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دومين مــاه تابســتان؛ پيكهاي
پيدر پي كرونا؛ تعطيالت تابستاني
و تعطيليهاي ناگهاني ستاد كرونا
و در آخر هــم زندگی هایــی كه با
روزمرگي خاصي عجين شــدهاند.
بهنظر همهچيز بههم ريخته اســت
و هيچچيزي ســر جايش نيســت.
حاال ميماند برنامههاي تلويزيون؛
تلويزيوني كه شــايد براي خيليها
محلي براي گذراندن وقت باشــد.
در شبهاي نســبتا كوتاه تابستان
3شــبكه اصلي سيما ســريالهاي
خود را پخش ميكنند و از هفته دوم
مرداد ،شبكه يك « ۸۷متر» كيانوش
عياري را روي آنتن دارد؛سريالي كه
بيش از 3سال است درگير توليد بوده
و بهگفته عيــاري براي پخش آماده
است .صفحه 14را بخوانيد.
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نمایندگان ایران نخستین روز بازیهای المپیک را با چند موفقیت آغاز کردند
جواد فروغي با شليكهاي دقيقش در تپانچه بادي از فاصله10متر نخستين طالي ايران در
المپيك 2020و نخستين طالي تاريخ ايران در رشته تيراندازي را بهدست آورد
دیروز تیم والیبال ایران هم بر لهستان پیروز شد و بوکسور ایرانی قهرمان آفریقا را مغلوب کرد
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فرونشستها به مركز
تهران نزديك میشود

سهمخوزستانازاقتصادایران

همشهري پديده فرونشست در
دشتهاي جنوب و جنوبشرق
استان تهران را بررسي ميكند

بررسی چند آمار اقتصادی درباره خوزستان نشان میدهد بحران این استان درمان فوری ندارد
گفت و گوی همشهری با یکی از بزرگان عشایر عرب بعد از نشست با جهانگیری

صفحههای2و4

پروندهای درباره حقوق دیگران

وقتی«شامورتیباز» اسطوره میشود
روايت تصويري از رفتارهاي خودخواهانهاي
كه هر روز در كوچه و خيابان ديده ميشوند

خسارت طرح اینترنت مجلس برای کسب و کارها
15

صفحههای 5تا8

يادداشت

رابخوانيد.

نگاه

پيمان سالمتي؛ استاد دانشگاه علومپزشكي تهران

پزشكي جامعهنگر ،حلقه مفقوده مديريت كرونا
رئيسجمهوري چند هفته پيش
گفت كه ما ميتوانســتيم واكسن
را زودتر وارد كشــور كنيم ،اما از
آنجايي كه برخي از پزشكان عنوان
كردند ما نبايد موش آزمايشــگاهي واكسن كشــورهاي ديگر
شــويم ،اين اتفاق نيفتاد .حال ســؤالي كه مطرح ميشود اين
است؛ آيا اظهارنظر گروهي از پزشكان در اينباره و ايجاد چنين
موانعي كه موجب شــده ايران در زمره كشــورهايي با كمترين
آمار واكسيناسيون قرار بگيرد ،دليل موجهي براي بيتوجهي به
سالمت جامعه و تصميمگيري نادرست در وارد نكردن واكسن به
كشور است؟ سؤالي كه پاسخش را بايد در نبود مديران جامعهنگر
در رأس حوزه بهداشت و درمان جستوجو كرد.
يكي از مشــكالت حوزه ســامت كه با شــيوع پاندمي كرونا
فقدان آن به چشــم آمد ،بيتوجهي به رشــتههاي جامعهنگر
( )CommunityOrientedو تمركز بر رشــتههاي بيمارمحور
( )Clinicalاســت؛ بهعبارت ديگر ،ميان علومپزشكي در حوزه
فردي و علومپزشكي در حوزه اجتماعي ،تفاوت بسيار وجود دارد.
اين رويكرد ،دهها سال است كه در بسياري از علوم كاربردي مورد
استفاده واقع شــده و توجه به آن ،نتايج ارزشمندي به بار آورده

است .بهعنوان مثال در علم حقوق2 ،بخش حقوق عمومي و حقوق
خصوصي لحاظ شده؛ بهطوريكه مجموعه قواعدي كه بر روابط
دولت با مردم داللت ميكند و ساماندهي سازمانهاي دولتي را
برعهده دارد در دايره وظايف متخصصان حقوق عمومي قرار گرفته
و در كنار آن ،متخصصان حقوق خصوصي به روابط افراد با يكديگر
(همچون ارتباطات تجاري ،خانوادگي و تعهدات متقابل اشخاص)
ميپردازند .مثال ديگر هم علم اقتصاد است كه به 2بخش كالن و
خرد تقسيم ميشود .متخصصان اقتصاد كالن ،نگاه كلي به اقتصاد
كشــور دارند و به نحوه تخصيص منابع در كل كشور پرداخته و
تمركز آنها بر شاخصهايي از قبيل نرخ بهره بانكي ،تورم و بيكاري
است؛ درحاليكه متخصصان اقتصاد خرد به مسائلي ميپردازند
كه معموال مشمول افراد عادي جامعه و شركتها ميشود .علم
پزشكي هم از اين قاعده تبعيت ميكند .در اين رويكرد2 ،شاخه
در پزشكي داريم؛ بيمار محور (باليني) و جامعهنگر.
در بخش اول ،هدف بهبود يك بيمار است و در بخش دوم ،هدف
ارتقاي سالمتي يك جامعه .پزشكاني
ادامه
كه به درمان بيمــاران ميپردازند در در صفحه 13
گروه اول جا ميگيرند كه در پاندمي كرونا نقش درمانگر را براي
افراد مبتال دارند.
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به پايان است؟ طرحي كه با نام صيانت از حقوق كاربران در مجلس
مطرح شده اگر به تصويب برسد هيچ بعيد نيست چنين سرنوشتي
را بهدنبال داشتهباشد.
اين طرح اشكاالت ريز و درشت عديدهاي دارد اما بزرگترين اشكال
آن اين است كه اساس آن بر مجوزدهي و محدوديت است .طبق
اين طرح هر سرويسي كه در فضاي مجازي كشور عرضه ميشود
بايد از نهادهايــي حاكميتي مجوز بگيرد و بــراي اخذ اين مجوز
بايد مجموعــهاي از تكاليف مااليطاق را هــم بپذيرد وگرنه فيلتر
خواهد شــد .تكاليفي چون معرفي نماينده به حكومت ،نگهداري
همه دادههاي كاربران در ايران ،اجــراي انبوه مصوبات نهادهاي
دولتي و حاكميتــي در موضوعات مختلف نظيــر احرازهويت و
فيلترينگ و پرداخت و ...كه بهخوبي ميدانيم حتي شــركتهاي
ايراني هم كه چارهاي جز اين ندارنــد در اجراي اين تكاليف دچار
گرفتاري و عسرت شــدهاند .حال باور اينكه شــركتهایي نظير
گوگل ،اينستاگرام ،واتساپ ،لينكدين ،مايكروسافت و ...بپذيرند
كه همچون شركتهاي ايراني پشت در
ادامه
اتاق مديران دولتي به انتظار بنشينند و در صفحه 15
به دهها خواسته موجه و ناموجه بوروكراتهاي دولتي تن بدهند
دور از عقل و منطق است.

@hamshahrinews
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بهار ديجيتال ايران را خزان نكنيد

telegram
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نيما نامداري ؛ عضو هيأت مديره نظام صنفي رايانهاي

اقتصــاد ايران در شــرايط بحراني
است .مهمترين نشانه اين بحران،
رشــد اقتصادي منفي يا نزديك به
صفر در ســالهاي اخير است كه
بهنظر ميرسد كماكان ادامه داشتهباشد .در اين سالهاي بحراني
تنها بخش اقتصاد كشور كه رشد قابلقبولي داشت ه صنعت فناوري
اطالعات بودهاســت .در  5سال اخير رشــد اقتصادي اين بخش
همواره دورقمي بوده در نتيجه ســهم فناوري اطالعات از توليد
ناخالص داخلي كه 5سال پيش حدود ۲درصد بود در سال گذشته
به ۶درصد رسيد.
قطعا بخش مهمي از اين رشــد محصول فعاليت كسبوكارهاي
كوچك و بزرگ در فضاي مجازياست .انبوه كسبوكارهاي آنالين
ت ميكنند
كه در بخشهاي مختلف صنعت فناوري اطالعات فعالي 
و عمدتا با سرمايههاي كوچكي هم شكل گرفتهاند باعث شده رشد
اين صنعت ،محصول سرمايهگذاريهاي دولتي نباشد و به همين
دليل بحران مالي دولت لطمه چنداني به اين صنعت نزدهاســت.
ميشــود گفت كه در خزان اقتصاد ايران ما شاهد بهار ديجيتال
كشــور هســتيم .اما اخباري كه اين روزها از راهروهاي مجلس
شنيده ميشود اين نگراني را ايجاد ميكند كه آيا اين بهار هم رو

طرح :همشهري /بهرام غروی

رعايت حقوق ديگران
براي آرامش خودمان

تهران سالي 34ســانتيمتر پايين
ميرود؛ عددي كه دلهرهآور اســت
و اگر چارهاي براي آن انديشــيده
نشود ،در آيندهاي نزديك ميتواند
خساراتي به برخي از مناطق پايتخت
ايران وارد كند كه هزينههاي مالي و
جانياش كمتر از زلزلههاي مخرب
نخواهد بــود .فرونشســت زمين
پايتخت را تهديد ميكند و در اين
بين ،نكته قابل جالب و تأمل ،افزايش
دوبرابري ميزان فرونشســتهای
دشت تهران نسبت به سال گذشته
است .به همينخاطر ،كارشناسان
زمينشناســي و ژئوتكنيك از اين
پديــده بــا عناويني چــون زلزله
خامــوش ،بمب بيصدا يــا تهديد
13ميليوني يــاد ميكنند .صفحه3
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جهانگيري :مردم خوزســتان درد و
سوزدل بسياري دارند

معــاون اول رئيسجمهــور در چنيــن
فضاي متشنجي سخنراني خود را اينطور
آغاز كرد« :ايران كشــور شماست و شما
جوانان صاحب اين كشور هستيد .بزرگان
خوزستان بهعنوان صاحبنظران و ياوران
بزرگ دولت اجازه ندهند كه دشــمنان از
مسائل و مطالبههاي بحقشان سوءاستفاده
كنند ».بهگزارش ايســنا ،جهانگيري در
ادامه خطاب به سران عشــاير و نخبگان
اســتان خوزســتان گفت« :در جلسات
مختلف شنواي دغدغهها و سخنان كساني

 يكشنبه  3مرداد  1400شماره 8276

شنونده شكواييه معترضان

و ذخيرهســازي آبهاي پشــت سدهاي
اين اســتان اشــاره كرد و گفت« :دغدغه
مسئوالن استان و مركز اين بود كه آنچه
امروز در ســد كارون ،كرخه ،دز و مارون
ذخيرهســازي شــده اســت ،براي پاييز
سالجاري كه خشكســالي ادامه دارد و
بارندگي اندك است در آن زمان رها شود.
بايد بزرگان و نخبگان استان درنظر داشته
باشند تا در پاييز خســارتي به كشاورزي
اين استان وارد نشود وگرنه اين آب پشت
سد متعلق به مردم خوزستان است».

جهانگيري :مردم اگر صدايشان را باال بردند از درد زيادشان است؛
از زخمزبان زدنها ناراحت نميشويم

دولت ،حق اعتراض و انتقاد مردم را به
رسميت ميشناسد

معاون اول رئيسجمهور پس از اين نشست
در نشست مشترك ستاد بحران ،شوراي
آب و كشاورزي و قرارگاه آبرساني استان
خوزستان حاضر شد و تأكيد كرد كه دولت
حق اعتراض و انتقاد مردم را به رســميت
ميشناسد« :بايد با ارائه توضيحات مردم را
قانع كنيم و اجازه سوءاستفاده از اعتراضات
مردمي را ندهيم ».جهانگيري افزود« :بايد
به اين موضوع بينديشيم كه 42سال بعد از
پيروزي انقالب و روي كار آمدن 12دولت
و 11مجلس با گرايشهــاي مختلف چه
اقداماتي در كشور انجام شده است».
معاون اول رئيسجمهــور ادامه داد« :در
برنامههاي توســعه به مســائل برابري و
عدالت در جامعه توجه نشده است .آنچه
مردم ايران را بيشــتر از فقر و نداشتنها
رنج ميدهــد ،تبعيض در جامعه اســت؛
بنابرايــن در برنامههاي توســعه بايد به
مسئله نابرابري و تبعيض توجه شود و بعد
از 40ســال از پيروزي انقالب اين مسئله
بهخوبي آسيبشناسي شــود و نميتوان
گفت كه جمهوري اسالمي ايران كمكاري
داشته است».
معاون اول رئيسجمهــور درباره انتقادها
و كنايههــا به دولــت نيز گفــت« :ما از
زخمزبانزدنهــا و اتهــام ناكارآمدي به
دولت ناراحت نميشويم و سابقه مديريتي
هر فردي معلوم اســت و برخي حتي بلد
نيستند واژهاي بهكار ببرند تا آنها را دست
نيندازنــد ».او افزود« :دربــاره كارآمدي
دولت همين كافي اســت كه در دورهاي
بــا چنيــن محدوديتهــاي تحريمــي
بهگونهاي عمــل كرديم كه بــا كمترين
خســارت بيشــترين بازدهي را داشتيم
و انشــاءاهلل دولتي يكدســت و با 3قوه
هماهنگ تشــكيل خواهد شــد و ما هم
نظارهگر اقدامات آن دولت خواهيم بود و
سخنان خود را در آن زمان خواهيم گفت
تا معلوم شود اداره كشور چگونه است ،ولي
االن تنها ميشنويم».

عكس :ايرنا

خوزستان هنوز در تبوتاب
گزارش گرمــا و بيآبي اســت؛ در
دمــاي 48درجــه اهــواز و
ناآراميهايي كه حاال به دهمين شب كشيده
شده است .البته حاال چند روزي است كه
آبهاي باالدســت باز شــدند ،معاون اول
رئيسجمهور ،وزير نيرو و فرمانده ســپاه
راهي خوزســتان شــدند و تالشها براي
رسيدگي به مطالبات مردم و آرام كردن فضا
ادامه دارد .قرار است بهزودي هيأتي هم از
كميسيون امنيت ملي براي بررسي مسائل و
مشكالت به خوزستان سفر كند تا گزارشي
از وضعيــت بــه مجلــس ارائــه دهــد.
رئيسجمهور نيز ابــراز اميدواري كرده در
روزهاي آينده مشــكالت «تخفيف» پيدا
كند و حل و فصل مسائل طبق دستور مقام
معظم رهبري ادامه داشــته باشد .حسن
روحانــي تأكيد كرده كــه «اعتراض ،حق
روشن مردم اســت» و «تعداد اندك چند
۱۰نفر را كنار ميگذاريم ،بقيه مردم اعتراض
بحقي داشتند كه ميخواستند مشكالت
كشاورزي ،نخلستانها و دامهايشان حل
شــود؛ حق آنها بود ».اما ســفر اســحاق
جهانگيري به خوزستان ناآرام چندان هم
بيحاشيه نبوده و در جلسه او با سران عشاير
و نخبگان خوزستان جنجالهايي به پا شده
است .در فيلمي كه خبرگزاري فارس از اين
جلسه منتشــر كرده برخي از حاضران با
فريادهايي خطاب به جهانگيري به وضعيت
موجود اعتراض ميكنند .در اين فيلم ،يكي
از حاضــران ميگويــد كــه مــردم از
«گفتاردرماني خســتهاند و بهدنبال عمل
دولتند ».يكي ديگر از حاضران هم در بخش
ديگري از فيلم منتشر شده ،ميگويد« :آب
را روي مردم بستيد ،مردم هم بلند شدند و
زد و خورد شــد و ما كشــته داديم .آقاي
جهانگيري آمــده اينجا به ريــش مردم
ميخندد ».معاون اول رئيسجمهور هم در
2نشست به انتقادها پاسخ داده و از عملكرد
دولت دفاع كرده است.

ايران
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بودهام كه از سر عالقهمندي به كشور ،نظام
و مــردم انتقادات خود را مطــرح كردند؛
لذا مردمي كه به مهماننوازي و دوســت
داشتن مهمان در كشور شهره هستند ،اگر
صداي خود را نيز در اين جلسه بلند كنند،
نشانگر آن اســت كه درد زياد و سوز دل و
مطالب بســياري دارند كه بنده با نهايت
عالقه و عشــق دغدغهها و خواستههاي
آنان را شــنيدم ».جهانگيري گفت كه به
داليل عاطفي و شــخصي به خوزســتان
عالقهمند است و اضافه كرد« :فاصله سفر
قبلي تا اين سفر بهدليل جايگزين كردن
اســتاندار جديد بيش از 6ماه نبوده و در

بين 10ســفري كه به اين استان داشتهام
3سفر مهم و راهبردي بود .يكي از آنها در
سال 95و در اوج بحران ريزگردها و قطعي
برق و آب انجام شد ».معاون اول دولت با
اشــاره به مصوبه مهم اوايل سال 96براي
حل مشكالت استان خوزستان تأكيد كرد
كه نخبگان استاني اين مصوبه را بهعنوان
«مطالبه قانوني خود درنظر داشته باشند؛
چراكه در آن مصوبه تعهدات دولت نسبت
به مردم اين استان پيشبيني شده است».
چرا آب پشت سدها ماند؟

جهانگيري درباره نظر كارشناسي دولت

خوزستان آرام است؟
مقامهاي نظامي ازجمله سردار حسين سالمي ،فرمانده سپاه نيز
ديروز عازم خوزستان شدند .در اين ميان سخنگوي نيروي انتظامي
هم گفت« :با وجود تالش مذبوحانه افراد مغرض و شبكههاي معاند
در جهت افزايش تنش ،اجازه هيچگونه تحــرك و خرابكاري به
افراد فرصتطلب داده نشد ».سردار مهدي حاجيان اضافه كرد:
«الحمدهلل هيچگونه مشــكل امنيتي در سطح استان وجود ندارد
و تمامي نقاط حســاس شهرستانهاي اســتان مديريت و تحت
كنترل قرار گرفتــه و تا اين لحظه ،بدون رويــداد خاصي امنيت
حكمفرماست ».البته اين در حالي است كه برخي گزارشها ادعا

درباره سدها و انتقاداتي كه نسبت به آنها
وجــود دارد نيز گفت« :بايــد لحظهاي را
تصور كرد كه اگر ســدها نبود و قرار بود
سيل حتي با سرعت 5هزار مترمكعب در
ثانيه به مناطق مسكوني برسد ،چه آسيب
و خساراتي متوجه اين استان ميشد كه
البته تصميم گرفته شــد با سرعت 2هزار
مترمكعب در ثانيه آب كرخه رهاســازي
شود كه همه كارشناسان اعالم ميكردند
اين استان تحمل بيش از اين حجم را ندارد
و تمام مــزارع و خانهها زيــر آب خواهد
رفت».
جهانگيــري در ادامه به مشــكل كمآبي

ميكنند كه هنوز بعضي از شــهرهاي استان خوزستان شبهاي
ناآرامي را ســپري ميكنند و اينترنت نيز با اختالل روبهروست.
با اين همه بايد ديد كه تالشهاي مقامــات دولتي و نظامي براي
بازگرداندن آرامش به خوزســتان به چه نتيجهاي ميرسد .هنوز
شمار دقيقي از تعداد بازداشتشدگان ،مجروحان و كشتهشدگان
اعتراضات روزهاي اخير كه از خوزستان شروع و به برخي شهرهاي
همجوار آن كشيده شده ،رسانهاي نشده است .تنها خبر رسمي در
اينباره به اعالم كشته شدن يك جوان در اعتراضات دومين شب
شادگان از سوي فرمانداري شادگان برميگردد و شهادت ستوان
دوم «ضرغامپرست» مدافع نظم و امنيت در جريان ناآراميهاي
ماهشهر.

پيك رياض در مراسم تحلیف رئیسی

روابط تهران -رياض بعد از  6سال سكوت در دولت سيزدهم احيا ميشود؟
احتمال حضور نمايندهاي از ســوي
ديپلماسي پادشــاه عربستان براي شــركت در
مراسم تحليف ســيد ابراهيم رئيسي
زمزمهها براي ازســرگيري روابط تهران و رياض را
بيش از پيش تقويت كرده اســت .قرار است مراسم
تحليف رئيسي بهعنوان سيزدهمين رئيسجمهور
منتخب ايران چهاردهم مردادماه با حضور جمعي از
مسئوالن و چهرههاي داخلي و خارجي برگزار شود.
حضور نمادين يك فرستاده از ســوي رياض براي
شركت در اين مراسم خبر مهمي است كه اگر از حد
گمانهزنيهاي رســانهاي فراتر رود به بهانهاي براي
حل چالش 6ساله ايران و عربستان بدل خواهد شد.
اگرچه روابط رياض با كشورهاي منطقه حول نظر
آمريكا تعريف ميشود و آمريكا هنوز در قبال برجام
اقدام عملي انجام نداده و ازسرگيري مذاكرات برجام
را به اســتقرار دولت جديد موكول كرده است ،اما
احتمال حضور نماينده عربستان در مراسم تحليف
رئيسي را ميتوان نويدبخش حصول گشايشهاي
جدي در عرصه ديپلماسي دانست.
در همين راســتا ديروز يك منبع آگاه با اشــاره به
برگزاري مراسم تحليف سيدابراهيم رئيسي پيش
از نيمه مرداد گفت :ايران از عربســتان براي حضور
در اين مراسم دعوت كرده اســت و بهنظر ميرسد
سعوديها هم نظر موافق خود را اعالم كرده باشند.
اين منبع آگاه در گفتوگو با اعتمادآنالين از احتمال
حضور نمايندهاي از پادشــاهي عربستان در مراسم
تحليف سيدابراهيم رئيسي خبر داد و گفت :با توجه
به حلوفصل تمامي موارد اختالفــي دوجانبه هر
لحظه امــكان اعالم بهبود روابط تهــران و رياض و
بازگشايي سفارتخانهها وجود دارد.
وي افزود :هماكنون مذاكــرات در پايتخت برخي
از كشــورهاي عربي در جريان است و بيشتر موارد
اختالفي نه در مورد مناســبات ايران و عربســتان،

روي خط خبر

يكي از بزرگان عشاير عرب خوزستان از جزئيات جلسه با معاون اول رئيسجمهور ميگويد

اعتراض خوزستان
به تداوم محروميتهاست

شــهادت ۴نفر از رزمندگان قرارگاه قدس در درگيري با
اشرار

روابطعمومي قرارگاه قدس نيروي زميني سپاه در جنوبشرق كشور از
شهادت 4نفر از رزمندگان قرارگاه قدس جمعهشب گذشته در درگيري با
اشرار در منطقه گونيك از توابع شهرستان خاش خبر داد.

كمآبي و ادامه طرحهاي انتقال آب ،گوشهاي از محروميتهاي خوزستان است
اما مردم بهگفته خودشان به تداوم محروميتها هم معترضاند
سيدهزهرا عباسي

خبرنگار

با گذشــت بيش از يك
استانها هفتــه از شــروع
اعترا ضهاي مردمي در
خوزســتان براي كمآبي و بعد از آنكه
حتي سفر نمايندگاني از سوي دولت هم
نتوانست اهالي اين استان را قانع كند،
معاون اول رئيسجمهــور ،وزير نيرو و
جهادكشاورزي طي دو روز گذشته وارد
خوزستان شدند؛ ســفري كه تا امروز
مصوبههايي داشت و برخي از آنها قرار
اســت در روزهاي باقيمانــده از دولت
دوازدهــم اجرايــي شــود .هرچنــد
نمايندگان عشاير عرب خوزستان كه در
جلسه جمعهشب (يكمرداد) با اسحاق
جهانگيــري حاضر بودند ،بــه اجراي
مصوبهها اميد چنداني ندارند.
كمبود آب يك جرقه بود

يكي از بزرگان عشاير عرب خوزستان
درباره موارد مطرحشــده در جلسه با
معاون اول رئيسجمهور به همشهري
ميگويــد :بحــث اصلي اين بــود كه
مشــكالت خوزستان بســيار بيشتر از
كمآبي اســت ،مردم دردهــاي زيادي
دارنــد و كمبــود آب جرقــهاي براي
اعتراض شــد .محروميت و تبعيض در
خوزســتان از اوايل انقــاب تاكنون با
وجود منابع غني و زمينهاي حاصلخيز،
كمبــود امكانات و بيــكاري بهويژه در
مناطقي كه شركتهاي مختلف چون
نفت و نيشكر فعاليت دارند ،حل فوري
كمآبــي ،پرداخت ســهم مســئوليت
اجتماعي شــركت نفت ،جلوگيري از

انتقــال آب براي كشــاورزي و صنعت
از موارد ديگري بود كه در اين جلســه
مطرح شد.
«شــيخ طارق بدوي» با تأكيد بر اينكه
طبق قانون انتقال آب بــراي مصارف
آشــاميدني از سرشــاخههاي كرخه و
كارون بــه مناطق ديگــر منعي ندارد،
ميافزايد :متأسفانه هماكنون بيشترين
حجم آب منتقلشــده بــراي مصارف
كشاورزي و صنعتي است.
نكته ديگــري كه بدوي به آن اشــاره
ميكنــد و در جلســه بــا جهانگيري
مطرح شده ،مشكالت اجتماعي است:
يكسوم از جمعيت اهواز بهعنوان مركز
استان حاشيهنشين هســتند كه اين
حاشيهنشيني تبعات و مشكالت زيادي
را ايجاد كرده اســت .بهعنــوان مثال،
شــركت نيشــكر زمينهاي مردم را با
قيمت پايين خريــداري كرد و در ازاي
آن وعده داد جوانان منطقه را استخدام
كند درحاليكه هيچكدام از اين وعدهها
جنبه عملي پيدا نكرد.
اين فعال فرهنگي در ادامه با بيان اينكه
شركتهاي بزرگ صنعتي مثل نفتخيز
جنوب يا نيشــكر به مســئوليتهاي
اجتماعي خودشــان عمــل نميكنند
درحاليكه طبق قانــون مبالغي را بايد
بهعنــوان مســئوليتهاي اجتماعي
صــرف كنند ،ادامــه ميدهــد :با اين
شرايط ميبينيد كه در يك روستا دكل
نفتي اســت ،اما آب لولهكشي ندارند
يا زيرســاختهاي خوزســتان و اهواز
قديمي هســتند و در نتيجه منجر به
بحرانهايي مانند فاضالب ميشوند.
بدوي با تأكيد بر اينكه پاسخ مسئوالن
به صحبتهاي مطرحشده در جلسه با

عشاير عرب خوزستان ،توجيهي بوده
اســت ،ميگويد :در اين جلســه فقط
آقاي جهانگيري صحبت كردند و دائم
ميگفتند قصد مسئوالن خدمترساني
بودهاست .همين صحبتها هم موجب
اعتراض دوباره شــد بهطوريكه حتي
موقع خروج همچنان به ايشان معترض
بودند .آقــاي جهانگيري نتوانســتند
حاضران در جلسه را قانع كنند.
او همچنين به پيشنهاد آيتاهلل محسن
حيــدري ،نماينده خبــرگان رهبري
درباره تصويــب 2طرح فــوري براي
سدها ،بازكردن برخي دريچهها و تغيير
كاربري آنها اشاره ميكند كه معاون اول
رئيسجمهور قول داده است سريع آنها
را پيگيري و تصويب كند.
سهممان را از نفت بدهيد

مديــر ســران عشــاير عــرب و اقوام
خوزستان ،يكي ديگر از حاضران در اين
جلســه نيز به اعتراضهاي مطرحشده
درباره تلفشــدن دامها اشاره ميكند
و به همشــهري ميگويد :شيخ موسي
كروشاوي به نمايندگي از عشاير عرب
خوزســتان در اين جلســه صحبت و
تأكيد كردند كه روزها از بدبختي مردم
ميگذرد ،اين همه بدبختي بر سر مردم
آمده است و مســئوالن در اين روزها
كجا بودند؟
شــيخ عبدالحســينبدوي ،ميافزايد:
مردمي كــه اعتــراض ميكنند مردم
خوزستان و خانواده شهدا و رزمندگان
هستند كه از آب و خاك دفاع كردهاند،
اعتراض ما مســالمتآميز است و بايد
همه افراد بازداشتشده آزاد شوند چون
اعتراض حقشان اســت .او همچنين

بلكه در رابطه با وضعيت كشــورهاي يمن ،لبنان و
عراق است.
اين منبع آگاه با بيان اينكه احتمال ميدهم در مراسم
تحليف رئيسي اتفاقي رخ دهد ،ادامه داد :طرفين در
حال مذاكره هســتند كه در مراسم تحليف حركت
نماديني انجام و پس از آن روابط آغاز شود.
تهران و ريــاض در 5ماه اخيــر تالشهايي را براي
ازسرگيري روابط انجام دادهاند و نمايندگان 2كشور
از ابتداي سالجاري چندبار به ميزباني بغداد بر سر
مباحث2كشور به گفتوگو نشستهاند؛ نخستينبار
فروردين ســالجاري بــود كه روزنامه انگليســي
فايننشــالتايمز از برگزاري گفتوگوهاي مستقيم
ميان مقامات ايران و عربســتان خبر داد .پس از آن
ديگر رســانههاي غربي و آســيايي به اين موضوع
پرداختند و به نقل از مقامهاي آگاه گمانهزنيهايي در
اينباره مطرح كردند .طبق گزارشها 2هيأت امنيتي
از 2كشور در اين مذاكرات حضور داشتند كه رياست
هيأت ايرانــي را نماينده دبير شــورايعالي امنيت
ملي عهدهدار و رياست هيأت سعودي با رئيس اداره
اطالعات اين كشور بوده است .روزنامه االخبار چاپ
بيروت به نقل از منابع آگاه ايــن مذاكرات را مثبت
ارزيابي كرد و نوشت كه دوطرف از نتيجه گفتوگوها
راضي بودهاند .همچنين گفته شــده كه عربستان،
آمريكا و انگليس را هم در جريان اين مذاكرات قرار
داده و ايران نيز با طرف متحدان خود درباره مذاكره
با عربستان گفتوگو كرده است .تاكنون مقامهاي
رسمي نيز در 2كشور گفتوگوها را تأييد و نسبت به
نتيجهبخش بودن آن ابراز اميدواري كردهاند .علي
ربيعي ،سخنگوي دولت ايران گفته كه مذاكرات تا
زمان رسيدن به نتيجه نهايي ادامه دارد؛ در شرايطي
كه ازســرگيري روابط ديپلماتيــك تهران و رياض
ميتواند فصل تازهاي در مناسبات منطقه در مسير
صلح و ثبات بهوجود بياورد.

پشتيباني قوه قضاييه از آزاديهاي مشروع

معاون اول قوه قضاييه با بيان اينكه هيچ خط قرمزي در مبارزه با فســاد
نداريم ،گفت :در ۴۰سال گذشته هيچگاه سياست جناحي مبتني بر فقه
اسالمي در قوه قضاييه اتفاق نيفتاده و اميدواريم در دوران آقاي اژهاي اين
امر محقق شود .به گزارش ايلنا ،حجتاالسالم محمد مصدق تأكيد كرد:
در برخي مواقع قوه قضاييه را مخالف آزاديهاي مشــرع معرفي كردند؛
درحاليكه اينطور نيست و در واقع قوه قضاييه وظيفه دارد از آزاديهاي
مشروع مردم پشــتيباني كند .وي افزود :امروز قوه قضاييه علم مبارزه با
فساد درون و برونسازماني را برافراشته است؛ البته در دورههاي پيشين
نيز مبارزه با فساد بوده و در دوره آقاي رئيسي به شكل جديتري دنبال
شده و در اين دوره نيز علم مبارزه با فساد ،بر افراشته خواهد ماند.

عكس :همشهري /مهدي پدرامخو

با اشــاره به محروميت و بيكاري مردم
خوزســتان تصريح ميكند :شخصا از
آقاي جهانگيري خواستم فكري براي
محروميت استان بكنيد و اگر نميتوانيد
ســهم ما را از نفت بدهيد .همه دنيا با
ثروت ما زندگي ميكننــد ،چرا ما بايد
بدبخت باشيم و جوانهايمان بيكار؟
بــدوي تأكيــد ميكند :معــاون اول
رئيسجمهــور قــول دادند تــا زماني
كه بتواننــد با مصوبههايــي براي رفع
محروميــت ،مردم را راضــي كنند در
استان بمانند.
مصوبههاي جلسه با جهانگيري

گويا قــرار اســت مصوبههاي ســفر
جهانگيــري در 10-12روز باقيمانده
از كار دولت به نتيجه برســد .نماينده
اهواز در مجلس شــوراي اسالمي هم
به اين نكته اشــاره ميكند و ميگويد:
در نشســت مديريت بحران خوزستان
با حضور معاون اول رئيسجمهور قرار
شد بهجاي 50درصد از 1150ميليارد
تومــان تصويب شــده بــراي جبران
خســارت كشــاورزي 100درصد اين
مبلغ پرداخت شود.
همچنين خريــداري دام جديد براي

دامداراني كه دامشان در نتيجه كمآبي
تلف شده اســت ،مجوز تخصيص آب
براي كشاورزاني كه شلتوك كاشتهاند
و كشــاورزي ممر درآمدشــان است،
مديريت كشت پاييزه از سوي سازمان
آب و برق ،جبران كامل خســارتهاي
سيل 98به كشاورزان ،جبران خسارت
كمآبي به نخيالت آبادان ،خرمشــهر،
شــادگان و ،...تخصيــص آب و تامين
بودجه فاز دوم طــرح 550هكتاري و
آزادي هرچه سريعتر بازداشتشدگان
در اعتراضات اخير كه مشــكل امنيتي
نداشتند ،از ديگر موارد مطرحشده در
ي
اين جلسه است كه سيدكريم حسين 
به آن اشاره ميكند.
دستور پرداخت خسارت كشاورزان
از امروز

رئيــس جهادكشــاورزي خوزســتان
هم بــا بيــان اينكــه خســارتهاي
خشكسالي كشــت پاييزه سال زراعي
 1399-1400در حال پرداخت است
و تاكنون بيش از 80ميليارد تومان در
اينباره پرداختشــده ،به همشــهري
ميگويــد38 :درصــد از خســارت
كشاورزي سيل 98پرداخت نشده بود

كه بــا مصوبههاي اخير قرار شــد رقم
باقيمانده در همين دولت پرداخت شود
و احتماال آقاي جهانگيــري از همين
امروز (يكشنبه) دستور پرداخت آن را
به سازمان برنامه و بودجه بدهند.
«خدارحم اميريزاده» همچنين درباره
كشت پاييزه و نگرانيها درباره آن هم
ميگويد :همــه نگراني كشــاورزان و
روســتاييان معترض هماكنون بيشتر
مربوط به كشــت پاييزه ســال زراعي
 1400است ،آمارهاي هواشناسي نشان
ميدهد بارانهاي پاييزي تأخير دارند
و رقم بارش خوبي نخواهيم داشــت و
احتمال اينكه در كشــتهاي پاييزه با
چالش مواجه شــويم ،وجود دارد .قرار
شد برنامهريزيهايي براي جلوگيري از
بروز بحران در اين فصل صورت گيرد .او
همچنين تأكيد ميكند كميتهاي شامل
دامپزشــك ،نماينده جهادكشاورزي
و نماينده فرمانداري در شهرســتانها
تشكيل شده تا خســارت دامداران در
نتيجه كمآبي را برآورد كند و همچنين
اعتباري براي تامين علوفه و خســارت
دامها از ســوي دولــت و اعتباري هم
از ســوي ســتاد اجرايي فرمــان امام
اختصاص يافته است.

ورود  ۲ناو نيروي دريايي ارتش به روسيه

ناوهاي سهند و مكران از يگانهاي شناور نيروي دريايي ارتش جمهوري
اسالمي ايران كه وارد سنتپترزبورگ شــدند در رژه روز نيروي دريايي
روسيه شركت خواهند كرد .بهگزارش ايرنا ،كاظم جاللي ،سفير ايران در
روســيه با اعالم اين خبر افزود :دريادار حسين خانزادي ،فرمانده نيروي
دريايي راهبردي كشورمان هم به دعوت وزير دفاع روسيه در رأس هيأت
نظامي در مراسم رژه نيروي دريايي اين كشــور در سوم مرداد در سنت
پترزبورگ حضــور خواهد يافــت .رژه اصلي نيروي دريايي روســيه در
سنت پترزبورگ روز يكشنبه ۲۵جوالي (ســوم مرداد) برگزار ميشود.
همچنين ناوبندر مكران كــه در قالب ناوگروه هفتاد و پنجم ،ناوشــكن
سهند را در اين مسير طوالني پشــتيباني و همراهي كرده است به دليل
محدوديتهاي محــل رژه دريايي ازجمله عمق كــم و بزرگي اين يگان
شناور ،در ابتداي كانال ولگا توقف خواهد كرد و در همان محل به مراسم
خواهد پيوست.

احمد خاتمي :مطالبه «نخست» ما از رئيسي اينترنت ملي
است

عضو فقيه شوراي نگهبان و امام جمعه موقت تهران گفت :برخيها به غلط
عنوان ميكنند كه نظام انقالب اسالمي با فضاي مجازي مخالف است؛ ما با
فضاي مجازي آلوده مخالفيم و همواره موافق فضاي مجازي پاك هستيم.
به گزارش تسنيم ،سيداحمد خاتمي افزود :تمام كشورهايي كه فناوري
اينترنت را در اختيار دارند استفاده از اينترنت را براي جامعه هدف خود
محدود كردهاند بهطور مثال در روســيه خبري از فضاي مجازي آمريكا
نيست؛ ولي متأســفانه دولتمردان ما اقدامي براي تشكيل اينترنت ملي
نكردند .وي اضافه كرد :مطالبه نخســت ما از رئيسجمهور منتخب اين
است كه هرچه سريعتر پروژه مهم اينترنت ملي را اجرايي كند.
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خبر
خريد ۲هزار اتوبوس به نتيجه نرسيد
مديرعامل شركت واحد اتوبوســراني تهران و حومه درباره به سرانجام
نرسيدن دســتورالعمل دولت براي خريد ۲هزار دســتگاه اتوبوس از
طريق تهاتر با فرآوردههاي نفتي و همچنين ساخته نشدن ۳خط LRT
توضيحاتي ارائه كرد .به گزارش همشهري ،محمود ترفع گفت :شركت
واحد يك مصوبه از شوراي شــهر دريافت كرد تا بتواند بهاندازه ۳هزار
ميليارد تومان اتوبوس خريداري كند .شركت سرمايهگذاري براي خريد
۲هزار دستگاه اتوبوس از طريق تهاتر يك شركت مالزيايي پيدا كرد كه
اين شركت 2مشكل اساسي داشت .گويا زمانيكه اين شركت وارد مذاكره
ت اتوبوسها
شد ،مراحل قانوني را طي نكرده بود .او مشكل ديگر را قيم 
ذكر كرد و گفت :قيمت اتوبوسهايي كه اين شركت اعالم كرده بود بسيار
باال بود و چندبرابر قيمت اتوبوسي بود كه امكان توليد در داخل داشت.
همچنين قصد داشتند كه اتوبوس را بهصورت كامال ساخته شده ()CBU
ارسال كنند كه اين مورد مغاير با قوانين موجود در كشور است.

در فاز جديد پروژه محلهمحوري شهرداري تهران ،اطالعات پروژههاي
شاخص هر محله با قابليت امتيازدهي و اعالم نظر از سوي شهروندان،
در ســامانه
«تهران من» قرار گرفت .به گزارش پايگاه خبري شــهر،
ِ
بيش از ۸۰درصد از پروژههاي توسعه محالت در مناطق كم برخوردار
اجرا شده است .براســاس گفته مديران شهري يكهزارو۶۱۸پروژه در
مقياس محلي براي امسال تعريف شده كه هماكنون در حال اجراست.
مدير سياستگذاري و برنامهريزي راهبردي شهرداري تهران از طراحي
نرمافزاري در بســتر ســامانه «تهران من» خبر داده است كه براساس
آن شــهروندان ميتوانند بهطور مستقيم در شناســايي مشكالت و
تعريف پروژههاي محل ه مشاركت كنند .بهگفته راضيه رضابيگيثاني،
شهروندان ميتوانند در اين اپليكيشن منطقه و محله خود را مشخص
كنند و در مراحل بعدي درباره مشــكالت محلــه و پروژههاي تعريف
شــده نظر بدهند .درواقع از طريــق اين برنامه قرار اســت هم ارزيابي
پروژههاي اجرا شده در سال ۱۳۹۸انجام شود و هم نظرات مردم درباره
پروژههاي سال ۱۳۹۹دريافت و بررسي شود .حاال و در فاز جديد پروژه
محلهمحوري شهرداري تهران ،اطالعات پروژههاي شاخص هر محله با
«تهران من» قرار
قابليت امتيازدهي و اعالم نظر توسط شــهروندان در
ِ
گرفت .اين پروژهها ابتدا بهعنوان يك اليه كامل اطالعاتي به نقشه تهران
( )map.tehran.irافزوده شــده و پس از آن اطالعات كامل هر پروژه
با قابليت دسترسي به مكان پروژه ،جزئيات ،ميزان اعتبار ،شناسنامه و
آخرين وضعيت هر پروژه در
«تهران من» نيز قرار داده شده است .به اين
ِ
ترتيب تمام شهروندان ميتوانند فهرست و اطالعات پروژههاي محله
خود را مشاهده كنند و ديدگاههاي خود را بنويسند و با امتياز دادن به
اين پروژهها ،اولويت اجرايي آن را مشخص كنند.
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همشهري پديده فرونشست در دشتهاي جنوب و جنوبشرق استان تهران را بررسي ميكند

زلزله خاموش زير پاي تهران

پايش نقشههاي زمينشناسي نشان ميدهد كه ميزان فرونشستهاي دشت تهران در مقايسه با
سال گذشته دوبرابر شده است
زينب زينالزاده

خبرنگار

تهران ســالي 34ســانتيمتر پايين
گزارش ميرود؛ عددي كه دلهرهآور است و اگر
چارهاي براي آن انديشــيده نشود ،در
آيندهاي نزديك ميتواند خساراتي به برخي از مناطق
پايتخت ايــران وارد كند كــه هزينههــاي مالي و
جانياش كمتر از زلزلههاي مخرب نخواهد بود.
فرونشست زمين پايتخت را تهديد ميكند و در اين
بين ،نكته جالب و قابل تأمل ،افزايش دوبرابري ميزان
فرونشستهاي دشت تهران نسبت به سال گذشته
اســت .به همينخاطر ،كارشناســان زمينشناسي
و ژئوتكنيك از ايــن پديده با عناوينــي چون زلزله
خاموش ،بمب بيصــدا يا تهديــد 13ميليوني ياد
ميكننــد و هشــدار ميدهنــد كه فرونشســت از
دشتهاي استان تهران در حال پيشروي به سمت
تهران اســت و در مقايســه با ســالهاي گذشته به
پايتخت نزديكتر شــده است .اســتاندارد جهاني
نــرخ فرونشســت 4ميليمتر در ســال اســت ،اما
سازمان زمينشناســي نرخ فرونشســت در تهران
را 36ســانتيمتر در ســال اعالم كرده است .داليل
متفاوتي در ايجاد پديده فرونشست زمين وجود دارد،
اما بهنظر كارشناســان 90درصد اين پديده بهدليل
برداشتهاي بيرويه آب از ســفرههاي زيرزميني و
نابودي آبخوانها رخ ميدهــد .درحقيقت تغييرات
اقليمي انسانها را به استفاده از سفرههاي زيرزميني
سوق داده است و از اينرو دشتها بيش از نقاط ديگر
در معرض فرونشســت قرار دارنــد و بهگفته رئيس
سازمان زمينشناسي و اكتشافات معدني كشور ،از
مجموع ۶۰۵دشتي كه در كشور وجود دارد ،حدود
۳۰۰دشــت دچار بحران فرونشســت هستند و اين
پديده دشتهاي استان تهران را هم تهديد ميكند.
عليرضا شهيدي با اشاره به
هشــدارهاي ارائه شــده،
ميگويــد« :دشــتهاي
اســتان تهــران وضعيت
خوبي ندارند و در برخي از
نقــاط شــاهد نــرخ

30ســانتيمتري فرونشست هســتيم و از سال82
هشدارهايي هم داده شده است».
بهگفته اين مقام مسئول از بين رفتن آبخوانها يكي از
نشانههاي فرونشست زمين است كه اين اتفاق منجر
به نابودي حيات گياهي و جانوري ميشــود و براي
بازسازي و احياي آبخوانها چند هزار سال زمان نياز
است .شهيدي ،مديريت منابع آبي و برداشت از منابع
آب زيرزميني را مهمترين عامل در حفظ يا تخريب
آبخوانها و ايجاد فرونشست ميداند و ميگويد« :در
تهران با توجه به اينكه ميزان بارندگيها در چند سال
اخير خوب بوده و اســتفاده از منابــع آب زيرزميني
كاهش داشــته ،فرونشست در دشــتهاي استان
تهران كمتر شده اســت ،اما نبايد فراموش كرد اين
پديده همواره تهديدي جدي براي پايتخت محسوب
ميشود».
فرونشست اخطارپذير نيست

فرونشست در علم زمينشناسي يك پديده خطرناك
محسوب ميشــود؛ چراكه وقوع يكباره آن ميتواند
آســيبهاي جبرانناپذيري به تاسيسات شهري و
سفرههاي زيرزميني وارد كند.
بهگفته سعيد حجازيراد،
دكتــري تخصصــي
ژئوتكنيك (خاك) و استاد
دانشــگاه ،فرونشست هر
چند يكباره رخ ميدهد و
ناگهان زمين فروميرود،
اما اين اتفاق اندكاندك به وقوع ميپيوندد و در يك
لحظه اثرات نامهرباني با طبيعت به شكل فرونشست
نمايان ميشــود .او در گفتوگو با همشهري عوامل
مختلفي را در وقوع فرونشســت دخيــل ميداند و
ميگويد« :بخشي از فرونشستهاي زمين در تهران
مربوط بــه پروژههــاي عمراني زيرســطحي مانند
تونلســازي اســت كه نمونه چنين حادثهاي را در
مولوي شاهد بوديم و بخشي هم ناشي از تغيير سطح
ايستايي آب است كه امروزه در دشتهاي جنوب و
جنوبغرب استان تهران رخ ميدهد ».بهگفته او ،در
برخي از مناطق تهران مانند بازار ،خاك سست است
و همواره بــه داليل مختلف فرونشســت در آنها رخ

ميدهــد« :آنچه در فرونشســتها اهميــت دارد،
اخطارناپذيري است .به اين معنا كه عدمرصد و پايش
مسائل مربوط به فرونشست منجر به وقوع يكباره آن
ميشود؛ بهنحوي كه مردم فرصت واكنش نخواهند
داشــت؛ به همين دليل بــراي كاهش ايــن پديده
خطرناك قبل از هر چيز بايد آبخوانها و سفرههاي
زيرزميني احيا شوند .همچنين تمامي تغييراتي كه
در دشتها ايجاد ميشــود ،جمعآوري ،پردازش و
مورد بررسي دقيق قرار گيرد تا بتوان وقوع اين پديده
را به حداقل رساند».
استفاده از پتانسيل ســازمانها و ارگانهايي چون
وزارت نيــرو ،جهاد كشــاورزي ،شــهرداري ،منابع
طبيعي و ...راهكار ديگري است كه فرايند فرونشست
را كاهش ميدهد .بهگفته حجازيراد فرونشست در
حالت عادي فرونشست اســت ،اما وقتي رخ ميدهد
ظرفيت باربري ســازهها را كاهش ميدهد و وقتي با
پديده زلزله توأم شود ،قطعا خسارتهاي سنگين و در
برخي از موارد جبرانناپذيري را به شهر و شهروندان
وارد ميكند.

نمايي از فرونشست دشتهاي شهريار كه در فاصله كمي از شهر تهران قرار دارد .عكس :امير پناهپور

فرونشستها به مركز تهران نزديك ميشود

مكث

شهروندان به پروژههاي توسعه محلي
امتياز دهند

شهر

فرونشست با قدمتي 30ساله

فرونشست در كشور قدمت 30ســاله دارد و هر روز
شــاهد وقوع اين پديده ناگوار در نقاط و شــهرهاي
مختلــف هســتيم .بهگفته مهســيما مقدســي،
كارشناسارشــد مديريت شهري دانشــگاه تهران،
بررسيهاي سال 2005ميالدي نشان ميدهد ،ايران
سومين كشوري است كه بهدليل برداشتهاي بيرويه
از آبهاي زيرزميني با پديده فرونشست مواجه شده
است .او با اشاره به وضعيت دشتهاي استان تهران
ميگويد« :امروزه بيشترين ميزان فرونشست استان
تهران در دشتهاي جنوبغرب ازجمله شهريار در
پهنــه 460كيلومترمربعي و جنوبشــرقي ازجمله
پاكدشــت ،ورامين و پيشــوا در پهنهاي به مساحت
700كيلومترمربــع رخ ميدهد و بهطور متوســط
ساالنه حدود  24تا 25سانتيمتر فرونشست در اين
پهنهها اتفاق ميافتد .اين پديده عالوه بر تاسيسات
شهري و بافتهاي مسكوني و كشاورزي به آبخوانها
هم آســيب ميزند؛ بهنحوي كه قابليت بازگشت به
حالت و وضعيت اوليه را نخواهندداشت».

همشهري در گزارشي ميداني ،آخرين وضعيت بستريها و مراجعههاي سرپايي بيماران مبتال به كرونا را بررسي كرد

پيك انتظار براي تخت خالي

بيماران براي خالي شدن تختهاي اورژانس و آيسييو ،دريافت داروي رمدسيوير و ويزيت اوليه در بيمارستانها ،ساعتها در صفهاي طوالني
منتظر ميمانند .متخصصان عفوني و آيسييو ميگويند انتظار براي خالي شدن تخت ،ممكن است مرگ بيماران را سبب شود

سيدآرش حسينيميالني ،رئيس كميته محيطزيست و خدمات شهري شوراي
شهر تهران :آنچه در مورد فرونشست بيش از هر چيز ديگر قابل تامل است و بايد
مورد توجه قرار گيرد ،ميزان مصرف آب كشاورزي در استان تهران است .مصارف
كشاورزي در مقايسه با مصارف شرب و صنعتي طي سالهاي اخير چندين برابر
شده و اكنون اين ميزان به حدود 2.4ميليارد مترمكعب در سال رسيده است كه
بخش عمده اين مصارف از طريق آبهاي زيرزميني تامين ميشود؛ چراكه حقابه
كشاورزي از آب رودخانههاي كرج و جاجرود بوده كه با سدسازيها اين حقابه
سلب شده است .براساس تحقيقات انجام شده اكنون2كانون قرمز فرونشست استان تهران دشتهاي ورامين
و احمدآباد مستوفي هستند كه در زمان وقوع حادثه شعاع چند كيلومتري خود را تحتتأثير قرار ميدهند و
در بافتهاي كشاورزي سبب از بين رفتن آبخوانها ميشوند و در بافتهاي شهري هم آسيبهاي جدي به
زيرساختهاي زيرزميني مانند تاسيسات برق و مخابرات و ...وارد ميكنند .همچنين در زمان وقوع فرونشست
در دشتهاي استان تهران چه بسا زيرساختهاي حملونقل و راههاي مواصالتي هم دچار آسيب ميشوند.
بافتهاي مسكوني هم كه در مجاورت اين دشتها قرار دارند از صدمات فرونشست در امان نخواهند بود.
براساس آخرين گزارش سازمان نقشهبرداري كه به نوعي هشداردهنده است ،ميتوان گفت نرخ فرونشست در
استان تهران بهطور قابلتوجهي افزايش يافته و در مقايسه با سال قبل بايد گفت حدود دوبرابر شده است.
برداشتهاي نامتعارف و بيرويه از سفرههاي زيرزميني و حركت گسلها2عامل اصلي فرونشستها هستند و
با استناد به گزارش ارائه شده خطر فرونشست به شهر تهران و محدودههاي مركزي نزديك شده است؛ از اين
رو ،كارگروه استاني سازگاري با كمآبي تشكيل شده و از نظر ملي و استاني براي هر يك از نهادها و سازمانها
مانند جهادكشاورزي ،شهرداري و شركت آب و فاضالب تكاليفي مشخص شده كه مهمترين آنها برنامهريزي
درراستايصرفهجوييدرآباستوبراساستوافقاتانجامشدهدراينكارگروهاستانيبايدتاسال ۱۴۰۵حدود
۴۲۰ميليون مترمكعب صرفهجويي در مصرف رخ دهد .درحقيقت با اين كار ميتوان ميزان استفاده از آبهاي
زيرزميني را كاهش داد و تا حدود زيادي نرخ فرونشست را پايين آورد .كنترل و جلوگيري از فرونشستهاي
استان تهران بر عهده فرمانداري و بخشداري است ،اما شهرداري و شوراي شهر تهران نميتوانند نسبت به اين
موضوع بيتفاوت باشند؛ چراكه تهران مادر شهر «متروپل» محسوب ميشود و با شهرهاي اقماري پيوند دارد
و هر آنچه در حومه شهري رخ دهد ،تهران هم تحتتأثير قرار ميگيرد؛ بنابراين قبل از دير شدن بايد اقدام كرد
و به همين دليل در4سال گذشته به همت شوراي شهر تهران ،كارهاي خوبي درخصوص فضاي سبز شهرداري
تهران در راستاي كاهش استفاده از ســفرههاي زيرزميني انجام شده است .فضاي سبز تهران براي آبياري
133ميليون مترمكعب از سفرههاي زيرزميني برداشت ميكند كه با برنامهريزيهاي انجام شده اين مصرف به
حدود 70تا80ميليونمترمكعبرسيدهومابقيازپسابهايتصفيهشدهتامينميشود.نكتهديگريكهنبايد
از آن غافل شد اين است كه عالوه بر كشاورزي ،كاربريهاي ديگري هم كه مصرفكننده آب هستند بايد از
الگوهاي كاهش استفاده كنند .درحقيقت با اين اقدامات ميتوان فرونشستها را به حداقل رساند.

فضا قطعا مبتال ميشود».
3روز در انتظار تخت خالي

در ورودي اورژانس پسر جواني نشسته و دائم از بيمارستانها آمار
تخت خالي ميگيــرد .او هم ميگويد« :حال مادرم وخيم اســت،
3روز است كه منتظر انتقال او به آيسييو هستيم اما تخت خالي
نميشود .به هر بيمارستان خصوصي هم كه زنگ ميزنم ميگويند
تخت خالي نداريم .مادرم در حال مرگ است و ما نميتوانيم برايش
كاري انجام دهيم ».در يكي ديگر از بيمارستانهاي تهران ويلچري
نمانده كه بيماران بدحال كرونا را جابهجا كنند و كار به جابهجايي
بيمار با تخت رســيده اســت .خانوادهها بيمارشــان را روي تخت
ميخوابانند و از اين مركز به آن مركز منتقل ميكنند .دختري كه
مادرش را روي برانكارد خوابانده ميگويد« :چند ساعتي است كه
معطل خالي شدن تخت در اورژانس هستم اما بعيد است كه امروز
جايي براي ما باز كنند».
كلينيكهاي سرپايي را افزايش دهيد

عكس :ميزان /كوشا مهشيد فالحي

انتظار بيماران براي خالي شدن تخت مراقبتهاي ويژه در شرايطي
است كه گفته ميشود كروناي دلتا بهسرعت پيشرفت ميكند و نياز
به مراقبتهاي ويژه را باال ميبــرد .نگراني حاال از مرگ بيماران در
صف انتظار است .هر چند كه مسعود مرداني ،متخصص بيماريهاي
عفوني و عضو كميته علمي كشــوري كرونا به همشهري ميگويد
كه بهترين اقدام براي كاهــش مرگ بيمــاران كرونايي ،افزايش
كلينيكهاي ســرپايي و تجويز رمدســيوير و دگزامتازون است تا
زمانيكه يك تخت خالي در آيسييو برايشــان خالي شود؛ «اگر
بيماران همان دارويي كه در بيمارســتانها تزريق شــود استفاده
كنند ،از مرگ نجات پيــدا ميكنند .نكته ديگر اينكــه بايد تمام
بيمارســتانهاي خصوصي و دولتي تنها براي بيمــاران كرونايي
اختصاص پيدا كننــد ».بهگفته او در شــرايط فعلي ،جراحيهاي
الكتيو و غيراورژانســي بايد متوقف شود و اين تختها جاي خود را
به بيماران مبتال به كرونا دهند .با اين همه به اعتقاد اين متخصص
عفوني ،درصورتي كه در روزهاي آينده موارد ابتال و بستري كرونا باال
رود ،تعداد مرگها هم افزايش خواهد يافت.
اشغال تختها توسط بيماران غيراورژانسي

مريم سرخوش

خبرنگار

بســياري منتظرند؛ منتظر خالي شــدن تختهاي
گزارش بيمارستان براي بستري بيمارانشان ،منتظر پيدا شدن
رمدســيوير در يكي از داروخانهها يــا مراكز درماني،
منتظر پيامك واكســن و در آخر منتظر تمام شدن پاندمي كرونا و
رهايي از اين شرايط بحراني .در پيك پنجم كرونا ،صفها طوالنيتر
و بيشتر شــدهاند تا بيماري از مرگ نجات پيدا كند ،تست كرونايي
گرفته شود ،تختي خالي شود و دارويي پيدا شود .حاال در اين شرايط
آمارها هر روز ،نگرانكنندهتر ميشود؛ ثبت 259فوتي تنها در يك
شبانهروز.
فعال تخت خالي نداريم!

وضعيت بيمارستانها و انتظار براي خالي شدن تختها را مسئوالن
نظام ســامت ،متخصصان عفوني و حتي ســامانه 6070هم تأييد
ميكنند؛ سامانهاي كه ارديبهشت امسال راهاندازي شد تا بيماران
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مبتال به كرونا را در يافتن تخت خالي در بيمارستانها راهنمايي كند
اما اين روزها در پاسخ به مردم تنها يك جواب دارد« :فعال تخت خالي
نيست و به اورژانسها مراجعه كنيد ،اگر بدحال باشيد شما را زودتر
پذيرش ميكنند وگرنه منتظر بمانيد ».بيماران يا بايد دســت در
گريبان مرگ ،منتظر بمانند يا 30 ،20ميليون تومان براي يك تخت
خالي در مركزي خصوصي پرداخت كنند.
بيمارستان ميالد بهعنوان يكي از بزرگترين بيمارستانهاي تحت
پوشش بيمه ،تخت خالي در بخش ترياژ بيماران تنفسي و سرپايي
ندارد؛ «اين روزها اگر كرونا بگيري فقط بايد اميدوار باشي كه از نوع
حاد باشد تا جايي براي بستري و مراقبت داشته باشي وگرنه با همين
سينه داغون و تب شديد بايد دست خالي به خانه برگردي ».اين را
يكي از آنها كه در صف انتظار براي خالي شدن تخت ساعتهاست
معطل مانده ميگويد .با وجود اينكه يكي از پرستاران بخش اورژانس
ميگويد هيچ تختي بــراي پذيرش بيماران وجــود ندارد و حتي
تختهاي آيســييو هم به اين زودي خالي نميشوند ،جماليان،
مسئول روابطعمومي اين بيمارستان به همشهري ميگويد« :هيچ
بيمار بدحال و نيازمند به بستري را برنميگردانيم .در پيك قبلي
ظرفيت اعالم شده به بيمارستان از سوي وزارت بهداشت 250بيمار

بود اما 650بيمار مبتال به كرونا را بستري كرديم ».ميان حرفهاي
مسئوالن و مردم تفاوت قابل توجه است .بيمارستان امام خميني
هم وضعيت مشابهي دارد .مقابل بخش ترياژ تنفسي اين بيمارستان
مردم صف بستهاند تا ويزيت اوليه شوند .در همين صف ،زن جواني
از معطليهاي چنــد روزه براي دريافت رمدســيوير ميگويد كه
بهدليل بينظمي و بيتوجهي به وضعيت جسماني بيماران وجود
دارد؛ «با وجود داشتن عالئم شديد كرونا8 ،ساعت معطل شدم تا مرا
ويزيت كردند .دو دوز اول رمدسيوير را تزريق كردهام و امروز براي
دوز بعدي آمدم4 .ساعت است در صف ايستادهام ».مرد جواني هم
روبهروي اورژانس ايستاده و بهگفته خودش از ديشب گرفتار همسر
باردارش است؛ «همسرم مشكوك به كروناست و ضربان قلب جنين
باال رفته .ديشب در بيمارستان الله با وجود وضعيت بد همسرم ،او
را بستري نكردند و 20ميليون تومان ورودي ميخواستند .همان
موقع به بيمارستان امام خميني مراجعه كرديم ،بعد از تزريق سرم و
دارو گفتند حالش خوب است و به منزل برود .صبح دوباره حالش بد
شد و مراجعه كرديم .پزشك ساعت 12آمده اما جايي براي بستري
همسرم در اورژانس نيست و او را به اتاقي كه تزريق سرپايي داروي
بيماران كرونايي انجام ميدهند بردهاند .اگر هم مبتال نباشد در اين

محمد رضا هاشميان ،فوق تخصص آيسييو بيمارستان مسيح
دانشوري هم با مرداني همنظر اســت .هر چند او معتقد است كه از
همان ابتدا ،درمان آيسييو محور براي بيماران كرونايي اشتباه بود
اما تأكيد ميكند كه تختها بايد از اشــغال بيماران غيراورژانسي
خارج شود .او به همشــهري ميگويد« :ميزان مرگومير در پيك
پنجم به نسبت تعداد بســتريها خيلي باال نيســت ،البته تجويز
داروهايي كه 8ماه از پروتكلهاي وزارت بهداشت خارج بود هم به اين
موضوع كمك كرده و ميزان مرگ را كاهش داده است ».او به معضل
كمبود تخت هم اشــاره ميكند و ميگويد كه بخشي از تختهاي
مراقبتهاي ويژه ،توســط بيماران غيركرونايي اشغال شده و هيچ
نظارتي بر اين موضوع نميشود.
احتمال افزايش مرگهاي كرونا تا آخر هفته

ماجراي كمبود تختهاي آيسييو و صفهاي طوالني براي بستري
بيماران را خسرو صادقنيت ،رئيس بيمارستان امام خميني بهطور
مفصل توضيح ميدهــد .او در گفتوگو با همشــهري توضيحات
بيشــتري درباره وضعيت مراجعه بيماران مبتال به كرونا و كمبود
تختهاي مراقبتهاي ويژه ميدهد .بهگفته او ،اين بيمارســتان
بهدليل قرار گرفتن در گروه بيمارســتانهاي مرجع و ارجاع تعداد

زيادي از بيماران از شهرهاي ديگر ،همواره با كمبود تخت آيسييو
مواجه است و حاال پاندمي كرونا مزيد برعلت شده« :يكي از اقدامات
انجام شــده براي خروج از اين وضعيت ،اضافــه كردن تختهاي
آيســييو بود .در كنار آن هم يك كلينيــك هزارتختي در حال
احداث اســت كه بهدليل تحريمها ،به پاندمي كرونا نرســيد .اگر
اين كلينيك راه بيفتد ،بهطور كلي مشكل كمبود تخت آيسييو
برطرف ميشود چرا كه مجهز به 200تخت ويژه است ».او ميگويد
تعداد بيماران نيازمند بســتري در پيك فعلي ،نسبت به پيكهاي
قبلي افزايش زيادي پيدا كردهاند اما تالش شده تا شرايط مديريت
شود و بيماري بهدليل نبود تخت ،از ارائه خدمات محروم نشود؛ «در
اورژانس بيمارســتان خدماتي به بيماران داده ميشود كه معادل
آيسييو است به همين دليل مشــكلي براي بيماران تا زماني كه
تخت ويژه خالي شود ،ايجاد نميشــود ».او به اقدامي كه در پيك
پنجم براي كنترل تعداد بســتريها در بيمارســتانها انجام شده
اشــاره ميكند؛ «در دورههاي قبلي بيماران نيازمند رمدسيوير تا
پايان درمان در بيمارستان بستري ميشدند اما در پيك جديد ،اين
افراد نخستين دوز را در بيمارستان دريافت ميكنند و بعد از انجام
معاينات مرخص ميشوند تا نوبت دوز بعديشان شود .همين مسئله
ميزان بستريها را كم كرد ».بهگفته او ،در بيمارستان امام خميني
روزانه براي 300نفر رمدسيوير تزريق ميشــود اگر قرار بود تمام
اين افراد بستري شــوند ،بايد 1500تخت براي آنها فراهم ميشد.
درحاليكه حاال 500بيمار مبتال به كرونا بسترياند .او در ادامه به
افزايش ميزان مراجعههاي سرپايي در پيك پنجم اشاره ميكند و
ميگويد كه در پيكهاي قبلي اوج مراجعهها  200تا 250نفر بود اما
در اين پيك بهشدت افزايش پيدا كرده است؛ «براي مديريت شرايط
فعلي3 ،درمانگاه براي تزريق رمدسيوير درنظر گرفته شد ».هرچند
بهگفته او در اين پيك ميــزان مراجعه بيماران بدحال غيركرونايي
براي درمان هم باال رفته است .مرگ بيماران مبتال به كروناي دلتا
موضوعي است كه صادقنيت هم به آن اشاره ميكند .او پيشبيني
ميكند كه تا پايان اين هفته و در هفتــه آينده ،ميزان موارد مرگ
افزايش پيدا كند چرا كه افراد بستري در بخش مراقبتهاي ويژه كه
درگيري عفوني بااليي دارند ،احتماال در روزهاي آينده جانشان را از
دست ميدهند و آمارها باال ميرود.
بــا ایــن حــال صادقنیــت تاکیــد میکند کــه در ایــن پیک
نســبت به پیکهــای قبلی بــا توجه به تعــداد بیماران ،شــمار
مرگ کمتر شــده اســت«:افراد با ریسک باال واکســینه شدهاند،
مثــل ســالمندان و مبتالیــان بــه بیماریهــای خطرنــاک.
همچنیــن درمانها هم تخصصی تــر شــده و کادر درمان تجربه
زیادی پیــدا کردهاند .بــا این همه هنــوز بهترین راهــکار برای
کاهش موارد مرگ ،واکسیناســیون گســترده و ســریع است».
او به تفاوت پیک پنجم نســبت به پیکهای قبلی اشاره میکند و
میگوید که نشــانههای ابتال به کرونای دلتا ،فریب دهنده اســت.
فرد تصور می کند دچار ســرماخوردگی شــده در حالی که مبتال
به کروناســت «:مشــکل اینجاســت وقتی که فرد تصور می کند
ســرماخورده ،دیگر رعایتهــای الزم را نمیکند و ممکن اســت
بیماری خیلی سریع در او پیشرفت کند .بنابراین باید توجه کرد که
در شرایط فعلی هر سرماخوردگی ،کروناست و افراد درست مانند
یک فرد مبتال به کرونا با آن برخورد کنند حتی اگر تســت کرونای
آنها منفی باشد ».بر اساس اعالم صادقنیت ،در کرونای دلتا ،عالئم
گوارشی به عنوان مهم ترین نشانه ابتال ،با مسمومیتهای گوارشی
اشتباه گرفته میشود .به همین دلیل ممکن است فرد خیلی دیر به
بیمارستان مراجعه کند .همچنین در کرونای دلتا ،عالئم ابتال بسیار
سریع پیشرفت میکند و میزان ابتالی افراد کم سن و کودکان هم
بیشتر شده است.
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همشهري شاخصهاي كليدي اقتصادي استان خوزستان را بررسي كرد

بودجه 1400خوزستان

سهم خوزستان از اقتصاد ايران

باور كنيم نجات خوزستان از بحران نه به دستور ويژه نياز دارد نه به اقدام فوري! آنچه امروز در خوزستان ميگذرد آيينه تمام نمايي از يك الگوي
ناقص توسعه است كه به مدد تزريق دالرهاي نفتي ايجاد شده و حاال كه خبري از اين دالرها نيست ،پروژهها تعطيل ،اقتصاد كوچكتر و دردها بيشتر
نمايان شده است .تصور درمان بيماري خوزستان در اورژانس بيمارستان سياست يك تصور باطل و خطاي راهبردي است و ابتدا الزم است تا يك
مطالعه صحيح و دقيق از آنچه بر خوزستان گذشته صورت گيرد تا نسخه نجات نه به ميل و فشار سياستمداران و مطالبات منطقهاي كه بر خاسته از
واقعيتهاي روي زمين تجويز شود .بخشي از آنچه براي نجات خوزستان الزم است ،تامل در آمارهايي است كه به مثابه اسكن از وضعيت دروني بدن
اقتصاد اين استان دردها را نشان ميدهد .امروز مردم ايران و البته خوزستانيها به خوبي ميدانند كه پوپوليسم كاري براي آنها نميكند و اگر قرار
است تحولي رخ دهد ،نياز به داشتن يك برنامه دقيق بيش از هميشه تاريخ احساس ميشود .آيا بحران خوزستان ،درسعبرتي براي سياستمداران
ميشود تا دست از روياهاي خود بردارند و به جاي نق زدن و انتقادهاي تكراري ،راه را براي متخصصان و شايستگان باز كنند تا آنها به نجات خوزستان و
ايرانبشتابند؟ اگر پاسخمثبتباشد ،اميديبه اصالحاتواقعيوجوددارد.دردهاي اين روزهايخوزستان راباقرصهايمسكننميتواندرمان كرد.
اقتصاد
اقتصاد خوزستان به روايت
آمــار چگونه اســت و چرا
اســتاني كه پــس از تهران
باالترين سهم را در توليد ناخالص داخلي
يك كشــور دارد ،اكنون با بحــران انرژي
مواجه شده؟ اين ســؤال مهمي است كه
مگر ميشود اســتاني همانند خوزستان
روي منابع عظيم نفتي قرار گرفته باشــد
و مهمتريــن رودخانههاي كشــور از اين
استان عبور كند و با بحران انرژي ازجمله
كمبود برق و آب مواجه شود؟ اصال بحران
خوزستان تنها محدود به كمبود برق و آب
ميشود يا اينكه از منظر ساير شاخصها
و متغيرهاي اقتصادي هم ضعيف شــده
است؟

نبض خوزستان با نفت ميزند؟

تازهترين روايت مركز آمار ايران از رنكينگ
استانها در شاخص رشد اقتصادي نشان
از يك واقعيت و جابهجايــي بزرگ دارد؛
اينكه سهم استان خوزستان از كل كيك
اقتصاد ايران با احتساب نفت 17.92درصد
است ،اما اگر نفت را از كيك اقتصاد ايران
جدا كنيم ،خوزستان جايگاه دوم خود را از
دست ميدهد.
همين تيرماه امسال بود كه تازهترين نقشه
اســتاني از رشــد اقتصادي ايران منتشر
شد كه نشان داد در ســال ،١٣٩٧در بين
اســتانهاي كشور ،بيشــترين محصول
ناخالــص داخلي بــه قيمت ثابت ســال
پايه ١٣٩٠متعلق به استان تهران به ميزان
22.82درصــد بوده و پس از آن اســتان
نفتخيز خوزستان با سهم 17.92درصدي
و استان گازي بوشهر با سهم 5.74درصدي
قرار دارد .اما اگر اقتصاد بدون نفت را مالك
بررســي قرار دهيم با اين واقعيت مواجه
ميشــويم كه 3اســتان تهران با ســهم
28.11درصد ،اصفهان بــا 6.55درصد و

بوشــهر با 6.09درصد در رتبههاي اول تا
سوم قرار دارند.
به بيــان شــفافتر  ١٠اســتان تهران،
اصفهــان ،بوشــهر ،خراســان رضوي،
خوزســتان ،فــارس ،مازنــدران،
آذربايجانشــرقي ،كرمان و البرز بيش از
٧٠درصد از توليد ناخالص داخلي را بهخود
اختصاص دادهاند .روشــن است كه به هر
ميزان تحريمهاي نفتي بيشتر باشد ،سهم
استان خوزســتان در ايجاد ارزشافزوده
براي اقتصاد كاسته ميشود.
اين ديگر يك ســياهنمايي نيســت ،كه
عين واقعيت آماري اســت .مركز آمار هم
اعالم كرده كه در ســال ١٣٩٧محصول
ناخالص داخلــي به قيمت ثابت رشــته
فعاليتهاي اســتخراج معدن كه شامل
رشته فعاليتهاي اســتخراج نفت خام،
گاز طبيعي و خدمات پشــتيباني معادن
و استخراج ســاير معادن ميشــود ،نرخ
رشــد منفي 13.24درصدي را نسبت به
سال قبل آن تجربه كرده و حتي نرخ رشد
اين بخش از اقتصاد ايران بهطور ميانگين
در فاصلــه ســالهاي  90تــا  97منفي
2.16درصد بوده كه اســتان خوزستان با
65.34درصد بيشترين سهم در محصول
ناخالص داخلي اين رشته فعاليت را بهخود
اختصاص داده است.
واقعيت را كه نميتوان انــكار كرد ،وقتي
اين ميزان از رشد اقتصادي يك استان در
نتيجه تحريمهاي نفتي آسيب ببيند ،اثر
آن بر اشتغال شهروندان هم نمايان خواهد
شد .البته اين وضعيت شاخصهاي كالن
در يك استان محدود به افت ارزشافزوده
بخش نفت نميشود ،بلكه مركز آمار ايران
به تفكيك جزئيات بيشــتري از اســكن
وضعيت اقتصادي اســتان خوزســتان را
منتشــر كرده و تازه اين اسكن مربوط به
سال نخست خروج آمريكا از برجام است.

بيكاري در خوزستان

بهار امســال كه نــرخ بيــكاري در ايران
9.8درصد از ســوي مركز آمار ايران اعالم
شــد ،نرخ بيكاري در اســتان خوزستان
12.4درصد بود كه به اين ترتيب اســتان
يادشده در جمع 15استاني قرار گرفته كه
نرخ بيكاري دورقمي را تجربه كرده است.
البته بايد توجه كرد كه 2استان لرستان با
نرخ بيكاري 21درصــدي و چهارمحال و
بختياري با نرخ بيكاري 19.1درصدي در
بهار امسال مواجه بودهاند .به بيان روشنتر
استان خوزستان همانند استانهاي ديگر
ايران با پديده نرخ بيكاري دورقمي مواجه
شده؛ حتي وفور درآمدهاي نفتي در دولت
گذشته هم باعث نشده كه نرخ بيكاري در
اين استان تكرقمي شــود .طي 16سال
گذشته تنها در سال 93نرخ بيكاري در اين
استان به زير 10درصد رسيده و بالفاصله
در ســال بعد دوباره دورقمي شده است.
جدول زير نرخ بيكاري در استان خوزستان
ايران را طي سالهاي اخير نشان ميدهد:
سال
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
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درصد بیکاری
13.3
12.9
11.6
12.5
13.1
14.9
10.5
12.8
13.1
9.9
10.9
12.7
14.7
15.7
14.5
13.9
12.4

عنوان

میلیارد ریال

احداث مخازن و اجرای خطوط مربوطه شهر اهواز

1100

احداث مخازن آب و اجرای خطوط مربوطه شهرهای قلعه تل ،میداوود ،باغ ملک ،حسینیه ،چونبده
و دهدز

220

ارتقاي کیفی تصفیهخانه آب شهر رامهرمز

55

ارتقا و بازسازی سازهای ،فرآیندی و تجهیزات برقی و مکانیکی تصفیهخانههای  ١و  ٢شهر اهواز

1100

صالح آبگیر و توسعه تصفیهخانه آب شهر اللی

55

آبرسانی به خرمشهر

110

ارتقا و بازسازی تصفیهخانه آب آبادان

110

تکمیل ایستگاه پمپاژ و حفر و تجهیز چاهها و اجرای خطوط مربوطه شهرهای حسینیه ،بیدروبه،
چمگلک و جایزان

132

حفر و تجهیز چاهها و اجرای خطوط مربوطه شهرهای ایذه و دهدز

132

حفر و تجهیز چاهها و بازسازی و ارتقای ایستگاه پمپاژ سامانه آبرسانی گاللک شوشتر

220

احداث مخازن و اجرای خطوط مربوطه شهر اهواز و اجرای ایستگاه پمپاژ کانال سلمان
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نبض تورم در خوزستان

براســاس آمارهاي رســمي ،نــرخ تورم
ســاالنه در خوزســتان طــي خردادماه
امســال 44.3درصــد بــوده و پــس از
استانهاي كردستان ،كرمانشاه ،خراسان
شــمالي ،چهارمحال و بختيــاري ،ايالم،
آذربايجانشرقي ،همدان ،زنجان ،فارس،
گلستان ،لرستان و كهگيلويه و بويراحمد
در رتبه 13جدول تورم قــرار دارد .البته
نرخ تورم ســاالنه در مناطق روســتايي
خوزســتان از نظر مركز آمــار پايينتر از
نرخ تورم روســتايي كل كشور قرار دارد و
روستانشينان خوزستاني در خرداد امسال
نرخ تورم 42.9درصدي را تجربه كردهاند.
به اين ترتيب نرخ فالكت استان خوزستان
بهمعناي جمع نرخ بيكاري و تورم در پايان
بهار امسال 56.7درصد ارزيابي ميشود.
جغرافيا و اقتصاد خوزستان

آخريــن آمــار احصــا شــده از وضعيت
شاخصهاي اســتانهاي ايران مربوط به
سال 1398است كه سالنامه آماري استان
خوزستان نشــان ميدهد ،در سال1398
باالترين و پايينترين درجــه حرارت در
شــهرها بهترتيب مربوط به شهر گتوند با
 51.5دما و شــهر دهدز با منفي 7درجه
سانتيگراد بوده و باالترين ميزان بارندگي
هم در طول يك روز در شهر ايذه به ميزان
1559.9ميليمتر به ثبت رسيده است.
در همين سال مساحت عرصههاي جنگلي

استان 893هزارو882هكتار برآورد شده
كه تنها 22.9درصد آن جزو مراتع خوب
و بقيه آن متوســط و فقير گزارش شده و
از تعداد 85شــهر اســتان 18شهر داراي
انشعاب و 9شهر داراي تصفيهخانه فاضالب
بوده است .به اين ترتيب بيش از 67درصد
از جمعيت كل استان خوزستان در سال98
تحت پوشــش خدمات جمعآوري و دفع
بهداشتي فاضالب قرار داشته است.
براساس آخرين سرشماري عمومي نفوس
و مسكن در ســال 95جمعيت كل استان
خوزستان بالغ بر 4ميليونو710هزار نفر
بوده كه در مقايسه با سال 90ساالنه بهطور
ميانگين رشــدي 0.78درصدي داشته و
75.5درصد از جمعيت اســتان در نقاط
شــهري و 24.4درصد در نقاط روستايي
سكونت داشته و بقيه غيرساكن بودهاند.
در ســال 1398براســاس نتايــج طرح
آمارگيري از نيروي كار 43درصد جمعيت
15ساله و بيشتر در استان از نظر اقتصادي
فعال محسوب شده و نسبت اشتغال يعني
تعداد شــاغالن در هر 100نفر جمعيت
37.4درصد بوده كه 30.3درصد شاغالن
در بخش صنعــت16.7 ،درصد در بخش
كشاورزي و 53درصد هم در بخش خدمات
فعاليت داشته و تعداد فرصتهاي شغلي
ايجاد شده در سال 98هم 6هزارو227نفر
بوده كه نسبت به سال قبل آن 10درصد
رشد داشته است.
نكته قابل تامــل اينكه آمارهاي مربوط به

بخش كشــاورزي ،جنگلداري و شيالت
در ســالنامه آماري ســال 1398استان
بهروزرساني نشــده و آمارهاي منعكس
شده مربوط به ســال 1393يعني 7سال
قبل است .مركز آمار ميگويد در سال97
تعداد 103معدن در اســتان خوزســتان
در حــال بهرهبــرداري بوده كه نســبت
به ســال قبل آن 16.3درصــد كاهش را
نشــان ميدهد و مجموع افراد شــاخص
در بخش معادن اســتان تنهــا 1076نفر
بوده؛ درحاليكــه ارزش توليدات معادل
استان رشدي 30درصدي و ارزشافزوده
آنها هم افزايشــي 28.5درصدي را تجربه
كرده است.
چشمانداز صنعت استان

در ســال  1397تعــداد 652كارگاه
صنعتي داراي 10نفر كاركن و بيشــتر ،با
82هزارو428نفر كاركن وجود داشته كه
نسبت به ســال96و 97به ترتيب معادل
 1.7و 2.5درصد كاهش داشته است .نكته
اينكه 98.9درصد از مالكيت اين كارگاهها
به بخش خصوصي تعلق داشــته و از كل
كاركنان شــاغل در كارگاههاي صنعتي
حدود 11.7درصد آن در كارگاههاي داراي
 10تا 49نفــره6.6 ،درصد در كارگاههاي
بين  50تا 99نفــره و 81.7درصد هم در
كارگاههاي باالي 100نفر نيروي شــاغل
مشغول بهكار بودهاند.
افزون بــر اينكــه ارزشافــزوده فعاليت
صنعتي كارگاههاي صنعتي داراي 10نفر
نيروي انساني و بيشتر در سال 97نسبت
به سال 96رشــدي 45درصدي را تجربه
كرده است.
وضعيت آب و برق خوزستان

تعداد انشــعابهاي آب در نقاط شهري
خوزستان در سال 98بالغ بر يكميليون
و 164هزارو265نفر بوده كه نســبت به
سال قبل آن تنها 2.1درصد بيشتر شده و
ميزان فروش آب در اين سال هم رشدي
3.4درصدي داشته است .در همين سال
از يكميليون و 678هزارو965مشــترك
برق خوزســتان81.8 ،درصد آن خانگي،
12.8درصد تجاري0.6 ،درصد كشاورزي،
3.5درصد عمومــي0.3 ،درصد صنعتي
و 0.9درصد هــم روشــنايي معابر بوده
اســت .اين در حالي اســت كه از كل برق
فروخته شده در همين سال 49.8درصد
به مصارف خانگي8.5 ،درصد به مصارف
عمومي8.2 ،درصد به مصارف كشاورزي،
27.1درصد به مصارف صنعتي1.6 ،درصد
به روشنايي معابر و 4.8درصد به مصارف
تجاري اختصاص داشته است.

جاماندن مشاغل از تعطيالت ستاد ملي مقابله با كرونا

رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم ورزشي تهران در گفتوگو با همشهري :با توجه به ساعت كار اين اتحاديه تا ساعت 2بعدازظهر ،اطالعيه اتاق اصناف با تأخير بهدست اين اتحاديه رسيد كه اين موضوع
عاملي براي تأخير در اجراي مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا و اتاق اصناف تهران براي تعطيلي مشاغل گروه 2تا  4از ساعت 18روز سهشنبه هفته گذشته شد

گزارش با گذشت 4روز از ابالغيه ســتاد ملي مقابله با كرونا
و اتاق اصناف ،تعلل دســتگاههاي ذيربط و مقاومت
اصناف در برابر تعطيالت 6روزه موجب باز بودن اغلب
واحدهاي صنفي در روزهاي سهشنبه و بهخصوص پنجشنبه هفته
گذشته شد؛ گرچه اغلب مشــاغل در روز چهارشنبه(عيد قربان)
تعطيل بود.
به گزارش همشهري ،باال گرفتن تب شــيوع كرونا موجب مصوبه
ســتاد ملي مقابله با كرونا براي تعطيلي مشاغل و كسب وكارهاي
غيرضروري در اســتانهاي قرمز تهران و البرز از ســاعت 18روز
سهشنبه هفته گذشــته شــد؛ مصوبهاي كه با تأخير چند ساعته
توسط اتاقهاي اصناف تهران و ايران به روساي اتحاديههاي صنفي
ابالغ شد اما مشــاهدات خبرنگار همشــهري از كم و كيف اعمال
اين ممنوعيت و محدوديتها حاكي از رفتــار كجدار و مريز اغلب
مشــاغل براي تعطيلي واحدهاي صنفي بود بهنحوي كه با وجود
ابالغ تعطيلي مشاغل از ساعت 18روز سهشــنبه همه واحدهاي
صنفي مشمول گروه يكتا 4شغلي در ميدان منيريه(لوازم ورزشي)
خيابان وليعصــر و ميدان وليعصر(صنف پوشــاك و كيف و كفش
و رســتورانها و اغذيهفروشيها) پاســاژ ونك ،بازار بزرگ تهران،
واحدهاي صنفي اطراف ميدان صادقيه و حتي اغذيهفروشــيها و
فروش لوازم جانبي خودرو در خيابان ســتارخان تهران تا پاسي از
شب باز بود .تماس خبرنگار همشهري با مسئوالن اتاق اصناف براي
پيگيري در مورد چرايي تعطيلي مشاغل مشمول از روز سهشنبه

هفته گذشته نيز با پاسخهاي متفاوت و متناقض اتاق اصناف ايران و
تهران مواجه شد؛ موضوعي كه حتي در اطالعيههاي اين تشكلهاي
صنفي براي تعطيلي مشــاغل نيز به خوبي مشــهود بود و بيش از
پيش زمينه سردرگمي روساي اتحاديهها و واحدهاي صنفي براي
تداوم فعاليت(اتحاديه صنف فروشند گان لوازم ورزشي تهران) يا
تعطيلي كسبوكارشان را بهدنبال داشت .درحاليكه برخي روساي
اتحاديههاي صنفي دير ابالغ شدن اطالعيه اتاق اصناف تهران براي
اعمال تعطيلي مشاغل و فعاليت صنوف خود تا ساعت 14را عامل
اين سردرگمي قلمداد ميكردند و برخي ديگر از روساي اتحاديهها
اصال از ابالغ مصوبات ســتاد ملي مقابله با كرونا توسط اتاق اصناف
اظهار بياطالعي ميكردند.
با اين روند روز سهشنبه هفته گذشته همه مشاغل و كسبوكارها
باز بود اما در روز چهارشنبه هفته گذشته(عيد قربان) اغلب مشاغل
و كسبوكارهاي گروه 2تا 4شغلي تعطيل بود و روز پنجشنبه موعد
راستيآزمايي مصوبات ســتاد و ابالغيه اتاق اصناف براي تعطيلي
مشاغل گروه 2تا 4شــغلي بود ،با وجود اين در روز پنجشنبه هفته
گذشته فعاليت عادي همه مشاغل از سر گرفته شد و بهنظر ميرسد
مصوبات ستاد و اتاق اصناف روي كاغذ باقي ماند.
مصوبات متناقض اتاق اصناف

با صدور ابالغيه ســتاد ملي مقابله با كرونا در روز سهشــنبه هفته
گذشــته(28تير ماه) اتاق اصناف ايران در ابتدا طي اطالعيهاي در

ساعت11:38صبح اعالم كرد كه محدوديت فعاليت مشاغل فقط
در 7گروه شغلي اعمال خواهد شــد و بقيه مشاغل به شرط رعايت
پروتكلهاي بهداشتي مجاز به فعاليت شدند .اما در ادامه اتاق اصناف
ايران در ساعت 22:52روز سهشــنبه طي اطالعيه تكميلي اعالم
كرد كه براساس آخرين ابالغيه قرارگاه عملياتي ستاد ملي مبارزه
با كرونا كليه پاساژهاي سربسته اعم از تخصصي و غيرتخصصي تا
اطالع ثانوي تعطيل است و تنها عرضه خدمات سوپرماركتي اعم از
اقالم خوراكي ،آشاميدني ،پروتئيني و بهداشتي در فروشگاههاي
زنجيرهاي مجاز است .اما اين پايان ماجراي اطالعيههاي اصناف نبود
و اتاق اصناف ايران مجددا طي اطالعيهاي فهرست مشاغل صنفي
مجاز به فعاليت در تعطيالت 6روزه اضطراري استانهاي تهران و
البرز را اعالم و تأكيد كرد كه وزارت بهداشــت درخواست تعطيلي
كامل براي كليه دســتگاههاي اجرايي ،اصناف ،بانكها را ارائه كه
مورد موافقت رياست محترم جمهوري قرار گرفت.
اتاق اصناف ايران روز چهارشــنبه 29تيرماه نيــز در حالي با ارائه
گزارش تصويري از برخي نقاط مختلف شــهر تهران مانند خيابان
طالقاني ،بهار ،صنف شــوفاژ ،خيابان آيتاهلل كاشاني جنب پاساژ
ياران و خيابان پانزده خرداد از تعطيلي واحدهاي صنفي در نخستين
روز تعطيالت اضطــراري  ۶روزه كرونايي تهران و البرز خبر داد كه
اغلب كسبه در اين روز به مناسب عيد قربان فعاليت خود را تعطيل
كرده بودند .اما از روز پنجشنبه هفته گذشته فعاليت همه مشاغل
از سر گرفته شد.

اطالعيهاي كه دير ابالغ شد

سوپرماركت آمارها نشــان ميدهد بهدليل افزايش هزينههــاي توليد و همينطور
خشكسالي ،دامداران در حال كشتار گسترده دامهاي خود و حتي برهها
هستند و اين موضوع ميتواند در ماههاي آينده منجر به كمبود گوشت
و افزايش قيمت آن شود.
بهگزارش همشهري ،امسال تورم و خشكسالي دست بهدست هم ،صنعت كشاورزي و
دامداري را تحتتأثير قرار دادهاند .از يك طرف قيمت نهادههاي توليد افزايش يافته و از
سوي ديگر خشكسالي منجر به فقر شديد مراتع و كمبود علوفه شده است؛ همين موضوع
دامداران را بر آن داشته است كه دامها را راهي كشتارگاه كنند .آنطوركه كارشناسان
ميگويند امسال درصد تخصيص نهادههاي دامي به دامهاي سبك نسبت به سالهاي
گذشته كاهش يافته و به همين دليل دامداران ناچار بودند بخش عمدهاي از نهادههاي
مورد نيازشان را از بازار آزاد خريداري كنند ،بهعنوان مثال دامداران هر كيلوگرم جو را كه
نرخ مصوب آن ١٩٠٠تومان بود كيلويي  ۵تا ۶هزار تومان خريداري ميكردند و به جايي
رسيدند كه ناچار شدند دامهاي خود را بفروشند چرا كه قادر به تأمين خوراك براي آنها
نبودند .از سوي ديگر بهدليل خشكسالي مراتع با كمبود علوفه مواجه شده بودند و همه
اين عوامل دست بهدست هم دادند و منجربه افزايش كشتار دامها شدند؛ اين موضوع

ميتواند منجر به افزايش قيمت گوشت در ماههاي آينده شود.
مجتبي عالي ،مديرعامل اتحاديه سراسري دامداران كشور با اشاره به كشتار گسترده
برهها و دامهاي مولد به مهر گفت :خشكسالي منجر به فقر شديد مراتع و كمبود علوفه
شده و اين مســئله در كنار گراني نهادههاي دامي ،تأمين خوراك براي دامها را بسيار
دشوار كرده است .او با بيان اينكه قيمت تمامشده توليد هر كيلوگرم گوشت گوسفند
زنده براي دامداران ٨٠هزار تومان است گفت :درحال حاضرحداكثر قيمتي كه گوسفند
را از دامداران ميخرند ،كيلويي ۵٠هزار تومان اســت .عالي با اشــاره به اينكه كشتار

رژه بورسبازان روي خواب بازار مسكن

معاون مسكن و ساختمان وزارت راهوشهرسازي
ميگويد60 :درصد بازار مسكن تهران در خواب است و
فقط در محالتي محدود بورسبازي مسكن وجود دارد

وزارت راهوشهرســازي ،آمارهاي بانك مركزي از بازار مسكن و تسري آن
به كل بازار را قبول ندارد و رشــد 3درصدي قيمت مسكن در خردادماه را
ناشي از بورسبازي در چند منطقه پايتخت ميداند .بهگزارش همشهري،
در شرايط فعلي تنها آمار منظم و قابل استناد از بازار مسكن تهران از سوي
اداره بررسيهاي اقتصادي بانك مركزي منتشر ميشود؛ اما وزارت راه از
ســال 98تاكنون اين آمارها را غيرواقعي و نادرست ميداند و مالك قرار
دادن آن براي تحليل بازار را رد ميكند .تناقض ميان آمارهاي بانك مركزي
و سكانداران وزارت راه در حوزه مسكن به قدري است كه از يك سو وزير
راهوشهرسازي از كاهش قيمت مسكن و آرامش بازار اجاره خبر ميدهد و
از سوي ديگر ،آمارهاي بانك مركزي از ناآرامي قيمت مسكن شهر تهران و
بازگشت ميانگين قيمت به مرز 30ميليون تومان حكايت دارد و البته نظر
مسئوالن وزارت راه اين است كه ايرادي اگر در بازار مسكن هست ،مربوط
به آمارهاست.
خواب 60درصدي بازار مسكن

معاون مسكن و ساختمان وزارت راهوشهرســازي ميگويد :در خردادماه
امسال ،در بازار مسكن 250محله از ۳۹۹محله تهران اصال معاملهاي انجام
نشده؛ يعني ۶۰درصد محالت پايتخت حتي يك قرارداد هم نداشتهاند و
از ۴۰درصد مابقي هم در بعضي محلهها فقط يكيدو فقره قرارداد خريد
و فروش امضا شده ،بنابراين ارائه دادههاي قيمتي از چنين بازاري اشتباه
است و به همين دليل وزارت راه از سال ۱۳۹۸اعالم كرده كه اين شيوه را
قبول ندارد .محمود محمودزاده با اشاره به اينكه طبق آمار بانك مركزي
متوسط قيمت مسكن تهران در خردادماه  ۳درصد افزايش يافته ،ميافزايد:
قيمتهاي اعالمي براساس متوسط نرخ معامالت ارائه ميشود درحاليكه
معامالت بسيار كاهش يافته و نميشود وقتي در يك محله دوفقره معامله
صورت ميگيرد همان را مالكي براي اعالم متوسط آن محله درنظر گرفت.
در گــزارش بانك مركــزي از تحوالت بازار مســكن شــهر تهــران در
خردادماه ،1400تعــداد معامالت 5هزارو102فقره اعالم شــده بود؛ اما
معاون مسكن و ساختمان وزارت راهوشهرسازي جامعه آماري اين گزارش
را نيز نقد ميكند و به ايســنا ميگويد :وقتي ميخواهيد آمار ارائه دهيد
بايد جامعه آماري شما عدد قابل توجهي باشــد تا بتوان آن را تسري داد.
اما زماني كه در يكماه بهطور مثال ۱۰۰۰معامله انجام ميشــود و درماه
بعد ۵۰معامله ،نتيجه مساوي از اين دوماه بهدست نميآيد .محمودزاده
ميگويد :چند محله محدود در تهران در مناطق  ۵ ،۴ ،۳ ،۱و  ۶هستند كه
فضاي بورسبازي مسكن در آنجا وجود دارد .بهطور مثال در شرق منطقه۴
معامالت بسيار بيش از ديگر محلههاي اين منطقه است ،پس نبايد با استناد
به قيمتهايي كه از قراردادهاي اين محله اســتخراج ميشود براي ديگر
محلههاي منطقه ۴يا كل شهر تهران نرخ تعيين كرد.
داليل تعويق در انتظار آمار درست

بهدنبال انتقاد وزارت راهوشهرسازي به آمارهاي حوزه مسكن و نادرست
خواندن آنها بهخصوص از تابستان ســال قبل كه وزير راهوشهرسازي به
گزارشهاي بانك مركزي مبني بر رشد قيمت مسكن انتقاد كرد ،انتظار
ميرفت اين وزارتخانه نسبت به انتشار آمارهاي درست اقدام كند؛ اما اين
وزارتخانه فقط يكبار در آبان 1399گزارش تحوالت مسكن و اقتصاد مربوط
به فصل تابستان همان سال را منتشر كرد و بعد از آن نهتنها بيخيال انتشار
آمار شد ،بلكه همان گزارش منتشر شده در آبانماه را نيز از روي سايت خود
حذف كرد .حاال معاون مسكن و ساختمان وزارت راهوشهرسازي ميگويد:
برنامه ارائه آمار صحيح از بازار مسكن در دستور كار اين وزارتخانه قرار دارد
اما بهدليل درگيري و مشغلهاي كه درخصوص ســامانه امالك و اسكان
داشتيم موضوع آمار به تعويق افتاده و بهزودي اعالم خواهد شد .البته اين
نكته قابليادآوري است كه به واسطه تغيير دولت كمتر از 10روز تا پايان
دوره مسئوالن فعلي وزارت راهوشهرسازي باقي مانده و احتمال تحقق قيد
«بهزودي» سخت است.
نبايد انتظار تورمي در بازار مسكن ايجاد كرد

فروشندگان لوازم ورزشي د ر ميدان منيريه تهران ازجمله مشاغلي
بودند كه تا بعد از ساعت 18و صدور چند اطالعيه اتاق اصناف تهران
و ايران به فعاليت خود ادامه دادند و اغلب كسبه از مصوبات ستاد و
اطالعيه اتاق اصناف اظهار بياطالعي ميكردند .همان روز رئيس
اتحاديه فروشندگان لوازم ورزشي تهران درگفتوگو با همشهري
در مورد علت ادامه فعاليت اين صنوف بعد از ساعت 9شب ،گفت :با
توجه به ساعت كار اين اتحاديه تا ساعت 2بعدازظهر ،اطالعيه اتاق
اصناف با تأخير بهدست ما رسيد كه اين موضوع عاملي براي تأخير
در اجراي مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا و اتاق اصناف تهران براي
تعطيلي مشاغل گروه 2تا  4از ساعت 18روز سهشنبه هفته گذشته
شد .مرتضي حقپرست با تأكيد بر اينكه تعطيلي پيدرپي مشاغل
بهدليل شــيوع كرونا و عدمحمايتهاي دولت ،فعاالن صنفي را از
زمينگير كرده است ،افزود :با توجه به شرايط بد اقتصادي ،كاهش
قدرت خريد مردم و تشديد ركود ،فروشــندگان لوازم ورزشي كه
در فصل بهار و تابستان بيشترين فروش را دارند ،از 2سال پيش با
كسادي بازار مواجه بوده و حتي قادر به تامين هزينههاي جاري و
پرداخت اجاره بهاي واحدهاي صنفي خود نيستند .بهگفته او اين
در حالي است كه وعدههاي دولت براي معافيت يا تعويق پرداخت
ماليات ،پرداخت تسهيالت ،تعويق چكهاي برداشتي و ...محقق
نشده و واحدهاي صنفي تحت پوشش اين اتحاديه بيش از اين قادر
به تحمل ضرر و زيان تعطيلي كسبوكار خود نيستند.

احتمال كمبود گوشت در ماههاي آينده

گزارش

البته يك سوي موضعگيري وزارت راهوشهرسازي در مقابل آمارهاي بانك
مركزي ،تأكيد اين وزارتخانه براي خارج كردن مسكن از فهرست كاالهاي
سرمايهاي و تبديل آن به كاالي مصرفي است كه عمال با انتشار آمارهايي كه
سازي در بازار
از رشد مداوم قيمت حكايت دارد يا بهزعم وزارت راه ،قيمت 
مسكن را بهعنوان قيمت واقعي بازتاب ميدهد ،كار سختي است .معاون
مسكن وساختمان وزير راهوشهرسازي ميگويد :تأكيد اصلي ما بر اين است
كه نبايد انتظار تورمي در بازار مسكن ايجاد كرد .وقتي فضاي كلي بازار به
ثبات رسيده و فروشندگان حاضرند با قيمتهاي پايين ،واحدهاي خود را
به فروش برسانند نشــان ميدهد قبال نرخها واقعي نبوده است .به عقيده
محمودزاده ،هماكنون خريدار بهندرت پيدا ميشود و شايد فروشندگان
هم دست نگه داشــتهاند؛ اما بازار در يك حالت پايدار قرار دارد .او با اشاره
به اينكه ثبات قيمتي در بازار مسكن بستگي به شرايط اقتصاد كالن دارد
درباره پيشبيني از وضعيت آينده بازار مسكن ميگويد :در واقع هيچيك از
بازارهاي طال ،ارز ،مسكن و بورس از استقالل مشخصي برخوردار نيستند
و با يكديگر ارتباط دارند و به همين لحاظ با نسبت مشخصي با هم حركت
ميكنند .محمودزاده ،سياســتهاي وزارت راهوشهرســازي را در جهت
كنترل بازار مسكن عنوان میکند و ميگويد :برنامههايي مثل طرح اقدام
ملي مسكن ،ماليات خانههاي خالي ،سامانه امالك و اسكان ،تعيين نرخ
اجارهبها ،وام وديعه مسكن و بسياري ديگر از اقدامات در اين جهت انجام
شده كه مسكن از كاالي سرمايهاي به مصرفي تبديل شود؛ ازاينرو با توجه
به اين كارها بهنظرم اگر تالطمي در ديگر بازارها داشته باشيم حتما در بازار
مسكن كمتر خواهد بود .اين مسئله از واكنشهاي بازار ،قابل انتظار است.

گسترده برهها منجر به اين شــده كه عرضه دام هماكنون مناسب باشد ،گفت :در 3تا
6ماه آينده ما در اين زمينه به مشكل برميخوريم و با كمبود شديد مواجه خواهيم شد.
افشين صدردادرس ،رئيس اتحاديه دام سبك كشور هم در اينباره گفت :بحث كشتار
دامهاي سبك و برهها خيلي جدي اســت و بهزودي ما با كمبود شديدي در اين حوزه
مواجه خواهيم شد .اين فعال بخش خصوصي اضافه كرد :سوءمديريت جدي در تأمين و
توزيع نهادههاي دامي بهخصوص نهادههاي دام سبك از سال ٩٨شروع شد ،ضمن اينكه
توزيع نهادههاي دامي از طريق سامانه بازارگاه نابسامانيهاي گستردهاي را در اين حوزه
ايجاد كرد .دادرس تصريح كرد :مسئوالن به تمام هشدارها و تذكرات توليدكنندگان،
فعاالن بخش خصوصي و كارشناسان بيتوجهي كردند تا اينكه به شرايط فعلي رسيديم.
دادرس با تأكيد بر اينكه دامداران عمال ورشكست شدهاند ،افزود :قيمت تمامشده توليد
هر كيلوگرم گوشت گوسفند زنده با توجه به قيمت يونجه ،علوفه و نهادههاي دامي ،بين
 ٩٠تا ١٠٠هزار تومان است .اما قيمت خريد هر كيلوگرم گوسفند زنده از دامداران بين
٣۵تا ۴٣هزار تومان است.
دادرس با بيان اينكه هرسال ٣٠درصد از كل جمعيت دام سبك كشور وارد بازار مصرف
ميشد ،گفت :امسال بهدليل نبود علوفه ،دامداران دامها را براي پروار شدن نگه نداشتند
و برههاي الغر را كه به وزن مناســب نرسيده بودند ،كشــتار و وارد بازار مصرف كردند
بنابراين در 6ماهه دوم سال هم با كمبود شــديد دام و گوشت مواجه خواهيم بود و هم
قيمت گوشت بسيار باال ميرود.

روتين ناكوك زندگي زنانه

منفعتطلبيدرذاتانساناست

براساس نتايج نظرسنجي روزنامه همشهري «احساس ناامني در شهر»
و «قرارگرفتن تحت تدابير كنترلي» توسط مردان خانواده از مهمترين
چالشهاي روزمره زنان بهشمار ميروند

فضاهاي سبز ،تاكســيها ،محل كار ،مترو ،اتوبوسها ،شــبانههاي شهري ،كافهها،
رستورانها ،حتي چهارديواري خانهها و ...تجربه همهچيز ميتواند بهواسطه جنسيت
فرد تغيير كند .كلمات ،حتي كلمات هم ميتوانند معناي ديگري در يك جهان زنانه
پيدا كنند؛ كلماتي مثل قدمزدن ،خلوتكردن ،دوچرخهسواري ،امنيت و . ...روزمرههاي
بســياري را همين قواعد نوشته و نانوشــته عجيب تغيير ميدهند و تحمل اين خط
جداكننده نامرئي اما ملموس را سختتر ميكنند .در زندگي روزمره همه ما ،احتماال
روزهايي هست كه نميدانيم قرار است به كاممان زهر شود؛ روزهايي كه يك اتفاق ساده
ريتم آرامش نسبي ما را بههم ميزند و درگيريهاي فكري ما را باال ميبرد.

رفتار مسئوالن بر رفتار مردم اثر ميگذارد

نرگس كوشا ،روانشناس ميگويد :رعايت نكردن حقوق ديگران در زندگي
روزمره را بايد با آموزش كمرنگ كرد
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منفعتطلبي و فايدهگرايي نوعي رفتار ضداجتماعي انسان است كه همه آدمها
با آن در زندگي روزمره خود بارها روبهروبه شدهاند .منفعتطلبي در جوامع و
مكانهاي مختلف حتي در حوزههاي مختلف به فراخور موقعيت و شخصيت
افراد بهوجود ميآيد و در بين همه افراد هم وجود دارد .منفعتطلبي از كودكي
درون انســان وجود دارد و اوســت كه ميتواند آن را كنترل كند و در جهت
مثبت سوق دهد يا افراطي عمل كند و از آن بهعنوان ابزاري براي رسيدن به
خواستههاي نامعقول خود استفاده كند .منفعتطلبي در ارتباطات دو روبرمان
بهوفور ديده ميشود و ما در مقابل چه ميكنيم؟ اجازه ميدهيم تا اين اتفاق
صورت گيرد يا در مقابلش ايستادگي ميكنيم؟

بررسي نقش عوامل اجتماعي ،فرهنگي و سياسي در بيتوجهي به حقوق
ديگران درنظرسنجي از چهرههاي حوزههاي مختلف
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«انسان موجودي اجتماعي اســت و بايد به حقوق ديگر افراد جامعه احترام
بگذارد ».چنين عبارات كليشــهاي را بارها شــنيدهايم اما در عمل در موارد
بسياري رفتارهايي خالف آن ديدهايم .رفتارهاي ناعادالنهاي كه گاه آنقدر دور
و برمان زياد ميبينيم كه ديگر ناي اعتراض كردن برايمان نميماند و ترجيح
ميدهيم براي آنكه اعصابمان خرد نشود بر آنها چشم ببنديم اما باز ته ذهنمان
از اينكه حق خودمان و ديگران پايمال شده اســت دلخور ميشويم .چرا در
جامعه ما بهراحتي حق و حقوق ديگران زير پا گذاشته ميشود؟ مقصر كيست؟
كسي كه اين رفتار از او سر ميزند يا آنكه به بروز چنين رفتارهايي عادت كرده
و سكوتش زمينه سوءاستفاده افراد خاطي را فراهم ميكند؟

این شماره
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حقوق ديگران

یادداشت یک

رعايت حقوق ديگران براي
آرامش خودمان
دكتر عليرضا شريفييزدي
روانشناس اجتماعي

وقتی
«شامورتیباز»
اسطوره میشود

پوگفت با
گ 
افشين داورپناه (انسانشناس)
و امين رجبيان (جامعهشناس)
درباره تبعات واژگوني ارزشها
در جامعه

جهــان پــر از كنــش و
نگار حسينخاني
واكنشهايي است كه زماني
روزنامهنگار
برايمان غريــب مينمود.
تغيير سبك زندگي ،فشارهاي اقتصادي ،بيثباتي وضع موجود و سرعت
جهان در دستيابي به امكانات باعث شده ،ما با ارزشهاي متفاوتي در جامعه
روبهرو باشــيم .ديگر رانندگيهاي خارج از قانون متعجبمان نميكند.
صفهاي طويل دالر و ارز برايمان غريب نيست و داللي يكي از شغلهاي
رايج جامعه شده است .اموري كه روزي مورد تقبيح و نقد جامعه بود ،حاال
نظام متغير ارزشها

صحبت كردن درباره
نظــام ارز شهــا و
هنجارهـاي اجتماعي
مبحثي است كه ذيل
حوزه «جامعهشناسي
فرهنــــگ» قــرار
ميگيرد .حوزهاي گسترده و مرتبط با عرصههاي
مطالعاتي مثل مردمشناسي ،تاريخ و اديان .امين
رجبيان ،جامعهشــناس درباره نظــام ارزشها
ميگويد« :ارز شها عموما خصلتهاي عا متري
نســبت به هنجارهاي فرهنگي دارنــد و با توجه
به زمان ،مكان و موقعيت ويــژه در هر جامعهاي
تغيير ميكنند .ارزشهاي اجتماعي در حقيقت
مجموعههاي معنايي پويــا و متغيرند كه معيار
تثبيت و پذيرش آنها ،قبول كردنشــان توسط
اكثريــت آن جامعه اســت .بهعبارتــي تا حدي
ميتوان گفت كه اعتباري هستند و توسط اجتماع
معتبر ميشــوند .براي مثال دزدي و غارت كه از
رذایل اخالقي در بسياري جوامع به شمار ميرود
در گذشته ،ميان ايالت و عشــاير بهعنوان نوعي
فضيلت و قابليت مطرح بود ،چراكه شيوه زيست
ايلياتي بر مبنــاي نوعي ايلغــار و جنگ و گريز
پيوسته بنا شده بود».
ارزشها شــيوه زندگي فرد و جامعــه را تعيين
ميكنند و در قالب ســنتها و رســوم شفاهي
و قوانين مكتوب ،همــه ابعاد زندگــي فردي و
اجتماع را تحتتأثير مســتقيم و غيرمســتقيم
خود قرار ميدهند و اجازه ميدهند بعضي افكار
و رفتارها ،بروز و ظهور كنند يا اجازه خودنمايي به
رفتارهايي را نميدهند و در قالب اصول اخالقي يا
قوانين مرتب ميشوند .از اينرو همه افراد در قالب
برنامههاي جامعه بهطور رســمي يا غيررسمي،
ملزم به رعايت آن هســتند .حــال تصور كنيد،
ارزشهايي در جامعه شــكل بگيــرد و در نظام
ارزشها خــود را بگنجاند كــه روزي ضدارزش
قلمداد ميشد .اين بحث از جایی مطرح ميشود
كه هنجارها و ارزشها در حالگــذار و تغييرند
و ماهيتي چند وجهي و متغيــر دارند .گاهي در
مقابل هم قــرار ميگيرند و گاهي همســو با هم
حركت ميكننــد .رجبيان در اينبــاره معتقد
اســت« :در جوامع صنعتي امــروز ارزشهايي

به رفتاري شايع بدل شده و نامهاي تازهاي بهخود گرفته .بهنظر ميرسد
جامعه امروز ايران با نوعي پوستاندازي ،راههاي تازهاي براي زندگي كردن
براي خود برگزيده است .اما در همين تغيير مسير گاهي بايد سؤاالتي را
با شفافيت بيشتري مطرح كرد و پاسخ داد؛ سؤاالتي بنيادي درباره اينكه
واژگوني ارزشها در جامعه چه تبعاتي خواهد داشــت؟ و چرا رسيدن به
موفقيت به هر قيمتي ديگر بر پايه اخالق ســنجيده و نقد نميشود؟ آيا
ارزشهاي جامعه تغيير كرده ؟ براي پاسخ به اين پرسشها از نگاه افشين
داورپناه ،انسانشناس و امين رجبيان ،جامعهشناس بهرهبردهايم.

وجود دارد كه بهطور همزمان بــراي گروههاي
مقابل ضدارزش محسوب ميشود .مثال افزايش
توليدات صنعتي در مقابل حفظ محيطزيســت
و كاهش آلودگيهاي زيســتمحيطي قرار دارد
كه اين دو مورد در ادامــه دو نوع نگاه متفاوت در
جوامع امروز قرار ميگيرد .يا اگر بخواهيم مثال
ملموستري در جامعه ايراني برايش پيدا كنيم،
ارزشي مثل سادهزيســتي يا صداقت را در مقابل
ارزشهايي مثل پيشــرفتطلبي و فرصتسازي
كه امروز مطرح هســتند قرار دهيد .مثال ســير
كلمه فرصت را در 5دهه اخير درنظر بگيريد .در
گذشــته ميگفتند :فرصتطلب و اين خصلت و
صفتي منفي و ضدارزش در جامعه بود ،اما امروزه
ميگويند ايجاد فرصت كردن و اصطالحا زرنگي
كه حتــي مترادفهاي مفهومي چــون باعرضه
بودن يا هوش هيجاني داشتن هم پيدا كرده است.
اينها نشــان ميدهند كه ارزشها امور ثابتي در
جوامع نيستند .با توجه به شرايط تغيير ميكنند.
50سال قبل رفاه اجتماعي و فراواني منابع شايد
بهگونهاي بود كه كسي به فكر انباشت و اندوختن
سرمايه براي فردايش نبود .به زبان جامعهشناسي
ميگوييم اميد به زندگي و آينده در سطح باالتري
قرار داشت .اما جامعه امروز ما مصايب اقتصادي
و نگرانيهايي را ايجاد كرده كه مردم را به سمت
تالش بيشتر و رقابت سختتر براي مالاندوزي
هدايت ميكند».
جامعه شامورتيباز

يكشــبه به آرزوهاي خود دســت پيــدا كنند،
از هر راهي كه شــد و اين راهها البتــه راههايي
هستند كه جامعه خود مشــوق ايجاد آنهاست؛
داللي ،شــامورتيبازي ،قمار ،التاري و ....اما اين
همه واقعيت نيســت .مردمــي را ميبينيم كه
نه بــراي ســوداگري و بلندپــروازي ،بلكه براي
حداقل امرار معاش (هدف) ،به شــامورتيبازي
(راه رسيدن) روي ميآورند و اينجاست كه باید
شاهد ظهور جامعهاي بحرانزده باشيم .و دقيقاً
در همينجاست كه ناكارآمدي سياست و اقتصاد
خود را بهوضوح و بهگونهاي بحرانآفرين نشــان
ميدهد.

شايد يـــكي از داليل
تبديــــل و تغييــر
ضدارز شهــــا بــه
ارزش ،نحــوه آموزش
به افــراد جامعــه يا
موقعيتهاي زيستي
و اجتماعي و اقتصادي آن جامعه باشــد .افشين
داورپناه ،انسانشناس ،درباره نظريه رابرت مرتن،
جامع هشناس معروف ميگويد كه بيش از نيم قرن
پيش آن را مطرح كرده بود؛ «مرتن معتقد است
در هر جامعه اهدافي براي افراد تعريف ميشود و
براي رسيدن به اين اهداف نيز ،راههاي مشروعي
پيش پاي شهروندان گذاشــته ميشود .اگر بين
اهداف تعريفشده و وســايل ،هماهنگي وجود

نداشته باشد ،وضعيتهاي متعددي ممكن است
شكل بگيرد؛ يكي از خطرناكترين وضعيتهاي
آنوميك يا نابهنجار در جامعه ،زماني اســت كه
افراد براي رسيدن به اهدافشان در زندگي (چه
اين اهداف بلندپروازانه باشــد ،چــه واقعبينانه)
گام در راههایي بگذارند كه مشروع نيست ،مورد
تأييــد ارزشهاي جامعه نيســت و در تعارض با
منافع عمومي جامعه و حقوق ديگران اســت؛ در
بسياري از مواقع ،اين اتفاق وقتي رخ ميدهد كه
به قول رابرت مرتن ،جامعهشناس كالسيك ،بين
اهداف مورد تأييد جامعه و راههاي دسترسي به
اين اهداف اختالل ايجاد شــود .براساس ديدگاه
اين جامعهشناس ،جامعه تركيبي است از عناصر
ساختاري بهويژه فرهنگ و ساختارهاي اجتماعي
كه اولي تعيينكننــده ارزشها و اهداف و دومي
تعيينكننده قواعد عمل جمعي و راههاي نهادينه
و مشروع رسيدن به اهداف است .بهنظر ميرسد
در جامعه روز به روز ،راههاي دسترسي به اهداف
(يا موفقيت) براي شــهروندان دشوارتر ميشود.
بسياري از افراد اميدي ندارند كه بتوانند بهموقع
و از راههاي درســت ،يعني راههايي كه مطابق با
خير عمومي جامعه (اخالقي) اســت ،به اهداف
خود دســت يابند ،بنابراين ممكن اســت به هر
كاري دســت بزنند .بهويژه زماني كه ارزشهايي
كه در جامعه تشــويق و ترويج ميشود ،موفقيت
را در انگارههايي تعريف ميكند كه خود جاي اما
و اگر دارند».
داورپناه ،اين رويه را حركت به ســمت فرهنگ
داللــي ميدانــد؛ «اينگونه در جامعــه فرهنگ
داللي و شامورتيبازي (كلك و خدعه و نيرنگ)
گسترش مييابد .و كســي كه چنين الگوهايي
را نشناســد ،نتواند يا نخواهد براساس آنها عمل
كند ،حتي بيعرضه ،بيق ،دســت و پا چلفتي يا
ابله قلمداد خواهد شد .اينجاست كه ساختارهاي
اجتماعــي و فرهنگ عمومــي معنــا و الگوي
جديدي از انسان زرنگ ميآفرينند .و درحاليكه
ارزشهاي ديني يا اخالقي رسمي چنين انگارهاي
را تقبيح ميكنند ،ساختارهاي موجود و الگوهاي
عملي فرهنگي آن را در عمــل ،تقويت و ترويج
ميكنند».
در چنين شــرايطي ما مردمــي را ميبينيم كه
گويي در حــال مســابقهاند .آنهــا ميخواهند

افشين داورپناه:
اينگونه در جامعه
فرهنگ داللي و
شامورتيبازي
(كلك و خدعه و
نيرنگ) گسترش
مييابد و كسي كه
چنين الگوهايي را
نشناسد ،نتواند يا
نخواهد براساس
آنها عمل كند ،حتي
بيعرضه ،بيق،
دست و پا چلفتي يا
ابله قلمداد خواهد
شد .اينجاست
كه ساختارهاي
اجتماعي و فرهنگ
عمومي معنا و الگوي
جديدي از انسان
زرنگ ميآفرينند

ارزشهاي ضدارزش

گفته ميشــود ارز شهاي اجتماعي تــا زماني
كه با ســاير ارزشها ارتباط دارند ماندگارند ،اما
به محض محدود شــدن دامنه ارتبــاط يا ايجاد
اختــال درارتباط عالئم حياتــي ارزشها رو به
نيســتي ميرود .يكي از راههــاي حفظ ارزش،
رشــد و تقويت همزمان چنــد ارزش در وجود
افراد جامعه اســت .ارزشها تــا زماني كه منافع
ملي ،اصول و آرمانهاي اعتقادي ،نوعدوســتي،
همبســتگي و ...را در زمينههاي كاربردي حفظ
كننــد ،ماندگارند .اما ارزشهــاي اجتماعي نيز
در شــرايط بيمارگونــه و بههمريخته اجتماعي
يا با تحــوالت و ترويج اهداف دســتنيافتني و
نبود شــرايط عادالنــه ناديده گرفته ميشــوند
يا تأثير خود را از دســت ميدهنــد .رفتارهاي
ضدارزشي چون فرصتطلبي ،عوامفريبي ،رشوه،
مجيزگويــي و تملق ،زيرآبزني ،خودپرســتي
و ...به جاي نوعدوســتي ،دگرخواهي ،يكرنگي،
مليگرايي ،همكاري ،دلســوزي مينشــينند و
جامعه را دچار آسيبهاي رفتاري در سطح خرد
و كالن ميكنند و از رشــد باز ميدارند .مفهوم
ارزش در جامعهشناســي به قدري مهم است كه
بعضي جامعهشناسان اين علم را مطالعه ارزشها
دانســتهاند .بعضي ارزشها از مرزهاي ملي فراتر
میرود و جوامع ديگــر را دربرميگيرد .ويژگي
نوسازي و تحول مســتمر نظام ارزشها و ظهور
موقعيتهاي جديد اجتماعي نيازمند آن اســت
كه اين تحوالت با فرهنگســازي و آموزش شكل
ضداخالقي و مخرب به خود نگيرد.
ناديــده گرفتــن ارزشهــاي حاكم بــر جامعه
پيامدهاي ناگواري به همراه دارد .از آنجا كه در هر
جامعهاي ،افرادي هستند كه ارزشهاي حاكم بر
آن را ناديده میگیرند و با ارزشها و هنجارهاي آن
ناسازگارند و رفتار ناهنجار بروز میدهند و آرامش
و ســامت جامعه را به خطر مياندازند و امنيت
اجتماعي را كمرنگ ميكنند ،شــناخت عوامل و
زمينههاي پيدايــش ناهنجاريهاي اجتماعي بر
پژوهشگران اجتماعي الزم و ضروري است .بهنظر
میرســد فراگير نبودن ارزشها و عدمشموليت
آنها يكي از مشكالت جامعه امروز است.

اگر ياد بگيريم كه حــق و حقوق ديگران را
رعايت كنيم ،به حوزه خصوصي انســانها
احترام بگذاريم ،در تعامل با ديگران نه فقط
منافع فردي خودمان بلكه منافع طرف مقابل و در يك نگاه وســيعتر
منافع جمعي و اجتماعي را در نظر بگيريم ،اوال باعث ميشــود طرف
مقابل ما هم به اين فكر بيفتد كه حقوق ما را رعايت كند ،بهدليل نوع
تقليد و پيروياي كه انسانها چه در كار خوب و چه بد از هم ميكنند.
ثانيا با رعايت حقوق ديگران به يك آرامش نسبي دست پيدا ميكنيم
كه به ما كمك ميكند كه در شرايط عادي سالمت روان بهتري را تجربه
كنيم و حال بهتري داشــته باشــيم و در مرحله بعد ميتوانيم مدعي
كساني باشيم كه اين حق و حقوق را رعايت ميكنند چون در اين حال
ما واعظ بالمتعظ نيستيم بلكه خودمان به چيزي كه اشاره ميكنيم و
مدنظرمان است عمل ميكنيم.
از بعد اجتماعي اگر در يك جامعهاي قواعد و قوانين موضوعه و رسمي
كشور پشــتيبان و حمايتگر حقوق توده مردم باشــد افراد آن جامعه
بيشــتر و بهتر حقوق ديگران را رعايت ميكنند .وقتي در يك هسته
كوچك گروهي از افراد به احقاق حقوق ديگران تن ميدهند و رعايت
ميكنند اصول و قواعدي كه متضمن حق ديگران و حق من با همه است
ديگران هم از آنها تبعيت ميكنند و اين هسته كوچك ميتواند روزانه
بزرگ و بزرگتر شــود .در نتيجه به لحاظ جمعي و اجتماعي داشتن
كانونهاي كوچكي كه در آن حق و حقوق همديگر رعايت شود و به آن
احترام گذاشته شود زمينه بسيار مناسب و خوبي ميتواند باشد براي
اينكه فرد آن را تسري دهد و ديگران ببينند ،ياد بگيرند و براساس قاعده
تلقين تربيتي تا امري شبيه به اين توسعه پيدا كند .نظارت اجتماعي هم
در اين بين اهميت پيدا ميكند .هر چه نظارت و حساسيت اجتماعي
روي بحث زير پا گذاشتن حقوق ديگران باالتر باشد و جامعه خواهان
و مدعي باشد و نظارت سنگين و غيررسمي بر فرد بيشتر اعمال شود
خب طبيعتا ناچار ميشــود حق و حقوق ديگران را رعايت كند و اين
اهميت زيادي دارد .از بعد تربيتي اگر ما ياد بگيريم از اوان كودكي حق
و حقوق كودكان را رعايت كنيم و به صرف اينكه كودك هســتند به
آنها بياعتنايي و بيتوجهي نكنيم طبيعتــا وقتي اين كودكان بزرگ
ميشــوند رعايت حقوق ديگران بهصورت يك امر نهادينه و بخشي از
شخصيتشان ميشــود و بهتر حقوق ديگران را رعايت خواهند كرد.
گاهي نگرشهاي غلط موجب ميشــود كه ما حق و حقوق ديگران را
زير پا بگذاريم.
يك بخشي از اين نگرش به اين بازميگردد ،كاري كه من ميكنم كار
كوچك و كمارزشي است و هيچ نقشي ندارد و اثر مثبت و منفي در پي
نخواهد داشت .اينكه من قبل از ديگري سوار تاكسي شوم يا در صف
اتوبوس از ديگري جلوتر بايســتم و صف را به هم بزنم و از روشهاي
آنارشيستي براي رسيدن به اهداف استفاده كنم يا آشغالم را از شيشه
خودرو پرتاب كنم ،اگر بهنظر كوچك و بياهميت پنداشــته شــود
براساس تئوري پنجره شكسته مطالعات نشــان ميدهد كه اين امر
اهميت زيادي دارد و باعث شكسته شدن پنجرههاي ديگر ،پرتاب شدن
زبالههاي ديگر ،به همان اندازه زير پا گذاشــتن حق و حقوق ديگران
ازجمله ما از سوي بقيه انسانهايي است كه ميبينند ما الاباليگري
درآوردهايم .بنابراين در موضوع حق و حقــوق به اين نكته هم توجه
كرد كه هر رفتار كوچك ما كه حق و حقوق ديگران را ضايع ميكند با
مصداق اينكه بخواهيم خارج از صف به يك پديدهاي برسيم يا اينكه
نظافت عمومي را رعايت نكنيم يا اينكه به حق و حقوق عادي ديگران
بيتوجهي كنيم حتي فرزندان و كودكان ،بهطور قطع اين نوع رفتارها
ميتواند جامعــه را بهصورت دومينو تحتتأثير قــرار دهد كه بعدها
مشكلزا شود در نتيجه پيشنهاد ساده و راهكار ساده اين است كه اوال
ما تغييرات را از خودمان شروع كنيم يعني حق و حقوق ديگران را در
گام اول بشناسيم ،ثانيا آن را به رسميت بشناسيم و ثالثا بعد از اينكه
گام عملي در اين خصوص برداشتيم در گام چهارم ميتوانيم مدعي
ديگران باشيم ،تبليغكننده و تشــويقكننده باشيم براي اينكه همه
افراد در ســطح جامعه ولو در مورد چيزهاي كم اهميت حق و حقوق
ديگران را رعايت كنند .در چنين شرايطي بسياري از نزاعها برچيده
ميشود و جامعهاي با روابط سالم و خوب و دوري از حقكشي و ظلم و
محروميت بهوجود ميآيد .افراد بدون دلخوري از عقب يا جلو زدنها با
چهره باز و گشاده با هم برخورد ميكنند و انرژي مثبتي در روابط افراد
جاري و ساري ميشــود .در مجموع بايد به اين نكته توجه داشت كه
بقا و تداوم زندگي اجتماعي در گرو وجود پيوندي نيرومند ميان آحاد
جامعه است كه از طريق محبت ،تفاهم ،احترام متقابل و رعايت حقوق
يكديگر حاصل ميشود.
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آشنايي با كشورهايي كه شهروندانشان در تعامالت
بينفردي بيشترين اعتماد را دارند

فرانسيس فوكوياما ،استاد اقتصاد سياســي بينالملل در دانشگاه جان هاپكينز ،در
كتابش باعنوان «اعتماد؛ فضايل اجتماعي و ايجاد شــكوفايي» مينويسد« :اعتماد
انتظاري است كه درون جامعهاي متشكل از رفتارهاي منظم ،صادقانه و همكاري بر
اساس هنجارهاي مشترك بين اعضاي آن جامعه ايجاد ميشود ».براي سنجش بهتر
سطح اعتماد مردم در كشورهاي مختلف ،مؤسسه گالوپ همهساله نظرسنجيهايي را
در سطح بينالمللي اجرا ميكند .يكي از سؤالهاي معروف اين نظرسنجي اين است
كه آيا احتمال دارد همسايه ،غريبهاي در خيابان يا پليس با ديدن اشياي قيمتي يا
كيف پولي كه شما گ م كردهايد آن را به شما بازگرداند؟ پاسخ به اين پرسش تقريبا
همهساله ثابت است و نشان ميدهد كه مردم اكثر كشورها در درجه اول به پليس و
بعد به همسايه و در مرحله آخر به غريبهها اعتماد ميكنند .سؤال ديگري كه در اين
نظرسنجي مطرح ميشــود ميزان كمك مادي و معنوي به غريبههاست .بنابراين،
ميتوان نتيجه گرفت كه اعتماد رفتاري دوسويه است كه اعتماد به بيگانه براي تقاضاي
كمك و اعتماد به بيگانه براي عرضه كمك را شامل ميشود .بخشي از «نظرسنجي
چشمانداز جهاني» مؤسسه گالوپ در سال 2020كه بين افراد باالي 15سال در 114
كشور انجام شــد و در مجموع بيشاز 121هزار مصاحبهشونده را دربرگرفت درباره
مردمي است كه ســال گذشــته به غريبهها كمك كردهاند .نتايج اين بخش نشان
ميدهد كه از 10كشوري كه بيشترين كمك را به غريبهها عرضه كردهاند 6كشور در
آفريقا قرار دارند .اين رفتار در كشورهايي كه در شمار كمتوسعهيافتهترين كشورهاي
جهان هستند ميتواند نتيجه فلسفه اوبونتو باشد .اوبونتو ،گونهاي از فلسفه اخالق است
كه در زبانهاي آفريقايي بهمعني «انسانيت نسبت به ديگران» است بر وابستگيها
و روابط ميان مردم تمركز دارد .اوبونتــو را ميتوان توانايي فرهنگ آفريقايي در ابراز
عطوفت متقابل و انسانيت متقابل با هدف ايجاد و حفظ جامعه برپايه عدالت و مراقبت
متقابل با وجود تمام مشكالت اقتصادي دانست .بر اساس اين ردهبندي بهترتيب مردم
كشورهاي نيجريه ،كامرون ،عراق ،گرجستان ،زامبيا ،كنيا ،اوگاندا ،مصر ،تاجيكستان
و جمهوري دومنيكن بيشترين كمك را به همنوعان عرضه كردهاند .ايندرحالياست
كه مردم كشورهاي هنگكنگ ،ايســلند ،هلند ،ايتاليا ،اسلواني ،فرانسه ،سوييس،
كرهجنوبي ،بلژيك و ژاپن كمترين كمك معنوي را به انسانهاي ديگر ارائه كردهاند
و بهترتيب با كسب رتبههاي 105تا 114در انتهاي جدول ايستادهاند .البته در مورد
كمكهاي مالي و خيريه وضعيت فرق دارد و كشورهاي اندونزي ،ميانمار ،استراليا،
تايلند ،انگلستان ،ايسلند ،هلند و بحرين بين 10رتبه برتر حضور دارند .ايران در مقوله
كمك معنوي به همنوع در رتبه  ،38در مقوله كمكهاي مادي و خيريه در رتبه 23و
در انجام فعاليتهاي داوطلبانه در رتبه  92از بين 114كشور قرار دارد.

براساس نتايج نظرسنجي روزنامه همشهري «احساس ناامني
در شهر» و «قرارگرفتن تحت تدابير كنترلي» توسط مردان
خانواده از مهمترين چالشهاي روزمره زنان بهشمار ميروند

گزارش
«نظرسنجي
ارزش جهاني»
بين سالهاي
 1993تا 2015
نشان ميدهد كه
بيشاز 60درصد
از مردم كشورهاي
نروژ ،سوئد و
فنالند معتقدند كه
ميتوان به مردم
اعتماد كرد ،ايندر
حالي است كه فقط
10درصد از مردم
كشورهاي كلمبيا،
برزيل ،اكوادور
و پرو اعتماد به
ديگران را باور
دارند

ميزان اعتماد بينفردي در جهان

گزارش «نظرسنجي ارزش جهاني» بين سالهاي  1993تا  2015نشان ميدهد
كه بيشاز 60درصد از مردم كشورهاي نروژ ،سوئد و فنالند معتقدند كه ميتوان به
مردم اعتماد كرد ،ايندر حالي است كه فقط 10درصد از مردم كشورهاي كلمبيا،
برزيل ،اكوادور و پرو اعتماد به ديگران را باور دارند.

چين

مردم كشور چين هم در شمار مردمي هستند كه بيشترين اعتماد بينفردي را به
همديگر دارند .بهطوريكه 59/4درصد از مردم اين كشور در سال 1993به ديگران
اعتماد داشتند كه اين رقم در سال 2014به 62/6درصد رسيد.

آمريكا

نتايج نظرسنجيای كه مؤسسه پژوهشــي پيو در سال 2019در آمريكا انجام داد
حاكي از آن است كه بســياري از آمريكاييها از ميزان اعتمادي كه شهروندان به
يكديگر دارند نگران هســتند .بهطوريكه 71درصد از شــركتكنندگان در اين
نظرســنجي معتقدند كه اعتماد بينفردي در 20ســال اخير كاهش يافته است
درحاليكه 22درصد بر ايــن باورند كه آمريكاييها به همان اندازه نســل قبل به
همديگر اعتماد دارند و 7درصد هم فكر ميكنند اعتماد بينفردي نسبت به قبل
افزايش يافته اســت .بين كساني كه با كاهش ســطح اعتماد موافقاند 49درصد
علت كاهش سطح اعتماد را در اينمسئله ميدانند كه ديگر مردم بهاندازه گذشته
قابلاعتماد نيستند درحاليكه 21درصد از آنها معتقدند كه حتي اگر مردم مثل قبل
قابلاعتماد باشند بهطوركلي سطح اعتماد در كشور كاهش يافته است .در مجموع،
43درصد از كساني كه فكر ميكنند اعتماد بينفردي رو به زوال است دليل آن را
نوعي بيماري اجتماعي ميدانند كه ميتواند رفتارهاي مضر اجتماعي ازجمله انزوا
و تنهايي برخي از شهروندان (14درصد) ،رفتارهاي مضر شخصي از جمله طمع و
عدمصداقت (11درصد) و افزايش ناهنجاريهايي چون جرم ،خشونت ،موادمخدر
و كالهبرداري(9درصد) را شامل شود .در مورد شهروندان آمريكايي كاهش سطح
اعتماد بينفردي نسبت به نسل قبل ميتواند درست باشد زيرا نتايج نظرسنجي
عمومي اجتماع ( )GSSكه بين ســالهاي 1972تا  2014انجام شد هم نشان
ميدهد كه در مدت 40ســال ســطح اعتماد مردم به همديگر از 45/7درصد به
30/7درصد رسيده است.

آلمان

اين كشــور يكي از موارد جالبتوجه در ميزان اعتماد بينفردي را ثبت ميكند.
بهطوريكه نرخ اعتماد مردم به يكديگر در آلمــان درمدت حدود يكدهه تقريبا
ثابت و 32/1درصد در سال 1998و 31/8درصد در سال  2009بوده است اما بين
سالهاي 2009تا  2014با خيز قابلمالحظهاي مواجه شده و به بيشاز 42درصد
رسيده است.

فضاهاي سبز ،تاكسيها ،محل كار ،مترو،
مائده امینی
اتوبوسها ،شــبانههاي شهري ،كافهها،
روزنامهنگار
رســتورانها ،حتي چهارديواري خانهها
و ...تجربه همهچيز ميتواند بهواسطه جنسيت فرد تغيير كند .كلمات ،حتي
كلمات هم ميتوانند معناي ديگري در يك جهــان زنانه پيدا كنند؛ كلماتي
مثل قدمزدن ،خلوتكردن ،دوچرخهسواري ،امنيت و . ...روزمرههاي بسياري
را همين قواعد نوشــته و نانوشــته عجيب تغيير ميدهند و تحمل اين خط
جداكننده نامرئي اما ملموس را سختتر ميكنند .در زندگي روزمره همه ما،
احتماال روزهايي هست كه نميدانيم قرار است به كاممان زهر شود؛ روزهايي
كه يك اتفاق ساده ريتم آرامش نسبي ما را بههم ميزند و درگيريهاي فكري
ما را باال ميبرد .زنان ،خاطرهها و حرفهاي مشترك بسياري در اينباره دارند.
براساس نتايج يك پايش ميداني كه روزنامه همشهري آن را انجام داده است،
92درصد زنان گفتهاند كه بارها و بارها بهخاطر جنسيتشان حداقل يك روز
كامل را از دست دادهاند ،اوقات به كام آنها تلخ شده و براي انجام امور روزمره
خود به مشكل خوردهاند .اين نظرسنجي بين 300زن شهري طيفهاي مختلف
با شغلها و شــرايط محيطي متفاوت انجام شده است86 .درصد اين افراد بر
اين باور بودهاند كه اگر براساس تعاريف جنسيتي« ،مرد» بودند هرگز چنين
تجربههايي نداشتند و ممكن بود حتي دركي از چنين چالشهاي كوچك اما
مهمي نداشته باشند .احساس ناامني در شهر و قرارگرفتن تحت تدابير كنترلي
توســط مردان خانواده از مهمترين چالشهاي روزمره زنان براساس نتايج
نظرسنجي روزنامه همشهري بود ه است.
رانندگي با اعمال شاقه

رانــدن اتومبيل يكــي از فعاليتهاي
روزمره غيرقابل حذف از زندگي امروز
است .مشــكالت فرهنگي در اين حوزه
هنوز ادامه دارد؛ «كي به تو گواهينامه
داده؟»« ،چرا اينطــوري پارك كرده؟
حتما راننــدهش زن بــوده»« ،زنها
راننــدگان بدتري هســتند» و صدها
جمله مشــابه اينها كه تقريبــا امكان
ندارد به گوشمان آشنا نباشد تنها يك
سوي نابرابريهاســت .اعظم ميگويد:
«يك شب ساعت 10در حال رانندگي
به سمت خانه بودم .يك ماشين شروع
به تعقيب من كرد كــه راننده آن جوان
الغراندامي بود .مدام بوق ميزد و اشاره
ميكرد كه بايستم من سعي ميكردم
بر ســرعت خودروي خودم بيفزايم اما
نتيجهاي نداشت .او خيابان به خيابان،

چهارراه به چهارراه ،كوچــه به كوچه
بهدنبال من ميآمد .گاه ماشــينش را
به ماشين من ميچسباند و گاه تالش
ميكرد با بســتن راهم مــرا مجبور به
توقف كند .بله من آن شــب با هراسي
غيرقابل وصف به خانه رسيدم .ترسم از
اين بود كه نكند تا پشت در خانه آمده
باشد و آدرسم لو رفته باشد» .مونا ،يكي
ديگر از زناني است كه در پايش ميداني
همشــهري شــركت كرده ،ميگويد:
«ناامنيهاي خياباني وقتي در خودروي
شخصي خودت هم باشي ،باز ادامه دارد
اما اين فقط يك بعد ماجراست .همين
چند روز پيش براي مــن ،براي بار دوم
از سوي پليس امنيت اخالقي پیامکی
فرستاده شــد كه بهعلت رعايتنكردن
موازيــن شــرعي(حجاب) در خودرو،
محكوم شــدهام و اصطالحا خودروي

من در فهرســت توقيفيها قرار گرفته.
اين در حالي است كه در تاريخ و ساعت
ذكرشــده در آن پيامك من در منزل و
مشغول دوركاري بودهام».
حسرت پيادهروي در آرامش

قدمزدن يكي از معدود تفريحاتي است
كه حتي كرونا هم نتوانســت به حريم
آن وارد شود .در روزهاي داغ تابستاني،
پيادهروي شــبانه در خيابانها احتماال
انتخاب خيلي از ما باشد .اگرچه عدهاي
با جسارت و قبول تبعات احتمالي ،اين
قاعده را نقض كردهاند امــا عموم زنان
اينجا هم از يك روزمره ساده محروماند.
آنها يا بهواسطه ناامني در شب به انتخاب
خود به پيادهروي در پاركها و خيابانها
نميروند ،يا فردي كنترلگر را در خانه
دارند كــه اصطالحا به آنهــا «اجازه»
بيرونرفتن نميدهد .مهسا 24ساله در
دسته دوم قرار گرفته است؛ «تصور كنيد
كه از يك روز پرتنش به خانه برگشتيد.
حمام ميكنيد و لباس ميپوشيد كه در
خيابانها قدمي بزنيد و حال خودتان را
بهتر كنيد كه صداي پدر تمام نقشههاي
شــما را نقش بر آب ميكند :اين وقت
شب كجا ميري؟ مگه اين خونه قانون
نداره؟» مانند مهسا بسيار هستند زناني
كه بهواسطه كنترلگري پدر ،شوهر و يا
حتي برادرانشان نميتوانند لزوما آنچه
را انتخاب كردهانــد و آن چیز موضوع
متعارف ،ساده و روزمرهای است را تجربه

كنند .از سوي ديگر استرسهاي رايج در
ميادين و خيابانهاي اصلي شهر همواره
با زنان ايراني همراه اســت و بعد از همه
اينها ،عدهاي در خيابانها ،بر سر كوچهها
و ...نشستهاند تا با متلكانداختن به زنان
پياده ،تفريح كنند .الهه ميگويد« :من
بارها و بارها روزها و شبهاي بسياري را
با ناراحتي و چشمهاي گريان خوابيدهام؛
چرا كه در خيابان بعد از شنيدن الفاظ
ركيك واكنــش نشــان دادهام و با فرد
متلكانداز درگير شدهام».
دردسرهاي مرخصي زايمان

در فرهنگ غالــب جامعه مــا ،تمامي
مســئوليت نگهداري از فرزنــد با مادر
است .بسياري از زنان شــاغل كه براي
بــه دنيــاآوردن فرزند خــود مرخصي
گرفتهاند خاطرههاي مشترك تلخي از
اين دوره دارند .نگار ،كارمند يك شركت
خصوصي بوده كه تا 2هفتــه قبل از به
دنياآوردن فرزند خود در محل كار خود
حاضر ميشده است .او درباره مشكالت
خود در اين دوره ميگويد« :به دنياآوردن
فرزند يكــي از بخشهــاي گريزناپذير
و طبيعي زندگي اســت امــا كارفرماها
دلشان نميخواهد انگار با اين حقيقت
كنار بيايند؛ همكاران مرد و حتي زنان
مجرد هم همينطور .از روز اولي كه به سر
كار برگشتم تا امروز كه 3ماه را پشتسر
گذاشتم مدام با زخمزبانهاي اطرافيان
روبهرو ميشــوم و يك روزم از دســت

ميرود .مثال ميگويند :امروز هم قراره
زود بري؟ خب بچهدار نشيد وقتي اینقدر
سخته .يا مثال وقتي مشكلي براي فرزندم
پيش ميآيد و وسط كار مجبور به ترك
محل ميشــوم ميبينيم كه غر و لند و
پچپچها بيشتر ميشــود و حس تلخي
تا پايان روز همراه مــن ميماند .اين در
حالي است كه من هرگز اجازه نميدهم
كه كارم به دوش كسي بيفتد و شده از
راه دور آن را انجام ميدهم».
شما كه زني ،بنشين عقب!

نشستن در تاكسي ،در جهان زنانه قواعد
ديگري دارد .يك مســافر هتاك سمج
كنار دستات – اگر زن باشي -ميتواند
تمام روزت را آشــفته كند .وقتي مدام
اصرار دارد كه به تو نزديكتر بنشيند و
تو؟ تالش ميكني بيشتر و بيشتر به در
بچسبي .خاطرههاي تلخ نشستن كنار
بعضي از آقايان به زنان قانوني نانوشته را
ياد داده؛ تا ميتواني جلو بنشين و دنبال
تاكســيای باش كه صندلي جلويش
خالي باشــد .بعد تصور كنيد كه با اين
حجم از مالحظه ،ناگهان راننده تاكسي
كه بهدنبال پركردن خودروي خود براي
حركت زودتر اســت ،زير لب غر بزند:
«حاال اگه جلو 500تومن گرونتر بود،
سر و دست ميشكوندن عقب بشينن».
اگر زن باشي ،احتمالش بسيار است كه
حتي بهخاطر تاكســي هم روز برايت
سياه شود.

منفعتطلبي در ذات انسان است

سوئد

دادههاي مركز آمار اروپايي يوروستات و نظرسنجي ارزش جهاني نشان ميدهد كه
سوئد يكي از كشورهايي است كه باالترين سطح اعتماد بينفردي را در سطح جهاني
دارد .همچنين برپايه نتايج مؤسسه SOMكه سازمان تحقيقاتي مستقلي در دانشگاه
گوتنبرگ سوئد است ،اعتماد بينفردي در اين كشور عالو ه بر اينكه بسيار باالست
بلكه در مدت حدود20سال ثابت مانده است و سهم كســاني كه اعتماد كمي به
ديگران دارند از 9درصد سال 1996به 10درصد سال 2015رسيده ،سهم كساني كه
اعتماد متوسطي به ديگران دارند از 27درصد سال 1996به 28درصد در سال2015
افزايش يافته و سهم كساني كه اعتماد بااليي به ديگران دارند از58درصد سال1996
به 60درصد در سال 2015رسيده است.

حقو 
قدیگران

روتين ناكوك
زندگي زنانه

انسانيت نسبت به ديگران

اعتماد يكي از عناصر اساســي
هدا عربشاهي
سرمايه اجتماعي و يكي از عوامل
روزنامهنگار
اصلي در حفظ نتايج رفاه ،ازجمله
توسعه اقتصادي است .تاكنون مطالعات بســياري درخصوص نظريه
سرمايه اجتماعي انجام شده كه همگي ثابت كردهاند اعتماد اجتماعي
عامل مهمي در تسهيل همكاري سياسي-اجتماعي ميان مردم است و
مزاياي زيادي عرضه ميكند؛ برايمثال افرادي كه از سطح باالي اعتماد
اجتماعي برخوردارند ،از نظر جسمي و رواني در شرايط بهتري نسبت به
ديگران قراردارند .همچنين سازمانهايي كه در جامعه از اعتماد باال يا
از روابط تعاملي قابلاعتماد برخوردارند ،عملكرد اقتصادي باالتري را
نشان ميدهند .از سوي ديگر ،جوامع با سطح اعتماد باالتر نرخ بزهكاري
كمتري دارند و دولتهايي كه بين شهروندانشان اعتماد باالتري كسب
كردهاند عالقهمندي بيشتري دارند كه به توســعه اقتصادي و ثبات
دمكراتيك دست يابند.
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نرگس كوشا (روانشناس) ميگويد :رعايت نكردن حقوق ديگران در زندگي
روزمره را بايد با آموزش كمرنگ كرد

نرخ اعتماد مردم
به يكديگر در
آلمان درمدت
حدود يكدهه
تقريبا ثابت و
32/1درصد در
سال 1998و
31/8درصد در
سال  2009بوده
است اما بين
سالهاي 2009تا
 2014با خيز
قابلمالحظهاي
مواجه شده و به
بيشاز 42درصد
رسيده است

منفعتطلبي و فايدهگرايي نوعي رفتار ضداجتماعي انسان است كه همه آدمها
فتانه احدي
با آن در زندگي روزمره خود بارها روبهروبه شدهاند .منفعتطلبي در جوامع و
روزنامهنگار
مكانهايمختلفحتيدرحوزههايمختلفبهفراخورموقعيتوشخصيتافراد
بهوجود ميآيد و در بين همه افراد هم وجود دارد .منفعتطلبي از كودكي درون انسان وجود دارد و اوست كه ميتواند
آن را كنترل كند و در جهت مثبت سوق دهد يا افراطي عمل كند و از آن بهعنوان ابزاري براي رسيدن به خواستههاي
نامعقول خود استفاده كند .منفعتطلبي در ارتباطات دو روبرمان بهوفور ديده ميشود و ما در مقابل چه ميكنيم؟
اجازه ميدهيم تا اين اتفاق صورت گيرد يا در مقابلش ايستادگي ميكنيم؟ مسئله ما در
جامعه و در شهري كه در آن زندگي ميكنيم اين است ،گاه ما با رفتار خود به منفعتطلبان
اجازه ميدهيم بهكار خود ادامه دهند و فكر كنند ،راه درستي در پيش گرفتهاند ،درصورتي
كه ميشود با آموزش از اين خصيصه ضداجتماعي جلوگيري كرد .براي اينكه در مورد
پوگفت نشستهايم.
منفعتطلبي بيشتر كندوكاو كنيم با نرگس کوشا ،روانشناس به گ 
منفعتطلبي چگونه پديدار ميشود؟

منعفتطلبي مثل خودخواهي ويژگي ذاتي انسانهاست
كه از كودكي وجود دارد و با فرد متولد ميشود .رفتهرفته
هر چه او بزرگتر و پختهتر ميشود ،به بحث احترام بهخود
و احترام به ديگران كه جزو اصول بهداشــت روان اســت
گرايش پيدا ميكند .حب ذات ،خودخواهي و خوددوستي
از ويژگيهاي ذاتي انسان است .اين خصايص باعث ميشود
كه انسان بهسوي جلب منفعت شخصي و دفع ضرر سوق
داده شود؛ و شــايد منفعتطلبي تنها يا قويترين عاملي
باشد كه انسانها را بهسوي تالش و كار و كسب مهارتهاي
زندگي میکشاند و تحمل رنج و مشقتها را برايشان معقول
و موجه جلوهمیدهد.
آيا ميتوان از منفعتطلبي به سلطهجويي رسيد؟

در فرهنــگ لغــت منفعتطلبي را بهعنــوان نگراني
براي منفعت و رفاه خــود تعريف ميكنند كه تعبير به
فرصتطلبي هم ميشــود .فرصتطلبي ميزان نفوذ و
ســلطه يك فرد بر طرف مقابل است كه به موجب آن،
طرف مقابل را به انجام خواستههاي خود متقاعد ميكند.
با افزايش نفوذ فرد منفعتطلب ،طرف مقابل را به چنگ
خود درميآورد و همه خواستههايش را از او ميخواهد.
افراد با ويژگيهاي فرصتطلبي تمايل زيادي به برنده
شدن دارند ،توجه اساسي آنها وظيفه و كاري است كه
بايد انجام بدهند و نه چيز ديگري .افراد منفعتطلب از
افراد تحت سلطه خود براي رسيدن به هدف بهعنوان
يك ابزار استفاده ميكنند .و هرقدر ميزان منفعتطلبي،
موضع شخصي و حالت افراطي پيدا كند ،انسان خود را
محقتر ميداند و به حقوق اطرافيان احترام نميگذارد
و حريمها را رعايت نميكند .در نتيجه اعمال ناشايست

درنظرش كمرنگ ميشود .حتي نگراني براي ديگران
كه شامل احســاس خوب به ديگران ،پيشبيني نياز
ديگران ،دوست داشتن و كمك به ديگران ،حساسبودن
نسبت به احساسات ديگران است در افراد منفعتطلب
بسياركمرنگ ميشود.

منفعتطلبي در چه محيطي رشد ميكند و
گسترش مييابد؟

اولين محيطي كــه ما در آن احتــرام به ديگــران را ياد
ميگيريم ،خانواده اســت و ما از تربيت پدر و مادر به آن
ميرســيم .از اين بستر اســت كه موضع آدمها مشخص
ميشــود و از خودخواهي به ديگرخواهي ميرسند .و اگر
فرد در مســير تربيت درســت قرار گيرد ،هرچه پختهتر
شود ،احترام به ديگران بيشتر و منفعتطلبي كمرنگتر
ميشود .خانواده ميتواند با تربيت درست ،فردي را آماده
زندگي كند ،كه همهچيز را از آن خود بداند يا با مردم مدارا
و مشاركت داشته باشد.

اخالقيات در منفعتطلبي چه جايگاهي
ميتواند داشته باشد و در روانشناسي چه تعبيري از
آن ميشود و خانواده چه نقشي در آن دارد؟

اخالق سرمنشأ رفتارهاي افراد است .منفعتطلبي نوعي
رفتار است كه از اخالقيات سرچشــمه ميگيرد .بايد به
اين رســيد كه اخالق از كدام نقطه و به چه صورت در فرد
متبلور ميشود .در مكتب روانكاوي اخالق معادل فراخود يا
وجدان است .عبارت است از وجدان در برابر تخلف از اصول
و احساس سرزنش و بازخواست دروني در برابر ارتكاب عمل
خطا .درحقيقت وجدان در اين معني يك نيروي بازدارنده
و يك نيروي قوي اســت كه در ضمير فرد جاي ميگيرد
و بر رفتار آن حاكم ميشود .در مكتب روانكاوي شاخصه

اخالق ،احســاس گناه در برابر عمل خطاست .درنظريه
روانكاوی ،رشد اخالق را در كودكان ،نتيجه دروني كردن
ارزشها و استانداردهاي والدين ميدانند و درنتيجه اين
ارزشها و استانداردها بهصورت ارزشها و استانداردهاي
خود فــرد در ميآيد .و از آن پس كــودك از وجدان خود
تبعيت ميكند .بهطوري كه كودك فكر ميكند وجدان،
يك والد دروني است و اين قابليت در او شكل ميگيرد كه
هر وقت هنجارشــكني كند يا حتي وسوسه شود ،خود را
مورد سرزنش و تنبيه قرار دهد .اين حالت خودتنبيهي كه
بهصورت احساس گناه تجربه ميشود ،شبيه به اضطراب
اوليه فرد در مورد تنبيه يا طرد والدين است .براي اجتناب
از چنين گناهي كودك سعي ميكند تا حد امكان از قواعد
و استانداردهاي والدين بهعنوان نماينده جامعه وضع شده
پرهيز كند.
بعدها هميــن نگــرش اجتنــاب از تخلــف در قواعد و
استانداردهايي كه از سوي جامعه وضع شده ،تعميم پيدا
ميكند .اخالق هم مانند بقيه رفتارها تابع مكانيسمهاي
پاداش ،تنبيه ،سرمشق و الگو قراردادن ديگران است كه
از منظر روانشناســي كنترل دروني اخالقيات در خانواده
انجام ميگيرد.
بنابراين اگر خانواده الگوي مناســبي براي كودك باشند،
از همان ابتــداي كودكي در مقابــل رفتارهاي اخالقي و
هنجارهاي جامعه پاداشي در نظر بگيرند و در برابر رفتارهاي
غيراخالقي كودك واكنش منفي نشــان دهند ،كودك
واكنشهاي منفي را ياد ميگيرد و از رفتارهاي غيراخالقي
بهعلت تداعي شدن آن با تنبيه يا سرزنش اجتناب ميكند.
و اگر جامعه با خانواده هماهنگ باشد ،رفتار اخالقي يكساني
در بين مردم گسترش مييابد و بنابراين در مجموع ،افراد

آن جامعه بهسوي هنجارها و رفتارهاي مثبت گرايش پيدا
ميكنند و در نتيجه منفعتطلبيهاي اجتماعي و شهري
از بين خواهد رفت.

منفعتطلبي در شــهر و اجتماع چگونه
كمرنگ و بياثر ميشود؟

در جامعه نمونههــاي واضحــي از منفعتطلبي هنگام
خريد ،در بانك ،در نانوايي ،در فروشــگاهها و در ادارات و
بسياري از مكانهاي عمومي شاهد هستيم .فردي كه بدون
درنظرگرفتن ديگران ميخواهد بهسرعت كار خود را پيش
ببرد و رعايت حق تقدم جايگاهي در ذهنش ندارد .اين افراد
از نظر روانشناســي كنترل بيروني ندارند.كنترل بيروني
شامل مكانيسمهاي پاداش و تنبيه در جامعه است كه تا
حدي از منفعتطلبي جلوگيري ميكند.
براي جلوگيري از منفعتطلبي افراد بايد بسترسازي كرد.
خانواده به فرزند خود حقوق فــردي را آموزش دهد و اگر
اين آموزش در خانواده انجام نگرفته باشد ،جامعه از طريق
ش حقوق فردي و مهارتهاي زندگي بپردازد،
رسانه به آموز 
قاطعيت و نه گفتن و ارتباط مؤثر را سرلوحه آموزشهاي
فردي و جمعي قرار دهد.
در نتيجه با آموزشهاي الزم در جامعه ،افراد منفعتطلبي
كه حقوق ديگران را تضييع ميكنند ،حق تقدم را رعايت
نميكنند ،در مقابــل قاطعيت و نه گفتــن ديگران قرار
ميگيرند .از سوي ديگر نيز افراد ميتوانند با منفعتطلبها
مقابله كنند .در چنين موقعيتهايي منفعتطلبان ديگر
جايي براي جوالن ندارنــد و اين كنترل بيروني در جامعه
گســترش مييابد و بهصورت قوانين شهري و اجتماعي
درميآيد و اثر مكانيسمي منفعتطلبي كمرنگ و بياثر
ميشود.
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رفتار مسئوالن  بر رفتار مردم اثر ميگذارد

بررسي نقش عوامل اجتماعي ،فرهنگي و سياسي در بيتوجهي به حقوق ديگران درنظرسنجي از چهرههاي حوزههاي مختلف
مرضيهثمرهحسيني
روزنامهنگار

«انســان موجودي اجتماعي است و
بايد به حقوق ديگر افراد جامعه احترام
بگذارد ».چنين عبارات كليشهايای
را بارها شنيدهايم اما در عمل در موارد
بسياري رفتارهايي خالف آن ديدهايم.
رفتارهاي ناعادالنــهاي كه گاه آنقدر
دور و برمان زيــاد ميبينيم كه ديگر
ناي اعتراض كردن برايمان نميماند و
ترجيح ميدهيم براي آنكه اعصابمان
خرد نشود بر آنها چشــم ببنديم اما
باز ته ذهنمان از اينكه حق خودمان
و ديگران پايمال شــده است دلخور
ميشويم.
چرا در جامعه ما بهراحتي حق و حقوق
ديگران زير پا گذاشــته ميشــود؟
مقصر كيست؟ كسي كه اين رفتار از
او ســر ميزند يا آنكه به بروز چنين
رفتارهايي عادت كرده و ســكوتش
زمينه سوءاســتفاده افراد خاطي را
فراهم ميكند؟ نظر چند شــخصيت
از حوزههــاي مختلــف را دربــاره
تجربيا تشان از رفتارهاي ناعادالنه
در جامعه و نقــش عوامل اجتماعي،
فرهنگي و سياســي در بيتوجهي به
حقوق ديگران پرسيدهايم.

ميزانرعايتحقوقديگرانتابعميزانحكومتقانوناست
در ساختار اجتماعي ،جامعه بهمثابه
كامبيز نوروزي
يك منظومه اســت كه در آن همه
حقوقدان
روي هم اثر ميگذارند .اين موضوع
در زمينه رعايت حق و حقــوق ديگران نيز
صدق ميكند .البته بايد اشاره كرد كه ميزان
رعايت حق و حقوق ديگران در جامعه تابع
ميزان حكومت قانون در آن است .امري كه
در ايران ضعيف است .متأسفانه هماكنون از
حيث حاكميت قانون در جامعه ايران شرايط
بسيار نامناسبي در سطوح مختلف جريان دارد كه به تبع آن ،شاهد موارد
متعددي از بيقانوني در سيستمهاي مختلف هستيم .جمله معروف «الناس
علي دين ملوكهم» نيز در اين زمينه مابازاي بسيار دارد .اين جمله ميگويد
که مردم از رفتار و كردار رهبران و مســئوالن خود تبعيت ميكنند .حال
زماني كه حكومت قانون در سطوح باالي قدرت سست شود و در اين سطوح
قانون رعايت نشود ،بهسادگي اين رويه در بين مردم هم رواج پيدا ميكند.
همانطور كه وقتي در سطوح باالي قدرت فساد گسترش پيدا ميكند ،وقتي
قراردادهاي بزرگ غيرقانوني منعقد ميشود ،وقتي در مسائل سياسي قانون
رعايت نميشــود ،وقتي از تريبونهاي رسمي شاهد حرفهاي ناشايست
برخي مسئولين هستيم و هيچ برخوردي با آنها صورت نميگيرد ،طبيعتاً
رعايت نکردن قانون به امری ساده و بيهزينه در جامعه تبديل ميشود .در اين
ميان ،ميزان رعايت حقوق ديگران نيز در جامعه بهشدت كاهش پيدا ميكند.
همانطور كه گفتم ريشه اين رفتارها و بياحتراميها را بايد به ضعف حاكميت
قانون نسبت داد .شرايط دشوارتر زماني رخ ميدهد كه افراد جامعه ببينند در
خيلي از جاها با رعايت قانون كاري از پيش نميبرند و حتي ناگزيرشوند كه
قانون را رعايت نكنند تا كارشان را انجام دهند.

بنابراين ،اگر رعايت حقوق ديگران در جامعه ايران سست شده است ناشي از
نقض مكرر قانون در شكلهاي مختلف توسط سازمانهاي مختلف هستيم
كه اساساً باعث شده اســت هيمنه و اقتدار قانون در كشور بهشدت سست
شود و تا زماني كه در سيســتم قدرت و در كل جامعهرعايت نکردن قانون
توسعه پيدا كرده است عم ًال الگوي رفتار قانوني جامعه بهشدت مختل است
و شهروندان تحت شرايط موجود بهسادگي ميآموزند كه بيقانوني كنند يا
به شكلهاي مختلف از قانون بگريزند.
در اين شرايط راهي نيست جز آنكه سيستم حاكم موظف شود كه به قانون
اهميت دهد و رعايت قانون را احيا كند .باز تأكيد ميكنم تا زماني كه مردم
جامعه ببينند افراد صاحب منصب ،چه مناصب حكومتي چه غيرحكومتي،
در سخنان خود بهراحتي به ديگران تهمت و افترا ميزنند و حتي گاهي اوقات
دروغ ميگويند و هيچ تنبيهي در انتظار آنها نيست ،نميشود انتظار داشت كه
جامعه از چنين رفتارهايي الگو نگيرد .بايد در سطح قدرت اعتبار قانون احيا
شود و تبعيض در اجراي قانون از بين برود .ما شاهد هستيم كه افرادي براي
سادهترين جرائم تحت تعقيب قرار ميگيرند و مجازات ميشوند اما كساني
از سطوح باالي قدرت هستند كه طبق اسناد و مدارك بسيار مرتكب جرائم
مالي سنگين شدهاند اما هيچكسي از آنها مؤاخذه نميكند .پيامد منفي بزرگ
اين وضعيت بياعتبار شدن قانون است.
البته در هيچ وضعيت و شرايطي نميشود به هيچ وجه نافي مسئوليت اخالقي
و مسئوليت قانوني هر كدام از افراد جامعه شد .مسئوليت اخالقي و قانوني
همه ما در هر شرايطي پابرجاست و همگي موظف هستيم كه درهرحالتي
اخالق و قانون را رعايت كنيم .حتي اگر ساختار قدرت تمايلي به اجراي قانون
و اخالق ندارد ما بهعنوان شهرونداني كه در يك جامعه در كنار هم زندگي
ميكنيم همچنان موظفيم اوضاع را مديريت كنيم و براي شرايط بهتر به
اصول قانوني و اخالقي پايبند بمانيم.

شهروندانقانونمدارمحصولجامعهدارایشرايطمناسبهستند
انسان يك مجموعه است و رشد
ليال ارشد
او نه تكبعدي ،بلكه مجموعهاي
مددكار اجتماعي
از رشد فيزيكي ،رواني ،عاطفي
و اجتماعي اســت .وجه ديگر ســخن
اين است كه انسانها در جامعه بزرگ
ميشوند و تابع شرايط جامعه هستند.
بر اين اساس اگر جامعه بهدنبال پرورش
افراد مسئوليتپذير اســت ،در درجه
نخست بايد نيازهاي همه شهروندانش
بهدرســتي برآورده شــود .موضوعي كه مدنظر مزلو ،دانشمند و
روانشناس انسانگراست و معتقد است اگر نيازهاي انسانها در دوران
مختلف رشدشان بهدرستي برآورده شود ،آنها نيز مطابق هنجارهاي
جامعه رفتارهاي مناسب خواهند داشت و در چنين محيط مناسبي
فرصت شكوفايي همه نيز فراهم ميشود .در زمينه رعايت قانون و
توجه به حق و حقوق ديگران نيز نميشود تكبعدي نگاه كرد .بايد
خيلي چيزها در كنار هم قرار گيرد تا پازل جامعه قانونمدار كامل
شود .براي مثال ،حس وطنپرســتي و حس تعلق ،دوست داشتن
همديگر و باور به اينكه رعايت نظم و قانون به خوشــبختي خود ما
منجر ميشود ،نقش مهمي در رعايت اصول قانوني و اخالقي دارد.
در جامعه ما اما چنين شرايطي حاكم نيست .علتش هم در درجه
اول اين است كه نيازهاي مردم اعم از نيازهاي فيزيكي و نيازهاي
امنيتي (امنيت به اين معنا كه فرد احســاس آرامش و آســايش
كند) بهدرستي برآورده نميشود و تحتتأثير اين مسئله ،افراد در
مواقعي رفتارهاي مناسب و درســتي از خود نشان نميدهند .من
شخصاً بهشدت از رفتار كساني كه حق ديگران را زير پا ميگذارند،
اذيت ميشوم ،اما نظرم اين است كه از كوزه همان برون تراود كه
در اوست؛ بر اين اساس بايد به همه عوامل توجه داشت و بهراحتي

نميشود افراد را قضاوت كرد .اين شرايط در جامعه ما كه براساس
تفاوتها ،رانت و تبعيض پيش ميرود ،شديدتر است و وقتي شرايط
جامعه مناسب نيســت اصوالً توقع اينكه شهروندان قانونمداري را
تربيت كنيم ،درست نيست و تحقق هم پيدا نميكند .براي مثال،
در جامعه ما كمتر به اين سخن فردوسي كه «دو صد گفته چون نيم
كردار نيست» بها داده ميشود .بسياري از ما حرف ميزنيم اما عمل
نميكنيم و انجام اين رفتار بهخصوص در جلوي چشم فرزندان ما
اثر نامناسبي خواهد گذاشت .زماني كه فرزندان ما شاهد بدعهدي،
رفتارهاي خالف قانون و دروغگويي ما باشند ،نميشود از آنها توقع
داشت كه شهروندان قانونمند و پايبند به اصول اخالقي بزرگ شوند.
در كتابهاي دوران ابتدايي ،فرزندان ما درس «همه جا به نوبت»
را ميخوانند .پيش از آنها ،ما والدين هم اين درس را خواندهايم اما
كمتر به آن عمل كردهايم .در اين شــرايط ،وضع و اجراي قوانين
حقوقي مناسب در قانونمندساختن افراد جامعه نقش مؤثري دارد
و كمك ميكند كه افراد در قالب چارچوبهاي اجتماعي و قانوني
رفتار كنند .براي مثال ،اگر من هنگام رانندگي مرتكب تخلف شوم
و اعمال قانون شوم بدون شــك دفعات بعد بيشتر قانون را رعايت
خواهم كرد .نمونه آن را در ترويج بستن كمربند ايمني شاهد بودهايم
و امروز درصد قابل توجهي از شــهروندان هنگام رانندگي كمربند
خود را ميبندند .در اينجا اهميت آمــوزش مهارتهاي اجتماعي
بهخصوص براي كودكان نيز پررنگ ميشود .اينجا نقش همه نهادها
ازجمله آموزش و پرورش ،وزارت علوم ،صدا و سيما و سازمان ملي
جوانان بسيار خطير اســت .همچنين بايد تكتك سياستگذاران،
برنامهريزان و مســئوالن رفتار درست و ســالمي داشته باشند و
مردم در عمل اين را ببينند .تا زماني كه ما شــاهد دورزدن قانون
و بيتوجهي به حقوق مردم از سوي مســئوالن هستيم ،اقدامات
آموزشي و قانوني چندان مؤثر نخواهند بود.

كامبيز نوروزي:
اگر رعايت حقوق ديگران
در جامعه ايران سست شده
است ناشي از نقض مكرر قانون
در شكلهاي مختلف توسط
سازمانهاي مختلف است
كه اساس ًا باعث شده هيمنه و
اقتدار قانون در كشور بهشدت
سست شود

طيبه سياوشي:
كشورهاي ديگر در زمينه
آموزش اصول فرهنگي ،از
سنين بسيار كم ،از دوران
مهدكودك و سپس در مقطع
ابتدايي ،بهطور جدي كار
ميكنند

ليال ارشد:
در زمينه رعايت قانون و
توجه به حق و حقوق ديگران
نميشود تكبعدي نگاه كرد.
بايد خيلي چيزها در كنار
هم قرار گيرد تا پازل جامعه
قانونمدار كامل شود

داريوش قنبري:
گرچه در ارتباط با مسائل
فرهنگي در جامعه ما نهادهاي
مختلفي داراي مسئوليت
هستند ،اما در زمينه فرهنگ
شهرنشيني ،نهادهايي مانند
معاونت فرهنگي و اجتماعي
شهرداريها مسئوليت
مستقيم و خطيري بر عهده
دارند

نمیتوانازمردمیكهآموزشنمیبينندتوقعداشت
طيبه سياوشي

مشاور معاون امور زنان و خانواده رئيسجمهور

انســانها را به دو شــيوه ميتوان براي
زندگي اجتماعي آمــاده كرد تا با رعايت
حقوق هم در كنار هــم بتوانند زندگي
كنند :آموزش و اجراي قانون .در كشور ما
اما بحث مهمي كه به آن توجه نشده است،
آموزش و آگاهيبخشــي به مردم است.
براي جامعهپذيري نيز آموزش حقوق شهروندي بسيار اهميت دارد.
موضوعي كه نهتنها براي توسعه يك كشور ضرورت دارد بلكه حياتي
و راهگشاست و زمينهساز شهرنشيني بهتر و ايجاد يك اجتماع بهتر
است .در واقع بايد گفت در كالنشهرهايي مانند تهران ،اصفهان يا مشهد
نميتوان با قسم دادن و مديونكردن مردم از آنها تقاضاي رعايت اصول
فرهنگي و اجتماعي را داشت .چنين اصولي بايد در سطحي وسيع به
مردم آموزش داده شوند .اما در كشور ما براي هر چيزي هزينه شده و
ميشود جز براي آموزش .آنچه من در كشورهاي ديگر به چشم خود
ديدهام اين است كه در زمينه آموزش اصول فرهنگي ،از سنين بسيار
كم ،از دوران مهدكودك و سپس در مقطع ابتدايي ،بهطور جدي كار
ميكنند و نخســتين مســائلي كه بچهها فرا ميگيرند اين است كه
چگونه بتوانند در شهر ،روستا و هر ســاختار اجتماعي ديگري كه در
آن بهسرميبرند زندگي كنند .بحث ديگري كه منجر ميشود رعايت
حقوق ديگران در جامعه ما كمتر اتفاق بيفتد ،ترجيح منافع شخصي
بر منافع جمعي است .مثال ساده اين بحث آنكه هيچكدام از ما حاضر
نيستيم يك برگ كاغذ در خانهمان روي زمين بيفتد و هميشه خودمان

را موظف ميكنيم كه بهطور مرتب همهجا را تميز كنيم ،اما در بيرون از
خانه رفتار ديگري داريم و بيخيال ،زباله را در هر جايي ميريزيم و به
اين ترتيب بهندرت حقي براي ديگران در استفاده از فضاهاي عمومي
(از فضاهاي شهري گرفته تا فضاهاي طبيعي) قائل ميشويم.
اما ميشــود اين رفتارها را اصالح كرد .راه اصالح نيز همان آموزش و
فرهنگسازي است .آموزش كودكان 3سال به باالتر بايد بهطور جدي
دنبال شود .بايد از تجربه كشورهاي موفقي مانند ژاپن الگو گرفت و از
سن مهدكودك و در مدارس بچهها را به حق و حقوق خود آشنا كرد و
به آنها ياد داد كه ضمن حفظ حق خود ميتوانند حقوق ديگران را هم
رعايت كنند .بهنظر من اين اقدام ميتواند خيلي از مسائل را حل كند.
وظيفه رسانهها هم بسيار مهم است .در همين دوران كرونا ،رسانهها تا
حدود خوبي در فرهنگسازي در زمينه استفاده از ماسك موفق عمل
كردند .از طرفي ما منشور حقوق شهروندي جامعي داريم اما در اجراي
آن كوتاهي كردهايم و آموزشهاي الزم را منتقل نكردهايم .تا زماني هم
كه اين مشكل برطرف نشود نميتوان توقعي از مردماني كه آموزش
نديدهاند داشت .بنابراين بايد در اين زمينه برنامهريزي جامعي انجام
شود .در اين بخش ،دولت ميتواند وظايف و اختيارات خود را در ميان
سازمانهاي ديگر تقســيم كند و بخش اصلي كار را به سازمانهاي
غيردولتي و نهادهاي مردمي بگذارد .اتفاقي كه براي مدت زماني افتاد
اما متأسفانه بســياري از نهادها آن را برنتابيدند و آن را نوعي مداخله
در حاكميت خود دانســتند ،درحاليكه اثر آموزشهاي محلهاي كه
از طريق همين ســراهاي محله ارائه ميشود بيشــتر از آموزشهاي
نهادهاي ديگر اســت؛ چرا كه مخاطب اين نهادها و سراها اغلب زنان
خانهدار و كودكان هستند كه آموزش آنها ميتواند در سطح خانوادهها
گسترش يابد و دامنه وسيعي پيدا كند.

اوضاعاقتصادیدربیتوجهیبههنجارهایجامعهنقشدارد
يك جنبه از بحــث بيتوجهي به
داريوش قنبري
حقوق ديگران در جامعه ما متأثر
فعال سياسي
از مباحث روانشناســي اجتماعي
است .طبق اين مباحث ،ايرانيها روحيه
فردمحوري خاصي دارند كه در فرهنگ
عاميانه گاهي نوعي زرنگي محســوب
ميشود و برخي در درجات ديگر بر اين
اعتقادند كه تضييع حــق مردم نوعي
امتياز است ،بر اين اســاس هم سعي
ميكنند به قول خودشان زرنگ باشند و به تبع اين اعتقاد ،به حق و
حقوق ديگران بيتوجهي ميكنند .اينگونه رفتارها تا حد زيادي در
فرهنگ عمومي جامعه ريشه دارد .تجربه نشان ميدهد كه مسائلي
كه در فرهنگ عاميانه يك جامعه ريشه دارند بهراحتي و بهسرعت
تغيير نميكنند .اما بايد اين را هم گفت كه اين امر ثابتي نيست كه
بگوييم مطلقاً هيچ تغييري در فرهنگ عمومي رخ نميدهد ،بلكه
فرهنگ عمومي نيز با تغيير الگوهاي فرهنگي و رفتاري قابل تغيير
اســت .بخش قابل توجهي از تغييرات ميتواند بهدست رسانهها و
از طريق اطالعرساني و آگاهيبخشــي به جامعه صورت گيرد .در
همين موضوع رعايت حق ديگران كه بخشي از حقوق شهروندي
محسوب ميشــود ،نقش رسانهها پررنگ اســت .نقش نهادهايي
ازجمله شهرداريها نيز در عرصه فرهنگســازي براي ترويج اين
اصول اخالقي در جامعه و در شهر برجسته است .ميخواهم بگويم
گرچه در ارتباط با مسائل فرهنگي در جامعه ما نهادهاي مختلفي
داراي مسئوليت هستند ،اما در زمينه فرهنگ شهرنشيني ،نهادهايي
مانند معاونت فرهنگي و اجتماعي شهرداريها مسئوليت مستقيم و
خطيري بر عهده دارند .حتي ميشود گفت كه وظيفه اصلي چنين
نهادي همين است كه مسائل مربوط به فرهنگ شهرنشيني و حقوق

شهروندي را ارتقا دهد و در زمينه تغيير نگاه به حقوق ديگران در
شهر و اصالح ناهنجاريها و قانونشــكنيهاي مربوط به زندگي
شهروندان فعالتر عمل كند .بر اين اساس بهنظر من بايد معاونت
يو
فرهنگي و اجتماعي شــهرداري به اين موضوعــات توجه جد 
مناسبي داشته باشــد .وجه ديگر اين بحث به وضعيت اقتصادي
جامعه برميگــردد .وقتي وضعيت اقتصادي ايــران حال و اوضاع
خوبي ندارد موضوعات فرهنگي بهراحتي به حاشيه رانده ميشوند.
در همين بحث حقوق ديگران شاهد هستيم كه اين حق مكررا ً از
سوي قشري مانند دستفروشــان تضييع ميشود .در واقع حضور
دستفروشان در سطح شهر هم به نوعي تضييع حقوق مغازهداران
است و هم به اين دليل كه فضاي پيادهرو و محل عبور و مرور مردم
توسط آنها اشغال ميشــود ،حق عابرين پياده براي برخورداري از
فضاي مناسب و امن براي تردد بهراحتي زير پا گذاشته ميشود .اما
بهدليل شرايط نامناسب اقتصادي كشور نميشود جلوي فعاليت آنها
را گرفت .براي همين اوضاع اقتصادي نيز در بيتوجهي به ارزشها و
هنجارهاي جامعه نقش دارد و جز از طريق بهبود شرايط اقتصادي
نميشود اوضاع را بهطور كامل سر و سامان داد .عالوه بر تأثير شرايط
فرهنگي و اقتصادي كشور ،وجه بعدي كه بر احترام به حقوق ديگران
يا برعكس بر تضييع حقوق ديگران اثرگذار است ،به تصميماتي كه
در سطح كالن كشور گرفته ميشود مربوط ميشود .رفتار مقامات
و شخصيتهاي بلندمرتبه هم بســيار بر رفتار شهروندان اثرگذار
است .مثال بارز براي اين موضوع ،رفتار خالف قانون نماينده مجلس
براي عبور از خط ويژه اتوبوس بود كه حاشيهها و نقدهاي بسياري
بهدنبال داشت .همه ميدانند كه خط ويژه فقط محل تردد وسايل
حملونقل عمومي است .حال وقتي نماينده مجلس اين تعريف را
ناديده ميگيرد ،توقع اينكه عامه مردم بياينــد و به قانون احترام
بگذارند و حقوق ديگران را رعايت كنند ،بجا نيست.
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حقوق دیگران

درنگ

23023442

روايت تصويري از رفتارهاي خودخواهانهاي كه هر روز در كوچه و خيابان ديده ميشوند

آن چهره زشت شهر

اتفاقهاي ناخوشايندي هر روز در شهر رخ ميدهند كه از بس تكرار شدهاند ،بخشي از زندگي روزمره شهري
محسوب ميشوند .حاال ديگر اينطور بهنظر ميرسد كه شهر قرار نیست از شر اين اتفاقهاي آزاردهنده خالص
شود .زندگي ادامه دارد ،اما ای کاش به همين شكلي كه در اين صفحه ميبينيد ،نباشد.
سياوش ابدي
روزنامهنگار

حتي در يكي از گرمترين تابستانهاي تاريخ ،عدهاي حاضر نيستند براي آدمهايي كه ميخواهند از خطكشي عابر عبور كنند ،لحظهاي پايشان را روي پدال ترمز بگذارند .پيرمرد با عصا و جواني با كولهپشتي،
زني با نوزادي در بغل و پيرزني با كيسه خريد در دست هم ندارد ،با شيشههاي باال و كولر روشن ،پا روي پدال گاز ميگذرند.

  بعضيها همچنان به اصول زندگي در زمان پيدايش بشر (با همان شكل و شمايل بدوي) وفادار ماندهاند .در حالت عادي اين عكس بايد تصويري هوسانگيز
باشد ،چون هر بوي خوشي در دنيا در رقابت با عطر نان تازه از تنور درآمده ،بازي را ميبازد ولي بعد ياد روزهايي ميافتي كه صف نان شبيه به صف نفت و شير در
دهه 60پيچ روي پيچ ،مثل مار تا سر خيابان پيچيده و بعضيها خودشان را آن جلوجلوها فرو ميكنند توي صف و باقي ماجرا .آنها هميشه به نان ميرسند ،چون اگر
اعتراض كني ،طوري نگاهت ميكنند كه باور ميكني حاضرند بهخاطر يك نان كار را به هرجا فكر نميكني هم بكشانند .بعد ،ياد زمانه كرونا ميافتي و دستهايي
كه تمام نانهاي چيده شده روي ميز نانوايي را لمس ميكنند تا گزينه مورد عالقهشان را جدا كنند ...عطر خوش نان از سر آدم ميپرد.

نوشتن از حضور موتورسوارها در پيادهرو يك كليشه است .هر نسلي در اين شهر ،از روزي كه پا به خيابان گذاشته ،مثل وجود موشها در جوي آب ،حضور موتورها در پيادهرو هم برايش بديهي بوده.
آدم با بديهيات زندگياش كنار ميآيد ،يعني ناچار است كه كنار بيايد ولي لعنتيها! كاش الاقل پشتسرمان در پيادهرو بوق نميزديد كه راه برايتان باز كنيم! اين ديگر ...آدم در اين لحظهها حسرت
ميخورد كه چرا وقاحت يك  الت خیابانی و چابكي يك مشتزن مگسوزن را ندارد.

ريختن زباله در كوچه و خيابان يكي ديگر از آن عادتهاي ديرينه اســت .اينطور بهنظر ميرســد كه حتي اگر شهرداري
روباتهايي در سطح شهر قرار دهد كه سطل زباله بهدست كنار آدمها قدم بزنند ،بازهم بعضيها زبال ه را دور از دسترس
روباتها ،پرت ميكنند وســط خيابان و تا روبات برود آن را بردارد ،يكي هم مياندازند زير پايشان و ميروند .داستان
همان است كه بود فقط پوست تيتاپ ،پاكت آبميوه و دستمال كاغذي مصرف شده ،به لحاظ آماري كمتر از ماسكها روي
زمين ديده ميشوند كه اين هم باتوجه به شيوع ويروس كوويد19-و باال رفتن ميزان مصرف ماسك طبيعي است.

 ...زيرا كه جهان سطل زباله من است.

رسيدن به صندلي تاكسي در ساعتهاي اوج ترافيك ،دستكم براي آدمي كه تالش ميكند حقوق ديگران را درنظر بگيرد
رويارويي ناممكن است .آدم زرنگها پشت هم از راه ميرسند ،جلوتر از ديگران به دستگيره در تاكسي چنگ مياندازند،
سوار ميشوند و ميروند .براي حفظ سالمت روان ،بهتر است آدم در اين ساعتها در شهر تردد نكند يا اگر چارهاي نيست،
گوشهاي -مثال روي جدول كنار خيابان -بنشيند و آدم زرنگها را نگاه كند تا شهر از آنها خالي شود و بعد برود.

يك روز معمولي در ساعت شلوغی مترو؛ همه سر جايشان نشستهاند ،طوري كه انگار «درست» سر جايشان نشستهاند.

مثل مورچههايي كه مدام ناچارند بهخاطر قرار گرفتن ســنگي ســر راهشــان مســير عوض كننــد ...حكايت ما و
اتومبيل

اتومبيلهاي پارك شــده در پيادهرو( .متن سانســور شــده ،بدون ذكر كلمههايي كه خطاب بــه صاحب
پارك شده در پيادهرو از ذهن آدم ميگذرد)

احتماال همانهايــي كه در صف نان و تاكســي از ديگران جلو ميزنند ،وقتي پشــت فرمان مينشــينند تبديل به
رانندههايي ميشوند كه ازدحام اتومبيلها براي عبور از يك خروجي در بزرگراه را دور ميزنند و جلوتر از ديگران،
ميان بوق و فحش به زور وارد خروجي ميشوند.

شروع
در حد المپيك

تيم ملي واليبال ايران در اولين گام
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پيروزي بوكسور ايران برابر قهرمان آفريقا
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ازمنفي2
تاقلهالمپيك

جوادفروغيباشليكهايدقيقشدرتپانچهباديازفاصله10مترنخستينطاليايراندر
المپيك2020ونخستينطاليتاريخايراندررشتهتيراندازيرابهدستآورد
باورت نداشــتيم! چه وقتي كه 2سال پيش برنز
آسيايي گرفتي و چه امســال كه در  2جامجهاني
قهرمان شدي .در ذهن ما قهرمان شكل و شمايل
ديگري داشت .مگر ميشود پرســتار باشي ،در
زيرزمين بيمارستان چند تير زده باشي و به تيم ملي
برسي؟ مگر ميشود شبها را كنار بيماران صبح
كني و اميد مدالمان باشيآن هم در المپيك ،آن
هم در تيراندازي؟ كه اگر باورت داشتيم ،ديروز پاي
يكي از مسئوالن موقع رفتن به سالن شمشيربازي
ميلرزيد و ميگفت شايد جواد هم كاري كند .اما
نه ،هيچكدام از ما منتظر مدالــت نبوديم .ولي تو
به همه باورهايمان و همه ركوردهايي كه المپيك
داشت ،يك جا شليك كردي و ما خجالتزده به تو
افتخار كرديم .و انگار تو همه اميدت بهخودت بود
و به خدايت.
از بيمارستان تا توكيو
جواد فروغي ديروز براي ورزش ايران تاريخ ديگري
نوشت .او در مسابقات تپانچه بادي 10متر با امتياز
 244.8و باالتر از تيراندازان صربستان و چين مدال
طال گرفت .شــايد هيچكس به اندازه خود جواد
فروغي منتظر مدال طال نبود .او بعد از قهرماني در
توكيو ميگويد« :عكس مــدال طال را در پروفايلم
قرار داده بودم .حتي ســاخت مدال المپيك را با
دقت نگاه ميكردم و ميدانستم وزن آن 538گرم
و جنس آن از نقره با روكش طالســت و در نهايت
هم به آن رسيدم ».فروغي اين مدال را لطف خدا

 2قدم مانده به جام
پرسپوليس
سپاهان

ذوب آهن

نساجي

استقالل

 3اهميت ويژه مدال فروغي
اين مدال ارزش ويژهاي براي ورزش ايران داشت.
اول بهخاطر آنكه در هيچيك از المپيكهاي قبلي
روزهاي اول مدالي براي ورزش ايران نداشت چه
برســد به اينكه اين مدال طال باشد .خاطره تلخ
المپيك 2008پكن را فرامــوش نكردهايم كه مثل
همه بازيها اميدمان به مدالهاي روز آخر كشتي و
وزنهبرداري بود و در روزهاي آخر فقط مراد محمدي

دروازهبان استقالل در گفتوگوي اختصاصي با همشهري

امشب در هفته ماقبل پاياني ليگ برتر
پرسپوليس-تراكتور و داربي اصفهان مهمترين بازيها خواهند بود

تراكتور

ميداند« :اين مدال اول بهخاطر لطف خداست ،دوم
هم لطف خداست و سوم هم لطف اوست .واقعا خدا
در مرحله فينال به من آرامش داد .وقتي كه با نفرات
قبلي اختالف امتياز پيدا كردم ،آرامشــم بيشتر
شد ».فروغي متولد ايالم است و پرستار بيمارستان
بقيهاهلل .اواخر دهه 90در مســابقاتي كه در طبقه
منفي 2بيمارستان برگزار شد ،اتفاقي تيراندازي
را آغاز كرد و با پيشنهاد يكي از دوستانش پيگير
اين رشته شد .او ميگويد بهخاطر مشكل قلبياش
هيچوقت به ورزش فكر نميكرده است چه برسد به
المپيك و مدالش« :من از نوجواني مشكل دريچه
ميترال دارم و اين مسئله باعث ميشود برخي از
اوقات روز تپش قلب داشته باشم .به همينخاطر
اصال اين تصور را نداشتم در رشتهاي مثل تيراندازي
كه نياز به ثبات دســت دارد ،فعاليت كنم و مدال
المپيك بگيرم ».فروغي از مربيانش نجفي و محسن
نصراصفهاني تشكر كرده و از اينكه خانوادهاش از
اين مدال خوشحال شدهاند ،خوشحال است.

و هادي ساعي بودند كه برايمان مدال آوردند .اما
مدال طالي جواد دومين مــدال طاليي بود كه در
بازيهاي توكيو بهدست آمد .ايران بعد از چين مدال
گرفت و حتي براي چند ساعت در رده دوم جدول
جا خوش كرد .اين جايگاه به قدري رؤيايي بود كه
برخي از كاربران در توييتر نوشته بودند« :ما دوم
شديم ،بازيها را همين جا بهپايان ببريد ».دومين
نكته مهم درباره مدال فروغي اين بود كه يك رشته
به رشتههاي مدالآور ايران اضافه شد .از بازيهاي
 1948لندن تا  2000سيدني همه مدا لهاي ايران
فقط در 2رشته كشتي و وزنهبرداري بهدست آمده
بود.
در ســيدني بود كه ســاعي براي نخستين بار در
تكواندو به مدال رســيد .در باز يهاي لندن هم
احســان حدادي در دووميداني مدال گرفت .حاال
تيراندازي پنجمين رشــته مــدالآور در ورزش
ايران است .ميشــود اميدوار بود و در رشتههاي
ديگر هم براي مدال المپيك سرمايهگذاري كرد.
ضمن اينكه اين مدال آرامــش را به كاروان ايران
آورد .باز به المپيك پكن برگرديم؛ تا روزهاي آخر
هيچيك از ورزشــكاران ايران به مدال نرسيده
بودند و فشــاري كه براي مدالآوري روي كاروان
بود ،استرس ورزشكاراني را كه هنوز پا به مسابقات
نگذاشته بودند دوچندان كرده
ادامه در
صفحه11
بود .در بقيه المپيكها هم تقريبا
وضعيت همين بود .اما در توكيو با مدال فروغي بقيه
ميتوانند با استرس كمتري مسابقه بدهند.

21:15

رشيد مظاهري:
خودم از مجيدي خواستم
حسيني فيكس شود
دوست دارم سپاهان قهرمان شود
اميدوارم سلطانيفر هرچه زودتر از ورزش برود
آقاي كنعانيزادگان حق هواداران استقالل
اين فحاشيها نيست
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برنامه بازي

نكته بازي

هفته بيستو نهم

جريمه ناخن بلند

یکشنبه 3مرداد1400

اين داستان قضاوت رضا كرمانشاهي در بازي بادران و ملوان
هم براي خودش حكايتي شــده اســت .اســتاد يك پنالتي
سوپرفضايي براي بادران اعالم كرده كه البته خدا را شكر منجر
به تغيير تيمهاي صعودكننده نشده .يعني شدت شگفتي اين
پنالتي طوري بود كه محمدحسين ميثاقي در يكي از معدود
جمالت بامزه عمرش از كرمانشاهي پرسيد« :بازيكن بادران
را تير زد يا مار؟» بعد هر كســي در مورد تخلف او يك حرف
ميزند .يك نفر گفته او تا پايان فصل محروم اســت ،ديگري
ميگويد به مرخصي اجباري فرستاده شده و كميته اخالق هم
فعال 20روز او را محروم كرده! آقا اين 20روز از همه جالبتر
اســت .الاقل ميگفتيد تا اطالع ثانوي يا رندش ميكرديد به
يكماه تعليق20 .روز محروميت جريمه ناخن بلند است ،نه
تخلف كرمانشاهي!

پرسپولیس-تراکتور
مس رفسنجان-پدیده
ماشینسازی-پیکان
سایپا-آلومینیوم
ت مسجدسلیمان-گل گهر
نف 
فوالد-صنعت نفت
نساجی -استقالل

 2قدم مانده به جام

هر بازي 3 ،اخراجي

محمود فكري روي نيمكت نفت مسجدسليمان به يك فرمول
جادويي و استثنايي رسيده است .او به ازاي هر بازي كه تيمش
شكست ميخورد 3 ،نفر را اخراج ميكند .سرمربي نفت بعد از
شكست جنجالي برابر ذوبآهن ميثم تهيدست ،نيما انتظاري
و مصطفي ناييجپور را كنار گذاشت .اين وسط اخراج انتظاري
كه فاميل سهراب انتظاري پرسپوليس بود كلي شر به پا كرد و
باعث بگومگوي تند پيشكسوت سرخها با حنيف عمرانزاده،
دستيار فكري شد .بعد از بازي با اســتقالل هم گويا فكري 3
بازيكن ديگر به نامهاي مقتدايي ،ايزدي و طهماســبي را كنار
گذاشته است .با اين رويه بايد خدا را شكر كنيم فصل در حال
پايان يافتن است ،وگرنه كال بازيكني براي فكري باقي نميماند.
بديهي است كه تيم هيچگونه مشكل فني ندارد و همه اشكاالت
متوجه بازيكنان است!

جلوي فحش دادن را بگيريد بهتر نيست؟

مجموعه واكنشهاي باشگاه پرســپوليس به داستان تخلف
حامد لك در بازي با ماشينســازي بسيار اســتثنايي است؛
طوري كه انگار گلر سرخها مظلوم واقع شده و در حق او دارند
اجحاف ميكنند .آقايان از سناريونويســي عليه پرسپوليس
حرف ميزنند ،همينطور از داستانهاي پشت پرده براي دور
كردن اين تيم از عنوان قهرماني .در آخرين نمونه هم ابراهيم
شكوري با اســتناد به قرنطينه تهران ادعا كرده رسيدگي به
تخلفات حامد لك در چنين ايامي غيرقانوني اســت ،چرا كه
كارمندان حق حضور در محــل كار را ندارند! آقا همانطور كه
خود ما سر كار بوديم و اين نكته را نوشــتيم ،اعضاي كميته
انضباطي هم ميتوانستند سر كار باشند .بعد هم بهنظر شما
جلوگيري از تخلف ،بدزباني و ناسزاگويي بازيكنان ،بهتر از اين
همه سفسطه و به در و ديوار كوبيدن نيست؟

آماربازي

متريكا

استقالل با برد هفته گذشته مقابل نفت
مسجدسليمان به ركورد 300پيروزي
در تاريــخ ليــگ برتر رســيد .آبيها
نخستين تيمي هستند كه به اين تعداد
برد ميرســند .ضمن اينكه با گل سبحان خاقاني در همين بازي،
تعداد گلهاي زده استقالل هم به 900رســيد .از اين 900گل،
79گل توســط آرش برهاني58 ،گل توسط رضا عنايتي و 46گل
توسط فرهاد مجيدي به ثمر رســيده تا اين 3نفر بهترين گلزنان
اســتقالل در تاريخ ليگ برتر باشــند .جالب اينكه دروازهباني كه
بيشــترين گل را از اســتقالل خورده مهدي رحمتي است كه با
پيراهن تيمهاي مختلف 28بار مقابل استقالل تسليم شده است.
در جمع مربيان تاريخ استقالل هم بيشترين برد را امير قلعهنويي
بهدست آورده كه با 112برد تقريبا 37درصد بردهاي اين تيم را به
نام خودش ثبت كرده است.

300

سپاهان  -ذوب آهن

21:15
هفته سيام

امشب در هفته ماقبل پاياني ليگ برتر پرسپوليس-تراكتور و داربي اصفهان مهمترين بازيها خواهند بود
هفته بيســتونهم از ليگ برتر فوتبال امشــب برگزار ميشود
تا فقط يــك گام ديگر به پايان اين مســابقات باقي بماند .هفته
ماقبلآخر ليگ در حالي برگزار ميشود كه در صدر جدول همچنان
پرسپوليس با 2امتياز اختالف نسبت به سپاهان صدرنشين است و
اميدوارترين تيم براي كسب قهرماني محسوب ميشود .در انتهاي
جدول هم سقوط ماشينسازي قطعي شده و براي انتخاب دومين
تيم سقوط كننده ،سايپا بيشتر از ســاير تيمها خطر را احساس
ميكند.
تراكتور 6تايي ميشود؟

آنهايي كه قهرماني پرسپوليس را دوست ندارند و منتظر توقف اين تيم
هســتند ،از  2حريف باقيمانده به تراكتور خيلي اميدوارترند تا پيكان.
اما تراكتور امســال تمام بازيهاي بزرگش مقابل 3تيم صدرنشين را
باخته ،چه در خانه خودش و چه در زمين رقبا .آمار امسال تراكتور در
مقابل پرسپوليس ،سپاهان و استقالل 5باخت از 5بازي بوده است و اين
ششمين و آخرين بازي اين تيم مقابل صدرنشينهاست .البته تبريزيها
با آمدن فيروز كريمي شرايط بهتري پيدا كردهاند و تحت هدايت اين
مربي به 3برد و يك باخت رسيدهاند .آن يك باخت مقابل استقالل رقم

خورده تا تراكتور نشان بدهد امسال بازيهاي بزرگ را با هر سرمربي و
هر نيمكتي ميبازد .آيا امشب هم همين اتفاق رخ خواهد داد؟
داربي اصفهان؛ از صدر تا قعر

سپاهان بازي رفت را در فوالدشهر با 3گل برده و امشب هم كامال اميدوار
به پيروزي اســت .ذوبآهن با اينكه همچنان روي كاغذ خطر سقوط
را احســاس ميكند اما در اين هفتهها خيلي خــوب و راحت امتياز از
دست داده اســت .در 7هفته اخير بهجز آن پيروزي پرحرفوحديث
در مسجدسليمان ،ذوبيها از 6بازي ديگر خود فقط 2امتياز گرفتهاند.
سپاهان چارهاي جز بردن 2بازي باقيماندهاش ندارد تا درصورت توقف
پرســپوليس جام را به سمت اصفهان برگرداند .شــاگردان نويدكيا از
هفته 17به بعد نتوانسته بودند در 2بازي متوالي برنده شوند اما اين اتفاق
باالخره هفته گذشته براي آنها رخ داد و حاال در داربي اصفهان منتظر
سومين برد متوالي هستند.
نساجي  -استقالل؛ جنگ سوم چهارمي

جالبترين نكته درباره مصاف نساجي و استقالل اين است كه بازي آنها
مصاف تيمهاي سوم و چهارم جدول در نيمفصل دوم است .نساجي كه

خدا را شكر كنيد آقاي شكوري!
اگر رادو نبود و اين اتفاق براي لك ميافتاد...

فارغ از اينكــه رأي كميته انضباطي در مــورد تخلف حامد لك در بازي ماشينســازي
و پرسپوليس چيســت ،فضاي بهوجود آمده در اين داســتان طوري بود كه اگر بوژيدار
رادوشوويچ در ايران حضور نداشت ،يك جنجال بزرگ در اردوگاه سرخها بهوجود ميآمد.
حتي تصور اينكه لك در خطر محروميت باشد و پرسپوليس در حساسترين مقطع زماني
ممكن با دروازهبان سوم مقابل تراكتور به ميدان برود ،ميتوانست تنشزا و بحراني باشد.
با اين حال اگر هواداران از همان ساعات اوليه نسبت به اين ماجرا واكنش متعادلي نشان
دادند و بعضا حتي خواستار مجازات لك از سوي خود باشگاه شدند ،بزرگترين رازش اين
بود كه بوژيدار در اردو حضور داشت .به هر حال او سالها نقش يك دروازهبان دوم مطمئن
را براي پرسپوليس ايفا كرده و باز هم اگر موقعيتش پيش بيايد ،ميتواند بخشي از توقعات را
برآورده كند .در همين راستا بهنظر ميرسد ابراهيم شكوري ،مدير ورزشي باشگاه پرسپوليس
خيلي بايد خداوند بزرگ را شكر كند كه يحيي گلمحمدي در بهترين زمان ممكن وارد جدل
تند كالمي بين او و رادو شد .مداخله سرمربي سرخها ،گلر كروات را راضي به بازگشت كرد .در
غيراين صورت با رويهاي كه شــكوري در پيش گرفته بود ،تا االن البد اصل قرارداد فسخ شده
و باشــگاه هم در نوبت دريافت حكم براي پرداخت غرامت 800هزار دالري به رادوشــوويچ
نشسته بود.

جمعه 8مرداد 1400

در نيمفصل اول پانزدهم شده بود در نيم فصل دوم با ساكت الهامي كامال
متحول شده و بعد از پرسپوليس ،سپاهان و استقالل بيشترين امتياز
را گرفته است .بازي رفت  2تيم در تهران با تكگل فرشيد اسماعيلي
تمام شد اما امشب كسب پيروزي براي استقالل آسان نخواهد بود .البته
نه استقالل ديگر نياز مبرمي به امتياز دارد و نه نساجي كه بقايش را در
ليگبرتر حتمي كرده است.

صنعت نفت-ماشینسازی
آلومینیوم-نفت مسجدسلیمان
گل گهر-نساجی
پدیده-فوالد

جنگ بقا و سهميه

رقابت براي رتبه چهارم همچنان بين 3تيم جريان دارد .سواي تراكتور
كه ميهمان پرســپوليس اســت ،گلگهر و فوالد هم به چهارم شدن
اميدوارند كه گلگهر امشب ميهمان نفت مسجدسليمان است و فوالد
هم ميزبان نفت آبادان خواهد بود .توقف تراكتور در تهران فرصت چهارم
شــدن قبل از هفته آخر را به نكونام و قلعهنويي خواهد داد .در انتهاي
جدول هم سايپا آخرين اميدهايش براي بقا را در مقابل آلومينيوم اراك
جستوجو ميكند .آلومينيوم در حالي به زمين سايپا ميرود كه بعد از
مدتها شكستناپذيري هر 3بازي اخيرش را باخته است .مس-پديده
و ماشينسازي-پيكان هم 2بازي باقيمانده هستند كه تأثير چنداني در
سرنوشت تيمها نخواهند داشت.

استقالل-سپاهان
تراکتور-سایپا
ذوب آهن-مس رفسنجان
پیکان-پرسپولیس
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لیگ برتر ایران(جام خليج فارس) -فصل بيستم
تفاضل گل امتياز

رتبه

تيم

بازيها

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

1

پرسپولیس

28

17

10

1

42

13

29

61

2

سپاهان

28

17

8

3

49

23

26

59

3

استقالل

28

15

8

5

32

16

16

53

4

تراکتور

28

11

9

8

29

25

4

42

5

گل گهر

28

12

5

11

29

29

-

41

6

فوالد

28

9

13

6

25

18

7

40

7

پیکان

28

8

13

7

27

28

-1

37

8

پدیده

28

10

7

11

26

29

-3

37

9

آلومینیوم

28

8

13

7

25

31

-6

37

10

صنعتنفت

28

8

10

10

22

26

-4

34

11

مس رفسنجان

28

8

9

11

20

28

-8

33

12

نساجی

28

9

5

14

24

29

-5

32

13

تمسجدسلیمان
نف 

28

6

10

12

19

27

-8

28

14

ذوب آهن

28

5

11

12

28

36

-8

26

15

سایپا

28

4

11

13

17

29

-12

23

16

ماشینسازی

28

2

8

18

18

45

-27

14

كدام كاپيتان با جام ميرود؟

شايد فصل آينده خبري از جالل حسيني و احسان حاجصفي در پرسپوليس و سپاهان نباشد
نبرد پرسپوليس و سپاهان براي كسب عنوان قهرماني در ليگ بيستم به  2قدم
پاياني رسيده است؛ به جايي كه سرخپوشان تهراني بايد با تراكتور و پيكان مصاف
بدهند و طالييپوشان اصفهاني هم بايد با ذوبآهن و استقالل ديدار كنند .كورس
قهرماني امسال بسيار جذاب و تماشــايي دنبال شد و احتماال براي نخستين بار
در تاريخ ليگ برتر ،نايبقهرماني خواهيم داشــت كه از ميانگين كسب  2امتياز
در هر بازي عبور كرده است .پرســپوليس براي ثبت نخستين گالت يا پنجگانه
قهرماني در ليگ برتر لحظهشماري ميكند و سپاهان هم در پي پاره كردن نوار
موفقيتهاي اين تيم اســت .اگر قرمزها امســال هم
جام قهرماني را باالي ســر ببرند ،با  7قهرماني
در ليگ برتر دســتنيافتنيتر خواهند شد و
فاصله خود با سپاهان را به  2قهرماني افزايش
ميدهند .از ســوي ديگر رقابــت تمامعيار 2
باشگاه در حالي است كه شايد قهرماني در اين
فصل براي كاپيتانهاي نامآشــنا و كهنهكار
پرسپوليس و سپاهان هم شرايط ويژهتري
داشته باشد .چه بسا اين آخرين فرصت
جالل حسيني و احســان حاجصفي
براي كسب عنوان قهرماني ليگ برتر با
پرسپوليس و سپاهان باشد.

در مورد جالل حسيني قبال گزارش مفصلي داشتيم و مجموعه اتفاقاتي كه براي
او رخ ميدهد ،شــايد به منزله اين باشــد كه كاپيتان پرسپوليس آخرين فصل
حضورش در اين باشگاه را پشت سر ميگذارد .به هر حال قرارداد جالل در پايان
ليگ بيستم خاتمه مييابد و او در 40سالگي بازيكن آزاد خواهد شد .روشن نيست
كه باشــگاه و مخصوصا كادرفني به اين راحتي قرارداد جالل را تمديد كنند .او
البته هنوز كيفيت خيلي خوبي دارد ،اما نيمكتنشينيهاي اخيرش «معنادار»
است .از سوي ديگر انتقال احســان حاجصفي 31ساله به
آ.ا.ك در پايان فصل هم قطعي بهنظر ميرسد و روزي
نيست كه مطبوعات يونان مطلبي در اين مورد نداشته
باشند .البته سن و سال احسان طوري است كه شايد
اگر برود ،طبق معمول فرصت بازگشت به سپاهان را
پيدا كند ،اما هيچچيز قطعي نيست .خالصه اينكه به
مجموع جذابيتهاي اين كــورس ديوانهوار،
احتمال وداع يكــي از  2كاپيتان با جام را
هم اضافه كنيد .ايــن همه صبر كرديم
و حاال بايد تا آخر هفته انتظار بكشيم؛
آنگاه خواهيم فهميــد باالخره جالل
جام قهرماني ليگ بيستم را باالي سر
ميبرد يا احسان؟
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انتقام از غول مرحله آخر

تيم ملي واليبال ايران در شروع بازيهاي المپيك ،مهمترين رقيبش لهستان را
شكست داد تا روزي كه با طالي تيراندازي آغاز شده بود با يك برد شيرين تمام شود

دانيالشهبخشبوكسوراهلاستانسيستانوبلوچستانديگرنمايندهايراندر
روز دوم المپيك بود كه در وزن ۵۷كيلوگرم رشته بوكس به داخل رينگ رفت.
دانيال شهبخش كه قرعه سختي دارد در رقابت نخست خود به مصاف قهرمان
آفريقا محمد حاموت از مراكش رفت كه با قاطعيت و با نتيجه3بر صفر حريفش
را از پيشرو برداشت .بوكسور ســبكوزن ايران در دومين رقابت خود كاري
بهمراتب سختتر در پيش دارد .شهبخش بايد در دومين رقابت خود به مصاف
الزارو آلوار كوبايي دارنده مدال طالي جهــان و برنز المپيك برود .اين مبارزه
چهارشنبه6مردادماه برگزار خواهد شد .شاهين موسوي ديگر بوكسور ايران در
اين رقابتها است كه روز دوشنبه 4مرداد در وزن ۷۵كيلوگرم به مصاف يوتو
موريواكيبوكسور۲۴سالهژاپنيخواهدرفت.تيمايرانبا2بوكسوردرالمپيك
توكيو حضور دارد و هدايت اين تيم برعهده عليرضا استكي است.

      

    حذف زشت عالميان

حذف تلخ هاديپور در تكواندو
آرمين هاديپور دارنده مدال نقره و برنز جهان كه فدراسيون تكواندو روي
مدال او حساب كرده بود در روز دوم بازيهاي المپيك به روي شياپچانگ
رفت و در دور دوم حذف شد .تكواندوكار وزن ۵۸كيلوگرم ايران در نخستين
مبارزه خود به مصاف جفرســون اوچوآ فرناندز از كلمبيا رفت .در راند اول
تكواندوكار كلمبيايي موفق شد با نتيجه6بر يك هاديپور را شكست دهد اما
در ادامه تكواندكار ايراني ورق را برگرداند و در پايان با نتيجه  22بر  19پيروز
شد .هاديپور در دومين مبارزه خود به مصاف لوكاس گاژمن از آرژانتين رفت
و با قبول شكســت  26بر   6از دور رقابتها حذف شد .هاديپور در حالي به
مسابقات المپيك اعزام شد كه از ناحيه رباط صليبي با آسيبديدگي مواجه
بود .او با توجه به شكست تكواندوكار آرژانتيني در مرحله نيمهنهايي ،از كسب
مدال برنز هم محروم شد.

دوچرخه ايران به خط پايان نرسيد
ســعيد صفرزاده ،تنها نماينده دوچرخهســواري ايــران در بازيهاي
المپيك توكيو نتوانســت از خط پايان عبور كند .او كه در ماده استقامت
جاده سهميه گرفته بود بايد ۲۳۴كيلومتر ركاب ميزد اما نتوانست اين
مسابقه را به پايان برساند .دوچرخهسواران ايران در المپيك لندن و ريو
هم نتوانسته بودند از خط پايان عبور كنند .در پايان مسابقات استقامت
جاده ،كاراپاز از اكوادور به مدال طال رسيد ،فان ارت از بلژيك بر سكوي
دوم ايستاد و پوگاسار از اسلووني برنز گرفت.

تیراندازی ( مهیار صداقت و هانیه رستمیان) :مرحله مقدماتی و فینال
تپانچه  ۱۰متر بادی زنان و تفنگ ۱۰متر بادی مردان از ساعت ۴:۳۰
صبح تا  ۱۲ظهر
قایقرانی ( نازنین مالیی) :نیمه نهایی  Eو  Fروئینگ یک نفره زنان از
ساعت  ۴:۳۰صبح
بسکتبال (ایران  -چک) :از ساعت  ۵:۳۰صبح

از منفي 2تا قله المپيك

جواد فروغي با شليكهاي دقيقش در تپانچه بادي از فاصله
10متر نخستين طالي ايران در المپيك 2020و نخستين
طالي تاريخ ايران در رشته تيراندازي را بهدست آورد

شمشير ژيالگي ،مانع مدالآوري ايران

در شمشيربازي انفرادي المپيك هر 3ورزشكار ايران حذف شدند كه 2نفر از آنها را ژيالگي از مجارستان حذف كرد
در روز دوم مسابقات المپيك ،اميد كاروان ايران بيش از هر رشته ديگري به شمشيربازي
بود اما در عمل اين تيراندازي بود كه چراغ اول را روشــن كرد و شمشيربازان كشورمان
در صعود به مراحل نهايي ناكام ماندند .صبح روز شنبه مسابقات شمشيربازي المپيك در
بخش انفرادي آغاز شد و در ابتدا همهچيز براي شمشيربازان ايراني خوب پيش ميرفت اما
در نهايت قرعه سخت كار دست مليپوشان كشورمان داد .در مرحله اول هر 3شمشيرباز
ايران حريفانشــان را بردند و به جمع 16نفر برتر رسيدند .اما از ميان اين 3نفر فقط علي
پاكدامن تا مرحله يكچهارم نهايي صعود كرد كه او هم در اين مرحله شكست خورد تا
شمشيربازان ايراني وداع تلخي با مسابقات انفرادي داشته باشند.
با وعدههايي كه مسئوالن فدراسيون شمشيربازي براي گرفتن مدال داده بودند ،ديروز
مديران ورزش ايران راهي سالن شمشيربازي شدند تا شاهد شگفتيسازي آنها باشند.
سيدرضا صالحي اميري ،رئيس كميته ملي المپيك و مسعود سلطانيفر ،وزير ورزش و
جوانان تماشاگران ويژه مسابقات مجتبي عابديني ،علي پاكدامن و محمد رهبري بودند.
هر چند مسئوالن فدراسيون قبل از شروع مسابقات گفته بودند توقع چنداني از مدالهاي
انفرادي ندارند و اميدشان به مدال تيمي است اما بعد از پيروزيهاي پاكدامن ،آنها به مدال
انفرادي هم اميد بستند .هر 3نماينده ايران در سابر مسابقه دادند .عابديني و پاكدامن
براي دومين بار المپيك را تجربه ميكردند .پاكدامن در ريودوژانيرو در مسابقه اول حذف
شده بود اما عابديني تا نيمهنهايي پيش رفت و به رتبه چهارم رسيد .با اين سابقه انتظار از

اين مدال استرس مديران ورزش را هم كاهش داد.
ادامه از
صفحه  9با وضعيتي كه وزنهبرداري ،تكواندو و حتي كشتي
دارد آنها نگران بودند كه كابوس بازيهاي  2008در توكيو تكرار شود.
حتي مســئوالن كاروان از خبرنگاران حاضر در توكيو خواسته بودند تا
توقع مردم را پايين بياورند .مهدي علينژاد ،معاون وزير ورزش گفته بود:
«توقع مردم را پايين بياوريد ،قرار نيست ما در هر رشتهاي مدال بياوريم».

عابديني بيشتر بود اما پاكدامن موفقتر عمل كرد.
علي پاكدامن در مسابقه اول آندراس ژاتماري از مجارستان را كه سابقه قهرماني جهان
را دارد  15بر  12شكست داد تا همه با خوشحالي از شــگفتي بگويند و به مدال اميدوار
باشــند .عابديني هم  15بر  10گوردون از كانادا را شكست داد اما حريف بعدي او ژيالگي
از مجارستان بود كه 2طالي المپيك در كارنامه داشت .محمد رهبري هم در مسابقه اول
برنده بود و اپيتي از فرانسه را كه نفر ششم رنكينگ جهان بود  15بر  ۱۳شكست داد .بعد از
اين  3پيروزي بود كه پيمان فخري سرمربي تيم ملي گفت« :اهالي شمشيربازي ميدانند
چه كار بزرگي كردهايم 2 .شمشــيرباز ما مقابل  2قهرمان جهان كه شانس نخست مدال
المپيك بودند به پيروزي رسيدند و جز شاهكار چيز ديگري نميتوانم بگويم».

چرا وزير در سالن نبود؟

ديروز بعد از مدال فروغي تبريكها بهسمت او ســرازير شدند .از وزير
ورزش گرفته تا علي دايي و بقيه .مسعود ســلطانيفر ،وزير ورزش بعد
از پيام تبريك مدعي شــد« :در تهران در گوش جواد فروغي گفتم كه
بهاحتمال زياد در المپيك طاليي است ».اما اگر وزير واقعا فكر ميكرد
فروغي ميتواند مدال بگيرد ،چرا بهجاي ســالن تيراندازي به ســالن
شمشيربازي رفت؟

پايان كار شمشيربازي در انفرادي
 ۲۱جهان توانست  ۱۵بر  ۹مكس هارتونگ
با شروع مرحله يكهشــتم ،پاكدامن با رنك 
از آلمان صاحب رنك5جهان را شكســت دهد .اما عابديني مقابل آرون ژيالگي  ۱۵بر ۷
شكست خورد و از دور مسابقات كنار رفت .رهبري هم مقابل لوئيجي سامله از ايتاليا  ۱۵بر
 ۷باخت و حذف شد .پاكدامن با اين پيروزي به مرحل ه يكچهارم نهايي رسيد ،جايي كه
ژيالگي منتظرش بود .او هم  15بر  6به ژيالگي باخت تا هر 3نماينده ايران از بخش انفرادي
حذف شوند .تيم ايران ششم مرداد بايد در مسابقات تيمي شركت كند.

ركوردهاي فروغي

امتيازي كه ديروز فروغي ثبت كرد ،بهعنوان بهترين ركورد تپانچه بادي
مردان در با زيهاي المپيك ثبت شد .او حاال مسنترين مدالآور تاريخ
ورزش ايران است .محمود نامجو در بازيهاي المپيك  1956ملبورن در
38سالگي مدال برنز وزنهبرداري را گرفت .فروغي در 41سالگي به مدال
رسيد .مدال او بيستودومين مدال طال و هفتادمين مدال تاريخ ورزش
ايران در المپيكهاست.
در انتظار مدال بعدي باشيم؟

علي دادگر ،رئيس فدراسيون تيراندازي پاي سكو 5هزار يورو به فروغي
پاداش داد؛ 3هزار براي مدال و 2هزار هم براي شكســتن ركورد .دادگر
ديروز مدال فروغي را به رسانههايي تقديم كرد كه در اين سالها از او و
فدراسيونش بيشترين انتقاد را كرده بودند .فروغي سهشنبه اين هفته در
تپانچه بادي مختلط مسابقه ميدهد .آيا او ميتواند دوباره مدال بگيرد؟
حذف دختران

     عكس|جاويد نيكپور|

نيما عالميان ،تنها پينگپنگباز ايران در بازيهاي توكيو ،جنجاليترين
ورزشــكار روز دوم لقب گرفــت .او در مرحله مقدماتي بــا پل درينكهال
بريتانيايي مسابقه داد و حذف شد ،اما مهمتر از نتيجه ،رفتار پرخاشگرانه
عالميان بود .او با رنك 128با حريفي مسابقه داد كه رنك 57دنيا را دارد .آنها
2سال پيش سابقه بازي داشتند و نيما كه برنده آن ديدار بود ،اميد داشت كه
اين بار هم به پيروزي برسد ،اما مشكل از همان ست اول شروع شد .داور بازي
به سرويسهاي عالميان خطا داد و او كه اين نظر را قبول نداشت ،راكتش
را روي ميز پرت كرد و يك اخطار گرفت .عالميان كه تمركزش را از دست
داده بود ،ست اول را 11بر  7باخت .با تكرار اتفاقات ست اول ،عالميان فقط
يك امتياز در ست دوم گرفت و 11بر يك باخت .در اين ست سرويسهاي
عالميان توهين به حريف تلقي شد؛ او يا سرويسهايش را به هوا ميزد يا
روي زمين! ست سوم را هم عالميان 11بر  6از دست داد .در ست چهارم از
عصبانيت او كم شد و توانست بازي را 11بر 8ببرد ،اما بازي نفسگير ست
پنجم را هم درينكهال 12بر 10برد تا عالميان بــازي را ببازد.بعد از رفتار
عالميان ،خبرنگاران حاضر در توكيو فدراسيون را مقصر معرفي كردند .نظر
آنها اين بود كه رفتارهاي نيما عالميان نتيجه توجه بيش از حد فدراسيون
به او و برادرش نوشاد است .نوشــاد هم چندي پيش در مسابقات انتخابي
تيم ملي جنجالســاز و با همراهان حريفانش درگير شد .پيمان حسني،
دبير فدراسيون به همشهري ميگويد فدراسيون هم از رفتار نيما ناراحت
اســت ،با اين حال نقدها را قبول دارد« :در همه فدراسيونها در مسابقات
داخلي به ستارههايشان راحت ميگيرند ،اما اين دليل نميشود كه ورزشكار
در مســابقاتي در حد المپيك نتواند خودش را كنتــرل كند .داور خطاي
سرويس گرفت و ورزشكار بايد از نظر داور تبعيت ميكرد ».از نظر حسني
خود عالميان مشكلساز شد« :اگر او تبعيت  و با صحبت كردن مشكل را
حل ميكرد ،داور هم لج نميكرد .ورزشكار بايد بداند كجا مسابقه ميدهد
و بتواند صبور باشد ».نيما عالميان در بازيهاي المپيك ريودوژانيرو هم در
مسابقه اول باخت و حذف شد.

یکشنبه سوم مرداد
تکواندو(میرهاشم حسینی و ناهید کیانی) :مرحله یک هشتم و یک
چهارم نهایی اوزان  ۵۷کیلوگرم زنان و  ۶۸کیلوگرم مردان از ساعت
 ۵:۳۰صبح ،مرحله شانس مجدد ،رده بندی و فینال از ساعت ۱۴:۳۰

پرتنش شــد و خاطره المپيك ريو را زنده كرد .در ريو بازي 2تيم
به ست پنجم كشيد و درگيري بازيكنان هنوز در خاطرهها مانده
است .در ست چهارم بازي ميتوانســت با پيروزي ايران به پايان
برسد اما از امتياز  16به بعد ،بازيكنان والديمير آلكنو تمركزشان را
از دست دادند و نتوانستند امتيازات از دست رفته را جبران كنند.
ست پنجم اوج هيجان بود .بازي نزديك 2تيم به امتياز 23كشيده
شد و چه خوب كه ايران برنده اين ميدان بود .ويتال هنين ،سرمربي
تيم لهستان ديروز بعد از شكست مقابل ايران در ميكسدزون گفت:
«سورپرايز نشدم .ايران تيم قدرتمندي است و بازيكنان بزرگي مثل
عباديپور ،صالحي و ...دارد».
دفاعهاي خوب محمد موسوي ،امتيازاتي كه امير غفور بهموقع
گرفت ،درخشش ميالد عباديپور و ميثم صالحي در حساسترين
امتيازات ست آخر و البته پاسهاي سعيد معروف دليل پيروزي
ايران بود ،پيروزياي كه لبخند را به لبان آلكنو مربي روس و مردم
ايران آورد .در بازي ديروز ويلفردو لئون با 23امتياز ،امتيازآورترين
بازيكن بود .همچنين غفور با 19امتيــاز و صالحي با 18امتياز،
امتيازآورترين بازيكنان ايران بودند .ايران ستهاي اول و چهارم را
با نتايج  18-25و  22-25باخت و در ستهاي دوم ،سوم و پنجم
بهترتيب با نتايج 22-25 ،22-25و 21-23حريفش را شكست
داد .شاگردان آلكنو در بازي بعدي دوشــنبه مقابل ونزوئال قرار
خواهند گرفت.

پيروزيبوكسورايرانبرابرقهرمانآفريقا

برنامه
بازيهايالمپيك
توكيو 2020

     عكس|فرزام صالح|

دومين روز از بازيهاي المپيك 2020توكيو روز رؤيايي ايران بود.
بعد از مدال طالي جواد فروغي و تاريخســازياش در تيراندازي،
پيروزي تيم ملي واليبال مقابل لهســتان هم بــه اندازه يك طال
ارزش داشت .اگر همه ،ايران و عربستان را در فوتبال رقيبان سنتي
ميدانند ،در واليبال هم لهستان تيمي است كه هميشه با ايران
كري دارد .تيمي كه در باالترين سطح جهان بازي ميكند و همين
يكماه پيش در فينال ليگ ملتهاي واليبال بازي كرد و دوم شد.
كري ايران و لهستان ديروز قبل از بازي شروع شد؛ جايي كه ميخال
كوبياك ،كاپيتان حريف بــه  Polsat Sportگفت« :بازيكنان
ايران من را تحتتأثير قرار نميدهند .آنها فقط يك تيم هستند كه
بايد شكستشان دهيم ».اين گفتههاي كوبياك بيشتر از قبل به
مليپوشان ايران انگيزه داد تا بازي متفاوتي را به نمايش بگذارند.
ايران در ليگ ملتها با ضعيفترين بازيهاي چند ســال اخير
ت
دوازدهم شده بود و المپيك هرچند ميدان خيلي بزرگتري اس 
اما بهترين فرصت بود تا بازيكنان از اعتبارشان دفاع كنند و چه بهتر
كه اين اتفاق در بازي با لهستان افتاد.
بازيكنان2تيم ،بازي را احساساتي و پراشتباه آغاز كردند .در هر ست
تيمي كه كمتر اشتباه كرد ،بازي را برد ،نه تيمي كه بهتر بازي كرد.
در ست اول ايران پراشتباهتر بود و شروع خوبي نداشت و با اختالف
 7امتياز باخت .در ست دوم و ســوم بازي نزديك بود ولي ايران از
اشتباهات حريف بهتر سود برد .در ســت سوم بازي در لحظاتي
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آرمينا صادقيان و فاطمــه كرمزاده هم ديــروز در تفنگ ۱۰متر بادي
مسابقه دادند اما به فينال نرسيدند .كرمزاده با ثبت امتياز  ۶۲۴.9در رده
بيستوسوم قرار گرفت .صادقيان هم با  ۶۲۲.6امتياز نفر سيام بود .الهام
هاشمي ،سرمربي تيم بعد از شكست شاگردانش گفته است« :دختران ما
كمسنوسال و بيتجربه بودند .فشار مسابقه بر عملكرد بسياري از بزرگان
اين رشته هم تأثير منفي داشت و آنها هم نتوانستند خوب كار كنند».
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اميرحسين اعظمي

گفتو گو

خبرنگار

پورموسوي :مقابل فوالد براي خودمان
بازي ميكنيم
صنعت نفت آبادان يك فصل پرفراز و نشــيب را در ليگ امسال
پشت سر گذاشت .آنها در شروع ليگ نتايج بسيار خوبي گرفتند
ولي مشكالت مالي باعث شد تا برزيليهاي جنوب با بحران جدي
روبهرو شده و هفتهها درحسرت برد باقي بمانند .در نيم فصل دوم
اما چند نتيجه خوب شرايط را تغيير داد و اوضاع را كمي بهتر كرد
ولي در مجموع آنها روزهاي پرفراز و نشيبي را پشت سر گذاشتند.
سيدسيروس پورموسوي در آخرين روزهاي فصل تأكيد ميكند كه
اگر مشكالت مالي باشگاه برطرف نشود حاضر نيست در اين تيم
بماند .ســرمربي صنعت نفت آبادان درخصوص وضعيت اين تيم و
مسائل مختلف ديگر به سؤاالت پاسخ ميدهد.

رشيد مظاهري  :خودم از مجيدي
خواستم حسيني فيكس شود

فكر ميكنيد ازفوالد امتياز بگيريد؟

بازي سختي داريم ولي اميدوارم نتيجه بگيريم.

اميدوارم سلطانيفر هرچه زودتر از ورزش برود

فوالد براي آسيايي شدن به امتياز بازي با شما احتياج
دارد .با تمام توان مقابل اين تيم بازي خواهيد كرد؟

فوالد تيم قابل احترامي اســت و در خوزستان محبوبيت بااليي دارد اما
ما در بازي اين هفته دنبال برد هســتيم .ما توجهي به شرايط حريف در
جدول نداريم و براي خودمان و هوادارانمان بازي ميكنيم .هواداران نفت
در هر بازي از ما برد ميخواهند و به همين دليل ما هم براي پيروزي بازي
خواهيم كرد.

آقاي كنعانيزادگان،حق هواداران استقالل اين فحاشيها نيست
دوست دارم سپاهان قهرمان شود

فكر ميكنيد در پايان ليگ چه رتبهاي را بهدســت

آيا قرار است فصل بعد هم در صنعت نفت بمانيد؟

من فصل بعد هم قرارداد دارم .ما امسال يك تيمي را جمع كرديم تا بتوانيم
نتايج خوبي را بگيريم و كار اصلي را براي فصل بگذاريم و با حفظ نفرات و
جذب نفرات جديد بتوانيم دنبال يك موفقيت بزرگ باشيم.
تا حاال صحبتي با باشگاه درباره فصل آينده داشته ايد؟

بله صحبتهايي انجام دادهام و مسئله مهم اين اســت كه قرارداد ،14
15بازيكن ما تمامشده است .من از باشگاه خواستهام كه با بازيكنان تسويه
حساب كنند و سپس آنها را براي فصل آينده حفظ كنند .اگر باشگاه پول
بازيكنان را بدهد طبيعتا اعتماد آنها هم نسبت به باشگاه بيشتر خواهد شد.

شرايطي كه االن داري شبيه شرايط حسيني در
نيمفصل اول است .حســيني صبر و تالش كرد تا به تركيب
برسد .ممكن است دوباره ورق برگردد؟

اينجا استقالل است .يك بازياش با خيلي از بازيهاي تيمهايي
ديگر فرق دارد .در جام حذفي مقابل ذوبآهن نميدانســتم كه
در تركيب نيستم ولي رفتم به سرمربي گفتم كه فكر ميكنم در
اين مقطع حسيني بهتر ميتواند به شــما كمك كند .اين وسط
در تمرينات هم مصدوم شــدم و 2هفته طول كشيد تا به شرايط
مسابقه برگردم .با آقاي غالمپور هم صحبت كردم و فكر ميكنم
با اين كارم توانستم به تيمم كمك كنم.

مهم اين است كه خوشبختانه با تدابيري كه كادرفني داشت و تالشي
كه بازيكنان انجام دادند ،توانستيم برنده بازي شويم.

شايد تا حاال نمونه اين موضوع را نداشتهايم كه
يك دروازهبان درحاليكه مليپوش اســت و از آمادگي هم
برخوردار است ،به مربي بگويد از دروازهبان ذخيره استفاده
كند .اما از اين بحث بگذريم در مورد شرايط كلي تيم استقالل
برايمان بگو.

از نيمكتنشيني در بازيهاي اخير برايمان بگو .چه
شد كه اين همه طول كشيد؟

اگر مشكالت مالي حل نشود در صنعت نفت ميمانيد؟

من كه خودم در زمين فوتبال بازي نميكنم و نياز به ابزار
دارم .قطعا اگر مشــكالت مالي حل نشود نميتوانم
بمانم چون هواداران صنعت نفــت از تيم انتظار
دارند .اگر من بمانم و مشكالت حل نشود و دوباره
داستان همين فصل تكرار شود هواداران تيم به
من ميگويند چرا قبول كردي در صنعت نفت
بماني .آنها توقع دارند كه در فصل آينده
براي كسب سهميه آسيا بجنگيم و
اگر شرايط مالي خوب نشود قطعا
نميتوانم بمانم.

بازيكردن يا ذخيرهبودن يا اينكه اصال چه بازيكني فيكس بازي كند يا
روي نيمكت باشد ،ما اين چيزها را در تيممان نداريم .چيزي كه امسال
در استقالل تجربه كردم ،اين است كه هر كس هر جا كه ميتواند بايد
كمك كند؛ حتي با نشستن روي نيمكت يا بازيكردن .در مقطعي
كه من بازي نكردم ،فكر ميكنم حسيني خيلي به تيم كمك كرد.
انشاءاهلل من هم در آينده بتوانم كمك بيشتري به تيم كنم.

من فكر ميكنم اگر آقا فرهاد زودتر باالي سر تيم ميآمد ما نتايج
بهتري را ميگرفتيم؛ هرچند در اين مدت آقافرهاد و كادرفنياش
و كل تيم خيلي تحت فشــار بوديم .بهنوعي ميتوان گفت تنها
بوديم .آقافرهاد همهجوره تيم را جمع كرد .با همه احترامي كه به
بقيه مربياني كه با آنها كار كردم ،بايد بگويم اين حســي كه االن
دارم براي نخستينبار است تجربه ميكنم .قبال هم بوده اما نه به
اين شــدت كه يك مربي تا اين حد با بازيكنانش ارتباط عاطفي
برقرار كند .اين باعث شد بازيكن هر كاري كه او بگويد با جانودل
برايش انجام دهد .االن آقافرهاد به من بگويد بازي كن ،من با تمام
وجود برايش بازي ميكنم و اگر بگويد بيرون بنشين ،با تمام وجود
روي نيمكت به تيمم انرژي ميدهم .از هواداران هم ميخواهم كه
همهجوره پشت سرمربي باشند چون آقا فرهاد تنهاست.

انگار برخالف شايعات از اين موضوع شكايتي نداري.
گفته شده بود كه براي فصل آينده در حال سبكوسنگينكردن
پيشنهادهاي ديگر هستي.

شايعه است ديگر .اين همه گفتند رشــيد تمرين نميكند ،رشيد
اينطوري است و ...من2هفته مصدوم بودم ،بهخودم رسيدم ،برگشتم
و تمريناتم را تشديد كردم يعني محكم تمرين كردم .هيچكس در اين
مدت هيچ حركت حاشيهاي از من نديد .گفته بودند اگر رشيد بازي
نكند ،تيم را بههم ميريزد اما ديديد كه من چنين شخصيتي ندارم.
شرايط طوري بود كه سيدداشــت خوب بازي ميكرد .من هم بايد
يكطور ديگر به تيم كمك ميكردم و منتظر ميماندم تا به شكلهاي
ديگر به تيم كمك كنم.

راستي چرا
ديگر پيراهن مشكي
نميپوشيد؟

بله همينطور است .آخرين بار
سال گذشته بود كه مقابل تيم
نفت مسجد سليمان پيراهن
مشكي پوشيدم ولي در بازي
اين هفته دوباره پيراهن مشكي
ميپوشم.
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يا بيرون بنشينم به تيم روحيه بدهم يا بازي كنم.

از بازي با نفت مسجدسليمان شروع كنيم .شنيده
ميشد ممكن اســت در اين بازي به تركيب برگردي .كال بازي
چطور بود؟

بعد از اعتراض بازيكنان به شرايط مالي قرار بود
درصدي بهحساب بازيكنان واريز شود كه در نهايت اين كار
انجام شد .درباره مديريت باشگاه چه نظري داري؟
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ساده

محكوم به برد بوديم .بهخاطر يكســري نتايج كه قبال در داربي
گرفته بوديم ،بهخصوص باخت آخري كه مقابل اين تيم داشتيم
و خود من درون دروازه بودم .ولي بيشتر از آنكه فكرش را بكنيد
براي اين برد در اين بازي خوشــحالم اما از آقاي كنعانيزادگان
گاليه دارم .اينكه همه ما ناموس داريم ،اين هواداران اســتقالل
حقشان نيست اين فحاشيها .اگر اين بازيكن شخصيتش را حفظ
كند ،بهتر است .خيلي كار زشتي بود ،خيلي كار چيپي بود .البته
حسين هم پسر خوبي است ولي بعضي مواقع يك مقدار خودش
را نگه دارد ،بهتر است .همين.
امروز مرحله نيمهنهايي جام حذفي قرعهكشي
خواهد شد .دوست داريد با چه تيمي روبهرو شويد؟

ما ديگر به قرعهكشي فكر نميكنيم ما فقط بايد جام بياوريم.

فكر نميكني با نيمكتنشــيني در استقالل
جايگاهت را در تيم ملي از دست بدهي؟

نزديك به 6سال در تيم ملي بودم اما شرايط طوري بود كه علي

براي بازي الهالل شــرايط خيلي فرق ميكنــد چراكه در فصل
آينده خواهد بود و معلوم نيســت تا آن موقع چه شرايطي براي
باشــگاه ميافتد .معلوم نيســت بازيكنان تمديدي چه كساني
هســتند .معلوم نيســت بازيكنان را ميتوانند حفظ كنند يا نه.
خيلي از تيمها االن دارند بازيكنانشان را جذب ميكنند اما در تيم
ما هنوز تكليف تمديديها مشخص نيست .فرشيد اسماعيلي،
سياوش يزداني ،حســيني و خيليهاي ديگر قراردادشان تمام
ميشود.
شرايط خودت چگونه است؟

من قرارداد دارم.

ميماني؟

بايد ببينم شرايط چطور ميشــود .براي اينكه سال قبل از جام
جهاني است بايد شرايطم را دقيق بررسي كنم .اما امسال حضور
در تيم استقالل اتفاق كامال بزرگي در زندگي من بود حاال تا پايان
فصل بايد ببينيم چه اتفاقي برايم ميافتد .اميدوارم يك شرايطي
پيش بيايد كه به نفع همه ما باشد.
بهعنوان سؤال آخر اســتقالل شانسي براي
قهرماني در ليگ ندارد .از بين تيمهاي پرسپوليس و سپاهان
دوست داري كدام تيم بهعنوان قهرماني برسد؟

خب مسلما سپاهان.

 -1تيره و كدر -كاشف اشعه
ايكس -جر و بحث كردن
 -2از پيامبران بنياسرائيل-
از رايجترين قالبهاي ارائه
آثار در خوشنويسي -قيمت
 -3از مشتقات نفت -تنبل-
گل شب بو
 -4خوشبيــن بــه آينده-
دلپسند
 -5نوعــي جــرم قضايي-
برگزيده
 -6نشــانه مصــدر جعلي-
شالوده -دانش خداشناسي
و شناخت اديان
 -7جنايتــكار -شــيريني
سوغات يزد -زيرانداز خواب
 -8هــر بخش از مســابقه
تكواندو -وســيلهاي شبيه
شانه براي قالي بافي -شاعر
نيشابوري
 -9مدرك -رفتوآمد زياد-
مسجد بزرگ شهر
 -10نرم افزاري براي برقراري
تمــاس تلفنــي اينترنتي-
مدفــن ناصرخســرو -ترمز
چارپا
 -11دالوري -طفيلي
 -12وزير خوشنويس خلفاي
عباسي -پايتخت فنالند
 -13پاكيزهتر -معروفترين

تراژدي يونان -جلگه
 -14صندلي ســواركاري-
ساكشــن -از درختــان
گرمسيري تناور
 -15ناپايــدار -خانــه دوم
كارمند -فرمان اتومبيل
عمودي:

 -1قصيد هســراي قــرن
ششم -هادي الكتريسيته-
باد سرد
 -2قاب عينك -مشابهت-
از واحدهاي ذخيرهســازي
اطالعات در كامپيوتر
 -3ســياره ســرخ -قليل-
شهري با تأسيسات هستهاي
 -4شــهر زيارتــي -عزيز و
دوستداشتني -بتن مسلح
 -5عجز -فيلمي از سينماي
ژاپن به كارگرداني كوروساوا
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ساده

سخت

اســتقالليها با برد در داربــي حذفي خيلي
خوشحال شــدند چون اين بازي از جام مهمتر است .درباره
واكنشها و حساسيتها توضيح ميدهي؟

نظرت در مورد بازي با الهالل در ليگ قهرمانان
آسيا چيست؟

جدول 8276

اعداد  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار
ديده شود .پاسخها در ادامه آمده است.
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بياوريد؟

محمد زارعي| رشيد مظاهري مدتي است كه جاي خودش را
درون دروازه استقالل به رقيبش يعني حسين حسيني داده .از
دور اينگونه بهنظر ميآيد كه دروازهبان سابق ذوبآهن و تراكتور
از اين موضوع ناراضي باشد ،اما رشيد در گفتوگو با همشهري
داليلي براي نيمكتنشينياش و پشت سر رقيب ماندنش ارائه
ميدهد كه ميتواند هواداران اين تيم را قانــع كند .او درباره
موضوعاتي جنجالي مثل توهين كنعانــيزادگان به هواداران
استقالل يا وزير ورزش هم حرف زده است.

اگر بتوانيم در اين دو بازي نتايج خوبي بگيريم ميتوانيم در رده هشتم يا
نهم قرار بگيريم ولي واقعا كار صنعت نفت بسيار سخت است .ما گرماي
وحشتناكي را تحمل ميكنيم و نميتوانيم در اين هوا مثل ديگر تيمهاي
ليگ برتري تمرين كنيم.

منظورت چطور كمك كردني است؟

من نخستين سالي است كه در استقالل هستم و نخستين سالي
اســت كه من اعضاي هيأت مديره يك باشگاهي كه در آن عضو
هســتم را ميشناســم .بازيكن نبايد هيأتمديره را بشناسد يا
اينكه هيأتمديره با بازيكن در ارتباط باشــد .اما مديريت فعلي
كارش خيلي ضعيف است و اصال در حد اســتقالل نيست .يك
جورهايي شخصيت استقالل را آقافرهاد دارد جورش را ميكشد.
با محبوبيتي كه دارد و تالشي كه ميكند جورش را ميكشد .در
اين مدت ما مديريتي ديديم كه فقط آمدند و قول دادند و رفتند،
خيلي دلم براي بچهها ميسوزد .نميدانم كي ميخواهند تصميم
بگيرند يك مدير خوب بگذارند؛ يك مديري كه فوتبالي باشــد و
كارش را بلد باشد .اميدوارم اين اتفاق بيفتد .در اين دوره كه فكر
ميكنم نميشــود ،اميدوارم با تغيير وزير ورزش اتفاقات خوب
براي استقالل بيفتد .اميدوارم آقاي ســلطانيفر هر چه زودتر از
ورزش برود.

بيرانوند داشــت خيلي خوب كار ميكرد و آنطور كه بايد به من
فرصت بازي نرسيد .خيلي دوست داشتم درون دروازه تيم ملي
قرار بگيرم و دل مردم را شــاد كنم ولي اين شرايط پيش نيامد.
با اين حال ،االن فكر ميكنم آقاي اسكوچيچ تصميم منطقي را
گرفتند كه گلرهاي جوانتر را به تيم ملي دعوت كردند چراكه
من 32سالم است .البته اين باعث نميشود تالش نكنم تا دوباره
به تيم ملي برنگردم بلكه تمام تالشم را ميكنم اما بازهم تأكيد
كنم تصميم اسكوچيچ منطقي بود .اميدوارم شرايطي پيش بيايد
من هم درون دروازه تيم ملي بايستم.
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درگير
يخونيندراورژانس
بيمارستان
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انيكنفرراگرفت

با مردم
شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان02123023337...........................
ارسال پيام كوتاه خوانندگان02123023916 ......................................

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

برگزاري مجدد آزمون وكالت عادالنه است

براساس آنچه كه اعالم كردند سؤاالت آزمون وكالت كه در تاريخ ۲۵تير
برگزار شد لو رفته بود .اين آزمون با ۳بار تعويق در تاريخ فوق برگزار
شد و دست آخر هم با سؤاالتي كه لو رفت ،تنها راه برقراري عدالت در
خصوص اين آزمون برگزاري مجدد آن است.
ساماني از تهران

چه كساني از سرعت واكسيناسيون راضي هستند

اينكهمسئوالنبعضاعنوانميكنندمردمازسرعتواكسيناسيونراضي
هستنددقيقامنظورشانكداممردماست؟وقتيدربسياريازمراكزفقط
نصف روز واكسن تزريق ميشود كه آنهم بيشتر بهدليل كمبود واكسن
است و البته بيبرنامگي ،چگونه واكسيناسيون سرعت دارد؟ اصال معيار
نظرسنجي مسئوالن چيست و از چه كساني نظرسنجي شده است؟
روزبهي از تهران

پوشال كولر با آب ناسالم 20روزه غيرقابل استفاده ميشود

در محله خانه اصفهان روزنههاي پوشالهاي كولر آبي كمتر از 20روز
مسدود ميشود و شــوره نمكي تمام منافذ آن را ميپوشاند كه اين
موضوع حكايت از ناسالمبودن آب اين منطقه دارد .آب شرب اصفهان
در اكثر مناطق وضعيت بسيار بدي دارد كه از سال گذشته درهمين
موقع ،بهمراتب بدتر است .بماند كه پوشال را به چندبرابر قيمت سال
قبل ميخريم و مدام مجبوريم آن را عوض كنيم.
محمود بليغيان از اصفهان

اتوبوسراني در شهر جديد پرند داير شود

ساكنان شهر پرند ،اغلب اقشار ضعيف جامعه هستند كه چه بسا خودرو
هم ندارند .دسترسي از پرند به تهران كه محل اشتغال اكثر آنان است
برايشان سخت است و اتوبوسي هم بين تهران و پرند آمدوشد نميكند
كه مسافران هرروزه از آن استفاده كنند.
طاهر از پرند

كاركنان حقالزحمهاي صداوسيما فراموش شدهاند

كاركنان حقالزحمهاي و نيروهاي برنامهاي و ساعتي صداوسيما در
شهرهاي مختلف هرگز از مزاياي حقوقي درستي برخوردار نبودهاند و
هيچ مديري به فكر آنها نبوده است ،درحاليكه بسياري از برنامههاي
اصلي سازمان توسط اين قشر تهيه و توليد ميشود .بهنظر ميرسد اين
قشر بهطور كلي فراموش شدهاند.
سحابي از تبريز

با كساني كه آشكارا آب را هدر ميدهند برخورد شود

از مسئوالن ميخواهم باتوجه به وضعيت و شرايط بحراني آب با كساني
كه كوچه و خيابان را به جاي جارو با آب شستوشو ميدهند يا به بهانه
آبپاشي ،آب بازي ميكنند يا خودروي خود را با آب شهري ميشويند
بهشدت برخورد شود.
مناني از تهران

وقتي درگيري ميان اهالي 2طايفه
پيگيري بر سر يك قطعه زمين كشاورزي
به بيمارستان كوثر شهر سنندج
كشيده شد ،آنها با قمه و شمشــير به جان هم
افتادند و حادثهاي هولناك را رقم زدند.
بهگزارش همشهري ،غروب چهارشنبه گذشته
اهالي 2طايفه كه در 2روستاي همسايه حوالي
ســنندج زندگي ميكردند بر ســر يك زمين
كشاورزي با هم درگير شدند .اختالف آنها بر سر
اين زمين بهمدتها پيش برميگشت و آن روز
وقتي درگيري شروع شد ،آنها با چماق و چاقو به
جان هم افتادند و در نتيجه اين درگيري عدهاي
مجروح شدند .بســتگان مجروحان آنها را براي
درمان به بيمارستان منتقل كردند اما اين پايان
ماجرا نبود .چرا كه ضاربان و بستگانشان شروع
به تعقيب آنها كردند و وقتي مجروحان به بخش

اورژانس بيمارستان منتقل شدند تا تحت درمان
قرار بگيرند ،ضاربان و بستگانشان نيز وارد آنجا
شده و بار ديگر با آنها درگير شدند .طرفين اين بار
با قمه و شمشير به جان هم افتادند.
بهگفته شــاهدان اين حادثه ،شدت درگيري به
حدي بود كه پرسنل بيمارستان و افرادي كه در
آنجا حضور داشتند براي حفظ جانشان اقدام به
فرار از طريق درهاي خروجي و پنجرهها كردند
و همزمــان ماجرا به پليس گزارش شــد .وقتي
مأموران در محل حاضر شدند ،ضاربان و عامالن
اصلي درگيري فرار كرده بودنــد .اين در حالي
بود كه در جريان درگيــري خونين در اورژانس،
دست يكي از مصدومان از مچ قطع شده بود كه
وي براي پيوند عضو به بيمارستان اروميه انتقال
يافت اما بهدليل شــدت خونريــزي جانش را از
دست داد .يكي ديگر از مصدومان نيز فردي بود

نقشه كارمند اخراجي
براي سرقتهاي ميليوني

كه ضربه شمشــير به گردنش اصابت كرده بود
كه بالفاصله به اتاق عمل منتقل شــد و از خطر
مرگ نجات يافت .بهدنبــال اين حادثه هولناك
و انتشار كليپي وحشتناك از درگيري خونين در
اورژانس بيمارستان كوثر سنندج ،دادستان اين
شهر وارد ماجرا شد و تيمي از مأموران ،تحقيقات
گستردهاي را براي شناسايي و دستگيري عامالن
اين درگيري آغاز كردند .محمد جباري ،دادستان
سنندج شامگاه جمعه گذشــته به خبرنگاران
گفت :با سرعت عمل پليس 6نفر از متهمان اين
حادثه دستگير شــدند كه يكي از آنها از ضاربان
اصلي فردي اســت كه در اين درگيري جانش را

از دست داد .وي با هشدار به متهماني كه در اين
حادثه دست داشــتند و متواري شدهاند گفت:
هويت تمامي اين افراد شناسايي شده و بهزودي
دستگير خواهند شد و تحقيقات درباره اين حادثه
ادامه دارد .به گفته وی ،دستگاه قضا در برخورد با
كساني كه امنيت و آرامش عمومي جامعه را دچار
اختالل ميكنند هيچ اغماض و مماشاتي نخواهد
داشت .جباري افزود :مردم استان اطمينانخاطر
داشته باشند كه مجرمان و متعرضان به امنيت و
آرامش عمومي ،هيچ راه فراري از دســت قانون
ندارند و دســتگاه قضایي اســتان ،بدون هيچ
مسامحهاي بهشدت با آنان برخورد خواهد كرد.

توهم قتل 5نفر ،از مرد 86ساله قاتل ساخت

مرد 86ســالهاي كه يكي از اقوامش را در
خواب با كوبيدن گلدان به ســرش به قتل
رسانده اســت در بازجوييهاي مقدماتي
مدعي شد كه مقتول قصد داشته 5نفر ،از
جمله او را بكشد.
ب ه گزارش همشــهري ،صبــح روز جمعه
وقتي داماد مردي 86ساله براي احوالپرسي
به خانه او رفت با حادثــه تكان دهندهاي
روبهرو شــد .او از پدر همسرش شنيد كه
چند ساعت قبل مردي 52ساله را كه همراه
او در آن ساختمان زندگي ميكرد ،به قتل
رسانده اســت .محل حادثه ،ساختماني
3طبقه در حوالــي نارمك بــود كه مرد
سالخورده در يكي از طبقات آن و مقتول
كه از اقوام دور او بود نيز در طبقه ديگر آنجا
زندگي ميكرد .چون صاحبخانه مســن و
بيمار بود ،مقتول از مدتــي پيش به خانه
او رفته بود تا هم جايي براي زندگي كردن
داشته باشد و هم از صاحبخانه پرستاري

كند .آنها مدت ها بود كه بدون هيچ مشكلي
با يكديگر زندگي ميكردند و معلوم نبود
چرا چنين جنايتي رخ داده است.
مرد ســالخورده درحاليكه لباس هايش
خون آلــود بــود و حال خوبي نداشــت،
دامادش را به پشــت بام خانه برد و جسد
مقتول را به او نشــان داد .داماد جوان كه
تا آن زمــان حرفهاي پدرزنــش را باور
نكرده بود وقتي جســد را ديد شوكه شد
و با پليس تمــاس گرفــت و دقايقي بعد
مأمــوران كالنتري 127نارمــك خود را
به آنجا رســاندند .بررسيهاي اوليه نشان
ميداد مقتول درحاليكه روي پشت بام در
رختخوابش خوابيده و وسايل شخصياش
هم باالي ســرش بود با اصابت گلدان به
سرش ،در خواب جان باخته است .موضوعي
كه متهم هم به آن اعتــراف كرد و در اين
شــرايط بود كه ماجرا به رحيم دشتبان،
بازپرس شــعبه اول دادسراي امور جنايي

تهران گزارش شد و دقايقي بعد با حضور او
و افسران اداره دهم پليس آگاهي تحقيقات
فني در اينباره كليد خورد.
آن طور كه شواهد بهدست آمده از صحنه
جنايت نشان ميداد اين قتل حدود ساعت
 3بامداد ،درست زماني كه مقتول در خواب
بود اتفاق افتاده اســت .متهم در اعترافات
اوليهاش گفت :من و مقتول مدت ها بود که
با هم زندگي ميكرديم ،اما وقتی فهميدم
كه او ميخواهد من را بكشد زمانی که در
خواب بود به پشــت بام آمدم و يك گلدان
برداشتم و به سرش كوبيدم و او را كشتم.
با وجود اعتراف اين مرد به قتل هم خانهاش،
اوضاع و احوال او نشان ميداد كه تا حدودي
دچار توهم اســت .با اين حــال او تحت
بازجويي قــرار گرفت تــا ناگفتههاي اين
جنايت را بازگو كند .او گفت :من مدتها
به تنهايي زندگي ميكردم اما از چند وقت
پيش مقتول كه از اقوام دورمان بود و خانه

هم نداشت پيش من آمد تا از من مراقبت
كند .مدت ها با هم زندگي ميكرديم و هيچ
مشكلي نداشــتيم ،اما از چند وقت پيش
رفتار او عوض شد .چند مرتبه من را تهديد
كرد كه ميكشــمت ،اما من حرفهايش
را جدي نميگرفتم .ايــن وضعيت ادامه
داشت تا اينكه ســاعت 7عصر روز قبل از
قتل او دوباره من را تهديد كرد و گفت كه
ميخواهد 5نفر ،از جمله من را بكشــد .او
حرفهايش جدي بود .من هم ترسيدم و
نقشه قتلش را كشيدم.
متهم در ادامه اعترافاتش گفت :چند ساعت
بعد او براي خوابيدن به پشتبام رفت .مدتي
بود كه در پشتبام ميخوابيد .من هم بيدار
ماندم و چند ساعت صبر كردم تا او بخوابد.
حدود ســاعت 3صبح بود كه به پشتبام
رفتم ،يك گلدان برداشتم ،به سرش كوبيدم
و پايين آمدم .ديگر خوابم نميبرد تا اينكه
صبح شد و دامادم به خانهام آمد و من هم

كارشناسان و رئيس حوضه آبريز رودخانه كرخه به همشهري ميگويند

سهم برنج كاري در بحران آب خوزستان

همهچيز را برايش تعريف كردم .براساس
اين گــزارش هماكنون متهم 86ســاله با
صدور قرار قانوني در بازداشت بهسر ميبرد
و تحقيقات در اينباره ادامه دارد.

پسر جوان پس از اخراج از مركز خدمات بيماران
و ســالمندان ،براي انتقامگيــري نامزدش را
بهعنوان پرســتار اين مركز به خانه بيماران و
سالمندان ميفرســتاد تا طال و جواهرات آنها
را سرقت كند.
بهگزارش همشهري ،پسر جوان از مدتها قبل در
يكي از مراكز خدماتي بيماران و سالمندان كار
ميكرد تا اينكه مسئوالن مركز متوجه شدند او
از آنجا سرقت ميكند و وي را اخراج كردند .از
آن زمان بود كه او از مسئوالن مركز كينه به دل
گرفت و نقشه كشيد تا هم از آنها انتقام بگيرد و
هم به بتواند به سرقت هايش ادامه دهد.
او مدتي بود كه به دختري بالگر عالقهمند شده
و قصد ازدواج با وي را داشــت .وقتي ماجراي
اخراج شــدنش را با نامزدش در ميان گذاشت
با هم قرار ســرقت گذاشتند .پســر جوان در
شــبكههاي اجتماعي بهنام همان مركزي كه
از آنجا اخراج شــده بود ،آگهي مــيداد .اما در
آگهي شــماره تماس خودش را اعالم ميكرد.
چند روز بعد از نخســتين آگهــي بود كه موج
تماسها با پسر جوان براي خدمات مربوط به
بيماران و ســالمندان بهراه افتاد .مركزي كه از
آن در آگهي نام برده شــده بود ،مركز معتبري
بود و همه با ديدن نام آن توجهشــان به آگهي
جلب ميشد .وقتي مردم با ديدن آگهي با پسر
جوان براي ارائه خدمات به بيمارانشان تماس
ميگرفتند او دختر مورد عالقهاش را بهعنوان
پرستار به خانه مردم ميفرستاد و دختر جوان
بعد از چند روز رفتوآمد به خانه طعمه هايشان
و شناسايي محل نگهداري طال و جواهرات ،آنها
را با نوشيدني مســموم بيهوش و با همدستي
نامزدش اموالشان را ســرقت ميكرد .بهدنبال
وقوع چند شكايت از پرستار قالبي ،تحقيقات
براي دســتگيري او و همدســتش آغاز شد.
سارقان در هر سرقت اموالي با ارزش بين  100تا
500ميليون تومان سرقت كرده بودند و ماموران
زير نظر داديار شعبه 2دادسراي ويژه سرقت به
تحقيقات ادامه دادند تــا اينكه وقتي متهمان
طالهاي يكــي از شــاكيان را در يك صفحه
اينستاگرامي به فروش گذاشته بودند ،مالباخته
اين آگهي را ديد و با گــزارش ماجرا به پليس،
متهمان دستگير شدند .آنها در بازجوييها به
سرقتهاي سريالي اعتراف كردند و تحقيقات
براي شناسايي ساير مالباختگان ادامه دارد.

مساحت شلتوككاري در خوزستان

مكث

نظارتي بر كار دندانپزشكان نيست

چند روز قبــل بهعلت درد دنــدان عقل به كلينيك دندانپزشــكي
شــفاي قزوين مراجعه كــردم .پــس از معاينــه و گرفتن عكس،
يكميليونو300هزار تومان از بنده دريافــت كردند و گفتند كه دو
ســاعت صبر كنم تا كارم انجام شــود .در اين مدت هم دريغ از يك
بيحسي يا قرص مسكن .بعد از دو ســاعت گفتند وقت ندارند و بايد
تا هفته بعد صبر كنم! تكليف من كه با درد اورژانسي به آنجا مراجعه
كردم چيست و با اين درد چطور تا هفته بعد صبر كنم .از طرفي پولم
را هم بازنميگردانند تا به جاي ديگري مراجعه كنم .چهكسي مسئول
نظارت است ،به كجا شكايت كنيم؟

دستگيري 6نفرازمتهمان
حادثههولناكسنندج
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ميانگين مساحت شــلتوك كاري استان خوزســتان طي 36ســال  1362لغايت  1397معادل
45507هكتار است .كمترين ســطح زيركشت شــلتوك با 14933هكتار مربوط به سال 1387
و بيشــترين آن با 71791هكتار در سال 1375است .پس از سيالب ســهمگين زمستان 1397و
بهار 1398در استان خوزستان و آبگيري كمسابقه سدهاي استان و آبگرفتگي كشتهاي پاييزه و
واردآمدن خسارت به زارعان ،در سالهاي  1398و  1399بهترتيب  205و 176هزار هكتار زيركشت
شلتوك برده شد و امسال نيز 90هزار هكتار زيركشت شلتوك است .طبق اعالم سازمان آب و برق
خوزستان ،حجم آب مورد نياز شلتوك كاري  30تا 35هزار مترمكعب در هكتار است .كل حجم آب
مورد نياز شلتوككاري در استان و حاشيه كرخه در سال آبي جاري بهترتيب 2.9ميليارد مترمكعب
و 620ميليون مترمكعب برآورد ميشود .اين حجم از آب مصرفي ميتوانست آب قريب به 250هزار
هكتار محصول استراتژيك گندم را براي كشت پاييزه در خوزستان تامين كند.

رحماني از قزوين

اينترنت همراه اول در اهواز چه زماني وصل ميشود؟

در اهواز اينترنت همراه اول همچنان قطع است و در كسبوكارها و امور
دانشجويان اختالل ايجاد شده است .از مسئوالن تقاضا داريم اينترنت
همراه اول سريعتر وصل شود.
نجالن ،دانشجو از اهواز

پزشكي جامعهنگر ،حلقه مفقوده
مديريت كرونا در كشور
اگر بخواهيم در سطح كالن جامعه براي پاندمي
ادامه از
صفحه اول و همهگيري كرونا برنامهريزي كنيم ،بايد وارد
ســطح پزشــكي جامعهنگر شــويم و در چنين مواقعي بايد از نگاه
كارشناســي افرادي بهره گرفت كه در حوزه طب جامعهنگر فعاليت
ميكننــد؛ بدينترتيــب ،متخصصــان پزشــكي اجتماعــي،
اپيدميولوژيستها و بسياري از فارغالتحصيالن حوزه بهداشت در گروه
دوم قرار ميگيرند .هماكنون عمده جايگاههاي تصميمسازي در سطح
كالن پزشكي برعهده افرادي است كه ســالها در حوزه تشخيص و
درمان بيماران و نه الزاما برنامهريزي براي مديريت بيماريها در سطح
جامعه آموزش ديده و تجربه كسب كردهاند؛ به همين منوال ،در بحث
كرونا تا همين چندماه پيش ،از بيست و چند نفر اعضاي منصوب وزير
بهداشت در كميته علمي ســتاد مقابله با كرونا فقط يك نفر پزشك
جامعهنگر حضور داشته و ســاير افراد عمدتا از استادان حوزه باليني
كشور بودند .بر همين مبنا برخي از اشتباهات رقمخورده در مديريت
پاندمي كرونا بهدليل بيتوجهي به اين مسئله بوده و عمدتا افرادي در
سياستگذاري كرونا نقش داشتهاند كه در بخش درمان افرادي ممتاز،
ولي فاقد نگرشهــاي جامعهمحور بودهاند .تأكيد ويــژه در اينباره
بهمعناي حذف و بهره نگرفتن از پزشكان باليني نيست ،اما نبايد نظرات
مشورتي و كارشناسي كرونا را محدود بهنظرات اين گروه كرد؛ چراكه
متخصصان پزشكي جامعهنگر در اين موضوعات آموزشديده و در اين
بخش مهارت كسب كردهاند .بر اين اساس موضعگيريهايي كه درباره
ممنوعيت برخي واكســنها رقم خورد يــا مخالفتهايي كه درباره
واكســنهاي با تكنولوژي باال ( )High Techوجود داشــت ،عمدتا
مشاورههايي بود كه از سوي پزشكان باليني القا شــد و ما را از روند
واكسيناسيون و مديريت كرونا عقب انداخته است.
بهطور خالصه ميتــوان گفت جهت متحول كردن نظام ســامت
كشور و بيرون آمدن از شرايط نابسامان پاندمي كرونا ضروري است
تا از ديدگاههاي متخصصان پزشــكي جامعهنگر بهر ه برد نه با حذف
متخصصان باليني از چرخه تصميمگيري ،بلكه با ســپردن ســكان
مديريت سالمت جامعه بهدست مديراني كه آموزش و تجارب الزم در
حوزههاي پيشگيري ،سياستگذاري و مديريت را كسب كرده باشند.

زهرا رفيعي

خبرنگار

كشت شــلتوك برنج سالهاست در
آب
خوزســتان انجام ميشــود و ســود
اقتصادي باالي آن ،كشاورزان زيادي را
به كشــت اين گياه آببــر ترغيب كرده اســت .در
ســالهاي پرآب  97و  98كه سيل بخش عمدهاي از
خوزستان را تخريب كرد ،دولت براي جبران خسارات
ناشي از سيل ،به كشاورزان اجازه داد كه به جاي كشت
فصلي ،برنج بكارند .اين تغيير رويه در سالهاي پرباران
باعث شد تا كشاورزان تمايل بيشتري به كشت برنج
داشته باشند .در نتيجه؛ طبق گفته مسئوالن وزارت
نيرو ،حقابه تاالب هورالعظيم كه در منتهياليه كرخه
قرار دارد ،براي كشت برنج برداشت ميشود .از سوي
ديگر ،كارشناسان معتقدند كه بارگذاري بيش از اندازه
بر رودخانه كرخه بهخصوص در باالدست مانع از تحقق
حقابهها شده است.
آنچه راكه اين روزها در خوزستان در حال وقوع است
ناشي از طرحها و سياستهاي غيركارشناسي است
كه بدون پيوستهاي زيســتمحيطي و اجتماعي از
سال 76در حال اجراســت .حقابه خوزستان از منابع
آبي رودهاي كارون ،كرخه ،دز ،مارون و زهره بهطور
متوسط به ميزان 32ميليارد مترمكعب تامين ميشود.
اما بيشترين مشكل در منابع آبي خوزستان در حوزه
آبي كرخه منتهي به تاالب هورالعظيم خود را نشان
ميدهد.
نعيم حميــدي ،فعال حــوزه آب در خوزســتان به

همشهري ميگويد37 :پروژه انتقال آب يا سدسازي
در باال دست سد سيمره بالي جان كرخه شده است.
اين پروژهها بــدون مجوز زيســتمحيطي در حال
مطالعه ،اجرا و بهرهبرداري هستند .در باالدست سد
كرخه ،سد ســيمره با 3200ميليون مترمكعب آب
احداث شده كه هماكنون مخزن آن 70درصد پر است.
اين درحالي است كه ســد كرخه فقط 30درصد آب
دارد .قرار بود كه سد سيمره براي توليد برق استفاده
شود ،ولي هماكنون در پاياب اين سد در استانهاي
لرســتان و ايالم برنج كاشته ميشــود .درحاليكه
زمينهاي خوزستان بهدليل جلگهاي بودن براي كشت
شلتوك برنج مناسبتر از اراضي كوهستاني پلدختر و
دهلران در ايالم و لرستان است .با اين حال كشاورزان
خوزستاني در ســالهايي كه دولت اعالم كرده بود؛
شلتوك نكاريد ،سطح زيركشت را از 180هزار هكتار
به 70هزار هكتار كاهش دادند.

رئيس حوضه آبريــز رودخانه كرخه
و مرزي غــرب :مــردم از مصوبات
دســتگا ههاي مســئول تمكيــن
نميكنند و هماكنون 90هزار هكتار
شلتوككاري در خوزستان و 19هزار
هكتار در پاي كرخه انجام دادهاند

نعيم حميدي به جلســه ســتاد مديريت بحران در
20ارديبهشــت امســال اشــاره ميكند كه در آن
نمايندگان وزارت نيرو ،محيطزيســت و كشاورزي
حضور داشــتند و تصميم گرفتند در 4ماهه خرداد
تا شــهريور 650ميليون مترمكعب آب براي شرب،
كشاورزي و محيطزيست از سد كرخه رها كنند.
وي افزود :از اين مقدار قرار بود 250ميليون مترمكعب
براي تاالب هورالعظيم استفاده شود .ولي اين مصوبه
اجرايي نشد بهطوري كه هماكنون كه نيمي از زمان
مصوبه گذشته ،فقط 50ميليون مترمكعب از حقابه
تاالب تخصيص يافته است.مســئوالن مدعياند كه
يك ميليارد مترمكعب آب تا 25فروردين از پشت سد
كرخه رهاسازي كردهاند ولي اين آب به درد كشاورزان
نميخورد چون در فصل كشت رها نشده است.
برنج ،محصول آببري اســت كه براساس بند «ك»
تبصره 8قانون بودجه در سال ۱۴۰۰كشت اين گياه
در مناطق مختلف كشــور در چارچوب سياستهاي
كلي نظام و با هماهنگيدستگاههاي ملي به تشخيص
كارگروه سازگاري با كمآبي استان تعيين ميشود.
هيأت دولت در خــرداد 1399با الحاق يك تبصره به
تصويب نامه آبان ،1397كشت شــلتوك در استان
خوزستان را منوط بهوجود شرايط آب سطحي مناسب
در هر سال با پيشنهاد سازمان آب و برق خوزستان و
تصويب كارگروه سازگاري با كمآبي استان براي همان
سال كرد .بهگفته شاهپور رجايي ،رئيس حوضه آبريز
رودخانه كرخه و مرزي غرب بهدليل كاهش بارندگيها
و عدمتحقق آبگيري پيشبيني شده سدهاي استان
خوزستان ،ســازمان آب و برق در بهمنماه 1399در

مكاتبه با استاندار و رئيس كارگروه استاني سازگاري
با كمآبي با تأكيد بر وضع موجود خواســتار تشكيل
كارگروه و ممنوعيت كشت شلتوك و ساير كشتهاي
تابستانه شد.
بهگفتــه او ،كارگروه ســازگاري با كمآبي اســتان
خوزســتان در ارديبهشتماه تشــكيل جلسه داد و
ضمن ممنوعيت كشــت برنج ،مقرر كرد كه سازمان
آب و برق و جهادكشاورزي اطالعرساني الزم را انجام
دهند .اما با وجود اطالعرســاني گسترده با مشاهده
آمادهسازي اراضي جهت كشت شــلتوك هشدارها
و گزارشهاي الزم به مســئوالن اســتاني داده شد و
خواستار برخورد همه دستگاههاي اجرايي و مراجع
ذيربط با برداشتكنندگان غيرمجاز آب شد كه بهدليل
ناكافي و بازدارنده نبودن اقدامات كشــت گســترده
شلتوك و برداشت غيرمجاز آب از اوايل تيرماه ،مانع
از ورود آب به انشــعابات كرخه و قطع ورودي جريان
پايه به تاالب شد.
رئيس حوضه آبريز رودخانه كرخه و مرزي غرب تأكيد
ميكند :مردم از مصوبات دستگاههاي مسئول تمكين
نميكنند و هماكنون 90هزار هكتار شلتوككاري در
خوزستان و 19هزار هكتار در پاي كرخه انجام دادهاند.
درحاليكه كل كشت شــلتوك در استان خوزستان
پيش از ســالهاي  98و  99حدود 45هــزار هكتار
بود .پيشتر شــلتوككاري در اين منطقه متناسب
با حقابهها بود ولي تصميمات نســنجيده باعث شد
بهدليل شرايط اقتصادي ،كشاورزان تمايل به كاشت
برنج داشته باشند كه آب را از مسير رودخانه منتهي به
تاالب هورالعظيم برداشت ميكنند.
او در گفتوگو با همشهري ميگويد :وابستگي تامين
آب شرب تعدادي از روستاها به جريان پايه انشعابات
كرخه در فاصله بالغ بر 300كيلومتري پايين دست سد
كرخه ،با قطع جريان ورودي ،ساكنان اين روستاها و
احشام آنان با مشكل تامين آب مواجه شدند .تكميل
و بهرهبرداري كامل از طرح آبرســاني غدير و اتصال
كليه شهرها و روستاهاي هدف به آن و تدوين و رعايت
الگوي كشت و ممنوعيت كشت محصوالت پر آب بر
خصوصا شــلتوك منطبق بر مباني قانوني و مقررات
يادشده و وضع قوانين و مقررات بازدارنده 2 ،راهكار
اصلي مديريت بحــران آب در كل حوضههاي كرخه
و كارون است در غيراين صورت با توصيه و همدردي
گرهي از مشكالت مردم گشوده نخواهد شد.

حجم مخزن سد كرخه در تراز نرمال 5273ميليون
مترمكعب است .موجودي مخزن در انتهاي شهريور99
كه سال پربارانتري بود3055 ،ميليون مترمكعب بود.
در برنامه مديريت منابع و مصارف ســد ،پيشبيني
ورودي 4403ميليــون مترمكعــب طــي ماههاي
مهر 1399تا پايان شــهريور 1400صــورت گرفته
بود اما تا پايان تيرماه امســال تنهــا 2480ميليون
مترمكعب تحقق يافت .بهعبارتي ورودي سد كرخه
57درصد در سال آبي گذشــته و 48درصد در دوره
آماري ميانمدت شد.
بهگفته شاهپور رجايي ،رئيس حوضه آبريز رودخانه
كرخه و مرزي غرب ،بــا توجه به كاهــش بارش در
اين حوضه آبريز ،مجموع مصارف پيشبيني شــده
تا پايان تيرماه 1400اصالح شــد و به 2800ميليون
مترمكعب كاهش يافت .حجم خروجي سد كرخه تا
پايان تيرماه 2920ميليون مترمكعب است و بالغ بر
 2ميليارد مترمكعب آن به بخش كشاورزي اختصاص
يافته است.
او نيز با اشــاره به تخليه 635ميليون مترمكعب آب
از خرداد تا شــهريور پيش رو ميگويد :از اين مقدار
249ميليــون مترمكعب آب براي محيطزيســت و
پايداري جريان آب201 ،ميليون مترمكعب ســهم
كشاورزي165 ،ميليون مترمكعب مختص به شرب و
20ميليون مترمكعب نيز سهم صنعت است .عالوه بر
اين براي بهبود كيفيت آب شرب شهرها و روستاهاي
برخوردار از طرح غدير و برداشت مستقيم از رودخانه و
جلوگيري از مشكالت كمي و كيفي آب شرب از اوايل
تيرماه ،ميزان تخليــه آب از 60مترمكعب در ثانيه به
75مترمكعب در ثانيه (6.5ميليون مترمكعب در روز)
افزايش يافته است .به بيان سادهتر؛ با افزايش برداشت
آب شرب از سد كرخه ،حجم كل تخليه طي ماههاي
خرداد لغايت شــهريورماه سالجاري از 635ميليون
مترمكعب مصوب به قريــب 756ميليون مترمكعب
افزايش مييافت .از ســوي ديگر طبــق برنامهريزي
و مصوبه كارگروه اســتاني ســازگاري با كم آبي ،به
مقدار 750ميليون مترمكعب آب بايد براي شهريور
و سال آبي بعدي كه براساس نظر سازمان هواشناسي
كمتر از شرايط نرمال پيشبيني شده ،ذخيره كنيم.
حجم ذخيره پايان سال آبي براي تامين نياز شرب و
تخصيص زيستمحيطي و كشت پاييزه سال آبي بعد
لحاظ ميشود.
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كيانوش عياري از پخش سريال «87متر» از هفته دوم مردادماه خبر داد
فهيمه پناهآذر

روزنامه نگار

ن ماه تابستان؛ پيكهاي پي در پي كرونا؛ تعطيالت
دومي 
تابستاني و تعطيليهاي ناگهاني ستاد كرونا و در آخر هم
زندگی هایی كه با روزمرگي خاصي عجين شدهاند .بهنظر
همهچيز بههم ريخته اســت و هيچچيزي ســر جايش
نيســت .حاال ميماند برنامههاي تلويزيون؛ تلويزيوني
كه شايد براي خيليها محلي براي گذراندن وقت باشد.
در شبهاي نسبتا كوتاه تابستان سه شبكه اصلي سيما
سريالهاي خود را پخش ميكنند و از هفته دوم مرداد،
شــبكه يك « ۸۷متر» كيانوش عيــاري را روي آنتن
دارد؛سريالي كه بيش از 3سال است درگير توليد بوده و
بهگفته عياري براي پخش آماده است.
بهتازگــي از لوگوي ســريال ۸۷متر به نويســندگي و
كارگرداني كيانوش عياري با طرحــي از روژان ايرجي
رونمايي شده است .براســاس اعالم صفحه رسمي اين
سريال در فضاي مجازي ،پخش اين مجموعه از مرداد و
بعد از پايان سريال «دودكش» برزو نيكنژاد از شبكه يك
سيما آغاز ميشود و البته تاكنون خبري رسمي در اين
خصوص از سوي شبكه پخشكننده اعالم نشده است.
عياري درباره زمان پخش سريال به همشهري ميگويد:
«ســريال از دهم مردا د پخش خود را آغــاز ميكند و از
شــبكه يك روي آنتن ميرود» .وي همچنين توضيح
ميدهد« :در اين مــدت حين تصويربرداري ســريال
نزديك به ۱۱ماه تعطيلي داشتيم كه يكي از اين وقفهها
بهدليل ويروس كرونا بود» .او در چند سال اخير در اكران
فيلمهاي سينمايي ،كمترين شــانس را داشته و دارد.
2فيلم «خانه پدري » و «كاناپه» عياري در حالي به اتمام
رسيد كه اولي حاشيههاي زيادي را از سال ۸۹تاكنون در
اكران داشت و درنهايت با اكران بسيار محدود ،آنهم در
يك يا 2سانس جشنوارهاي به پايان رسيد .فيلم دوم اين
فيلمساز هم بهدليل استفاده بازيگران زن از كالهگيس
اجازه اكران نگرفت .آخرين ســاختهاش براي تلويزيون
«روزگار قريب» بود كه يكســريال پرطرفدار بهشمار
ميآيد و عياري بعد از ۱۳ســال ،با  ۸۷متر قرار است به
تلويزيون بازگردد؛ سريالي كه شــنيده شده حتي اسم
اوليهاش نيــز از زير تيغ تيز مميزان تلويزيون گذشــته

عشق و نفرت در قهرمان

است .اين سريال ۴۰قســمتي مرداد سال ۹۶در تهران
كليد خورد .در طول ســاختش 2بار متوقف شد؛ يكبار
بهدليل نبود بودجه كافي و بار ديگــر بهدليل وضعيت
قرمز در پي شيوع كرونا .عياري در پاسخ به اين سؤال كه
تا اين زمان مشكلي براي پخش پيش نيامده ،ميگويد:
«مشكلي نبوده و قرار است نهم يا دهم مردادماه پخش
سريال آغاز شود».

چرا جامعه خشمگين به كسي رحم نميكند

مورد عجيب
فرهادي بودن

گاندو برميگردد

عالوه بر پخش ســريالهاي «دودكش» از شبكه يك و
«زندگي زيباست» از شبكه دوم ســيما ،پخش سريال
«گاندو» از ۳۱تير بدون اعالم قبلي آغاز شــد .پيش از
اين ،در نوروز ۱۴۰۰فصل دوم سريال در ۱۳قسمت روي
آنتن شبكه ســه رفت .در پايان اين ۱۳قسمت از سوي
شبكه سه ،وعده داده شد كه باقي قسمتهاي اين سريال
جنجالي پس از انتخابات روي آنتن خواهد رفت .حاال قرار
است اين سريال در 40قسمت پخش شود.
روزگار جواني بدون كارگردان

عالوهبر سريالهايي كه روي آنتن هستند ،چندين سريال
در حال ساخت نيز وجود دارد .كرونا باعث شده برخي از
سريالهايي كه در حال توليد هستند زمان تصويربرداري
بيشتري صرف كنند و گاهي نيز مبتالشدن به كرونا كار را
به عقب مياندازد .يكي از اين سريالها «روزگار جواني»
به كارگرداني اصغر توسلي است .وي به كرونا مبتال شده
و گروه منتظر بهبود حال او هستند.
دوباره جشن سربرون

هرچند وضعيت از سرگيري تصويربرداري سريال «جشن
سربرون» متفاوت است ،اما حســين محجوب با توجه
به اينكه حين اسبســواري دچار صدمه شده بود ،حاال
حالش بهبود يافته و گروه قرار است توليد اين سريال را
از سر بگيرد .جشن سربرون مجتبي راعي كه يكسريال
تاريخي بهحســاب ميآيد ،دو ســال اســت كه درگير
تصويرسازي بوده و سازندگان عنوان ميكنند كه كرونا
باعث شده روند توليد طوالنيتر شود.
سريالي درباره كرونا

در روزهــاي اخير توليد دو ســريال نيز كليــد خورد.
«سوجان» در چند فصل به نويســندگي و كارگرداني
فريدون حسنپور ساخته ميشود .اين سريال 63قسمت
دارد و گفته شده 200ميليارد ريالي براي توليد
فصل اول تخصيص يافته كه 50درصد
آن از منابــع اســتاني و ۵۰درصد از
منابع متمركز ســازمان صداوسيما
تأمين ميشود .ســريال ديگري نيز
با عنــوان «ابر ميبــارد» در گيالن
كليد خورده اســت .موضــوع اين
سريال درباره ويروس كروناست و در
۱۸قسمت به نويسندگي مهدي بهپور
و تهيهكنندگي و كارگرداني محمدرضا معيني ساخته
ميشود .براي ساخت سريال ابر ميبارد ۳۰ميليارد ريال
اعتبار از منابع استاني اختصاص يافته است.

جمال رهنمايي
روانشناس

واكنشهاي افراطي در مخالفت و
حمايت از «قهرمان»
ياور يگانه
روزنامهنگار

زماني كه اصغر فرهــادي جايزه
سينما اسكار بهترين فيلم غيرانگليسي
زبــان را بــراي «جدايي نــادر از
سيمين» در سال 2012برد ،سيل تبريكها و
تحســينها بود كه به سمتش ســرازير شد؛ از
مرحوم عباس كيارستمي تا مرحوم محمدرضا
شــجريان ،از برد پيت و آنجلينا جولي تا مريل
اســتريپ و رابرت دنيرو ،از مسعود كيميايي تا
داريوش مهرجويي ،از علــي كريمي تا مهدي
مهدويكيا ،از نيكوالي ساركوزي (رئيسجمهور
وقت فرانسه) تا ويكتوريا نولند (سخنگوي وقت
وزارت خارجه اياالت متحده) ،از سيدحســن
خميني تا سيدمحمد خاتمي ،از مجيد مجيدي
تا جواد شمقدري و دهها چهره مطرح ديگر اين
دستاورد بزرگ را به فرهادي تبريك گفتند و او
را ســتودند .در آن زمان حجم ســتايشها از
فرهادي چنان بود كه هر نقد يا مخالفتي با فيلم
او به غرضورزي سيســتماتيك بــا فرهادي و
دوستداران او تعبير ميشد.
فرهادي در آن ايام همچون شــجريان نمادي
از مردم بود كه بهرغم ميل كســاني كه دوست
نداشتند موفقيش را ببينند ،به موفقيت رسيده
بود .اما اينبار و در سال 2021كه فرهادي جايزه
بزرگ جشنواره كن را براي «قهرمان» از آن خود
كرد ،ديگر خبري از آن مدايــح نبود .در فضاي
مجازي ،عدهاي فرهادي را بهخاطر سخن نگفتن
از وضعيت خوزســتان به محافظهكاري و حتي
سازشكاري متهم كردند و جايزه او را بيارزش
خواندند .در مقابل ،عدهاي ديگر وظيفه فرهادي
را نه انديشه با ذهن مخالفانش بلكه فيلم ساختن
و بيان عقايد خودش عنــوان كردند و به دفاع از
فرهادي پرداختند .اخيرا هم در اقدامي بيسابقه
بعد از كسب جايزه بزرگ جشــنواره كن براي
فيلم «قهرمان» ،بنرهايي به پيشــنهاد كانون

كارگردانان خانه ســينما و با موافقت سازمان
زيباســازي شــهر تهران براي اين فيلم و اصغر
فرهادي در برخي نقاط تهران نصب شده است.
اين بار هــم ،بهرغم جنــگ و جدلهاي فضاي
مجازي درباره فرهادي ،عدهاي از سياســيون و
سينماگران موفقيت فرهادي را تبريك گفتند
ولي نميتوان كتمان كرد كــه اين بار موفقيت
فرهادي در كن بازتاب موفقيتش در اســكار را
نداشت.
جايزه بــزرگ ( )Grand Prixجشــنواره كن
كه توســط داوران به فيلمــي از بخش رقابت
اصلي جشنواره داده ميشــود ،هرچند اعتبار
نخل طال را ندارد ،اما از نظــر اعتبار بعد از نخل
طال قرار ميگيرد .تاكنون كارگردانان نامياي
مثل اســپايك لي (بلككلنزمن) ،نــوري بيلگه
جيــان (روزي روزگاري در آناتولــي) ،آندري
تاركوفســكي (ايثــار) ،ژاك ريــوت (مزاحم
زيبا) ،جوزپه تورناتوره (ســينما پاراديزو) ،تئو
آنگلوپولوس (نگاه خيــره اوليس) ،الرس فون
تريه (شكستن امواج) و بسياري غولهاي ديگر
سينماي جهان اين جايزه را مال خود كردهاند
و قرار گرفتن نام هر كارگرداني در اين فهرست
افتخار بزرگي اســت .فرهادي هم كه امســال
بهصورت مشترك با يوهو كاسمانن ،كارگردان
فيلم «كوپه شــماره »۶برنده اين جايزه شــد،
نام خــود را در كنار نامهاي بزرگــي كه در اين
فهرست به چشم ميخورد جاودانه كرد .ولي از
همان نخستين اكران فيلم در جشنواره ،با وجود
اينكه اغلب واكنشهاي منتقدان ايراني حاضر
در كن و منتقدان خارجي به «قهرمان» نســبتا
مثبت بود ،جوي در فضاي مجازي ايجاد شــد
كه كيفيت فيلم برايش خيلي مهم نبود و با انواع
و اقسام فكت و مغالطه ،مواضع سياسي قاطع و
صريح فرهادي را بــر ديدگاه هنري او ارجحيت
ميداد .برخيها معتقد بودند كه فرهادي حاضر
نيســت با به خطر انداختن حرفه و فيلمهايش
مواضع سياسي آشــكاري اتخاذ كند و به انتقاد

لب بگشايد .فرهادي خود در كنفرانسي خبري
در اينباره گفت كار او بيانيهنويسي نيست و اگر
به جاي فيلم ساختن درباره موضوعي مثل اعدام
نوجوانان بيانيه مينوشت ديگر كسي «شهرزيبا»
را بهخاطر نداشت .اما مخالفان او حاضر به كوتاه
آمدن نبودنــد و در روزهاي بعد ،با گســترش
اعتراضات خوزســتان ،نقدها به فرهادي كه در
كن اشــارهاي به وضعيت مردم اين شهر نكرده
بود بيشتر شــد .آيا همه بزرگاني كه نامشان در
فهرســت كارگردانان برگزيده جايزه بزرگ كن
به چشم ميخورد ،مواضع سياسي منتقدانهاي
داشــتهاند؟ آيا اگر فرهادي در كن ســخناني
ميگفت كه ادامه فيلمســازياش را در ايران با
بنبست مواجه ميكرد كارگردان بهتري ميشد؟
آيا رويكرد فرهادي در پرداختن به مسائل جامعه
ايراني بدون اشــاره به زمينههاي حكمراني كه
به بروز اين مسائل منجر شــده صادقانه است؟
كشــمكشها بر ســر وضعيت بغرنج فرهادي
همچنان ادامه دارد.
عدهاي تصميــم گرفتند نارضايتيشــان را از
فرهادي با دادن نمره يك به «قهرمان» در پايگاه
اينترنتي  IMDbنشان دهند .اين در حالي است
كه فيلم آخر او هنوز جز كن در جايي به نمايش
درنيامده و سايت  IMDbنيز در روزهاي گذشته
كه متوجــه غيرعادي بودن تعــداد امتيازهاي
پايين فيلم فرهادي شــد ،امكان امتياز دادن به
اين فيلم را تا زمــان نمايش عمومي آن متوقف
كرد .از ســوي ديگر ،نصب بنرهايــي در تهران
براي تبريك به فرهادي نشــان ميدهد كه اين
رشته سر دراز دارد و در زمان اكران عمومي فيلم
فرهادي در ايران دوباره بايد شاهد واكنشهاي
افراطي مخالفان و موافقان وي باشــيم .شــايد
استقبال مردم از فيلم فرهادي در اكران عمومي
در شرايطي كه كرونا فعال در ايران وجود دارد و
ســينما رفتن نوعي خطر كردن و بياحتياطي
محسوب ميشود ،نوعي وزنكشي براي مخالفان
و دوستداران او باشد.

هاراگيري در افتتاحيه

اخراج كارگردان مراسم ،يك روز قبل از آغاز المپيك عجيبترين كار ژاپنيها بود
كنتارو كوباياشي

كنتارو كوباياشــي،
آرش نهاوندي
روزنامه نگار
كمديــن بازيگــر و
كارگــردان تئاتــر
مشهور ژاپني كه در اين دوره از برگزاري مسابقات
المپيك ،كارگرداني برنامههاي هنري افتتاحيه و
اختتاميه المپيك  ۲۰۲۰توكيو را عهدهدار شــده
بود ،يك روز مانده به مراسم افتتاحيه اخراج شد.
دليل اخراج او انتشــار ويدئويي قديمي در سال
 1998عنوان شــده كه در آن كوباياشي با كشتار
يهوديان (هولوكاســت) در جنــگ جهاني دوم
توسط آلمان نازي شــوخي ميكند .او در بخشي
از اين ويدئــو رو به همكار خــود ميكند و ضمن

اشاره به عروســكهاي كاغذي به وي ميگويد:
ن عروســكها متعلق به همان زماني هســتند
اي 
كه گفته بــودي بياييم هولوكاســتبازي كنيم.
كوباياشي در پي انتقاد سيكو هاشيموتو ،سرپرست
المپيك توكيو مبنــي بر اينكــه در اين ويدئوي
قديمي واقعيتهاي تلخ تاريخ به ســخره گرفته
شده ،اخراج شد .كوباياشــي پس از بركنارياش
در اظهاراتي گفت :ســرگرمي نبايد به قيمت آزار
ديگران تمام شود .متوجه انتخاب اشتباه كلمات
خود در گذشته هســتم ،حرفهاي غلطي بود و
از آن پشــيمانم .نخســتوزير ژاپن نيز اظهارات
كوباياشي در اين ويدئوي قديمي را اهانتآميز و

غيرقابل پذيرش توصيف كرده است.
با كنار گذاشته شدن كنتارو كوباياشي ،تكاپو براي
يافتن جانشــين او در برگزاري مراسم افتتاحيه
المپيك آغاز شــد .چنــد روز پيــش از بركناري
كوباياشي نيز يكي از آهنگسازان مراسم افتتاحيه
المپيك بهدليل آنكه مشخص شد همكالسيهاي

«قهرمان» ســاخته تازه اصغر فرهادي
داســتان يــك آدم عادي اســت كه
امانتداري و عملكرد اخالقي او در برابر
پولي كه اتفاقا خيلي هم به آن نيــاز دارد ،آدمهاي اطرافش را به
وجد ميآورد و از او يك قهرمان ميسازد.
پول سوژه داستانها و فيلمهاي زيادي بوده است .پولي كه معموال
خيلي زياد است و آدمها و يا گروههايي بر سر بهدست آوردن آن
رقابت ميكنند .چرا اين داستانها خيلي جذاب هستند و معموال
مخاطب زيادي پيدا ميكنند؟ پول در اين داستانها يك وسيله
است ،وســيلهاي كه ميتواند شــما را قدرتمند كند .قدرتي كه
بياندازه ،بيپايان و غيرقابل كنترل هم هست .دانشمندان حوزه
روانشناسي انگيزش و هيجان انسان معتقدند :قدرت ،پيشرفت و
رابطه  3انگيزه اصلي انسانها براي زندگي هستند .از سويي ديگر
قدرت معموال همپوشاني فراواني با اعمال خشونت دارد و همواره
الزمه حفظ قدرت داشتن مقدار الزمي از خشونت و قوه قهريه نيز
قلمداد شده است .از اين نگاه خشــونتي كه براي كسب قدرت و
برتري بخشيدن بهخود نياز داريم ،يك ميل فراگير انساني است
كه هر چند نميتوان از داشتن آن اظهار خوشحالي كرد اما داشتن
آن بهمعناي واقعي كلمه ما را راضي و خشــنود ميسازد .هر چه
تهديد براي بقاي ما بيشتر باشد ،اين خشونت ضروريتر و توجيه
پذيرتر هم خواهد شد.
اين تمايل  2وجهي به خشونت براي كسب قدرت (پول) ميتواند
همزمان  2ميل را در ما ايجاد كند كه هم آن را از ته دل دوســت
داشته باشــيم و هم براي جلوگيري از دســت يافتن ديگران به
آن ،آن را تقبيح كنيم .وجود ايــن تمايل  2وجهي در ما ميتواند
افزايش خشــونت در جوامعي كه مسائل بيشــتري بقاي آنها را
تهديد ميكند و يا تمايل به كســب قدرت در آنها بيشتر است،
توجيه كند .ماجراي داســتان فيلم قهرمــان و برخوردهايي كه
در جامعه خودمان با اصغر فرهادي و جايزه بينالمللي آن شــد
نيز در همين قالب نظري امــكان تبيين دارد .مردمي كه از اقدام
پول از آســمان رسيده به صاحبش
اخالقي رحيم در بازپرداخت ِ
او را تحســين ميكنند از تناقض دروني خود در خشم اين اقدام
عجيب و پرداخت نكردن بدهياي كه بابــت آن به زندان افتاده
نيز رنج ميبرند .اين دوگانگي در برخورد با موضوع كسب جايزه
جشنواره كن براي فيلم قهرمان نيز به چشم ميخورد و خشمي
كه بيشتر بهدليل ناتواني در بهدست آوردن چنين موفقيتهايي
اســت خودش را در قالب بياهميت جلوه دادن و يا غيرواقعي و
سفارشي بودن اين موفقيت نشان ميدهد.

معلول خود در دوران مدرسه را آزار ميداده است،
ناگزير به استعفا شده بود.
درماه مارس ســالجاري نيز هيروشي ساساكي،
مدير هنري مراسم افتتاحيه المپيك پس از آنكه
پيشنهاد حضور نائومي واتانابه -يك كمدين زن
فربه ژاپني  -را در مراســم افتتاحيــه در هيئت
«خوك المپيكي» داده بود ،ناگزير شــد از مقام
خود اســتعفا دهد .او بعدا بهدليل اين اظهاراتش
عذرخواهي كرده بود.
يوشــيرو موري ،رئيس كميته برگزاري المپيك
توكيــو نيز بهدليــل آنكه در ســخناني در جمع
خصوصي گفته بود كه زنان زيــاد حرف ميزنند
و به همين دليل رودررو شــدن با تعداد زيادي از
زنان كه در هيأترئيسه اين كميته حضور دارند،
زمان زيادي ميبرد ،با انتقادات زيادي مواجه شد و
ناگزير از مقام خود استعفا داد.

مراسم افتتاحيه اين دوره از المپيك بسيار كوتاه و
نسبت به ادوار گذشته سادهتر بود .پس از 40دقيقه
رژه كشــورهاي شــركتكننده در ايــن دور از
مسابقات آغاز شد .جان لجند و كيت اوربان ،آهنگ
آرمانشــهري ،خاطرهانگيز و نوستالژيك« ،تصور
كن»()Imagineرا كه در اصل از مشــهورترين و
بهيادماندنيترين آهنگهاي اجرا شــده توسط
جان لنون ،خواننده ســابق گروه بيتلز اســت در
بخشي از اين مراســم اجرا كردند .اين آهنگ در
المپيك  2012لندن نيز اجرا شــده بود .نســخه
جديدي از آهنگ «بالهاي پرواز» به خوانندگي
«ســوزان بويل» آوازهخوان خواننده اسكاتلندي
نيز در ورزشگاه المپيك پخش شد و پس از پخش
اين آهنگ بهطور نمادين كبوترهــاي زيادي به
نماد صلح و دوستي در آســمان ورزشگاه به پرواز
درآمدند.

شنيدن بال رؤيايي عشق

از همكاري شجريان با كيوان ساكت تا برنامه استعداديابي
برادران پورناظري
قرار بود همايون شجريان
موسيقي با همــكاري ســهراب
ناظري آلبوم جديدي را
توليد كند اما بــا توجه به فعاليتهاي
هنري جداگانه اين دو هنرمند بهنظر
ميرسد به زودي آلبوم جديدي توليد
شــود .هر چند اين روزهــا همايون
شجريان با فردين خلعتبري براي تولد
يك آلبوم مشــترك مشــغول بهكار
هستند.
بهگزارش همشــهري ،پروژه «جايزه
موســيقي جــم» كاري از تهمورس
پورناظري و تهيه كنندگي ســهراب
پورناظري پس از گذشت ۳ماه از پيش
توليد آن در سكوت خبري كليد خورد.
طبق اعالم روابطعمومي برنامه «جايزه
موسيقي جم» بيش از يك سال است
كه پروژه تحقيقات آن در حال انجام
است و تا به امروز شــهرداد روحاني،
تهمورس پورناظري و عليرضا قرباني
به اين پروژه پيوستهاند و طي روزهاي

آينده اســامي ديگر داوران و استادان
اين پروژه اعالم خواهد شد.
ايــن پــروژه قــرار اســت ميزبــان
استعدادهاي خوانندگي و نوازندگي در
همه حوزهها و سبكها باشد كه داوري
و پرورش استعدادها توسط خُ برهترين
استادان موسيقي ايران انجام خواهد
شــد .فراخوان ثبت نام استعدادهاي
برنامه «جايزه بزرگ جم» از ۷مرداد
آغاز و نحوه ارسال آثار متقاضيان طي
روزهاي آينده از طريق صفحه رسمي،
سايت و رسانههاي معتبر اطالعرساني
خواهد شد .شــهرداد روحاني ،رهبر
اركستر و آهنگســاز ،عليرضا قرباني
خواننده موســيقي ايرانــي ،برادران
پورناظري و تني چنــد از هنرمندان
در ســبكهاي گوناگون كه اســامي
آنان طي روزهاي آينده منتشر خواهد
شد ،هنرمندان جوان را در اين پروژه
همراهي و راهنمايــي خواهند كرد.
حســن معجوني ،كارگردان هنري و

مصطفي شريفي ،تهيهكننده اجرايي
در كنــار گــروه توليد اين پــروژه را
همراهي ميكنند.
همچنين همايون شــجريان هم در
صفحه شخصي خود خبر داده كه قطعه
«بال رؤيايي عشق» را منتشر كرده .او
گفته اســت كه اين اثر را به دختران

همدم كه تحت سرپرستي يك مؤسسه
خيريه توانبخشــي هســتند ،تقديم
ميكند .اين اثر با آهنگســازي كيوان
ساكت ،تنظيم براي اركستر غالمرضا
صادقي ،شعر فريدون مشيري ،طرح
گرافيك بيژن حناب و خوشنويســي
مجتبي سبزه توليد شده است.
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جهاننما
آوارگي؛ سهم مردم افغانستان از جنگ
همزمان با ادامــه درگيريهــا در مناطق مختلف افغانســتان،
وزارت امــور مهاجران اين كشــور اعــام كرده كه دســتكم
36هزارو500خانــوار افغان طي 4ماه گذشــته ،آواره شــدهاند.
بســياري از اين خانوادهها از ســاكنان شــهرهاي نيمه شمالي
افغانستان هستند كه طي ماههاي گذشــته ،صحنه درگيريها
ميان نيروهاي طالبان و نيروهاي دولتي بودهاند .با هشدار نهادهاي
بينالمللي در مورد ادامه جنگ و احتمال آواره شدن عده بيشتري
از مردم ،تاجيكستان ضمن تقويت مواضع نيروهاي نظامي خود در
مرز با افغانستان ،اعالم كرده در حال آمادهسازي خود براي پذيرش
آوارگان افغان است .دولت تاجيكســتان اعالم كرده كه در حال
ساخت چند كمپ براي پذيرش 100هزار آواره است.
با ادامه حمالت طالبان به شــهرها ،منابع رسانهاي در افغانستان
ميگويند كه اكنون كنترل بيش از 220شهر ،در اختيار طالبان
اســت .به اين ترتيب ،كنترل بيش از نيمي از خاك افغانســتان
بهدست طالبان افتاده اســت .دولت روي 110شهر كنترل كامل
و در بيش از 70شــهر درگيريها ادامه دارد .به گزارش تلويزيون
طلوع افغانســتان ،وزارت دفاع اين كشــور در حال نهايي كردن
طرحي براي بازپسگيري مناطقي است كه به دست طالبان افتاده
است .اين طرح با بازسازي و تقويت نيروهاي نظامي طي  3تا  6ماه
اجرا ميشــود .تمركز اين طرح در گام نخست روي تامين امنيت
شهرهاي بزرگ و مراكز استانها ،بازپسگيري كنترل شاهراهها
و پاكسازي مناطق مرزي و گذرگاههاي مرزي در شمال ،شرق و
جنوب از حضور نيروهاي طالبان است.
همزمان ،مذاكرات صلح افغانستان در قطر نيز ادامه دارد اما نتيجه
مشخصي از اين گفتوگوها حاصل نشده است .سهيل شاهين ،يكي
از مذاكرهكنندگان ارشــد طالبان ،در گفتوگو با آسوشيتدپرس
گفته است كه اين گروه خواستار جنگ داخلي در افغانستان نيست.
شاهين تأكيد كرده تا زماني که دولت فعلي از قدرت كنار نرود و
ساختار حكومت ايده آل افغانستان در مذاكرات مشخص نشود ،از
آتشبس خبري نيست .اين در حالي است كه دولت اشرف غني نيز
خود را منتخب مردم ميداند و اعالم كرده؛ حاضر به كنارهگيري
از قدرت نيست.
با ادامه بنبست كنوني در مذاكرات ،مردم افغانستان نگران كشيده
شدن جنگ به مناطق مسكوني هستند؛ وضعيتي كه ديروز در بلخ
رخ داد .پيش از اين سران طالبان و نمايندگان دولت توافق كرده
بودند مانع از آسيب رسيدن به مردم شوند.

بهار ديجيتال ايران را خزان نكنيد
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سيل؛ مهمان هميشگي آلمان

جهان زير سيل

همزمان با برآوردهاي تكاندهنده از خسارت در آلمان ،كارشناسان گفتهاند كه سيل بعد از اين مهمان
دائمي اين كشور خواهد بود

جواد نصرتي
روزنامهنگار

زخمي كه سيل به آلمان وارد كرده،
گزارش هنوز تازه اســت و روزبهروز خبرهاي
ويرانكننــده ،به مردم اين كشــور
يادآوري ميكند كه روزگار عوض شده است؛ نهتنها
سيل چندين ميليارد يورو خسارت تحميل كرده،
كه اميدها براي نجات 155مفقــود اين حادثه هم
عمال از بين رفته است .به گزارش گاردين ،يك هفته
بعد از سيل ويرانگر در غرب آلمان ،جستوجو براي
يافتن مفقودان اين حادثه مرگبار ادامه دارد ،اما افراد
كمي در تيم نجات ،اميدي به كشف قربانيان مفقود
دارند .درواقع رئيس سازمان امداد و مقابله با بحران
آلمان گفته اســت كه انتظار ندارد تيمهاي نجات،
گمشدههاي بيشتري را زنده پيدا كنند.
سيل در آلمان بعد از آن روي داد كه به اندازه 2ماه،
در 2روز در غرب اين كشــور بــاران باريد .بارش
سيلآساي بارانكه گفته ميشود بهخاطر تغييرات
اقليمــي روي داده ،چنان بوده كه ايســتگاههاي
هواشناســي از ثبت آن ناكام بودهانــد؛ چون اصال
براي ثبت اين ميزان بارش ساخته نشدهاند و البته
بسياري از اين ايستگاهها را هم سيل برده است.
پيامد اين فاجعه ،مرگ تأييد شــده 171نفر بود و
حاال بايد به اين تعــداد155 ،مفقودي را هم اضافه
كرد.

اين سيل ،بدترين فاجعه طبيعي آلمان در 50سال
اخير است كه دسترســي صدها هزار نفر در غرب
اين كشــور را به آب آشــاميدني ،برق و گاز قطع
كرده است.
چهره واقعي بحران ،حاال كــه آب فروكش كرده،
كمكم خودش را نشان ميدهد و تخمين خرابيهاي
آن ،مردم را حيرتزده كرده است.
بســياري از زيرســاختها در مناطق سيلزده از
بين رفتهاند و اوضاع چنان وخيم است كه اتحاديه
پزشــكان در آلمان درباره كمبود كادر و تجهيزات
پزشكي در مناطق سيلزده هشدار داده است.
دولت آلمــان ،فعــا 200ميليون يــورو بودجه
اضطراري براي جبران خسارتهاي وارده اختصاص
داده و اوالف شولتز ،وزير دارايي فدرال گفته است
كه دولت براي كمكهاي بيشتر آماده است.
پيش از اين هــم دولتهاي محلــي در ايالتهاي
سيلزده 200ميليون يورو بودجه اضطراري براي
جبران خسارات سيل اختصاص داده بودند.
با اين حال،اين رقمها در مقابل خسارتهاي سيل،
عمال چيزي به شمار نميروند .جيديوي ،اتحاديه
صنعت بيمه در آلمان تخمين زده است كه خسارات
بيمهاي اين ســيل ،بين 4تا 5ميليارد يورو خواهد
بود .اين تخميــن ،ايالتهاي جنوبيتــري مانند
باواريا و ساكسوني را بهحساب نياورده است .عالوه
بر آن ،فقط حدود 45درصد خانهها در آلمان بيمه
سيل هستند.

بحران سياسي

حجم عظيم خســارتها و اين نكته كه مردم اصال
براي وقوع ســيل آماده نبودند ،انتقادها را متوجه
دولت مركزي و دولتهاي محلــي كرده و مردم از
اينكه سيل بدون هيچ هشداري آنها را در بر گرفته
بهشدت عصباني هستند.
در يك نظرسنجي كه به سفارش روزنامه بيلد انجام
شده،دوســوم مردم آلمان گفتهاند كه بهنظرشان
سياستگذاران فدرال و محلي در محافظت از جوامع
محلي در برابر سيل كمكاري كردهاند.
انتقادها بهخصوص از دولت مركزي زياد بوده است
و منتقدان از هورســت زيهوفر ،وزير كشور آلمان
درخواست كردهاند بهخاطر بيكفايتي استعفا بدهد.
او در يك كنفرانس خبري گفته است كه مردم نبايد
نگران كمبود پول براي بازســازي باشــند؛ «مردم
بهخاطر اينكه در شرايطي مثل اين كمك دريافت
كنند ،ماليات ميدهند».
مهمان هميشگي

با وجود اين دعواهاي سياســي ،كارشناســان در
نگاهي كالنتر هشدار دادهاند كه سيلهاي عظيم،
بهخاطر تغييرات اقليمي ،ديگرپديدهاي بومي در
آلمان خواهند بود و مردم بايد ياد بگيرند در شرايط
جديدي زندگي كنند.
به گزارش اشــپيگل،اينطور نيســت كه اين سيل
به يكباره از ناكجا آمده باشــد؛ چون اقليمشناسان

كيوسك

اين فقط آلمان نبوده كه گرفتار ســيل شده و
كشورهاي ديگري هم در سراسر دنيا گرفتار
سيل هســتند .همزمان با آلمان ،بلژيك هم
گرفتار ســيل بود و در لوكزامبورگ و هلند
هم هشدار سيل اعالم شــد .حاال در تركيه،
سيل در منطقه درياي ســياه ،باعث تخليه
مناطق مختلفي شــده و 6كشته و يك مفقود
به جا گذاشته است .همزمان در هند ،سيل و
همينطور رانش زمين يك فاجعه به جا گذاشته
و دستكم 136نفر به همينخاطر جان خود را
از دست دادهاند .در فيليپين هم سيل ،زندگي
ميليونها نفر را تحتتأثير قرار داده اســت و
مقامات دهها هزار نفر را به همينخاطر جابهجا
كردهاند .در مركز چيــن هم دهها نفر بهخاطر
سيل جان خود را از دست دادهاند.
در هند ،حدود 40نفــر در اطراف بمبئي جان
خود را از دست دادهاند و 30نفر هم در اياالت
ساتارا قرباني شدهاند .مقامات در اين كشور تا
صبح ديروز 90هزار نفر را بهخاطر ترس از سيل
جابهجا كرده بودند .در بخشهايي از سواحل
غربي هند ،در طول 24ساعت594 ،ميليمتر
باران باريده است.
در مركز چين ،تعداد قربانيان به دســتكم
33نفر رســيده و نزديك به 10نفر هم مفقود
شدهاند .ميليونها نفر در استان هنان مجبور
به جابهجايي شدهاند .در ژنگژو مركز استان،
12نفر در متروي شهر قرباني سيل شدند و جان
خود را از دست دادند .ســازمان هواشناسي
در چين پيشبيني كرده اســت كه بارشهاي
سيلآسا همچنان در اين منطقه ادامه داشته
باشد و به همينخاطر پيشبيني ميشود تعداد
قربانيان در اين استان افزايش يابد.

روزنامه نيويوركتايمز [آمريكا]

آفريقا؛ جا مانده واكسيناسيون

درحاليكه كشــورهاي ثروتمند جهان
درحال برنامهريزي براي تزريق دوز سوم
واكســن كرونا براي مقابله با گونههاي
جديد ويروس هســتند ،كشــورهاي
آفريقايي حتي در تامين واكسن دوز اول
هم دچار مشكل شدهاند .نيويوركتايمز
به كشورهاي ثروتمند هشدار داده كه
بحران كرونا يك بحران جهاني است و
اگر همه مردم جهان واكســينه نشوند،
ويروس همچنــان در گونههاي جديد
تكرار ميشود.

و هواشناســان پيشتر درباره تغييرات عمده آب و
هوايي در اين كشور هشدار داده بودند ،اما هيچكس؛
نه مقامات و نه مردم آن را جدي نگرفته بودند.
آلمان تا همين يكي ،دو ســال پيش در شــرايطي
بود كه انــگار هنــوز در دهه 90ميالدي اســت.
هشــدار درباره تغييرات اقليمي فــراوان بود ،اما
عينيت نداشــت .همهجــا صحبــت از پيامدهاي
تغييــرات اقليمي بــود ،اما كســي آن را خطري
جدي نميپنداشت؛ تا اينكه ســرانجام ،تغييرات
اقليمي هم به آلمان رســيد .اوضاع در آلمان ،يكي
از ثروتمندترين كشورهاي دنيا ،چنان نگرانكننده
است كه اخيرا يك سياستمدار در جمع خبرنگاران
گفته كه كشورش بايد از بنگالدش الگوبرداري كند؛
كشوري كه مدتهاست طعم تلخ تغييرات اقليمي را
چشيده است و توانسته بهصورت چشمگيري تعداد
قربانيان سيل را كاهش دهد.
عالوه بر اقدامات پيشگيرانه ،آلمان بايد اين ذهنيت
را هم پرورش دهد كه ســبك زندگي در اين كشور
ممكن است براي هميشــه تغيير كند .براي نمونه،
كرانههاي رودهايي مانند «آر» كه مدتها يكي از
دلپذيرترين مكانها براي ســكونت و زندگي بوده،
حاال ديگر مناطقي خطرآفرين هستند كه زندگي در
آنها ،بدون احتياط ،ميتواند مرگبار باشد.
سيل اخير ،نشــان داد كه آلمان بايد خود را براي
زندگي در شرايط سخت آب و هوايي آماده و رويكرد
مردم و دولت هم بايد تغيير كند.

روزنامه اينديپندنت [انگليس]

انگليسيها؛ بيرغبت به سفر

اينديپندنت نوشــته كه با وجود پايان
محدوديتهاي سراسري در انگليس و
بازگشايي تمام كسبوكارها ،مردم اين
كشور تمايلي برای سفر به خارج ندارند؛
موضوعي كه باعث شــده شركتهاي
هواپيمايي همچنان زيانده بوده و اميدي
به بهبود اوضاع نداشته باشند .هرساله
فرودگاههاي انگليــس در اين زمان از
تابستان ،شــلوغترين روزهاي خود را
ثبت ميكردند.

بوكارها
خسارت طرح اينترنت مجلس براي كس 

نبود جايگزينهاي مناسب

در شرايط اقتصادي كنوني طرح جنجالي مجلس براي اينترنت ميتواند كسبوكارهاي خرد
كشور را دچار مشكالت فراواني كند و به درآمد روزانه ميليونها كاربر ضرر بزند
عمادالدين قاسميپناه

خبرنگار

عالوه بر انتقادات بسياري كه
فناوري از طرح «حمايت از حقوق
كاربــران و خدمــات پايه
كاربــردي فضــاي مجــازي» از زواياي
مختلف مطرح ميشود ،يكي از مهمترين
موضوعــات ،مســئله آســيب بــه
كســبوكارهاي خــرد اســت كــه در
پلتفر مهايي مانند اينســتاگرام فعاليت
ميكننــد .اين پلتفرمها توانســتهاند در
شرايط نامناسب اقتصادي و نبود اشتغال،
بخش قابلتوجهي از مردم را بهخود جذب
كنند و ممر معاش آنها باشند .محمدجعفر
نعناكار كه حقوقدان و مدير امور حقوقي
يكي از شركتهاي مشهور فناوري كشور
اســت ،عالوه بر انتقاداتي كــه مرتبط با
حوزههاي حريم خصوصي ،حقوق بشري
و سلب اختيار از دســتگاههاي مرتبط با
حوزه فضــاي مجازي به ايــن طرح وارد
اســت ،به مواردي در اين طرح اشــاره
ميكنــد كــه درصــورت تصويــب
كسبوكارهاي خرد در فضاي مجازي را
تحتتأثير قرار ميدهد.
ناآشــنايي تصميمگيــران بــا
كسبوكارهاي مجازي

كميســيوني در طرح «حمايت از حقوق
كاربران و خدمات پايــه فضاي مجازي»
پيشبيني شــده كه از اختيارات وسيع
برخوردار است و از حدود 20عضو تشكيل
شده كه تعدادي از آنها عضو ناظر هستند
و احتماال حق رأي ندارند.
محمدجعفر نعنــاكار ،حقوقدان و وكيل
پايه يك دادگســتري و مديركل ســابق
حقوقي ســازمان فنــاوري اطالعات در
گفتوگو با همشهري با اشــاره به اينكه
16تا 18عضو اصلي در اين كميســيون

حضور دارنــد ،ميگويد« :بــا نصف اين
تعداد (9نفر) جلســات رسميت خواهد
داشــت و با اكثريت آرا كه 5نفر خواهد
بود ،نظاماتي كه قرار است تصويب شود
بــا 5رأي قابليت اجــرا مييابد كه نوعي
فاجعه محسوب ميشــود .چراكه بيشتر
اين افراد با كسبوكارهاي خرد و خانگي
و سوشــیال كامرس آشــنايي ندارند و
نميدانند تصميماتشــان چه باليي سر
كســبوكارهاي خرد ،اســتارتآپها و
SMEها ميآورد».
بهگفته او «تجربه كارگروه تعيين مصاديق
محتواي مجرمانه كه تنها 13عضو داشت
و پــس از مدتي بدون شــور و مشــورت،
موضوعات مصوب ميشد را نبايد فراموش
كرد ،چراكه احتماال اين كميسيون جديد
هم به سرنوشت همان كارگروه دچار خواهد
شــد ».اين حقوقدان به اختيارات مطلق
اين كميسيون و شورايعالي فضاي براي
گســترش مصاديق خدمات پايه كاربردي
اشــاره ميكند كه اصطالحا «رو به آتي»
ميتوانند مصوباتي داشــته باشند كه اين
كار بسيار خطرناك است« ،چرا كه ممكن
است يك كسبوكار كوچك به مرور زمان
با هزينههاي بسيار رشد كند و ناگهان در
مصاديقي قرار بگيرد كه ممنوعه هســتند
يا بايد مجوز بگيرند ».اين در حالي اســت
كه نعنــاكار تأكيد ميكند كــه «فرايند
مجوزدهي در كل دنيا تقريبا از بين رفته و
خودتنظيمگري انجام ميشود ».اين وكيل
پايه يك دادگســتري ايــن موضوع را هم
بسترساز رانت و هم عامل شكست احتمالي
كسبوكارهاي كوچك ،بهويژه با وضعيت
اقتصادي حال حاضر كشور ميداند.
تأييد اينترنت ملي؟

مدير امور حقوقي و قراردادهاي فناپ به
بخشي از طرح اشاره ميكند كه خدمات
پايه كاربردي خارجي مانند فروشگاههاي

اينستاگرامي و تلگرامي بر بستر شبكه ملي
اطالعات ارائه ميشــود اما تأكيد ميكند
كه «مسئله اينجاست كه ما خدمات پايه
كاربردي خارجي نداريم كه روي شــبكه
ملي اطالعات ارائه شــود .آيــا اين همان
اينترنت ملي اســت كه هميشه تكذيب
شده است؟ بهنظر ميرسد كه با اين طرح
به اينترنت ملي مشــروعيت و مقبوليت
ميدهند ،چراكــه قرار بود شــبكه ملي
اطالعات و حتي كسبوكارهاي خردي كه
قرار بود شكل بگيرد ،داخل شبكه داخلي
ايران باشــد ».نعناكار كه دانشآموخته
مقطع دكتري حقــوق بينالملل عمومي
است ،به مادهاي اشاره ميكند كه «همه
اتباع ايراني ملزم بــه تبعيت از اين قانون
هستند ».بهگفته او «براساس اين طرح،
اگر كسي شناسنامه ايراني دارد و بهعنوان
مثال ساكن تركيه است و كسبوكاري در
يك پلتفرم خارجي ،راهاندازي كرده ،تابع
اين قانون خواهد بود .يعني مجازاتهايي
كه در اين قانون تعيين شده ،صرفنظر از
قابليت اجرا ،به اين فرد قابليت تسري دارد
كه متناقض با اصول حقوق بشري است».
نعناكار همچنيــن وظيفه قيمتگذاري،
تعيين تعرفــه خدمات پايــه كاربردي،
خدمات ارتباطــي و فنــاوري اطالعات
از سوي اين كميســيون را خالف قواعد
رقابتي و بازار آزاد ميدانــد .او ميگويد:
«درواقــع با ايــن ماده كســبوكارهاي
كوچك و بزرگ تحتتأثير قرار ميگيرند.
به كسبوكارهاي بزرگ گفته ميشود كه
خدمات خود را براساس يك دامنه قيمتي
ارائه دهند و به كسبوكارهاي كوچك هم
گفته ميشود كه از خدمات پايه كاربردي
خارجي نبايد استفاده كنند .اين اتفاق به
معني نابودي كسبوكارها خواهد بود».
ي براي رانت
زمينهساز 

نعناكار به بخشــي ديگر از طرح اشــاره

تصويرسازي :همشهري /محمدعلي حليمي

واضح اســت كه تدوينكنندگان ايــن طرح در
ادامه از
صفحه اول مجلس تالش كردهاند آنچنان سنگهاي بزرگي
جلوي راه ســرويسدهندگان خارجي بيندازند كه آنها از دريافت مجوز
منصرف شده و به اين صورت بهانه قانوني براي فيلتركردن اين سرويسها
فراهم شــود .مابقي مواد و اجزاي اين طرح همه فرعياتي هســتند كه
فرايندهاي اجرايي و فروع قانوني اين هدف اصلي را شكل ميدهند.
تدوينكنندگان اين طرح ،پشت ژســت حمايت از سرويسهاي بومي
پنهان شدهاند اما واضح است كه اين طرح نهتنها به رشد سرويسهاي
بومي كمك نميكند بلكه به آنها لطمه هم ميزنــد .در روزهاي اخير
بســياري از شــركتهاي ايراني و نيــز نهادهاي صنفــي اين صنعت
رســما اعالم كردهاند كه با اين طرح مخالف هســتند و معتقدند رشد
سرويسهاي بومي در فضايي رقابتي و باز معنا دارد .سرنوشت صنعت
خودرو و بسياري صنايع ديگر كه در فضاي بسته و با حمايتهاي دولتي
كار كردهاند پيش روي ماست .هيچ رشدي در فضاي بسته رخ نميدهد.
عالوه بــر اين ،بخش مهمــي از كســبوكارهاي ايراني در ســاختن
محصوالت و كســبوكارهاي خود از سرويسهاي زيرساختي خارجي
اســتفاده ميكنند .انبوهي از ابزارهاي مختلف خارجي در حوزههايي
مانند تحليل داده ،بازاريابي ،تبليغات ،طراحي ،امنيت ،شبكه و ...هستند
كه كسبوكارهاي بومي براي ســرويس دادن به آنها نياز دارند .دنياي
ديجيتال دنيايي به هم پيوستهاســت .هزاران  APIبهمثابه حلقههاي
اتصال كسبوكارهاي آنالين با هم عمل ميكنند .اينها را قرار است چه
كنيم؟ اساسا تصور داشتن يك زيســتبوم ديجيتال كه با دنيا ارتباط
نداشتهباشد از نظر فني شدني نيست.
بايد درنظر داشــت كه بســياري از خدمات پايهاي فناوري اطالعات،
اساســا در ابعادي فراتر از بازار يك كشــور صرفه دارند .بهعنوان مثال
سرمايهگذاري در حوزههايي نظير پيامرسان ،بازيهاي رايانهاي ،فناوري
مالي ،هوش مصنوعي و اغلب پلتفرمهاي چندسويه ،وقتي توجيه دارد
كه بازار هدف بالقوه بزرگي براي آنها وجود داشتهباشد .بازار ايران آنقدر
بزرگ نيست كه براي رشــد اين خدمات و رسيدن به صرفه به مقياس
( )Economy of Scaleكافي باشد .البته در كسبوكارهايي كه اندازه
بازار داخلي كافي باشــد بدون نياز به محدوديت و بستن بازار به روي
خارجيها ،رشد داخلي خودبهخود رخ داده و سرويسهاي بومي خوبي
ايجاد شدهاند.
مشــكل ديگر اين طرح ،ناديده گرفتن حقوق شهروندان است .فارغ از
اينكه بســياري از اين محدوديتها با حقوق اساســي ملت در تعارض
هســتند حتي با تدبير سياســتگذاري هم تضاد دارند .برآوردها نشان
ميدهد حدود يك تا دو ميليون كســبوكار كوچك و متوسط ايراني
روي اينستاگرام فعال هستند .بســياري از اين كسبوكارها تنها كانال
فروش و ارتباطي كه با مشتري دارند همين اينستاگرام است .از طرف
ديگر ۷۰درصد ترافيك اينترنت اپراتورهاي موبايل صرف سه سرويس
اينستاگرام ،واتساپ و تلگرام ميشود ،يعني بخش عمده تجربه كاربري
روزمره شهروندان روي اين سه سرويس است.
جالب اينجاست كه حتي فيلتر شدن تلگرام هم باعث نشد يك سرويس
داخلي جايگزين شود و ســرويس خارجي ديگري (واتساپ) جاي آن
را گرفت .دليل اين موضوع واضح اســت بازار داخلي بــراي ايجاد اثر
شبكه ( )Network Effectكوچك است و رشــد مقياسپذير چنين
سرويسهايي در بازارهايي رخ ميدهد كه باالي يك ميليارد كاربر بالقوه
وجود داشتهباشد .به همين دليل شايد تنها كشور دنيا كه بتواند چنين
هدفگذاريای داشته باشد ،چين اســت كه حدود يك ميليارد كاربر
بالقوه دارد نه كشوري كه تعداد كاربران فعالش بين ۴۰تا ۵۰ميليون نفر
است؛ اينها را منطق اقتصاد ميگويد.
حتي طرح اين پيشنويس در مجلس هم كار اشتباهي است .در شرايطي
كه فضاي عمومي كشــور متاثر از دهها مســئله ريز و درشــت ،فضاي
پراميد و مثبتي نيست ،انتقال دولت هم ابهامها را بيشتر كرده ،چرا بايد
سيگنال نااميدكننده ديگري به جامعه بهخصوص جوانان داد؟ طرحي
كه مفروضات آن بهوضوح خالف روند رايج دنياست و بناي آن در تعارض
با رشد و نوآوري و آزادي اســت چرا بايد وقت و انرژي سياستگذاران را
مصروف خود كند؟

جهان
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ميكند كه نهادهاي دفاعــي ،امنيتي و
نظامي بدون مجوز كميســيون ،مجاز به
راهاندازي و بهرهبــرداري از خدمات پايه
كاربــردي اختصاصي هســتند .بهگفته
او «بهاحتمال زياد اين نهادها شــروع به
توسعه پلتفرمهايي ميكنند كه ميتواند
به اقتصاد ديجيتــال و اقتصاد خرد ضربه
بزند .اين اتفاق نوعي رقابت رانتي ايجاد
ميكند كه ممكن اســت بــه بدگماني

اجتماعي هم دامن بزند».
اين حقوقدان با اشاره به تبصره ماده 20كه
تأكيد ميكند ،هرگونه اجبار اتباع ايراني
براي اســتفاده از خدمات پايه كاربردي
خارجي ممنوع است ،ميگويد« :براساس
برهان خلف ميتوان نتيجــه گرفت كه
كاربران ايراني را براي استفاده از خدمات
پايه كاربردي ميتوان ملزم كرد ،شــبيه
اتفاقي كه در دانشــگاه آزاد بــراي الزام

محمدجعفر نعناكار ،وكيل پايه يك دادگستري
با اشاره به به موضوع پلتفرمهاي جايگزين و
اينكه با تصويب اين طرح اساسا اتصال مردم
با اقصي نقاط جهان با چالش مواجه خواهد شد،
ادامه ميدهد« :كساني كه «ويچت» چين را
مثال ميزنند بايد به اين نكته توجه كنند كه
اين كشــور جمعيت يك ميليارد و چندصد
ميليوني دارد كه ميتوانــد چنين ظرفيتي
را در سراســر جهان ايجاد كند .ويچت يك
ميلياردو800ميليون كاربر دارد ،اما ما پلتفرمي
را راهاندازي ميكنيم كه حتي پاســخگوي
نيازهاي داخلي هم نيســت و خريدوفروش
داخلي هم در آن انجام نميشود ،چه برسد به
اينكه به تجارت جهانــي بخواهيم فكر كنيم.
بنابراين براي يك فــرد خارجي توجيه ندارد
كه چنين پلتفرمي را براي استفاده از توليدات
كسبوكارهاي داخلي نصب كند».
او با اشاره به اينكه ما نميتوانيم پلتفرمي مانند
اينستاگرام را ببنديم و ادعا كنيم كه مشابه
داخلي دارد ،ميگويد« :پلتفرمهاي جايگزين
مثل روبينو كه بهعنوان جايگزين اينستاگرام
مطرح ميشــود امكاناتي ندارد كه بتواند با
اينســتاگرام رقابت كند و بيشتر شبيه يك
آلبوم عكس است و براي فعاليت كسبوكارها
طراحي نشده است .در پشــت اينستاگرام
امكاناتي وجود دارد كه كسبوكارها ميتوانند
فعاليت خود را براســاس داد ههاي موجود
تحليل كنند».
نعناكار تأكيــد ميكند« :همه خوشــحال
ميشــويم كه روزي يكي از پلتفرمهاي ما نه
بهصورت بينالمللي ،بلكــه حتي بهصورت
منطقهاي بتواند بهعنوان جايگزين مناسب
فعاليت كند ،اما بهتر اســت بــه تجربههاي
ناموفقي كه هزينههاي بسياري هم براي آنها
شد ،توجه كنيم».

دانشجويان به اســتفاده از آيگپ شاهد
هستيم».
نعناكار با اشــاره به اينكه بهاحتمال زياد
خارجيها در كشور ما مجوز نميگيرند،
معتقد اســت كه «شــاكله بســياري از
كســبوكارهاي خرد ،اســتارتآپها و
SMEها بهعلــت محروميت از ابزارهاي
پيامرســان و ذخيــره داده ،پلتفرمهاي
تحليل رفتار و ارتباطات شبكهاي ،از هم
ميپاشند و امكان ادامه حيات نخواهند
داشــت .در داخل كشــور هم سرويسي
براي ارائه اين امكانات وجود ندارد و اگر
هم باشد نيازهاي آنان را رفع نميكند».

حضرت امیر المؤمنینعلیع:
هالكت و نابودی
در خشم است.
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عذرخواهی
برای عوامفریبی
ســیل در آلمان هزاران تُن گلوالی
را جابهجا كرد اما چنــد لكه كوچك
از این حجم از گل برای لكهدار شدن
آبروی يك مجری و شبكهای كه برای
آن كار میكرد كافی بــود .چند روز
پیش كارگردان برنامه «صبح به خیر
آلمان» در شــبكه تلویزیونی آرتیال
فقط چند ثانیــه زودتر تصویر مجری
بخش هواشناســی را روی آنتن برد.
در این چند ثانیه سرنوشتساز سوزانا
اوهلن ،مجری برنامه در حال مالیدن
گل و الی به لباســش بود كه ناگهان
مخاطبان برنامه او را دیدند و تشــت
رسواییاش از بام افتاد .صدای افتادن
این تشت فقط در آلمان شنیده نشد
و بســیاری از مردمان جهان هم آن
را شنیدند .چرا كه خانم سوزانا برای
افزودن كمی پیازداغ به ماجرای سیل
و جــاری شــدن گلوالی در منطقه
با دمونســترایفل آلمان مشغول این
صحنهســازی بود كه ماجرا لو رفت.
آب رفته به جوی را هم كه نمیشــود
بازگرداند .این خانم 39ســاله پس از
جاری شدن سیل انتقادهای مردمی
با بایكوت مسئوالن شــبكه آ رتیال
هم مواجه شد .به گزارش دیلیمیل،
مقامات این شــبكه گفتهاند مجری
یادشــده بهعلت نقض قوانین شبكه
آرتــیال از كار معلق شــده اســت.
او با یك اشــتباه تمــام فعالیتهای
بشردوســتانهاش را هم به بــاد داد.
یكــی از همكارانش میگویــد« :او
در تمام مدت جاری شــدن ســیل و
پیش از پخش زنده مشغول كمك به
سیلزدهها بود .او خجالت میكشید با
لباس تمیز در میان سیلزدهها جلوی
دوربین برود و به همینخاطر دست به
این صحنهسازی زد».
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این روزها شــورای شهر
ميثم قاسمي
جدید ســرگرم انتخاب
شهردار آینده است و نامهای مختلفی در رسانهها مطرح
میشود .بدون آنكه بخواهم درباره هیچكدام از این افراد
نظری بدهم ،یك پیشنهاد برای شورای شهری دارم كه
قرار اســت نفر اول پایتخت را برای  ۴سال آینده انتخاب
كند.
مشــكالت تهــران را كمابیــش میدانیــم و دربــاره
آنها اختالفنظر چندانی وجود ندارد .مســئله بر ســر
راهحلهاست .اینكه چطور میتوان در طول  ۴سال اندكی
از مشكالت این شهر كاست و مسیری هموار برای مدیران
آینده ساخت .نگاهی كه در چند دهه اخیر در بخشهای
مختلف كشور حاكم شده ،ســپردن زمام امور بهدست
مهندسان اســت .آن هم نه هر مهندســی؛ مهندسان
ساختمان و سازه .آنهایی كه میتوانند به سرعت بسازند
و پیش بروند .اما مشكل دقیقا از همینجا ناشی میشود

طرح آخر

كه اجازه بدهید با یك مثال ،آن را نشان بدهم .بحران آب
كه چند سالی است كه بخشهای مختلف كشور را درگیر
كرده و در همین روزها صدای آن با قدرت از خوزســتان
شنیده میشــود ،محصول نگاه مهندسی است .نگاهی
كه میگوید بخشی از كشــور آب دارد؛ اما استفادهای از
آن نمیكند و بخــش دیگری آب ندارد؛ امــا میتواند از
آن اســتفاده كند .در این نگاه ،محیطزیست موضوعی
فانتزی است كه برای سرگرم شــدن دخترها پسرهای
جوان مناسب است .همچنین تغییرات اقلیمی ،مهاجرت
درون سرزمینی ،از بین رفتن روستاها و ...نیز چندان مهم
نیستند .مهندسان به پروژهها فكر میكنند؛ پروژههایی
بزرگ ،سرشار از بتنریزیها و فوالدكاریها .پروژههایی
كه برای دیدنشــان باید به عقب خم شد و عظمتشان
تنها از فاصله دور دیده میشود .مهم نیست این پروژهها
واقعا استفادهای دارند یا تبدیل به دردسر مدیران بعدی
خواهند شد .نمونه واضح این دســت پروژهها را میتوان

در سد گتوند دید كه امروز به معضلی بزرگ تبدیل شده و
كسی نمیداند باید با آنچه كند .خشكی جلگه خوزستان
نیز دیگر مشكلی است كه بهوجود آمده و باز هم راهحل
كوتاهمدتی ندارد .این در حالی است كه وقتی مهندسان
سرگرم ساخت پروژههای عظیم و افتخارآفرین خود بودند،
بسیاری از كارشناسان نسبت به عواقب این پروژهها هشدار
دادند؛ اما كسانی كه اداره كشــور را بهدست مهندسان
سپرده بودند حاضر نشدند انتقادات را بپذیرند و بر هر نگاه
كارشناسی قلم قرمز كشیدند و نتیجه همین شد كه امروز
میبینیم .از این دست پروژهها در شهر تهران نیز میتوان
دید كه امروز به مشــكلی برای شهر تبدیل شدهاند .حاال
كه شورای شــهر سرگرم انتخاب شــهردار بعدی است،
تنها توصیه من به آنها این است كه لطفا شهر را بهدست
مهندسان نسپارید .اجازه ندهید آنها برای شهر تصمیم
بگیرند .مهندســان را به پروژهها بفرستید و اداره شهر را
به مدیرانی بسپارید كه نگاهی جامع و همهجانبه دارند.

حافظ
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هزار میلیارد تومان

مدیركل دفتر

توانمندسازى خانواده و
زنان سازمان بهزیستی
كشور اعالم كرده كه

در الیحه بودجه امسال

۳هزار میلیارد تومان برای
اشتغال گروههای هدف
سازمان بهزیستی با

اولویت زنان سرپرست

خانوار در نظر گرفته شده
است.

100

میلیون تومان

تاكنون برای اشتغال
زنان ،وام ۵۰میلیون

تومانی پرداخت میشده
كه مقرر شده از این پس
وام ۱۰۰میلیون تومانی
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بهزیستی بهازای ایجاد هر
شغل ویژه زنان سرپرست
خانوار پرداخت شود.
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بانك عامل

برای پرداخت این وام با

۱۶بانك عامل تفاهمنامهای
نوشته شده و این وام با

ارائه مدارك شغلی یا فنی و
حرفهای و مجوز كسبوكار
به افراد واجد شرایط
پرداخت میشود.

شهر شلوغ

واكسن به شرط داشتن خودرو
نوبت كه به ثبتنام رسید نفس
سعید مروتی
راحتی كشیدند .ماهها استرس
و مراقبه و تالش برای اینكه كرونــا نگیرند تا ویروس چینی
روی بیماری زمینهای ســوار نشــود و كار به جاهای باریك
نكشد .كار ثبتنام را یكی از بچهها كه در شهرستان زندگی
میكند انجام میدهد و در انتخاب محل هم جایی را انتخاب
میكند كه نزدیك و در دسترس باشد .پیامك كه میآید اما
جایی درنظر گرفته شده كه نه خیلی نزدیك است و نه خیلی
در دسترس .چرا؟ هیچكس نمیداند .اقدس خانم كه چند روز
پیش واكسن زده بیدردسر به یكی از مراكز نزدیك خانهاش
در علیآباد مراجعه كرده بوده .همانجایی كه دخترش موقع
ثبتنــام اینترنتی انتخاب كرده بود .حاال چــرا و چگونه باغ
پرندگان برای زدن واكسن انتخاب شده را كسی نمیداند .در
پیامك از باغ پرندگان بهعنوان مركز خودرویی نام برده شده
است .معنیاش این است كه حتما باید با خودرو به این مركز

مراجعه كرد؟ این را هم كسی جواب دقیقی برایش ندارد .روز
موعود فرا میرسد و دختر خانواده از راه دور تاكسی اینترنتی
برای مادرش میگیرد .تاكســی به راه میافتد و در نزدیكی
مقصد با صفی طوالنی مواجه میشوند .صف چند كیلومتری
خودروهایی كه در صف زدن واكسن هستند .پیرزن از تاكسی
پیاده میشــود با این تصور كه میشــود پای پیاده هم وارد
محوطــه شــد و واكســن زد .تصوری كــه اشــتباه از كار
درمیآید«:مادرجان فقط با خودرو میتوانید وارد شوید!» از
اینجا به بعد فقط خودروهای در صف است با پنجرههای باال
داده شده و ســرگردانی پیرزن تنهایی كه نمیداند باید چه
كند .چند پیرمرد و پیرزن دیگر هم از راه میرسند و آنها هم
بدون خودروی شخصی خودشان را به باغ پرندگان رساندهاند.
زمان میگذرد و ایستادن زیر تیغ آفتاب و اضطراب وضعیتی
كه معلوم نیســت كدام نابغه آن را رقم زده ،داد پیرمردان و
پیرزنان را درمــیآورد .اعتــراض فایدهای نــدارد .آنها كه
مراجعان را به داخل باغپرندگان هدایت میكنند مامورند و
معذور؛« ما كارهای نیســتیم .به ما گفتهاند فقط مراجعان با
خودرو را راه بدهید ».كسی كه این تصمیم را گرفته نیست تا

جواب مردم مســتأصل را بدهد .دســت آخر یكی پیشنهاد
میدهد چند تاكســی كرایه كنند و بروند ته صف .یكی كه
گوشی هوشمند دارد شــروع میكند به دادن درخواست و
مسیر را كمی پایینتر انتخاب میكند؛ كمی پایینتر از انتهای
صف چند كیلومتری .به هر مصیبتی كه شده با پای پیاده از
راه آمده بازمیگردند و در نهایت هر  3نفر یك تاكسی كرایه
میكنند و میمانند در انتهای صف تا كه نوبتشــان برســد.
باالخره انتظار به سر میآید و واكسن زده میشود .بعد از كلی
اضطراب و ماندن طوالنی مدت در صف طویل خاكستری و
هزینه  500هزار تومانی تاكسی؛ هزینهای كه برای یك پیرزن
مستمریبگیر گزاف است و اضطراب و هراس و معطلی چند
ساعته هم كه قیمتی ندارد .میماند این سؤال كه چرا و چگونه
و بر چه اساسي مراكزی را بهعنوان گزینه به مردم پیشنهاد
میدهید و چرا به انتخابشان وقعی نمیدهید؟ چرا بهاحتمال
دسترسی نداشتن مراجعان بهخودرو فكر نمیكنید؟ آن هم
وقتی كه قرار است به باالی  65سالهها واكسن زده شود؟ این
دوز اول بود و به هر مصیبتی بود تمام شد و رفت .خواهشاً این
بال را سر دوز دوم سر ملت نیاورید.

شلیك به كرونا  ،پیش از شكار طال
تیرش خطا نمیرود .اراده میكند ،نشانه میرود،
مهديا گلمحمدي
شلیك میكند .زاده دهلران و فرزند سرزمین آرش
كمانگیر است .نخســتینبار در زیرزمین منفی دوی بیمارستان بقیهاهلل سپاه،
قلب سیاه كرونا را نشانه گرفت و بارها به آن شلیك كرد .آن روزها هدفش سیبل
تخت و نازكی روی دیوار نبود .ویروسی بود كه همهجا پراكنده شده بود و جان
هموطنانش را میگرفت؛ پرستار بود و هست.
جواد مانند نامش سخاوتمند و جوانمرد بود كه توانست با هدفگیری صحیح
دشــمن در جبهه ،علیه چندین و چند بیماری موفقیتهای بسیاری را كسب
كند .میگویند حتیالمقدور تنها كار میكرد .میگویند تا احتیاج و ضرورتی
نباشد باقی كادر درمان را صدا نمیزند.
همانجا هم تمریــن تیراندازی با تپانچه را آغاز كــرد .در زیرزمین منفی دوی
بیمارستان بقیهاهلل .در جبهه دوم اما خبرهای بد را نشانه گرفت تا پیك نامور
خبری خوش باشــد .فروغی در المپیك ژاپن فروغ چشمانی بود كه در انتظار
شنیدن نام ایران بودند .او قلب اندوه را نشانه رفت ،نفسش را حبس كرد و میان
لرزش ضربان قلب ،ماشه را كشید.
خبر كوتاه بود .جواد فروغی نخستین مدا 
ل خوش رنگ ایران را به خانه میآورد.
مردی از طبقه منفی دو به ســكوی اول المپیك صعود و دل انبوهی را شــاد
كرد .او ثابت كرد اسلحه فینفسه ابزار بدی نیست .مهم این است كه در دست
چهكسی باشد .در هنرهای رزمی پیوسته استادان فن پیش از آموزش مهارت
به هنرآموزان خود فاكتورهای اخالقی آنها را میسنجند5 .اصل اراده ،تحمل،
پشتكار ،صبر و شكیبایی ممتد ،اصولی است كه پیش از بهدست گرفتن سالح
در ورزشهای رزمی باید آنها را كســب كرد .بنابراین كنترل اسلحه و انتخاب
صحیح هدف از هر اصلی مهمتر است .جوادفروغی تمام این اصول را رعایت كرد
و به قول شاعر «ســوگند میخورم به مرام پرندگان /در عرف ما سزای پریدن
تفنگ نیست».

خرید خانه
در استانها
چقدر هزینه دارد

بازار مسکن ازجمله حوزههای مهم اقتصادی کشور بهشمار میرود که درسالهای اخیر
تورم سنگینی را تجربه کردهاست؛ تورمی که قشــرهای زیادی از جامعه را نسبت به
خانهدار شدن ناامیدتر کرده و بهتبع آن به افزایش تقاضا در بازار اجاره انجامیدهاست.
کاهش عرضه مسکن در بازار فروش و افزایش بیش از 6برابری قیمت مسکن در سالهای
اخیر ســبب حذف اکثریت مصرفکنندگان از بازار خرید مسکن شد؛ موضوعی که به
رشد قیمتها در حوزه اجارهبهای مسکن هم دامن زد و اجارهنشینها را با دردسرهای
بسیاری مواجه کرد.

3,2

ماجراي درخواست
بازگشت به روستاهای
متروکه کردستان
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بافت تاریخی یزد
آرامش ميخواهد
ساکنان بافت تاریخی یزد همچنان نگران
سرقتهای گا ه و بیگاه از خانههایشان
و مزاحمتهای ناشی از تردد
موتورسیکلتها هستند

عكس :همشهري /محمدرضا آخوندی

سمیه گالبگیریان

خبرنگار

همین چند روز قبــل (18تیرمــاه) بود که چهارمین ســالگرد
جهانیشدن شــهر تاریخی یزد هم گذشــت و تصور اینکه بافت
تاریخی این شهر همچنان مشکالت زیادی دارد ،باورپذیر نیست؛
مشکالتی که زیرپوست این بافت ثبتجهانی شده جریان دارد و
عالوه براینکه آرامش اهالی را سلب کرده ،استمرار آن سبب میشود
دست یزد از مزایای اقتصادی چنین ویژگی مهمی خالی بماند.
ســاکنان بافت تاریخی یزد نگران ســرقتهای گاه و بیگاه از
خانههایشان هستند و حضور محســوس افراد معتاد در کوچه
پسکوچههای این منطقه ،ســبب افزایش دلنگرانیهای آنان
شدهاســت .به اینها اضافه کنیــد تردد زیاد موتورســواران در
کوچههای تاریخی یزد را که خواب آرام از چشم اهالی ربودهاند.
دراین میان برخی معتقدند خالیشــدن بافــت تاریخی یزد از
ساکنان بومی و جایگزین شــدن مهاجران ایرانی و خارجی در
بافت تاریخی و تناقضهای فرهنگی بهوجود آمده ،زمینهســاز
بروز مشکالتی از این دست شدهاست .بعد از جهانیشدن بافت
تاریخی یزد و رسیدگی به سیما و منظر آن ،عالق ه برای رفتوآمد
دراین منطقه و پیادهروی در کوچههای آن افزایش یافتهاست،
اما موتورســواران با صدای دلخراش و گاه آسیبهایی که برای
رهگذران بههمراه دارند ،مشکالت فراوانی بهوجود آوردهاند.
اگرچه مدتیاست بهدلیل همهگیری ویروس کرونا از گردشگران
خارجی خبری نیست ،اما باید تدابیری اندیشیده شود که امنیت
و آرامش کافی برای تردد گردشگران ایرانی و بهویژه شهروندان
یزدی که عالقهمند به حضور در بافت تاریخی هســتند ،فراهم

شود .برخی عقیده دارند تأمین روشنایی یکی دیگر از نیازهای
بافت تاریخی یزد است تا امنیت بیشتری در کوچه پسکوچههای
این منطقه ایجاد شود.
درد دل اهالی

«روحاهلل عباسی» یکی از شهروندان یزدی ،به سرقت از خانههای
قدیمی که معموال ساکنان آنها سالخورده هستند ،اشاره میکند
و میگوید :ســارقان از راه پشــتبامها که با دیوارهای کوتاه به
خانههای اطراف دسترسی دارند ،وارد منازل میشوند و سرقت
میکنند.
«زهرا احمدی» از دیگر ســاکنان بافت تاریخی یزد هم اظهار
میکند :بهنظر میرســد رفع چالشهای بافت تاریخی یزد ،به
اندازه جهانیشدن آن ،برای مســئوالن در اولویت نبودهاست،
چراکه مشکالت محســوس در زمینه تأمین امنیت مطلوب در
منطقه همچنان تداوم دارد.
وی ادامه میدهد :هر وقت برای پیادهروی به بافت تاریخی یزد و
کوچههای آن رفتیم ،صدای آزاردهنده موتورسیکلتها ما را از
تصمیم خود پشیمان کردهاست .با این وضعیت چگونه میتوان
انتظار داشت گردشگران داخلی و خارجی از حضور دراین بافت
تاریخی لذت ببرند.
مشکالت زیرساختی

یکی دیگر از شهروندان یزدی به کمبود پارکینگ در بافت تاریخی
اشاره میکند و میگوید :بسیاری از شهروندان برای تردد به این
منطقه ،با مشکل کمبود جای پارک خودرو مواجهند و مجبورند
خودروی خود را در محلهای نامناســب پارک کنند .برهمین

اساس هم هســت که ترافیک خودروها در بافتتاریخی یزد ،از
چالشهای اساسی این منطقه بهشمار میرود ،چراکه عالوه بر
سلب آسایش از اهالی ،سیمای تاریخی شهر را مخدوش میکند.
«مرتضی نجفی» به کمبود فضایسبز در بافت تاریخی یزد هم
اشاره و اضافه میکند :باید شرایط و زیرساختهایی مهیا شود
تا اهالی به خارج از این بخش شهر مهاجرت نکنند ،اما متاسفانه
کمبود امکانات موردنیاز برای تفریح و سرگرمی جوانان ،به عامل
مهمی در مهاجرت ساکنان از بافت تاریخی یزد تبدیل شدهاست.
مصادیق ناامنی در بافت تاریخی

مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی استان یزد
هم دراین باره به خبرنگارهمشهری میگوید :مهمترین چالش
بافتتاریخی یزد ،حفظ امنیت است .امنیت به این معناست که
ساکنان آرامش کافی برای زندگی داشته باشند و سرقت و دزدی،
حضور اراذل و اوباش و معتادان را دراین منطقه شاهد نباشیم.
«مصطفی فاطمی» میافزاید :یکی از مصادیق ایجاد ناامنی در
بافتتاریخی یزد ،تردد زیاد موتورسیکلتها در معابر این بافت
و ایجاد مزاحمت برای شهروندانی اســت که درحال پیادهروی
هستند .اگرچه ادارهکل میراثفرهنگی مسئولیتی دراین حوزه
ندارد ،اما بارها به نهادهای مربوط گزارشهای الزم را دراین زمینه
ارائه دادهایم و آماده انجام هرگونه همکاری هستیم.
او ورود خودروها به بافت تاریخی را از دیگر چالشهای موجود
میداند و میگوید :با انجام اقدامهــای بازدارنده دراین زمینه،
ازجمله نصب موانع تردد ،اکنون دیگر کمتر شــاهد این اتفاق
هستیم ،اما با این وجود هنوز در برخی بازارهای قدیمی ،شاهد
تردد خودروها هستیم.

فاطمــی ادامه میدهــد :از نهادهای مربوطــه ،ازجمله نیروی
انتظامی ،بــرای برقراری امینــت پایدار در بافــت تاریخییزد
درخواســت همکاری روزافزون داریم و آمــاده هرگونه تعاملی
هستیم .بهعنوان مثال مکانی را برای استقرار «پلیس گردشگر»
آماده و تجهیز کردهایم تا در اختیار نیروی انتظامی قرارگیرد ،اما
هنوز راهاندازی نشدهاست.
کمبود پارکینگ

مدیرکل میراثفرهنگی استان یزد درباره کمبود پارکینگ در
بافتتاریخی شــهر نیز میگوید :این موضوع ،از دیگر مشکالت
موجود دراین منطقه از شــهریزد بهحســاب میآید که البته با
ایجاد برخی پارکینگها در اطراف بافتتاریخی ،تاحدودی این
مشکل رفع شدهاست.
فاطمی اضافــه میکند :با این وجود معتقدیــم نباید خودروها
در هســته مرکزی بافتتاریخــی تردد کننــد .بههمین دلیل
باورداریم پارکینگهای درونمحلــهای دردی دوا نمیکند .با
توجه به این موضوع در خیابانهای «فهادان» و «سیدگلسرخ»
پارکینگهایی ایجاد شدهاست تا مردم مجبور نباشند با خودرو
وارد این بافت شوند.
مشارکت مردم در تأمین امنیت پایدار

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان یزد نیز درباره وضعیت
امنیت در بافتتاریخی میگوید :یکــی از موضوعهای مهم در
بافتتاریخی ،مهاجرت ساکنان اصیل این بافت به خارج از این
محدوده و ساکن شدن افرادغیربومی است که این منطقه را به
یکی از مصادیق «حاشیهنشینی» تبدیل کردهاست.

سرهنگ «محمدرضا مزیدی» میافزاید :نوع ساختوسازهای
بافت تاریخی بهگونهای است که تردد خودروهای گشت نیروی
انتظامی را محدود میکند .با توجه به این موضوع ،گشــتهای
موتوری را تقویت کردهایم و در برخی مواقع خاص هم گشتهای
انتظامی پیاده را نیز برقرار میکنیم.
وی ادامه میدهد :با وجود همه اقدامهای انجام شــده ،تامین
امنیت پایدار در بافت تاریخی یزد نیازمند مشارکت بیشتر اهالی
این بافت است تا با رعایت هشــدارهای پلیسی ،شاهد کاهش
آسیبهای اجتماعی ،ازجمله ســرقت ،دراین محدوده از شهر
باشــیم .مدیران شــهری هم میتوانند با انجام برخی اقدامها،
ازجمله رفع کمبود روشنایی دربعضی معابر که عامل موثری در
کاهش مزاحمت ،سرقت و ناامنی محسوب میشود ،به تقویت
امنیت دراین منطقه کمک کنند.
تردد موتورها جرم نیست

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان درباره مزاحمتهای
ناشی از تردد موتورســواران در بافتتاریخی یزد هم میگوید:
بهدلیل نوع معماری این بافت ،تاکنون نتوانســتهایم به راهکار
موثری برای رفع این مشــکل دســت یابیم .ضمن اینکه برخی
از این موتورسواران مزاحم نیســتند و از ساکنان بافتتاریخی
بهحساب میآیند.
مزیدی تصریح میکند :عــاوه براینها ،صــدای گوشخراش
موتورها آزاردهندهاست ،اما جرم نیســت .بههمین دلیل عمال
امکان جلوگیری از ورود آنها به این منطقه از شهر وجود ندارد.
اما معتقدیم با اجرای برخی طرحهای مدنظر ،میتوان نظارت بر
ترددها را افزایش داد.
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خرید خانه در استانها
چقدر هزینه دارد
بازار مسکن ازجمله حوزههای مهم اقتصادی کشور بهشمار میرود که درسالهای اخیر تورم سنگینی
را تجربه کردهاست؛ تورمی که قشرهای زیادی از جامعه را نسبت به خانهدار شدن ناامیدتر کرد ه و بهتبع
آن به افزایش تقاضا در بازار اجاره انجامیدهاست .کاهش عرضه مسکن در بازار فروش و افزایش بیش از
6برابری قیمت مسکن در سالهای اخیر سبب حذف اکثریت مصرفکنندگان از بازار خرید مسکن شد؛
موضوعی که به رشد قیمتها در حوزه اجارهبهای مسکن هم دامن زد و اجارهنشینها را با دردسرهای
بسیاری مواجه کرد .بررسیهای خبرنگاران همشــهری درسراسرکشور نشان میدهد ،دامنه افزایش
قیمتها در بازار مسکن در همه استانها گسترده شدهاست و رشد نرخهای ارائه شده در بازار در برخی
شهرها «نجومی» و در برخی دیگر «زیاد» بودهاست .اینها درحالیاست که بهنظر میرسد سیاستهای
راهبردی دولت در حوزه مسکن ،ازجمله در زمینه افزایش میزان تسهیالت و همچنین اجرای طرح مسکن
ملی ،آنچنان که باید نتوانسته در برقراری تعادل در بازار عرضه و تقاضا موثر واقع شود و میتوان گفت
در همچنان بر پاشنه گرانی و رکود در بازار مسکن میچرخد .با توجه به این موضوع ،خبرنگاران
همشهری در پرونده پیشرو کوشیدهاند با کنکاش در بازارمسکن استانها ،به واکاوی سطح
قیمتها و میزان افزایش آن در سالهای اخیر بپردازند و میزان تأثیرگذاری ارائه وام مسکن
در افزایش قدرت خرید خانه را بررسی کنند.

کهگیلویهوبویراحمد

مازندران
قیمت مســکن در مازندران طی یک سال اخیر حتی با وجود رکود
نسبی بازار ،با رشد قابلتوجهی مواجه بوده و نسبت به 2سال گذشته
بین  50تا 100درصد افزایش نشان میدهد .درحالحاضر در ساری
قیمت هر مترمربع آپارتمان نوساز بین  13تا 35میلیونتومان در نوسان است.
مناطقی مانند «کوی شفا»« ،حاشیه بوستان ملل»« ،بخش هشت»« ،فرهنگ»،
«پیوندی»« ،فدک» و «توکل» بهمراتب قیمتهای باالتری نسبت به سایر نقاط
دارند .در سایر نقاط ساری هم بسته به موقعیت و امکانات ساختمان ،قیمتها
بین 13تا 22میلیونتومان برای هر مترمربع متفاوت است .البته قیمت مسکن
در برخی مناطق غربی مازندران بیشتر از مرکز استان و مناطق شرقی است؛ تا
جایی که در برخی مناطق به متری بیش از 40میلیون تومان هم میرسد .البته
این موضوع بیشتر درمورد واحدهایی که در مناطق خوشنشین و با امکانات ویژه
ساخته شدهاند ،صدق میکند .اما نرخ مسکن دراین شــهرها با شرایط مشابه
امکاناتی ،معموال کمی بیشــتر از شــهرهای شــرقی مازندران است .درچنین
شــرایطی وام 200میلیون تومانی مســکن عمال مشــکلی از مستاجران حل
نمیکند ،چرا که در خوشبینانهترین حالت ،هزینه خرید 20مترمربع از یک واحد
نوساز را تأمین میکند.

خوزستان
قیمت خانه در خوزستان هم مانند سایر استانهای کشور ،افزایش
قابلتوجهی داشــته اســت ،بهطوریکــه برای خریــد یک خانه
100متری در محلههای پایینشــهر اهواز و حاشیهای مثل «کوی
علوی» یا «حصیرآباد» با قیمت متری  3تا 10میلیون باید حداقل 300میلیون
تومان بودجه در اختیار داشــته باشــید ،اما برای خرید همیــن خانه در محله
«کیانپارس» از متری  20تا 50میلیون تومان یعنی درمجموع از  2تا 5میلیارد
تومان باید بپردازید .در شهرهای دیگر اوضاع کمی بهتر است و برای مثال برای
خرید یک خانه با همین متراژ ،حداقل 200میلیون تومان نیاز دارید .البته این
عدد در محلههای باالی شــهر تــا بیــش از یکمیلیارد تومان هم میرســد.
درخرمشهر هم رقمها از 300 ،200میلیون تومان تا  3میلیاردتومان در نوسان
است و سایر شهرهای استان هم شرایطی مشابه دارند .سال گذشته معاون وزیر
راهوشهرسازی ،گرانترین شهر ازنظر مسکن بعد از تهران را شهر اهواز معرفی
کرده بود ،درحالیکه بهگفته مشاوران امالک ،بیشتر مناطق این شهر جزو مناطق
کمبرخوردارند و این موضوع میانگین قیمت مســکن را چندان باال نمیبرد ،اما
بههرحال نباید از تاثیر افزایش قیمت مصالح چشمپوشی کرد .دراین میان با توجه
به اینکه تسهیالت ساخت مسکن شهری و روستایی در خوزستان برای ساخت
در طرح اقدام ملی مسکن به تازگی طرح شــده هنوز تاثیر آن بر قیمت مسکن
مشخص نیست.

در اســتان کهگیلویهوبویراحمد هم مانند ســایر استانها ،قیمت
خریدخانه افزایش قابلتوجهی داشتهاســت ،بهطوریکه فقط در
بخش اجاره شاهد افزایش  ۵۰تا ۷۰درصدی هستیم .رشد بیرویه
قیمت زمین و افزایش قیمت تمام شده مسکن ،از عواملی است که بر نرخ اجاره و
خرید و فروش تاثیر گذاشتهاســت ،بهطوریکه قیمت یک قطعه زمین درمدت
کوتاهی بیش از 400درصد افزایش یافتهاســت .درحالحاضــر خرید خانه در
محلههای مختلف یاسوج از متری 2میلیون تومان آغاز میشود و تا متری بیش
از16میلیون تومان هم میرســد .خرید خانه در محلههای پایینشــهر مانند
«نجفآباد» و «شهرک والیت» به بیشاز 200میلیونتومان بودجه نیاز دارد ،اما
برای خرید خانه در محلههای باالیشهر مانند «محمودآباد» گاهی باید بیش از
3میلیارد تومان هم بپردازید .با وجود گرانی خانه دراین استان ،یاسوج همچنان
کمترین قیمت مسکن در هر مترمربع را درمیان مراکز استانها دارد ،اما کمبود
زمین برای ساختوساز چالشی است که زمینه ساز افزایش قیمت مسکن ،نبود
خانه برای خرید و فروش و اضافه شدن به بار اجاره و حاشیهنشینی در شهرهای
مختلف کهگیلویه و بویراحمد شدهاست.

گیالن
خرید خانه در اســتان گیالن و بهویژه در شــهر رشت ،بین حدود
800میلیون تا چندمیلیاردتومان؛ بســته به منطقه ،تفاوت دارد.
خانههایی که ارزانترند ،بیشتر در مناطق حاشیهای قرار دارند و البته
غالبا سند ندارند و بهصورت قولنامهای بهفروش میرسند .این خانهها با مشکالتی
ازقبیل کمبود زیرساختهای شهری و خدماتی و نیز پایین بودن کیفیت ساخت
مواجهند .براساس دادههای مرکز آمار ایران ،نرخ هر مترمربع مسکن در گیالن
بهطور متوسط حدود 8میلیون تومان است ،اما بررسیهای میدانی نشان میدهد
نرخ خرید خانه بهطور متوسط در شهرســتانهای گیالن به متری 15میلیون
تومان میرسد .این رقم در شهرهای گردشگری مانند الهیجان به متری بین 10تا
80میلیون تومان در نقاط باالی شهر هم میرســد .در بررسیهای انجامشده
ازسوی سازمان برنامهوبودجه استان ،قیمت مسکن در گیالن از اردیبشهتماه۹۷
تا ۹۸رشــدی برابر با ۱۱۰درصد داشتهاســت .پس از این جهشقیمتی ،سال
گذشته رشــد قیمتها دراینبخش حدود 43درصد بودهاست .عالوه براینها،
براساس آمارهای بانک مسکن ،ســاکنان شهر رشت مشمول وام خرید مسکن
میشوند که این رقم تنها یک دهم پایینترین رقم قیمت خانه در رشت را پوشش
میدهد.

سیستانوبلوچستان
موضوع تامین مسکن این روزها به دلیل تورم شدید ،به یکی از مسائل
تقریبا الینحل دولت و مردم تبدیل شدهاست ،زیرا درصد باالی رشد
تورمی این نیاز اساسی و درآمد پایین بیشتر قشرهای جامعه باعث
شده تا باور عمومی نسبت به تهیه مسکن بهویژه در قشرهای کمدرآمد تبدیل به
یک رویا شود .ساخت مسکن در سیستانوبلوچســتان به دلیل افزایش قیمت
مصالح ،مانند سایر نقاط کشور باالست ،اما عوامل دیگری نیز سبب شده تا هزینه
ساخت دراین اســتان افزایش یابد .یکی از این دالیل ،نبود کارخانههای تولید
مصالح ساختمانی اســت .به همین دلیل ،سازندگان مســکن مجبورند مصالح
موردنیاز خود را از اســتانهای دیگر تامین کنند که هزینه حملونقل موجب
افزایش هزینه ساخت میشود .ازسوی دیگر نبود زمین کافی نیز سبب افزایش
قیمت ساخت مسکن و در نتیجه قیمت خانه شدهاست .بررسیهای
خبرنگارهمشهری نشان میدهد ،درحالحاضر قیمت هر
مترمربع منزل مسکونی در گرانترین نقطه زاهدان،
یعنی «خیابان دانشگاه» 15میلیونتومان و در
ارزانترین نقطــه ،یعنی پهنه شــمالی و
«کریمآبــاد» درحدود یــک میلیون
تومان است.

آذربایجانغربی

درسالهای گذشته هرچند قیمت مسکن در ارومیه ،بهعنوان مرکزاستان،
تغییرات زیادی داشته اما در دیگر شــهرها و بهویژه شهرهای کوچک
اســتان ،این تغییر زیاد نبودهاســت .در محلههایی مانند «جاده بند»،
«مافی» و «حضرتپور» قیمت یک واحد آپارتمان 150مترمربعی تا 3میلیارد تومان
هم میرســد و در محلههای حاشــیهای مانند «خیابان المهدی» و «کاظمیان» با
200میلیونتومان هم میتوان یک خانه نقلی خرید .این درحالیاست که درسال،90
با 200میلیون تومان دربهترین محله ارومیه امکان خرید خانه و آپارتمان وجود داشت.
نکته مهم در تعیین قیمت خانه و واحدهای مســکونی دراین استان ،دوبرابر شدن
وامهای مسکن روستایی و همچنین اعتبار ویژه دولت برای اجرای طرحهای مسکن
مهر آذربایجانغربی بوده که زمینهساز ایجاد تعادل در تقاضای مسکن شدهاست.

خراسانجنوبی
بازار مسکن در شهر بیرجند ،مرکز استان خراســانجنوبی ،از ابتدای
سالگذشته دچار رکود شده و در سالجاری نیز معاملهها تا 30درصد
کاهش یافتهاست .دریک سالگذشته قیمت مسکن در بیرجند نسبت
به سال قبل از آن ،برای هر مترمربع بین یک تا یکمیلیون و 500هزارتومان افزایش
داشته ،این درحالیاست که قیمت مصالح ساختمانی رو بهافزایش است و همچنان نیز
این بازار در رکود بهســر میبرد .میانگین قیمت هر مترمربع یک واحد آپارتمانی در
مناطق باالی شــهر بیرجند به حدود 7میلیون تومان و درمناطق پایینتر نیز به  5تا
6میلیون تومان هم میرسد ،اما بهطور دقیق نمیتوان قیمتها را اعالم کرد ،چراکه
نسبت به نوع ساخت ،مصالح بهکار رفته ،موقعیت مکانی و ...قیمتها نیز تغییر میکند.
اما دراین میان باید به این نکته هم اشــاره کرد که دراســتان خراسانجنوبی میزان
تسهیالت مسکن ،همخوانی چندانی با قیمت روز بازار نداشته و بنابراین تاثیر چندانی
هم در خرید مسکن ندارد؛ میزان این تسهالت تنها بهعنوان یک کمک هزینه کوچک
خرید کارایی دارد.

اصفهان
خرید یک خانه در اصفهان از متری  ۸تا ۱۰میلیون تومان در حومه
شــهر آغاز میشــود و به متری  ۸۵تا ۹۰میلیون تومان در اطراف
زایندهرود هم میرســد .قیمتها از سالگذشته تاکنون ،بهصورت
بیقاعدهای دراستان و بهویژه شهراصفهان افزایش یافته و و حدود 50تا 100درصد
رشد داشتهاست .این افزایش قیمت بیشتر در نقاطی که خانه ارزانتر و قدرت خرید
مردم پایینتر بوده ،اتفاق افتاده اســت و خانههای کوچکتر ،گرانتر شدهاست.
دراینمیان به نظر میرسد حتی تسهیالت خرید مسکن نیز تاثیری در خروج بازار
خرید و فروش از رکود نداشتهاست .برهمین اســاس میتوان گفت که وقتی در
استان اصفهان خانهای زیر یک میلیاردتومان بهســختی میتوان یافت ۱۰۰ ،یا
۱۵۰میلیون تســهیالت جوابگوی خرید خانه نیســت .اگر درگذشــته با  ۶۰یا
۷۰میلیونتومان وام یک یا دوسوم پول خرید یک خانه در اصفهان تامین میشد،
اما اکنون با  ۱۰۰یا ۱۵۰میلیون تسهیالت ،حتی یکدهم هزینه خرید یک خانه
هم تامین نمیشود.

همدان
درشــهرهمدان ،بهعنوان مرکز اســتان ،یک زوج جوان کارمند ،اصال
نمیتوانند به خرید خانه در مناطق به اصطالح باالی شــهر فکرکنند.
درمناطقی مانند «پردیس» که مرفهنشــین محســوب میشوند ،یک
آپارتمان 80متری ،حدود 20سالســاخت با امکانات معمولــی و پارکینگ ،حدود
یکمیلیارد و 200میلیون تومان تمام میشــود و آپارتمانهای تازهساخت تا متری
25میلیون تومان هم به فروش میرســند .درمناطق متوسط شــهر ،مانند خیابان
پاسداران ،آپارتمانهایی با امکانات معمولی ،متری  12تا 13میلیونتومان قیمت دارند
و دربرخی کوچههــای آن ،آپارتمان متری 10میلیــون تومان هم
میتوان یافت .درمنطقه «اسالمشهر» که جزو مناطق پایین
شــهر محســوب میشــود نیز بــا حــدود متری
7میلیونتومان میتوان یک آپارتمان معمولی
خرید.

اردبیل
دراستان اردبیل طی دوسه سال اخیر ،قیمت مسکن افزایش چشمگیری
داشته است؛ درحالیکه تا سال 97قیمت هرمترمربع آپارتمان دربهترین
نقطه شهر ،مانند میدان جانبازان ،حدود 2میلیون تومان بود ،امسال این
قیمت حتی برای شهرکهای حاشیه شهر ،مانند شهرک نیایش ،که از امکانات شهری
کافی هم برخوردار نیست ،حدود دوبرابر شدهاســت و یک واحد آپارتمان با متراژی
درحدود 80متری تقریبا 500میلیون تومان قیمتگذاری میشــود .درحالحاضر
قیمت خرید مسکن در مناطقی مانند «شهرک رضوان»« ،آزادی»« ،عطایی» و «تپه
نادری» هــر مترمربع باالی 14میلیون تومان اســت .همچنیــن در مناطقی مانند
طرحهای مسکنمهر «پیلهسحران»« ،ســینا» و «میراشرف» قیمت خانه دوخوابه،
کمتر از 400میلیون تومان نیست .دراین میان کارشناسان و فعاالن بازارمسکن اردبیل
معتقدند هرچند گرانی مصالح ساختمانی تاثیر زیادی بر افزایش قیمت مسکن داشته
است ،اما نبود نظارت کافی زمینهساز آشــفتگی بیشازپیش قیمتها دراین حوزه
شدهاست.

خراسانرضوی
بازارمسکن کالنشهر مشهد در یک سال گذشته افت و خیزهای فراوانی
داشته و دچار رکود شــده ،بهطوریکه معامالت مسکن دراین شهر به
پایینترین سطح خود رسیدهاســت .قیمت مسکن درمشهد در ابتدای
سال گذشته روندی افزایشی داشت ،اما بهتدریج و درماههای پایانی سال ،روند نزولی
گرفت و همچنان معامالت در بازار راکد و روزبهروز از حجم آن کاســته شدهاست .از
ابتدای سال ۹۹تا زمستان ،قیمت خانه در مشهد روند افزایشی داشت ،اما از دی این
روند افزایشی متوقف شد که علت آن رکود اقتصادی در کل کشور است .افزایش قیمت
مسکن در مشهد در سالگذشته به طور متوسط ماهانه  3تا 4درصد و قیمت متوسط
هر مترمربع خانه مســکونی ،براســاس اطالعات خام ســامانه امالک و مستغالت
دربهمنماه سال گذشــته ،حدود ۱۴میلیون تومان بودهاست .اینها درحالیاست که
قیمت مصالح ساختمانی روبه افزایش و بازار مســکن نیز دچار رکود شدهاست ،اما
افزایش نرخها در بازارمسکن کموبیش ادامه دارد؛ تنها با این تفاوت که این روند نسبت
به سالگذشته کندتر پیش میرود .همچنین میزان تسهیالت در نظرگرفته شده برای
خرید مسکن ،تاثیر چندانی در صاحبخانه شدن افراد ندارد ،چراکه تنها درصد کمی
از قیمت یک واحد مسکونی را تامین میکند.

البرز
با وجود راکد بودن بازار مسکن استانالبرز در یک سال اخیر ،اما دادههای
موجود نشان میدهد قیمت مسکن دراین استان نسبت به سال گذشته
روند افزایشی شتابانی داشتهاست .دراینمیان منطقه فاز 2مهرشهرکرج،
با میانگین قیمت هر مترمربع 35تا 45میلیونتومان ،جزو گرانترین منطقههای شهر
است .پس از آن ،منطقه عظیمیه قرار دارد که قیمت مسکن دراین منطقه به متري
 29تا 35میلیون تومان هم میرســد .در جهانشهر و گوهردشــت نیز بسته به سال
ســاخت و امکانات موجــود ،قیمتهــا از 22میلیون تومــان آغاز میشــود و به
29میلیونتومان هم میرسد .همچنین بررسیهای خبرنگارهمشهری نشان میدهد
گلشهر و فردیس از محلههایی هستند که قیمت مناسبتری دارند و متوسط قیمت
دراین مناطق 15میلیونتومان است .اینها درحالیاست که حسنآباد ،محمدشهر و
ماهدشت با متوسط قیمت 5میلیونتومان ،کمالشهر با متوسط قیمت 6میلیونتومان
و کیانمهر با متوسط قیمت 8میلیونتومان ،از مناطق ارزان شهرکرج برای خرید مسکن
بهشمار میروند .درچنین شرایطی فعاالن بازارمسکن کرج معتقدند میزان کنونی وام
مسکن پاسخگوی قیمتهای موجود نیســت و فقط برای خرید خانه در محلههای
پایینشهر میتواند به خریداران کمک کند.
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سمنان
وضعیت قیمت مســکن در
سمنان ،بســته به موقعیت
شــهرها متفاوت اســت.
شهرهای ســمنان و شاهرود بیشــترین قیمت
مسکن را دارند .قیمت مسکن در سمنان در مناطقی
مانند «بلوار مصطفی خمینی»« ،با غ فردوس»« ،کوی
رضوان»« ،شــهرک فرهنگیان» و «شــهرک گلستان»
بیشتر از سایر نقاط این شــهر بوده و بسته به امکانات واحد
مسکونی ،قیمت آن بین 12تا 15میلیونتومان در نوسان است.
اما در برخی مناطق این شهر آپارتمان با قیمت  6تا 9میلیون تومان
هم وجود دارد .این وضعیت در شهر شاهرود نیز دیده میشود.
قیمت مســکن دراین شــهر از متــری 7میلیــون تا متری
14میلیونتومان در نوسان است .در برخی مناطق نیز میتوان
واحدهایی با قیمتهای باالتر یافت .البته در اســتان سمنان
بهجز این دو شــهر ،شــهمیرزاد ،بهدلیل موقعیت گردشگری
خاصی که دارد نیز از شهرهای گران این استان محسوب میشود.
قیمت مســکن دراین شــهر خوش آبوهــوا حدود متــری 10تا
15میلیونتومان برآورد میشود ،اما در شهرهایی مانند مهدیشهر ،میامی
و گرمسار میتوان واحدهایی با قیمت متری  4تا 7میلیون تومان هم یافت.
قیمت مسکن در گرمسار به متری 10میلیون تومان نیز میرسد.

گلستان
براساس اعالم اتحادیه مشاوران امالک گلستان ،قیمت مسکن در ۴ماه
نخست ســالجاری ،چه در زمینه خرید و فروش و چه در بحث رهن و
اجاره ،رشد ۴۰درصدی را تجربه کردهاست .دراین میان گرانترین منازل
گرگان به بلوار ناهارخوران و محله «سروش جنگل» اختصاص دارد .باالترین قیمت
خرید و فروش در مرکز اســتان با عددی بین  ۱۰تا ۱۴میلیــارد تومان به خانههای
سروش جنگل اختصاص دارد .خانههای منطقه «عدالت» نیز با  ۷تا ۱۰میلیاردتومان،
قیمتهای متوســطی دارند و قیمتها در محله «افسران» بین  ۲تا ۴میلیاردتومان
میرسد که جزو کمترینهاست .بررسیها نشان میدهد این قیمتها در گنبدکاووس،
دومین شهر بزرگ اســتان نیز تقریبا درهمین حدود است .مرکز شهر و در مجاورت
خیابانهای اصلی خانههای مسکونی با متراژ  ۱۰۰تا حداکثر ۲۰۰مترمربع ،به صورت
میانگین  ۳تا ۴میلیارد تومان به فروش میرسد.

قزوین

زنجان
استانزنجان ازنظر تورم در حوزه زمین و مسکن شرایط ویژهای دارد و
بدون هیــچ دلیل توجیه کنندهای ،جزو اســتانهای با مســکن گران
محسوب میشود .آمارها نشان میدهد ایناستان در رتبه 12کشور در
زمینه گرانی مسکن قرار دارد .درحالحاضر دربرخی نقاط شهر زنجان ،قیمت خرید
خانه حتی تا هرمترمربع 18میلیون تومان هم افزایش داشتهاســت و فعاالن حوزه
مسکن معتقدند این میزان گرانی ،دلیلی بهجز افزایش واسطهگریها ندارد و اکنون
قیمت مسکن در زنجان ۲۵درصد بیشتر از قیمت واقعی آن است .بررسیهای میدانی
خبرنگارهمشهری نشان میدهد قیمت یک آپارتمان 3خوابه در «شهرک کارمندان»
این شهر ،باالتر از 4میلیاردتومان تمام میشود که در مقایســه با مراکز استانهای
همسطح این قیمت بسیار باالست.

درشهر کرمانشــاه ،بهعنوان مرکزاستان ،قیمت خرید هر
مترمربع آپارتمان مسکونی ،براساس سال ساخت و محله آن
و البته قیمتی که مالک تعیین میکند ،متفاوت است .بهعنوان
مثال قیمت هر مترمربع آپارتمان با عمر 15سال بهباال در محله «22بهمن» که از
محلههای باالیشهر محسوب میشود ،حدود ۱۵میلیون تومان است .همچنین قیمت
هر مترمربع آپارتمان مسکونی با عمر ۱۵سال در محله «فردوسی» ،به عنوان محلهای
متوســط رو به باال ،حدود ۱۴میلیون تومان و در محلههایی مانند «شهرک بعثت»،
بهعنوان محلهای پایینشهر ،هر مترمربع آپارتمان مسکونی باالی ۱۵سال ساخت،
بین  ۹تا ۱۲میلیون قیمت میخورد .اما براســاس آنچه مشاوران امالک میگویند،
درشهر کرمانشاه مالکان تعیینکننده نهایی نرخها هستند .برهمین اساس هم هست
که قیمت خانه مســکونی دراینشــهر حدود  ۳۵تا ۴۰درصد نسبت به سالگذشته
افزایش داشتهاست.

بازار مسکن در استان بوشهر بهشــدت تحت تاثیر عواملی ازجمله قرار
گرفتن در محدوده مناطق تجاری ،بندری یا همجواری با صنایع نفت و
گاز قرار دارد و رد آنها در رشد قیمتها دربازار خرید و فروش و اجاره و
رهن به خوبی قابل مشاهدهاست .بهتازگی تصویب منطقه آزاد بوشهر هم بر افزایش
شــتابان قیمتها دراین حوزه تأثیر بهســزایی داشتهاســت .دراین میان براساس
مشــاهدههای میدانی خبرنگارهمشــهری ،اکنون قیمت هرمترمربع آپارتمان در
محلههای برخوردار شهربوشهر مانند خیابانهای مدرس ،بعثت و سنگی ،با متوسط
عمر یک تا 3سال ساخت ،به ترتیب  14 ،16و 12میلیونتومان است؛ این درحالیاست
که برای منازل ویالیی بهازای هر مترمربع بین 8تا 10میلیونتومان به قیمتها افزود
میشــود .اینها درحالیاست که تســهیالت پرداختی در حوزه مســکن ،بهویژه در
مرکزاستان ،برای خرید یک واحد آپارتمان ،کفاف نمیدهد.

قم

بوشهر

ایالم
اگر برای خرید مسکن ،سری به دفاتر مشاوران امالک شهر ایالم بزنید ،با
قیمتهای نجومی روبهرو میشوید .فروشندهها در ایالم هر قیمتی را که
بخواهند ،روی ملک میگذارند و هیچ ضابط ه مشخصی هم دراین زمینه
وجود ندارد و حداقل قیمت هر مترمربع واحد مسکونی شاید کمتر از ۱۰میلیون تومان
نباشــد .از دالیل اصلی این افزایش قیمت ،میتوان به افزایش تقاضا ،گرانی مصالح و
همچنین جوالن دالالن زمین و مســکن اشــاره کرد .اکنون بــرای خرید یک خانه
60متری درشهر ایالم ،در مناطق پایینتر ،باید حداقل 300میلیونتومان و در مناطق
باالیشهر تا 800میلیون تومان پول داشته باشید .افتوخیزهای شدید قیمت مسکن
بهخصوص حباب ناشی از جهش قیمتها در بازار ،معامالت ملک را با نوسانهای بزرگ
روبهرو کرده و محیط ناامنی در بازار ساختوساز بهوجود آوردهاست.

خراسانشمالی

شــهر قزوین حداقل از حدود 2دهه قبل ،همواره بهعنوان یکی از  3یا
4شهر نخست کشور ازنظر گرانی مسکن و اجارهبها مطرح بودهاست و
کارشناسان اقتصادی ،دلیل آن را موقعیت صنعتی ،کشاورزی و درنتیجه
مهاجرتهایی از استانهای اطراف برای اشتغال میدانند که سبب باال رفتن تقاضای
مسکن در قزوین شدهاست .با توجه به نوسانهای شدید بازار سرمایه ،قیمت مسکن
در یک ســال اخیر 2برابر و دربرخی مناطق تا 3برابر رشد داشته است .با این وجود،
برخی مالکان و دالالن با تعیین قیمتهای نجومی در ســایتهای نیازمندی ،قصد
موجسواری در بازارمسکن را دارند ،چراکه به دلیل رکود در تولید مسکن در سالهای
اخیر ،همچنــان تقاضای مســکن اولیها برای خانهدار شــدن وجــود دارد .اینها
درحالیاست که درحالحاضر قیمت یک مترمربع آپارتمان در شهرکهای اقماری
شــهرقزوین به حدود ۱۲میلیونتومان میرســد و در مناطقی ازاین شــهر مانند
«مالصــدرا»« ،خیــام»« ،پونک» و «ســرتک» قیمــت هرمترمربــع آپارتمان تا
۳۲میلیونتومان هم قیمتگذاری میشود.

خراسانشمالی با کمبود مسکن مواجه است و اگر ساالنه ۱۰هزار واحد
مسکونی در استان ساخته نشود ،در سالهای آینده تورم قیمت مسکن
درایناستان سرســام آور خواهد بود .تورم قیمت مسکن در سالهای
گذشته در استان از حدود 120درصد هم عبور کرده و این روزها قیمت هر مترمربع
آپارتمان در مرکز شهر بجنورد ،با برخی مناطق متوسط شهرتهران برابری میکند.
نگاهی به قیمت زمین و مسکن دراینشهر نشاندهنده میانگین بسیار باالی متری 5
تا 20میلیونتومان است و از این بابت ،جوانان خراسانشمالی برای تشکیل خانواده با
بزرگترین مانع به نام منزل مسکونی مواجهند .درسالهای اخیر تولید مسکن دراین
استان بسیار پایین بوده و همین عامل در کنار افزایش تقاضا برای مسکن ،سبب گرانی
خانه در استان شدهاست .در سالهای اخیر هیچ طرح و برنامه مشخصی برای ساخت
مسکن در استان وجود نداشته ،اما گویا قرار است کمبود مسکن در خراسانشمالی با
ساخت واحدهای مسکن ملی جبران شود.

مرکزی

هرمزگان

استان مرکزی ازنظر بهای مسکن ،در رتبه پنجم گرانترین استانها قرار
دارد .بیشتر این افزایش قیمت در کالنشهر اراک است .این شهر ازنظر
ساختار ظاهری و باطن شهری با شهرهای شیراز ،اصفهان و تبریز قابل
مقایسه نیست ،اما این شهرها با امکانات و جمعیت بیشتر از اراک ،به موازات این شهر
قرار گرفتهاند .براســاس آمار وزارت راه وشهرسازی درباره بهای مسکن در شهرهای
ایران ،میزان میانگین قیمت هر مترمربع مســکن در اراک با حــدود 10میلیون و
280هزارتومان ،به بهای مسکن در کالنشهرهایی مانند شیراز و اصفهان بسیار نزدیک
است .البته کاهش معامالت بهویژه در ماههای گذشته ،رکود شدیدی را در بازار خرید
و فروش مســکن رقم زدهاســت .درحالحاضر قیمــت هر مترمربــع آپارتمان در
«عباسآبــاد» کــه از مناطق باالیشــهر اراک محســوب میشــود ،بیــن 20تا
30میلیونتومان اســت .در مناطق پایین این شــهر نیز ازجمله کشتارگاه ،قیمت
آپارتمانها به ازای هر مترمربع  8تا 15میلیونتومان است .آنگونه که کارشناسان
میگویند ،اعطای تســهیالت خرید مسکن در اســتان مرکزی اثربخشی الزم را در
خانهدارشدن مردم و منطقی شدن قیمتها ندارد.

بندرعباس ،برخالف دیگر شهرهای بزرگ کشور ،منطقه شمال و جنوب
از لحاظ بافت شهری فقیر و اعیاننشینی ندارد .غالبا محلههای حاشیهای
و بافت فرسوده در کنار مناطقی با بافت مرفهنشین واقع شدهاند؛ مانند
محله «آیتاهلل غفاری» و «کوی فرهنگیان» که در کنارهم قرار گرفتهاند و بافت شهری
کامل متفاوتی دارند؛ درست اســت که تنها یک خیابان کمعرض میان این دو محله
فاصله انداخته ،اما ازنظر قیمت ملک باید گفت تفاوت آنها از زمین تا آســمان است.
قیمت متوسط هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه «رسالت» بندرعباس ،حدود ۱۵تا
۱۷میلیون تومان و در محدود ه «داماهی» و خیابان دانشگاه نیز بین ۱۶تا ۱۸میلیون
تومان است که نسبت به ابتدای سال ،97جهش  5تا 6برابری داشتهاست .بهعنوان مثال
در اواخر سال 96درمحدودههای یاد شده ،قیمت متوسط هرمترمربع واحد مسکونی
بین  2تا 3میلیون بود .البته یکی از علل افزایش قیمت مسکن در بندرعباس را میتوان
باال رفتن قیمت مصالح ساختمانی دانست.

یزد
براساس برآوردهای انجام شده ،شهر یزد ساالنه به ساخت 10هزار واحد
مسکونی نیاز دارد و بهدلیل عدم تحقق این مهم ،نیاز انباشتهای دراین
شهر ایجاد شدهاست که قدرت خرید مردم را کاهش داده و خانهدار شدن
را از اولویت زندگی یزدیها خارج کردهاست .بهعنوان مثال ،دربرخی از نقاط شهر ،که
شاید زمانی تقاضای چندانی نداشــت ،اکنون با کمتر از یک میلیارد تومان نمیشود
صاحبخانه شــد .مناطقی ازجمله «حســنآباد»« ،آزادشــهر» و ...ازجمله نقاط
ارزانقیمت شهر هستند ،درحالیکه برخی خانههای ویالیی در منطقه «صفائیه»،
بهعنوان گرانترین نقطه شهر ،تا 30میلیارد تومان معامله میشوند و قیمت آپارتمان
در همین منطقه  13تا  15میلیاردتومان است .بررسیها نشان میدهد قیمت مسکن
در استان یزد در یک سالگذشته چیزی حدود 2برابر افزایش داشتهاست و این روند
تورمی روبهرشد ادامه دارد.

فارس
قیمت خرید هر مترمربع آپارتمان در
اســتان فارس و بهویژه در مرکز این
استان ،یعنی شهر شــیراز و حومه،
اختالف قیمت 10تا 20میلیون تومانی دارد،
بهطوریکه قیمــت هر مترمربــع خانه در
قصرالدشت چیزی درحدود 32میلیونتومان و
در شهر صدرا حدود 7میلیونتومان است .اما مدتی
است افزایش قیمت مسکن موجب شده مردم توان خرید
مســکن یا رهن و اجاره را در شهر شــیراز از دست بدهند.
افزایش قیمت خانه در تمامی شــهرهای استان ،بهویژه در
شیراز ،باعث شده تا افراد زیادی ،دیگر امیدی به خانهدار شدن
نداشته باشــند و به زندگی در مناطق پایینتر و حتی شهرهای
اطراف رو بیاورند.

کرمانشاه

آذربایجانشرقی
در مناطق مختلف تبریز ،بهعنوان مرکز استان آذربایجانشرقی ،بسته به
بودجهای که داریــد ،میتوانید خانــهای بیــن 100میلیونتومان تا
20میلیاردتومان تهیه کنید .نکته جالب اینجاست که این خانهها فاصله
زیادی ازهم ندارند و درمنطقه شمال و شرق تبریز میتوان این خانهها را پیدا کرد .در
محله «مال زینال» و «احمدآباد» که در دامنه کوه «عون بن علی» قرار دارد ،خانههایی
با قیمت حدود 100میلیونتومان هم پیدا میشــود که البته ســند رسمی ندارند و
درمقابل در منطقه حضرت ولیعصر(عج) تبریــز و در محلههایی مانند «فروغی» و
«خیابان تختی» خانههای لوکس 300مترمربع به باال وجود دارد که قیمت هر واحد
آپارتمانی آن تا 20میلیارد هم میرسد .در10سال گذشته روند روبهرشد قیمت خانه
در استان ملموس بودهاست ،بهنحویکه در مرکز شهر ،قیمت هر مترمربع آپارتمان از
حدود یک میلیونتومان به 17میلیون تومان رسیدهاست .پرداخت تسهیالت مسکن
در استان براساس الگوی کالنشهرها و شــهرهای کوچک سراسرکشور است ،اما به
اعتقاد فعاالن بازارمسکن تبریز ،عامل اصلی در تعیین قیمت مسکن دراینشهر ،میزان
عرضه و تقاضا و تبعیت از قیمتهای پایتخت است.

چهارمحالوبختیاری
اگرچه قیمت مسکن طی سالهای اخیر در استان چهارمحالوبختیاری،
مانند دیگر مناطق کشور ،از رشد قابلتوجهی برخوردار بودهاست ،اما این
افزایش قیمت در شهرهای شهرکرد ،بروجن و لردگان عمیقتر از سایر
اســتانهای کشــور اســت ،چراکه بنابــر آخریــن گزارشهای حوزه مســکن،
چهارمحالوبختیاری در کنار استانهای قم و تهران ،جزو گرانترین استانها دراین
حوزه بهشمار میرود .کمبود زمین ،از دالیل گرانی مسکن در شهرکرد درمقایسه با
سایر مناطق کشور اســت .بررسیهای میدانی خبرنگارهمشــهری نشان میدهد،
هماکنون قیمت یک آپارتمان 100متری در باالیشهر شهرکرد ،حدود 3/5میلیارد
تومان قیمت گذاری میشود و همین آپارتمان در مناطق مرکزی شهر حدود 2میلیارد
تومان و در مناطق پاییندست ،حدود یک میلیاردتومان است .آمارها نشان میدهد
قیمت زمین و مســکن در چهارمحالوبختیاری ازســال  92تاکنون10 ،برابر رشد
داشتهاست.

با وجود اینکه بازار مســکن قم با رکود شــدید مواجه اســت ،اما روند
ساختوسازها در این استان رونق دارد .در سالگذشته بیش از 2میلیونو
37هزار مترمربع پروانه ساختمانی در شــهر قم صادر شده که نسبت
بهمدت مشابه سال قبل38 ،درصد رشد داشتهاست .مناطقی مانند «ساالریه»« ،بلوار
شهید صدوقی» و «شهرک قدس» از مناطق باالیشهر قم محسوب میشوند؛ براین
اساس متوســط قیمت هرمترمربع مسکن در ســاالریه بیش از 30میلیون تومان و
2منطقه دیگر حدود 17میلیونتومان اســت .در محله «پردیســان» که به منطقه
مسکنمهر معروف اســت؛ قیمت هر مترمربع آپارتمان حدود 8میلیون تومان است.
قیمت خانههای ویالیی در مناطق پایینشهر همچون «شیخآباد» و «قلعه کامکار»
بهازای هر مترمربع  8تا 12میلیون تومان است .کارشناسان میگویند در شرایطی که
قیمت مسکن درحال افزایش بود ،رغبت شهروندان برای استفاده از تسهیالت خرید
مسکن کمتر شــد ،اما اکنون که میانگین قیمت مسکن در قم مایل به کاهش است،
میتوان امیدوار بود فاصله بین قدرت خرید خانوار و ســطح میانگین قیمت مسکن
کاهش یابد و بازار به سمت مصرفی شدن و تعادل قیمتی حرکت کند که این رویه به
افزایش اثربخشی تسهیالت بانکی خرید مسکن میانجامد.

کردستان
درشهر سنندج ،بهعنوان مرکزاستان کردستان ،قیمت خرید و فروش
خانه در محلههای مختلف متفاوت است .ســال ساخت ،محله ،متراژ و
آپارتمانی یا ویالیی بودن خانه وهمچنین درنهایت قیمتی که مالک به
خریدار میدهد ،از شاخصهای تعیین کننده قیمت مسکن دراینشهر بهشمار میرود.
اما هرچه هست ،بهگفته فعاالن بازار مسکن سنندج ،قیمت هر مترمربع خانه مسکونی
در این شهر ،از ســال گذشــته تاکنون درمناطق مختلف ،حدود ۵۰درصد افزایش
داشتهاست .اینها درحالیاســت که درحالحاضر هر مترمربع آپارتمان مسکونی در
محله «مبارکآباد» سنندج که در باالیشــهر قراردارد ،بین ۲۰تا ۲۵میلیون تومان
قیمتگذاری میشود .همچنین درمحلههای متوسط و پایینشهر مانند «چهارباغ»
میانگین هرمتربع آپارتمان مســکونی به حدود  ۱۲تا ۱۵میلیون تومان میرســد.
بررســیهای میدانی خبرنگارهمشــهری نشــان میدهد پرداخت وام مســکن و
ساختوســازهای دولتی تأثیری در فروکش کردن التهاب قیمتهــا دراین حوزه
دراستان کردستان و بهویژه شهرسنندج نداشتهاست.

لرستان
خرمآباد ،بهعنوان مرکز استان لرستان ،در یکسال گذشته شاهد افزایش
قیمتها در حوزه زمین و مسکن بوده اســت .براین اساس در نیمهدوم
سالگذشــته ،قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی ،بهعنوان مثال در
منطقه باالشهرنشین «شیرخوارگاه» حدود  8تا 9میلیونتومان بود که اکنون به بیش
از 17میلیون تومان رسیدهاست .همچنین قیمت هر مترمربع خانه ویالیی از حداقل
16میلیون تومان ،به بیشاز 22میلیون تومان رسیده که با برخی از مناطق شهرتهران
برابری میکند .با توجه به این موضوع بهنظر میرســد خرید یک واحد مســکونی
100متری با 2میلیارد تومان در شهر خرمآباد درحال عادی شدن است .افزایش قیمت
مسکن تابعی از وضعیت اقتصادی و افزایش روزبهروز قیمت مصالح ساختمانی است،
اما دراستان لرســتان نرخ باالی بیکاری هم مزید برعلت شده تا قیمت زیاد مسکن،
بیشازپیش بر زندگی مردم تأثیر منفی برجا بگذارد .عالوه براینها ،مدتی اســت که
سرمایهگذاران دراســتان لرستان ب ه بخش مســکن رو آوردهاند و تقاضا بهشدت باال
رفتهاست .بهگفته رئیس اتاق اصناف استان ،بررسیها نشان میدهد درچندماه اخیر
حدود 40درصد از خرید و فروشهای مسکن در خرمآباد باهدف سرمایهگذاری انجام
شده؛ یعنی بهعنوان مثال ،یکنفر 10واحد مسکونی خریده یا فروخته که این موضوع
ازطریق سامانه «کد رهگیری» قابل اثبات است.

کرمان
در دهههــای اخیر تقریبا تنهــا راهکاری که در مقاطــع مختلف برای
ساماندهی بازار مسکن بهکار گرفته میشود ،پرداخت تسهیالت خرید
مسکن اســت که تاثیر قابلتوجهی بر افزایش محسوس قدرت خرید
قشرهای متوســط و ضعیف جامعه ندارد .برهمین اســاس با 180میلیونتومان وام
مسکن ،در شهر کرمان فقط 12متر از یک آپارتمان در یک محله متوسط را میتوان
خرید .بررسیهای خبرنگارهمشهری نشان میدهد درسالجاری نرخ اجاره بهای خانه
در شهر کرمان نسبت به سالگذشــته افزایش 100درصدی داشتهاست و براساس
مستندات موجود ،میانگین افزایش قیمت مسکن و زمین حداقل 300درصد و دربرخی
مناطــق ،بیش از ایــن ،افزایش داشتهاســت .همچنین
بررســیها نشــان میدهد میانگیــن قیمت یک
مترمربع آپارتمان مســکونی در شهرکرمان ،از
7میلیونتومان آغاز میشــود و تا 30میلیون
هم میرسد .باید به این نکته هم اشاره کرد
کــه درعــرف شــهر کرمــان ،واحد
اندازهگیری زمین مسکونی «قصب»
بوده که معادل 25مترمربع است و
میانگین قیمت یک قصب زمین
مســکونی در محلههــای
متوســط شــهرکرمان به
حــدود 250میلیــون
تومان میرسد.
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ماجراي درخواست بازگشت به روستاهای متروکه کردستان

وجود بستر مناسب اشتغال ،از مهمترین دالیل ارائه درخواست اهالی برای بازگشت به 27روستای متروکه استان اعالم شدهاست
فرحناز چراغی

خبرنگار

در روزهای اخیر خبری در رسانهها دست به
دست شد مبنی براینکه اهالی۲۷روستای
متروکه در استان کردســتان ،از مسئوالن
استانداری درخواست کردهاند شــرایط بازگشت آنان به
روستاهایشــان فراهم شــود؛ تقاضایی که رایزنیهای
بسیاری را پیرامون چرایی ارائه چنین درخواستی بهدنبال
داشت.
اینکه اهالی کدام روســتاها و به چه دلیل میخواهند به
زادگاه خود بازگردند ،ســئواالتی اســت که هنوز پاسخ
دقیقی برایشــان پیدا نشدهاســت و مســئوالن مربوط
دراستان نیز از ارائه جوابهای دقیق دراین زمینه طفره
میروند ،اما آنچه از اهمیت بیشــتری برخوردار اســت،
مهاجرت معکــوس اهالی این روستاهاســت؛ موضوعی
که درصورت بررســی همه جوانب امر ،میتواند بهعنوان
الگویی برای جلوگیری از مهاجرتهای بیرویه از روستا
به شهرها مطرح شود.
نکته اینجاست که در گذشــتههای نهچندان دور ،شکل
غالب مهاجــرت ،حرکت یکســویه و بدون بازگشــت
روستاییان به شهرها بودهاســت؛ الگویی که در یکیدو
دهه اخیر دچار تحوالت اساسی شــده و امروز فرایندی
بهنام «مهاجرت معکوس» شــکل گرفت ه که درسالهای
اخیر نمونههای بسیاری در نقاط مختلف کشور میتوان
برای آن یافت.
تقویت زیرساختهای روستایی

مديركل دفتر سياســی
اســتانداری كردستان
دربــاره دالیــل ارائه
درخواســت بازگشت
ازسوی روستاییان نیز
اظهار میکند :اشتغال
بهتر در روستا و بهویژه
فراهم بودن بستر مناسب
برای پرداختن به کشاورزی و
دامداری ،از مهمترین دالیل ارائه
درخواست برای بازگشت به روستاهای
متروکه است.
جعفری اگرچه از روســتاهایی که برای بازگشت به آنها
درخواستهایی ارائه شدهاست ،نام نمیبرد ،اما میگوید:
به جز 2شهرستان بانه و دیواندره ،از همه شهرستانهای
کردستان ،اهالی یک یا چند روستا تقاضای بازگشت به

روحاهلل کریمی

خبرنگار

طبیعتگردهای حرفهای «پلنگدره» قم را خوب
میشناسند؛ 50کیلومتر که از قم خارج شوید ،بعد
از «سلفچگان» به کوههای سربهفلک کشیدهای
میرسید که غنیترین زیستگاه جانوری و پوشش گیاهی استان
قم محسوب میشود .چشمهها و رودهای متعدد ،به این منطقه
ییالقی ،زیبایی ویژهای بخشیدهاست.
بارش نزوالت آســمانی درایــن منطقه موجــب رویش انواع
گونههای گیاهی و ایجاد جاذبههای ویژه برای زیست گونههای
جانوری شده است .اینها درحالیاست که طبیعت بکر پلنگدره
این روزها بهدلیل طمع ســودجویان زخمی است و مسئوالن
مربوط دراستان باید دراین زمینه چارهای اساسی بیندیشند.
منطقه پلنگدره با اینکه به نام بزرگ جثهترین گربهســان نام
گرفته ،اما دستکم در 18ســال گذشته هیچ گونهای
از این حیوان وحشی دراین منطقه مشاهده نشدهاست.
آخرین بار در سال 82یک قالده پلنگ 3ساله از دست
شکارچیان غیرقانونی توقیف و پس از
تاکسیدرمی ،به موزه تاریخ

روستاها به ۳دسته تقسیم میشوند؛
روســتاهای «قابل بازگشــت» که طی
یکیدو دهه اخیر تخلیه شــدهاند .موقعیت
مکانی این روســتاها مرزی نیســت .براین اساس
وضعیت این دسته از روستاها باید با نیازسنجی و کار
کارشناسی دقیق ،بررسی شود و همه امکانات و جوانب
زیرساختی برای اسکان افراد درنظرگرفته شود .البته
تعداد جمعیت و خانوارهای متقاضی بازگشت را هم
باید درنظر گرفت.

صدای همشهری

زارعی با تاکیــد براینکه این
درخواستها باید به دقت مورد
بررسی کارشناســی قرارگیرد،
میافزایــد :در بررســیهای
امکا نسنجی احیای این روستاها،
بایــد فرایند دقیقــی را تعریف کرد و
برمبنای آن ،دالیل بازگشت افراد ،امکانات
موجود و زیرساختهای موردنیاز بهویژه در
حوزه تامین آب ،بررســی شود.وی ادامه میدهد:
تعدادی از این روستاها به هیچ منبع آبی دسترسی ندارند.
ازسوی دیگر اراضی برخی روستاها برای اجرای طرحهای
سدســازی خریداری شــده و دیگر امکان کشاورزی و
دامــداری در آنها وجود نــدارد .برهمین اســاس باید
متقاضیان را بهدرستی راهنمایی کرد.
زارعی اضافه میکند :باید از بروز عواقب ایجاد کانونهای
جمعیتی که ممکن اســت امکان خدمترسانی به آنها
وجود نداشته باشد ،جلوگیری کرد .با این وجود اگر پس
از بررسیهای کارشناسی ،روستایی برای بازگشت اهالی
مناسب تشخیص داده شد ،از مهاجرت معکوس استقبال
میکنیم.
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ستون صدای همشهري براي نوشتن مشكالت شما شهروند گرامی است .معضالتي كه منعكس ميشوند تا
مسئوالن آنها را بخوانند و در پي يافتن راه حلي براي رفع آنها برآیند .برای بازگو کردن مشکالت خود از ساعت
 9تا 17با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.

آسفالت نامناسب خیابانهای تویسرکان

وضعیت آسفالت بسیاری از خیابانهای شهر تویسرکان در استان همدان ،بسیار نامناسب
است و دیگر به ســختی میتوان دراین شــهر خیابانی را پیدا کرد که آسفالت مناسبی
داشته باشد و چالههایش ســبب آسیب دیدن خودروهای شــهروندان نشود .وضعیت
بهگونهای است که هنگام تردد در برخی خیابانهای این شهر احساس میکنید درحال
عبور از یک جاده خاکی با دســتاندازهای فراوان هستید .مســئوالن شهری چارهای
بینديشند.
یک شهروند از تویسرکان در استان همدان
نگهداری تخممرغ زیرنورآفتاب

متصدیان برخی فروشــگاههای قروه تخممرغ را در بیرون از یخچال و در دمای محیط
نگهداری میکنند ،درحالیکه به دلیل گرمای هوا ،ســرعت فاســد شــدن آن بیشتر
میشود .چرا درحالیکه کارشناسان اداره بهداشــت اعالم میکنند تخممرغ در بیرون
از یخچال ،در کمتر از ۲روز غیرقابلمصرف میشــود ،اما برخی فروشگاهها در قروه این
کاال را بهصورت فلهای در زیرنــور آفتاب نگهداری میکنند و تذکــری هم به آنان داده
نمیشود؟
رسول شکیبی از قروه در استان کردستان

چرای بیرویه دام و شکارغیرقانونی از مهمترین تهدیدهای این منطقه
بهشمار میرود

طبیعی استان قم تحویل داده شد .البته کارشناسان میگویند
تنها درصورتی میتوان از انقراض یک گونه جانوری سخن گفت
که 60سال از آخرین مشــاهده وجود آن گونه در یک منطقه
گذشته باشد.
پلنگدره جمعیت جانوری مناســبی را در خود جا دادهاست و
درحالحاضر نزدیک به 100گونه مختلــف از حیوانات دراین
منطقه درکنار هم همزیستی دارند .کل و بز ،قوچ و میش ،گرگ،
گربه وحشی ،شغال ،گراز و خرگوش ازجمله حیوانات این منطقه
هستند .براساس مطالعات انجام شده ،تاکنون بیش از 400گونه
گیاهی در منطقه پلنگدره شناســایی شدهاست که تیرههای
شب بو ،نعناعیان و گونها از فراوانی بیشتری برخوردارند.
خطر کاهش آب و علوفه

نمایی از تاالب میقان در استان مرکزی
عکس :همشهری -امیرقادری

بررســی کارشناســی
درخواستها

دالیل بازگشت روستاییان

گدره»قم
تنزخمی«پلن 

چرا پلنگدره؟

شرایط کنونی روستاها

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندارکردستان
نیز درباره روســتاهایی که تقاضای بازگشت به آنها
ارائه شدهاســت ،به خبرنگارهمشهری میگوید :این

عكس :همشهري

در دهههای گذشته نسبت جمعیت شهری به روستایی در
کشور و بهتبع آن استان کردستان ،رقمی درحدود « ۷۰به
 »۳۰توصیف میشد که نشانگر مهاجرت گسترده ساکنان
روستاها به شهرها برای رسیدن به اشتغال و معیشت بهتر
بود ،اما در ســالهای اخیر اقدامهای گسترده و مناسبی
در زمینه توسعه زیرساختی در روستاها انجام شدهاست.
گسترش شبکه راههای روستایی ،افزایش تعداد مدارس،
تقویت گردشگری روســتایی و اقدامهایی ازاین دست،
سبب شده سیمای بسیاری از روستاها رنگ رونق به خود
بگیرد و بســیاری از مهاجران روستایی برای بازگشت به
زادگاه خود ترغیب شوند.
برهمین اســاس هم بود که در سالهای اخیر توجه ویژه
به اقتصاد و اشــتغال در روستاهای کشــور و حمایت از
طرحهای تولیدی روســتایی در دستورکار دستگاههای
اجرایی قرارگرفت و منابع اعتباری خوبی هم برای رونق و
ایجاد اشتغال روستایی اختصاص یافت.

فرایند رسیدگی به درخواستها

مديركل دفتر سياسی استانداری كردستان در گفتوگو
با خبرنگارهمشهری ،به خبر درخواست اهالی۲۷روستای
متروکه استان برای بازگشت به زادگاهشان واکنش نشان
میدهد و میگوید :این روســتاها به هر دلیلی ،ســالها
پیش تخلیه و متروکه شدهاند و قدمت تخلیه برخی از این
روستاها به حدود ۴۰تا  ۵۰سال قبل بازمیگردد.
«مراد جعفری» میافزاید :اکنون که اهالی درخواســت
بازگشت به روستاهای خود را ارائه کردهاند ،باید براساس
آنچه وزارت کشــور اعالم کرده ،عمل شــود .دراین باره
کارگروهــی با عنــوان «کدگــذاری واحدهــا و عناصر
تقسیمات کشــوری» تشکیل شدهاســت که به موضوع
رسیدگی خواهد کرد.
وی ادامه میدهد :دراین کارگروه برای رســیدگی
به درخواست روســتاییان متقاضی بازگشت،
جلســهای با حضور نمایندگان دستگاههای
عضو برگزار میشــود و در صــورت تأیید
درخواست ،پیشــنهاد بازگشت به این
روستاها به وزارت کشور ارسال خواهد
شد.جعفری تصریح میکند :برگزاری
این جلســه بــه انجام بررســیهای
کارشناسی ازنظر وجود زیرساختها،
بهویژه در زمینه برخورداری از آب و راه
دسترسی ،منوط شدهاست .از طرفی
جمعیت متقاضی بازگشت به روستاها
را نیز باید درنظرگرفت.

زادگاهشان را ارائه کردهاند.
وی اضافه میکند :همچنین مجموعه علتهای متروکه
شدن این روستاها نیز در کارگروه «کدگذاری واحدها و
عناصر تقسیمات کشوری» بررسی خواهد شد.

«محمد ابراهیم زارعی» ادامه میدهد :دسته دیگر ،شامل
روستاهایی میشود که بیش از  ۴۰،۵۰سال از تخلیهشان
میگذرد و دیگر اثری از آنها باقی نماندهاســت .ازیکسو
فراهم کردن امکانات زیرساختی مانند آب ،برق و راه برای
چنین روستاهایی سخت است و ازسوی دیگر ،جمعیت
و تعداد خانوارهای متقاضی بازگشت هم درحدی نیست
که دولت بتواند اعتباری برای تأمین امکانات زیرساختی
آنها هزینه کند.
وی عنوان میکند :دسته ســوم نیز روستاهای مرزی
هستند که در حریم «قرمز» و «زرد» مرزی واقع شدهاند.
اینگونه روستاها در زمان جنگتحمیلی تخلیه شدهاند
و اهالی غرامت و هزینه تخلیه روســتا را گرفتهاند.
اهالی این روســتاهای مــرزی درصورتی که
بخواهنــد درحریم «زرد» به کشــاورزی
مشغول باشند ،میتوانند زمان کاشت
و برداشــت محصول دراین روســتا
حضور پیدا کننــد ،اما نمیتوانند
بهصورت دائمی ســاکن شوند.
دراین روستاها نیز ازنظر قانونی،
امکان بازگشت و اسکان وجود
ندارد.

کاهش بارندگی و خشکسالی شدید امســال ،حیات وحش را
از زیستگاههایشان آواره کردهاســت و حیوانات در عطش آب
و گرســنگی علوفه ،به آغوش مرگ پناه میبرند .در پلنگدره
اگرچه هنوز منابع آبی و علوفهای به مرحله بحرانی نرسیدهاست،
اما فرمانده پاسگاه محیط بانی این منطقه میگوید :در هفتههای
گذشــته ،تعدادی از حیوانات از زیســتگاه خودشــان فاصله
گرفتهاند و به نزدیکی جاده آمدهاند.
«احمد بحری» میافزاید :در سالهای گذشته وضعیت پلنگدره
بهدلیل وجود چشمهها و منابع سرشار آبی ،بسیار خوب بود و

حیاتوحش در زیســتگاه میماندند ،اما امسال منابع آبی این
منطقه با چالشها و کمبودهایی مواجه است.
وی با اشاره به ساخت آبشخورها و مخازن آب ازسوی گروههای
خودجوش محیط زیســتی در سالگذشــته ،عنوان میکند:
پیشبینی میکنیم کمبود آب در یک ماه آینده جدیتر شود.
بنابراین امسال به ساخت آبشخورهای جدید نیاز نداریم و باید
چشمهها و آبشخورها را الیهروبی کنیم تا آبها حفظ شود.
بحری درباره تأمین علوفه برای حیوانات این منطقه نیز میگوید:
درحالحاضر نیازی به علوفه دستی نیست ،اما احتمال دارد پایان
تابستان در بعضی نقاط امن این کار را انجام دهیم.
وی وضعیت زاد و ولد گونههــای جانوری را رو به بهبود ارزیابی
میکند و میافزاید :هرســال عملیات سرشماری حیاتوحش
بهصورت پیمایشــی و مشــاهده مســتقیم انجام و آمار دقیق
پستانداران احصاء میشــود .با توجه به اینکه در 2سال اخیر از
منطقه پلنگدره بهخوبی حفاظت شده ،آمار گونههای حمایت
شده دراین منطقه درحال افزایش است.
زخم سودجویان بر پیکر پلنگدره

زیباییهای ویژه خود را دارد ،از طمع ســودجویان هم در امان
نماندهاست .حضور گردشگران در فصل بهار ،که فصل زایمان
حیوانات است ،چرای بیرویه دام و شکار غیرقانونی از مهمترین
تهدیدهای این منطقه بهشمار میرود.
فرمانده پاسگاه محیط بانی پلنگدره ،چرای بیرویه دام دراین
منطقه را از چالشهای جــدی میداند و میگویــد :ادارهکل
منابعطبیعی استان اعالم کرده که برای چرای حدود 3هزار رأس
دام مجوز دادهاست .ما از این ادارهکل درخواست کردیم مجوز
چرای دام در منطقه امن پلنگدره باطل شود ،اما تاکنون اقدام
ویژهای دراین زمینه انجام نشده است.
بحری ادامه میدهد :وضعیت چرای دامهای اســتان مرکزی
در پلنگدره ،بهمراتب بدتر اســت .هم تعداد دامهای دامداران
اســتان مرکزی بیشتر اســت و هم ادارهکل منابع طبیعی این
استان همکاری مناســبی با ما ندارد ،حتی تعداد مجوزها را به
ما اعالم نمیکنند.
وی شکار غیرمجاز را یکی دیگر از چالشهای مهم این منطقه
اعالم میکند و میگوید :شکارچیان استانهای همجوار و

برخی استانهای دیگر برای شکار حیوانات به منطقه پلنگدره
میآیند که محیط بانان ما با آنها برخورد میکنند .چندی پیش
یکی از شکارچیان سابقهدار را دستگیر و به مراجع قضایی معرفی
کردیم که به 3سال حبس و پرداخت 100میلیونتومان جریمه
نقدی محکوم شد .البته شــکارچیان بومی هم به این منطقه
مراجعه میکنند و ســعی میکنیم از طریق گفتوگو و تعامل
با آنها ،بهگونهای فرهنگســازی کنیم که از ظرفیت آنها برای
حفاظت از منطقه استفاده شود.
پلنگدره قم با وسعت 31هزارو 735هکتار ،از
منطقه
 1375ب هعنوان منطقه شکارممنوع و درسال 1388
سال
رست مناطق حفاظت شده کشور قرارگرفته است.
در فه
نطقه در سالگذشته 4مرتبه طعمه حریق شده و
این م
هکتار از مراتع آن در آتش سوخت .تاکنون برخی
چند
های جانوری این منطقه بکر هم طعمه شکارچیان
از گونه
اند .اگر اراده جمعی در خدمت حفظ و نگهداری
شــده
دره قــرار گیرد ،طبیعت رویایــی آن به روی
از پلنگ
گردشگران آغوش باز میکند.

منطقه حفاظت شده پلنگدره به همان اندازه که
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