بــراي راســتي آزمایي كيفيت قطعات 
وارداتي نامه نوشــته ایم تا مثال فهرست و مشخصات 
وارد كنندگان و قطعاتي مانند كمپرسور، ترموستات 
و گاز یخچال را براي پيگيري بعدي به اتحادیه بدهد 
اما متأسفانه با وجود پيگيري بسيار، گمرك تنها یك 
صورت كلي از واردات این اقالم را ارائه كرد. جمالي با 
تأكيد بر اینكه اكنون قطعات بدون كيفيت و شناسنامه 
یدكي لوازم خانگي وارد كشــور شــده و به  راحتي با 
نام برندهــاي معتبر خارجي عرضه مي شــود، افزود: 
90درصد قطعات لوازم خانگــي وارداتي را برندهاي 
گمنام چيني تامين و به نام شركت هاي معتبر عرضه 
مي كنند. او افــزود: واردكنندگان قطعات یدكي لوازم 
خانگي، ســفارش قطعه را با نام برند مورد نظرشــان 
به شــركت هاي چيني مي دهند و محصوالت تقلبي 
و فاقد شناســنامه را در بازار عرضه مي كنند. او افزود: 
درحالي كه تعداد توليد كنندگان معتبر گاز یخچال در 
دنيا به تعداد انگشتان دست نمي رسد اكنون در خيابان 
سعدي شمالي بين 200 تا 300 فروشنده گاز یخچال 
وجود دارد كه این محصول را حتي با برند انگليســي 
ایكسون كه 20سال اســت امتياز آن به یك شركت 
آمریكایي فروخته شــده و واردات آن متوقف اســت، 
عرضه مي كنند. او افزود: بارها این تخلفات را كشف و به 
دستگاه هاي مسئول اعالم كرده ایم اما برخورد قاطعي 
نشده است. جمالي افزود: در زمينه ترموستات یخچال 
نيز بهترین برند دامفوس دانماركي و آلماني است اما 
چيني ها این قطعه را با نام این برندها، توليد و راهي بازار 

كشورمان مي كنند.

فرخندهرفائي
خبرنگار

   كاهش سرانه مصرف لبنيات
آمارهانشانميدهد،سرانهمصرفلبنياتكشوركهدرســالهاياخيرروندينزوليداشتهحاال
تحتتأثيرتندترشدنشيبمنحنيرشدقيمت،اينروندتشديدشدهاست.اگرچههنوزرقمقابل
استناديبرايآنارائهنشده،امامشاهداتميدانيخبرنگارانهمشهرينشانميدهدبيشترمردمبه
صرفهجوييواقتصاديتركردنخريدهارويآوردهاند.طبقاينگزارشدرمناطقيازشهربازارلبنيات
برخالفانتظارباافزايشتقاضاوهجومبرايخريدبيشترمواجهبودهكهشوكونگرانيناشيازادامه
روندافزايشقيمتدرآيندهتنهادليلآنبودهاست.درمناطقمرفهنشينامابهنظرميرسدتغييرات

چندانيدرميزانخريدرخندادهومردمخودرابااينگرانيهممثلديگرگرانيهاوفقدادهاند.

   اوراق متري مسكن چيست؟
اوراقفروشمتريمسكن،برمبنايمقرراتانتشاراوراقسلفموازياستاندارد،عرضهميشود.درقالباينطرحسرمايهگذاران
باخريدهربرگازايناوراق،مالكيكمترمربعواحدمسكونيميشــوند.روشكاربهاينصورتاستكهباآغازهرپروژه
ساختمانيتعدادياوراقسلفموازياستاندارد،متناسبباارزشحدوديواحدهايآنساختمانمنتشرميشود،متقاضيان
ميتوانندباخريدايناوراقيكواحدمسكونيراپيشخريدكنند.ايناوراقمعرفيكمترمربعازيكواحدساختمانياستو
هرسرمايهگذاربرايخريديكواحدمسكونيبايدمتناسبباارزشآنواحداوراقبخرد.سرمايهگذارانهمچنينميتواننداوراق
كمتريازتعداداوراقمنطبقبايكواحدساختمانيرانيزخريداريكنند.بانزديكشدنبهزمانسررسيدوپايانپروژه،سازنده،
مرحلهتخصيصوتحويلواحدهاراآغازميكند.دراينمرحلهافراديكهتوانستهاندبهاندازهواحدساختمانيدلخواهخود،اوراق
سلفمســكنياهماناوراقفروشمتريرابخرند،ميتوانندواحدمسكونيموردنظرخودراانتخابكنندتاواحدبهخريدار
تخصيصپيداكند.سايرخريداراناوراقسلفمسكننيزكهنتوانستهاندحداقلاوراقموردنيازبرايخريديكواحدساختماني
راخريداريكننديابايداوراقخودرادربازارثانويهبهفروشبرسانندياواحدهايساختمانيكهمشاعابهايندستهافرادتعلق
داردبهمزايدهگذاشتهشودوهريكبهتناسباوراقيكهدارندازوجوهحاصلازتسويهنقديوسودآنبهرهمندميشوند.براي
اينكهخريدارانازجزئياتواحدهايمسكونيكهقراراستبخرندمطلعشوند،قبلازعرضهاوليهاوراقسلفاستانداردمسكن،
جزئياتمربوطبهمكان،سازه،تأسيسات،تجهيزاتوسايرمواردتأثيرگذاردرقيمتواحدهايساختمانيبهصورترسميبراي
عموممنتشرميشود.طيدورهزمانيتاپيشازپايانساختواحدهاوآمادهتحويلشدنآنهاامكانمعامالتثانويهنيزبراياين

اوراقفراهماستوسرمايهگذاراندرصورتلزومميتواننداوراقخودرابهديگرانواگذاركنند.

صدورمجوزفروشمتريمسكن
با موافقت شوراي فقهي بانك مركزي امكان فروش متري مسكن در بورس كاال 

فراهم شد

همشهري از گرمي بازار تعمير لوازم خانگي پس از خاموشي هاي اخير گزارش مي دهد

داليل رشد تقاضاي تعمير لوازم خانگي 

علــي جمالــي در گفت وگو با 
همشــهري: عالوه بر تأثير بيش 
از 100درصــدي گرانــي لوازم 
خانگي، قطعي بــرق نيز موجب 
رشد 30درصدي تقاضاي تعمير 

لوازم خانگي قدیمي شده است

80درصــد كمپرســور و   
ترموستات و گاز یخچال و فریزر 

موجود در بازار، تقلبي است
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گزارش2 خبر

آبرساني سيار به ۵۱ روستاي سمنان
سمنان یكي از استان هاي صنعتي 
كشور است كه ضمن سرانه باالي 
مصرف آب در همــه بخش هاي 
صنعت، كشــاورزي و آشــاميدني، همواره به دليل طرح هاي 
انتقال آب به این اســتان محور توجه ها بوده است. حاال اما با 
وجود ســرانه مصرف باال، معاونت عمراني استانداري سمنان 
اعالم كرده آبرساني در ۵1روستاي استان و عمدتا در دامغان 
و شــاهرود با تانكر و به روش ســيار انجام مي شــود. بيش از 
82ميليارد تومان از محل اعتبار ویژه توســعه روستایي و رفع 
محروميت از مناطق كم برخوردار در قانون بودجه1400 براي 
آبرساني به روستاهاي این استان دیده شده است. این بودجه 
براي آبرساني به روستاهاي سمنان در حالي تخصيص پيدا كرده 
كه طي سال ها، مدیر جهادكشاورزي توفيق چنداني در تغيير 
الگوي كشت آب بر استان نداشته  و كشت صيفي جات به ویژه 
هندوانه و خربزه از كشــت        هاي پرطرفدار این استان است. اما 
آنچه در نهایت گریبان ۵1روستاي این استان را گرفته، بي آبي 
مطلق در یكي از گرم ترین و خشك ترین تابستان هاي ۵0 سال 

اخير است.

چاره اي جز مهاجرت نمانده
روستاي كوه زر دامغان اما مشكلش فراتر از اینهاست؛ روستایي 
كه پس از زلزله بزرگ و 6ریشتري سال 89، ساختارهاي سنتي 
آبرساني اش را هم از دست داد و پس از تعمير حداقلي تابستان 

امسال باز هم دچار بي آبي شدید است.
محمدرضا، یكي از اهالي این روستاست كه طي 10سال اخير 
بيش از 40درصد جمعيت آن به شهرهاي اســتان یا تهران، 
مشهد و گرگان مهاجرت كرده اند. محمدرضا مي گوید: با زلزله 
سال89 تمام چاه هاي آب فروریخت و مسدود شد. همچنين 
لوله هاي انتقال آب شكســت. تا ســال9۵ هم هيچ تعمير و 
تمهيدي جز آبرساني سيار انجام نشد. از سال9۵ توسعه شبكه 
آب روستا در دســتور كار مدیران شهرســتان قرار گرفت، اما 
تكميل نشد. هر ســال چه در روزهاي عادي و چه در روزهاي 

گرم سال مشكل تامين آب را داریم.
او ادامه مي دهد: تابستان امسال هفته اي نيم ساعت هم آب به 
روستا نمي رسيد. باید آب را ذخيره و به كمترین شكل ممكن 
استفاده كنيم. این تابستان با همه سختي هایش گذشت و فقط 
یك ماه مانده، اما اگر اوضاع به همين روال ادامه پيدا كند، فكر 

مي كنم باقي اهالي روستا هم چاره اي جز مهاجرت ندارند.
روستاي آهوانو، یكي دیگر از روستاهاي دامغان است؛ روستایي 
كه در نبود شبكه انتقال آب، امسال نيز آبرساني به آن به شيوه 
سيار و با تانكر انجام مي شود. محدثه از اهالي روستا مي گوید: 
آب هر روز نمي آید. معموالً 3روز یك بار یا گاهي هفته اي یك بار. 
ناچاریم آب بيشــتري ذخيره كنيم. مادر همسرم یك ماه قبل 
هنگام حمل آب زمين خورد و لگنش شكست. هر بار كه تانكر 
از راه مي رسد باید براي خانه خودم، مادر و مادرشوهرم هم آب 

جابه جا كنم.

پوشش 3۱درصدي جمعيت شهري
مدیرعامل شركت آب و فاضالب سمنان درباره وضعيت تنش 
آبي و آبرساني هاي ســيار به همشــهري مي گوید: ميانگين 
كشوري پوشــش خدمات آب و فاضالب در شهرها ۵2 درصد 
است، اما این رقم در سمنان 31/6درصد است. طرح هاي آب 
و فاضالب با تأخيري حدوداً 10ساله نسبت به كشور آغاز شده 
اســت. محمد طاهري با بيان اینكه ســاالنه یك تا 10درصد 
جمعيت تحت پوشــش خدمات فاضالب افزایــش مي یابد و 
تا 10ســال آینده به ميانگين كشــوري نزدیك خواهيم شد، 
مي افزاید: البته مشكالت خشكسالي در منابع تامين آب مان 
را هم نباید نادیده گرفت. به عنوان مثال، ميانگين دبي چشمه 
روزیه در 3 ماهه نخست امسال ۵00 ليتر بر ثانيه بود؛ درحالي كه 
سال گذشته در زمان مشــابه، دبي روزیه به ۷00 ليتر بر ثانيه 
مي رسيد. همچنين دبي قنات گل رودبار هم اكنون 2۵0 ليتر بر 
ثانيه است؛ درحالي كه در سال 90، این رقم 3۷0 ليتر بر ثانيه 
بود. سال گذشته در شاهرود 10 تا 1۵ روز و در ایوانكي 3-2روز 
تنش آبي داشتيم، اما در شاهرود وقتي دماي هوا از 42 درجه 

بيشتر مي شود تا 10 روز تنش آبي داریم.
او بيان اینكه وضعيــت منابع آبي در ســمنان روزبه روز بدتر 
مي شود و همواره رو به كاهش است، اضافه مي كند: جمعيت 
فعلي سمنان در 19شهر این اســتان 6۵0هزار نفر است و این 
جمعيت 6۵0هزار نفري حــدود 60ميليون مترمكعب آب در 
سال براي مصارف آشاميدني استفاده مي كنند. براساس نمودار 
رشــد جمعيت، اگر جمعيت نقاط شــهري در سال 141۵به 
9۵0هزار نفر برسد، مصرف آب آشاميدني این افراد –به فرض 
حفظ همين الگوي مصرف- به 81ميليون مترمكعب خواهد 
رسيد و با جمعيت روستایي ميزان مصرف آب آشاميدني بيشتر 
خواهد شــد. این درحالي اســت كه در حالت فعلي در استان 
با 400ليتر در ثانيه كمبود روبه رو هســتيم و ســفره هاي آب 
زیرزميني همه ساله بيش از ۷6سانتي متر كاهش پيدا مي كنند 

كه این یك مشكل بسيار جدي است.

  
بنا بر اعالم شركت آبفاي ســمنان، از مجموع یك ميليارد و 200 
ميليون مترمكعبي مصرف ساالنه آب این استان بيش از 60 ميليون 
مترمكعب مصرف آب آشاميدني را شــامل مي شود؛ عددي كه با 
وجود باالبودن به نسبت سرانه كشوري، اما لزوم تغيير در الگوي 
كشت، تغيير در مصارف صنعتي و همچنين بازسازي شبكه هاي 

انتقال آب به منظور جلوگيري از هدررفت را یادآوري مي كند.

ستاره حجتي
خبرنگار

  آشتيان مي تواند مقصد گردشگران باشد 
بيست و چهارم مرداد زادروز استاد عباس اقبال آشتياني 
روز آشتيان نام گذاری شد و قرار بود امسال برنامه های 
ویژه ای برای این روز برگزار شــود كه به دليل كرونا به 
حالت تعویق درآمد. هرچند مسئوالن فرهنگی اســتان معتقدند این نام گذاری در 
دوران پس از كرونا می تواند با توجه به ویژگی های آشــتيان،  این شــهر را به مقصد 

گردشگران تبدیل كند. 
رئيس اداره ميراث  فرهنگي، گردشــگري و صنایع دستي آشتيان به همشهري 
مي گوید: در سازمان ميراث فرهنگي مركزي هر شهرستاني روزي ویژه خود در 
تقویم دارد. امسال براي نخستين بار 24مرداد به عنوان روز آشتيان جشن گرفته 
شد كه تولد یكي از شخصيت هاي بزرگ شهر ما یعني عباس اقبال آشتياني است.
عليرضا اميري با بيان اینكه همه فعاليت هاي عمومي جشنواره ها و همایش هاي 
این روز به دليل شرایط كرونایي و تعطيلي به حالت تعليق درآمد، مي افزاید: قرار 
بود در این روز بهترین هاي هنر، ادب و صنایع شهر معرفي شوند و همایشي نيز 
به استاد اقبال آشــتياني بپردازد. یك خيابان یا ميدان هم قرار است به نام این 
استاد شهر ما نام گذاري شود كه با انتخاب مكان مناسب از سوي شهرداري این 

كار به زودي انجام خواهد شد.
وي درباره ویژگي هاي آشــتيان اظهــار مي كند: به جز ویژگي هــاي تاریخي 
روز 24مرداد، این ایام یكي از بهترین شــرایط فصلي شــهر ما براي پذیرایي از 
گردشگران است زیرا دماي هواي آشتيان از دیگر نقاط كشور در این روزها بسيار 
خنك تر است. به عالوه آشتيان 30بناي تاریخي و چند جشنواره جذاب دارد و 
براي كوهنوردي نيز بسيار مناسب است. همه این ویژگي ها در كنار هم مي تواند 
شهر ما را براي گردشگران جذاب كند و در شرایط پس از كرونا این روزها مي تواند 

براي شهر ما بسيار جالب توجه باشد.
رئيس اداره ميراث  فرهنگي، گردشگري و صنایع دستي آشتيان با بيان اینكه براي 
رسيدن به این نقطه باید زیرساخت هاي مناسب گردشگري در شهر ما افزایش 
یابد، مي گوید: شهرداري آشتيان طرح هایي را براي بهبود شرایط گردشگرپذیري 
شهر در دست انجام دارد. از سوي دیگر خانه ميرزاحسن آشتياني از علماي دوره 
قاجار نيز به وسيله بخش خصوصي در حال تبدیل به یك اقامتگاه بوم گردي است 

تا گردشگران در آینده بتوانند سفر خوبي به آشتيان داشته باشند.
به گزارش همشهری، آشــتيان از »اَش« به معناي مقدس و پارسا كه نام ایزدي 
از ایزدان آیين زرواني و مهري است گرفته شده و آشتيان جایگاه خداي تقدس 
و پارسایي معنا مي دهد. بيســت وچهارم هر ماه در تقویم ایران باستان »دین« 
نام دارد و »دین روز« یكي از اسامي ســي گانه هر ماه خورشيدي است. انتخاب 
24مرداد به عنوان روز آشتيان قرابت جالبي با پيشينه تاریخي این روز در تقویم 

باستاني ایران دارد.

طرح »فراگير مردمي« در شهر اهواز 
سرپرست شــهرداري اهواز از برگزاري »طرح فراگير مردمي« خبر داد و گفت: 
این طرح با هدف تسریع در پيگيري و حل مشكالت شهري راه اندازي شده است.
به گزارش همشــهري، عليرضا عاليپور گفت: این طرح شــامل چندفاز ازجمله 
سركارگر، مسئول خدمات، مســئول ناحيه، شــهردار ناحيه و معاون خدمات 
شهري اســت كه به صورت پایلوت از مناطق 2و 8آغاز مي شود  و شهروندان هر 
مشكلي داشته باشند مي توانند در تماس تلفني با این افراد مشكالت محله خود 

را رفع كنند.
وي همچنين در این جلسه با اشاره به اینكه در موضوعات مدیریت شهري هدف، 

شهرمحوري و شهروندمحوري است، افزود: شهر با شهروند معنا پيدا مي كند.
به گفته عاليپور، مدیریت شهري با نگاه شهروندمحوري ابعاد مثبت زیادي دارد 
 و گشایشــي كه از این طریق در مسير مدیریت شــهري ایجاد مي شود، بيشتر 

خواهد بود.

حميده پازوكي
خبرنگار

چند هفتــه اي از كمبود هويــج در بازار 
مي گذرد ؛ انتشار كليپ هايي از توزيع هويج گزارش

با كارت ملي در فضاي مجازي، كمبود اين 
محصول در غرفه هاي تره بار و گراني يكباره آن به بحثي 
داغ در بين خانواده ها به خصوص آنهايی كه بيمار كرونايي 
دارند، تبديل شده است. قيمت هويج در حالي اين روزها 
در بازار آزاد سقف 40هزارتومان را هم رد كرده كه به اعتقاد 
اسداهلل كارگر، مديرعامل اتحاديه ميوه و تره بار تهران، بايد 
۹هزار تومان باشــد. به گزارش گروه ايرانشهر، داليل 
مختلفي براي گراني هويج مطرح شد ؛ ورود دالالن، افزايش 
مصرف و صادرات. اما گفت وگو با توليدكنندگان و مسئوالن 
جهادكشاورزي فارس، لرستان، خوزستان و آذربايجان  
شــرقي به عنوان مهم ترين قطب هاي توليد هويج نشان 
مي دهد كمبود توليد در تابستان و افزايش ناگهاني مصرف 
عوامل اصلي رشد قيمت  هستند و تا چند هفته ديگر، بازار 

آرام خواهد شد.

كاهش توليد و افزايش مصرف 
ســطح زیركشــت هویج در كشــور 12هزار هكتار است و 
پيش بيني مي شود امسال از این سطح ۵۵0هزار تن محصول 
توليد و به بازار عرضه شود. استان خوزستان به عنوان سومين 
توليدكننده سبزي و صيفي در كشور، باالترین سطح زیركشت 
هویج را با 4900هكتار در اختيار دارد و ساالنه 4-3هزار نفر 
بهره بردار حدود 240هزار تن از این سطح، محصول برداشت 
مي كنند. معاون بهبــود توليدات گياهي جهادكشــاورزي 
خوزستان با بيان اینكه عمده كشــت هویج در حوزه رود دز 
و شهرستان هاي شوش، اندیمشك، دزفول، گتوند و شوشتر 
انجام مي شود به همشهري مي گوید: اوایل مهر تا اواخر آبان 
فصل كاشت و اواخر بهمن تا نيمه خرداد فصل برداشت محصول 
هویج است و عمال هم اكنون خوزســتان توليدكننده هویج 
نيست و مصرف كننده است. تورج نوروزي با اشاره به توليد برابر 
امسال با سال گذشته در خوزستان توضيح مي دهد: كمبود و 
گراني هویج در بازار ربطي به توليد ندارد و مسائل دیگري در این 
ماجرا دخيل هستند. مدتي پيش درباره ليموترش هم شاهد 
چنين تنشي بودیم و چون اعالم شد براي درمان یا پيشگيري 
از كرونا مفيد است، با هجوم مصرف كنندگان قيمت ها به طور 
سرسام آوري افزایش یافت. او تأكيد مي كند هویج تره بار است 
و قابل ذخيره سازي در انبار یا احتكار نيست و افزایش قيمت 
نتيجه پایان فصل برداشت و همزمان،  افزایش مصرف است. با 
وجود صحبت هاي نوروزي  اما محمد نبوتي از توليدكنندگان 
هویج در دزفول معتقد است نداشتن برنامه ریزي و الگوي كشت 
مناسب با نياز هر منطقه مهم ترین عامل بروز تنش در بازار این 
محصول است. او با بيان اینكه هویج هم مانند سایر محصوالت 
باغي و زراعي یك سيســتم یكپارچه و منسجم الگوي كشت 
ندارد، به همشــهري مي گوید: طي سال هاي گذشته افزایش 
هزینه هاي توليد منجر شــد هزینه نهایــي محصول به طور 
قابل توجهي باال برود و از آنجایي كه توجيه اقتصادي مناسبي 
براي عرضه محصول وجود نداشت بسياري از كشاورزان امسال 
انگيزه و رغبت كشت نداشتند. فصل توليد هویج در خوزستان 
به پایان رسيده است و به همين دليل در این استان بيشتر شاهد 
تنش بودیم. نبوتي خشكســالي را هم مزید بر علت مي داند و 
مي افزاید: موضوعي كه درباره تعلل دالالن مطرح مي شــود 
اشتباه اســت زیرا حداكثر تعلل فروش هویج 24ساعت است 
وگرنه باید دور ریخته شود و اگر چنين اتفاقي بيفتد، مقطعي 
اســت. یكي دیگر از توليدكنندگان هویج در دزفول هم نظر 
مشابهي دارد و به همشهري مي گوید: گراني بذر، كود، سموم 
و اجاره زمين براي كشــت هویج باعث شــده كشاورزاني كه 
سال هاي قبل ضرر كردند، توان كاشت این محصول را نداشته 
باشند و امسال محصول كمتري كشت شود. او گراني مغازه و 

غرفه هاي تره بار كه منجر به افزایش 1۵-10هزار توماني هویج 
از زمين تــا زمان عرضه به مصرف كننده مي شــود و افزایش 
تقاضا را دو عامل مهــم دیگر گراني و كمبــود این محصول 

توصيف مي كند.

صادرات به 2كشور روسيه و عراق
 فارس هم یكي دیگر از استان هایي است كه بخش قابل توجهي 
از محصول هویج مورد نياز كشور را توليد مي كند. ۵شهرستان 
اقليد، شيراز، مرودشت، بيضا و سرچهان، توليدكنندگان اصلي 
این محصول در اســتان هســتند. مدیر امور زراعت سازمان 
جهادكشاورزي فارس به همشهري مي گوید: هر سال در استان 
ما 1۷00هكتار زمين به كشت هویج اختصاص پيدا مي كند و 
از این مزارع نيز 102هزار تن محصول برداشت مي شود. دوره 
رشد محصول هویج 4ماه تا 130روز اســت. خرداد هر سال 
نخستين برداشت این محصول در اســتان ما انجام مي شود 
اما پيك برداشت مهر است و از این  ماه به بعد هویج توليدي ما 

به تدریج به بازار عرضه مي شود.
مهدي صادقي با بيان اینكه متوسط توليد هویج در فارس از 
دیگر نقاط كشور باالتر اســت، مي افزاید: تا پایان مرداد فقط 
10درصد از هویج كاشته شده در اســتان راهي بازار مي شود 
و بيش از ۵0درصد از توليد در مهر آماده ارسال به بازار است. 
او ميزان توليد ساالنه هویج در فارس را ثابت مي داند و اظهار 
مي كند: ما سطح زیركشــت و رقم توليدي ثابتي داریم و به 
همين دليل توليد هویج امسال نسبت به سال  قبل كاهش یا 
افزایش نداشته است. مدیر امور زراعت سازمان جهادكشاورزي 
فارس درباره دالیل افزایش قيمت نجومي هویج در بازار توضيح 
مي دهد: اگر از كشاورز بپرسيد ممكن است دليل این موضوع 
را افزایش قيمت نهاده هاي زراعي عنوان كند، درحالي كه این 
موضوع تأثير چنداني در قيمت نهایي هویج ندارد. طبق اعالم 
وزارت جهادكشــاورزي افزایش صادرات سبزیجات ایران به 

2كشور روسيه و عراق موجب افزایش قيمت شده است.
صادقي با اشاره به تأكيد پزشكان بر مصرف سبزیجات رنگي 
براي داشتن سيستم ایمني قوي تر، مي گوید: یك خانواده یك 
كيلوگرم هویج را در طول یك هفته استفاده مي كند اما همين 
خانواده براي خوردن روزي یــك ليوان آب هویج باید مقادیر 
زیادي هویج تهيه كند. توصيه به مصرف بيشتر آب هویج در 
دوران كرونا، تقاضا و در نتيجه قيمت این محصول را به شدت 
افزایش داده، آن هم زماني كه هنوز فصل اصلي برداشت هویج 
فرا نرسيده اســت. وي ادامه مي دهد: از هویج توليدي فارس 
11هزار تن در خرداد و تير و مرداد، 1۵هزار تن در شــهریور، 
۵4هزار تــن در مهر و 22هزار تن هم در آبــان به بازار عرضه 
مي شود. برآورد من این است كه از نيمه دوم شهریور، به ویژه 
مهر با افزایش عرضه این محصول قيمت ها هم تعدیل خواهد 
شد. مدیر امور زراعت سازمان جهادكشاورزي فارس در پاسخ 
به این سؤال كه آیا دخالت دالالن در بازار این محصول حتي 
پس از عرضه بيشــتر، مي تواند موجب افزایش قيمت شود یا 
خير، مي گوید: این موضوعي است كه به مسئوالن تنظيم بازار 
برمي گردد. واسطه ها و دالالن محصول را از كشاورز خریداري 
و به بازار هدایت مي كنند. احتمــال اینكه افرادي بخواهند با 
احتكار محصول در سردخانه ها منتظر افزایش بيشتر قيمت 
هویج شوند وجود دارد اما نكته این است كه سردخانه ها كامال 
مشخص و قابل بازرسي و سركشي هســتند و با كنترل آنها 

مي توان از بروز چنين وضعيتي جلوگيري كرد.

يك ماه بدون هويج
با وجــود اینكــه مصطفــي دارایي نــژاد، رئيــس اتحادیه 
بارفروشان ميدان مركزي ميوه و تره بار، دليل گراني هویج در 
هفته هاي اخير را 2عامل خرید عمده محصول هویج كشاورزان 
اليگودرز و ازنا از سوي دالالن به قصد احتكار و باالنگه داشتن 
قيمت و همين طور قاچاق هویج به كشورهاي عراق و روسيه 
مي داند اما به نظر مسئوالن جهادكشــاورزي لرستان مانند 
مسئوالن خوزســتان و دیگر اســتان ها، كرونا و خشكسالي 
دليل اصلي این موضوع اســت. گرچه دارایي نژاد نيز كرونا را 
به عنوان یكي از عوامل فرعي افزایش قيمت بي ســابقه هویج 

عنوان كرده است.
معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهادكشاورزي لرستان 
به همشهري مي گوید: مهم ترین و نخستين دليل گراني هویج 
كاهش سطح زیركشــت این محصول، خشكسالي و كاهش 
منابع آبي است. جواد صالحيان با بيان اینكه فاصله ميان پایان 
برداشت این محصول در نقاط مختلف كشور ازجمله دالیل 
گراني هویج اســت، ادامه مي دهد: در مناطق گرم و جنوبي 
ازجمله خوزستان، هویج در خرداد و تير برداشت مي شود اما 

برداشت در مناطق معتدل از شهریور شروع مي شود. همين 
موضوع موجب مي شود در یك بازه زماني حدود یك ماه به دليل 
برداشت نشدن هویج، محصولي به بازار عرضه نشود و درنتيجه 
قيمت ها افزایش یابد. البته چون هویــچ مانند گندم كاالیي 
استراتژیك نيســت و خرید تضميني و دولتي ندارد، جوالن 
دالالن و واسطه ها هم بيشتر است. شرایط كرونا هم بي تأثير 
نبوده است. او با بيان اینكه سطح زیركشت هویج در لرستان، 
امسال 2۵00هكتار است، مي گوید: در این مساحت به صورت 
ميانگين حدود 38 تا 40هزار تن محصول هویج زودرس توليد 
مي شود و پيش بيني ما این است كه امسال به طور كلي حدود 
100هزار تن هویج در اســتان توليد شــود. سطح زیركشت 
هویج در اســتان در مقایسه با سال گذشــته به دليل مشكل 
كم آبي كاهش داشته است. البته این كاهش سطح زیركشت 
فقط شامل لرستان نيســت بلكه با توجه به اینكه هویج جزو 
محصوالت بهاره و تابستانه با نياز آبي باالست به علت خشكسالي 
و محدودیت آب، كشت این محصول به صورت كنترل شده، 
انجام شد. او همچنين زمان برداشت این محصول در لرستان 
را از نيمه دوم شهریور اعالم مي كند و توضيح مي دهد: با توجه 
به وضعيت موجود و كمبود این محصول، كشاورزاني كه هویج 
زودرس به صورت محدود در ســطح زیركشت حدود 100 یا 
200هكتار كشت كرده اند، محصول خود را به دليل باالبودن 
قيمت با تناژ پایين به بازار عرضه مي كنند ولي كشت اصلي و 
غالب استان نيمه دوم شهریور به بازار عرضه مي شود. صالحيان 
قيمت خرید هویج از مزارع را از كيلویي 10 تا 18هزار تومان 
اعالم مي كند و مي گوید: متأسفانه در حال حاضر هر كيلوگرم 
هویج 3۵هزار تومان نيز در بازار خود لرستان به فروش مي رسد.

شروع برداشت جديد از چند هفته ديگر
آذربایجان شرقي هم جزو استان هاي برتر در توليد هویج كشور 
است و هر سال بيش از 40هزارتن هویج در این استان برداشت 
مي شود. رئيس سازمان جهادكشاورزي آذربایجان شرقي به 
همشهري مي گوید: با ورود هویج به بازار از اوایل پایيز، احتمال 
كاهش قيمت وجــود دارد. اكبر فتحي مي افزاید: برداشــت 
محصول هویج به صورت پراكنده در برخي شهرهاي شمالي كه 
هواي گرم تري دارند انجام مي شود اما بيشتر برداشت در منطقه 

كوهستاني و سردسيري بستان آباد از پایيز انجام خواهد شد.

شيب نزولي قيمت هويج
مدیرعامل اتحادیــه ميوه و تره بــار تهران با بيــان اینكه با 
خنك شدن هوا، فصل برداشت هویج در بسياري شهرستان ها 
آغاز مي شود و كمبود محصول در بازار نيز پایان خواهد یافت 
به همشــهري مي گوید: البته نمي توان از تأثير خشكسالي بر 
كاهش محصول و درنتيجه افزایش قيمت هم چشم پوشي كرد. 
اما این تأثير آن قدر نيست كه چنين شرایط و قيمت هایي را رقم 
بزند. گزارش هایی شفاهي درباره صادرات هویج هم داشتيم 
كه نشان مي دهد صادرات نيز در پدیدآمدن این شرایط دخيل 
بوده است.  اسداهلل كارگر با تأكيد بر اینكه در 3-2هفته آینده 
قيمت هویج كاهش خواهد یافت، مي افزاید: براساس گزارش 
كارشناســان، روز گذشته )دوشنبه 1شــهریور( قيمت این 
محصول در ميادین ميوه  و تره بار نسبت به روزهاي قبل كمي 

پایين آمد و این نشان از روند كاهشي قيمت هویج دارد.
  

هویج به اعتقاد كشاورزان، كاالیی اساسي نيست اما كشاورزان 
چند سال است به دليل افزایش هزینه هاي توليد براي كشت 
این محصول متحمل ضرر مي شوند. ورود دالالن به بازار هویج 
هم كار را براي تنظيم قيمت، كاهش ضرر و زیان كشاورزان و 
همچنين مصرف كنندگان ســخت كرده است و كارشناسان 
معتقدند برنامه ریزي براي توليد محصول و عرضه آن مي تواند 

جلوي بروز چنين بحران هایي را بگيرد. 

داستان گراني و كمبود  هويج
توليدكنندگان و مسئوالن  جهاد كشاورزي فارس، لرستان، خوزستان و آذربایجان  شرقي به عنوان قطب هاي توليد هویج، معتقدند كمبود 

توليد در تابستان و افزایش ناگهاني مصرف عوامل اصلي رشد قيمت این محصول  هستند و تا چند هفته دیگر، بازار آرام خواهد شد

هویــج در مناطق گــرم و جنوبي طي 
ماه های خرداد و تير برداشــت مي شود 
اما برداشت در مناطق معتدل از شهریور 
شروع مي شود و به همين دليل در بازه 
یك ماهه به دليل برداشت نشدن هویج، 
محصولي به بازار عرضه نمي شود و در 

نتيجه قيمت ها افزایش مي یابد

طبق اعــالم وزارت جهادكشــاورزي 
افزایش صادرات ســبزیجات ایران به 
2كشور روسيه و عراق، موجب افزایش 
قيمت شــده امــا به نظر مســئوالن 
جهادكشاورزي لرســتان، خوزستان و 
دیگر استان ها، كرونا و خشكسالي دليل 

اصلي این گراني هستند
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هرســال معــادل یك هشــتم مخزن
منابع
طبيعي ســد كرج و منابــع آب زیرزميني در  

آتش ســوزي هاي زاگرســي از دست 
مي رود كه این معادل آب مصرفي 365هزار ایراني در 
یك سال است. مسعودمنصور، رئيس سازمان جنگل ها، 
زاگرس را ذخيره گاه 40درصد آب شــيرین كشــور 
دانسته است. اما بررسي روزنامه همشهري از وضعيت 
حریق در جنگل هاي زاگرســي كشور مشخص كرده 
است كه چگونه ذخایر آب شيرین كشور و سفره هاي 
آب زیرزميني كاهش یافته اســت. ایــن گزارش به 
خساراتي مي پردازد كه حریق جنگل هاي زاگرسي به 

سفره هاي آب زیرزميني كشور وارد كرده است.
اطالعات رســيده به همشــهري از ســوي سازمان 
جنگل ها نشــان مي دهد در دهه اخيــر، 70درصد 
حریق هاي جنگلي ایران در ناحيه رویشي زاگرس رخ 
داده است. از سال90 تا ابتداي سال1400 طي دوره 
10ساله، به طور متوسط هر ســال 18هزار هكتار از 
جنگل ها و مراتع ایران درگير آتش مي شوند. این یعني 
طي دهه90، حدود 180هزار هكتار از منابع طبيعي 

ایران درگير آتش شده است.
سهم منطقه زاگرســي از حریق جنگلي در دهه اخير 
126هزار هكتار بود و براســاس پيش بيني ها ساالنه 
12.6هزارهكتار دیگر نيز به وســعت ازدســت رفته 
زاگرس افزوده مي شود. سال99 كه سنگين ترین سال 
درگيري با حریق جنگل ها در ایران بود، 21هزار هكتار 
از جنگل هاي كشــور درگير حریق شــدند كه سهم 
منطقه زاگرس 14.7هزار هكتار بود. همچنين بررسي 
آمار امسال تا نيمه مرداد نشان مي دهد 8.5هزار هكتار 
از جنگل ها و مراتع كشور دچار حریق شد كه 6هزار 

هكتار از این رقم مختص جنگل هاي زاگرسي بود.
براســاس آمار ســازمان جنگل ها، هر هكتار جنگل 
زاگرسي، ساالنه قادر به ذخيره سازي  2هزار مترمكعب 
آب در خاك اســت. حال اگر به بررســي منابع آب 
ازدســت رفته تنها در اثر حریق درختان زاگرســي 
بپردازیم، باید گفت، ســاالنه 25ميليون مترمكعب 
از منابع آب زیرزميني در زاگرس از بين مي رود. این 
عدد سال گذشــته نزدیك به 30ميليون مترمكعب 

بود و امســال نيز 12ميليون مترمكعب از منابع آب 
زیرزميني از دست رفته اســت. در 10سال اخير نيز 
252ميليون مترمكعب آب شيرین زیرزميني كشور 

تنها در منطقه زاگرسي از دست رفته است.

مكانيسمحفظآب
وسعت رویشگاه هاي زاگرسي در ایران 6ميليون هكتار 
است. این مناطق جنگلي همانند یك كاتاليزور عمل 
مي كنند كه پس از هر بارندگــي قطرات آب را درون 
خاك جذب مي كنند. در این رویشــگاه، هر كجا كه 
پوشش جنگلي وجود داشته باشد، امكان نفوذ آب در 
سطح خاك، سرچشمه ها و قنوات را افزایش مي دهد. 
به همين دليل زاگرس از اهميت بســياري حتي در 
برخورداري كشــور از منابع آب زیرزميني برخوردار 

است. افزون بر این، جنگل هاي زاگرسي به عنوان بانك 
خزانه ژن گياهي و جانوري ایران شناخته مي شوند و 

ارزش اكولوژیك باالیي دارند.

باليآتشبرآبوخاكزاگرس
طي ســال هاي اخير زاگرس بيشترین خسارت را در 
حریق جنگلي دیده است. وقتی سطح جنگل ها از بين 
برود، سرعت برخورد  قطره هاي باران به خاك افزایش 
یافته و خاكدانه ها از هم مي پاشند، این مسئله باعث 
فرسایش خاك مي شود. از ســوي دیگر چون خلل و 
فرج هاي خاك گرفته شده و امكان نفوذ آب به خاك 
از بين رفته است سيل هاي ویرانگر نيز در این منطقه 
خودنمایی مي كنند. بسياري از مناطق جنگلي كه طي 
سال هاي گذشــته آتش گرفتند نيز شاهد بيشترین 

خسارات ناشي از جاري شدن سيالب بودند. وقتي یك 
حریق جنگلي رخ مي دهد، درختان ممكن اســت در 
هر بخشي آسيب ببينند و گاه برخي پس از چند ماه، 
دوباره جوانه مي زنند اما شرایط براي جذب آب مفيد 

آنها تا سال ها ممكن نخواهد شد.

بزرگترينذخيرهگاهآبكشور
زاگرس ذخيره گاه 40درصد آب شيرین كشور است و 
از این منظر، بزرگ ترین ذخيره گاه آب كشور محسوب 
مي شود. مســعود منصور، رئيس ســازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخيزداري كشــور، دیــروز در این باره گفت: 
40درصد از آب شــيرین كشور توسط پوشش گياهي 
زاگرس ذخيره و به تدریج آزاد مي شود. رشته كوه هاي 
زاگرس دیواره هایي دارد كه رویشگاه  گياهان مختلف 

است اما 70درصد گياه غالب این منطقه درختان بلوط 
هستند. برخي از این درختان 400تا500سال قدمت 
دارند و حتي در ميان آنها درختان چندهزارســاله هم 
به چشم مي خورد. این جنگل ها تأثير مهمي در هواي 
كشور دارند و روي بيوسفر اثر مي گذارند. ازدست دادن 
این رویشــگاه ها رطوبت هوا را پایين مي آورد و هوا در 
كشور ما خشك تر مي شود. این درختان تامين كننده 
سفره هاي زیرزميني هستند و از آنها حفاظت مي كنند. 
ازبين رفتن درختان باعث مي شود كه رواناب ها كنترل 

نشوند و سيل و ویراني به وجود بياید.

ارزشهايبيبديلزاگرس
رویشگاه زاگرس بيش از همه با درختان بلوط شناخته 
مي شود. ارزش اكولوژیك یك درخت بلوط هم اكنون 
و براساس بررسي ها و ارزیابي هاي سازمان جنگل ها، 
حدود یك ميليارد تومان برآورد شده است. هر هكتار 
جنگل بلوط، ساالنه تا 2هزار مترمكعب آب را در فصل 
بارندگي ذخيــره مي كند كه منبــع قابل توجهي در 
شرایط كم آبي كشور محسوب مي شود. منطقه زاگرس 
30ميليون هكتار وســعت دارد كه در این وســعت، 
6ميليون هكتار جنگل اســت كه تيــپ غالب جنگل 
نيز درختان بلوط هستند. درخت بلوط، گونه مقاوم و 
خشكي   پسند است كه وجود آن در ایران قدمتي بيش 
از 5500سال دارد. فقط 7درصد مساحت كل كشور 
را پوشش هاي جنگلي تشكيل مي دهند كه 93درصد 
مابقي آن خشك و نيمه خشــك و پوشش گياهي آن 
نيز بسيار كم است؛ بنابراین وجود  هر یك درخت نيز 
اهميت بسزایي دارد. هر درختي كه در منطقه زاگرس، 
به دالیل مختلــف، اعم از آتش ســوزي  هاي عمدي، 
غيرعمدي یا حتي قطع آنها از دست مي رود، كشور به 

سمت بياباني شدن سوق داده مي شود.

معادلسازي
ميزان آبي كــه حریق درختــان زاگرســي مانع از 
ذخيره آن در ســفره هاي آب زیرزميني مي شود اگر 
معادل سازي  شــود، عمق فاجعه مشخص تر مي شود. 
براي معادل ســازي  از 2مقياس ســد كرج و ســرانه 
مصرف روزانه استفاده مي كنيم. مخزن سد اميركبير 
كرج 205ميليون مترمكعب ظرفيت دارد. همچنين 
ســرانه مصرف آب هر ایراني در سال 690مترمكعب 
اســت. بدین ترتيب با درنظرگرفتن منابع ذخيره آب 
تخریب شده مشخص مي شود كه در آتش سوزي هاي 
زاگرسي  حدود یك هشتم حجم مخزن سد كرج منابع 
آبي از دســت مي رود كه این معادل مصرف ســاالنه 
36هزار ایراني است. از سوي دیگر طي 10سال اخير 
بيش از حجم مخزن ســد كرج ، منابع ذخيره آب در 
كشور از دست رفته كه معادل آب مصرفي 365هزار 

ایراني در یك سال است.

خبرهاي كوتاه
سيدمحمدفخار

خبر نگار

پاكسازيپسماندهاينفتيدرمسيراليروبيزايندهرود
مدیرعامل انجمن دوســتداران ميراث طبيعي و محيط زیست ورزنه 
گفت: سومين مرحله از الیروبي زاینده رود در شرق اصفهان با پيگيري 
محيط زیست استان در حال اجراست. رضا خليلي ورزنه با اعالم اینكه 
طرح الیروبي و ســاماندهي زاینده رود در مســير تاالب بين المللي 
گاوخوني از سال1396 اجرا شده و سومين مرحله آن از 2 هفته قبل در 
محدوده بند فارفان و قورتان آغاز شده و به نظر مي رسد این بار بخشي 
از رودخانه در ورزنه را نيز شامل شود، به خبرگزاري مهر گفت: سرعت 

الیروبي بستگي به شرایط رودخانه دارد.
او افزود: بخشــي از رودخانه از انبوه گياه گز و نيزار پوشــيده شده و 
صعب العبور اســت كه اگر الیروبي شــود درصورت رهاسازي حقابه 
گاوخوني، آب در مســير 100كيلومتري از سد رودشتين سریع تر به 

سمت تاالب جریان مي یابد.
مدیرعامل انجمن دوستداران ميراث طبيعي و محيط زیست ورزنه با 
اشاره به 2مورد آتش سوزي در نيزارهاي محدوده گاوخوني در یك هفته 
گذشته، گفت: این آتش ســوزي ها عمدي رخ داد و به علت صخره اي 
بودن و شــرایط خاص بخش هایي از رودخانه، امكان تردد و خاموش 

كردن آتش نبود و در این مواقع نياز به كمك آتش نشاني است.
خليلي ورزنه افزود: پســماندهاي نفتي كه از اوایل مردادماه در بستر 
تاالب تخليه شــده بود، روز شــنبه با كمك جمعي از دوســتداران 
محيط زیست و به همراه محيط بانان در آن آهك پاشيده و جمع آوري 

شده و به زودي از منطقه منتقل مي شود.
وي با بيان اینكه این پسماندها تا حدود 20 سانتي متر در بستر تاالب 
نفوذ كرده است، گفت: هنوز متخلفان شناسایي نشده اند و بيشترین 
فراواني تخليه پسماندهاي نفتي در جرقویه بوده كه با 8 مورد در محيط 

رها شده است.

كشفيكنگارهجنگايرانويوناندرتركيه
باستان شناسان با كاوش در یكي از شــهرهاي باستاني تركيه به یك 
سنگ نگاره تاریخي از صحنه هاي نبرد ایران و یونان رسيدند. به گزارش 
ایســنا به نقل از خبرگزاري آناتولي تركيه، كاوش باستان شناسان در 
شهر تاریخي »داسكيليون« واقع در شمال غربي تركيه به كشف كتيبه  
ســنگي متعلق به قرن پنجم پيش از ميالد منجر شد. كتيبه ماهرانه 
حكاكي شده  و صحنه هایي از نبرد ایران عليه نيروهاي یونان را كه حدود 
2500سال پيش به وقوع پيوســته، به تصویر مي كشد. »كان ایرن«، 
باستان شناس ارشد این محوطه تاریخي به خبرگزاري آناتولي گفته 
است: نقش هاي این كتيبه ســربازان یوناني را درحالي كه با سربازان 
ایراني سوار بر اسب مي جنگند به تصویر كشيده است. روزنامه دیلي 
صباح تركيه نيز نوشته است: كتيبه  باســتاني، نبردهایي را به تصویر 
كشــيده  كه در نقاط مختلفي از مناطق مدیترانه اي در طول 50سال 
یعني از 449تا499 پيش از ميالد رخ داده اند. این همان زماني است 
كه جنگ هاي مشهور ایران و یونان اتفاق افتاد. آن زمان نبردهایي بين 
سربازان امپراتوري هخامنشي و اتحادیه دلوس، اتحاد سياسي و نظامي 

عظيم متشكل از دولت شهرهاي یوناني به رهبري آتن رخ داد.

معادلسازيميزانذخيرهآبازدسترفتهزاگرس
نسبت به سرانه مصرف ساالنهنسبت به سد كرجدوره

36هزار نفر0.12ساالنه
43هزار نفر0.14سال 99

17هزار نفر0.05امسال تا 15مرداد
365هزار نفر101.2ساله

بالييكهسوختندرختانزاگرسبرسرمنابعآبآوردهاست
منابع ذخيره آب تخريب شدهعرصه درگير آتش زاگرسيعرصه درگير آتش كل كشوردوره

25ميليون مترمكعب12.6هزار هكتار18هزار هكتارساالنه
30ميليون مترمكعب14.7هزار هكتار21هزار هكتارسال 99

12ميليون مترمكعب6هزار هكتار8500هكتارامسال تا 15مرداد
252ميليون مترمكعب126هزار هكتار180هزار هكتار10ساله

نابودي 25ميليون مترمكعب آب زيرزميني 
در آتش زاگرس

طي 10سال اخير 250ميليون مترمكعب از حجم سفره هاي آب زیرزميني به دليل آتش سوزي جنگل هاي زاگرسي كاسته شد

رئيس سازمان جنگل ها: زاگرس ذخيره گاه 40درصد آب شيرین كشور است
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سعيده مرادي
خبرنگار

نگاهي بر مهم ترین آثار استاد محمدرضا حکیمی
 از استاد محمدرضا حکيمی 49 اثر منتشر شده است که در ادامه تعدادی از مهم ترین 

و تاثيرگذارترین آثار ایشان را مرور می کنيم:
کتــاب الحيــاه..: ایــن کتــاب مجموعــه ای از معارف 
اســامی محمدرضا حکيمی، محمــد حکيمی و علــی 
حکيمی  است که تاکنون 12جلد از آن به چاپ رسيده است. 
این مجموعه کتاب که دایره المعارف اسام  و شيعه،  باالخص 
در زمينه اقتصاد اســامی خوانده می شود، در کشورهای 
اسامی مورد استقبال قرار گرفته و تاکنون به چندین زبان 
ترجمه شده  است. اصل کتاب به زبان عربی است که احمد 
آرام آن را به فارسی برگردانده. الحياه.. در 2 جلد اول خود به 
طور کلی به معارف اسامی پرداخته  است. جلد سوم تا ششم، 

خاص مبحث اقتصاد اسامی است و شهرت کتاب هم بيشتر 
به جلدهای ۳ تا ۶ بر می گردد. در این کتب، نویسندگان از منظر آیات و روایات با نگرشی 
امروزی و ناظر به نيازهای اجتماعی به اقتصاد اسامی و عدالت اقتصادی و اجتماعی 
پرداخته اند. جلدهای ۷و۸ این مجموعه توسط انتشارات دليل ما به چاپ رسيده  است که 
در زمينه جایگاه و ارزش انسان و مسئوليت های انسان در قبال خداوند، قرآن، معصومين 
و جامعه صحبت می کند. بخشــی از جلد نهم این مجموعه با عنوان حکومت اسامی 
در سال1۳91 توسط انتشارات دليل  ما منتشر شده  است. این مجموعه بر اساس نظر 
نویسندگان آن تا 14مجلد ادامه خواهد داشت. این کتاب همچنين سال1۳9۵ به عنوان 
کتاب سال برتر حوزه علميه در همایش کتاب سال حوزه به همراه ۸ اثر دیگر معرفی شد.

کتاب خورشيد مغرب: این کتاب جایگاه ویژه  ای در ميان 
کتاب های مربوط به امام عصر )عــج( دارد. عنوان فرعی 
کتاب »غيبت، انتظار و تکليف« است. در این کتاب تاش 
شده تا مسئله مهدویّت از زوایای علمی، عقلی، تاریخی، 
روایی، قرآنی و ملل و نحل مورد بحث و بررسی قرار گيرد. 
خورشيد مغرب، نخستين بار سال 1۳49 از سوی انتشارات 
غدیر و سال 1۳۶0 با افزودن مباحث و نکات جدید، به هّمت 

دفتر نشر فرهنگ اسامی بار دیگر چاپ و منتشر شد.

کتاب شــيخ آقابزرگ تهرانی: این کتاب برای نخســتين بار 
سال1۳۸2 چاپ شد که از ۵مقاله تشکيل شده است. مقاله اول شرح حالی ساده و 

مختصر از شيخ آقابزرگ تهرانی و آثار این عارف و اندیشمند 
بزرگ اســت. مقاله دوم با نام نقطه هــای اوج در اهميت 
گراميداشت علما نگاشته شده و مقاالت یادنامه در آن به 
اختصار معرفی شده اند. مقاله سوم در مورد زندگی سياسی 
و اجتماعی امام علی بن موسی الرضا)ع( است. مقاله چهارم 
با نام 400کتاب در شناخت شيعه به موضوع شناخت اسام 
شــيعی و معرفی 400کتاب در این زمينه می پردازد. مقاله 
پنجم هم به موضوع علم در اسام پرداخته و سپس وضع 

نابسامان انتشارات مذهبی را مورد بررسی قرار می دهد.
 

مکتب تفکيک: مکتب تفکيک که مکتب معارفی خراســان نيز خوانده 
می شود، مکتبی در علوم مذهبی شيعی است که پيروانش بر 
تفکيک آموزه های فلسفی از روش های دین شناسی تأکيد 
دارند. این مکتب منتج از آموزه های ميرزا مهدی اصفهانی 
در مشهد شکل گرفت. عنوان مکتب تفکيک نخستين بار 
به قلم محمدرضا حکيمی طی مقاله ای با همين نام در شماره 
12، سال نهم کيهان فرهنگی، در اسفند1۳۷1 معرفی شد و 
شهرت پيدا کرد. پس از آن سال1۳۷۵ بود که استاد حکيمی 
کتابی با همين نام منتشر کرد و در آن به تفسير دیدگاه های 

این مکتب و معرفی بنيانگذاران آن پرداخت.

ث
مك

یادداشت

توحيد و عدالت؛ محور اندیشه هاي 
استاد حکيمي 

توحيــد و عدالــت، 2 محــور اصلــي در 
اندیشــه هاي اســتاد حكيمي بود. ایشان 
ميــراث دار مكتــب معارفي خراســان و 
بنيانگذار مكتب تفكيك است كه این مكتب 
قائل به جدایي دین، فلسفه و عرفان است. 
ایشان معتقد بودند اســام علوي شامل 
توحيد و عدالت است و آثار استاد هم طي 
بيش از 60سال عمر علمي شان حول این 

محور بوده است.
 همچنين یكي از مهم ترین آثار اســتاد حكيمي مجموعه 12جلدي 
»الحياه..« است كه گردآوري دایره المعارف حدیثي است و از جهان بيني 
و شناخت شناســي آغاز مي شود و تا عدالت، فلســفه عدالت، فلسفه 

سياسي در اسام و... ادامه مي یابد.
درباره تأثيرگذاري استاد حكيمي هم در حوزه فلسفه باید بگویم كه 
ایشــان ميراث دار مكتب معارفي خراسان و بنيانگذار مكتب تفكيك 
است كه این مكتب قائل به جدایي دین، فلسفه و عرفان است و نگاه 
و رویكرد انتقادي به فلســفه و عرفان دارد و تأكيد بر خالص سازي  و 
خالص فهمي معارف دیني از طریق منابع اصيل دیني اعم از وحي و 

احادیث است.
این را هم عرض كنم كه استاد محمدرضا حكيمي چندان موافق تاریخ 
شــفاهي نبودند، چون معتقد بودند در این تاریخ ممكن است درباره 
برخي شخصيت ها  قضاوت درستي صورت نگيرد و خيلي در این باره 
احتياط داشتند اما ما از دل آثار مكتوب ایشان هر جا خاطره اي نقل 
شده بود، جمع آوري كردیم تا در قالب یك جلد مستقل منتشر شود اما 
ایشان با این مجموعه مستقل هم مخالفت كردند.  نكته آخر اینكه یكي 
از آخرین كتاب هاي ایشان »منهاي فقر« بود و بسيار دوست داشتند 
كه كتاب دیگري هم با عنوان »منهاي تكاثر« منتشر كنند اما بيماري 

به ایشان فرصت نداد كه این كار را به پایان برسانند.

 محمدرضا حکيمی، فقيه و مجتهد شيعه، فيلسوف، متفکر و نویسنده، 
14فروردین1۳14 در مشهد متولد شد. او سال1۳20 تحصيات خود را آغاز گفت و گو

کرد و در سال1۳2۶ وارد حوزه علميه خراسان شد و 20سال از عمر خود را 
به تحصيل دروس مقدمات و سطح، خارج، فلسفه، ادبيات عرب، نجوم و تقویم گذراند. 
از این عارف و حکيم بزرگوار با عناوینی چون »عامه«، »استاد«، »فيلسوف عدالت« 
کــه او  الحيــاه..  کتــاب  می شــود.  یــاد  توحيــد«  »مرزبــان   و 

دایره  المعارفي اسامی است، از شهرت و اعتبار خاصی در جهان اسام برخوردار است. 
داِن مکتب معارفی خراسان، مشهور به مکتب تفکيک است  همچنين حکيمی از ُمَجِدّ
که به جدایی دین از فلسفه و عرفان معتقد اســت. این فيلسوف برجسته، یکشنبه 

۳1مرداد 1400 در سن ۸۶ سالگی درگذشت. 
حال با محمد زارع که از دانشکده ادبيات و علوم انسانی 
دانشگاه تهران، دکتراي فلسفه گرفته و عضو هيأت علمی 
دانشنامه جهان اسام و از دوستداران و طرفداران اخاق، 
شخصيت، آثار، قلم، تفکرات و سلوک محمدرضا حکيمی 

است، گفت و گو کرده ایم.

شخصيت و آثار استاد حکيمي چه ویژگی هایی 
داشــت که همه طيف هاي فکري در اندیشه اسامي او را 

مي پسندیدند و مورد احترام شان بود؟
محمدرضا حكيمی یكی از خالص ترین پيــروان و یادآوران 
عدالت علــوی بودند و از این جنبه بود كه عاقه داشــتم آثار 
ایشان را مطالعه كنم. استاد حكيمی از این دنيا رفت و بی تردید 
وارد حلقه ای شد كه حضرت علی)ع( سرحلقه آن است. چرا 
كه او با علی)ع( و عشق به مكتب و یاران این حضرت زیست. 
استاد حكيمی در تمام عمر، عدالت علی)ع( را فریاد كشيد و اگر 
پيش از انقاب گوش شنوایی نيافت تا حدی طبيعی است، اما 
پس از انقاب این موضوع تا حدی عجيب بود! ایشان می گفت 
اگر شيعيان می خواهند حكومت اسامی تشكيل دهند تنها 
یك الگو دارند و آن حيات، عدالت، شجاعت و حكومت حضرت 
علی)ع( اســت و الغير. البته در انزوای سال های اخير ایشان، 

خواســت او براي عدالت مطابق حكومت حضــرت علی)ع(  
همچنان ادامه داشــت. گویی او بزرگ ترین فریادگر خالص و 
یادآور مخلِص عدالت علی در زمانه ما بود. من با مطالعه پاره ای 
از نوشته های ایشان كه با قلمی توانا، نافذ، فاخر و خيال انگيز 
به نگارش در می آمد، اشك در چشم ام حلقه می زد و با خود 
می اندیشــيدم چرا عدالت علی تحقق نمی یابد؟ چرا تحقق 

نيافته است؟ آیا عدالت تحقق ناپذیر است؟
از بين آثار استاد حکيمی کدام یک را بيشتر 

می پسندید؟
همه آثار استاد بســيار غنی و باارزش اســت، اما از بين همه 
آنها، آثاری را كه من به شــدت می پســندم و بســيار به آنها 
عاقه مندم، كتاب های الحياه..، شــيخ آقا بزرگ تهرانی و علی 

)عليه السام( است.
ممکن است بســياری از مردم این فيلسوف و 

استاد بزرگوار را نشناسند. از دیدگاه شما کدام یک از آثار 
ایشان کمک می کند تا این دســته از افراد بتوانند درک 
بهتر و دقيق تری از استاد داشــته باشند و با تفکراتشان 

بيشتر آشنا شوند؟
به نظر من مطالعه ترجمه فارســی الحيــاه.. و مكتب تفكيك 
می تواند در معرفی شــخصيت و تفكر اســتاد به آن دسته از 
افرادی كه هيچ شــناختی از این شــخصيت بزرگوار ندارند، 

كمك بزرگی باشد.
با رفتن این فيلسوف بزرگ چه خأل و نقصانی در 

حوزه اندیشه اسامي ایجاد می شود؟
استاد حكيمی گویای یك عدالت خاص و خالص بود. با رفتن 
اســتاد عدالت نابی كه ایشــان یك عمر آن را فریاد می زدند 
پرچم داري چون ایشان ندارد. به اعتقاد من جانشينی هم بعد 

از ایشان وجود ندارد.

استاد حکیمی
 زبان گویای عدالت بود 

گفت وگو با محمد زارع، نویسنده، 
مترجم و پژوهشگر فلسفه

مرتضي کيا
نویسنده و از شاگردان استاد حكيمي

بيست وچهارمين نشست از مجموعه درس گفتارهایي درباره بوعلي  
سينا، چهارشنبه سوم شهریور ساعت 11صبح با عنوان »بررسي 
تأثيرات مقامات العارفين بوعلي  ســينا بر متون عرفان عملي« به 
سخنراني فرشته ندري ابيانه، استاد دانشگاه بوعلي سيناي همدان، 
اختصاص دارد كه به صورت مجازي پخش خواهد شد.عاقه مندان 
مي توانند این برنامه را از اینستاگرام مركز فرهنگي شهركتاب به 
 bookcitycc تلگرام این مركز به نشاني ،ketabofarhang نشاني

و صفحه این مركز در سایت آپارات پيگيري كنند.

تأثير بوعلي  سينا بر متون عرفان عملي

رع
د زا

حم
م
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ادامه از 
صفحه اول

 عالمه محمدرضا حكيمي، 
اندیشمند برجسته جهان گزارش

اسالم و شــخصيت علمي 
ممتازي ميان علماي اماميه بود كه پس 
از عمــري مجاهــدت علمــي و قلمي، 
یكشــنبه 31 مرداد1400 بر اثر كرونا و 
كهولت ســن به دیدار معبود شــتافت. 
هندسه و منظومه فكري عالمه حكيمي 
ابعاد مختلفي دارد و قطعا نمي توان حتي 
در یك كتاب مفصل هم به همه ابعاد آن 

پرداخت.

مكتب تفكيك
عمده شــهرت علمي عالمه حكيمي در 
دهه هاي حاضر به دليل انتشار مجموعه 
مقاالت »مكتــب تفكيك« در نشــریه 
كيهان فرهنگي در ابتــداي دهه۷0 بود 
كه بعدها این مقاالت در كتابي به همين 
نام منتشر شــدند. مكتب تفكيك كه از 
آن به عنوان مكتب معارف خراســان هم 
یاد مي شــود، حاصل آموزه هاي مرحوم 
ميرزا مهدي اصفهانــي در حوزه علميه 
مشهد بود. مرحوم ميرزا مهدي اصفهاني 
شاگردان متعددي تربيت كرد و طریقی 
نو در حوزه علميه مشهد درانداخت. این 
نظام فكري را مي تــوان در كتاب مكتب 
تفكيك خواند، هرچند كه اندیشمندان 

این نحله تفاوت هاي مهمي باهم دارند.
در مكتب تفكيــك اصل بر این اســت 
كه بنياد دیــن بر وحي الهــي قرار دارد 
و در تبيين و تفســير وحي نمي توان از 
دستاوردهاي تفكر بشــر استفاده كرد؛ 
چراكه تفاوتي بنيادیــن و ماهوي ميان 
وحــي الهــي و آنچه محصول اندیشــه 
بشــري اســت وجود دارد. البته در این 
مكتب اعتقــاد بر تفكيك ميــان این دو 
است و نه رد دســتاوردهاي بشریت در 
علــوم مختلف. مي دانيم كه فلســفه در 
جهان اسالم، تباري یوناني دارد و نقطه 

آغازش به ترجمه متون فلسفي و حكمي 
افالطــون و ارســطو در »بيت الحكمه« 
بازمي گردد. شكل گيري مباني معرفتي 
فيلسوفان مسلمان براساس متون یوناني 
بود و البته در این شــكي نيست كه آن 
متون ميان آنها گســتردگي علمي پيدا 
كرد و مسائل فلســفي متعددي به آنها 
افزوده شد. همچنين در تاریخ ثبت است 
كه برخي اشتباهات نيز به این ترجمه ها 
راه یافت و ازجمله برخي از آثار فلوطين 
ازجمله نه گانه ها یا »تاســوعات« به نام 
افالطون ترجمه شــد. )بــراي مطالعه 
مي توان بــه كتبي چــون »انتقال علوم 
یوناني به عالم اســالم« با ترجمه احمد 

آرام مراجعه كرد.( 
یكــي از مســائل اصلي فيلســوفان نيز 
»توحيــد« و مســئله اثبات خــدا بود. 
روش یونانــي در تلفيــق بــا مباحث و 
مسائل اسالمي، فيلســوفان را به بحث 
»وحدت وجود« كشاند كه هرچند راهي 
براي بحث اســت، اما به بــاور متكلمان 
با »توحيــد« تفــاوت دارد. بنابراین راه 
تئولوژي در تمدن اســالمي از فلســفه 
یوناني مي گذشت و همين باعث شده بود 
نتوان به تبيين همه مسائل رسيد. مكتب 
تفكيك به دليل همين تبار یوناني فلسفه 
اســالمي، نقش آن را در هندسه معرفت 
دیني طرد و رد مي كنــد و با وجود نظر 
منتقدان مكتب تفكيك، این هيچ گاه به 
معناي نفي عقل در معرفت دیني نيست. 
نكته جالب اینجاست كه برخي فيلسوفان 
غربي ازجمله هگل فلسفه در شرق )و به 
تبع آن فلسفه اســالمي( را نه فلسفه كه 
تئولوژي یا الهيات مي دانند. )براي مطالعه 
درباره این مسئله مي توان به مجلد اول 
تاریخ فلسفه فردریك چارلز كاپلستون 

مراجعه كرد.(

نوشتن درباره شخصيت هاي برجسته 
شيعي 

عالمه حكيمي نيز به همين روش اعتقاد 
دارد، اما ایشــان ناگهاني بــه این روش 

نرسيده و حاصل ســال ها تفكر، تدبر و 
تحقيق و نگارش اســت. در نظام فكري 
ایشان البته كه هيچ دستاوردي در علم 
و حتي دســتاوردهاي غربي ها در علوم 
انســاني رد و طرد نمي شــود. دغدغه او 
فراموشــي متون مكتب اماميه و مكتب 
اهل بيت و دســتاوردهاي اندیشمندان 

این مكتب است.
عالمه حكيمي بــر اثر هميــن دغدغه از 
سال ها پيش از انقالب قلم را به دست گرفت 
و درباره شــخصيت هاي برجسته شيعي 
و دســتاوردهاي علمي مسلمين كتاب ها 
و مقــاالت متعددي را بــه مرحله نگارش 
درآورد و به طبع رساند. او در دوره اي دست 
به قلم شد كه مكاتب معرفت شناسي جدید 
با دســتاویز قراردادن مسئله عدالت، رشد 
بي سابقه اي ميان ایرانيان پيدا كرده بودند. 
آثار عالمه حكيمي هشداري بود مبني بر 
اینكه در تاریخ تمدن اســالمي در قرآن، 
حدیث و متون مرتبــط با ائمه و همچنين 
دســتاوردهاي متكلمان و اندیشــمندان 
مسلمان، ایده هاي امروزین مكاتب غربي 
مطرح شده اســت. چنين روشي را عالمه 
نایيني نيز در فلسفه و علوم سياسي به كار 
برد. او در كتاب »تنبيه االمه و تنزیه المله« 
به تفســير نهاد مجلس كه نماد دمكراسي 
غربي اســت، براســاس آیــات و روایات 
پرداخــت و ضرورت ایجابــي آن را از نظر 

معصومين ثابت كرد.

»الحياه« و طرح زمينه هاي اجتماعي 
اسالم 

از نظر عالمه حكيمي مي توان مفاهيمي 
چــون دمكراســي و حقوق بشــر را از 
اســوه-متن هاي تمدن اســالمي یعني 
كالم اهلل مجيــد، نهج البالغــه و... یافت. 
عهدنامه مالك اشتر و عهدنامه محمدبن 
ابي بكر منشور حقوق بشر شيعه هستند. 
كتاب مهمي چون »الحياه« زمينه هاي 
اجتماعي اسالم را مطرح و مفاهيمي چون 
عدالت و آزادي و حقوق اجتماعي بشر را 
براي حكومت اسالمي تبيين و تئوریزه 

مي كنــد و مهم این اســت كه مســائل 
مطرح شــده در این كتاب دقيقا قابليت 
اجرایي شــدن را دارند. بنابراین اسالم از 
ســال ها پيش از مكاتب بشري برنامه اي 
منظم براي ســاخت اجتماع براســاس 
عدالت و آزادي داشته است؛  برنامه اي كه 
موافق فرهنگ و ساختار جامعه است، در 
صورتي كه باید سال ها براي بومي سازي 

مكاتب غربي زمان صرف كرد.

»دانــش مســلمين« ماجراهــاي 
شگفت انگيز علم و دانش اسالمي 

یكي دیگر از آثار مهــم عالمه حكيمي 
كتاب »دانش مسلمين« است. این كتاب 
دایره المعارف مهمي است از ماجراهاي 
شــگفت انگيز علــم و دانــش در جهان 
اسالم. دســتاوردهاي مسلمانان از علوم 
ریاضي، تجربي و علوم پزشــكي گرفته 
تا فلســفه، ادبيات و هنر همه و همه در 
این كتاب مطرح شده اند. عالمه حكيمي 
اعتقاد داشــته كه این علوم در هنگامه 
جنگ هاي صليبي از تمدن اســالمي به 

غرب رفت و نشاط علمي آنجا را موجب 
شد و این ســخن دقيقي است. غربي ها 
حتي دســتيابي خود به فلسفه یونان را 
نيز مدیون تمدن اسالمي و نشاط علمي 
موجود در آن هســتند. به بــاور عالمه 
حكيمي اگر بر اثر دسيسه هاي معاندان 
تكامــل علم در تمدن اســالمي متوقف 
نمي شد، جایگاه مسلمان در جهان علم 

اكنون متفاوت بود.
دستاوردهاي جهاد علمي عالمه حكيمي 
فراتر از این حرف هاست، اما به ضرورت 
باید به یــك نكته مهــم و مغفول مانده 
در این دســتاوردها نيز اشــاره كرد. اگر 
از هنگامه مشــروطيت، مولفه و ویژگي 
روشــنفكري، مخالفت با اسالم و دانش 
مســلمين بود، كار عالمه حكيمي باعث 
شد تا این وضعيت تغيير پيدا كند. پس 
از انتشار آثار او بود كه یكي از مولفه هاي 
روشنفكري )به ویژه در نظام آكادميك( 
به بحث و بررســي در تمدن اسالمي و 
مداقــه در اســوه-متن هاي دین مبين 

اسالم تحول پيدا كرد.

به پاسداشت اندیشمند یكه شرق؛ محمدرضا حكيمي
نبوغ و هوش و حافظه 
سرشــارش فرصتــي 
بسيار ممتاز و درخشــان براي او رقم زده 
بــود و همه مي گفتنــد كه اگــر در حوزه 
علميه بماند و ســلوك مرســوم روحانيت 
را پيشــه كنــد، از برجســته ترین مراجع 
تقليد خواهد بــود، اما او رســالت و تعهد 
خود را در روشــنگري و آگاهي بخشــي به 
جامعه مي دانســت و براي همين به تهران 
آمــد و در فضاهــاي روشــنفكري خاص 
 همچــون مؤسســه انتشــارات فرانكلين

به كار پرداخت.
قوت علمــي و ثبات شــخصيتي او چنان 
بود كه در انس و ارتباطــش با چهره هایي 
چون دكتر شــریعتي، آنان را در برابر وي 
خاضع و دلبسته مي ساخت و همين رابطه 
و اعتماد باعث شــد كه دكتر شریعتي در 
كوران اختالفــات و چالش هایي كه درباره 
آثارش به وجــود آمد، اســتاد حكيمي را 
به عنوان وصــي امين خــود معرفي كند و 
اختيار هرگونه دخل و تصرف در آثارش را 

به او بسپارد.
مرحوم عالمه حكيمي در زندگي شخصي 
واقعا زاهد و تارك دنيــا بود و پرهيز فراوان 
از زندگــي مجلــل و رفاه داشــت و حتي 
حق التاليف كتاب هایش را بــه نيازمندان 
مي رســاند. اســتاد حكيمي دین را كامال 
اصولــي و بنيادیــن مي شــناخت و براي 
معرفــت دیني خود نظام فكري منســجم 
و ساختارمند داشــت و كوشــيد تا نظام 
فكري تعاليم دین را در موسوعه گرانسنگ 

»الحياه« به درستي معرفي كند.
دیني كــه او مي شــناخت و مي كوشــيد 
معرفي كند، دو اســاس و بنيــان فردي و 
اجتماعي دارد كه در ساحت فردي، توحيد 
مهم ترین ركــن و در ســاحت اجتماعي، 

عدالت اساسي ترین بنيان است.
آثار فراوان و ارزشــمندي كه از او به جاي 
مانده همــه گنجينه هاي ارزشــمندي از 
دانش و بينش هستند كه با شيوه اي بدیع و 
نثري هنرمندانه، موضوعات مهم و تازه را به 
خوانندگان عرضه مي كنند. خداوند روح او 
را قرین رحمت سازد و در آسایش و آرامش 
بپذیرد كه عمري با سختي و مشقت براي 
زدودن تاریكي ها چون شمع سوخت و آب 

شد و روشني بخشيد.

 انديشمند آرماني

ميراث دار انديشه شيعي
محمد آسياباني

نویسنده و پژوهشگر فلسفه

تازه هاي نشر

3كتاب از غائب طعمه فرمان
»پنج صــدا«، »درخت نخل و همســایه« و 
»ســایه هایي بــر پنجــره« نوشــته غائب 
طعمه فرمان 3عنوان كتابي هستند كه موسي 
اسوار آنها را به فارسي برگردانده و از سوي نشر 

هرمس منتشر شده است.
غائب طعمه فرمان در ســال192۷ در یكي از 
محله هاي قدیمي بغداد به نام »ُمَربعه« به دنيا 
آمد. مطالعات او گسترده و چندجانبه بوده و 
در تكوین فرهنگي او تأثيري محسوس داشته 
است. نوشته هاي او در مرحله نضج و پختگي 
نشــان مي دهد كه از منابع كهن زباني و ادبي 
بسيار استفاده كرده اســت. او سال1990 در 

مسكو چشم از جهان فرومي بندد.
وقایع رمــان »پنج صدا« در عــراق، پيش از 
انقالب 14ژوئيه19۵8 و در سال هاي بازپسين 
سلطنت و حكومت دست نشاندگان انگليس 

شكل مي گيرد. موضوع و دســتمایه اثر، وضع 
روشــنفكران در آن برهه است و از این طریق 
تصویر دامنه دار و هنرمندانه اي از حيات عراق 
در دهه۵0 ميالدي ارائه مي شود. در ساختار 
این اثر، نویســنده فرم هنري متفاوتي اختيار 
كرده كه یادآور چندصدایي در موسيقي است. 
هریك از فصول صدایي مستقل است، اما این 
صداها با هم نيز تداخل دارند و با این شــيوه، 
هنر بارز نویســنده در ترسيم بس واقع بينانه 

شخصيت ها و تحليل دقيق روانشناختي آنها جلوه گري 
مي كند. »درخت نخل و همسایه« هم نقطه عطفي در رمان امروز عراق 
است. ستایش منتقدان از این رمان چنان بوده كه آن را نخستين رمان 
عراقي، به معني دقيق هنــري و تّام و تماِم عبارت برشــمرده اند. رمان 
سرنوشت مجموعه اي از انسان هاي شــوربخت را ترسيم مي كند كه در 
حاشيه تاریخ سر مي كنند. زمان روایت داستان به سال هاي آخر جنگ 
جهاني دوم و استعمار انگليس برمي گردد و حوادث آن در اماكني روي 
مي دهد كه نخستين ویژگي آنها فقر همه جانبه است. امروزه این كتاب را 

یكي از صد رمان برتر در جهان عرب مي شمارند.
رمان »ســایه هایي بر پنجره« هم به دوره اي بغرنج از تاریخ معاصر عراق 
ناظر است؛ دهه 60از قرن گذشــته و دقيقا پس از ســال 1963 وقوع 
نخستين كودتاي خونين بعثي ها و ناكام ماندن حركت انقالبي 19۵8. 
دگرگوني ها و تحوالتي كه به لحاظ سياسي و اجتماعي و فرهنگي در آن 
سال ها رخ داده بود در این رمان سایه انداخته است. غائب طعمه فرمان، 
در این رمان، از روایت دیرینه خود در پرداختن به جامعه بغدادي عدول 
نكرده است. او در این رمان به زندگي خانواده اي بغدادي و ماجراهاي آن 

در پي واقعه اي كه به تراژدي خانواده مبدل مي شود، مي پردازد.
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تقابل بين آموزش و سالمت را برطرف كنيم
محمد حسني، عضو پژوهشگاه 
مطالعــات آموزش و پرورش: 
نهادهــاي بين المللي فعال در 
حقوق كودكان مانند یونيسف و 
یونسكو همواره مخاطرات دور 
بودن كــودكان از مدرســه را 
هشدار مي دهند و نســبت به آن حساس هستند؛ مواردي 
مانند ترك تحصيل كودكان، ورود زود هنگام آنها به دنياي 
كار، ازدواج سریع دختران و هدر رفتن استعدادها و توانمندي 
كودكان و نوجوانان از مهم ترین و آشكارترین خطراتي است 
كه در كنار مخاطرات بي شــمار دیگر نسبت به آن هشدار 

مي دهند.
اما شيوع ویروس كووید- 19در جهان، وضعيت را به گونه اي 
رقم زد كه 2حق اساســي كودكان یعني آموزش و سالمت 
مقابل و حتي در تعارض با هم قــرار گرفتند. این موقعيت 
متناقض یا به اصطالح پارادوكسيكال در ایران به علت آماده 
نبودن برخي زیرساخت هاي آموزشــي از یك سو و ایجاد 
پيك هاي جدید بيماري پررنگ تر هم شده و تصميم گيرنده 
یا تصميم گيرندگان را ناچار به اولویت دادن به یك حق و در 

حاشيه گذاشتن حق دیگري كرده است.
در ایران از همان ابتــدا طبيعي بود كه كفه تــرازو به نفع 
حق امنيت جسمي یا همان ســالمت كودكان و نوجوانان 
سنگين تر شد و در همان حالت نيز باقي ماند. این در حالي 
اســت كه اگر دانش آموز با رفتن مدرسه جان خود، اعضاي 
خانواده و معلم را به خطر مي اندازد، خانه نشيني هم باعث 

توقف رشــد اجتماعــي و بحران هاي بي شــمار عاطفي و 
جسماني در او مي شود.

با شروع بحران كرونا نه ما بلكه دنيا یك مهاجرت آموزشي 
به فضاي مجازي داشت اما تجربه نشان داد آموزش مجازي 
كارآمدي الزم را ندارد و نمي تواند جایگزین مناسبي براي 
آموزش حضوري باشد و چه بسا كه مشكالت و آسيب هاي 
بسيار زیادي هم ایجاد مي كند؛ بنابراین دیدیم كه بسياري از 
كشورها بعد از مدت كوتاهي سعي كردند مدارس شان را باز 
كنند ولو به طور پاره وقت تا بچه ها نسبت به مدرسه احساس 
مسئوليت كنند و صداي قلب مدرسه در جامعه شنيده شود. 
در كشور ما این امكان به وجود نيامد و اكنون سؤال این است 
كه چگونه این پارادوكس را بعد از 2ســال تحصيلي پياپي 

حل كنيم؟ 
حقوق دانان در چنين موقعيت هایي مي گویند كه نباید یك 
حق بر حق دیگر تقدم پيدا كند، بلكه باید زمينه اي فراهم 
شود كه هر دو حق به مساوات و برابري بتوانند مسيرشان را 
ادامه دهند. متخصصان علم اخالق هم معتقدند كه براي حل 
تعارضات در موقعيت هاي پارادوكســيكال به راه حل سوم، 
حتي چهارم و پنجم فكر شود. حال باید ببينيم  آیا مي توانيم 
راه حل هاي دیگري هم داشته باشيم؟ یعني به جاي بحث بر 
سر اینكه سالمت در اولویت است یا آموزش، بدیل هایي را 
براي بازگشایي مدارس ایجاد كنيم كه هم حق امنيت و هم 

حق آموزش هر دو با هم مالحظه شود؟
براي پيدا كردن راه حل ســوم و حتي چهارم ابتدا باید این 
پيش فرض را كه متخصصان ویروس شناسي مطرح مي كنند، 
بپذیریم كه كرونا تا سال ها با جامعه بشري مي ماند و حتي 

جهش خواهد داشــت. در این حالت صبر براي بازگشایي 
مدارس پس از كرونا منتفي مي شود و به دنبال این مي رویم 
كه زندگي با كرونا را به فرزندان مان یاد بدهيم. پرسشي كه 
بالفاصله در اینجا ایجاد مي شود این است كه چه كسي باید 
زندگي با كرونا را آموزش دهد؟ مگر مدرسه و تشكيالت آن 
محل یادگيري مهارت هاي اساسي نيست؟ مهارت اساسي 
فقط سواد و دانش علوم تجربي و ریاضي است یا باید مهارت 
مواجهه با مســائل زندگي نيز به افراد آموزش داده شود؟ 
صحبت من این است كه اگر قرار است بشر زندگي با كرونا را 

یاد بگيرد، این مسير از مدرسه طي مي شود.
وقت آن اســت كه آموزش و پــرورش ایران فكــر كند چه 
مهارت ها و آموزش هایي به كــودكان ارائه دهد كه بتوانند 
با كرونا زندگي كنند. این مهارت ها در تربيت غيررســمي 
به دليل محدودیت هایي كه كرونا ایجاد كرده، كامل به دست 
نمي آید. آموزش و پرورش باید بسته هاي آموزشي ای را تهيه 
كند و معلمان را براي تدریس آن آماده سازد؛ بدین گونه هم 

حق امنيت و هم تربيت فراهم خواهد شد.
در واقع راه حل سوم این مي تواند باشد كه ما دانش آموزان را 
با رعایت دقيق پروتكل ها و با نظم منطقي و حساب شده به 
مدرسه بياوریم و 2مهارت كليدي و اساسي یعني آموزش 
خود مراقبتي و احساس مسئوليت در قبال دیگران را به آنها 
آموزش دهيم؛ آموزش هایي كه تأثير آن در خانواده و جامعه 
هم دیده خواهد شــد و با ایــن روش مي توانيم تا حدودي 

زنجيره كرونا را قطع كنيم.
به عبارت دیگر، معتقدم راه حل این نيســت كه مدرسه را 
تعطيل كنيم و بدیلي به نام آموزش مجــازي را روبه روي 

آموزش حضوري قرار بدهيم بلكــه وقتي جامعه به این باور 
رســيد كه مدرســه مي تواند مهارت زندگي با كرونا را به 
دانش آموزان آموزش دهد، راضي به حضور دانش آموزان در 

مدرسه خواهد شد.
در نهایت اینكه بازگشایي مدارس باید به یك دغدغه ملي 
تبدیل شــود و از همه مهم تر چون در حــال انتقال دولت 
هستيم، باید دولت جدید بداند كه بودجه آموزش و پرورش 
را براي رعایت پروتكل هاي بهداشتي افزایش دهد تا به مرور 
مسير حضور كودكان و نوجوانان در مدرسه هموار شود، حتي 
باید از ظرفيت نهادهاي مردمي در این مسير استفاده شود و 

از آنها بخواهيم كه مدارس را در این سال ها همراهي كنند.

كشورهاي توسعه يافته و مدرسه در بحران كرونا
 بهنام بهراد، عضو هيأت علمي 
پژوهشگاه مطالعات آموزش و 
پــرورش: چــرا معتقدیم كه 
بازگشایي مدارس پس از یك 
سال و نيم تعطيلي مداوم مهم 
است و باید محقق شود؟ براي 
پاسخ به این پرسش نياز به دانستن این پيش زمينه داریم كه 
مهارت هاي اساسي مانند خواندن و نوشتن، ریاضيات و علوم 
طبيعي نقشي اساسي در توسعه كشورها دارند، مهارت هایي 
كه از طریق آموزش هاي رسمي و در محيط مدرسه به دست 
مي آیند. مطالعات بين المللي پيزا نشان مي دهد كشورهایي 
كه تعطيلي مدارس آنها در دوران كرونا زیاد بوده در سنجش 
پيشرفت مهارت هاي اساسي رتبه پایيني دارند، نمونه آن 

كاســتاریكا با 170روز تعطيلي اســت كه البته ایران نيز 
موقعيت مشابهي با آن را دارد، برعكس آن كشورهایي كه در 
این دوران تالش كرده اند كــه آموزش حضوري را به نحوي 
زنده نگه  دارند، عملكرد بســيار خوبي در این آزمون كسب 
كرده اند؛ نمونه آن آلمان، فنالند و كشورهاي اسكاندیناوي 
است. آموزش حضوري و بازگشایي مدارس به قدري اهميت 
دارد كه در اغلب كشورهاي اروپایي و آسياي جنوب شرقي 
در دوران كرونا، كودكان زیر 7ســال به مدرسه مي رفتند و 
ميانگين روزهاي تعطيل براي دانش آموزان متوسطه اول و 

دوم فقط 50روز بوده است.
همچنين مطالعات نهادهاي دیگــر همچون بانك جهاني 
نشان مي دهد كه اگر كودكان و نوجوانان براي 5 ماه از مدرسه 
دور بمانند و آموزش حضوري تعطيل باشد، بين 3تا 9 ماه افت 
كيفيت سال هاي تحصيلي را در آینده شاهد خواهيم بود. 
بنابراین همه مطالعات بيانگر این است كه تعطيلي آموزش 
حضوري چه تأثير منفي اي در عقب ماندگي تحصيلي و افت 

یادگيري خواهد داشت.
از ســویي دیگر نتایج دو ســنجش بين المللي تيمز و پرلز 
2019_  كه ســواد خواندن و نوشــتن و ریاضيات و علوم 
در دانش آموزان مقطع ابتدایي را بررســي مي كند_ نشان 
داده كه عملكرد تحصيلي دانش آموزان ایراني از ميانگين 
بين المللي بسيار پایين تر اســت. حال این پرسش مطرح 
مي شود كه وقتي كيفيت یادگيري ما در شرایط عادي كه 
آموزش كامال حضوري بوده، ضعيف بوده، در این یك سال و 
نيم كه آموزش ها فقط به صورت مجازي دنبال شده، چگونه 
خواهد بود؟ از این منظر، جامعه و دولت باید بدانند طوالني 

شدن شرایط كنوني، اوضاع را وخيم تر خواهد كرد.
نكته دیگر درباره شــكل آمــوزش مجازي اســت؛ نتایج 
تاليس نشان مي دهد كه در سال 2018، حدود 50درصد 
كشورهاي عضو ســازمان همكاري و توســعه اقتصادي، 
مدارس شان دسترســي به یك پلتفرم استاندارد مجازي 
داشــته اند و قبل از كرونا از آن بهره مي بردند؛ مثال كشور 
استوني -كه در پيزا عملكرد بسيار باالیي دارد- تا پيش از 
كرونا تمام منابع آموزشي اش به صورت آنالین مهيا بوده، 
تازه استوني كشوري است كه ســرمایه گذاري زیادي در 
آموزش ندارد و دســتمزد معلمان آن به نسبت كشورهاي 
عضو سازمان همكاري و توســعه اقتصادي پایين تر است 
درحالي كه ما ســامانه شــاد را به صورت آزمایشي در این 
یك ســال و نيم راه انــدازي كرده ایم كه جدا از نداشــتن 
استانداردهاي الزم با مشكالت زیادي مثل سرعت پهناي 

باند هم روبه رو بود.
خالصه اینكه اگر این متغيرها یعني نتایج تيمز و پرلز 2019، 
تعطيلي یك سال و نيمه مدارس و كيفيت پایين آموزش 
مجازي در ایران را در كنار هــم بگذاریم، مي توانيم تصور 
كنيم كه چه اتفاقي براي دانش آموزان در دوره كرونا رخ داده 
است؟ به نظر من صداي یك زنگ خطر بحران آموزشي در 

كشور بلند شده كه باید آن را شنيد.
اما راه حل چيست؟ در این شرایط كه كرونا همچنان مي تازد 
باید چه كرد تا هم جان كودكان در امان بماند و هم آموزش 
و تربيت آنها به خطر نيفتد؟ به عقيده من كشــورهایي كه 
بتوانند شــرایط ایمن آموزش حضــوري را فراهم كنند و 
بعد از آن جامعه خودشــان را براي حضور دانش آموزان در 
مدرسه متقاعد كنند، مي توانند تا حدي از به وجود آمدن 
بحران هاي تازه آموزشي و تربيتي جلوگيري كنند. جامعه 
باید بفهمد كه هر قدر این تعطيلي ها گسترده تر و طوالني تر 
شود، جدا از آسيب افت تحصيلي و ترك تحصيلي كه براي 
كودكان دارد، فرهنگ و اقتصاد كشور نيز دستخوش آسيب 
و بحران عظيم خواهد شد. تازه اگر مدارس باز شود و بچه ها 
به مدرســه هم برگردند، این دو بحران اساسي یعني افت 
تحصيلي و ترك تحصيل باال را خواهيم داشت كه گذر از آن 
چندان آسان نيست و باید به صورت مجزا براي آن فكري كرد  
البته بازگشایي مدارس متاثر از دو متغير است؛ اولي آمادگي 
مدارس اســت و اینكه تا چه اندازه امكانات مختلفي براي 
رعایت پروتكل ها در آن مهيا شــده و دومين متغير ميزان 
انتشــار ویروس و واكسيناسيون اســت. در بحث آمادگي 
مدارس، تحقيقات ســازمان همكاري توسعه و اقتصادي و 
یونسكو نشان مي دهد كه حدود 70درصد كشورها بودجه 
آموزش و پرورش را براي مقابله با كرونــا افزایش داده اند 
كه بتوانند مدارس را بازگشایي كنند. باید این موضوع در 
دستور كار دولت ایران هم قرار گيرد و رسانه و جامعه هم 
تالش كنند كه این بودجه به آموزش و پرورش تزریق شود تا 

دانش آموزان هر چه سریع تر به مدرسه 
برگردند وگرنه در آینــده تاوان این 

تعلل و تأخيرها را جامعه و نظام اقتصادي كشور با چندین 
برابر هزینه پرداخت خواهد كرد.

ادامه در 
صفحه 12

سرگردان در دوراهي آموزش و سالمت
  اعضاي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در گفت وگو با همشهري از چگونگي حل تعارض 

بين آموزش و سالمت كودكان و نوجوانان در دوره كرونا و بازگشایي مدارس مي گویند

كمتر از يــك  ماه به آغاز ســال 
تحصيلي جديد در ايران باقي مانده 
اما همچنان سرنوشت بازگشايي 
مدارس مشخص نيست، فقط ســي ام مرداد 1400، سيد ابراهيم رئيسي، رئيس جمهور 
در نشست ستاد ملي مقابله با كرونا گفت: »براي بازگشايي مدارس ضروري است ضمن 
برنامه ريزي براي تداوم آموزش هاي مجازي، وزارت آموزش و پرورش با همكاري وزارت 
بهداشت و درمان پروتكل هاي بهداشتي الزم براي آموزش هاي حضوري را تدوين كنند تا 
درصورت تمهيد مقدمات الزم، به صورت تدريجي امكان آموزش هاي حضوري نيز فراهم 
شود.« همچنين در جلسه روساي كميته هاي تخصصي ستاد ملي مقابله با كرونا مقرر شد 
سال تحصيلي جديد از ابتداي مهر آغاز شود اما آموزش حضوري تا فراهم شدن شرايط 

بهداشتي الزم به تاخير بيفتد. در واقع تا اينجاي كار در تقابل بين دو خير مطلق يعني حق 
سالمت كودكان و حق آموزش، اين اولي بوده كه پيروز ميدان شده و توانسته آموزش را 
خانه نشين كند؛ اتفاقي كه البته كم هزينه هم نبوده و مخاطرات جدي را براي سالمت روحي 
و كيفيت تحصيلي كودكان و نوجوانان به همراه داشته است. اما حاال متخصصان علوم 
آموزشي و تربيتي هشدار مي دهند كه تداوم وضع موجود مي تواند عواقب جبران ناپذيري 
را هم در كوتاه مدت و هم بلندمدت براي دانش آموزان  به همراه داشته باشد. آنها در پاسخ 
به اين پرسش جامعه كه تكليف چيست و بايد چگونه در بحران كرونا از حق آموزش كودكان 
مانند حق سالمت دفاع كرد، راه حل هايي را ارائه مي دهند كه قابل تامل است.  حيدر توراني، 
محمد حسني و بهنام بهراد، 3عضو هيات علمي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش با 

تمركز روي آموزش در دوره كرونا به اين پرسش اساسي جامعه ايراني پاسخ مي دهند.

فهيمه طباطبايي
خبر نگار
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   تأثير جادويي شست و شوي بيني 
با آب و نمك 

نتيجه يك مطالعه انجام شده در جورجياي آمريكا 
نشان مي دهد استفاده از آب و نمك در شست و شوي 
حفره هاي حلق و بيني 24ســاعت پس از مثبت 
شدن تست PCR از بستري شدن بيمار جلوگيري 
مي كند. از آنجايي كه اصلي ترين محل تجمع ويروس 
بيني و حلق اســت، در اين مطالعه كه روي افراد 
55سال به باال با عالئم و تست مثبت كوويد-19انجام 
شد، مشخص كرد بيماراني كه پس از آزمايش مثبت 
2بار در روز با آب نمك ايزوتونيــك بيني خود را 
شست وشــو داده اند، 19برابر كمتر از نرخ ملي در 

بيمارستان بستري شده اند.

   اهميت سامانه سماوا
صرف نظر از صحت و سقم اين خبر، درصورتي كه چنين اطالعاتي درز كند، مي تواند باعث سوءاستفاده و 
كالهبرداري هاي مختلف از سوي تبهكاران شود؛ چراكه سوءاستفاده كنندگان مي توانند با مشاهده پالك 
يك فرد به همه اطالعات شخصي مالك دست يابند و زمينه اي براي سوءاستفاده هاي بعدي فراهم شود. به 

اين ترتيب، به نظر مي رسد ضرورت بهره مندي از سامانه سماوا يك بار ديگر اهميت پيدا مي كند.
 بهنام ولي زاده، معاون دولت الكترونيكي ســازمان فناوري اطالعات ايران چندي پيش تأكيد كرده بود 
كه اينگونه افشــاي داده ها به علت تجميع اطالعات هويتي افراد در سامانه يك سازمان رخ مي دهد، اما 
درصورت استفاده دستگاه ها از سامانه سماوا، اطالعات هويتي افراد در يك سازمان تجميع نخواهد شد 
و اينگونه اتفاقات كاهش مي يابد. به گفته او، سند نظام هويت معتبر در جلسه 59 شوراي عالي فضاي 
مجازي به تصويب رسيده است كه براساس اين مصوبه، تأمين كنندگان شناسه هويتي پايه در كشور 
مشخص شده اند و ســازمان فناوري اطالعات هم به عنوان ايجاد كننده سامانه احراز هويت معتبر در 

فضاي مجازي معرفي شده است.
ولي زاده تامين كنندگان شناسه هويت معتبر را براساس اين سند، سازمان هايي ازجمله ثبت اسناد، ثبت 
احوال، ســازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، وزارت كشور، بانك مركزي، شركت پست و نيروي 
انتظامي اعالم كرد. معاون دولت الكترونيك ســازمان فناوري اطالعات ايران كاركرد سماوا را فقط احراز 
هويت كد ملي يا احراز هويت سجلي ندانست و مؤلفه ها و كاربردهاي مختلفي را براي آن بر شمرد. به گفته 
ولي زاده، عالوه بر اينكه در سماوا، امضاي الكترونيكي پياده سازي شده است، تطابق اطالعات افراد حقيقي، 
حقوقي و كسب وكارها با شناسه هاي مختلف ازجمله شناسايي هويت سجلي و شناسه هويتي اشيا هم قابل 

انجام است.

  تا پيش از شيوع بيماري كووید-19نام 
رمدســيویر براي همه ما و مردم جهان دانش

ناآشنا بود، اما با گذشت یك وسال نيم از 
پيدایش این بيمــاري، اخيرا رمدســيویر تبدیل به 
كلمه اي پرتكرار در مكالمات و اخبار روزانه شده است و 
تقریبا خانواده اي را نمي شود پيدا كرد كه براي یكي از 
اعضایش ایــن روزها به دنبال ایــن دارو با قيمت هاي 
عجيب و نجومي نباشــد. پس از تأیيد سازمان غذا و 
داروي آمریكا، این دارو در بســياري از بيمارستان ها 
به عنوان تنها راه نجات بيماران كرونایي از مرگ تزریق 
شده و مي شود. اما آنچه همچنان نامشخص باقي مانده 
این اســت كه آیا واقعا این دارو كه تا پيش از این براي 
درمان عفونــت هپاتيــت C به كار برده مي شــد در 

جلوگيري از مرگ بر اثر كووید-19مؤثر است؟ 
طبق تحقيقات انجام شده در مركز بهداشتي پراویدنس 
مســتقر در آمریكا، داروي ضد ویروســي رمدسيویر، 
مرگ ومير را تا 40درصد در مقایسه با سایر مراقبت هاي 
حمایتي در بيماران بستري كووید -19كه به اكسيژن 

نياز دارند، كاهش مي دهد.
در جدیدتریــن مطالعه، جدا از كاهــش مرگ ومير 
مشخص شد درمان با رمدسيویر اثربخشي مناسبي 
در مرحله ابتدایي بيماري و قبل از توسعه قابل توجه 
التهاب دارد. جورج دیاز، مدیر پزشكي پيشگيري از 
عفونت هاي ميكروبي مي گوید: ایــن یافته ها از این 
جهت حائز اهميت اســت كه نياز فــوري به تعریف 
درمان بهينه كووید -19را مشخص مي كند. مطالعه 
اخير نشان مي دهد كه رمدسيویر در مقایسه با بهترین 
مراقبت حمایتي براي بيمــاران خاص، با مرگ ومير 
كمتري همراه بــود. اميدوارم ایــن داده هاي جدید 
پزشكان را تشــویق كند تا از رمدســيویر مطابق با 
دســتورالعمل هاي درماني IDSA كه استفاده از آن 
را توصيه مي كند، اســتفاده كنند. در مطالعه اي كه 
توسط سازمان بهداشــت جهاني پشتيباني مي شود، 
مرگ ومير مرتبط با اســتفاده از رمدســيویر در برابر 
دارونما مشاهده نشده است. پراویدنس اشاره كرد كه 
در این مطالعه مشخص شده است استفاده از این دارو 
در مراحل اوليه بيماري، به طــور بالقوه از مرگ ومير 

جلوگيري مي كند.

همراهي دگزامتازون با رمدسيوير
یك مطالعه گسترده و سراسري توسط محققان مدرسه 
بهداشت عمومي جان هاپكينز بلومبرگ انجام شد. این 
مطالعه نشان داد كه اســتفاده از دگزامتازون و داروي 
ضد ویروســي رمدسيویر در سيســتم هاي بهداشتي 
آمریكا بسيار متفاوت است. رمدسيویر ازجمله تعداد 
انگشت شماري از درمان هاي توصيه شده براي بيماران 
بستري با كووید-19 اســت. دگزامتازون یك داروي 
استروئيدي ارزان و در دسترس است كه به طور عمده 
براي كاهش التهاب جدي در آرتریت شدید یا شوك 
آلرژیك به كار مــي رود. پس از یــك مطالعه باليني 
بریتانيایي كه نتایج آن در ژوئن 2020اعالم شد، این 
دارو به عنوان یك سالح باليني استاندارد براي بيماران 

وخيم كووید كه بــه ونتيالتور و اكســيژن نياز دارند 
شناخته شد و مرگ ومير را بيش از یك سوم كاهش داد. 
البته تجویز این دارو فقط براي بيماران بدحال توصيه 
شده اســت و در بيماران خفيف و بي عالمت مي تواند 
به دليل تضعيف سيســتم ایمني، منجــر به وخامت 
بيماري شود. اما رمدســيویر یك داروي ضد ویروسي 
است كه در ابتدا به عنوان درماني براي عفونت ویروس 
هپاتيــت C رواج یافته، امــا در آزمایش هــاي اوليه 
آزمایشــگاهي نشــان داد كه در برابر ویروس كرونا، 
كارآمد است. در آزمایش هاي باليني نيز مشخص شد 
استفاده از آن طول مدت بستري بيماران را به ميزان 
قابل توجهي كاهش مي دهد. در  ماه مه 2020رمدسيویر 
 در آمریــكا تأیيد اســتفاده اضطراري بــراي درمان

كووید-19را دریافت كرد و در اكتبر 2020از ســوي 
سازمان غذا و دارو به طور كامل تأیيد شد. با این حال، 
همچنان آمارها نشــان مي دهد ميزان استفاده از این 
دو دارو در جهان بســيار متفاوت اســت. پس از ژوئن 
2020كه اثر دگزامتازون مشخص شــده بود، ميزان 
اســتفاده از آن در بيمــاران متصل بــه ونتيالتور در 
40بيمارستان با داده ها بســيار متفاوت بود. تجزیه و 
تحليل ها نشان داد كه استفاده از رمدسيویر در بيماران 
بستري نيز در مراكز مختلف با هم فرق دارد؛ بنابراین 
همچنان اعالم درمان قطعي كووید-19با مصرف این 

دو دارو امكان پذیر نيست.

این روزها حرف و حدیث ها درباره راهكارهاي درمان سویه خطرناك كرونا بار دیگر جنجالي شده 
است، اما چقدر روش هاي فعلي از لحاظ علمي مؤثر هستند؟

سوءاســتفاده از دیتــا و اطالعات 
شــخصي كاربران ایراني مســئله امنيت

جدیدي نيســت. چند ســال قبل 
افشاي اطالعات كاربران یك اپراتور سروصدا ساز 
شد، بعدها نشت اطالعات بانكي 30 ميليون كاربر 
یك شركت پرداخت الكترونيك جنجال تازه اي به 

پا كرد.
طي روزهاي اخير، اخبار و شایعاتي درباره افشاي 
اطالعات بيش از 14ميليون خودرو منتشــر شده 
است. آنگونه كه ادعا شده اطالعات ظاهرا از پایگاه 
داده پليس راهور ایران نشت كرده و در یك فروم 

امنيتي منتشر شده است.
به گفته یك سایت، این دیتابيس شامل اطالعات 
كامــل صاحبان پالك هــاي انواع وســایل نقليه 
در ایران تا پایان ســال 1399اســت كه شــامل 
موتورســيكلت ها، خودروهاي دولتــي، عمومي، 

شخصي و صنعتي مي شود.
كســاني كه ادعاي هك این دیتابيس را كرده اند، 
مي گویند كه این اطالعات شــامل شماره پالك، 
كاربري خودرو، سيستم خودرو، نوع خودرو، رنگ، 
شماره بدنه، شماره ســریال موتور، سال ساخت، 
شماره VIN و حتي اطالعات هویتي، آدرس منزل، 

شــماره تلفن همراه و منزل و دستورات قضایي به 
همراه انبوهي از اطالعات است.

با این حال، ســرهنگ حســين رمضاني، معاون 
اجرایي پليس راهور ناجا درخصوص خبر منتشر 
شده در فضاي مجازي و شــبكه هاي اجتماعي 
مبني بر هك شدن ســایت راهور گفته است كه 
در یكي، دو ماه گذشــته تا االن 2بــار افرادي با 
اكانت هاي مختلفي كه خودشان را هكر معرفي 
مي كردنــد، اعــالم كرده اند كــه اطالعاتي را از 
دیتابيس سامانه شــماره گذاري پليس راهور در 

اختيار دارند.
رمضاني با اشاره به اینكه ما البته به هكر بودن این 
افراد مشكوك هستيم، گفت: »بنده اعالم مي كنم 
كه رعایت حریم خصوصي و نگهداري از اطالعات 
مردم در پليس راهور یك »اصل« است و مردم عزیز 
نگران این موضوع نباشند. تاكنون حتي یك bit از 
این اطالعات انتشار پيدا نكرده و این صرفاً در حد 

یك ادعاست.«
با این حال به گفته كارشناســان امنيتــي كار از 
محكم كاري عيــب نمي كند. یكي از ســاده ترین 
روش هاي سوءاستفاده از اطالعات كاربران فریب 
آنها به قصد ســرقت است. كارشناســان امنيتي 
مي گویند بــه همين خاطر كاربران باید هميشــه 
احتيــاط الزم را درباره اعالم مشخصات شــان در 

تماس هاي تلفني یا پيامك داشته باشند. 

نگراني از احتمال افشاي اطالعات ميليون ها ايراني
پليس راهور ادعاي افشاي اطالعات 14ميليون خودرو را تكذیب كرده، اما به كار بستن 

احتياط هاي الزم براي جلوگيري از سوءاستفاده ها و هوشياري مردم ضروري به نظر مي رسد
داروهايي براي نجات از هيوالي دلتا دنياي رمزارز

صعود بيت كوين به كانال 50هزار دالر 
پس از 3ماه

شركت پي پال هلدینگ به مشتریان خود در بریتانيا اجازه داده است 
كه از این هفته خرید، فروش و نگهداري بيت كوین و ســایر ارزهاي 
دیجيتال را انجام دهند. به گزارش خبرگزاري رویترز، این شركت 
كه نخستين توسعه دهنده بين المللي خدمات ارزهاي دیجيتال در 
خارج از ایاالت متحده محسوب مي شود، مي تواند الهام بخش پذیرش 
بيشتر دارایي هاي دیجيتال باشد. پي پال كه دفتر مركزي آن در شهر 
سن خوزه ایالت كاليفرنياست با بيش از 403ميليون حساب فعال در 
سطح جهان، یكي از بزرگ ترین شركت هاي مالي به حساب مي آید كه 
به مشتریان امكان دسترسي به ارزهاي دیجيتال را مي دهد. این اتفاق 

مي تواند انگيزه اي براي رشد قيمت در بازار ارزهاي دیجيتال باشد.
 

در عين حال، روز گذشــته بهاي بيت كوین براي نخســتين بار در 
3ماه گذشــته به بيش از 50هزار دالر رســيد. در كنار بيت كوین، 
رمزارزهاي دیگر نيز توانستند رشــد صعودي نسبتا خوبي داشته 
باشــند، اما در ميان آنها، كاردانو با 31درصد افزایش قيمت، رشد 
فوق العاده اي داشت و ارزش آن براي نخستين بار در تاریخ به بيش 
از 2دالر و 82سنت رسيد. كاردانو توسط چارلز هاسكينسون كه از 
بنيانگذاران اتریوم بود، پایه گذاري و رسما در سپتامبر سال2017 به 
بازار عرضه شد. اتریوم دومين ارز دیجيتال ارزشمند جهان نيز كه از 
جمعه گذشته رشدي منفي را سپري مي كرد، دیروز روند صعودي 
به خود گرفت. براساس اعالم منابع مختلف ، مجموع سرمایه گذاري 
در بازار ارزهاي دیجيتال هم اكنون حدود 2تریليون و 200ميليارد 
دالر برآورد مي شود و این درحالي است كه این ميزان در  ماه جوالی 
به زیر یك تریليون و 300ميليارد دالر رســيده بود. در روزهایي كه 
بيت كوین و ســایر ارزهاي دیجيتال دوران فوق العاده اي را سپري 
مي كردند، ســختگيري در برخي كشــورهاي اروپایي و آمریكا و 
همچنين عقب نشيني عجيب ایالن ماســك از وعده هایش مبني 
بر عرضه خودروهاي تســال در ازاي دریافت بيت كوین و همچنين 
ممنوعيت و محدودیت شدید در استخراج رمزارزها در چين، بازار 
را حســابي نزولي كرد. با این حال و با اعمال برخي قوانين و كاهش 
سختگيري ها، به نظر مي رسد كه مسير صعودي ارزهاي دیجيتال بار 
دیگر محسوس شده باشد. البته این موضوع در روزهاي آینده بيشتر 

مشخص خواهد شد.

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

زهرا خلجي
خبر نگار
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سر گردان در دوراهي آموزش و سالمت
تعريف مدرسه بايد تغيير كند ادامه از 

حيــدر تورانــي، عضو هيــأت علمي صفحه 10
پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش: هم اکنون با ساده ترین 
راه حل درباره آموزش عمومي در مواجهــه با بحران کرونا 
روبه رو هستيم؛ یعني همين که دانش آموزان را به مدرسه 
نفرستيم و آموزش مجازي را دنبال کنيم، درحالي که باید 
از همان ابتداي بحران کرونا از ایجاد دوگانگي ســالمت و 
آموزش جلوگيري مي شد و اجازه نمي دادند که تقابل بين 

این دو شكل بگيرد.
حاال تنها راه حل این است که این 
دوگانگي را تعدیل کنيم. اگر این 
اقدام هر چه سریع تر صورت نگيرد، 
بازگشایي مدارس سخت تر خواهد 
شد چون این دوگانه غيرهم وزن 
هســتند و جامعه نمي پذیرد که 
سالمت جسمي همپایه با آموزش کودك و نوجوانان است، پس 

باید براي این معضل چاره اي اندیشيد.
اولين اقدامي کــه باید صــورت بگيرد این اســت که وزارت 
آموزش وپرورش نحوه بازگشایي مدارس را براي والدین درست 
و دقيق تبيين کند چون هم اکنون تا صحبت از آموزش حضوري 
مي شود، جامعه فكر مي کند منظور این است که دانش آموزان 
مثل قبل وارد مدرسه شوند و به همان شيوه قبل از کرونا کنار 
هم پشت نيمكت بنشينند و در زنگ تفریح حضور پيدا کنند، 
درحالي که نگاه جدید باید این باشد که بازگشایي مدارس توأم 
با تفویض اختيار به مدیران واحد آموزشــي است؛ یعني مدیر 
مدرسه با کمك شوراي مدرسه که ترکيبي از والدین و معلمان 
است، بتوانند براي مدرسه تصميم بگيرند؛ حداقل تا سه ماه اول 
سال تحصيلي که تكليف واکسيناسيون سراسري روشن شود. 
به عبارت دیگر این شورا باشد که درباره چگونگي نحوه برگزاري 
آموزش حضوري و ترکيب آن با آموزش مجازي تصميم بگيرد 

نه حوزه مرکزي و ستادي آموزش وپرورش.
جالب اســت بدانيد 50هزار مدرسه در کشــور داریم که زیر 
50دانش آموز دارند که متأسفانه دانش آموزان آنها هم به مدرسه 
نمي روند، درحالي که در روســتا تعامالت خویشاوندي شــان 
پابرجاست و در روال زندگي شــان در دوره کرونا تغيير خاصي 
نداشته اســت. وقتي به مدیر مدرســه اختيار تام داده شود او 
مي توانــد درباره نحوه حضــور این دانش آموزان در مدرســه 
برنامه ریزي کنــد و درباره غيبت آنها شــخصا تصميم بگيرد 
یا مدارســي داریم که 200 تا 300دانش آموز دارند که مدیر 
مي تواند آمــوزش حضوري را با گروه هــاي 50نفره به صورت 
چرخشي دنبال کند. این شــكل مدیریت شدني است، فقط 
برنامه ریزي و صبر مي خواهد. دوم اینكه باید استراتژي نگاه به 
مدرسه در دوره کرونا تغيير کند. االن نگاه به مدرسه توأم با ترس 
است و دائم روي تهدیدها تأکيد مي شود، درحالي که باید براي 
جامعه تبيين شود که اگر مدارس باز شود چه فرصت هایي براي 
مقابله و پيشگيري از کرونا مي توان ایجاد کرد و چطور مي توان 
همزمان مراقب جســم و روح دانش آموزان بود. همچنين باید 
صداي یكدست و واحدي از داخل وزارت آموزش وپرورش براي 
بازگشایي مدارس بلند شود و گفتمان آنها از طریق مراکز علمي 
و حتي مذهبي توسعه پيدا کند؛ ضمن اینكه نگاه فرانوگرا در 
جهت گيــري کالن مدیریتي و رهبري آموزش کشــور دنبال 
شــود. هم جامعه، هم دولت و آموزش وپــرورش بدانند که در 
ادامه راه ممكن است بيماري هاي نوظهور دیگري هم پدیدار 
شود، بنابراین باید ساختار مدیریت مدارس را منعطف کنيم، از 
تمرکز گرایي بپرهيزیم و مدرسه را به سمت برنامه هاي سيال 
و ارگانيك ببریم. تأکيد دارم بگویم که حتي اگر منابع 10برابر 
شود اما نوع نگاه مدیریتي تغيير نكند، بي فایده خواهد بود و مثل 
سيلي عمل مي کند که در زمين هاي شني فرومي رود. ابتدا باید 
فرایندها را اصالح کنيم؛ مسئله اي که آموزش وپرورش هميشه 

با آن روبه روست.

گزارش

شــاید یكي از عواملي که واکسن هراســي را در جامعه 
پررنگ تر از قبل کرد، انتشار گزارشي تحليلي - آماري در 
فضاي مجازي از سوي مرکز مدیریت آمار و فناوري وزارت 
بهداشت بود که نســبت به مرگ ومير افراد واکسن زده  
هشدار  داد؛ گزارشــي که در فضاي مجازي و سایت هاي 
خبري انتشار وسيعي داشــت و منجر به هراس عمومي 
شد؛ هر چند که حميد ســوري، رئيس کميته کشوري 
اپيدميولوژي کووید-19به محض انتشــار این گزارش، 
تحليل هاي آن را نادرســت خواند و تأکيد کرد که مرکز 
آمار وزارت بهداشت دچار سوگيري در تحليل شده است. 
به گفته او، بخشي از داده ها خطا دارند، ولي الزاما نمي توان 
از آن داده ها نتيجه گيري کرد که واکسيناسيون تأثيرش 
روي مرگ »n« تعداد است. درحالي که در گزارش وزارت 
بهداشت به اعداد اعالم شده از سوي مرکز آمار ایران استناد 
شده بود، اما روز گذشــته این مرکز، ارائه این گزارش به 
وزارت بهداشت را رد کرد: »این ســازمان تاکنون حتي 
جلسه اي در مورد واکسيناســيون کووید-19 با وزارت 
بهداشت نداشته و خارج از آن تهيه چنين گزارشي با این 

محتوا اصال جزو وظایف مرکز آمار ایران نيست.« 

كارايي با اثربخشي واكسن، متفاوت است
سوري در همين زمينه با بيان این نكته که با افزایش مرگ 
در جامعه، تعداد فوتي هاي واکسن  زده که در گروه هاي 
ســني باالیي قرار دارند و به بيماري هــاي زمينه اي هم 
مبتال هستند، افزایش پيدا مي کند به همشهري مي گوید: 
»تاکنون هيچ کس ادعا نكرده، احتمال خطر مرگ و ابتال 
در واکسينه شده ها صفر است، اما این خطر صدها برابر در 
واکسن نزده ها بيشتر است. بررسي ها نشان مي دهد تزریق 
واکسن به شــدت احتمال مرگ را کم مي کند، احتمال 
مرگ در واکسينه شده ها، یك در چند ميليون نفر است؛ 
درحالي که براي سایر افراد این ميزان خيلي بيشتر است.« 

ســوري درباره اظهاراتي مبني بر اجتناب مردم از تزریق 
واکسن تا محقق شــدن واردات واکسن هایي  که گفته 
مي شود اثربخشي بيشتري دارند، مي گوید: »هم اکنون 
نباید سراغ چنين مســائلي رفت؛ چراکه با مطرح شدن 
این موضوعات جامعه دچار آشــفتگي مي شود. ما براي 
تكميل سند واکسيناسيون در کشور تا پایان سال جاري 
تقریبا 200ميليون دوز واکســن نياز داریم، مگر فایزر و 
مدرنا چه تعداد واکســن در اختيار ما قرار مي دهند که 
بخواهيم با اتكا به آنها خودمان را از واکسن هاي موجود 
محروم کنيم؟ نباید اميد واهي ایجاد شود. مردم باید آگاه 
باشند که ميزان اثربخشي هاي اعالم شده درباره برندهاي 
مختلف واکســن ها آنطور که اعالم مي شود، نيست.« او 
به موضوع کارایي و اثربخشــي واکسن ها اشاره مي کند 
که 2موضوع متفاوتند: »کارایي در شرایط کارآزمایي در 
محيط مصنوعي و آزمایشــگاهي براي گروه هاي سني 
خاص بدون بيماري هاي زمينه اي و بي خطر، بررســي 
مي شود. اما اثربخشي در شــرایط عادي جامعه مدنظر 
قرار داده مي شود و شامل تمام گروه هاي سني با احتمال 
هرگونه بيماري زمينه اي و مشكالت دیگر است. تاکنون 
هيچ توليد کننده اي ادعا نكرده اثربخشــي واکســن در 
جمعيت عمومي 95درصد است؛ چرا که اثربخشي هميشه 

کمتر از کارایي است.« 

3دليل براي نترسيدن از واكسن 
عوامل مختلفي در واکسن هراسي  نقش دارد؛ از شایعه هاي 
مؤثر نبودن واکسن سينوفارم براي سالمندان در مقابله با 
ویروس دلتا تا اما و اگرهاي ابتال و مرگ پس از تزریق دوز 
دوم واکسن. مسعود صادقي، یكي از متخصصان شرکت 
فایزر در بلژیك اســت و با تحقيقاتي که درباره اثربخشي 
واکسن ها انجام داده درباره این موضوعات مطرح شده، به 
همشهري مي گوید: »اخباري که درباره اثربخشي واکسن 

سينوفارم براي سالمندان در سویه دلتا منتشر مي شود، به 
3دليل نباید منجر به هراس مردم شود؛ اول اینكه بخش 
زیادي از جمعيت سالمندان کشــور واکسينه شده اند و 
اثربخشي واکسن در آنها رخ داده است، دوم اینكه ساختار 
ایمني بدن افراد باالي 60سال به گونه اي است که ایمني 
به صورت آرام تر در آنها رخ مي دهد و نكته سوم اثربخشي 
پایين تمام واکسن ها در برابر سویه دلتاست.« به گفته او، 
این مسئله نباید منجر به ایجاد حساسيت نسبت به استفاده 
از برند خاصي از واکسن شود: »در تمام کشورها افراد بدون 
توجه به نوع واکسن، اقدام به تزریق مي کنند. به هر حال 
بخشي از تفاوت برندها، جنبه تبليغاتي دارد و بخشي هم 
واقعيت است، اما آنچه تفاوت زیادي ایجاد مي کند زدن یا 
نزدن واکسن است.« او ادامه مي دهد: »گزارش هایي درباره 
مرگ افرادي که هر دو دوز واکســن را دریافت کرده اند، 
وجود دارد، اما تعداد ایــن افراد، حدود یك در 10ميليون 
نفر است، اما همين عدد براي افرادي که واکسن نزده اند، 
بسيار باالتر است.« با انتشار اخباري مبني بر ورود برخي 
واکسن هایي که تا کنون به ایران وارد نشده و اکنون گفته 
مي شــود در آینده نزدیك به بازار خواهد آمد، خيلي ها 
فارغ از رســيدن سن شــان به گروه هاي اعالم شده براي 
واکسيناسيون، منتظرند تا همان واکسن را تزریق کنند؛ 
درحالي که صادقي تأکيــد مي کند که هيچ پيش بيني از 
آینده شيوع کرونا و نحوه درگير کردن افراد وجود ندارد. 
برخي از قربانيــان اگر تنها 5روز زودتر واکســن دریافت 
کرده بودند، شاید مرگ شان رقم نمي خورد: » پروسه خرید 
واکسن نه براي ایران که براي تمام کشورهاي دنيا زمان بر 
است.« به گفته او، تمام واکســن هاي موجود در دنيا چه 
کرونا و چه دیگر واکسن ها از پلتفرم هاي مختلفي تشكيل 
شده اند؛ یعني روش هاي توليد مختلفي دارند، اما هيچ کدام 
باعث ایجاد بيماري نمي شوند. امكان ندارد تزریق واکسن 
کرونا فرد را به کرونا مبتال کند. اگر نشانه هایي پس از تزریق 

مشاهده مي شود، واکنش سيستم ایمني بدن فرد است. او 
تأکيد مي کند: »گاهي اتفاق مي افتد که فرد درست زماني 
که ویروس کرونــا در بدنش وجود دارد، واکســن تزریق 
مي کند و همين مسئله سبب مي شــود تا او با نشانه هاي 
وخيمي مواجه شود. بعضي مواقع هم افراد پس از تزریق 
واکسن، دیگر خود را ملزم به رعایت پروتكل هاي بهداشتي 
نمي بينند. واکسن ها براي کاهش ميزان مرگ و بستري 
در بيمارستان توليد شده اند، نه ریشه کن کردن بيماري؛ 
به همين دليل رعایت پروتكل ها بعــد از تزریق دوز دوم 
بسيار مهم است.« او در ادامه درباره خرید واکسن فایزر از 
سوي ایران هم مي گوید: »شرکت فایزر 157شعبه در دنيا 
دارد و همراه با شرکت بيون تك آلمان که کار تحقيقاتي و 
توسعه این واکسن را انجام داده فعاليت مشترك در توليد 
این واکسن دارند. بخش عمده اي از واکسن هاي فایزر هم 
در بلژیك توليد مي شود و 2شرکت اميدوارند تا پایان سال 
ميالدي 3ميليارد دوز واکســن براي عرضه در کل جهان 
توليد کنند که اکنون بيش از 1.5ميليارد دوز آن محقق 
شده است. اینكه مردم دوست دارند یك برند خاص را تزریق 
کنند، اتفاق بدي نيست، اما نباید این انتظار به تهيه واکسن 
از مجامع خصوصي و قاچاق منجر شــود. ما گزارش هاي 
بسياري تأسف باري از تزریق واکسن هاي تقلبي دریافت 
کرده ایم و من از مردم مي خواهم که به سيستم بهداشت 
کشور اعتماد کرده و واکســن  را تنها از مراکز مورد تأیيد 
وزارت بهداشت دریافت کنند. رفتن و تهيه واکسن با هر 
برندي از مراکز غيرقانوني مي تواند مشكل ساز شده و نباید 

فرصتي براي سوءاستفاده در این زمينه فراهم شود.«

چرا گروهي از واكسينه شده ها جان باختند
 محمدرضا هاشميان، فوق تخصص مراقبت هاي ویژه و 
استاد تمام دانشــگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي هم به 
همشهري مي گوید: »بررسي ها در دنيا نشان داده است 

که ميزان مرگ ومير در ميان افرادي که هر دو دوز واکسن 
را دریافت کرده اند، بســيار پایين آمده اســت. حتي در 
ارتباط با جهش دلتا هم واکسن هاي مختلف، کارایي هایي 
نشان داده اند. آخرین مطالعه اي که در پيش مقاله اي در 
بلومبرگ آمده، عنوان شده که واکسن فایزر در برابر دلتا، 
نزدیك به 90روز مي تواند ایمني ایجاد کند و واکســن 
آســترازنيكا، بيش از 90روز. ميزان کارایي واکسن ها در 
ارتباط با سوش هاي مختلف، مي تواند متفاوت باشد، اما 
اعتقاد دنيا این اســت که تزریق هر واکسني مي تواند در 
نجات جان آدم ها مؤثر باشد.« او مي گوید تنها کشوري 
که مردم و مسئوالنش تا این ميزان روي برند واکسن ها 
حساسيت دارند، ایران است. این حساسيت هم از مسئوالن 
نظام سالمت شروع شد و به بخش هاي دیگر سرایت کرد. 
در یك دوره اي هم برخي کارشناسان نظرات شخصي خود 
را در ارتباط با واکسن ها مطرح کردند و منجر به دامن زدن 
به این موضوع شدند: »آمارهاي کشوري نشان مي دهد، 
ميزان مرگ در ميان افراد ســالمند و غيرسالمندي که 
واکسن تزریق نكرده اند بسيار باالتر از واکسينه شده هاست، 
اما مشكلي که در ایران پيش آمد، تأخير در واردات واکسن 
و روند کند واکسيناسيون است که منجر شد ما نسبت به 
کشورهاي دیگر عقب بيفتيم و ميزان مرگ هاي ما از آنها 
بسيار بيشتر شود.« هاشميان تأکيد مي کند براي افزایش 
ایمني، کشور نيازمند حجم باالي واکسن و سرعت زیاد 
است: »باید در مراکز درماني، واکسيناسيون به طور شبانه 
روز انجام شود، مســئله ما این بود که وقتي سالمندان را 
واکســينه کردیم، آنها از ســایر گروه هاي جامعه دوباره 
ویروس را دریافت کردند و منجر به وخامت حالشان شد؛ 
درحالي که اگر سرعت واکسيناسيون گروه هاي سني دیگر 
هم باال بود، این ویروس به این شكل منتقل نمي شد. همين 
مسئله سبب شد تا افراد بگویند بعد از واکسن مبتال شده اند 
و نسبت به تأثيرپذیري واکسن، ابهام و شك ایجاد شود.« او 
به نكته دیگري اشاره مي کند و آن هم واکسيناسيون افراد 
بدون بررسي ابتالي آنها به کروناست:»زماني که افراد براي 
واکسيناسيون مراجعه مي کنند شرح حال مناسبي از آنها 
گرفته نمي شود، فرد واکســن مي زند درحالي که مبتال 
به کروناست یا در همان صف هاي شلوغ واکسيناسيون، 
هم مبتال مي شود و هم واکسن مي زند. اثربخشي واکسن 
در همه جاي دنيا، قابل قبول است و تنها در ایران است که 
با شك و شبهه مواجه شده است؛ بنابراین نباید کارکرد 
واکسن را تقليل داد. باید مردم را تشویق کرد.« او تأکيد 
مي کند که باید هر چه سریع تر گروه هاي سني مختلف 
واکسينه شوند، در این صورت است که ميزان مرگ تا دو، 
ســه ماه آینده، روي عدد پایين تري قرار مي گيرد: »باید 
سرعت واکسيناسيون در ایران به دنيا نزدیك شود و این 
اتفاق باید تا 3 ماه آینــده رخ دهد تا ميزان مرگ ها پایين 
بياید. شمار مرگ هاي ما نسبت به دنيا خيلي باالست و 

باید این ميزان کم شود.«  

به جاي سينوفارم بايد به ســالمندان آسترازنيکا 
تزريق مي شد

عليرضا ناجي، رئيس مرکز تحقيقات ویروس شناســي 
بيمارستان مسيح دانشوري بي کيفيت بودن واکسن هاي 
موجود در کشــور را تأیيد نمي کند، اما به نكته دیگري 
اشــاره مي کند: »براي گروه هاي سني باال به علت پيري 
ایمونولوژي باید واکسن هایي استفاده شود که از قدرت 
ایمن زایي باالتري برخوردار باشــد. چيزي که در کشور 
ما رخ داد و به دليــل محدودیت  و در دســترس نبودن 
آسترازنيكا، واکسن ســينوفارم براي باالي 65ساله ها و 
ســالمندان مورد اســتفاده قرار گرفت.« به گفته او، در 
گذشته مطالعات زیادي درباره اثربخشي این واکسن در 
سالمندان وجود نداشــت، اما بعد از مطالعات، مشخص 
شد که این واکسن در گروه سني باالي 60سال اثربخشي 
مناسب ندارد. این موضوع باعث شد تعدادي از سالمندان 
با وجود دریافت 2 دوز از این واکســن در شيوع گسترده 
واریانت دلتا به بيماري شدید مبتال و حتي در آي سي یو 

هم بستري شوند.

کارشناسان به مردم توصيه مي کنند، منتظر واکسن  با برند خاصي نمانند، نسبت به اثربخشي واکسن ها تردید نداشته باشند، هيچ 
کس ادعاي صفر شدن مرگ و ابتال پس از تزریق واکسن نكرده، ميزان مرگ پس از دوز دوم پایين آمده است و اگر مرگ بعد از دوز دوم 
گزارش شده، الزاما به واکسن ارتباطي ندارد و به دليل بيماري زمينه اي بوده  یا مي تواند به دليل ابتالي افراد حين تزریق واکسن باشد

همشــهري در گفت وگــو بــا متخصصــان ویــروس شــناس، عفونــي و اپيدميولــوژي، بــه شــایعه ها و 
پرســش هاي عمومــي دربــاره اثربخشــي واکســن و انتظــار بــراي ورود واکســن هاي خاص پاســخ داد 

عليه  واكسن  هراسي
مريم سرخوش 

خبرنگار

بيش از 6 ماه از آغاز واكسيناسيون در ايران مي گذرد و با اينکه بر اساس اعالم وزارت بهداشت، تاكنون 16 
ميليون و 986 هزار و 882 نفر دوز اول واكسن و كمي بيش از 6 ميليون و 150 هزار نفر دوز دوم را دريافت 
كرده اند، اما هنوز مسير طوالني تا واكســينه كردن گروه هدف كه 61 ميليون نفرند، مانده است. حاال در 
اوج پيك پنجم كرونا با غلبه كردن واريانت دلتا و با باال رفتن ميزان مرگ و ابتال، ترديدهايي در ارتباط با 
واكسيناسيون ايجاد شده است. مردم نگران اند و اين پرسش را مطرح مي كنند كه چرا برخي با وجود تزريق 
هر دو دوز واكسن، باز هم جانشان را از دست داده اند. گروهي هم در انتظار ورود واكسن هايي با برندهاي 
ديگر نشسته اند. در اين ميان انتشار گزارش هايي درباره ميزان اثربخشي واكسن هايي كه در ايران تزريق 
مي شود، ترديدها را افزايش داده است. گزارش هايي كه البته از سوي كارشناسان  و متخصصان رد شده اند. 
در حال حاضر واكسن سينوفارم با اختالف، بيشترين سهم را در سبد واكسيناسيون ايران دارد. اين در 
حالي است كه بر اساس جديدترين نتيجه پژوهشي كه درپرو انجام شده ميزان اثربخشي اين واكسن در 
برابر كرونا، 50 درصد است، اما واكسن آسترازنيکا كه به طور محدودتري در كشور تزريق مي شود، اثربخشي 
حدود 78.1 درصدي دارد. برخي حاال به دنبال واكسن هاي فايزر آلماني و مدرنا هستند كه گفته مي شود 
اثربخشي باالتري به ويژه در برابر جهش دلتا دارد. چند روز پيش بود كه رئيس اتحاديه واردكنندگان دارو 
اعالم كرد كه امکان واردات 20 ميليون دوز واكسن فايزر به ايران فراهم شده است و از سوي ديگر حتي 
امکان ورود 20 ميليون دوز واكسن جانسون اند جانسون، از طريق كووكس وجود دارد. انتشار همين خبرها، 
حاال به دغدغه جديدي براي مردم تبديل شده است. آنها ميان هراس افکني از واكسن هاي موجود در بازار، 

مرگ و ابتال و انتظار براي واردات واكسن هاي با كيفيت تر بايد دست به انتخاب بزنند.
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 انفجار با جرقه یا آب؟
آیا برای معضل خشكسالی در خوزستان چاره ای 

اندیشیده ایم؟

بیش از 25درصد از هورالعظیم خشك شده و زندگی بیش از 20هزار خانوار ساكن 
در این منطقه كه با پرورش گاومیش و كشاورزی ارتزاق می كنند، به مخاطره افتاده. 
از سویی خوزستان نسبت به سال گذشــته حدود 5۴درصد و نسبت به متوسط 
52سال گذشته حدود ۴0 درصد كاهش بارندگی داشته و میزان ذخایر پشت سدها 
نیز 50درصد كاهش داشته است. احداث 12سد بزرگ روی رودخانه های مختلف 
استان تأثیر زیادی بر خشك شدن رودهای پایین دست و بخش هایی از هورالعظیم 
داشته. این سدها و مخازن باعث شدند تا بخش قابل توجهی از آب رودخانه های 
باالدست حوضه های آبخیز بارگذاری شــود. با وجود سدهای بزرگی مثل كرخه، 
كارون 3، شهید عباسپور، گتوند و دز، خوزستان در تأمین آب با بحران مواجه است. 
سد گتوند نیز باعث شوری آب كارون شده است. انتقال آب در اولویت قرار گرفته 
و در خوزستان چند طرح انتقال آب در جریان است. از دیگر سو، از سال87 بیش 
از 7هزار هكتار از اراضی تاالب هورالعظیم برای 30سال به وزارت نفت واگذار شد 
تا عملیات اكتشاف و بهره برداری انجام گیرد. ســال 9۴پیمانكاران شركت نفت، 
70درصد تاالب را تخریب كردند و برای اینكه به تأسیســات نفتی آسیب نرسد، 
مخازن 3، ۴و 5تاالب را برای فعالیت میدان های نفتی خشك نگه داشتند و در نقاط 
مختلف هور، جاده ساختند. همچنین وضعیت شبكه و سیستم تصفیه فاضالب 
خوزستان نامناســب ماند و در حوضه كارون، فقدان تصفیه خانه ها باعث شد كه 
پساب ها و شیرابه ها، كیفیت آب این استان را شدیدا پایین بیاورد. همه اینها اتفاق 
افتاد تا صبر مقاوم ترین مردمان در قبال این  همه بی مسئولیتی سر  آید و مردادماه با 

بی تابی هایی همراه شود. اما ناآرامی ها با چه اخباری جرقه خورد؟

آغاز بی تابی ها
علی طهماســبی، فعال محیط زیســت دربــاره آغاز 
ناآرامی ها در خوزستان و نگرانی و گالیه مردم می گوید: 
»شروع اعتراضات آبی خوزستان مربوط به مخابره شدن 
ویدئوهای خشك شــدن دو حوضچه از پنج حوضچه 
هورالعظیم و اســتمدادطلبی فعاالن محیط زیست و 
مردم تشنه بخش نیسان شهرســتان هویزه در غرب 
اســتان خوزســتان بود؛ مردمی كه عمدتا دامدارند و نبود آب باعث تلف شــدن 
گاومیش هایشان شده بود. اما سرایت آن به سایر شهرستان های استان خوزستان 
خصوصا شهرستان ایذه در شرق استان خوزســتان كه اگرچه مشكالت آبی دارد و 
روستاهای آن با تانكر آبرسانی می شوند، اما دست كم مشكل نخستش بی آبی نیست، 
قابل تامل بود و باعث شد تا همگان متوجه شــوند كه اعتراضات خوزستان اگرچه 
با جرقه آب آغاز شد اما گسترش و اســتمرار آن زمینه های دیگری نیز داشت. این 
موضوع باید به صورت آكادمیك مورد بررســی قرار بگیرد اما دست كم تاكنون برابر 
آمار اعالم شده، خوزستان در رتبه دوم بیكاری كشور قرار دارد، امید به زندگی در این 
استان كمتر از میانگین كشوری است و به عنوان مهاجرفرست ترین استان شناخته 
می شــود«. هم اكنون نیز با همه این اعتراض ها و گالیه ها مردم در شهرهای اهواز، 
آبادان، خرمشهر، ماهشهر، رامهرمز و امیدیه بدون استفاده از آب تصفیه كن خانگی 
نمی توانند از آب برای شرب اســتفاده كنند، این در حالی است كه بیشترین ذخایر 
آب شرب كشور با كیفیت باال همچون رودخانه های دز، كرخه، كارون، مارون و زهره 
در آن قرار دارد و عالوه بر كیفیت نامطلوب آب، بیش از 700روســتا با تانكر آبیاری 
می شوند و عجیب ترین قسمت این مطلب آن است كه تعدادی از این 700روستا در 

شهرستان های ایذه و باغملك درست همجوار رود كارون هستند.

باز هم داستان مدیران و بی مسئولیتی
»در سال 82سند چشم انداز 1۴0۴ایران در مجمع تشخیص مصلحت تدوین 
شد و برابر آن می بایست آمار محصوالتی چون قند و فوالد خوزستان جهش 
چند برابری داشــته باشند. بدون شك اكنون متوجه شــده ایم كه آن سند از 
اهداف خود عقب مانده و واضح اســت كه تدوین كنندگان آن هیچ نگاهی به 
موضوع محیط زیست و تغییرات اقلیمی نداشــته اند و ایران را همیشه پرآب 
تصور كرده اند و با رودخانه های عظیم كه هرقدر می خواهند می توانند سد بزنند، 
انتقال بین حوزه ای داشته باشند و در طرح های چند هزار هكتاری زمین هایی 
را زیركشت ببرند كه سابقا همگی دیم كشت می شدند! بنا به گفته كارشناسان 
اقتصادی تنها بین ســال های 1392تا 1396بالغ بر 20هــزار میلیارد تومان 
سرمایه گذاری در حوزه صنایع سنگین در بخش كویری كشور صورت گرفته 
اســت كه همگی به میلیاردها لیتر آب نیاز دارند و تنها راه موجود برای ادامه 
حیات آنها، تامین آب از دریای عمان و دریاچه خزر یا انتقال آب بین حوزه ای 
از سرچشمه های رودهای خوزستان همچون كارون است كه تاكنون كارون 
با چندین تونل انتقال آب قربانی بخشــی نگری و ســوءمدیریت بوده است.« 
طهماسبی با نقل این مطلب ادامه می دهد: »حقیقت آن است كه سوءمدیریت 
خوزستان را نه بحرانی بلكه به سمت فروپاشی سرزمینی سوق داده است؛ چرا 
كه در تعریف بحران ما با كلیدواژه ناپایداری و گذرایی بحران را تعریف می كنیم، 

حال آنكه تغییر اقلیم و خشكیدگی نسبتا پایدار و طوالنی مدت است.«

چاره جویی برای درمان وخامت
اما باید چه كنیم؟ آیا مدیریت بحران در چنین وضعیتی ممكن است؟ این فعال 
و كنشگر محیط زیست می گوید: »مدل های هواشناسی، سال های پیش ِ روی 
ایران را كم باران پیش بینی می كنند و بدون شــك مشكالت آبی خوزستان 
تازه شروع شــده اســت. ما به یك زایمان دردناك در حوزه سیاستگذاری 
سیاسی- اجتماعی نیاز داریم؛ به یك افق گشایی. باید نگرش به موضوع آب در 
سطح كالن تغییر كند. وضعیت فعلی اقتصادی باعث شده به شكل جنون واری 
منابع را مصرف كنیم و دولت برای ساكت ماندن مردم چشم هایش را روی این 
مصرف نامتعارف بسته است. با سیاست های فعلی نه تنها پیش می رویم، بلكه 
بیشــتر فرو خواهیم رفت! باید بار معیشت از كشاورزی به سوی گردشگری و 
فرآوری منابع منتقل شــود و تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر صورت گیرد. 
به بازچرخانی آب اهمیت داده شود و منابع زیرزمینی تقویت شوند. صنایع و 
ابزار فرسوده به روز و كارآمدتر شوند و آسیب به محیط زیست به حداقل برسد. 
اینها همه به سرمایه گذاری، امكان تبادالت مالی جهانی و انتقال تكنولوژی 
نیاز دارد. حال شما شاید بپرسید چرا این موضوع در اولویت تصمیم گیران هم 

است؟ باید گفت كه صالح مملكت خویش خسروان دانند!«

رویداد

نگار حسینخانی
روزنامه نگار

چهره مرداد
این شماره

كرونا همچنان در صفحات یك روزنامه ها 
جا خوش كرده است

خ منحوس دلتا ر

نیروهــای طالبان  
در مــرداد مــاه با 
سرعتی باورنكردنی 
شهرهای كوچك و بزرگ افغانستان را به تصرف خود 
درآوردند اما كرونا آنچنان سایه سنگینی بر فضای 
ایران انداخته كه موضوع افغانستان در میان اخبار 
ماه گذشته اهمیتی دست چندم یافت.  ایران اكنون 
در وضعیت قرمز كرونا به ســر مي برد. ویروس دلتا 
تقریبا تمامي استان هاي ایران را درنوردیده و آمار 
مرگ ومیر ركوردي جدید را به ثبت رسانده است. 
كشــور براي نزدیك یك هفته تعطیل شده است، 
اما تعطیلي ها باز هم نتوانســت مانع از سفر مردم 
به شهرهاي دیگر شود. كرونا براساس آمار رسمي 
روزانه جان 500تــا 600نفر را مي گیــرد و مردم 
نســبت به رعایت پروتكل ها بي توجه تر از گذشته 

عمل مي كنند. 
آغاز به كار دولت جدید در ایران، برگزاري مراســم 
تحلیف و معرفي اعضاي كابینه دولت ســیزدهم از 
دیگر رویداد هاي مهم در مرداد ماه 1۴00بوده است.  
رهبر معظم انقالب با تنفیذ رای ملت، سیدابراهیم 
رئیسی را  به عنوان ریاست جمهوری اسالمی ایران 
منصوب كردند. 2روز پــس از آن در 1۴مرداد ماه 
مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید كشور با حضور 
نمایندگان 82كشــور مختلف جهان و 12سازمان 
بین المللي و منطقه اي در ساختمان مجلس شوراي 
اســالمي برگزار شــد و در روز 23مردادماه رئیس 
مجلس شوراي اسالمي در جلسه علني مجلس نامه 
معرفي وزراي پیشنهادي ابراهیم رئیسي را قرائت 
كرد. در میان این رویداد هــا تصویب طرح صیانت 
از حقوق كاربران فضاي مجازي در مجلس شوراي 
اســالمي، اعتراض گســترده كاربران شبكه هاي 
اجتماعي به این طرح و سپس عقب نشیني مجلس 
از ادامه روند بررســي این طرح، همزمــان با ادامه 

بحران بي آبي در اســتان خوزســتان كــه به بروز 
درگیري هایي منجر شد، از مهم ترین رویداد هایي 
هستند كه در مردادماه در صفحات اول روزنامه هاي 
كشور جا خوش كرده اند. بررسي تیتر، عكس یك 
 و ســوژه هاي بازتاب داده شــده در صفحات یك،

5 روزنامه ایران، همشهري، اعتماد، شرق و سازندگي 
آنچه در این ماه بیش از دیگر موضوعات مورد توجه 
رسانه هاي مكتوب كشور قرار گرفته  است را آشكار 
 ســاخته و مانند بیشــتر دیگر ماه هاي گذشته در
سال 1۴00، موضوع همه گیري كرونا كه روزبه روز 
در كشور وضعیتي لجام گسیخته تر به خود مي گیرد 
و موضوع واكسیناســیون كه تا به امروز  ســرعت 
رضایت بخشی نداشته اســت، در تمامي سه بخش 

بیشترین توجه را به خود جلب كرده اند.

ما و كرونا و ابدیت
موضوع كرونا ماه هاي متوالي است كه به مهم ترین 
موضوع، نــه فقــط در ایــران بلكه در سرتاســر 
جهان تبدیل شــده اســت،  با این حــال وضعیت 
در كشــورمان چندان خوب نیســت و با روند كم 
شتاب واكسیناسیون و بي توجهي مردم به رعایت 
پروتكل ها این وضــع فعال  ادامه دار باشــد. به جز 
روزنامه شــرق كه تقریبا طي مردادمــاه جز چند 
مورد محدود هیچ تیتر، عكس، گزارش یا یادداشتي 
درباره موج جدید همه گیــري كرونا در صفحه اول 
خود كار نكرده اســت، تمامي دیگــر روزنامه هاي 
مورد بررســي از روز اول مرداد تا روز 2۴مردادماه 
بخش بزرگي از مطالــب صفحه یك خود را به موج 
جدید همه گیري كرونا، انتشــار ویــروس دلتا در 
كشــور، روند واكسیناســیون و تامین واكسن در 
كشــور اختصاص داده اند. در بخش سوژه هایي كه 
در قالب یادداشــت، گزارش و گفت وگو در صفحه 
یك روزنامه هاي مورد بررسي كار شده اند، 85بار به 

 كه در صفحــه اول روزنامه هاي مورد بررســي در
مرداد 1۴00در قالب تیتر یك بازتاب یافته اند. در 
این میان تیترهاي یك دیگري با موضوعات مرتبط 
با كرونا مانند كمبود یا تامین واكسن هم در صفحات 
كار شــده اند. در مجموع 18تیتر یك از تیترهاي 
یك مردادماه در روزنامه ها بــه جنبه هاي مختلف 
همه گیري كرونا مرتبط بوده است، سپس تیترهاي 
مرتبط با دولت جدید ایران و تیتر یك هاي مرتبط 
با تصویــب طرح صیانت از حقــوق كاربران فضاي 
مجازي در مجلس هر كدام با 17تكرار در رتبه دوم، 
تیترهاي مربوط به بحران كم آبي در خوزستان با 6بار 
تكرار و تیترهاي مربوط به موضوعات برجام و نبرد 
افغانستان با طالبان هركدام با 2بار تكرار در رتبه هاي 

بعدي قرار گرفته اند.

چهره ویروسي ماه
اگر عكس یك هایي كــه از تجمع هاي مردم در 
بحبوحه جوالن ویروس دلتا در شهرهاي كوچك 
و بزرگ ایران، وضعیت بیمارســتان هاي كشور، 
روند واكسیناسیون علیه كرونا و عكس یك هاي 
طراحي شده از نقشــه رنگ بندي كشور را نادیده 
بگیریم، ابراهیم رئیسي، رئیس جمهور جدید ایران 
با 11عكس یك در صفحات اول روزنامه هاي مورد 
بررســي به چهره مرداد 1۴00تبدیل مي شد. اما 
عكس  یك هاي مربوط با همه گیري كرونا با 13بار 
تكرار گوي سبقت را از رئیس دولت جدید ربوده 
است و این ماه هم براي چندمین بار در سال جاري 
به چهره برتر  ماه تبدیل شده است. عكس یك هاي 
مربوط به وضعیت بحران آب خوزستان با 5تكرار 
و عكس  یك هاي مربوط به تصویب طرح صیانت 
در مجلس، حســن روحاني، المپیــك توكیو و 
طالبان هركدام با ۴تكرار در رتبه های بعدي قرار 

گرفته اند.

جوالن سویه دلتاي 
ویروس كرونا در 

بیشتر استان هاي 
كشور، نیاز به ایجاد 

محدودیت هاي 
بیشتر براي سفر و 
تردد بین استاني و 
بین شهري به ویژه 
همزمان با آغاز ماه 

محرم و لزوم   رعایت 
پروتكل ها در این ماه 

با وجود تاخت و تاز 
موج پنجم كرونا در 

ایران از مهم ترین 
موضوعاتي بوده 

است كه در صفحه 
اول روزنامه هاي 
مورد بررسي در 

مرداد 1400در قالب 
تیتر یك بازتاب 

یافته اند

سمیرا رحیمي
روزنامه نگار

مسابقه مرگ 
وضعیت استان های ایران، به خصوص استان های شمالی، قرمز است و به طور 
میانگین در استان های بزرگ حدود 800نفر در بیمارستان ها بستری  شده اند 
آنها روی كاغذ، به سادگی تبدیل به عدد می شوند. در دنیای واقعی اما دیگر 
جان ندارند. آنها در سیل تند اخبار بد و شاید گاهی خوب، گم می شوند و 
فراموش؛ گورهایی بی صدا، گورهایی غریبانه. كه در مرداد ماه ركورد این 
عددها شكست؛ 555، 580، 68۴... جان از دست رفته. در این دره مرگ 
آنقدر با ســرعت جلو رفتیم و ركوردها را یكی پس از دیگری شــكاندیم 
كه براساس گزارش ســازمان بهداشــت جهانی، ایران در 2 هفته گذشته 
آلوده ترین نقطه دنیا به كرونا بوده اســت. شهرها و شهرستان ها یكی پس 
از دیگری قرمز شدند و آمار نقاط امن و كم خطر یا همان آبی رنگ به صفر 

رسیده است. 

شهر خالی...
مروری بر خبرسازترین اقدامات طالبان در مسیر دستیابی به قدرت

با خروج نیروهای ناتو و بعد سربازان آمریكایی به دستور جو بایدن، رئیس جمهور آمریكا، 
بعد از 20سال )بعد از حمالت 11سپتامبر 2001 و حمله نظامی بوش به افغانستان( از 
افغانستان، نیروهای طالبان ابتدا در شمال و بعد در جنوب، یورش به شهرها و ولسوالی ها 
)استان ها( را شروع كردند، آن هم درحالی كه در قطر و ابوظبی مذاكرات در ظاهر صلح را با 
نمایندگانی از دولت مركزی برای گرفتن بخش از قدرت در این كشور پیش می بردند. از 
نیمه های مرداد بود كه حمالت طالبان در شمال و جنوب افغانستان شكلی بسیار جدی 
به خود گرفت؛ آنها ابتدا به شهرهای كوچك حمله ور شدند و وقتی دیدند كه خبری از 
ارتش 300هزار نفری افغانستان نیست، با جسارت بیشتری اقدام به پیشروی كردند و 
از چهار جبهه شمال، جنوب، شرق و غرب به اشغال تك تك شهرهای كوچك و بزرگ 

پرداختند و درنهایت به قلب كشور یعنی كابل رسیدند.

توسعه شهر زيرسايه كرونا
در رویكردهاي جدید به نظر مي رسد راه هاي تازه اي براي درآمدزایي و 

قدرت بخشیدن به اقتصاد شهري به كار گرفته شود
آخرین صحبت هاي محسن هاشمي، رئیس سابق شــوراي شهر تهران در 
گفت وگو با روزنامه ایران مبني بر این بود كه وضعیت فعلي شهر در شرایطي 
باثبات و توأم با آرامش تحویل داده خواهد شد. با توجه به اینكه سكان هدایت 
پارلمان شهري تهران در دستان یك چهره آشنا از جناح اصولگرایان یعني 
مهدي چمران قرار گرفته و مانند دوره قبلي شورا و شهرداري در دوره ششم 
یك دست هستند، باید دید وضعیت تهران به چه سمت و سویي خواهد رفت و 
تا چه اندازه از مشكالت و دغدغه هاي شهروندان تقلیل خواهد یافت؛ آن هم در 
وضعیتي كه كرونا مشكالت را مضاعف كرده و تحریم ها و كاهش منابع مالي، 

كار پیش روي مدیران شهري پایتخت را سخت تر كرده است. 
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موضوع همه گیري، موج پنجم كرونا، ویروس دلتا و 
سرعت باالي شیوع آن در كشــور، اخبار مربوط به 
محدودیت هاي گسترده تردد در كشور و وضعیت 
وخیم بیمارســتان ها و بیماران، وضعیت و میزان 
واكسیناسیون در كشور و بررسي سرنوشت و اجراي 
وعده هاي مختلف در زمینه تامین واكسن اشاره شده 
اســت كه از این میان 19مورد به موضوع واكسن و 

66مورد به موضوع همه گیري ارتباط داشته است.
اخبار، گفت وگوها و مطالب مختلفي كه در ارتباط 
با آغاز كار دولت سیزدهم، مراسم تنفیذ و تحلیف 
و معرفــي كابینه ابراهیم رئیســي بوده اســت، با 
۴1بار تكــرار، دومین رتبه را میــان پرتكرارترین 
ســوژه هاي صفحه اول روزنامه هاي مورد بررسي 
به خود اختصاص داده است. پس از آن طرح جنجالي 
صیانت از حقوق كاربران توســط مجلس شوراي 
اسالمي كه در میانه اخبار بحران آب در خوزستان 
به شدت خبرساز شده بود، با 37بار تكرار، رتبه سوم 
سوژه هاي پرتكرار صفحه اول را به دست آورده است. 
در ادامه، جنگ افغانســتان و طالبان با 28تكرار، 
بحران بي آبي خوزستان با 27تكرار و اخبار المپیك 
توكیو با 26تكرار در رتبه هــاي بعدي اهمیت قرار 
گرفته اند. موضوع برجــام و گفت وگوهاي ایران و 
كشورهاي مختلف برســر احیاي آن با 15تكرار به 
كم اهمیت ترین موضوع تكرار شده در صفحات اول 

روزنامه هاي مرداد ماه تبدیل شده است.

تیتر یك: كووید-19
جوالن ســویه دلتاي ویــروس كرونا در بیشــتر 
اســتان هاي كشــور، نیاز به ایجاد محدودیت هاي 
بیشتر براي ســفر و تردد بین استاني و بین شهري 
به ویژه همزمان بــا آغاز ماه محرم و لــزوم رعایت 
پروتكل ها در این ماه با وجود تاخت و تاز موج پنجم 
كرونا در ایران از مهم ترین موضوعاتي بوده اســت 

مجلس شوراي اســالمي  در 
ماهي كــه گذشــت روزهاي 
شلوغي را پشــت سر گذاشت 
از مراسم تحلیف رئیس دولت ســیزدهم گرفته تا معرفي 
اعضاي كابینه. 20مرداد ماه و پس از تحلیل هاي بسیار در 
رابطه با كابینه احتمالي دولت جدید، سیدابراهیم رئیسي 
در قامت رئیس دولت ســیزدهم نامه اي به رئیس مجلس 
نوشت و فهرســت وزراي دولت سیزدهم را براي اخذ رأي 

اعتماد به مجلس معرفي كرد.
 انتشار لیست هاي غیررســمي در رابطه با اعضاي كابینه 
موجب شــد تا در همان نخســتین لحظات اعالم وصول 

لیست وزراي پیشنهادي، سخنگوي هیأت رئیسه مجلس 
با صراحت اعــالم كند؛ »پیش از این برخي لیســت هاي 
غیررسمي در رسانه ها مطرح شــده بود و من گفته بودم 
كه این لیست ها غیررسمي اســت و تا زماني كه لیست ها 
رسما ارائه نشود رسمیت ندارد اما این نامه هم اكنون نامه 

رسمي است.«
بررسي صالحیت وزراي پیشــنهادي در كمیسیون هاي 
تخصصي مجلس از بیست و ســومین روز مرداد ماه آغاز 
شد و سرانجام 30مرداد نوبت به جلسه علني براي بررسي 
كابینه پیشنهادي رسید، به این ترتیب نمایندگان فرصت 
یافتند تا در چند جلســه نظر خــود را به عنوان مخالف و 

موافق كابینه پیشنهادي طرح كنند. 
مرداد ماه تنها دو جلسه از ســري جلسات بررسي كابینه 
پیشــنهادي را در خود جاي داد، یعني 30و 31مرداد؛ اما 
همین دو روز حاشیه هاي بسیاري را از روزهاي پرهیاهوي 

مجلس ثبت كرد.
رعایت نشدن پروتكل ها یكي از نخســتین حاشیه هایي 
بود كه با جلســه بررســي كابینه گره خورد. پخش زنده 
این جلســات از شــبكه خبر، این امكان را فراهم كرد تا 
مردم به صورت مســتقیم در جریان روند بررســي وزراي 
پیشــنهادي دولت ســیزدهم قرار بگیرند و انتقاد خود از 
رعایت نشــدن پروتكل ها را روانه روابط عمومي مجلس 
كنند تا جایي كه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس پشت 
تریبون مجلس خطاب بــه نمایندگان گفــت: »با توجه 
به اینكه مذاكرات علني امروز مجلــس به صورت زنده از 
 شبكه خبر پخش مي شود، بازخورد هایي به روابط عمومي 
مجلس منعكس شده كه مردم برداشت خوبي از ازدحام، 
همهمه و  رعایــت نكردن برخي پروتكل هاي بهداشــتي 

نداشته اند«.
شعرخواني حجت االسالم حسین میرزایي، نماینده اصفهان 
از یك شاعر ممنوع الكار نیز حاشیه هاي بسیاري ایجاد كرد. 
این شعرخواني با واكنش هاي مختلفي در فضاي مجازي 
روبه رو شد و برخي این شــعرخواني را به دلیل بي اطالعي 

نماینده اصفهان دانستند.
طرح موضوع تأیید كابینه پیشــنهادي از ســوي رهبري 
نیز موجب شــد تا بحث هایي پیرامون این موضوع شكل 
بگیرد و نماینده مــردم مالیر در مجلس نیــز در توییتي 
نوشت: » اصرار بر اســتفاده از نام رهبري و برجسته سازي  
رأي مجلس در تقابل یا موافقت با نظر ایشان كار درستي 

نیست«.
چنین انتقادهایي موجب شد تا رئیس مجلس توضیحاتي 
را بیان كند: »اگر آقاي رئیســي اعالم كردند كه براي این 
كابینه با حضرت آقا مشــورت كرده اند و تأیید ایشــان را 
گرفته اند به این دلیل است كه در وزارتخانه هایي كه گفتم 

وظیفه رهبري است كه نظر دهند«.

مجلس پر هیاهو
نمایندگان مجلس در روزهاي آخر مرداد جلسات بررسي كابینه پیشنهادي دولت 

سیزدهم را كلید زدند
نورا عباسی

روزنامه نگار



در  ماه مرداد كرونا بیش از پیش در كشور تاخت و تاز كرد؛ این بار به دلیل اهمال در پیشگیری و كنترل 
سویه دلتا كه تیرماه از هند به استان های جنوبی ایران سرایت كرد، وضعیت فوق بحرانی به سرعت 
سراسر كشور را درگیر كرد. موج پنجم كرونا سهمگین تر از موج های قبل رخ داد و تصاویر ازدحام 
در بیمارستان ها، صف های خرید دارو در داروخانه ها و تجمع بازماندگان كشته های كرونا در غسالخانه ها و قبرستان ها درد را بر جان 

همه نشاند و مرداد،  ماه دوم تابستان داغ1400، با هزاران داغ دیگر در اشك سپری شد.
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چهره مرداد

این شماره

 با خــروج نیروهــای ناتو 
و بعد ســربازان آمریكایی 
بــه دســتور جــو بایدن، 
رئیس جمهور آمریكا، بعد از 20ســال )بعد از حمالت 
11سپتامبر 2001 و حمله نظامی بوش به افغانستان( 
از افغانستان، نیروهای طالبان ابتدا در شمال و بعد در 
جنوب، یورش به شهرها و ولسوالی ها )استان ها( را شروع 
كردند، آن هم درحالی كه در قطر و ابوظبی مذاكرات در 
ظاهر صلح را با نمایندگانی از دولت مركزی برای گرفتن 

بخش از قدرت در این كشور پیش می بردند.
از نیمه های مرداد بود كه حمالت طالبان در شــمال و 
جنوب افغانستان شكلی بسیار جدی به خود گرفت؛ آنها 
ابتدا به شهرهای كوچك حمله ور شدند و وقتی دیدند كه 
خبری از ارتش 300هزار نفری افغانستان )كه در دودهه 
گذشته برای شــكل گیری و تجهیز آن میلیاردها دالر 
هزینه شده( نیست، با جسارت بیشتری اقدام به پیشروی 
كردند و از چهار جبهه شمال، جنوب، شرق و غرب به 
اشغال تك تك شــهرهای كوچك و بزرگ پرداختند و 

درنهایت به قلب كشور یعنی كابل رسیدند.
وقتی خبرنگار الجزیره 20مرداد گزارش خود را از آخرین 
تحوالت افغانستان منتشر كرد، نمی دانست در كمتر از 

یك هفته نیروهای طالبان در كابل به گشت زنی مشغول 
خواهند شد و او در نشســت خبری ذبیح اهلل مجاهد، 
سخنگوی طالبان، شركت می كند. او در گزارش خود 
نوشته بود طالبان روستاها و شهرهای كوچك زیادی را 
در سراسر كشور فتح كرده اند و كنترل چندین گذرگاه 
مرزی هم به دست آنها افتاده است اما با این حال موفق 
نشده اند هیچ شهر بزرگی را فتح كنند و نبرد لشكرگاه به 
همین خاطر حیاتی است زیرا درصورت سقوط لشكرگاه 

نخستین شهر بزرگ است كه به دست طالبان می افتد.
در میانه حمالت سنگین به لشــكرگاه، روز 20مرداد 
روزنامه نیویورك تایمــز آمریكا هم تیتر یك خود را به 
تحوالت افغانستان اختصاص داد و در گزارشی با عنوان 
پیام آمریكا به افغانســتان »ما نیستیم« نوشت؛ پاسخ 
آمریكا به درخواست های كمك افغانستان این است كه 
باوجود قدرت گرفتن طالبان، نمی خواهد دوباره در این 
كشور مداخله نظامی كند. به جای كمك نظامی، آمریكا 

می خواهد مذاكرات صلح را در دوحه قطر از سر بگیرد.
این گزارش در شرایطی منتشر شد كه در نبود انسجام 
دولت مركزی، بی مسئولیتی اشرف غنی، رئیس جمهور، 
جدی نگرفتن حمالت طالبان از سوی بخشی از مقامات 
افغان و البته جای خالی مقاومت و نبرد ارتش، شهرهای 

بزرگ افغانســتان یكی پس از دیگری سقوط كردند و 
به دست طالبان افتادند؛ یك روز خبر از سقوط لشكرگاه 
رسید، بعد نوبت مزارشریف شــد و پس از آن قندهار 
و 22مرداد هم هــرات... درواقع طالبان در كمتر از یك 
هفته توانست شهرهای كلیدی افغانستان را فتح و حلقه 
محاصره كابل را تنگ كند و نیروهایش را به دروازه های 
این شهر برساند. درنهایت روز 24مرداد كابل هم بدون 
اینكه حتی یك گلوله شلیك شود سقوط كرد و ساكنان 
این شهر در نیمه های روز شاهد نیروهای طالبان بودند 
كه در شهر حركت می كردند و كنترل همه  چیز ازجمله 
ارگ حكومتی و دفتر كار اشرف غنی را به دست گرفته 
بودند، در حالی كه غنی سوار هواپیما بود تا از كشور فرار 
كند. اشرف غنی در شرایطی ابتدا به تاجیكستان، بعد 
عمان و درنهایت به امارات رفت كه  برخی افغانستانی ها 
به دنبال راهی می گردند تا برای حفظ جانشــان از این 
كشور، بگریزند؛ آنها كه زندگی خود را تباه شده می دانند 
و حتی حاضرند از میان ســیم های خاردار روی دیوار 
فرودگاه كابل كودك نوزادشان را تحویل سرباز آمریكایی 
دهند تا شاید برای فرزند خردسالشان آینده در سرزمین 
دیگری رقم بخورد. افغان هایی كه در آوارگی و ترس این 
شعر »امیرجان صبوری« را با پوست و گوشت زیسته اند: 
شهر خالی جاده خالی كوچه خالی خانه خالی/ جام خالی 
سفره خالی ساغر و پیمانه خالی/ كوچ كرده دسته دسته 
آشنایان عندلیبان/ باغ خالی باغچه خالی شانه خالی 

النه خالی...

طالبان در كمتر از 
یك هفته توانست 

شهرهای كلیدی 
افغانستان را فتح 
و حلقه محاصره 

كابل را تنگ كند 
و نیروهایش را 
به دروازه های 

این شهر برساند. 
درنهایت روز 

24مرداد كابل هم 
بدون اینكه حتی 
یك گلوله شلیك 
شود سقوط كرد و 
ساكنان این شهر 

حیرت زده در 
نیمه های روز شاهد 

نیروهای طالبان 
بودند كه در شهر 
حركت می كردند 
و كنترل همه  چیز 

ازجمله ارگ 
حكومتی و دفتر 
كار اشرف غنی 

را به دست گرفته 
بودند، در حالی كه 
غنی سوار هواپیما 
بود تا از كشور فرار 

كند

علی طهماسبی: 
شروع اعتراضات 

آبی خوزستان 
مربوط به 

مخابره شدن 
ویدئوهای 

خشك شدن دو 
حوضچه از پنج 

حوضچه هورالعظیم 
و استمدادطلبی 

فعاالن محیط زیست 
و مردم تشنه 
بخش نیسان 

شهرستان هویزه 
در غرب استان 
خوزستان بود؛ 

مردمی كه عمدتا 
دامدارند و نبود آب 

باعث تلف شدن 
گاومیش هایشان 

شده بود

هیاهو برای حمله به كشتی رژیم صهیونیستی 
براساس اطالعات یك پژوهش می توان گفت كه تحریم ها موجب كاهش صادرات و واردات محصوالت 

كشاورزی میان ایران با كشورهای اتحادیه اروپا و خلیج فارس شده است

در نهمین روز از مرداد بود كه شــاهد انتشــار 
اخباری مبنی بر حمله شبانه به یك كشتی رژیم 
صهیونیستی در دریای عمان بودیم. این اتفاق از 
همان نخستین لحظات با واكنش های مختلفی همراه شد و این رژیم ادعا كرد 
كه این نفتكش به وسیله پهپادهای ایران هدف قرار گرفته بود؛ ادعایی كه از 
همان ابتدا با موضع صریح ایران همراه شــد و ایران هرگونه دست داشتن در 

این اقدام را رد كرد.
در همین راســتا بود كه وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در پارلمان این رژیم، 
حمله به كشتی اسرائیلی را یك تحول خطرناك دانست و درخواست كرد كه 
برای »پاسخ به ایران«، اقدام فوری انجام شود، نكته ای كه با واكنش منطقی 
مسئوالن ایرانی همراه شد و سخنگوی وزارت امورخارجه نیز در پاسخ به چنین 
ادعاهایی اعالم كرد:»ایران به عنوان ضامن امنیــت خلیج فارس بیانیه های 
تحریك آمیز و به صورت هماهنگ طراحی شده از سوی انگلستان و آمریكا را 
قویا محكوم می كند. آنها كه درباره حمالت تروریستی مكرر به كشتی های 
ایرانی ســكوت كرده بودند، حاال بی پایه و اساس به ایران اتهام زنی می كنند.

هرگونه ماجراجویی ضدایرانی پاسخی فوری و قاطع دریافت خواهد كرد.«
اگر بخواهیم با دقت بیشتری به تحلیل این اتفاق بپردازیم، باید گفت كه حمله 
به كشتی اسرائیلی در دریای عمان را باید یك اقدام مشكوك و برای اتهام زنی 
به ایران معرفی كرد. از آنجا كه ایران همواره برای حفظ امنیت دریانوری اهمیت 
باالیی قائل اســت، باید گفت كه این اقدام همزمان با انتقال قدرت از دولت 
دوازدهم به دولت سیزدهم به منظور انزوای ایران رقم خورد و افرادی كه دست 
به این اقدام زدند، هدفشان این بود كه یك اجماع سازی  علیه ایران در جامعه 
جهانی شكل بدهند. شاید بهتر باشد كه این اتفاقات را سازمان یافته و از پیش  
طراحی شده  معرفی كنم و همزمانی تالش برای ربودن كشتی های تجاری در 

بندر الفجیره امارات و حمله به نفتكش اسرائیلی در دریای عمان مشكوك بود.
اســرائیل، آمریكا و انگلیس تالش كردند تا این حمله مشــكوك به كشتی 
اسرائیلی را به شورای امنیت سازمان ملل بكشانند و ایران را محكوم كنند اما 
این خواســته آنها ناكام ماند چرا كه هیچ مدركی دال بر نقش ایران در حمله 
به كشتی وجود نداشت. تالش برای جوسازی علیه ایران در حالی رخ داد كه 
رژیم صهیونیستی بیش از 14بار به كشتی های تجاری و نقتی ایران در دریای 
مدیترانه و مناطق دیگر حمله كرد اما شاهد بودیم كه جامعه جهانی در برابر این 

قانون شكنی های رژیم صهیونیستی سكوت اختیار كردند.
نگاه جامعه جهانی به رخدادهای منطقه یك نگاه كامال دوگانه است و به همین 
دلیل به نظر می رســد كه تالش های آمریكا، انگلیس و اسرائیل برای منزوی 
ساختن ایران به بهانه حمله به كشتی با شكست مواجه شد و مسئوالن ایرانی 
با اتخاذ سیاست های منطقه ای توانستند فضایی كه علیه ایران شكل گرفته 

بود را رفع كند.
در این میان ما شاهد بودیم كه برخی رسانه های خارجی انگشت اتهام خود را 
به سمت دولت سیزدهم - كه هنوز كار خود را شروع نكرده بود- نشانه گرفتند 
اما سرانجام جریان سازی  رسانه ای علیه ایران به دلیل اتخاذ سیاست های عاقالنه 
از جانب مسئوالن سیاست خارجی با شكست مواجه شد. در شرایطی كه انتقال 
سیاسی در ایران به آرامی انجام شده بود، آمریكایی ها و اسرائیلی ها درصدد 
بودند كه از خأل موجود، حداكثر بهره برداری را انجام دهند و با كمك برخی از 
متحدان منطقه ای شان، ایران را منزوی كنند و حتی در این چارچوب، تهدید 
حمله گسترده علیه ایران از سوی وزیر دفاع رژیم صهیونیستی مطرح شده بود. 
واقعیت این اســت كه از مدت ها پیش و با پیروزی آقای رئیسی در انتخابات، 
رژیم صهیونیستی اقدامات تحریك آمیزی را علیه ایران انجام داد تا با استفاده 
از فضای انتقال قدرت در كشورمان بتواند علیه جمهوری اسالمی ایران دست 
به ماجراجویی بزند. هم اكنون شرایط منطقه به سمت و سویی رفته است كه 
همه اتفاقات تحت الشعاع شرایط جدید كشور افغانستان قرار گرفته و چنین 

مسائلی به حاشیه رفته است.

سبا ثروتی
روزنامه نگار

حسن هانی زاده
كارشناس مسائل بین الملل

طبق آمار رسمی 
13 هــزار و 975 
نفــر در مردادبــر 
اثر ابتال بــه كرونا 
از  را  جانشــان 
دست  دادند. دكتر 
مســعود یونســیان، اســتاد اپیدمیولوژی 
دانشگاه علوم پزشــكی تهران، درباره دالیل 
وقوع انفجاری موج پنجــم كرونا می گوید: 
در جهش های منتهــی به ایجــاد ویروس 
آلفا )انگلیســی( و دلتا )هنــدی(، در هر بار 
جهِش ویروس، میزان سرایت پذیری حدود 
70درصد افزایش پیدا كرد. یعنی اگر هر فرد 
مبتال به ویروس اولیه )ووهان( به  طور متوسط 
حدود 3نفــر را مبتال می كــرد، در واریانت 
انگلیسی، این نسبت به حدود 4 تا 5نفر رسید 
و در سویه دلتا هر بیمار به طور متوسط بین 6 
تا 8نفر را مبتال می كند. در چنین حالتی كه 
قدرت و سرعت انتقال بیماری بیش از دوبرابر 
می شود، باید اقدامات پیشگیرانه نیز نسبت 
به ویروس اولیه دوبرابر شود تا تازه در شرایط 
یكسانی از نظر شدت اپیدمی در جامعه قرار 

بگیریم.
 به بیانــی دیگر، وقتــی واگیــری واریانت 
دلتا )عامل موج پنجم( 70درصد بیشــتر از 
واریانت آلفا )عامل موج چهارم( باشــد، یا ما 
هم باید میزان اقدامات و رعایت پروتكل های 
بهداشــتی مان را بیش از 70درصد افزایش 
دهیم تا در شــرایط بهتری نســبت به موج 
چهارم قــرار بگیریم یا باید انتظار شــرایط 
بسیار بدتری را داشــته باشیم. از مشاهدات 
و گزارش ها چنین برمی آید كه نه تنها رعایت 
نكات بهداشتی افزایشــی نیافته، بلكه حتی 
كاهش داشته است. نتیجه این وضعیت نیز 

افزایش موارد ابتال و مرگ است.

بحران كمبود دارو و تجویز بیش از حد دارو 
2ســال اســت كه كرونا رخت ســوگ به تن 
خانواده های بسیاری كرده است. موضوعی كه 
در مرداد تحمل وضعیت سیاه كرونا را دشوارتر 
كرد، بحران كمبود دارو ازجمله سرم در كشور 
بود كه به اذعان مسئوالن، مافیای دارو پشت 
این وضعیت قرار گرفته اند. استاد اپیدمیولوژی 
دانشگاه علوم پزشكی تهران درباره بحران كمبود 
داروهای كرونا می گویــد: آنچه این وضعیت را 
بغرنج تر می كند تجویز بیش از حد و غیرضروری 
دارو برای بیماران است. درحال حاضر بسیاری از 

داروهایی كه در بیمارستان ها و حتی به صورت 
سرپایی تجویز می شود، منطبق بر پروتكل ها 
و دســتورالعمل های مراكز معتبر بین المللی 
ازجمله ســازمان جهانی بهداشــت یا مركز 
 )CDC( مراقبت  و پیشگیری از بیماری  آمریكا
نیســت.  از آن بدتر اینكه بین بیمارستان ها و 
پزشكان مختلف اختالف نظر قابل مالحظه ای 
وجود دارد و بسیاری از داروهای گران قیمتی 
كه بــرای بیماران تجویز می شــود حداقل در 
مرحله نخست بیماری نیازی به تجویز ندارند. 
در بیماران مبتال به اَشــكال خفیف كه تنگی 

مرضیه ثمره حسینی
روزنامه نگار

مسابقه مرگ 
وضعیت استان های ایران، به خصوص استان های شمالی، قرمز است و به طور 

میانگین در استان های بزرگ حدود 800نفر در بیمارستان ها بستری  شده اند 
آنها روی كاغذ، به سادگی تبدیل به عدد می شوند. در دنیای واقعی اما دیگر جان ندارند. آنها در سیل تند اخبار بد و شاید گاهی 
خوب، گم می شوند و فراموش؛ گورهایی بی صدا، گورهایی غریبانه. كه در مرداد ماه بارها ركورد این عددها شكست؛ 555، 580، 
620، 684 ... جان از دست رفته. در این دره مرگ آنقدر با سرعت جلو رفتیم و ركوردها را یكی پس از دیگری شكاندیم كه براساس 
گزارش سازمان بهداشت جهانی، ایران در دو هفته گذشته آلوده ترین نقطه دنیا به كرونا بوده است. شهرها و شهرستان ها یكی پس از دیگری قرمز شدند 
و آمار نقاط امن و كم خطر یا همان آبی رنگ به صفر رسیده است. حاال دیگر به اندازه یك استادیوم آزادی كه كیپ تا كیپ در آن آدم نشسته است، تلفات 
داده ایم. سرعت كند واكسیناسیون و كاهش رعایت دستورالعمل های بهداشتی از سوی مردم از مهم ترین عواملی است كه تلفات كرونا را افزایش داده است .

آوین آزادی 
روزنامه نگار

شهر خالی...
مروری بر خبرسازترین اقدامات طالبان در مسیر دستیابی به قدرت

مشهد 
زنگ های خطر به صدا درآمده 

   مشهد یكی از مناطق بحرانی كرونا در كشور شناخته شده است.
   تعداد مبتالیان جدید بستری شــده در بیمارستان های این كالنشهر از مرز 900نفر 

در روز عبور كرده است.

وین قز
 974نفر در بیمارستان ها بستری اند 

   ركورد فوتی های كرونا در قزوین بار دیگر شكسته شد. 
   با فوت 16بیمار مبتال به كرونا در در 29 مــرداد بار دیگر ركورد فوتی های 

ناشی از این ویروس در استان شكسته شد.
   هم اكنون 974بیمار مبتال به كرونا در بیمارستان های استان قزوین بستری 

هستند.
   از ابتدای شیوع كرونا تاكنون، 2هزار و 40 نفر در استان قزوین فوت كرده اند و 

33هزار و 466نفر نیز در بیمارستان های این استان بستری شده اند. 

 قم 
وزانه می میرند  بیش از 20 نفر ر

   در یك روز 29مــرداد ماه، تعداد 195مورد مثبت جدیــد بیماری كرونا در 
استان شناسایی شده است.

   در این بازه زمانی 125بیمار جدید در مراكز درمانی استان بستری 
شدند و تعداد 95نفر از بیمارستان ها ترخیص شدند.

   هم اكنون تعداد 933نفر مبتــال به كرونا در مراكز درمانی اســتان 
بستری هستند.

   تعداد 209 نفر از بیماران در  آی سی یو تحت مراقبت های ویژه قرار دارند.
   در 29 مرداد 23مورد فوتی ناشی از بیماری كرونا در استان گزارش شده است.

سبقت 
در مرگ ومیر 

   استان های ایالم، خراسان شمالی، 
مازندران، چهارمحال و بختیاری و گلستان در 

هفته آخر مرداد، به ترتیب دارای بیشترین میزان 
بروز موارد مثبت بستری در كشور بوده اند.

   بیشترین میزان بروز موارد 
مرگ ومیر ناشی از بیماری در كشور 
به ترتیب در استان های قم، گلستان، 

گیالن و مازندران گزارش شده 
است.

همه ایران 
همچنان قرمز است 

   359شهرستان در وضعیت قرمز كرونایی اند. 
   59شهرستان در وضعیت نارنجی قرار دارند. 

   30شهرستان كم خطر یا اصطالحا زردند. 
   هیچ شهرستانی آبی یا كم خطر نیست. 

   در هفته آخر مرداد، بیماران بستری شده از 
كرونا 5درصد و تعداد فوتی ها 12.5درصد 

نسبت به هفته قبل تر آن افزایش 
پیدا كرده است. 

مرداد سیاه
در گفت وگو با دكتر مسعود یونسیان، اپیدمیولوژیست،  وضعیت شیوع سویه دلتای  كرونا در ماهی 

كه گذشت را  بررسی كردیم 



15 2   سه شنبه 2 شهریور 1400    شماره  8296 درنگ 3 0 2 3 6 3 0

چهره مرداد
این شماره

آیا مالكیت وزارت نیرو بر بستر رودخانه ها 
امكان پذیر است ؟ 

وجاهت قانونی 
ندارد

پیمان حاج محمود عطار 
كارشناس مسائل حقوقی می گوید 

امكان صدور سند مالكیتی بستر 
رودخانه ها به نام دولت وجود ندارد

در سال1397 ســازمان جنگل ها در سكوت 
رســانه ای تفاهمنامه ای با وزارت نیرو منعقد 
می كند كه براســاس آن بســتر رودخانه های 
دائمی و فصلی را از شــمار اراضی ملی خارج 
می كند و در بســتر وزارت نیرو قرار می دهد؛ 
صدور اسناد مالكیت اراضی بستر رودخانه های 
كشور به نام »دولت« و به نمایندگی »شركت های 
آب منطقــه ای اســتانی« مهم ترین موضوع 
زیســت محیطی در حوزه آب كشور است كه 
به دلیل بیماری كرونا از توجه ها پنهان مانده است. 
سؤالی كه مطرح است این است كه اساسا امكان 
صدور سند رسمی بستر رودخانه ها به نام دولت 
از منظر حقوقی وجــود دارد؟ چرا كه برخی از 
مسئوالن وزارت نیرو یا شركت های آب منطقه ای 
استانی تفاهماتی را با سازمان های مرتبط منابع 

طبیعی و سازمان های استانی ثبت كرده اند.

وجاهت قانونی ندارد
پیمان حــاج محمود 
عطار، وكیــل پایه یك 
دادگستری در گفت وگو 
با همشهری می گوید: 
»بــرای صدور اســناد 
رســمی، بایــد فرایند 
خاصی دنبال شــود لذا اگر تفاهمنامه ای هم بین 
وزارتخانه های مختلف یا با ســازمان های دیگری 
نظیر ثبت انجام شــود نمی تواند به عنوان مدركی 
برای صدور سند رســمی انتقال اموال عمومی به 
اموال دولتی، مورد اســتناد قرار گیرد. درخصوص 
تفاهمنامه سازمان جنگل ها با وزارت نیرو هم باید 
گفت كه صادر شدن این اسناد وجاهت قانونی ندارد 
و مستندات صدور دو مصوبه هیأت دولت، مربوط 
به اموال دولتی است كه امكان تنظیم سند رسمی 

با اســتناد به آنها برای اموال و مشتركات عمومی 
ازجمله بستر رودخانه ها وجود ندارد«.

در ماده3 تفاهمنامه سه جانبه سال97 اشاره شده 
حریم رودخانه ها اراضی ملی است اما طبق ماده2 
بستر رودخانه های دائمی و فصلی، مسیل ها و انهار 
طبیعی تعیین شده از ســوی وزارت نیرو، مشمول 
مصادیق اراضی ملی)جنگلی، مرتع و بیشه( نبوده 
و مشمول اخذ سند از سوی سازمان منابع طبیعی 
و آبخیزداری نمی شوند و حفاظت از حریم و بستر 
رودخانه ها جزو وظایف و مســئولیت های وزارت 
نیروســت. وكیل پایه یك دادگســتری می گوید: 
»این ماده به این معناست كه ادارات منابع طبیعی 
باید از دو طرف حریم یك رودخانه حفاظت كنند 
اما حق دخالت و حفاظت از بستر رودخانه را ندارند 
كه قطعا وضعیت نابسامانی را درخصوص حفاظت 
از حریم رودخانه های دائمی و فصلی ایجاد می كند. 
درصورتی كه قانونگــذار برای بســتر رودخانه ها 
تفكیكی قائل نشده است كه یك امر بدیعی است. 
چرا كــه رودخانه ها در دل جنگل هــا و مراتع قرار 
گرفته اند و جزو الینفــك و جداناپذیــری از این 

عرصه ها هستند«.
به استناد ماده13 آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن 
و ماده39 قانون حفاظت و بهره برداری، ســازمان 
جنگل هــا نمایندگی دولت را در اخذ اســناد دارد 
و هیــچ وزارتخانــه ای نمی تواند برای بخشــی از 
عرصه های ملی یا بســتر رودخانه ها سند دریافت 
كند. حاج محمود عطار عنوان می كند: »اصل چهل 
و پنجم قانون اساســی هم علیه ایــن اقدام وزارت 
نیروســت چون این اصل رودخانه ها را در اختیار 
حاكمیت و مشتركات عمومی می داند. قانونگذار هم 
در تبصره های چهارگانه ماده 2 قانون توزیع عادالنه 
آب، ضمن پرهیز از ورود به مبحث مالكیت، جایگاه 
وزارت نیرو را مطابق تبصره یك به »تعیین پهنای 

بستر و حریم«، در تبصره 2 به »تعیین حریم مخازن 
و تاسیسات آبی«، در تبصره 3 به »صدور مجوز« و 
در تبصره 4 به »رفع تعرض به بســتر و حریم تحت 

نظارت دادستان« محدود كرده است«.
وكیل پایــه یك دادگســتری عالوه بــر ماده ها و 
تبصره های ذكر شــده به این موضوع هم اشــاره 
می كند كه با هیچ تفســیری از ماده 2 قانون توزیع 
عادالنه آب مصوب 1361 امــكان تنظیم صورت 
مجلسی برای تنظیم ســند رسمی مالكیت دولتی 
برای بســتر رودخانه های كشــور وجود ندارد. از 
طرفی با هیچ تفسیری از »شیوه نامه مستندسازی 
اموال غیرمنقول دســتگاه های اجرایی«، موضوع 
»تصویب نامه شــماره 33980/ت27211ه مورخ 
1381/07/16 هیــأت وزیــران و اصالحات آن« 
نمی توان این نتیجه را گرفت كه صدور سند برای 
رودخانه های كشور- به عنوان اموال عمومی- ذیل 

این مصوبه امكان پذیر باشد.
اما اینكه چرا وزارت نیرو به دنبال آن است كه بستر 
رودخانه ها را به اســم خودش ســند بزند تا حدی 
روشن است؛ چرا كه می تواند درخصوص مجوزهایی 
كه در راستای برداشت شن و ماسه یا كشت موقت 
در این عرصه ها می دهد، همچنین در بحث مدیریت 
و مالكیت و بستن قراردادها آزادانه عمل كند. سؤال 
اساسی این است كه هدف ســازمان جنگل ها از به 

حراج گذاشتن عرصه های ملی چیست؟
سال هاســت قانون توزیع آب در اختیــار وزارت 
نیروست و همین قاعده به بالی خانمان سوزی برای 
منابع طبیعی ایران تبدیل شده است؛ چرا كه وزارت 
نیرو دهه هاست از فروش آبی كه پشت سدها جمع 
می كند سود كالنی به جیب می زند و به نظر می رسد 
با تحت مالكیت درآوردن بستر رودخانه های دائمی 
و فصلی كه اراضی ملی و عمومی ایران هســتند، 

به دنبال قدرت و ثروت بیشتر است.

پیمان حاج محمود 
عطار: برای صدور 
اسناد رسمی، باید 

فرایند خاصی 
دنبال شود لذا اگر 
تفاهمنامه ای هم 

بین وزارتخانه های 
مختلف یا با 

سازمان های دیگری 
نظیر ثبت انجام شود 

نمی تواند به عنوان 
مدركی برای صدور 
سند رسمی انتقال 

اموال عمومی به 
اموال دولتی، مورد 

استناد قرار گیرد

درحال حاضر 
بسیاری از داروهایی 
كه در بیمارستان ها 

و حتی به صورت 
سرپایی تجویز 

می شود، منطبق 
بر پروتكل ها و 

دستورالعمل های 
مراكز معتبر 

بین المللی ازجمله 
سازمان جهانی 

بهداشت یا مركز 
مراقبت  و پیشگیری 

از بیماری  آمریكا 
)CDC( نیست. 
از آن بدتر اینكه 

بین بیمارستان ها 
و پزشكان مختلف 

اختالف نظر 
قابل مالحظه ای 

وجود دارد و 
بسیاری از داروهای 

گران قیمتی كه 
برای بیماران تجویز 

می شود حداقل 
در مرحله نخست 

بیماری نیازی به 
تجویز ندارند

غایبان حاشیه ساز مراسم تحلیف

مراسم تحلیف رئیس دولت سیزدهم تفاوتی 
خاص با ادوار دیگر نداشــت اما شاهد برخی 
حاشیه ها بودیم كه در روزهای پس از مراسم 
تحلیف نیز بسیار مورد بحث و بررســی قرار گرفتند. مهم ترین حاشیه ها 

پیرامون غیبت چندمهمان بنا شد.
 حضور نیافتن آیت اهلل  آملی الریجانی، رئیس مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام، یكی از حاشیه های این مراسم بود. اما این غیبت منع قانونی نداشت 
و خللی در روند تحلیف ایجاد نكرد. به عبــارت دیگر باید گفت كه حضور 

مهمان ها  در این مراسم جنبه تشریفاتی دارد.
این غیبت تنها حاشیه ای نبود كه با نام رئیس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام و مراســم تحلیف گره خورده بود و چند روز قبل از برگزاری مراسم 
دیدیم كه خبری مبنی بر امضانشدن اعتبارنامه رئیس دولت سیزدهم از 
جانب صادق آملی الریجانی منتشر شد. برخی با تكیه بر تصاویر منتشر شده 
از سوی هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، كه اعضای شورا را 
در حال امضای اعتبارنامه ابراهیم رئیسی نشان می داد و نبود تصویر صادق 
الریجانی، عضو شورای نگهبان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در 
میان تصاویر منتشرشــده، این گمانه زنی را مطرح كردند و حضورنیافتن 

ایشان در مراسم تحلیف، مهر تأییدی بر این گمانه زنی بود.
در ادامه راه نیز شاهد بودیم كه ســخنگوی شورای نگهبان اعالم كرد این 
اتفاق خدشــه ای در اعتبارنامه وارد نخواهد كرد؛ »اعتبارنامه در جلســه 
شورای نگهبان قبل از مراسم تنفیذ امضا شد. طبیعتا اشخاصی كه حضور 
داشــتند اعتبارنامه را امضا كردند. طبیعتا زمانی بیش از این نبود كه ما 
بتوانیم اعتبارنامه را نگه  داریم، باید خدمت مقام معظم رهبری ارســال 

می كردیم.«
بخشی از این حاشیه  ایجادشده، به اعتراض رئیس مجمع تشخیص مصلحت 

نظام در مورد روند تأیید صالحیت ها در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم 
بازمی گشت و امضانكردن اعتبارنامه نیز نشان دهنده گالیه مندی ایشان 
بود. صادق آملی الریجانی، عضو شــورای نگهبــان، درتاریخ 4خرداد به 
ردصالحیت های گســترده نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ازسوی 
این شورا اعتراض كرد و رشــته توییتی در واكنش به عدم احراز صالحیت 

برخی از كاندیداهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نوشت.
علی الریجانی، رئیس سابق مجلس نیز یكی از چهره هایی بود كه در مراسم 
تحلیف حضور نیافت و غیبت او نیز مانند برادرش، حاشیه هایی را رقم زد و 
برخی این غیبت را با بحث تأیید صالحیت نشدن علی الریجانی در انتخابات 
مرتبط دانستند و برخی نیز مانند منصور حقیقت پور، نماینده ادوار و مشاور 
علی الریجانی در مجلس دهم، دلیل اصلی را مربوط به دعوت نشدن رئیس 
سابق مجلس دانستند، او در گفت وگویی اعالم كرده بود: »من اطالع دقیقی 
از علت غیبت ایشان در مراسم تحلیف ندارم اما با توجه به اینكه چهره های 
دیگری همچون آقایان محمدی گلپایگانی، سعید جلیلی، مهدی چمران 
و... در این جلسه نبودند احتمال می دهم كه به دلیل محدودیت فضا و رعایت 
پروتكل های بهداشتی، آقای دكتر الریجانی به مراسم دعوت نشده بودند. 
تعداد افراد غایب در این جلســه زیاد بوده و علت عدم دعوت نیز احتماالً 

محدودیت جا و مكان بوده و غرضی در كار نبوده است.«
پیش از مراســم تحلیف خبرهایی در رابطه با حضور مقام هایی از كشور 
عربستان منتشر شد و برخی رســانه ها با تكیه بر منابع آگاه اعالم كردند 
كه ایران از عربستان برای حضور در این مراسم دعوت كرده است و به نظر 
می رسد سعودی ها هم نظر موافق خود را اعالم كرده باشند. حتی برخی 
گفتند كه طرفین در حال مذاكره هســتند كه در مراسم تحلیف، حركت 
نمادینی انجام و پس از آن روابط آغاز شود اما در روز تحلیف شاهد بودیم كه 
هیچ یك از مقامات كشور عربستان حاضر نبودند. به عبارت دیگر هر چند 
پیش از مراسم نیز بسیاری این اتفاق را دور از ذهن می دانستند اما تحلیل ها 
بسیاری پیرامون این خبر غیررسمی شكل گرفته بود و برخی از بازشدن 

دریچه جدید روابط ایران و عربستان سخن می گفتند.

میترا عیدی 
روزنامه نگار

داریوش قنبری
نماینده سابق مجلس

 آذربایجان غربی
 20نفر فوتی

   در 29 مــرداد، تعــداد فوتی های 
كرونایــی در آذربایجــان غربی بیش 
از 20 نفر و تعداد مبتالیــان بیش از 

1500نفر بوده است.

 گیالن
آی سی  یو ها پر شده است 

   از 229بیمار كرونایــی 196بیمار در بخش 
مراقبت های ویژه بستری هستند.

   روند ابتال به ویروس كرونا رو به افزایش 
است. 

مازندران
 بحران زده و درگیر 

   33نفر در روز 29مرداد ماه سال 1400، در استان مازندران فوت كرده اند. 
   383نفر در همان روز به خاطر ابتال به ویروس كرونا بستری شده اند. 
   412نفر در بخش مراقبت های ویژه اند و حال آنها وخیم گزارش شده است. 

 لرستان 
آمار فوتی ها تك رقمی است 
   9بیمار مبتال به كرونــا طی روز 29مرداد 
فوت كردند تــا تعداد قربانیــان كرونا در این 

استان به 2هزار و 115نفر برسد. 

اردبیل
ونا در مراکز درمانی  وزانه 10هزار نفر  با عالئم کر  ر

   171بیمار جدید در بیمارستان های اردبیل به واسطه ابتال به كرونا در یك 
29مردادـ بستری شدند.  روزـ 

   17فوتی كرونایی در روز 29مرداد در اردبیل به ثبت رسید. 
   هشت برابر شدن شمار مبتالیان جدید و بستری همزمان كووید-19 در استان نسبت 

به یك  ماه قبل، خبر دیگری است كه از این استان منتشر شده است. 
   روزانه بالغ بر 10هزار فرد بــا عالئم اولیه كرونا در مراكز درمانی اســتان، 

پذیرش می شوند. 

هرمزگان
 2هزار نفر مرگ از ابتدا تا کنون

   شمار فوتی ها به 15نفر رسید و در مجموع 
از مرز 2هزار نفر گذشت.

   حال 45نفر در هرمزگان وخیم است. 

زنجان 
حدود 600نفر بستری هستند 

   599 بیمار كرونایی در بیمارستان های زنجان بستری هستند. 
   از ابتدای شیوع كرونا تاكنون آمار مبتالیان مثبت سرپایی براساس تست 
آزمایشگاهی در این استان به 98هزارو 670نفر رسید كه 608 مورد آن، آمار 

29 مرداد را شامل می شود.

تهران 
وزانه می میرند  بیش از 200نفر ر

   ركورد در تهران شكســت؛ در ســی ام مرداد ماه، 
216نفر در اثر ابتال به ویروس كرونــا جان خود را از 

دست دادند.
   40درصد جانباختگان كرونا مربوط به شهر تهران 
اســت و شــمار جانباختگان روزانه كرونا و غیركرونا 
در شهر تهران از دســت كم 400نفر در روز نیز عبور 

كرده است.

کهگیلویه و بویر احمد
 796نفر تلفات 

   تعــداد مــوارد مثبــت كرونایی و بســتری در 
بخش های مراقبت های ویژه در استان كهگیلویه و 
بویراحمد هم افزایش یافتــه، به گونه ای كه به گفته 
رئیس دانشگاه علوم پزشكی یاسوج هم اكنون 37نفر 

در بخش مراقبت های ویژه تحت درمان هستند.
   شمار قربانیان كرونا در استان به 796 رسیده است. 

سبقت 
در مرگ ومیر 

   استان های ایالم، خراسان شمالی، 
مازندران، چهارمحال و بختیاری و گلستان در 

هفته آخر مرداد، به ترتیب دارای بیشترین میزان 
بروز موارد مثبت بستری در كشور بوده اند.

   بیشترین میزان بروز موارد 
مرگ ومیر ناشی از بیماری در كشور 
به ترتیب در استان های قم، گلستان، 

گیالن و مازندران گزارش شده 
است.

نفس و عالئم شــدیدی ندارند، اصوالً نیازی به 
هیچ دارویی غیراز ُمسكن، ضدسرفه و مایعات 
نبوده و شواهد علمی نشان داده اند كه تجویز 
هرگونه داروی دیگر، نه تنها فایــده ای ندارد، 
بلكه موجب تحمیل هزینــه و عوارض جانبی 
احتمالی به بیمار نیز می شود. حتی در بیمارانی 
كه عالئم شــدیدتری دارند و در بیمارســتان 
بستری می شوند، راهنماهای معتبر بین المللی 
تجویز اكسیژن و سرم را به طور روتین برای همه 
بیماران توصیه می كنند و استفاده از هر داروی 
دیگر، ازجمله داروهای ضدویروسی محدود به 

شرایط خاص شده است.
 نهایتاً در بیمارانی كه به فرم شــدید بیماری 
مبتــال می شــوند، داروهــای ضد التهابــی 
كوتیكواستروئیدی )برای مثال دگزامتازون( 
تنها دارویی است كه به طور مشخص و براساس 
مطالعات متعدد واجد اثربخشی قابل مالحظه ای 
بوده و این داروها هزینه بسیار پایین تری نسبت 
بــه داورهــای گران قیمت كمیاب داشــته و 
عمدتاً در داخل كشــور تولید می شوند. دكتر 
یونسیان با تأكید بر اینكه آسیبی كه ما از تجویز 
غیرضروری دارو می بینیم كمتر از آسیبی كه 
از كمبود آن می بینیم نیســت، تأكید می كند 
كه وزارت بهداشت باید مداخله سریع كرده و 
پروتكل هایی منطبق بر اصول علمی بین المللی 

را در زمینه تجویز داروهای كرونا صادر كند.

استمرار ُكندی واكسیناسیون
ُكندی واكسیناسیون همچنان یكی از دالیل 
بروز فاجعه كرونا در كشــور اســت. در ماهی 
كه گذشت واكســن های داخلی نتوانستند به 
وعده های داده شده عمل كنند و سرعت واردات 
واكسن نیز نسبت به ســرعت شیوع ویروس 
بسیار پایین اســت. در مردادماه، 10محموله 
جدید واكسن با مجموع 9میلیون و 988هزار 
و500 دوز واكســن وارد كشور شــد. تا امروز 
)31مــرداد1400( درمجمــوع 22 میلیون و 
548 هزار و 321 دوز واكســن كرونا در ایران 
تزریق شده است. برآورد شــده كه اگر روزانه 
یك میلیون دوز واكسن در كشور تزریق شود، 
حدود 4 ماه طول می كشد تا جمعیت بزرگسال 
واكسینه شوند. این در حالی است كه متوسط 
تعداد تزریق روزانه واكسن در  ماه مرداد حدود 
400هزار دوز بوده و با ادامه این روند یك سال 
طول می كشد تا واكسیناسیون با 2دوز انجام 
شــود )بماند اینكه با وجود جهش های جدید 

كرونا صحبت از الزام تزریق دوز سوم شده(. 
در مردادماه موارد ابتالی مجدد و ابتالی افراد 
واكسینه شده به ویروس كرونا افزایش یافت و 
در این میان برخی نسبت به كارایی واكسن های 

كرونا دچار تردید شــدند. استاد اپیدمیولوژی 
دانشــگاه علوم پزشــكی تهران درباره كارایی 
واكســن های كرونا می گوید: درســت است 
كه اثربخشــی اغلب واكســن ها دربرابر سویه 
دلتا كاهش پیدا كرده و تزریق واكســن مانع 
ابتال به بیماری نمی شود اما خوشبختانه همه 
واكسن های شناخته شده مانع از وقوع فرم های 
شدید ابتال و موارد بستری شــده و نیز منجر 
به كاهش بســیار زیاد آمار مرگ ناشی از كرونا 
می شوند كه این موضوع بسیار پراهمیت است. 
بنابراین، جای نگرانی و تردیدی نیســت كه 
واكســن های تأییدشــده ای كه اثربخشی آن 
برای ویروس چینی ثابت شــده، برای واریانت 
دلتا نیز اثر خواهد گذاشــت. دكتر یونسیان با 
تأكید بر اینكه هرچه واكسن های كرونا سریع تر 
به دســت مردم برسد شــاهد كاهش بیشتر و 
سریع تر موارد ابتالی شدید و بستری و مرگ 
خواهیم بود، می افزاید: با این حال با شــرایطی 
كه امروز گرفتار آن هستیم، نتیجه تسریع در 
واكسیناســیون را بعد از فروكش كردن موج 
پنجم و برای آینــده خواهیم دید. وی با تأكید 
بر اینكه رفتار آینده ویــروس كرونا كاماًل تابع 
رفتار امروز و آینده ماست، می افزاید: همچنان 
باید بر رعایت پروتكل های بهداشتی و اقدامات 
پیشگیرانه غیراز واكسن متمركز شد و با تغییر 
رفتارمان، با كاهش تجمعــات و عدم برگزاری 
مراسم و اجتماعات، چه در فضای بسته و چه 
باز، منتظر فروكش كردن موج پنجم باشــیم. 
مرداد سیاه تمام شد. با هزار ترس و دلهره وارد 
شهریور می شویم، ترس از اینكه تعطیلی چند 
روز هفته گذشــته و همچنین برپایی برخی 
مراسم عزاداری محرم بدون رعایت پروتكل های 
بهداشــتی عامل انتقال سینه به سینه ویروس 
شده باشد و با بروز پیك ششم رخت عزا بر تن 

ایران ماندگار باشد.

درست است كه اثربخشی اغلب 
واكسن ها دربرابر سویه دلتا كاهش پیدا 

كرده و تزریق واكسن مانع ابتال به بیماری 
نمی شود اما خوشبختانه همه واكسن های 
شناخته شده مانع از وقوع فرم های شدید 

ابتال و موارد بستری شده و نیز منجر 
به كاهش بسیار زیاد آمار مرگ ناشی 

از كرونا می شوند كه این موضوع بسیار 
پراهمیت است

عكس:  همشهری/ محمد عباس نژاد



افزايش ظرفيت حمل ونقل و نوسازي ناوگان عمومي

هرمز ذاكري
كارشناس حمل ونقل شهري

حمل ونقل به عنوان شريان 
حياتي شــهر، با مديريت 
مناســب در نحوه توسعه و 
ارائه خدمات تأثير زيادي بر 
زندگي شهروندان و كيفيت 
سالمت شهر دارد. كاهش 

زمان سفر شــهروندان، آلودگي كمتر، راحتي مسافران و 
كاهش ترافيك و هزينه هاي مديريت شهري ازجمله آثار 

مديريت و توسعه مناسب حمل ونقل شهري است.
با آغاز به كار دوره جديد مديريت و شوراي شهر، شهروندان 
در انتظار اجراي برنامه هاي ارتقاي كيفيت خدمات شهري 
هستند. با توجه به نياز شهري و اقتضاي شرايط موجود، 
پيش بيني مي شود بهبود كيفيت خدمات بخش حمل ونقل 
عمومي در اولويت برنامه ها باشــد. براي دستيابي به اين 
هدف در اولويت نخســت، افزايش ظرفيت حمل ونقل و 
نوسازي ناوگان عمومي به ويژه در بخش حمل ونقل انبوه 
شامل خطوط مترو و BRT، توسعه خطوط ظرفيت مترو با 
تكميل خطوط در حال ساخت و گسترش خدمات مترو به 
همه مناطق شهري و مديريت تقاضا در اين بخش با هدف 
ارائه خدمات با كيفيت بهتر ازجمله در زمانبندي حركت ها 
و ســاماندهي خدمات جديد حمل ونقــل مثل خدمات 
تاكسي هاي اينترنتي در دستور كار مديريت شهري قرار 

خواهد گرفت. اين توسعه بر مبناي سياست توسعه مبتني 
بر حمل ونقل عمومي)TOD( با نگاه انسان محور خواهد 
بود كه ازجمله اين سياســت ها، در كنار توسعه ظرفيت 
حمل ونقل عمومي، توسعه مسيرهاي تردد ويژه دوچرخه، 
عابران پياده و همچنين توسعه گذرگاه هاي ويژه عابر در 
مناطق مختلف شهري است. همچنين ساماندهي و ارتقاي 
كيفيت خدمات سيستم هاي هوشمند و مديريت ترافيك 
براي ارتقاي مديريت ترافيك و بهره وري بخش مورد توجه 

مديريت شهري خواهد بود.
در كنار توسعه كمي و كيفي خدمات بخش حمل ونقل، 
توسعه شبكه معابر در سطح شــهر، يكي از دغدغه هاي 
شهروندان اســت كه پيش بيني مي شود سياست توسعه 
معابر با عملكرد شرياني براي افزايش سرعت جابه جايي 
سفرهاي طوالني شهروندان همچنان در دستور كار باشد.

در كنار سياست توســعه ناوگان و زيرساخت ها به عنوان 
دغدغه مديريت شــهري، توســعه خدمات الكترونيك 
و خدمــات از راه دور براي كاهش هزينه ها و ســفرهاي 
شهروندان نيز ازجمله اقداماتي خواهد بود كه به اقتضاي 
شــرايط موجود و به عنوان يك درس آموخته از شــرايط 
پاندمي كرونا از سوي مديريت شهري براي مديريت عرضه 

و تقاضا پيگيري خواهد شد.
توجه به ساماندهي مراكز معاينه فني خودروها، مديريت 
ترافيك در فصول سرد ســال براي كاهش آلودگي هوا و 
ارتقاي كيفيت زندگي شهروندان از طريق ساماندهي ساير 
مشــاغل مؤثر بر كيفيت هوا با همكاري ديگر سازمان ها 
و دستگاه هاي مســئول و جلوگيري از ساخت وسازهاي 

غيرمجاز و خــارج از طرح هاي جامع و تفصيلي شــهرها 
و توسعه مناطق كم برخوردار شــهري ازجمله اقدامات 
مديريت شهری براي پاسخگويي به مطالبات شهروندان و 

ارتقاي كيفيت زندگي آنها خواهد بود.

به كارگيري متخصصان حرفه اي

سيدرضا حسيني الهيجي
كارشناس در حوزه زيبايي شناسي شهري و مديريت نوآوري

دوران معاصــر امروز، عصر 
شهرهاي پيشرو، خالق، و 
باهويت اســت؛ شهري كه 
بتواند به نيازهاي انســاني 
جامعه خود پاســخ دهد و 
داراي اصالت و شخصيتي 

باشد كه شــهروندانش به آن افتخار كنند. در اين روزها، 
مجموعه مديريت شهري تهران كه شامل اعضاي شوراي 
شهر و شهردار و معاونان اصلي است، تركيب خود را پيدا 
كرده و به سرعت درحال شكل گيري و تدوين برنامه هاي 
پيش رو اســت. اكنون پرســش هاي اساســي از طرف 
دانشــگاهيان و مديران برجســته و كارشناسان مطرح 

مي شود كه:
مســير و رويكرد تيم جديد مديريت شــهري پايتخت 
چيســت؟ آيــا مي تــوان آن را پيش بيني كــرد ؟ و آيا 

متخصصان در اين حلقه مديريتي جايگاهي دارند؟ 
اين نگراني ها كامال بجا و منطقي اســت كــه بايد بدان 

درنگ16 2 سه شنبه 2 شهريور1400  شماره 8296  3 0 2 3 4 4 2

چهره مرداد
این شماره

جنجال صيانت
مروري بر همه آنچه درباره يك طرح مطرح شد

طرح حمايت از حقوق كاربــران و خدمات 
پايه كاربردي فضاي مجازي با نام صيانت از 
حقوق كاربران در فضاي مجازي و ساماندهي 
پيام رسان هاي  اجتماعي، طرحي است كه توسط نمايندگان دوره يازدهم مجلس 
شوراي اسالمي پيشنهاد شــد. اين طرح پرحاشيه  از همان روز نخست انتقادهاي 

بسياري به همراه داشت.
6مرداد سال جاري، در جلسه علني مجلس با حضور 208نماينده، 121نفر با بررسي 
طرح، طبق اصل 8۵ قانون اساسي در كميسيون فرهنگي موافقت و ۷4نفر مخالفت 
كردند. براساس اصل 8۵، مجلس شوراي اســالمي »در موارد ضروري« مي تواند 
اختيار وضع بعضي از قوانين را به كميسيون هاي داخلي خود بسپارد، در اين صورت 
اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي كند بدون نياز به تصويب در صحن علني 

به صورت آزمايشي اجرا مي شود.
اما كاربران و فعاالن شبكه هاي اجتماعي در مخالفت با اين طرح واكنش نشان دادند. 
محمدجواد آذري جهرمي، وزير وقت ارتباطات و فناوري اطالعات، اين طرح را عامل 
انسداد فضاي مجازي و مبهم تر شدن حكمراني سايبري دانست و حجت االسالم 
رسول جعفريان، رئيس كتابخانه مركزي دانشگاه تهران، آن را مرگ علمي، اعالم 
كرد. چهره هاي علمي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي بسياري با اين طرح مخالفت 
كردند. در مقابل طرح موافقاني چون احمد خاتمي دارد كه در حمايت از آن اعالم 

كرد اين طرح خواسته مردم است.

نحوه بررسي طرحي نو در مجلس 
پيش نويس اوليه اين طرح مرداد 1399 اعالم شد، اما تغيير هايي در آن شكل گرفت 
و رضا تقي پور، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي مي گويد كه 
حدود ۷0درصد آن تغيير كرده است. هنوز طرح صيانت در مجلس تصويب نشده، 
بلكه روند رســيدگي به آن مورد راي گيري قرار گرفته است. مركز پژوهش هاي 
مجلس شوراي اسالمي در اطالعيه اي، توضيحاتي درباره نحوه بررسي طرح صيانت 
از فضاي مجازي ارائه كرد. آنچه تا امروز به تصويب رســيده، صرفاً تعيين »نحوه 
بررسي طرح« در مجلس است. بر اين اساس، طرح به كميسيون مشتركي متشكل 
از كميسيون هاي تخصصي مجلس بازگردانده مي شود تا پس از مدت زمان مشخصي 
)يك تا دوماه( با حضور صاحب نظران، فعاالن فضاي مجازي و كارشناسان دولت و 

بخش خصوصي بررسي هاي الزم درباره آن انجام گيرد.
روند بررسي طرح به اين نحو است كه هر حكم تصويب شده از سوي اين كميسيون، 
عمومي و روزانه منتشر مي شود و پس از مهلت يك تا دوماه، طرح دوباره به صحن 
علني مي رود تا درصورت موافقت نمايندگان، مهلت آزمايشي بودن آن تعيين شود 
و براي تأييد به شوراي نگهبان برود. كميسيون مشترك درصورت نياز، اصالحاتي 
روي طرح مرتبط با ساماندهي پيام رسان هاي اجتماعي انجام مي دهد. براي تصويب 
نهايي، جزئيات طرح يادشده، به بيش از دو سوم آراي اعضاي كميسيون مشترك 

نياز دارد.
هنوز اتفاقي درباره فضاي مجازي رخ نداده و يك كميسيون خاص نيز درخصوص 
فضاي مجازي تصميم گيري نمي كند. اين طرح تا قانوني شدن، راهی طوالني دارد.

مخالفان چه مي گويند؟
اما دليل اين مخالفت ها چيست؟ به زعم بسياري از كارشناسان اين طرح غيرشفاف 
است و حاال ماده 8۵شــدن آن اين عدم شفافيت را بيشــتر هم كرده است. گفته 
مي شود طرح چنين قانوني، اميد را از فعاالن حوزه فضاي مجازي گرفته و در همه 
فعاالت اقتصادي كشور ترس ايجاد مي كند. هدف شايد اين باشد تا به اين وسيله  
كنترل بر فضاي مجازي كشور ايجاد شود، اما اين طرح راهي خواهد بود كه منابع 
كشور اتالف شود، زيرا مســيرهايي براي دور زدن آن ايجاد مي شود و همين امر 
منابع تخصيص يافته به اين طرح را حيف و بي ثمر خواهد كرد. از سويي براي آينده 
صاحبان چند صدهزار كســب وكار خرد و خانگي مبتني بر اينترنت هيچ چاره اي 
انديشيده نشده، حتي به فرض پيشروي خوب طرح، مردم و صاحبان كسب هاي 
كوچك ناچارند كار خود از ابتدا شروع كنند و منابعي كه سال ها براي آن زحمت 

كشيده و هزينه كرده  بودند، از بين مي رود.
ايجاد رانت و زمينه منافع مالي يكي ديگر از نگراني ها در اجراي چنين طرحي است. 
هر چند پرداختن به حكمراني سايبري ضروري اســت و در جامعه در حال رشد 
مجازي، وضع قوانين و چارچوب هاي دقيق و مناسب مي تواند باعث رشد اقتصاد 
ديجيتال و بهبود رضايت عمومي شود، اما پيش نويس هاي منتشر شده، به عقيده 
برخی كارشناســان نه تنها نظامي براي حكمراني سايبري كشور ايجاد نمي كند، 
بلكه نظام حكمراني فضاي حقيقي كشور را هم تضعيف خواهد كرد. حاال مسائل 
حمايتي مطرح مي شود كه حمايت شــونده آن را مخرب مي داند. به نظر می رسد 
در مدت كوتاه شبكه هاي اجتماعي فيلتر نمي شوند، اما در پيش نويس و تركيب 
كميسيون ها و كارگروه هاي تعريف شده در آن، احتمال اعمال محدوديت گسترده 
بر پهناي باند پيام رسان ها و حتي اعمال فيلتر وجود دارد. باال رفتن هزينه اينترنت 
هم از خروجي هاي ديگر است. البته در كنار آن نبايد افزايش تمايل كاربران ايراني 

به سمت اينترنت هاي ماهواره اي را هم ناديده گرفت.

رجوع دوباره به طرح
اما روزي كه همه منتظر بودند تا ليســت كابينه ابراهيم رئيسي به صحن مجلس 
برسد، نمايندگان باز هم به سراغ »طرح صيانت از حقوق كاربران فضاي مجازي« 
رفتند كه اين بار ُمهر اصل 8۵ را از روي اين طرح بردارند تا شايد كمي از بار انتقادات 
و اعتراضات به اين طرح كم شــود. در اين جلســه 6۵نماينده براي سخنراني در 
مخالفت و 6۵نماينده براي سخنراني در موافقت با لغو بررسي طرح صيانت از حقوق 
كاربران فضاي مجازي طبق اصل 8۵ قانون اساسي ثبت نام كرده بودند. نتيجه اين 
جلسه غيرعلني رأي موافق 144 نماينده به لغو بررسي در قالب اصل 8۵ بوده است 
و البته 111نماينده نيز رأي مخالف مي دهند. بعد از اين رأي گيري اســتمزاجي 
مجلس وارد بررســي علني طرح لغو اصل 8۵ شــد. در فاصله بين جلسه علني و 
غيرعلني مجلس موافقان لغو اصل هشتادوپنجی شدن طرح صيانت، از 144نفر به 
130نفر رسيد و مخالفان از 111نفر به 121نفر رسيدند. در اين ميان ۷نفر هم رأي 
ممتنع دادند تا رأي نصف به عالوه يك محقق نشود و اين طرح به شيوه اي محرمانه 
و در كميسيون مشترك بررسي شود. حال بايد منتظر ماند و ديد كه چنين طرحي 
به چه سرانجامي خواهد رسيد، آيا واقعا ايراني ها در دولت سيزدهم با مسدودسازي 
فضاي مجازي روبه رو خواهند شد يا رئيس جمهور بر عهد خود بر مردم درباره فضاي 

مجازي باقي خواهد ماند.

زهرا رستگارمقدم
روزنامه نگار

برگ آخر

اشك مسي را درآوردند 
درباره جدايي فوق ستاره از بارسلونا كه هواداران فوتبال را شگفت زده كرد 

اين آن سرنوشتي نبود كه كسي براي پايان كار لئونل مسي در 
بارسلونا پيش بيني كند. اينطور به نظر مي رسيد كه رابطه مسي و 
بارسلونا بايد پاياني شبيه به عاشقانه هاي كالسيك تاريخ ادبيات 
داشته باشد ولي اين داستان ناگهان تبديل به تراژدي اي مدرن 
شد. گرچه فوق ستاره آرژانتيني به وضوح در سال هاي اخير از 
وضعيت بارسلونا ناخشــنود بود ولي حتي در روزهاي ويرانگر 
2فصل گذشــته - همان فصلي كه با شكست تحقيرآميز برابر 
بايرن مونيخ به پايان رسيد - بازهم ترجيح داد با باشگاهي كه 
او را به دنياي فوتبال معرفي كرده بود كنار بيايد. اين بود كه در 
پايان رقابت هاي باشگاهي فصل گذشته در اروپا، باوجود اتمام 
قرارداد مسي با بارسلونا، هيچ كس ترديدي نداشت كه قرارداد 
تمديد مي شود. به ويژه اينكه به نظر مي رسيد مسي رابطه خوبي 
با رئيس جديد، خوان الپورتا دارد. تمام تعطيالت تابســتاني 
فوتبال، خبرهايي درباره توافق مسي با بارسا منتشر شد و درست 
در روزهايي كه همه منتظر اعالم روز برگزاري مراســم تمديد 
قرارداد او بودند، رسانه ها خبر دادند: »مراسم خداحافظي لئونل 
مسي از بارسلونا فردا برگزار مي شود.«؛ خبري باورنكردني، مثل 

مرگ مارادونا! 
مثل همان مرگ مارادونا، براي باور جدايي مسي از بارسلونا هم 

زمان الزم است. به مرور زمان آدم مي تواند با ديد وسيع تري 
به ماجرا نگاه كند و دنبال يافتن پاسخ هايي براي سؤال هاي به 
جامانده از اين جدايي باشد. دليل جدايي چه بود؟ يا مثال تبعات 
اين جدايي چيست؟ درباره دليل جدايي، خالصه حرف هاي 
دوطرف ماجرا )مسي و رئيس بارسا( اين بود كه قوانين جديد 
ليگ فوتبال اســپانيا به آن امكان امضاي قــرارداد جديد را 
نمي داد. به اين مفهوم كه با تعيين سقف براي رقم قراردادها 
در اين ليگ، تمام تيم ها موظف به اجراي قانون جديد هستند 
و هيچ استثنايي هم وجود ندارد؛ حتي براي شما، مسي عزيز. 
ولي اين جدايي چه تأثيري بر فوتبال اروپا دارد؟ ذهن پس از 
طرح چنين سؤالي به سمت پاريس مي چرخد. پاري سن ژرمن 
با مالك قطــري اش حاال كهكشــاني تر از كهكشــاني ترين 
فصل هاي رئال مادريد اســت. آنها در بازار اين تابستان اول 
كاپيتان و يكي از اســطوره هاي رئال مادريد، سرخيو راموس 
را به پاريس بردند و با پوشاندن پيراهن تيم شان بر تن مسي، 
كاري كرده اند كه اشرف حكيمي و واينالدوم به همراه جي جي 
دوناروما خريدهايي درجه دو محسوب  شوند. براي نشان دادن 
تصويري خوفناك از پاري سن ژرمن اين فصل، همين بس كه 
خط حمله اين تيم را مسي، نيمار و امباپه تشكيل مي دهند 

و تازه شايد مائورو ايكاردي را هم فقط براي افزايش جذابيت 
بصری نيمكت ذخيره ها در تيم شان نگه دارند. به نظرمي رسد 
پروژه انتقال قدرت در فوتبال اروپا از اسپانيا به ساير نقاط قاره 
با انتقال مسي به پاري ســن ژرمن وارد فاز پاياني شده باشد. 
اتفاقي شبيه به آنچه پس از پايان دهه 90براي ايتاليا رخ داد. 
زماني تمام ستاره هاي دنياي فوتبال در سري آ بازي مي كردند 
و تيم هاي اين ليگ هم اغلب جام هاي معتبر فوتبال در اروپا 
را به ويترين افتخارات باشــگاه های ايتاليايــی مي بردند. در 
سال هاي اخير هيچ كشوري به اندازه اسپانيا برنده جام هاي 
معتبر باشــگاهي در فوتبال اروپا نبوده. ايــن هم مثل تعداد 
جام هايي كه مسي با بارسلونا برد، نياز به شمردن ندارد، چون 
از بس زياد است ممكن است چيزي از قلم بيفتد و آدم  را درحد 
گزارشگر معروف فوتبال در تلويزيون دست بيندازند. ولي براي 
نمونه، حتي همين فصل گذشته كه رئال و بارسا در اوج نبودند، 

ويارئال قهرمان ليگ اروپا شد.
 قبل تر از آن ســويا اين جام را برد و عقب تر هــم كه برويم، 
باز كمتر فصلــي پيدا مي كنيم كه تيم هاي اســپانيايي جام 
نبرده باشند. اينطور به نظر مي رســد كه درست مثل بحران 
اقتصادي ای كه گريبان تيم هاي ايتاليايــي را در پايان دهه 

90گرفت، اين بار قانون ســقف قراردادهــا در الليگا باعث 
كناركشــيدن تيم هاي اســپانيايي از رقابت بر سر تصاحب 
ستاره هاي فوتبال مي شود. اين اتفاق مي تواند پاياني بر سلطه 
باشگاه هاي اسپانيايي بر فوتبال اروپا باشد؛ پاياني به سرعت 
شيوع كرونا در تمام كره زمين، شــايد هم سريع تر! البته كه 
در فصل هاي آينده بيشتر و دقيق تر در جريان تبعات جدايي 
مسي از بارسلونا قرار مي گيريم. چند فصل پيش، انتقال نيمار 
از بارسلونا به پاري سن ژرمن باعث جهش بلند و ناگهاني قيمت 
بازيكنان فوتبال در قاره اروپا شد. االن قيمت بازيكنان معمولي 
هم باالتر از 100ميليون يورو است، درحالي كه زماني با اين 
رقم مي توانستيد كاكا و شــوچنكو را باهم بخريد و باقيمانده 
را هم به حســاب باشــگاه برگردانيد. حاال با انتقال مسي به 
پاري سن ژرمن، مي توانيم به اين پرسش ترسناك فكر كنيم 
كه غيراز پاري سن ژرمن با ســرمايه گذار قطري، چند باشگاه 
مي توانستند مســي را بخرند؟! جدايي مسي از بارسا تأثيري 
انكارناشدني بر فوتبال اروپا دارد كه احتماال مثل دليل جدايي 
او از باشگاه محبوبش در روزهاي آينده بيشتر در جريانشان 
قرار مي گيريم. درست مثل مرگ مارادونا كه اول مرگي عادي 

به نظر مي رسيد و بعد معلوم شد چندان هم عادي نبود.

خديجه نوروزي
روزنامه نگار

در كنار سياست 
توسعه ناوگان 
و زيرساخت ها 

به عنوان دغدغه 
مديريت شهري، 

توسعه خدمات 
الكترونيك و 
خدمات از راه 

دور براي كاهش 
هزينه ها و سفرهاي 

شهروندان نيز 
ازجمله اقداماتي 
خواهد بود كه به 
اقتضاي شرايط 

موجود و به عنوان 
يك درس آموخته 
از شرايط پاندمي 

كرونا از سوي 
مديريت شهري 

براي مديريت عرضه 
و تقاضا پيگيري 

خواهد شد

در رويكردهاي جديد به نظر مي رسد راه هاي تازه اي براي درآمدزايي و قدرت بخشيدن به اقتصاد شهري 
به كار گرفته شود

سياست هاي جديد مديريت شهري چگونه خواهد بود؟

ونا توسعه شهر  ز يرسايه كر
پرداخته شود.

هركدام از منتخبان شــهرداري تهران خالصه برنامه اي 
شــامل وضعيت موجود تا ايده هايي براي حل مشــكل 
ارائه كرده انــد. مطالعه اين متون بــراي هر خواننده اي 
جالب توجه است زيرا به برخي نكات مهم اشاره شده كه 
تاحدي نشان دهنده روند فكري و رويكرد نگاه به مديريت 

شهري است.
شــهردار جديد جناب آقــاي زاكانــي، در برنامه خود 
سرفصل هايي را معرفي كرد كه كليات آن شامل موارد 
زيراست: اسناد باالدستي، وضع موجود، وضع مطلوب، 

اهداف كالن و حوزه هاي تخصصي.
ســپس چالش هاي مختلف را نام برده و براي هركدام 
راهبردي را پيشنهاد داد. البته نمي توان انتظار داشت كه 
تمامي جزئيات در همين چند صفحه مشخص باشد ولي 
همه ما مي دانيم تهران داراي پيچيدگي هايي است كه 
حل آنها نيازمند ساعت ها فكر و نوآوري و تصميم گيري 
است. برخي كارشناسان نيز درباره تكراري بودن مطالب 
گفته اند، ولي به نظرم اين نيز خيلي مهم نيســت بلكه 
وجود چند كليد واژه اساســي كافي است تا به قدم هاي 

بعدي پي ببريم.
1. برخــي اشــارات برنامه ايشــان موجــب دلگرمي 
مجموعه كارشناســان دلسوز شــهرداري است كه در 
بخــش رويكردهاي مديريتي ذكر شــده اســت مانند 
»تخصص گرايــي« و »شايسته ســاالري«. در ادامه نيز 
حوزه هاي تخصصي شهرداري مانند معاونت هاي اصلي 
را نام برده و درباره مشكالت آنها و ارائه راه حل، توضيحاتي 

داده اند.
2. ظاهر برنامه نشان مي دهد كه ايشان با راه اندازي اتاق 
فكر و دعوت از متخصصان، به دنبال تفكرات جديد براي 
تحول پايتخت و حل مشكالت جاري هستند. درضمن 
به شوراي شــهر نيز به عنوان فرصت نگاه شده كه نشان 
از اميد به همكاري صميمانه بــا اين مجموعه دارد. ولي 
پرسش بعدي اين اســت كه حاال برنامه اساسي شوراي 
شهر چيست؟ ظاهرا شورا به دنبال ادامه كارهاي شوراي 
قبلي است و گرفتار مشكالت پيچيده تهران امروز. چون 
هنوز فرصتي نداشتند كه در اتاق فكر خود برنامه اي نوين 
و خالق براي مسير آينده مديريت شهري ترسيم كنند؛ 
كاري بســيار مهم كه شــهروندان و خبرگان جامعه در 

انتظارش هستند.
3. سيستم نوين مديريت شــهري تهران آگاه است كه 
تهران با مشكالت بسياري روبه روست و شايد مهم ترين 
آنها تراكم شديد جمعيتي و تمركز همه  چيز در پايتخت 
است. به نظر مي رسد الزمه حل اين مشكل، كاهش تراكم 
باشد؛ موضوعي كه درظاهر بسيار سخت و ناممكن خواهد 
بود. آنها مي دانند كه روش هاي قبلي درمان مشكالت، 
بي فايده بوده و اكنون مي بايســت بــا »تغيير نگرش« 
و تدوين »اســتراتژي مديريت شــهري«، رهبري اين 
كالنشهر را به دست گيرند. شنيده ها حاكي از آن است كه 
اتاق فكر جديد مديريت شهري درحال شكل گيري است. 
در رويكردهاي جديد، شهر فروشي كنار گذاشته مي شود 
و راه هاي تازه اي براي درآمدزايي و قدرت بخشــيدن به 
اقتصاد شهري در دست تهيه اســت. در هر سازمان قرار 
است متخصصان حرفه اي شناسايي و دعوت به كار شوند 
تا سال هاي سياه تصميم گيري خودسرانه مديران قبلي به 

پايان برسد و تهران خردمندانه مديريت شود.
در اين روزگار ســخت كه جهان درحال شخم خوردن 
است و همه  چيز زير و رو مي شــود، ظاهرا بايستي براي 
رويش جديد آماده شويم. نسل فرهيخته آينده به زودي 
آماده حضور خواهد شد و از حاال مي بايست بدون فوت 
وقت براي نســل هاي ديروز و امروز و فردا انديشه كنيم. 
تفكرات مالل آور و كسالت بار به هيچ وجه كارساز نيست 
و مي بايست با تغيير نظام مديريت شهري موجود، اجازه 
دهيم جا براي افراد خبره با تجربــه و ايده هاي نوآورانه 
آنها باز شود. بايد بدون تعارف، تمامي سطوح مديريتي 
ناكارآمد به كمك متخصصان و كارشناسان و اتاق فكر به 

سمت كارآمد شدن حركت كنند.

آخريــن صحبت هاي محســن 
هاشمي، رئيس سابق شوراي شهر 
تهران در گفت وگو با روزنامه ايران 
مبني بر اين بود كه وضعيت فعلي شهر در شرايطي باثبات و توأم با آرامش تحويل 
داده خواهد شد. با توجه به اينكه سكان هدايت پارلمان شهري تهران در دستان 
يك چهره آشــنا از جناح اصولگرايان يعني مهدي چمران قرار گرفته و مانند 

دوره قبلي شورا و شهرداري در دوره ششم يك دست هستند، بايد ديد وضعيت 
تهران به چه سمت و سويي خواهد رفت و تا چه اندازه مشكالت و دغدغه هاي 
شهروندان تقليل خواهد يافت؛ آن هم در وضعيتي كه كرونا مشكالت را مضاعف 
كرده و تحريم ها و كاهش منابع مالي، كار پيش روي مديران شهري پايتخت را 
سخت تر كرده است. در ادامه، ۲نفر از كارشناسان شهري درخصوص مديريت 

تهران در دوره جديد مي گويند.

مسي با صورتي خيس از اشــك و آب دماغ. اين پرتره اي است كه معموال با افزودن 
مقداري عرق، تبديل به گزينه اول نشريه معتبر فوتبال جهان براي روزهاي پس از 
شكست بارسلونا مي شد. مثال براي بعد از شكست تحقيرآميز 8بر۲برابر بايرن مونيخ 
يا قبل تر، باخت با 4گل در خانه ليورپول و حذف آنها از ليگ قهرمانــان درحالي كه بازي رفت را 3بر صفر برده 
بودند يا... از اين دست خاطره هاي دردآور كه اشك مسي را در پيراهن بارسلونا درآوردند كم نيست، با اين همه، 
حتي خود مســي هم باور نمي كرد، روزي چنين صورتي از خود را مقابل دوربين عكاس هاي خبري در مراســم 
خداحافظي اش از بارسا به نمايش بگذارد؛ بدون پيراهن شماره 10بارسلونا، با دستمالي خيس از اشك و آب دماغ. 

زباني كه بند آمده بود.

سياوش ابدي 
روزنامه نگار



باشوي كوچك، انتقال بزرگ
 انتقال مهدي قائدي به شباب االهلي باالخره رسمي شد و گفته مي شود 
باشگاه استقالل از اين انتقال 1/7 تا 2ميليون دالر درآمد خواهد داشت

سه شنبه   2 شهریور  1400    15  محرم 1443      سال بيست و نهم        شـماره  8296         4صفحه

    نقل وانتقاالت 
طلسم شده پرسپوليس

پرسپوليس بعد از 2خرید روزهاي اول، هنوز نتوانسته بازیكني جذب 
1819كند؛ دیروز علي نعمتي به این باشگاه رفت و دست خالي برگشت

    اول يا چهاردهم؟ 
فرقي ندارد

وقتي هر 3 تيم برتر جدول، با ریزش ستاره ها مواجهند

    درخشش دنباله دار يك ستاره
امير عابدزاده در دومين هفته از الليگا2 باز هم كلين شيت كرد و 

این بار به عنوان بهترین بازیكن ميدان هم انتخاب شد
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نكته بازينكته بازي

آماربازي

كمكمداردكاپيتانميشود

متریكا

گل گهر كه يكي از فعال ترين تيم ها در فصل 

نقل وانتقاالت ليگ برتر ايران بوده است، در 6/68
آخرين خريد خود اقدام به جذب محمدرضا 
خانزاده در پست دفاع مياني كرد. گل گهر 
پيش تر ايمان سليمي را در اين پست به خدمت گرفته بود كه مصدوم شد و 
ليگ آينده را از دست داد. جانشين او محمدرضا خانزاده است كه سابقه 
حضور در پرســپوليس و تيم ملي را دارد و فصل گذشته در تراكتور بازي 
مي كرد. آمار فصل گذشــته خانزاده در سايت متريكا نشان مي دهد او در 
11بازي به عنوان بازيكن اصلي به ميدان رفته و متوســط نمره 6/68 را از 
متريكا دريافت كرده است. خانزاده با اين امتياز، رتبه16را در جمع بازيكنان 
تراكتور و رتبه191را در ميان همه بازيكنان ليگ به دست آورد كه اصال 

كارنامه خوبي براي او نيست.

فرشاد محمدي مهر، دومين مدافع راست برتر 

فصل گذشته كه زمزمه حضورش در ليست 7/22
پرسپوليس و استقالل هم شنيده مي شد به 
تيم مس رفسنجان پيوست. محمدي مهر 
كه سابقه حضور در پديده و اســتقالل را دارد، فصل گذشته در تركيب 
ذوب آهن بسيار عالي ظاهر شد و از متريكا نمره 7/22 را دريافت كرد. فرشاد 
با اين نمره باالتر از ســيامك نعمتي و وريا غفوري رتبــه دوم را در جمع 
مدافعان راست به دست آورد. او فقط از دانيال اسماعيلي فر امتياز كمتري 
داشت و پشت سر مدافع راست ســپاهان قرار گرفت. محمدي مهر طي 
26بازي براي ذوب آهن 4گل زيبا روي ضربات ايستگاهي زد، 3بار پاس گل 
داد و 2بار به عنوان بهترين بازيكن زمين برگزيده شد. او در جدول بازيكنان 

ليگ رتبه14و در ميان بازيكنان ذوب آهن رتبه اول را به دست آورد.

از جمع بازيكنان برتر فصل گذشته، احتماال 

احمدرضا زنده روح تنها بازيكني است كه در 7/30
نقل وانتقاالت بين تيم هاي داخلي جابه جا 
مي شود. از تيم منتخب ليگ بيستم 6بازيكن 
به نام هاي شهباززاده، ترابي، نورافكن، اسماعيلي فر، سيدجالل و محمدرضا 
حسيني به احتمال قريب به يقين در تيم خودشان ماندگار هستند. پيام 
نيازمند، كنعاني زادگان، نوراللهي و قائدي هــم راهي تيم هاي خارجي 
شده اند. در اين ميان احمدرضا زنده روح )گل گهر( تنها بازيكني است كه 
احتمال جابه جايي او وجود دارد و ممكن است به سپاهان برود. زنده روح 
فصل گذشته با امتياز 7/30 هشتمين بازيكن برتر ليگ شد و در خط مياني 
تيم منتخب فصل قرار گرفت. البته قاســمي نژاد باالتر از او به رتبه هفتم 
رســيد اما چون 2مهاجم باالتر از او بودند در تيــم منتخب قرار نگرفت. 

قاسمي نژاد هم احتماال از پديده به استقالل خواهد رفت.

در ساعت هايي كه استقالل پشت سر 
هــم بازيكــن جــذب مي كــرد، 
محمدرضا آزادي هم شخصا اعالم 
كرد به جمع آبي پوشــان پيوسته 
است. اين بازيكن جوان در تراكتور 
اسمي براي خودش دســت و پا كرد و 
بعد هم يك انتقال ناموفق به ليگ يونان داشــت. آزادي پس از 
استقاللي شدن 3 جمله گفت كه هر 3 تا باحال بود. اول اين كه: 
»به خاطر برادران مجيدي آمدم.« يعني مثال فرزاد هم »خاطر« 
دارد. جمله دوم اين كه: »با استقالل سفيد امضا كردم.« طبيعتا 
دنياي امروز با 20 ســال پيش فرق كرده و آنقدر ساده نيستيم 
كه چنين مســايلي را باور كنيم. جمله سوم آزادي هم اين بود 
كه: »در تيم ملي اميد با فرهاد مجيدي كار كردم.« خود فرهاد 
يادش نيســت در آن دوره كوتاه كار خاصي كرده باشد. اشتباه 

گرفتي برادر!

بهخاطربرادرانمجيدي؟

كمكمداردكاپيتانميشود

اميد عاليشــاه بعد از تمديد قرارداد با 
پرســپوليس، مثل همه تمديدي ها 
گفته: »هيچ اختالف نظري نداشتيم 
و خوشحالم همچنان در خدمت تيم 
محبوبم هستم.« اين در حالي است 
كه باشگاه پرســپوليس تقريبا از يك ماه 
پيش براي حضور تمديدي ها و امضاي قرارداد آنها، در رســانه ها 
فراخوان داده بود! شما كه اينقدر آسان گير بوديد، پس چرا اينقدر 
لفتش داديد؟ اميد همچنين اضافه كرده: »در اين مدت مبالغي در 
مورد دستمزدم مطرح كردند كه با عقل جور درنمي آمد.« كاش 
عاليشاه رسما اعالم مي كرد رقم معقول قراردادش چقدر است، اما 
راستش اين روزها هيچ كدام از اعدادي كه مي شنويم با عقل جور 
درنمي آيد. رسما آخر الزمان است؛ قرارداد بازيكنان غيرملي پوش 
باالي 10ميليارد تومان رفته، اما ما آدم هاي خوبي هستيم و باور 

مي كنيم اميد خيلي كمتر از اين حرف ها گرفته است!

هيچرقميباعقلجوردرنميآيد

كمكمداردكاپيتانميشود

واقعا به حــال محمد دانشــگر غبطه 
مي خوريم. خيلي سعادت مي خواهد 
همه جا حرف از آدم باشد. دانشگر در 
فصل نقل وانتقاالت ساعات ملتهبي 
ساخت. داستان اينطوري بود كه ابتدا 
خبر رسيد او قراردادش را با استقالل فسخ 
كرده، بعد موجي از خوشحالي بين هواداران اين تيم درست شد. 
همزمان شايعه كردند او در آستانه پيوستن به پرسپوليس است. 
اينجا بود كه موجي از نگراني در اردوگاه سرخ ها به وجود آمد. ملت 
همينطور پشت سر هم كامنت مي گذاشتند: »هر جا مي روي برو، 
فقط اينجا نيا.« درنهايت هم زماني كه دانشگر اعالم كرد مشكلش 
با استقالل حل شــده و به حضور در اين تيم ادامه مي دهد، جاي 
آدم هاي خوشحال و ناراحت عوض شد؛ اصال انگار فيفا 6 امتياز از 
استقالل كسر كرده است! به راستي تو چه كردي آقاي دانشگر كه 

به اينجا رسيدي؟

دانشگروساعاتملتهبيكهساخت

برنامه بازي ها
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النصر عربستان - تراکتور ایران 
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۱۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۶ شهریور ۱۴۰۰ 

۱۵ مهر ۱۴۰۰

2۰ مهر ۱۴۰۰

2۰ آبان ۱۴۰۰ 

2۵ آبان ۱۴۰۰ 

۷ بهمن ۱۴۰۰

۱2 بهمن ۱۴۰۰ 

۴ فروردین ۱۴۰۱ 

۹ فروردین ۱۴۰۱

ایران - سوریه

 عراق - ایران

امارات - ایران

ایران - کره جنوبی

لبنان - ایران

سوریه - ایران

ایران - عراق

ایران - امارات

کره جنوبی - ایران

ایران - لبنان

مقدماتي جام جهاني - مرحله نهایي

خريدهاي پرسپوليس در پنجره تابستاني بعد از خريد ابراهيمي و دهقاني كامال 
متوقف شده و روز گذشته هم با وجود اينكه علي نعمتي براي سومين بار در باشگاه 
پرسپوليس حاضر شــده بود باز هم اين طلسم شكسته نشد. چند روز قبل يحيي 
گل محمدي به هواداران پرســپوليس وعده داد كه تا آخر شــب يك خبر خوش 
نقل وانتقاالتي براي آنها خواهد داشت اما وعده يحيي هم هنوز محقق نشده است. 

گمانه زني ها حاكي از آن بود كه ســورپرايز يحيي، قطعي شدن خريد رضا اسدي 
است اما اين بازيكن هنوز با پرســپوليس به توافق نرسيده و حتي روز گذشته در 
رسانه ها عنوان شد كه اسدي و پرسپوليس آنقدر اختالف دارند كه تقريبا مي توان 
پرسپوليسي شدن اين بازيكن را منتفي دانست. از سوي ديگر علي نعمتي هم ديروز 
براي سومين بار در باشگاه پرسپوليس حاضر شد و با توجه به اينكه نامه فسخ قرارداد 
با پديده را هم در دست داشت تصور مي شد اين بار ديگر با پرسپوليس قراردادش 
را رسمي مي كند. اما باز هم يك مشكل كوچك مانع اين اتفاق شد و نعمتي از عقد 
قرارداد با پرسپوليس بازماند.  گويا برگه فســخ قرارداد اين مدافع با باشگاه پديده 
خط خوردگي داشته و به همين دليل باشگاه پرسپوليس را بدون عقد قرارداد ترك 
كرده تا دوباره امروز با مدارك كامل راهي اين محل شــود. احتماال نعمتي امروز 
قراردادش را با پرسپوليس نهايي مي كند تا ســومين خريد رسمي سرخپوشان 
باشد اما هواداران هنوز منتظر خريدهاي اسمي تر و به خصوص خريدي كه يحيي 

وعده اش را داده بود خواهند ماند.

نقل وانتقاالت طلسم شده پرسپوليس اول يا چهاردهم؟ فرقي ندارد
وقتي هر 3 تيم برتر جدول، با ريزش ستاره ها مواجهند

يكي از عجيب ترين نكات ليگ برتر فوتبال ايران 
آن اســت كه اينجا قرار گرفتن در هيچ جايگاهي 
در جدول، فرقي با پله بااليي و پاييني ندارد. فقط 
كافي است در اين ليگ 16تيمي، شما پانزدهم يا 
شانزدهم نشويد و به دسته پايين تر سقوط نكنيد؛ 
در غيراين صورت ديگر فرقي نمي كند اول شده ايد، 
دوم يا ســوم شــده ايد يا روي پله هاي چهارم تا 

چهاردهم ايستاده ايد.
باز خدا پدر AFC را بيامرزد كه فرمت فعلي ليگ 
قهرمانان آسيا را با همه كاســتي هايش طراحي 
كرد و باعث شد باالي جدول جنگ سهميه داشته 
باشيم وگرنه از نظر قوانين داخلي، هيچ فرقي بين 
تيم هاي اول تا چهاردهم نيســت. نه به قهرمان و 
نايب قهرمان پاداشــي داده مي شود و نه تيم هاي 
وسط جدول نسبت به هم برتري خاصي دارند. اين 
درحالي است كه در ليگ هاي معتبر اروپايي، گاهي 
بين عوايد يازدهم يا دوازدهم شدن چند ميليون 
يورو اختالف وجود دارد و به همين دليل تيم ها تا 

روز آخر براي ارتقاي جايگاه خود نبرد مي كنند.
شايد بهترين نمود و جلوه بي اهميت بودن جايگاه 
تيم ها در جدول رده بندي ليــگ ايران در همين 

تابستان باشد؛ جايي كه 3تيم برتر و آسيايي شده 
ليگ بايد ريزش ســتاره هاي خود را تحمل كنند، 
اما تيم هــاي ديگر همچون گل گهر ســيرجان و 
مس رفسنجان كلي تكاپوي نقل وانتقاالتي دارند. 
طبيعتا اگر ليگ ايران بهره مالي داشت و تيم هاي 
باالي جدول به شكل قابل توجهي سود مي كردند، 
راحت تر مي توانستند موجودي شان را حفظ كنند 
يا بهبود ببخشند. امسال پرسپوليس در شرايطي 
كه پنجمين قهرماني پياپي اش را به دست آورده، 
بازيكناني همچون محمدحسين كنعاني زادگان، 
احمد نوراللهي و شــهريار مغانلو را از دست داده 
است. ســپاهان به عنوان نايب قهرمان ليگ پيام 
نيازمند، احســان حاج صفي و محمد محبي را از 
دست داده و استقالل هم شــاهد جدايي محمد 
نادري بوده است. در اين تيم قائدی هم روز گذشته 
رسماً از جمع آبی ها جدا شد. وقتي 3تيم اول ليگ 
حتي قادر نيســتند بازيكنان قبلي خود را حفظ 
كنند، موفقيت يا عدم موفقيت در فوتبال ايران چه 
تفاوتي دارد؟ تمام اين باال و پايين نشستن ها، فقط 
خوراكي براي كري خواني به هــواداران مي دهد، 

همين و ديگر هيچ!

اميرحسين اعظمي| ماجراي جدايي مهدي قائدي از استقالل 
سرانجام به پايان رســيد و اين بازيكن به صورت رسمي از جمع 
آبي هاي پايتخت جدا شد. مديران باشگاه استقالل در چند روز 
گذشته از به بن بست رســيدن مذاكرات با باشگاه شباب االهلي 
خبر داده بودنــد و حتي فرهاد مجيدي هم بــه نقل از مديران 
باشگاه از منتفي شدن اين انتقال صحبت كرده بود، اما انتشار يك 
فيلم كوتاه از حضور قائدي در تمرينات شباب  االهلي همه  چيز 
را لو داد. قائدي هم ظهر ديروز با انتشار يك پست در اينستاگرام 
از اســتقالل و هوادارانش خداحافظي كرد. بدون شك مديران 
اســتقالل با آگاهي از جدايي قطعي قائدي، دوست نداشتند تا 
قبل از جذب يك بازيكن سرشناس يا ستاره، اين خبر رسانه اي 

شود ولي انتشار فيلم قائدي همه برنامه هاي آنها را به هم زد.

    شباب عقب نشيني كرد
هفته گذشته مددي، مديرعامل استقالل نشستي با مسئوالن 
شباب االهلي داشــت ولي مبلغ پيشنهادي باشــگاه اماراتي با 
مخالفت مددي روبه رو شــد و او بدون توافق با شباب، امارات را 
ترك كرد. اين اتفاق اما باعث نشــد پروسه انتقال قائدي به اين 
باشگاه اماراتي بي نتيجه بماند و ســرانجام مديران االهلي براي 
جذب اين بازيكن عقب نشيني كردند كه دليل مهمش، شرايط 
سني فوق العاده قائدي است. جالب اينجاست كه بعد از بازگشت 
مددي به ايران، كاظم قيم معاون بين الملل باشگاه استقالل در 

امارات ماند تا امور مربوط به ترانسفر قائدي را پيگيري كند.
 از طرفي شنيده مي شــود همســر قائدي هم نقش مهمي در 
تصميم گيري اين بازيكن براي ترك اســتقالل داشت تا قائدي 
فوتبالش را در امارات دنبال كند. البته در روزهاي گذشته انتشار 
برخي فيلم ها از گردش قائدي و همسرش در مراكز خريد دوبي و 
نحوه پوشش آنها، اين شايعه را هم ايجاد كرده بود كه اگر مهاجم 
آبي ها قصد بازگشت به فوتبال ايران را داشــته باشد 3 تا 6ماه 

توسط كميته اخالق محروم خواهد شد.

    اتفاق خوب براي استقالل
در مورد مبلغ انتقال قائدي به شــباب خبرهــاي متفاوتي در 
رسانه هاي ايران منتشر شــده ولي يك منبع آگاه كه در پروسه 
اين انتقال نقش كليدي دارد به خبرنگار همشهري خبر داد مبلغ 
رضايتنامه با درنظر گرفتن برخي بندهاي قرارداد 1/7 تا 2ميليون 

دالر است. با اين حساب استقالل 46 تا 56ميليارد تومان بابت 
انتقال قائدي سود مالي به دست خواهد آورد كه در اين وضعيت 
بحراني به آبي ها كمك خواهد كرد. اســتقالل براي جذب چند 
مهره سرشناس يا ستاره، توسط هواداران تحت فشار قرار دارد و 
قسمتي از اين پول مي تواند به جذب يك يا 2 ستاره منجر شود 
تا هواداران آرام شوند. مسئله مهم ديگر، طلب استراماچوني از 
استقالل است. مطالبات استراماچوني و دستيارانش از استقالل 
حدود يك ميليون و 500هزار يورو اســت و آبي ها در حالي بايد 
اين مبلغ را پرداخت كنند كه تنها 13هفته از او استفاده كردند. 
يك محاسبه حدودي نشــان مي دهد كه در صورت صادرشدن 
رأي نهايي، اســتقالل بايد حــدود 45ميليارد تومــان به اين 
مربي ايتاليايي پرداخت كند و بايد ديد باشــگاه استقالل بعد از 
دريافت پول انتقال قائدي چگونه ايــن پرونده و پرداخت طلب 

استراماچوني را مديريت خواهد كرد.

    مذاكره با پريرا و قاسمي نژاد
استقالل با از دست دادن وينگر-مهاجم باكيفيتي مثل قائدي، 
يك مهره تأثيرگذار در خط حمله را از دست داده و حاال مجيدي 
دنبال انتخاب جانشين است. هم اكنون آخرين خبرها حاكي از 
آن است كه باشگاه استقالل در حال مذاكره با امين قاسمي نژاد 
و لوســيانو پريراســت و بايد ديد در نهايت چــه نفراتي براي 
تقويت خط حمله به تيم اضافه مي شــوند. اينطــور كه گفته 
مي شود استقاللي ها فعال بر سر مسائل مالي با لوسيانو به توافق 

نرسيده اند.

    ماجراي عجيب حسيني
سيدحسين حســيني دروازه بان اســتقالل صبح ديروز پست 
خداحافظي اش از استقالل را از اينستاگرام پاك كرد تا مشخص 
شود خبرهاي جديدي در راه است.  او ظهر ديروز خودش را به 
باشگاه استقالل رساند و پس از چند ســاعت مذاكره با تمديد 
قراردادش در استقالل ماندنی شد. اين در حالي است كه باشگاه 
اســتقالل موفق به پرداخت مطالبات مظاهري نشده و همين 
موضوع احتماال با جدايي رشــيد همراه خواهد شد تا حسيني 
همچنان در اســتقالل ماندگار شــود. مســعود ريگي هافبك 
استقالل هم هنوز قراردادش را تمديد نكرده و گفته مي شود با 

باشگاه در مورد مسائل مالي اختالف دارد.

   گران ترین انتقال تاریخ 
اعتراضات شدید هواداران به جدایي قائدي باعث شد 
تا باشگاه استقالل عصر دیروز بيانيه اي در این رابطه 
منتشر كند؛ بيانيه اي كه در آن تأكيد شده جدایي 
شماره۱۰ با موافقت فرهاد مجيدي بوده است. در این 
بيانيه آمده است: »پيرو مصوبه هيأت مدیره باشگاه 
و موافقت فرهاد مجيدي سرمربي محترم تيم، بعد از 
مذاكرات فشرده انجام گرفته از سوي مدیرعامل و 
با تامين شدن خواسته هاي باشگاه از سوي مدیران 
باشگاه شــباب االهلي امارات در مذاكرات مددي و 
مدیران باشگاه اماراتي، باشگاه استقالل موافقت خود 
با انتقال این بازیكن را اعالم كرد. به این ترتيب مهدي 
قائدي با گران ترین انتقال تاریخ فوتبال ایران از یك 
تيم ایراني به باشــگاه خارجي، راهي شباب االهلي 
امارات شد. باشگاه استقالل براي این بازیكن جوان 
كه با پيراهن اســتقالل عملكرد درخشاني داشت، 

آرزوي موفقيت و پيشرفت دارد.« 

   سرپرست چند ساعته
ظهر دیروز جواد زرینچه با حكمي از ســوي احمد 
مددي، به عنوان سرپرست جدید استقالل معرفي 
شد. این خبر ساعت ۱۵:۱۱ با عكس روي كانال رسمي 
اســتقاللي ها در تلگرام رفت اما تنها چند ساعت 
بعد ورزش3 مدعي شــد جواد زرینچه كه در زمان 
استراماچوني هم به عنوان سرپرست در تيم فعاليت 
داشت، از حضور در این سمت انصراف داد. اینطور 
كه شایعه شــده مخالفت فرهاد مجيدي با بازگشت 
زرینچه، دليل اصلي این انصراف بوده است. جالب 
اینكه، خبر سرپرستي زرینچه حتي پس از رسانه اي 
شدن خبر انصراف او از روي كانال باشگاه استقالل 
حذف نشــد تا حرف و حدیث ها در این زمينه ادامه 

داشته باشد.

باخت زنان ایران با گل كمتر

تيم ملي فوتبال زنان ايران، روز گذشته بارديگر 
در بازي دوستانه از ازبكستان شكست خورد اما 
اين بار هم كم گل خورد و هم بهتر از قبل بازي 
كرد. ايران كه براي مســابقات مقدماتي جام 
ملت هاي آســيا آماده مي شود، 2ماه پيش در 
تورنمنت بالروس، مقابل ازبكستان قرار گرفت 
و با نمايشي ضعيف 5برصفر شكست خورد اما 
ديروز در اســتاديوم بنيادكار ازبكستان بازي 

بهتري به نمايش گذاشت و 2برصفر باخت.
هرچند در اين بازي ايــران چند موقعيت گل 
داشــت و با دفاع بهتر اجازه نــداد دروازه اش 
بيشتر از 2بار باز شــود اما 2تيم فاصله زيادي 
داشتند؛ شــرايط ازبك ها هم از نظر فيزيكي 
بهتر بود و هم از لحــاظ تجربه.به هر حال در 
2سالي كه فوتبال زنان ايران تعطيل بود، آنها 

در حال بازي بودند.
بازي دوم 2تيم روز پنجشنبه برگزار مي شود. 
جام ملت هاي آسيا از 28شهريور آغاز خواهد 
شــد و ايران با تيم هــاي بنــگالدش و اردن 

همگروه است.

فوتبال ايران
پرسپوليس بعد از 2خريد روزهاي اول، هنوز نتوانسته 
بازيكني جذب كند؛ ديروز علي نعمتي به اين باشگاه 

رفت و دست خالي برگشت 

 انتقال مهدي قائدي به شباب االهلي باالخره رسمي شد و گفته مي شود باشگاه استقالل 
از اين انتقال 1/7 تا 2ميليون دالر درآمد خواهد داشت

باشوي كوچك، انتقال بزرگ
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امير عابدزاده كه در اين فصل از پرتغال به اسپانيا رفته، شروعي درخشان و رؤيايي در 
فصل جديد داشته است. عابدزاده كه از ماريتيمو به پونفرادينا در ليگ دسته دوم اسپانيا 
پيوسته در دومين هفته از اين ليگ هم موفق به كلين شيت شد تا 2 بازي ابتدايي را بدون 
گل خورده به پايان برساند. پونفرادينا كه در هفته اول پيروز شده بود، يكشنبه شب در 
دومين هفته از ليگ2 اسپانيا به مصاف تيم ايبار رفت. ايبار كه تا همين چند ماه قبل در 
دسته اول حاضر بود در بازگشت به الليگا2هنوز هيچ امتيازي نگرفته و بعد از 2هفته بدون 
امتياز است. جدال اين تيم با پونفرادينا در نيمه اول بدون گل تمام شد. در دقيقه۴۸ ايبار 

موفق شد دروازه امير عابدزاده را باز كند كه بازبيني ويدئويي داور اين گل را مردود كرد 
تا بازي با تساوي بدون گل دنبال شود. پونفرادينا كه در هفته اول هم فراتر از انتظار ظاهر 
شده بود، در دقيقه۵۷ توسط خوزه نارانجو به گل رسيد و درنهايت به پيروزي يك بر صفر 
خارج از خانه مقابل ايبار دست يافت تا ۶ امتيازي شود و در جايگاه سوم جدول الليگا2 
اسپانيا بايستد. اما نكته مهم اين بازي درخشش عابدزاده بود كه در اين بازي 9بار از گل 
خوردن تيمش جلوگيري كرد و درنهايت دروازه اش را بسته نگه داشت. امير در مقابل 
ايبار ۶توپ را از داخل محوطه جريمه دفع كرد و يك بار هم خروج موفقي از دروازه انجام 

داد. او با اين عملكرد درخشان به عنوان بهترين بازيكن ميدان برگزيده شد و يك شب 
درخشان ديگر را در دوران فوتبالش سپري كرد. تيم عابدزاده از دقيقه۶9 اين بازي با 
اخراج پاسكانو 10نفره شد اما باز هم امير و يارانش دروازه تيم را بسته نگه داشته و از برد 
يك بر صفر خود به خوبي دفاع كردند. پونفرادينا در هفته اول هم آلكوركون را با يك گل 
شكست داده بود و حاال با ۶امتياز از 2بازي بعد از هوئسكا و آلمريا در رتبه سوم الليگا2 
قرار گرفته است. اين تيم هفته آينده در زمين خودش به مصاف خيرونا مي رود و امير و 

يارانش به دنبال سومين پيروزي و سومين كلين شيت متوالي خواهند بود.

جهان

جدال ايراني هاي ليگ پرتغال با خوش شانســي عليپور 
و يارانش در ماريتيمو با تســاوي يك-يك پايان يافت. 
مهدي طارمي يك گل زد و توييتر باشگاه پورتو گل را به 
نام او ثبت كرد اما بعدا مشخص شد پيش از ضربه او، توپ 
به طور كامل از روي خط دروازه حريف رد شــده. سايت 
ليگ برتر پرتغال بعدا تصحيح كرد و گل را به نام لوييس 
دياس نوشــت.   طارمي يك بار هم اقدام به زدن قيچي 
برگردان كرد بلكه گلش به چلسي را در يادها زنده كند اما 
موفق نبود. يك كارت زرد هم گرفت. طارمي 71دقيقه 
براي پورتو بازي كــرد و عليپور 90دقيقــه در تركيب 
ماريتيمو. پورتو و ماريتيمو با اين تســاوي، به ترتيب در 
پايان 3 بازي 7 و ۴ امتيازي شدند. لوييس دياس درباره 
گلزن اين مســابقه گفته اســت: »نمي دانم زننده گل 
من بودم يا طارمي ولي برايــم اهميتي هم ندارد.« خبر 
ديگر درباره طارمي و تيمش اين است كه ممكن است 
خامس رودريگس به اين تيم برگردد. هافبك سرشناس 
كلمبيايي پيش از پيوستن به موناكو و انتقال 100ميليون 
يورويي به رئال مادريد در همين تيم بازي مي كرد. اگر 
اين اتفاق بيفتد و خامس از اورتون به پورتو بيايد، طارمي 
افتخار بازي در كنار يك رئالي ديگر را هم خواهد داشت. 

او هم اكنون در كنار پپه بازي مي كند.

رونالدو مردد بين ماندن و رفتن؟

پوگبا كنترات گرفته

پل پوگبا در آخرين سال قراردادش با منچستريونايتد تازه يادش 
افتاده كه از هواداران دلبري كند. او كه فصل قبل تنها 3 پاس گل 
در ليگ داده بود، در 2 هفتــه ابتدايي فصل جديد ليگ جزيره، 
5پاس گل به نام خودش ثبت كرده. آمار او در 2 فصل قبل و در 
مجموع ۴2مســابقه تنها 6پاس گل بود. پوگبا اين فصل انگار 

پاس گل ها را كنترات برداشته است!

يونايتد همسايه توپچي ها 

هوادار آرسنال كه باشــي، فعال صالح نيست هواداري ات را فاش 
كني، فقط مي توانــي در جواب رجزخوان هــا قهرماني طاليي 
در ســال200۴ را به رخ شــان بكشــي كه بدون باخت قهرمان 
ليگ شــديد. يك ركورد ديگر هم از دســت آرســنالي ها پريد. 
منچستريونايتد با تساوي مقابل ساوتهمپتون به ركورد 27بازي 
پياپي خارج از خانه بدون باخت رسيد؛ 17برد و 10 تساوي كه اين 
برابر است با ركورد تاريخ ليگ كه در اختيار آرسنال از آوريل2003 
تا سپتامبر200۴ است، با اين تفاوت كه بيشتر بازي هاي منچستر 
در اين ركورد بي شكســتي در خارج خانه و در حالي به دســت 
آمده كه به دليل كرونا ورزشــگاه ها خالي بوده و تيم هاي حريف 

نمي توانستند از تماشاگران و امتياز ميزباني استفاده كنند.

متخصصان گل به خودي

گل ساوتهمپتون به منچستريونايتد به نام فرد، بازيكن منچستر ثبت 
شد. اين چهارمين گل به خودي تاريخ اين تيم در برابر ساوتهمپتون 
است. البته منچستري ها آمار بدتري هم دارند و موفق شده اند 5بار 
در بازي هاي رودررو با نيوكاسل به خودشان گل بزنند! يونايتد يك 
ركورد خوب هــم مقابل قديس ها )ســاوتهمپتون( دارد؛ اين تيم 
تابه حال توانســته 35امتياز از بازي هايي كه از حريف عقب بوده، 

به دست آورد. آنها 10 باخت را هم به برد تبديل كرده بودند.

ادامه تيره روزي با آرتتا

آرســنال با آرتتا دومين هفته فصل را هم با شكست 2 بر صفر 
به پايان برد؛ اين بار در داربي لندن مقابل چلسي و تماشاگران 
خودي. البته سرمربي آرسنال چنين روندي را قبال هم تجربه 
كرده؛ 26دســامبر در 7 بازي تنها 2 امتياز كســب كرده و به 
منچسترســيتي هم 1-۴ باخته بود اما آب از آب تكان نخورد 
چون آرتتا در باكسينگ دي موفق شد همه  چيز را جبران كند و 
7بازي پياپي هم نبازد. فعال آنتونيو كونته، زين الدين زيدان، سم 
آالردايس و ونگر تيم ندارند و هواداران آرسنال دعا مي كنند يكي 

از اينها جاي آرتتا را روي نيمكت بگيرد. 

لوكاكو، همان هميشگي

لوكاكو غيراز دوره اول حضورش در چلســي هر جا كه بوده در 
بازي اول براي تيمــش گل زده. او اين بار هم ترك عادت نكرد 
و براي گلزني به آرســنال تنها به 15دقيقه زمان نياز داشت. 
اين سومين گل عمر لوكاكو به اين تيم بود. او 36۴۸روز پيش 
نخستين بازي اش را براي چلسي انجام داده بود. در نخستين 
بازي براي اندرلخت مقابل زولته وارخم گل زد )30دقيقه پس 
از ورود(، در نخستين بازي اش براي وست بروم 9دقيقه زمان 
مي خواست تا به ليورپول گل بزند، در اورتون هم 29دقيقه 
طول كشيد تا در نخســتين بازي اش به وستهم گل بزند. 
وقتي در منچستر بود 2 گل به همين وستهم زد درحالي كه 
33دقيقه از بازي گذشته بود. با پيراهن اينتر هم در نخستين 

بازي پس از 60دقيقه دروازه لچه را باز كرد.

ركورد منفي آرسنال

اولين بار در تاريخ 11۸ساله باشــگاه لندني بود كه آرسنال در 
2 بازي ابتدايي گلي وارد دروازه حريفان نمي كند. آرسنالي ها 
اولين بار هم هست كه از آگوســت1992 به  اين سو در منطقه 
سقوط قرار گرفته اند. آرتتا در 60بار مربيگري در آرسنال 20تاي 
آن را باخته؛ يعني يك سوم بازي ها را شكست خورده. آرسن ونگر 
كبير اين تعداد باخت را در 116مسابقه متحمل شده بود. اميد به 
گل براي آرسنال 7۸.2 است در برابر اميد به گل تيم هاي حريف 

كه نرخ آن 7۸.9 تخمين زده شده است.

لوريس در عدد300

هوگو لوريس با حضور در دومين برد يك بــر صفر تاتنهام با نونو 
اسپريتو در اين فصل به يك ركورد شخصي هم رسيد. او با عبور از 
ركورد 299بازي دارن اندرتون با پيراهن تاتنهام به ركورد 300بازي 
براي اين تيم دست يافت كه بيشترين سابقه بازي در تاريخ ليگ 
براي باشگاه لندني اســت؛ 300بازي )26777 دقيقه(، 319گل 

خورده، 106كلين شيت، مهار ۸13شوت و مهار 5 ضربه پنالتي.

مورينيو سريع تر از همه

اولين برد مورينيو با آاس رم در سري آ او را صاحب يك ركورد عالي 
در اين ليگ كرد. آقاي خاص در 77بار مربيگري در سري آ به آمار 
50برد رسيد كه سريع تر از هر مربي ديگري از فصل 199۴-1995 
تاكنون اســت. او در الليگا و ليگ برتر هم ركورد مشابهي را ثبت 
كرده بود؛ ليگ برتر 50 برد در 63بازي )چلســي(، الليگا 50برد 

در 62 بازي )رئال مادريد( و سري آ 50برد در 77بازي )اينتر، رم(.

امير عابدزاده در دومين هفته از الليگا2 باز هم كلين شيت كرد و اين بار به عنوان بهترين بازيكن ميدان هم انتخاب شد

درخشش دنباله دار يك ستاره

رومانو، خبرنگار معروف فوتبالي پيش از ديدار تيم هاي اودينزه و يوونتوس 
اعالم كرده بود كه كريســتيانو رونالدو مي خواهد باشگاه ايتاليايي را ترك 
كند. آلگري، سرمربي تيم و ندود، مدير ورزشي اين خبر را تكذيب و اعالم 
كردند كه مهاجم پرتغالي فصل آخر قراردادش را هم در يوونتوس به پايان 
خواهد برد. اما وقتي نامي از كريســتيانو در تركيب اوليــه تيم در بازي با 
اودينزه ديده نشد، شايعات تشديد يافت و خيلي ها باور كردند كه رونالدو 
ممكن است در روزهاي باقي مانده تا پايان همين پنجره نقل وانتقاالتي به 
تيمي ديگر برود. اخبار رسيده حين بازي حكايت از آن داشت كه رونالدو 
به خواست خودش نيمكت نشين شده، اما حرف هاي آلگري پس از مسابقه 
رنگ و بوي ديگري داشــت: »رونالدو خوب كار كرد؛ با او حرف زدم و به او 
گفتم كه بهتر است كار را از روي نيمكت آغاز كند. بعد كه وارد زمين شد 
خوب بازي كرد.« اين يعني به خواست خودش نيمكت نشين نشده. اخالق 
آلگري اين جوري است كه با ستاره ها به مشكل مي خورد. او تاكتيكش را 
بيشتر از بازيكنانش دوست دارد. وقتي يووه 2 بر صفر جلو بود، تيم را كامال 
عقب كشيد و وقتي تيمي شزني را درون دروازه دارد، اين تاكتيك ريسك 
بااليي است. رونالدو در نخستين بازي اش در بيستمين فصل حضورش در 
فوتبال حرفه اي تنها در 30دقيقه پاياني به ميدان رفت اما مثلث او، كيه زا و 
ديباال خيلي اميدواركننده نشان داد. او در ثانيه هاي پاياني گل سوم تيمش 
را وارد دروازه حريف كرد اما اين گل به دليل آفســايد ميلي متري از سوي 
كمك داور ويدئويي مردود اعالم شــد. اين دومين باري است كه گل او در 

هفته ابتدايي سري آ توسط VAR رد مي شود.

عكس خبر

در حالی كه در فوتبال فرانســه همه حواس ها به مسی و پاری سن ژرمن و 
انتقادات از مالك قطری اين تيم پاريسی است، دو تيم ديگر فرانسوی نگاه 
جهانيان را به خودشــان جلب كردند، اما نه با ريخت وپاش و خريد ستاره، 
بلكه با دعوا.  معموال وقتی يك پای يك مسابقه تيم مارسی باشد، احتمال به 
جنجال كشيده شدن آن مسابقه وجود دارد. اين بار در هفته سوم ليگ فرانسه 

ديدار بين مارسی و نيس به آشوب كشيده شد اما استثنائا هواداران مارسی 
مقصر نبودند و جنجال را تماشاگران نيس به بار آوردند. در ورزشگاه آليانتس 
ريويرا تيم ميزبان تا دقيقه۷۵ با تك گل كسپر دولبرگ سوئدی از حريف خود 
پيش بود كه تماشاگران نيس پس از توهين  به بازيكنان تيم ميهمان، ضربه 
آخر اســتاد را هم وارد كردند.  يكی از آنها يك بطری آب را به سر ديميتری 

پايه، ملی پوش سابق تيم ملی فرانســه پرت كرد اما پايه بالفاصله از جايش 
بلند شد و بطری را با خشم به سمت اولتراهای پشت دروازه تيم نيس كوبيد. 
او كه دلش خنك نشده بود، يك بطری ديگر هم از روی زمين پيدا كرد و آن 
را هم به سمت تماشاگران انداخت. در اين لحظه همبازيانش و از همه بيشتر 
آلوارو گونسالس اين حركت را تكرار كردند و هرچه بطری دم دستشان بود 
انداختند سمت هواداران نيس. هواداران خشمگين كه انتظار اين واكنش را 
نداشتند بهشان برخورد و با عبور از سد ماموران حراست تابلوهای كنار زمين 
را انداختند و خودشان را به چمن رساندند و با بازيكنان مارسی درگير شدند. 
يك نفر هم كه تابلوی تبليغاتی روی او افتاده بود، به شدت آسيب ديد و توسط 

اورژانس به بيمارستان انتقال يافت.  در همين حين داور بازی را قطع كرد و همه 
بازيكنان را به رختكن های تيم شان فراخواند. 3 فرد نوجوان زير سن قانونی 
دستگير و تحويل خانواده هايشان شدند. داور وقتی جو آرام شد تصميم به 
ادامه بازی گرفت اما بازيكنان مارسی كه تعدادی از آنها كتك خورده بودند 
حاضر به بازگشت به زمين نشدند. داور تا دقيقه90 صبر كرد و سوت پايان 
مسابقه را به نشانه برنده شدن 3برصفر تيم نيس به صدا درآورد. نكته عجيب 
ديگر اين مسابقه، تشويق هواداران متخلف از سوی بازيكنان نيس بود؛ انگار 
آنها كتك زدن بازيكنان مارسی را تاييد كرده بودند. ممكن است با شكايت 

مارسی تصميم انضباطی و پيروزی 3برصفر نيس تغيير كند.

جنگ  بطری 
بازيكنان مارسی و هواداران نيس بدجور از خجالت هم درآمدند

گل طارمي پاك شد!
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بازي اول؛ بسكتبال

ايراني ها تا روز پنجشــنبه مســابقه ندارند و نخســتين مسابقه در 
پارالمپيــك توكيو را بسكتباليســت ها انجام مي دهنــد. تيم ملي 
بسكتبال با ويلچر ايران ساعت10:15 با استراليا بازي دارد. بازي ها 
شروع نشده، تيم ايران با نخستين بدشانسي روبه رو شد. تست كروناي 
مرتضي عابدي، بازيكن اصلي تيم قبل از اينكه كاروان به سمت توكيو 
حركت كند، مثبت شد و تيم را شــوكه كرد. با نبود عابدي، عباس 
آقاكوچكي ســرمربي تيم ملي نگران 2 بازي سخت تيم با استراليا و 
آمريكاست. الجزاير، انگليس و آلمان هم در گروه ايران حضور دارند و 
سرمربي گفته كه در اين 3بازي بقيه مي توانند جاي خالي عابدي را پر 
كنند. بازي با آمريكا روز جمعه برگزار مي شود، ايران شنبه با الجزاير، 

يكشنبه با انگليس و دوشنبه با آلمان بازي دارد.

دووميداني؛ مثل هميشه شلوغ 

دووميداني ايران هميشــه با بيشترين ورزشــكار به پارالمپيك رفته 
و بيشترين مدال را هم به دســت آورده اســت. اين بار در توكيو هم از 
62ورزشكار ايران، 16نفر در رشــته دووميداني سهميه گرفته اند اما 
آيا مي توانند اين بار هم با دســت پر به ايران بازگردند؟ در 8دوره قبلي 
پارالمپيك، 135ايراني در دووميداني 35طال، 24نقره و 27برنز گرفته اند. 
بعد از پارالمپيك1992 بارسلون كه تيم 14نفره دووميداني 2مدال نقره 
و يك مدال برنز داشــت، از نظر تعداد مدال طال ضعيف ترين نتيجه در 
بازي هاي ريو به دست آمد؛ 27نفر اعزام شدند و يك طال، 6نقره و 5برنز 
گرفتند. سامان پاكباز نخستين نفر از تيم دووميداني است كه مسابقه 
مي دهد. او در پرتاب وزنه سهميه دارد و صبح شنبه در دايره پرتاب قرار 
مي گيرد. چند ساعت بعد از او هم امان اهلل پاي در پرتاب نيزه مسابقه دارد.

پارالمپيك

بازي هاي پارالمپيك 2020 توكيو از امروز با برگزاري مراســم 
افتتاحيه به طور رسمي آغاز مي شود. ايران كه نهمين حضورش 
در اين بازي ها را تجربه مي كند، با 62ورزشكار به توكيو رفته و قرار 
است در 10رشته مسابقه بدهد. ورزشكاران ايران در رشته هاي 
دووميداني، بســكتبال، تيراندازي با كمان، واليبال نشســته، 
وزنه برداري، جودو، دوچرخه ســواري، تيرانــدازي، قايقراني و 
تكواندو ســهميه گرفته اند. اين بازي ها 14شهريور با برگزاري 

مراسم اختتاميه به پايان مي رسد.

از امروز با پارالمپيك توكيو

جدول 8296

82
95

ه  
ـار

ــ
شم

ل 
د       و

ــ
ــ

ل ج
ــ

ــ
حـ

افقي:
 1- پــور- خيــال و گمان- 

نمايان
2- شــليك پياپي گلوله- از 
شاگردان امام جعفرصادق)ع(

3- ســيخونك- آبادكننده- 
كوه آتشفشاني ايتاليا- اشاره 

به دور
4- از واجبات نمــاز- امر به 

يافتن- خودداري كردن
5- نامي دخترانه- ماگنت- 

پايتخت سوئيس
6- چــاق و فربه- شــوهر- 
سياره اي در همسايگي زمين

7- از پونــه بــدش مي آيد!- 
بيگانگان- عبادتگاه مسيحيان

8- مذكــر- زندانــي- تخم 
ماهي- پشته خاك

9- جانوري دوزيست شبيه 
مارمولــك- آش هفت دانه- 

جمله قرآني
10- نيكورو- پرنمك- قبل 

از ورزش
11- مراسم سوگواري براي 
ميــت- دوي اســتقامت- 

نزديكي به خداوند
12- چهارپــاي باركــش- 
نخستين قوم ايراني- پوشش

13- حرف فاصله- آتشخانه- 
جوينده راه- صداي پنچري

14- نقــاش سوررئاليســت 

بلژيكي و خالق تابلوي پســر 
انسان- گياهي

بــع  15- دلواپــس- از توا
مثلثاتي- خاصيــت ارتجاعي 

دارد
  

عمودي:
1- عبادت كــردن- از تداول 

افتاده- قطار
2- فيلمــي ســاخته بهرام 
بيضايــي بــا بــازي مــژده 
فضانــورد  شمســايي- 
آمريكايي كه براي نخستين 

بار به كره  ماه قدم گذاشت 
3- پــروردگار- شـــــريك 
زندگي- ســراينده داروگ- 

آقاي آلماني
4- به دار آويختن- پيامبري 
كه خانــه كعبــه را بنا كرد- 

فيلسوفان
5- چنــد رأي- ذبح كننده 

شتر- دريانورد
6- واسطه- حبل الوريد

7- مالزم- پيش غذا- بريدن 
شاخه هاي زائد

8- دو يار همقــد- دانه هاي 
خوراكي- اقيانــوس كبير- 

حرف دهن كجي
9- جايي كــه همگان در آن 
حضور دارند- نــوار تزئيني- 

عنكبوت

10- نوشتاري- ترد و ظريف
11- حوض تزئينــي- نوعي ماهي 

استخواني آب هاي شيرين- كاال
12- آشنا- ملت ها- دگرگون شده

13- ويتاميــن انعقاد خون- هواي 
گرفته- شريف تر- تعطيلي

14- اثــري به قلم يوجيــل اونيل، 
نويسنده آمريكايي- در هم تنيدن

15- ريســمان- مصالح حاصل از 
تخريب ساختمان- شــرح جزء به 

جزء آيات قرآن

سرپدشابداشجرخ
هناراينيسحماما
يگلمجربكاتماق
مختتبكنمادهنا
دومناوريسيتن

ااساكعناينعي
حيربتيزبانسح
صخشترتشينتامم
اشمزينكدقانا

كيالهراكرههس
مببادايشالتم

ليبسلسنايباگم
اجانتلوريبگار
حانجلاوذرهچونم
تركلسنروتهريت 15
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مســابقات واليبال قهرماني نوجوانان جهان از امروز آغاز مي شود و سالن 
12هزار نفري آزادي كه مي توانست 10روز پرهيجان را پشت سر بگذارد، 
با توجه به شيوع كرونا در تهران در حبابي خالي، از تيم ها ميزباني مي كند.  
هفدهمين دوره مسابقات پسران زير 19سال قرار بود با حضور 20تيم برگزار 

شود ولي مثبت شدن تست پي سي آر بازيكنان دومينيكن و گواتماال مسابقات 
را 18تيمي كرد. دور مقدماتي در 4گروه 5تيمي برگزار مي شود.  حذف 2 تيم 
تاثيري در گروه بندي ها ندارد و نتايج بازي همه تيم ها با اين دو تيم 3 بر صفر 
ثبت مي شود. 4تيم اول هر گروه به مرحله بعد صعود مي كنند. ايران در گروه 
اول بازي مي كند و امروز در روز اول مسابقات بايد با گواتماال بازي مي  كرد كه 
طبعا اين بازي به خاطر حذف گواتماال 3 بر صفر به سود ايران اعالم مي شود. 
هند، لهستان و نيجريه ديگر هم  گروهي هاي ميزبان هستند.  ايران تجربه 
حضور در 12دوره اين مسابقات را دارد و 6بار روي سكو رفته است؛ 2قهرماني 
با مربيگري ســت كوويچ، يك قهرماني با محمد وكيلي، 2نايب قهرماني با 

ســت كوويچ و مصطفي كارخانه و باالخره يك مقام سومي هم با مربيگري 
ناصر شهنازي. در دوره قبل مسابقات در تونس، ايران با محمد وكيلي پنجم 
جهان شد.  در اين گروه ســني هم برزيل با 6قهرماني و يك نايب قهرماني 
بيشترين افتخارات را دارد. روسيه با 3مدال طال، 2نقره و يك برنز در رده دوم 
و ايران تيم سوم است. در اين دوره تيم نوجوانان ايران با مسعود آرمات در 
مسابقات شركت مي كند. ايلشن داوودی پور، عرشيا به نژاد، يوسف كاظمی، 
عرفان نوروزی، شــايان ســپهری فرد، اميرمحمد حيدری زاد، اميرمحمد 
گلزاده، مبين نصری، عرفان اصغرپور، يونس جوان، پوريا حســين خانزاده 
و سجاد جلوداريان 12بازيكن ايران در اين رقابت ها هستند.  مسابقات در 

حباب و بدون تماشاگر و طبق قوانين سختگيرانه فدراسيون جهاني برگزار 
 مي شود. سالن 12هزار نفري آزادي و سالن فدراسيون واليبال محل برگزاري

 مسابقات هستند.

    برنامه بازي هاي ايران در مرحله مقدماتي:

  ايران................................................... هند، ساعت 19؛ چهارشنبه 3 شهريور
  ايران ................................................... لهستان، ساعت 19؛ جمعه 5 شهريور
  ايران........................................................ نيجريه، ساعت 19؛ شنبه 6 شهريور

رقابت هاي كشتي فرنگي قهرماني جوانان جهان در روسيه به پايان رسيد و تيم ايران با كسب يك 
مدال طال، يك نقره و 5 برنز به عنوان نايب قهرماني جهان دست يافت. در اين مسابقات اميررضا 
ده بزرگي در وزن 55كيلوگرم به مدال طال رسيد، سعيد اسماعيلي در 60كيلوگرم نقره گرفت و 
5مدال برنز هم توسط ايمان محمدي در 63كيلوگرم، محمدحسين آذرم دخت در 77كيلوگرم، 
محمد ناقوسي در 82كيلوگرم، مرتضي القوسي در 97كيلوگرم و اميرمحمد بيات در 130كيلوگرم 
به دست آمد. در اين مسابقات تيم روسيه با 183امتياز به عنوان قهرماني رسيد، ايران با 130امتياز 

دوم شد و تيم آذربايجان با 101امتياز روي سكوي سوم ايستاد.

روح اهلل ميكائيلي، سرمربي تيم ملي كشتي فرنگي جوانان پس از نايب قهرماني در اين رقابت ها 
گفت: »اين نايب قهرماني را به همه هموطنان تبريــك مي گويم. البته اميدوار بوديم كه تيم روي 
سكوي اول قرار بگيرد اما روسيه نســبت به ما عملكرد بهتري داشت. به هر حال كشتي فرنگي 
شــرايط ويژه اي دارد و با يك اشــتباه كوچك، كل نتيجه مي تواند برعكس شود. در هر صورت 
مسابقات االن تمام شده است و ما توانســتيم با يك طال، يك نقره و 5برنز نايب قهرمان شويم.« 
سرمربي تيم ملي كشــتي فرنگي با اشاره به برخي از شــاگردانش كه در اين مسابقات متحمل 
شكست شدند، گفت: »كشــتي گيراني كه باخته اند بايد انگيزه شــان را براي ادامه راه حفظ 

كنند، به خصوص كه اين انگيزه سبب مي شــود بتوانند در ميدان هاي بعدي به موفقيت برسند. 
كشتي گيراني كه به روسيه اعزام شــدند پتانســيل اين را دارند كه در دو سه سال آينده جزو 
بزرگساالن ما باشــند و براي ما افتخارآفريني كنند. خوشــحالم كه ثمره تالش مربيان سراسر 
كشور در پشتوانه سازي و كشف استعدادها را در جهاني روســيه ديديم و اميدوارم كه هميشه 
پرفروغ باشند و به كارشــان ادامه دهند.« پيش از نايب قهرماني فرنگي كاران، تيم كشتي آزاد 
 جوانان نيز با كسب 5مدال طال، يك نقره و يك برنز باالتر از روسيه و آمريكا قهرمان جوانان جهان 

شده بود.

 بعد از قهرماني جوانان ايران در كشتي آزاد فرنگي ايران، دوم جهان
جوانان فرنگي كار هم به عنوان نايب قهرماني جهان دست يافتند

ميزباني در حباب
تهران از امروز ميزبان مسابقات واليبال قهرماني نوجوانان جهان 

است و ايران فردا در اولين بازي اش مقابل هند قرار مي گيرد
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  خانه تاريخي هرمز پيرنيا زودتر مرمت شود
خانه تاریخي هرمز پيرنيا كه در مجاورت خانه مشيرالدوله در خيابان 
الله زار قراردارد وضع بســيار نامناســبي دارد و هر روز بيش از پيش 
تخریب مي شود. این بناي ارزشــمند، هنري و تاریخي در از دهه70 
بالتكليف به حال خود رها شده بود كه به تازگي خبر رسيده شهرداري 
این خانه را از ســتاد اجرایي فرمان امام )ره( خریداري كرده اســت 
و اميد داریم به زودي مرمت این خانه آغاز و امــكان بازدید آن براي 

عموم فراهم شود.
علي نيا از تهران 

   هنوز هم زيرساخت هاي حذف دفترچه هاي تامين اجتماعي 
فراهم نيست

حذف دفترچه هاي درماني بيمه تامين اجتماعي بدون فراهم كردن 
بسترهاي مناسب و پيش بيني هاي الزم، مشــكالت زیادي ازجمله 
عدم امكان نوشتن نسخه هاي خاص براي تهيه انسولين بيماران دیابتي 
و موارد مشابه دیگر فراهم كرده است و به نظر مي رسد نياز به بازنگري و 

چاپ محدودتر آنها هنوز هم هست.
 محمود بليغيان از اصفهان

   صداوســيما فقط مراكز كم جمعيِت تزريق واكسن را نشان 
مي دهد

مراكزي كه صدا وسيما نشان مي دهد و اغلب خلوت، بزرگ و پرنور و... 
هستند در كجاي تهران واقع شــده اند كه هر جا مي رویم با ازدحام و 
شلوغي و عدم رعایت موارد بهداشتي روبه رو هستيم. به عنوان نمونه 
 سري به مركز واكسيناسيون پارك قيطریه یا مركز بهداشت در بزرگراه 

شهيدبابایي بزنيد. احتمال گرفتن كرونا در آنجا حتمي است.
بيات از تهران 

پرسنل فني مرتب به بررسي و تعمير دستگاه هاي ديجيتال مشغولند
روابط عمومي شــركت بهره برداري قطارهاي شهري تهران و حومه 
پيرو چاپ پيام مردمي با عنوان »خاموشي صفحات نمایشگر مترو« 
در ستون با مردم روز 18مرداد پاسخ داده است: »احتراما ضمن تشكر 
از مسافر گرامي، به اطالع مي رســاند گرچه مسافر گرامي به صفحه 
نمایشگر ایستگاه خاصي اشــاره نكرده اند اما درصورت خاموشي یا 
خرابي این دستگاه دیجيتال و یا هر وســيله دیگري در فضاي مترو، 
پرسنل فني بالفاصله نسبت به بررسي و وصل كردن و درصورت نياز 
تعمير ات الزم اقدام خواهند كرد تا مسافران گرامي بتوانند هرچه بهتر 

و بيشتر از خدمات مترو استفاده كنند«.

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

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

با مردم

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

پاسخ مسئوالن

آتش سوزي در اتوبوسي در آزادراه 
قم-تهران 20سرنشــين آن را تا 
یك قدمي مرگ پيش بــرد؛ اما 
تخليه بــه موقع اتوبــوس آنها را 
از مــرگ نجــات داد. به گزارش 
همشهري، این اتوبوس كه صبح 
دیروز از قم به سوي تهران به راه 
افتاده بود حدود ساعت12:30 به 
محدوده واوان رسيد اما ناگهان 
دچار آتش سوزي شد. سرهنگ 
نوراهلل خادم، رئيــس پليس راه 

پایتخت در این باره گفت: حادثه در محدوده واوان رخ داد و بنا به گفته شاهدان و مسافران اتوبوس، 
آتش سوزي از قسمت موتور اتوبوس شروع شد و درست در همين لحظه بالفاصله همه مسافران از 
اتوبوس خارج شدند. خادم با بيان اینكه این اتوبوس داراي 20مسافر   و از مالیر به سمت تهران در 
حال حركت بود، گفت: با خروج مسافران از اتوبوس، شعله هاي آتش به سرعت تمام این اتوبوس 
را فرا گرفت و اتوبوس به طور كامل در آتش سوخت. به گفته رئيس پليس راه پایتخت این حادثه 

خسارت جاني نداشت و علت وقوع این حادثه در حال بررسي است.

»وقتي از خواب بيدار شدم، صدایي در ذهنم به من دستور داد تا پدرم را كه هنوز در خواب بود به 
قتل برسانم.« این اعترافات پسري جوان است كه به تازگي به اتهام قتل پدرش بازداشت شده است.

به گزارش همشهري، عصر شنبه جنایتي هولناك در جنوب پایتخت رخ داد. مقتول مردي بود كه 
بر اثر اصابت ضربات چكش به سرش جانش را از دست داده بود. عامل قتل پسر وي بود كه همانجا 
منتظر ورود پليس نشسته بود و مأموران او را دستگير كردند. مادر خانواده كه شاهد جنایت بود 
در تحقيقات گفت: پسرم از مدت ها قبل از اختالالت رواني رنج مي برد و بيماري روحي داشت. روز 
حادثه هر 3نفر در خواب ظهرگاهي بودیم كه ناگهان با شنيدن سر و صدا از خواب پریدم و با صحنه 
هولناكي مواجه شدم. پسرم با چكشي خونين باالي سر پدرش بود. او چند ضربه به سر او زده بود 

و من كه وحشت كرده بودم، فورا موبایلم را برداشتم و از خانه بيرون رفتم و به پليس زنگ زدم.
با دستگيري عامل جنایت جسد مقتول به پزشــكي قانوني و متهم به اداره آگاهي منتقل شدند. 
پسر جوان در همان بازجویي هاي اوليه به قتل پدرش اقرار كرد وگفت: چند وقتي بود كه صداهاي 
عجيبي مي شــنيدم. صداهایي كه از من مي خواســتند كاري را انجام بدهم. اكثر وقت ها سعي 
مي كردم اهميتي به صداها ندهم اما نمي شد. ناچار بودم براي اینكه صداها قطع بشود هرچه آنها 
مي گویند را انجام بدهم. وي ادامه داد: روز حادثه پدر و مادرم خواب بودند. من هم چرت كوتاهي 
زدم و بعد از اینكه چشــمانم را باز كردم باز صداهایي را شنيدم. صداهایي كه در ذهنم مي گفتند 
پدرت را بكش و جانش را بگير. من هيچ انگيزه اي براي قتل نداشــتم چون با پدرم اختالفي هم 
نداشتم. وي ادامه داد: سعي كردم به صداها اهميتي ندهم اما مرتب در گوشم تكرار مي شد كه پدرت 
را بكش. من هم چكش برداشتم و با آن جان پدرم را گرفتم. چون مي خواستم صداها دست از سرم 
بردارند و پس از قتل، صداها قطع شد. با اعترافات پسر جوان براي وي قرار بازداشت صادر شده و او 

براي بررسي سالمت رواني اش به پزشكي قانوني معرفي شده است.

 مرد جوان وقتي مخفيانه به بررسي 
گوشــي تلفن همراه همســرش جنايي

پرداخت و متوجه پيام هاي مردي 
غریبه شد، نقشه انتقام جویي كشيد كه این نقشه 
با قتل همسرش و زخمي شدن مادر زنش و مرد 
غریبه پایان یافت. به گزارش همشهري، چند روز 
قبل مردي 28ســاله كــه مدتي بود بــه رفتار 
همسرش مشكوك شده بود، مخفيانه گوشي او را 
برداشت و شروع به بررســي آن كرد و این آغاز 

ماجرایي شد كه پایاني هولناك داشت.
آن روز مرد جوان در گوشي همسرش با پيام هاي 
مردي ناشناس روبه رو شد كه باعث عصبانيتش 
شد. همسرش مي گفت كه این مرد در محله آنها 
زندگي مي كند و گاهي بــا او تماس مي گيرد و 
پيام مي فرستد تا درباره مسائل كاري و زندگي 
با او مشــورت كند، اما مرد جوان قانع نشــد و 
عصبانيتش آنقدر پيش رفت كه نقشــه اي شوم 
كشيد. او از همسرش خواست تا با مرد غریبه قرار 
بگذارد كه با یكدیگر صحبت كنند. زن به تصور 
اینكه با دعوت این مرد شــك ها و بدگماني هاي 
شوهرش پایان مي یابد، مرد غریبه را به خانه شان 
دعوت كرد و همه  چيز براي نقشه اي كه مرد جوان 

در ذهنش داشت مهيا شد.

سحرگاه خونين 
ســحرگاه دیروز، اول شــهریور ماه به مأموران 
پليس پایتخت خبر رســيد كه یــك درگيري 
خانوادگي در خانه اي ویالیي در تهران رخ داده 
است. پس از اعالم این گزارش تيمي از كارآگاهان 
در محل حادثه حضور یافتنــد و با پيكر خونين 
زني جوان، مــادرش و مردي ناشــناس روبه رو 
شدند. ضارب شــوهر زن جوان بود كه با ضربات 
چاقو، همسرش، مادرزنش و مرد غریبه را زخمي 
كرده و فراري شده بود. پدر زن ضارب، تنها فردي 
بود كه از این حادثه جان ســالم به در برده بود. 
او همچنان در شــوك بود و باورش نمي شد كه 

دامادش در مقابل چشــمانش، صحنه هولناكي 
را رقم زده است. طولي نكشــيد كه اورژانس در 
محل حاضر شــد و با انجام معاینات، مشخص 
شد كه زن جوان كه 27ساله بود، به دليل شدت 
جراحات جانش را از دست  داده اما مادرش و مرد 
غریبه هنوز  نفس مي كشيدند كه براي درمان به 
بيمارستان انتقال یافتند. به این ترتيب، گزارش 
این جنایت به قاضي رحيم دشــتبان، بازپرس 
ویژه قتل پایتخت اعالم شد و او به همراه تيمي از 
كارآگاهان تجسس پليس آگاهي تهران در محل 

جنایت حضور یافتند.

انتقام مرگبار 
پدر زن ضارب هنوز در شــوك بود و به درستي 
نمي توانست صحبت كند. او به كارآگاهان گفت: 
چند وقتي مي شد كه دخترم و دامادم با یكدیگر 
دچار اختالف شده بودند. آنها چند سالي بود كه 
با یكدیگر ازدواج كــرده بودند و صاحب كودكي 
4ساله بودند اما بعد از سال ها زندگي در آرامش، 

دچار اختالف شده بودند.
 وي ادامه داد: یــك روز قبل، دامادم به من زنگ 
زد و گفت با دخترم درگير شــده است. او از من 
خواست تا به همراه همســرم به خانه آنها بروم 
تا درخصوص اختالفات خانوادگي شان صحبت 
كنيم. در واقع قصدش این بود كه از دخترم گالیه 
و شكایت كند. من هم بي خبر از اینكه قرار است 
چه حادثه تلخي رخ بدهد، صبــح روز حادثه به 

همراه همسرم راهي خانه دختر و دامادم شدم.
وي ادامه داد: ســاعت حدود 6صبــح بود كه به 
آنجا رفتيم و دقایقي بعد مردي غریبه وارد خانه 
دختر و دامادم شد. به محض اینكه وي وارد خانه 
شــد، ناگهان دامادم با چاقو به سمت مرد غریبه 
هجوم برد. ابتدا او را زد و پــس از آن ضرباتي به 
دخترم زد و همسرم كه به سمت دامادم هجوم 
برده بود تا مانع شود نيز با ضربات چاقوي دامادم 
زخمي شد. من به شدت شوكه شده بودم و آنچه 
با چشمانم مي دیدم را باور نمي كردم. پس از این 
اتفاق، دامادم فرار كرد و من همچنان شوكه بودم 

كه همسایه ها را خبر كرده و به پليس زنگ زدم.
بررســي ها حكایت از این داشــت كه زن جوان 
)مقتول( از چند وقت قبل بــا مرد غریبه ارتباط 
تلفني داشته و وقتي همسر 28ساله اش متوجه 
این ارتباط شده، از او خواسته بود كه با مرد غریبه 
تماس بگيــرد و وي را به خانه دعــوت كند. زن 
جوان نيز ساعت 6صبح اول شــهریور ماه با مرد 
غریبه تماس گرفتــه و او را به خانه دعوت كرده 
بود. از سوي دیگر عامل جنایت همزمان پدر زن و 
مادرزنش را هم به این بهانه كه با همسرش دچار 
اختالف شــده به خانه اش دعوت كرده بود تا در 
حضور آنها نقشه اي را كه در سر داشته عملي كند. 
وي پس از این حادثه هولناك از خانه متواري شد 
كه با دستور قاضي جنایي، گروهي از كارآگاهان 
اداره دهم پليس آگاهي تهران مأمور شــدند تا 

هرچه زودتر متهم فراري را بازداشت كنند.

 نجات 20نفر از اتوبوس آتش گرفته
در آزادراه قم-تهران

 ادعاي عجيب قاتل پدر: 
صدايي دستور قتل پدر را داد

پيام هايي كه بوي 
جنايت مي داد 

مرد جوان پس از قتل همسرش 

و زخمي كردن 2نفر ديگر، پا به 

فرار گذاشت
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»مردآزاد«
همچنانمیفروشد

»مرد آزاد« براي دومين هفته پرفروش ترین 
فيلم آمریكاي شمالي شد.

به گزارش لس آنجلس تایمز، ســينماهاي 
آمریكاي شــمالي این آخر هفتــه ميزبان 
4 فيلم جدید با حضور ســتاره هاي مطرح 
ســينما بودند كه از این ميان آن فيلمي با 
بيشترین استقبال روبه رو شد كه سگ هاي 
انيميشني نقش اول آن را برعهده داشتند. 
این انيميشــن با وجود موفقيتــي كه در 
اكران افتتاحيه داشت، نتوانست جاي فيلم 
اكشن-كمدي مرد آزاد را در صدر فهرست 
فيلم هاي پرفروش گيشه بگيرد و این فيلم 
براي دومين هفته متوالي صدرنشين باقي 

ماند.
فيلم ســگ هاي نگهبان محصول كمپاني 
پارامونت كه همزمان روي سرویس استریم 
پارامونت پالس نيز پخش شــد، در 3 روز 
اول اكران 13 ميليــون دالر بليت فروخت 
و از بيــن 4 فيلــم جدیدي كــه این هفته 
اكران شــدند یعني فيلم اكشن محافظ با 
بازي مایــكل كيتون و مگي كيــو، فيلم 
علمي- تخيلــي و مهيج خاطره پردازي با 
نقش آفریني هيو جكمن و فيلم ترسناك و 
روان شناختي خانه شب با بازي ربكا هال كه 
از قضا نقدهاي مثبتي هــم دریافت كرده 
بود، با استقبال بيشتري از سوي مخاطبان 
روبه رو شد؛ محافظ و خانه شب هر كدام 
تنها 2 ميليــون و 900 هــزار دالر فروش 
كردند و خاطره پردازي كه نخستين تجربه 
سينمایي سازنده سریال محبوب وست ورلد 
است، در 3 هزار و 26۵ سالن تنها 2 ميليون 

دالر فروخت.

رتبه اول فهرســت پرفروش ترین فيلم هاي 
این آخر هفته به فيلم مــرد آزاد محصول 
مشترك استودیو قرن بيستم و دیزني رسيد 
كه منحصرا روي پرده سينماها اكران شده 
است. این فيلم این آخر هفته 18 ميليون و 
800 هزار دالر فروش كرد و مجموع فروش 
آن در گيشــه جهاني به 112 ميليون دالر 

رسيد.
در فيلم مرد آزاد كه به مــرز ميان دنياي 
واقعي و مجازي مي پردازد، یك ضدقهرمان با 
بازي رایان رینولدز ستاره معروف هاليوودي 
وجود دارد كه وقتي مي فهمد از كاراكترهاي 
یك بازي ویدئویي است، تصميم مي گيرد 
كنترل سرنوشتش را به دســت گيرد. این 
فيلم هفته گذشته نيز با فروش فراتر از انتظار 
28 ميليون و 400 هزار دالر، گيشه آمریكاي 

شمالي را فتح كرد.
فيلم گشت و گذار در جنگل با بازي اميلي 
بالنت و دوایــن جانســون در چهارمين 
هفته از اكران، پس از مرد آزاد و سگ هاي 
نگهبان ســومين فيلم پرفروش هفته شد. 
این فيلم اكشــن و ماجراجویانه تاكنون در 
مجموع 1۷4 ميليون دالر در گيشه جهاني 

فروش كرده است.

چندسطردرسوگمحمدرضاحکیمی
آخرینشمایلنسلیبیجایگزین

محمدرضا حكيمــي، مجموعه اي بــود از ویژگي هایي 
كه از دور احتمــاال متناقض به نظر مي رســد. از پيوند 
با ســنت و تحصيل در سنتي ترین شــكل مدرسه هاي 
دیني و شاگردي بســياري از عالماني كه از بزرگ ترین 
نمایندگان سنت اسالمي- شــيعي به شمار مي روند تا 
حضور در مؤسســه هایي كه از نمادهاي ایران مدرن در 
دهه هاي 40 و ۵0 شمسي محســوب مي شوند. یعني 
فرانكلين و همنشيني و دوستي با روشنفكرانی كه ذیل 
مجموعه آدم های سكوالر قرار مي گيرند و در عين حال 
دوستي با نواندیشــان دیني كه او خود جزئي از آنها به 

شمار مي رود.
مجموعــه ویژگي هایــي كــه در روزگار معاصــر در 
كمتر كســي جمع شــده و همه اینها، حكيمي را به 
شخصيتي یگانه تبدیل كرده است كه كمتر همانند و 
جایگزیني براي او مي توان یافت. بخشي از جذابيت هاي 
حكيمي براي نســل امروز، حاصل كنار هم نشستن 

این تناقض هاســت. همچنان كه محمدرضا حكيمي 
»هویت صنفي روحاني« را نوشــته و لباس روحاني به 
تن نمي كند و كم كم ســيمایي شبيه پيران اساطيري 
پيدا مي كند هــم یكي از جذابيت هــاي ظاهري او به 

شمار مي رود.
-محمدرضا حكيمي از نسل نواندیشاني است كه در 
سال هاي مياني قرن چهاردهم تالش مي كند تا معارف 
دیني را به زباني نو بيــان كند. جریان نوگرایي دیني و 
كوشش براي به دست دادن قرائت تازه از سنت، ریشه 
دیرینه ای دارد و شــكل هاي گوناگوني پيدا مي كند و 
مجموعه اي از تأليف، ترجمه، ســخنراني، نوشته هاي 
مطبوعاتي و حلقه هاي درسي و.... را شامل مي شود.در 
ميان امنا، به اجمال مي توان گفت محمدرضا حكيمي 
یكي از ســتاره هاي حلقه اي است كه شهرت بسياری 
پيدا مي كند و به  نوعي همه نسل نوی جوانان ایراني از 
دیدگاه ها ، سخنراني ها و كتاب هایشان بهره مي برند و 
از قضا بسياري از آنها خراساني اند. حلقه اي كه شامل 
علي شــریعتي ، فخرالدین حجازي ، پرویز خرسند و 
محمدرضا حكيمي مي شــود. در نگاهي گسترده تر؛ 

محمدتقي شریعتي ، استاد مرتضي مطهري و در نگاهي 
كلي تر حتي جالل الدین فارسي را نيز مي توان از اعضاي 
این حلقه به شمار آورد. رهبر انقالب حضرت آیت اهلل 
خامنه اي را نيز مي توان یكي از اعضــا یا نزدیكان این 

حلقه به شمار آورد.
ـ توجه به ادبيات امروز و ارائه دیدگاه ها به زباني ادیبانه 
كه مورد پسند نسل جوان باشد، یكي از ویژگي هاي این 
طيف است. چه ادبيات براي ایشان موضوعيت داشته و 
آثار همه نام هایي كه گذشت در یك نگاه كلي در حوزه 
ادبيات و نویســندگان صاحب ســبك قرار مي گيرد. 
در كســاني مثل فخرالدین حجازي و علي شــریعتي 
قدرت سخنوري به كمك نثر مي آید و در كساني مثل 
محمدرضا حكيمي و پرویز خرسند ویژگي هاي نثري 
بيشتر برجسته مي شود. در حقيقت محمدرضا حكيمي، 
علي شــریعتي ، فخرالدین حجازي و پرویز خرسند و 
حتي جالل الدین فارســي نثر مذهبي امروز را شكل 
مي دهند و هر كدام از مخاطبان، متناسب با سليقه اي 
كه دارد یكــي از اینها را انتخــاب مي كند. محمدرضا 
حكيمي از پایه گذاران نوعي نثر مذهبي است كه امروز 

حمایتاز150آلبومموسیقي
انجمن موسيقي شرایط خرید آثار موسيقایي را اعالم كرد 

244اثر موسيقایي براي خرید حمایتي مورد بررسي قرار مي گيرند.
علي نيكنام انزابي، مدیرعامل انجمن موســيقي ایــران به مهر گفت: 
با توجه به فراخوان منتشر شده، )دوشنبه اول شهریور( آخرین مهلتي 
است كه ناشران مي توانند نســبت به اعالم و معرفي ۵ اثر از آثاري كه 
تاكنون منتشــر كرده اند اقدامات الزم را انجام دهند. در همين راستا 
تاكنون نزدیك به 24 شركت براي فروش آلبوم هایشان اعالم آمادگي 
و آثارشان را به انجمن موسيقي معرفي كرده اند. این در حالي است كه 

طبق تازه ترین آماري كه تا به امروز احصا شــده نزدیك به 244 آلبوم 
به انجمن معرفي شــده اند كه ما مي توانيم 1۵0 اثر را براي خرید مورد 
بررسي قرار دهيم. مدیرعامل انجمن موسيقي ایران بيان كرد: براساس 
»طرح حمایت ساالنه آثار موسيقایي ناشران ایران« تمامي ناشران حوزه 
موسيقي در این مدت مي توانستند با ارسال فهرست پيشنهادي خود به 
انجمن موسيقي در این طرح شركت كنند. این در حالي بود كه فهرست 
پيشنهادي آلبوم هاي ناشران و تعداد هر اثر با توجه به آثار منتشر شده 
۵ سال گذشته هر ناشر و یا 10 عنوان پيشنهادي به انتخاب ناشر بود. 
ذكر این توضيح نيز الزم است كه تمامي آثار منتشر شده در حوزه هاي 
موسيقي كالسيك ایراني، كالسيك غربي، نواحي و تلفيقي مي توانستند 

براي حمایت در فهرست پيشنهادي ناشران قرار گيرد. نيكنام انزابي در 
بخش پایاني صحبت هایش گفت: براساس فراخوان منتشر شده، قيمت 
خریداري شده هر اثر توسط انجمن موســيقي بر مبناي عرف پخش 
آثار موســيقایي، با 30 درصد تخفيف از قيمت فروش قطعي هر اثر در 
فروشــگاه هاي عرضه محصوالت فرهنگي خواهد بود. ميزان حمایت 
و انتخاب آلبوم هم برعهده شــوراي خرید آثــار بوده كه این حمایت 
با توجه به نياز، پخش محصوالت و شــيوه توزیع بررسي خواهد شد. 
این در حالي است كه طي روزهاي آینده و بعد از پایان مهلت فراخوان 
آمار دقيق تري از ميزان آثار ارسال شده، آثاري خریداري شده به همراه 

اسامي آثار اطالع رساني خواهد شد.

ممكن است زیادي مرصع به نظر برسد اما الگو و نمونه 
اوليه نثر براي بسياري بوده است و طيفي از نواندیشان 
دیني و حوزویاني كه قلم به دست گرفته اند، تحت تأثير 
او بوده اند؛  از جواد محدثي و سيدابوالقاسم حسيني ژرفا 

تا رضا بابایي و محمد اسفندیاري.
- نمي توان درباره محمدرضا حكيمي نوشــت و از اثر 
جاودانه او »الحياه« ســخن نگفت. به تعبير دقيق تر؛ 
نمي توان درباره محمدرضا حكيمي نوشــت و از نگاه 
چپ گرایانه یا آنچه در سال هاي بعد نگاه عدالتخواهانه 
نام مي گيرد، سخني به ميان نياورد. »الحياه« در حقيقت 
قرائت عدالتخواهانه حكيمي از تاریخ اسالم و روایت هاي 
شيعه است. مجموعه اي كه ذیل نام بزرگ خود به عنوان 
یك دایره المعارف شيعي و نام محمدرضا حكيمي مانده 
و هيچ گاه مورد بررســي قرار نگرفته است، اما به نظر 
مي رســد صحت و اصالت  كتاب و رویكرد مولفان در 

انتخاب ها، جاي بحث بسياری دارد.
- اما فارغ از اینها آنچه محمدرضا حكيمي را محبوب 
عموم مي كند، عدالتخواهي اســت و ساده زیســتي و 
بي توجهي به ارزش هــاي دنيایــي و دوري از قدرت. 
محمدرضا حكيمي در ســال هاي قبل و بعد از انقالب 
موضع عدالتخواهانه و معترضانه خود را حفظ مي كند و 
به رغم نزدیكي با رهبران انقالب و دوستان و شاگرداني 
كه در ميان مسئوالن دارد، به قدرت نزدیك نمي شود 
مگر اینكه بخواهد صداي اعتراضي را به گوش كســي 
برســاند و تا پایان عمر، زندگي ســاده خود را حفظ 
مي كند و حتي مثــال در یكي از معــدود دفعاتي كه 
جایزه اي نصيب او مي شود )جایزه فارابي( در بيانيه اي 
عدالتخواهانه از پذیرفتن جایزه سر باز مي زند. اینهاست 
كه محبوبيت محمدرضا حكيمي را در سال هاي اخير 
صد چندان كرده است. اگر شهرت محمدرضا حكيمي 
و كوشش ارجمند او براي نوشتن كتابي به نام »مكتب 
تفكيك« نبود، احتماال این مكتب به عنوان  گرایشي از 
گرایش هاي فراموش شده و مهجور در ميان گرایش هاي 
حوزوي و سنتي بود و كسي به عنوان یك حلقه یا مكتب 
به آن توجه نمي كــرد. درحقيقت همه آنچه امروزه در 
خلوص شناخت دیني و تفكيك نظام عقالني و فلسفي 
و تصفيه سازوكار اســتداللي دین از فلسفه و... متمایز 
شده و پيروان و مخالفان بســياری یافته؛ بيشتر از هر 
كســي مدیون محمدرضا حكيمي است و نه دوستان 
، همفكران و هم ســخنان دیگر او در حوزه خراســان. 
محمدرضا حكيمي در كوشــش براي پيرایش دین و 
برساختن یك نظام تازه، الگو محسوب مي شود و كار 
او آغازگر راهي است كه در سویي دیگر در قرائت هاي 
روشنفكرانه و امروزي از دین مثل قبض و بط تئوریك 
شــریعت ادامه پيدا مي كند و مجموعــه اینها، نظام 
فكري دیني امروز ایران را شكل مي دهد. شاید قرائت 
محمدرضا حكيمي از دیــن در مكتب تفكيك، به زعم 
بســياري نوعي ارتجاع محسوب شــود اما نمي توان 
مجموعه بحث هایي را كه ذیل مكتب تفكيك صورت 
گرفته، به ویژه نگاه مخالفان و مجموعه استدالل هاي 
ایشــان را در تكثرگرایي در نگاه دیني امروز بي تأثير 
دانست. در سال هاي اخير، محمدرضا حكيمي به نظر 
بيشتر از اینكه یك شخصيت باشــد، به نوعي نماد و 
شمایل تبدیل شــده بود. شــمایل مردي كه زیست 
روشنفكرانه را از سر گذرانده و به سنت بازگشته است 
یا شاید شمایل مردي كه شاگرد ، همنشين و دوست 
مجموعه اي از متناقض ترین و غریب ترین آدم ها بوده 
است یا شاید شــمایل مردي كه به رغم بهره مندي از 
موهبت ها به ساده ترین شكل زندگي مي كند كه مبادا 
سبك زندگي او در تعارض با آنچه نوشته قرار نگيرد یا 
دست كم ساده زیستي همچنان زنده بماند یا او بتواند هر 

جا كه خواست فریاد بزند و اعتراض كند یا ...
اما بي تردید محمدرضا حكيمي تا سال ها جایگزیني 

نخواهد داشت.

»بي پرده « محصول سال2020 كمپاني نتفليكس، روایتي تازه 
از قصه اي قدیمي است. 

آالیژا، پســر جواني اســت كه به دنياي نوشــيدني ها و طعم ها 
عالقه مند اســت و مي خواهد با متخصص شدن در آن، به صورت 
جدي در ایــن حرفه مشــغول به كار شــود. اما پــدر كه وارث 
رستوران خانوادگي پدر بزرگ اســت، ترجيح مي دهد او را براي 
تداوم بخشــيدن به این ميراث خانوادگي تربيت كند تا با خيال 

راحت رستوران را به او واگذار كند. 
خانواده آالیژا قانونمند، منظم و محترمانه با یكدیگر رفتار مي كنند 
اما این اختالف هم كامال جدي اســت؛ زیر پوست شام هاي آرام 
خانوادگي، كار روزانه در رستوران خانوادگي و روابط پدر و پسر 

این مبارزه در جریان است.
 آالیژا حریم ها را رعایت مي كند و گفت وگو ها آرام و بدون تنش 
پيش مي روند اما پدر قواعــد خودســاخته را رعایت نمي كند، 
پيش روي حركت آالیژا سنگ اندازي مي كند و هدف هاي او را به 

رسميت نمي شناسد. 
پسر صبورانه تحمل مي كند تا آنكه مرگ ناگهاني مادر اوضاع را 
به هم مي ریزد. برخالف انتظار، مرگ مادر، پدر و پســر را به  هم 
نزدیك مي كند و این فضاي همكاري به سود پسر تمام مي شود 
و مردانگي و اهداف متفاوت او توســط پدر به رسميت شناخته 

مي شود.
یكي از مهم ترین مراحل رشد فرزندان، مرحله اي است كه آنها با 
پيدا كردن و تجربه كردن اهداف منحصر به فرد خود ازچارچوب 

پدر و مادر عبور مي كنند. 
این مرحله پشت سر گذاشــتن پدر به خصوص براي پسران كار 
بسيار سختي است كه گاهي مخالفت و ممانعت پدر آن را سخت تر 

نيز مي كند.
 اگر این در مرحله رشــد  پســران اتفاق نيفتد، زندگي زیرسایه 
ابژه قدیمي براي پســر ادامه مي یابد و یك مشــابه پدر باز توليد 
مي شــود كه براي زندگي در زمانه و شــرایط تازه آمادگي كافي 
نخواهد داشت و انگيزه هاي ناشي از درون سازي  اهداف شخصي و 

خالقيت هاي فردي در او ضعيف خواهد شد.
 درحالي كه وقتي فرزنــدان اهداف مورد عالقــه و خودیافته را 
پيگيري مي كنند، به شــكلي از رقابت با پــدر مي پردازند كه در 

افزایش موفقيت آنها نقش مهمي را ایفا مي كند.
طي كردن این فرایند براي والدین و فرزندان كارمشــكلي است. 
گاهي والدین این مرحله را گونــه اي از پایان یافتن خویش تلقي 
كرده و در مسير رشد مانع تراشي مي كنند تا فرزندان را در همان 

چارچوب امني كه خودشان تجربه كرده اند، نگه دارند.
 از ســوي دیگر تالش فرزندان براي بهتر شــدن از پدر و مادر و 
تبدیل شدن به یك شخصيت مستقل، احســاس عصيان و گناه 
براي آنان به همراه دارد. فيلم با سازش ميان پدر و پسر و پذیرفتن 
راهي كه او براي آینده انتخاب كرده، پایان مي یابد تا آالیژا با حل 

عقده ادیپ وارد دنياي رنگ ها و مزه ها شود. 

جمالرهنمایي
روانشناس

خداحافظيباپدر
روایتي تازه از ماجراهاي  پدر و پسري 
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پیامتسلیترهبرمعظمانقالب
درپیدرگذشتعالمهمحمدرضاحکیمی

حضرت آیت اهلل خامنه ای در پيامی درگذشــت عالــم و متفكر 
برجسته جناب آقای محمدرضا حكيمی را تسليت گفتند.

به گزارش پایگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، متن پيام 
رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحيم
با تأســف و تأثر خبر درگذشــت عالم و متفكر برجســته جناب 
آقای محمدرضا حكيمی قّدس اهلل نفســه را دریافت كردم. ایشان 
دانشــمندی جامع، ادیبی چيره دســت، اندیشــه ورزی نوآور و 

اسالم شناسی عدالتخواه بودند. 
ایشان عمر را فارغ از آرایه ها و پيرایه های مادی، در خدمت معارف 
واالی قرآن و سّنت گذرانده و آثاری ارزشمند از خود به جا نهادند. 
بهره گيری از محضر پر فيض و نفس گرِم استادان معرفت و معنویت 
در مشهد مقدس، ذخيره  ای از توكل و تعّبد و غنای نفس در دل و 
جان این شخصيت عزیز به جا نهاده بود كه تا آخر عمر با بركتش 

وی را استوار می داشت. 
اینجانب فقدان اندوهبــار این رفيق دیرین را بــه خاندان مكّرم 
حكيمی و بازماندگان به ویژه برادر بزرگوار ایشــان و نيز به همه 
دوستان و عالقمندان آن مرحوم تسليت عرض می كنم و رحمت و 

مغفرت الهی را برای وی مسألت می نمایم.

سیدعلیخامنهای
1شهریور1۴00
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كيوسك

 بحــران بنزین بــار دیگر آتش خشــم 
شهروندان لبناني را شعله ور كرده است؛ گزارش

شــهرونداني كه طي 2ســال گذشته با 
پيامدهاي یكي از شدیدترین بحران هاي اقتصادي در 
تاریخ معاصر جهان دست و پنجه نرم كرده اند. دولت 
لبنان با گذشت چندین هفته از معضل قحطي سوخت 
در این كشور، ســرانجام از روز دوشــنبه نرخ جدید 
حامل هاي انرژي را در سراسر كشور اعالم كرد. بر این 
اســاس، قيمت بنزین و مازوت در لبنان تا 66درصد 
گران شده است. البته باید توجه داشت كه این افزایش 
قيمت به معناي حذف كامل یارانه سوخت توسط بانك 
مركزي نيست و انتظار مي رود با اتخاذ تصميم نهایي 
براي حذف كامل یارانه هــا، قيمت بنزین تا 75درصد 
افزایش یابد. هم اكنون قيمت هر ليتر بنزین از حدود 
3800لير به بيش از 15هزار لير رسيده؛ این در حالي 
اســت كه دالر در بازارهاي لبنان باالتر از 20هزار لير 

معامله مي شود.
اگرچه پيش از این، دولت، پارلمــان و برخي احزاب 
لبناني به طور علني با تصميم بانك مركزي این كشور 
براي كاهش و لغو یارانه هاي ســوخت مخالفت كرده 
بودند، اما پس از برگزاري نشســت هاي فشرده ميان 
سران كشور طي روزهاي گذشته، سرانجام این تصميم 
به تأیيد پارلمان و هيأت دولت لبنان رســيد. ریاض 
ســالمه، رئيس بانك مركزي لبنان روز شنبه با اشاره 
به مخالفت هاي رسانه اي برخي شخصيت هاي سياسي 
با لغو یارانه ســوخت گفته بود: تمام سران كشور در 
جلسات شــوراي امنيت ملي از جزئيات این تصميم 
مطلع بودند. ذخایر ارزي ما دیگر بــراي تامين یارانه 
سوخت كافي نيســت و درصورت تداوم روند كنوني، 
باید از آخرین ذخایر ملي كه به منظور تهيه دارو و اداره 
شرایط اضطراري كشور پيش بيني شده، براي خرید 

بنزین و مازوت هزینه كنيم.

قاچاق و احتكار؛ 2كليدواژه اصلي بحران
علت تصميم دولــت و بانك مركزي لبنــان براي لغو 
یارانه هاي ســوخت، آن هم در شرایطي كه این كشور 
بحران اقتصادي بي ســابقه اي را پشت سر مي گذارد، 
چيســت؟ به عبارت دیگر چرا حاكمان لبنان با وجود 
تورم كمرشــكن فعلي كه در برخي كاالها به بيش از 
1100درصد رســيده، مي خواهند با افزایش قيمت 
بنزین موج تازه اي از تورم و گراني را در بازارهاي این 
كشور ایجاد كنند؟ براي پاسخ به این سؤال در درجه 
اول باید بدانيم نظام بانكــي و در نتيجه، ذخایر ارزي 
لبنان از سال2019 به دليل تحریم هاي خارجي و فساد 
داخلي در مسير فروپاشي تدریجي قرار گرفته است. به 
بيان روشن تر، دسترسي دولت و بانك مركزي لبنان 
به منابع ارزي نظير دالر و یــورو، روزبه روز محدودتر 
مي شود؛ آن هم درحالي كه خبري از منابع جایگزین 

به دليل تحریم یا فشارهاي خارجي نيست.
صندوق بين المللي پول كــه یكي از اصلي ترین منابع 
تامين ارز بانــك مركزي لبنان طي 3دهه گذشــته 
بوده )از طریق اســتقراض(، دیگر بــدون اصالحات 
اقتصادي در این كشور، مبارزه شفاف با فساد و اجراي 
سياست هاي ریاضت اقتصادي هيچ گونه كمك مالي 
در اختيار لبناني ها قــرار نمي دهد. از ســوي دیگر، 
كشورهایي نظير عربستان ســعودي و امارات كه طي 
ساليان گذشته با ســرمایه گذاري هاي گسترده خود 
نقش مهمي در تامين منابع ارزي لبنان داشته اند نيز 
حاال با سوءاستفاده از شــرایط بحراني لبنان، هرگونه 
اعطــاي كمك هاي مالي بــه این كشــور را منوط به 
پذیرش شروط سياسي، نظير خروج حزب اهلل از دولت 

و... كرده اند.

دولت و ســایر نهادهاي حاكميتي لبنان طي نزدیك 
به 3سال گذشــته، با توجه به فشــارهاي معيشتي و 
اعتراضات خياباني بي سابقه تالش كرده اند از هرگونه 
تصميمي كه مي تواند منجر به تشدید نارضایتي هاي 
مردمي شــود، پرهيز كنند، اما »قاچاق« و »احتكار« 
گســترده ســوخت، راهي به غير از لغو یارانه ها پيش 
روي آنان باقي نگذاشته است. به گزارش شبكه لبناني 
الجدید، با وجود آنكه بانك مركزي لبنان طي ماه هاي 
گذشته، در سایه بحران ارزي، نزدیك به 800ميليون 
دالر براي تامين یارانه سوخت هزینه كرده، اما بخش 
اعظم نقاط این كشــور با بحران ســوخت، صف هاي 
طوالني مقابل پمپ بنزین ها و بحران در تامين سوخت 
نيروگاه هاي برق روبه رو بوده اند. ریشه این آشفتگي با 
وجود هزینه باال براي یارانه سوخت به كجا برمي گردد؟ 
پاسخ روشن است؛ جریانات مفسد اقتصادي كه معموال 
به برخي از احزاب سياسي نزدیك هستند. آنها سوخت 
تهيه شــده با یارانه دولتي را یا به سوریه قاچاق كرده 
یا به اميد افزایش قيمت ها و دســتيابي به ســودهاي 

سرشار، احتكار مي كنند.
ریاض سالمه در مصاحبه با شــبكه ام تي وي لبنان با 
اشاره به این مسئله مي گوید: آخرین منابع ارزي كشور 
به دليل عقب ماندگي نظام یارانه ها در لبنان، هدر رفته 
و در جهت منافع مافياهاي اقتصادي مصرف مي شود. 
تحقيقات ارتش و ســازمان امنيت ملي لبنان نشــان 
مي دهد بخش گسترده اي از قاچاق و احتكار سوخت 
تهيه شــده با یارانه دولتي، مربوط به مناطق شمالي 
این كشور اســت. در این زمينه، تا كنون اسنادي دال 
بر حمایت برخي نمایندگان پارلمان لبنان )مشخصا 
2حزب المســتقبل و قوات( از شــبكه هاي قاچاق و 

احتكار نيز كشف شده است.
با این حال، تصميم دولــت و بانك مركزي به معناي 
افزایش فشارهاي معيشتي بر مردم است و در نتيجه، 
نارضایتي و اعتراض هاي آنان را به دنبال دارد. روزنامه 
االخبار كه ازجمله رســانه هاي منتقد بانك مركزي 
لبنان به شــمار مــي رود در این باره مي نویســد: در 
اصل ضرورت لغو یارانه هاي دولتي تردیدي نيســت. 
اقتصاد لبنان دیگر نمي تواند بار فساد و اهمال منابع 
عمومي را در ســایه بحران هاي داخلي و منطقه اي 
فعلي به دوش بكشــد، امــا در مقابل، لغــو یارانه ها 
بدون ایجاد شبكه  تامين اجتماعي موقت و حمایت 
از اقشار آســيب پذیر، جنایتي اقتصادي است. دولت 
و بانك مركزي طي سال هاي گذشــته با علم به لغو 
تدریجي یارانه ها، موظف بوده انــد برنامه هایي نظير 
تقویت بيمه اجتماعي و تامين كارت هاي حمایتي را 
طراحي و اجرا كنند، اما حاال و بدون اجراي هيچ یك از 
وظایف قانوني خود، از لغو ناگهاني تمام یارانه ها سخن 
مي گویند. با توجه به اعتراض هاي پراكنده شهروندان 
لبناني طي روزهاي گذشــته نسبت به گراني بنزین، 
پيش بيني مي شود موج تازه اي از تجمعات خياباني 
عليه دولتمردان این كشور پس از گراني شدید بنزین 

و مازوت شكل بگيرد. 

قاچاق و احتكار گسترده  بنزين و مازوت، دولت لبنان را ناچار به 
اتخاذ تصميمي پرهزينه براي حذف يارانه هاي سوخت كرده است

وضعيت اسفبار فرودگاه كابل همچنان ادامه دارد 
و برخورد نيروهاي امنيتي با مردمي كه به دنبال راه 
فراري از افغانستان هستند، تشديد شده است. 
همزمان، آمريكا و كشــورهاي اروپايي، فرايند 
اعطاي پناهندگي را به برخي نيروهاي نخبه و 
يا همكاران خود در داخل افغانســتان محدود 
كرده اند. به نوشته روزنامه العربي الجديد، موج 
گسترده فرار مردم افغانستان از حكومت طالبان، 
نگراني هاي قابل توجهــي را در محافل جهاني 

برانگيخته است.

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

روزنامه اينديپندنت ]انگليس[

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

مسكو، ميانجي افغانستان

برزخ افغان ها در انگليس

كابل؛ فرودگاه مرگ

طالبان در تالش براي تشكيل حكومت خود، با 
دولت روسيه و حامد كرزي، رئيس جمهور پيشين 
افغانســتان، وارد مذاكره شده تا نقش ميانجي 
ميان گروه ها و احزاب سياســي افغان را بازي 
كنند. طالبان قصد دارد با ادامه مذاكرات خود 
با شخصيت هاي سياسي افغان، نشان دهد كه 

به دنبال تشكيل يك دولت فراگير است.

اينديپندنت نوشته كه هزاران آواره افغان كه طي 
روزهاي اخير توسط هواپيماهاي نظامي انگليس 
به اين كشور منتقل شده اند، به دليل بالتكليفي 
در برزخ قرار گرفته اند. اين روزنامه ضمن انتقاد 
از عملكرد دولت در مديريت وضعيت پناهجويان 
افغان نوشته كه هيچ برنامه مشخصي در مورد 
اســكان و وضعيت پناهندگي اين افراد اعالم 

نشده است. 

2شــركت صنایــع دفــاع عربســتان 
براي توليد مشــترك پهپــادي به نام 
»اسكاي گارد« توافقنامه همكاري امضا 

كرده  اند. به گزارش وب ســایت تحليلي 
دیفنس نيوز، عربستان مدعي شده كه 
این پهپاد به طور بومي در مركز مطالعات 
دفاعي شاهزاده سلطان طراحي شده و 
با موفقيت، مراحل آزمایشي  را گذرانده 
و قادر به عمليات در انواع شــرایط آب و 
هوایي است. به  نوشــته این وب سایت، 

پهپاد عربستان با هدف عمليات تاكتيكي 
پشــتيباني از نيروهاي زميني، هوایي و 
دریایي طراحي شده و قابليت شناسایي 
و ردیابــي نيز دارد. گفته مي شــود این 
پهپاد در ســال2015 توسعه یافته و در 
ســال2017 در بحرین و ســال2018 
در امــارات نمایش داده شــده اســت. 

اســكاي گارد نوعي پهپاد ســبك وزن 
)50كيلوگــرم( با برد پــروازي كوتاه و 
ماندگاري پروازي 8 ســاعته اســت كه 
مي تواند حداكثــر در ارتفاع 18000پا 
پرواز كنــد و مجهز بــه دوربين هایي با 
وضوح باال و همچنين سامانه هاي جنگ 

الكترونيكي است.

وقتي كه جو بايــدن رئيس جمهور 
آمريكا باالخره ســكوتش را درباره آسيا

آشوبي كه در افغانستان پيش آمده 
شكست، متحدان اروپايي آمريكا كه اميد زيادي به 
ازسرگيري اتحاد دو سوي اقيانوس اطلس داشتند، 
بيش از گذشته خودشان را از آمريكا دور احساس 
كردند. به گزارش سي ان ان، ناراحتي آنها نه فقط از 
محتواي صحبت هاي بايدن، كه از رويكرد »آمريكا 
نخست« بايدن بود، آن هم درحالي كه از يك مشكل 
جهاني عمال كناره گيري مي كرد. تصميم يكجانبه 
واشنگتن در مسئله افغانستان، در تقابل آشكار با 
ادعاهاي بايدن درباره بازگشت آمريكا به مناسبات 
بين المللي در بدو شــروع كارش در كاخ ســفيد 

به شمار مي رود.
بحراني كه در افغانستان شكل گرفته، براي بسياري 
در اروپا بار ديگر اين واقعيت تلخ را پيش كشيده كه 
بدون آمريكا، توانايي اروپا براي تعيين سرنوشت 

خود بسيار محدود است.
سقوط يكباره كابل، از لندن تا پاريس و از بروكسل 
تا برلين، بر محدوديت هاي سياسي و نظامي اروپا 
نور تابانده اســت. ديپلمات ها در سراســر قاره 
به صورت خصوصي و با اندوه تمام، اينطور گفته اند 
كه اگــر آمريكا مي گويد چيزي تمام شــده، پس 

تمام شده است و اروپا نمي تواند كاري كند.
در انگليس، بن واالس وزير دفاع مشــخصا فكر 
مي كرده كه خروج نيروها اشــتباه اســت. دولت 
انگليس هم تالش كرده بود تــا هم دونالد ترامپ 
رئيس جمهور پيشين و هم جو بايدن را مجاب كند 
كه برنامه خروج را آهسته تر پيش ببرند. واالس، در 
يك مصاحبه با اســكاي گفته بود كه وقتي آمريكا 
تصميمش را گرفت، همه ما متوجه شديم كه بايد 

افغانستان را ترك كنيم.
منابع ديپلماتيك متعددي به سي ان ان گفته اند از 
اينكه بايدن صراحتا گفتــه تنها منافع آمريكا در 
افغانســتان از بين بردن تروريست هايي است كه 
در سال2001 به اين كشور حمله كرده اند. آنها حاال 
نگران پيامدهاي مهاجرتي و انســاني در كشوري 

هستند كه از طريق خشكي به اروپا متصل است.
بدون قدرت ارتش آمريكا براي جلوگيري از سيل 
مهاجران، اروپا بيشتر از هميشه در معرض اتفاقاتي 
است كه كشورهاي اروپا نمي خواهند؛ آنطور كه قبال 
يك مقام اتحاديه اروپا گفت »وقتي كه آمريكا نوع 
نگاهش را به سوريه عوض كرد، بحران در اروپا شكل 
گرفت نه در آمريكا«. اشاره او به بحران مهاجراني 
است كه در پي تصميم باراك اوباما براي جلوگيري 
از حمله نظامي به سوريه به سمت اروپا راه افتاد و 

پيامدهاي آن هنوز احساس مي شود.
تاريخ و جغرافيا ثابت كرده كه وقتي آمريكا برود و 
طالبان كنترل كامل را به دست بگيرد، شهروندان 
معمولي كه ناديــده گرفته شــده اند و از طالبان 
مي ترســند، به هر روش ممكن و بــه اميد جايي 
امن تر، براي فرار از كشور اقدام خواهند كرد. اين 
يعني به زودي اروپا و به خصــوص اتحاديه اروپا، با 

سيل جديد مهاجران مواجه خواهد شد.
عالوه بر مشكالت سياسي، اتحاديه اروپا با مشكالت 
اجتماعي هم مواجه است؛ احساسات ضدمهاجرتي 
در كشورهاي اتحاديه اوج گرفته و به جان گرفتن 
گروه هاي سياسي راست گرا در كشورهاي مختلف 
كمك كرده است. راســت ها چنان محبوبيت پيدا 

كرده اند كه در كشــورهاي فرانسه، آلمان، هلند و 
دانمارك، احزاب جريان اصلي از ادبيات راست ها 

براي حفظ پايگاه خود استفاده مي كنند.
تركيب نگراني امنيتي، احساسات ضدمهاجرتي، 
گفتمان ضداتحاديه اروپا و عالقه كشورهاي عضو 
براي سرسخت نشــان دادن خود، زندگي را براي 
بروكسل، كه خود را ســردمدار مروجان جهاني 
حقوق بشر، آزادي و دمكراسي مي خواند، بي نهايت 

سخت كرده است.
يك عضو كميسيون اروپا به ســي ان ان گفته كه 
اين كميسيون مي خواســته است حمايت مالي از 
پروژه هاي حقوق بشري را كه  مشخصا از حقوق زنان 
در افغانستان حمايت و به پيشبرد دمكراسي كمك 
مي كند  ادامه دهد اما حاال كه آمريكا افغانســتان 
را ترك كرده و طالبان كشــور را در دست گرفته، 
متقاعدكردن كشــورهاي عضو براي ادامه كمك 
مالي، عمال غيرممكن اســت  و حاال اگر از آنها به 
يكباره خواسته شود كه ميزبان هزاران مهاجر افغان 
باشند، احتماال همكاري كمتري هم از خود نشان 
خواهند داد. فراتر از اتحاديه اروپا، اين بحران نشان 
داده كه اروپايي ها چقدر به اقتدار امنيتي آمريكا در 

ناتو متكي هستند.
روبرتا متســوال، نماينده پارلمــان اروپا و عضو 
كميته اي كه روي مسئله مهاجرت و امنيت مرزها 
كار مي كند، گفته اســت: »ترس من اين است كه 
اگر دنيا احســاس كند ديگر نمي توان با ســطح 
مشخصي از قاطعيت و تعهد به ناتو يا آمريكا نگاه 
كند، شاهد فعاليت بيشتر بازيگراني خواهيم بود 
كه نســبت به اروپا رويكردي خصومت آميز و يا 
غيردوستانه دارند. اين يعني اروپا بايد درك كند 
كه نقش بيشتري در تحمل سنگيني نظم امنيتي و 
دمكراتيك دنيا دارد. اتفاقات اخير زنگ هشداري 
است كه ما مدت ها بود آن را به عقب مي انداختيم.«
برخي همين حاال خواســتار اقدامات فوري براي 
رسيدگي به شــرايط پيش آمده هســتند. تام 
توگوندهات، نماينده انگليســي كه در افغانستان 
خدمت كرده است، در يك ســخنراني احساسي 
در پارلمان انگليس از ضــرورت تحرك در اتحاد 
كشــورهاي عضو اتحاديه و همينطور ناتو صحبت 
كرده و گفته اســت كه كشــورهاي اروپايي بايد 
مطمئن شوند كه به تنها يك متحد و تصميم يك 
رهبر خارجي وابسته نيستند و خودشان مي توانند 

در كنار هم خط را نگه دارند.
اروپا براي رســيدن به جايگاهي كه متســوال و 
توگوندهات پيشنهاد داده اند راه زيادي در پيش 
دارد. انگليس كه بعد از آمريكا بيشترين هزينه در 
بخش دفاعي را در ناتو دارد، اينطور احساس كرده 
كه راهي ندارد جز اينكه به دنبال آمريكا راه بيفتد و 
از افغانستان خارج شود. اتحاديه اروپا مدت هاست 
كه درباره تثبيت هزينه كــرد نظامي خود صحبت 
مي كند اما اين موضوع چنان در ميان كشــورهاي 
عضو با اختالف مواجه است كه دهه ها طول خواهد 
كشيد تا بروكســل بتواند جاي خالي آمريكا را در 
افغانستان پر كند. از بايدن به داليل زيادي به خاطر 
خروج يكجانبه اش از افغانستان انتقاد شده است. 
اما بخشي از ماجرا كه به آن پرداخته مي شود اين 
است كه آمريكا اين توانايي را دارد كه هر طور دلش 
مي خواهد هر جايي را ترك كند؛  درحالي كه اروپا و 

ديگر قدرت هاي منطقه اي چنين قدرتي ندارند. 

نتیجه بحران  افغانستان؛ تحقیر اروپا

عربستان به دنبال 
ساخت پهپاد

لبنان در آتش بنزين

   دوئل آمريكا با ايران بر سر   لبنان

سيدحسن نصراهلل، دبيركل حزب اهلل لبنان، در جريان 
سخنراني خود به مناسبت روز عاشورا اعالم كرد، اين 
حزب در واكنش به مصايب روزانه شــهروندان لبناني 
و البته انفعال دولت، به طور مســتقيم از ايران مازوت 
و بنزين خريداري كرده اســت. او همچنين در هشدار 
به اســرائيل و آمريكا گفت: سوخت خريداري شده از 
ايران، پس از ورود به آب هــاي آزاد حكم خاك لبنان 
را دارد و هرگونه تعدي به آن، با پاسخ حزب اهلل روبه رو 
خواهد شد. براساس اعالم رســمي نصراهلل، تا كنون 
دست كم 2كشتي حامل بنزين و مازوت از ايران براي 
لبنان خريداري شده كه طي روزهاي آينده به تدريج 
در بنادر و پااليشــگاه هاي اين كشور تخليه مي شود. 
اين تصميم اگرچه موجي از واكنش هاي مثبت را ميان 
شهروندان و حتي برخي احزاب سياسي لبنان به دنبال 
داشت، اما با پاسخ تند آمريكا و متحدان اين كشور در 
لبنان روبه رو شد. سفير آمريكا در بيروت، تنها ساعاتي 
پس از اعالم خبر خريد بنزين از ايران، در تماس تلفني 
با ميشل عون، رئيس جمهور لبنان اعالم كرد، واشنگتن 
با خريد گاز لبنان از مصر موافقت كرده است. پيش از 
اين دولت  لبنان براي خريد گاز از مصر و تامين مايحتاج 
نيروگاه هاي برق اين كشور با دولت سيسي در قاهره 
وارد مذاكره شــده بود، اما اين مذاكرات به دليل عبور 
خط لوله گاز از داخل سوريه نتيجه روشني دربرنداشت. 
آمريكا براساس تحريم هاي سزار، هرگونه تعامل مالي 
با سوريه را ممنوع اعالم كرده و دولت هاي لبنان نيز با 
توجه به اين خط قرمز، قادر به تكميل مذاكرات خريد 
گاز از مصر نبوده اند. اما حاال آمريكا موافقت خود را با 
خريد گاز از مصر از طريق خط لوله سوريه اعالم كرده 
است. همزمان با اين تحوالت، سعد الحريري ضمن انتقاد 
از تصميم حزب اهلل لبنان گفت: صادرات ايران به بيروت 
ممكن است با نارضايتي آمريكا و تشديد تحريم هاي 
اقتصادي عليه لبنان روبه رو شود. روزنامه العربي الجديد 
اين موقعيت را تحت عنوان دوئل ايران و آمريكا بر سر 
سوخت لبنان توصيف كرده است. به نوشته اين روزنامه، 
درحالي كه آمريكا طي ماه هاي گذشــته فشــارهاي 
اقتصادي همه جانبه بر لبنان را تشديد كرده، اما پس 
از اقدام حزب اهلل براي خريد ســوخت از ايران، حاضر 
شده بخشي از محدوديت هاي اعمال شده عليه لبنان 

را كاهش دهد.

سياوش فالح پور
روزنامه نگار
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الزم نيست اقتصاددان باشيم كه  بدانيم پرداخت ماليات چقدر فاطمه عباسي
مي تواند به نزديك شدن طبقات اجتماعي و برخورداري 
همه افراد جامعه از امكانات موجود در يك كشور مؤثر باشد. 
در تمامي كشورها اقشار جامعه، اعم از اشخاص حقيقي و 
حقوقي مكلف اند براي تامين هزينه هاي عمومي، ماليات 
پرداخت كنند.  در ايران اما برخي از مشاغل هنوز مالياتي 
پرداخت نمي كنند كه گويا در چند وقت اخير اين مشكل 
نيز در حال اصالح شدن است. چند  ماه پيش بود كه اعالم 
شد؛ صاحبان خودروهاي لوكس بايد ماليات بدهند، حاال 
هم بحث گرفتن ماليات از اينفلوئنســرهاي شبكه هاي 
اجتماعي يا به اصطالح شاخ هاي اينستاگرامي مطرح شده 
و قرار است كاربراني كه بيش از 500 هزار دنبال كننده در 

رسانه هاي كاربر محور دارند و از طريق تبليغات درآمدزايي 
مي كنند، مشــمول ماليات بر درآمد شــوند. در آمريكا، 
انگليس، اســتراليا، اســكانديناوي، آفريقــاي جنوبي، 
كره جنوبي، مالزي، هند، تركيه و حتي در عربستان و امارات 
از اين اينفلوئنسرها ماليات گرفته مي شود و فرقي بين آنها 
و كاسبان رسمي وجود ندارد. در كشور ما هم اينستاگرام و 
برخي ديگر از شبكه هاي اجتماعي، اين روزها ازجمله ابزارها 
و بازارهاي اقتصادي به شــمار مي روند كه شــيوه هاي 
مختلفي از كســب درآمد در آنها جريان دارد. بد نيست 
بدانيد كه درآمد برخي از اينفلوئنســرهاي شــبكه هاي 
اجتماعي از برخي از كسب وكارهاي رسمي كشور هم پيشي 
گرفته اســت و گاهي حتي تا يك ميليارد تومان در ماه از 
طريق فضاي مجازي درآمد كســب مي كنند. آنطور كه 

آمارها مي گويند اكنون 300 اينفلوئنسر ايراني با بيش از 
يك ميليون دنبال كننده و همچنين 935 كاربر حرفه اي با 
500 هزار تا يك ميليون دنبال كننده در كشور وجود دارد. 
براساس برخي از تخمين ها گردش مالي فعلي اين فضا در 
كشور در حدود هزار ميليارد تومان است كه با توجه به رشد 
سال هاي اخير در حال افزايش است. به همين دليل الزم 
است كه اينفلوئنسري به عنوان يك شغل تعريف و درآمد 
حاصل از تبليغات رسمي شود تا بتوان از اين كسب وكارها 
هم ماليات گرفت. هر چند كه دستورالعمل اخذ ماليات از 
اينفلوئنسرها با وجود ابالغ  شــدن هنوز به صورت جدي 
پيگيري نشده، اما قطعا تهيه اين دستورالعمل قدمي رو به 
جلو در  احصــاى درآمدهاي مالياتي جديد متناســب با 

تغييرات فضاي كسب وكار در كشور خواهد بود.

شاخي؟ پولشو بده

ســمت كرج مي رفتيم تا زميني را كه 40سال پيش، صابر محمدي يك بار هم هوشنگ آزادي ور نشسته بود صندلي شاگرد. 
تلويزيون ملي، انتهاي مهرشهر برايش سند زده بود و آقاي شاعر همه اين سال ها رهايش 
كرده بود، پيدا كنيم. بگذريم كه حدود و ثغور زمين را بين آن  همه آپارتمان هاي كوتاه 
و بلند  به »مهر« نيافتيم و در نهايت يكي از مشــاوران امالك گفت ســند را مي خرد 
5ميليون تا با آن زنداني آزاد كند! همراهي هم داشتيم كه نشسته بود صندلي عقب. 

آقاي آزادي ور از او پرسيد: اين شلوار رو خودت پاره كردي؟
ـ نه آقا، مدلشه.

انگار منتظر همين جواب بود. توي صورتش مي ديدي كه حرف هايي آماده كرده تا در 
صورت دريافت همين پاسخ قابل پيش بيني بزند.

گفت كه اين شلوارهاي پاره، از دهه 60ميالدي مي آيد، از آمريكا. قصه اش را براي مان 
تعريف كرد؛ اينكه جنبش هاي دانشجويي چپ و هيپي ها، براي مبارزه با اتوكشيدگي 
سرمايه داري، شلوارهاي شــان را پاره مي كردند. اينكه مي خواستند از مصرف گرايي 

تحميلي فرار كرده باشند و چه و چه.
پرسيد كه آيا مي دانيم واكنش نظام سرمايه داري به اين اعتراض چه بود؟ 

خب هر دوي ما چيزهايي درباره سرانجام آن جنبش ها و ناكامي ها و كاميابي هايشان 
خوانده بوديم، اما چيزي كه آقاي شاعر، با تجربه سال ها تحصيل سينما و زندگي در 
ينگه دنيا مي گفت، توي كتاب ها پيدا نمي شد. مي گفت كاپيتاليسم، اعتراض آنها را 
بلعيد و از معنا تهي كرد، چون با ابزار قدرتمند خودش، دقيقاً رفت ســراغ نمادهاي 
آن اعتراض و آنها را به زمين خود كشيد. مي گفت به خاطر دارد كه چند برند معروف 
پوشاك، همان سال ها شروع كردند به توليد شلوارهاي پاره! شلوارهاي زاپ دار. مي گفت 
سرمايه داري، بلد است از همه  چيز كسب سرمايه كند، حتي از تيرهايي كه به سمتش 

شليك شده است.
اين تي شرت هايي كه در آمريكا با طرح سقوط شــهروندان افغانستاني از هواپيماي 
آمريكايي توليد شــده و اين روزها عكس هايش دست به دست مي شــود، من را ياد 
حرف هاي آن روز آقاي شاعر انداخت. آن روز، آسمان اتوبان تهران - كرج، مثل همين 
روزها و همه روزها تاريك بود از دود كارخانه ها. ترافيك هم مثل همين روزها و همه 
روزها برقرار بود تا نكند امروز دلتنگ روزهاي رفته بشويم خداي ناكرده. مثل همين 
روزها، همين روزها كه ما شلوارهاي مان را به دست خود پاره نمي كنيم و آن تي شرت ها 

هم البد به توليد انبوه مي رسد تا در، همچنان بر همان پاشنه بچرخد.

كاپيتاليسم در اتوبان كرج

طي سال  2020ميالدي ضرب و شتم 
و حمله بــه پاكبان ها در انگلســتان 
نسبت به 2سال گذشته تا 50 درصد 
افزايش داشته است. همين آمار كافي 
بود تا مقامات بــراي حفاظت از اين 
قشــر، قوانين بازدارنده اي را تصويب 
كنند. حــاال به گــزارش ديلي ميل، 
قرار اســت پليس، تدابير بيشتري را 
براي حفاظت از پاكبان ها بينديشــد 
تا آنها بتوانند موارد حمله را به سرعت 
گزارش كنند. آمار حمله به پاكبان هاي 
انگلســتان از زماني افزايش يافت كه 
قانون، پاكبان ها را ملزم كرد تا گزارش 
كتبي تخلف  شــهرونداني كه قوانين 
مرتبط با زباله ها را رعايت نمي كنند، به 
مقامات ارسال كنند. اين قوانين شامل؛ 
رعايت ساعت بيرون گذاشتن زباله ها، 
بستن در هاي ســطل زباله و رعايت 
بهداشــت آنها بود. از آنجا كه جريمه 
رعايت نكردن اين مــوارد بين 60 تا 
يك هزار پوند است، گزارش پاكبان ها 
شــهرونداني را كه الزامــي به رعايت 
قانون نداشتند را عصباني مي كرد. در 
نتيجه اين پاكبان هــا بودند كه مورد 
ضرب و شتم قرار مي گرفتند. اكنون اما 
پليس انگلستان اعالم كرده است كه 
روي برخورد شــهروندان با پاكبان ها 

نظارت  ويژه اي را اعمال خواهد كرد.

افزايش حمله به 
پاكبان ها

اجاره دستشويي به عنوان شركت

پس از آنكه مردي در انگلستان 
يك دستشــويي را براي كاربري سامان رضايی

راه اندازي شــركت آگهي كرد، كاربر هاي فضاي مجازي او را 
به عنوان طماع ترين صاحبخانه دنيا به باد انتقاد گرفتند. اين 
دستشويي 8متري به بهاي ماهي 200پوند اجاره داده مي شود 
و جالب اينكه چند نفري هم متقاضي اجاره آن شــده اند. در 
تصوير اين آگهي كه در سايت گامتري Gumtree پست شده، 
يك ميز كار با قوري و كتري به همراه مودم اينترنت بي سيم 
ديده مي شود. به دنبال نشــر اين آگهي، كاربر هاي انگليسى 
فضاي مجازي اين موضوع را نشانه اي از نظارت نداشتن دولت 
جانســون روي عملكرد و طمع صاحبخانه ها  قلمداد كردند و 
خواستار وضع قوانين بازدارنده شدند. به گزراش ديلى ميل، در 
فضــاي توييتــر هم برخــي ايــن شــركت را با دفتــر كار 
جيمز مك گيل، شخصيت سريال )بهتره با ساول تماس بگيري( 

مقايسه كرده اند. شخصيت اين سريال با اجاره 
انبار يك ســالن مانيكــور تالش 

مي كرد تا بدون برجاي گذاشتن 
هيچ ردپايي موكل هاي خود را 
با دادن وعده هــاي دروغين، 
سركيسه كند. اشاره كاربر هاي 

توييتر بــه وعده هــاي بوريس 
جانســون، براي بهتر شــدن 
وضعيت مسكن و اجاره  بها در 

انگلستان است.

نقد و نظر

مدير ثبات خانگي 
هميشه يكي از ساكنان خانه، ِسمت پنهاني مدير  خانه را دارد. ِسمتي بســيار مهم كه متأسفانه نه شيدا اعتماد
حقوق و مزايايي به آن تعلق مي گيرد و نه شــامل بازنشستگي مي شود. اين 
ِسمت، مثل يك نشان افتخار نامرئي مي ماند كه در هر خانه اي يك نفر آن را به 
سينه اش سنجاق كرده است. آن يك نفر تقريبا در جريان همه جزئيات مربوط 
به خانه است. او كسي اســت كه مي داند شعاع آفتاب در كدام فصل به كدام 

ديوار مي تابد. 
او كسي است كه مي داند از كدام پنجره بهتر مي شود خيابان را ديد و دقيقا 
كدام كنج خانه آرام و خنك اســت. او مي داند كه چه وسيله هايي در خانه 
موجود است و چه چيزهايي بايد اضافه شــود. مي داند كه چه چيزي دقيقا 
كجاست و دقيقا چه كاربردي دارد. همه اينها شايد به نظر ساده برسد اما ساده 
نيست. خانه موجودي زنده و در تعامل با انسان است، براي همين نقش مدير 

خانه مهم است.
مدير خانه همان كسي اســت كه اگر بيمار يا آشفته باشد، خانه هم همراه او 
بيمار مي شود و آشفتگي از روحش به خانه سرايت مي كند. بعد با بهترشدن 
حال او، آشكارا همه  چيز بهتر مي شود و خانه درخشش خودش را بازمي يابد. 
مديريت خانه در جهت حفظ سكون خانه است زيرا حفظ يك وضعيت پايدار 
احتياج به رسيدگي دارد. وضعيت پايدار مدام در خطر ازدست رفتن است. 
فصل عوض مي شــود. روزها تغيير مي كنند. جاي شعاع نور عوض مي شود. 
خانه هاي جديدي در زمين هاي خالي سر برمي آورند. جز عوامل بيروني خود 
خانه هم مدام كثيف مي شود و بايد تميزش كرد. مدام به هم ريخته مي شود و 
بايد مرتبش كرد. مدام از خوراكي هاي مورد نياز خالي مي شود و بايد تهيه اش 
كرد. مدام آرامش مثل پروانه ا ي كوچك از آن دور مي شود و بايد برش گرداند. 
مدير خانه، با نشان افتخار نامرئي و دست هاي خالي اش هر روز با چشم هاي 
تيزبين خود خانه را از نو نگاه مي كند. كوچك تريــن بي نظمي از نگاه او جا 
نمي ماند. خانه با وجود او، خانه مي شــود. او هر روز نشان نامرئي اش را برق 

مي اندازد و به انتظار روزهاي بعد مي ماند.

مان

اصغر كريمي، مرد خســتگي ناپذير 
عرصــه تاليــف و ترجمــه فرهنگ 
بومي، آيين ها و باورداشت ها، ميراث 
فرهنگــي و صنايع دســتي ايران را 

خيلي ها مي شناسند. 
آنهايي كه در حوزه ميراث فرهنگي 
فعاليت مي كنند خوب مي دانند كه 
كريمــي نقش پررنگــي در اعتالي 
فرهنگ بومــي ايفا كرده اســت و 
مكتوبات و تقريرات اين استاد فرزانه 
در گونه هاي متنوع فرهنگي، زبانزد 
خاص و عام بوده و آثار مشترك او با 
مشــاهير جهان و مستشرقاني نظير 
دكتر برومبــرژه، ژان پى ير ديگار و 
دكتر تــرزا باتســتي در رونمايي از 
فرهنگ روستايي و عشايري ايران، 
برجسته و كم نظير است. روز گذشته 
اين استاد عرصه فرهنگ پس از نيم 
قرن تالش مستمر به علت مبتالشدن 
به كرونا در بيمارســتان شــهداي 
تجريش، درگذشــت. اســتاد اصغر 
كريمي،  زاده 1319 در شهر زنجان 
بود و عــالوه بر تدويــن مختصات 
بومي اين اســتان در قامــت مدير 
گروه جغرافياي بنياد دايره المعارف 
اسالمي، در بخش هاي تركمن صحرا 
و ايل بختياري نيز تســلط ويژه اي 
داشت و آثار درخشــاني نيز در اين 

حوزه ها از خود به جا گذاشته است.
ســفر به ديار بختياري، دامداري در 
ايل بختياري، نگا هي  بــه  زندگي  و 
 آد اب  و ســنن  در  ايالت   هفت  لنگ  
و چهــار لنگ ، بررســي  توزيع  چند 
پديده  فر هنگي  در ز اگرس  مركز ي ، 
فنــون  كوچ نشــينان  بختيــار ي  و 
سياه چادر: م ســك ن  ك وچ نشينان  و 
نيمه ك وچ نشــينان،  تنها گوشه اي از 
تاليفات و ترجمه هاي او در زمينه ايل 

بختياري به حساب مي آيد. 

خاموشي استاد  
مردم شناسي ايران

هزار خورشيد تابان/ عكس: مصطفي رودكي اول آخر

ياد

روزگار سخت 

ماريو بارگاس يوسا
زيموراى، در گيرودار ســفرهايش، مــوز را در 
جنگل هاى آمريــكاى مركزى كشــف كرده و 
سرخوشانه به فراســت دريافته بود كه چه سود 
مالى اى مى تواند از آن ميوه كسب كند. پس شروع 
كرد به انتقال موز با كشتى به نيواورلئان و ديگر 
شهرهاى آمريكا. از همان آغاز، با استقبال زيادى 
مواجه شــد، چندان كه تقاضاى فزاينده، او را از 
تاجر صرف به كشتكار و توليدكننده   جهانى موز 
بدل كرد. اين سرآغاز يونايتد فروت بود؛ شركتى 
كه از ســال هاى نخســت دهه   50، شبكه اش را 
در هندوراس، گواتماال، نيكاراگوئه، الســالوادور، 
كاســتاريكا، كلمبيا و چندين جزيــره كارائيب 
گسترده بود و بيش از اكثر شركت هاى آمريكايى  
و حتى ديگر كشورهاى جهان، دالر توليد مى كرد.

از كرخه تا راين

ابراهيم حاتمی كيا
داد مى زديــد كرباليى هــاش بســم اهلل! زيارت 
قبول! به اينام ياد بدين دســت خالى جنگيدن 
رو. حاال ديگه نه شما اونجايين، نه من. هر دومون 
اينجاييم. چه فرقى كرد؟ حاال مــن ريه ام رو از 

دست دادم، تو پاهاتو، آقا سعيد چشماشو...

بوك مارك ديالوگ

حافظ

مرا می بينی و هر دم زيادت می كنی دردم

تو را می بينم و ميلم زيادت می شود هر دم

30
درصد

سرپرست اورژانس كشور 
گفته است: تقریبا ٣٠ درصد 
مأموریت های اورژانس در 

پی خدمت رسانی به بیماران 
مبتال به كرونا انجام می شود. 

البته درصد مأموریت های 
مرتبط با كرونا در شهر های 
كشور كمی متفاوت است. 
اگر بیماران مبتال به كرونا 

دچار مشكل و نیازمند انتقال 
به بیمارستان باشند، حتما 
انتقال به بیمارستان انجام 

می شود.

10
درصد

در اغلب موارد نیازی به 
انتقال بیمار به بیمارستان 

نیست و تنها در حدود 
١٠درصد ماموریت ها الزم 

است كه بیمار به بیمارستان 
منتقل شود. در اكثر این 

موارد فرد بیمار با استفاده از 
مایع درمانی و اكسیژن تراپی 

بهبود پیدا می كند.

25
درصد

پیمان صابریان همچنین 
درباره اینكه آیا هنوز قطعی 
برق برای بیماران مبتال به 

كرونایی كه در خانه بستری 
هستند، مشكلی ایجاد 
می كند یا خیر؟ گفته: 

قطعی های برق تقریبا ٢٠ تا 
٢۵ درصد ماموریت های ما را 

مختل می كند.

عدد خبر

گرينويچعدد خبر

»سقوط« عنوان اثري از كارتونيست نروژي

آخر مصور



رویای زندگی درآشوراده
ساکنان سابق آشوراده هنوز تا تحقق زندگی دوباره دراین جزیره یک گام فاصله دارند
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ستاره حجتی
خبرنگار

تنهایی پرهیاهوی این ســال های جزیره آشــوراده، بی نشان از 
روزهایی است که برای خودش اسم و رسمی در فرهنگ، اقتصاد 
و زیســت اهالی استان گلســتان یا شــرق مازندران آن روزها 
داشت. جزیره حاال ۳دهه اســت که تنها، میان غوغا و هیاهوی 
تصمیم گیری های مسئوالن و اعتراض های فعاالن محیط زیست 
برای ساختن آینده اش ایستاده؛ گروهی می خواهند طرحی به نام 
»طبیعت گردی آشوراده« را اجرا کنند و گروهی هم مصرانه قصد 

دارند به هر قیمتی، جلوی اجرای آن را بگیرند. 
اما دراین میــان گویی هیچ کجای ماجرا کســی به فکر جزیره 
و هویت دیرین آن نیســت؛ انگار سرنوشت آشــوراده درمیان 
اختالف های تصمیم سازان و منتقدان به دست فراموشی سپرده 

شده  و چشم به راه توجه ویژه است.

روزگار رفته آشوراده
»آشــور کوچک«، نامی که طی قرن ها آشــوراده با آن خوانده 
می شــد، روزگاری نه فقط یکی از مهم ترین نقاط اســتراتژیک 

نظامی در منطقه به حساب می آمد، بلکه یکی از مهم ترین مراکز 
اقتصادی شمال کشور، به ویژه در دهه۴۰ شمسی بود.

با لغو قانون اجاره سواحل و رودخانه های کشور ازسوی خوانین 
به روس ها در ســال۱۲۱۵ هجری شمسی و با فرمان محمدشاه 
قاجار، زمینه ایجاد شــرکت ماهی گیری و صیادی ایران دراین 
جزیره شکل گرفت. پس از آن، در سال۱۳۳۲شمسی نیز شرکت  
صیادی ملی ایران به عنوان »شیالت ایران« نامگذاری شد تا سهم 

بزرگی از اقتصاد شمال داشته باشد.
پس از آن بود که تأسیسات شیالت مانند صیدگاه های رسمی، 
ســوله های ذخیره و توزیع ماهی و همچنین سازه های سبک و 
بی پیرایه اهالی که بیشترشان کارکنان شیالت بودند، در جزیره 
رشد و گسترش پیدا کرد، اما گویا تاریخ، سرنوشت دیگری برای 

آشوراده رقم زده بود؛ سرنوشتی تلخ همراه با غم فراق.
در دهه ۷۰شمســی، با باال آمدن آب دریاچه خزر، همه اهالی 
جزیره ناچار به جالی وطن شدند و از تأسیسات شیالت آشوراده 
نیز فقط همان ساختمانی برجا ماند که امروز در کنار اسکله قابل 
مشاهده است. همچنین دراین منطقه روستای زیبایی قرار دارد 
که مالکانش در قید حیاتند و اکنون می خواهند به خانه بازگردند؛ 
دغدغه ای که طی ۳دهه نه ازسوی مسئوالن استان شنیده شد و 

نه ازسوی فعاالن و حامیان محیط زیست.

ترک اجباری جزیره
دبیر ســتاد مردمی بازگشت به آشــوراده دراین باره می گوید: 
آشوراده خانه ما بود؛ سال ها دراین جزیره زندگی و رشد کردیم. 
مدرسه رفتیم و ازدواج کردیم. باال آمدن آب دریا سبب شد ناچار 

به ترک خانه و زندگی شویم.
»نرگس گلدسته« می افزاید: باید برای وضعیتی که جزیره درآن 
گرفتار آمده ، گریست. از زمانی که آشوراده خالی از سکنه شد، 
همه چیز هم برای این جزیره بدتر شده است. اکنون آشوراده به 
تلی از زباله تبدیل و جوالنگاه شــکارچیان و صیادان غیرمجاز 
شده است.وی ادامه می دهد: تا زمانی که اهالی در جزیره زندگی 
می کردند، خبری از اتفاق های ناخوشایند نبود؛ هنوز بوته گل ها 
و درخت هایی که با دست خودمان کاشته ایم برجا مانده است. ما 
اهل این آب و خاک هستیم و دل مان برای وضعیت کنونی جزیره 
می سوزد. اینجا زمانی پر از شور زندگی بود و اکنون حال نزاری 

پیدا کرده است.
گلدســته عنوان می کند: برخی گمان می کنند ما مخالف رونق 
گردشگری دراین جزیره هستیم، درحالی که این گونه نیست و 

فقط می خواهیم جزیره احیا شود. ما می گوییم بگذارید زندگی 
به آشوراده برگردد؛ باور کنید اگر جزیره زبان داشت، خودش هم 
همین را می گفت. ما حافظان ایــن جزیره بوده ایم و نمی توانیم 

شاهد از بین رفتن زیست بوم آن باشیم.

مطالبه به حق بازگشت به جزیره
اینها درحالی است که استاندار گلستان نیز اعتقاد دارد درخواست 
بازگشت به جزیره که ازسوی اهالی بیان می شود، مطالبه برحقی 
است. »هادی حق شناس« دراین باره می گوید: این مردم مالک 
زمین ها و خانه های خود هســتند. تعیین و تکلیف اسناد آنان 
باید در اداره ثبت اسناد انجام شود. همه کسانی که دارای سند 
باشــند، می توانند به جزیره بازگردند و نمی توان این حق را از 

آنان سلب کرد. 
وی می افزاید: با اجرای طرح طبیعت گــردی در جزیره همین 
خانه های روســتایی موجود می توانند اقامتگاه و محل پذیرایی 

از گردشگران باشند. 

فرصتی برای سرمایه گذاران بومی
اســتاندار درحالی این موضــوع را تأیید می کند که براســاس 

طرحی که به عنوان »طبیعت گردی در جزیره آشوراده« با تأیید 
سازمان حفاظت محیط زیست کشور در شورای عالی معماری 
و شهرسازی کشور مصوب شد، امکان واگذاری طرح به صورت 
بخشــی و به ســرمایه گذاران محلی کوچک نیز درنظر گرفته 
شده است؛ شرایطی که ممکن است بتواند گروهی از اهالی را به 

سرمایه گذاران اجرای طرح تبدیل کند.
ازسوی دیگر براساس طرح بررسی اثرات محیط زیستی اجرای 
گردشگری در جزیره آشوراده که ازســوی استانداری گلستان 
به عنوان کارفرما و شرکت مشاور برای سازمان حفاظت محیط 
زیست کشور تهیه شــد، عمده ترین چالش این جزیره اکنون و 
حتی برای آینده، گردشگری غیرمسئوالنه، ازبین رفتن گونه های 
گیاهی و حجم وسیع زباله در جزیره در نبود نظارت برگردشگری 
و همچنین شکار بی رویه از گونه های جانوری و پرنده های مهاجر 

زمستان گذران اعالم شده است.
نکته جالبی که دراین طرح به آن اشــاره می شود، این است که 
طرح مطالعاتی سرمنشأ عموم این آسیب ها را پس از خالی شدن 
جزیره از سکنه عنوان می کند و به استناد همین موضوع، اجرای 
طرح را به عنوان بهترین گزینه موجود معرفی می کند؛ موضوعی 

که می تواند سندی بر تأیید خواسته اهالی باشد.
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شکوه معنویت در معماری مساجد ایران
همشهری به مناسبت ۳۰مردادماه، روزجهانی مساجد، به بررسی وضعیت کنونی تاریخی ترین 

مساجد استان پرداخته و اجرای طرح های مرمتی دراین بناها را مورد واکاوی قرار داده است.
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همشهری در پرونده ویژه ای به بررسی وضعیت تاریخی ترین مساجد استان های کشور پرداخته است

چهارمحالوبختیاری
مســجد اتابکان چهارمحال وبختیــاری که در ســال ۶۰۵هجری قمری و در 
زمان اتابکان لُر بنا شده ، ازجمله بناهای ســبک معماری ایرانیـ  اسالمی در 
چهارمحال وبختیاری به شمار می رود. این مسجد، قدیمی ترین مسجد استان 
است که همراه با ســاختمان امامزادگان دوخاتون و حمام جنب امامزاده بنا 
شده است. بنای اولیه مسجد خشــت و گل بوده که در دوران صفویه با نمای 
آجری مزین شده است. این مســجد دارای 2در در ضلع شمالی و غربی است 
که در شمالی آن در زمان قاجاریه تعویض شــده و اصل در که قدمتی حدود 
8۰۰سال دارد، در موزه شــهرکرد نگهداری می شود. در غربی مسجد به سوی 
امامزادگان حلیمــه و حکیمه خاتون و حمام قدیمی مربــوط به همین دوره 
باز می شود و گنبد مرکزی با ســتون های آجری و دهلیزهای محاط بر گنبد 
و شبستان، این مســجد را از دیگر مســاجد متمایز می کند. این اثر در تاریخ 
17مردادماه13۵1 به  عنوان یکی از آثارملی به ثبت رسیده اســت. متأسفانه 
در سال های گذشته آســیب هایی به پیکره مســجد وارد شده است. آخرین 

مرمت این مسجد درسال1391 انجام شد که شامل الیه برداری، برداشتن 
الحاقات نامناســب، نورپردازی و ایجاد کانال های زه کشی بود. این 

مسجد درحال حاضر برای اســتفاده عموم باز است. دراین 
میان واقع شدن مسجد اتابکان در مرکزشهر و تردد 

خودروها، این بنای تاریخی را درمعرض تهدید 
قرار داده است.

یزد
ساختن مسجد از سنت های دیرینه واقفان بزرگ 
یزدی است که سبب شده اســت در هر کوی و 
برزن مســاجد زیادی با نام واقف یا محله باقی 
بماند که مسجدجامع فهرج یکی از قدیمی ترین 
آنهاست. دربرخی منابع تاریخی عنوان شده این 
مسجد، که بنایی به جا مانده از قرن اول هجری 
قمری در ایران اســت، پس از فتح یزد به دست 

سپاهیان اسالم بنا شــده، اما هیچ ســند معتبری 
برای اثبات این ادعا در دست نیست. از این بنای باشکوه که 

بگذریم، جلوه خاص مســاجد قدیمی و کاشی کاری های سنتی آنها 
و وجود شــاخصه هایی مانند مناره های بلند، درمیان مساجد یزد به چشم 

می آید. مســجد جامع یزد با برخورداری از این شاخصه ها، معروف ترین مسجد 
استان است که دربافت تاریخی شــهریزد واقع شده است. بانی ساختمان اصلی 
مسجد را گرشاسب آل بویه در قرن ششم می دانند، اما مسجد کنونی مربوط به 
دوره آل مظفر و تیموریان در قرن هشتم و نهم است. یکی دیگر از مساجد بافت 
تاریخی یزد، مسجد امیرچقماق است که به دست »امیرجالل الدین چقماق«، از 
سرداران شاهرخ تیموری، حاکم یزد با همکاری همسرش »فاطمه خاتون« ساخته 
شده است. دراین میان باید اشاره کرد که درشهرهای مختلف استان یزد مساجد 
فراوانی وجود دارد کــه عالوه بر ویژگی های تاریخــی - فرهنگی از جاذبه های 
گردشگری به شــمار می روند و درســال های اخیر اقدام های قابل توجهی برای 

مرمت آنها انجام شده است.

قم
استان قم حدود 1۶مســجد تاریخی ثبت شده در فهرست آثارملی دارد که 
تعدادی از آنها در جهان اســالم منحصربه فرد هســتند. مسجد امام حسن 
عسکری)ع( که به دستور ایشان و با دســت وکیل و نماینده آن حضرت در 
قرن سوم هجری قمری ساخته شده و مسجدجامع که در نیمه نخست سده 
ششم هجری قمری بنا شده، ازجمله این مساجد است. مناره مسجد کهنه 
هم قدیمی ترین مناره موجود درایران و ســومین مناره جهان اسالم است. 
تعدادی از مساجد تاریخی قم ازجمله مساجدجامع، مسجد چهل اختران و 
مسجداعظم تاکنون درچند مرحله و با کمک ادار ه کل میراث فرهنگی و برخی 
نهادها مرمت شده اند، اما به طورکلی اداره کل میراث فرهنگی در سال های 
اخیر با مشکل جدی کمبود اعتبار برای ساماندهی و مرمت مساجد تاریخی 
مواجه بوده است. چندی پیش تصویری از مسجد تاریخی روستای البرز در 
شبکه های اجتماعی دست به دست شد که نشان می داد این مسجد به دلیل 
نبود اعتبار، تخریب شده و بخشی از دیوارهای آن فروریخته است. با توجه 
به تجربه خوب مرمت مسجد ابوطالب قم با هزینه های هیأت امنا 
و نمازگزاران این مسجد، مسئوالن اداره میراث فرهنگی 
استان در شرایط کمبود اعتبار از طرح های مرمت 
مســاجد تاریخی که در آن نقش حمایتی 
 مردم پررنــگ دیده می شــود، حمایت

 می کنند.

آذربایجانشرقی 
مسجد کبود، مسجدجامع، مسجد سنگی 
ترک و مسجد صاحب االمر)عج( 4مسجد 
تاریخی آذربایجان شرقی هستند که قدمتی 
طوالنی دارند. تا چند دهه قبل وضعیت این 
مساجد ازنظر بازســازی چندان مطلوب 
نبود و انتقادهای زیادی به نحوه نگهداری 
و مدیریت این بناها وارد می شد، اما در 1۰سال 
گذشته مرمت این مساجد در تبریز و میانه موردتوجه 
قرارگرفته و حدود 1۰میلیاردتومان برای  بازسازی این مساجد 
و نیز مســاجد تاریخی دیگر درنظر گرفته شده اســت. درحال حاضر 
مســجد کبود و محوطه اطراف آن به شــکل زیبایی پذیرای بازدیدکنندگان 
اســت. در مســجدجامع تبریز هم اقدام های متعددی برای بازسازی حیاط 
و محراب مســجد صورت گرفته و این مســجد محل برگــزاری برنامه های 
مذهبی در مناسبت های مختلف است. مســجد صاحب االمر در کنار میدان 
میوه وتره بار تبریز هم با بازســازی های صورت گرفته و اســتقرارنگهبان، به 
موزه قرآنی تبدیل شده اســت. دراین میان مسجد ســنگی در نزدیکی میانه 
شــرایط متفاوت دارد. این مســجد که مابین میانه و ســراب قرارگرفته، از 
سنگ ساخته شــده و در کنار جاده قرار دارد و مســافران عبوری از این جاده 
 نســبت به نحوه خدمات دهی و همچنین راهنمایی گردشــگران انتقادهایی

 دارند.

بوشهر
قدیمی ترین مساجد شــهر بوشــهر در محله های تاریخی ازجمله »شنبدی«، 
»کوتی«، »بهبهانی« و »دهدشتی« واقع شــده اند که دراین محدوده بیشترین 
سازه ها و بناهای مذهبی قرار گرفته است. به گفته »فرزانه اسپرغم«، مدیر پایگاه 
بافت تاریخی بوشهر، قدمت بیشتر این بناها ازجمله مسجد بهبهانی، مسجد کوفه 
درمحله بهبهانی، مسجد شیخ سعدون و مسجد و حسینیه اهل تسنن در محله 
کوتی، مسجد آل عصفور، مسجد جمعه، مســجد ملک و حسینیه کازرونی ها به 
اواخر دوره قاجار می رسد. دراین مساجد عناصر و مصالح ویژه اقلیم بوشهر مانند 
سنگ مرجانی، مالت گچ و ســازه های چوبی به کار گرفته شده و درآنها تزئینات 
اسالمی دیده می شود. در سال های اخیر همه این بناها تاریخی - مذهبی مورد 
مقاوم ســازی و مرمت تکمیلی قرار گرفته اند. همچنین گفتنی است که مسجد 
جمعه و مسجد آل عصفور، به عنوان فضای مذهبی مطرح و پویای شهری، تاکنون 
چند نوبت در ســال های گذشــته ازســوی اداره کل میراث فرهنگی استان و با 

همکاری اداره اوقاف مرمت شده اند.

مرکزی
34مسجد از مساجد استان مرکزی در فهرست آثارملی کشور ثبت شده است. قدمت 
بیشتر این مساجد مربوط به دوره های پهلوی، قاجاریه، صفویه، سلجوقی و ساسانی 
است. از این تعداد تنها مســجدجامع ساوه که متعلق به دوره ســلجوقیان بوده و از 
سال131۰ هجری شمسی در آثارملی کشور به ثبت رســیده به عنوان موزه انتخاب 
شــده و به صورت ویژه موردبازدید عموم قرار می گیرد. البته مدتی است که موزه این 
مسجد با توجه به محدودیت های کرونایی به طور مداوم با تعطیلی مواجه شده است. در 
سال گذشته  و 4ماهه نخست سال جاری، مرمت مسجد سپهداری بازارتاریخی اراک، 
مرمت و جداره سازی صحن مرکزی مسجداعظم زرندیه، مرمت و پاکسازی مسجد 

انقالب ساوه، مســجد مس دلیجان، انجام گچبری کتیبه دار و 
محوطه سازی مسجدجامع ســاوه، مرمت مسجدسرخ ساوه و 
اجرای فازسوم مرمت منبرچوبی مســجد نقوسان تفرش در 
دستورکار اداره کل میراث فرهنگی قرارگرفته که بخشی از آنها 

اجرایی شده است. 

هرمزگان
مســجد گله داری در نزدیک ســاحل بندرعباس و در یکی از محله های قدیمی 
این شهر قرار دارد و به دلیل معماری ویژه و منحصربه فردش، به یکی از نقاط دیدنی 
برای گردشگران و بومیان هم تبدیل شده و روزانه شهروندان فراوانی عالوه بر به جا 
آوردن فریضه نماز، به بازدید از آن نیز می پردازند. این مسجد در دوره زندیه توسط 
»حاج عبدالرحیم گله داری« ســاخته و چندی بعد به وسیله »احمد گله داری« 
مرمت و وقف شد و با گذشــت زمان، در دوران قاجاریه حمام گله داری و عمارت 
کاله فرنگی نیز در نزدیکی آن بنا شــد. در تعمیرات ســال13۵4، سطح زیرین 
سقف، با پوشش های جدید آکوستیک پوشانده شد و اکنون بخشی از صحن برای 
استفاده نمازگزاران مسقف شده است. در زیر بنای مسجد، شبستانی است که در 
زمستان ها مورداستفاده بوده و درحال حاضر در قسمت شمالی مسجد، بناهای 
جدیدی در دست ساخت است که طبقه دوم آنها به عنوان شبستان مورد استفاده 
قرار خواهد گرفت. این بنا که از جاذبه های تاریخی بندرعباس است، به ثبت ملی 

هم رسیده است.

گلستان
مسجدجامع شهرگرگان بنایی تاریخی به جا مانده از عهد سلجوقی است که البته 
ساختمان آن در دوره های متأخر ازجمله صفوی و قاجار تغییرات اساسی داشته 
اســت. پالن ایوان و مکان جای گیری آن براســاس کاوش های باستان شناسی 
و برخی آثاری که از کف ســازی هایی آن به دســت آمده، مربوط به قرون اولیه 
اســالمی اســت. این بنا که در تاریخ معاصرایران، چه در عصر مشــروطه و چه 
در دوره انقالب اســالمی، از کانون های مبارزات سیاســی بوده، در سال1311 
به ثبت ملی رسیده اســت، اما همچنان در تولیت اداره کل اوقــاف و امورخیریه 
اســتان قرار دارد. صحن و حوض ضلع ایوان غربی این مسجد در دهه های اخیر 
یک بار درسال139۰ و یک بار هم در سال1392 به صورت 
غیراصولی موردمرمت قرارگرفت. اســتفاده از مرمرهای 
خاکستری در صحن و حوض یک فضای نامأنوس با زیست و 

معماری بنا ایجاد کرد و با وجود مخالفت های گسترده 
فعاالن میراث فرهنگی استان، تاکنون به حالت 

گذشته بازنگشته است. 

مساجد ايران ازجمله جاذبه هاي تاريخی كشور محسوب مي شوند كه به عنوان اماكنی مقدس، در دوره های تاريخي مختلف بعد 
از اسالم به شکل ها و شیوه هاي مختلف ساخته شده اند و در همه استان ها نیز می توان نمونه های باشکوهی از آنها را سراغ گرفت. 

برخي از اين بناها به عنوان شاهکارهاي معماري اسالمي - ايرانی، شهرت جهاني هم دارند و تا پیش از همه گیری ويروس كرونا، 
ساالنه گردشگران زيادي براي ديدن آنها رهسپار ايران مي شدند؛ مساجدی كه با وجود گذشت سال ها، هنوز 

هم معماری آنها چشم نواز اســت و بايد به آنها بهای بیشــتری داد. همشهری به مناسبت 
30مردادماه، روزجهانی مساجد، به بررسی وضعیت كنونی تاريخی ترين 

مساجد استان پرداخته و اجرای طرح های مرمتی دراين 
بناها را مورد واكاوی قرار داده است كه 

در ادامه می خوانید.
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مازندران
تعدادی از مساجد در استان مازندران به دلیل نقش کانونی شان در برهه های حساس 
اجتماعی، جایگاه شاخصی دارند، اما برخی از این مساجد از موقعیت تاریخی- مذهبی 
نیز برخوردارند که درمیان آنها می توان به مسجدجامع شهرهای ساری، بابل و آمل و 
مسجد محدثین بابل اشاره کرد که در کنار تعداد دیگری از مساجد شاخص مازندران، 
به دلیل داشتن موقعیت اجتماعی و مذهبی برجسته و قدمت تاریخی، برجسته تر از 
سایر مساجد هستند. این مساجد درحال حاضر نیز وضعیت مساعدی دارند و برحسب 
ضرورت، اعتباراتی برای مرمت شان درنظر گرفته می شود. مهم ترین اقدام های مرمتی 
در سال های اخیر برای مسجدجامع ساری انجام شد که تیرماه1397 حدود 70درصد 
آن درآتش سوخت. مســجدجامع بابل نیز که درسال 160هجری قمری بنا شده، با 
وجود نیاز به مرمت دربرخی قســمت ها، هنوز پابرجا و پذیرای مردم است. درمیان 
مساجد تاریخی مازندران می توان به مسجدجامع فرح آباد ساری نیز اشاره کرد که از 

بناهای به جا مانده از دوران صفوی در مازندران است. 

گیالن 
مسجد دومحرابه حاج سمیع در محله ساغری سازان، مسجد چوبی محله بادی اله 
رشت، مسجد دوره ســلجوقی در جنگل های دیناچال، مسجد شیرخان در ییالق 
آق اولر تالش، مسجد آکل کمسار در شفت و مسجد تاریخی تمیجان تنها تعدادی 
از مساجد تاریخی در گیالن به حساب می آیند؛ بناهایی تاریخی که تعدادی از آنها 
به ثبت ملی نرسیده اند والبته چشــم به راه اقدام های مرمتی مناسب تری هستند. 
دراین زمینه کارشناســان حوزه میراث فرهنگی معتقدنــد وضعیت نگهداری از 
مساجد تاریخی نسبت به ســایر بناهای این حوزه پیچیده  تراست، چراکه عالوه 
بر اداره میراث فرهنگی و شهرداری که در بسیاری از پروژه های مرمتی این حوزه 
مسئول هســتند، ســازمان اوقاف و امورخیریه نیز مسئول اســت؛ موضوعی که 
همیشه زمینه ســاز ایجاد ناهماهنگی در اجرای طرح های مرمتی شده است. اینها 
درحالی اســت که »ولی جهانی«، معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی 
استان گیالن اعالم می کند که روند بازسازی برخی مساجد تاریخی آغاز شده و قرار 

است هزینه بازسازی را هم بنیادمسکن انقالب اسالمی تقبل کند.

سیستانوبلوچستان 
ساخت مسجد در اســتان سیستان وبلوچستان از گذشــته برای مردم بسیار مهم 
بوده است. از آنجا که بیشتر جمعیت بخش سیستان را اهل تشیع و جمعیت بخش 
بلوچستان و سواحل مکران را اهل تسنن تشکیل می دهند، دراین منطقه مساجدی 
با معماری های متنوع به چشم می خورد. از مهم ترین مســاجد تاریخی این استان 
می توان به مسجدجامع خاش، مســجدجامع دزک و فرجو در سراوان، حسینیه و 
مسجد چلنگ در زابل، حسینیه و مسجد آل رسول)ص( در چابهار و حسینیه و مسجد 
یزدي ها در زاهدان اشاره کرد. مسجد مالفقیرمحمد دشتیاری با قدمت 200ساله، 
مسجدجامع فنوج، مسجد حضرت محمد)ص( در دلگان چابهار، مسجد رحمانیه از 
توابع نیکشهر، مسجد 300ساله کوشوک قصرقند، مسجد روستای پشامگ از توابع 
سرباز، مسجد روستای محمدآباد ایرانشهر، مسجدجامع خاش و مسجد 120ساله 
فیض الرحمن هم برخی دیگر از مســاجد تاریخی استان هستند. اغلب این مساجد 
تاکنون ازسوی نهاد های ذی ربط مانند میراث فرهنگی و با کمک مردم مورد مرمت 
و بازسازی قرار گرفته اند، اما برخی مساجد فرســوده درآستانه تخریب قرار دارند یا 

به کلی تخریب  شده اند.

سمنان
سمنان یکی از استان های شــاخص ازنظر دارا بودن بناهای تاریخی است و بخشی 
از این بناها را نیز مساجد تاریخی شهرهای مختلف این استان تشکیل داده اند که 
عمده آنها مربوط به دوران قاجار هســتند. از مســاجد تاریخی سمنان می توان به 
مسجدجامع زاوقان مربوط به قرن دوم هجری، مسجدجامع سرخه به جا مانده از قرن 
اول هجری، مسجد ناسار، مسجد بنی اسدی، مسجد بایزید بسطامی و مسجدجامع 
شهرهای بسطام، شاهرود، سرخه، ســمنان، آرادان، ایوانکی، بیارجمند، دامغان و 
همچنین مسجدجامع روســتاهای صیدآباد، جیالن، دستجرد و فرومد اشاره کرد 
که بسیاری از آنها در فهرست آثارملی نیز ثبت شده اند. عمده این مساجد به صورت 
هیأت امنایی مدیریت می شــوند و عالوه بر اعتباراتی که ازسوی اداره های اوقاف یا 
میراث فرهنگی براساس ضرورت اختصاص می یابد، از محل نذورات مردمی بخشی 
از امور مرمتی و نگهداری آنها پیش می رود. برخی از این مساجد با توجه به معماری 
زیبای مناطق کویری، در سال های اخیر در فهرست جاذبه های گردشگری سمنان 

نیز قرار گرفته اند. 

کرمانشاه
دراستان کرمانشاه هزارو100مســجد وجود دارد که قدمت تاریخی ترین مساجد 
به دوران قاجاریه می رسد. عالوه براین، مساجدی هم در کرمانشاه وجود دارد که 
ازسوی زوار ابا عبداهلل الحسین)ع( ســاخته شده که قصد زیارت کربال را داشته اند؛ 
مانند مســجد حاج محمد تقی اصفهانی. اما ازنظر تاریخی مسجد آیت اهلل جلیلی 
کرمانشاه، از قدیمی ترین مساجد استان محسوب می شود که در مرکز این شهر واقع 
شده است. بنای اصلی این مسجد در روزگار سلطنت کریمخان زند ساخته شده است. 
این مسجد دارای معماری اسالمی ویژه ای است و از آنجایی که در بخشی از مرکز 

شهر واقع شده، مناره های بلند آن از چند طرف قابل مشاهده است. 

اردبیل
استان اردبیل مساجد تاریخی فراوانی دارد که مسجد جنت سرا، مسجد سلیمان، مسجد 
میرزاعلی اکبر و جمعه مسجد از نمونه های آن هستند. درمیان مساجد تاریخی این استان 
»جمعه  مسجد« اردبیل با برخورداری از نشانه هایی از معماری دوران سلجوقی، ایلخانی و 
صفوی بیش از سایر آثار مورد توجه بوده است. به مرور زمان به این مسجد صدمات زیادی 
وارد شده است و عمده تخریب این بنا به دلیل حمله مغول به ایران و زلزله بوده است. 
هم اکنون این مســجد به دلیل قرارگرفتن در مســیر حرکت وســایل 
نقلیه سنگین، درمعرض لرزش و فرسایش هرچه بیشتر قرار 
گرفته است و خطر تخریب و فرسودگی آن را تهدید 
می کند. اجرای طرح مرمت این مسجد نیز 
سال هاست که به کندی پیش 

می رود.

کرمان 
مسجدجامع کرمان که کتیبه سردر اصلی آن، تاریخ 750هجری قمری را در سلسله 
آل مظفر نشان می دهد، یکی از مهم ترین مساجد اســتان ازنظر نقش داشتن در 
حوادث تاریخی کشور به شمار می رود که از بدو ساخت، محل ویژه ای برای برگزاری 
تجمع های ملی و مذهبی مردم کرمان بوده است. هرچند این مسجد درسال1315 
درفهرست آثارملی به ثبت رسیده، اما هنوز رسیدگی ویژه ای به خود ندیده است. 
مسجدجامع کرمان در منطقه ای با ارتفاع کم تر از سطح زمین قرار دارد و به همین 
دلیل دیوارهای شبســتان همیشه گرفتار نم زدگی اســت و حتی پمپاژ آب های 
زیرزمینی و حفر چاه های اطراف مسجد نیز نتوانست تضمینی برای عدم تخریب 
ناشی از آب گرفتگی باشد. عالوه براین، مســجد ملک کرمان نیز قدمتی هزارساله 
دارد که توران شاه سلجوقی بانی ساخت آن بوده است و بزرگ ترین مسجد کرمان 
محسوب می شود. مسجد وکیل و مسجد گنجعلی خان نیز از دیگر مساجد تاریخی 

کرمان به شمار می روند که برای بقا به حفاظت و بازسازی ویژه تری نیازدارند. 

قزوین 
قزوین ازجمله شهرهای ایران اســت که بهره فراوانی از آثار تاریخی دارد که مساجد 
نیز جزوی از این آثار محسوب می شود. در شــهرقزوین مسجد النبی)ص(، مسجد 
پنجه علی، میجد سنجیده، مسجد حیدریه  و مسجدجامع عتیق از مساجد تاریخی 

و ثبت ملی شده به شمار می روند که درســال های اخیر به مرمت آنها توجه 
شده است. سال گذشــته در مســجد پنجه علی اقدام هایی ازجمله 

بام سازی بنا شامل برداشــت ایزوگام قبلی، خاک برداری و 
دوغاب ریزی، شیب بندی وعایق کاری بام تحت نظارت 
کارشناسان میراث فرهنگی انجام شد و در مرحله جدید 
مرمت این بنای تاریخی بازسازی نازک کاری ها، مرمت 
در و پنجره ها، مرمت کاشی کاری ها و ساماندهی منظر 
کلی در دست اجراســت. مسجد مالمهدی قزوین هم 
از مساجد تاریخی دارای شبســتان و متعلق به دوره 
قاجار اســت که با آغاز پروژه مرمت در اردیبهشت ماه 
سال گذشته،  استحکام بخشی گنبدک ها و سبک سازی 
بام انجام شد و این مرمت با برداشت کف سازی، اجرا و 

تثبیت پی بندی و اجرای کانال کشی ادامه دارد.

زنجان
در بافت تاریخی شهر زنجان، مساجد تاریخي قابل توجهی ساخته شده 

که نشانه ای از تمدن اسالمی و اصول معماری منحصربه فرد دراین منطقه است 
که مسجد و مدرسه چهل ستون، مسجد و مدرسه خانم، مسجد اسحاق میرزا، مسجد 
عباسقلي خان، مسجد سیدفتح اهلل، مسجد میرزایي و مسجدجامع زنجان ازجمله آنها 
محسوب می شود. مسجدجامع یا همان مســجد سید زنجان، بزرگ ترین و زیباترین 
مسجد و مدرسه دینی این شهر است که در بافت تاریخي بنا نهاده شده و سال1342 
در فهرست اثار ملی به ثبت رسیده است. این مسجد توسط »عبداهلل میرزا دارا« پسر 
یازدهم فتحعلي شاه قاجار ساخته شده است و با الگوبرداری از شیوه شهرسازی رایج در 
گذشته، درکنار بازار قدیمی شهر ساخته شده است. مرمت اصولی مسجدجامع زنجان 
از 14سال قبل آغاز شده و مسئوالن عنوان می کنند مراحل مرمت این بنای تاریخی با 

اولویت های تعیین شده و با توجه به بودجه تخصیصی، انجام می شود.

خراسانجنوبی
در خراسان جنوبی مساجد قدیمی فراوانی وجود دارد که بسیاری از آنها قابلیت جذب 
گردشگر را دارند و 60مسجد قدیمی استان نیز در فهرست آثارملی به ثبت رسیده اند. 
براساس نظر کارشناسان باستان شناســی، قدمت مسجد کوشک و مسجد قائن که 
کهن ترین مساجد استان هستند، به قرن  های سوم و چهارم هجری قمری باز می گردد 
و ساخت دیگر مساجد به دوران سلجوقیه تا قاجاریه مربوط می شود. مسجد کوشک، 
مسجدجامع فردوس، مسجدجامع میان ده بشرویه، مسجدجامع رقه روستای رقه ، 
مسجدجامع چهاردرخت بیرجند، مسجدجامع خوســف ، مسجدجامع هندوانان 
درمیان، مسجدجامع سرایان ، مســجدجامع افین زیرکوه و مسجدجامع ُدرخش 
درمیان تعدادی از مساجد تاریخی و قدیمی خراســان جنوبی به شمار می روند که 
شرایط معماری و تزئینات ویژه ای دارند. بسیاری از مساجد تاریخی استان در سال های 

گذشته با مشارکت هیأت امنای مساجد و اداره میراث فرهنگی بازسازی شده اند. 

اصفهان 
3مســجد از قدیمی ترین مساجد کشور و جهان اسالم در اســتان اصفهان واقع 
شده است که عبارتند از: مسجدجامع نایین، مسجدجامع اردستان و مسجدجامع 
عتیق. مسجدجامع عتیق هزارو 285سال، مســجدجامع اردستان 890سال و 
مسجدجامع نائین نیز هزارو200ســال قدمت دارند. مسجدجامع عتیق یکی از 
مساجد منحصربه فرد درجهان اسالم است که درسال1391 به عنوان »نخستین 
مسجد ایرانی« به ثبت جهانی رســید و یک پایگاه میراث جهانی در آنجا مستقر 
اســت. هم اکنون 2پروژه مرمتی که حدود یک میلیاردتومان هزینه داشته، در 
مسجدجامع عتیق درحال اجراست. مسجدجامع اردستان و مسجدجامع نایین نیز 
سال گذشته شاهد اجرای طرح های مرمتی بودند. پیش از همه گیری ویروس کرونا 
این مساجد بازدیدکنندگان بسیاری داشتند، اما در شرایط کنونی تنها بخش هایی 

از این مساجد برای اقامه نماز مردم محلی بازگشایی می شود.

کردستان
بررسی های کارشناسی نشان می دهد قدمت ســاخت مسجد در استان کردستان به 
دوران سلجوقیه برمی گردد؛ مانند مناره ای که از مسجد پالنگان یا مسجد سقز از دوره 
سلجوقی به جا مانده است. باستان شناسان معتقدند مسجد ایلخانی در روستای دوالب 
نیز در منطقه هورامان کردستان از مساجد تاریخی به جا مانده از دوره ایلخانی است. 
مسجدجامع شهرسنندج نیز از آثار تاریخی به جا مانده از دوران صفویه به حساب می آید. 
فضای خارجی »داراالحسان« با کاشی کاری تزئین شده و دارای حیاط بزرگی در وسط 

بناست و چهارطرف حوض را بنای تاریخی مسجد 
فراگرفته است. مســجدجامع سنندج، به عنوان 
یکی از تاریخی ترین مساجد اســتان، در ضلع 
شــمالی خیابان امام خمینی)ره( این شهر واقع 
شده است و همچنان برای برپایی نماز و مراسم 
ویژه مورداســتفاده قرار می گیرد؛ موضوعی که 
ضرورت رسیدگی به این بنای تاریخی را دوچندان 

می کند.

آذربایجانغربی 
مســاجد تاریخی آذربایجان غربی قدمت تاریخی زیادی دارنــد و برخی از این 
مساجد ازجمله مسجدجامع ارومیه، درسال 670هجری قمری ساخته شده اند، 
اما با وجود این قدمت طوالنی همچنان سرپا مانده اند. مسجدجامع ارومیه، مسجد 
مناره، مسجدجامع مهاباد، مسجد حمامیان، مسجد داش آغلیان و مسجد شیخ، 
6مسجد تاریخی استان آذربایجان غربی به حســاب می آیند که بخش زیادی از 
مرمت و نگهداری این مساجد ازســوی خود مردم انجام شده است. در سال های 
اخیر به دلیل کمبود اعتبارات، بازسازی این مســاجد روند کندی داشت، اما از 
سال گذشته این روند با سرعت بیشتری ادامه یافته است. به گفته مسئوالن مربوط، 
بازسازی مساجد تاریخی این استان ساالنه درحدود 10میلیاردتومان اعتبار نیاز 
دارد. با توجه به استقرار مساجد تاریخی درمراکز شهرهای استان ازجمله ارومیه، 
خوی، بوکان و مهاباد، مدیریت این مساجد بیشتر به صورت هیأت امنایی و ازسوی 

بازاریان و اصناف انجام می شود.

همدان
دراســتان همدان 57مســجد تاریخی ثبت شــده وجود دارد که بــه تفکیک 
شهرستان ها یک مسجد در اسدآباد، 2مســجد در بهار، 6مسجد در تویسرکان، 
یک مسجد در رزن، 2مسجد در فامنین، 7مسجد در مالیر، 3مسجد در نهاوند و 
35مسجد در شهرستان همدان قرار دارد. شهرستان کبودراهنگ مسجد 
ثبت شده ندارد. مساجدجامع هر شهرستان شاخص ترین مساجد 
تاریخی محسوب می شــوند که قدمت آنها نسبت به سایر 
مســاجد تاریخی ثبت شده، بیشــتر است. به گفته 
مســئوالن اداره میراث فرهنگی استان، مسجد 
تاریخی شناسایی  شده در استان همدان که ثبت 
ملی نشده باشد، وجود ندارد و به دلیل همکاری 
مناسب اداره اوقاف و امورخیریه، مساجد ثبت شده 
به خوبی نگهداری می شــوند و مشــکل خاصی 
ندارند و از آن جایی که یا در آنها نمازجمعه برگزار 
می شــود یا به صورت روزانه مورداســتفاده قرار 
می گیرند، کامال سرپا هستند. در سال های اخیر 
مسجدجامع شهرهمدان که از دیگر مساجدجامع 
قدیمی تر است، به دلیل شرایط رانشی گنبد آن، 

مورد استحکام بخشی سازه ای قرارگرفت. 

کهگیلویهوبویراحمد
مسجدجامع یکی از آثارملی ثبت شده در کهگیلویه وبویراحمد است. قدمت 
این مسجد مربوط به دوره صفویه است که در دهدشت و نزدیک بازار بافت تاریخی 
دهدشت ساخته شده. به نظر می رسد این مسجد از نخستین مساجد شهرتاریخی 
هفت گنبد است که در 2طبقه ساخته شــده. بنا شامل شبستان، حیاط مرکزي، 
وضوخانه و اتاق هاي کوچکي در مجاورت ورودي ضلع شرقي و همچنین 2ورودي، 
یکي ورودي عمومي در ضلع شــرقي براي عموم نمازگــزاران و دیگري ورودي 
کوچکي در ضلع جنوب غربي براي عبور و مرور امام جماعت مسجد است. هر دو 
ورودي با سنگ هاي بزرگ الشــه اي به صورت پلکاني ساخته شده اند. این بنا در 
سال1377 به طورکامل خاک برداري شده و در ســال هاي 80-79 نیز کارهاي 
تعمیراتي آن به شــکل اضطراري صورت گرفت. سال گذشته با اختصاص ردیف 
ملی برای مرمت و ساماندهی بالدشاپور، مسجدجامع نیز مرمت شد و در اختیار 
هیأت های مذهبی شهرستان قرارگرفت و درحال حاضر هیأت های مذهبی درآن 

مشغول فعالیتند.

البرز
مســجدجامع برغان، از مهم ترین مساجد تاریخی اســتان البرز است که قدمت 
آن به قرن هشــتم هجری قمری می رسد. این مســجد تاریخی یک بار در آخرین 
سال سلطنت شــاه سلیمان صفوي بازســازی شده اســت. در محرم سال1316 
هجری شمسی مســجد براثر آتش سوزي، ویران شــد تا اینکه بار دیگر به صورت 
خشت و چوب ساخته مي شود. بناي فعلي مسجد، هم درسال 1354 با پشتیباني 
آیت اهلل سیدمحمدهادي میالني ساخته شده است. درخت چنار هزارساله ای هم 
در حیاط مســجد وجود دارد که جلوه خاصی به آن بخشیده است. مسجدبرغان 
ازجمله جاذبه های گردشگری این روستا نیز به حساب می آید. عالوه براین، مسجد 
تاریخی نجم آباد در شهرستان نظرآباد نیز از دیگر مساجد تاریخی استان است که 
سال گذشته اخباری مبنی بر تخریب آن منتشر شد. قدمت این مسجد که با خشت 
و گل ساخته شده است، به دوران قاجاریه برمی گردد و در سال های گذشته اقدام 
موثری برای مرمت آن انجام نشد، اما پس از انتشار خبر تخریب مسجد، مسئوالن 
استان به فکر بازسازی این مســجد تاریخی افتادند و برای این منظور بیش از یک 

میلیاردتومان اختصاص یافت.

خوزستان 
مسجد شیخ نبهان اول قدیمی ترین مسجد خوزستان محسوب می شود که در 
قرن یازدهم هجری قمری ساخته شده است. این مسجد بدون مناره در محله اهواز 
قدیم یا عامری در ساحل شرقی رود کارون و ازسوی شیخ نبهان اول، حکمران 
وقت اهواز ساخته شده اســت. این مســجد 4دیوار از جنس گل رس و آهک با 
سقفی حصیری و کفی خاکی دارد و اهالی منطقه پس از وضو گرفتن در رودخانه 
کارون که آن روزها تا چند متری مســجد می رســید، به عبادت می پرداختند. 
حیاط مسجد دارای طاقچه هایی با قوس هاللی است و قوس ورودی شبستان 
با گل پخته به صورت آجر و کاشــی با رنگ فیروزه ای و مشــکی تزیین شــده. 
محراب قوس جناقی و شبســتان 3ورودی دارد که برای پوشش آنها از 
تیرهایی با چوب ساج استفاده شده اســت. مسجد شیخ نبهان اول 
17بهمن ماه1389 در فهرســت آثار تاریخی ایران ثبت شد و 
مرمــت آن و دیگر بناهای 
تاریخی محلــه عامری، 
به عنوان محله تاریخی 
اهــواز، در دســتورکار 
اداره کل میراث فرهنگی 
قرارگرفت، امــا هنوز 
اقدام خاصــی دراین 
زمینه انجام نشده است.

لرستان
بخشی از جاذبه های فرهنگی گردشگری لرستان را مساجد تاریخی تشکیل 
می دهند؛ مساجدی با معماری ایرانی- اســالمی که متشکل از طاق، گنبد، 
ایوان و ...هستند. تاکنون دراین اســتان بیش از 10مسجد تاریخی ازجمله 
مسجد توسلی، مســجد امام خمینی)ره( و مســجدجامع بروجرد، مسجد 
رنگینه و مسجد امیرالمومنین)ع( به ثبت ملی رسیده است که از مهم ترین و 
شاخص ترین این مساجد می توان به مسجدجامع و مسجد امام خمینی)ره( 
اشاره کرد. مســجد امام)ره( و مســجدجامع بروجرد به ترتیب بزرگ ترین و 
قدیمی ترین مساجد درغرب کشور محسوب می شوند. این مساجد عالوه بر 
جنبه مذهبی و فرهنگی، بازتاب ســلیقه، درک هنر و معماری جذاب ایرانی 
هستند و رعایت هندســه، طراحی و تقارنی که در مســاجد ایرانی به چشم 
می خورد، فضایی آرامش بخش را به وجود آورده اســت. براین اساس اداره کل 
میراث فرهنگی لرســتان در راســتای انجام وظایف ذاتی و حفاظتی خود و 
با توجه به اعتباراتی که ســاالنه دراختیــار دارد، مرمت هایی در بخش های 
مختلف مســاجد تاریخی ازجمله مرمــت گنبد و ایوان مســجدجامع، بام 
مســجد امام)ره(، مرمت پشت بام مســجد توســلی، اجرای نمای مسجد 
 امیرالمومنین)ع( و همچنین مرمت هایی در دیگر بخش های مساجد انجام

 داده است.

خراسانرضوی 
مساجد تاریخی استان خراســان رضوی به دلیل بهره گیری از هنر های فاخر 
اسالمی و ایرانی، نقوش، معماری و سبک های مختلفی که در کاشی کاری ها، 
گچبری ها و خطوطی که در آنها به کار رفته است، خود موزه ای تمام عیار از هنر 
اسالمی به شمار می روند.  در خراسان رضوی بیش از 80مسجد تاریخی به ثبت 
رسیده است که عمده آنها وقفی هستند. بنای بیشتر این مساجد به دوره های 
ســلجوقی، صفویه، افشــاریه، غزنویان، قاجاریه، زندیه و افشاریه برمی گردد. 
مسجد 72تن مشهد، مسجد گوهرشاد مشهد، مسجدجامع خرگرد و ملک زوزن 
خواف، مسجدجامع گناباد، مسجد ازغد طرقبه، مســجد پایین قلعه مزینان، 
مسجد شــیخ حیدر کدکن تربت حیدریه و مسجد زیرک آباد بردسکن بخشی 
از مساجد تاریخی و قدیمی خراسان رضوی به شمار می روند. مسجد گوهرشاد 
با قدمت 600سال به عنوان قدیمی ترین مسجد شیعیان در شهرمشهد، بنایی 
شاخص از عهد تیموری است که بیشــترین بازدیدکننده را درمیان مساجد 
تاریخی خراســان رضوی دارد. همچنین درســال1391 برای مرمت مساجد 
تاریخی استان بیشترین میزان اعتبار، به مبلغ 3میلیاردو 200میلیون تومان 
ازسوی اداره کل میراث فرهنگی تأمین شــد. بعد از این تاریخ نیز هرسال برای 

مرمت تعدادی از مساجد تاریخی استان اعتبارات الزم اختصاص می یابد.

ایالم
مســجد »حاج فرامرز اسدی« نخســتین مسجد ساخته شــده در استان ایالم 
محسوب می شود که در مرکز شهر ارکواز ملکشاهی واقع شده است. این مسجد به 
سبک مساجد دوره صفویه شباهت دارد و دارای یکی از زیباترین طاق های گنبدی 
شکل است که در مرکز شهر ارکواز ملکشاهی به سال 1332 هجری قمری به فرمان 
حاج فرامرز اسدی ریاست ایل ملکشاهی و حاکم پشتکوه )استان ایالم امروزی( و 
توسط استادکاران اصفهانی ساخته شده  است. این مسجد دارای پنجره های طاقی 
شکل برای تهویه و جریان هوا در درون مسجد و خنک نگه داشتن فضای مسجد 
در فصول گرماست. همچنین مسجدجامع ایالم یکی از مساجد قدیمی استان ایالم 
و مبدأ بسیاری از تحوالت تاریخی و فرهنگی این استان در قبل از انقالب، زمان 

جنگ تحمیلی و هم اکنون محسوب می شود. 

خراسانشمالی
در مناطق شهري و روستایي خراسان شمالي حدود هزارو 700مسجد وجود دارد 
که تاکنون 5مورد آن که قدمتي بیشتر و ازنظر بنا و سازه ویژگي هاي ممتازتري 
داشــته اند، به عنوان اثر تاریخي ملي به ثبت رسیده اند. یکي از مساجد تاریخي و 
معروف خراسان شمالي مسجد جامع جاجرم اســت. این مسجد در مرکز بافت 
تاریخي در جنوب این شــهر و در 200متري قلعه قدیمي جاجرم واقع شــده و 
برخي پژوهشگران بناي اولیه آن را به دوران سلجوقي نسبت مي دهند. این مسجد 
برجسته ترین مسجد تاریخي با ارزش و با قدمت باال در خراسان شمالي است که در 
تمام طول سال و در آیین هاي مختلف از آن استفاده مي شود و حتي از این مسجد 
در سفرنامه هاي مک گریگور، ناصرالدین شاه و اعتمادالسلطنه هم یاد شده است. 
مسجد جامع جاجرم، برخالف الگوي رایج مسجدسازي، مناره ندارد و درمجموع 
نماي بیروني آن ساده و عاري از تزیین است و فقط بر پیشاني ایوان و در محل ورود 
به گنبدخانه چند کاشي فیروزه اي کتیبه دار وجود دارد. کمبود اعتبار برای مرمت 
این مسجد و آثار تاریخی دیگر این شهر، یکی از مشکالت اداره میراث فرهنگی 

جاجرم است. 

فارس
شیراز در استان فارس شهری است که هر گوشه از آن با یک شاهکار تاریخی مزین 
شده و یکی از این آثار مسجد عتیق شــیراز است که از کهن ترین مساجد استان 
فارس محسوب می شود. این مسجد با نام های مسجد جمعه و آدینه نیز شناخته 
می شود و در واقع مسجد عتیق که اولین هسته مذهبی شیراز است، تنها یک مکان 
مذهبی نبوده و کاربرد سیاسی و اجتماعی نیز داشته است. این مسجد در شرق 
محوطه حرم شاهچراغ قرار دارد و یکی از ورودی های آن از داخل حیاط حرم است. 
این طور که آثار و شواهد نشان می دهد، مسجد عقیق در سال 281هجری قمری 
و در دوره حکومت یعقــوب لیث صفاری دومین فرمانــروای صفاریان بنا نهاده 
شده اســت. این مســجد در طول تاریخ بارها و بارها مرمت و بازسازی شد، این 
مرمت ها باعث شــد که این بنای مقدس بتواند سال ها به عنوان یک مسجد و اثر 

تاریخی حفظ شود و تا امروز پابرجا بماند. نام مســجد عتیق در 15دی ماه 
1310شمسی در فهرست آثار ملی ثبت شد. دیگر مسجد تاریخی 

استان مربوط به دوره زندیه، مسجد وکیل است که دارای 
حجاری ســتون های 48گانه و منبر یکپارچه 

مرمرین اســت و مســاحت این بنا 
بــه 3هزارو600مترمربع 

می رسد.
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فرحناز چراغی
خبرنگار

توســعه اقتصادی روســتاها از مهم ترین 
دغدغه هایی بوده است که درسال های اخیر 
در دستورکار مسئوالن مختلف کشور قرار 
داشــته و اقدام هایی نیز دراین راســتا انجام شده که 
راه اندازی فروشگاه های »روستا بازار« از آن جمله است؛ 
طرحی که اجرای آن مدتی است در استان کرمانشاه نیز 
کلید خــورده، اما به دالیــل مختلف، هنــوز به نتیجه 

مورد نظر نرسیده است.
اجرای طرح فروشــگاه های روســتابازار با هدف رونق 
محصوالت بومی روستاییان در مناطق مختلف کشور 
راه اندازی و به عنوان ابتــکاری برای کوتاه کردن فاصله 
تولید تا مصرف محصوالت روستایی مطرح شد که قرار 
بود ازسوی اتحادیه های تعاون روستایی راه اندازی شود 
تا محصوالت و تولیدات روســتاییان بدون واسطه و با 

کیفیت و قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسد.
حذف تقلب احتمالی در عرضــه و فروش کاال، حفظ و 
افزایش ارزش افزوده و برندسازی محصوالت کشاورزی 
و دامی ازجمله مزایایی است که فعالیت فروشگاه های 
روستا بازار به همراه دارد و درصورت رفع موانع موجود 

درایــن مســیر، می تواند جان 
تــازه ای در کالبــد اقتصاد 

روستاها بدمد.

روستا  نخستین 
بازار استان

نخستین روستا 
بازار اســتان 
کرمانشاه اواخر 
سال گذشته در 
شهرستان صحنه 
آغــاز بــه کار کرد و 
قراراست مشابه چنین 
بازاری در شهرستان های 
اسالم آبادغرب، پاوه، روانسر، 
جوانرود نیز ایجاد شــود تا فصل 
جدیدی باشــد در عرضه مناسب تر 
محصوالت روســتاییان کرمانشــاهی. 
این درحالی اســت که گفته می شود نبود 
محل مناسب برای ایجاد روستا بازارها، سبب 

شده است این موضوع تاکنون محقق نشود.
مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه در گفت وگو 
با خبرنگارهمشــهری با بیان اینکه پیش بینی می شود 
اجرای طرح روستا بازار در استان برای بیش از ۲۵۰نفر 
به صــورت مســتقیم اشــتغال زایی کنــد، می گوید: 
اجرای این طرح برای بیــش از ۵۰۰نفر همه به صورت 

غیرمستقیم اشتغال ایجاد می کند.
»ایــرج صفایــی« می افزاید: ایجاد روســتا بــازار در 
شهرستان های اسالم آبادغرب، پاوه و روانسر حدود ۵۰ 
تا ۶۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و امیدواریم 

در یکی دو ماه آینده، به مرحله بهره برداری برسد.
وی اظهار می کند: اجــرای این طرح در شهرســتان 
جوانرود نیز در دســت اقدام است. در شــهر باینگان 
نیز آمادگی الزم برای ایجاد روســتا بازار وجود دارد و 
می تواند نقش ویژه ای در توسعه اقتصاد روستاهای این 

منطقه داشته باشد.

لزوم راه اندازی چند روستا بازار
مدیر تعاون روستایی اســتان کرمانشاه ادامه می دهد: 
در صورت مهیا بودن امکانات در ۷ یا ۸ نقطه در شــهر 

کرمانشاه نیز این روستا بازارها ایجاد می شود. 
صفایی با بیان اینکه با توجه به جمعیت و گســتردگی 
کرمانشاه، وجود یک روستا بازار دراین شهرستان کافی 
نیست، عنوان می کند: این طرح تا پایان سال جاری باید 
به شکل مناسبی اجرا شود. بنابراین نیازمند همکاری 
اداره های مربوط هستیم تا با رفع موانع موجود، بتوانیم 

گام های سریع تری دراین مسیر برداریم.
وی اظهار می کند: از ارگان هــا و نهادهایی مانند اداره 
اوقاف و امورخیریه، جهادکشــاورزی، شــهرداری ها، 
اعضای شــوراهای  اسالمی شهر و روســتا و همچنین 

فرمانداری ها درخواست می کنیم برای اجرای این طرح 
ما را یاری کنند.

صفایی ادامه می دهد: طرح راه اندازی فروشــگاه های 
روستا بازار از ۲سال قبل مصوب شده است، اما به دلیل 
اینکــه در اســتان از این طــرح حمایت نشــد، هنوز 

نتوانسته ایم به جایگاه مطلوب دست پیدا کنیم.

پیش بینی استقبال مناسب ازسوی مردم
مدیر تعاون روســتایی اســتان کرمانشــاه همچنین 
می گوید: با وجود همه مشــکالت کنونی، کرمانشاه از 
خیلی از استان های دیگر کشور در اجرای طرح روستا 
بازارها موفق تر عمل کرده است و درحالی که بسیاری 
از اســتان ها هنوز اجرای این طرح را آغــاز نکرده اند، 

توانسته ایم گام های مهمی دراین زمینه برداریم.
صفایی معتقد است که اگر همکاری های موردنیاز برای 
فراهم کردن مکان مناســب ازسوی دستگا ه های دیگر 
انجام شود، تا پایان سال جاری در همه شهرستان های 
مدنظر و ازجمله درشهرستان کرمانشاه، روستا بازارها 
افتتاح خواهند شد و می توانند نقش ویژه ای در تقویت 

معیشت روستاییان استان ایفا کنند.
وی با بیان اینکه پیش بینی می شــود روستا بازارها با 
استقبال خوب مردم مواجه شوند، می افزاید: در روستا 
بازارها عالوه بر کاالهای اساسی موردنیاز مردم ازجمله 
انواع گوشت ســفید و قرمز، ماهی، روغن و برنج، قند و 

شکر نیز به نرخ مصوب دولتی عرضه خواهد شد.
صفایی عنوان می کند: عالوه براین کاالها، مواد لبنی، 
میوه، ســبزی، صیفی  و... در روســتا بازارها با حذف 

واسطه ها، عرضه  خواهد شد.
وی تاکید می کند: روســتا بازارها قرار اســت مانند 

پلی میان تولیدکنندگان محصوالت کشــاورزی 
و مصرف کنندگان عمل کنند تا در شــرایط 

حســاس و بحرانــی، نســبت بــه توزیع 
محصــوالت کشــاورزی و مایحتــاج 

ضروری مردم اقدام کنند. همچنین 
روســتا بازارها کمک موثری در 

زمینه اجرای سیاســت های 
کنترلی دولــت در حوزه 

بازار و نظــام عرضه و 
تقاضا خواهد بود.

تحقق شــعار »از 
مزرعه تا سفره«

مدیر تعاون روســتایی 
استان کرمانشاه همچنین 

می گوید: طرح روســتا بازار با 
هدف عرضه مستقیم محصوالت 

کشاورزی و تنظیم بازار بدون واسطه 
با شعار »از مزرعه تا سفره« حرکت خود 

را آغاز کرده  و محلی برای عرضه محصوالت 
روستاییان به صورت مستقیم به بازار مصرف و 

ایجاد اشتغال برای آنان است.
صفایی می افزاید: البته نباید فراموش کرد که عملکرد 
موفق روســتا بازارهــا نیازمند همکاری و مشــارکت 
مطلوب کشاورزان به عنوان تولیدکننده است، چراکه 
اجرای این طرح هم برای حمایت از محصوالت تولیدی 
کشاورزان و هم درجهت حمایت از مصرف کننده است 
که می خواهد محصولی بی واســطه و ارزان تر از دیگر 

بازارها خریداری کند.
وی ادامه می دهد: دراین بازار قرار نیست عرضه کاالها 
دچار چالش و تنش شود، بلکه کاال با نازل ترین قیمت 
سر ســفره مردم می رود. همچنین این موضوع بستر 
مناسب برای حمایت از کشاورزان و دامداران به منظور 
افزایــش تولید هدفمنــد و با کیفیت باالتــر را فراهم 

می کند.
صفایی ایجاد روســتا بازارها را طرحــی ماندگار برای 
استان می داند و می گوید: در صورت مهیا شدن فضای 
مناسب، با کم ترین هزینه اشــتغال نیز ایجاد می شود. 
امیدواریم ارگان ها و نهاد هــای مربوط برای دراختیار 
قراردادن مکان مناسب، با ســازمان تعاونی روستایی 
اســتان همکاری کنند تا کرمانشــاه از مزایای فراوان 

راه اندازی روستا بازارها به خوبی بهره مند شود.
مدیر تعاون روستایی اســتان کرمانشاه اضافه می کند: 
اجرای مناســب طرح روستا بازار ســبب تحقق شعار 
»از تولید به مصرف« می شــود که نتیجه آن، افزایش 
تولیدات کشاورزی در کرمانشــاه، تنظیم بازار این نوع 
محصوالت و همچنین کمک به معیشت کشاورزان این 

استان خواهد بود.
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  درخواستی از شبکه بهداشت و درمان طارم
دراین اوضاع وخیم کرونایی، برخی از مطب ها و داروخانه ها در شهر »آب بر«، مرکز شهرستان 
طارم دراستان زنجان، به بهانه قطع سامانه از پذیرش بیماران با دفترچه خودداری و همه را آزاد 
حساب می کنند. از مسئوالن شبکه بهداشت و درمان شهرستان طارم می خواهیم که پیگیر این 
موضوع باشند تا دراین اوضاع کرونایی، بیماران بی حال، سرگردان مطب ها نشوند. همچنین 

معموال با قطعی سامانه در داروخانه ها نیز مواجهیم. 
سیف اللهی از طارم در استان زنجان

  کمبود داروهای کرونایی
در برخی از داروخانه های شهر کرمانشاه بعضی از دارو های بیماران کرونایی تمام شده است و 
مردم دراین زمینه با مشکل مواجه شده اند. در روزهای اخیر داروی »فاویپیراویر« که مربوط 
به بیماران کرونایی است به سختی پیدا می شود و سرم هم فقط در داروخانه های شبانه روزی 
وجود دارد. چرا در چنین شرایطی مسئوالن استان اصرار دارند که دروخانه های کرمانشاه با 

کمبود داروهای کرونایی مواجه نیستند؟
شعبانی از کرمانشاه

  جوانان بیکار را دریابید
بســیاری از جوانان قزوینی این روزها از بیکاری دچار آســیب های اجتماعی شده اند خطر 
افسردگی و عواقب ناشــی از آن تهدیدشان می کند. مسئوالن اســتان برای اشتغال جوانان 
چاره ای اساســی بیندیشــند تا عمر و جوانی آنان به هدر نرود و بتوانند برای خود زندگی و 
خانواده تشکیل دهند. از این رو باید افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری از اولویت های اصلی 

دولتمردان جدید باشد. مسئوالن محترم، جوانان را دریابید.
غیاثوند از قزوین

صدای همشهری

موانع توسعه روستا بازارها در کرمانشاه
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 آمار نشان می دهد حدود ۶۰درصد کرمانی ها با معضل کم تحرکی مواجه اند کرونا در کمین ورزش های همگانی کرمان
که همه گیری ویروس کرونا به این وضعیت دامن زده است

 کم تحرکی یکی از تهدیدکننده های اصلی سالمت 
انسان در جهان امروز محسوب می شود که مرگ 
زودرس ناشــی از بروز انــواع بیماری هــا را رقم 
زده است؛ موضوعی که اخیرا به عنوان چالشی مهم در زندگی 

کرمانی ها نیز مطرح شده و کارشناسان را نگران کرده است.
این پدیده که بیشتر سوغات عصر اینترنت، دنیای گوشی های 
هوشمند و شبکه های اجتماعی رنگ و لعاب دار تلقی می شود، 
سبک زندگی بخش قابل توجهی از افراد را »غیرفعال« کرده و با 
افزوده شدن چالش همه گیری ویروس کرونا و خانه نشینی های 

اجباری، زنان و کودکان زیادی 
را درمعرض خطر 

قرار داده است.  راه اندازی مشاغل آنالین ازسوی زنان خانه دار از 
یک طرف و برپایی کالس های مجازی برای دانش آموزان ازسوی 
دیگر، این خطر را چندبرابر کرده، به حدی که نمودار سنی ابتال 
به دردهای اسکلتی و عضالنی را به سن ۵سال رسانده است. این 
درحالی است که کم تحرکی ارتباط وثیقی با بروز بیماری هایی 
مانند فشارخون، دیابت نوع۲، حمله های قلبی و مغزی، افزایش 
وزن و چاقی، اختــالالت خواب، پوکی اســتخوان و دردهای 

اسکلتی-عضالنی و... دارد.

زنگ خطری برای کرمانی ها
رئیس فدراسیون ورزش های همگانی کشور که چندی قبل برای 
برگزاری مجمع انتخاباتی این هیأت به کرمان سفر کرده بود، 
زنگ خطری را به صدا درآورد که از کم تحرکی حدود ۶۰درصد از 
جمعیت استان کرمان حکایت داشت. »افشین مالیی« 
معتقد است که حتی اگر قبول نداشته باشیم 
ســالمت، اصلی ترین اولویت ایران 
امروز اســت، مــوج میلیونی 
بیمــاران در دهــه آینده، 
مــا را وادار می کند به 
نــی  رزش همگا و
بیشتر بپردازیم؛ 

تا زمانی که موانع مشارکت بانوان در ورزش های موردعالقه شان 
رفع نشود، صرفا با تبلیغ ورزش کردن، اتفاق مهمی نمی افتد.

وی دراین بــاره می گوید: امیدواریم با یــک رویکرد علمی و با 
پشتیبانی اداره کل ورزش وجوانان کرمان، بتوانیم براساس یک 
پایش ملی، میزان مشــارکت را در شرایط موجود رصد کنیم و 
طی یک برنامه 4ساله، دست به دست هم دهیم تا تحرک، نشاط و 
فعالیت های بدنی را در کرمان، که استانی غنی ازنظر وجود منابع 

انسانی است، به میزان قابل توجهی افزایش دهیم.
مالیی همچنین عنوان می کند که ورزش همگانی در دهه آینده 
به اجبار در کشــور ما اولویت اصلی را خواهد داشت، نه به دلیل 
نگرش متعالی مســئوالن، بلکه به دلیل بــروز پیامدهایی که 
کم تحرکی در کشور ایجاد کرده است. بنابراین کم هزینه ترین 
راهی که می توان بــا بهره گیری از آن، خیــل عظیم بیماران 
کشور و مشــکالت اجتماعی پیچیده ای که در شرایط فعلی با 
آن سردرگربیان هســتیم را مدیریت کرد، پرداختن بیشتر به 

فعالیت های بدنی و ورزش های همگانی است.

دردسرهای تغییر سبک زندگی
مالیی همچنین از اینکه آمار های داخلی و خارجی، ایران را یکی 
از کشورهای دســت به گریبان با کم تحرکی باال می دانند ابراز 
تأسف می کند و معتقد اســت که به دلیل تغییر سبک زندگی، 
این میــزان کم تحرکی در ۱۰ســال اخیــر ۲۵درصد افزایش 
پیدا کرده است. برهمین اســاس هم هست که بررسی ها نشان 
می دهد در طول سال حدود 4۵هزارمیلیاردتومان برای درمان 

بیماری های ناشی از کم  تحرکی هزینه می شود.
رئیس فدراســیون ورزش های همگانی تأکید دارد که اهداف 
کاری این فدراسیون با منافع ملی کشــور در یک راستاست و 
آمار کم تحرکی و ورزش نکردن ۶4درصدی بانوان یک شــاهد 
تلخ اســت و باید اذعان کرد که کودکان ایــران هم ۳۲درصد 
اضافه وزن و چاقی دارند. کنارهم گذاشــتن این آمارها نشان 
می دهد وضع سالمت مردم مناسب نیست. درچنین شرایطی 
رســیدگی صرف به دغدغه  های آنی، روش مدیریتی اشتباهی 
است که تبعات جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت. مالیی 
براین اعتقاد است که سالمت مردم را نمی توان با کارهای فوری 

تضمین و تأمین کرد و نیاز به برنامه ریزی و کار بلندمدت بیش از 
پیش احساس می شــود. یکی از کم هزینه ترین شیوه هایی که 
به وسیله آن می توان به اوضاع کنونی بهبود بخشید، بهره مندی 
از ورزش های همگانی اســت. این رویکرد هم در کشور اولویت 
نخست نیســت، چراکه بیش از ۹۵درصد از اخبار ورزش کشور 

درباره ورزش قهرمانی است.

تالش برای تقویت ورزش های همگانی
مدیرکل ورزش و جوانان کرمان نیــز درباره فعالیت های انجام 
شده ازسوی این اداره کل باهدف گسترش ورزش های همگانی 
دراین اســتان می گوید: با توجه به شــرایط کنونی، نمی توان 
وضعیت ورزش های همگانی را دراستان ایده آل دانست، آن هم 

با وجود بحرانی مانند همه گیری ویروس کرونا.
»میثم پاریزی« می افزاید: بیش از ۱۵ماه می شــود که کشور 
درگیر بیماری کروناست و از زمانی که مسئولیت ورزش استان 
را برعهده گرفته ام، فقط حدود ۵ماه توانســته ایم کار اجرایی 
انجام دهیم. دراین مدت برنامه ریزی های خوبی برای برگزاری 
رویدادهای استانی، ملی و حتی بین المللی انجام شد و به دنبال 
این بودیم که مجموعه هیأت های ورزشی استان با برنامه محوری 
حرکت کنند، اما همه گیری ویروس کرونا همه چیز را تحت تأثیر 
قرار داد. وی با اشــاره به اقدام های زیرســاختی انجام شده در 
حوزه ورزش اســتان ادامه می دهد: با وجود همه مشــکالت و 
محدودیت ها، دراین مدت به توســعه زیرســاخت های ورزش 
اســتان توجه ویژه ای شــد؛ از جمله می توان به افتتاح بیش از 

۱۶۰هزارمترمربع فضای ورزشی در کرمان اشاره کرد.

سرنوشت 2پروژه ورزشی
پاریزی درباره سرنوشــت ۲پــروژه مهم ورزش اســتان؛ یعنی 
ساخت مجموعه آبی و ســالن ۶هزارنفری، که از مصوبات سفر 
رئیس جمهوری سابق به کرمان بود و همچنان درحد طرح باقی 
مانده اســت نیز می گوید: برای ارتقای کیفیت ورزش استان و 
رسیدن به جایگاه مطلوب در کشور، باید ارتباطات بسیار بهتر 
و قوی تری داشته باشــیم تا بتوانیم پروژه های مهمی مانند این 
دو مورد را سریع تر به نتیجه برسانیم. وی می افزاید: برای اجرای 

۲پروژه مجموعه آبی و سالن ۶هزارنفری که از مصوبه های سفر 
رئیس جمهوری سابق اســت، بودجه ای درنظر گرفته شد، اما 
به دلیل شرایط سخت اقتصادی که برای کشــور به وجود آمد، 
نتوانستیم بودجه ای را برای اجرای این پروژه ها بگیریم.  پاریزی 
عنوان می کند: مسئوالن ارشد استان باید از ورزش بیشتر حمایت 
کنند، به ویژه در زمینه انجام پیگیری هــای الزم برای دریافت 
اعتبارات و منابعی که تعیین شده و می تواند رشته های مختلف 
ورزشی در اســتان و به ویژه ورزش های همگانی را تقویت کند. 
استاندار و نمایندگان کرمان در مجلس شورای اسالمی باید نگاه 
جدی تری نسبت به وضعیت ورزش استان داشته باشند. مدیرکل 
ورزش و جوانان کرمان اضافه می کند: نکته اصلی این است که 
باید نگاه مان را به ورزش تغییر دهیم. یقینا ورزش به رشته های 
قهرمانی محدود نمی شود. اگر امروز بتوانیم در توسعه ورزش های 
همگانی تأثیرگذار باشــیم، اقدام مهمی کرده ایم، چراکه افراد 
جامعه نگران حفظ سالمتی شان در شرایط کنونی هستند. به نظر 
من حتی می توان گفت این کار ارزشــمندتر از تربیت قهرمان 
است؛ باید کمک کنیم تا نشاط و شادابی در جامعه افزایش یابد.

مزایای طرح »کوچ«
انجام برخی اقدام ها ازســوی اداره کل ورزش و جوانان کرمان 
با هدف توسعه ورزش های همگانی و به تبع آن کاهش معضل 
کم تحرکی در این استان درحالی است که اجرای طرح »کوچ« 
یا همان »کنترل وزن و چاقــی دانش آموزان« با رویکرد ترویج 
ســبک زندگی ســالم نیز از اقدام های مهم اداره کل آموزش و 
پرورش اســتان بوده است که در سال گذشــته توانست تصویر 
واضحی از وضعیت کم تحرکی درمیان دانش آموزان کرمانی ارائه 
دهد. نتایج اولیه به دســت آمده از اجرای طرح کوچ در مدارس 
کرمان نشــان می دهد ۱۵درصد از دانش آمــوزان اضافه وزن 
دارند و ۷درصد هم چاق هســتند. برهمین اســاس اداره کل 
آموزش و پرورش استان با همکاری دانشــگاه علوم پزشکی و 
صداوسیمای مرکز کرمان طرح هایی را درجهت اطال ع رسانی و 
ارائه آموزش های الزم به دانش آموزان و والدین اجرا کردند، اما 
در شرایط کنونی نمی توان با این مقدار رفع تکلیف کرد و به انجام 

اقدام های گسترده تری نیاز است.

 فروغ بوستانچی
خبرنگار

021-23023405    
ستون صدای همشهري براي نوشتن مشکالت شما شهروند  گرامی  است. معضالتي که منعکس مي شوند تا 
مسئوالن آنها را بخوانند و در پي یافتن راه حلي براي رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکالت خود از ساعت 

۹ تا ۱۷با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.

آبشار زرده لیمه، چهارمحال و بختیاری
عکس: هادی کریمی

قراراست روستا بازارهایی در اسالم آبادغرب، پاوه، روانسر و جوانرود ایجاد شود، اما واگذار نشدن 
محل مناسب، به مانع مهمی دراین مسیر تبدیل شده است
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