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نگاه
سيدابراهيم نزل آبادي؛ عضو کارگروه آب کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت

16روز دیگر هشتمین رئیس جمهور ایران انتخاب 
مي شود. در این دوره از انتخابات، حوزه آب و مسائل 
پیرامون آن از اهمیت ویژه اي برخوردار است؛ زیرا 
شرایط کشور با منابع آب تجدیدشونده محدود آن و با توجه به خشكسالي هاي 
بي سابقه اخیر و افزایش مصرف ناشي از پاندمي کرونا، نیازمند برنامه اي جامع و 
نگرشي دقیق است تا تضمین کننده پایداري سرزمین باشد. همچنین به دلیل 
اثرگذاري بخش آب بر سایر بخش هاي اقتصادي کشور، انتخاب سیاست هاي 
صحیح در دولت جدید مي تواند تأثیر مهمي در جهش تولید در کشور نیز داشته 
باشــد. اگرچه در مواردي آثار کوتاه مدت و میان مدت اقدامات و راهكارها در 
بخش آب مورد توجه است، اما نكته مهم تر نگرش بلندمدت دولت جدید به این 
موضوع حیاتي و حساس است. با توجه به این موارد، پرسش هایي از کاندیداهاي 

محترم ریاست جمهوري مطرح مي شود:
راهــكار دولت شــما بــراي برخــورد و مدیریت پدیده هــاي جدي  هیدرولوژیكي )خشكسالي و سیل( در کشور چیست؟1
راهكار دولت آینده براي ایجاد سیســتم شــفاف پایش و بیالن قابل  اطمینان منابع آب و رســیدن به عدد واقعي آب قابل برنامه ریزي در 2

بخش هاي مختلف کشور چیست؟
میزان قابل قبول برداشت از آب هاي تجدیدپذیر کشور در دولت شما  چقدر اســت؟ آیا همچنان بیش از 80درصد این منابع را برداشــت و 3

مصرف مي کنید؟
چه راهكاري براي تأمین اعتبار طرح هاي نیمه تمام در این حوزه دارید؟  آیا تمام طرح هاي موجود ازجمله طرح هاي انتقال آب و شیرین سازي 4

آب را با همه مشكالت زیست محیطي و اقتصادي به اتمام مي رسانید؟
نحوه برخورد دولت شما با »سند ملي آمایش سرزمین« که به تازگي به  تصویب رسیده است، چگونه است؟5
مناقشات آبي محلي و منطقه اي در کشور چیست؟6 با توجه به کم آبي و خشكســالي هاي اخیر، راهكار شما براي مدیریت 
به نظر شما چه میزان از حدود 25تا 30میلیارد مترمكعب هدررفت آب  در بخش کشاورزي قابل کاهش اســت و راهكار ارتقاي بهره وري در 7

کشاورزي چیست؟
مترمكعب آب مي شود، برنامه اي دارید؟8 آیا براي کاهش ضایعات کشاورزي، که منجر به اتالف حدود 13میلیارد 
از ظرفیت بالقوه بیش از یك میلیارد مترمكعبي آن چیست؟9 راهكار دولت شما براي کاهش هدررفت آب در بخش شهري و استفاده 
آب شرب مردم در سال هاي پیش رو چیست؟ الگوي مصرف هدفگذاري 10 راهكار دولت آینده براي کاهش مصرف آب در شهرها و تضمین تأمین 
شده براي بخش شهري از نظر دولت شما چگونه است و چطور به آن خواهید 

رسید؟
راهكار دولت شــما براي ارتقاي سیســتم جمع آوري و تصفیه پساب  شهري در کشور و استفاده از ظرفیت هاي بالقوه این بخش )در حدود 11
2.2میلیارد مترمكعب( در کاهش برداشت از منابع و بازگرداني براي استفاده 

مجدد، چیست؟
حدود 11میلیارد مترمكعب است، راهكاري دارد؟12 آیا دولت شــما براي تأمین حداقل حقابه محیط زیست در کشور، که 
با توجه به همزماني تدوین و اجراي برنامه هفتم توسعه کشور با دولت  شــما، چگونه چالش هاي حوزه آب را در آن به صورت عملیاتي دنبال 13

مي کنید؟

13سؤال حوزه آب از 
كانديداهاي رياست جمهوري

صفحه21

صبح دیروز آیین »بــاران برکت«، با 
حضور رئیس ســتاد اجرایــي فرمان 
امام،  مدیرعامل شــرکت آبفا و معاون 
وزیــر جهادکشــاورزي برگزار شــد. 
محمد مخبــر، رئیس ســتاد اجرایي 
فرمان امام گفت: حدود یك سال پیش 
تفاهمنامــه اي را بــا وزارت نیرو امضا 

کردیم و متعهد شدیم که در آبرساني به 500روستاي محروم و بي آب کشور مشارکت 
کنیم و امروز با افتتاح این پروژه ها در نقاط مختلف کشــور، بیش از 500هزار نفر از 
آب شرب برخوردار خواهند شد.رئیس ســتاد اجرایي فرمان امام در بخش دیگري 
از صحبت هایش به بحث تولید نخستین واکســن ایراني کرونا توسط ستاد اجرایي 
فرمان امام اشاره کرد و گفت: همانطور که وزیرمحترم بهداشت اعالم کردند باتوجه 
به موفقیت خیره کننده واکسن کوو ایران برکت در مراحل مطالعات بالیني، به زودي 
مجوز تزریق اورژانسي این واکسن صادر خواهد شد. او ادامه داد: یك میلیون دوز ازاین 
واکسن که قبال در کارخانه شفافارمد تولید و انبار شده دراختیار مردم قرار مي گیرد. او 
ادامه داد: تا پایان خرداد حداقل 3 میلیون دوز و تا شهریور 50میلیون دوز واکسن تحویل 
وزارت بهداشت خواهیم داد. رئیس ستاد اجرایي فرمان امام با تأکید بر امن و مؤثر بودن 
این واکسن افزود: همانطور که قبال هم اعالم کردیم با وجود درخواست 7کشور براي 
خرید واکسن، تا زماني که نیاز مردم داخل کشور تأمین نشود برنامه اي براي صادرات 

آن نخواهیم داشت.

رئیس ستاد اجرایي فرمان امام :

 3ميليون دوز واكسن بركت تا پايان خرداد
 تحويل وزارت بهداشت مي شود

 کرونا
ايرانيان را            بيمارتر کرد

 متخصصان در گفت و گو با همشهري از  داليل افزايش 
انواع بيماری هاي غيركرونايي در  ماه هاي گذشته مي گويند

دبیر انجمن حمایت از سالمت روان؛ کمبود امكانات براي بیماران غیرکرونایي

مدیر انجمن دمانس و آلزایمر؛ ضرورت توجه  بیشتربه مشكالت سالمندان

رئیس انجمن قلب و عروق؛ بیماران دیر مراجعه مي کنند

متخصص مغز و اعصاب؛ احتمال افزایش سكته مغزي

مدیرعامل انجمن دیابت؛ تشدید بیماري هاي قندي

رئیس انجمن ایدز؛ تسریع روند بیمارشدن

 افزايش قيمت خودرو
در بازار بي مشتري

 رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو: با وجود افزایش قیمت
تعداد متقاضیان خرید در بازار کم است

 يك رئيس جمهور
يك مستند

همشهري مستند هاي انتخاباتي کاندیداهاي ریاست جمهوري  
در3دهه اخیر را بررسي مي کند

براساس قرعه کشي انجام شده، سهم هر کاندیدا 2مستند تبلیغاتي 30دقیقه اي است که از 
شبكه یك سیما، حول وحوش ساعت 20 روي آنتن خواهد رفت. نخستین فیلم متعلق به 
قاضي زاده بود و دیروز )سه شنبه( قرار بود فیلم مستند عبدالناصر همتي پخش شود، اما 
همتی اعالم کرد صداوسیما مانع پخش مستند انتخاباتی اش شده است. صفحه2 را بخوانید.

آخرین پیش بیني ها درباره ترکیب 
فیلم هاي جشنواره کن 2021 را 

بخوانید 

مســئوالن جشــنواره کن امسال 
درنظــر دارنــد ضمــن رعایــت 
پروتكل هاي بهداشــتي و با توجه 
به تســریع در روند واکسیناسیون 
و احتمــال کاهــش مخاطــرات 
و مــوارد ابتال بــه ویــروس کرونا، 
هفتاد و چهارمین دوره این جشنواره 
معتبــر ســینمایي را از تاریخ 6 تا 
17ژوئیه)15تا 26تیــر(  به صورت 
حضوري برگزار کنند. در این دوره  
افرادي در جشنواره حضور خواهند 
داشت که داراي کارت واکسیناسیون 
و تست منفي کرونا باشند. همچنین 
زدن ماســك در تمام رویدادهاي 
این جشــنواره الزامي خواهد بود. 
در سالن هاي ســینما و مراکز محل 
برگزاري جشنواره نیز پروتكل هاي 
بهداشتي  به طور کامل رعایت خواهد 

شد. صفحه26را بخوانید.

کســب مدال طالي المپیاد ریاضي 
ایران توسط محمد مسیح حمیدي، 
دانشجوي افغانستاني دانشگاه صنعتي 
شــریف از خبرهاي مهم روز گذشته 
بود که یك خوشــحالي بزرگ و یك 
غم عمیق به همراه داشت. خوشحالي 
بابت اینكــه مهاجران افغانســتاني 
حاال برعكــس کلیشــه هایي منفي 
کــه ســال هاي طوالني دربخشــي 
از افكار عمومي علیه شــان ســاخته 
شــده، چهره هاي موفق دانشگاهي و 
علمي شان خوش درخشیده و نام شان 
مطرح مي شود و غم عمیق بابت اینكه 
هنوز هم محدودیت هایي پیش روي 
پیشرفت شغلي و معیشتي آنها وجود 
دارد و همین مســئله نگهداشت آنها 
در جامعه ایراني را دشــوار مي کند. 

صفحه7 را بخوانید.

گفت وگو با دانشجوي افغانستاني 
دانشگاه صنعتي شریف که رتبه اول 

المپیاد ریاضي کشوري شد

قهرمان ما و 
اميدهای ديگران

در ايران  حتی 
نمی توانم معلم شوم

یادداشت
رحمان قهرمانپور؛ کارشناس خاورمیانه

در تحلیل تحــوالت اخیر اســرائیل و تغییر احتمالي 
نخست وزیر این رژیم نباید فراموش کرد که »ائتالف 
ضد نتانیاهو« از مدت ها قبل شــكل گرفته و فعالیت 
خود را آغاز کرده بود. در حقیقت چهارمین انتخابات 
زودهنگام اسرائیل عمال به عرصه اي براي رأي ســلبي علیه او تبدیل شده بود. بر 
این اساس مهم نبود که کدام جریان یا شخصیت به قدرت برسد، بلكه اولویت این 
ائتالف، کنارزدن نتانیاهو از قدرت تعیین شده بود. به طور مشخص رسانه ها و احزاب 
رژیم صهیونیستي فعالیت هاي چشمگیري در این زمینه انجام دادند. شكل گیري 
چنین ائتالف گسترده اي، دالیل متعددي داشت؛ ازجمله اینكه نتانیاهو راست گرایي 
افراطي در اسرائیل را تقویت کرده است. براي مثال گروه هاي راست افراطي که به 
منازل شهروندان فلسطیني در منطقه شــیخ جراح قدس حمله مي کردند عمدتا 
مورد حمایت نتانیاهو قرار داشتند. از ســوي دیگر یكي از محورهاي اصلي چالش 
علیه نتانیاهو، تالش وي براي اعمال نفوذ در دستگاه قضایي، تعیین شخصیت هاي 

نزدیك به او در وزارت دادگستري و... به شمار مي رفت.
نكته قابل توجه این اســت که بحران شــیخ جراح در مرحله اول، زمینه اي براي 
شكست ائتالف ضد نتانیاهو و حرکت به سوي برگزاري انتخابات پنجم بود. مي دانیم 
که تاکتیك عمومي سیاســتمداراني نظیر نتانیاهو براي انتخابات، »امنیتي کردن 
فضا« است. در حقیقت نتانیاهو و برخي دیگر از رهبران سیاسي همچون اردوغان، 
ترامپ و... که از آنها با عنوان »عوامفریب« یاد مي شود، کمپینرهاي حرفه اي هستند. 
در این میان تأکید نتانیاهو دائما بر امنیتي کردن فضا بوده است. براي مثال با مروري 
بر انتخابات هاي اخیر اسرائیل مي بینیم که همواره چند ماه پیش از موعد راي گیري، 
مسائلي نظیر ایران هراسي یا تهدید حماس از سوي نتانیاهو مورد تأکید قرار گرفته 
است. اما این تاکتیك در آخرین دور انتخابات به دلیل تقویت ائتالف ضد نتانیاهو و 
حضور جریانات راست گرا در آن، دیگر کارایي سابق خود را از دست داده بود. از سوي 
دیگر با وجود آنكه نتانیاهو سخنران بسیار قهاري است و مي تواند موج قدرتمندي 
در جریان تجمعات انتخاباتي به پا کند به دلیل کرونا در این زمینه نیز با محدودیت 
روبه رو بود. البته فرایند واکسیناسیون اسرائیل تاحدي فضا را براي برقراري تجمعات 
انتخاباتي فراهم کرد اما درنهایت نتانیاهو موفق نشد رأي کافي براي عبور از بحران 
سیاسي را به دست آورد. به این ترتیب بحران شــیخ جراح آخرین راهكار نتانیاهو 
به منظور امنیتي کردن فضا و زمینه سازي  براي انتخابات پنجم بود. او تصور مي کرد 
در سایه سیاست امنیتي سازي ، رأي باالتري در انتخابات بعدي خواهد داشت. اما 

3 عامل باعث شد معادله به ضرر نخست وزیر اسرائیل تغییر یابد:
عدم همراهي ارتش: گزارش هاي موجود نشان مي دهد که ارتش با ادامه  روند جنگ غزه مخالف بوده و براي توقف آن به دولت فشار آورده است. در 1
این زمینه باید توجه داشــت که جنگ اخیر غزه از جهات متعددي نسبت به سایر 
درگیري هاي نظامــي میان حماس و رژیم صهیونیســتي متفاوت بــود. ازجمله 
مهم ترین این تفاوت ها مي توان به تكثر جبهه هاي درگیري اشاره کرد. مي دانیم که 
در جنگ 11روزه اخیر عــالوه بر غزه، حمالتــي از جنوب لبنــان و حتي داخل 
سرزمین هاي فلسطیني اشغال شده در 1948 علیه رژیم صهیونیستي صورت گرفت. 
این در حالي است که شهروندان فلســطیني مهاجر در اردن نیز خواستار ورود به 
خاك کشور خود شده بودند. این وضعیت نگراني ارتش اسرائیل را به دنبال داشت. 
در عین حــال نباید فراموش کرد که وزارت دفاع اســرائیل هم اکنــون در اختیار 

بني گانتز به عنوان یكي از سرسخت ترین مخالفان نتانیاهو قرار دارد.
فشار بايدن: به نظر مي رســد نتانیاهو انتظار داشت رئیس جمهور جدید  آمریكا تحمل و صبر بیشــتري نسبت به جنگ غزه 2

داشته باشد اما مواضع بایدن و بلینكن نشان داد آمریكا بیش 
از گذشته در پرونده فلسطین نقش آفریني کرده است. از سوي دیگر جنگ غزه باعث 

شد موضوع فلسطین به طور جدي تري در دستور کار کاخ سفید قرار گیرد. 

اسرائيل پس از نتانياهو

ادامه در 
صفحه27

قول داديم و عمل كرديم
پيروز حناچي در صحن شوراي شهر  از عملكرد مديريت شهري در 3سال گذشته  گزارش داد

نتیجه  رأی مردم تهران به  نمايندگان خود:
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 پخش فيلــم مســتند تبليغاتي اميرحســين قاضــي زاده 
هاشــمي، كانديداي اصولگراي ســيزدهمين دوره انتخابات 
رياست جمهوري كه دوشــنبه، 10خرداد از شبكه يك سيما 
روي آنتن رفت، آغــاز نمايش فيلم هــاي تبليغاتي كانديداها 
بود كه بازتاب وســيع آن در شــبكه هاي اجتماعي نشان داد 
قرار است مانند دوره هاي گذشته انتخابات رياست جمهوري، 
فيلم هاي تبليغاتي كانديداها نقش محوري در معرفي دغدغه ها 
و راهكارهاي آنان براي رفع مشكالت كشــور داشته باشد. در 
طول دوره هاي گذشته كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري 
كوشيده اند با بهره گيري از تجربيات حرفه اي كارگردانان نامدار 
سينماي كشــور راهبردهاي سياســي مدنظر خود را در قاب 
جادويي ســينما به جامعه هدف خود عرضه كنند؛ رويه اي كه 
از هفتمين دوره انتخابات رياست جمهوري درسال1376 وارد 
منظومه انتخاباتي كشور شد. از اين مقطع فيلم هاي تبليغاتي 
كانديداها راوي ابعاد ناديده و ناگفتــه اي از زندگي خصوصي 
سياستمداراني شــدند كه سوداي رياســت جمهوري در سر 
داشتند؛ موضوعي كه تا پيش از آن كمتر در جامعه نمود داشت. 
اگرچه تا پيش از آن برخي فيلم ها و مســتندها گوشه هايي از 
زندگي خصوصي و كاري تعدادي از سياســتمداران، ازجمله 
شهيد محمدعلي رجايي و  اكبر هاشمي رفسنجاني را به تصوير 
كشــيده بودند و خانه و زندگي آنان از دريچه لنز دوربين براي 
مردم به نمايش درآمده بود اما پخش مستندهاي انتخاباتي از 
سياستمداران، ايده اي بود كه از سال 1376 به عرصه اجرا رسيد 

و توانست توجه ويژه مخاطبان را هم جلب كند. 

ورود نامداران سينما به عرصه مستندهاي انتخاباتي
درآن سال اگرچه كارگردان هايي كه ساخت فيلم هاي تبليغاتي 
كانديداها را برعهده گرفتند، غالبا از چهره هاي نامدار هنر هفتم 
در ايران بودنــد اما محتواي كيفي فيلم ها بيشــتر معطوف به 
بيانيه ها و شعارهاي تبليغاتي كليشه اي بود كه نشان مي دهد 
راه زيادي تا بهره گيري مناسب از ظرفيت هاي سينمايي براي 
معرفي كانديداهاي انتخابات رياســت جمهوري به  مردم باقي 
اســت.  در انتخابات رياســت جمهوري دوره هفتم چهره هاي 
مطرحي فيلم هاي تبليغاتي كانديداهــا را كارگرداني كردند؛ 
سيف اهلل داد، بهروزافخمي و احمد مرادپور، مستند تأثيرگذاري 

براي سيدمحمد خاتمي ساختند.
درآن دوره علي اكبر ناطق نوري نيز براي ساخت فيلم تبليغاتي 
خود به سراغ بهزاد بهزادپور رفت كه در ژانر سينماي دفاع مقدس 
فعاليت مي كرد. محمد محمدي ري شــهري هم ساخت فيلم 
تبليغاتي خود را به يوسف مناجاتي، حســين فردرو و اسداهلل 

ايمن سپرد و رضازواره اي هم به  سراغ رسول صدرعاملي رفت.
بررسي محتواي سياسي نخستين مستندهاي تبليغاتي انتخابات 
رياست جمهوري درسال1376 نشــان مي دهد طرح مباحثي 
مانند قانون گرايي، آزادي و »ايجاد جامعه متفكر« كه از سوي 
خاتمي مطرح شد و ارائه روايت هاي جذاب از يك سياستمدار، 

با نامزدها 

خبر 

    جهاد و جهش در فضاي مجازي 
سعيد جليلي، ديگر نامزد انتخابات پيش رو 
در افتتاحيه اســتوديو شبكه اختصاصي 
»جهاد و جهش« در فضاي مجازي گفت: 
به همت جوانان متخصــص، انقالبي و با 
انگيزه كشورمان در رســانه ملي امكاني 
براي كانديداها قرار داده شــده است كه 
مي توانيم برنامه هاي خود را در آن منتشر كنيم. ما نيز با استفاده از اين 
فرصت، 24ساعته  در اين بستر مؤثر و آســان برنامه هاي خود را ارائه 

خواهيم كرد. / مهر

  واكنش همتي به حذف مستندش
  عبدالناصرهمتي ، كانديداي سيزدهمين 
دوره انتخابات رياســت جمهوري ديروز در 
واكنش به  عدم پخش مستند تبليغاتي اش از 
سوي صداو ســيما  در حســاب كاربريش 
درتوييتر نوشــت : »صداوســيما مستند 
انتخاباتی بنده را پخش نكرد؛ در اين مستند 
3 محور  مورد توجه بود 1-عده ای بنده را بانی وضع موجود می دانند، آنها 
خود وضع موجودند. 2-ضرورت تصويب FATF و ضررهای ناشی از عدم 
اجرای آن،3- برخی از دختران ايران بی واسطه حرف هايشان را زده بودند،اما 

 گفتند حذف كنيد، گفتم: من مخالف سانسور هستم .«

   ريشه قاچاق در دولت خشكانده شود 
ابراهيم رئيســي، نامزد سيزدهمين دوره 
انتخابــات رياســت جمهوري در جمــع 
خبرنگاران، درباره برنامه دولت احتمالي اش 
براي مقابله با قاچاق و واردات بي رويه گفت: 
بايد با قاچاق به ويژه قاچاق سازمان يافته 
برخورد كــرد، امــا اگر مشــكل صرفا با 
برخوردهاي پليسي و قضايي حل مي شد تاكنون بايد قاچاق ريشه كن 
مي شد. وي افزود: با قاچاق كم برخورد نكرده ايم و در قوه قضاييه بيشترين 
دادگاه ها مربوط به برخورد با قاچاق كاالست ولي بايد حتماً ريشه قاچاق 

در دولت خشكانده شود .  / فارس

   ورشكستگي آبي را به رسميت بشناسيم
محســن مهرعليزاده كانديداي انتخابات 
سيزدهمين دوره رياســت جمهوري در 
حساب كاربري خود در توييتر در مطلبي با 
عنوان »ايران در خطر اســت« نوشــت: 
»ورشكستگي آبي را بايد به عنوان يكي از 
بحران هــاي اصلي كشــور به رســميت 
بشناسيم. مدرنيزاسيون كشاورزي، بايد يكي از اولويت هاي دولت آينده 

براي حل اين مشكل باشد.«

   توافق با چين ناقص است 
محســن رضايــي كانديــداي انتخابات 
رياست جمهوري كه ديروز به اتاق بازرگاني 
رفته بود گفت: من براي ميتينگ و زينت 
المجالس دانســتن اتاق هــاي بازرگاني و 
اصناف به اينجا نيامده ام. من با شــما درد 
مشترك دارم.  وي درخصوص توافق با چين 
گفت:   توافقي كه با چين نوشته شده ناقص اســت و من آن را  از حالت 

يك طرفه به دوطرفه تغيير خواهم داد./ ايسنا

   دوماهه كرونا را جمع مي كنم 
اميرحســين قاضي زاده هاشــمي، نامزد 
انتخابات رياست جمهوري ديروز در برنامه 
راديويي با بيان اينكه يكي از شعارهاي من 
كاهش نرخ تورم به زير 5درصد است، گفت: 
كشور تركيه به اين هدف رسيده است و ما 
هم مي توانيــم ظرف 3 يا 4 ســال از تورم 
50درصدي به تورم زير 5درصد برسيم.  او همچنين در مورد كرونا و سبك 
مديريت آن گفت: قضيه كرونا كامال اورژانسي است و 60درصد مشاغل، 
گرفتار اين موضوع شده اند و بايد در اين زمينه اورژانسي عمل كرد؛  دو، 

سه ماهه اين موضوع را جمع كنيم./ تسنيم 

   چينی ها طرفدار كاالي ايراني هستند
 عليرضا زاكاني، كانديداي انتخابات پيش رو 
نيز در يك نشست تبليغاتي گفت: چينی ها 
طرفــدار كاالي ايراني هســتند، اما موانع 
صادراتي اجازه نمي دهد. وي با تأكيد بر اينكه 
تالش مي كنيم مردم مجددا به بازار بورس 
اعتماد كنند، گفت: دولت مكلف اســت با 
سياستگذاري دقيق و با ثبات شرايطي را ايجاد كند كه سيالب نقدينگي به 

سمت بورس سوق پيدا كند. /فارس

    دادسراي تهران: توصيه كرديم نه تهديد
دادسراي عمومي و انقالب تهران در اطالعيه اي اعالم كرد: تذكرات اخير 
دادستان تهران مطابق با رويه همه دوره هاي انتخابات و براي پيشگيري 
از تخلفات احتمالي انتخاباتي بوده است.در اين اطالعيه آمده است: 
رئيس قوه قضاييه در ابتداي ورود به عرصه انتخابات، در جمع مسئوالن 
عالي قضايي تأكيد كرد كه مبادا حضور وي در انتخابات مانع از اجراي 
وظايف قانوني بخش هاي مختلف دســتگاه قضايي شود و بر همين 
اساس تأكيد كرد با هرگونه تخلف احتمالي حتي از جانب طرفداران يا 

ستادهاي او، همچون ساير نامزدها طبق ضوابط قانوني برخورد شود.
در اين اطالعيه تصريح شده است: با توجه به در جريان بودن 4 انتخابات 
همزمان ازجمله انتخابات شوراهاي شهر و روستا، مجلس خبرگان، 
ميان دوره اي مجلس شوراي اســالمي و رياست جمهوري، تذكرات 
صادره از جانب دادستاني شــامل همه نامزدها و ستادهاي آنها در 
انتخابات هاي مختلف است. نهم خرداد ماه علي القاصي مهر، دادستان 
تهران در جلسه هماهنگي ارتقاي سطح عملكرد دستگاه هاي قضايي 
و امنيتي در انتخابات پيش رو، خطاب به نامزدهاي انتخاباتي گفت: 
نامزدها در تبليغات و سخنراني ها از خطوط قرمز نظام عبور نكنند 
و منافع ملي را به مصالح و منافع شخصي، حزبي، جناحي و گروهي 
ترجيح ندهند. سخنان او با موجي از واكنش ها در ميان كانديداهاي 

انتخابات رياست جمهوري روبه رو شد./ ايرنا

 دولت به دنبال 
مشاركت حداكثري است

ربيعي:عده اي با فرافكني از عدم مشاركت احتمالي مردم در 
انتخابات، مي گويند اين بي ميلي به خاطر عملكرد دولت است

 علي ربيعي، ســخنگوي دولت در 
نشست ديروزش با رسانه ها از برخي دولت

فرافكني ها نسبت دولت گاليه كرد 
و گفت: اين روزها با موج القايي جديدي روبه رو 
شــده ايم. عده اي با فرافكني از عدم مشــاركت 
احتمالي مــردم در انتخابــات، مي گويند اين 
بي ميلي به خاطر عملكرد دولت در سال هاي اخير 
اســت. ربيعي گفت: دولت به دنبال آن است اين 
اتفاق نيفتد اما عده اي با اين اقدام مي گويند تفكر 
دولت بر مشاركت گســترده و حداكثري تأثير 
گذاشته است. اين خيلي بي انصافي است كه اگر 
احتمالي مي دهيــد نتيجه آن را گــردن دولت 
بيندازيد. اگر استدالل شما درست باشد منطق و 
تجربه نشان مي دهد هرگاه مردم به آينده اميد 
داشته باشند بيشتر مشاركت مي كنند. ربيعي با 
تأكيد بر لزوم اميدبخشــي به مردم گفت: براي 
افزايش سرمايه نظام و حضور پرتوان در عرصه هاي 
خارجي بايد مشاركت حداكثري داشته باشيم و 
توصيه دولت به مردم شريف ايران حضور داشتن 
پاي صندوق ها و مشاركت با هر سليقه اي است. به 
گزارش ايرنا، سخنگوي دولت تصريح كرد: زماني 
كه دولت نجيبانه با سكوت فقط به دنبال مشاركت 
حداكثري است اينگونه بيانات نوعي نيش زدن به 
جامعه است. اگر مردم به آينده اميد داشته باشند 
و توانايي انجام آن را در نامزدها ببينند، براي تغيير 
وضعيت موجود اتفاقاً مشــاركت بيشتري هم 

خواهند داشت.

پذيرش برجام و FATF زير سايه برجام 
او در بخش ديگري از سخنانش گفت: از ياد مردم 
نرفته كه در همين چند ســال پيش آوردن نام 
برجام مثل بيان يك امر كفرآميز تلقي مي شد اما 
امروز خيلي ها به ديدگاه دولت نزديك شده اند و در 
مورد تعامل سازنده با جهان بدون اصل زورگويي ها 

سخن مي گويند و از اين بابت خوشحاليم. دستيار 
ارتباطــات اجتماعي رئيس جمهــوري گفت: 
انتخابات بركات زيادي دارد. برخي از افراد كه طي 
سال هاي اخير حتي حاضر نبودند فشار تحريم را 
در وضعيت اقتصادي كشور به رسميت بشناسند 
 FATF سال ها با پذيرش ما براي كنوانسيون هاي
مخالفت مي كردند و آن را نوعي باج دادن تلقي 
مي كردند و در برخي موارد با سياست هاي دولت 
مانند دفاع از آزادي هاي قانوني شــهروندان در 
فضاي مجازي مخالف بودند، امروز پيشگام تر از 
دولت دنبال رفع تحريم ها هستند و از اين بابت 
خيلي خوشحاليم كه آنها از گشايش در فضاي 
مجازي صحبت مي كنند. البته ما از همين مواضع 
در جهت دفاع از حقوق مردم، استقبال مي كنيم و 

آن را به فال نيك مي گيريم.

انتشار فايل صوتي ظريف توطئه بود 
ربيعي با تشــريح آخرين وضعيت پرونده فايل 
صوتي وزير امور خارجه، گفت: وزارت اطالعات 
كارش را انجام داد و مدارك الزم را به آنها تحويل 
داده ايم. بــراي من رفتن به آنجا ســخت بود اما 
تسهيل بررسي را بيشتر آماده كرده ام. وي افزود:  
طبق اطالع رســاني قوه قضاييه در اين ارتباط 
پرونده اي در دادســراي تهران تشــكيل شده 
است. اين پرونده را تيم هاي تخصصي از ضابطان 
وزارت اطالعات، سازمان اطالعات سپاه و مرجع 
قضايي در يك تيم مشــترك قضايي، امنيتي و 
اطالعاتي پيگيري مي كنند. ربيعي تصريح كرد:  
آنچه مشخص اســت اين اســت كه انتشار اين 
فايل توطئه اي عليه دولت و نظام بود. معتقدم به 
اينكه مجموعه نظام را هدف قرار داده بودند و اگر 
مطالب در موقع خود و با ويرايش منتشر مي شد 
اتفاقي نمي افتاد. اميدوارم به زودي اين موضوع 

روشن شود.

پاسخ ايران به گزارش محرمانه آژانس
آژانس بين المللي انرژي اتمي مدعي شده ذخاير اورانيوم غني شده ايران 16برابر ميزان مجاز برجام است

مذاكرات وين پيچ هاي تندي را طي 
مي كند. همه طرف ها البته همچنان از ديپلماسی

پيشرفت در مذاكرات خبر مي دهند، 
اما مشخص نيست كه پيش نويس توافق تا پايان خرداد 
يعني موعد توافق ايران با آژانس نهايي مي شود يا نه. 
حاال در چنين شرايطي آژانس بين المللي انرژي اتمي 
در گزارش فصلي خود مدعي ابهاماتي در سايت هاي 
هسته اي ايران شده است. در اين گزارش محرمانه كه 
برخي خبرگزاري هاي غربي به آن دست پيدا كرده اند، 
به كشورهاي عضو برجام نوشته شده كه در چندين 
سايت هســته اي ذرات اورانيوم پيدا شــده و ايران 

نتوانسته دراين باره توضيحي ارائه دهد.
2خبرگــزاري ديگر يعنــي خبرگزاري فرانســه و 
آسوشيتدپرس نيز جزئيات بيشتري از اين گزارش 
منتشر كرده اند. در همين حال گمانه زني ها درباره 
تأثير اين گزارش بر روند گفت وگوهــا نيز افزايش 

يافته است.

گزارش آژانس و پاسخ ايران به آن
آسوشيتدپرس در توييتي نوشته آژانس بين المللي 
انرژي اتمي در سند محرمانه خود اعالم كرده است 
كه از اواخر  ماه فوريه به داده هاي مهم براي نظارت 
بر برنامه هســته اي ايران دسترسي نداشته است. 
در گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي ادعا شده 
كه ذخاير اورانيوم غني شده ايران 16برابر بيشتر از 
ميزان درنظرگرفته شده در توافق هسته اي است. 
اين خبرگزاری  غربی مدعی شد كه مديركل نگران 
است كه بحث هاي فني بين آژانس و ايران،  نتايج 
مورد انتظار را نداشته باشــد. در بخش ديگري از 
گزارش آژانس نيز ادعا شده كه »نبود پيشرفت در 
شفاف ســازي در برابر پرسش هاي آژانس پيرامون 
صحت و كامل بــودن اظهارات پادمانــي ايران، بر 
توانايي آژانس در ارائه اطمينان از ماهيت صلح آميز 
برنامه هســته اي ايران تأثير جدي مي گذارد.« در 
سوي ديگر، نماينده ايران در سازمان هاي بين المللي 
از نامه رئيس سازمان انرژي اتمي ايران به مديركل 
آژانس بين المللي خبر داده است. كاظم غريب آبادي 
در توييتي به نقل از علي اكبر صالحي نوشــته: »در 
زمينه مســائل پادماني، ايران تا كنون بيشــترين 
تالشش را براي همكاري واقعي با آژانس انجام داده و 

شفاف سازي  ها و پاسخ هاي الزم را ارائه كرده است. از 
آمادگي آژانس براي مشاركت در تالشي كنشگرايانه 
و متمركز بــراي حل و فصل بدون تأخير مســائل 
استقبال مي كنيم.« طبق توييت هاي غريب آبادي، 
رئيس سازمان انرژي اتمي ايران در بخش ديگري از 
نامه خود خطاب به رافائل گروسي نوشته: »ما مانند 
قبل به همكاري ســازنده با آژانس ادامه مي دهيم. 
تا حد زيادي انتظار داريم كــه اين عزم دوجانبه به 
حصول نتيجه اي ملموس و عمل گرايانه در اسرع وقت 

منجر شود.« 

اميدها به دور ششم كشيده مي شود؟
غير از ايران،  روســيه نيز به گــزارش فصلي آژانس 
واكنش نشان داده است. ميخائيل اوليانوف، نماينده 
روسيه در سازمان هاي بين المللي در توييتي نوشته: 
»متأسفانه همه  چيز در روابط ايران و آژانس پيچيده 
اســت. با وجود اين، قدردان اين هستيم كه سطح 
ضروري همكاري را حفظ مي كنند. براساس داليلي 
باور داريم كه مشكالت موجود موقت هستند.« حال 
بايد ديد كه اين گزارش چه تأثيري بر روند مذاكرات 
وين خواهد گذاشت. براساس توافق اسفند ماه ايران با 
آژانس بين المللي انرژي اتمي، درصورت لغو نشدن 
تحريم ها تا پايان ارديبهشــت همه دسترسي هاي 
نظارتي آژانس قطع خواهد شــد. البتــه اين توافق 
يك ماه ديگر نيز تمديد شده و ايران درصورت احياي 
برجام و لغو تحريم ها، فيلم دوربين هاي تاسيسات  

هسته اي را در اختيار آژانس قرار مي دهد؛ در غيراين 
صورت اين فيلم ها حذف خواهند شد. حاال به گفته 
معاون وزيرخارجه ايران رايزني ها در وين 2تا 3روز 
ديگر ادامه دارد و ســپس ممكن اســت هيأت هاي 
مذاكره كننده براي مشورت بار ديگر به كشورهايشان 
بازگردند. اين درحالي اســت كــه عراقچي پيش از 
آغاز دور پنجم نســبت به حصول نتيجه در اين دور 
ابراز اميدواري كرده بود. رئيس هيأت ايراني در وين 
البته گفته بود كه توافق به تصميم واشــنگتن براي 
لغو تحريم ها بســتگي دارد. در ميانه گمانه زني های 
نه چندان مثبت براي به نتيجه رسيدن مذاكرات اما 
سخنگوي دولت در نشست خبري اعالم كرد كه دولت 
به احياي كامل برجام اميدوار است. علي ربيعي گفت 
كه به دليل پيچيدگي هايي كه تحريم هاي متعدد در 
دوران ترامپ ايجاد كرده جزئيات زيادي مورد بررسي 
قرار مي گيرد، اما با اين حال »هيچ كدام از اين موانع 
غيرقابل عبور نيستند و با اراده سياسي در پايتخت ها 
اين اختالف هاي جزئي نيز به پايان خواهد رسيد.« 
ربيعي گفت كه »ما بســيار اميدواريم كه تا پيش از 
انتقال تصدي دولت بتوانيم احيــاي كامل برجام را 
اعالم كنيم.« او اضافه كرد: »مذاكرات براساس رويه 
مستقل و قانوني خود و در چارچوب سياست هاي كلي 
نظام و با هدايت رهبري تا رسيدن به نتيجه مطلوب 
ادامه خواهد داشت.«  به نظر مي رسد كه در روزهاي 
آينده هيأت ها به پايتخت ها بازگردند و مذاكرات به 

دور ششم كشيده شود.

يك رئيس جمهور؛ يك مستند

با اقبال مخاطبان مواجه شد و تأثير بسزايي بر گرايش انتخاباتي 
آراي خاكستري جامعه داشت و نقشي محوري در ايجاد شور 

انتخاباتي در كشور ايفا كرد.
خرداد1380 و هشــتمين دوره انتخابات رياســت جمهوري 
كه فرارســيد، شــيوه هاي تبليغاتي براي معرفي كانديداهاي 
انتخابات رياست جمهوري به پختگي نسبي رسيده بود و ديگر 
سياستمداران دريافته بودند كه تبليغات مؤثر مي تواند نقش 
محوري در همواركردن مسير راهيابي به پاستور داشته باشد. 
برهمين اساس هم بود كه در اين دوره كارگردان هاي نامدارتري 
وارد گود شدند و ســاخت فيلم  كانديداها را برعهده گرفتند. 
احمدرضا درويش كارگرداني فيلم خاتمي را برعهده گرفت و 
احمد توكلي به ســراغ ضياءالدين دري رفت و علي شمخاني 
هم فيلم انتخاباتي اش را با مشــاوره مجيد مجيدي و سيف اهلل 
داد ساخت.  جمال شورجه )شهاب الدين صدر(، سعيد ابوطالب 
)حسن غفوري فرد( و سعيد جليلوند )منصور رضوي( از ديگر 
كارگردان هايي بودند كه وارد گود فيلمسازي براي كانديداهاي 

انتخابات رياست جمهوري شدند.
نكته جالــب در اين دوره اما جلب توجه ها بــه فيلم انتخاباتي 
خاتمي با كارگرداني احمدرضا درويش بود كه مانند سال1376 
توانســت تأثير قابل توجهي بر مخاطبان برجــا بگذارد. بعدها 
كارشناسان اين گزاره را مطرح كردند كه بغض هاي خاتمي در 
روز ثبت نام در انتخابات رياست جمهوري، كه به شكل دراماتيكي 
در اين فيلم به تصوير كشيده شد، در پيروزي وي نقش غيرقابل 

انكاري داشت و توانست روايتي بصري از مشكالت دولت نخست 
اصالحات را براي مخاطبان تصويرسازي كند.

 2دهه تحول در فيلمسازي انتخاباتي
در طول دهه هاي80 و 90ســاخت فيلم هــاي تبليغاتي براي 
كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري به صورت حرفه اي تري 
پيگيري شــد و جايگاه ويژه اي در كارزارهاي انتخاباتي براي 
خود دست وپا كرد. در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري 
درســال1384چهره هاي نامدار عرصه فيلمســازي كشــور 
كوشــيدند روايت هاي تازه تري از كانديداها ارائه دهند. روايت 
كمال تبريزي از ترديد هاي هاشمي رفسنجاني براي حضور در 
عرصه، مبنايي شد براي ساخت فيلم تبليغاتي او كه تأثير ويژه اي 
بر مخاطبان   گذاشت.  روايت هاشمي از لحظه هاي غريبش و 
دغدغه هاي او براي قضــاوت تاريخ كه با صداي خودش روايت 
مي شد، تأثير ويژه اي بر مخاطبان   گذاشــت. ذكر خاطره اي 
از شهيدبهشتي درباره ســيل تهمت ها و اينكه آسياب تهمت 
به نوبت اســت، نمودي از رويكرد هاشمي رفسنجاني درمقابل 
اتهام هاي رقبا را به  تصوير مي كشيد. در مقابل اما جواد شمقدري 
در فيلم انتخاباتي احمدي نژاد كوشــيد تصويري ضدفساد و 
عدالت گستر از وي به تصوير بكشــد. نمايش سكانس هايي از 
سخنراني هاي پرحرارت احمدي نژاد در مسجد مهدويه كرج، 
رويكردهاي انتخاباتي او را به  تصوير مي كشــيد كه نسبتا هم 

توانست تأثير قابل توجهي بر مخاطبان بگذارد. 
فيلم هاي تبليغاتي ديگر كانديداها نيز اگرچه نگاه ها را به  خود 
جلب كرد اما نتوانست در كارزار انتخاباتي تأثير ويژه اي داشته 
باشد. مهدي فخيم زاده براي علي الريجاني فيلم ساخت، رسول 
مالقلي پور روايتي دراماتيك از محسن رضايي به تصوير كشيد، 
بهروز افخمــي روايتگر داليل مهدي كروبي بــراي حضور در 
انتخابات رياست جمهوري شد و رخشان بني اعتماد هم فيلم 
تبليغاتي مصطفــي معين، كانديداي اصلــي اصالح طلبان را 

كارگرداني كرد.

 نقطه عطف
در دهمين دوره انتخابات رياســت جمهوري اما فضاي تبليغات 
رسانه اي نقش تعيين كننده اي در انتخاب رئيس جمهور ايفا كرد. 
در اين دوره اگرچه مناظره هاي انتخاباتي بيش  از هر چيزي فضاي 
سياسي-انتخاباتي كشور را تحت تأثير قرار داد، فيلم هاي مستند 
كانديداها نيز توانســت روايتي ديدني از دغدغه ها و راهكارهاي 
كانديداها به  نمايش بگــذارد. بار عاطفي فيلم هــا در اين دوره 
بر محتواي سياســي آنها مي چربيد و بيننده را تحت تأثير قرار 
مي داد. مجيد مجيدي٬ احمدرضــا درويش و مهدي كرم پور در 
فيلم تبليغاتي ميرحسين موسوي كوشــيدند اقبال جامعه به 
كانديداي اصالح طلبان را به  تصوير بكشند و جواد شمقدري، راوی 
تالش هاي احمدي نژاد در اداره كشور و رسيدگي به مستضعفان 
شد. علي معلم و بهروز افخمي نيز براي مهدي كروبي فيلم ساختند 
و محمدعلي فارسي فيلم تبليغاتي محسن رضايي را كارگرداني 
كرد. مستندهاي تبليغاتي كانديداها در يازدهمين دوره انتخابات 
رياست جمهوري درسال1392 نيز تأثير قابل توجهي بر رويكرد 
افكارعمومي نسبت به نامزدها داشت. حسين دهباشي، كارگردان 
فيلم هاي تبليغاتي حسن روحاني، كه بعدها حاشيه هاي بسياري 
پيرامون فعاليت هاي انتخاباتي او براي رئيس جمهور منتخب به 
 وجود آمد، كوشيد از دريچه نگاه روحاني به مشكالت جامعه نظر 
كند و گردش بدون لباس روحاني او در شهر نمودي از رهيافت 

دغدغه محور براي رفع مشكالت كشور بود.
دراين دوره بهروز شعيبي براي محمدباقر قاليباف فيلم ساخت و 
محمدحسين لطيفي هم براي علي اكبر واليتي وارد ميدان شد. 
حسين شمقدري هم كارگرداني فيلم انتخاباتي سعيد جليلي را 
برعهده گرفت. مجيد برزگر كارگرداني فيلم محمدرضا عارف را 
برعهده گرفت و اســماعيل فالح پور براي محسن رضايي فيلم 
ســاخت. در اين ميان اما فيلم تبليغاتي حسن روحاني با نماد 
كليد و رفع تحريم ها و دغدغه هاي اقتصادي جامعه توانســت 

اقبال جامعه براي وي را به همراه داشته باشد.

دوره افول
رويكرد كانديداها به پرداخت مشــكالت سياسي - اقتصادي 
كشــور در فيلم هاي تبليغاتي در دوازدهميــن دوره انتخابات 
رياست جمهوري در سال1396 نيز نمود ويژه اي يافت، اگرچه در 
اين دوره حضور سينماگران مطرح در قامت كارگردان فيلم هاي 
تبليغاتي كانديداها بسيار كمرنگ تر از دوره هاي قبل بود و تقريبا 
هيچ كارگردان مطرحي در فهرست سازندگان اين فيلم ها ديده 
نمي شد، تأثيرگذاري مستندهاي تبليغاتي چندان هم كم نبود. 
فيلم تبليغاتي حسن روحاني كه ابتدا گفته شد كارگرداني آن 
برعهده محمدحسين مهدويان بوده ولي بعدا از سوي او تكذيب 
شد، با انتقادات دانشجوياني آغاز شد كه نقدهاي نسبتا تندي 
به عملكرد دولت يازدهم داشتند. در مستند تبليغاتي ابراهيم 
رئيســي نيز كه رقيب جدي حســن روحاني در اين دوره بود، 
مشكالت سپرده گذاران مؤسسات مالي به تصوير كشيده شد 
و بخش هايي از استقبال پرشور و تاريخي مردم در استان هاي 
مختلف از رئيســي و حضور او در روستاها پخش شد و دغدغه 
اين كانديداي انتخابات رياست جمهوري براي برخورد و اصالح 
وضعيت فساد، فقر، بيكاري و محروميت مستضعفان محور اصلي 
اين مستند بود. اگرچه در اين دوره فيلم هايي از ديگر كانديداها 
به  نمايش درآمد اما مستندهاي تبليغاتي روحاني و رئيسي توجه 
بيشتري را به  خود جلب كردند. در بزنگاه انتخابات سيزدهمين 
دوره رياست جمهوري حال بايد منتظر نمايش مستندهاي بعدي 
نشست و ديد كه ضعف هاي نخستين مستند انتخاباتي در بقيه 
فيلم ها نيز قابل مشاهده اســت يا اينكه ديگر كانديداها با زبان 

گوياتري به طرح دغدغه هاي امروز جامعه مي پردازند.

   برنامه پخش مستندهاي تبليغاتي كانديداها
براساس قرعه كشي انجام شده، سهم هر كانديدا 2 مستند تبليغاتي 30دقيقه اي است كه از شبكه يك سيما، حول وحوش ساعت 20 روي آنتن 
خواهد رفت. نخستين فيلم متعلق به قاضي زاده بود و ديروز )سه شنبه( قرار بود فيلم مستند عبدالناصر همتي پخش شود، اما همتی اعالم كرد 
صداوسيما مانع پخش مستند انتخاباتی اش شده است. به همين دليل ترجيح می دهد خودش مستقيم با مردم صحبت كند. گفته شده مستند 
همتی در فرصت مشخص شده به صداوسيما نرسيده و به همين علت اين مستند پخش نشده است. بر اساس اعالم صداوسيما امروز )چهارشنبه( 
نيز مستند تبليغاتي محسن رضايي روي آنتن خواهد رفت. در ادامه هم فيلم های تبليغاتي سعيد جليلي، ابراهيم رئيسي، محسن مهرعليزاده و 

عليرضا زاكاني قرار است در فاصله زماني 13 تا 16خرداد و پيش از آغاز مناظره ها )17خرداد( پخش شود.

 عليرضا احمدي
خبرنگار

 همشهري مستند هاي انتخاباتي كانديداهاي رياست جمهوري
  در3دهه اخير را بررسي مي كند
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نظر اعضاي شوراي شهر تهران 
پس از ارائه گزارش شهردار

   مرتضي الويري: بهتر است در اين گزارش عالوه بر ذكر 
اعداد و ارقام، مقايسه 4ساله هم صورت گيرد. همچنين بهتر 
است پيش نويس اين گزارش به قاليباف و چمران به عنوان 
شهردار و رئيس شوراي شهر ســابق ارسال شود تا آنان هم 
ببينند و اگر جايي احســاس مي كنند غلو شده بازگو كنند. 
اينگونه نباشــد كه گزارش نهايي ارائه شــود و بعد بيايند و 
بگويند ما اطالعــي از اين گزارش نداشــتيم و جايي از آن 

ايراد دارد.
   افشين حبيب زاده: وعده ما در شــوراي پنجم تغيير 
رويكرد بود؛ تخريب باغات را متوقف كرديم. امالك واگذار 
شده شهرداري را به مردم بازگردانديم. تراكم سيار و بدون 

حساب كتاب و شهرفروشي متوقف شد. 
   مجيد فراهاني: هر ست كامل لباس آتش نشاني بيش از 
110 ميليون تومان ارزش دارد و براي نردبان ها هم مجموعا 
30 ميليون دالر هزينه شده اســت. براساس اعالم سازمان 
آتش نشــاني با خريد 4پهپــاد و اين تجهيــزات، تهران در 

وضعيت خوبي به سر مي برد.
   علي اعطا: در مصوبه شورا بر دو نكته تأكيد شده بود يكي 
اينكه گزارش بر مبناي گزارش سند تحويل و تحول سال ۹۶ 
باشد و ديگر اينكه گزارش با صورت بندي مقايسه ارائه شود 
تا مشخص شود مديريت شهري چه چيزي را تحويل گرفته 

و چه چيزي تحويل مي دهد.
    زهرا صدراعظم نوري: اين گزارش بخشي از فعاليت 
4ساله اي بود كه در حوزه مديريت شهري انجام گرفته بود 
اما يقينا همه كارها و فعاليت هاي انجام شده نيست و در آن 

برخي از حوزه ها خيلي كمرنگ گزارش شده است. 
   سيد ابراهيم اميني: مديريت شهري تهران در حوادثي 
نظير زلزله ســر پل ذهاب، حادثه سيســتان و بلوچستان، 
زلزله سي سخت، سيل خوزســتان و حوادث مشابه خود را 
سهيم دانست و اقدامات شايســته اي انجام داد. همچنين 
شهرداري تهران اقدامات خوبي در سطح بين المللي و فراملي 

به خصوص در موضوع ويروس كرونا انجام داد.
   محمــد عليخانــي: شــهريورماه ســال ۹۶بالغ بر 
205كيلومتر مترو به بهره برداري رسيد كه تا پايان تير امسال 
اين رقم به 24۶كيلومتر مي رسد. يعني در اين دوره نزديك 
به 40كيلومتر مترو اضافه مي شود و 15درصد مسير ها در اين 

دوره ساخته شده و به بهره برداري رسيده است. 
   محمد ســاالري: ما در حالي شــهر تهران را تحويل 
گرفتيم كه 50هزار ميليارد تومان بدهي از گذشته به ما ارث 
رســيده بود. ظرفيت درآمدزايي طرح تفصيلي پيش خور و 
تحريم هاي ظالمانه بر كشور ما تحميل شده بود. بسياري از 
نهادها براي پيشبرد امور با ما همراهي نكردند و 2شهردار ما 

به صورت غيرارادي تغيير كرد.
   احمد مسجدجامعي: خاطرم هست وقتي شما معاون 
شهردار بوديد در ايام محرم من از شما خواستم با هم به تكيه 
سادات اخوي برويم و شما هم از چند پايان نامه راجع به اين 
تكيه سخن گفتيد. شما بعد از بازديد از اين تكيه بسيار تعجب 
كرديد و گفتيد اينجا گوهري گمشده است و مي تواند محرك 
توسعه در فضاهاي اطراف باشد اما تا امروز هيچ اقدامي راجع 

به اين گوهر گمشده انجام نشده است.

 شهردار تهران: منابع در اختيار مديريت شهري در دوره منتهي به سال هاي ۹۶ تا ۹۹ به نسبت دوره قول داديم و عمل كرديم
۹2 تا ۹5 حدود 42درصد كاهش داشت، اما همان خدمات شهري به شهروندان ارائه شد

 اقدامات مهم اين دوره مديريت شهري
   كاهش توليد و افزايش بازيافت پسماند: براي نخستين بار 3۶هزار كمپوست 
فروخته شد و در حوزه پســماند پزشــكي 40خودرو به GPS تجهيز شدند. 

همچنين حجم زباله ها حدود 3هزار تن كاهش داشته است.
   حفاظت از ميراث طبيعي و تاريخي: بــازوي اصلي ميراث فرهنگي در تهران 
شهرداري است و با همكاري ميراث فرهنگي 45 بنا ثبت شد و برنامه ثبت جهاني 

خيابان وليعصر هم در حال پيگيري است.
   احياي باغ ها: تملك 21باغ به وسعت 10هكتار و كاهش ۹۶درصدي صدور 

پروانه  در باغ ها انجام شده است.
   افزايش بوستان هاي تهران: 2300بوستان در تهران وجود دارد كه در سال۹۹ 
حدود 53درصد به مساحت بوستان ها اضافه شد و تالش براي كاهش استفاده از 
منبع آب هاي زيرزميني با استفاده از آب چرخاني و اليروبي در بوستان ها ادامه دارد.

   اقدامات در حوزه هوشمندســازي: يكي از اقدامات مهم در اين حوزه، سامانه 
تهران من بود كه هم اكنون بيش از 3ميليون كاربر دارد. شــبكه فيبر نوري هم 
به طول 105كيلومتر توسعه پيدا كرد و شهرداري الكترونيك با هوشمندسازي 
سامانه هاي درون شهرداري محقق شــد. نتيجه اين اقدامات سبب شفافيت در 

بودجه شده است.
   سامانه شفافيت: براساس قول شهردار به شهروندان تهران، اين سامانه راه اندازي 
شد. تا پيش از اين گاليه اي از شــهرداري وجود داشت كه اطالعات به راحتي در 
اختيار قرار نمي گيرد اما در اين دوره اطالعات 12 عنوان اصلي و 340عنوان فرعي 

در اين سامانه وجود دارد.
   توســعه فضاهاي عمومي: بازآفريني ۶ طرح به مساحت بيش از 231هكتار، 
اجراي 3پروژه بهسازي محيطي به مساحت ۶هزار و ۷00هزار مترمربع و طراحي 
و اجراي بيش از 84هكتار ميدانگاه شــهري كه در اين مورد مي توان به احداث 
ساختمان بلديه، پروژه نيايش، ميدانگاه امام خميني، پالزاي هفت تير، خيالستان 

زندگي، باغ راه حضرت فاطمه زهرا و ميدانگاه اميركبير اشاره كرد.

مطالبات شهرداري از دستگاه هاي دولتي
    22 هزار و ۷۶2ميليارد تومان بابت عوارض پايدار و شهرسازي. 

   4 هزار و 384ميليارد تومان از دولت بابت جرايم رانندگي ويارانه بليت ها. 
   3هزار ميليارد تومان از معاونت مهندسي و پدافند غيرعامل سپاه .

   3هزار و 500ميليارد تومان، از شهروندان بابت عوارض معوقه.
    4هزار و 200ميليارد تومان اصل بدهي رســا تجارت كه با احتساب معوقات به 

حدود 25هزار ميليارد تومان رسيده است.
    30هزار و 146ميليارد تومان جمع مطالبات شهرداري  تا آذر۹۹ .

250دستگاه اتوبوس جديد خريداري شده است.
 555دستگاه اتوبوس تك و 2 كابين بازسازي شده اند.

 80دستگاه اتوبوس 2كابين خريداري شده است.
120دستگاه اتوبوس تك كابين وارد ناوگان شده است.

100دستگاه ميدل باس خريداري شده است.
 50دستگاه اتوبوس برقي تهيه شده است.

توسعه شبكه اتوبوسراني

شهردار تهران روز گذشته با حضور در 
صحن شــورا ســند تحويل و تحول گزارش

300صفحــه اي ايــن دوره مديريت 
شهري كه شامل اقدامات انجام شده در ۹محور اصلي 
بود را تقديم رئيس پارلمان شهري كرد.  اين محورها 
شامل انضباط در ساخت و ســاز، بهسازی كالبدی، 
عدالت توزيعی، ترافيك، ماليه شــهرداری، ارتقاي 
كارايی سازمان، مشــاركت شــهروندی، ايمنی  و 
محيط زيســت، حفاظــت از ميــراث تاريخــی و 

هوشمند سازی و شفافيت است.
پيروز حناچي قبل از تحويل سند پشت تريبون رفت 
و پس از ارائه خالصه گزارشي از كارهاي انجام شده، 
گفت كه سند ارائه شــده حاوي گزارش عملكرد و 
اقداماتي است كه در راســتاي شعارهاي داده شده 
به مردم انجام شــده است. شــهردار گفت كه اين 
گزارش بيانگر آن است كه در شــهر تهران از سال 
۹۶ تا 1400 چه رخ داده، چه اقداماتي انجام شده و 
 چقدر در جهت تحقق شــعارها عمل كرده ايم. او در 
محور انضباط در ساخت وساز به كاهش تراكم فروشي 
اشاره و بار ديگر تأكيد كرد: »يكي از مگاپروژه هاي 
شــهرداري در دوره جديد كاهش فــروش تراكم و 
رويكرد عدالت محور بود تا همه شهروندان از مواهب 
شهر برخوردار شــوند. همچنين بازنگري در طرح 
تفصيلي و كاهش ۶3 درصدي پروانه هاي ساختماني 
مغاير با مقررات از ديگر دستاوردهاي مهم اين دوره 
 مديريت شهري است.از ســوی ديگر رشد بی رويه

بلند مرتبه سازی كه از دوره قبل آغاز شده بود، مهار 
شد. البته شهرداری مخالف بلند مرتبه سازی نيست 

اما بايد بر اساس قاعده باشد.«

توسعه شهري در چارچوب طرح جامع
پيروز حناچي در ادامــه صحبت هايش عنوان كرد: 
»مديريت شهري در اين دوره براي توسعه شهري در 
چارچوب  طرح  جامع  عمل كرده و از اين رو افزايش 
۶۶درصدي طرح هاي موضعي و موضوعي در دستور 
كار قرار گرفته است. همچنين طرح هاي مصوب هم 
2/5برابر افزايش داشت كه در اين مورد مي توان به 
طرح هاي روددره هاي كــن، فرحزاد، جنوب ميدان 
شوش و جوانمرد قصاب اشاره كرد.« شهردار تهران 
به موضوع رشد جمعيت پذيري تهران هم اشاره كرد 
و گفت: »يكي  از نگراني هاي حاكميتي ميان دولت و 
شهرداري، موضوع رشد جمعيت پذيري تهران است 
كه در اين دوره با كاهش صدور پروانه، ظرفيت ايجاد 
جمعيت را متناســب با خدمات فراهــم كرديم و از 

اين رو روند جمعيت پذيري مهار شده است.«

سهم 55درصدي جنوب تهران از مترو
شــهردار تهران در بخشــي از گزارش بــه اهميت 
بهره برداري از ايستگاه هاي مترو اشاره كرد و گفت 
كه يكــي از رخدادهاي جالب ايــن دوره مديريت 
شــهري، افزايش ســهم خطوط در ايســتگاه هاي 
بهره برداري در پهنه هاي جنوبي شــهر تهران بوده؛ 
به طوري كه سهم جنوب شــهر تهران از مترو كمتر 

از 40درصد بود و به بيش از 55 درصد در اين دوره 
رسيده است. حناچي ادامه داد: »درواقع بهره برداري 
ايستگاه هاي مناطق جنوبي تأثير زيادي در بهسازي 
محيطي اين مناطق داشته اســت. همچنين رشد 
۶8درصدي هزينه هاي انجام شده هر كيلومترمربع 
در مناطق جنوبي نســبت به مناطق شمالي  و رشد 
۶0درصدي هزينه هاي انجام شــده به ازاي هر نفر 
در مناطق جنوبي به نســبت مناطق شمالي نشان 
مي دهد شــعارهايي كه داده شــده عمال در بودجه 
محقق شده است.« شهردار تهران درخصوص توسعه 
كمي و كيفي خطوط مترو در راستاي تكميل شبكه 
ريلي شــهري هم عنوان كرد: »حدود 40كيلومتر 
مسير مترو در اين 4ســال بهره برداري شده است. 
12ورودي ايســتگاه هاي جديد افتتاح شــده اند و 
ساخت متروي شــهر جديد پرند هم در دستور كار 
قرار دارد. همچنين بهره برداري از 32 ايستگاه مترو 
و ايســتگاه هاي تبادلي در خطــوط مختلف مترو و 
افتتاح هر ســال به صورت ميانگين 8 ايســتگاه در 
دوره اخير صورت گرفته است؛ بنابراين در مقايسه 
با ميانگين 5/۷ايســتگاه در دوره 12 ساله گذشته، 
عملكرد مديريت پنجم شهري حائز اهميت و قابل 

توجه است.«
به گفته شهردار تهران در سال هاي۹2 تا ۹5 حدود 
0/۷1درصد بودجه شهرداري به حمل ونقل عمومي 
اختصاص داشــته، اما در بين ســال هاي۹۶تا۹۹ 
اين رقم به 3/۷ درصد رســيده اســت: »در حوزه 
نوسازي، بهسازي و توسعه ناوگان اتوبوسراني شاهد 
عدم تحويل اتوبوس و ميني بوس از ســوي دولت در 
ســال هاي۹۶ تا 1400 و عدم پرداخت سهم حدود 
82درصدي دولت در ســال هاي گذشــته بوديم.« 
شــهردار تهران در تشــريح عملكرد حوزه ايمني و 
محيط زيســت پايدار گفت كه ســهم دوچرخه از 

سفرهاي درون شــهري از 0/3درصد به 0/۹درصد 
افزايــش يافته كه اين تعداد ســفر، درون شــهري 
هســتند نه تفريحي. همچنين طول مســير ويژه 
دوچرخه در ســال ۹۶ حدود 50 كيلومتر بود و در 
سال ۹۹ به حدود 24۶ كيلومتر رسيده است. عالوه 
بر اينها راه اندازي اپليكيشن دوچرخه و اجراي پروژه 
دوچرخه هاي اشتراكي از سوي بخش خصوصي تأثير 

زيادي در ترويج حمل ونقل پاك داشت.

پروژه هاي محلي با رويكرد طب سوزني
سكاندار شهر تهران ديروز در جلســه شورا هنگام 
ارائه گزارش از عملكرد اين دوره مديريت شهري به 
تغيير رويكرد و اجراي پروژه هاي كوچك مقياس و 
محلي اشــاره كرد و گفت: »از اين پروژه ها با عنوان 
رويكرد طب سوزني ياد مي شــود كه از سال ۹8 تا 
امسال 2هزار و 48۷ پروژه اجرا شده و از اين تعداد 
80درصــد در محله هاي كم برخوردار بوده اســت. 
مجموع اعتبــارات اين بخش در بودجه ســال ۹8 
حدود 3۷۷ ميليارد تومان و در ســال ۹۹ به حدود 
2 هزار ميليارد تومان و در سال 1400 هم به حدود 
3هزار و ۷4 ميليارد تومان رسيد.« به گفته حناچي 
در ســال 1400 همه پروژه ها با معيــار و اعالم نظر 
شــوراياري  محالت انجام و به محالت كم برخوردار 

بيش از گذشته توجه مي شود.
  شــهردار تهران در زمينه مناسب سازي  فضاهاي 
شــهر براي اســتفاده همه اقشــار به آمار پله هاي 
برقي و آسانسورها اشــاره كرد و گفت: »نصب 30 
درصــد از كل پله هاي برقــي و 3۶ درصــد از كل 
آسانســور هاي مترو در اين دوره مديريت شــهري 
انجام شــده كه اين اقــدام در حــوزه حمل ونقل 
عمومي و در 22 ســال بهره بــرداري مترو بي نظير 
بوده اســت.« به گفته او، مناسب ســازي  1۷0 بازار 
ميوه وتره بــار، مناسب ســازي 52هزار مترمربع از 
معابر، 2۶1كيلومتر از پياده روها و 154ســاختمان 
و 2۷۹ايســتگاه بي آرتي، اقدامــات ديگر مديريت 
شهري پنجم هستند. شــهردار تهران در بخشي از 
صحبت هايش به رضايتمندي شــهروندان اشاره و 
عنوان كرد: »در اين دوره يكــي از اقدامات مهم كه 
در رضايتمندي شهروندان مؤثر بود، توسعه بازارها 
و ميادين ميوه و تره بار بود كه از 5۷ محله به ۶4 محله 
افزايش يافته اند. همچنيــن تملك 21 باغ و اراضي 
مشــجر و تبديل آنها به بوســتان عمومي، منجر به 
كاهش محله هاي بدون بوســتان از 1۷ به ۹ محله 

شده است.«

اداره ارزان تر شهر در دوره مديريت پنجم
حناچي در بخش پايدارســازي اقدامــات مالي، بر 

موضــوع اداره ارزان تر شــهر تأكيد كــرد و گفت: 
»منابع در اختيار مديريت شــهري در دوره منتهي 
به سال هاي ۹۶ تا ۹۹ به نســبت دوره ۹2 تا ۹5 با 
قيمت ثابــت، حدود 42 درصد كاهش داشــته، اما 
باوجود اين ميزان كاهش بودجــه، همان خدمات 
شهري به شهروندان ارائه شــده است.« او به ميزان 
بازپرداخت ها هم اشاره و با بيان اينكه دوبرابر ميزان 
دريافت تسهيالت بازپرداخت داشتيم، عنوان كرد: 
»از سال ۹2 تا شــهريور ۹۶ مانده بدهي از سنوات 
قبل 5 هزار  و 38 ميليارد تومان و اصل تســهيالت 
دريافتي ۹ هزار و ۷53 ميليــارد تومان و پرداختي 
طي همان دوره هم ۷ هــزار و 10۹ ميليارد تومان 
بوده است. از مهر ۹۶ تا انتهاي سال ۹۹ مانده بدهي 
از سنوات قبل 1۹ هزار و 408 ميليارد تومان و اصل 
تسهيالت دريافتي در اين دوره 4 هزار و 28 ميليارد 
تومان و پرداختي ۹ هزار و ۶۹2 ميليارد تومان بوده 
است.« شهردار همچنين با بيان اينكه طي اين دوره 
از مديريت شــهري نه تنها به ميزان 1۹۷4 ميليارد 
تومان از ميزان بدهي ها كاســته شده است، گفت: 
»در گزارش بدهي هاي شهرداري تا پايان سال ۹۹ 
بابت سود و جرايم ساير تسهيالت دريافتي از بانك ها 
در سال هاي گذشته معادل 3۶هزار و ۹3۹ ميليارد 
تومان به بدهي هاي شهرداري اضافه شده است كه 
از بدهي هاي اوراق مشــاركت، پيمانكاران مناطق و 
تسهيالت و... تشكيل شــده و مجموع اين بدهي ها 
تا به امروز ۶۶ هزار و 2۷2 ميليارد تومان اســت.« 
به گفته او، شــهرداري تهران براي تسويه بدهي ها 
براي نخستين بار 5850 فقره برات كارت به ارزش 
۷8۷ ميليــارد تومان صادر كرده كه با بســياري از 
پيمانكاران خرد از اين طريق تسويه حساب كرده اند.

پيگيري براي پس گرفتن 2662ملك
صيانت از امالك شهر تهران هم سرلوحه برنامه هاي 
مديريت شهري بود. حناچي به اقدامات انجام شده 
اشــاره كــرد و گفــت: »در مجمــوع 2۶۶2ملك 
شــهرداري در اختيار غير بوده كه در حال پيگيري 
براي بازپس گيــري آنها هســتيم. در ايــن دوره 
براي نخســتين بار از طريق ارســال اليحه به شورا 
1۷۶2ملــك را تعيين تكليف كرديــم و ۶00ملك 
تخليه شده و اقدامات حقوقي 300ملك ديگر براي 
تخليه در حال انجام اســت.« افزايش ذخاير امالك 
شــهرداري در اين دوره مديريت شــهري موضوع 
ديگري بود كه شــهردار تهران به آن اشــاره كرد و 
گفت كه واگذاري 1283ملك به مساحت ۷هكتار 
بــه ارزش به روزشــده 5100ميليــارد تومان و در 
مقابل آن تملك 50۶ملك به مســاحت 100هكتار 
به ارزش تقريبي به روزشده 10هزار ميليارد تومان 

انجام شده است. همچنين تعداد امالك تملك شده 
نسبت به واگذارشده تقريبا دوبرابر و مساحت امالك 
تملك شده نسبت به واگذارشده تقريبا 14برابر است.

پروژه هاي  حوزه توسعه زيرساختي شهري
شــهردار تهران در ادامه گزارش خود، به پروژه هاي 
در دست اجرا در حوزه توســعه زيرساختي شهري 
اشــاره كرد و گفت: »ساخت مســيل ها و بهسازي 
رودخانه ها از 11/1كيلومتر به تعداد ۷مورد و احداث 
پل، تونل و زيرساخت هاي شهري به طول ۹كيلومتر 
به تعداد 15موردو بهسازي محوطه هاي تاريخي به 
تعداد 22مورد در دســتور كار قرار دارد. همچنين 
احداث فاز يك  بزرگراه شــهيد بروجردي، احداث 
دوربرگردان شمال به شمال شهيد باقري و احداث  
جبهه شــرقي زيرگذر پياده چهارراه گلوبندك  از 
ديگر پروژه هاي در دست اجرا هستند. در اين دوره 
پاركينگ 12۷8واحدي جنب پرديس ســينمايي 
ملت با توافق آســتان قدس رضوي ســاخته شد و 
پاركينــگ 55۹واحدي طبقه فوقانــي اميركبير و 

پاركينگ مينايي هم  در دستور كار قرار دارند.«

خدمت رساني به افراد آسيب ديده اجتماعي
شــهردار تهران بــه برخــي از اقدامــات در حوزه 
مشــاركت هاي اجتماعي هم اشــاره كرد و افزود: 
»در كنترل آســيب هاي اجتماعــي ظرفيت تخت  
گرمخانه هــا افزايش يافــت و در ســال13۹۹ به 
2هــزار تخت رســيد. ظرفيت شناســايي و جذب 
افراد آســيب ديده اجتماعي از 1۷هــزار و ۹83نفر 
در سال13۹5 به 8۹هزار و 103نفر در سال13۹۹ 
و همچنيــن مراكز پرتو از 14مركز در ســال۹5 به 
25مركز در سال۹۹ رسيد. تعداد افراد پذيرش شده 
در مراكز اجتماعي از 4 هزار نفر در سال۹5 به 13 هزار 
نفر در سال۹۹ افزايش پيدا كرد و نكته مهم تر اينكه 
در زمستان هاي 2سال گذشــته هيچ كارتن  خواب 
و بي خانماني از ســرما جان خود را از دســت نداده 
است.« در اين بخش به  گفته حناچي ميانگين زمان 
پاســخگويي در ســامانه1888، 5۷درصد كاهش 
يافته و از 82روز به 2۶روز رســيده و پاســخگويي 
در ســامانه13۷ نيز از 182ســاعت در سال۹5 به 

1۶3ساعت در سال13۹۹ رسيده است.

افزايش تاب آوري شهر
در ادامه حناچي با تشــريح افزايش سهم اعتبارات 
حوزه تاب آوري شــهري و كاهش ســهم اعتبارات 
نامربوط با وظايــف ذاتي مديريت شــهري گفت: 
»ســال ۹2 تا ۹5 سهم  كمك شــهرداري به بيرون 
۷درصــد و 0/18درصــد مربوط به آتش نشــاني و 
0/12درصد مربوط به بحران بوده است. اين ميزان 
در ســال۹۹ به يك درصد كاهش پيدا كرده و نرخ 
تغيير ســهم اعتبارات كمك، بــه منفي 85درصد 
رسيده اســت. همچنين افزايش 22برابري تعداد 
شــتاب نگاري هاي لــرزه اي، افزايــش 2/2برابري 
بهره بــرداري از 5پايگاه مديريت بحــران جديد و 
افرايش 5/۶برابري ايســتگاهاي شــتاب نگاري كه 
نقش مهمي در هوشــمندي و تاب آوري شــهري 
دارد، اقدامات انجام شده در توسعه زيرساخت هاي 

مديريت بحران هستند.«
به  گفته حناچي در توسعه زيرســاخت ها در حوزه 
آتش نشاني، 14ايستگاه افزوده شده كه ۷ايستگاه در 
سال۹۶، 2ايستگاه در سال۹۷، 3ايستگاه در سال۹8 
و در سال۹۹ هم 4ايســتگاه بهره برداري شده اند و 
براساس پيش بيني ها امســال هم ۶ايستگاه جديد 

بهره برداري مي شود.
پيروز حناچي در پايان صحبت هايش گفت كه قطعا 
منكر زحمات گذشته نيســت و اگر تحولي در اين 
دوره رخ داده مربوط به شعاري است كه به مردم داده 
شــده بود. او تأكيد كرد: »ما قول داديم و براساس 
قولمان عمل كرديم. عمل به شــعار »تهران شهري 
براي همه« آغاز شده، اميدواريم در آينده هم ادامه 
پيدا كند و اين نتيجه آرايي بــود كه مردم تهران به 

نمايندگان شان دادند.«
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    شهر را با يك سوم هزينه سابق اداره كرديم 
   رئيس شوراي اســامي شهر تهران در جلســه ديروز شــورا گفت: با وجود تخريب ها و 
فضاسازي هاي منفي، عملكرد مديريت شهري در دوره پنجم قابل دفاع بوده است و توانسته ايم 
شهر تهران را با يك سوم هزينه سابق اداره كنيم. شفافيت، تكثر فرهنگي و اجتماعي، عدم  
قانون فروشي و شهرفروشي و صيانت از باغ ها و محيط زيست، مناسب سازي  شهري و ادامه 
ساخت زيرساخت هاي حمل ونقل عمومي از دستاوردهاي غيرقابل انكار اين دوره مديريت 
شهري است. محسن هاشمي با گراميداشــت ايام ارتحال امام )ره( و پانزده خرداد، افزود: 
اميدوارم كانديداهاي اصاح طلب چه از اعضاي فعلي شورا و چه از جوانان اصاح طلب بتوانند 
در فضاي انتخاباتي كارنامه عملكرد شوراي پنجم را به افكار عمومي به صورت منسجمي ارائه كنند. او ادامه داد: در آستانه 
ششــمين دوره انتخابات شوراي شــهر نيز قرار داريم و متأســفانه انتخابات شوراها، تحت الشــعاع حواشي انتخابات 
رياست جمهوري قرار گرفته است. اگرچه مديريت شهري در اين دوره از كمترين حمايت توسط دولت و ساير دستگاه هاي 
مسئول و مرتبط برخوردار شد، اما با همه مشكات در اداره شهر اختالي ايجاد نشد و خدمات شهري با وجود كرونا، بارندگي 
و سوانح ارائه شد، ايمني افزايش يافت و افزايش بي رويه رانت و فساد در شهرداري با تصويب قوانين و سختگيري در اجرا تا 
حدي زيادي تضعيف و كنترل شد. همچنين اعضاي شوراي شهر تهران در اين جلسه بررسي اليحه برنامه اجرايي توسعه و 

تسهيل دوچرخه سواري در شهر تهران را به اتمام رساندند.
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   پيش بيني عبور مصرف برق از خطوط قرمز
در شرايطي كه با كاهش محســوس بارندگي و كاهش ذخيره آب ســدها، ظرفيت توليد برق در 
نيروگاه هاي برقابي نيز كمتر شده، مسئله تأمين برق در فصل گرما نيز با چالش هايي روبه روست. در 
اين ميان افزايش متناوب دماي هوا در روزهاي اخير باعث شده ميزان برق مصرفي نيز با نوسان هايي 
روبه رو شود و گاه به خاموشــي هاي غيرمنتظره بينجامد. حاال، در شرايطي كه چند روزي است از 
قطعي برق و خاموشي كاسته شده، دبير ستاد راهبري اوج بار، از پيش بيني عبور مصرف برق از خطوط 
قرمز، در روز جاري خبر داده است. به گزارش وزارت نيرو، غالمعلي رخشاني مهر توضيح داده است: 
با توجه به نقشه هاي هواشناسي، دماي هوا از روز گذشته در بيشتر نقاط كشور رو به افزايش است، 
اين موضوع باعث افزايش شديد مصرف برق خواهد شد. رخشاني مهر با پيش بيني رشد 20درصدي 
مصرف برق نسبت به هفته گذشته، وعده استفاده از همه ظرفيت ها براي جلوگيري از بروز خاموشي 
را ارائه داده و ادارات پرمصرف را كه مصرف خود را 50درصد كاهش ندهند، به قطعي برق تهديد كرده 
است. او همچنين ضمن درخواست از كاهش مصرف برق مشتركان صنعتي و كشاورزي در اوج بار، از 
مشتركان خانگي نيز درخواست كرده مصرف خود را تا حد امكان كاهش دهند تا از بروز خاموشي هاي 

احتمالي جلوگيري شود.

  قيمت انواع پرايد يك تا سه ميليون تومان 
افزايش يافت، نــرخ بازار پــژو206 تيپ دو 
معمولي به مرز 200ميليون تومان و نوع فول 

آن به 210ميليون تومان نزديك شد
  رئيــس اتحاديــه نمايشــگاه داران و 
فروشندگان خودرو در گفت وگو با همشهري: 
با وجود افزايش قيمت، تعداد متقاضيان خريد 

در بازار كم است 

گزارش

مركز پژوهش هاي مجلس در آستانه تغيير دولت 
رونمايي كرد

تصوير سياه و سفيد از اقتصاد ايران
مركز پژوهش هاي مجلس تصوير جديدي از اقتصاد ايران ارائه داده 
كه به وضوح نشان مي دهد تحريم ها، اقتصاد را تضعيف كرده است. 
روايتي از 58سال رشــد اقتصادي پرنوســان و متزلزل، در اقتصاد 
به شدت نفتي شده ايران، كه حاكي اســت: ميانگين رشد اقتصادي 
ايران پس از پايان جنگ تحميلي تا ســال 1389به طور متوســط 
5درصد بوده اما شوك تحريم ها در 2مقطع زماني91-90و 97-98 
باعث شده ميانگين نرخ رشــد اقتصاد ايران به 3دهم درصد سقوط 

كند.
به گزارش همشهري، بازوي تحقيقاتي مجلس مي گويد: متوسط نرخ 
رشد اقتصادي از سال1391تا1398 نزديك به صفر درصد بوده، نكته 
مهم تر اينكه؛ رشد اقتصاد ايران به شدت نوساني بوده و در محدوده 

منفي 8.3درصد تا مثبت 14درصد نوسان كرده است.
بازوي تحقيقاتي مجلس تأييد مي كند: متوسط نرخ تورم بلندمدت 
اقتصاد ايران 20درصد بوده درحالي كه در سال 2018 ميانگين نرخ 
تورم دنيا 2.4درصد بوده كه ايران پس از ونزوئال، زيمبابوه و آرژانتين 

در رتبه چهارم قرار داشته است.

تخريب بازار كار 
نهاد پژوهشــي مجلس مي گويد در فاصله سال هاي1394تا1398 
معادل 3ميليون نفر به جمعيت شاغل افزوده شده كه عمدتا در بخش 
غيرشــركتي، با تمركز بر خدمات، به كار گمارده شده اند، عمده اين 
مشاغل داراي قرارداد به معناي متعارف نيستند و كاركنان و اعضاي 
خانواده آنها تحت پوشش بيمه مناســب قرار نگرفته اند. نكته مهم 
اينجاست كه شيوع ويروس كرونا بازار كار به ويژه در بخش خدمات 
را به شدت تخريب كرده و تنها در بهار سال99 حدود 1.5ميليون نفر 

بيكار شدند.

افول سرمايه گذاري در اقتصاد
اين گزارش در بررسي شاخص سرمايه گذاري، شامل 2محور تشكيل 
سرمايه در ماشين آالت و ساختمان، وضع را به شدت متزلزل ترسيم 
مي كند. رشد شاخص سرمايه گذاري كه از سال1379 با اجراي برنامه 
سوم توسعه آغاز شده بود تا ســال1390 ادامه يافته اما پس از آن با 
آغاز دور تازه اي از تحريم ها، اقتصاد ايران شاهد افول سرمايه گذاري 
بوده، به گونه اي كه ميزان سرمايه گذاري در ماشين آالت و ساختمان 
به قيمت ثابت، در پايان سال98، به حدود سال84، يعني قبل از دولت 
محمود احمدي نژاد رسيده است. پژوهشگران مركز تحقيقات مجلس 
مي گويند: تشكيل سرمايه ثابت از سال1390 به بعد همواره روندي 
نزولی داشته كه از منظر پتانسيل رشد اقتصادي، در سال هاي آينده 
هشدار دهنده است، به ويژه اينكه انباشت سرمايه در بخش هاي نفت، 
گاز، صنعت، معدن، ساختمان و ارتباطات از سال1391 به بعد، منفي 
شده، به نحوي كه در محدوده ســال هاي90تا 96، به طور متوسط 
ســاالنه 2.2درصد از ميزان سرمايه انباشته شــده در اين بخش ها، 
كمتر شده، درحالي كه در 7سال قبل از آن، شاهد رشد 5.3درصدي 

به طور متوسط بوده ايم.

اثر تحريم بر نرخ ارز
روايت مركز پژوهش هاي مجلس از اثر تحريم هــا بر اقتصاد ايران، 
با درنظر گرفتن انتخابات پيش روي رياســت جمهوري، قابل تامل 
است. در بخشي از اين گزارش به نوسان بازار ارز و تحليل تصميمات 
سياستگذار مي پردازد و نشان مي دهد؛ نرخ ارز پس از اعالم سياست  
تك نرخي كردن دالر با قيمت 4200تومــان، در فروردين97 رو به 
افزايش گذاشت و حتي برخوردهاي امنيتي وضع را بدتر كرد. يك ماه 
پس از آن، در 18ارديبهشت سال97، آمريكا رسما از برجام خارج  شد.
پژوهشگران مجلس با اشــاره به جهش نرخ دالر در تابستان و اوايل 
پاييز 97تا مرز 19هزار تومان، توضيح مي دهند: از تابســتان 97به 
بعد بخشي از تحريم هاي لغو شــده در نتيجه برجام، ازجمله تحريم 
دسترسي به منابع ارزي، تجارت با طال، فلزات، مبادله با ريال و خودرو 
احيا شــد، پس از آن، حتي بخش هاي كشــتيراني و كشتي سازي، 
صادرات نفت و محصوالت پتروشــيمي، نظام بانكي و 700شخص 
و نهاد و صنعت هواپيمايي ايران هم به فهرســت تحريم هاي دوران 
ترامپ افزوده  شد. اما با وجود همه اين فشارها، نرخ ارز پس از مدتي 
كاهش يافت و حتي به محدوده 10هزار تومان هم رســيد. ولي بعدا 
با سخت تر شــدن مســير ورودي ارز، اقتصاد ايران دوره جديدي از 
تنش، بر سر بازگشــت ارز صادراتي را تجربه كرد كه همين عامل، 
باعث بروز تنش قيمت در بازار ارز شــد تا اينكه ســرانجام سياست 
نحوه بازگشت ارز صادراتي تغيير كرد، ســرانجام اعالم محدوديت  
در تراكنش هاي ريالي، موجب بازگشــت قيمت هر دالر آمريكا به 
محدوده 12هزار تومان شد. اما بارديگر منحني نرخ ارز در نيمه دوم 
سال 98صعودي شد. زيرا از يك سو هم بانك مركزي و هم صندوق 
توسعه ملي به عنوان 2شاهراه دسترسي ايران به دارايي هاي ارزي، زير 
تيغ تحريم ها قرار گرفتند، بخش آهن، فوالد، آلومينيوم و مس هم 
به فهرست تحريم ها اضافه  شد. پس از مدتي با افزايش قيمت بنزين 
و اعتراضات آبان98 ناآرامي هــاي اجتماعي به روند صعودي قيمت 
ارز دامن زد. در دي ماه همان سال آمريكا با هدف افزايش فشارهاي 
تحريمي، بخش عمران و ســاختمان، نســاجي، معادن و توليدات 

كارخانه اي ايران را هم به مسلخ تحريم ها  برد.
سياستگذار ارزي براي كم كردن فشارها تدابير جديد خود را به كار 
بســت و اعالم كرد تراكنش هاي باالي 100ميليــون تومان در هر 
روز، ممنوع است و در تراكنش هاي درشــت افراد بايد اسناد مثبته 
ارائه دهند. اين سياســت جلوي تنش بيشــتر قيمت ارز را گرفت و 
اثرگذاري بازار ارز كشورهاي همسايه بر ايران را خنثي كرد تا اينكه 
خبري بد دوباره همه رشــته ها را پنبه كرد؛ ايران به فهرست سياه 
FATF بازگشت و پرونده بررسي 2اليحه پيشنهادي دولت در مجمع 

تشخيص مصلحت نظام موقتا بسته شد.
طبق اين گزارش، در سال99 شــيوع كرونا راه هاي تجارت ايران را 
بست و مذاكرات براي آزادسازي دالرها متوقف شد. ورودي ارز كمتر 
شد و قيمت ها رو به افزايش گذاشت. كشورهاي طرف تجاري ايران 
ازجمله عراق، چين، روســيه، كره جنوبي و ژاپن اين بار بهانه تازه اي 
براي مسدود كردن دسترســي به دارايي هاي ارزي پيدا كردند و در 
مذاكرات ضمن ابراز تأســف از اينكه ايران در فهرســت سياه مالي 
قرار گرفته، مي گفتند نمي توانند بدون هماهنگي با آمريكا به ايران 
اجازه دسترســي به منابع ارزي را بدهند. يك ماه مانده به انتخابات 
رياست جمهوري آمريكا، دونالد ترامپ تصميم سخت تري مي گيرد و 
وزارت خزانه داري آمريكا 18بانك و مؤسسه اعتباري ايران را تحريم 
كرد و راه استفاده آنها را از سوئيفت بست. حاال پس از 3جنگ تحريمي 

همه منتظر نتايج مذاكرات در وين و انتخابات در ايران هستند.

گزارش ميداني همشهري نشان مي دهد 

افزايش قيمت خودرو در بازار بي مشتري 
نوسان نرخ ارز، زمزمه هاي آزادسازي قيمت و  خودرو
كاهش توليــد و عرضه خودروهــاي پرتيراژ 
داخلي، به صعــود مجدد قيمت هــا در بازار 

بي مشتري خودرو منجر شده است.
مشاهدات خبرنگاران همشهري، از افزايش قيمت خودروهاي 
شاخص در بازار حكايت دارد. در چند روز گذشته قيمت انواع 
پرايد يك تا سه ميليون تومان و نرخ پژو 206تيپ دو ساده و فول 
به 198 تا 208ميليون تومان افزايش يافته است. با وجود اين 
افزايش قيمت ها، هنوز هم ركود حرف نخست بازار خودرو است. 
در بازار خودروهاي خارجي با وجود افت 10درصدي قيمت ها 
نسبت به ابتداي امسال، كمتر معامله اي انجام مي شود. به گفته 
فعاالن صنفي، حجم معامالت در بازار خودروهاي توليد داخل، 
مونتاژي و وارداتي تقريبا به صفر رســيده است. طوالني شدن 
مذاكرات هسته اي و انتخابات رياســت جمهوري از يك سو و 
كاهش قدرت خريد، افت تيراژ توليــد و عبور حداقل قيمت 
مصوب خودروهاي داخلي از مرز 100ميليون تومان، چشم انداز 

قيمت ها را در بازار خودرو مبهم كرده است.

افت تيراژ توليد و كاهش عرضه 
تازه ترين آمار وزارت صنعت از افت 24.1درصدي تيراژ توليد 
خودرو در ارديبهشت ماه امسال حكايت دارد. براساس اين آمار 
در ارديبهشت امسال 79هزار و 788دستگاه انواع خودرو توليد 
شده، در اين مدت توليد خودروی سواري با افت 22.1درصدي 
به 73هزار و 172دستگاه رسيده است. در ارديبهشت امسال 
ايران خودرو 36هزار و 726دســتگاه انواع خودرو توليد كرده 
كه نسبت به ارديبهشت پارســال 29درصد افت كرده است. 
در اين  ماه ايران خودرو 36هزار و 610دستگاه خودرو سواري 
توليد كرده كه نسبت به ارديبهشت99 با كاهش 28.3درصدي 
همراه بوده است. سايپا نيز در ارديبهشــت امسال 37هزار و 
696دستگاه خودرو توليد كرده كه نسبت به ارديبهشت پارسال 
15.4درصد كاهش داشته و توليد خودروی سواري در سايپا 
نيز 32هزار و 977دستگاه بوده كه در مقايسه با ارديبهشت99 
افت 16درصدي داشته است. توليد خودروسازان و ميزان عرضه 
محصوالت آنها در حالي روندي كاهشي به خود گرفته كه شاهد 

افزايش قيمت خودرو در بازار هستيم.

خروج از قيمت گذاري دستوري
درحالي كه تازه ترين آمارها از رشد زيان انباشته شركت هاي 
خودروسازي حكايت دارد، آنها موضوع آزادسازي قيمت ها را 
با جديت دنبال مي كنند. موضوعي كه ســهيل معمارباشي، 
مديركل دفتر صنايع نيرو محركه و خودروی وزارت صنعت، 
قبال در گفت وگو با همشــهري به آن اشاره و اعالم كرده بود: 
صنعت خودرو به دليل رشد هزينه تمام شده توليد و تثبيت 
دســتوري قيمت ها در حال آب شدن اســت و فعاليت هاي 
توسعه اي خودروســازي فداي نرخ مصوب شــوراي رقابت 
شده است. اگر در اين مورد فكر جدي نشود، احتمال تعطيلي 
گســترده خودروســازان وجود دارد. حجــت اهلل فيروزي، 
سخنگوي كميســيون صنايع مجلس اعالم كرده؛ پيشنهاد 
مشترك خودروسازان و وزارت صمت براي لغو قيمت گذاري 
دستوري به كميسيون صنايع مجلس ارائه شده و قرار است 

اين موضوع در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.

دنده معكوس پرايد و پژو در جاده گراني
در شــرايطي كه نمايندگان مجلس، خودروسازان و وزارت 
صنعت طرح آزادســازي قيمت خودروهاي پرتيراژ داخلي 
را دنبال مي كنند، بازارخودرو در يك ماه گذشــته در زمين 
نوســان نرخ دالر بازي كرده. فعــاالن بازار به همشــهري 
گفته اند؛ تحوالت بازار ارز تأثير مســتقيمي بر فرازونشيب 
قيمت خودرو در حاشيه بازار داشته است. چنان كه در هفته 
جاري، با عبــور نرخ دالر از مرز24هزار تومــان، قيمت انواع 
خودروهاي پرتيراژ، مانند پرايد و پژو در حاشيه بازار نيز سير 
صعودي به خود گرفته اســت. قيمت پرايد111 كه از ابتداي 
خردادتا ابتداي هفته جاري، دوميليون تومان افزايش يافته 
بود، در دو روز گذشــته رشــد دوميليون توماني ديگري را 
تجربه كرد و به 131ميليون تومان رســيد. همچنين قيمت 
پرايد131 و 132 با رشــد ســه ميليون توماني از خردادماه 
به ترتيب به 115 و 118ميليون و پرايد151 به 117ميليون 
 تومان رســيد. همچنين تيبا صندوقدار 125ميليون، تيبا

هاچ بك 130ميليون، كوئيك دنده اي 146ميليون، ســاينا 
دنده اي 143ميليون، آريو اتوماتيك 370ميليون و چانگان 
465ميليون تومان، قيمت خــورد. در بازار محصوالت ايران 
خودرو نيز قيمت پژو206 تيپ دو معمولي به 198ميليون، 
پژو206 تيپ دو فــول به 208ميليون، پــژو206 تيپ پنج 
به261ميليون، پــژو206 صندوقدار V8 بــه 262ميليون، 
پژو405GLX به 193ميليون، پژو405GLX دوگانه سوز 
به 196ميليون، پژو405SLX به 215ميليون، پژو پارس به 
235ميليون، پژو پارس دوگانه ســوز 245ميليون، پژو 207 

دنده  اي به 296ميليون، پژو 207 اتوماتيك به 392ميليون، 
پژو 207 سقف شيشــه اي به 324ميليون، سمند EF7 به 
204ميليون، ســمند EF7 دوگانه سوز به 245ميليون، دنا 
پالس تيپ يك به 325ميليــون و دنا پالس اتوماتيك توربو 

شارژ به437 ميليون افزايش يافت.

انتظار و ركود، حرف نخست بازاروارداتي ها 
مشاهدات خبرنگاران همشهري حاكي است:  در شرايطي كه 
اين روزها شاهد افزايش سهم بازار خودروهاي چيني، از بازار 
خودروهاي وارداتي هستيم، قيمت خودروهاي خارجي نيز در 
بازار پايتخت دوباره در چند روز اخير وارد فاز صعودي شــده 
كه دليل آن نوسان نرخ ارز بوده است. فعاالن بازار خودروهاي 
خارجي نيز در انتظار تعيين سرنوشت برجام، نتايج انتخابات 
رياست جمهوري و آزادســازي واردات خودروهاي خارجي 
هستند، اين سه مولفه موجب شده معامله گران اين بازار كمي 
محتاطانه عمل كنند. به گفته فعاالن بازار، قيمت سانتافه صفر 
كيلومتر مدل 2017 به دوميليارد تومان، فولكس واگن تيگوان 
مدل 2018 به 2ميليارد و 700ميليون تومان و رنو تليسمان 
صفر كيلومتر مدل 2018 به يك ميليارد و 900ميليون تومان 
رســيده اســت. در بازار خودروهاي مونتاژي نيز پژو 2008 
سفيدرنگ مدل 98 صفر كيلومتر با قيمت 850ميليون و مزدا3 

مدل 98 با قيمت 890ميليون تومان عرضه مي شود.

رد شايعه واردات با رمزارز
برخي فعاالن صنفي اين  روزها گمانه زني هايي در مورد احتمال 
واردات خودرو با ارزهاي ديجيتال را مطرح مي كنند. با اين حال 
مهدي دادفر، دبير انجمن واردكنندگان خودرو، با بيان اينكه 
واردات خودرو با بيت كوين يا ساير ارزهاي ديجيتال امكان پذير 
نيست، گفت: امكان واردات خودرو با ارز ديجيتال حداقل در 
تجارت با خودروسازهايي مانند كيا، هيوندايي و تويوتا وجود 
ندارد و اين نوع معامالت غيرمعمول است زيرا ارزهاي ديجيتال 
معموال براي خريدهاي كوچك استفاده مي شوند. به گفته او 
مطابق آمار منتشرشده در ايران يك ميليارد دالر ارز ديجيتال 
استخراج مي شود كه براي تجارت خارجي رقم ناچيزي است. 
بر اساس آخرين آمارها، قبال بخش خصوصي 85هزار خودروی 
خارجي را به ارزش  2ميليارد و 450 ميليون دالر، وارد كرده 
بود حتي هم اكنون ساالنه 6ميليارد دالر قطعات خودرو وارد 

ايران مي شود.

در كم باران ترين سال نيم قرن اخير

ورودي آب به سدها نصف شد
تازه ترين آمارهاي وزارت نيرو از كاهش 47درصدي ورودي آب به سدها و افت 27.4درصدي ذخيره آب مخازن نسبت به سال قبل حكايت دارد

كم باراني و دورنماي تشديد  آب
بحران خشكسالي باعث شده 
مديريت سختگيرانه تري براي 
حراست از ذخاير آب ســدها اتخاذ شود؛ اما 
باوجود همه سختگيري هاي انجام شده در 
رهاسازي و تخصيص آب، بازهم ذخاير آبي 

سدها 27.4درصد كمتر از سال قبل است.
به گزارش همشــهري، سقوط 52درصدي 
بارش هاي جوي نسبت به سال قبل و كاهش 
47درصدي ورودي آب به مخازن ســدها 
اصلي ترين عاملي است به شكل گيري بحران 
در پشت سدها منجر شده و همزمان افزايش 
دماي هوا نيز اين بحران را تشديد كرده است.

سدها در نقطه سربه سري
بررســي اطالعات شــركت مديريت منابع 
آب ايران نشــان مي دهد از ابتداي سال آبي 
جاري )اول مهر 1399( تا هفتم خردادماه 
1400كل ورودي آب به مخازن سدها 25 
ميليارد و 290ميليون مترمكعب بوده كه در 
مقايسه با ورودي 47ميليارد و 580ميليون 
مترمكعبي سدها، در مدت مشابه سال آبي 
قبل، 47درصد كاهش نشــان مي دهد. اين 
اتفاق به واســطه اولويت دهي به تأمين آب 

شرب، باعث شده روال تخصيص آب به ساير 
حوزه هــا، به خصوص بخش كشــاورزي، با 
سختگيري هايي همراه شود. ميزان خروجي 
آب از سدها در اين دوره زماني به 23ميليارد 
و 630ميليون مترمكعب رســيده اســت. 
ميزان خروجــي آب از مخازن ســدها، در 
مدت مشــابه ســال آبي قبل، 36ميليارد و 
460ميليــون مترمكعب بود كه امســال با 

كاهش 35.2درصدي مواجه شده است.
به گزارش همشهري، مقايسه ميزان خروجي 
آب از ســدها، با ميزان ورودي آب حاصل از 
بارندگي و ذوب برف به مخازن، حاكي است: 
سياســت مديريت منابع استراتژيك آب، در 
مخازن سدها، توانســته از منفي شدن تراز 
آبي سدها جلوگيري كند؛ اما بازهم تراز آبي 
سدها )يعني تفاضل ورودي و خروجي آب( 
از 11ميليارد و 120ميليــون مترمكعب در 
سال آبي گذشته به يك ميليارد و 660ميليون 
مترمكعب رسيده اســت. با توجه به افزايش 
نســبي دماي هوا و باال رفتن ضريب تبخير 
آب، عماًل سدهاي مخزني در آستانه سربه سر 
شــدن ميزان ورودي و خروجي آب و حتي 
منفي شدن اين نسبت قرار دارند كه وقوع آن 
در تابستان پيش رو، مي تواند آسيب جدي به 
توزيع پايدار آب شرب شــهري وارد كند. در 
شــرايط فعلي، آمار وزارت نيرو حاكي است 
از ابتداي سال آبي1400– 1399)اول مهر 
1399 تا 7خرداد 1400( معادل 28ميليارد 
و 81 ميليون مترمكعب آب در مخازن سدها 
ذخيره شده كه اين ميزان در مقايسه با ذخيره 

آبي 39ميليــارد و 680ميليون مترمكعبي 
سدها، در همين بازه زماني در سال آبي قبل، 
11ميليارد مترمكعب معــادل 27.4درصد 
كاهش پيدا كرده است. فعاًل براساس آخرين 
آمارها، به طور ميانگين 57درصد از مجموع 
ظرفيت 50.5ميليارد مترمكعبي ســدهاي 
مخزني آبگيري شده اما اين نسبت در برخي 
سدها، ازجمله سد زاينده رود بسيار پايين تر 

است و حتي به 30درصد هم نمي رسد.

كم بارش ترين سال در 50سال اخير
آمارهــاي وزارت نيرو همچنان از ســقوط 
52درصدي بارش هاي جوي سال آبي جاري 
نســبت به مدت مشابه ســال قبل حكايت 
دارد. اطالعات منتشر شده از دفتر مطالعات 
پايــه منابع آب نشــان مي دهــد ميانگين 
ارتفاع ريزش هاي جوي در 252روز سپري 
شــده از ســال آبي1400– 1399 معادل 
145ميلي متر بوده كه در مقايســه با مدت 
مشــابه ســال قبل 52درصد و نســبت به 
ميانگين بلندمدت 35درصد كمتر اســت 
ازآنجا كه در 114روز باقي مانده از سال آبي 
جاري نيز احتمال بارندگي قابل مالحظه اي 
وجود ندارد، عبور از وضع موجود جز با توجه 
ويژه به مديريت مصــرف، در همه حوزه ها، 
به خصوص آب شــرب، امكان پذير نخواهد 
بود. ايــن آمارها ازنظر مديرعامل شــركت 
آب و فاضالب كشــور، بيانگر خشك ترين 
سال آبي ســرزمين ايران در نيم قرن اخير 
اســت. حميدرضا جانباز ديروز در مراسم 
افتتاح پروژه هاي آبرساني، با اشاره به اينكه 
كاهش بارش ها در سال آبي جاري كمترين 
ميزان در 50سال گذشــته بوده، گفت: در 
شرايط فعلي با رفتارهاي اقليمي غيرنرمالي 
روبه رو هستيم، در همين هفته در بسياري از 
مناطق، به صورت غيرنرمال، درجه حرارت 
افزايش يافته كه باعث از دست رفتن منابع 

آبي مي شود.

سيگنال منفي وين به دالر
 تأييد بروز اختالف در مذاكرات، روند بازار ارز را 

تغيير داد
شيب نزولي قيمت دالر فقط يك روز دوام آورد و از ديروز بار ديگر با انتشار پيام هايي 
در مورد مذاكرات هســته اي در وين قيمت هر دالر آمريكا دوباره به كانال 24هزار 

تومان بازگشت.
به گزارش همشــهري، ريســك هاي مختلف، بازار ارز را محاصره كرده است. از يك 
طرف انتخابات رياست جمهوري و مذاكرات هســته اي و از طرف ديگر بيماري هاي 
مزمن اقتصاد مثل رشد نقدينگي و كسري بودجه كه مي تواند به آتش تورم دامن بزند، 
فضاي بازار ارز را با چالش مواجه كرده است. به اين چالش ها ظرف چند روز گذشته 
چالش تغيير مديريت در بانك مركزي هم اضافه شــد. در چنين شرايطي روند ورود 
ارز به كشور بيش از پيش براي بازار ارز مهم است، به همين دليل اين روزها بازار ارز 
به مذاكرات هسته اي در وين توجه ويژه اي دارد، مذاكراتي كه به نظر مي رسد نتايج 
آن به انتخابات رياست جمهوري هم گره خورده است. هر نوع اميدواري براي احياي 
برجام مي تواند به بهبود روابط تجاري و ورود ارز به كشور منجر شود، در مقابل ترديد 

در آينده برجام مي تواند جريان ورود ارز را محدود كند كه بر قيمت ارز تأثير دارد.

گره خوردن وين به انتخابات
بازار ارز از يك هفته پيش و همزمان با آغاز رقابت هاي ســيزدهمين دوره انتخابات 
رياســت جمهوري، با ترديد هايي در مورد احياي برجام مواجه شده، همين عامل به 
افزايش شيب صعودي قيمت دالر منجر شده اســت. در اين مقطع زماني قيمت هر 
دالر آمريكا به سرعت از كانال 21هزار تومان وارد كانال 24هزار تومان شده و حتي در 

مقاطعي كانال 25هزار تومان را هم هدف گرفته است.
بررسي ها نشــان مي دهد آنچه از سال 1397تاكنون، بيشــترين نقش را در صعود 
قيمت ارز داشته، وقوع تحريم ها بوده اســت. نمودار قيمت دالر از سال 97تاكنون 
نشان مي دهد قيمت هر دالر آمريكا از روز 18ارديبهشــت 1397و بالفاصله بعد از 
خروج دونالد ترامپ، رئيس جمهور پيشين اياالت متحده از برجام، به سرعت افزايش 
يافت و در مدتي كوتاه، يعني تا 7مهر 97معادل 220درصد رشــد كرد. اين روند رو 
به رشد اگرچه در دوره هاي كوتاهي متوقف يا اصطالحا وارد دوره استراحت شد، اما 
از آن زمان تاكنون اين روند رو به رشــد تحت تأثير تحريم ها به اشكال مختلف ادامه 
يافته و فقط از زمان پيروزي جو بايدن به عنوان رئيس جمهوري جديد آمريكا، از آبان 
پارســال، اندكي فروكش كرده زيرا بازار اميدوار است با توافق هسته اي جريان ورود 

ارز به كشور تقويت شود.

فعاالن بازار ارز به خوبي مي داننــد كه روند عرضه و تقاضا در بــازار ارز به مذاكرات 
هســته اي در وين گره خورده اســت. به نظر مي رســد نتايج مذاكرات و انتخابات 
رياست جمهوري ارتباطي تنگاتنگ با هم دارند، چنانچه رويكرد سياسي دولت بعدي 
تسهيل كننده مذاكرات هسته اي در وين نباشد احتمال بروز چالش هاي اساسي در 
بازار ارز وجود دارد و هر نوع رشد يا كاهش قيمت دالر را بايد در اين چارچوب تحليل 

كرد.

سيگنال منفي از وين
ديروز و به فاصله 2 روز بعد از نزول قيمت دالر تا محدوده 23هزارو 900تومان در روز 
يكشنبه، قيمت هر دالر آمريكا دوباره رشــد كرد و به كانال 24هزار تومان برگشت. 
در مبادالت روز يكشــنبه قيمت هر دالر آمريكا 700تومان نزول كرده بود اما بعد از 
سخنان ترديدآميز عباس عراقچي، معاون وزير امور خارجه كه گفت شخصا مطمئن 
نيستم در اين دوره از مذاكرات به جمع بندي برسيم، قيمت دالر دوباره شروع به رشد 

كرد و بار ديگر به كانال 24هزار تومان برگشت.
عراقچي گفته دو طرف به مرحله اي رسيده اند كه اختالف هاي بارزي به وجود آمده 
اســت. او در اين باره گفت: يك هفته اســت كه در وين مذاكرات را دنبال مي كنيم. 
مذاكرات پيچيدگي هاي زيادي دارد و به موضوعات اصلي مورد اختالف رسيديم. االن 
در نقطه اي هستيم كه درباره اختالفات بارزي كه وجود دارد به آنها پرداخته مي شود.

همزمان آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز در گزارشــي مدعي شــد ايران نتوانسته 
ردهاي اورانيوم يافت شده در تعدادي از سايت هاي)اعالم نشده( خود را توضيح دهد. 
دبيركل آژانس هم از اينكه مباحثات فني ميان آژانس و ايران، به حصول نتايج مورد 

انتظار منجر نشده، ابراز نگراني كرده است.
بالفاصله كاظم غريب آبادي، ســفير و نماينده دائم ايران در سازمان هاي بين المللي 
گفت: آمار و ارقام ارائه شده در گزارش آژانس، يا براساس برآوردهاي اين نهاد بوده يا 
در چارچوب راستي آزمايي هاي پادماني حاصل شده و ارتباطي با اقدامات فراپادماني 

ندارد.
اين كشمكش ها كه نشان دهنده بروز فاز جديدي از اختالف ها در مذاكرات هسته اي 
در وين اســت، بازارها را نگران و زمينه رشــد قيمت دالر را فراهم كرد به طوري كه 
ديروز قيمت هر دالر آمريكا در معامالت فردايي به 24هزارو 200تومان رسيد. به نظر 
مي رسد بارديگر انتظارات تورمي تشديد و قيمت دالر در معامالت پشت خطي دوباره 
وارد مدار صعودي شده است. درصورتي كه ظرف روز هاي آينده چالش هاي بيشتري 
بر سر مذاكرات هسته اي در وين و احياي برجام به وجود بيايد مي توان انتظار داشت 

قيمت دالر با رشد بيشتري مواجه شود.

ركود كامل بازار خودرو
 رئيس اتحاديه نمايشگاه داران خودروي تهران به همشهري گفت: مشكل اصلي، نبود خريدار در بازار خودرو است؛ هيچ 
معامله اي انجام نمي شود. بازار خودرو اين روزها در ركود كامل به سر مي برد، حتي با تشديد نوسان نرخ ارز، ميزان معامالت 
تقريبا به صفررسيده است. سعيد موتمني، با تأكيد بر اينكه با اين روند حتي كشف قيمت خودرو، در حاشيه بازار نيز 
مقدور نيست، گفت: نوسان نرخ ارز موجب رشد نسبي قيمت برخي خودروهاي شاخص بازار، مانند پرايد و پژو 206 شده 
است. اگرچه تحت تأثير افزايش نرخ ارز و كاهش شديد عرضه، قيمت پژو 206 تيپ دو به 1۹۸ تا 1۹۹ميليون و پرايد151به 
117ميليون تومان افزايش يافته اما در بازار خريداري براي اين خودروها وجود ندارد. به گفته او، حتي افزايش نرخ مصوب 
خودرو در شوراي رقابت نيز تأثيري بر بازار خودرو نداشته زيرا معامله اي انجام نمي شود. موتمني در مورد داليل ركود 
بازار خودرو گفت: خريداران و فروشندگان منتظر نتايج انتخابات رياست جمهوري و مذاكرات وين و مشاهده تأثير آن 
بر نرخ ارز و درنهايت، كشف قيمت نهايي خودروهاي داخلي يا وارداتي هستند، تا زيان احتمالي ناشي از خريد يا فروش 

خودرو را به حداقل كاهش دهند.

ث
مك
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   خطر ناقل هاي خاموش
بيماري كوويد-19چالش خاصي ايجاد مي كند؛ زيرا افراد مبتال به عفونت بدون عالمت مي توانند بيماري را گسترش 
دهند. رديابي تماس ناكافي به اين معناست كه افراد بدون عالئم به ندرت شناسايي مي شوند. برخي دانشمندان تخمين 
مي زنند كه تعداد عفونت هاي بدون عالمت در كل جمعيت 3تا 20برابر بيشتر از موارد تأييد شده است. تحقيقات نشان 
مي دهد موارد غيرمستند كوويد-19در افرادي كه بدون عالمت بوده يا بيماري بسيار خفيفي را تجربه كرده اند مي تواند 

تا 86درصد از كل عفونت ها را بر عهده داشته باشد؛ هرچند ساير مطالعات با تخمين هاي زياد مغايرت دارند.
در يك مطالعه، مركز كنترل و پيشگيري از بيماري ها، پرسنل مراقبت هاي بهداشتي داوطلب و ساير كادر درمان را در 
8كلينيك و بيمارستان در آمريكا، براي عفونت هاي SARS-CoV- به مدت 3ماه، بدون درنظر گرفتن عالئم يا وضعيت 
واكسيناسيون آزمايش كرد. محققان دريافتند كه شركت كنندگان كامال واكسينه شده اين مطالعه، 25برابر كمتر از 
كساني كه واكسينه نشده اند، با آزمايش مثبت كوويد-19مواجه شدند. يافته هايي از اين دست نشان مي دهد كه اگر 

افراد واكسينه شده به خوبي در برابر آلودگي محافظت شوند، احتمال انتشار ويروس وجود ندارد.
آنچه ما به طور قطع مي دانيم اين است كه اگر كسي پس از واكسيناسيون با كوويد-19بيمار شود، دچار عالئم خفيف تر 
خواهد بود. مطالعات نشان داده است افرادي كه آزمايش كوويد-19آنها پس از دريافت نخستين دوز واكسن مثبت شده 
است، در مقايسه با افراد واكسينه نشده كه آزمايش مثبت داشتند، در بدن خود ويروس كمتري داشتند. محققان بر اين 
باورند كه نشانه هاي كاهش بار ويروسي نشان مي دهد افراد واكسينه شده مبتال به ويروس از عفونت كمتري برخوردار 
خواهند بود؛ زيرا ويروس بسيار كمي دارند كه مي تواند به ديگران سرايت كند. اين شواهد اميدوار كننده است، اما بدون 
بررسي هاي بيشتر، دانشمندان هنوز نمي توانند نتيجه بگيرند كه واكسن  كوويد-19واقعا از تمامي انتقال ها محافظت 
مي كند يا نه. اما مسئله مهم و اصلي اين است كه واكسن ها با شكستن زنجيره عفونت به كاهش سرعت شيوع يك بيماري 

عفوني كمك مي كنند. كساني كه آلوده شده اند درنهايت افراد محافظت نشده كمتري در اطراف خود دارند.

 پس از گذشــت حدود يك هفته از 
صدور دستور رئيس جمهور مبني بر رمزارز

خاموش شدن دستگاه هاي استخراج 
رمزارز، به خاطر آن چيزي كه »علت خاموشي هاي 
اخير« خوانده مي شــد، گزارش يا آماري از سوي 
وزارت نيرو منتشــر نشــده كــه مــردم از تأثير 
خاموش شدن اين دستگاه ها بر خاموشي ها مطلع 
شــوند. با اين حال، آن طور كه وزارت نيرو اعالم 
كرده، حدود 321مگاوات براي مصرف برق مزارع 
قانوني استخراج رمزارز مجوز قانوني صادر كرده 
است. مصرف پيك كشور حدود 60هزار مگاوات 
است كه با احتساب تخميني غيرقانوني ها به گفته 
رئيس كميسيون اقتصاد ديجيتال مجلس دركل، 
مصرف برق دســتگاه هاي استخراج رمزارز حدود 
يك درصــد كل پيك مصرف كشــور را شــامل 

مي شود.

تعرفه 4برابري فصل گرم
با اين حال، عباس آشــتياني، رئيس كميســيون 
رمزارز و بالكچين ســازمان نظام صنفي رايانه اي 
كشــور، در گفت وگو با همشــهري، آخرين آمار 
مصرف برق دســتگاه هاي اســتخراج رمــزارز را 
طبق آخرين گزارش وزارت نيــرو حدود 200 تا 

250مگاوات اعالم مي كند.
آشتياني با اشاره به اينكه طبق تعرفه وزارت نيرو، 
فعاالن استخراج رمزارز در 4 ماه گرم سال بايد براي 
هر كيلووات 3200تومان پرداخــت كنند، ادامه 
مي دهد: »تقريبا همه مزارع استخراج رمزارز مانند 
سال گذشته، در اين مدت كه تعرفه ها 4برابر 8 ماه 

سرد سال بود، فعاليت خود را متوقف مي كنند«.

آثار مثبت و منفي
اين در حالي اســت كه امســال پيش از دســتور 
رئيس جمهور، وزارت نيرو بخشنامه اي صادر كرد 
كه از ساعت 12شــب تا 10صبح روز بعد، تعرفه 
برق را مطابق با تعرفه ماه هاي سرد سال محاسبه 
مي كند. به اين ترتيب همه مزارع، شب ها مشغول 
به كار بودند و پس از دستور رئيس جمهور، برق آنها 

از فيدر اصلي قطع شده است و البته نظارت كافي 
هم بر آنها وجود دارد.

آشتياني با اشــاره به اينكه مزارع استخراج رمزارز 
كه به صورت قانوني فعاليت مي كنند، به طور كامل 
زيرنظر وزارت نيرو هستند، ادامه مي دهد: »از آنجا 
كه دستگاه هاي اين نوع مزارع در يك نقطه تجميع 
شده و انشعاب را يا از وزارت نيرو دريافت كرده اند و 
يا اگر انشعاب وجود داشته، آن را به اين وزارتخانه 
اعالم كرده اند، حتما تحت كنترل وزارت نيرو قرار 
دارند«. او بر اين باور است كه »با وجود خسارت به 
دستگاه ها به علت خاموش و روشن شدن مكرر آنها، 
بهتر بود كه دستور خاموشي كامل مزارع در 4 ماه 
گرم سال صادر نمي شــد و دستگاه ها فقط شب ها 
فعاليت مي كردند، چراكه فعاليت شبانه براي كشور 

عوايد مثبتي به همراه دارد«.
آشتياني همچنين بر جبران خسارت صاحبان اين 
صنعت از ســوي دولت تأكيد مي كند و مي گويد: 
»هنگامي كه مــزارع قانوني تعطيل مي شــوند، 
نيروي انساني شاغل در آنها يا حقوق بايد بگيرند 
و يا درصورت تعديل، خسارت فسخ قرارداد به آنها 

پرداخت شود«. 

نبود نظارت بر زيرزميني ها
به نظر مي رســد وزارت نيرو اطالعات مشخصي از 
فعاليت هاي غيرقانوني استخراج كنندگان رمزارزها 

ندارد و طبعا نظارتي هم بر آنها نمي تواند داشــته 
باشد. به همين خاطر، بر گزارش ها مردمي و تعيين 

پاداش براي گزارش دهندگان تكيه كرده است.
رئيس كميســيون رمزارز و بالكچين ســازمان 
نظام صنفي رايانه اي كشور معتقد است: »وزارت 
نيرو هيچ آمار مستند و مستدلي از ميزان مصرف 
برق زيرزميني ها ندارد و همه تخمين ها ازجمله 
مصرف 2هزار مگاواتي كه وزير نيرو اعالم كرده، 
منبع دقيقي ندارد«. او با اشاره به ناچيزبودن برق 
مصرفي اســتخراج هاي زيرزميني، غيرصنعتي و 
پراكنده، كه حدود نيم درصــد كل پيك مصرف 
برق را شــامل مي شــود، مي گويد: »اين اتفاق، 
نتيجه سياست هاي نادرست اســت و كاري هم 
از دســت وزارت نيرو براي كنترل آنها ســاخته 
نيســت. وزارت نيرو حتي اگر كاري در اين مورد 
انجام مي دهد، به صورت پراكنده و بســيار جزئي 
است«.  اين در حالي اســت كه دوشنبه گذشته، 
رئيس پليس امنيت اقتصادي ناجا در گفت وگو با 
يكي از خبرگزاري ها از فعاليت غيرقانوني بعضي 
از سازمان و دســتگاه ها در اين حوزه خبر داد و 
گفت: »ما اخبار اينها را داريم و بايد با اينها برخورد 
شود«. آشتياني همچنين در پاسخ به اين پرسش 
كه آيا خاموشي دستگاه هاي كشور در فصول گرم 
ســال، تأثيري بر قيمت رمزارزها مي گذارد، اين 

تأثير را قابل توجه ندانست.

  در مراكز تزريق واكســن 
كشــور اكنون يك سؤال در 
ميان افــراد متولد 1330 و 
قبل آن بيشتر شنيده مي شــود. بعد از زدن واكسن 
ممكن است من ناقل كرونا باشم و اطرافيانم را مبتال 

كنم؟
 درواقع با افزايش واكسيناسيون، برخي از مردم دچار 
يك نگراني مبهم شده اند؛ اينكه آيا افراد واكسينه شده، 

همچنان مي توانند ناقل كوويد-19باشند؟ 
محققان اميدوار بودند با طراحي واكسن هاي بي خطر 
كوويد-19، حداقل از ابتالي نيمــي از مردم به اين 
بيماري جلوگيري شــود. خوشــبختانه واكسن ها با 
عملكــرد عالي خود، انتظــارات را بــرآورده كردند؛ 
به عنوان مثال، در 6.5ميليون نفر از ساكنان 16سال 
به باال در رژيم صهيونيستي، واكسن فايزر بعد از هر دو 
دوز 93/5درصد مؤثر واقع شــد. طي 2ماه، در ميان 
4.7ميليون واكسينه شــده كامل، عفونت هاي قابل 
تشخيص 30برابر كمتر شد. به طور مشابه در كاليفرنيا 
و تگزاس، فقط 0.05درصد از كادر درماني كه كامل 

واكسينه شده بودند، دچار كوويد-19شدند.
توليدكنندگان واكســن اغلــب اميدوارند كه عالوه 
بر جلوگيري از بيماري، واكســن هاي آنها به ايمني 
ضدعفوني كننــده منجر شــود؛ بــه ايــن معنا كه 
واكسيناسيون حتي هرگونه راه ورود ويروس به بدن 
را مسدود كند. اين مصونيت ضدعفوني كننده به اين 

معناست كه شخصي كه واكسينه شده است، ويروس 
را نمي گيرد و بنابراين آن را منتقل نمي كند.

واكســن هاي خوب، مواجهه مؤثر و بــادوام را براي 
سيســتم ايمني بدن فراهم مي كند؛ بنابراين وقتي 
بدن با پاتوژن بيماري زا روبه رو مي شود، آماده پاسخ 
بهينه است. اما درباره كوويد-19، ايمونولوژيست ها 
هنوز در حال كشف آنچه »همبستگي هاي محافظت« 
مي نامند، هستند؛ عواملي كه ميزان محافظت در برابر 
ويروس كرونا را پيش بينــي مي كند. محققان بر اين 
باورند كه مقدار مناسب آنتي بادي هاي خنثي كننده 
كه به ويروس متصل شده و از ايجاد عفونت جلوگيري 
مي كند، براي دفع عفونت هاي مكرر كافي است. اين 
دانشــمندان همچنين در حال ارزيابي دوام ايمني 

واكسن هاي كوويد-19در بدن هستند.
ايمونولوژيســت ها انتظار دارند واكســن هايي كه از 
بيماري هاي ويروســي محافظت مي كننــد، انتقال 

ويروس را پس از واكسيناسيون نيز كاهش دهند. 

برق مزارع قانوني استخراج رمزارز پس از دستور رئيس جمهور از فيدر اصلي قطع شده اما چه اتفاقي براي 
آنها در يك هفته گذشته افتاده است؟

افرادي كه اكنون در حال دريافت واكسن هستند اين نگراني را دارند كه اطرافيان 
خود را مبتال به كرونا كنند. اما اين ماجرا چقدر واقعيت دارد؟

پاسخ هاي علمي به نگراني هاي پس از واكسنيك هفته پس از خاموشي ماينرها به سوي آينده

 صعود بازار ارزهاي ديجيتال
پس از افت ناگهاني

پس از افت شديد بازار ارزهاي ديجيتال به دنبال تشديد محدوديت ها 
درخصوص استخراج و خريد و فروش ارز ديجيتال در چين، شرايط 
اكنون كمي ثبات پيــدا كرده و حتي اواخر روز دوشــنبه شــاهد 
رشد نســبي بازار نيز بوديم. به گزارش وب ســايت كوين دسك، 2 
ارز ديجيتال بزرگ جهان اكنون توانســته اند طي 7روز گذشــته از 
پايين ترين سطح اخير خود برگشته و روند صعودي در پيش بگيرند. 
بين دوشنبه تا سه شنبه، بيت كوين 8/8درصد رشد نشان داد و بيش 
از 3هزار دالر افزايش قيمت داشــت. اين جهش، بزرگ ترين ســود 
روزانه بيت كوين در يك هفته گذشــته محســوب مي شود. اتريوم 

نيز در روز سه شنبه )ديروز( نسبت به روز دوشنبه، حدود 15درصد 
افزايش داشت كه اين هم بيشترين ميزان در يك هفته گذشته بوده 
است. برخي كارشناسان بر اين باور هستند كه سرمايه گذاران نهادي، 
همچنان عالقه مند به خريد رمزارز هستند كه اين موضوع باعث رشد 
صعودي بازار شده است. برخي كارشناســان رمزارز نيز علت رشد 
در بازار را مرتبط با فعل و انفعاالت جديد بانك مركزي هندوســتان 
درخصوص فعاليت در حوزه ارزهاي ديجيتال دانســته اند. افزايش 
قيمت در بازار درحالي شــكل گرفت كه گزارش هايي در رسانه هاي 
 )RBI( مختلف جهان درخصوص بخشنامه جديد بانك مركزي هند
منتشر شده است. اين بانك در جديدترين بيانيه خود اعالم كرده كه 
استفاده از خدمات براي حســاب هاي بانكي كه با ارزهاي ديجيتال 
ســر و كار دارند، ممنوع نيســت. اين ممنوعيت در ابتدا دسترسي 
مشــتريان دخيل در دارايي هاي ديجيتال به خدمات بانكي سنتي 
را از بين مي برد؛ موضوعي كه البته پارســال توسط دادگاه عالي اين 
كشور لغو شد. بانك مركزي هندوستان اما در اين بين تبصره هايي 
را نيز براي بانك هاي تحت پوشش خود صادر كرده است كه شامل 
امكان مراقبت از حساب هاي بانكي چنين مشترياني توسط بانك ها 
مي شود تا آنها مطمئن شوند اين حساب ها تخلفي درباره تامين مالي 
تروريسم، تأييد هويت مشتريان، پولشــويي و قانون مديريت ارزي 
كشور انجام نمي دهند. از سوي ديگر ساير ارزهاي ديجيتال برجسته 
كه در فهرست برترين هاي اين بازار قرار دارند نيز دوشنبه تا سه شنبه 
رشد خوبي داشــته اند كه در ميان آنها، ريپل و دوج كوين وضعيت 

بهتري را تجربه كردند.

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

زهرا خلجي
خبر نگار
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پارك ملي بموی شيراز، در هفته جاری 
منابع 
با سومين حريق گسترده ظرف يك ماه طبيعي

اخير مواجه شده اســت. استان فارس 
يكي از 5استان بحراني حريق جنگلي در كشور است كه 
بايد امكانات گسترده اي براي كنترل و مقابله با عوامل 
آتش زا در آن به كار گرفته شــود. در پــارك ملي بمو با 
افزايش دما، گياهان خودرو و فصلي پوشــيده شده در 
ارتفاعــات و تپه ها، خشــك و تبديل به پوشــال هايي 
مي شوند كه مستعد آتش سوزي هستند و با كوچك ترين 
شعله و جرقه شعله ور مي شوند. روابط عمومي سازمان 
جنگل ها صبح ديروز به همشهري خبر داد كه از ابتداي 
ســال جاري تاكنون، بيش از 300 فقره آتش سوزي در 
عرصه هاي طبيعي كشــور رخ داده و اين روند در حال 
تشديد اســت. ششــم ارديبهشت ماه امســال بود كه 
10هكتار از پارك ملي بموي شيراز در آتش سوخت. روز 
24ارديبهشــت نيز اين پــارك بار ديگر دســتخوش 
آتش سوزي شد و منطقه سعدي اين پارك ملي به مدت 
2ساعت در آتش ســوخت، اما نيروهاي امدادي موفق 
شدند اين آتش ســوزي را كه علفزارهاي اين منطقه را 

سوزاند، مهار كنند. سومين آتش سوزي پارك ملي بمو، 
يكشنبه و دوشنبه همين هفته رخ داد. عصر روز يكشنبه 
۹خرداد، بخشي از پارك ملي بمو دچار حريق شد، اما اين 
آتش ســوزي با تالش بي وقفه محيط بانان، آتش نشاني 
شــيراز، نيروهاي بســيج، مردم شــهرك ســعدي و 
روســتاهاي اطراف پــارك ملــي بمو و ســمن هاي 
محيط زيستي، در ساعت 4صبح 10خردادماه مهار شد. 
در اين آتش ســوزي يك دســتگاه خــودروي پيكاب 
آتش نشان پارك ملي بمو نيز طعمه حريق شد. براساس 

پيش بيني  سازمان جنگل ها، هم اكنون 5استان كشور در 
باالترين سطح ريسك آتش هستند و نقشه هاي مناطق 
احتمالي وقوع در اختيار آنها قرار گرفته است. طي سال 
گذشته 21هزار هكتار از جنگل ها و اراضي جنگلي ايران 
درگير حريق شدند و در سال جاري نيز وسعت مناطق 
حريق جنگلــي روزبه روز در حال گســترش اســت. 
بحراني ترين نقاط احتمالــي حريق، در منطقه زاگرس 
قرار دارند و شامل  اســتان هاي كهگيلويه و بويراحمد، 

فارس، كردستان و ايالم مي شوند.

لزوم تشديد برخورد با عامالن حريق عمدي
در پي باال گرفتن شــعله هاي آتش در جنگل هاي ايران 
در خرداد 1400، رئيس ســازمان جنگل ها براي تشديد 
برخورد با عامــالن حريق هاي تعمــدي در عرصه هاي 
طبيعي به دادستان كل كشــور نامه نوشت و در اين نامه 
با تأكيد بر اينكه بودجه اطفاي حريق بايد در 6ماهه اول 
سال تامين شود، اعالم كرد: به زودي 850نيروي جديد در 
سازمان جنگل ها استخدام مي شوند. مسعود منصور اعالم 
كرد: با توجه به گرماي هوا و وقوع آتش سوزي در جنگل ها 
و مراتع كشور سازمان برنامه و بودجه بايد اعتبارات مربوط 
به حفاظت و اطفاي حريق را هرچه زودتر اختصاص دهد؛ 
چون اگر اين اعتبار دير برسد، در اطفاي حريق تابستاني 
مشكل خواهيم داشت. منصور تأكيد كرد: الزم است كه 
نيروهاي مردمي اطفاي حريق هرچه ســريع تر تجهيز 
شــوند؛ عالوه بر اين اعتبار تامين بالگرد از وزارت دفاع 
براي اطفاي حريق نيز بايد محقق شود. منصور در ادامه 
با بيان اينكــه اعتبار بخش حفاظــت و حريق ما حدود 
120ميليارد تومان است، گفت: رئيس سازمان برنامه و 
بودجه اعالم كرده كه در اين زمينه همكاري با ما خواهند 
داشت. او با بيان اينكه براي پيشگيري از حريق و كنترل 
آن در جنگل ها و مراتع كشور از ظرفيت بسيج به عنوان 
ديده بان نيز اســتفاده مي شــود، افــزود: درحال  حاضر 
اكيپ هاي پيشگيري و كنترل حريق نيز در مناطق حضور 
دارند و از تجهيزاتي ازجمله پهپاد و دوربين نيز در مناطق 
بحراني استفاده مي شود. رئيس سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخيزداري كشور با اشاره به اينكه درصدي از حريق ها 

در جنگل ها و مراتع كشور عمدي است، گفت: طي سال 
گذشته 66 نفر در اين زمينه دســتگير شدند. ما نامه اي 
براي دادستان كل كشور ارسال كرده  و از مقامات قضايي 
نيز خواسته ايم با كساني كه عمدا جنگل ها و مراتع كشور 
را به آتش مي كشند، برخوردهاي سختگيرانه اي شود تا 

جنبه بازدارنده داشته باشد.

وقوع ۲۵ هكتار حريق در تهران
دامنه افزايش آتش ســوزي ها در منابع طبيعي كشور 
در تهران نيز گسترش فزاينده داشت و فرمانده يگان 
حفاظت محيط زيست استان تهران از وقوع 11 مورد 
آتش سوزي در ســطح مناطق چهارگانه استان تهران 
و به وســعت 25هكتار عرصه ســوخته در آتش طي 
ارديبهشت و خرداد امســال خبر داد. فرهاد زندي به 
ايسنا گفت: بيشــترين مناطقي كه دچار آتش سوزي 
شــدند  پارك هاي ملي خجير و سرخه حصار و منطقه 
حفاظت شده جاجرود بودند. علت اين آتش سوزي ها 
عوامل انساني و در بيشــتر موارد نيز تعمدي بود. در 
هيچ يك از اين 11مــورد، عوامل طبيعي نقشــي در 
وقوع حريق نداشــتند.  به گفته فرمانده يگان حفاظت 
محيط زيست استان تهران، 2مورد از اين آتش سوزي ها 
سهوي و توســط گردشــگران در منطقه رخ داده بود 
كه  بــا توجه به وزش بــاد  پس از روشــن كردن آتش 
نتوانسته بودند آن را خاموش كنند. براي اين دو مورد 
  پرونده اي تشــكيل شــد تا متهمان به مراجع قضايي 

تحويل داده شوند.

با گرم ترشدن هوا در سراسر كشور، تاالب ها به عنوان آخرين 
محيط  
سنگرهاي طبيعي براي مقابله با پديده گردوغبار يكي پس زيست

از ديگري خشك مي شــوند. برآورد ها نشان مي دهد كه 
2ميليون هكتار از اراضي كشــور و 350ميليون هكتار از اراضي منطقه 
خاورميانه كانون بروز ريزگرد است. 40درصد كانون هاي داخلي ريزگرد 
نيز تاالب ها هســتند. مسعود تجريشــي، معاون محيط انساني سازمان 
حفاظت محيط زيست در پاسخ به سؤال همشــهري درباره برنامه هاي 
امسال اين سازمان براي مقابله با پديده گردوغبار كه به پديده هميشگي 
تبديل شده است، مي گويد: تاكنون 450ميليون يورو براي مقابله با اين 

پديده هزينه شده است. بودجه هاي ساالنه نيز هر سال تغيير مي كند و در 
نتيجه به ســمت اجراي طرح هايي رفتيم كه نياز به منابع مالي بيروني 
نداشــته باشــد. هم اكنون در 500هكتار از اراضي مســتعد گردوغبار 
شهرستان گنبد با همكاري يك انجمن خيريه، منابع بين المللي )بخش 
مطالعات( و مجري طرح گياهان دارويي وزارت جهادكشاورزي )تهيه بذر( 
طرح  احيا اجرايي شده اســت. به گفته او، با وزارت نيرو هم براي تامين 
حقابه ها مذاكره شده است و هم اكنون براي احياي تاالب صالحيه با كمك 
صندوق ملي محيط زيست و اســتاندار قرار است،   آب های سرگردان در 

منطقه و پساب شهرك هاي صنعتي اطراف به اين تاالب منتقل شود.

حضور هميشگي گردوغبار 
هم اكنون گردوغبار به پديده اي جهاني تبديل شــده و سازمان  ملل نيز 
به موضوع ورود پيدا كرده اســت. مسعود تجريشي درنشست هفته ملي 
محيط زيست، درباره عملكرد ايران در اين بخش مي گويد: با تالش وزارت 
امور خارجه ايران ائتالف بين المللي بين كشورهاي ايران، چين، مغولستان 
الجزاير و كويت ايجاد شــده و قرار است ائتالف هاي بين المللي به سمت 
منطقه اي شدن پيش برود. از آنجا كه پديده گردوغبار هميشگي است، 
كارگروه مديريت پديده گردوغبار امســال به يك نهاد هميشگي تبديل 
شــد.او در مورد نتيجه تحقيقات در مورد استفاده از مالچ غيرنفتي براي 

مقابله با گردوغبار مي گويد: از بين ده ها مالچ پيشنهادي پس از آزمايشات 
مكرر، 3مالچ غيرنفتي انتخاب و به مرحله تست مكاني رسيد. اين نمونه ها 
بسيار ارزان تر از ساير موارد بود و به آب نياز ندارد. البته تا نهايي شدن اين 
تست ها، در 3هزار هكتار از مناطقي كه گردوخاك به زيرساخت ها آسيب 
وارد مي كرد، مالچ نفتي استفاده شد. پااليشگاه ها نيز به دنبال ارائه مالچ 

نفتي دوستدار محيط زيستی هستند كه فاقد مواد سمي باشد.
 او در پاسخ به   سوال همشهري كه آيا براي ناديده گرفتن محيط زيست در 
بخش ارزيابي زيست محيطي معادن كاري صورت گرفته است، مي گويد: 
اين موضوعي است كه نياز به حمايت نمايندگان مجلس دارد. دست ما را 
قانون بسته است و اطمينان داريم با باال رفتن قيمت دالر، معادني كه زير 
يك درصد مس دارند نيز توجيه اقتصــادي پيدا خواهند كرد و هجوم به 

عرصه ها براي معدن كاوي ادامه پيدا خواهد كرد.
به گفته او، بخشي از مشكالت محيط زيست مربوط به سياستگذاري هاي 
كالن اســت. نبود حسابداری زيســت محيطي در تشــخيص اينكه آيا 
معدن كاوي و يا هر پروژه ديگر در برابر محيط زيست صرفه اقتصادي دارد، 
مشكل را بيشتر كرده است و ســازمان حفاظت محيط زيست نيز در اين 

بخش ضعيف عمل كرده است.
مسعود تجريشي در مورد اليحه قانون آب كه اخيرا به ناگهان براي تصويب 
به كميسيون زيربنايي دولت ارسال شــده است، مي گويد: پاشنه آشيل 

اين اليحه پيشنهادي در شوراي نگهبان، انفال اعالم كردن منابع آبي و 
به رسميت نشناختن مالكيت هاي خصوصي است. سال گذشته با وزارت 
نيرو توافق شد كه مالكيت آب انفال اعالم نشود. ولي نمي دانيم چرا وزارت 

نيرو اليحه را به دولت ارسال كرد.

۲.۵برابر شدن حقابه كشاورزي
او درباره وضعيت درياچه اروميه نيز گفت: وزارت نيرو اعالم كرد امسال 
به دليل خشكسالي، آب به درياچه اروميه تخصيص داده نمي شود. ولي 
اعتراض ما اين است كه اگر آب نيســت، بايد براي همه بخش ها نباشد. 
درحالي كه رهاسازي آب براي بخش كشاورزي در ارديبهشت امسال دو و 
نيم برابر سال گذشته بود. امسال اما همه پروژه هاي عمراني براي احياي 
درياچه، نهايي مي شــوند و آب تصفيه خانه هاي تبريــز و اروميه و تونل 
زاب نيز مســتقيم به درياچه اروميه مي رسد. سال گذشته مجلس سهم 
محيط زيست را از درآمد حاصل از آاليندگي حذف كرد و مسعود تجريشي 
در اين باره مي گويد: 35درصد از ســهم محيط زيست از درآمد حاصل از 
عوارض آالينده هاست كه رقمي حدود ۹50ميليارد تومان مي شود. اين 
مبلغ سال گذشته با رأي نمايندگان به  ســازمان شهرداري ها داده شد، 
اما به صندوق ملي محيط زيست براي كاهش آاليندگي صنايع داده نشد 
كه اميد است در بودجه1401 بخشي از منابع دوباره به صندوق بازگردد.

يادداشت

ابربحران خشكسالي و رئيس جمهور آينده

بررســي آمار بارندگي ســال آبي جاري )از 
ابتداي مهر 13۹۹تاكنون( مشخص مي كند 
تنها حال حوضه آبريز درياچه اروميه به لحاظ 

بارشي نگران كننده نيست. ولي ساير حوضه هاي آبريز كشور به لحاظ مقدار 
بارش، وضعيتي بسيار وخيم دارند. بارش حوضه آبريز اروميه نسبت به سال 
آبي مرطوب گذشته، فقط 15درصد و نسبت به ميانگين بلندمدت حدود 
8درصد كمتر است. درحالي كه در ساير حوضه ها نسبت به سال آبي قبل، 
از 32تا 70درصد و نسبت به متوســط بلندمدت از 17تا 55درصد كاهش 

مشاهده مي شود كه بيانگر وقوع خشكسالي شديد هواشناسي است.
نتايج مطالعات بارش- رواناب نيز حاكي از آن اســت كه به دليل توســعه 
ناپايدار طي 40 ســال گذشــته كه منجر به تخريب حوضه هــاي آبريز، 
آبخوان ها و محيط زيســت كشور شده اســت، به ازاي كاهش حدود 10تا 
15درصد بارندگي ها، مقدار روانــاب از حدود 40تا 50درصد كاهش يافته 
است. اين موضوع نشان دهنده آن اســت كه خشكسالي هيدرولوژيك 4تا 
5برابر شــديدتر از خشكسالي هواشناسي است. اين شــرايط منجر به آن 
شده است كه رئيس سازمان حفاظت محيط زيست كشور نسبت به »محو 
شدن كشور« هشدار دهد و وزير نيرو به عنوان متولي تامين آب كشور اعالم 
كند، »تابستان پيش رو خشك ترين تابستان در 5دهه اخير خواهد بود« و 
نگران افزايش تفاضا براي آب آشاميدني باشد؛ چرا كه دولت توانايي تامين 
بي وقفه آب در سطح كشــور را ندارد. با توجه به اينكه مطابق آمار منتشر 
شده، پايتخت ايران ساالنه بيش از 30ســانتي متر فرونشست دارد، رئيس 
سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني ايران از وضعيت فرونشست زمين  
در ايران با عنوان »زلزله خاموش« ياد كرده و هشدار داده است كه »كشور را 
به سوي نابودي پيش مي بريم«. سازمان فضايي ناسا نيز چندين سال قبل، 
پيش بيني كرده بود اگر براي بحران آب در ايران چاره اي انديشيده نشود، 
حدود 50ميليون ايراني از كشــور مهاجرت خواهند كرد و ممكن است در 
آينده، شرايط اقليمي ايران شبيه به اقليم عربستان شود. با وجود اين به نظر 
مي رســد حل بحران آب و محيط زيســت از اولويت هاي اصلي نامزدهاي 
انتخابات رياســت جمهوري كشور نباشــد، چون تاكنون هيچ اشاره اي به 
اين بحران ها در اظهارنظر آنها نشده است. درحالي كه شرايط موجود حتي 
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست را نيز مطالبه گر كرده و عيسي كالنتري 
گفته است، »مسئوالن كشور بايد نسبت به تصميماتي كه منجر به تخريب 
محيط زيست در 4دهه اخير شده است پاسخگو باشند.« بنابراين ضروري 
است تا پيش از عيان شــدن مطالبه گري مردم در موضوع حل بحران هاي 
محيط زيستي چاره انديشي شــود. بدين ترتيب، با توجه به وقوع ابربحران 
خشكسالي هواشناسي، هيدرولوژي، كشــاورزي و اقتصادي كه در آينده 
نزديك، منجر به افزايش بيكاري، فقر، اختالف طبقاتي، تخصيص ناعادالنه 
آب و نهايتا تنش آب در ايران مي شــود، رئيس جمهور آينده از همين حاال 

براي ابربحران محيط زيستي ايران تدبير و چاره انديشي كند.

مصطفي  فدايي فرد
پژوهشگر و كارشناس حوزه آب

دی
اور

خد
س 

عبا
س:  

عك

سازمان جنگل ها: از ابتداي سال تاكنون، 300 آتش سوزي  فصل آتـش
در عرصه هاي طبيعي رخ داده است

 سيدمحمد فخار
خبرنگار

 گرد و غبار به چالش دائم
محیط زیست تبدیل شده است

معاون سازمان حفاظت محيط زيست: پساب شهرك هاي 
صنعتي  و آب هاي سرگردان را به تاالب صالحيه منتقل مي كنيم 

 زهرا رفيعي
خبرنگار

 نمايشگاه مجازي تهران ۱۴۰۰ 
فرصت تفكر درباره شهر 

نمايشگاه مجازي تهران 1400 با موضوع 
عملكرد مديريت شهري تهران در پايان 
يــك دوره مديريــت به ثبــت و ضبط 
رويكردها و فعاليت هاي شــاخص اين 

حوزه مي پردازد. 
به گزارش همشــهري، رئيــس مركز 
ارتباطات و امور بين الملل شــهرداري 
تهران درباره نمايشــگاه مجازي تهران 
1400، گفت: اين نمايشگاه   در 3 بخش 
اصلي ديروز، امروز و فردا طراحي شــده 
است. غالمحسين محمدي، توضيح داد:   
نمايشگاه مجازي تهران 1400 با توجه 
به محدوديت هــاي دوران پاندمي و 
همچنين صرفه جويي هزينه اي تالش 
دارد تا از بسترهاي جديد اطالع رساني براي بيان مفاهيم مورد نظر و انتقال تجربيات 
استفاده كند. نمايشگاه تهران 1400 از طريق سايت هاي  زير  قابل مشاهده و دسترسي 

است.
Tehran.ir- Tehran.iri-  tehran1400.tehran.ir-  My.tehran.ir

ســال 2018 در كنفرانس اقليمي با 
عضويت 1۹3 كشــور جهان، سوم شهری

ژوئن مصادف با 13خرداد، روز جهاني 
دوچرخه نامگذاري شــد؛ وســيله بي دودي كه در 
جامعه شهرنشــين كنوني به يك مــد حمل ونقل 
عمومي تبديل شده است. در گذشته از اين وسيله 
براي تفريح و گذراندن اوقات فراغت استفاده مي شد، 
اما به مرور زمان و با تغيير سبك زندگي  و مهاجرت به 
شهرهاي بزرگ و همچنين ناكافي و نامناسب بودن 
وضعيت ناوگان حمل ونقل عمومي انبوه بر ازجمله 
متــرو و اتوبوس در كالنشــهرهايي چــون تهران، 
دوچرخه براي تسهيل رفت وآمد شهروندان به يك 

وسيله اياب و ذهاب تبديل شد.
به گــزار ش همشــهری، شــهرهاي بزرگي چون 
استراســبورگ، پاريس فرانســه و مالمو سوئد در 
استفاده از دوچرخه به عنوان مد حمل ونقلي پيشگام 
بودند و موفق عمل كرده اند؛ چنان كه استفاده از اين 
وســيله دوچرخ به يك فرهنگ تبديل شده است. 
استفاده از دوچرخه در شهرهاي بزرگي چون تهران 
كه عالوه بر فرســودگي ناوگان حمل ونقل عمومي 
انبوه بر با آلودگي هوا هم دست و پنجه نرم مي كند، 
نيازمند اصلي ترين زيرســاخت يعني مسير امن و 
ايمن است كه در ســند توســعه دوچرخه از آن با 
عنوان مســير سبز ياد مي شود؛ ســندي كه تهيه و 
تدوين آن به دهه ۹0بازمي گردد و نتيجه مطالعات 
جامع دوچرخه سواري است. پس از تهيه اين سند، 
طرح ايجاد مسير ســبز به طور پراكنده در مناطق 
اجرايي شد، اما از سال۹7ساخت 500كيلومتر مسير 
دوچرخه و پياده به صورت متمركز در دســتور كار 
معاونت فني و عمران شــهرداري تهران قرار گرفت 
و مقرر شد به طور ميانگين ساالنه حدود 5كيلومتر 
مسير دوچرخه در مناطق ساخته شود. به گفته معاون 
حمل ونقل و ترافيك شــهردار تهران، اگر اقدامات 
براساس برنامه ريزي ها انجام مي شد، اكنون در تهران 
بايد حدود 330كيلومتر مسير دوچرخه و پياده وجود 
داشت، اما تا پايان ســال گذشته تنها 255كيلومتر 
ساخته شده است. ســيدمناف هاشمي در توضيح 
بيشتر مي گويد: »متأســفانه در برخي از مناطق به 

داليل مختلف كارها خوب پيش نرفت و نتوانستيم 
براساس برنامه عمل كنيم، اما مديران شهري مكلف 
شده اند تا پايان ســال 1401ساخت 500كيلومتر 

مسير ويژه دوچرخه و پياده را به اتمام برسانند.«

شهردار در پويش سه شنبه هاي بدون خودرو
براســاس اطالعات شــركت كنترل كيفيت هواي 
شــهرداري تهران، بيش از 60درصد آلودگي هواي 
تهران ناشي از منابع متحرك آالينده است؛ از اين رو 
براي كاهش ميــزان آلودگي چــاره اي جز كاهش 
استفاده از وســايل موتوري در اين كالنشهر نيست. 
پويش »سه شــنبه هاي بدون خودرو« 6سال پيش 
با هــدف ترغيب شــهروندان به اســتفاده كمتر از 
خودروهاي شخصي راه اندازي شد و امروز 200شهر 
و 6هزار نفر از شــهروندان به اين پويش پيوسته اند. 
در پايتخت، اوج تأثير گذاري ايــن پويش مربوط به 
دوره مديريت پيروز حناچي اســت. او وقتي سكان 
شهر تهران را به دســت گرفت در نخستين اقدام به 
اين پويش پيوست و روزهاي سه شنبه يا با دوچرخه 
به محل كار مي رود يا از حمل ونقل عمومي استفاده 
مي كند. حضور شهردار تهران در پويش سه شنبه هاي 
بدون خودرو زمينه ترغيب شهروندان به استفاده از 
دوچرخه را فراهم كرد و امروز عالوه بر مديران شهري 
اقشار خاص اعم از ورزشكاران و هنرمندان عرصه هاي 
مختلف هنري هم به اين پويش پيوسته و پا به ركاب 
شده اند. به گفته معاون حمل ونقل و ترافيك شهردار 
تهران سه شنبه هاي بدون خودرو مي تواند آغازي باشد 
براي برداشتن گام بزرگ در راستاي ترويج فرهنگ 

دوچرخه سواري در پايتخت و كاهش آلودگي هوا.

فرهنگسازي  در سايه كوويدـ ۱9
اقدامات مديريت شــهري از يك ســو و ورود بخش 
خصوصي به حــوزه حمل ونقل پــاك )دوچرخه( و 
راه اندازي ايستگاه هاي بي دود زمينه را براي توسعه، 
نهادينه شدن فرهنگ استفاده از دوچرخه و ترغيب 
شهروندان تسهيل كرده است. دوچرخه اشتراكي از 
اواخر ســال ۹6وارد ناوگان حمل ونقل پايتخت شد، 
اما به دليل فراهم نبودن زيرســاخت ها خيلي مورد 

اقبال عمومي قرار نگرفت. براساس آخرين اطالعات 
ثبت شده در معاونت حمل ونقل و ترافيك شهرداري 
تهران، تالش هاي مديريت شــهري دوره پنجم به 
 ثمر نشست و اكنون حدود 80ايستگاه بيدود و هزار 
دســتگاه دوچرخه اشــتراكي در تهران وجود دارد 
و 40هــزار كاربر از اين امكانات اســتفاده مي كنند. 
از اواخر ســال ۹8همزمان با شــيوع كرونا استفاده 
از دوچرخه در راســتاي رعايت فاصلــه اجتماعي و 
پروتكل هاي بهداشتي بيش از پيش مورد توجه قرار 
گرفت. معاون حمل ونقل و ترافيك شــهردار تهران 
در تأييد اين موضــوع مي گويد: »همزمان با اپيدمي 
كرونا اســتفاده از دوچرخه در پايتخت دوبرابر شده 
و اكنون ســهم دوچرخه از ســفرهاي درون شهري 
به حدود يك درصد رســيده است و مديريت شهري 
تالش مي كند با توسعه و اتمام مسيرهاي دوچرخه در 
سال1401 اين عدد را به 1/5درصد برساند. همچنين 
پيش بيني مي شود با اتمام مســير 500كيلومتري 
دوچرخه در پايتخت، روزانه حدود 305هزار ســفر 

درون شهري با استفاده از دوچرخه انجام شود.«

توسعه دوچرخه سواري
در آســتانه روز جهاني دوچرخه، اعضــاي پارلمان 
شــهري با تصويب اليحه »برنامه اجرايي توســعه و 
تسهيل دوچرخه ســواري در شــهر تهران« تالش 
كردند سهمي در ترغيب شهروندان براي استفاده از 
اين وسيله پاك داشته باشند. اعضاي پارلمان شهري 
معتقدند داشتن هواي پاك حق همه شهروندان است 
و از اين رو استفاده از دوچرخه به عنوان يكي از مدهاي 
حمل ونقل مي تواند در بخشــي از مسيرها جايگزين 
مترو و اتوبوس شــود؛ بنابراين سياســتگذاري ها و 
ريل گذاري ها در راســتاي توســعه دوچرخه سواري 
شهر تهران در اين اليحه مشــخص شده و براساس 

آنچه اعضاي پارلمان شهري مصوب كردند، مديريت 
شهري مكلف اســت اقداماتي در بخش نرم افزاري و 
ســخت افزاري انجام دهد. اقدامات نرم افزاري شامل 
توســعه دوچرخه هاي اشــتراكي، اتصال مسيرهاي 
دوچرخه بــه شــبكه حمل ونقل همگانــي، اجراي 
برنامه ها و تكاليف اجتماعي، آموزشــي، فرهنگي و 
توسعه و تســهيل دوچرخه ســواري در شهر تهران، 
استفاده از ظرفيت سفيران دوچرخه سواري، ظرفيت 
رســانه ها، شــوراياري ها و گروه هاي مشاركت هاي 
مردمي در راستاي فرهنگ سازي و... است. در بخش 
ســخت افزاري هم مهم ترين وظيفه شهرداري اين 
است كه در ايســتگاه هاي مترو  پاركينگ دوچرخه 
بسازد و امكان حمل ونقل دوچرخه با اتوبوس را فراهم 
كند. سيدمناف هاشمي در ادامه به اهميت سفرهاي 
تركيبي هم اشاره مي كند و مي گويد: »فراهم كردن 
زمينه ســفر تركيبي بــا دوچرخه و اتوبــوس را در 
دستور كار داريم كه اين مســئله در مترو انجام شده 
اســت. همچنين پيگير ترويج اســتفاده از اسكوتر و 
موتورســيكلت هاي برقي هم هســتيم.« راه اندازي 
معاونت حمل ونقل پاك و دوچرخه خبر مسرت بخشي 
است كه سيدمناف هاشمي مي دهد و مي گويد: »در 
سال ۹۹ بيشترين توســعه مسير دوچرخه در تهران 
صورت گرفته و اميدواريم اين مسير استمرار پيدا كند 
و معاونت حمل ونقل پاك و دوچرخه طراحي شــده 
اســت كه در انتظار تصويب آن توسط شوراي اداري 
هستيم.« او در پايان صحبت هايش به افزايش 50هزار 
دستگاه دوچرخه اشــاره و تأكيد مي كند: »براساس 
تفاهمنامه اي كه سازمان حمل ونقل با  2بانك منعقد 
كرده قرار است تســهيالتي براي خريد دوچرخه به 
كارمندان شهرداري داده شود. با اين اقدام پيش بيني 
مي كنيم تا پايان امسال 50هزار دوچرخه سوار به شهر 

تهران اضافه شود.«

بازخواني سند طرح جامع دوچرخه سواري پايتخت به مناسبت روز جهاني دوچرخهخبر

 تالش مديريت شهري
برای توسعه مسير سبز دوچرخه

.......................................................  50كيلومتر 1396
.......................................................  79كيلومتر 1397
.....................................................  175كيلومتر 1398
..................................................... 255كيلومتر 1399

افزايش سهم محيط انساني  
در پايتخت

بازپس گيــري   
فضاي شــهري از 
ســيطره خودرو 
و تقســيم ايــن 
فضا بيــن خودرو 
و انســان و بيشتر 

كردن سهم محيط انساني هدف ماست و بايد 
با هوشمندي مسير درست را براي رسيدن به 
اين هدف انتخاب كنيم. در گذشته روزگاري 
را شــاهد بوديم كه در خيلي از شهرها وسيله 
حمل ونقل مورد توجه شــهروندان دوچرخه 
بود و به عنوان يك وســيله كار با آن در شــهر 
تردد مي كردند. كم تحركي و تبعات ناشــي از 
آن به ويژه در بخش بانوان به دليل مهيا نبودن 
شــرايط اســتفاده از دوچرخه نتيجه توسعه 
زندگي ماشيني است. آمستردام به عنوان شهر 
دوچرخه شناخته مي شــود و دوچرخه سهم 
40درصدي از سفرهاي درون شــهري دارد. 
اين يك نمونه است و قرار نيست در تهران به 
روش آمستردام عمل كنيم بلكه به دنبال تحقق 
اهداف خودمان كه سالمت شهروندان و كنترل 
آالينده ها و نهادينه كردن استفاده از دوچرخه 
است، هستيم. دوچرخه سواري مي تواند برند 
شهرداري باشد و بايد از اين فرصت براي تبديل 
آن به حركتي اجتماعي و پيوستن گروه هاي 
اجتماعي به اين حركت استفاده شود. يكي از 
مزيت هاي استفاده از دوچرخه كاهش فاصله 
بين مســئوالن و مردم بدون تكلف اســت كه 
سفراي اروپايي از اين مسئله استقبال كردند، 
اما مسئوالن ما اســتقبال كمي داشتند. نكته 
قابل تامل اين است كه دوچرخه بايد راحت در 
اختيار مردم قرار بگيرد و بايد بازار توليد داخلي 
براي اين موضوع به وجود بياوريم و از سازندگان 
آن حمايت كنيم. دوچرخه سواري و استفاده از 
دوچرخه تا قبل از كرونا شايد به عنوان حركت 
نيمه فانتزي بود، اما اكنون اين حركت به عنوان 
راهي براي رعايت فاصلــه اجتماعي در جهان 

توصيه مي شود.

 پيروزحناچي
 شهردار تهران

سهم دوچرخه  در توسعه  حمل ونقل پاك

دوچرخه هاي 
اشتراكي

دوچرخه هاي
 شخصي

۴۰ 6۰

 طول مسير ويژه دوچرخه در گذر زمان
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گفت وگوي همشهري با دانشجوي افغانستاني دانشگاه صنعتي شريف كه رتبه اول المپياد رياضي كشوري شد

در ايران نه مي توانم معلم شوم و نه عضو هيات علمي
با وجود بورسيه شدن دانشجويان نخبه افغانستاني در دانشگاه هاي ايران، آنها همچنان با مشكالت 

فراواني روبه رو هستند

 كسب مدال طالي المپياد رياضي ايران 
توســط محمــد مســيح حميدي، گزارش

دانشجوي افغانستاني دانشگاه صنعتي 
شــريف از خبرهاي مهم روز گذشــته بود كه يك 
خوشــحالي بزرگ و يك غم عميق به همراه داشت. 
خوشــحالي بابت اينكه مهاجران افغانســتاني حاال 
برعكس كليشه هايي منفي كه ســال هاي طوالني 
دربخشي از افكار عمومي عليه شــان ساخته شده، 
چهره هاي موفق دانشــگاهي و علمي شــان خوش 

درخشيده و نام شان مطرح مي شود و غم عميق بابت 
اينكه هنوز هم محدوديت هايي پيش روي پيشرفت 
شغلي و معيشــتي آنها وجود دارد و همين مسئله 
نگهداشــت آنها در جامعه ايراني را دشوار و ناهموار 

مي كند.
محمد مســيح حميدي، دانشــجوي ورودي سال 
99مقطع كارشناسي ارشد رشــته رياضي دانشگاه 
صنعتي شــريف و نفر اول المپياد رياضي امســال، 
جواني 22ساله است كه از بدو تولد در ايران زندگي 
مي كند و پدرش با فروشندگي پوشاك در مشهد او را 
به نقطه اي رسانده كه بتواند پس از 12سال از آخرين 
باري كه يك دانشجوي افغانستاني موفق به  دريافت 

رتبه نخست المپياد رياضي در ايران شده بود، دوباره 
اين افتخار را براي افغانســتاني ها كسب كند. او در 
اين باره به همشــهري مي گويد: »دانشجويان افغان 
هر ساله در المپيادهاي دانشــجويي جزو رتبه هاي 
برتر مي شــوند. عالوه بر رتبه يــك المپياد رياضي 
امسال، رتبه هاي 5و 18هم جزو اتباع افغان هستند. 
هر سال حداقل يكي، دو نفر از دانشجويان افغان جزو 
25نفر اول المپياد رياضي دانشجويان در ايران قرار 

مي گيرند.« 
او هر چند كه ورودش در مقطع كارشناسي از طريق 
كنكور سراســري بوده و طبق قوانين صرفا معادل 
80درصد شهريه دانشجويان شبانه را براي تحصيل 
در مقطع كارشناسي مي پرداخته، اما چون در كنكور 
كارشناسي ارشد رتبه 11را كسب كرده، از پرداخت 
شهريه معاف شده و معتقد اســت كه بايد سياست 
پذيرش دانشجوهاي افغانستاني و اتباع خارجي در 
ايران تسهيل شــود. »با توجه به افزايش نرخ ارز در 
ايران و با توجه به اينكه دانشجويان غيرايراني كه از 
طريق كنكور سراسري ايران وارد دانشگاه هاي اين 
كشور مي شوند بايد شــهريه دالري پرداخت كنند، 
فشار زيادي به آنها وارد مي شود. ايران اگر مي خواهد 
صنعت آموزش خود را از طريق پذيرش دانشجويان 
غيرايراني رونق ببخشد، الزم است براي اين معضل 

فكري بكند.«

نمي توانيم عضو هيأت علمي يا حتي معلم شويم
محمد مسيح و خانواده اش با وجود سال ها زندگي در 
ايران همچنان اقامت موقت دارند و اقامت شان سال 
به سال تمديد مي شود. او 6 سال تا فارغ التحصيلي 
در مقطع دكتري راه دارد و با اول شــدن در المپياد 
دانشــجويي، اقبالش براي ادامــه تحصيل رايگان 
باالســت. اما يك نگراني دارد و آن هــم اينكه افق 
روشــني براي خــود و امثال خود جهت رشــد در 
ايران نمي بيند. »تا جايي كــه من اطالع دارم، اتباع 
كشــورهاي ديگر در ايران نمي توانند به عنوان معلم 
و هيأت علمي استخدام شوند. اگر بستر هيأت علمي 
شدن در ايران برايم هموار مي شد، اولويت اولم اين 
بود تا در كشوري كه سال هاست با مردم و فرهنگ آن 
خو گرفته ام، زندگي كنم. ولي االن نســبت به آينده 
و نبود دورنما نگرانم چــون آينده اقتصادي مبهمي 

داريم و اين موضوع، تمركز را از ما گرفته است. اگر در 
ايران هيأت علمي نشوم، انگار نتوانسته ام از درسي كه 
خوانده ام استفاده كنم. به همين خاطر در هر جاي دنيا 
بتوانم از مدرك و دانشم استفاده كنم، به آنجا مي روم. 
البته در حال رصد برخي دانشگاه هاي معتبر كانادا و 

آلمان هم هستم.« 
به جز محمد مســيح، دانشــجويان افغانســتاني 
ديگري هم هســتند كه در ايران مشــكل شــغلي 
دارند و دغدغه شــان برطرف شدن اين موانع توسط 
دولت ايران است. روح اهلل موســوي كه سال 97در 
رشته مهندسي عمران از دانشــگاه صنعتي شريف 
فارغ التحصيل شــده و از همان دوران دانشجويي با 
چند نفر از دانشــجويان ايراني در قالب يك شركت 
دانش بنيان مستقر در پارك علم و فناوري دانشگاه 
صنعتي شريف مشغول فعاليت شده و حاال مديريت 
آن را به عهده دارد، در اين باره به همشــهري گفت: 
»اوايل كه كار در اين شــركت دانش بنيــان را آغاز 
كردم چون پاسپورتم دانشجويي بود و در واقع اجازه 
كار نداشتم، شــرايط ســخت بود اما االن كه مجوز 
 كار گرفته ام، ســهام مربوط به من به نام خودم ثبت

شده است.«

فهرست محدود مشاغل براي غيرايراني ها
ماجراي مراجعه اين فارغ التحصيل غيرايراني دانشگاه 
صنعتي شريف براي گرفتن اجازه كار، روايتي است 
كه نشان مي دهد سازوكارها در قبال تبعه افغان و هر 
غيرايراني ديگري كه بخواهد در اين كشور بماند، رشد 
كند و به توسعه ايران كمك كند چقدر دافعه برانگيز 
اســت. »وقتي براي اخذ مجوز كار و گرفتن كارتي 
با عنوان كارت كار بــه اداره كار مراجعه كردم، يك 
فهرستي از مشاغل را جلويم گذاشتند و گفتند يكي 
را انتخاب كن تا در كارتي كه صادر مي شــود، آن را 

ثبت كنيم. اين مشــاغل همه در حوزه كارگري بود 
و اصال سطوح ديگري را شامل نمي شد. بنا، كشاورز، 
قالــب زن و... عناويني بود كه بايد يكــي را انتخاب 
مي كردم. مي گفتند امكان اضافه شدن هيچ عنوان 
شغلي ديگري هم به آن فهرست وجود ندارد. اين در 
حالي بود كه هم اكنون مدير بخش طراحي و توسعه 
محصول در يك شركت دانش بنيان هستم و باالخره 
مجبور شدم عنوان شــغلي قالب زن را براي درج در 

كارت كار خود انتخاب كنم.«
او درباره مشــكالتي كه به عنوان يك تبعه خارجي 
در حوزه كارهــاي اداري و بانكــي برمي خورد، هم 
حرف هاي فراوانــي دارد: »حســاب بانكي ما فقط 
مي تواند قرض الحسنه باشــد و نمي توانيم حساب 
جاري داشــته باشــيم پس به ما دســته چك هم 
نمي دهند. نمي توانم براي شــركتي كه در آن مدير 
هســتم، وام بگيرم. حداقل ســالي دو بار اين اتفاق 
برايم مي افتد كه وقتي مي خواهم از كارت عابربانك 
استفاده كنم، خودپرداز آن را مســدود شده اعالم 
مي كند. وقتي به بانك مراجعه مي كنم هم مي گويند 
چون تبعه خارجي هستي، بايد يك فرم پر كني. فرم 
را هم پر مي كنم اما چند وقت بعد باز دوباره كارتم را 

مسدود مي كنند. خوب اين مواردبسيار بد است.«
اين فارغ التحصيل افغانستاني دانشگاه صنعتي شريف 
كه پدرش هم در شــهرري زندگي مي كند و راننده 
ماشين باري است، مي گويد: »پس از 30سال كه در 
ايران زندگي مي كنم و همواره افتخارآفرين هم بوده ام 
اما همچنان اقامتم ســال به ســال تمديد مي شود. 
به تازگي به پليس مهاجــرت مراجعه كردم. پليس 
مهاجرت هم گفت كه مي تواند اقامت 5ســاله برايم 
صادر كند تا ببينند بعد چه مي شود. البته هنوز هم 
اقامت 5ساله برايم صادر نشده است. عالقه مند هستم 
اقامت دائم ايران را  بگيرم البته اميد چنداني ندارم.«  

نيما شايان
خبر نگار

ايثارگران مي دانند

هديه ازدواج و وام ازدواج ايثارگران 
در سال ۱۴۰۰ )۲(

به يكي از موارد ابهام در موضوع هديه ازدواج ايثارگران در مطلب گذشته 
اشاره شد. اكنون به موارد بعدي خواهيم پرداخت.

ب - براي نخستين ازدواج:
برخي دستگاه هاي اجرايي در بخشنامه هاي خود پرداخت هديه ازدواج 
را براي نخستين ازدواج محدود كرده اند درحالي كه در ماده 49 قانون 
جامع خدمات رســاني به ايثارگران چنين محدوديتي وجود ندارد و 
ايثارگران مشــمول اين ماده مي توانند براي يك نوبت از هديه ازدواج 
بدون محدوديت )كه ازدواج اول است يا خير( بهره مند شوند. بنابراين 
ازدواج ايثارگران منحصر به ازدواج اول نبوده و كساني كه از اين امتياز 

تاكنون بهره مند نشده اند مي توانند براي يك بار از آن برخوردار شوند.

پ - جامعه تحت پوشش:
دستگاه هاي اجرايي درخصوص جامعه تحت پوشش ايثارگران بهره مند 
از ماده 49 قانون جامع دچار اشتباه فاحش شده اند. وقتي از حوزه شمول 
اين قانون و خانواده شاهد صحبت مي شود، حوزه شمول آن جاي بحث 
جدي دارد. بند ز ماده 2 قانون جامع خانواده شاهد را تعريف كرده است. 
در اين تعريف والدين، همسر و فرزندان شهيد ذكر شده اند. لذا مستنبط 
از ماده 49 قانون جامع اين است كه فرزنداِن فرزند شهيد نيز شامل هديه 
ازدواج خواهند بود. همچنين خود و فرزندان ساير موارد تعريف شده در 

خانواده شاهد مشمول اين بهره مندي مي شوند.

۲ - وام ازدواج:
برابر ماده 50 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران تسهيالت بانكي 
)وام( بابت مساعدت در امر ازدواج خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و 
فرزندان آنان براي يك نوبت به ميزان دوبرابر ضوابط بانكي از ســوي 
شوراي پول و اعتبار به صورت قرض الحسنه تعيين مي شود. كليه نكاتي 
كه در تشريح هديه ازدواج ذكر شــد درخصوص وام ازدواج نيز صدق 
مي كند. نكته مهم در وام ازدواج نحوه محاســبه آن برابر قانون بودجه 
سال 1400 است. در بند 1 و 2 رديف الف تبصره 16 قانون بودجه سال 

1400 ميزان هديه ازدواج جوانان به شرح زير است:
براي هر يك از زوج هاي جوان در سال 1400، 700ميليون ريال با دوره 
بازپرداخت 10 ساله به عنوان تسهيالت ازدواج به صورت قرض الحسنه 
در نظر گرفته شده است. عالوه بر آن به منظور كاهش سن ازدواج بانك 
مركزي موظف شده است تسهيالت ازدواج را براي زوج هاي زير 25 سال 
و زوج هاي زير 23 سال تا سقف يك ميليارد ريال افزايش دهد. با عنايت 
به اينكه برابر ماده 50 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران ميزان 
تسهيالت بانكي وام قرض الحسنه ازدواج براي ايثارگران مشمول اين ماده 
دو برابر تعيين شده است، لذا ميزان وام هر يك از زوج هاي ايثارگر مبلغ 
يك ميليارد و چهارصد ميليون ريال و درصورتي كه داراي شرايط مندرج 
در بند 2 رديف الف تبصره 16 باشند يعني سن زوج زير 25 سال و سن 
زوجه زير 23 سال باشد مبلغ وام ازدواج هر كدام از زوجين 2ميليارد ريال 

به صورت قرض الحسنه و با بازپرداخت 10 ساله خواهد بود.

رآرا
شه

س: 
عك

   بايد براي ماندگاري فارغ التحصيالن موفق خارجي در ايران برنامه داشت
عبدالحميد عليزاده، معاون همكاري هاي علمي و سازمان هاي تخصصي مركز همكاري هاي علمي بين المللي وزارت علوم 
نيز در گفت وگو با همشهري بر دغدغه دانشجويان و فارغ التحصيالن غيرايراني دانشگاه هاي كشور كه پس از سال ها 
تحصيل و خو گرفتن با فرهنگ ايراني، مي خواهند با تسهيل شرايط اقامت در ايران در كشورمان ماندگار شوند، صحه 
مي گذارد اما مي گويد: »وزارت علوم صرفا تا پايان دوره تحصيلي براي اين دانشجويان غيرايراني برنامه دارد و برنامه ريزي 
براي ماندگار كردن اين دانشجويان غيرايراني، موضوعي است كه صنعت، دستگاه ها و نهادهاي متولي در كشور و به طور 
كلي يك اراده جمعي در نظام تصميم گيري بايد به آن فكر كند و برايش برنامه ريزي داشــته باشــد.«  او معتقد است؛ 
صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و حتي بنياد ملي نخبگان مي توانند 
با اعمال تغييراتي در دستورالعمل ها و شيوه نامه هايشان، فضايي ايجاد كنند كه فارغ التحصيالن غيرايراني دانشگاه هاي 
كشور كه داراي برجستگي ها و توان علمي شاخصي هستند، همچنان در كشور ماندگار شوند. عليزاده اذعان مي كند: 
»ارزيابي مان نشان مي دهد، دانشجويان غيرايراني كه از دانشگاه هاي ايران فارغ التحصيل شده اند، در كشورهاي خود به 
پست هاي علمي و اجرايي در بخش هاي فني مهندسي، زيرساختي، علوم پزشكي و... رسيده و مشغول شده اند.« معاون 
همكاري هاي علمي و سازمان هاي تخصصي مركز همكاري هاي علمي بين المللي وزارت علوم درباره امتيازاتي كه براي 
دانشجويان غيرايراني كه در عرصه هاي مختلف ازجمله المپيادها برتر مي شوند، وجود دارد هم به همشهري گفت: »در 
مقاطع تحصيلي و حتي در دوره پسادكتري حمايت هايي داريم. از غيرايراني هايي كه جزو نفرات برتر كنكور سراسري و 
كنكور كارشناسي ارشد قرار مي گيرند نيز حمايت مي كنيم؛ به طوري كه ظرف ۴سال اخير، ۴۰نفر از دانشجويان غيرايراني 
كه رتبه ۱تا 3آزمون كارشناسي ارشد و ۱تا ۱۰۰كنكور سراسري را به دست آورده بودند، بورسيه كامل شدند.« وي افزود: 
»نفرهاي برتر المپيادها براي تحصيل در مقطع بعدي شان مي توانند از بورس تحصيلي وزارت علوم استفاده كنند. اقامت و 
حقوق ماهانه نيز از ديگر موارد حمايتي است. در جريانم كه معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري هم تالش هايي جهت 
گرفتن اقامت 5ساله براي غيرايراني هايي كه در المپيادها و رويدادهاي علمي افتخارآفرين بوده اند، داشته است.« عليزاده 
همچنين درباره آمار دانشجويان غيرايراني دانشگاه هاي كشور نيز به همشهري اعالم كرد: »حدود 57هزار دانشجوي 
غيرايراني در دانشگاه هاي كشور مشغول به تحصيل هستند. بيش از ۲6هزار نفر از آنها در دانشگاه هاي تحت پوشش 
وزارت علوم، 9هزار نفر در دانشگاه هاي تحت پوشش وزارت بهداشت و بقيه در دانشگاه آزاد اسالمي تحصيل مي كنند. 
جالب اينجاست كه در طول 5سال گذشته اكثريت دانشجويان غيرايراني در مقاطع تحصيالت تكميلي دانشگاه هاي 
كشور تحصيل مي كنند؛ به طوري كه جمعيت دانشجويان غيرايراني به ترتيب در كارشناسي ارشد، دكتري و بعد ليسانس 
بيشترين است.« او درباره توسعه صنعت آموزش از طريق پذيرش دانشجويان غيرايراني نيز اظهار كرد: »در طول ۱۰سال 
گذشته از اعدادي نظير ۲5۰دانشجوي بورسيه و 3۱۰دانشجوي غيربورسيه به 57هزار دانشجوي غيرايراني رسيده ايم كه 
بيش از 9۲درصد آنها غيربورسيه و شهريه پرداز هستند و حدود ۱3هزار نفر از آنها از طريق كنكور وارد دانشگاه هاي ايران 
شده اند. عراق، افغانستان، سوريه و لبنان۴ كشور اول دانشجوفرست به ايران هستند و براساس جديدترين گزارش ها، 

تعداد دانشجويان چيني شاغل به تحصيل در دانشگاه هاي ايران هم رو به افزايش است.«
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پاندمي كرونا، ايرانيان را بيمارتر كرده است. آمارهاي رسمي 
از باالتر رفتن ميزان ابتال به انواع بيماري در 15 ماه گذشته 
وجود ندارد، اما آنطور كه متخصصــان انواع بيماري روايت 
مي كنند، در نتيجه كاهش ميزان مراجعه  به مطب ها و مراكز 
درماني در سال گذشته به دليل هراس از كرونا، معاينه هاي 
دوره اي به تأخير افتاد و مراجعه هاي بعدي حكايت از ابتال 
به بيمار ي  هاي حادتري داشت. در كنار همه اينها، ابتال به 
كرونا، افراد را درگير  بيماري هاي جديدتري كرد. هر چند 
گروهي هم پس از ابتال به كرونا، متوجه بيماري هايشــان 
شــدند. متخصصان قلب و عروق مي گويند در اين دوران، 
ميزان درگيري هاي قلبي ناشي از استرس افزايش پيدا كرده 
اســت. بيماري هاي مربوط به اعصاب و روان، رشد داشته و 
ميزان مراجعه براي درمان ديابت ها و فشارخون  از كنترل 
خارج شده، هم باال رفته است. بيماري هايي كه نشات گرفته 
از يك عفونت هستند، با شيوع ويروس، تشديد شدند، مثل 
بيماري هاي كليوي كه مبتاليان را بيشتر در معرض خطر 
قرار داد. بيماران ديابتي هم بيشتر درگير شدند، به طوري كه 
متخصصان بيماري هاي عفوني مي گويند، كرونا ابتال به ديابت 
را باال برد. هر چند به گفته آنها، عوارض برخي بيماري ها بين 
5 تا 10 سال طول مي كشد تا مشخص شود اما پيش بيني 
مي شــود كرونا، ابتال به انواع بيماري  را افزايش داده است. 
ماجرا اما تنها به بيماري هاي جسمي محدود نمي شود. كرونا 
عارضه هاي عصبي را هم شايع تر كرد و به گفته روانشناسان 
و روانپزشــكان، اســترس و اضطرابي كه در دوران شيوع 
كرونا گريبانگير مردم شــد، خيلي ها را درگير بيماري هاي 

سايكوسوماتيك يا همان بيماري هاي روان تني كرد.  

بيمارانقلبيعروقيديرمراجعهميكنند
مسعود قاسمي، رئيس انجمن 
قلب و عــروق هــم ماجراي 
بيمارتر شدن ايرانيان در دوران 
شيوع كرونا را تأييد مي كند و به 
همشــهري مي گويد: »ابتال و 
شيوع كرونا، تأثير بسيار زيادي 
در بروز، تشديد و افزايش عوارض بيماري هاي مختلف داشته 
است.  يكي از مهم ترين آنها، بيماري هاي خاص است، مثل 
بيماراني كه به دليل نارسايي مزمن كليوي دياليز مي شوند، 

بيماري هاي خوني و ژنتيك دارند، ابتال به سرطان دارند و... 
اين افراد به طور مرتب نياز به مراجعه بــه مراكز درماني و 
بهداشتي دارند اما با شيوع كرونا، مردم كمتر به مراكز درماني 

مراجعه مي كنند.«
 به گفته قاســمي، اين بيماران در وضعيت وخيم تري قرار 
گرفته اند و درصورت مراجعه هم به طور طبيعي با مشكالت 
و كمبودهاي بيشتري براي حفظ ســالمت و درمان خود 
مواجهند؛ »بي ترديــد در دوران كرونا امكانات و تجهيزات 
پزشــكي به دليل تمركز بــر درمان بيمــارن كرونايي، با 
كمبودهاي زيادي براي ســاير بيماران مواجه شده، كادر 
درمان، امكانات و تجهيزات پزشكي و بيمارستاني و همچنين 
تخت هاي بيمارستاني اغلب درگير پاندمي كرونا هستند، 
به همين دليل امكان پاســخ دهي به بســياري از بيماران 
فراهم نيست.« اين متخصص به مراجعه نكردن به مراكز 
درماني به دليل ترس از ابتال هم اشــاره می كند؛ »در خانه 
ماندن بيمــاران و مراجعه نكردن بــراي پيگيري درمان، 
منجر به تشديد بيماري هاي آنها شده اســت.«   او تأكيد 
مي كند كه تأخير در مراجعه بيماران براي پيگيري درمان 

و بررســي وضعيت جســماني، بيش از همه روي ابتال به 
سرطان زنان ازجمله سرطان پستان و در ميان مردان، در 
سرطان مثانه و پروستات ديده مي شود؛ »سرطان دستگاه 
گوارش به خصوص سرطان روده هم مشكل شايعي است 
كه با تشخيص به موقع و گاهي تنها با يك معاينه يا آزمايش 
ساده مي توان مانع از ابتال به آن شد، درصورتي كه با شيوع 
ويروس كرونا و كم توجهي به اين بيماري مهم كه در ايران هم 
بسيار شايع است، بيشتر به ابتالي آن دامن زده شده است.« 
به گفته رئيس انجمن قلب و عروق، اين اتفاق براي افراد مبتال 
به بيماري هاي قلبي هم رخ داده اســت؛ »بررسي ها نشان 
مي دهد، تأخير در مراجعه براي درمان به موقع بيماري هاي 
عروق كرونر به دليل ترس مردم از مراجعه به مراكز درماني و 
بيمارستان ها، منجر به انفاركتوس و مرگ گروهي از بيماران 
شده است. به همين دليل هم براساس آمارهاي ما، ميزان 
مرگ ومير ناشي از اين اختالل قلبي، در دوران كرونا افزايش 
پيدا كرده است.« براساس اعالم اين متخصص، اختالالت 
ضربان قلب و آريتمي ها، موضوع مستقل ديگري است كه   
نياز به پيگيري سريع و درمان دارد و نبايد از آنها غافل شد، 
چرا كه اگر بيماري از مرحله خاصي بگذرد، اگر تكرار شود، 

بسيار خطرناك مي شود.  

احتمالافزايشسكتهمغزي
كرونا منجر شد تا اختالالت   
جديدي گريبانگير افراد شود. 
عصــارزادگان،  فرهــاد 
متخصص مغــز و اعصاب در 
اين باره به همشهري مي گويد 
كه تأثيــر شــيوع كرونا بر 
بيماران اعصاب و روان   بايد از دو منظر، مورد بررسي قرار 

گيرد؛ يكي بيماراني كه مشــكل اعصــاب و روان دارند و 
به دليل شــيوع كرونا، ميزان مراجعه آنها كمتر و منجر به 
تشديد بيماري شان شــد. دوم بيماراني كه پس از ابتال به 
كرونا، دچار مشكالت نورولوژيك شدند. در مورد اول، بايد 
گفت كه توجه به اين بيماران كه مدت زيادي مبتال به  ام اس، 
صرع، تشنج يا سكته مغزي بودند، بايد بيشتر شود، چرا كه 
آنها در فاصله هاي منظمي بايد تحت درمان قرار گيرند تا 
بيماري شان شدت نگيرد، درحالي كه شيوع كرونا، زمانبندي 
مراجعه آنها به پزشك را مختل كرد. خيلي از مطب ها تعطيل 
شدند و پزشكان شان در دوره هايي فعاليت را متوقف كردند، 
بنابراين اين مراجعه نكردن، حالشــان را وخيم تر كرد. در 
مورد بيماراني هم كه بعد از ابتال به كرونا، دچار مشكالت 
نورولوژيك مي شوند ابتال به كرونا، فرايند لخته پذيري در 

مغز را آسان مي كند و احتمال سكته مغزي را باال مي برد.

تشديدبيماريهايقندي
از ميان تمام افراد در گروه هاي 
پرخطر ابتال به كرونا، به طور 
مرتب از مبتاليان به ديابت ياد 
مي شود. آنها باالترين جمعيت 
در خطر ابتال به كرونا را دارند و 
ميــزان مرگ وميرشــان هم 
بيشتر اســت.  اميركامران نيكوسخن، مديرعامل انجمن 
ديابت و رئيس هيأت مديره شــبكه ملي پيشــگيري از 
بيماري هاي غيرواگير در اين باره به همشــهري مي گويد: 
»ابتال به بيماري و همچنين داروهايي كه براي درمان كرونا 
مصرف مي شود، مانند كورتون به شدت باعث افزايش قند 
خون اين افراد مي شود. به همين دليل بهبودي و همچنين 
مقاومت آنها در برابر بيماري، كاهش پيدا مي كند.«  او يكي 

از داليل شدت بيماري در ميان اين افراد را به تعويق انداختن 
مراجعه به پزشــك مي داند: »به بيمــاران ديابتي توصيه 
مي شود در مدت شيوع بيماري كرونا حتما قند خون خود را 
كنترل كنند و درصورت ابتال، چندين بار در روز ميزان قند 
خونشان بررسي شود. برخي از بيماران چندين  ماه است كه 
به پزشك مراجعه نكرده اند و بعضي از خوردن داروهايشان 
خودداري مي كنند.« به گفته او، بررســي ها نشــان داده، 
بسياري از افراد پس از ابتال به كرونا، متوجه ابتاليشان به 
بيماري ديابت شده اند، يعني ميزان خفيف قند خون باالي 
آنها با افزايش استرس و مشكالت ديگر اين بيماري، تبديل 
به ديابت شده است؛ »فدراسيون بين المللي ديابت اعالم 
كرده دومين گروه تأثيرپذير در مقابل كرونا، پس از بيماران 

قلبي - عروقي، بيماران ديابتي هستند.«

تسريعروندبيمارشدن
 متخصصان بر سر افزايش بار 
بيماري در دوران كرونا با هم به 
توافق رسيده اند، آنها مي گويند 
شيوع كرونا، تغييرات زيادي 
در شــاخص ســالمت ايجاد 
كرده، يكي از آنها حميدرضا 
شاعري، رئيس انجمن ايدز است كه به همشهري مي گويد: 
»با شيوع كرونا وضعيت سالمت بشــر دچار تغيير شده و 
جامعه بيمار تر شده  است. روند بيمارتر شدن هم ناشي از 
تأثير مستقيم و غيرمستقيم ويروس بر سالمت انسان است.

 اين ويروس تعداد مرگ ها را باال برده و همين مرگ ها به طور 
غيرمستقيم بر افراد ديگر تأثير منفي گذاشته كه خود بر روند 
بيمارتر شدن افراد جامعه نقش داشته است.« به گفته شاعري، 
تأثيرات اين بيماري بر تمام ارگان هاي بدن ثابت شده و با اينكه 

گفته مي شود ميزان مراجعه مردم براي پيگيري بيماري شان، 
كمتر شده اما تأكيد مي شود كه در برخي تخصص ها، اتفاقا، 
ميزان مراجعه باال هم رفته است؛ »همه مردم غيرمستقيم 

بيمارتر از دوران قبل از شيوع كرونا شده اند.  « 

توجهبهمشكالتسالمنداندردورانكرونا
كرونــا بــر افزايــش ابتال به 
بيماري هاي مرتبط با عملكرد 
مغز هم تأثير گذاشــته است. 
معصومه صالحي، مدير انجمن 
دمانس و آلزايمر بر پيشرفت 
بيماري هايي مثل دمانس در 
ايــن دوران، تأكيد مي كنــد و به همشــهري مي گويد: 
»ديرمراجعه كردن اين بيماران براي شروع درمان، بررسي 
و معاينات دوره اي باعث تشديد بيماري شده است. سال 
گذشته ميزان مراجعه بسيار پايين بود، همين موضوع سبب 
شد تا امسال، موارد مراجعه دو برابر شود كه شايد يكي از 
داليــل آن بروز مشــكالت بيشــتر اعصــاب و روان در 
خانواده هاست.« به گفته او، ترس از ابتال به بيماري و نبود 
شــرايط الزم براي برقراري ارتباط باعــث به وجود آمدن 
وسواس، ترس و اختالفات خانوادگي مي شود. اين مشكالت، 
تنش  ها را بسيار زياد مي كند و در مورد سالمندان، شكل 
ديگري به خود مي گيرد. ســالمندان نياز به توجه، ديدار و 
مراقبت بيشــتري دارند كه امكان انجام اين اقدامات در 
دوران شيوع كرونا بســيار كمرنگ تر شده است.« به گفته 
صالحي در انجمن آلزايمر هم طرحي به نام »حساس؛ يعني 
حفظ سالمت افراد سالمند« درنظر گرفته شده بود، اما پس 
از شيوع كرونا فعاليت هاي آن مجازی برگزار می شود كه 

جاي برنامه هاي حضوري را نمي گيرد.

رئيــس انجمــن قلــب و عــروق بــه همشــهری 
می گويــد در دوران كرونا ميــزان ســكته های قلبی 
وبيماری های قلبی و عروقی افزايش پيدا كرده اســت

کرونا ايرانيان را بيمارتر کرد
يكتافراهاني
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وتأثيرآنبربيمارترشدن،ميگويد:»عالوهبرترسازابتالبهبيماريكرونادراينمكانها،بسياريازمراكزدرمانيامكاناتكافيبرايرعايت
فاصلهاجتماعيندارندوبيمارانكمترتمايلبهمراجعهدارند.همهاينهادرحالياستكهبيمارستانهاهمازتجهيزاتالزموكافيمثلتخت
برايعملجراحيوبستريهايغيركروناييبرخوردارنيستندوهمينموضوعميتواندانجامجراحيهايضروريرابهتعويقبيندازد.«

به گفته متخصصان، تاخيــر در مراجعه به مراكز درماني و بيمارســتان ها برای درمان 
به موقع به دليل ترس از ابتال به كوويد -19 منجر به افزايش انواع بيماری ها شده است
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 آماده باش 
در گرماگرم  بحرين

ح|
 صال

بي
جت

س| م
    عك

 

 ملي پوشان ايران بعد از منفي شدن تست هاي كرونا
 نخستين تمرين خود را شب گذشته  در منامه انجام دادند؛ اسكوچيچ 
 هم ظهر امروز  در كنفرانس مطبوعاتي شركت مي كند
 تا دقيقه شماري براي بازي فردا آغاز شود

چهار شنبه  12 خرداد 1400    21 شوال 1442        سال بيست و نهم        شـماره  8235         4صفحه
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   تاوان نيم ميلياردي 
براي آماتورها

   بليت حدادي
 در دست پزشكان

   وقتي بزرگان خريد  مي كنند

درباره پرسپوليس و استقالل و ستاره هايشان كه به دليل بي توجهي 
به مقررات ليگ قهرمانان آسيا،چند  10 هزار دالر جريمه شدند

 با وجود اوضاع وخيم اقتصاد فوتبالي پس از كرونا
 تكاپوي باشگاه ها براي خريد و فروش بازيكنان آغاز شده است. 

 همشهري  در گزارشي وضعيت 12تيم بزرگ اروپا در فصل
 نقل و انتقاالت را بررسي كرده است

حضور احسان حدادي در المپيك توكيو  به تصميم  فدراسيون 
24پزشكي ورزشي و كميته پزشكي فدراسيون دووميداني   منوط شد 22
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 بهروز رســايلي| آراي كميته انضباطي كنفدراسيون 
فوتبال آســيا در مورد مرحله گروهي ليگ قهرمانان 
منتشــر شــد و طبق معمول بخش قابل توجهي از 
مجازات ها شامل فوتبال ايران مي شــد. به طور كلي 

 AFC فوتبال ايران به يكي از منابــع درآمدي
تبديل شده و بعيد اســت ما در مسابقه اي 
شركت كنيم، بدون اينكه جريمه شويم! 
تا زماني كه تماشاگر در ورزشگاه ها حضور 
داشت، فوتبال ايران به خاطر پرتاب ترقه و 

ليزر انداختن و استعمال دخانيات 
جريمه مي شــد، اما اين بار 

باشــگاه هاي مــا ثابت 
كردند حتي در صورت 
برگزاري مسابقات در 
ورزشــگاه هاي خالي، 
در كشــوري ديگــر 
هــم مي توانند جيب 
كنفدراســيون را پــر 
كنند! در هــر صورت 
با صدور احكام ديروز 
مشخص شــد باشگاه 
پرسپوليس 17هزار و 
500دالر به خاطر انتشار 
يك پست اهانت آميز در 
مورد ميزباني هندوستان 
روي صفحه رسمي اين 
باشــگاه جريمه شــده 

اســت. اين رقم به پول ما چيزي حدود 400ميليون 
تومان مي شــود. پرسپوليســي ها البته در نخستين 
ميزباني آســيايي هم از حضور تماشــاگران محروم 
شــده اند. اين جريمه بعد از پايــان دوران كرونا و در 
نخستين مرتبه اي كه سرخپوشان ميزبان يك تيم 
آسيايي باشند اعمال خواهد شد. غير از اينكه 
چنين محروميتي شــانس پرسپوليس براي 
نتيجه گيري را كاهش مي دهد، از نظر مالي هم 
به اندازه فروش بليت به چندده هزار نفر به اين 

باشگاه ضرر مي زند.
بين پرسپوليســي ها مهــدي ترابي هم 
به خاطر اينكه دير به نشست خبري رفته 
500دالر جريمه شــده است. صابون 
AFC به تن اســتقاللي ها هم خورد؛ 
به طوري كه فرهاد مجيدي 2500دالر 
و وريا غفوري 1250دالر جريمه شدند. 
مشــكل مجيدي اين بود كه در يكي 
از نشســت هاي خبري حاضر نشد، 
جريمه وريا غفوري هم به خاطر اين 
است كه بعد از پايان مسابقات با 
لحني گزنده از فشردگي بازي ها 
شكايت كرد. البته هم ترابي و 
هم مجيدي و غفوري تا ســه 
برابر پولي كه بايد بدهند جريمه 
شــده اند، اما مابقي آن به مدت 
دو سال به حالت تعليق درآمده 
است. با اين همه، همين ميزان 

جريمه نقدي قابل پرداخت هم بيش از 500ميليون 
تومان برآورد مي شــود؛ آن هم براي باشگاه هايي كه 
به شدت مشكل مالي دارند. پرسپوليس كه اصال با اعالم 
شماره حساب، از هوادارانش كمك مالي مستقيم هم 

خواسته است.
راستش اين است كه وقتي به ليست تخلفات 
ايراني ها در ليــگ قهرمانان نگاه مي كنيم، 
يادمان مي افتد دوســتان چقدر در داخل 
كشــور رفتارهاي بدتري داشــته اند كه 
هيچ مجازاتي برايشــان به همــراه نياورده 

است. پرســپوليس به خاطر يك پست 
اينستاگرامي كه هزاربار بعد از آن هم 

رسما عذرخواهي كرد، اينطور 
نقره داغ شده، اما شما ببينيد 

كه داخل كشور باشگاه هاي 
ما روي پيج هاي رسمي يا 
منتسب به  خودشان چه 
مطالــب توهين آميزي 
مي گذارنــد و چطور به 
هم اتهام مي زنند، بدون 
اينكــه آب از آب تكان 

بخورد. فرهــاد مجيدي 
يك نشســت خبري نرفته 

و اين همه جريمه شده، اينجا 
اما ســرمربيان محترم چندماه 
چند مــاه افتخــار نمي دهند به 
نشست بيايند و افراد دست چندم 

نيمكت را مقابل خبرنگاران مي نشانند. وريا غفوري يك 
جمله گفته »ما ربات نيستيم كه اين همه پشت سر هم 
بازي كنيم«، AFC هم به خاطر همين يك جمله او را 
نقره داغ كرده است. حاال مقايسه كنيد با اتهامات عجيب 
و غريبي كه آقايان بازيكن، مربــي و مدير در داخل 
كشور به هم نســبت مي دهند و هيچ كس هم 
كاري با آنها ندارد. اينجا موتور نفرت پراكني 
به صورت 24ساعته روشن و فعال است، اما 

انگار نه انگار.
حقيقت آن است كه اهالي فوتبال ايران در اثر 
مداراي بيش از حد در داخل كشور، حسابي 
بدعادت شــده اند و فكــر مي كنند همه 
دنيا همين شكلي است. درحالي كه 
اينطور نيســت و حتي AFC هم 
با ســاختار كج و معوجش مو را از 
ماست بيرون مي كشــد. نه رفقا؛ 
آنجا، اينجا نيســت كــه هرچه 
دوست داشتيد بگوييد، بنويسيد 
و پست كنيد، همه هم شما را 
متعصب و وفادار بشناسند. 
فوتبال حرفه اي با دنيايي 
كه ما در ايران ساخته ايم 
فاصلــه  فرســنگ ها 
دارد. بعضا آن كه را ما 
»باغيــرت« مي دانيم، 
»متخلــف«  دنيــا 

مي داند.

تاوان نيم ميلياردي براي آماتورها
درباره پرسپوليس و استقالل و ستاره هايشان كه به دليل بي توجهي به مقررات ليگ قهرمانان آسيا،چند  10 هزار دالر جريمه شدند

امين به جاي شيخ؟
شايد نخستين اتفاق نقل وانتقاالتي استقالل اين باشد

هر روز كه مي گذرد انتقادات از عملكرد شيخ دياباته در استقالل افزايش مي يابد و حاال به نظر مي رسد وضع طوري شده كه مهاجم 
ماليايي معدود حاميانش را هم از دست داده اســت. در فوتبال عملكرد آدم ها همه  چيز را مشخص مي كند و قرار نيست چون 

يك بازيكن زماني كيفيت خوبي داشــته، تا ابد مصون از انتقاد باشد. شيخ پارســال خوب بود و از همه طرف، حتي از جانب 
پرسپوليسي ها مورد ستايش قرار مي گرفت، اما اين فصل شرايط براي او بســيار بد پيش رفته است. دياباته تقريبا نيمي از 

مسابقات فصل را از دست داده و ارزندگي او در قياس با هزينه اي كه روي دســت باشگاه مي گذارد كاهش يافته است. 
بنابراين با اين فرم، احتمال زيادي براي تمديد قرارداد با مهاجم 33ســاله وجود ندارد. اگر قرار باشد 

شيخ در تابستان اردوگاه آبي را ترك كند، به نظر مي رسد جانشين او كامال در دسترس است. امين 
قاسمي نژاد مهم ترين بازيكن حاضر در ليست خريد زمستاني فرهاد مجيدي بود كه البته باشگاه 
نتوانست او را جذب كند. همين مسئله هم حاال به يكي از بهانه هاي شكاف در كادر مديريتي 
آبي ها تبديل شده است. قاسمي نژاد بعد از اتفاقات نيم فصل به وضوح براي حضور در استقالل 
ابراز آمادگي كرد و گويا قراردادش با پديده طوري است كه در پايان فصل خودش مي تواند 

تصميم گيرنده باشد. بنابراين به نظر مي رسد نخستين تغيير استقالل ليگ 
بيست ويكم حضور امين به جاي شيخ باشد؛ مگر اينكه دياباته در مدت 

كوتاه باقي مانده نشان بدهد شايسته تمديد اعتماد هست.

نكته بازي

آماربازي

»اتحاد« اصال يعني همين!

به مديرعامل باشگاه هم بگو

تيمت را بساز فرهاد

در بازگشت از ليگ قهرمانان آسيا، 
كانون هواداران باشگاه استقالل 
براي تزيين ســكوهاي ورزشگاه 
آزادي عبارت »اتحاد تا ســتاره 
سوم« را برگزيد. حاال كاري نداريم 
كه چند روز قبل از هميــن بازي فراز 
كمالوند جدا شده بود و استقالل همان مســابقه را هم 2 بر 
صفر باخت، اما به طور كلي فضاي باشــگاه شــكلي است كه 
براي توصيف آن هيچ كلمه اي دورتر از »اتحاد« وجود ندارد! 
مديرعامل با هيأت مديره درگير است، هيأت مديره با آكادمي 
مشكل دارد، ســرمربي با چند بازيكن مســئله پيدا كرده، 
خارجي ها با مديران باشگاه زاويه دارند، پيشكسوتان هم كه 
طبق معمول دارند با تمام قوا به همه حمله مي كنند. شما يك 
سر سوزن اتحاد و همدلي در اين تيم نشان بده، بعد برو طرح 

موزاييكي 200 متري درست كن. به عمل كار بر آيد رفقا!

فصل گذشته كه سر بازي استقالل 
و فوالد بين جــواد نكونام و فرهاد 
مجيدي درگيــري به وجود آمد، 
بخش زيادي از مصاحبه سرمربي 
فوالد اختصاص پيــدا كرد به اين 
مضمون كه: »ما به جاي تمركز روي 
فضاي مجازي و اينستاگرام، مشغول مطالعه و انجام كار فني 
هستيم و به همين دليل هم موفق شده ايم.« خيلي هم عالي؛ 
فقط االن كه فوالد در سراشــيبي افتاده و نتيجه نمي گيرد، 
به جواد نكونام پيشــنهاد مي كنيم همان جمالت زيبا را با 
مديرعامل باشگاه خودش هم در ميان بگذارد. بنده خدا اين 
آقاي سعيد آذري آنقدر »ديده شدن« را دوست دارد كه هر روز 
در اينستاگرام شخصي اش به پروپاي يك نفر مي پيچد و يك 
حاشيه ناالزم براي تيم درست مي كند. خوب است جواد جان 

به سعيدخان تذكر بدهد، بلكه فضاي تيم كمي آرام تر شد.

استقالل بعد از مســابقات مرحله 
گروهي ليگ قهرمانان آسيا افت 
كرد و فرهاد مجيدي بخشي از اين 
داســتان را به خستگي و تحليل 
رفتن قواي جسمي بازيكنان ربط 
داد. شــايد هم حق با سرمربي آبي ها 
بود، چــرا كه او در جريــان آمادگي ابتداي فصــل تيم قرار 
نداشت. حاال اما او از مرخصي برگشته و تمرينات را استارت 
زده است. دست بر قضا استقالل فقط مهدي قائدي را در تيم 
ملي دارد و بين مدعيان، با تركيبي كامل مي تواند به تمرينات 
آماده سازي اش ادامه بدهد. در نتيجه اين بهترين زمان ممكن 
اســت كه مجيدي تيمش را براي هفته هاي سرنوشت ساز 
پاياني، كسب ســهميه و البته مســابقات جام حذفي آماده 
كند. او بايد از اين فرصت طاليــي نهايت بهره را ببرد، وگرنه 

در بازگشايي مسابقات هيچ بهانه اي قابل قبول نخواهد بود.

متريكا

تيم ملي فوتبال ايران كه روز دوشنبه براي حضور در رقابت هاي مقدماتي 
جام جهاني به بحرين سفر كرده بود، ديشب نخستين تمرين خود را در 
ورزشگاه اختصاصي باشگاه النجمه بحرين انجام داد تا رسما براي انجام 
نخســتين  بازي خود در اين رقابت ها آماده شــود. ملي پوشان ايراني كه 
دوشنبه شب وارد منامه شــده اند، همراه 3تيم ديگر همگروه خود يعني 
عراق، هنگ كنگ و كامبوج در هتل ديپلمات راديسن بلو اقامت دارند و اين 
در حالي است كه تيم ميزبان در هتل ديگري اقامت دارد. كاروان تيم ملي 
ايران كه با 26بازيكن راهي بحرين شده بود، دوشنبه شب با ملحق شدن 
سامان قدوس به جمع ملي پوشان كامل شد تا حاال هر 27بازيكن مدنظر 
اسكوچيچ در اردو حاضر باشند. قدوس به خاطر حضور در بازي هاي پلي آف 
چمپيونشيپ كمي ديرتر از ساير بازيكنان به اردوي تيم ملي پيوست. او بعد 
از صعود برنتفورد به ليگ برتر مستقيما از انگليس به بحرين پرواز كرد و 
دوشنبه شب با روحيه اي باال به جمع ملي پوشان اضافه شد. به محض ورود 
به بحرين نخستين تســت كرونا از ملي پوشان ايران گرفته شد كه پاسخ 

تمامي تست ها منفي بود.

طبق برنامه اعالم شــده، ظهر امروز از ساعت12:30 نخستين كنفرانس 
مطبوعاتي سرمربي تيم ملي ايران انجام خواهد شد. دراگان اسكوچيچ 
در اين ساعت نشست مطبوعاتي قبل از بازي با هنگ كنگ را آغاز مي كند 
و به  مدت 20دقيقه پاسخگوي خبرنگاران خواهد بود. بعد از او به ترتيب 
سرمربيان هنگ كنگ، بحرين و كامبوج به پرسش هاي اهالي رسانه پاسخ 
مي دهند. در نخستين بازي ها كه روز پنجشنبه انجام خواهد شد تيم عراق 
اســتراحت دارد. ديروز در بحرين عليرضا بيرانوند گفت وگويي با شبكه 
تلويزيوني الكاس داشت و از طريق اســكايپ در ارتباطي تصويري با اين 
شبكه معروف قطري شركت كرد. دروازه بان تيم ملي در اين گفت وگو از 
شرايط خوب تيم ملي در بحرين گفت و بخش زيادي از مصاحبه هم به مرور 
خاطرات او از جام جهاني روسيه و به خصوص مهار پنالتي كريس رونالدو 
اختصاص داشت. بيرانوند تصديق كرد كه ايران در اين رقابت ها امتيازات 
مهمي را از دست داده و كار سختي براي صعود خواهد داشت، اما در عين 
حال گفت: »ترديدي نداريم كه مي توانيم به جام جهاني راه پيدا كنيم. تيم 
ما بازيكنان شايسته اي دارد كه بايد آنها در جام جهاني حضور پيدا كنند. 

قول مي دهم يكي از تيم هاي صعودكننده به جام جهاني ما هستيم.«
تيم ملي ايران عصر فردا در حالي به مصاف هنگ كنگ مي رود كه اين تيم از 
زمان شيوع كرونا  غير از رويارويي با تيم دوم سوريه،هيچ مسابقه رسمي يا 
دوستانه اي نداشته و به شكل عجيبي 533روز را بدون مسابقه سپري كرده 
اســت. حتي ايران كه تعداد زيادي از روزهاي فيفا را بدون بازي از دست 
داده از زمان شيوع كرونا 3بازي دوستانه تحت نظر اسكوچيچ انجام داده اما 
هنگ كنگ در اين مدت حتي يك بازي هم نداشته و آخرين مسابقه خود 
را در تاريخ 27آذر98 مقابل چين انجام داده كه 2 بر صفر شكست خورده 
است. ملي پوشان ايران عصر پنجشنبه از ساعت17:30 به وقت محلي و 19 
به وقت ايران به مصاف اين تيم مي روند. ساعت تعيين شده براي بازي هاي 
ايران هم از نكات عجيب اين رقابت هاست. درحالي كه در هر روز از رقابت ها 
يك بازي در ساعت17:30 و يك بازي در ساعت19:30 برگزار مي شود، 
بحرين هر 3بازي خود را ساعت19:30 برگزار مي كند اما ايران 2 بار بايد 
ساعت17:30 به زمين برود كه با توجه به شــدت گرما در آن ساعت كار 

ملي پوشان ايران بسيار سخت خواهد بود.

تراكتور در آخرين بازي اش پيش از تعطيلي 

ليگ برتر ماشين سازي را با 2گل مغلوب 84
كرد و باالخره بعــد از مدت ها صاحب يك 
پيروزي خانگي شــد. تيم رسول خطيبي 
آخرين بار در روز 16اســفندماه99در خانه پيروز شده بود و حاال بعد از 
84روز مجددا صاحب يك پيروزي در تبريز شده است. برخالف فصول 
گذشته كه تراكتور بهترين نتايج را در خانه اش مي گرفت حاال با عدم حضور 
تماشــاگران اين تيم تبديل به يكي از ضعيف ترين تيم ها در بازي هاي 
خانگي شده و در كمال شگفتي تعداد بردهاي خانگي اين تيم كمتر از 
تعداد باخت هاســت. تراكتور طي 12بازي خانگي به 3برد، 5تساوي و 
4باخت رسيده و با 14امتياز در رده يازدهم جدول بازي هاي خانگي است. 

پيش از اين 3امتياز آخر، تراكتور جزو 2 تيم آخر اين جدول بود.

تيم پرسپوليس با اختالف فراوان نسبت به 

رقبا همچنان بهترين تيم ليگ بيستم در 32
بازي هاي خانگي است. سرخپوشان طي 
 12بازي خانگي فقــط در 2بازي )مقابل

 2 تيم اصفهاني( پيروز نشده اند كه نتيجه اين دو بازي هم مساوي بوده 
است. پرسپوليس 32امتياز از ميزباني هايش كسب كرده و سپاهان كه 
دومين تيم موفــق در بازي هاي خانگي اســت فقط 25امتيــاز دارد. 
سپاهاني ها طي 12بازي خانگي 4بار مساوي كرده و يك بار هم شكست 
خورده اند كه تنها شكســت خانگي آنها مقابل پديده بوده است. به جز 
پرسپوليس تنها تيمي كه در خانه خودش شكســت ناپذير بوده فوالد 
خوزستان است كه از 10بازي خانگي صاحب 6برد و 4مساوي است. پديده 
)چهارم(، نفت مسجدســليمان )پنجم( و نفت آبادان )هفتم( هم ديگر 

تيم هايي هستند كه در خانه خودشان نتايج خوبي كسب كرده اند.

و اما موفق ترين ميهمان ليگ برتر در فصل 

جاري قطعا سپاهان است؛ شاگردان محرم 23
نويدكيا تنها تيمي هستند كه توانسته در 
بازي هاي خارج از خانه به ميانگين 2امتياز 
از هر بازي برسد. سپاهان طي 11بازي خارج از خانه به 7برد، 2مساوي و 
2باخت رســيده و با 23امتياز صدرنشــين اين جدول اســت. بعد از 
اصفهاني ها استقالل و تراكتور با 19امتياز و گل گهر و آلومينيوم با 17امتياز 
در رتبه هاي بعدي هستند. سپاهان، تراكتور و آلومينيوم هر كدام 2باخت 
خارج از خانه دارند و استقالل هم 3بار در ميهماني هايش شكست خورده 
است. اما ركورد كمترين باخت در بازي هاي خارج از خانه باز هم متعلق به 
پرسپوليس است كه فقط يك بار باخته اما با 7تساوي مجبور شده به رتبه 

ششم جدول قناعت كند. پرسپوليس فقط 3برد خارج از خانه دارد.

فوتبال

پنجشنبه13خرداد 1400

دوشنبه 17 خرداد 1400

 جمعه 21 خرداد 1400

 سه شنبه 2۵خرداد 1400

ايران - هنگ کنگ

ايران - بحرين

کامبوج - ايران

ايران - عراق

19:00

21:00

19:00

19:00

مقدماتي جام جهاني

واليبال

پنجشنبه 13 خرداد1400

جمعه 14 خرداد 1400

شنبه 1۵ خرداد 1400

چهارشنبه 1۹ خرداد 1400

پنجشنبه 20 خرداد 1400

جمعه  21 خرداد 1400

سه شنبه 2۵ خرداد 1400

چهارشنبه 26 خرداد 1400

پنجشنبه 27 خرداد 1400

ايران -کانادا

ايران -ايتالیا

ايران -بلغارستان

ايران -آمريكا

ايران -صربستان

ايران -آلمان

ايران -استرالیا

ايران - برزيل

ايران -اسلوونی

14:30

22:00

22:00

18:30

12:30

12:30

14:30

23:30

18:30

ليگ ملت ها

لیگ برتر ايران)جام خلیج فارس( -فصل بیستم
امتیاز تفاضل گل گل خورده گل زده باخت مساوی برد بازي ها تیم رتبه 

2148 21 42 3 6 14 23 سپاهان  1
1948 12 31 1 9 13 23 پرسپولیس 2 
837 15 23 5 7 10 22 استقالل 3 
335 22 25 8 5 10 23 گل گهرسیرجان 4 
135- 23 22 4 11 8 23 آلومینیوم اراک 5 
233 20 22 6 9 8 23 تراکتور 6 
531 15 20 5 10 7 22 فوالد 7 
228- 23 21 8 7 7 22 پديده 8 
528- 21 16 9 7 7 23 مس رفسنجان 9 

227- 17 15 7 9 6 22 نفت  مسجدسلیمان 10 
627- 26 20 8 9 6 23 پیكان 11 
326- 19 16 9 8 6 23 صنعت نفت آبادان 12 
325- 20 17 8 10 5 23 سايپا 13 
822- 26 18 13 4 6 23 نساجی مازندران 14 
721- 29 22 10 9 4 23 ذوب آهن 15 
11 21- 36 15 14 8 1 23 ماشین سازی تبريز 16 

 آماده باش 
درگرماگرم بحرين
  ملي پوشان ايران بعد از منفي شدن تست هاي كرونا نخستين تمرين خود را

  شب گذشته در منامه انجام دادند؛ اسكوچيچ هم ظهر امروز  در كنفرانس مطبوعاتي
  شركت مي كند تا دقيقه شماري براي بازي فردا آغاز شود
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2 3 0 2 3 6 0 2    چهارشنبه 12 خرداد 1400   شماره 8235 

دستيار پراندلي، مشاور جديد فرهاد مجيدي

هميشــه برســر خطاب كردن آنها اختالف نظر وجود داشته 
اســت. تعبير عاميانه شايد اين است كه اسم شــان را بگذاريم 
»دورگه«، اما مسئله اينجاست كه در موارد زيادي هم پدر و هم 
مادر اين بازيكنان ايراني بوده اند. بنابراين شايد »مهاجرزاده« 
يا »دوتابعيتي« تعابير دقيق تري باشــد. هر چه هست اما اين 
ســامان قدوس كه به عنوان آخرين بازيكن به اردوي تيم ملي 
فوتبال كشــورمان در منامه بحرين اضافه شد، تنها بازمانده از 
جريان حضور اين قبيل بازيكنان در فوتبال ايران است. سال ها 
پيش و با دعوت از فريدون زندي به تيم ملــي ايران در دوران 
برانكو ايوانكوويچ، موج استفاده از بازيكنان ايراني االصل مقيم 
در ساير كشــورها شــكل گرفت و بعدها بازيكناني مثل امير 
شــاپورزاده، اميد نظري، دانيال داوري و مهرداد بيت آشور هم 
به تيم ملي پيوستند. فراز و فرودهاي اين بازيكنان زياد بود، اما 
هواداران ايراني بهترين خاطرات شان را از اشكان دژاگه و رضا 
قوچان نژاد دارند؛ 2 بازيكن نجيب و دوست داشتني كه با همه 
توان و وجودشان براي تيم ملي به ميدان رفتند. دژاگه هميشه 
هر چه داشت براي تيم ملي رو مي كرد و رضا گوچي را هم تا ابد 
با گل هاي حساس و حياتي اش به ياد خواهيم آورد. او با 2 گل 
كليدي به قطر و كره جنوبي ما را به جام جهاني 2014رساند و با 
تك گلش به بوسني باعث شد آن مسابقات، به تنها جام جهاني 
بدون گل زده ايران در تاريخ تبديل نشــود. بعد هم درخشش 

گوچي در بازي با عراق در جام ملت هاي آسيا ادامه يافت.
حاال اما همه آنها رفته اند و تنها يك نفر، ســامان قدوس براي 
تيم ملي ايران مانده است؛ يك هافبك هجومي 27ساله كه پدر 
و مادرش اصالتا اهوازي هستند. قدوس به تازگي بعد از كسب 
سهميه حضور در مســابقات فصل آتي ليگ برتر انگلستان به 
همراه برنتفورد به اردوي تيم ملي اضافه شده است. چيزي كه 
از او به ياد مي آوريم، خطاي هوشــمندانه اي است كه لحظات 
پاياني بازي بــا مراكش در جام جهانــي 2018گرفت، توپ را 
بوسيد و همان توپ با گل به خودي عزيز بوهدوز به تنها پيروزي 
ايران در جام جهاني تبديل شد. مردم ايران آنقدر آن صحنه را 
دوست داشتند كه هنوز عبارت »بوسه سامان قدوس به توپ« 
جزو پيش فرض هاي بسيار جست وجوشده گوگل است. سامان 
اما توانايي هاي بيشتري دارد و شايد از اين به بعد بيشتر از يك 
ماچ خرافه پسند به كار تيم ملي بيايد. نمي دانيم برنامه دراگان 
اسكوچيچ براي او چيســت، اما عجالتا خوشحاليم كه سامان 

كنار ماست.

فرهاد مجيدي، ســرمربي اســتقالل روز گذشته در يك 
استوري كه در اينستاگرام به اشتراك گذاشت، از گابريل 
پين به عنوان دستيار ايتاليايي جديدش نام برد و خبر داد 
كه او هفته بعد به ايران سفر مي كند. سرمربي استقالل در 
استوري اش نوشــته بود: »هفته آينده آقاي گابريل پين 
مربي سابق تيم ملي ايتاليا )به مدت 4سال( و دستيار آقاي 
چزاره پراندلي در يورو2012باسابقه حضور در كادرفني 
تيم هاي پارما،  فيورنتينا، والنسيا، گاالتاسراي، النصر امارات 
و جنوآ به تهران مي آيد و تا انتهاي فصل به عنوان مشــاور 
در كنار من خواهد بود و با شروع فصل جديد به كادرفني 
استقالل اضافه خواهد شد. پيشاپيش به آقاي پين خوشامد 

مي گويم.«
مجيدي عكسي از گابريل پين با پراندلي روي نيمكت تيم 
ملي ايتاليا در اينستاگرامش منتشر كرده تا به طور رسمي 
اين مربي را معرفي كند. نكته قابل توجه در اين خصوص 
ممنوعيت حضور مربيان خارجي در ايران است. همانطور 
كه فرهاد مجيدي هم گفته اين مربي ايتاليايي نمي تواند 
به طور رسمي قراردادش با اســتقالل را امضا كند و روي 
نيمكت بنشيند. به همين خاطر او فعال به عنوان مشاور در 
كنار آبي ها خواهد بود و با توجه به اينكه از فصل آينده اين 
قانون اصالح مي شود رسما به جمع نفرات كادرفني اضافه 
خواهد شد. گفتني است اين مربي 58ساله در دوران بازي 
خود نيز روزهاي درخشــاني را با پيراهن تيم هاي بزرگ 
ايتاليا پشت سر گذاشته و حضورش در استقالل مي تواند 
يك اتفاق مثبت براي اين تيم باشــد. جالب اينجاست كه 
مجيدي با اين پســت حضورش در اســتقالل براي فصل 
بعد را هم قطعي كرده و بايد ديد چــه روزهايي در انتظار 

استقالل و اين مربي جوان خواهد بود.

با وجود اوضاع وخيم اقتصاد فوتبالي پس از كرونا، تكاپوي باشگاه ها وقتيبزرگانخريدميكنند
براي خريد و فروش بازيكنان آغاز شده است.  در اين گزارش وضعيت 

12تيم بزرگ اروپا در فصل نقل و انتقاالت بررسي شده است

فوتبال جهان

فوتبال ايران

آخرين مهاجر
 در مورد سامان قدوس كه تنها بازمانده

 يك جريان در تيم ملي است

چند نقل وانتقال بين بازيكنان صورت گرفته اما جابه جايي مربيان همچنان سريع تر و گسترده تر است. با اين حال گمانه زني ها درباره جابه جايي بازيكنان از نقل وانتقال مربيان جذابيت 
بيشتري براي هواداران دارد. تيم به تيم اتفاقات نقل وانتقاالتي باشگاه هاي مهم را دنبال كنيم:

بارسلونا
بارسلونا با 2 بازيكن آزاد به نام هاي اريك گارسيا و آگوئرو 
)منچسترسيتي( به توافق رسيده و با آنها قرارداد بسته، 2 
بازيكن آزاد ديگر يعني ممفيس )ليون( و واينالدوم )ليورپول( 

در نوبت قرارداد با اين تيم هستند. الپورتا كه بارسلونا را ورشكسته 
تحويل گرفته، نمي تواند براي خريد بازيكن ريخت وپاش كند. او براي 

رهايي از شر دستمزد بازيكناني مثل بوسكتس، سرخي روبرتو و آلبا درنظر 
دارد آنها را واگذار يا مبادله كند يا اگر شد بفروشد. بوسكتس گفته مي شد مورد 

توجه بايرن مونيخ قرار دارد كه آلماني ها چنين چيزي را تكذيب كردند، آلبا را اتلتيكو 
مي خواهد و سرخي روبرتو هم شايد با الپورت از من سيتي معاوضه شود. كوتينيو هم احتماال 

در بارسا نخواهد ماند. شايد اين برزيلي مثل لوييس سوارس مازاد اعالم شود تا دست كم 
دستمزد ساالنه اش صرفه جويي شود. ممكن است او به ليورپول برگردد يا راهي يك تيم 

انگليسي ديگر شود تا حداقل بعد از هر چند بازي آپشن هاي قراردادش فعال نشود و 
بارسا مجبور به پرداخت پول هاي بيشتري به ليورپول نباشد. رونالد كومان هم هنوز 
مشخص نيست بماند. اين وسط يك نكته بامزه بخوانيد. آگوئرو برعكس 6 خواهر 

و برادرش ترجيح داده از فاميلي مادرش استفاده كند درحالي كه بقيه خواهر 
و برادرها دل كاستلو هستند. لقب او هم از شخصيت كارتوني دوران 

كودكي اش به نام »كوم كوم« برگرفته شده كه البته با تلفظ 
اشتباهش در زمان كودكي خوانده مي شود. ليونل 

مسي پدرخوانده فرزند سرخيو آگوئرو 
هم هست.

منچستريونايتد
سانچو همچنان يكي از اهداف اصلي خريد است اما اگر نشد، منچستر 

سراغ جذب كينگزلي كومان از بايرن به صورت قرضي و با بند خريد دائم 
مي رود. كريستيانو رونالدو هم دوست دارد برگردد چون توسط همبازيانش 

درك نمي شود و يك بنزما كنارش ندارد تا برايش فضل فراهم كند و آلگري هم با او 
خوب نيست. رونالدو حاضر است دستمزد سالي 31ميليون يورويي اش را كاهش دهد اما 

اولويت هاي منچستر چيزهاي ديگري است؛ مثل خريد هري كين يا حتي لواندوفسكي براي 
خط حمله و راموس يا واران در كنار پائو تورس براي خط دفاعي. شايعه معاوضه رونالدو با پوگبا كه 
هر يك تنها يك فصل ديگر با تيم هاي خود قرارداد دارند هم از سوي هيچ يك از منابع نزديك به 2 
تيم تأييد نشده. سائول نيگس هم از اتلتيكو به اين باشگاه لينك شده. البته او گزينه هاي ديگري 

مثل پاريس يا يوونتوس را هم دارد. سائول كه اين فصل كمتر از سوي سيمئونه به بازي گرفته 
مي شد، حقوق 7ميليون يورويي در هر فصل مي خواهد كه منچستر مي تواند آن را تامين كند. 
منچستر درصورتي كه نتواند دكالن رايس را از وستهم به خدمت بگيرد، سراغ سائول خواهد 

رفت. هواداران خواهان خريد جك گريليش محبوب از استون ويال هستند كه مورد توجه 
آرسنال و سيتي هم هست اما خيلي گران است و100 ميليون يورو نمي ارزد. احتماال 

9بازيكن هم به فروش مي رسند يا آزاد مي شوند يا به صورت قرضي به تيمي 
ديگر مي روند مثل مارسيال كه تاتنهام حاضر است او را 35ميليون 

يورو بخرد. احتمال جدايي دخه آ هم هست. جانشين او از ميان 
دوناروما و اوبالك انتخاب مي شود كه گزينه اوبالك 

خيلي نشدني است.

منچسترسيتي
اريك گارسيا و آگوئرو كه زياد بازي به آنها نمي رسيد و 

قراردادشان پايان يافته بود، راهي بارسلونا شدند. الپورت هم ممكن 
است با سرخي روبرتو معاوضه شود. گوارديوال عالقه زيادي به روبرتو دارد و 

فصل قبل هم مي خواست او را با كانسلو مبادله كند كه بارسا نپذيرفت. دليل اصلي 
انتشار شايعه عالقه سيتي به سرخيو راموس همين جدايي هاي گسترده در خط دفاعي 

است. شنيده مي شود در خط حمله، رحيم استرلينگ و برناردو سيلوا هم زياد از 
شرايط خود راضي نيستند و خواهان جدايي شده اند. حتي مدير برنامه هاي 

سيلوا او را به رئال مادريد پيشنهاد كرده. من سيتي پيشنهادها براي ژسوس 
و بنژامن مندي را گوش مي دهد اما رياض محرز هم ممكن است برود. 

با خريد احتمالي هري كين، بسياري از معادله هاي خط حمله حل 
مي شود. گوارديوال مي خواهد در فصل آينده نقش بيشتري به فيل 
فودن كه از او به مسي انگليس ياد مي شود، بدهد. اگر ژسوس كه 
مورد توجه تاتنهام است به عنوان بخشي از قرارداد كين به اين 
باشگاه لندني برود، معضل خريد كاپيتان تاتنهام حل خواهد 

شد. ظهور فيل فودن از تيم هاي پايه باعث شده كه باشگاه از 
گوارديوال بخواهد بازيكنان بيشتري از تيم جوانان به تيم 

اصلي بياورد و آنها را مورد آزمايش قرار دهد؛ بازيكنان 
گمنامي به نام هاي كول پالمر، ليام دالپ، رومئو 

الويا و جيمز مك آتي.

بايرن مونيخ
در بايرن غيراز اوپامكانو و سرمربي هيچ كسي 

هنوز جذب نشده. آالبا كه رفته، قرارداد بواتنگ هم به 
پايان رسيده و او شايد راهي ايتاليا يا آمريكا شود. زوله 

هم مورد توجه چند تيم ازجمله چلسي است. شايعه عالقه 
بايرن به خريد بوسكتس به دليل سن و دستمزد باالي 
اين بازيكن رد شده. ممكن است كينگزلي كومان 
هم به خاطر رو به پايان بودن مهلت قراردادش 
به فروش برسد. فعال منچستر او را مي خواهد. 

هنوز خبر داغي از نقل وانتقاالت 
بايرن مونيخ شنيده نمي شود.

ليورپول
كوناته از اليپزيش خريداري شد تا پديده اين 

سال هاي بوندس ليگا در فصل آينده بدون سرمربي 
و 2 مدافع مركزي موفقش )ناگلزمان و اوپامكانو به 
بايرن رفتند( به مصاف حريفان برود. رافينيا كه اين 
فصل ستاره ليدز بود پيشنهاد 32ميليون پوندي از 

ليورپول دارد. يوري تيلمانس هم براي پيوستن 
به اين تيم از لستر اعالم آمادگي كرده. شكيري 
شايد قرضي به فنرباغچه برود تا در كنار اوزيل 

بازي كند. گزينه بازگرداندن كوتينيو به 
ثمن بخس هم روي ميز مديران باشگاه 

است.

چلسي
ژيرو و تامي آبراهام باشگاه را ترك مي كنند. شايد 

ژيرو به ميالن برود و آبراهام قرضي به دورتموند. آبراهام و 
لوفتوس چيك مورد توجه استون ويال هم هستند اما به صورت 

قرضي. انتقال قرضي آبراهام به دورتموند مي تواند خريد 
هالند را آسان  تر كند. هالند فعال گزينه اصلي چلسي براي 

تقويت خط حمله است و هري كين از اين باشگاه كمي 
دور شده است. تياگو سيلوا يك فصل ديگر تمديد كرده 

اما شايد يك خريد دفاعي ديگر در راه باشد؛ كسي 
مثل زوله. باركلي، توموري و امرسون هم احتماال 

فصل آينده در تيم ديگري خواهند بود. لوكاكو هم 
فعال گزينه خط حمله همه تيم هاي دنياست، 

حتي چلسي و آرسنال اما اينتر براي او باالي 
100ميليون يورو مي خواهد.

يوونتوس
با بازگشت آلگري اوضاع براي ديباال خوب شده اما برعكس، 

 براي رونالدو اصال جالب نيست. همسر رونالدو گفته كه او در يووه 
مي ماند اما تالش مدير برنامه هايش براي بازگرداندنش به منچستر پس 

از ناكامي در بازگشت به رئال و همچنين انتقال به پاري سن ژرمن از چشم 
تيزبينان دور نمانده است. آلگري همچنان به پيانيچ عالقه دارد و اين بازيكن 
كه نتوانسته در تركيب بارسا جايي براي خودش دست وپا كند، ممكن است 

حتي قرضي به تورين برگردد. بوفون پس از 20 سال احتماال به پارما برمي گردد 
و تيم سابقش را در سري بي همراهي مي كند. اين دروازه بان افسانه اي يك 

فصل سابقه بازي در سري بي را زماني كه يوونتوس به دليل تباني سقوط كرده 
بود، دارد. انگار آلگري شخصا با دوناروما و لوكاتلي به توافق رسيده است. 

او نمي تواند با همان خط هافبك متوسط در دوران پيرلو و دروازه بان 
معمولي اش يعني شزني نتيجه بگيرد. در ميان تيم هاي بزرگ اروپايي 

از لحاظ استفاده از بازيكنان آكادمي، باشگاه يوونتوس با 0.3در 
رتبه آخر است و آژاكس اول. آلگري با كيه ليني هم تمديد 

كرده اما امسال قصد دارد نگاهي هم به محصوالت 
آكادمي بيندازد.

ميالن
پيولي به عنوان سرمربي ماندني شد. قرارداد زالتان هم 
يك فصل ديگر تمديد شد. براهيم دياز مي خواهد بماند، 

حتي به صورت قرضي و به رئال برنگردد. تئو ارناندس مدنظر 
پاري سن ژرمن است. با رفتن مانژوكيچ، خريد ژيرو از چلسي 
در حال رسمي شدن است. امين عدلي از تولوز در حال آمدن 

است اما چالهان اوغلو ممكن است برود، حتي شايد به يك تيم 
آسيايي. بازيكن ترك تبار چون از تمديد قرارداد سر  باز زده، 

رفتني خواهد بود. براي جانشيني او باشگاه بايد با اتلتيكو بر 
سر دي پائول از ادوينزه مبارزه كند. دوناروما قراردادش را به 
پايان برد و به صورت آزاد و رايگان جدا مي شود. هواداران ميالن 

خطاب به مالديني هشتگ زده اند كه راموس را به اين تيم 
بياورد. رابطه او با كاپيتان رئال هميشه خوب بوده 

است. تونالي از برشا هم ديگر گزينه 
خريد است.

اتلتيكو
سيمئونه كه با سالي 43ميليون يورو حقوق گران ترين 

مربي دنياست، بعد از فتح الليگا مي خواهد تيمش را تقويت 
كند. راز ماندگاري او همين حقوق باال و انتظار پايين از 

تيمش براي كسب همه جام  هاست. از زماني كه اين مربي 
آرژانتيني به مادريد آمده تاكنون والنسيا 18بار مربي 

عوض كرده، سويا و چلسي و اينتر و ميالن هر كدام 10بار، 
رئال و بايرن مونيخ و بارسلونا هر كدام 7بار، منچستر و 

تاتنهام و پاري سن ژرمن و دورتموند هر يك 6بار و ليورپول 
هم 5بار و سيتي و يوونتوس 4بار سرمربي خود را تغيير 
داده اند. برنامه او براي تقويت تيم شامل اين گزينه ها و 

احتماالت است؛ تريپيه ممكن است به فروش برسد، احتماال 
به منچستر، سائول هم همين وضعيت را دارد و مقصد او هم همين 

است. آلبا از بارسلونا مدنظر سيمئونه براي تقويت سمت چپ خط 
دفاعي و همكاري با لوويس سوارس در حمله هاست. ژائو فليكس مشتري 

خوبي ندارد، اما خريد دي پائول كاپيتان اودينزه قطعي به نظر مي رسد. 
موراتا يك فصل ديگر هم قرضي در يوونتوس مي ماند 

و 10ميليون يورو از اين طريق به اتلتيكو 
مي رسد.

آرسنال
گندوز كه يك فصل قرضي در هرتابرلين بازي كرد، به 

مارسي مي رود. ژاكا را مورينيو براي آاس رم مي خواهد. سبايوس 
و اودگارد پس از پايان قرارداد قرضي شان به رئال برمي گردند. بيرين 
هم ديگر قراردادي ندارد و باشگاه بايد يك مدافع راست جديد بخرد 

كه احتماال مزروعي از آژاكس خواهد بود. رحيم استرلينگ و رياض 
محرز هر دو يا يكي شان ممكن است از من سيتي خريداري شوند. جو 
ويالك كه نيم فصلي شگفت انگيز به صورت قرضي در نيوكاسل داشت 
و در 8 بازي پياپي آخرش موفق به گلزني شد برمي گردد. ايو بيسوما 

از برايتون مورد توجه آرسنال و چند باشگاه بزرگ ليگ برتري است. 
كوتينيو در ليست است اما ويليان قراردادش تمام شده و مي خواهد 

برود. آرون رمزي هم ديگر مورد توجه يوونتوس نيست و 
مي تواند برگردد اما دستمزدش 

باالست.

اينتر
با جدايي كونته و آمدن سيمونه اينتزاگي از التزيو، ممكن 

است برخي ستاره ها به فروش برسند. الئوتارو مارتينس مثل 
گذشته پيشنهاد ندارد اما اگر پيشنهادي بيايد، مالكان چيني 

باشگاه فورا او را مي فروشند. لوكاكو هم چندين مشتري بزرگ دارد 
و شايد با يك قرارداد 100 يا 110ميليون يورويي واگذار شود. اشرف 

حكيمي با پاري سن ژرمن به توافق اوليه رسيده. سنسي و بارال فروشي 
نيستند اما ويسنو و گاليارديني چرا. دي ماركو به اينتر برمي گردد اما 
معلوم نيست اينتزاگي او را بخواهد. اگر الئوتارو و لوكاكو به فروش 
برسند، والهوويچ از فيورنتينا گزينه 

اصلي خريد خواهد بود. او هم 
مشتريان زيادي دارد.

رئال مادريد
در مادريد فقط قرارداد آالبا نهايي شده. در مراسم 

معارفه پيراهن هاي فصل بعد عكس سرخيو راموس ديده 
نمي شود اما پيراهن شماره4او در فروشگاه ها موجود است. 

هنوز توافقي بين دوطرف براي تمديد حاصل نشده. سويا 
راضي شده كه ژول كونده را به رئال بدهد و از خير رقم فسخ 

قرارداد 80ميليوني اش بگذرد. به نظر مي رسد واران و راموس 
رفتني خواهند بود. درباره مارسلو خبر رسيد كه الهالل كه رقيب 
استقالل در مرحله بعدي ليگ قهرمانان است، او را مي خواهد اما 
هنوز تيمي براي جذب ايسكو و گرت بيل پيشقدم نشده. تاتنهام 

يك فصل ديگر بيل را قرضي مي خواهد. تكليف مربي هم هنوز روشن 
نيست. ظاهرا كونته به دليل درخواست باالي دستمزدش و شرايطي 

كه براي خريد بازيكن داشت از ليست گزينه ها خارج شده و احتماال 
به تاتنهام برود. در رئال اين مربي نيست كه بازيكن مي خرد و براي همين 
باشگاه او را خط زده است. رئال دوباره به سمت كارلو آنچلوتي رفته و مي خواهد 

او را برگرداند. كارلتو همان كسي بود كه دسيما يا دهمين قهرماني ليگ قهرمانان را براي 
رئال آورد اما به دليل بازي ندادن به گرت بيل عذرش خواسته شد. شايد رائول 

به عنوان دستيار مربي ايتاليايي مشغول به كار شود؛ همان روندي را كه 
زيدان طي كرد. گاليتيه، سرمربي ليل رأي نياورده، پوچتينو هم 

با پاريس قرارداد دارد. كارلتو فعال در دسترس ترين 
گزينه است.
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از يزداني ياد بگيريد

جان محسن قاسمي در خطر است

به نظر مي رسد پاداش هايي كه براي مدا ل هاي بازي  هاي المپيك 
توكيو تعيين شده، كارشناسي درستي نداشته است، حداقل در 
كشتي كه اينطور است. براي مدال طال ۲ ميليارد تومان، مدال نقره 
يك ميليارد و۲50ميليون تومان و مدال برنز 750ميليون تومان 
پاداش تعيين شده. اما كسي كه در كشتي مدال برنز گرفته چرا 
بايد 500ميليون تومان از مدال نقره كمتر بگيرد؟ هم نفري كه سوم 
المپيك مي شود و هم كسي كه مدال نقره به دست مي آورد، در يك 
كشتي شكست مي خورند. نفري كه سوم مي شود كار سخت تري 
هم دارد، او بايد اينقدر انگيزه داشته باشد كه در ديدار رده بندي 
دستش خالي نماند. مدال طالي المپيك ارزش بااليي دارد و حتي 
پاداش ۲ ميلياردي هم برايش كم است ولي اختالف 500ميليوني 

نقره و برنز مي تواند انگيزه ورزشكاران را پايين بياورد.

حسن يزداني بعد از اينكه با انتشار متني از فضاي مجازي خداحافظي 
كرد، حاال هم گوشــي همراهش را از خودش دور كرده است. در 
اردوي تيم ملي همه كشتي گيران ساعت 10شب بايد گوشي هاي 
همراهشان را تحويل بدهند و تا موقع صبحانه نمي توانند از گوشي 
استفاده كنند. اما حسن يزداني خيلي وقت ها گوشي اش را تحويل 
نمي گيرد و حتي دو سه روز بدون گوشــي مي ماند. او فقط زماني 
گوشي اش را تحويل مي  گيرد كه بخواهد با خانواده اش تماس بگيرد. 
يزداني را با ورزشكاراني مقايســه كنيد كه دائم در فضاي مجازي 
فعالند. يزداني با اينكه شانس زيادي براي كسب مدال در توكيو دارد، 
هميشه نخستين نفر است كه سر تمرين حاضر مي شود و آخرين نفر 

محل تمرين را ترك مي كند.

قطعي مكرر برق، جان محسن قاسمي، قهرمان آسيا  را كه با كمك 
دستگاه زندگي مي كند، به  خطر انداخته است. محسن قاسمي سال 
گذشته در كمپ ترك اعتياد مورد حمله مسئوالن كمپ قرار گرفت 
و با ضرباتي كه به سر و صورتش وارد شد تا مدت ها در كما بود. خانواده 
محسن با تجهيز كردن خانه به دستگاه اكسيژن و وسايل پزشكي او 
را به منزل بردند ولي قطعي مكرر برق سبب شده  اكسيژن رساني به 
او به خوبي انجام نشود و دچار تشنج شود. موضوع ديگر درباره اين 
قهرمان اين است كه ضاربان او با قيد وثيقه آزاد هستند و اين مسئله 

سبب گاليه خانواده قاسمي از دستگاه قضايي شده است.

زير يك خم

اختالف 500ميليوني!

ادرفهچناپتهدر
راختفايدرمهليگ
تنسحاقماوماگل

دشاكمدارگنلچ
اراتيسهشراهم
دضتوكيابيمومع
حاوراموجهقشم
داشردورطماوها

يكتدوساكرتفد
امريايضارانيك
رانيجعرازابا
روبنزايندادر
يداويهدبايتوت
يولعگرزبدراوان
لشارهماهبرنرك
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افقي:
 1- پهلوان توراني كه به دست 
رستم كشته شد- براي كاهش 
اصطــكاك در قطعه هــاي 

متحرك به كار مي رود
۲- خودروی باربري- داستان 

كوتاه- نخست
3- پايتخــت ايتاليا- وضعيت 

دشوار- گلي درشت و معطر
4- معيــار- ســوراخ كردن- 

حواري خائن
تحقيرآميــز-  ســخن   -5

سالخورده
6- طــالق- ســبز مايــل به 

خاكستري- روزها
7- تــرس آور- شــهري در 

خوزستان- وسط
8- لقب خواجه سرايان- نوعي 
پنير نيمه ســخت كه از شير 
خالص بز تهيه مي شود- تالش

9- رمق آخر- دربازكن برقي 
ســاختمان- فيلسوف آلماني 
قرن هجدهم كه با فلسفه كانت 

مخالف بود
10- پوست دانه گندم- نيكو 
رو- نوعــي پارچه بــا الياف 

مصنوعي
11- فتنه انگيزي- از نزوالت 

الهي
1۲- سفره نشــين- جهــان 

ديگر- كلمه پرسشي

13- حيرت- از انواع خرما هاي 
ايران- خواري

14- آينده- همســر حضرت 
ابراهيم)ع(- موزون

15- غذاي گيالني با برگ سير 
و تخم مرغ- مجموعه شعري از 

سهراب سپهري 
  

عمودي:
1- گرامــي- كشــورهاي 
عقب مانده يا در حال توسعه- 

سنگ آسياب
۲- دربردارنده- در بنايي براي 
گرفتن درز هــا به كار مي رود- 

ورودي خانه هاي قديمي
3- اندك- اثري از شاتو بريان 
فرانســوي- از فرمانروايــان 

آل زيار 
4- از ارز هاي ديجيتال- تبذير

كره جنوبــي-  پــول   -5
ديپلماتيك- پايان

6- نوعــي ماهــي جنــوب- 
سرخوش و ســرحال- امر به 

يافتن
7- قيمتي- كتاب زرتشــت- 

قديمي ترين پل اصفهان
8- دختران عرب- عداوت- از 

قبايل مدينه در صدر اسالم
9- نوعي حلوا- بيماري كليه- 

پاك از تهمت
10- مو طاليــي- راديكال- 

نسبت دادن خطا به كسي
11- زادگاه- هنر ششم- روزگار

1۲- روي قاب پنجــره مي اندازند- 
فراينــد تبديل فراورده هــاي نفتي 

سنگين به سبك تر
13- نوعــي انگور دانه ريز- قســم- 

مخفف اگر
14- مــژده- خانــدان رســول 

اكرم)ص(- زيور
15- ديدني فوتبال- آشــپز نيكوكار 

ضحاك- شاداب
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محسن محمود  صفري 
روزنامه نگار

 بليت احسان حدادي
 در دست پزشكان

فدراسيون دووميداني ويدئويي منتشر كرد كه در آن پاكزاد، پزشك 
متخصصي كه حدادي در آمريكا به او مراجعه كرده بود، از وخامت 
وضعيت مهره هاي كمر او مي گفت. هفته هاي گذشته خبر جنجالي 
دووميداني اين بود كه حــدادي، پرتابگر ديســك به احتمال زياد 
بازي هاي توكيو را از دســت مي دهد. اين ورزشــكار در گفت وگو با 
اشكان ارديبهشت، پزشك فدراسيون دووميداني گفته بود كمردرد 
دارد. حســين توكلي، مربي بدنســاز حدادي نيــز در گفت وگو با 
همشهري مدعي شد وضعيت حدادي نگران كننده است و به احتمال 
زياد نياز به جراحي دارد اما ارديبهشــت تأكيد داشت كه تا حدادي 
به ايران نيايد چيزي مشخص نمي شود و پزشكان بايد درباره او نظر 

بدهند.
ديروز توضيحات پاكزاد بــه صحبت هايي كه توكلــي پيش از اين 
داشت، نزديك بود. پاكزاد با توجه به تصاوير ام آر آي حدادي نظر داده 
است كه كانال عصبي او تنگ شــده، بعضي از ديسك هاي او بيرون 
زده و احتمال دارد كه براي درمان به جراحي نياز داشته باشد. پاكزاد 
گفته از وضعيت حدادي شگفت زده شده است، چراكه شرايط كمر 
او در تصاوير خيلي وخيم تر از چيزي است كه خودش حس مي كند.

آيا احســان حدادي با اين كمردرد بــه بازي هــاي المپيك اعزام 
مي شود؟ نظرها درباره حدادي متفاوت است. بعضي ها كه هميشه به 
مصدوميت هاي بدموقع او قبل از بازي هاي المپيك مشكوك بوده اند 
حتي به صحت اين ويدئو و صحبت هاي پزشك هم ترديد دارند. اما 
آنهايي كه فني تر به موضوع نگاه مي كنند، مي گويند آسيب ديدگي 
او واقعي است. البته اين ســؤال هم وجود دارد كه چرا درست ۲ماه 
قبل از شروع المپيك بايد اين مصدوميت خودش را نشان دهد و آيا 
اين آسيب ديدگي مي تواند تازه باشد؟ از نظر آنها مصدوميتي كه به 
جراحي نياز دارد، حتما بايد ســابقه يكي دوساله داشته باشد و اگر 

كمردرد حدادي تازه نيست، چرا اردوهاي پرهزينه او در آمريكا ادامه 
پيدا كرده است.فدراسيون دووميداني ديروز موضع خاصي در اين باره 
نداشت و به انتشار ويدئو بســنده كرد. علي رضايي، دبير فدراسيون 
به همشهري  مي گويد: »ما نمي توانيم هيچ نظري درباره او بدهيم و 
همه  چيز را به روزي موكول مي كنيم كه ايشان به ايران بازگردند.« 
حدادي ۲1خرداد به ايران مي آيد و قرار اســت دو فدراسيون براي 
او تصميم بگيرند. رضايي مي گويد: »بــراي ما فصل الخطاب نظري 
است كه فدراسيون پزشكي در مشورت با كميته پزشكي فدراسيون 
ما مي دهد. نخســتين چيزي كه براي ما در اولويت است، سالمتي 
ورزشكار است.« اما چرا آســيب ديدگي حدادي دير تشخيص داده 
شــد؟ رضايي توضيح مي دهد: »فدراســيون پزشكي ورزشي مدام 
همه ورزشكاراني را كه به بازي هاي المپيك مي روند، رصد مي كند. 
آسيب ديدگي با همه قهرمانان ورزشي هست، بعضي از ورزشكاران 
در خيلي مواقع با دردهايشان تمرين مي كنند. حدادي در المپيك 
قبلي هم مصدوم بود. در لندن هم با اينكه كتف درد داشت و كتفش 

را با باند بسته بود، مسابقه داد.« 
اين توضيحات رضايي شــايد بــراي همه قانع كننده نباشــد. نظر 
منتقدان فدراسيون اين است كه حدادي از روزي كه در دووميداني 
عنوان ستاره را گرفت اگر مســتقل از فدراسيون تمرين نمي كرد و 
بزرگ تري در كنار خودش داشت، شايد كمتر دچار مشكل مي شد. 
او به غير از المپيك لندن كه توانست مدال نقره بگيرد، در دو المپيك 
ديگر شركت كرد؛ در المپيك پكن به خاطر مصدوميت كتف نتيجه 
نگرفت و در المپيك ريو به خاطر مصدوميــت زانو. اينكه او با وجود 
مصدوميت در چهارمين المپيك عمرش هم شــركت مي كند يا نه، 
سؤالي است كه پزشكان فدراســيون بعد از بازگشت حدادي به آن 

پاسخ خواهند داد.

 فدراسيون پزشكي ورزشي و كميته پزشكي فدراسيون دووميداني 
تصميم مي گيرند احسان حدادي با توجه به مصدوميتش به بازي هاي المپيك توكيو 

اعزام بشود يا نه
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   درمانگاه كهريزك دائر شود
90سال قبل خير نيك انديش خانم فخرالدوله مكان آسايشگاه 
فعلي كهريزك را به عنوان درمانگاه وقف كردند اما سال هاست 
اين نيت واقف عملي نشده است. مدتي قبل از انقالب اين مكان 
درمانگاه بود بعد از جنگ توســط ســازمان بهزيستي به محل 
درمان نيروهاي دفاع مقدس تبديل شد و بعدتر جانبازان سرافراز 
در آن نگهداري مي شــدند. بعدها هم بهزيستي آن را به مكان 
نگهداري ســالمندان و معلوالن اختصاص داد و سال ها به اين 
روال ادامه يافت تا اينكه با پيگيري هاي صورت گرفته آسايشگاه 
كهريزك به مكان ديگري منتقل شــد و از آن زمان تاكنون از 
تبديل اين مركز بــزرگ به مركز درماني كــه نيت اصلي واقف 
بود غفلت شده درحالي كه اين منطقه هيچ درمانگاهي ندارد و 
به شدت به چنين مكاني نياز دارد. لطفا مسئوالن شهري به اين 

امر توجه كنند.
كهن روز از كهريزك تهران 

  آسفالت خراب، عامل ترافيك جاده مخصوص در محدوده 
شهريار

جاده انديشه - شهريار به سمت جاده مخصوص كرج حدفاصل 
اول پل تا انتهاي پل كرمان خودرو، آسفالت به شدت تخريب شده 
و عامل ترافيك سنگين به خصوص در ساعات ابتدايي صبح است. 

لطفا به فكر مردم باشند و اين مشكل را حل كنند.
محمودي از شهريار 

روابط عمومي شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه 
پيرو انتشار پيام مردمي با عنوان طرح هاي كتابخواني در مترو و 
اتوبوس چه شدند؟ در ســتون با مردم روز 22ارديبهشت پاسخ 

داده است: 
با سالم، احتراما ضمن تشكر از مسافرمحترم، به اطالع مي رساند 
 شــركت بهره برداري متروي تهران در راســتاي سياســت هاي
كالن شهرداری تهران و با شعار ايجاد كتابخانه اي به وسعت يك 
شهر، ترويج كتاب و كتابخواني را در راس برنامه هاي فرهنگي خود 

قرار داده كه در ادامه به بخشي از اين فعاليت ها اشاره مي شود. 
با توجه به سؤال مطرح شــده بايد گفت كه قرار دادن كتاب در 
مترو مشكالتي نظير خارج كردن كتب از جايگاه هاي تعبيه شده 
توسط برخي از مسافران و در نتيجه لزوم تامين هميشگي كتاب 
و نيز عدم نظارت بر محتواي برخي كتــب خارج از طرح را ايجاد 
مي نمايد. لذا معاونت امور فرهنگي و اجتماعي شركت بهره برداري 
مترو جهت پيشگيري از موارد فوق  و با هدف حفظ محيط زيست 
و صرفه جويي در مصرف كاغذ اقــدام به اجراي طرحي جايگزين 
با عنوان»كتابرو« درتمامي ايســتگاه هاي مترو كرده اســت. در 
طرح خالقانه كتابرو كه براي نخستين بار در متروي تهران اجرا 
مي شود، مسافران با اســتفاده از تلفن همراه و اپليكيشن طاقچه 
امكان دانلــود 12000عنوان كتاب الكترونيــك را در محدوده 
جغرافيايي كليه ايســتگاه هاي متروي تهران و حومه به صورت 
رايگان دارا هستند. از ديگر طرح هاي اجرا شده در مترو در زمينه 
ترويج كتاب و كتابخواني، طرح بخوان است كه طي 3دوره در مترو 
اجرا شده است. در اين طرح بريده  كتاب هاي جذاب و پرمخاطب 
در زمينه هاي مختلف روي كتيبه هاي داخل قطار اكران شــد. 
همچنين نخستين كتابخانه عمومي با بيش از 5000عنوان كتاب 
در ايوان انتظار ايستگاه ميدان حضرت وليعصر)عج( در مرداد ماه 
سال 99افتتاح شد. اين شركت اميدوار است با اجراي طرح هاي 
مذكور، گامي مؤثر در راستاي ارتقاي فرهنگ مطالعه و كتابخواني 

برداشته باشد.

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

پاسخ مسئوالن

مرگ هولناك 3كودك در آتش سوزي كپر
3كودك روستايي هنگام بازي 
با گاز پيك نيــك كپري باعث 
آتش ســوزي در كپر شدند و 
هر 3نفر جان خــود را در ميان 
شعله هاي آتش از دست دادند.

به گــزارش همشــهري، اين 
حادثه روز دوشنبه در منطقه 
عشايري جهانگيرآباد راسك 

در جنوب استان سيســتان و بلوچســتان اتفاق افتاد. ماجرا از اين قرار بود كه 
2خواهر و برادر و دخترعموي شــان كه هر 3حدود 7ســال داشــتند در خانه 
كپري شــان مشــغول بازي بودند. آن زمان هيچ كس در كپر نبود و آنها به دور 
از چشم پدر و مادرشان سراغ كپســول گاز پيك نيك رفتند و مشغول بازي با 
آن شدند. در يك لحظه كپسول كه روشن بود واژگون شد و روي زمين افتاد و 
همين اتفاق كافي بود تا كپر دچار آتش سوزي شود. خانه روستايي كه از چوب 
و برگ درختان خرما ساخته شده شعله ور شد و 3كودك خردسال راهي براي 
فرار از آتش نداشتند. همزمان والدين آنها كه متوجه حادثه شده بودند و جان 
عزيزان شان را در خطر مي ديدند تالش كردند آنها را نجات دهند اما ديگر كار از 
كار گذشته بود و آتش همه كپر را در بر گرفته بود. در اين شرايط با هر قيمتي كه 
بود 3كودك از آتش بيرون كشيده شدند اما 2نفر از آنها به دليل سوختگي جان 
خود را از دست داده بودند و سومين كودك كه او هم دچار سوختگي شديدي 
شده بود براي مداوا به بيمارستان واليت راسك منتقل شد اما ساعتي بعد به دليل 
شدت جراحات وارده ناشي از سوختگي روي تحت بيمارستان جانش را از دست 
داد. در همين حال زيد دهقاني، بخشدار مركزي راسك در اين باره گفت: 3كودك 
بازيگوش به دور از چشم والدين خود سراغ پيك نيك رفته بودند كه آتش سوزي 

آغاز شد و اين حادثه دلخراش اتفاق افتاد. 

مرد چيني دستگير شد
مرد چيني كه چند روز قبل با انتشار تصاويري 
مدعي شــده بود كه با دختران ايرانی رابطه 
برقرار كرده است، در عوارضي كاشان توسط 
پليس دستگير شــد. به گزارش همشهري، 
از چنــد روز قبل تصاويري در شــبكه هاي 
اجتماعي منتشر شد كه در آن مردي چيني 
مدعي بود مدت هاســت كه در تهران اقامت 
دارد و در اين مدت با دختــران ايراني رابطه 
برقــرار كرده اســت. از همــان روز به دليل 

حساسيت ماجرا پليس تحقيقات گسترده اي را در اين خصوص آغاز كرد. شواهد 
اوليه از صحت اين ادعا حكايت داشت. به همين دليل حكم جلب اين تبعه كشور 
چين صادر شــد تا ابعاد پنهان اين ماجرا مشخص شود. بررسي ها در اين خصوص 
ادامه داشت تا اينكه روز گذشته دادستان كاشــان از دستگيري اين متهم تحت 
تعقيب در عوارضي كاشــان خبر داد. روح اهلل دهقاني به مهر گفت: تبعه چيني كه 
عامل انتشار تصاويری از روابط خصوصي با دختران ايراني بود در كاشان دستگير شد. 
وي با اشاره به انتشار تصاوير خصوصي مرد چيني با دختران و زنان ايراني در فضاي 
مجازي گفت: انتشار اين تصاوير واكنش هاي زيادي را از طرف هموطنان ايراني در 
پي داشت و پرونده، چند شاكي خصوصي دارد و به همين دليل متهم دوشنبه شب 
در عوارضي كاشان دستگير شد و ضمن تفهيم اتهام با اعمال ماده 121 تحت الحفظ 

به تهران منتقل خواهد شد.

 شهادت ۲خلبان اف 5 
در پايگاه چهارم شکاری دزفول

 خواستگار فريبكار
 زنداني محكوم به قصاص بود

 خواستگار دختر 20ساله كه مدعي بود 
مهندس مقيم استراليا است در حقيقت داخلی

يك محكوم به قصاص بود كه قصد داشت 
با فريب دختر جوان 4ميليارد تومان كالهبرداري كند تا 

رضايت خانواده مقتول را بگيرد.
به گزارش همشهري، مدتي قبل دختر 20ساله اي به نام 
آرزو راهي اداره پليس شد تا از جواني كه به اتهام قتل به 
قصاص محكوم شده و در زندان بود به خاطر تهديدهايش 

شكايت كند.
او در تشــريح اين ماجرا گفت: چند وقت قبل از طريق 
اينستاگرام با پسري آشنا شدم. خودش را آرين معرفي 
می كرد و مي گفت كه مهندس است و در استراليا زندگي 
مي كند. گاهي از طريق فضاي مجازي به من زنگ مي زد 
و طوري وانمود مي كرد كه ســرش خيلي شلوغ است. 
مي گفت كارخانه دار است و بايد به كارهايش رسيدگي 
كند. او وعده داد كه به زودي به ايــران برمی گردد و به 
همراه خانواده اش كه در يكي از استان هاي جنوبي كشور 
زندگي مي كنند به خواستگاري ام مي آيد. اما همه اينها 
دروغ بود. مدتي كه گذشت متوجه رفتارهاي مشكوكش 
شدم. مي دانســتم كه حقايقي را از من پنهان مي كند. 
تا اينكه پي به راز او بردم. خواســتگار قالبي من نه تنها 
مهندس و مقيم استراليا نبود بلكه يك قاتل محكوم به 
قصاص بود كه در يكــي از زندان ها در حبس بود. وقتي 
فهميد كه پي به رازش برده ام گفت كه چند ســال قبل 
زماني كه سركرده يك باند سرقت بوده در جريان سرقت 
از يك طالفروشي در اطراف تهران، يكي از افرادي را كه 
در مغازه كار مي كرد با شليك گلوله به قتل رسانده بود. 
او مدتي فراري بود اما ســرانجام دستگير و در دادگاه به 
قصاص محكوم شده بود. حكمش در ديوان عالي كشور 
هم تأييد شده بود. او برايم شرح داد كه تا پاي چوبه دار 
هم رفته اما در لحظه هاي آخر زمانــي كه طناب دار به 
گردنش بوده توانسته از اولياي دم مهلت بگيرد و به زندان 
برگردد. در نهايت اولياي دم راضي شده بودند به شرط 

دريافت 4ميليارد تومان از قصاص بگذرند او با من دوست 
شده بود تا براي گرفتن رضايت به او كمك كنم.

اجيركردن آدمكش
دختر جوان در ادامه شكايت خود گفت: وقتي مرد قاتل 
حقايق را بازگو كرد به شدت وحشت كردم. او را در فضاي 
مجازي بالك كردم تا برايم مزاحمــت ايجاد نكند. اما 
او دســت بردار نبود. پيامي فرستاد و تهديد كرد كه اگر 
ارتباطم را با او قطع كنم جانم را مي گيرد. مي گفت بيرون 
از زندان، افرادي دارد كه اگر از آنها بخواهد مرا با ماشين 
زير مي گيرند و مرگم را تصادف جلوه مي دهند. تهديد 
كرد كه يك بار دست به آدمكشــي زده و برايش خيلي 

راحت است تا مرا هم به قتل برساند.
آرزو ادامه داد: چند روز بعد از اين تهديدها متوجه شدم 
فردي مرا زيرنظر دارد و تعقيبم مي كند. او همان آدمكش 
اجير شده بود كه قصد داشت با ماشين مرا زير بگيرد اما 
من هوشيار بودم و متوجه شدم. هدفش ترساندن و زهر 
چشم گرفتن بود و مي خواســت به من نشان بدهد كه 
اگر با او همكاري نكنم به راحتي جانم را مي گيرد. همه 
اين تهديدها براي اين بود كه من يا پول ديه خواستگار 
قالبي ام را تهيه كنــم و يا نزد اولياي دم بــروم و از آنها 

بخواهم كه مبلغ ديه را كم كنند.
وي گفت: وضع مالي خانواده ام خوب اســت، اما جرأت 
نمي كردم به پدرم چيزي بگويم. من حتي نزد اولياي دم 
هم رفتم اما آنها حاضر نشدند مرا مالقات كنند. اين در 
حالي بود كه تهديدهاي مرد زنداني ادامه داشت و ديگر 
نتوانستم اين وضعيت را تحمل كنم و تصميم گرفتم با 

همه اين تهديدها از او شكايت كنم.

انكار تهديد
با شــكايت دختر جوان، پرونده اي در دادسراي جنايي 
تهران تشكيل شد و با شناسايي جوان محكوم به قصاص 
گوشــي وي كه قاچاقي در زندان از آن استفاده مي كرد 

توقيف شــد. مرد اعدامي در بازجويي هــا منكر تهديد 
دختر جوان و اجيركردن آدمكش شد.  اين درحالي بود 
كه در بررســي تلفن همراه وي، پيام هاي تهديد آميز او 
به دست آمد. با كشف اين پيام ها جوان محكوم به قصاص 
ادعا كرد: پس از آشــنايي با آرزو در فضاي مجازي به او 
حقيقت را گفتم و توضيح دادم كه تنها شرط آزادي من 
گرفتن رضايت خانواده مقتول است. او اما به حدي عاشقم 
بود كه مي گفت همه مشــكالت را حل مي كند. حتي 
مي خواست پيش از آزادي به زندان بيايد و با من ازدواج 
كند و مي گفت قرار ازدواج در زندان بگذاريم اما من قبول 
نكردم و گفتم پس از آزادي از زندان، به خواستگاري اش 
مي روم. وي ادامه داد: او به خاطر عشق و عالقه اي كه به 
من داشت، خودش به دنبال پرونده ام افتاده و مي خواست 
هر طور شده مبلغ ديه را تهيه كند. حتي مي گفت با چند 
خير صحبت كرده و از پدرش خواسته تا كمك كنند و 
من به زودي آزاد شــوم. من نه آدمكش اجير و نه آرزو 
را تهديد كردم. هر كاري او انجام داده به خاطر عشــق و 
عالقه بوده اســت و حاال نمي دانم چرا تصميم گرفته از 

من شكايت كند.
با وجود انكار مرد محكوم بــه قصاص، پرونده اي در اين 

خصوص تشكيل شده و تحقيقات همچنان ادامه دارد.

اجيركردن آدمكش، نقشه عجيب 

قاتل محكوم به قصاص براي گرفتن 

رضايت خانواده مقتول

قتل عام 8عضو يك خانواده 
در زاهدان 

قتل عام 8عضو يك خانواده شــامل 2زن، 3پسر و 3دختر در زاهدان 
كارآگاهان پليس اين شهر را با معمايي جنايي روبه رو كرده است. اين 
جنايت درحالي رقم خورده كه حاال ســاكنان محل وقوع جنايت از 

حادثه اي كه در نزديكي شان رخ داده وحشت كرده و شوكه شده اند.
به گزارش همشــهري، ظهر ديروز يكی از نزديــكان اين خانواده  كه 

ساكن در يكي از محله هاي شــهر زاهدان بود، پس از آنكه هيچ يك 
از اعضاي خانواده به تماس هاي تلفني پاســخ ندادند، نگران شده و 
جلوي خانه شــان رفت. او چند مرتبه زنگ خانه را زد اما كسي در را 
باز نكرد. اعضاي اين خانواده معمــوال در خانه بودند و عجيب بود كه 
حاال هيچ كدام جواب نمي دهند. به همين دليل او كه دلشوره گرفته 
بود با كمك چند نفر ديگر در را باز كرد و وارد شد؛ اما صحنه اي را كه 
در خانه به چشم مي ديد باور نمي كرد. هركدام از اعضاي اين خانواده 
شامل 2زن، 3پسر و 3دختر در گوشه اي از خانه غرق در خون افتاده و 
جان شان را از دست داده بودند. دقايقي بعد از اين ماجرا نخستين گروه 
از مأموران پليس خود را به محل جنايت رســاندند. هنوز معلوم نبود 

چه كسي و با چه انگيزه اي دست به اين كشتار خانوادگي زده است. در 
همان دقايق اوليه به دستور بازپرس جنايي تحقيقات براي روشن شدن 
پشــت پرده اين جنايت كليد خورد. بررسي اجســاد قربانيان نشان 
مي داد كه حدود 10ساعت از زمان مرگ آنها مي گذرد و به احتمال زياد 
جنايت نيمه شب اتفاق افتاده است. در اين بين تعدادي از همسايه ها 
نيز به پليس گفتند كه شب گذشته از اين خانه صداهايي شنيده اند 
اما هيچ كدام جرأت نكرده بودند از خانه بيرون بروند. در اين شرايط 
بود كه اجساد كشته شدگان به پزشكي قانوني منتقل و بررسي هاي 

پليسي در اين باره ادامه يافت.
در همين حال سرهنگ محمود سعادتي، فرمانده انتظامي شهرستان 

زاهدان درباره اين حادثه هولناك گفت: ساعت 12:30ظهر سه شنبه 
اين جنايت به پليس گزارش و از همان دقايق اوليه تحقيقات در اين 
خصوص آغاز شد. وي درباره سرنوشــت پدر اين خانواده گفت: پدر 
خانواده به علت محكوميت جرايم مواد مخــدر از مدتي قبل به زندان 
افتاده بود اما چون رأي او باز بود گاهي آزاد بود كه ساعت 13:20روز 
دوشنبه  خودش را به زندان معرفي كرده است و هم اكنون در زندان 
به ســر مي برد. وي ادامه داد: بــا حضور مأمــوران در صحنه جنايت 
مشخص شد، احتماال شــب قبل اين 8نفر با شــليك گلوله به قتل 
رســيده اند و هم اكنون كارآگاهان پليس آگاهي به دنبال شناسايي 

عامل يا عامالن اين جنايت هستند. 

2خلبان نيروي هوايي كشورمان در حادثه اي زميني در پايگاه 
چهارم شكاري دزفول به شهادت رسيدند.

به گزارش همشــهري، علي فرهمندپور، فرماندار ويژه دزفول 
گفت: حادثه زميني براي هواپيماي آموزشي اف5 پايگاه چهارم 
شكاري دزفول باعث شــهادت 2خلبان اين جنگنده شد. وي با 
بيان اينكه اين حادثه روي زمين رخ داده گفت: تاكنون هيچ پرواز 

هوايي انجام نشده كه دچار سانحه شود. همه پروازها در رادارها 
قابل رصد هستند و اينكه گفته شده هواپيما پس از پرواز، سقوط 

كرده به هيچ عنوان صحت ندارد.
فرماندار ويژه دزفــول با بيان اينكه در ايــن حادثه 2 خلبان به 
شهادت رسيدند، گفت: ابعاد اين حادثه توسط تيم ارزيابي كه از 

تهران به دزفول آمده اند در حال بررسي است.
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مظفريبيانكرد:تاپايانتابســتان،
كانونموسيقيمعاصر،معماريوشهر،
نيومديا،ديزاينوسينماتكآغازبهكار
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ث
مك

بازديد از موزه هنر هاي معاصر تهران با دو 
نمايشگاه نهان برعيان و پرسونا از هجدهم گزارش

و 25خرداد امكان پذير اســت به گزارش 
همشهري، روز گذشــته در محل موزه هنرهاي معاصر 
تهران، هادي مظفري، مديركل هنرهاي تجسمي، احسان 
آقايي، رئيس موزه هنرهاي معاصر تهران، شهريار حاتمي، 
كيوريتور نمايشگاه »نهان بر عيان« و امير راد كيوريتور 
نمايشگاه »پرسونا« برنامه هاي موزه و هنر هاي تجسمي 
در تابستان 1400را معرفي كردند. احسان آقايي، رئيس 
موزه هنرهاي معاصر تهران گفت: در رويكرد جديد موزه 
هنرهاي معاصر تهران قرار گذاشتيم 2 نمايشگاه به صورت 
همزمان در گالري هاي موزه افتتاح شوند. بر همين اساس، 
نمايشــگاه اول با عنوان نهان بر عيــان 18 خرداد ماه و 
نمايشگاه دوم با عنوان پرسونا شامل مجموعه آثار اندي 

وارهول 25 خردادماه افتتاح مي شوند.

نهانبرعيان
شهريار حاتمي، دبير نمايشگاه نهان بر عيان نيز درباره اين 
نمايشگاه گفت: نمايشگاه نهان بر عيان؛ مهندسي تصوير 
در نگارگري ايران، براســاس پروژه پژوهشي من بود كه 
درباره پيوند علم و هنر در سده 8 تا 11 هجري ايران است 
و به صورت تخصصي به نگارگري مي پردازد. اين نمايشگاه 
به صورت تخصصي روي هندســه تصوير كار مي كند و 
هدف اين بوده كه هندسه دانان ايراني چه كساني بودند و 
نگارگران ايراني از چه علمي در كارشان بهره مي گرفتند.

وي تصريح كرد: اين پژوهش مشخص كرد كه دستور زبان 
مشتركي بين هنرهاي ايراني وجود دارد كه ريشه مشترك 
در علم هندســه دارند. اين نمايشــگاه در ابتدا با تاريخي 
تصويري از 300 سال نقاشي ايران، نمايش را براساس كتاب 
»جامع الطوايف« رشيدي شروع مي كند و تا »شاهنامه شاه 
عباســي« پيش مي رود. همچنين در نمايشگاه به حضور 
هندســه در نمايشــگاه پرداختم كه در 6 اليه به نمايش 
گذاشته مي شود. حاتمي افزود: اين نمايشگاه مي تواند به 
هنرمندان شاخه هاي ديگر كمك كند؛ چراكه اين پروژه  

صد درصد فرهنگي و پژوهشي است.

پرسونا
امير راد، دبير نمايشــگاه مروري بر آثار پرسونا )شامل آثار 
اندي وارهول از گنجينه موزه هنرهاي معاصر تهران( با بيان 
اينكه تعداد ۷ اثر از آثار اندي وارهول به نمايش گذاشــته 
مي شود، درباره اين نمايشگاه گفت: برنامه موزه هنرهاي 
معاصر تهــران مبني بر نمايش 2 مجموعه آثار اســت كه 

يكي از آنها پژوهشي است و بخش ديگر به نمايش گنجينه 
موزه مي پردازد. در نمايشگاه پرسونا، قصد داشتيم خوانش 
ديگري از مجموعه آثار اندي وارهول را ارائه دهيم و خوانشي 
كه پيشنهاد شــد عنوان آن »پرسونا« شد. پرسونا؛ مفهوم 
كلي تصوير انسان در موقعيت هاي گوناگون است يا ماسك 
و نقابي اســت كه ما بر چهره مي گذاريم. وي توضيح داد: 
كليت آثار اين است كه تكثيري از پرسوناهاي اندي وارهول 
را نمايش دهيم كه با خوانشــي ديگر مي توانيم به چهره 
واقعي او پي ببريم. در واقع خوانش اين مجموعه به ما كمك 
مي كند كه اليه هايي از اندي وارهول را كه مي شناسيم كنار 

بگذاريم و به شناختي عميق تر و دقيق تر از او برسيم.

مسئوالن جشنواره كن امسال درنظر دارند ضمن رعايت 
پروتكل هاي بهداشــتي و بــا توجه به تســريع در روند 
واكسيناسيون و احتمال كاهش مخاطرات و موارد ابتال 
به ويروس كرونا، هفتاد و چهارمين دوره اين جشــنواره 
معتبر ســينمايي را از تاريخ 6 تا 1۷ژوئيه)15تا 26تير(  
به صورت حضوري برگزار كنند. در اين دوره از جشنواره 
افرادي در جشنواره حضور خواهند داشت كه داراي كارت 
واكسيناسيون و تست منفي كرونا باشند. همچنين زدن 
ماسك در تمام رويدادهاي اين جشنواره الزامي خواهد 
بود. در سالن هاي سينما و مراكز محل برگزاري جشنواره 
 نيز پروتكل هاي بهداشتي  به طور كامل رعايت خواهد شد.

كمتر از يك هفته مانده به اعالم فهرست رسمي فيلم   هاي 
حاضر در جشنواره كن 2021 گمانه زني ها درباره فيلم هاي 
 حاضر در اين دوره از جشــنواره همچنــان ادامه دارد. 
سايت ســينه اروپا نيز به تازگي جديد ترين گزارش خود 
از پيش بيني ها درباره فيلم هاي حاضر در جشنواره كن 

را انتشار داده است. 
تا كنون حضــور فيلم هــاي »آنت« بــه كارگرداني  لئو 
كاراكس )كه هفتادو چهارمين دوره جشنواره قرار است با 
اين فيلم افتتاح شود(، »بندتا« ساخته كارگردان هلندي 
پل ورهوفن و »گزارش فرانسوي« ساخته  وس اندرسون، 

فيلمساز آمريكايي در كن 2021 قطعي شده است. 

فيلمهاييبابيشترينشانسحضوردركن2021
پيش بيني مي شــود فيلم هاي » قهرمان« به كارگرداني 
اصغر فرهادي فيلمساز ايراني، »سه طبقه« ساخته  ناني 
مورتي كارگــردان ايتاليايي، »بدترين انســان دنيا« به 
كارگرداني  يواخيم ترير  از نروژ، »آنفلوآنزاي پطروف« به 
كارگرداني  كريل سربرنيكوف  فيلمساز روس، »باگيليك 
حسن« ساخته  ســميح كاپالن اوغلو  از تركيه، »زانوي 
احد« ســاخته ناداو لپيد، »خاطره« ســاخته فيلمساز 
تايلندي آپيچاتپونگ ويراستا كول  ،  »خودرويم را بران« به 
كارگرداني  ريوسوكه هاماگوچي)كه مدت زمان سه ساعته 
نمايش اين فيلم مي تواند باعث بروز مشكالتي در زمينه 
نظافت و ضد عفوني كردن سالن ســينما بين 2 سانس 
نمايش فيلم شود(، »لينگويي« ســاخته  محمد صالح 
هارون  فيلمساز اهل كشــور چاد و »روز پرچم« ساخته 
 شــان پن ، بازيگر   آمريكايي، در بخش اصلي رقابتي اين 

جشنواره حضور داشته باشند.

فيلم هــاي چشــم نواز و جالب توجه ديگــري از جمله 
»دختر ابدي« ساخته  جوانا هاگ  كارگردان بريتانيايي، 
»ناآرامي ها« ســاخته ژواخيم الفوس  فيلمساز بلژيكي، 
»مونا ليزا و  ماه خونين« ساخته آنا ليلي اميرپور، كارگردان 
آمريكايي   نيز مي توانند بخت حضور در بخش رقابتي را 

داشته باشند. 

فيلمهايفرانسوي
فيلم هاي فرانســوي نيز همواره از شــانس بااليي براي 
حضور در جشــنواره كن برخوردارند. در ايــن دوره از 
جشنواره تعداد اندكي از فيلم هاي فرانسوي بخت حضور 

در بخش رقابتي را خواهند داشــت، ازجمله اين فيلم ها 
مي توان به »پاريس بخش ســيزدهم« بــه كارگرداني  
ژاك اوديار ، »جزيره برگمن« ســاخته ميا هانســن الو 
و »مســالمت آميز« به كارگرداني  امانوئل بركو ، اشــاره 
كرد. »دنياي ديگر« ساخته  اســتفانه بريز ، »تيتان« به 
كارگرداني ژوليا دوكورنو )كه گفته مي شود فيلم درخشان 
اما داراي محتوايي است كه شايد مورد پذيرش همگان 
نباشد( و »آتش« ساخته  كلر دنيس  نيز ازجمله فيلم هاي 
فرانسوي هستند كه همچنان مي توانند اميدوار به حضور 

در فهرست بخش رقابتي جشنواره كن باشند. 

نوعينگاه
در فهرســت نوعي نگاه نيز احتمال حضــور فيلم هاي 
 »مخفي« ســاخته كارگردان فرانســوي  تيري د پرتي، 
»آ كيارا« ســاخته  يوناس كارپنيانو  كارگردان ايتاليايي، 
»ســالن هدي« به كارگرداني هاني ابو اســد  فيلمساز 
فلسطيني، »بره« ساخته والديمير يوهانسون   كارگردان 
ايسلندي، »كالرا سوال« ســاخته  ناتالي آلوارس مسن  
فيلمساز سوئدي – كاســتاريكايي، »علي و آوا« ساخته 
 سيلو بارنارد  كارگردان بريتانيايي، »اتاق شماره 6« ساخته 
 يوهو كاسمانن فيلمساز فنالندي، بيش از ساير فيلم ها 
ارزيابي مي شــود. از لهســتان نيز مطابق پيش بيني ها 
احتمــال دارد يكي از اين دو فيلــم در بخش نوعي نگاه 
 جشــنواره فيلم كن  حضور يابند: »رد پايي از خود باقي 
نگذار« به كارگرداني يان پي ماتوسژينسكي  يا »ديوانگان« 
ساخته  توماس واسيلوســكي ، فيلم »آزادي بزرگ« به 
كارگرداني  سباستيان ميزه  فيلمساز اتريشي نيز از بخت 

حضور در بخش نوعي نگاه جشنواره كن برخوردار است.

آخرين پيش بيني ها درباره تركيب فيلم هاي جشنواره كن 2021 را بخوانيد درهاي موزه هنر هاي معاصر سه شنبه هفته آينده بازگشايي مي شود
قهرمانماواميدهايديگراناز مينياتور تا وارهول 
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كيوسك
 افزايش فروش اســلحه در 

آمريكا در يك سال گذشته گزارش
به نگراني ها از شدت گرفتن 
خشونت مسلحانه در اين كشور دامن زده 
اســت. تحقيقات جديد نشــان مي دهد 
فروش اسلحه به شكل عجيبي از ماه هاي 
نخســت شــيوع كرونا ســرعت گرفته و 
همچنان روند افزايشي دارد. در اين ميان، 
جمعيت قابل توجهــي از خريداران، براي 
نخستين بار اســت كه براي خريد اسلحه 
اقدام كرده اند. معموال فروش اســلحه در 
زمان نزديــك به انتخابــات و بعد از وقوع 
حوادث پرسروصدا در آمريكا باال مي رود، اما 
ســال گذشــته ميالدي جدا از انتخابات 
رياست  جمهوري و درگيري هاي خياباني 
بعد از مرگ جورج فلويد، همه گيري كرونا 
هم مزيد بر علت شــد. خريد اســلحه در 
آمريكا در طول يك دهه گذشته به صورت 
ماليم رو به افزايش بوده است. اين روند در 
ســال 2013 بعد از تيراندازي در دبستان 
ســندي هوك كه منجر به كشــته شدن 
26نفر شد، شاهد يك جهش بود. تا اينكه 
دوباره در ســال 2020يــك اوج ديگر را 
تجربه كرد و 64درصد نسبت به سال قبل از 
آن افزايش يافت. بيشترين رشد در اوايل 
تابستان2020، بعد از مرگ جورج فلويد 

ثبت شد.
اين روند صعودي تا ســال جاري ميالدي 
هم ادامه پيدا كــرد و آمريكايي ها بيش از 
2.3ميليون قبضه ســالح در ماه نخســت 
ســال2021 خريداري كردند. همچنين 
ميانگين فروش ســالح در 3 ماهه نخست 
امسال 18درصد نسبت به مدت مشابه سال 

قبل افزايش داشته است.
يكي از اعضاي شوراي شهر لس آنجلس به 
نيويورك تايمز گفته است: »آمريكايي ها به 
يك رقابت براي خريد اسلحه روی آورده اند؛ 
همان رقابتي كه در اوايل همه گيري كرونا 
براي خريد لوازم بهداشــتي وجود داشت، 

حاال براي خريد سالح وجود دارد«.
به گفته يكي از فروشــنده هاي اسلحه در 
آمريكا بيشــتر افرادي كه در يك ســال 
گذشته ســالح خريده اند، تمايل به خريد 
انــواع گران قيمــت و باالتــر از 400دالر 
داشته اند. اكثر خريداران مي گفتند از آنجا 
كه قرنطينه اســت و بايد در خانه بمانند، 
مي خواهند كه امنيت خود و خانواده شان 

را تأمين كنند.

مطالعات جديد
براســاس تحقيقي كه از ســوي مؤسسه 
 )GSS(نظرســنجي عمومــي اجتماعي
وابسته به دانشگاه شــيكاگو انجام شده، 
39درصد خانوارهاي آمريكايي، مســلح 
هستند. اين آمار در سال 2016، 32درصد 

بود.
يك مطالعه كه از ســوي دانشــگاه نورث 
ايســترن و مركز تحقيقات كنترل آسيب 
هــاروارد انجام شــده، نشــان مي دهد؛ 
6.5درصد بزرگســاالن آمريكايي معادل 
17ميليون نفر، ســال گذشــته ميالدي 
اســلحه خريده اند. نكته جالــب توجه در 
اين مطالعه اين است كه تقريبا يك پنجم 
خريداران اسلحه، نخســتين تجربه شان 
بوده اســت. از اين تعداد، نيمي زن، يك 
پنجم سياهپوست و يك پنجم التين تبار 
بوده اند. ايــن درحالي اســت كه معموال 
بيشترين قشــر خريدار اسلحه در آمريكا، 
مردان سفيدپوست هستند. در سال2021،  
63درصــد افرادي كه اســلحه داشــتند 
مرد، 73درصد سفيدپوســت، 10درصد 
سياهپوست و 12درصد التين تبار بوده اند.

از سوي ديگر، نتايج تحقيقاتي كه از سوي 
پليس فدرال آمريكا انجام شده حاكي است 
كه ميزان بررسي سوءپيشــينه افراد كه 
در اوايل بهار ســال2020 به يك ميليون 
در هفته - باالترين ميزان از سال1998-  
رســيده بود، در بهار امســال بــه ركورد 
1.2ميليون رســيده اســت. بررسي سوء 
پيشــينه فرايندي اســت كه طبق قانون 
هنگام خريد اســلحه در مورد افراد انجام 
مي شــود و يكي از بهتريــن ابزارها براي 
سنجش ميزان فروش سالح در آمريكاست.
گاردين در گزارشي نوشت؛ نگراني فعلي در 
آمريكا فقط افزايش خريد اسلحه نيست، 
بلكه روي آوردن مردم به خريد سالح هاي 
قدرتمند و كشنده اســت. برآورد مي شود 
400ميليون اسلحه  در دست مردم باشد 
كه از اين ميزان 4ميليون، اسلحه تهاجمي و 
خطرناك  »اي آر-15« است. به اين سالح، 
ســالح مورد عالقه آدمكش ها در آمريكا 

گفته مي شود.

افزايش خشونت
در طول يك ماه گذشته 67مورد تيراندازي 

جمعي در آمريكا انجام شده است. آخرين 
بار روز يكشــنبه يك فرد مسلح با شليك 
گلوله موجب كشتن 2نفر و زخمي شدن 
20نفر ديگر در ميامي شد. در تگزاس نيز 
مقامات گزارش دادند كه يــك نفر را كه 
قصد تيراندازي در يك سوپرماركت بزرگ 
زنجيره اي را داشته، دستگير كرده اند. در 
بازرسي از منزل اين فرد، اسلحه و مهمات 
زيادي كشــف شد. هفته گذشــته نيز در 

جريان يك تيراندازي 8نفر كشته شدند.
پليس فدرا ل آمريكا نيز گزارش داده ميزان 
قتل در سال گذشــته ميالدي 25درصد 
افزايش داشته اســت. اين آمار در 3ماهه 
نخست سال جاري ميالدي نيز در 37شهر 
افزايــش 18درصدي داشــته اســت. در 
اين ميــان، لس آنجلس شــاهد افزايش 
36درصــدي و نيويورك شــاهد افزايش 
23درصدي بوده است. به موازات افزايش 
خريد اســلحه، در طول يك سال گذشته 
تماس با پليــس و نيروهاي امنيتي نيز در 

48ايالت آمريكا شاهد رشد بوده است.
كارشناســان افزايــش خريد اســلحه را 
نشان دهنده كمرنگ شدن اعتماد اجتماعي 

و افزايش ترس مردم از يكديگر مي دانند؛ 
به همين دليل با خريد اسلحه قصد دارند 
از خودشــان محافظت كننــد. برخي از 
تحليلگــران همچنين هشــدار مي دهند 
كه اپيدمي خودكشــي، جامعه آمريكا را 

تهديد مي كند.

وضع قوانين
بحث بر سر وضع قوانين براي كنترل خريد 
اسلحه مدتي است كه دوباره در آمريكا داغ 
شده است، اما با وجود عميق ترشدن شكاف 
بين نمايندگان دمكــرات و جمهوريخواه، 
تاكنون قوانين مختلفي در سطح منطقه اي 
به تصويب رسيده اســت. براي مثال  ماه 
گذشته نمايندگان در تگزاس قانوني وضع 
كردند كه براساس آن محدوديت هاي حمل 
اســلحه در اين ايالت را ساده تر مي كند. از 
سوي ديگردر شهر سن خوزه كاليفرنياي 
شمالي كه هفته گذشــته در جريان يك 
تيرانــدازي جمعي، 9نفر جــان خود را از 
دســت دادند، نمايندگان در حال بررسي 
قانوني براي ماليات بندي براي خريد انواع 

خاصي از اسلحه هستند.
جو بايــدن چند روز پيــش در واكنش به 
تيراندازي در كاليفرنياي شــمالي گفت: 
»ديگر كافي است.« رئيس جمهور آمريكا 
از كنگره اين كشــور خواســت تا صداي 
مردم آمريكا را بشــنوند و براي پايان دادن 
به اپيدمي خشونت با اسلحه، اقدام فوري 
انجام بدهند. او  ماه گذشته نيز در نخستين 
ســخنراني اش در كنگــره از نمايندگان 
درخواســت كرد قوانيني بــراي كنترل 

استفاده از اسلحه وضع كنند.
كنگره آمريكا حدود 3 مــاه پيش 2قانون 
را در زمينــه محدوديت خريــد آنالين و 
صدور مجوز فروش اســلحه بــه تصويب 
رساند. پيش بيني مي شــود تصويب اين 
قوانين در ســنا با ســنگ اندازي از سوي 

جمهوريخواهان روبه رو شود.
طرفداران محدوديت اســتفاده از اسلحه 
معتقدند خريد بيشــتر اســلحه به معني 
مرگ ومير بيشتر ناشي از تيراندازي هاي 
جمعي اســت و بايد قوانين در اين زمينه 
سختگيرانه تر شود. موافقان آزادي استفاده 
از سالح نيز معتقدند كه محدوديت بيشتر 
به زيان شــهروندان قانونمدار است و در 
عوض، بايد نيروهاي پليس نقش فعال تري 

برعهده بگيرند.

يكي از ستون نويس هاي روزنامه نيويورك تايمز در 
يادداشتي نوشته است كه بررسي زواياي احتمالي 
نشت ويروس كرونا از مؤسسه ويروس شناسي 
ووهان چين بايد با جديت بيشتري دنبال شود؛ 
چراكه اين اتفاق مي تواند در آينده باز هم  تكرار 
شود و جهان را با يك بحران مرگبار ديگر روبه رو 

كند.

روزنامه تايمز ]انگليس[

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

انگليس در آستانه موج سوم كرونا

ضرورت تحقيق درباره منشا كرونا

پزشكان و محققان انگليسي به دولت هشدار 
دادند كه احتمال آغاز موج ســوم كرونا در اين 
كشور بسيار زياد اســت. به گفته اين پزشكان، 
گونه جديد هندي ويروس كرونا در انگليس يافت 
شده و در صورت پايان محدوديت هاي سراسري 
در اين كشور، احتماال مردم بايد شاهد آغاز موج 

تازه شيوع ويروس باشند.

نگاه

ادامه از 
صفحه اول

خريد سالح در آمريكا در يك سال گذشته 64درصد افزايش داشته و 20درصد 
خريداران، اسلحه اولي بوده اند

موج تازه خريد اسلحه در آمريكا

اسرائيل پس از نتانياهو
در حقيقت كاخ ســفيد ناچار بــه مداخله در اين 
پرونده شده و فشارهاي بايدن براي توقف جنگ، 

در چرخش معادالت به ضرر نتانياهو مؤثر بود.
تقويت ائتالف ضد نتانياهو در سطح جامعه: در جريان جنگ  اخير، تنها شهرك هاي مجاور غزه زير آتش حمالت حماس قرار 3
نداشتند و دامنه هاي اين موشك ها، بزرگ ترين شهرها در سرزمين هاي 
اشغالي را هم در بر گرفته بود. اين پديده، تاكتيكي بي سابقه از سوي حماس 
عليه رژيم صهيونيستي به شمار مي رفت و در افزايش فشارهاي داخلي و 

اجتماعي عليه نتانياهو براي توقف درگيري ها مؤثر واقع شد.

معامله قرن و توافق هسته اي پس از نتانياهو
پيش از پرداختن به سياست هاي كالن رژيم صهيونيستي پس از نتانياهو 
بايد توجه داشته باشــيم كه بلوك ضد نتانياهو از جريان هاي متعدد  
تشكيل شده؛ جرياناتي كه تنها نقطه اشتراك آنها عبور از نتانياهو است! 
چنين دولت ائتالفي نمي تواند درخصوص مسائل حساسي نظير معامله 
قرن تصميم جدي و منسجمي اتخاذ كند. البته نمي توان انكار كرد كه 
اختالفات داخلي اسرائيل بر سر معامله قرن نسبت به موضوعاتي نظير 
انتقال ســفارت آمريكا به قدس يا اعمال حاكميت اين رژيم بر جوالن 
كمتر است اما در هرحال اين دولت ائتالفي شكننده خواهد بود. درواقع 
اولويت اصلي اين ائتالف، قطعي شدن محاكمه نتانياهو ظرف دوسال 
آينده و جلوگيري از بازگشت او به سياســت است. بدون شك با عبور 
از اين مرحله، اختالفات داخلي ميان نيروهاي متعارض ائتالف نمايان 
خواهد شد. از سوي ديگر بايد توجه داشت كه بستر اجتماعي اسرائيل 
بيش از هر زمان ديگري به سوي راست گرايي متمايل شده است. بر اين 
اساس هرگونه امتيازدهي به فلســطيني ها، تشديد اختالفات داخلي 
در رژيم صهيونيســتي را به دنبال دارد. هم اكنون جامعه اســرائيل از 
نظر سياسي به شدت قطبي شده و ايجاد اجماع در چنين جوامعي كار 
بسيار دشواري است. موضوع پرونده هسته اي ايران نيز در داخل رژيم 
صهيونيستي از سوي چندين نهاد و سازمان، ازجمله موساد، اطالعات 
ارتش، دفتر نخست وزيري و البته وزارت خارجه به عنوان هماهنگ كننده 
اداره مي شود. اگرچه در مصاديق اين حوزه، نظير سياست هاي خرابكاري 
هسته اي يا حمله به كشتي هاي ايران نيز روشن است كه ميان موساد 
با اطالعات ارتش يا حتي شوراي امنيت ملي اختالف نظر وجود دارد. 
با وجود اين نتانياهو به دودليل از نفوذ و تأثيرگذاري ويژه اي در پرونده 
هسته اي ايران و ساير موضوعات با حساسيت مشابه برخودار بود. از يك 
سو نظام پارلماني اسرائيل اختيارات ويژه اي را براي نخست وزير درنظر 
گرفته است و از سوي ديگر، شــخص نتانياهو به دليل حضور بيش از 
10سال در راس قدرت )امري بي سابقه در تاريخ اسرائيل( توانايي هاي 
خاصي در اداره چنين پرونده هايي داشت. بنابراين نحوه تعامل اسرائيل 
با پرونده هسته اي ايران پس از نتانياهو بدون شك تغيير مي كند اما اين 
تغيير به معناي پذيرش ايران هســته اي يا انفعال نسبت به مذاكرات 

نخواهد بود و صرفا شيوه تعامل اين رژيم را شامل مي شود.
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صدســال پيش ويروس  آنفلوآنــزای اســپانيايی فاطمه عباسی
يك سوم جمعيت جهان را از پا انداخت و تلفاتش از جنگ 
جهانی اول كه آن زمان تازه تمام شده بود هم بيشتر شد اما 
تا همين چند وقت پيش و قبل از ورود كرونا كمتر كسی 
از اين ماجرا خبر داشــت. عكس هايی كــه از آن دوران 
موجود اســت می تواند ماجرا را مســتند كند اما كمتر 
دستنوشته ای از آن دوران يافت می شود كه عمق فاجعه 

را روشن كند.
كرونا اتفاقات زيادی را در عصر ما رقم زد و روايت آدم ها از 
اين اتفاقات می تواند خواندنی و شنيدنی باشد. فستيوال 

جهانی»داســتان ما و كرونا« كه فراخــوان آن به تازگی 
توســط خانه كتاب و ادبيات ايران منتشــر شده، قرار 
است امكانی باشــد برای نويســندگان و عالقه مندان 
داستان نويســی فارسی زبان از سراســر دنيا كه دلشان 
می خواهد درباره اين اتفاق جهانی داســتان بنويسند. 
اين رويداد بخش ويژه ای برای مدافعان ســالمت و كادر 
درمان هم دارد كه آثار داستانی يا خاطره های كادر درمان 
در اين بخش به طور جداگانه ارزيابی و بهترين آثار انتخاب 
و معرفی می شــوند. اختتاميه جشــنواره هم به صورت 
مجازی، تابستان امسال برگزار و مجموعه آثار منتخب و 
برگزيده در يك مجلد تدوين و منتشر خواهد شد. قطعا 

اين داستان ها چه روايت كادر درمان باشد كه از نزديك 
با كرونا دست و پنجه نرم می كردند و چه روايت كسانی 
كه خودشان يا اطرافيان شان مبتال شده اند، فارغ از بعد 
ادبی، اسنادی است كه سال ها بعد آيندگان را از حال و روز 
امروز ما با خبر می كند و الزم نيست آنها هم مثل ما تنها 
به ديدن چند عكس از مردمانی با ماسك كفايت كنند. 
تصور كنيد 100سال ديگر وقتی روبات ها همدم انسان ها 
شده اند، آدم ها می توانند داستان هايی را از گذشتگان شان 
كه ما باشيم، بخوانند و حسرت بخورند كه چرا علم پزشكی 
آن قدر پيشرفت نكرده بود كه ظرف يك روز داروی اين 

ويروس را كشف كنند! 

داستان سال بلوا

]هانگ جو[ چين، با آنكه در آن هنگام پنجاه و پنج سال حمیدرضا محمدی به شــهادت ابن بطوطه، در ســفرنامه اش، »َخنســا 
بيشتر از درگذشت سعدی نمی گذشت، مالحان چينی اشعار سعدی را می خواندند.« 
و اين يعنی فرهنگ ايرانی، خود را به اقصا نقاط جهان رسانده و در دورترين سرزمين ها 
فرش گسترده است. ازجمله نماد و نمود اين فرهنگ متوسع، نسخه های خطی است 
كه در سراســر گيتی گســترده شــده و در كتابخانه هايی دولتی و دانشگاه و حتی 
مجموعه های خصوصی جای گرفته اند؛ مثال عالمه محمد قزوينی سال ها روی نسخ 
موجود در كتابخانه دانشگاه ليدن هلند كار كرد. يكی از آن كتابخانه هايی را كه اهميت 
بسياری دارد و اصال همين كه آثار فارسی تا آن سوی آب ها رفته، اهميت فراوان دارد، 
كتابخانه كنگره آمريكا )Library of Congress( اســت. نسخه های فارسی كه در 
ال به الی نسخ آن يافت می شود، حاال به 165 مجلد می رسد؛ كهن ترين نسخه تاريخ دار 
آن دستنويسی از مثنوی معنوی به تاريخ 845 قمری و جديدترين نسخه ها مربوط به 
سده چهاردهم هجری يعنی همين روزگار معاصر است. با وجود تعداد اندك نسخه های 
اين مجموعه، اما آثار مهم، نسخه های كمياب، منحصربه فرد و همچنين نسخه های 
نفيس و هنری آن، قابل توجه است. برخی نسخه ها به سبب قدمت حائز اهميت هستند 
و البته وزانت و نفاست بعضی ، شاخص شان كرده است؛ مانند »پاس انفاس« اثر نورالدين 
عبدالرحمن جامی و مثنوی »سحر حالل« سروده اهلی شيرازی كه نسخه های محفوظ 
در اين كتابخانه، كهن ترين دستنويس های آن هســتند يا »ترجمه الصلوه« نوشته 
مالمحسن فيض كاشانی كه روی پارچه تحرير شده و خوشنويسی اعاليی دارد. البته 
اشاره به جزئيات بيشتر اين 165نسخه از حوصله اين نوشتار خارج است وانگهی امروز 
عصر، »فهرست نسخه های خّطی فارسی كتابخانه كنگره )آمريكا(« به كوشش علی 

صفری آق قلعه از سوی مؤسسه پژوهشی ميراث مكتوب رونمايی می شود.
اما در اهميت اين اتفاق همين بس كه اين گردآوری، هم نشان از ديپلماسی فرهنگی 
در روزگار كنونی دارد و هم آنكه گستره گسترده ايران فرهنگی را طی سده های اخير 
نشان می دهد و الزم است. ما هنوز، حتی شايد گروهی از پژوهشگران، خبر از آن ندارند 
كه مكتوبات فارسی، حتی تا اياالت متحده آمريكا رفته است، همانطور كه روزگاری 
زبان فارسی، از قلب اروپا تا شبه قاره هند و مصر تا دريای چين را دربرمی گرفت و اين 

مطالعه تازه، می تواند درهايی را روی مطالعات ايران شناسی بگشايد.

يكی از نكات رشــك برانگيز قســمت 
فرست كالس هواپيما برای مسافرهای 
بخش اكونومــی دارا بودن صندلی های 
تختخواب شو در آن قسمت است. خبر 
خوب آنكه در طراحی جديد هواپيماها 
در بخش اكونومی هم شيرينی پادرازی 
و دراز كشيدن به هواپيماها اضافه خواهد 
شــد. اين رويداد اميدبخش را مرهون 
يك طراحی جديد هستيم. پس از آنكه 
طرح های يك هنرمند اســپانيايی در 
مراسم جايزه كريســتال كابين اواردز 
برنده شد شــركت های هواپيمايی هم 
از اجرای اين طرح بــرای صندلی های 
اكونومی هواپيماهايشــان اســتقبال 
كردند. سايت ايرالين ريتينگ و شبكه 
خبری ســی ان ان اما اين صندلی ها را 
عجيب توصيف كردنــد. صندلی های 
يادشده در 2 ارتفاع متفاوت و با زوايای 
جديد طراحی شده و جای چمدان ها در 
باالی سر مسافرها به جای خواب تبديل 
شده اســت. يك پاگرد كوچك و مدور 
هم برای باال رفتن مســافرها به سمت 
جای خوابشان درنظر گرفته شده است. 
طراح 21ســاله اين صندلی های جديد 
دانشجويی اســپانيايی به نام الخاندرو 
وينسنت است كه با وجود سن اندكش 
توانســت برنده بهترين طرح های سال 
2020ميالدی باشــد. كارشــناس ها 
بهترين ويژگی اين طــرح را آزاد بودن 
پاهای مســافرها و درنظر گرفتن جای 

خواب برای مسافرها می دانند.

انتخاب من؛ درد
بعد از 35سالگی كه بعضی از كارها را شروع 
كنی، انتظــار بی جا از خــودت نداری. نقش 
خودت را در هر تكــه از زندگی پيدا كرده ای. ضعف هــا و قوت ها، كمی ها و 
كاستی ها، زير و رو و باال و پايين جسم و روانت را می شناسی، ديگر از خودت 
توقع عجيب و غريب نداری كه مثال شــبيه يك دختر 20ساله باشی، حاال 
هرچقدر هم بگويند سن يك عدد است در شناسنامه اما بعد از هر عدد شما 
ديگر آن آدم سابق نيستيد. بعد از هر عدد ديگری هستی كه خودت را پشت 

سر گذاشته ای و رسيده ای به آن من ديگر.
بعد از برخی از اعداد ثبت شده در شناسنامه، جاده ای كه پيش می گيری برايت 
واضح است. وقتی دو را شروع كردم يك سال بود عدد 35را پشت سر گذاشته 
بودم به همين خاطر می دانستم قرار نيست اتفاق خارق العاده ای برايم بيفتد. 
قرار نيست سرخوشی های يك جوان 20ساله را داشته باشم، می دويدم كه رنج 
زمانه را از سر بگذرانم و كمتر به خودم غر بزنم. شب ها راحت تر بخوابم و روزها 

شاداب تر به نظر برسم، كمتر استرس و اضطراب را به دوش بكشم.
آرامشی كه دو برايم به بار داشت باعث شد يك سال ساعتم روی 5صبح كوك 
باشد هفته ای 70-60كيلومتر بدوم و در انتها من باشم و پاهايی خسته كه 
بايد می رفت سراغ ادامه روز و روحی سرخوش و شاد. نخستين بار كه قرار شد 
نيمه ماراتن بدوم اما برايم پراســترس بود، نه اينكه نخستين بار بود، نه اين 
مسافت بی تابم كرده باشد، اولين های زيادی پشت سرگذاشته بودم؛ نخستين 
5كيلومتر، نخستين 10كيلومتر، نخستين مسابقه تريل، نخستين مسابقه دو 
شهری و... . خودم را عادت داده بودم در نخســتين بارها خودم را به چالش 

بكشم، اما نخستين 21كيلومتر شكلش برايم جور راحتی نبود.
اين تجربه را هم قرار بود بگذارم كنــار تجربه های ديگرم اما از كيلومترهای 
10همه حس های خوب رفت و درد جايش را گرفت؛ 3كيلومتر با درد دويدم و 
ميل به ايستادن درونم قوی و قوی تر شد، ديگر به آن تيك آبی كنار تقويم كه 
بعد از پايان نيمه ماراتن می كشيدم، فكر نكردم. ذهنم بی قرار و پايم توان رفتن 
نداشت. حوصله راه رفتن هم نداشتم می خواستم بايستم اما مجبور بودم بدوم، 

ذهنم نمی دانست اين اجبار را از كجا آورده اما هی تكرار می كرد بايد بدوی.
كفی در شرقی پارك پرديسان كه حدودا يك كيلومتر می شد را بايد آنقدر 
می رفتم تا برســم به عدد پايانی. نبرد بين مغزی كه فرمان ايســت می داد 
و پاهايی كه می دويد، شــدت گرفت؛ فرمانده می گفت بايســت اما سرباز 
می خواســت تير را به هدف بزند و حريف را به خاك بنشــاند. اينجا بود كه، 

وفاداری سرباز به آنچه آموخته بود، ثابت شد.
زنگ درد به صدا درآمده بود و من از بين گزينه های درد كشيدن و بی دردی، 
درد كشيدن را انتخاب كردم و به راهم ادامه دادم. انتخاب آگاهانه درد كشيدن 

وصلم می كرد به زندگی.

وقتی از دو حرف می زنيم
روايتی از شب يك روز تلخ

اين، يك روايت واقعی اســت؛ روايتی از شب يك روز سخت.  روايتی از اتفاق، حادثه، اضطراب، نگرانی و ناراحتی. از قديم سیدمحمدحسین هاشمی
گفته اند كه خوب نوشتن، حال خوب می خواهد؛ آنكه نوشته اش تلخ است، حتماً روزگار تلخی 
را گذرانده. شما گناهی نداريد اما خب شايد اين هم برای كسی كه بغض اش را فروخورده و شب 
تلخی را صبح كرده، راهی برای مداوا باشد و شما هم ناخواسته شده ايد ياری دهنده. حاال، اينجا، 
توی تاكسی، روی صندلی عقب، در شرايطی كه آقای راننده در گرمای ساعت 12 و 40 دقيقه 
ظهر سه شنبه، يازدهم خرداد، عرق از پيشانی اش سرازير شده و تی شرت سفيدش هم البد 
دردی از دردهايش برای مبارزه با گرما درمان نمی كند اما مصرانه عالقه ای به استفاده از كولر 
ندارد و آفتاب هم مستقيم روی بدنم افتاده، دارم اينها را برايت می نويسم تا كمی بيشتر حواست 
را جمع كنی همشهری! مراقب باشی، احتياط كنی و در جريان باشی. چند وقت پيش توی يكی 
از همين رسانه ها خواندم كه شرايط اقتصادی، آمار بزه را در جامعه افزايش داده است. خواندم 
كه سن بزه پايين آمده و اين يعنی شاخص های امنيت تغيير كرده است. يك كارشناسی توی 
راديو هم داشت از ضرورت مراقبت بيشتر در اين روزها می گفت. خواندم و شنيدم اما خيالم 
راحت بود كه هيچ كدام از هشدارهايش شامل حال من نمی شود. من خوب مراقب هستم و 
جوانب احتياط را همه جوره رعايت می كنم. توی خيابــان تلفن همراهم را بيرون نمی  آورم، 
وســايل اضافه با خودم حمل نمی كنم، شيشه ماشــينم را وقتی در حال رانندگی هستم به 
اندازه ای پايين می  آورم كه دست سارقين، امكان ورود نداشته باشد و خيلی چيزهای ديگر. 
حتی به فرموده  اهالی فن، برای خودروام قفل پدال خريده ام، دزدگير نصب كرده ام و قفل كاپوت 
هم فراموشم نشــد. اين، توی هر تعريفی، حكايت از رعايت مراتب ايمنی در حد قابل قبول 
می كند. اما از شما چه پنهان كه می خواهم بدانيد، اينها هم كافی نيست. حواستان را خوب جمع 
كنيد كه آقايان دزد، خيلی ســاده تر از چيزی كــه فكرش را بكنيــد، از خودرويی با چنين 

مشخصاتی سرقت می كنند. مثل آب خوردن شيشه اش را می شكنند؛ مثل قرقی می پرند و درها 
را باز می كنند و در كمتر از يك دقيقه هر چه داخل ماشين بود و نبود را خالی می كنند و می پرند 
پشت موتور و تمام! ياد مستند محمد كارت افتادم. اسمش مسروقه است. درباره  همين ماجرای 
دزدی ماشين. حتی توی خيابان شلوغ؛ خيابان روشن. حاال، از ديشب، يك طرف ذهنم پر از 
خشم و ناراحتی است. خشم از اتفاق و ناراحتی از اينكه آقای پليس، توی چشمم نگاه كرد و 
گفت: »ای آقا! از اين اتفاق ها روزی چند ده تا می افتد.« يك كاغذ پر كرد و رفت. يك طرف ذهنم 
اما دارد شكر می كند. شكر از اينكه اتفاق بدتری نيفتاد. شكر از اينكه خسارت به مال خورد، نه 
به جان. شكر از اينكه خود ماشين هست، با خسارتی جزئی. شايد داريم امتحان می شويم تا 
صبرمان سنجيده شود. شايد داريم امتحان می شويم تا بزرگ تر شويم؛ پخته تر شويم. هر چه 

هست، باز هم خدا را شكر كه زنده ايم.

روشنفکری در خيابان

دلخوشي دوباره با جشنواره اي كه در تراز اول دنيا برگزار مي شود./ پرديس سينمايي چارسو، جشنواره جهاني فيلم فجر / عکس: منا عادل اول آخر

آزاده بهشتی

خانه خاموش
اورهان پاموک

من را نديد. من هم صدايش نكردم. درحالي كه سرش 
باال و پايين مي شــد، در ميان ميزهاي غذاخوري 
مي گشت. بعد، از ســمت يك ميز صدايش كردند 
و او هم به آنجا رفت، خم شــد و دســته بليت هاي 
بخت آزمايي را به سمت دختركي كه لباس سفيدي 
پوشيده و موهايش را با روبان بسته بود، دراز كرد، 
دخترك با دقت مشــغول گشــتن ميان بليت ها 
بود و پدر و مادرش هم لبخندي از ســر رضايت بر 
لب داشتند؛ ســرم را برمي گردانم و ديگر نگاهش 
نمي كنم. اگر صدايش مي كردم اسماعيل به محض 
ديدنم با ســرعت خودش را به من مي رساند و بعد 
هم مي گفت: »چرا ديگه خونه ما نمي آي داداش.« 
»خونه تون هم دوره و هم ســربااليي اسماعيل.« 
مي گفت: »بله حق با توئه، اگه اون وقتي كه آقا دوغان 
بهم پول داد به جاي تپه اينجا زمين خريده بودم، آه 
اگه اون موقع به جاي نزديك ايستگاه نزديك ساحل 
خونه خريده بودم، واي رجب امروز ميليونر بودم.« 
»بله، بله« و باز همان حرف هاي هميشگي. چرا بايد 
ســراغش بروم؟ اما بعضي وقت ها هم دوست دارم 
ســراغش بروم، منظورم همان شب هاي زمستان 
است كه هيچ كس را براي هم صحبتي پيدا نمي كنم. 

دوست دارم و مي روم اما باز همان حرف ها.

مرگ يزدگرد
 بهرام بیضايي 

زن: چون هشت گونه بادي كه از كوه و دامنه و از 
جنگل و دشت و از دريا و رود و از ريگزار و بيابان 
مي رسد، در ميان اين توفان ايستاده منم. كشنده 
پادشاه را نه اينجا، بيرون از اينجا بيابيد! پادشاه 
پيش از اين به دست پادشاه كشته شده بود. آنكه 

اينجا آمد، مردكي بود ناتوان !
 

بوك مارك

 ديالوگ

شيرينی پادرازی 
بخش اكونومی 

گرينويچ
هزار ماینر

طبق اعالم معاون فنی 
گمرك ایران از سال 

گذشته تا كنون حدود 
۲۰ هزار بسته ماینر با 

مجموع وزن ۱۵.۲ تن در 
ردیف تعرفه۸۴۷۱۹۰۲۰ 
وارد كشور شده است.

میلیون دالر 
ارزش ماینرهای وارد شده 
حدود ۱۰/۲میلیون دالر 
بوده است، این ماینرها 
عمدتا از كشور چین وارد 
و با ارز نیمایی از طریق 

حواله ارزی و گاهی برات 
تامین ارز شده و دارای 

ثبت سفارش و كد تأیید 
منشا ارز است.

میلیارد تومان
ارزش گمركی واردات این 
ماینرها حدود ۴۳ میلیارد 
تومان اعالم شده، این در 
حالی است كه طی مدت 

اخیر و در جریان قطعی های 
برق، استخراج بیت كوین و 
مصرف قابل توجه برق در 
این زمینه، از عوامل اصلی 

قطعی برق اعالم شده 
است.
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عدد خبر

حافظ

زان يار دلنوازم شکريست با شکايت

گر نکته دان عشقی بشنو تو اين حکايت

دلخوشی های 
كوچك گاهی همين 
تماشای پنجره است 
كه دستانش رو به 
 خورشيد  گشوده 
شده است. 
عكس: عليرضا طهماسبی

صفحه اول مثنوی معنوی، كهن ترين دستنويس فارسی كتابخانه كنگره آمريکا كه 
برای نخستين بار منتشر می شود.

دستنویسهایفارسیدرینگهدنیا
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 »تاج آباد«
روستای عاشقان ادبیات
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فاطمه کاظمی
خبرنگار

چندی پیش موســی خادمی، استاندار لرســتان از خطری که 
فلک االفالک را تهدید می کند سخن گفت و توضیح داد: »قلعه 
فلک االفالک به علت قرار گرفتن بر روی یک تپه در مرکز شهر 
خرم آباد از لحاظ ایمنی دچار خطر اســت و قبال در زلزله های 
استان ترک هایی در بنا به وجود آمده اما بحث استحکام بخشی 
و ایمن ســازی این قلعه از سال ها قبل شروع شــده و اقدامات 
پیشگیرانه در حال انجام است«. صحبت های خادمی آن هم در 
شرایطی که پرونده فلک االفالک در فهرست موقت آثار جهانی 
یونسکو ثبت شــده، این نگرانی را به وجود می آورد مبادا در اثر 
غفلت هایی که در خصوص آثار تاریخی صورت می گیرد، ایران 
فرصت جهانی شدن فلک االفالک و به دنبال آن منافعی که برای 

لرستان و ایران خواهد داشت را از دست بدهد.

زخم هایی بر تن فلک االفالک
البته رســانه های لرســتان قبال نیــز درباره آســیب هایی که 
فلک االفالک از زلزله و ســیل دیده و ترک هایــی که بر جانش 
نشسته، هشــدار داده اند و معتقدند چنین عواملی باعث شده 
این قلعه تاریخی در فهرســت آثار موقت یونسکو خاک بخورد 

و فعال نتواند مراحل ثبت نهایی را طی کند. نم زدگی دیوارهای 
قلعه باستانی فلک االفالک، گلســنگ هایی که روی دیوار دیده 
می شود، احداث راه پله های نوساز بدون توجه به همخوانی با این 
بنای تاریخی، وجود موزه های مردم شناسی و باستان شناسی در 
داخل این بنای منحصربه فرد و آسیب های ناشی از فعالیت این 
موزه ها، از دیگر مشکالتی است که فلک االفالک با آن دست در 

گریبان است.

تکذیب شایعات
اما عطا حسن پور، مشاور مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی لرستان شایعه در خطر بودن فلک االفالک را رد 
می کند و معتقد است در سال های اخیر یک پروژه بزرگ با عنوان 
استحکام بخشی به فلک االفالک آغاز شده که در مراحل پایانی 

است و مرمت های آن هر ساله انجام می شود.
وی می افزاید: بعد از سیل 98، آسیب هایی مانند نشست خاک و 
ترک های دیوار به این قلعه وارد شد که مورد پایش قرار گرفت و 

از قلعه رفع خطر شد و مشکل خاصی ندارد.
حســن پور در توضیح صحبت های اســتاندار می گوید: منظور 
آقای اســتاندار این بوده که قلعه در معرض آسیب های طبیعی 
مانند سیل و زلزله قرار دارد و مرمت آن باید به شکل جدی تر در 

دستور کار باشد.

فلک االفالک آزاد است
این باستان شناس و محقق میراث فرهنگی با بیان این که اخیرا 
نیز آزادســازی قلعه در دســتور کار قرار گرفته، ادامه می دهد: 
قسمت های شمالی آن کامال آزاد شده و ارتش و دانشگاه لرستان، 
امالک خود در حریم این قلعه را واگذار کرده اند. همچنین بیشتر 
مبلغ امالک بخش جنوبی قلعه که در اختیار ســپاه پاسداران 
اســت، پرداخت شــده و در آینده ای نزدیک تخلیه و به فضای 
فرهنگی تبدیل خواهد شد. در واقع هیچ فضای مزاحمی در حریم 

فلک االفالک وجود ندارد.

ثبت جهانی، شاید وقتی دیگر
مساله اساسی دیگر بالتکلیفی پرونده ثبت جهانی فلک االفالک 
در یونســکو است که سال هاســت مردم لرســتان را در انتظار 
گذاشته. حسن پور در این باره توضیح می دهد: قلعه فلک االفالک 
در فهرست موقت میراث جهانی ثبت شده و طبق قولی که وزیر 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی داده است در آینده ای 
نزدیک ثبت قطعی جهانی آن در دستور کار قرار خواهد گرفت و 
ارزیابان یونسکو برای ارزیابی پرونده و رفع نواقص آن وارد لرستان 
خواهند شد. مشاور مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی لرستان درباره اینکه آیا باید منتظر بود تا ارزیابان یونسکو 
نواقص پرونده را یادآوری کنند و بعد برای رفع آن  اقدام شــود، 

می گوید: هیچ کدام از پرونده هایی که از سراسر جهان به یونسکو 
ارسال می شوند، بدون نقص نیستند و رفع نقص بر عهده ارزیابان 
یونسکو است. به نظر می رسد مشکل خاصی برای ثبت جهانی 
فلک االفالک در فهرست یونسکو وجود نداشته باشد اما امسال به 

ثبت جهانی نخواهد رسید و سال آینده نیز شاید نرسد.

ثبت دره خرم آباد با محوریت فلک االفالک
این باستان شــناس و محقق میراث فرهنگی تأکید می کند: هر 
سال فقط یک اثر از هر کشور ثبت جهانی می شود و پرونده ثبت 
جهانی لرســتان تنها محدود به قلعه فلک االفالک نیست بلکه 
عنوان پرونده »دره خرم آباد با محوریت فلک االفالک« اســت. 
این قلعه تاریخی درون دره ای است که شهر فعلی خرم آباد در آن 
قرار گرفته و این شهر به عنوان دره قدیم در فهرست آثار جهانی 
ثبت خواهد شــد. دلیل ثبت جهانی این دره هم این است که از 
حدود 54 هزار سال پیش تا امروز بالفصل، تطور دوره های پیش 
از تاریخ، تاریخی و اسالمی در آن جریان داشته است. دهه شصت 
که باستان شناسان از دانشگاه های میشیگان و رایس آمریکا این 
دره را مورد کاوش قرار دادند لقب پایتخــت پیش از تاریخ دنیا 
را برای آن در نظر گرفتند. پــس به دلیل این که این دره موجب 
استقرارهای انســانی از قدیمی ترین دوره های تاریخی تاکنون 
بوده و همچنین بستر مناسبی برای شکل گیری زیست جوامع 

انسانی به لحاظ داشــتن آب و هوای مناسب است، قابلیت ثبت 
جهانی دارد.

از جهان فلک االفالک
بنای اولیه قلعه فلک االفالک مربوط به دوره ساســانی است و 
حدود 5 هزار و 300 مترمربع مســاحت و 8 برج حجیم آجری 
دارد. در گذشته نیز یک حصار بزرگ با 12 برج این قلعه را احاطه 
کرده بودند. در دهه چهل که این قلعه ثبت ملی شــد کاربری 
فرهنگی پیدا کرد در حالی که کاربری های قبلی آن به دلیل نقش 
تدافعی که داشته، عموما نظامی بوده است. از قرن چهار هجری 
هم محل نگهداری خزائن سلطنتی شخصی حاکم لرستان بوده 
اســت. این قلعه در دوره های صفویه و قاجار نیز کاربری نظامی 
داشته و در دوره پهلوی اول زندان سیاسی بوده و در دوره پهلوی 
دوم نیز کاربری نظامی به این قلعه برگردانده می شود تا این که در 
دهه شصت تبدیل به موزه باستان شناسی و مردم شناسی شد. در 
حال حاضر هم جدای از این که بنای قلعه، معماری فاخر باقیمانده 
از دوره ساسانی محسوب می شود، دو موزه مهم باستان شناسی 
و مردم شناســی نیز در آن قرار گرفته که هر ساله مورد بازدید 
گردشگران داخلی و خارجی قرار می گیرد. بیش از 12 هزار شی 
تاریخی در گنجینه این قلعه نگهداری می شود که در آینده ای 

نزدیک به موزه مفرغ در پایین دست قلعه تبدیل خواهد شد.

حاشیه نشینی، چالش بزرگ خراسان رضوی
اردبیل، توسعه ریلی و صنعتی می خواهد

مردم و کارشناسان از دولت سیزدهم چه می خواهند

فلک االفالک از آثار ثبت موقت جهانی است
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حاشیهنشینی
چالشبزرگخراسانرضوی

اســتان مــرزی اردبیــل از  پوپک قاسمی
و خبرنگار کشــاورزی  قطب هــای 

گردشگری کشــور است اما با 
این وجود در طول سالیان گذشته به توسعه مطلوب دست نیافته. فقر 
در تامین زیرساخت های الزم، نبود توسعه صنعتی، بیکاری و مهاجرت 
جمعیت شهرها و روستاها از جمله مشکالتی است که گریبان گیر این 
استان است. اردبیل از لحاظ سرانه ورزشی، تخت بیمارستانی، فضای 
آموزشی و مطالعه در رده های پایین کشوری قرار دارد و از سوی دیگر 
سرانه در آمد در این استان تقریبا حدود نصف میانگین کشوری است. 
میزان سرمایه گذاری خارجی تقریبا صفر و سرمایه گذاری داخلی هم 
بسیار اندک است. واحدهای صنعتی موجود استان یا راکد هستند یا 

با حداقل ظرفیت اشتغال و تولید کار می کنند و راه ارتباطی این 
استان نیز پاشنه آشیل آن شده اســت؛ به طوری که اردبیل به 
لحاظ برخورداری از بزرگراه در رتبه سی ام کشور قرار دارد و در 
جاده های شمال اســتان همواره شــاهد تصادفات پی در پی 
هستیم.دولت ها در ادوار مختلف با وعده ها و برنامه های تقریبا 
مشــابهی مانند؛ تکمیل راه آهن اردبیل- میانه، فراهم کردن 

زمینه اشتغال و توسعه کشاورزی و گردشگری در 
این استان شروع به کار کرده اند اما با پایان دولت، 
فرجــام وعده ها به دولت بعدی ســپرده شــده و 
بی سرانجام مانده اســت. این موضوع در کنار روند 
کند انجام پروژه ها باعث دلسردی اهالی استان شده 

است.
حال بار دیگر در آستانه سیزدهمین دوره انتخابات 
ریاســت جمهوری اهالی و کارشناســان اســتان 

مطالباتی از دولت جدید دارند.

تعیین تکلیف منطقه ویژه اقتصادی نمین
»بابک روغنی« از فعاالن اجتماعی اســتان با بیان 

اینکه باید منطقــه ویژه اقتصــادی نمین تعیین تکلیف شــود به 
همشــهری می گوید: اردبیل از نظر صنعتی جزو استان های محروم 
است و ساماندهی واحدهای راکد و نیمه راکد صنعتی استان باید در 

اولویت دولت آینده باشد.
وی ادامه می دهد: هر چند اردبیل قطب کشاورزی است اما نه تنها در 
این زمینه توسعه اقتصادی برای استان نداشته بلکه ضررهای زیست 
محیطی مانند تخلیه آب های زیرزمینی را به دنبال داشــته اســت. 
بنابراین باید سند جامع توسعه کشاورزی با نگاهی به آمایش دوباره 

سرزمین در استان و بر اساس تغییر الگوی کشت تدوین شود.
روغنی می افزاید: همچنین از دولت آینده انتظار می رود در پست های 
مدیریتی از ظرفیت بانوان توانمند استان بیشتر استفاده کند تا شاهد 

توسعه اجتماعی متوازن در این استان باشیم.
تالش برای اســتفاده از انرژی های نو و تجدیدپذیر و تشــکیل اتاق 
توسعه اردبیل با استفاده از ظرفیت های نخبگان و سرمایه های نیروی 
نی  نســا ا
دیگــر  از 
ت  لبــا مطا
عنوان شده از 
سوی این جوان 
فعال استان است.

اســتفاده از ظرفیت 
مرزی

»ونوس بهنود« بانوی فعال 
اجتماعی استان نیز در این باره 
به خبرنگار همشــهری می گوید: 
توجه به آسیب های اجتماعی که اغلب 
در برنامه ریزی ها مورد غفلت قرار می گیرد 
باید برای توسعه اجتماعی مطلوب اردبیل 
مورد تاکید باشد.وی می افزاید: ظرفیت 
مرزی استان تا کنون بالفعل نشده است و 
عناوینی مانند منطقه آزاد، بندر خشک و 
اتصال به ریل آهن تا نقطه مرزی، فقط در 
حد شعار باقی مانده و موجب توسعه استان 
نشده است. دولت آینده باید برنامه جامعی 
برای اســتفاده از موقعیت مرزی و توسعه 
اقتصادی این اســتان محروم داشته باشد.
بهنود همچنین به ضرورت تخصیص بودجه 
ویژه برای مناطق محــروم تاکید می کند و 
می افزاید: اســتان برای دریافــت بودجه از 
دولت و مدیریت آن به مدیــران کارآمد نیاز 

دارد.

برنامه ریزی برای توریسم ورزشی
»فرهاد حسنی« کارشناس حوزه ورزش استان نیز عنوان می کند: در کنار 
تامین زیرساخت های ارتباطی مانند راه آهن، جاده های ارتباطی و فضای 
درمانی کافی باید به تامین زیرساخت های ورزش هم توجه ویژه شود زیرا 
این استان سرانه فضای ورزشی مناسب ندارد و در رده های پایین جدول 

در کشور است.
وی به برنامه ریزی دقیق در زمینه گردشگری اشاره می کند و می افزاید: 
اردبیل از قطب های گردشگری کشور به شــمار می رود اما به دلیل نبود 
برنامه حساب شده، این ظرفیت تاثیری در رشد اقتصادی استان نداشته 
است. احداث مجتمع های رفاهی و تفریحی و ســرمایه گذاری در حوزه 
گردشگری، می تواند اهرمی برای توسعه استان به ویژه در زمینه توریسم 

ورزشی باشد.

جذب سرمایه گذار با مشوق
»مجید خدابخش« استاندار سابق این استان نیز درباره مشکالت و 
راهکاری های توسعه اردبیل به خبرنگار همشهری می گوید: استان 
اردبیل در طول دهه های گذشــته و قبل از اصل 44 قانون اساسی 
از سرمایه گذاری دولتی در بخش های بزرگ صنعتی 
محروم بوده اســت و اکنون برای نجات از محرومیت 
راهی جز جذب سرمایه گذار ندارد که دولت جدید باید 

در استان به جد پیگیر این مطالبه باشد.
وی با بیان اینکه ســرمایه گذاری در این استان برای 
بخش خصوصــی توجیه اقتصادی نــدارد، می افزاید: 
دو مساله برای جذب سرمایه گذار در این استان مهم 
و حیاتی است. یکی تخصیص سهم ارزی که در طول 
سال ها تقسیم عادالنه ای نبوده و استان اردبیل از سهم 
ارزی مناسبی استفاده نکرده است و دیگری مشوق های 
سرمایه گذاری که باید برای استان های مرزی و فاصله 
50 کیلومتری خط مرزی که عمدتا محروم هســتند 
مشوق های ســرمایه گذاری مانند معافیت مالیاتی، ســود بانکی کمتر و 

تسهیالت ویژه اختصاص یابد.

تخصیص حقابه
»حسن نوعی اقدم« نماینده ادوار گذشته استان و عضو هیئت رئیسه 
مجلس هفتم نیز به خبرنگار همشهری می گوید: استان اردبیل در 10 
سال آینده، بحران تامین آب آشــامیدنی و کشاورزی خواهد داشت 
و اختصاص سهم عادالنه اســتان از حقابه قزل اوزن و ارس برای این 
بحران ضروری اســت. اما تا کنون در این زمینه اقدامی انجام نشده 
است و دولت آینده باید نگاه عدالت محور بر حقابه این استان داشته 

باشد.
وی با تاکید بر شایسته ســاالری بدون توجه به قومیت گرایی در مدیریت 
استان اظهار می کند: نبود مدیران متعهد، سیستم اداری استان را به ورطه 
نابودی می کشاند. نوعی اقدم با اشــاره به تصویب الیحه منطقه آزاد تنها 
در یک نقطه استان، تاکید می کند: مسئوالن استانی باید تالش کنند در 
دولت آینده الیحه اصالحی برای احقاق حق مردم استان در مورد منطقه 

آزاد را  به مجلس ارائه کنند.
این اقتصاددان با اشاره به مطالبات اســتان در مورد پروژه های نیمه تمام 
اظهار می کند: ما از مسئوالن دولت آینده انتظار داریم با مردم شفاف سخن 
بگویند و با وعده های بی فرجام باعث رنجش خاطر اهالی اســتان نشوند. 
همچنان که اتمام راه آهن از ســه دولت پیش وعده داده شده و تا کنون 

عملی نشده و باعث بی اعتمادی مردم شده است.
صدیف بدری نماینده اردبیل در مجلس دهم و یازدهم هم درباره مطالبات 
و چالش های استان می گوید: همه دغدغه های اولویت دار استان اردبیل 
در حوزه های مختلف، زیرمجموعه یک موضوع واحد است و آن هم چیزی 
نیست جز عدالت! به عنوان مثال اردبیل کماکان از راه آهن بی بهره است. 
قریب به ســه دهه از استان شــدن اردبیل می گذرد اما آنچنان که باید و 
شاید به تناسب ظرفیت های خود توسعه نیافته است. عدم تحقق اتصال 
استان به شبکه ریلی کشــور یکی از مهمترین دغدغه های اهالی استان 
است. خوشــبختانه پروژه در سال های اخیر پیشــرفت خوبی داشته اما 
انتظار این اســت که در درجه اول راه آهن اردبیل-میانه تکمیل شــود 
و این مســیر تا پارس آباد توسعه یابد و به شــبکه ریلی کشور جمهوری 
آذربایجان متصل شــود.وی با بیان اینکه توسعه بزرگراهی جاده ها یکی 
دیگر از اولویت های اساسی استان است، می افزاید: اجرایی کردن منطقه 
آزاد اردبیل یکی دیگر از دغدغه های مردم اســتان است. مصوبه مجلس 
دهم در مورد ایجاد منطقه آزاد، اخیرا در مجمع تشخیص مصلحت نظام 
به تصویب رسید. انتظار از دولت ســیزدهم این است که در مورد اجرایی 
شــدن این مصوبه مهم و تاریخی اقدامات الزم را به عمــل آورد. بدری 
تاکید می کند: توسعه گردشــگری درمانی، ایجاد زمینه سرمایه گذاری 
بخش خصوصی در استان و اختصاص سهم اردبیل از سرمایه گذاری های 
 دولتی از دیگــر دغدغه هــا و مطالبات مــردم اردبیل از دولــت آینده

 است.
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استان اردبیل در طول دهه های 
گذشته و قبل از اصل 44 قانون 
اساسی از سرمایه گذاری دولتی 
در بخش های بــزرگ صنعتی 
محروم بوده است و اکنون برای 
نجات از محرومیــت راهی جز 
جذب ســرمایه گذار نــدارد که 
دولت جدید باید در استان به جد 

پیگیر این مطالبه باشد

محمد بلبلی خراســان رضوي با وسعتي حدود 
128هــزار و 420 کیلومترمربــع خبرنگار

معادل 7/8 درصد مساحت کل کشور 
از 19 شهرستان،62 بخش، 163 دهستان و8هزار و 861 آبادي تشکیل شده است. 
این استان پهناور با ساختار گوناگون و کهن زمین شناسي و موقعیت ویژه جغرافیایي 
بي گمان از قدیمي ترین بسترهای فعالیت معیشتي، بازرگاني و نظامي بوده است. به 
دلیل همین موقعیت خاص، معروف ترین و طوالني ترین راه ارتباطي بین شرق و غرب 
یعني جاده ابریشم از طریق خراسان، شــرق را به غرب مرتبط مي کند. کشاورزی 
خراسان رضوی در دهه های گذشــته به دلیل عواملی چون برداشت بی رویه آب و 
خشکسالی با مشکل جدی مواجه شده  اما در سال های اخیر، بخش صنعت استان 
گسترش قابل توجهی یافته  است.  هتل داری و گردشگری در این استان پیشرفت 

بسیار خوبی داشته و امکان گسترش بیش از اینها را نیز دارد. همچنین این 
اســتان با داشــتن مرزهای طوالنی با افغانستان و ترکمنســتان، پتانسیل 
نفش آفرینی بیشتر در مسیر ترانزیت کاال و خدمات را دارد.  خراسان رضوی 
معادن گوناگون بسیاری از ســنگ های تزئینی و قیمتی گرفته تا کانی های 
مختلف همچون سنگ آهن، سنگ گچ، آهک، زغال سنگ و... را در خود جای 

داده  است. معادن سنگان خواف به عسلویه شرق شهرت یافته 
که در صورت تأمین مطمئن و پایدار آب، می تواند این استان را 

متحول کند. 
اما یکــی از مهم تریــن معضالت خراســان رضوی جمعیت 
یک میلیون و 720 هزار نفری حاشیه نشــین آن است که در 

سکونتگاه های غیررسمی و بافت ناکارآمد ساکن هستند. 
حاال چند روز بیشــتر تا انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم 
باقی نمانده و بعد از آن، مدیریت کشور به رئیس جمهور جدید 
می رسد. در این گزارش سعی شده تا در گفت و گو با مردم و 
کارشناســان، نظرات آنها را درباره چالش های اصلی استان و 

مطالبات شان از دولت سیزدهم جویا شویم.

قیمت سرسام آور مسکن و حاشینه نشینی
یکی از شــهروندان در این باره به همشــهری گفت: یکی از 
معضالت بزرگ استان و حتی کل کشــور قیمت سرسام آور 
خرید یا اجاره مسکن است، به طوری که خانه دار شدن را به یک 

رویای دور از دست تبدیل کرده است. وی ادامه داد: دولت باید به شکل جدی این 
مساله را پیگیری کند، افراد صاحبخانه به خانه خود به عنوان یک حقوق بازنشستگی 
و مستمری نگاه می کنند و هرکس به سلیقه خود خانه اش را قیمت گذاری می کند. 
این شهروند افزود: هیچ قانون مدونی درباره قیمت گذاری و اجاره بهای مسکن وجود 
ندارد و این مساله باعث آشفتگی بازار شده است. اگر مساله مسکن حل نشود آمار 
ازدواج از همین هم که هست پایین تر می آید و حاشیه نشینی در استان به معضلی 
بزرگ تر تبدیل می شود که آســیب های خاص خود را به دنبال دارد. یکی دیگر از 
شهروندان ساکن حاشیه مشهد اظهار کرد: وضعیت بد اقتصادی، گرانی مسکن و 
همچنین نبود اشتغال و رونق در کسب و کارها، ساکنان نقاط مرکزی شهر مشهد را 
نیز به حاشیه شهر رانده است. وی با اشاره به این که در حاشیه شهر امنیت پایین تر 
اســت، ادامه داد: ناامنی در این مناطق معضل بزرگی برای اهالی و موقعیت خوبی 
برای خالفکاران به وجود آورده است. ما در این محالت از کمترین امکانات رفاهی، 
بهداشتی و اجتماعی برخوردار هستیم. شهروندان دیگر هم در مرکز استان عمدتا 
از وضعیت بیکاری، گرانی، تورم، مشکالت ازدواج، مسکن و حتی واکسن کرونا و... 

اعالم نارضایتی داشتند.

بحران آب و حاشیه نشینی
»محمدصادق معتمدیان« استاندار خراسان رضوی نیز درباره کمبودها، معضالت 
و انتظارات خراســان رضوی از دولت جدید به همشهری گفت: در استان خراسان 
رضوی 9هزار و 200 هکتار سکونتگاه غیررسمی به شکل حاشیه نشین وجود دارد 
که جمعیت یک میلیون و 720هزار نفری را در خود جای داده است. در حاشیه شهر 
مشهد نیز یک میلیون و 300هزار نفر در 3هزار و 900هکتار سکونتگاه  غیررسمی 
و بافت ناکارآمد ساکن هستند.  معتمدیان افزود: میانگین کشوری حاشیه نشینی 
نسبت به خود شهر 30درصد است که در مشهد این رقم به 42درصد می رسد. حل 
این معضل بزرگ احتیاج به توجه ویژه ای دارد که امیدواریم دولت جدید در این زمینه 
استان را یاری کند. وی با اشاره به  کمبود منابع آبی به عنوان یکی از دیگر معضالت 
مهم در سر راه توسعه استان، ادامه داد: خشکســالی 15 سال اخیر و برداشت های 
بی رویه از منابع آبی 30 شهر استان را با مشــکل تامین آب مواجه کرده است. این 
شهرها با جمعیت یک میلیون و 448 هزار و 70 نفر در پیک مصرف968.2 لیتر در 
ثانیه کمبود آب دارند که از این تعداد وضعیت 6 شهر از نظر تامین آب، قرمز و 14 
شهر نارنجی است. 10 شهر و 841 روســتا با جمعیت 628 هزار و 573 نفر نیز با 
مشکل تامین و کیفیت آب روبرو هستند. استاندار خراسان رضوی افزود: 220روستا 
از 450 روستایی که در آنها عملیات آب رسانی با تانکر انجام می شود دارای بحران 
آبی بیشتری هستند. این روستاها در شهرستان های نیشابور، سبزوار، گناباد، قوچان، 
تربت جام و خواف واقع شده اند. با تامین اعتبارات کافی از سوی دولت می توان در 

مدت یک سال، مساله بحران آب در روستاها را به طور کامل رفع کرد.

انتقال آب از خلیج فارس
معتمدیان بیان کرد: با همکاری شرکت های صنعتی و معدنی 350 کیلومتر از خط 
لوله انتقال آب از خلیج فارس به شرق کشور ایجاد و همه اقدامات زیرساختی آن انجام 
شده و در مجموع طرح انتقال آب از خلیج فارس به مشهد 35 درصد پیشرفت داشته 
است. این مقام مسئول با بیان اینکه معادن و صنایع خراسان رضوی برای فعالیت به 
آب احتیاج دارند و تامین آب مورد نیاز آنها از منابع استان بسیار دشوار است، ادامه 
داد: یکی از بهترین راه ها برای تامین آب صنایع و معادن انتقال آب از خلیج فارس 

است که دولت با جدیت این امر را پیگیری می کند امید است که در دولت آینده نیز 
این طرح به خوبی پیش رفته و به ثمر برسد.  وی افزود: با اجرای عملیات خط دوم 
که از هرمزگان به کرمان و سپس خراسان جنوبی و خراسان رضوی امتداد می یابد، 

دیگر شاهد مشکل کمبود آب در بخش معدن نخواهیم بود.
معتمدیان با اشــاره به ظرفیت های کشــاورزی اســتان، گفت: خراسان رضوی 
بزرگ ترین تولید کننده زعفران در جهان اســت به طوری که 76درصد از مجموع 
420 تن تولید ساالنه زعفران در کشــور به خراسان رضوی اختصاص دارد. بخش 
عمده این محصول به کشورهای مختلف صادر می شود و اگر زمینه فعالیت بخش 
خصوصی در فرآوری این محصول نیز فراهم شود، ارزآوری خوبی برای کشور خواهد 
داشت. استاندار خراسان رضوی ادامه داد: همچنین با توجه به اجرای سند سازگاری 
با شرایط کم آبی، کشت گلخانه ای در وسعتی معادل 500 هکتار توسعه یافت و با 
توافقاتی که با وزارت جهاد کشاورزی انجام شد تا دو سال آینده هزار هکتار 

گلخانه دیگر نیز احداث خواهد شد.

معضل خام فروشی محصوالت معادن
معتمدیان همچنین به ظرفیت معادن استان اشاره و اظهار کرد: در این استان 
یک هزار و 138 معدن فعال وجود دارد که برای 11 هزار نفر 
اشــتغال زایی کرده اما آنطور که باید تاکنون از این ظرفیت 
استفاده نشده است و بیشتر محصوالت معادن به صورت خام 
از کشور صادر می شود. این مقام مسئول ادامه داد: معادنی مانند 
سنگان خواف می تواند هم مشکل اشــتغال را در این منطقه 
محروم برطرف کند و هم اقتصاد شهرستان و چه بسا استان را 
رونق دهد. اتفاقی که هنوز به شکل صحیح رخ نداده است. وی 
افزود: مشکل اساسی معادن استان خام فروشی است. حل این 
معضل نیاز به ایجاد کارخانه های فرآوری محصوالت دارد. برای 
احداث این کاخانه ها باید بخش خصوصی ورود کند و دولت 

زمینه ساز مشارکت آنها باشد.

راه آهن و راهسازی
استاندار خراســان رضوی با بیان اینکه بیشترین پروژه های 
آزادراهی، بزرگ راهی و راه آهن کشــور در اســتان خراسان 
رضوی در حال اجراست، اظهار کرد: طبق آمار اداره کل راه آهن 
شرق، این منطقه در مجموع 950 کیلومتر خط آهن شامل 776 کیلومتر خط اصلی 
و ده ها کیلومتر خطوط انشعابی و فرعی برای مصارف صنعتی و تجاری دارد که یکی 
از ظرفیت های استان محسوب می شود و گسترش آن نیازمند تامین اعتبارات است.

حل معضالت استان با نگاه سیاسی صحیح ممکن است
معاون سابق سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی نیز درباره رفع 
مشکالتی که باید در دستور کار دولت آینده باشــد به همشهری گفت: توسعه از 
مسیر سیاســی می گذرد و بدون توجه به فضای سیاسی حاکم، نمی توان کشور را 
به سمت توسعه برد. سیاست دولت باید به گونه ای باشد که فضایی باز برای اظهار 

نظرها ایجاد شود. 
»محمدرحیم نوروزیان« با بیان این که تا چنین فضایی وجود نداشته باشد نمی توان 

ت  مشــکال
عــی  جتما ا
را حــل کــرد، 

افزود: مشکالت 
معیشتی، اشتغال، 

حقــوق شــهروندی 
و... باعــث بروز معضالت 

اجتماعــی می شــوند و در 
این شــرایط جامعه پیشــرفت 

نخواهد کــرد. وی ادامه داد: یکی از 
معضالت بزرگ در استان خراسان رضوی 

و به ویژه شهر مشــهد، حاشیه  نشینی است. 
طی سال های گذشــته بارها به این معضل پرداخته 
و کارهایی هم انجام شــده، اما کماکان مشــکالت 

اقتصادی، باعث بزرگتر شدن آن شده است.
نوروزیان اظهار کرد: یکی از عوارض حاشیه  نشینی بروز 
جرایم است که این آمار در مشهد به بیش از 60درصد 
می رسد و دلیل اصلی آن مسائل اقتصادی و سیاسی 
اســت. دولت آینده و همچنین نمایندگان اســتان 
باید بر این معضل تمرکز بیشتری داشته باشند. این 
کارشناس با بیان این که محوریت شهر مشهد، وجود 
بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا )ع( اســت، تصریح 
کرد: در این شهر فضای گردشگری بسیار خوبی وجود 
دارد، به طوری که می توان گفت هیچ شهری در کشور 
به اندازه مشــهد هتل و امکانات خدماتی گردشگری 
ندارد.  وی ادامه داد: اقتصاد و اشتغال در مشهد مبتنی 
بر حضور گردشگران است که اکنون با شیوع ویروس 
کرونا به شــدت دچار چالش شده اســت. همچنین 
بسیاری از مشاغل در استان و خصوصا شهر مشهد به 
شــکل تعلیق درآمده و اکثر پایگاه های خدماتی مثل 
هتل ها و فروشگاه ها از رونق افتاده است. بنابراین یکی از 
مهم ترین کارهای دولت آینده باید واکسیناسون سریع 

در سراسر کشور باشد.

اقتصاد و اشتغال در مشهد مبتنی 
بر حضور گردشــگران اســت که 
اکنون با شــیوع ویروس کرونا به 
شــدت دچار چالش شــده است، 
بسیاری از مشاغل به شکل تعلیق 
درآمده و اکثر پایگاه های خدماتی 
مثــل هتل هــا و فروشــگاه ها از 
رونق افتاده اســت،  بنابراین یکی 
از مهم تریــن کارهای دولت آینده 
باید واکسیناسون سریع در سراسر 

کشور باشد

 از دولت سیزدهممردم و کارشناسان 
اردبیلچه می خواهند

توسعهریلیوصنعتیمیخواهد
تعیین تکلیف منطقه ویژه اقتصادی نمین، استفاده از منطقه آزاد تجاری، حل بحران آب و توسعه 

اقتصادی گردشگری از جمله دیگر مطالبات مردم و کارشناسان استان از دولت سیزدهم است
تامین آب صنایع و معادن از خلیج فارس، توجه به گردشگری و کشاورزی و حل معضل گرانی 

مسکن  از جمله دیگر مطالبات مردم و کارشناسان استان از دولت سیزدهم است

چالش های اردبیل از نگاه 
چالش های اردبیل راهکارهای پیشنهادیمردم

راهکارهای پیشنهادیاز نگاه کارشناسان

ساماندهی واحدهای راکد و 
نیمه راکد صنعتی

ارائه تسهیالت مناسب به 
جذب سرمایه گذار و ارائه توسعه اقتصادیواحدهای صنعتی

مشوق

تعیین تکلیف منطقه ویژه 
اقتصادی نمین

پیگیری نمایندگان از دولت 
سیزدهم و تصمیم مناسب

رونق واحدهای 
تخصیص ارزصنعتی

تدوین برنامه جامع کشاورزی حل بحران آب
مطابق با آمایش سرزمین

مشکل تامین آب 
آشامیدنی

اختصاص سهم عادالنه حقابه 
از قزل اوزن و ارس

استفاده از منطقه آزاد برنامه ریزی برای منطقه آزاداستفاده از ظرفیت مرزی
تجاری

تعیین محل های مناسب 
با الیحه اصالحی

 توسعه اقتصادی 
گردشگری

احداث مجتمع های رفاهی و 
شایسته ساالری به دور از مدیریت کارآمدتفریحی و سرمایه گذاری

قومیت گرایی

 برنامه ریزی
 براساس ظرفیت هاي 

بومي استان

تشکیل اتاق فکر و استفاده از 
اتصال به شبکه ریلینخبگان

پایان پروژه راه آهن اردبیل 
میانه و ادامه مسیر تا پارس 

آباد

چالش های خراسان 
رضوی از نگاه مردم

راهکارهای 
پیشنهادی

چالش های خراسان 
رضوی از نگاه 

کارشناسان
راهکارهای پیشنهادی

حمایت از صنایع و نبود اشتغال
گردشگری

 نبود نگاه درست سیاسی 
به معضالت

 ایجاد فضای باز برای طرح 
نظرات مختلف

عدم رونق در کسب 
و کارها

بهبود وضعیت 
اقتصادی

 عدم رونق در گردشگری 
واکسیناسون کروناو کسب و کار

 ایجاد زمینه فعالیت نبود اشتغال کافیکنترل تورموضعیت بد معیشتی
بخش خصوصی

تامین و انتقال آب از خلیج فارساحیای صنایع و معادنایجاد برنامه مدونقیمت باالی مسکن
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استان های موفق و ناکام در مهار تصادف
گزارش های پلیس راهور درباره تصادف های نوروز۱۴۰۰ نشان می دهد بدترین عملکرد 
در این حوزه مربوط به فارس، ایالم، سیستان و بلوچســتان با بیشترین افزایش 
جان باخته و بهترین عملکرد مربوط به تهران، آذربایجان شرقی و کرمان است که 
بیشترین کاهش جان باخته را داشتند.بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی، نوروز 
امسال به طور متوسط روزانه ۴7/6 نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند 
که در مقایسه با متوسط تلفات روزانه تصادف ها در نوروز سال گذشته )25/9 نفر(، 
۸۴ درصد بیشتر شده است. بررسی ها نشــان می دهد با وجود اینکه عامل انسانی 
نقش مهمی در تصادف های جاده ای و تصادف های منجر به فوت دارد، اما در استانی 

مانند آذربایجان شرقی، ارتقای ایمنی جاده ها و نصب عالئم هشداردهنده و تجهیز 
امدادهای جاده ای در کاهش تلفات تاثیرگذار بوده و برعکس در سیستان وبلوچستان 
به دلیل وجود نقاط حادثه خیز زیاد به ویژه در شهرستان سراوان تلفات زیادی را در 
نوروز شاهد بودیم. این مشکل در فارس هم وجود دارد و عالوه بر اینکه این استان به 
طور معمول در صدر تصادف های جاده ای است در نوروز هم به دلیل تردد باال و ایمنی 
پایین جاده ها سهم زیادی در آمار جان باختگان نوروز را به خود اختصاص داده. این 
بررسی ها نشان می دهد توجه به ایمنی جاده می تواند نقش مهمی در کاهش آمار فوت 

تصادف های جاده ای ایفا کند. 

آذربایجان شرق استانی است که بنابر گزارش های پلیس  راهور بیشترین کاهش را در آمار جان باختگان تصادف های 
نوروزی داشته. مســئوالن اســتان معتقدند این موفقیت نتیجه همکاری پلیس راه، اورژانس و راه و شهرسازی 
است. آذربایجان شرقی 2۳5 کیلومتر آزادراه، ۴5۳ کیلومتر بزرگراه، ۹22 کیلومتر راه اصلی، 2075کیلومتر راه 
فرعی و 10هزار و ۴۴1کیلومتر راه روستایی دارد که از 25اسفند سال گذشته تا 15فروردین امسال ترددهای 
جاده ای آن در محورهای اصلی و فرعی 70 تا 80 درصد افزایش داشته است.بنابر اعالم پلیس راه استان حدود 
6میلیون خودرو در این 20روز در جاده های استان تردد داشته اند که 1میلیون سهم خودروهای غیر بومی بوده 
است.امسال با وجود اینکه تصادف های جاده ای در استان رشد 70درصدی داشته و طی آن ها ۴۳1 نفر مصدوم 
شدند، اما این تصادف ها فقط 12فوتی بر جای گذاشته است.کاهش فوتی تصادف های جاده ای در استان پس از 
آن رخ داد که دستگاه های سه گانه پلیس راه، اورژانس و راه و شهرسازی استان از چند ماه مانده به آغاز سال جدید 
در کارگروه های تخصصی ترافیک استانداری ارتقای ایمنی جاده ای را مد نظر قرار دادند. در مرحله نخست اداره کل راه 
و شهرسازی موظف شد طرح ارتقای ایمنی جاده ها و نصب عالئم هشداردهنده و نصب دوربین ها و ترددشمارهای آنالین 
را مورد توجه قرار دهد. در مرحله دوم اورژانس استان با تقویت ناوگان حمل مجروحان تصادف ها و رساندن سریع به مراکز درمانی از 
یک سو و تجهیز امدادهای جاده ای از ســوی دیگر تالش کرد میزان فوتی های تصادف ها را کاهش دهد، زیرا پیش از این اعالم شده بخش زیادی از فوتی های 
تصادف ها مربوط به از دست رفتن زمان طالیی رساندن مجروح به بیمارستان است.همچنین پلیس راه استان روش های سخت گیرانه تری در برخورد با سرعت 
باالی خودروها و رعایت نکردن موارد ایمنی در جاده ها به کار بست و بنابر اعالم پلیس راه حضور ناوگان پلیس راه در 5 محور اصلی و تصادف خیز استان واقع در 
مسیرهای میاندوآب-ملکان، آزادراه تبریز- زنجان، مشگین شهر- اهر، نیر- سراب،  ایواوغلی- مرند و جاده قدیم زنجان- میانه بیشتر و ملموس تر بود که منجر 

به کاهش آمار فوتی جاده ای شد.

  سه گانه ايمن سازی در آذربايجان شرقی

کرمان پیش از این همواره در فهرست اســتان هایی با میزان تصادف باال و تلفات باالی ناشی از سوانح رانندگی قرار 
داشت، اما سال گذشته توانست با ورود جدی کارگروه ترافیک و حمایت استانداری با وجود افزایش 18درصدی 
ترددها شاهد کاهش 15درصدی تصادف ها باشد. سال گذشته بیش از 17۹نفر فوتی کمتر و بیش از ۳700 نفر 
مجروح کمتر در تصادف های رانندگی استان ثبت شد. در واقع ۳ سال متوالی است که آمار تصادف ها در کرمان 
کاهشی شده و سال گذشته این استان موفق شــد رتبه  دوم کاهش حوادث ترافیکی در کشور را کسب کند. 
برگزاری منظم و جدی جلسه های کمیسیون ایمنی، بهره گیری از اعتبار معادن استان و دستگاه های اجرایی 
برای ارتقای استاندارد و ایمنی معابر و انجام اقداماتی از جمله رفع نقاط حادثه خیز، ایمن سازی معابر و جاده ها، 

ترمیم روکش آسفالت، نصب 25 دوربین پایش برای پلیس های شمال و جنوب استان و تقویت پوشش تصویری 
جاده ها، فرهنگ سازی از طریق رسانه ها و شبکه های اجتماعی موجب حوادث و تلفات کم تر در مناطق درون شهری 

و برون شهری شد. در ایام نوروز 1۴00 اما پلیس استان اعالم کرد که آمار حوادث رانندگی و تلفات افزایش یافته است. 
بنا بر گزارش پلیس در تعطیالت نوروز حدود 1200تصادف رانندگی در استان رخ داد که 58 نفر کشته و 58۴ نفر مجروح 

برجا گذاشت.گفته می شود یکی از دالیل این افزایش در کنار آزادسازی سفرهای نوروزی با وجود شیوع کرونا تصادف های خودروهایی 
است که به قاچاق انسان از افغانستان و  قاچاق سوخت مشغولند. تنها در یکی از تصادف های امسال این خودروها، 8 نفر جان باختند و در مجموع 

15درصد تلفات ناشی از تصادف ها در کرمان مربوط به خودرو های حامل اتباع غیرمجاز کشور افغانستان است.سیدمصطفی آیت الهی موسوی، معاون عمرانی 
استاندار کرمان تاکید دارد که باید قوانین اصالح شوند تا پلیس بتواند با این افراد برخورد کند.از سوی دیگر، پیش بینی می شود با استمرار اقدامات مربوط به 
کاهش تصادف ها، اگرچه نوروز امسال نسبت به ماه های گذشته آمار افزایشی شــد، اما در نهایت کرمان بتواند تا پایان سال باز هم خود را به عنوان استانی با 

کاهش آمار تصادف ها معرفی کند. 

  رتبه دوم کاهش حوادث ترافيکی در کرمان 

سال هاست استان فارس در تصادف های جاده ای رتبه اول کشــور را دارد و در نوروز امسال نیز تعداد جان باختگان 
حوادث رانندگی استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1۴۴درصد افزایش داشت. همین افزایش هم موجب 
شد این استان در ردیف استان هایی با بدترین عملکرد قرار گیرد. در 1۳روز تعطیالت نوروز به طور متوسط روزانه 
۳7 تصادف در جاده های استان فارس اتفاق افتاده که 7درصد فوتی، 67درصد از نوع جرحی و 27درصد در قالب 
خسارت و کروکی بوده اســت. علل عمده تصادف در همین بازه زمانی ۴0درصد به دلیل توجه نکردن به جلو، 
21درصد تخطی از سرعت مطمئنه، 12درصد تجاوز به چپ و واژگونی خودرو  بوده است. همچنین عابران پیاده 
سهم 6درصدی از جان باختگان و موتور سواران سهم 16درصدی را داشتند. بیشترین فراوانی تصادف هایی که 
با واژگونی همراه بوده بین ساعت 17 تا 2۳ به وقوع پیوسته است. همچنین 71درصد تصادف های جرحی و فوتی 
در محور های اصلی و 2۹درصد در محور های فرعی و روستایی رخ داده است. بیشترین فراوانی تصادف ها در محور 
کمربندی شیراز با 56 درصد و بیشترین تعداد جان باختگان نیز در حوزه پلیس راه نورآباد-ممسنی با سهم 10 درصدی 
از کشته ها بوده است. استان فارس با 122 هزار و 608 کیلومترمربع مســاحت و 20 هزارو 5۳۳ کیلومتر طول راه به دلیل 
موقعیت جغرافیایی و اهمیت گردشگری و ترانزیتی از مهم  ترین استان های کشور در بخش حمل  و نقل جاده ای محسوب می شود. با 
توجه به موقعیت جغرافیایی این استان و قرار گرفتن در مرکز اتصال چند استان کشور، در ایام نوروز حجم تردد خودروها در محورهای مواصالتی استان افزایش 

می یابد که موجب تصادف های گسترده در این استان شده است. 

  فارس، همچنان پيشتاز تصادف های جاده ای

آمار گواه این است که تصادف های منجر به فوت در ایالم طی نوروز 1۴00 با وجود افزایش 55 درصدی ترددها، حدود 
۳۳ درصد کاهش داشته است. با این حال طبق گزارشی که پلیس راهور کشور به تازگی ارائه کرده، این استان نسبت 
به استان های دیگر عملکرد مناسبی در کاهش تصادف های جاده ای نداشته است. محورهای کوهستانی و نقاط 
حادثه خیز جاده های ایالم سال هاست به مشکل جدی استان تبدیل شده و تهدیدی دائمی برای جان مسافران 
محسوب می شود. جاده هایی نظیر مهران و ملکشاهی به قتلگاهی تبدیل شده که روزانه حادثه ساز می شوند و هر 
بار خانواده ای را داغدار می کنند. مشکالت محورهای ایالم بحث امروز و دیروز نیست و با وجود تردد هزاران خودرو 
از این محورهای پرخطر تاکنون اقدام اساســی برای اصالح جاده ها و رفع نقاط حادثه خیز صورت نگرفته است. 

وجود جاده هایی با ظرفیت و روسازی نامناسب و نا امن، شیب های تند و طوالنی و همچنین لغزندگی سطح راه ها از 
جمله موارد حادثه آفرین در بخش ساخت و ساز جاده ای به شمار می روند. نقاط حادثه خیز استان سهم 60 درصدی در 

تصادف ها دارند و کاهش این سهم نیازمند اصالح و ایمن سازی نقاط حادثه ساز جاده ای است. بحرانی ترین محور کشور 
از نظر سرعت، با باالترین درصد وقوع خطر محور دهلران در استان ایالم است و هنوز چهاربانده کردن این محور در دستور 

کار مسئوالن قرار نگرفته. در ایالم بیشترین تخلفات و سوانح رانندگی به دلیل سرعت غیرمجاز است و به همین دلیل پلیس راه استان 
ایالم طی برنامه ای جامع با هدایت واحدهای گشتی، برخورد با تخلف های سرعتی، استقرار در نقاط حادثه خیز و همچنین رفع یا آشکار سازی نقاط حادثه خیز 

در تالش برای کاهش آمار تلفات جاده ای است.

  سهم باالی نقاط حادثه خيز در تصادف های ايالم

سیستان و بلوچستان برعکس آذربایجان شرقی عملکرد موفقی در تصادف های 
نوروزی نداشت. این استان به دلیل گستردگی راه های ارتباطی دارای 2قرارگاه 
پلیس راه و 2اداره کل راه و شهرسازی در شمال به مرکزیت زاهدان و جنوب 
به مرکزیت ایرانشهر است که شهرستان های شــمالی و مرکزی شامل زابل، 
هیرمند، زهک، نیمروز، هامون، زاهدان، میرجاوه، خاش، سراوان، سیب و سوران 
و مهرستان زیرپوشش قرارگاه شمال و شهرستان های جنوبی ایرانشهر، دلگان، 
فنوج، قصرقند، نیکشهر، سرباز، کنارک و چابهار زیرپوشش قرارگاه پلیس راه 
جنوب سیستان و بلوچستان هستند.با وجود تفکیک مدیریت  راه های استان 
برای کاهش حوادث جاده ای باز شــاهد وقوع حوادث در محورهای استان و 
کشته و مصدوم شــدن تعداد زیادی از هموطنان سیســتانی هستیم.در ایام 
تعطیالت نوروز امسال از 25اسفند سال ۹۹ تا 1۳ فروردین 1۴00، ۴۴ نفر بر 
اثر تصادف های جاده ای در استان جان خود را از دست دادند. در همین زمان 
نیز 2۳ نفر بر اثر ابتال به کرونا در بیمارســتان های استان جان خود را از دست 
داده بودند که این نشــان می دهد تلفات جاده ای سیستان وبلوچستان بیشتر 
از بیماری پرخطر کروناســت.فروردین امســال یکی از مرگبارترین حوادث 

جاده ای کشور در یکی از محورهای سیستان و بلوچستان رقم خورد؛این حادثه 
در محور کورین به ســرجنگل روی داد و 1۴ کشته بر جا گذاشت و پلیس راه 
شمال سیستان و بلوچستان علت آن را تجاوز به چپ خودروی پراید و متعاقب 
آن ســرعت باالی خودروی پژو اعالم کرده بود.پلیس راه جنوب سیســتان و 
بلوچستان هم ســرعت زیاد، انحراف و تجاوز به چپ و سبقت را از دالیل بروز 
حوادث رانندگی در جاده های جنوب سیســتان و بلوچستان عنوان می کند 
و بیشترین دلیل تصادف ها را ســرعت زیاد و بی توجهی به جلو می داند.سال 
گذشته 5۳نقطه حادثه خیز در کجورهای اســتان از سوی اداره های ذی ربط 
مورد بهسازی و اصالح قرار گرفت، اما در همان مدت ۴6 نقطه دیگر نیز ارزیابی 
و کارشناسی شد که پرونده آن ها در دست بررسی است. نبود جاده های مناسب 
در استان یکی از عوامل وقوع تصادف ها اعالم شــده است، زیرا در اغلب نقاط 
استان، محورها دوطرفه هستند. در بسیاری موارد جاده ها تنگ و باریک و عبور 
خودروها با سرعت باال و سبقت های غیرمجاز زمینه ساز تصادف در جاده های 
استان است. جاده های سراوان به عنوان ناایمن ترین و پرحادثه ترین محورهای 
استان اعالم شده. طبق اظهارات کارشناسی شده بیشترین نقاط شناسایی شده 

حادثه خیز استان مربوط به جاده های سراوان است و تردد غیرمجاز با سرعت 
باالی خودروهای ســوخت کش هم موجب شــده آمار تصادف های جاده ای 
شهرســتان باال برود و در اغلب حوادث، آتش ســوزی خودرو و مصیبت های 
مرگبار رقم بخورد.برای کاهش آمار فوت در نتیجه تصادف اما طرح راهداری 
محوری از اردیبهشت امســال در ۴50 کیلومتر از محورهای شریانی و اصلی 
محدوده تحت پوشش اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای شمال استان 
توسط ۳85 نیروی راهداری در حال اجراست.این طرح  با هدف تجمیع اقدامات 
راهداری و انتقال تجربه های بین همکاران فعال در این حوزه در قالب 1۳محور 
نظیر ساماندهی تابلو و عالئم، ساماندهی گاردریل ها، حذف و کاهش نقاط پر 
حادثه، لکه گیری، اصالح شیب شیروانی، ترانشه برداری، پاکسازی و تسطیح 
حریم، شانه سازی، تعمیر و اصالح سیستم روشنایی نقطه ای و طولی و تونل ها 
و تنقیه پل ها در محورهای مواصالتی خاش- میرجاوه، زهک -میلک، زاهدان 
- نهبندان و زابل زاهدان همزمان با سراسر کشور در حال اجراست.در این طرح 
مهم 1۴5دستگاه انواع ماشین آالت ســنگین و نیمه سنگین راهداری توسط 

۳85 نفر نیروی راهدار در حال ارائه خدمات هستند.

تلفات جاده ای سيستان و بلوچستان، باالتر از کرونا
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    فاضالب مسکن مهر تالش
چند هفته ای است فاضالب مسکن مهر طوالرود تالش شهرک و محل بازی بچه ها و تمام 

خیابان اصلی را پر کرده است و خودروها و افراد از داخل فاضالب عبور می کنند.
یک شهروند از گیالن 

   شهرستان چرام بیمارستان ندارد 
شهرستان چرام در استان کهگیلویه و بویراحمد بیمارستان ندارد. نزدیک ترین بیمارستان 
به ما در شهرستان دهدشــت قرار دارد که در بهترین حالت ۲۰ دقیقه  طول می کشد که 
به آن برسیم. سال ۹۴ قرار شد بیمارستان ۳۲ تخت خوابی شهرستان چرام و شهرستان 
باشت ساخته شود، ۲ سال است بیمارستان باشت شروع به کار کرده ولی بیمارستان چرام 

هنوز در مرحله تامین بودجه است.
محمدی از کهگیلویه وبویراحمد

  ساخت کارخانه فرآوری خرما در کرمان
با توجه به وجود انواع محصوالت خرما و فراوانی آن در مناطق جنوب شرق کرمان به ویژه 
شهرستان های نرماشیر، فهرج و ریگان از مسئوالن تقاضا می شود کارخانه ها و شرکت های 
تولید فرآورده های خرما به عنوان مثال تولید کمپوت، کنسرو، مربا، کلوچه، کلمپه و شیره 
از خرما و استفاده از برگ و چوب درختان خرما در تولیدات چوبی و صنایع دستی ایجاد 

شود. 
یک شهروند از کرمان 

صدای همشهری

چندی پیش »پائولو کوئیلو«  فاطمه کاظمی
نویسنده شــهیر برزیلی در خبرنگار

صفحه اینستاگرامش درباره 
نام گذاری یک کوچه روســتایی در ایران به نام »کیمیاگر« 
نوشت: »ابتکار کتابخوان ها و عاشقان ادبیات به این روستا 
موقعیتی منحصربه فرد بخشــیده و این روستا را در منطقه 
مطرح کرده اســت. کوچه های این روستا در همدان همه با 

شاهکارهای ادبیات جهان نامگذاری شده است«. 
روستایی که پائولو کوئیلو از آن یاد می کند، همان روستای 
»تاجی آباد« یا »تاج آباد« است که اهالی آن همه کتابخوان 
هستند و بزرگترین کتابخانه روستایی کشور با 6هزار جلد 
را راه اندازی کرده اند. همه معابر این روستا با موافقت اهالی 
با عناوین شاهکارهای ادبیات ایران و جهان نام گذاری شده 
اســت و آن ها منتظرند با ثبت جهانی کاروانسرای تاریخی 
روستایشان بیش از پیش به جهان معرفی شود. پائولو کوئیلو 
در ایمیلی از سوی سفارت برزیل در ایران به شورای روستای 
تاج آباد اعالم کرده به محض آرام شدن اوضاع جهان از شیوع 
کرونا به تاج آباد سفر خواهد کرد تا روستای ادبیات ایران را 

از نزدیک ببیند.

 تاریخ بلند 
از آن جایی که در کشور اسناد مکتوب زیادی درباره روستاها 
وجود ندارد، نمی تــوان درباره تاریخچــه آن ها به صورت 
 قطعی صحبت کرد، اما بر اساس آن چه از اسناد ملی موجود

 به دست آمده و همچنین سفرنامه های موجود، تاج آباد بیش 
از ۴۰۰ سال قدمت دارد و کهنساالن روستا 6 گورستان در 
آن معرفی می کنند که هر کدام نشان دهنده 5۰ تا 1۰۰ سال 

سکونت در آن است. 
رئیس شورای اسالمي روســتا با بیان اینکه اشیای تاریخی 
کشف شده نشــان می دهد قدمت روستا بیشــتر از ۴۰۰ 
ســال اســت، می گوید: »قلعه ای در 6کیلومتری روستا و 
زاغه سفیدشــده در کوه های آن وجود دارد کــه به اذعان 
باستان شناسان قدمت روستا را به هزار سال می رساند یا برای 
اشیای تاریخی کشف شده در آن بیش از ۳هزار سال قدمت 

تعیین کرده اند و 15۰ کتیبه در آن کشف شده است.«
»قباد یاری« تاکید می کند بارها از طریق میراث فرهنگی 

پیگیر ثبت ملی این آثار بوده، اما به نتیجه نرسیده است.

  6 هزار جلد کتاب، بدون کتابخانه 
با نگاهی به گذشته روستا متوجه می شویم سابقه کتابخوانی 

در آن مربوط بــه دیروز و امروز نیســت، بلکه تاریخ بلندی 
می توان برای آن متصور شد. از سال های بسیار دور فردی که 
کتاب داشت را برای مهمانی ها دعوت می کردند و شاهنامه، 
اسکندرنامه و مختارنامه نقل محافل تاج آبادی ها بوده است.

رئیس شورای روســتای تاج آباد می گوید: »از سال 8۴ خال 
یک کتابخانه را در روســتا احســاس می کردیم. بنابراین 
تصمیم گرفتیم به اهالی روســتا کتاب امانت بدهیم تا در 
زمان مشــخصی مطالعه و آن را در گروه ارائه دهند. بعد از 
چند ماه کتابخانه روستا با 11۳جلد کتاب و فضای کوچکی 
که یکی از اهالی روستا هدیه داد، فعالیت خود را آغاز کرد. 
از همان زمان به هر ارگان و فردی که فکر می کردم می تواند 
به ما کتاب اهدا کند ، ایمیل زدم و درخواست کتاب کردم. 
در طول ۲ سال کتابخانه روســتا بارور شد و اهالی هم از آن 

استقبال کردند.«
وی با بیان اینکــه در کتابخانه فعالیت هــای جنبی مانند 
آموزش بی ســوادان هم آغاز شــده اســت، می افزاید: »از 
آن جایی که روستا مدرســه راهنمایی نداشت، پیگیر ادامه 
تحصیل افرادی شــدیم که تحصیالت ابتدایی داشتند. در 
گروه اول 17 نفر ادامه تحصیل دادنــد و راهنمایی را تمام 
کردند و 6 نفرشــان تا پایان متوســطه پیش رفتند و ۲ نفر 
از آن ها به دانشــگاه راه پیــدا کردند. یکــی از آن ها دهیار 
روستاست که لیسانس دامپزشکی گرفته و در حال حاضر 
هم گروه جدیدی باالی ۳5 ســال ادامه تحصیــل را آغاز 

کرده اند.«
یاری ادامه می دهد: »جالب است بدانید کتابخانه روستای 
تاج آباد بیش از 6هزار جلد کتاب دارد، اما هنوز ســاختمان 
مناســبی برای آن در نظر گرفته نشــده و فضای ۲۰متری 
کتابخانه موجود جوابگوی این همه کتاب نیست. به همین 
دلیل کتاب ها در فضاهایی مانند آرایشگاه های زنانه و مردانه، 
مغازه ها، قهوه خانه ها و بانک در دســترس عموم قرار داده 

شده اند.«

  اهالی ورزشکار
اوایل در حمام عمومی روســتا سرای ورزش راه اندازی شد، 
اما یکی از اهالی که ساکن تهران بود به روستا نقل مکان کرد 
و در آن باشگاه ورزشــی راه انداخت که در ۲ بخش آقایان و 
بانوان فعال اســت. یاری می گوید: »این گروه در نخستین 
حضور خود در میادین ملی کاراته توانستند ۲6 مدال کسب 
کنند و همین موجب شد امکانات ســرای ورزش را هم در 
اختیار او قرار دهم تا کارشان بهتر پیش برود. حمام عمومی 

را به کتابخانه تبدیل کردیم و بــا ۳۰ میلیون تومان کمک 
مالی   فضای حمــام را مرمت کردیم، اما ایــن فضا امکانات 
سرمایشــی و گرمایشــی ندارد و فقط علمک گاز آن نصب 
شده. سال ۹۴ که روستا به عنوان روستای دوستدار کتاب 
معرفی شد، شــورای اداری کتابخانه های استان در روستا 
تشکیل و قرار شد فضای کتابخانه را تجهیز کنند، اما عمال 

هیچ اتفاقی نیفتاد.«

  رنگ و بوی ادبیات در کوچه های روستا 
افزایش سرانه مطالعه در میان روســتاییان و عجین شدن 
فرهنگ آن ها با کتابخوانی موجب شد کوچه و خیابان های 
روستا هم با شــاهکارهای ادبیات ایران و جهان نام گذاری 

شود.
 رئیس شــورای روســتای تاج آباد در این باره می گوید: »از 
سال ۹1 به دنبال نام گذاری خاص برای معابر روستا بودیم. 
یکی از دوستان پیشنهاد داد حاال که فرهنگ روستا با کتاب 
عجین شده، کوچه و خیابان های آن هم رنگ ادبیات به خود 
بگیرند. ۲۰۰ عنوان استخراج کردیم و مشاوران دهیاری و 
هیات امنای مســجد با آن ها موافقت کردند. سر نام گذاری 
ورودی روستا نظرسنجی برگزار کردیم و در نهایت 7۰۰نفر 
از اهالی روستا که در نظرسنجی شرکت کرده بودند به بهشت 
گمشده جان میلتون رای دادند. از آن زمان به سفارتخانه های 
کشورهای مختلف ایمیل می زدیم و درخواست می کردیم 
اگر کتاب شاخصی دارند، معرفی کنند تا معابر روستا به آن ها 
مزین شوند. چند کشور مانند اتریش، سوئیس و هلند پاسخ 
دادند و از آن استقبال کردند. اتریش برایمان کتاب فرستاد 
که به زبان آلمانی است و اگرچه نمی توانیم از آن ها استفاده 

کنیم، اما به عنوان هدیه گرانقدر نگهداری می کنیم.«
نام گذاری معابر روســتای تاج آباد به شــاهکارهای ادبیات 
همین قدر هم ساده نبوده و نیست. یاری در این باره می گوید: 
»همیشه در سیستم اداری کشــور ما کارشناسانی هستند 
که فقط کارشناس هستند و سمت مدیریتی ندارند. همین 
کارشناسان موجب شــده اند کار نام گذاری معابر در نیمه 
راه متوقف شــود. برای مثال ۳7 عنــوان جدید برای معابر 
روستا پیشنهاد شده، اما کارشناسان اجازه نمی دهند و کار 
روی زمین مانده است. از این موارد جدید 7 عنوان مربوط 
به دفاع مقدس اســت که بخشــی از تاریخ معاصر کشور ما 
محسوب می شود و اصرار داریم از آن در روستا ردی بماند. 
سر همین نام گذاری ها و به دالیل واهی بارها به دادگاه احضار 
شدم و قضات دادگاه، شرافتمندانه من را تبرئه کردند و اصرار 

داشتند این کار را ادامه دهم و گفتند حق ندارم پا پس بکشم 
و همین به من خیلی روحیه داد.«

  کاروانسرای تاریخی  
تنها ۲ کاروانســرای تاریخی مدور در کشور وجود دارد که 
یکی از آن ها در روستای تاج آباد است. این کاروانسرا به شاه 
عباسی معروف است که در زمان شاه عباس ساخته شده، اما 
قبل از آن نیز محل استراحت که چاپارخانه نامیده می شود، 
بوده است و زائران عتبات و حج در آن اقامت می کرده اند. این 
کاروانسرا در دوره صفویه و همچنین قاجاریه مرمت و سال 
76 در فهرســت آثار ملی ثبت شده است. مسئوالن میراث 
فرهنگی معتقدند پرونده این کاروانسرا را برای جهانی شدن 

به یونسکو ارسال کرده اند، اما هنوز مشکالتی وجود دارد.
یاری می گوید: »ســال 86 که نقشه روســتا و طرح هادی 
روستا به روز شد حریم کاروانســرا به روز نشد و مجوز یک 
ســاختمان ۲ طبقه در حریم آن داده شد که پرونده همان 
ساختمان االن در دادگاه است. سال ۹6 به مدیرکل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پیشنهاد دادم تاج آباد 
عنوان روستای هدف گردشــگری به خود بگیرد، اما هیچ 
اعتنایی به من نشد. پیشنهاد راه اندازی بازارچه محلی هم 
روی زمین ماند. در عوض مدیــرکل میراث فرهنگی از من 
خواست طی ۲روز رضایت 5 نفر از اهالی روستا که در کنار 
کاروانسرا ملک دارند را بگیرم تا در روند ثبت جهانی شدن 
به حریم کاروانسرا اضافه شود و من رضایت ۴ نفر را گرفتم. 
اما ۳ سال گذشت و مالکان پشیمان شدند. اداره کل میراث 
فرهنگی و اداره راه حتی اجــازه ندادند یک تابلو در ورودی 

روستا برای معرفی کاروانسرا نصب شود.«

 چهارشنبه 12خرداد 1400 
شماره 8235 

677 هکتار از مزارع دشتستان، تنگستان و بوشهر زیر کشت گیاهان دارویی است

ظرفیت های کشاورزی بوشهر بر هیچ کس پوشیده 
نیست. این اســتان یکی از قطب های اصلی تولید 
خرما در کشــور اســت و همچنین در تولید سایر 
محصوالت کشاورزی جالیزی حرف های زیادی برای گفتن دارد. 
با وجود این، استان ساحلی بوشــهر در اقلیم گرم و خشک قرار 
گرفتــه و بی آبی حریــف قدرتمندی برای توســعه طرح های 
کشاورزی آن است. از این رو، در سال های اخیر کشت گیاهان 
دارویی به ویــژه گونه های بومی به دلیــل مصرف کمتر آب در 
دستور کار سازمان جهاد کشاورزی بوشــهر قرار گرفته است. 
»سمیه فرحبخش« مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی 
بوشهر در گفت وگو با همشهری از ظرفیت های استان در تولید 

گیاهان دارویی می گوید.

بوشهر در کشت داروهای گیاهی چه ظرفیت ها و 
توانمندی هایی دارد؟

در اراضی زراعی بوشهر گیاهان دارویی چون آلوئه ورا، سیاه دانه، 
شوید، گشنیز، رازیانه، زنیان، اسفرزه و کاسنی و در اراضی دیم 
گیاهان دارویی مثل هلپه، لگجی، کنار و آنغوزه کشت می شود. 
چند گونه گیاهان دارویی در اســتان کشــت 

می شود؟
بنابر اعالم کارشناســان گیاهــان دارویی مرکــز تحقیقات 
کشاورزی اســتان، حدود 5۰۰گونه گیاهان دارویی در بوشهر 

وجود دارد.
سطح زیر کشت اراضی اســتان در حال حاضر 
چقدر است و چند فرصت شغلی در این حوزه ایجاد شده؟ 

677 هکتار از اراضی شهرســتان های دشتســتان، بوشهر و 
تنگســتان زیر کشــت گیاهان دارویی قرار دارد. البته سطح 
زیرکشت گیاهان دارویی در سال های ۹7 و ۹8 کمتر از ۴۰۰ 

هکتار بود که در سال گذشته و امســال افزایش یافت. میزان 
اشتغال زایی گیاهان دارویی در بوشهر به طور مستقیم 15۰۰ 

نفر و غیرمستقیم ۲۲۰۰ نفر است.
جایگاه بوشهر در تولید داروهای گیاهی نسبت به 

سایر استان ها چگونه است؟
با توجه به اینکه تقریبا در آغاز حرکت توسعه و کاشت گیاهان 
دارویی در استان هســتیم، امیدواریم با تامین زیرساخت های 

فرآوری شاهد رشد و پیشرفت مطلوبی در این زمینه باشیم.
آیا جهاد کشاورزی بوشهر از  افرادی که بخواهند 

در این حوزه سرمایه گذاری کنند، حمایت می کند؟
سال گذشــته از تولیدکنندگان گیاهان دارویی حمایت شد و 
امسال هم با توجه به نام گذاری سال، برنامه های حمایتی خوبی 
از کشاورزان تدارک دیده شده است. این حمایت ها هم در قالب 
یارانه کاشت و هم واگذاری تسهیالت می تواند به رفع مشکالت 
تولیدکنندگان کمک کند. امســال آمادگی داریم تسهیالت 

بانکی از محل کمک های فنی و اعتباری تبصره 18 
با سود ۴ درصد در اختیار کشاورزان قرار دهیم. 

این در حالی است که در سال های گذشته 
یعنی ۹8 و ۹۹ تسهیالت با سود 1۲ درصد 

اعطا می شد.
بازار داروهای گیاهی داخلی 

و خارجی چگونه است؟
وضعیت بازار خارجی تقریبا مناسب است. 

در بازارهای داخلی هم در سال های اخیر و 
به ویژه بعد از شیوع بیماری کرونا اقبال مردم به 

مصرف گیاهان دارویی بیشتر شده است.
میزان تولید اســتان چقدر اســت و چه 
حجمی از این تولید در داخل بوشهر مصرف می شود؟

تولید اســتان ۴5۰۰ تا 5۰۰۰ تن اســت که عمدتا به مصرف 
داخلی می رســد. صــادرات گیاهان دارویی مســتلزم تامین 

زیرساخت های فرآوری و بسته بندی است.
چشــم انداز توسعه مزارع 

داروهای گیاهی استان چیست؟
با توجه به مناســب بودن شــرایط 
اقلیمی، ضــرورت ارتقای بهره وری 
مصرف آب در مــزارع و باغات و از 
طرفــی کاهــش منابــع آب های 
زیرزمینی، توســعه گیاهان دارویی 
می تواند به عنوان یک مزیت و قابلیت 
در برنامه اصالح الگوی کاشــت استان 

قرار گیرد.
فعاالن ایــن حوزه بیشــتر با چه 

مشکالتی دست و پنجه نرم می کنند؟
بیشترین مشکالت تولیدکنندگان دارویی عدم استقرار مراکز 

فرآوری و فروش در استان است.

علیرضا برازجانی
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 17با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.

کارگاه جاجیم بافی در آالشت- عکس: مهر

جای تان در کنار ما خالی است. شما می توانید سهمی بزرگ در دیده شدن 
استان، شهر، روستا و محله خود داشته باشید. فقط کافی است موبایل   را 

بردارید و با ارسال یک پیام صوتی یا متن، حتی عکس و فیلم در تلگرام، ما را 
در جریان رویدادها، محرومیت ها و دیدنی های محل زندگی تان قرار دهید.

صدای شما در همشهری شنیده می شود
برایمان بگویید... برایتان می نویسیم

 #همراه »همشهری« 
در استان ها باشید

ارتباط با ادمين
  hamshahriostanha_admin

 #همشهری_ استانها
@hamshahriostanha

اینستاگرام

خط مستقيم
021-23023442
021-23023432

پيام گير 
021-23023405 Instagram.com/hamshahriostanha

»تاج آباد« روستای عاشقان ادبيات
تاج آباد نام روستایی در همدان است که کوچه هایش با شاهکارهای ادبیات ایران و جهان نامگذاری شده

      نسخه اقتصادی گياهان دارويي برای کشاورزی بوشهر
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»علی مالمیر« مدیرکل میــراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دســتی همدان درباره 

قرار گرفتن 2 کاروانسرای تاج آباد و فرسفج در 

قالب کاروانسراهای کشور و معرفی به عنوان 

ثبت  جهانی اظهار می کند: »2 کاروانسرای 

همدان در حوزه پرونده های زنجیره ای است 

که به یونسکو ارسال و پیش بینی شده ارزیابان 

یونسکو تیر سال جاری  به همدان سفر کنند.«

حاال باید دید با این شــرایط ارزیابان یونسکو 

تاج آباد را برای جهانی شدن خواهند پذیرفت 

یا این فرصت هم از دست خواهد رفت.
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