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انتخاب درست، به جای  
شركت نكردن در انتخابات

 حمله به 
دژ 20ساله

 تهران- مسكو
بدون ويزا

ساعت21 امشب تيم ملي براي 
كسب نخستين پيروزي تاريخش 
در زمين بحرين، مقابل اين  حريف 

سنتي مي ايستد

با امضاي وزرای گردشگري ايران و 
روسيه، شرايط براي سفر گروه هاي 
5تا 50نفري گردشگران 2 كشور 
بدون نياز به رواديد فراهم مي شود

از ساعت21 امشب در منامه، تيم ملي 
ايران در يكــي از مهم ترين بازي هاي 
تاريخش به مصاف تيــم ملي بحرين 
خواهد رفت تا با پيــروزي در اين بازي 
راه صعود به جام جهاني2022 را دوباره 
براي خودش هموار كنــد. ايران كه با 
2شكســت در 4بــازي دور رفت، كار 
صعود را براي خودش سخت كرده براي 
بازگرداندن شــانس ها نياز مبرمي به 
برتري در اين بازي دارد. ايران بازي رفت 
را با يك گل در بحرين باخته و حاال براي 
مسابقه برگشت كه قرار بوده در ايران 
برگزار شود، باز هم به اجبار راهي منامه 
شده تا در اتفاقي عجيب و تاريخي هر دو 
بازي رفت و برگشت را در زمين حريف 

انجام بدهد. صفحه19 را بخوانيد.

وزير ميراث فرهنگي، گردشــگري و 
صنايع دســتي، صبــح ديــروز و در 
حالي كه نزديك به 2 مــاه تا پايان كار 
دولت تدبير و اميد و اســتقرار دولت 
جديد در ايران مانده است، وارد مسكو 
شد تا سند اجرايي توافقنامه لغو رواديد 
گردشــگري ميان ايران و روسيه را به 

امضا برساند. صفحه9 را بخوانيد.

صفحه2

يادداشت
مهدي داوري؛ مديرعامل سازمان آتش نشاني تهران

غروب روز چهارشنبه گذشــته وقوع آتش سوزي در 
پااليشگاه شهيد تندگويان تهران، نيروهاي عمل كننده 
سازمان آتش نشاني را با يكي از گسترده ترين و به زعم 
كارشناسان، پرريسك ترين حوادث شهري مواجه كرد. 
همكارانم در سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران، در كوتاه ترين 
زمان ممكن ضمن حضور در محل حادثه، با توجه به خطرات بالقوه اين آتش سوزي، 
در يك عمليات سخت، با ايثارگري و سود جستن از تجهيزات و توان عملياتي، موفق 

شدند حريق را تحت كنترل خود درآورده و مانع گسترش آن شوند.
اين عمليات خوشبختانه با كمترين خسارات ممكن و آســيب جاني، بدون هيچ 
كشــته و مصدوم، بعد از نزديك ۳0ســاعت در حالي به اتمام رســيد كه به گفته 
كارشناسان فني، ابعاد اين آتش سوزي مي توانست بســيار گسترده و با خسارات 
مالي و جاني فراوان باشد اما خوشــبختانه با درايت و تالش فرماندهان و فداكاري 
آتش نشــانان، با رعايت همه جانبه و اصولي اســتانداردهاي عملياتي، با كمترين 

آسيب همراه شد.
در مقابله با چنين حوادثي كه ابعادش قابل پيش بيني نيســت و بايد توان بســيار 

بااليي را براي آن به كار گرفت، چند نكته مهم مورد توجه است:
سازماني همچون آتش نشــاني كه وظيفه مقابله اي  دارد، بايد پيش از وقوع چنين حوادثي ضمن كســب آمادگي هاي الزم و 1

افزايش توان عملياتي، خود را به تجهيزات به روز و به هنگام مجهز كرده باشد.

30ساعت عمليات سخت

گزارش به مردم -5
پيروز حناچي ؛ شهردار تهران

طي دهه هــاي گذشــته، سياســتگذاري ها در حوزه 
حمل ونقل عمومي براي شهر تهران، متاثر از نوعي تنش 
دروني و دائمي بوده اســت؛ از يكسو طرح هاي مهمي 
با محوريت توسعه حمل ونقل عمومي )از قبيل شبكه 
مترو( به انجام رسيده و از ســوي ديگر همواره ميل به 
توسعه بزرگراه ها و اتوبان سازي  و تونل كشي با محوريت 
حمل ونقل فردي در شهر وجود داشته است. اين تنش را مي توان به عنوان جلوه اي از 
برهم كنش ميان منطق »سود اقتصادي« و »خير عمومي« در عرصه هاي مديريتي 
شهر رديابي كرد؛ 2منطق متناقضي كه كشاكش ميان آنها در دهه هاي اخير شدت 
بيشتري يافته است؛ به طوري كه شهروندان تهراني، روشنفكران و نخبگان و فعاالن 
حوزه هاي شــهري، ســيل عظيمي از مطالبات و انتقادات را در حوزه هاي مرتبط با 
حمل ونقل عمومي شكل داده اند كه در يك نگاه كلي، جملگي در تقابل با غلبه منطق 
»سود اقتصادي« بوده است. منطق سودمحور با پشتوانه اليه هاي قدرت و تعامل با 
شبكه اي از انديشه هاي توجيه پذير به قدري پيش رفته كه گاهي به نام »علم« ترويج 
مي يابد. نفوذ اين نگاه در دهه هاي اخير به مثابه پيشــران كليدي شكل دهنده خط 
سيرها و الگوهاي حمل ونقل شهري تهران بوده است. از اين منظر، بازخواني اقتصاد 
سياســي پروژه هاي پرطمطراقي مانند بزرگراه نواب، بزرگراه طبقاتي صدر و تونل 
توحيد از اهميت بااليي برخوردار است. خوشبختانه در مورد »ارزيابي پروژه نواب« 
پژوهش هاي ارزنده اي صورت گرفته كه نشان مي دهد چگونه حاكميت يك ذهنيت 
جبرگراي كالبدي- اقتصادي بر اذهان مديران شــهري، موجب غفلت از پيامدها و 
چالش هاي اجتماعي و زمينه ساز تبلور يكي از پرآسيب ترين مناطق مسكوني در شهر 
تهران شده است. همين منطق اقتصادي – كالبدي، در ادوار مختلف، جنبه مهمي از 
باور سياستگذاران و مديران شهري را شكل داده و باعث شده تا تغيير چهره مديران نيز 
از اين حيث تحول محسوسي در چگونگي روند تعريف پروژه هاي كالن حمل ونقل در 
سطح شهر تهران نداشته باشد. ائتالف شكل گرفته ميان پيمانكاران بزرگ پروژه هاي 
حمل ونقل شــهرداري تهران به همراه اين ذهنيت اقتصادي – كالبدي، باعث رواج 
يافتن تعريف چنين ابرپروژه هايي در تاريخ معاصر تهران شده است. فرايندي از توليد 
فضاي شهري كه با منطق سوداگرايانه و منفك شده از حقوق شهروندي رواج يافته؛ 
به طوري كه با كااليي سازي  حقوق شــهروندي، اين حق اجتماعي، خريد و فروش 
مي شد. تقدم خودرومحوري و بزرگراه سازي  به مثابه نمونه هايي مشخص از اين رويداد 
هستند. اين در حالي است كه بازنمايي اين ابرپروژه ها به عنوان دگرديسي بزرگ در 

شهر تهران، اذهان برخي شهروندان را به گونه اي تغيير داده كه 
معنا و مفهوم »كار كردن در شهر« را با چنين كالن پروژه هايي 

گره مي زند، بي آنكه به منطق اقتصادي – سياسي )رسوب شده در پس و پشت( اين 
پروژه ها و تعارضات جدي آنها با خير عمومي توجه داشته باشد.

حمل ونقل عمومي و بازگشت شهر به مردم

ادامه در 
صفحه3

ادامه در 
صفحه21

 روايت لحظه به لحظه از 24 ساعت عمليات آتش نشانان برای 
مهار آتش سوزی در پااليشگاه نفت تهران 

  بررسي ظرفيت پااليشگاه تهران  و سهم آن در تأمين سوخت

شعله هاي آتش زبانه مي كشيد و دود ناشــي از آن از نقاط مختلف پايتخت ديده 
مي شد. پااليشگاه نفت تهران آتش گرفته بود و خطر بزرگي شهر را تهديد مي كرد؛ 
حادثه اي كه به گواه كارشناسان مي توانست ابعاد گسترده اي پيدا كند و به انفجاري 
مهيب شــبيه به آنچه ســال گذشــته در بندر بيروت اتفاق افتاد، تبديل شود اما 
آتش نشانان با ازخودگذشتگي آتش ســوزي را در كمتر از 24ساعت مهار كردند. 

صفحه هاي 4 و 21 را بخوانيد.
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حضرت آيت اهلل خامنه اي در سالروز عروج 
ملكوتي امام خميني)ره( در ســخناني رهبری

تلويزيوني، ابداع و تحقق نظريه جمهوري 
اسالمي يعني تشــكيل حكومتي بر مبناي اسالم ناب و 
متكي بر مردم ســاالري برخاســته از عمق اسالم را 
مهم ترين ابتكار امام راحل عظيم الشأن خواندند و تأكيد 
كردند: راز پرشكوه ماندگاري جمهوري اسالمي و نظام 
امام خميني، با وجود همه پيش بيني هاي دشمنان درباره 
زوال اين نظام، همراهي 2 كلمه »جمهوري« و »اسالمي« 
يعني حاكميت توأمان اسالم و مردم است و از اين پس نيز 
همراهي همين 2كلمه تضمين پيشرفت مستمر خواهد 
بود. به گزارش پايگاه اطالع رساني مقام معظم رهبري، 
رهبر انقالب همچنين با اشاره به تأكيد هميشگي امام 
خميني)ره( درباره ضرورت شــركت آحــاد مردم در 
انتخابات، انتخاب فردي شايسته را راه حل نابساماني ها 
ومشــكالت خواندند و با بيان نكاتي مهم درباره لزوم 
پايبندي رئيس جمهور آينده به ايجاد عدالت اجتماعي، 
مبارزه صريح و بدون مالحظه با فســاد و تقويت توليد 
داخلي افزودند: آحاد مردم خود را به شركت در انتخابات 

و تشويق ديگران به اين كار ملزم بدانند.

رهبر انقالب با اشاره به جاري شدن دوباره ياد و خاطره امام در ايام 
رحلت آن بزرگوار افزودند: ملت و كشور هميشه به نگاهباني از ياد 
و رهنمودهاي »آن شخصيت عظيم، آن رهبر بي جايگزين و آن 
خردمند حكيم و برخوردار از اراده پوالدين، دل عطوف و ايمان 

عميق« نيازمند است.
رهبر انقالب با اشاره به اول انقالب و حجم بي سابقه پيش بيني هاي 
مكرر زياده خواهان جهاني مبني بر نابودي دوماهه، شش ماهه و 
يا حداكثر يكساله جمهوري اسالمي افزودند: صالبت و قاطعيت 
امام و پيروزي هاي درخشــان ملت در جنگ و مسائل ديگر، اين 
همهمه را كمرنگ كرد اما بعد از رحلت امام خميني)ره(، دشمنان 
و بدخواهان بار ديگر به تكرار آرزوي خود مبني بر زوال جمهوري 

اسالمي پرداختند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي، اعالم رســمي يك حزب فرســوده و 
پرمدعا در ســال۶۹، نامه چند ســال بعد گروهي از نمايندگان 
مجلس مبني بــر رو به پايان بودن مهلت جمهوري اســالمي و 
اعالم علني برخي مقامات آمريكايي  مبني بر نرسيدن جمهوري 
اسالمي به 40ســالگي را از نمونه هاي پيشگويي هاي غلط براي 
زوال جمهوري اسالمي برشــمردند و گفتند: اين افراد و گروه ها 
در پيشگويي هاي خود، عالوه بر بيان آرزوهايشان، به شكست و 

نابودي انقالب هاي جهان نيز استناد مي كردند.
رهبر انقالب افزودند: حتي در داخل كشور نيز 2نهضت مشروطيت 
و نهضت ملي چند ســال بعد از شــكل گيري با روي كار آمدن 
ديكتاتوري كامال ســياه رضاخان و استبداد كودتايي، پيچيده و 
عميق محمدرضا، شكست خوردند، بنابراين پيش بيني ها درباره 

نابودي جمهوري اسالمي به اين مسائل تاريخي نيز متكي بود.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به شكست كامل پيشگويي هاي 
دشمنان و اقتدار و پيشرفت و توسعه مستمر جمهوري اسالمي 
افزودند: راز پرشكوه و افتخارآميز ماندگاري نظام امام خميني)ره(، 

همراهي 2كلمه جمهوري و اسالمي است.
ايشان، ابداع نظريه جمهوري اسالمي را كار بزرگ امام خميني)ره( 
خواندند و افزودند: امام بزرگوار ايــن نظريه را در عرصه نظريات 
سياسي بين المللي وارد كرد و با قدرت مردم و معرفت بسيار عميق 

خود آن را عينيت بخشيد و محقق كرد.
رهبر انقالب، شناخت و تسلط جامع امام خميني)ره( بر معارف 
اســالمي را پشــتوانه ايجاد و تحقق نظريه جمهوري اسالمي 
برشــمردند و گفتند: امام لزوم حاكميت اسالم و اعتقاد به مردم 
را از دل اسالم ناب به دست آورده بود و به آنها عميقا ايمان داشت.

ايشان با اشاره به مخالفان سرسخت 2وجه اسالمي و مردمي بودن 
جمهوري اسالمي افزودند: بخشي از مخالفان حاكميت اسالم، 
»سكوالرهاي غيرمذهبي« بوده و معتقدند دين شأنيت تشكيل 
نظام سياسي و مديريت كشور را ندارد و محصور به مسائل فردي و 
عبادات است، البته عده اي از سكوالرها هم معتقد بودند دين اصوال 
مضر و افيون جامعه است. رهبر انقالب افزودند: دسته ديگري از 
مخالفان حاكميت اسالم، به دين اعتقاد دارند اما مي گويند اسالم 
نبايد به سياســت آلوده شــود، اين افراد در واقع »سكوالرهاي 
مذهبي« هستند و به دخالت و حاكميت دين در شئون زندگي 

سياسي- اجتماعي، اعتقادي ندارند.
حضرت آيت اهلل خامنــه اي، مخالفان مردمــي بودن جمهوري 
اسالمي را نيز 2دسته دانستند و گفتند: جمعي از اين مخالفان، 
»ليبرال هاي ســكوالر« هســتند كه مي گويند دمكراســي و 
مردم ســاالري را بايد ليبرال ها و تكنوكرات ها ايجاد كنند و اين 

مسئله ربطي به دين ندارد.
ايشان خاطرنشــان كردند: دســته دوم مخالفان مردم ساالري 
ديني، به دين اعتقاد دارند اما مي گويند مردم در حاكميت ديني 
هيچ كاره ا ند و دين بايد بدون اتكا و نقش آفريني مردم، حكومت 
تشكيل دهد كه شــكل افراطي اين نظر، در ســال هاي اخير در 

شكل گيري گروه داعش ظاهر شد.
حضرت آيــت اهلل خامنه اي حاكميــت دين با اتكا بــه مردم را 
يك اســتنباط و نظريه عالمانه و نه احساسي خواندند و گفتند: 

مردم ساالري ديني از متن اسالم برخاسته است و هر كس انكار 
كند، در قرآن مطالعه و تدبر نكرده است.

ايشان، با استناد به آيات مكرر قرآن مبني بر لزوم اطاعت مردم از 
رسول اكرم)ص( افزودند: در صدها آيه قرآن زمينه هاي اطاعت 
مردم از نبي مكرم تشريح شده است كه آيات جهاد، اقامه قسط و 
عدل، اجراي حدود، معامالت اجتماعي - اقتصادي، قراردادهاي 
بين المللي و ده ها عرصه ديگر ازجمله اين زمينه ها هســتند كه 

مجموعه همين زمينه ها، به معناي تشكيل حكومت است.
رهبر انقالب با استناد به احاديث فراوان و سنت رسول اكرم)ص( 
مبني بر تشــكيل حكومت افزودند: بعد از رحلت پيامبر)ص( با 
وجود اختالف درباره جانشيني ايشان، احدي از مسلمانان شك 

نداشت كه بايد حكومت براساس دين و قرآن ادامه يابد.
رهبر انقالب، در جمع بندي اين بخش از سخنانشان تأكيد كردند: 
براساس آيات قرآن مجيد و احاديث و سنت پيامبر، اگر كسي به 
اسالم اعتقاد داشته باشد بايد به حاكميت اسالم هم معتقد باشد.

رهبر انقالب بعد از تبيين موضوع حاكميت اســالم، به موضوع 
جمهوريت و مردم ساالري پرداختند و با تأكيد بر اينكه اعتبار رأي 
مردم مسئله بسيار مهمي است، گفتند: به اين موضوع از 2منظر 
مي توان نگريســت 1- از منظر ديني و اعتقادي و در چارچوب 
مسئوليت و حق 2- از اين منظر كه تحقق عملي حاكميت دين 

بدون مردم امكان پذير نيست.
ايشــان درخصوص رأي مردم از منظر ديني و اعتقادي افزودند: 
در آيات و روايات، آحاد مردم و خواص در قبال سرنوشت جامعه 
و همچنين جلوگيري از انحراف و بروز شــكاف طبقاتي مسئول 
دانسته شــده اند و امر به معروف نيز يك وظيفه عمومي شمرده 
شده كه يكي از مهم ترين معروف ها برپايي حكومت ديني است. 
همچنين انسان ها داراي اراده و حق تعيين سرنوشت هستند كه 

حاكميت مردم يكي از نمودهاي حق تعيين سرنوشت است.
رهبر انقالب به موضوع مردم ساالري ديني از منظر نياز حكومت ها 
به پشتوانه مردمي نيز اشــاره كردند و گفتند: حكومت ها بدون 
پشتوانه مردمي، چاره اي جز روي آوردن به زور و ظلم نخواهند 
داشت و از آنجا كه در حكومت اسالمي ظلم جايز نيست، تحقق 
حكومت اسالمي و ادامه آن، فقط با پشتوانه مردمي امكان پذير 
 اســت. حضرت آيت اهلل خامنــه اي تأكيــد كردنــد: بنابراين
مردم ساالري ديني و جمهوري اسالمي يك طرح ناب و خالص 
ديني است و اينكه برخي مي گويند امام مردم ساالري را از غربي ها 
گرفت، سخني بي مبناســت زيرا امام كســي نبود كه به خاطر 

رودربايستي از حكم خدا منصرف شود.
ايشــان افزودند: روزي كه امام موضوع الزام حجاب در اجتماع را 
مطرح كردند برخي ها ازجمله بعضي نزديكان امام مخالف بودند 

اما ايشان به طور قاطع، دستور دين را مطرح كردند.
رهبر انقالب اســالمي تأكيد كردند: امام بزرگوار بــا انجام اين 
نوانديشي ديني كه مبتني بر معرفت عميق ديني بود، ملت ايران 
را كه قرن ها با اســتبداد خو گرفته بود، به ميدان آورد تا با باور به 
توانايي هاي خود، كارهاي بزرگي همچون ساقط كردن سلطنت 
چندهزارســاله و ايســتادگي در مقابل جنگ 8ساله و متكي به 

پشتيباني همه قدرت هاي بزرگ دنيا را انجام دهند.
ايشــان با تأكيد بر اينكه امام 2كلمه »جمهوري« و »اسالمي« 
يعني »حاكميت اسالم« و »حاكميت مردم« را گره گشاي همه 
مشكالت مي دانســتند، افزودند: هر زمان كه مردم به كار گرفته 
شدند و معيارهاي اسالم رعايت شد، پيش رفتيم و هرجا كه يكي 

از اين دو رعايت نشد، پيش نرفتيم.
رهبر انقالب به يك نمونه اشاره كردند و گفتند: اگر در اقتصاد، رشد 
كارگاه هاي كوچك و متوسط يعني زمينه ورود مردم را به حوزه 

توليد فراهم كرده بوديم اكنون وضع اقتصادي بهتر بود.
ايشان افزودند: بنابراين اگر مسئوالن حدود و موازين اسالمي را در 
مسائل داخلي و خارجي رعايت، و سازوكار حضور مردم در صحنه 

را نيز فراهم كنند، مشكالت حل خواهد شد.
حضرت آيــت اهلل خامنه اي در ادامه با اشــاره بــه برخي بيانات 
امام)ره( درباره اسالم و مردم ساالري افزودند: از ديدگاه امام)ره(، 
اســالم از يك طرف »ضد تحجر و التقاط«، »ضد ظلم، استكبار، 
فساد و ويژه خواري«، »ضدســلطه آمريكا و دخالت بيگانگان«، 
»ضد اشرافي گري و اختالف طبقاتي«، و از طرف ديگر »طرفدار 
محرومان و عدالتخواه« است. ايشان همچنين درخصوص ديدگاه 
امام درباره مردم ســاالري و انتخابات خاطرنشــان كردند: امام 
انتخابات را »فريضه ديني« مي دانســتند و در وصيت نامه خود 
مي گويند »عدم حضــور در انتخابات در برخي مقاطع چه بســا 
گناهي در رأس گناهان كبيره باشــد« و »كوتاهي در مشاركت، 
پيامدهاي دنيوي و حتي تا نسل هاي بعد داشته باشد كه مستلزم 

بازخواست الهي است«.
رهبر انقالب اسالمي گفتند: به لطف خداوند بعد از رحلت امام)ره(، 
ملت ايران عطيه الهي مردم ساالري ديني را حفظ كرده و در مقابل 

توطئه دشمنان براي جدايي مردم از نظام و بي اعتقاد كردن آنها 
به اسالم و مردم ساالري ديني، محكم ايستاده اند.

حضرت آيت اهلل خامنــه اي افزودند: متأســفانه برخي با ادبيات 
مختلف، حــرف دشــمنان را تكــرار مي كنند. گاهــي از لزوم 
ايدئولوژي زدايي و حركت به سمت ليبرال دمكراسي مي گويند، 
گاهي از موضع دلسوزي براي قداست دين وارد مي شوند و حتي 
برخي هم مي گويند ضوابط اســالمي با مردم ساالري قابل جمع 
نيست. ايشــان تأكيد كردند: كساني كه اين ســخنان را تكرار 
مي كنند، دلسوز ملت ايران نيستند و به دنبال زدن ريشه اسالم 

هستند.
رهبر انقالب با اشاره به قانون اساسي كه در آن هم جمهوريت و 
هم اسالميت درنظر گرفته شده است، گفتند: در قانون اساسي، از 
شروط رئيس جمهور، »رجل سياسي و مذهبي بودن« و »حفظ 
تقوا و امانت« است و اين بدين معناست كه رئيس قوه اجرايي با 
اقدامات خردمندانه در سياست، مصلحت مردم را درنظر بگيرد و 

در ميدان اعتقادات نيز دين مردم را هدايت و حفظ كند.
ايشان در بخش ديگري از سخنانشان با اشــاره به گرم تر شدن 
محيط انتخابات گفتند: دعوت مردم به حضور نيافتن در انتخابات 
با بهانه هاي واهي، عمل به خواست دشمنان است و اگر هريك از 
2ركن مردم ساالري و دين تضعيف شــود، اسالم و ايران ضربه و 
سيلي خواهند خورد. رهبر انقالب افزودند: گفته مي شود برخي 
به علت فشــارهاي معيشــتي كه همه ما آن را لمس مي كنيم، 
براي شركت در انتخابات مردد هســتند يا برخي مي گويند در 
دوره هاي قبل با شوق به فردي رأي داديم اما در آخر دوره، منجر 
به دلخوري شد، بنابراين در انتخابات شركت نمي كنيم. اين موارد 
استدالل هاي درستي نيستند و نبايد ما را از مشاركت در انتخابات 
دلسرد كنند. ايشــان تأكيد كردند: اگر نابساماني، ناكارآمدي و 
ضعف در مديريت ها وجود دارد، بايد آن را با انتخاب درســت و 
خوب و روي كارآوردن مديريت مردمي و اسالمي جبران كرد نه 
با شركت نكردن در انتخابات. حضرت آيت اهلل خامنه اي با تأكيد 
بر دقت در انتخاب و توجه به عملكــرد كانديداها افزودند: صرفا 
به وعده ها و حرف ها نمي توان اكتفا كــرد همچنان كه در قضيه 

مذاكرات هســته اي هم كه در جريان است، همواره به مسئوالن 
گفته ايم بــه عمل كار برآيــد و به حرف هــا و وعده ها نمي توان 

اعتماد كرد.
رهبر انقالب خاطرنشــان كردند: كارآمدي را با حرف نمي شود 
تشــخيص داد، بنابراين بايد نگاه كرد كه آيا گذشته و عملكرد 

كانديداها، وعده هاي آنها را تأييد و تصديق مي كند يا نه؟
ايشان در ادامه چند توصيه مهم به نامزدهاي اين دوره از انتخابات 

رياست جمهوری داشتند.
رهبر انقالب اسالمي با توصيه مؤكد به كانديداها به پرهيز از بيان 
وعده هايي كه از انجام آنها مطمئن نيستند، گفتند: دادن وعده هاي 
بدون پشتوانه عملي جايز نيست و اينگونه وعده ها، گناه و به ضرر 
كشور است چون با محقق نشــدن آنها، مردم از انتخابات و نظام 
دلسرد مي شوند بنابراين فقط وعده هايي بدهيد كه اهل فن آنها را 
تأييد مي كنند. حضرت آيت اهلل خامنه اي، توقع ديگر از كانديداها 
را صداقت با مردم و بيان شعارهايي دانستند كه در دل خود به آنها 
كامال اعتقاد دارند و افزودند: كانديداها با مردم صادق باشــند و 

شعارهايي ندهند كه به آنها اعتقاد ندارند.
رهبر انقالب اســالمي، تشــويق به مشــاركت در انتخابات را 
وظيفه تك تك مردم دانســتند و گفتند: تك تــك مردم خود را 
موظف بدانند كه همه آحــاد مردم اعم از خانواده، دوســتان و 
 آشنايان را به مشــاركت در انتخابات دعوت كنند و اين، مصداق

»تواصي به حق« است.
ايشــان افزودند: توقع ديگر از كانديداها اين است كه در صورت 
پيروزي، خود را به »عدالت اجتماعــي«، »كاهش فاصله فقير و 
غني«، »مبارزه بدون مالحظه با فساد« و »تقويت توليد داخلي 
و مبارزه بــا قاچــاق و واردات بي رويه و افرادي كــه با پر كردن 
 جيب خــود از طريق واردات كمر توليد داخلي را مي شــكنند«

متعهد بدانند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي تأكيد كردند: كانديداها صراحتا درباره 
اين مســائل موضع بگيرند تا اگر بعد از انتخــاب، عمل نكردند، 

دستگاه هاي نظارتي بتوانند از آنها سؤال و مؤاخذه كنند.
رهبر انقالب در بخش پاياني سخنانشان يك تذكر ضروري ديني 
و انساني درباره مسائل پيش آمده در جريان عدم احراز صالحيت 

برخي ثبت نام كنندگان در انتخابات بيان كردند.
ايشان خاطرنشــان كردند: به بعضي از افرادي كه صالحيتشان 
احراز نشــد، ظلم و جفا شــد و به آنهــا يا خانواده هايشــان كه 
خانواده هاي محترم و عفيفي بودند، نسبت هاي خالف واقع داده 

شد كه بعدا ثابت شد آن گزارش ها غلط و خالف است.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به انتشار اين موارد در بين مردم 
و در فضاي مجازي رها و بدون قيد و بند، تأكيد كردند: حفظ آبرو 
جزو باالترين حقوق انسان هاست بنابراين خواهش و مطالبه من 
از دستگاه هاي مسئول اين است كه مواردي را كه گزارش خالف 
واقع راجع به فرزند يا خانواده كسي داده شــده، جبران و اعاده 
حيثيت كنند. ايشــان افزوند: خداوند متعال ما را از ظلم، هتك 
حرمت مؤمن و تخلف از وظايفمان محفــوظ بدارد. امام بزرگوار 
را با اولياي بزرگ خود محشــور و او و شهيدان را از ما راضي كند 
و با تقدير خير براي ملت ايران، اين انتخابــات را جزو انتخابات 

دشمن شكن قرار دهد. 

مقام معظم رهبري در سخنراني تلويزيوني به مناسبت سالگرد ارتحال امام خميني)ره(:

 راه جبران ناكارآمدي و ضعف هاي مديريتي
 انتخاب درست است نه شركت نكردن در انتخابات

گپ

  دياكو حسيني
كارشناس روابط بين الملل در گفت وگو با همشهري:

 تحريم ها و پاندمي كرونا 
2خأل بزرگ مناظره ها بود

تاكنون ابعاد مختلف نخستين 
دور مناظره رياست جمهوري 
مورد ارزيابي قرار گرفته و بسياري از فعاالن سياسي و تحليلگران 
دربــاره آن اظهارنظر كرده اند. مجموع اين نظرات نيز نشــان 
مي دهد كه در برنامه 180دقيقه اي صداوســيما همچنان وجوه 
مختلفي از مشكالت اقتصادي كشور مغفول مانده و ردي از آن 
در صحبت هاي نامزدها و سؤاالت صداوسيما ديده نشد. دياكو 
حسيني، عضو مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري و 
كارشناس روابط بين الملل در گفت وگو با »همشهري« مي گويد 
كه 2 موضوع مهم مغفول مانده در مناظرات، تحريم ها و پاندمي 
كروناست. درحالي كه اولي بر اقتصاد كشور در 3سال گذشته تأثير 
زيادي داشته و درآمدها را به طرز چشمگيري كاهش داده است 
و پاندمي كرونا و تأثير آن بر اقتصاد دنيا و ايران هم در برنامه هاي 
نامزدها مورد توجه قرار نگرفته است. حسيني همچنين در اين 
گفت وگو كاهش هيجان  و شور مناظره ها را نتيجه بي اعتمادي 

مردم به مؤثر بودن عملكرد دولت مي داند.

 نخستين دور مناظره نامزدها مورد ارزيابي كارشناسان 
و تحليلگران قرار گرفته است. شــما فكر مي كنيد مهم ترين 

موضوع مغفول مانده اقتصادي در دور نخست چه بود؟
يكي از انتقاداتي كه به نخستين مناظره  وارد است، بي توجهي به 
تحريم ها به عنوان يكي از مهم ترين عوامــل تأثيرگذار بر اقتصاد 
ايران است؛ تحريم هايي كه اقتصاد كشور در چند سال گذشته به 
شكل بي سابقه  اي قرباني آن شد و فشــار بسيار زيادي را به ايران 
وارد كرد. تاحدي كه طبق آمارهــا ايران را از 150تا 200ميليارد 
دالر از درآمدهاي خود محروم كرده است. اين رقم هنگفت معادل 
نصف GDP ايران طي سال اســت. بنابراين نبودن سؤال هاي 
مرتبط با نقش تحريم در اقتصاد ايران و برنامه نامزدها براي عبور 
از اين مرحله، خأل بسيار بزرگ و فاحشــي  در نخستين مناظره   
رياست جمهوري بود كه بســيار عجيب به نظر مي رسيد؛ چراكه 
فكر مي كنم هيچ كس در آينده نخواهد توانست دولت را در ايران 
اداره كند مگر اينكه به اين سؤال بزرگ پاسخي روشن داشته باشد 
و نشان دهد كه توانايي قدمي فراتر گذاشــتن در قياس با دولت 

پيشين در اين حوزه را دارد.
بحث پاندمي كرونا و تأثيرگذاري آن بر اقتصاد دنيا و 

به تبع آن ايران نيز مطرح است.
در حوزه اقتصاد همه كشورهاي جهان و حتي قدرت هاي بزرگ 
اقتصادي مثل چين و برخي كشــورهاي اروپايي به دليل پاندمي 
كرونا متحمل خســارت هاي اقتصادي زيادي شدند.  حتي رشد 
اقتصادي برخي از اين كشورها به طور كامل متوقف شد. بنابراين 

نقش پاندمي در اقتصــاد ايران بايد 
مورد توجه قــرار مي گرفت؛ اينكه 

نامزدها چه چشم انداز و راه حل هايي را براي پيگيري اقتصاد ايران 
در دوران همه گيري دست كم تا يك سال آينده خواهند داشت.

اميرمحمد حسيني
خبرنگار

قرار اســت فردا دومين دور 
مناظره كانديداهاي انتخابات 
رياســت جمهوري برگــزار 
شود، نشستي كه بعد از نخستين دور- كه 
شنبه برگزار شد - بيشتر مورد توجه مردم 
قرار خواهد گرفت و جدي ترين بسترسازي 
براي رقابت هاي انتخاباتي را فراهم خواهد 

ساخت.
مناظره فردا در واقع ريل  گذار نگاه و توجه 
مردم بــه كانديداها خواهد شــد و امكان 
مقايسه برنامه ها، سطح و سبك كانديداها 
را عمال فراهــم مي كند، چرا كــه در دور 
اول مناظره هــا مردم با ســبك، جايگاه و 
سخنوري كانديداها آشنايي مقدماتي پيدا 
كرده اند و در راند دوم اين نشست ها آنچه 
مورد توجه مخاطب قــرار مي گيرد برنامه 
و چگونگي مانور و ايســتادگي اســت كه 
كانديداها بر سر شــخصيت و به تعبيري 
ديگر هويت رياست جمهوري خود به مردم 

نشان خواهند داد.  
به همين دليل در مناظــره دوم كه گفته 
مي شــود با موضوع سياســي اجتماعي، 
180دقيقه به صورت زنده روي آنتن رسانه 
ملي مي رود كانديداها همه تالششــان را 
به كار خواهند بست تا با گذر از مرحله اول 
كه اعالم كردند چــرا به ميدان آمده اند به 
مخاطبانشــان بگويند چگونه مي خواهند 

در ميدان بمانند و اساسا چرا مي خواهند 
زمام ســكانداري   كرسي ارشــد اجرايي 
كشور را در دست بگيرند و در اين مرحله 
وراي موضــوع مناظره آنچــه آنها درباره 
اهميت اين كرســي و اثرگذاري شان در 
اين مســند مي گويند و مخاطــب از آنها 
مي پذيرد در شــانس و اقبــال رأي آوري 
آنها اثر گــذار خواهد شــد. اقبالي كه اگر 
در ســومين و آخريــن دور مناظره – كه 
22خردادمــاه برگزار مي شــود - حفظ 
شود، برنده ســيزدهمين دوره انتخابات 
رياست جمهوري را عيان خواهد كرد. چرا 
كه دور ســوم مناظره 5روز مانده به پايان 
زمان تبليغات كانديداها برگزار مي شود و 
بزرگ ترين ميدان تبليغاتي براي كانديداها 
خواهد بود و آنطور كــه تجربه انتخاباتي 
ادوار گذشــته نشــان داده اســت بعد از 
مناظره سوم است كه شور اجتماعي و موج 
 انتخاباتي در سراسر كشــور قابل لمس و 
رويت خواهد شــد.  بر همين اساس هم 
هســت كه  تيم هاي تبليغاتي  كانديداها 
بر پايه برنامــه اي مشــخص و مدون در 
مناظرات رســمي انتخابات كــه از قاب 
رسانه ملي مهمان خانه هاي مردم خواهد 
شد براي ربودن گوي رقابت  از يكديگر از 
هم اكنون به تكاپو افتاده اند و در صددند با 

رفع كاستي هاي بروز 
يافته در مناظره اول، 

كانديداي متبوعشان را در دور دوم بهتر و 
مسلط تر از دور اول نشان دهند.

يــك روز پيــش از آغــاز 
دور نخســت مناظــرات 
رياست جمهوري، زمزمه هاي 
تأييد صالحيت برخي كانديداها به ويژه علي 
الريجاني باال گرفت. آن هم پس از آنكه مقام 
معظم رهبري در سخنراني خود به جفا در حق 
برخي كانديداها در فرايند احراز صالحيت ها 
اشاره كردند. ايشان تأكيد كردند كه بر مبناي 
گزارش های خالف نسبت هايي به كانديداها 
يا خانواده آنها داده شــد كه دســتگاه هاي 
مسئول بايد آن را جبران كنند. مدتي پس 
از اين سخنراني، شوراي نگهبان نيز تشكيل 
جلسه داد و سپس در بيانيه اي اعالم كرد كه 

در فرايند بررســي داوطلبان، گزارش هاي 
نادرست مبناي كار اين شــورا نبوده است. 
در اين بيانيه اعالم شــد: »در حين بررسي 
صالحيت هاي داوطلبان رياست جمهوري و 
پس از آن در فضاي مجازي و برخي رسانه ها 
با استناد به بعضي از گزارش هاي نادرست و 
غيرمستند در مورد برخي داوطلبان محترم 
و بستگان ايشان نسبت هاي نادرستي داده 
شده است.« اين شورا در بخش ديگر بيانيه 
خود نوشت: »شوراي نگهبان ضمن تأكيد بر 
حفظ حرمت اشخاص و محكوم نمودن هتك 
حرمت و حيثيت داوطلبان و خانواده هاي ايشان 
از كليه رسانه ها موكدا مي خواهد با توجه به 

محرمانه بودن بررسي صالحيت ها در اين شورا 
و با عنايت به اينكه در بررسي ها مجموعه اي از 
موضوعات، مستندات و مدارك مورد ارزيابي 
قرار گرفته و برخي گزارش هاي نادرست در 
نظريه نهايي شوراي نگهبان مؤثر نبوده است، از 
گمانه زني و استناد به امور غيرواقعي و نادرست 
اجتناب نمايند.« شوراي نگهبان در پايان نامه 
خود نيز نوشت: »طول عمر و سالمتي مقام 
معظم رهبري دامت بركاته را از خداوند متعال 

مسئلت مي نماييم.«
پيــش از صدور ايــن بيانيه اما عباســعلي 
كدخدايي سخنگوي شورا در توييتي نوشته 
بود: »فرمايشات مقام معظم رهبري مدظله 
العالي فصل الخطاب اســت و حكم ايشان 
الزم االتباع. شوراي نگهبان با اذعان به اينكه 
مصون از خطا نيست به زودي نظر خود را اعالم 

خواهد كرد.«  اما غير از شوراي نگهبان علي 
الريجاني داوطلب ردصالحيت شده انتخابات 
رياست جمهوري كه بســياري بيانات مقام 
معظم رهبري را خطاب به او مي دانســتند 
نامه اي منتشر كرد. اين عضو مجمع تشخيص 
مصلحت نظام در نامه خود خطاب به مقام 
معظم رهبري نوشــت: »بيانات حكيمانه 
حضرتعالي در سالگرد رحلت پيشواي بزرگ 
انقالب اسالمي امام خميني )قدس سره( براي 
آينده كشور، بار ديگر پايه هاي استوار و عقالني 
نظام جمهوري اسالمي را ظهور بخشيد.« او 
اضافه كرد: »تذكر و مطالبه جنابعالي نيز در 
رفع ظلم و جفايي كه در بررسي صالحيت 
كانديداهاي رياست جمهوري رخ داد، بزرگي 
و بزرگواري و روحيه حق طلبي آن حضرت را 

بيش از پيش عيان نمود.«

جای خالی برنامه همه حاشيه هاي يك بيانيه
دومين دور مناظره كانديداهاي رياست جمهوري  با موضوع سياسي 
اجتماعي فردا برگزار مي شود، جاي خالي برنامه و نگاه كارشناسانه 

در دور اول  به چشم می آمد

فرزانه آئيني 
دبيرگروه سياسی

 شورای
نگهبان

مناظره
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 حمل ونقل عمومــي  نمي تواند دچار 
ركود شــود و اين شــبكه عظيم بايد گزارش

درحال توســعه باشــد تا به نياز هاي 
ساكنان كالنشهر ها پاســخ دهد. در رويكرد كنوني 
شهرداري تهران، توسعه حمل ونقل عمومي بيشتر از 
ساخت بزرگراه ها اهميت پيدا كرد اما همزمان يك 
مشكل بزرگ بروز كرد. اين دوره مديريت شهري با 
مشكالت مالي متعددي روبه رو بود كه بخشي از آن به 
انباشــته شــدن بدهي هاي دوره قبلي و بخشي به 
مشكالت اقتصادي كالن كشور و موضوع تحريم ها 
ارتباط پيدا مي كرد، بيماری كرونا در يك سال و نيم 
گذشــته بر اين مشــكالت افزود چنانكــه به گفته 
شهردار تهران ماهيانه 100 ميليارد تومان خسارت 
در بخش هــای مختلف حمل و نقل به شــهرداری 
تحميل شده اســت. با اين وجود شهرداری پايتخت 
توانســت توســعه بخش های مختلف حمل و نقل 
عمومی را انجام دهد و در اين زمينه ركورد هايی را نيز 
به ثبت برساند كه يكی از آن ها افتتاح ايستگاه  های 

متعدد در خطوط مختلف مترو است. 
نياز شــبكه حمل ونقل عمومي تهران بــا توجه به 
فرســودگي ناوگان كه ميراث ســال هاي قبل است 
به تجهيزات جديد به اندازه اي اســت كه اگر ساالنه 
100دستگاه اتوبوس و واگن هم به شهر اضافه شود، 
باز هم كافي نخواهد بود. به گفته معاون حمل ونقل 
عمومي و ترافيك شــهرداري تهــران اگر بخواهيم 
در طول 20ســال آينده چشــم انداز مناسبي براي 
حوزه حمل ونقل عمومی داشــته باشيم، بايد ساالنه 
نزديك به 20هــزار ميليارد تومان بــه قيمت امروز 
هزينه كنيم و اگر عقب ماندگي ســال هاي گذشته 
هم اضافه شــود، بار مالي ســنگين تر خواهد شد. 
يك كيلومتر مترو ســازي  1100 ميليــارد تومان و 
ساخت و تجهيز يك كيلومتر خطوط اتوبوس برقي 
800 ميليــارد تومان هزينه دارد. در گذشــته روال 
اين بود كه دولت ها بيش از 80 درصد پول دستگاه 
اتوبوس و نزديك 100 درصد هزينه خريد واگن های 
مترو را به عنوان يارانه به شهرداری می دادند. خريد 
و به كارگيری بخش  بزرگــی از اتوبوس های تهران 
نيز به همين روش انجام شد. در حوزه ساخت مترو 
هم بيش از ۵0 تا ۶0 درصد مشاركت از طرف دولت  
 بود، اما به مرور اين مشاركت كم شد تا جايی كه در 
چند سال گذشته سهم دولت در اين بخش تقريبا از 
محاسبات كنار رفت و مديريت شهري به تنهايي بار 
توسعه حمل و نقل عمومي در شهر را بر عهده گرفت. 
بدهی دولت در اين زمينه همچنان باقی مانده است 
و شــهرداری تالش می كند با وصول اين مبالغ، به 

نوسازی تجهيزات و زيرساخت ها بپردازد.

اكنون شــهر تهــران به بيــش از 3هزار دســتگاه 
اتوبوس، بيش از هزار و۵00 دستگاه واگن و 40هزار 
دســتگاه تاكســي جديد نياز دارد. اوراق مشاركت 
يكي از روش هــاي تامين هزينه   زيرســاخت هاي 
حمل ونقل است. براي انتشــار و فروش اوراق سال 
گذشــته، بانك شــهر به عنوان بانك عامل معرفي 
شد و شــبكه حمل ونقل عمومي تهران مي تواند از 
منابع حاصل از فروش تمام اوراق مشــاركت ســال 
1399منتفع شــود. اين مبلغ 2300ميليارد تومان 
اســت كه 18۵0ميليارد تومان آن به توسعه مترو 
و 4۵0ميليارد تومان به شــركت واحد اتوبوسراني 

اختصاص مي يابد.
در روز هــاي آينده دو ايســتگاه متــرو ديگر هم به 
مجموعــه ايســتگاه هاي قبلي افزود ه مي شــوند و 
با افتتاح 2ايســتگاه باقرخان و شــهرك آزمايش، 
شمار ايســتگاه هاي تكميل شده و بهره برداري شده 
در دوره كنوني مديريت شــهري به عــدد 30 و در 

مجموع تعداد ايســتگاه هاي 
شــبكه مترو به 141 خواهد 
رسيد. باوجود همه مشكالت، 
شــهرداري تهران عــالوه بر 
خدمات رســاني به شــبكه 
حمل ونقل داخلي شهر تهران 
طرح هايي براي توسعه آن به 
شهرك ها و مناطق مسكوني 
اطراف پايتخت دارد. به  گفته 
شــهردار تهران براي تكميل 
متــروي پرنــد مذاكراتي با 

دولت انجام شده است.

به كارگيــري اتوبوس هاي 
جديد

سال گذشته شهرداري توانست 2۵0دستگاه اتوبوس 
خريداري و 100دســتگاه را نوســازي كند. براي 
سال 1400خريد ۵00دســتگاه اتوبوس و نوسازي 
۵00اتوبوس ديگر برنامه ريزي شده است. ورود و به 
كارگيري 203دستگاه اتوبوس تك كابين، 13دستگاه 
اتوبوس دوكابين، 178دستگاه ميني بوس، بازسازي 
و تعميرات ۵۵۵دستگاه اتوبوس دوكابين و تك كابين 
در اين 4سال انجام شده است. در بخش قراردادهاي 
در دســت اقدام هــم برنامه ريزي بــراي ورود و به 
كار گيري 80دستگاه اتوبوس دوكابين و 100دستگاه 
ميدل بــاس و 120دســتگاه اتوبــوس تك كابين و 
بازسازي 900دستگاه اتوبوس تك كابين و دوكابين 

اجرا شده است.

حمل ونقل پاك
خودرو هاي برقي در توليدات صنايع خودروســازي 
جهان و همينطور شــهر هاي بزرگ دنيــا در حال 

افزايش هســتند. به گونه اي كه در سال هاي آينده 
مي توانند بخش بزرگي از ترافيك شــهري را به خود 
اختصاص دهنــد. شــهرداري تهــران گرايش به 
اســتفاده از وســايل حمل ونقل برقي را بار ها اعالم 
كرده اســت و برخي اقدامات در ايــن زمينه انجام 
شده اســت. دولت تامين 1۶0ميليارد تومان براي 
تهيه اتوبوس برقي را ابالغ كرده اســت كه مي توان 
با آن ۵0 اتوبــوس برقي تامين كــرد. در اين زمينه 
مي توان از فناوري داخلي نيز كمك گرفت. با توجه 
به تردد حدود 3ميليون موتورســيكلت در شــهر، 
موضوع ديگري كه در حمل ونقل پاك اهميت پيدا 
مي كند استفاده از موتورســيكلت هاي برقي است. 
سال گذشــته تفاهمنامه اي بين شهرداري تهران و 
معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري براي توسعه 
موتورسيكلت هاي برقي در تهران امضا شد. به دليل 
اينكه قيمت باتري اين موتورسيكلت ها سهم زيادي 
در هزينه خريد و اســتفاده از آنها دارد، طرح هايي 
براي تقبل اين هزينه از سوي 
شــهرداري با مشاركت ديگر 
ارگان ها مطرح شــده است. 
از ســوي ديگــر برنامه هاي 
تشويق شهروندان به استفاده 
از دوچرخه از ابتداي دوران 
مديريــت پيــروز حناچي، 
شــهردار تهران آغاز شــد و 
همزمان حدود ۵00 كيلومتر 
خطــوط اصلــي دوچرخه و 
پياده روي در بوســتان ها در 
برنامه سوم توسعه شهر تهران 
درنظر گرفته شــد. تا كنون 
بيــش از 200كيلومتــر به 
مرحله اجرا رسيده است تا مسير هاي دوچرخه سواري 
در مناطــق مختلف به يكديگر اتصــال پيدا كنند و 
امكان اســتفاده از دوچرخه به عنوان يك وســيله 
كارآمد در ســطح شهر بيشتر شــود. دوچرخه هاي 
 اشــتراكي نيز مورد اقبال عمومي قــرار گرفته اند.

نوسازي تاكسي  ها
تاكســيراني يكي از بخش هايي بود كــه در جريان 
انتشــار بيماري كرونا به شدت آسيب ديد و عالوه بر 
زيان اقتصادي، تعدادي از تاكسيرانان به علت ابتال به 
اين بيماري جان  خود را از دست دادند. سال گذشته 
3هزار و 2۵2دستگاه تاكسي فرسوده در شهر تهران 
نوسازي شدند. اكنون 20ميليارد تومان از سازمان 
برنامه و بودجه براي نوسازي تاكسي ها دريافت شده 
است تا نوسازي تاكســي هاي فرسوده  با اعطاي وام 
90ميليون توماني سرعت بگيرد. پيش بيني مي شود 
كه امسال 10هزار تا 1۵هزار دستگاه تاكسي فرسوده 

نوسازي شوند.

 ۲۵۰ كيلومتر مسير مترو 
يكي از مهم ترين اقدامات انجام شده در اين دوره مديريت 
شهري در زمينه مترو، ساخت قطار ملي مترو است. بعد 
از افزايش تحريم ها و شدت گرفتن مشكالت اقتصادي در 
زمينه واردات قطعات و واگن هاي مترو، شهرداري تهران 
و معاونت علمي و فناوري رياســت جمهوري پروژه  اي 
براي ساخت قطار داخلي را آغاز كردند كه در آن ميزان 
داخلي سازي  يك قطار 7واگني مترو از حدود 30درصد 
در گذشته به 80درصد برسد. اين طرح در مدتي نزديك 
به يك سال اجرا و از واگن ملي رونمايي شد. با موفقيت 
ساخت اين قطار مترو مي توان از ظرفيت واگن سازي هاي 
داخلي براي ســاخت قطار هاي مورد نياز استفاده كرد. 
شهر تهران هم اكنون، داراي 2۵0كيلومتر مسير مترو 
است و در افق 20ساله از حدود 400كيلومتر مسير مترو 
برخوردار خواهد شــد. 24رام قطار شامل 1۶8دستگاه 
واگن يك طبقه و 7دســتگاه واگن دوطبقه در اين دوره 
مديريت شهري به بهره برداري رســيدند. در اين دوره 
از مديريت شــهري، ۵پست برق، 78ســامانه تهويه، 
۶2 دستگاه آسانسور و 280دستگاه پله برقي در خطوط 
مترو بهره برداري شده اند. درحال حاضر 980 دستگاه 
پله برقي وجود دارد كه 280 دستگاه آن در دوره پنجم 

مديريت شهري نصب شده است.

توسعه خطوط مترو با توجه به نياز شهر
مترو يك  موضوع حاكميتي اســت و چه در اين دوره 
مديريت شــهري و چه در دوره هاي پيش هميشــه 
مورد تأكيد مديران ارشــد شــهري تهران بوده است؛ 
چراكه بي ترديد توسعه، تجهيز، تكميل و به روزرساني 
آن، آســايش شــهروندان را در پي خواهد داشت. بر 
همين رويكرد، مديريت شهري تهران، ايمن سازي و 
تكميل خطوطي كه از پيش وجود داشته مثل خطوط 
۶و 7را در دســتور كار قرار داده اســت. همين حاال 
اگر نگاهي دقيق به ايســتگاه هاي افتتاح شده جديد 
در خط ۶ بيندازيم، خواهيم فهميد كه اين ايســتگاه 
به خاطر به هم پيوستگي باعث شده اند تا خط به كاركرد 
واقعي خود برســد. در واقع احــداث و بهره برداري از 
ايستگاه هاي شهيد ستاري، شــهيد اشرفي اصفهاني، 
يادگار امام)ره(، مرزداران در شــمال غرب و ايستگاه  
اميركبير در جنوب تهران، باعث شــده تا بسياري از 
شــهروندان اين محدوده ها بتوانند براي رســيدن به 
نقاط مختلف شــهر، به مترو دسترسي داشته باشند. 
اين خط از بسياري مناطق، ميدان هاي پررفت وآمد و 
بيشتر خيابان ها و بزرگراه هاي مهم شهر تهران عبور 
كرده و با خطوط 1، 2، 3، 4 و 7 مترو در ۶ ايســتگاه و 
همچنين با خطوط ديگري كه در برنامه توسعه متروي 
پايتخت پيش بيني شده است، ايستگاه تقاطعي دارد. 
در مورد توسعه خط 4و آغاز عمليات احداث خط10 
كه شمال غرب به شمال شــرق و شرق تهران را به هم 

متصل مي كند وضعيت بر همين منوال است.

   ايستگاه باقرخان

ايستگاه باقرخان در خط 7مترو با قرار داشتن در محدوده خيابان هاي ستارخان و باقرخان، بزرگراه هاي شهيد چمران و شهيد 
نواب صفوي و تونل توحيد، قطعا  طيف وسيعي از مسافران را جذب خود خواهد كرد. نكته حائز اهميت،  قرار گرفتن ايستگاه 
باقرخان در خط شروع طرح ترافيك و طرح زوج و فرد است كه اين امكان را به شهروندان مي دهد تا با استفاده از مترو به 
مقاصد خود در داخل محدوده هاي طرح ترافيك مراجعه كنند. عمليات اجرايي اين ايستگاه از سال1394 شروع شده كه با 
افتتاح ورودي ضلع شمال غربي آن در تقاطع بزرگراه شهيد چمران و خيابان ستارخان، وارد مرحله بهره برداري خواهد شد. 
ورودي هاي دوم و سوم ايستگاه باقرخان كه ورودي بيمارستان امام خميني)ره( و ورودي دانشكده پرستاري خواهند بود به 

مرور زمان تكميل خواهند شد و در اختيار شهروندان قرار می گيرند.

   ايستگاه شهرك آزمايش 

بعد از افتتاح ايستگاه مرزداران در ارديبهشت ماه سال جاري، نوبت به بهره برداري از ايستگاه شهرك آزمايش رسيده تا به 
اين ترتيب محدوده مياني خط6 مترو تكميل شود. اين ايستگاه در منطقه اي پرترافيك و متراكم در منطقه۲ و همجوار با 
بزرگراه هاي شيخ فضل اهلل نوري و جالل آل احمد واقع شده است. با استفاده از آن شهروندان ساكن مناطق غرب و شمال غرب 
پايتخت با استفاده از شبكه حمل ونقل ريلي زيرزميني، دسترسي آساني به محدوده مركزي و جنوب شهر )از جمله بازار 
تهران( پيدا خواهند كرد. عمليات اجرايي ساخت ايستگاه از سال 1394آغاز شده و ورودي نخست ايستگاه كه ورودي شرقي 
آن محسوب مي شود، از ضلع جنوب غربي محله كوي نصر دسترسي دارد. ايستگاه شهرك آزمايش با زيربناي 68۰۰مترمربع 

در عمق 36متري از سطح زمين قرار دارد.

حمل ونقل عمومي روي ريل توسعه
با وجود مشكالت اقتصادي، تحريم ها و كرونا طی 3 سال گذشته گسترش شبكه حمل ونقل عمومي تهران ادامه داشته است

محمد سرابي
خبر نگار

ماهيانه 100 ميليارد تومان 
خسارت كرونا در بخش های 
مختلــف حمــل و نقل به 
شــهرداری تحميل شــده 
اســت؛ با اين وجود توسعه 
بخش های مختلف حمل و 

نقل عمومی را ادامه دارد

بگذاريد در اينجا نگاهي بــه برندگان و  ادامه از 
بازندگان اين پروژه ها بيندازيم:صفحه اول

بي توجهي بــه منافع محيط زيســتي عموم مردم توســط 
خودروسازها كه سبب دور از دسترس ديده شدن استانداردهاي 
حافظ محيط زيست است و با هرچه بيشــتر شدن بزرگراه ها 
امكان بهره مندي از منفعت اقتصادي باالتر را براي خودروساز و 
نه مردم فراهم مي كند و شهر به تدريج از دست شهروندان خارج 
مي شود. شهروندان در اين نوع نگاه اسير در قالب هاي آهني و 
مارپيچ هاي در هم تنيده و طوالني، در ترافيك ساعات شلوغ 
روز، عصبي و خسته مي شوند و بنابراين تصوير آنها از شهر در 
اين شرايط به گونه اي شكل مي گيرد كه از احساس تعلقشان 
به شهر كاسته مي شــود. در اين ميان و با وجود تصور عموم، 
به دليل كامل نبودن حكمراني شــهرداري بر همه جنبه هاي 
شهر تهران، امكان آغاز مداخله مستقيم از جانب شهرداري در 
حوزه كنترل كيفي خودروهاي ترددكننده در سطح شهر تقريبا 
منتفي است و شهري كه در آن زندگي مي كنيم پر مي شود از 
آلودگي هوا و آلودگي صوتي حاصل از بزرگراه ها. تالش مديريت 
شهري اين دوره در راستاي ارتقای توسعه شهري براي همه و 
دسترس پذيري حمل ونقل عمومي براي عموم شهروندان باعث 
تبديل شدن اين عرصه به يك مطالبه عمومي شد كه ديگر هيچ 
شهرداري نمي تواند از آن صرف نظر كند. نهادينه شدن ضرورت 
توســعه مترو و بهبود كيفيت آن را مي توان يكي از مثال هاي 
عملكرد مديريت شهري فعلي در ريل گذاري صحيح اداره شهر 
دانست. با چنين چشــم اندازي مديريت شهري فعلي تهران، 

چندين سياست در حوزه حمل ونقل عمومي را بنيان نهاد:
1- پرهيز از شــروع هرگونه ابرپروژه از جنس بزرگراه ، تونل و 

اتوبان طبقاتي
2- به پايان  رساندن پروژه هاي كالبدي باقيمانده از گذشته و 

روان سازي حمل ونقل
3- تمركز بر توسعه حمل ونقل عمومي)1(: مترو

4- تمركز بر توسعه حمل ونقل عمومي)2(: اتوبوس و تاكسي
۵- تمركز بر توسعه حمل ونقل عمومي)3(: دوچرخه

در ادامه به توضيح مختصر هر يك از اين سياست ها مي پردازيم:

1- پرهيز از شروع هرگونه ابرپروژه جديد از جنس بزرگراه، 
تونل و اتوبان طبقاتي

 نخستين سياســت ما در اين حوزه پرهيز از شروع هرگونه 
ابرپروژه از جنس بزرگراه، تونــل و اتوبان طبقاتي بود. تغيير 
ذهنيت مردم درباره مفهوم »كار كردن« در اين حوزه امري 
دشوار و توأم با سوء تفاهم هاي بسياري بود. ما تالش كرديم با 
توضيح مداوم چشم انداز و ديدگاه خود، اعتماد مردم را جلب 
كنيم و حوزه حمل ونقل را بر ريل هاي جديدي سوار كنيم. اما 
هنوز با اين باور كه »كار كردن در شهر« ،فقط به معناي اجراي 
پروژه هاي بزرگ كالبدي و عمراني نيست، فاصله داريم؛ چراكه 
ذهنيت هاي شكل گرفته، نهادينه شده و تثبيت شده در طول 
زمان و به خصوص در تضاد با آينده و صرفا براساس سليقه هاي 
مختلف سياسي را نمي شود يك شــبه تغيير داد؛ آن هم در 
دوره اي كه پژوهش ها نشان مي دهد ميانگين اعتماد اجتماعي 
به مسئوالن از هر گرايش و در هر بخشي چندان رضايت بخش 
نيســت. با اين همه مي توان ادعا كرد كــه ائتالف اجتماعي 
مناسبي ميان مديران شــهري، فعاالن اجتماعي، نخبگان و 
روشنفكران در نقد و نفي ابرپروژه هاي كالبدي و عمراني شكل 

گرفته و به تدريج بر افكار عمومي هم تأثير گذاشته است.

۲- به پايان رساندن پروژه هاي كالبدي باقيمانده از گذشته 
و روان سازي حمل ونقل

همانطور كه در گزارش هاي پيشين نيز اشاره شد، مديريت 
شهري فعلي براي جلوگيري از كااليي سازي  حقوق شهروندي 
و ارتقاي كيفيت دســترس پذيري همه شهروندان به فضاي 
شــهر، اقدام به جمع آوري كارگاه هاي موجود در سطح شهر 
كرد. در اين راستا و با چشم انداز توسعه حمل ونقل عمومي، 
گريزي از تكميل پروژه هاي بازمانده از دوره قبل و همچنين 
تعريف مجموعه اي از پروژه هاي سطح ميانه براي گشايش و 
روان ســازي گره گاه هاي ترافيكي در سطح شهر نبوده است. 
چنين فعاليت هايي همچنان بنا به اقتضا بايد به صورت موردي 
در شــهر ادامه پيدا مي كرد تا به روان ســازي حمل ونقل در 
سطح شهر كمك كند. در اين زمينه مجموعه اي از پروژه ها 
احداث شده يا به بهره برداري رسيده  كه از آن جمله مي توان به 
احداث فاز اول و فاز دوم بزرگراه شهيد نجفي رستگار، احداث 
زيرگذر كوي نصر به طول يك و نيــم كيلومتر، احداث تونل 
آرش- اســفنديار به طول حدود يك و نيم كيلومتر، تكميل 
مسير شمالي بزرگراه شهيد صياد شــيرازي، بهره برداري از 
كندروي غربي بزرگراه نواب و رمپ راستگرد بزرگراه آزادگان، 
احداث تقاطع غيرهمســطح بزرگراه حكيم با بلوار المپيك، 
احداث دور برگردان جنوب به شمال يادگار امام، احداث فاز 
نخست تقاطع سه راه باقرشهر، احداث و بهره برداري از بلوار جي، 
احداث و بهره برداري از تقاطع غيرهمسطح بزرگراه لشكري و 
بلوار كرمان خودرو، احداث تقاطع بزرگراه شهيد بروجردي به 
محور كن، احداث پل چمران به رشيدالدين فضل اهلل، احداث 
پل هاي چندسطحي ارتش، احداث پل دوربرگردان بزرگراه 
شهيد مدرس و احداث پل دسترســي بزرگراه امام علي)ع( 
به بلوار ارتش و تونل - زيرگذر خيابان اســتادمعين به طول 

۶81متر اشاره كرد.

3- تمركز بر توسعه حمل ونقل عمومي)1(: مترو
افزايش ظرفيت و چابكي ناوگان متروی تهران يكي از مهم ترين 
سياست هاي مديريت فعلي شهرداري در دوره فعلي بوده كه 
از چند مسير دنبال شــده است. نخست توسعه خطوط ريلي 
مترو بود كه با كلنگ زنــي طوالني ترين خط مترو يعني خط 
10متروی تهران انجام شد. خط 10با 34ايستگاه و 43كيلومتر 
طول، غرب و شرق تهران را به هم وصل مي كند. به واسطه اين 
خط مترو گره هاي ترافيكي شهر مثل نمايشگاه بين المللي و 
مسيرهاي شرق و غرب پوشش داده خواهند شد. دوم كاهش 
فاصله زماني حركت قطارهاي مترو از هر ايستگاه است كه با 
افزودن تعداد واگن هاي جديد به مترو ميسر شد. در اين جهت 
از 133دســتگاه واگن جديد)19رام قطار مترو( بهره برداري 
شــد و اورهال 141واگن به منظور كاهش سرفاصله حركت 
قطارها به پايان رســيد. همچنين حركت به سمت توسعه و 
بومي ســازي  تجهيزات و ناوگان مترو، سبب توليد قطار ملي 
شد كه تا8۵درصد بومي سازي  شده است. سوم افزايش تعداد 
ايســتگاه ها در خطوط موجود كه با افتتاح حدود 30ايستگاه 
جديد در خطوط مختلف متروی تهران ميسر شد. مجموعه 
اين سياست ها باعث شد ظرفيت متروی تهران در همين دوره 

مديريت شهري حدود ۵0درصد افزايش پيدا كند.

4- تمركز بر توســعه حمل ونقل عمومي)۲(: اتوبوس و 
تاكسي

مهم ترين فعاليت مديريت شهري فعلي براي توسعه حمل ونقل 
مبتني بر اتوبوس، افزايش ناوگان اتوبوســراني و تاكسيراني و 
نوسازي خودروهاي موجود بوده است. در همين راستا قراردادي 
براي افزايش 2۵0اتوبوس و 370دســتگاه خــودرو اپتيما به 
ناوگان حمل ونقل عمومي منعقد و بيش از 10هزار تاكسي و 
۶40دستگاه اتوبوس نوسازي شد. دومين سياست اين دوره، 
بهسازي مسيرها بود كه تا حدود ۶0كيلومتر از مسير اتوبوس هاي 
تندرو محقق شد. همچنين تالشي در راستاي احيای خطوط 
ميني بوسراني در مسيرهاي كم تردد صورت گرفته كه همراه 
با استفاده از خودروهاي برقي دوستدار محيط زيست در حال 
تثبيت است. راه اندازي خط اتوبوس برقي از ميدان هفده شهريور 
تا ميدان شهدا و همچنين اجراي طرح ون هاي برقي در سطح 

بازار بزرگ تهران نيز در همين راستا صورت گرفت.

۵- تمركز بر حمل ونقل عمومي)3(: دوچرخه
بي شك مي توان ادعا كرد يكي از مهم ترين سياست  هايي كه 
در حوزه حمل ونقل عمومي دنبال شده، اراده بازپس گرفتن 
شهر به نفع شهروندان و جايگزين كردن استفاده از خودرو با 
دوچرخه است. در اين حوزه متأسفانه به قدري فرهنگ جامعه 
ما تفاوت بنيان بود و چنين جايگزينــي اي را بعيد و عجيب 
مي دانست كه طرح آن توسط شهردار تهران، در ماه هاي اول 
با هجمه هاي فراواني همراه شد. برخي معتقد بودند بهتر است 
شهردار تهران به جاي تردد با دوچرخه در دفتر كارش به سر 
و سامان دادن امور شهر بپردازد؛ غافل از آنكه تغيير فرهنگ 
عمومي در جهت اســتفاده از دوچرخه به جاي خودرو، خود 
ازجمله مسائل مهم شهر بود و تغيير ذهنيت افكار عمومي در 
اين زمينه ضرورتي گريزناپذير است. مديريت شهري فعلي در 
راستاي تحقق اين نگاه كمپين هاي متعددي را براي همراه 
كردن شهروندان با خود راه اندازي كرد و به موازات آن كوشيد 
از طريق ايجاد مسيرهاي ويژه تردد دوچرخه و همچنين تامين 
دوچرخه ارزان قيمت همگاني در سطح شهر از طريق ايجاد 
طرح بيدود )سيستم دوچرخه اشتراكي نسل4 با مشاركت 
بخش خصوصي( و ايجاد 80ايستگاه براي آن در سطح شهر، 
ازجمله كنار ايستگاه هاي مترو و اتوبوس، استفاده از دوچرخه 
را براي شهروندان تسهيل كند. ايجاد 2۵3كيلومتر مسير ويژه 
دوچرخه در بدو امر كاري دشوار و گاه ناممكن مي نمود كه به 
همت مديران و پرسنل شهرداري در اين حوزه انجام شد و امروز 
در شهر تهران 43هزار كاربر از اپليكيشن هاي دوچرخه هاي 
هوشمند استفاده مي كنند. با وجود اين تهران در جايگزين 
كردن اتومبيل با دوچرخه هنوز در ابتداي راه است. بخش هايي 
از افكار عمومي همچنان نسبت به امكان استفاده از دوچرخه 
براي تردد در شهر متقاعد نشده و شهر نيازمند توسعه شبكه اي 
از مسيرهاي دوچرخه سواري و افزايش كيفيت دوچرخه ها 
و اســتفاده از دوچرخه هاي مجهز به موتور براي مسيرهاي 

سربااليي در شهر تهران است.
 صرف نظر از اقدامات انجام شــده در هر يــك از اين حوزه ها، 
به نظر مي  رســد مهم ترين اقدام مديريت شهري فعلي، تالش 
براي تغيير ذهنيت در حــوزه حمل ونقل عمومي و در پس آن 
تغيير مسير ريل گذاري در برخي از مهم ترين بخش هاي اين 
حوزه بوده است. چرخش از پروژه هاي كالن كالبدي-عمراني 
به پروژه هاي انسان محوري مثل استفاده از دوچرخه و افزايش 
امكان حمل ونقل عمومي به خصوص در مترو، جنبه مهم اين 
سياســت بوده كه همچنان نيازمند تثبيت است. شهر تهران 
اكنون در معرض اين آسيب قرار دارد كه افراد، گروه ها و نهادهاي 
خاص با سياست برندســازي براي خود و جلب افكار عمومي، 
مجددا شــهر را به سياســت ابرپروژه هــا بازگردانند و چنين 
پروژه هايي را به عنوان هدف و دستاورد به افكار عمومي معرفي 
كنند. مقابله با چنين بازگشت به عقبي نيازمند مطالبه گري 
افكار عمومي و نظارت و نقد جدي فعاالن اجتماعي و نخبگان 

حوزه شهر است.

   بخشي از توسعه شبكه حمل ونقل 
در دوره جديد مديريت شهري

   افتتاح 3۰ ايستگاه از خطوط متروي تهران
   بهره برداري از 39 كيلومتر مسير متروي تهران

   آغاز عمليات اجرايي خط 1۰ متروي تهران
   به كارگيري ۵۰۰دستگاه اتوبوس و ميني بوس 

جديد
   بازسازي 31رام قطار مترو )147واگن(

   بهره برداري از ۲4رام قطار مترو )168دستگاه 
واگن يك طبقه و 7دستگاه واگن دو طبقه(

   راه اندازي 8۰ايســتگاه دوچرخه هوشمند با 
1۰۰۰دستگاه دوچرخه
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 حمل ونقل عمومي
و بازگشت شهر به مردم
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مسکن

به دنبال تأمين زمين جديد براي احداث مسکن ملي در 230شهر، از امروز 
چهارمين دوره ثبت نام متقاضيان واجد شرايط در اين شهرها آغاز خواهد 
شــد. البته هنوز وزارت راه و شهرســازي جزئياتي از فهرست شهرهاي 
مشمول اين ثبت نام منتشر نکرده، اما شرايط اين ثبت نام مانند دوره هاي 

قبل است و مشمول دريافت وام 150ميليون توماني خواهد بود.
به گزارش همشــهري، طرح مسکن ملي به عنوان شــاخص ترين طرح 
مسکني دولت روحاني، با اتکا به آورده متقاضيان و تسهيالت بانکي، زمين 
دولتي و سازماني و البته بر مبناي هزينه واقعي ساخته مي شود و بعد از 
تحويل واحدهاي مسکوني به متقاضيان، ضمن تسويه تسهيالت بانکي 
به صورت اقســاط بلندمدت، قيمت زمين نيز به صورت اجاره 99ساله يا 
اقساط 10ساله وصول خواهد شــد. حاال آنگونه كه محمود محمودزاده، 
معاون مسکن و ســاختمان وزارت راه و شهرســازي اعالم كرده، زمين 
موردنياز براي احداث مسکن ملي در 230شهر تأمين شده و دور جديد 
ثبت نام اين طرح از امروز)17خرداد1400( آغاز مي شود. نکته ديگر اينکه 
پيرو درخواست وزارت راه و شهرسازي از شوراي پول و اعتبار، تسهيالت 

مسکن ملي از 100ميليون به 150ميليون تومان افزايش يافته است.

وضعيت مسكن ملي در حال احداث
طرح اقدام ملي تأمين مسکن موســوم به مسکن ملي از آبان 1398آغاز 
شده و به تدريج اغلب استان ها و شهرهاي كشور به اين طرح پيوسته اند. در 
پايتخت نيز ساخت مسکن ملي به واسطه وضعيت و قيمت زمين مسکوني 
در متن بافت شهري تهران، به شهرهاي جديد حومه پايتخت منتقل شد. 
در ابتداي امر، براي طرح مسکن ملي، 400هزار واحد تعريف شده بود كه 
در همان 2دور اول ظرفيت آن تکميل شد؛ چراكه با آغاز نام نويسي اين 
طرح، 1.6ميليون نفر متقاضي با ارسال پيامك ثبت نام كردند و 460هزار 
نفر از آنها واجد شرايط شناخته شدند. در ادامه با تأمين زمين هاي جديد و 
ثبت نام دور سوم مسکن ملي، تعداد واحدهاي مشمول اين طرح به حدود 

530هزار واحد رسيد.
به گزارش همشــهري، براســاس مفاد قرارداد اوليه طرح مسکن ملي، 
متقاضيان اين طرح بايد به صورت پيوســته آورده نقــدي خود را واريز 
كنند تا به همراه تســهيالت 100ميليون توماني اختصاص يافته به هر 
واحد مسکن ملي، هزينه ساخت مســکن در زمين هاي اختصاص يافته 
به طرح تأمين شود. در ادامه به واسطه جهش تورم نهاده هاي ساختماني 
و باال رفتن هزينه ساخت مســکن ملي، وام بانکي مسکن ملي 50درصد 
افزايش پيدا كرد و به 150ميليون تومان رسيد. اين تسهيالت با نرخ سود 
18 درصد به مسکن ملي اختصاص مي يابد و متقاضيان بايد بعد از تحويل 
واحد به مدت 12سال اقساط ماهانه آن را بپردازند. همچنين قيمت زمين 
مسکن ملي نيز بعد از تحويل واحدها به 2صورت قابل تسويه است. هزينه 
زمين در روش اول مانند مسکن مهر به صورت اجاره 99ساله و بر مبناي 
يك سوم قيمت ساخت محاسبه و وصول خواهد شد يا بعد از تعيين قيمت 
كارشناسي، به صورت اقساط 10ساله از متقاضيان دريافت و در ازاي آن 

سند مالکيت ارائه مي شود.

واريز آورده؛ شرط اصلي مسكن ملي
اولين گروه از واحدهاي ساخته شده در طرح مسکن ملي به تعداد 11هزار 
و 560 واحد در آبان ماه 1399 به دستور رئيس جمهور افتتاح شد. در آن 
زمان، مسئوالن وزارت راه و شهرسازي اعالم كردند كه پيشرفت پروژه ملي 
مسکن به حدود 25درصد رسيده و درصورت واريز به موقع آورده نقدي 
متقاضيان، عمليات اجراي اين طرح بي وقفه و با سرعت ادامه پيدا خواهد 
كرد. اين وزارتخانه به عنوان مجري مسکن ملي، از ابتداي طرح مسکن ملي 
بارها هشدار داده است كه واريز نشدن آورده متقاضيان و بدحسابي آنها 
به حذف از پروژه هاي مسکن ملي و جايگزيني افراد جديد منجر خواهد 
شد، اما مواضع غيررسمي وزير راه و شهرسازي حاكي از اين بود كه ساخت 
مسکن ملي تا حد امکان با وام بانکي ادامه پيدا مي كند و حذف بدحساب ها 
از اين طرح فقط در مواقع اجبار انجام خواهد شــد. آخرين آمارها حاكي 
از اين است كه تا اواســط فروردين امســال، از مجموع 530هزار واحد 
مسکن ملي در دست ساخت، 213هزار و 101متقاضي نسبت به افتتاح 
حساب اقدام كرده و از اين تعداد 150 هزار و 338 نفر درمجموع 6هزار و 
790ميليارد تومان به عنوان آورده اوليه واريز كرده اند و مابقي متقاضيان 
مسکن ملي حدود 317هزار نفر، هنوز مبلغي واريز نکرده اند و در بهترين 
حالت اگر تســهيالت بانکي كفاف هزينه ساخت را ندهد، احتمال حذف 

آنها وجود دارد.

قيمت هر متر مسكن ملي چند؟
همچنان اختالف نظرهاي فاحشــي در مورد هزينه ساخت مسکن ملي 
وجود دارد، اما مسئوالن وابســته به وزارت راه و شهرسازي آخرين رقم 
تعديل شده هزينه ساخت در اين طرح را 3.7ميليون تومان در شهر تهران 
اعالم كرده اند كه با بخش عمده اعداد مطرح شــده از سوي سازندگان و 
انبوه سازان فاصله چشمگيري دارد. به گزارش همشهري، ميانگين هزينه 
ساخت هر مترمربع زيربنا در قراردادهاي طرح مسکن ملي در اوايل سال 
گذشته حدود 2.7ميليون تومان اعالم شــده بود كه در آذرماه اين سال 
در سايه افزايش قيمت نهاده هاي ســاختماني به 3.2ميليون تومان و در 
شــرايط فعلي به 3.7ميليون تومان افزايش يافت. طبق گفته ياسر لك، 
معاون مسکن اداره كل راه و شهرسازي استان تهران، با مالك قرار دادن 
قيمت پايه ســاخت هر مترمربع زيربناي مســکن ملي در تهران كه در 
تابستان گذشته 2ميليون و 719هزار تومان بوده، قيمت جديد 3ميليون 
و 700هزارتوماني محاســبه شــده و در آينده امکان تعديل كاهشي يا 
افزايشي وجود دارد. او چندي پيش در واكنش به اظهارنظرهايي در مورد 
رسيدن هزينه مسکن ملي به 4.9ميليون تومان به ايسنا گفته بود: فهرست 
 بهاي مسکن ملي در سال 1400 نسبت به فهرست  بهاي سال 1399 در 
چند بخش شامل ابنيه، تأسيسات، لوله و ديگر مصالح محاسبه مي شود 
كه ممکن اســت حدود 79درصد افزايش يافته باشد و بر اين اساس اگر 
امسال قراردادي براي مسکن ملي منعقد شود، براساس متري 4ميليون و 

900هزار تومان خواهد بود.

چراغ سبز به يارگيري مسكن ملي
طبق اعالم وزارت راه و شهرسازي، دور جديد ثبت نام 

مسکن ملي در 230شهر از امروز آغاز مي شود

بورس

آتش در پااليشگاه نفت تهران، زنگ خطري جدي بود  گزارش
كه نشان داد براي نوســازي و سرپا نگه  داشتن صنايع 
استراتژيك كشور نيازمند رفع تحريم ها هستيم. اين 
يك ضرورت ملي است و فرسوده شــدن صنايع مهم كشور واقعيتي 
است روشن كه انکار آن حتي از سوي منتقدان هم صورت نمي گيرد.

حريق به مدد فداكاري تالشــگران و آتش نشــانان مهار شد اما اين 
خاموش شــدن آتش نبايد باعث فراموش كردن مشــکالت و موانع 
شود؛ چرا كه پااليشگاهی نظير پااليشگاه نفت تهران 13درصد از كل 
ظرفيت پااليشگاهي كشــور را به خود اختصاص داده و هجوم شبانه 
مردم به جايگاه هاي سوخت تنها يك واكنش اوليه به يك حادثه اي 
بود كه به خير گذشت. چرا كه بخش عمده اي از نفت گاز، بنزين و نفت 
سفيد توليدي اين پااليشگاه در تهران و شهرهاي بزرگ مجاور مصرف 
مي شود. آتش سوزي در پااليشگاه نفت تهران در روزهاي پاياني هفته 

گذشته نشان داد كه هرچند ســرانجام آتش مهار شد اما مشکالت 
جدي همچنان به قوت خود باقي است و تکرار اين حوادث در آينده 
دور از انتظار نخواهد بود. 2پااليشــگاه نفت تهران و اراك با ظرفيت 
پااليش روزانه 250هزار بشکه نفت خام به صورت مشترك در جايگاه 
پنجم از بين 10پااليشگاه ايران قرار دارد و 4پااليشگاه تبريز، شيراز، 
الوان و كرمانشاه در مجموع ظرفيت پااليش 260هزار بشکه نفت در 
روز را دارند. به گزارش همشهري، پااليشــگاه نفت آبادان، اصفهان، 
ستاره خليچ فارس و بندرعباس بيشترين ظرفيت پااليشي را به خود 
اختصاص داده اند و به اين ترتيب پااليشگاه نفت تهران حدود 13درصد 
از ظرفيت پااليشگاهي ايران را به خود اختصاص داده است و هرگونه 
حادثه احتمالي در آينده مي تواند باعث اختالل موقت در زنجيره عرضه 
محصوالت پااليشگاهي شود، اما زنجيره تامين و ذخاير استراتژيك 
فراورده هاي پااليشگاهي به گونه اي اســت كه اختالل موقت در يك 
پااليشگاه باعث كمبود عرضه اين فراورده ها ازجمله بنزين و گازوئيل 
نخواهد شــد. فراورده هاي نفت تهران شامل 2نوع اصلي و ويژه است 
كه گاز مايع، بنزين، نفت سفيد، نفت گاز، نفت كوره و سوخت هوايي 
سبك و ســنگين جزو فراورده هاي اصلي به حساب مي آيد كه جهت 
توزيع و عرضه اين محصوالت تحويل شركت ملي پخش فراورده هاي 
نفتي ايران مي شــود. اما فراورده هاي ويژه اين پااليشگاه شامل نفتا، 
وكيوم باتوم، روغن پايه مرغوب، آيزوريســايکل، گوگرد و هيدروژن 

سولفوره است كه در واقع پااليشــگاه نفت تهران نقش تامين كننده 
خوراك صنايع بزرگي نظير شركت هاي نفت ايرانول، پاسارگاد، بهران، 
پارس، سپاهان و پتروشيمي تبريز را دارد و دادوستد اين فراورده ها در 

2بورس كاال و انرژي صورت مي گيرد.

سرانجام يك حادثه
حامد آرمان فر، مديرعامل پااليشگاه نفت تهران در نخستين واكنش 
 SLOPS به اين حادثه اعالم كرد: بر اثر وقوع حادثه در محوطه مخازن
اين شــركت در روز 12خرداد ماه با ظرفيت 77هزار بشکه به همراه 
حدود 36هزار بشــکه مايعات نفتي داخل آن آتش گرفت كه در اين 
حادثه تلفات انساني نداشته و پااليشگاه از پوشش بيمه اي مناسبی 

برخوردار است.

ريسك ها و چالش ها
هيأت مديره پااليشگاه تهران در گزارش تفسيري خود به سهامداران 
به نکات مهمي در ارتباط با ريسك هاي احتمالي اشاره مي كند ازجمله 
اينکه اذعان كرده تحريم ها و محدوديت هاي اعمال شــده بر كشور، 
تامين كاالهاي اســتراتژيك مورد نياز جهت حفظ استمرار توليد را 
ســخت  كرده و به دليل تداوم تحريم ها، دريافت و استفاده از خدمات 
فني و مهندســي مورد نياز از خارج هم مشکل ســاز شده است. آنها 

همچنين تأكيد دارند كه درصورت بروز اختالل در سيستم هاي بخش 
توليد، امکان توقف توليد و همچنين خطر تهديد ايمني تجهيزات و 
كاركنان و بروز حوادث وجود خواهد داشت، اما احتمال بروز چنين 
اختاللي با توجه به مالحظات امنيتي لحاظ شده در طراحي و كاربري 
اين سيســتم ها و همچنين عدم ارتباط فيزيکي اين شــبکه با ساير 
سيستم ها، بسيار ناچيز است. مشــکل جدي پااليشگاه هاي قديمي 
ايران ازجمله پااليشــگاه نفت تهران، مواجه شــدن با ريسك قدمت 
است كه برخي تجهيزات و تاسيســات آن فرسوده شده است. آتشي 
كه شامگاه چهارشنبه گذشته در پااليشگاه تهران رخ داد و خيلي ها را 
نگران كرد سرانجام پس از 26ساعت مهار شد توليد فراورده ها به حالت 
عادي برگشت و سرانجام بيژن زنگنه، وزير نفت در پيامي اعالم كرد: 
»بايد در اسرع وقت علل اين حادثه بررسي و مستندسازي و از تکرار 
اين قبيل حوادث جلوگيري شود.« آيا در گزارش احتمالي وزارت نفت 
واقعيت فرسوده شدن تاسيسات و تجهيزات و به روز نشدن سيستم 
ايمني پااليشگاه اشاره خواهد شد؟  شــركت پااليش نفت تهران در 
فاصله سال هاي1344تا1347 راه اندازي شده و پااليشگاه جنوبي آن 
در سال1348 و پااليشگاه شمالي آن در سال1352 به بهره برداري 
رسيد و ظرفيت پااليش آن در طول دوره حيات پااليشگاه همچنان 
250هزار بشکه نفت خام در روز باقي مانده است. عمده فراورده اين 

پااليشگاه قديمي كشور نفت گاز، بنزين، نفت كوره و گاز مايع است.

براي نخستين بار در تاريخ برگزاري انتخابات رياست جمهوري
بورس وارد گفتمان انتخاباتي شد

براي نخســتين بار گفتمان بازار ســرمايه وارد ادبيات انتخاباتي شده و اغلب 
نامزدهاي رياســت جمهوري درباره حمايت از بورس وعده داده اند، با اين حال 
اين وعده ها تصوير شفافي از نوع رويکرد نامزد هاي رياست جمهوري به بورس 
ارائه نمي كند و مشخص نيســت رويکرد اين نامزد ها در بورس عرصه تقابل يا تعامل است. اين 
درحالي است كه سهامداران بي صبرانه در انتظار مشخص شدن نتايج اين انتخابات هستند چرا 
كه رويکرد هاي اقتصادي رئيس جمهور بعدي مي تواند بازار سهام را به شدت تحت تأثير قرار دهد.
به گزارش همشهري، بيشــتر از 9 ماه از نزول شــاخص بورس مي گذرد و اين نزول از ابتداي 
سال جاري سرعت بيشتري گرفته است.به زعم كارشناسان، اصلي ترين علت نزول شاخص هاي 
بورس ابهام هايي است كه در فضاي سياسي كشــور وجود دارد كه مي تواند آينده سياسي و 
اقتصادي ايران را تحت تأثير قرار دهد، بر همين اساس سهامداران تحت تأثير اين ابهام ها وارد 
الك دفاعي و حالت انفعال شده اند. در واقع سرمايه گذاران ترجيح مي دهند تا زمان روشن شدن 
نتايج اين انتخابات در بازارسهام سرمايه گذاري نکنند. اين دوره انفعال و عقب نشيني سهامداران 
منجر به كاهش شديد ارزش معامالت و حتي خروج نقدينگي از بازار سهام شده است به طوري 
كه ارزش كل نقدينگي كه در 9 ماه گذشته از بازار سهام خارج شده اكنون از مرز 90هزار ميليارد 
تومان هم فراتر رفته است و به نظر مي رسد اين روند دست كم تا زمان برگزاري و تعيين تکليف 
انتخابات رياســت جمهوري در روز 28خرداد ماه ادامه يابد؛ چرا كه بازار سهام در تالش است 
بداند ديدگاه هاي نامزد هاي رياست جمهوري درباره بازار سرمايه چيست؟ و سهامداران تا زمان 

روشن شدن اين ديدگاه ها با احتياط و ترديد در بازار سرمايه گذاري خواهند كرد.

ديدگاه نامزد هاي رياست جمهوري
صرف نظــر از عبدالناصر همتي كه بازار ســرمايه به طــور كامل با ديدگاه هــاي اقتصادي 
او آشناســت، ســهامداران تقريبا از ديدگاه هاي اقتصــادي و نوع نگرش ســاير نامزدهاي 
رياســت جمهوري به بازار ســرمايه بي اطالع اند. هرچند اين روز ها تقريبــا همه نامزدهاي 
رياست جمهوري به دليل افزايش ضريب نفوذ بازار سرمايه در بدنه اجتماعي ايران از بورس 
سخن گفته اند اما به نظرمي رسد بخش عمده اين اظهارنظرها صرفا اظهارنظرهاي نسنجيده ای 
است كه به منظور جلب آراي سهامداران گفته مي شود؛ اظهارنظر هايي كه به نظر نمي رسد با 
توجه به فضاي تخصصي بازار سرمايه اثري بر فعاالن بازار سرمايه داشته باشد. به طور مثال 
در جريان برگزاري نخستين مناظره انتخابات رياست جمهوري، يکي از نامزد هاي انتخابات 
رياست جمهوري در مورد بازارسرمايه و نزول 9 ماه گذشــته  گفت: 3 روزه مي توان مشکل 
بازار سرمايه را حل كرد. پيش از اين يکي ديگر از نامزد هاي انتخابات رياست جمهوري وعده 
داده بود كه در صورت رئيس جمهور شدن صندوق جبران ضرر مالباختگان بورس را تاسيس 
مي كند. مشخص است كه اشاره هر دو نامزد رياست جمهوري به مصوبه جديدي است كه در 
ستاد هماهنگي اقتصادي دولت و شوراي هماهنگي سران قوا به تصويب رسيده و بر اساس آن 
قرار است كه با تشکيل يك صندوق سرمايه گذاري زيان سهامداران به ويژه سهامداراني كه از 
طريق خريد صندوق هاي دولتي دچار زيان شده اند جبران شود. اين مصوبه كه در قالب يك 
بسته نجات 10بندي يك ماه پيش به تصويب رسيده است به زودي درصورت تأييد مقام معظم 
رهبري اجرايي خواهد شد و اساســا ارتباطي به نامزد هاي رياست جمهوري ندارد. مشخص 
نيست چطور نامزد هاي رياست جمهوري بر مبناي مصوبات كارشناسي كه در دولت دوازهم 
تعيين و تصويب شده است وعده مي دهند. اين وعده ها البته فقط مختص اين موضوع نيست 
و در البه الي وعده هاي نامزد هاي رياســت جمهوري مي توان به وفور وعده هايي را پيدا كرد 
كه در بدنه كارشناسي دولت فعلي تصويب شده است و اجراي آنها اساسا ارتباطي به حضور 
دولت بعدي ندارد. البته اظهارنظر نامزد هاي رياست جمهوري فقط به اينجا ختم نمي شود؛ 
يکي ديگر از نامزد هاي رياست جمهوري هم درباره بازارسرمايه گفته است: علت اينکه بورس 
به چنين وضعي افتاده، بي كفايتي مسئولين است كه دعوت نابجا كردند. 1.5سال پيش فرياد 
زدم كه مردم به ســمت بورس نرويد. وقتي دالر پايين مي آمد و ولع خريد دالر بود به مردم 
گفتم مسکن و دالر نخريد. كساني از رانت اطالعاتي به نفع خود و قبايل استفاده كردند كه 

اين افراد را بايد خانه  نشين كرد. 
يکي ديگر از نامزد هاي رياست جمهوري هم درباره بازار سرمايه گفته است: طي يکي،دو سال 
گذشته ســوء تدبير جدي در بورس صورت گرفت و مردم به خوبي درك كردند بازار سرمايه 
بايد محل جذب سرمايه باشد نه كوره اي براي سوزاندن سرمايه. دولت امکانات بسيار زيادي 
دارد كه مي تواند از آن در جهت ارتقای دولت و بهره مند شدن مردم استفاده كند. نبايد كاري 
كرد كه مردم در اين بازار يك شــبه پولدار شــده يا ضرر كنند. مي توان از طريق بورس براي 
ساخت پتروپااليشگاه ها تامين مالي كرد و سود واقعي و تضمين شده به مردم رساند. در اغلب 
اين اظهارنظر ها نوعي »آشفتگي گفتمان« وجود دارد و مشخص نيست كه آيا اين نامزد هاي 
رياست جمهوري طرفدار حمايت از بورس هســتند يا نوعي بگير و ببند و فضاي امنيتي را در 
بورس تبليغ مي كنند؛ اين اظهارنظر ها منجر به سردرگمي سهامداران شده و فعاالن بازارسرمايه 
اكنون نمي دانند كه در مواجهه با ديدگاه هاي نامزد هاي رياســت جمهوري چه واكنشي را در 
پيش بگيرند و همين موضوع منجر به انفعال و عقب نشــيني سهامداران براي سرمايه گذاري 

در بورس شده است.

تحليل همشهري از حريق در پااليشگاه تهران

آتش خاموش شد 
مشكالت فراموش نشود

7نامــزد  بازنــده مناظــره نخســت 
احراز صالحيت شــده شــوراي نگهبان 
نتخابــات ســيزدهمين دوره  بــراي ا
رياســت جمهوري، هم اقتصــاد بود و هم 
مــردم داراي ترديد، كه به كــدام چهره 
رأي بدهند كه مطمئن باشــند مي تواند 
اقتصاد ايران را از زيــر ابرچالش هاي مهم 
خارج كند. مناظره نخست از همان ابتداي 
شــروع قرعه كشــي نامزدها و ســؤال ها 
شکســت خورده بود و راي دهندگان قادر 
به تشــخيص اينکه هر 7نامزد درباره يك 
چالش يــا بحران اقتصادي چــه راهکار و 
برنامه اي دارند، نبودند چرا كه ســاختار 
مناظره به گونه اي طراحي شــده بود كه 
تبــادل نظرهــا و چالــش برنامه ها حول 
محور مشــخصي صورت نگيرد وليکن در 
همان ابتدا اين ساختار به بن بست رسيد 

و بگو مگوها جاي نقد برنامه ها را گرفت.

مهندسي اشتباه
به گزارش همشــهري، جنــس و تركيب 
ســؤاالت اقتصادي مطرح شــده از سوي 
مجري برنامه مناظره نخست نشان داد كه 
قرار نيست به ريشه مشکالت و ساختارها 
پرداخته شود و ســنگ بناي مناظره هم 
يادآور نوعي برنامه ريزی مناظره براساس 
اولويت ها و دغدغه هاي خاص معيشــتي 
و اقتصادي طيفــي از راي دهندگان بود، 
به نحوي كه در هيچ كدام از پرســش هاي 
مطرح شده به چالش اصلي و تقابل فکري 
2ديدگاه حاكم بر كشور در حوزه اثرگذاري 
تحوالت سياست خارجي و مسائلي چون 
تحريم ها و تقابل ها بر فضاي اقتصادي كل 

كشور نشد.
از همين منظر بود كه 2نامــزد از 7نامزد 
به گونه اي در همان مرحله نخست مناظره، 
سعي كردند تا ساختار از پيش طراحي شده 
را ناديده بگيرنــد و راي دهندگان به ويژه 
آن دســته كه هنوز تصميم به شركت در 
انتخابــات و رأي دادن نگرفته اند را هدف 
قرار دهند. برآيند وعده ها و آنچه در قالب 
برنامه ها، نمودارها و كتاب ها روي دســت 
نامزدهاي انتخابات قرار گرفت و روبه روي 
دوربين نشان داده شد، نشانه اي آشکار از 
آشفتگي در بين صحنه مناظره اي بود كه 
گويا قرار هم نبود مناظره باشد و در مرحله 
نخست شــکل مجادله به خود گرفت و در 
مرحله دوم و پس از تنفــس هم مناظره 
بر ســر اقتصاد از نفس افتاد و وعده ها بود 
كه تکرار شــد و انتقادها هم بيشتر براي 
تخريب ديگري بود. تا همــه منتظر راند 
آخر مناظره بر سر اقتصاد باشند و در پايان 
اما هوا تاريك بــود و راي دهندگان در اين 
هواي تاريك نتوانســتند تصويري روشن 
از آينده اقتصــاد ايران در 4ســال آينده 

به دست آورند.

طراحان سؤال را معرفي كنيد
يکي از مهم ترين مطالبه مردم اين اســت 
كه طراحان سؤاالت مناظره معرفي شوند 
و سازوكاري كه باعث شده تا اين سؤال ها 
طراحي و پرسيده شود، شفاف اعالم شود؛ 
چرا كه قالب ســؤاالت مطرح شده، كلي، 
كليشــه اي و خنثي بود به نحوي كه پاسخ 
دادن به آن در فرصت چند دقيقه اي ممکن 
نخواهد بــود. چالش بعدي هــم از اينجا 
نشأت مي گيرد كه چرا نامزدهاي انتخابات 
پذيرفته اند تا در يك دايره پرسش هاي كلي 
و فاقد اندازه گيري محصور شوند؟ واقعيت 
اين اســت كه بســياري از اين سؤاالت را 
مي شــد در برنامه هاي ضبط شده و زنده 
از نامزدها پرســيد اما در مناظره اقتصاد، 

چالش هاي مهم اقتصادي از جمله برنامه 
نامزدها براي خروج از ركود، مهار تورم، اثر 
تحريم ها بر اقتصاد، يارانه ها، محيط زيست 
و بحــران آب و... مطــرح مي شــود تــا 
راي دهندگان بتواننــد در نهايت تصميم 

بگيرند كه كدام برنامه عملياتي است.

اكران كوتاه مناظره نخست
در يك اكران كوتاه از مناظره نخســت با 
چاشني اقتصاد بدون پرداختن به جدل ها 
و حمله  نامزدها عليــه همديگر، مي توان 
نشانه هايي از تمايز در برنامه ها را مشاهده 
كرد. كارگردان و نويســندگان سناريوي 
مناظره اقتصادي به گونه اي سکانس هاي 
مختلف را در كنار هم چيده بودند تا بيننده 
اين نمايش در آخر نفهمد كــه هر نامزد 
چه مي گويد. از يکي دربــاره موانع توليد 
و اشتغال ســؤال  شــد و از ديگري درباره 
اصالح ســاختار، از ديگران هــم درباره 
ابربدهکاران بانکي و تورم و رشد نقدينگي و 
محروميت زدايي سؤال شد تا به اين ترتيب 
هر نامزد در يك وادي مشخص سير كند و 
فرصت نقد كردن ديگري را پيدا نکند. اما 
با اين حال برايند آنچه در پايان به نمايش 
درآمد، فيلمي با پايان باز براي هواداران هر 
نامزد بود تا نقل قول هاي طاليي و طعنه ها 
و حمله ها را پررنگ تر و نامزد مورد حمايت 

خود را قوي تر نشان دهد.
مناظره نخســت بــه جــاي پرداختن به 
چالش هاي اصلي اقتصادي به اين مسئله 
ختم شد كه دانش و بينش و حتي مدرك 
تحصيلي و آموزشي نامزدها مورد پرسش 
جدي قرار گيرد، به جاي تبيين برنامه ها 
و نقد آنها، دولت فعلي مــورد حمله قرار 
گيرد و البته كســي از راي دهندگان هم 
نفهمد كه باالخــره تحريم ها نعمت بود يا 
نه، فرصت بود يا تهديد، خســارت محض 
بود يا فرصتي براي نجات اقتصاد، همکاري 
با FATF ضرورت دارد يا گرفتاري ايجاد 
مي كند، ريشه تورم در كجاست، نقدينگي 
چرا باال مي رود، پول وعده ها از كجا تامين 
مي شــود، كدام نامزد دنبال توليد ثروت 
است و كدام يك دنبال تقسيم فقر هستند.

نمودارها و نشانه ها
در مناظره نخست، محســن مهرعليزاده 
با نشــان دادن يك كتاب و چند پيوست 
در همان مرحله نخست، اعالم كرد كه از 
قبل برنامه هايش را نوشــته و آماده ارائه 
دادن به مردم است. عبدالناصر همتي هم 
در مرحله ديگــري از مناظره يك كتابچه 
حاوي برنامه هايش را رو به دوربين نشان 
مردم داد و گفت آن را منتشر مي كند اما 
ســاير 5نامزد انتخابات رياست جمهوري 
هيچ كتاب و جــزوه اي براي نمايش دادن 
به همراه نياورده بودند يا شــايد نداشتند. 
گذشته از سيدابراهيم رئيسي، نامزدهاي 

ديگر اما همان شيوه اي را در پيش گرفتند 
كه براي نخستين بار در جريان مناظره هاي 
انتخابات88 باب شد و آن هم نشان دادن 
 نمودارهايــي  بود كــه از قبــل طراحي 

كرده بودند.
اين ســبك از مناظــره برگــزار كردن و 
نشــان دادن برنامه ها و روي دست گرفتن 
نمودارها، تنهــا بر ابهــام رأي دهندگان 
مي افزايد و آنها را در تشــخيص نهايي با 
مشکل مواجه مي ســازد. اما نقطه عطف 

مناظره كجا بود؟

7نشانه كمرنگ از تمايزها
مناظــره اقتصــادي 7نامــزد انتخابات 
رياست جمهوري هرچند مبهم، كلي و فاقد 
ساختار بود، اما دست كم 7نشانه كمرنگ از 
تمايزها و تفاوت ها را به تصوير كشــيد كه 
مي تواند در مدت محــدود باقي مانده به 
مبنايي براي تصميم گيري تبديل شــود. 

اين 7نشانه چيست؟
اقتصاد و سياست خارجي: هرچند 

در مناظــره نخســت صحبتي از 1
برجام به عنوان چالــش مهم اين روزهاي 
ايران به هر دليلي نشــد، اما جلوه هايي از 
تقابل ديدگاه ها در عرصه سياست خارجي 
بر آينده اقتصاد ايران نمايان بود. تقابل بر 
ســر اينکه FATF به نفع اقتصاد است يا 
ضرر آن بيشــتر است، مســئله اي بود كه 
راي دهنــدگان مشــاهده كردنــد كــه 

اختالف  نظرها بر سر چيست.
اقتصاد دســتوري يــا آزاد: براي 

نخستين بار بود كه در مناظره هاي 2
اقتصادي، بحث اقتصاد دستوري و ميزان 
مداخله دولت در اقتصاد مطرح شد و البته 
نوعي از تناقض در بيــن گفته هاي برخي 
نامزدها در ارتباط با اعتقاد آنها به اقتصاد 
آزاد نمايان بود چنان كه در جايي از اقتصاد 
آزاد و عدم مداخله دولت دفاع مي كردند و 
در جايي به صورت ضمني از تنظيم بازار و 
كنتــرل قيمت ها بــراي مهــار گراني ها 
حمايت خود را نشــان دادند. تشــخيص 
اينکه كدام نامــزد اقتصاد را بهتر مي تواند 
اداره كند، در مناظره نخســت سخت اما 

شناسايي آن غير ممکن نيست.
انتقاد از تورم بــاال و نمايش دادن 

ميــزان رشــد نقدينگــي بدون 3
پرداختن به ريشه ها و پس زمينه هاي آن از 
ديگــر جلوه هاي ويــژه و مبهــم مناظره 
نخست بود و ساختار از پيش طراحي شده 
مناظره اجازه طرح ديدگاه هاي 7نامزد را 
در ارتباط با مهار تــورم و برنامه هاي آنها 
نداد،درحالي كه يکي از دغدغه هاي نخست 
مردم تورم باال بود. تا جايي كه رئيس كل 
ســابق بانك مركزي هم از فرصت اندك 
براي كالبدشکافي ريشه هاي تورم استفاده 
نکرد و در نهايت مــردم هنوز مانده اند كه 
كدام نامزد به ريشه ها اشــاره كرد و كدام 

نامزد شاخه هاي تورم را روي دست گرفته 
بود.

شاه بيت مناظره نخست را شايد 
بتوان اعــالم حمايــت يکي از 4

نامزدها در ارتباط با يکسان سازي نرخ ارز 
دانست و البته اين دفاع از ارز تك نرخي با 
ديگر ديدگاه هاي مطرح شــده مبني بر 
هدايت نقدينگي به سمت توليد در تضاد 
بود و مبهم تر اينکه كسي ندانست كه آيا 
يکسان ســازي ارز بدون احياي برجام و 
برداشته شــدن تحريم ها شدني است يا 

نه؟
شــاهکار ديگر مناظره نخست را 

مي توان تکرار برخي وعده ها براي 5
جلب نظــر راي دهندگان بدون اشــاره به 
محدوديت هاي منابع مالي كشور و اثرات 
تورمي اين سياست هاي توزيعي بود. يارانه 
نقدي 450هــزار توماني، طرح وان انرژي 
بدون اشاره به آزادسازي قيمت حامل هاي 
انرژي، ساخت ساالنه يك ميليون مسکن، 
نجات بورس در سه سوت با 3دستورالعمل 
فوري، برخورد با فساد در اوج عدم شفافيت 
مالي و اقتصادي در كشــور، تالش براي 
ماليات ستاني بدون توجه به ظرفيت هاي 
مالياتي و چالش هاي آن، نشــان داد كه 
نامزدها روي گفته هايي تکيه  كرده اند كه 
به محض حضــور آنها در پاســتور آن را 

بايگاني خواهند كرد.
معجزه اقتصادي با مناظره نخست 

نامزدهــا رخ نمي دهــد و ايــن 6
واقعيتي اســت كه 7نامزد تأييد شــده 
انتخابــات رياســت جمهوری در حالي از 
برنامه خــود براي نجات اقتصاد ســخن 
مي گويند كه حتي هيچ ايراني ای نمي داند 
كه تيم اقتصادي نامزدها را چه كساني با 
چه تفکراتي تشــکيل مي دهنــد. مردم 
نفهميدند كه سياســت و برنامه هر نامزد 
براي انتخاب كردن در حوزه سرمايه گذاري 
خارجــي، اقتصاد پســاكرونا، تحريم ها و 
نتيجه برجام، رفع موانع بانکي و تجاري، 
بحران آب و بــرق، اقتصاد ســالمت و... 
 چيســت؟ ايــن نکتــه تاريــك مناظره 

نخست بود.
2مناظره ديگر فرصتي است هم 

براي نامزدها و مردم كه از همين 7
اكنون زير ميز مناظره هاي تصنعي بزنند و 
نمايندگان 7نامزد از قبل 7محور را تعيين 
كنند تا در 6ســاعت مناظره هاي پيش رو 
بدون نمايــش گوي هــاي بي خاصيت و 
بازكردن نمايشي پاكت سؤال ها همه بدانند 
كه در ذهن و فکر نامزدهــا براي اقتصاد، 
سياست داخلي، سياست خارجي و فرهنگ 
و جامعه چه مي گذرد. مناظره نخست كه 
بازنده آن مردم و اقتصــاد بودند و مناظره 
دوم و سوم شايد فرصتي باشد براي نجات 
مردم از گمراه شــدن در جاده وعده ها و 

شعارها.

همشهری برآيند حمله ها و وعده ها را رصد كرد

اقتصاد؛ بازنده مناظره نخست
 رضا كرباليی

روزنامه نگار
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در 2دهه اخير تهــران هم به  لوازم خانگی
جمع شــهرهاي گرم كشــور 
ســاكنانش  و  پيوســته 
تابستان هاي طاقت فرسايي را تجربه مي كنند 
اما امسال قرار است ايرا ني ها تابستان گرم تري را 
تجربه كنند كه گفته مي شود گرم ترين تابستان 
نيم قرن اخير است. خشكسالي و افت ظرفيت 
نيروگاه هاي برقابــي و جيره بندي برق از حاال 
خبر از روزهاي سخت تابستان امسال مي دهد. 
تغييرات آب و هوايي باعث شــده كه امروز در 
بسياري از شهرها حتي در نيمه شمالي كشور، 
كولرهاي آبي مثل سابق جوابگو نباشند و حاال 
بسياري از خانه ها و بيشــتر ادارات پايتخت و 
ديگر شــهرهاي بزرگ و كوچك كشــور به 
كولرهاي گازي مجهز شده اند. اما نكته اي كه در 
سال هاي اخير به ويژه از سال گذشته بازار لوازم 
خانگي و ازجمله كولــر را تحت تأثير قرار داده 
افزايش قيمت دالر و در نتيجه رشد سرسام آور 
قيمت هاست. اين رشد، چه در اقالم وارداتي و 
چه اقالم توليــد داخل به دليل وابســتگي به 
واردات مواداوليه كامال مشهود بوده و در تمامي 
كاالها نيز بدون استثنا قابل مشاهده است، اما 
در بخش لوازم خانگي بزرگ و اقالمي كه مشابه 
داخلي ندارند بســيار پررنگ تر بوده اســت. 
يخچال، ماشين لباسشويي، تلويزيون و البته 
كولرهاي گازي، اقالمي هســتند كه توليدات 
داخلي آنها جوابگوي تقاضاي بازار نيســت و 
گرچــه آمارها از رشــد مناســب توليد خبر 
مي دهند اما ناكافي بودن ميزان توليد داخلي از 
يك ســو و تقاضاي باال براي برندهايي كه به 
واسطه سال ها حضور مســتمر در بازار ايران 
اعتماد مشــتري ايراني را به دست آورده اند، از 

سوي ديگر، قيمت هاي سرسام آوري را در بازار 
لوازم خانگي رقم زده است.

افزايش 2برابري توليد كولر آبي 
براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در فروردين ماه امسال 111هزارو800دستگاه 
كولر آبي در كشور توليد شده كه اين رقم در 
مدت مشابه سال قبل 67هزارو۹00دستگاه 
بوده اســت. توليد كولرآبي در كشــور طي 
ســال۹۹ به دليل محدوديت هاي صادراتي 
ناشــي از كرونا اندكي كاهش يافت اما حاال 
ميزان توليد دوبــاره افزايش يافته اســت. 
مقايســه آمارهاي 11ماهه ســال13۹۹ با 
سال13۹6 نيز نشان مي دهد از بين 2۹كاالي 
منتخب صنعت، توليــد 23كاال طي مدت 
يادشــده افزايش داشــته و در ايــن ميان 
بيشــترين افزايش توليد مربوط به كولر آبي 
بوده كه توليد آن طي 4سال با 142.5درصد 
افزايش بيش از 2برابر شده است. با اين حال 
افزايش چشمگير توليد به تثبيت قيمت منجر 
نشده و به ويژه از تابستان پارسال تا امروز كولر 
آبي افزايش قيمتي بيــش از 50درصدي را 

تجربه كرده است.

ارزان ترين كولر آبي
قيمت كولرهاي آبي مشــابه و بــا ظرفيت 
يكســان در برندهــاي مختلــف تفــاوت 
معني داري نــدارد و بــازه اي بيــن يك تا 
10ميليون توماني را بسته به حجم و امكانات 
كولر در بــر مي گيرد؛ بازه اي كه نســبت به 
سال گذشته بسيار وسيع تر شده و به سمت 
رقم هاي باالتر ميل كرده است. سال گذشته 

كمترين و بيشترين قيمت كولر آبي در بازار 
بين 400هزار تومان تا نهايتا 4ميليون تومان 
در ظرفيت هاي 7هزار و بيشــتر بود، اما در 
يك سال اخير قيمت ها بسيار متفاوت شده 
و دســت كم 2ميليون تومان افزايش يافته 
است. امسال به طور ميانگين قيمت كولرهاي 
آبي داراي حجم 3هزار تا 3500 بين 1/5 تا 
3ميليون تومان، كولرهاي 4هزار تا 5هزار در 
حدود 3 تا 4ميليون تومان و قيمت كولرهاي 
6 تا 7هزار حدود 5 تا 6ميليون تومان است. 
ظرفيت هوادهي يا حجم كولر به اين معناست 
كه هر كولر چه مســاحتی را پوشــش دهي 
مي كند. براي مثال كولر 2500براي مساحت 
40 تا 50متر، كولر4000 براي مساحت 50 
تا 60متر و كولر 6000 براي مســاحت 80 
تا ۹0متر مناسب اســت. براي اينكه متوجه 
شويد چه كولري براي متراژ ساختمان شما 
مناســب است بايد مســاحت مشخص را بر 
عدد 0.0135 تقسيم كنيد تا ظرفيت تقريبي 
كولر مورد نياز شما به دست آيد. آبسال، سپهر 
الكتريــك، آزمايش، برفاب، لــورچ، انرژي، 
موتوژن، نيرو تهويه البرز، ايران شرق، جنرال 
پويا، ريتــون و توان، برندهــاي كولر آبي در 
بازاركشور هستند كه بيشــتر سهم بازار در 
اختيار برندهاي معروف و قديمي مثل آبسال 

و سپهرالكتريك است.

كولرهاي گازي 
اوجنرال، گري، ال جي و سامسونگ برندهاي 
شناخته شده و برتر كولر گازي )اسپليت( در 
ايران هستند. ايران رادياتور فعال تنها شركت 
ايراني است كه كولر گازي توليد مي كند البته 
اين توليد به صورت مونتاژ انجام مي شــود و 
اين شركت براساس آنچه در سايت شركت 
آمده، در همكاري با شــركت ژاپني توشيبا 
قطعات وارداتي را در ايــران مونتاژ مي كند. 
اما به گفته رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم 
خانگي تهران، شركت پاكشوما با وارد كردن 
تمامي تجهيزات مورد نياز در حال تدارك خط 
توليد كولر گازي در كشور است. اكبر پازوكي 
در گفت وگو با همشهري در توضيح اين خبر 
مي افزايد: تا دو ســه  ماه آينده بــا راه اندازي 

خطوط توليد اين كارخانه صفر تا صد توليد 
كولر در داخل قابل انجام است، حتي موتور 
كولر هم در داخل كشور توليد مي شود و اين 
شــركت مي تواند به ديگر كارخانه ها موتور 
 توليدي خود را بفروشــد. هم اكنــون برند
جي پالس هــم توليد محصــوالت خود را 
در داخل كشــور انجام مي دهد و با ضمانت 
گلديران به فروش مي رساند اما سهم توليدات 
داخلي از بازار كولرگازي هنوز بســيار اندك 
اســت و بــازار در قبضه برندهــاي خارجي 
است. ال جي و سامســونگ با اينكه در ديگر 
محصوالت به دليــل ممنوعيــت واردات و 
تحريم هاي بين المللي واردات قانوني ندارند، 
در زمينــه كولر گازي به دليــل توليد ناچيز 
داخلي هنوز محصوالتشــان به كشور وارد 
مي شود و با ضمانت گلديران و سام سرويس 
به فروش مي رسد. گري و اوجنرال برندهاي 
ديگر اين محصول در بازار ايران هستند و البته 
برند تايلندي جنرال كه ضمانتنامه اي براي 

محصوالتش نمي دهد.

كدام كولر را بخريم؟
براي انتخاب كولر گازي غير از برند نكات مهم 
ديگري هم هست كه بايد حتما مورد توجه 
قرار گيرد. كولرهاي گازي موجود در بازار انواع 
پنجره اي، پرتابل، ايستاده و اسپليت را شامل 
مي شــوند كه هركدام براي محيط خاصي 
مناســبند. كولرهاي پنجره اي ساده ترين و 
قديمي تريــن انواع كولر گازي هســتند كه 
هنوز در منازل وياليي شهرهاي داراي آب و 
هواي مرطوب جنوب و شمال كشور استفاده 
مي شوند. اين كولرها كنترل از راه دور ندارند 
و به دليل نصب داخل پنجره يــا ديوار براي 
منازل آپارتماني مناسب نيستند. كولرهاي 
پرتابل براي محيط هــاي كوچك و اجاره اي 
مي تواند گزينه مناسبي باشــد و كولرهاي 
ايســتاده نيز براي رســتوران ها، سالن هاي 
پذيرايي و محيط هاي بزرگ مناسب هستند. 
اســپليت ها هم اكنون كولرهــاي معمول و 
مناسب محيط هاي مسكوني يا كاري هستند 
كه براساس ظرفيتشان قيمت هاي متفاوتي 
دارند. براي يك آپارتمان 60 تا 70مترمربعي، 

يك اسپيلت با ظرفيت تقريبي 16هزار كافي 
است و درصورتي كه مســاحت آپارتمان به 
80مترمربع برســد بايد كولري با دست كم 
18هزار بي تي يو خريــداري كرد. اما عواملي 
مثل تعــداد پنجره و ميــزان آفتابگير بودن 
اتاق ها، ارتفاع سقف و ميزان تردد هم بسيار 
مهم اســت و ممكن اســت خريد كولري با 
ظرفيت باالتر هميشه به معناي بازدهي بهتر 
نباشد. گذشــته از اندازه محيط مورد نظر و 
ظرفيت كولر اين نكته را نيز بايد درنظر گرفت 
كه انواع كولرهاي گازي خود شامل 2دسته 
كم مصرف و پرمصرف مي شــوند. با توجه به 
شرايط ويژه كم آبي و بحران برق در تابستان 
بسيار گرم امسال بهتر است اگر قصد خريد 
كولر داريد، حتما سراغ انواع كم مصرف برويد.

رشد 60درصدي قيمت كولر طي يك سال 
بازار لوازم خانگي طي يك سال گذشته يكي 
از پرحاشيه ترين بازارهاي كشور بود و گراني 
سرسام آور انواع وسايل به ويژه لوازم خانگي 
بزرگ، تهيه ايــن اقالم را براي بســياري از 
خانواده ها و زوج هاي جوان غيرممكن كرد. 
امسال شركت ها هنوز به طور رسمي افزايش 
قيمت محصوالت خود را اعالم نكرده اند اما 
نگاهي به قيمت انــواع كولرهاي موجود در 
بازار نشان مي دهد تمامي برندها بدون استثنا 
بين 30 تا 60درصد گران تر شده اند. كولرهاي 
24هزار شــركت داخلي ايــران رادياتور كه 
ســال گذشــته با قيمت 8ميليون تومان به 
فروش مي رسيد، امسال بين 13تا14ميليون 
تومان قيمــت خورده انــد و وارداتي ها نيز 
تحت تأثير افزايش قيمت دالر چيزي نزديك 
به 100درصد رشد قيمت داشته اند. قيمت 
كولرهــاي گازي ايســتاده كــه مخصوص 
فضاهاي بزرگ اداري و ســالن هاي پذيرايي 
هســتند درحال حاضر تا حدود 60ميليون 

تومان باالرفته اســت. البته انواع ارزان تر اين 
كولرها هم در بازار پيدا مي شــود اما متوسط 
قيمت آنها را مي توان 40ميليون تومان عنوان 
كرد. كولر ايستاده ســرد و گرم 36هزار برند 
گري هم اكنون بين 30 تا 36ميليون تومان 
قيمت دارد و همين كولر با ظرفيت 48هزار را 
در فروشگاه ها و همچنين سايت هاي فروش 
آناليــن از 3۹ميليون تــا 50ميليون تومان 
مي توان پيدا كرد. كولر ايســتاده 36هزار از 
برند هايسنس هم بين 26 تا 2۹ميليون تومان 

قيمت خورده است.

ارزان ترين اسپليت 9ميليون تومان
كولرهاي گازي خانگــي ظرفيت هاي كمتر 
و قيمت هاي پايين تــري دارند. قيمت كولر 
با افزايش قدرت موتــور و ظرفيت آن، باالتر 
مي رود و انــواع كولر گازي در بازار، بســته 
به حجم، برنــد و نوع موتور كولــر نرخ هاي 
متفاوتــي دارد اما براي اســپليت ها به گفته 
فعاالن بــازار و فروشــندگان، رنج قيمت در 
محدوده ۹تا 32ميليون تومان است. بعضي از 
انواع اسپليت ها در برخي برندها تا 50ميليون 
تومان قيمت نيز در بازار وجود دارند اما درصد 
باالي كولرهاي موجــود در بازار در محدوده 
قيمتي گفته شده هســتند. پرمصرف ترين 
ظرفيت اســپليت ها بين 18هزار تا 30هزار 
بي تي يو اســت كه بــراي آپارتمان هاي 60 
تا حدود 120مترمربعي مناســب هستند. 
براي متراژهاي باالتر معمــوال بيش از يك 
كولر خريــداري مي شــود. نگاهي به قيمت 
اسپليت ها نشــان مي دهد قيمت كولرهاي 
18هزار موجــود در بازار، حــدود 12.5 تا 
14ميليون تومان، كولرهــاي 24هزار، بين 
14.5 تا 16ميليون تومان و كولرهاي با حجم 
30هزار، بين 16.5 تا 20ميليون تومان و در 

برندهاي برتر تا 40 ميليون تومان  است.

ارزان ترين كولر آبي موجود در بازار درحال حاضر 1/5ميليون و ارزان ترين كولر گازي ديواري ۹ميليون تومان است 
درحالي كه اين قيمت ها سال گذشته به ترتيب 400هزار تومان و 5ميليون تومان بود

قيمتداغكولردرگرمترينتابستاننيمقرن قيمت زردآلو در ميادين نصف بازار 

  ميزان اختالف قيمت سبزي و صيفي در ميادين 
با ميانگين سطح شهر

قيمت در نام ميوه
ميادين

قيمت در سطح 
شهر

ميزان اختالف 
قيمت

32% 6.80010.000خيار كوتاه و گلخانه اي
31%4.5006.500خيار رسمي و رويال

23.5% 6.9009.000گوجه فرنگي 
45% 5.50010.000بادمجان

48% 4.7009.000كدوي مسمايي
24.5%  3.4004.500سيب زميني انباري
25.5%  5.6007.500سيب زميني تازه

31.5% 4.8007.000پياز قرمز
30% 3.5005.000پياز زرد

35%6.2009.500انواع سبزي
33.5% 51.90078.000جمع

اختالف قيمت ميوه هاي تابستانه در ميادين با نرخ هاي  تره  بار
بازار در برخي اقالم به يكصد درصد رســيده است. به 
گزارش همشهري، ميوه هاي تابستانه كم كم روزهاي 
نوبرانگي را پشت سر گذاشته اند و قيمت بيشتر آنها در بازار نسبت به 
هفته هاي گذشته كاهش يافته، اما هنوز به سطحي نرسيده كه بيشتر 
مردم به آساني بتوانند خريد كنند. با ورود برخي نوبرانه هاي جديد به 
بازار مثل انگور ياقوتي و شا توت اين ميوه ها در ميادين ميوه و تره بار هم 
عرضه شــده اند و حاال در ميادين تمام ميوه هاي فصــل را مي توان با 
قيمت هاي بسيار كمتر و كيفيت مناسب تر تهيه كرد. زردآلو يكي از 
ميوه هايي است كه در مغازه هاي سطح شهر هنوز قيمت بسيار بااليي 
دارد. هركيلو زردآلو در برخي مغازه هــا بيش از ۹0هزار تومان قيمت 
خورده و گفته مي شود ســرمازدگي باغ هاي زردآلو در برخي مناطق 
اطراف تهران، دليل اين گراني است. در ميادين ميوه و تره بار تهران نيز 
با اينكه زردآلو گران ترين ميوه تابستانه محسوب مي شود، اما باالترين 
قيمت اين ميوه 45هزار تومان است كه با قيمت بازار اختالف يكصد 
درصدي نشان مي دهد. اختالف قيمت برخي ديگر از انواع ميوه، سبزي 
و صيفي در ميادين با سطح شهر در جدول زير آمده است. انگور ياقوتي 
هم  در نرخنامه ميادين، كيلويي 18هزار تومان و سيب گالب 1۹هزار 
تومان قيمت خورده اند. قيمت انواع توت نيز به اين شــرح است: توت 
فرنگي 28هزار تومان، توت سفيد 14هزار تومان، توت سياه 12هزار 

تومان و شاتوت 1۹هزار تومان.
 ميزان اختالف قيمت انواع ميوه در ميادين 

با ميانگين سطح شهر

قيمت در نام ميوه
ميادين

قيمت در 
سطح شهر

ميزان اختالف 
قيمت

45.5%7.10013.000سيب قرمز
34%11.20017.000سيب زرد

24.5% 6.8009.000پرتقال تامسون شمال
23.5%11.50015.000پرتقال توسرخ

70%33.00080.000گيالس
53%18.00038.500هلو

30.5% 8.70012.500طالبي
46.5%8.00015.000خربزه

20%4.8006.000هندوانه
11.5% 26.50030.000موز
39%144.600236.000جمع

ارزانيبيعلتنيستنخريد
تمام محصوالت داراي ضمانت و خدمــات پس از فروش قابل اعتمادنــد و توصيه رئيس اتحاديه 
فروشندگان لوازم خانگي تهران به مردم اين است كه صرفا به دليل ارزان تر بودن، سراغ كولرهاي 
بدون ضمانت نروند. به گفته پازوكي، اين محصوالت اغلب داراي مشكالتي هستند كه خريدار بعد از 
نصب متوجه آنها مي شود؛ مشكالتي از قبيل دست خوردگي موتور يا هماهنگ نبودن پنل با موتور، 
كه به دليل برخوردار نبودن از خدمات پس از فروش باعث ضرر و زيان خريدار مي شود. گراني لوازم 
خانگي بسياري از مردم را به سمت خريد محصوالت بدون گارانتي سوق داده است، محصوالتي كه 
به صورت قاچاق به كشور وارد و اغلب در فروشگاه هاي آنالين ارائه مي شوند اما در بازار فيزيكي هم 
مي توان ردي از آنها يافت. اين اقالم همه بدون ضمانتنامه و خدمات پس از فروش به فروش مي رسند و 

بخش اعظم آنها متفرقه هايي هستند كه تحت نام برندهاي معروف عرضه مي شوند.
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سيده زهرا عباسي
خبر نگار

نقشه ايران از جنوب شرقي در حال 
قرمز شدن است؛ درحالي كه تا همين گزارش

2هفته پيش در روزهاي پاياني پيك 
چهارم فقط 3شهرستان سلماس در آذربايجان 
غربي، پارسيان در هرمزگان و قلعه گنج در كرمان 
قرمز باقي مانــده بودند. جديدترين رنگ بندي 
كرونايي نشان مي دهد 16شهر كشور در وضعيت 
قرمز، 2۰1شهر در وضعيت نارنجي و 231شهر در 
وضعيت زرد قرار دارند. هرمزگان با 9شهرستان 
قرمز و سيستان و بلوچستان با 3شهرستان قرمز 
شرايط خوبي ندارند. خوزســتان 2 و خراسان 
رضوي و كرمانشاه هم هر كدام  يك شهرستان 
قرمز دارند كه به دليل مرزي بودن نگراني هايي 

درباره شيوع كروناي هندي در آنها وجود دارد.

پيش بيني تابستان بحراني در هرمزگان
هرمزگان از استان هايي است كه پيك كرونا در آن ديرتر 
شروع شد و وزارت بهداشت اعالم كرد قله  پيك هم در 
آن با تأخير اتفاق خواهد افتاد. حاال اما مسئوالن علوم 
پزشــكي هرمزگان معتقدند پيك جديد در اين استان 
گرمســيري بالفاصله بعد از پيك قبلي شــروع شده و 

احتماال تا پايان تابستان ادامه خواهد داشت.
ســخنگوي علوم پزشــكي هرمزگان با بيــان اينكه 
11شهرستان بندرعباس، ميناب، رودان، جاسك، قشم، 
بستك، بندرلنگه، پارسيان، كيش، هرمز و حاجي آباد 

در استان قرمز هستند، به همشهري مي گويد: »قشم 
و كيــش زيرمجموعه بندرعباس هســتند و به همين 
دليل در آمار كشــوري 9شهرســتان هرمزگان قرمز 
اعالم مي شوند.« »فاطمه نوروزيان« با بيان اينكه طي 
2هفته اخيــر غربالگري 15درصد و شناســايي موارد 
مثبت 40درصد افزايش يافته است، مي افزايد: »موارد 
بســتري 8درصد افزايش يافته و آمار فوت هم با اينكه 
3درصد كاهشي شده بود، بعد از 2هفته مجددا افزايشي 
شده به طوري كه اين هفته شاهد افزايش 22درصدي 
فوت بوديم.« وي با بيان اينكه رونــد بيماري در همه 
شهرستان ها افزايشــي اما در ميناب، جاسك، رودان، 
پارسيان، حاجي آباد و سيريك شديدتر است،  مي گويد: 
»شــرايط هرمزگان در نتيجه ويروس غالب انگليسي، 
گرما و روشن شدن وســايل سرمايشي است. مردم هم 
همچنان دورهمي هايشان را دارند و مسافرت ها برقرار 
است.« سخنگوي علوم پزشكي هرمزگان با بيان اينكه 
پيك كرونا در استان از اواخر فروردين شروع شد، تصريح 
مي كند: »براي عبور از يك پيك ابتدا نمودار افقي و بعد 
نزولي مي شود. در هرمزگان اما اين اتفاق نيفتاد و فقط 
مدتي سرعت آن كند شــد كه دوباره در روزهاي اخير 
روند صعودي شده است. با توجه به شيب بيماري و اينكه 
موارد مثبت باالست، پيش بيني مي كنيم تير و مرداد و 
حتي شهريور هم درگير بيماري باشيم.« به گفته وي، در 
بيمارستان شهيد محمدي كه بزرگ ترين بيمارستان 
اســتان و مركز اصلي پذيرش بيماران كرونايي است، 
درخواست افزايش هزار تخت داده شده، زيرا هفته بعد 

هفته سختي براي هرمزگان خواهد بود.

افزايش ابتالي جوانان هرمزگاني 
75 بيمار كرونايي در بخش مراقبت هاي ويژه هرمزگان 
بســتري هســتند و حال 15نفر از آنها وخيم است. با 
جان باختن 6بيمار مبتال به كرونا، شمار كل جان باختگان 
بيماري در اســتان به 1302نفر رسيد. در اين شرايط، 
متخصــص عفوني بيمارســتان »شــهيد محمدي« 
بندرعباس  معتقد اســت پيك فعلي با زمان مشــابه 
سال گذشته تفاوت زيادي دارد. »مهدي حسني آزاد« 
با بيان اينكه در سوش انگليسي درگيري ريوي بسيار 
شديدي اتفاق مي افتد كه سال گذشته در سوش ووهان 
شاهد آن نبوديم، به همشــهري مي گويد: »روز شنبه 
حدود 60بيمار بستري را طي 6ســاعت ويزيت كردم 

كه ميانگين سني همه زير 50سال بود. حتي نوجوان 
14ســاله اي با پدر و مادرش كه زير 50ســال بودند، 
بستري شدند. طي 2هفته گذشته حداقل 3بيمار زير 
18سال داشته ام. به نظر مي رســد به دليل تراكم باال و 
شلوغي جامعه و ابتالي باالي سوش انگليسي افراد جوان 

بيشتر مبتال و بستري مي شوند.«
وي البته دليل ديگــر ابتالي باالي جوانــان را تزريق 
واكسن افراد مسن مي داند كه موجب مي شود آنها كمتر 

بستري شوند.
حسني آزاد با بيان اينكه الگوي ابتال دورهمي و حضور 
در محل هاي شلوغ است، ادامه مي دهد: »مردم ماسك 
زده اند ولي فكر مي كنند ماســك صد درصــد از آنها 
محافظت مي كند. اگر روند به همين ترتيب پيش رود، 

متأسفانه سن فوتي ها هم پايين تر خواهد آمد.«

پيك سوم سيستان وبلوچستان
 نتيجه بي توجهي

پــس از هرمــزگان، بحراني تريــن شــرايط را 
سيستان وبلوچستان دارد؛ استاني كه به دليل پراكندگي 
جمعيت پيك اول بيمــاري را تجربه نكــرد و حاال در 
شرايطي كه كشــور پيك چهارم را پشت سر گذاشته، 
قله پيك ســوم را پيش رو دارد. هم اكنون 3شهرستان 
چابهار، ايرانشهر و نيك شهر قرمز هستند و 255بيمار 
حاد تنفسي و 130نفر مبتال به كرونا در بيمارستان هاي 
استان تحت درمان قرار دارند. با فوت 9مورد جديد شمار 
فوتي هاي كرونا در سيستان و بلوچستان به 1358نفر 
رسيده است؛ درحالي كه پزشــكان معتقدند پيگيري 
وضعيت بيماران در هفته هاي گذشــته مي توانســت 
جلوي وقوع پيك در اين اســتان را بگيــرد. نزارعلي 
مواليي، فوق تخصص ريه و مســئول بخش تنفســي 
حاد بيمارســتان علي ابن ابي طالب)ع( زاهدان اين نظر 
را دارد و به همشــهري مي گويد: »تراكم جمعيتي در 
سيستان وبلوچستان پايين اســت و به همين دليل در 
همه ماه هاي گذشــته كمترين تلفات كرونا را داشت. 
در اين شــرايط معتقدم وقتي آمار بيماران پايين بود 
با رهگيري آنها و كنترل ويروس مي توانســتيم جلوي 
پيك را بگيريم.« او با بيان اينكه اين كار به حمايت هاي 
بيشتري از سوي مراكز بهداشــتي نياز دارد، مي افزايد: 
»طرح شهيد سليماني در سيستان وبلوچستان به خوبي 
اجرا نشد. از سوي ديگر مردم كرونا را باور ندارند و آن را 

در حد عفونت ساده آنفلوآنزا مي  دانند. ابتالي همزمان 
كل خانواده نشــان مي دهد قرنطينه به خوبي رعايت 
نمي  شــود كه اين مورد شــبيه اتفاق خوزستان است. 
مردم مناطق محروم امكان قرنطينه را به خوبي ندارند.«

مواليي اما به نكتــه جالبي اشــاره و تصريح مي كند: 
»مشاهده هاي ما نشــان مي دهد محروميت يا سطح 
پايين بهداشــت لزوما عاملي براي بيماري يا شدت آن 
نيســت و حتي در مواردي به دليل ايمني باالتر شدت 

بيماري در اين افراد كمتر بوده است.«

چرا مردم سيستان وبلوچســتان كرونا را باور 
ندارند؟

»شهريار نورمحمدي« از متخصصان اطفال بيمارستان 
امام علي چابهار و بازرس ويژه كروناي اين بيمارستان هم 
شرايط استان را خوب نمي داند. او به همشهري مي گويد: 
»بســتري ها در بيمارســتان 20-10برابر شده است. 
در يك سال گذشته شــرايط هيچ وقت به اين اندازه بد 
نشده بود. برعكس استان هاي گرمسيري، اينجا به دليل 
پراكندگي جمعيت با گرماي هوا تردد كاهش مي يابد و 
اتفاقا آمار كرونا كم مي شود، اما امسال اينطور نيست.« او 
با بيان اينكه مراجعه بيماران در ميان جمعيت شهري و 
روستايي تفاوتي ندارد، مي  افزايد: »روستاهاي دشتياري 
آمار باالتري نســبت به مناطق ديگر دارد و معموال كل 

خانواده ها درگير هستند.«
نورمحمدي درباره بي توجهي مــردم به پروتكل هاي 
بهداشتي هم تصريح مي كند: »اسفند سال98 كه تازه 
كرونا آمده بود، اينجا بيمار كرونايي وجود نداشــت. با 
وجود اين، اســتان 40روز قرنطينه شد و چون موردي 
از كرونا نبود، مردم در زمان گســترش بيماري هم اين 
را باور نكردند.« بنا بر اعالم دانشــگاه علوم پزشــكي 
زاهدان، موارد مثبت كروناي جهش يافته انگليســي 
در سيستان و بلوچستان در حال افزايش است و حدود 

80درصد موارد ابتال در استان را شامل مي شود.

تناقض در رنگ بندي خوزستان
خوزستان با اينكه بعد از چند ماه طاقت فرسا مدتي را در 
آرامش ســپري كرده بود، در رنگ  بندي جديد، اوضاع 
خوبي ندارد. اين استان مرزي در پيك قبلي از نخستين 
اســتان هاي درگير با ويروس انگليســي بود و حاال با 
قرمز شــدن هنديجان و اميديه موج جديدي از نگراني 

درباره شيوع ويروس هندي در آن قوت گرفته است.
اين در حالي اســت كه »داوود رئيسي«  رئيس شبكه 
بهداشت و درمان هنديجان رنگ بندي جديد را اشتباه 
مي داند و به همشهري مي گويد:  » اين رنگ بندي جديد 
تعجب ما را برانگيخت. موارد بستري و ابتال در شهرستان 
حتي نسبت به زمان نارنجي بودن بسيار پايين تر است 
و 4-3روز يك بار يك نفر بســتري مي شود. نمي دانيم 
وزارتخانه اين رنگ  بندي را بر چــه مبنايي اعالم كرده 
است.«  شهرستان اميديه هم به گفته مسئوالن بهداشت 
و درمان، شــرايط مشــابهي دارد و آمار بستري و ابتال 
در آنها نسبت به 20روز قبل بهتر شــده. با وجود اين 
»سيدمحمد علوي« رئيس مركز بهداشت خوزستان، 
كند شدن روند كاهشي موارد ابتال به كرونا در روزهاي 

گذشته را دليل اين اعالم رنگ مي داند.

  
گناباد در خراســان رضوي و پاوه در كرمانشــاه هم در 
رنگ بندي جديــد كرونايي قرمز شــده اند. با توجه به 
اينكه همه شهرســتان هاي قرمز در استان هاي مرزي 
قرار دارند، نگراني هايي درباره شيوع ويروس هندي در 
آنها وجود دارد. تاكنون بنابر اعالم وزير بهداشت، ويروس 
آفريقايي در خوزســتان، هرمزگان، بوشهر و فارس و 
 ويروس هندي در قم، آذربايجان غربي، بوشــهر و يزد

تأييد شده است. 

استان های هرمزگان، سيستان و بلوچستان، خوزستان، كرمانشاه و خراسان رضوي در رنگ بندي 
جديد كرونايي، شهرستان هايي با رنگ قرمز دارند و اوضاع در هرمزگان بحراني است

پيگيري5 استان مرزي روي خط قرمز

خسارت زلزله  به روستاهای ايالم  
شــهروندان ايالمــي صبح روز گذشــته 
)يكشنبه 16خرداد( را با زلزله آغاز كردند؛ 
زلزله اي به بزرگي 5/2ريشتر كه 2شهرستان مهران و چوار را لرزاند و مردم 
را سرگردان كوچه ها كرد. مركز اين زلزله 20كيلومتري صالح آباد از توابع 
مهران و در عمق 9متري زمين بود كه بيشترين تأثير و خسارت را هم در 
صالح آباد برجاي گذاشــت. هرچند به گفته محمد نوذري، استاندار ايالم 
زلزله خسارت جاني نداشت، اما آسيب به ساختمان هاي شهري و روستايي 

مردم را نگران كرده است.

شهروندان، نيازمند امداد
»محمد سارايي« شهروند ســاكن صالح آباد است كه بخش هاي زيادي از 
سقف و ديوار خانه او در زلزله آسيب ديده. او با بيان اينكه بخش هاي مركزي 
صالح آباد بيش از ديگر مناطق آســيب ديده است به همشهري مي گويد: 
»آسيب سقف آن قدر جدي است كه نمي توانيم در خانه بمانيم. اگر زلزله 
ديگري بيايد يا پس لرزه شــديدي اتفاق افتد، ممكن است كسي آسيب 
ببيند. به همين دليل در خيابان مانده ايم و منتظريم تا نيروهاي امدادي به 
وضعيت ما رسيدگي كنند.«اين شهروند صالح آبادي با بيان اينكه فقط خانه 
او آسيب نديده و بيشتر همسايه ها از ترس به خانه نمي روند، مي افزايد: »هوا 

بسيار گرم است، مردم شرايط سختي دارند و بايد فكري برايمان كنند.«

اعزام 6تيم ارزياب
مديركل مديريت بحران ايالم با بيان اينكه 6تيم ارزياب شامل نيروهايي از 
هالل احمر، بنياد مسكن و مديريت بحران به مناطق زلزله زده اعزام شده اند 
تا نقاط خسارت ديده را شناسايي كنند به همشهري مي گويد: »در 3شهر 
ايالم، مهران و چوار جلسه هاي مديريت بحران برگزار شده و دستگاه هاي 
مرتبط از زمان وقوع زلزله به مدت 72ســاعت آماده باش هســتند.«آيت 
قيصربيگي با اشاره به اينكه از دهياران و بخشداران خواسته  شده مناطق 
را از نظر ميزان خسارت پايش كنند، مي گويد: »اگر جايي نياز به سرپناه يا 
چادر باشد، بنياد مسكن و هالل احمر بايد برآورد خسارت كنند تا درباره 

آن اقدام شود.«

پس لرزه ها ادامه دارد 
بخشدار صالح آباد هم درباره ميزان خسارت اين بخش به همشهري مي گويد: 
»با اينكه بسياري از خانه هاي شهري و روستايي دچار ترك در سقف و ديوار 
شده اند، اما تاسيسات و زيرساخت ها سالم است و در هيچ نقطه اي خسارت 
آوار نداشتيم. البته روستاهاي بسياري آسيب ديده اند و گزارش اين آسيب ها 
مدام به ما مي رسد.« »جعفر چراغي« مي افزايد: »در شهر صالح آباد 18خانه، 
روستاي سرمي 5خانه، روستاي ريكا 7خانه، روستاي گالن 8مورد و روستاي 
بانروشان 3خانه آسيب ديده  است. البته اين آمار مدام در حال افزايش است. 
2مورد در خود صالح آباد هم وجود دارد كه ترك خوردگي سقف زياد است و 
مي تواند موجب خسارت بيشتر شود.« تا زمان تنظيم گزارش 5پس لرزه در 
صالح آباد اتفاق افتاده اما هنوز برآورد دقيقي از رقم ريالي خسارت  به شهرها 

و روستاهاي مناطق زلزله زده اعالم نشده است.

3 شهرســتان چابهار، ايرانشهر و 
نيك شهر در سيستان و بلوچستان 
قرمز هســتند و پزشكان معتقدند 
پيگيــري بيمــاران در هفته هاي 
گذشته مي  توانســت جلوي وقوع 

پيك را بگيرد

 حمله به دولت
به جاي ارائه برنامه 

حمله بــه دولت روحانــي ديگر محور 
مشترك مدعيان پاستور بود، كه باز تكرار 
آن در روند مناظره سبب شد بالفاصله 
بعد از پايان نشست سخنگوي دولت در 

برابر آن موضع رسانه اي بگيرد.
علي ربيعي در نامه اي به علي عسگري 
رئيس سازمان صداوسيما خواستار در 
اختيار قرار دادن وقت براي پاســخ به 
موضوعات مطرح شــده در برنامه هاي 
تبليغاتي و مناظره انتخاباتي از ســوي 

دولت شد.
او در اين نامه تأكيد كرد كه متأســفانه 
در نخســتين مناظــره انتخابــات 
رياست جمهوري، شاهد اتهام زني هاي 
متعدد ناشي از كم اطالعاتي و نيز طرح 
افترائات ناروا عليه دولت از سوي برخي 
نامزدها بوده ايم، مجدداً تأكيد مي نماييم 
در اين زمينه الزم است براساس مراعات 
انصاف و نيز ايجاد شفافيت، در اسرع وقت 
فرصت مقتضي در برنامه زنده تلويزيوني 
براي پاســخ به اتهامات يادشــده، به 

نماينده دولت اختصاص يابد.

ث
مك

تسليت به همكار

  بــا نهايــت تأســف و تأثــر مطلــع شـــديم همكارعزيزمان
 آقاي منوچهر نوابي   در غم از دســت دادن   برادربه سوگ 
نشسته است. براي درگذشته رحمت الهي و براي بازماندگان صبر 

از درگاه ايزدمنان خواهانيم.
همكاران شما در موسسه همشهري

فكر مي كنيد بي توجهي 
به ايــن دو مســئله 
در صحبت هاي كانديداها و ســؤاالت 
طرح شــده عامدانه بوده است؟ آن هم 
درحالي كه مواضع نامزدها درباره مذاكره 
و ديپلماسي دچار تفاوت هاي زيادي با 

گذشته شده است.
به نظرم فقدان اين دو مســئله نقص بزرگي 
بود و اين شائبه را تقويت مي كند كه اگر اين 
سؤاالت درباره روابط خارجي مطرح مي شد، 
ممكن بود كساني كه طي سال ها نسبت به 
اين موضوعات چشم بســته بودند، در يك 

پارادوكس قرار بگيرند. 
عامدانه بودن يا نبودن اين بي توجهي را من 
نمي دانم و بايد مسئوالن به آن پاسخ دهند. 
اما در مورد نكته  ديگر ســؤال بايد بار ديگر 
تأكيد كنم دولتي كه با برجام و ديپلماســي 
 مخالف اســت،  شانســي براي پيشبرد امور

كشور ندارد.
 امروز نيز در مرحلــه انتخابات همه طرفدار 
مذاكره هستند، اما سؤال اصلي اين است كه 
چطور از مذاكرات دولــت انتقاد مي كردند و 
آن را مصداق غرب گرايي مي دانستند؟ سؤال 

ديگر اينجاست كه اساس طرفداري از مذاكره 
چنــدان اهميت ندارد و مهم روشــن كردن 
تكنيك ها و رويكردهاي تضمين شده اي است 
كه با آنها مي خواهند وارد اين قلمرو شــوند 
تا نتايــج بهتري در قياس با امروز به دســت 

بياورند.
به نظر من اين تكنيك هــا و جزئيات هرگز 
مورد بحــث قــرار نمي گيــرد و نامزدها به 
همان كليات و طرفداري از مذاكره بســنده 
مي كنند. هيچ يك از آنها نيز به اين ســؤال 
پاســخ نمي دهــد كه اگــر واقعــا طرفدار 
مذاكره هســتند، چرا طي اين چند ســال 
 مخالفت كردند و دولت را به دليل مذاكرات

متهم مي كردند.

بحث ديگر مطالبات مردمي 
مغفول مانده در مناظره هاست كه برخي 
به آن اشــاره كرده اند. فكر مي كنيد 
به طور كلــي چرا اين رويداد شــور و 
هيجان سال هاي قبل را نداشته است؟ 
آيا مطالبات مردم در مناظره ها مغفول 

مانده است؟
من فكر مي كنم مردم فراتر از اين صحبت ها 

رفته اند. نكته اينجاســت كه دولت يازدهم 
و دوازدهم همه فاكتورهايــي را كه امروز در 
مناظره ها مطرح مي شود، داشت. به طور مثال، 
آقاي روحاني به دليل استفاده از افراد منتسب 
به جناح هاي مختلــف در كابينه در معرض 
انتقاد قرار گرفت، ولي به دليل سنگ اندازي ها 

و مانع تراشي ها و تضادهاي داخلي كه ايجاد 
شد، بخشــي از مطالبات مردم در سال هاي 
92 و 96 بدون پاســخ باقي مانــد. در نتيجه 
مردم اعتقاد خود را نسبت به دولت از دست 
داده اند و حتي فارغ از اينكه چه كسي دولت را 
اداره مي كند، ترديد دارند كه اين نهاد بتواند 

مشكالت آنها را رفع كند.  در واقع مردم نسبت 
به عملكرد نهاد دولت بي اعتماد شدند و اين 
چندان به نامزدهاي امروز رياست جمهوري 
مرتبط نيســت. اين تاوان 8 ســال تشديد 
تضادها و دامن زدن به دعواهاي داخلي است. 
از ســوي ديگر، همانطور كه اشــاره كرديد، 
بحث هاي بنيادي كشــور نيز در مناظر ه ها 
مطرح نيست و مردم در شعارهاي انتخاباتي 
مطالبات خود را نمي بينند. آنچه امروز مردم 
مي  شــنوند نه فقط در 96 و 92 بلكه در88 و 
پيش از آن نيز شنيده شده بود. نامزدها چيز 
بيشــتري براي اضافه كردن ندارند و بخش 
عمده اي از اين وضعيت به دليل مطالباتي است 
كه محقق نشده و باعث نااميدي مردم شده 
اســت. مردم امروز فكر مي كنند كه شعارها 
محدود به جلســات مناظرات است و پس از 
اين با تكرار وقايع گذشــته روبه  رو هستند. 
همانطور كه گفتم، بي اعتمادي به مؤثربودن 
عملكرد نهــاد دولت و فراتر از افراد اســت و 
 بازســازي اعتماد مردم به اين نهاد در ايران

فوريت دارد. 
چرا كه اين نخستين گام فاصله گرفتن عميق 

و تأثيرگذار از مجموعه بدنه حكومتي   است.

شــنبه اي كــه گذشــت 7  
كانديداي كارزار سيزدهمين 
دوره انتخابــات رياست جمهوري)ســعيد جليلي، 

محســن رضايــي، ابراهيــم رئيســي، عليرضــا 
زاكاني، اميرحســين قاضي زاده هاشمي، محسن 
مهرعليــزاده و عبدالناصــر همتي(مقابل يكديگر 

نشســتند و به روال ادوار گذشــته و ســياق فرم 
انتخاباتي مناظرات رياســت جمهوري رسانه ملي، 
 همگي در فرصت برابر و در قبال ســؤاالت مجري

 پاسخگو بودند.
تنها دوري كه در ادوار انتخابات رياست جمهوري، 
مناظره هــای رياســت جمهوري دوطرفــه برگزار 
شــده و به صورت گروهي نبوده، به انتخابات سال 
88برمي گردد و تجربه اي كه اگر چه در ارتقاي سطح 
مشاركت عمومي تأثير گذار بود اما به بايگاني سپرده 
شــد و در 3 دوره اخير انتخابات رياست جمهوري 

ديگر تكرار نشده است.
موضوع نخستين دور مناظره مباحث اقتصادي بود 
و اگرچه مجري مناظره بــه قيد قرعه در اين زمينه 
سؤاالتي را از كانديداها مي پرسيد اما از آنجا كه در 
جاي خالي كارشــناس و صاحب نظر در اين ميدان 
كانديداها هر كدام موضوع خــود را در 3دقيقه در 
قالب پاسخ به سؤال مشخص ابراز مي كردند  امكان 
مقايســه نظرات آنها به دليل تعدد ســؤاالت وجود 
نداشــت. مناظره همچون تجربه سال هاي قبل به 
عرصه اي براي بيان آنچه كانديداها دوست داشتند 
بگويند بدل شد. عرصه اي كه برخي از آن براي عيان 
كردن تسلطشان بر موضوع استفاده كردند و برخي 

به فرصتي براي حمله به كانديداي رقيب.

 رونــدي كه بيشــتر از آنكه حــول برنامــه و نگاه 
كارشناسانه 7رقيب ســيزدهمين دوره انتخابات 
رياســت جمهوري بگــردد بــه محفلــي بــراي 
ديالوگ هاي جســته و گريختــه كانديداها و بعضا 
اتهام زني هايشان به يكديگر بدل شد. اتهام زني هايي 
كه از پرمخاطب ترين رسانه كشور در كمترين زمان 
ممكن به گوش مردم رســيد و در انــدك زماني به 

برچسب هاي شبكه هاي اجتماعي بدل شد.
نماينده دولت خواندن، عامل وضع موجود، كانديداي 
پوششي، زير سؤال بردن روند اخذ مدرك تحصيلي 
يكديگر، تخريب رزومه مديريتي و زير سؤال بردن 
انگيزه هاي حضور يكديگر براي شركت در انتخابات 
پيش رو پرتكرار ترين واژگاني بود كه ميان كانديداها 

رد و بدل شد. 
5كانديداي اصولگرا همتــي را عامل وضع موجود 
و نماينده تفكــر دولت مي دانســتند و او در مقابل 
4كانديــداي حاضر زاكاني، قاضــي زاده، جليلي و 
رضايي را كانديداي مدافع و به تعبيري پوششــي 

رئيسي لقب داد. 
به اين معنا كه بــراي حمايــت از او و جلو گيري از 
تخريب او وارد عرصه انتخابات شده اند. مهرعليزاده 
ديگر كانديداي اين رقابت ها هم بدون آنكه از سوي 
ديگر كانديداها خيلي محل توجــه قرار گيرد هراز 

گاهي با نقد هاي تند و تيزش عليه رئيســي سبب 
مي شد موجي در شبكه هاي اجتماعي به راه بيفتد.

 به هــر روي البه الي اين هشــتگ ها و اتهام زني ها 
آنچه عيان نشــد برنامه مديريتي مدعيان كرسي 
رياســت جمهوري بــراي حل بحران ها و مســائل 
اقتصادي كشــور در ســال هاي آينده بود. ســايه 
اتهام زني ها چنان بود كــه كانديداها حتي فرصت 
نكردند در بــاب مهم ترين موضوعات روز كشــور  

اظهارنظر كنند.
در اين ديالوگ هاي دو و بعضا چندطرفه آنچه مغفول 
ماند چگونگي پيشبرد برنامه ها براي حل مشكالت 
اقتصادي كشور زير ســايه تحريم ها بود و مهم تر از 
آن پاندمي كرونا كه در تمــام دنيا چرخه اقتصاد را 

تحت تأثير قرار داده است.
 2 موضوع مهمي كه غايب مناظــره اول بودند در 
بيان ديدگاه ها و دغدغه هــاي مديريتي كانديداها 
نقشــي نداشــتند، چنان كه بعد از پايان مناظرات 
صاحب نظران يكي بعد از ديگري به ميدان آمدند و 
از سكوت مدعيان رياست جمهوري در اين مهم ابراز 
تعجب كردند و در همين فضا بود كه صاحب نظران 
بسياري به عرصه آمدند و با نقد سخنان پراكنده و 
كلي گويي كانديداها دور اول مناظره را بدون برنده 

ارزيابي كردند.

جای خالی برنامه

ادامه از 
صفحه 2

تحريم ها و پاندمي كرونا  2خأل بزرگ مناظره ها بود
ادامه از 
صفحه 2

حميده پازوكی
خبر نگار
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ميراث فرهنگــي،  وزيــر   
گردشــگري و صنايع دستي، گردشگري

صبــح ديــروز و در حالي كه 
نزديك به 2 مــاه تا پايــان كار دولت فعلی و 
استقرار دولت جديد در ايران مانده است، وارد 
مسكو شد تا سند اجرايي توافقنامه لغو رواديد 
گردشگري ميان ايران و روســيه را به امضا 
برساند و با امضاي وزرای گردشگري ايران و 
روسيه، شرايط براي ســفر گروهي در قالب 
گروه هاي 5تا 50نفري گردشگران 2 كشور 

بدون نياز به اخذ رواديد برقرار شود.
پيشــنهاد لغو رواديد گردشــگري ايران و 
روسيه اواخر ســال 94 توسط سفارت ايران 
در روســيه و وزارت امور خارجه كشورمان 
مطرح شد و يك ســال بعد در فروردين ماه 
سال 1396توافقنامه ايران و روسيه براي لغو 

رواديد به امضاي دولت هاي 2 كشور رسيد.
كمی بيــش از 2ســال پس از امضــاي اين 
توافقنامه نشست كميته فني همكاري هاي 

مشــترك گردشــگري ايران و فدراسيون 
روسيه در تابستان 99برگزار شد و حاال پس 
از گذشت 5سال از مطرح شدن پيشنهاد لغو 
رواديد گردشــگري ايران و روسيه و 4سال 
پس از امضاي اين توافقنامه، صبح ديروز و با 
سفر علي اصغر مونسان،  وزير ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دســتي به مسكو، سند 
اجرايي توافقنامه لغو رواديد ميان 2 كشور به 
امضا رسيد تا بدين ترتيب گردشگران روس و 
ايران بتوانند در گروه هاي 5تا 50نفري بدون 
نياز به اخذ رواديد به روسيه و ايران سفر كنند.

روسهاايــراننميآينــد،بهتركيه
ميروند

روسيه 150ميليون نفر جمعيت دارد و ساالنه 
50ميليون از اين جمعيت، يعني يك ســوم 
جمعيت روسيه به سفرهاي خارجي مي روند. 
تركيه رتبه نخست جذب گردشگران روس 
در جهان را به خود اختصــاص داده و پيش 
از آغاز همه گيري كرونا در جهان، در ســال 
2018توانست 5ميليون و 901هزار گردشگر 

روس را به آن كشور جذب كند.

ســهم ايران از بازار 50ميليوني گردشگران 
خروجــي روســيه امــا بــه اعــام وزارت 
ميراث فرهنگــي و بــه نقل از ليــا اژدري، 
مديركل دفتر بازاريابي و توسعه گردشگري 
خارجي در معاونت گردشــگري، در ســال 
2018تنها 32هزار و 415گردشگر روس بود.

مديركل دفتر بازاريابي و توســعه گردشگري 
خارجي در معاونت گردشــگري گفته است 
هدفگذاري ايــران از امضاي ســند اجرايي 
توافقنامه لغــو رواديد بين ايران و روســيه، 
جــذب 100هزار گردشــگر روس بــه ايران 
در 3 ســال اول برنامه لغو رواديــد و افزايش 
10تا 15درصدي اين ســهم در ســال هاي 
بعد است. او گفته اســت جاذبه هاي تاريخي، 
فرهنگي، تجاري و ورزشــي در زمينه اسكي 
ازعاقه مندی های روس ها براي سفر به ايران 

است.
جذب 100هزار گردشــگر روس به ايران در 
3 ســال اول اجراي برنامه، آن هم در صورت 
موفقيت در جذب اين تعداد گردشگر روس 
به ايران به معناي ورود 140ميليون دالر ارز 

به كشور است.

وزارت ميراث فرهنگي ديــروز اعام كرد كه 
در ســفر صبح ديروز علي اصغر مونســان به 
روسيه و پس از امضاي سند اجرايي توافقنامه 
لغو رواديــد گردشــگري ميان 2 كشــور، 
گردشگران2 كشــور مي توانند بدون نياز به 
اخذ رواديــد فردي و از طريق شــركت هاي 
معتبر گردشگري و با ويزاي گروهي به ايران و 

روسيه سفر كنند.
كاظــم جالي، ســفير ايران در روســيه نيز 
گردشگري را عامل مهم شناخت مردم 2 كشور 
و پشــتوانه محكم براي گســترش مناسبات 
ايران و روسيه اعام كرد و در توييتي نوشت: 
»فاصله نزديك، زمان كوتاه ســفر، موزه هاي 
فراوان موجود در كشــور روســيه، طبيعت و 
جذابيت هاي شــهرهاي اين كشــور] براي 
گردشــگران ايراني [  و در زمينه گردشگران 
روســيه، تنوع آب و هوايي فراوان ايران، جزاير 
و ســواحل بســيار خوب، كويرهاي مشهور 
ايران، كوه ها و جنگل ها، همــراه با فرهنگ و 
تاريخ كشورمان يك مجموعه قوي براي سفر 

گردشگران ميان 2 كشور ايجاد مي كند.« 

لغورواديد،شرطافزايشگردشگران
ورودينيست

ابراهيم پورفرج، رئيــس جامعه تورگردانان 
ايران اما چندان به موضــوع لغو رواديد براي 
افزايش گردشــگران ورودي روسيه به ايران 
خوش بين نيست. او در گفت وگو با همشهري، 

ملزومات افزايش ورود گردشــگران خارجي 
به ايران پيش از لغو رواديد را تشــريح كرد و 
گفت: گرچه لغو رواديد در ورود گردشگران 
خارجي به ايران تأثير دارد اما پيش از اين كار 
بايد ايران را دركشور هدف به خوبي معرفي 
و مردم كشورهاي هدف را براي سفر به ايران 

عاقه مند كرد.
پورفرج مي گويد: لغو رواديد ايران با كشوري 
مانند روســيه كه مردمش هيچ شناختي از 
ايــران ندارند چندان در جذب گردشــگران 
روس به ايران كمك نمي كند. ايران و روسيه 
سال هاست كه روابط سياسي خوبي با يكديگر 
دارند. اما تعداد گردشگران ورودي از روسيه به 
ايران بسيار اندك است. بنابراين هميشه لغو 
رواديد نيست كه منجر به افزايش گردشگران 
ورودي به كشور مي شــود، بلكه پيش از لغو 
رواديد، آگاهي و شــناخت از كشور است كه 
موجب جذب حداكثري گردشگران مي شود. 
از ســوي ديگر لغو رواديد بخشــي از منافع 
اقتصادي شــركت هاي خدمات مسافرتي را 

هم از بين مي برد.
رئيس جامعه تورگردانان ايــران افزود: مگر 
ايران با آلمان و ايتاليا لغو رواديد اســت كه 
گروه هاي مختلف از اين كشــورها به ايران 
سفر مي كنند؟ پس لغو رواديد ماك اصلي 
در افزايش ورود گردشگران خارجي به ايران 
نيست. مردم روســيه هيچ شناختي از ايران 
ندارند و چندي پيش كه اتحاديه گردشگري 

روسيه را به ايران دعوت كرديم آنها نيز تأكيد 
كردند اصا مردم روســيه و حتي خودشان 
ايران را نمي شناسند كه عاقه مند به سفر به 
اين كشور شوند. پورفرج تأكيد كرد: درست 
است كه روابط سياسي ايران و روسيه خوب 
است اما به دليل نبود شناخت از ايران در مردم 
روسيه اســت كه حدود 6ميليون گردشگر 
روس ساالنه به تركيه ســفر مي كنند. چون 
امكانات و مردم تركيه را به خوبي مي شناسند.
رئيس جامعه تورگردانان ايران با اعام اينكه 
هيچ يك از شركت هاي خدمات گردشگري 
كشور از سفر وزير ميراث فرهنگي براي امضاي 
ســند اجرايي لغو رواديد گردشــگري بين 
2 كشــور خبر نداشــتند و حتي هيچ يك از 
شركت هاي تورآور وزير ميراث فرهنگي را در 
اين سفر همراهي نمي كنند افزود: اينكه فكر 
كنيم با لغو رواديد نصف روس ها به ايران سفر 
مي كنند اشتباه است. بلكه اول بايد ايران را 

در آن كشورمعرفي كرد.
او به لغو رواديد ايران و تركيه نيز اشــاره كرد 
و گفت: ساالنه 2ميليون ايراني به تركيه سفر 
مي كنند اما چه تعداد از تركيه به ايران سفر 
مي كنند؟ هيچ. درحالي كه بايد حداقل يك 
ميليون تبعه تركيه در قبال ســفر 2ميليون 
ايراني به آن كشور به ايران سفر كنند. دليل 
آن اســت كه اصا در تركيــه كاري نكرديم 
كه مردم آن كشــور از ايــران و جاذبه هاي 

گردشگري اش مطلع باشند.

  وزير ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 4سال پس از امضای توافقنامه ايران و روسيه براي لغو 
رواديد گردشگري به مسكو رفت تا سند اجرايي آن را امضا كند

  رئيس جامعه تورگردانان ايران: لغو رواديد شرط جذب گردشگران روس به ايران نيست
  50ميليون گردشگر روس ساالنه به كشورهاي خارجي سفر مي كنند كه تركيه رتبه اول جذب آنها را دارد 

  هدفگذاري ايران، جذب 100هزار گردشگر روس در 3 سال اول لغو رواديد است 

تهران –  مسكو؛ بدون ويزا گزارش

فرسايش۳۷تنخاكايراندرهرسال
هر ســال 37تن خاك كشور دچار فرســايش آبي و بادي مي شود و 
كنترل اين روند بايد در رأس اقدامات نهادهاي مســئول كشور قرار 

گيرد.
به گزارش همشهري، اكنون متوســط بارندگي در كشور يك سوم 
متوسط بارش جهاني است و فرسايش آبي بيش از 16تن و فرسايش 
بادي بيش از 21تن در سال است. براســاس پيگيري همشهري از 
سازمان جنگل ها، 450شهر و بيش از 8هزار و 600 روستاي كشور 
اكنون در معرض ســياب هســتند. در 20ســال اخير نيز بيش از 
3500سيل به وقوع پيوست كه هر سيل بيش از 400ميليارد ريال 

خسارت به بار آورد.
در چنين شــرايطي فرونشســت زمين يك پديده نوظهور و جدي 
براي كشور اســت. در عمده عرصه هاي بياباني كشور، ساالنه 12 تا 
30ســانتي متر فرونشســت رخ مي دهد كه همه آن هشــدار است. 
همچنين 408دشت با اين شرايط مواجه است و اين مسئله از امنيت 

غذايي مهم تر است چرا كه آينده آب و خاك كشور را تهديد مي كند.
هجوم شن هاي روان و ريزگردها نيز ساالنه 3هزار ميليارد تومان به 
سكونتگاه ها، زيرساخت ها و اراضي كشاورزي خسارت وارد مي كند. 
از حدود 30ميليون هكتار زمين كه در معرض بياباني شدن هستند، 
14ميليون هكتار، بحراني و 7ميليون هكتار كانون بحران هســتند؛ 
براي نمونه، در استان خوزستان حدود 521هزار هكتار عرصه بياباني 
وجود داشت كه متأســفانه 350هزار هكتار كانون هاي جديد ايجاد 
شده و اين كانون ها تبديل به كانون ريزگردها شده اند. از اين 350هزار 
هكتار با كارهايي كه انجام شد، حدود 160هزار هكتار تثبيت شده 
و حدود 70كيلومتر كانال اصلي و 60كيلومتر كانال فرعي آبرساني 
ايجاد شده است. براي كنترل مهم ترين كانون ريزگرد ايران تاكنون 
در مجموع 81هزار هكتار در خوزستان نهالكاري شده است. حدود 
150هزار هكتار نيز با ايجاد بادشكن مهار شده و حدود 85هزار هكتار 
نيز مالچ پاشي شــده اند. البته با توجه به پروتكل جديد، خوزستان 
ديگر مشمول عمليات جديد مالچ پاشي نيست. در 16هزار هكتار نيز 

مديريت رواناب شده است.
سازمان جنگل ها نيز به تازگي به نقل از مســعود منصور، رئيس آن 
ســازمان اعام كرد: عرصه هاي شــكننده اگر تحت كشت ديم قرار 
گيرند و با يك خشكســالي مانند امسال مواجه شــوند، نه تنها هيچ 
عايدي براي مردم نخواهند داشت بلكه خود تبديل به كانون گردوغبار 
مي شوند. مردم مي توانند در قالب طرح هاي گياهان دارويي مشاركت 
كنند؛ نه اينكه به صورت غيرمجاز يك كشت ديم ايجاد كنند. اينگونه 
طرح ها نه تنها پايداري بيشــتری دارند و وابســتگي كمتري به آب 
خواهند داشــت بلكه عايدي بيشــتري نيز خواهند داشت. به گفته 
منصور، مدل مديريت عرصه هاي بياباني اين است كه پوشش گياهي 
بايد به بيابان ها برگــردد. به دليل نبود مديريت صحيح، اســتفاده 
بي رويه و حذف پوشش گياهي تبديل به بيابان شده، اما بايد كاري 

كرد كه مجددا پوشش گياهي بازگردد.

محمدباريکانی
دبير گروه زيست بوم

   كارزار از سرگيري صدور رواديد گردشگري ايران
درستدرشرايطيكهوزيرميراثفرهنگي،گردشگريوصنايعدستيكشورماندرتداركبرايسفربهروسيه
برايامضايسنداجراييتوافقنامه4سالپيشبرايلغورواديدباروسيهبود،كارزارازسرگيريصدورويزاي
توريستيايراندركشورمانبهراهافتادكهازوزارتخارجهدرخواستداشتتابهمنظورحمايتازصنعت
گردشگريكشوراجازهورودگردشگرانخارجيواكسينهشــدهبهايرانرابدهدوباصدوررواديدورودبه
ايرانازخسارتبيشتربهصنعتگردشگريكشوروفعاالناينحوزهجلوگيريشود.درهمينرابطهعليرضا
نخستين،راهنمايتورهايوروديبهايرانوفعالدرحوزهجذبگردشگربهكشوربهايسناگفت:حدود6
ميليونگردشگربهايرانسفرميكردندكهدرآمدناشيازسفراينافرادبهطورساالنهبيشاز6ميليارددالر
برآوردميشد.اماكروناتيرخالصرابهاينحوزهزدوازارديبهشتسال99بهواسطهكروناواعالمستادملي
كرونا،گردشگريمتوقفوورودگردشگرخارجينيزممنوعشد.اوبااعالماينکهبسياريازكشورهايدنيادر

حالآغازگردشگريهستند،گفت:اگرديراقدامكنيم،بازاربسياربزرگيراازدستميدهيموگردشگرانيكهقصدسفربهايراندارند،بهراحتيتغيير
مقصددادهواينمسئلهبرصنعتگردشگريايراننتيجهمنفيخواهدداشت.سيداميرناصرطباطبايي،رئيسجامعههتلدارانيزدنيزاعالمكرد:بيشتر
گردشگرانيبهايرانسفرميكنندكهاهلكشورهاياروپاييوروســيه،ژاپنوچينهستندكهعمدتاواكسينهشدهاند.لذاميتوانندبهكشورماسفر
كنند،البتهمشروطبهاينکههر2دوزواكسنخودراتزريقكردهباشند.سيدرضابهادري،فعالگردشگريومسئولكميتهگردشگريپايداردراستان

يزدنيزاعالمكرد:بايدهمهمرزهابازشودوگردشگريبازهمبهبخشياززنجيرهتامينتبديلوازخروجنيروهايمتخصصاينبخشجلوگيريشود.
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 اغلب شان همين كه پشت لب شان 
سبز مي شد، خواستگار دختري تازه گزارش

بــه بلــوغ  رســيده بودنــد و در 
چشم به هم زدني بايد يكي، دو بچه قد و نيم قد را نان 
مي دادند؛ جامعه ايران حاال فرســنگ ها از روزگار 
چنين روايت هايــي فاصلــه دارد و نه تنها دوران 
كم رغبتي به ازدواج از راه رسيده كه حتي همسران 
هم به سادگي ســاز جدايي كوك مي كنند. اگرچه 
فرهنگ ديروز يا نوع نــگاه امروز ايرانيان به زندگي 
مشترك، دل بســتگان و منتقدان خود را دارد، اما 

دست كم توصيف وضعيت و روايت واقعيت، محل 
اختالف نيست. همشــهري در گزارش پيش رو به 
بررسي و تحليل آمار رسمي 20سال گذشته ايران 
درباره ازدواج و طالق پرداخته كه از شدت گرفتن 
روند گسست نهاد خانواده در ايران حكايت دارد. در 
اين 2دهه اگرچه تعداد افراد در سن ازدواج همواره 
افزايش داشته، اما تعداد ازدواج ها سال به سال كمتر 
شده و ميزان طالق ها هم رشد پيدا كرده است. در 
اين سال ها حتي ميانگين سن در هنگام نخستين 
ازدواج، چه براي مردان و چه زنان، باال رفته اســت. 
به عبارت ديگر، بررســي آمار رســمي ســازمان 
ثبت احوال ايران به طور خالصه مي گويد كه ايرانيان 
سال به ســال كمتر ازدواج مي كنند، ديرتر ازدواج 

مي كنند و سريع تر هم از هم جدا مي شوند.
 نتايج اين بررسي مي گويد كه ســال۹8 بار ديگر 
ركورد تعداد طالق در جامعه ايران شكســته شد و 
در اين سال به ازاي هر يكهزار ازدواج ثبت شده در 
كشور، 331 مورد طالق هم ثبت شده  است. عالوه  
بر اين آمار رسمي سازمان ثبت احوال نشان مي دهد 
كه ويروس عالم گير كرونا هم نتوانسته به اين روند 
روبه رشد گسست خانواده ها در ايران پايان دهد و در 
بهار و تابستان۹۹ حتي بيشتر از مدت مشابه سال۹8 

طالق ثبت شده است.

شيب تند طالق در ۲0سال
مرجع رسمي آمار ازدواج و طالق در ايران سازمان 
ثبت احوال است و حتي مركز آمار ايران هم اطالعات 
خود را در اين زمينه از ثبت  احوال مي گيرد. بررسي و 
تحليل اطالعاتي كه اين سازمان در اختيار همشهري 
قرار داده، نشان مي دهد كه در 2دهه گذشته تعداد 
طالق ثبت شده در ايران سال به سال افزايش يافته، 
اما درباره ازدواج روند تغييرات، كمي متفاوت است؛ 
تعداد ازدواج هاي ساالنه ثبت شده در جامعه ايران 
از سال 7۹ تا 8۹ روند افزايشــي داشته تا اينكه در 
سال8۹ به اوج خود رسيده و پس از آن سال به سال 
كاهش يافته است. همچنان باالترين تعداد ازدواج 
ساالنه ثبت شده در تاريخ ايران در سال8۹ و برابر با 
8۹1هزارو627 مورد است. در فاصله سال هاي 78 تا 
۹8 تعداد ازدواج ها 17درصد كاهش يافته، اما تعداد 
طالق ها رشد 226درصدي داشته است؛ به عبارت 
ديگر تعداد طالق هاي ثبت شده در سال۹8 بيش 
از 3برابر سال78 است. عالوه براين در سال۹8 از هر 
هزار مرد متاهل ايراني 8نفر و از هر هزار زن متاهل 
هم 8.1نفر طالق گرفتند. البته براي بررسي روند 
تحوالت يك جامعه درباره زندگي مشترك، تعداد 
ازدواج و طالق به تنهايي معيار كاملي نيست؛ چراكه 
ممكن است در اين سال ها جمعيت در سن مناسب 
ازدواج هم تغيير كند. كاهش تعداد ازدواج ساالنه 
جامعه ايران درحالي است كه در اين 2دهه تعداد 

افراد در سن مناسب ازدواج كشور هم افزايش پيدا 
كرده است.

افزايش ميانگين ســن ازدواج ايرانيان در گذر 
زمان

در سال هاي گذشته بارها موضوع حداقل سن ازدواج 
در ايران خبرساز شده و حتي كار به طرح و اليحه هم 
كشيده  شده است. منتقدان مي گويند كه قوانين 
كنوني زمينه كودك همسري را فراهم مي كند و بايد 
حداقل سن دختران براي ازدواج به دست كم 13 تا 
1۵سال و براي پسران به 1۵ تا 18سال افزايش يابد، 
اما اين تالش ها تاكنون بي نتيجه مانده است. آمار 
رسمي ثبت احوال هم وجود ازدواج و طال ق  در سنين 
پايين را تأييد مي كند؛ به عنوان مثال در سال۹6، 
218دختر »10ساله و كمتر« و 3۵هزارو333دختر 
10 تا 14ســاله در ايران ازدواج كردند و در همين 
سال يك دختر زير 10ســال و يك هزارو27 دختر 
10 تا 14ســال هم از همســران خود جدا شدند. 
ازدواج اين كودكان البته نتوانســته ميانگين سن 
ايرانيان در زمان ازدواج را كاهش دهد و بررسي آمار 
نشان از افزايش ميانگين سن ازدواج ايران در 2دهه 
گذشته دارد. سال7۵، ميانگين سن مردان ايراني در 
هنگام نخستين ازدواج 2۵.6سال و ميانگين سن 
زنان هم 22.4ســال بوده كه اين اعداد در سال۹8 
به 27.6ســال براي مردان و 23.4سال براي زنان 
رسيده اســت. معناي اين اعداد دير ازدواج كردن 
جوانان ايراني يا به عبارت ديگر باالرفتن سن ازدواج 

در گذر زمان است.

وضعيت بحراني سال۹۸؛ ۳۳1طالق به ازاي هر 
هزار ازدواج ثبت شده 

چندسالي اســت كه پس از انتشــار آمار رسمي 
ازدواج و طالق ثبت شده در يك سال، تحليلگران 
و كارشناســان حوزه اجتماعي از شكسته شدن 
ركورد طالق مي گويند و حاال هم بررسي  آمارهاي 
تازه، شدت گرفتن اين روند را نشان مي دهد. ميزان 

طالق ثبت شده در سال۹8 ركورد طالق را شكسته 
و اين درحالي است كه در اين سال آمار ازدواج هم 
كاهش يافته اســت. عالوه براين آمار 6ماهه اول 
سال۹۹ حتي باالتر از آمارهاي مدت مشابه سال۹8 
است و اين درحالي است كه انتظار مي رفت ويروس 
كرونا و قرنطينه و همچنين برخي سياست هاي 
رسمي گسست و جدايي در ايران در سال۹8 به ازاي 
هر هزار مورد ازدواج ثبت شده، 331مورد طالق هم 
در همين سال ثبت شده كه بيش از 4برابر همين 

نسبت در سال7۹ است.
عالوه بر اين در 2دهه گذشته تعداد خانواده هايي كه 
با داشتن فرزند، همچنان به سمت طالق مي روند 
هم رشد چشمگيري داشته است. سال۹7 حدود 
30درصد از طالق ها مربوط به زنان و مرداني بوده 
كه با داشتن دست كم يك فرزند از هم جدا شدند. 
همچنين در فاصله سال هاي ۹2 تا نيمه ۹8، سهم 
زندگي هاي مشتركي كه با داشتن دست كم يك 
فرزند منجر به طالق شــدند، 18درصد افزايش 
پيدا كرده و از 1۵درصد در سال۹2 به 33درصد در 

سال۹8 رسيده است.
در استان هاي مختلف ايران آمار طالق هم معموال 
با هم تفاوت معناداری دارد؛ مثال همين سال۹8 
استان  گيالن باالترين درصد طالق را داشته و پس 
از آن هم، كرمانشــاه، خراسان رضوي، مازندران و 
تهران باالترين آمار طالق زنان و مردان به نسبت 
هر هزار زن و مرد متاهل را داشتند؛ به عنوان مثال 
در سال۹8 از هر هزار زن متاهل گيالني، ۹.4نفر 

طالق گرفتند.

مصايب سهميه بندي ثبت طالق
درست از روز شــنبه، پنجم بهمن13۹8 بخشنامه 
تازه اي درباره ثبت طالق در ايران اجرايي شد كه با 
نام »سهميه بندي طالق« معروف شد. اين بخشنامه 
خبرساز ابتدا تالشي براي جيره بندي يا كاهش طالق 
خوانده شد، اما مسئوالن مي گفتند كه هدف ايجاد 
عدالت بين دفترخانه هــاي ثبت طالق و همچنين 
مبارزه با فساد است. عالوه براين حاميان اين روش 
تازه معتقد بودند كه در اين حالت رقابت دفترخانه ها 
براي ثبت طالق بيشتر و درآمد باالتر از بين مي رود 
و ممكن اســت آمار طالق هم كاهش يابد. حاال و 
نزديك به 16 ماه پس از اجرايي شدن اين بخشنامه 
مشكالت تازه اي سربرآورده و از طرف ديگر آمار طالق 
هم همچنان رو به افزايش اســت. درباره مشكالت 
اين بخشنامه گفته مي شــود كه متقاضيان طالق 
پس از پايان يافتن سهميه هاي يك استان مجبور 
به سفرهاي اســتاني براي ثبت طالق يا پرداخت 
هزينه هاي باالتر براي خريد سهميه هستند. محبوبه 
حجتيان، وكيل پايه يك دادگستري كه تجربه وكالت 
پرونده هاي خانواده را دارد، با اشــاره به مشــكالت 
ســهميه بندي ثبت طالق به همشهري مي گويد: 
»آنچه محرز و مسلم است زندگي با قانون و بخشنامه 
و آيين نامه دوام و قوام نمي يابد، بلكه استحكام خانواده 
صرفا براساس الزامات و پايبندي زوجين به اخالق 
و وفاداري ممكن و ميسر اســت و هيچ گاه با اجبار 
نمي توان زوجين را زير يك سقف نشاند؛ چه آنكه اين 
اجبار نتيجه اي جز اثر عكس نخواهد داشت.« در كنار 
مشكالت تازه سهميه بندي، در اين دوران باز هم آمار 

طالق  افزايش پيدا كرده است. براساس آمار رسمي 
ثبت احوال ايران در بهار و تابستان۹۹ كه اين مصوبه 
اجرايي شــد، 82هزارو781 طالق در ايران به ثبت 
رسيد و اين درحالي است كه در 6 ماه مشابه سال۹8، 
81هزارو313 طالق ثبت شده بود؛ به عبارت ديگر در 
6ماه اول اجرايي شدن بخشنامه سهميه بندي طالق، 
آمار طالق با افزايش 1.8درصدي روبه رو شد. عالوه بر 
اين در سال هاي گذشته طرح هاي مشاوره اي ديگری 
هم براي كاهش آمار طالق يا افزايش ازدواج اجرايي 
شده كه براساس آمار و همچنين تحليل كارشناسان 
حوزه اجتماعي تاكنون توفيق چنداني نداشته است. 
ســامانه »تصميم« يكي از اين موارد است كه افراد 
متقاضي طالق توافقي بايد پس از طي برخي مراحل 
و پيش از معرفي به دفتر ثبت طالق، در اين سامانه 
ثبت نام كنند و دست كم 4جلسه مشاوره را پشت سر 
بگذارند. براساس توضيحات بهزاد وحيدنيا، معاون 
مشاوره و امور روانشناختي سازمان بهزيستي كشور 
در 8سال گذشــته 338هزار پرونده طالق توافقي 
در اين سامانه ثبت شده است. آمار رسمي سازمان 
بهزســتي مي گويد كه از اين 338هزار پرونده تنها 
4هزارو۹00پرونده به ســازش و انصراف از طالق 
رسيده اســت و در بقيه موارد متقاضيان طالق بر 
خواســته خود يعني ثبت طالق توافقي حتي پس 
از اين جلسات مشاوره اصرار داشــتند و در نهايت 
هم از جدا شدند. اين سامانه البته تاكنون شهرهاي 
باالي ۵0هزار نفر جمعيت را پوشش مي دهد و سال 
به سال هم استان هاي بيشــتري را تحت پوشش 

قرار داده  است.

 گزارش تحقيقی همشهری از روند ازدواج و طالق در 20 سال گذشته جامعه ايران:

با وجود اجراي طرح سهميه بندي طالق در سال ۹8 و ايجاد سامانه طالق توافقي براي دادن مشاوره 
بيشتر به زوج هاي در شرف جدايي باز هم شيب طالق در كشور رو به صعود است

 شكست در پيشگيري از طالق

محمد باقرزاده
خبرنگار
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   طالق با »بايد« كاهش پيدا نمي كند
»سيد حسن موسوي چلك« رئيس انجمن مددكاري اجتماعي ايران، پژوهشگري است كه در سال هاي گذشته 
آمارهاي مربوط به ازدواج و طالق را بررسي كرده و درباره وضعيت قرمز طالق و گسست نهاد خانواده در ايران 
هشدار داده و معتقد است كه حال خانواده ايراني خوب نيست. او به همشهري گفت: »فاصله بين تغييراتي كه در 
حوزه ازدواج و طالق صورت مي گيرد نشان مي دهد حال حوزه خانواده در موضوع ازدواج و طالق خوب نيست. 
روند ازدواج كاهشي و شيب تند رو به پايين آن شديدتر از طالق است. از سال ۸۸ تا ۹۸، ازدواج ۴0درصد كاهش 
يافته و اين درحالي است كه جمعيت در سن ازدواج ايرانيان افزايش يافته است؛ در همين زمان طالق ۳۹.7درصد 
زيادشده، اين فاصله معنادار است.«  او درباره آثار چنين اتفاقي بر آينده جامعه ايران توضيح داد: »اين شرايط 
چند تأثير و عارضه بر جامعه ايران دارد؛ يكي در حوزه فرزند آوري و جمعيت است. االن آمار نرخ باروري 0.6 شده 
و مدام مسئوالن از لزوم فرزند آوري مي گويند درحالي كه شرايط خانواده ايراني به مرحله بحران نزديك است. 
بحث ديگر عوارض طالق روي بچه هاست؛ وقتي رويه درباره خانواده جدايي باشد اين بچه ها كمتر به ازدواج 
رغبت پيدا خواهند كرد و حتي ممكن است خود را مقصر بدانند و بعدا رغبتي به ازدواج نداشته باشند. بخش 
وسيعي از اعضاي كانون اصالح و تربيت، بچه هاي طالق و بچه هاي خانه هاي نابسامان هستند.«  اين مددكار 
اجتماعي معتقد است كه روند آمارها درباره طالق نشان از نداشتن مهارت زندگي است: »اين وضعيت پيام هاي 
ديگري هم دارد؛ ما مهارت الزم براي داشتن يك زندگي باكيفيت را نداريم، مهارت گفت و گو نداريم، مهارت حل 
بحران نداريم و وقتي اينها را نداريم طبيعتا بايد منتظر عوارض آن هم باشيم. لذا طالق براي جامعه هزينه دارد 
حتي اگر در آن مقطع كوتاه براي فرد طالق گرفته يك فرصت باشد.«  موسوي چلك افزود: »در قانون برنامه ششم 
يعني تا سال1۴00 قرار بود طالق ۲۵درصد كاهش يابد ولي وضع بدتر شد. نمي دانيم چه كسي را مي خواهيم گول 
بزنيم و مدام آمار و اعداد را كتمان مي كنيم. البته كتمان كردن بهتر از توجيه وضع موجود است و االن در بين 
مسئوالن حتي توجيه اين وضعيت هم ديده مي شود.« اما دست كم در يك دهه گذشته بارها مسئوالن كشور از 
لزوم چاره جويي در زمينه ازدواج و طالق سخن گفتند و حتي برنامه هايي هم لحاظ شده است؛ اگر اين موضوع 
تبديل به دغدغه اجتماعي مسئوالن شده چرا آمار تغيير نمي كند؟ اين پژوهشگر حوزه اجتماعي در پاسخ به 
اين پرسش هم مي گويد: »موضوع اصلي اين است كه طالق بايدي كاهش پيدا نمي كند و ازدواج هم بايدي افزايش 
نمي يابد. براي تغيير روند ازدواج و طالق، بايد شرايط كشور چه به لحاظ اقتصادي و چه فرهنگي و اجتماعي 
متحول شود و نمي توان با امر و دستور مردم را وادار به ازدواج يا ادامه زندگي مشترك كرد. وقتي دارايي مردم 

در عرض چند ماه كاهش مي يابد، نمي توان روند طالق را به راحتي مديريت كرد.«
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   انتقال بيماري پس از واكسن زدن
انتقال ويروس كرونا به دليل تزريق واكسن، ادعايي است كه به وسيله كمپين هاي ضد واكسن به شهرت كافي رسيده 
است و توانسته تا حد زيادي نيز در دل افراد دلهره ايجاد كند. اما مراكز كنترل و پيشگيري از بيماري بار ديگر اعالم 
كرده اند كه انتقال ويروس زماني اتفاق مي افتد كه واكســن حاوي ويروس زنده باشد، درصورتي كه واكسن هاي 
تأييد شده كوويد-19 از ويروس زنده استفاده نمي كنند. ايجاد بيماري كوويد-19 پس از زدن واكسن، دروغي است 
كه در  ماه مه پس از آنكه لوك مونتاگنير، ويروس شناس فرانسوي و برنده جايزه نوبل )يكي از شركت كنندگان در 
اعتراضات ضد واكسيناسيون( روي نظر غلط خود اصرار داشت، مطرح شد. او طي يك مصاحبه جنجالي اعالم كرد كه 
واكسيناسيون باعث ايجاد جهش در ويروس كرونا مي شود. باوجود سركوب اطالعات غلط توسط رسانه هاي اجتماعي، 
گزارش ها حاكي از آن است كه بسياري از دروغ ها تعديل نمي شوند و به راحتي در پلتفرم هاي مختلف پخش مي شوند. 
فيسبوك و اينستاگرام اعالم كرده اند از ابتداي همه گيري تاكنون 16ميليون پست با محتواي اطالعات غلط را به دنبال 

سياست خود براي مقابله با كوويد-19 و حمايت از واكسيناسيون از پلتفرم هاي خود حذف كرده اند.

 نخســتين مناظــره تلويزيونــي 
كانديداهــاي ســيزدهمين دوره فناوري

انتخابات رياســت جمهوري در حالي 
برگزار شد كه موضوع مناظره »اقتصاد« تعيين شده 
بود. اگرچه نقدهايي به طراحي ســؤاالت از سوي 
برگزاركننــدگان مناظــره وارد بود، بــا اين حال، 
كانديداها به جاي پرداختن به موضوعات تخصصي 
اين حوزه، به كلي گويي روي آوردند. به عنوان مثال، 
در حوزه توســعه كمي و كيفي اينترنت، رمزارزها و 
اقتصاد ديجيتال، تنها اشــاراتي از سوي كانديداها 
مطرح شــد و هيچ يك به طور عيني، دقيق و كامل 
درباره اين حوزه ها برنامه و موضع مشخصي نداشتند. 
اين موضــوع همچنين باعث شــد كــه بعضي از 
كارشناســان، پلتفرم ها و شــبكه هاي اجتماعي را 
فضايي كاربردي تر براي به چالش كشيدن كانديداها 
عنوان كننــد، چراكه در اين فضا امكان پرســش و 
پاســخ مردم و كانديداها به صورت مستقيم فراهم 

مي شود.

ماهيت متفاوت تلويزيون و شبكه هاي اجتماعي
آرش كريم بيگي، كارشــناس حوزه آي ســي تي به 
اثرگــذاري مناظــرات تلويزيوني اشــاره مي كند و 
معتقد اســت كه »از نظر تعداد، مناظره تلويزيوني 
پرمخاطب تريــن و اثرگذارترين بخــش تبليغاتي 
كانديداها در مقايســه با هر رسانه ديگري محسوب 

مي شود«.
كريم بيگــي همچنيــن ديده شــدن كانديداها در 
صداوسيما را با ديده شدن آنها فرضاً در 2اتاق 8هزار 

نفري در كالب هاوس قابل مقايسه نمي داند.
او توجه بــه اين نكته را ضــروري مي داند كه »ذات 
تلويزيون، تعاملي نيســت، اما چنين ماهيتي به اين 
معني نيست كه اين رسانه با شبكه هاي اجتماعي كه 

ذاتي تعاملي دارند، در تضاد است«.
در واقع هركدام از اين رســانه ها ويژگي خاص خود 
را دارند. تلويزيون از ويژگي تعامل پذيري برخوردار 
نيست و يك سويه است، اما شــبكه هاي اجتماعي 

داراي ويژگي تعاملي هستند.

سكوت درباره اقتصاد ديجيتال
با توجه به اينكه مناظره شــنبه بــا موضوع اقتصاد 
برگزار شد، انتظار مي رفت حوزه آي سي تي و اقتصاد 
ديجيتال بيشــتر مورد توجه كانديداها قرار بگيرد. 
حتي اگر ســؤالي هم در اين حوزه مطرح نمي شد، 

كانديداها بايد بحث را به سمت اين حوزه مي بردند.
كارشناس حوزه آي سي تي با اظهار تعجب از اينكه 
موضوع مناظره اقتصادي بود، امــا كانديداها كمتر 
به مفاهيمي مانند توســعه اينترنت، حوزه رمزارزها 
و اقتصــاد ديجيتــال پرداختند، معتقد اســت كه 
»مناظره اول بيشتر تبديل به مناظره اي عمومي شد 

تا مناظره اي با موضوع اقتصاد«.
به گفته كريم بيگي، »بســيار مناســب بــود، اگر 
كانديداها در مورد مفاهيم توســعه شبكه اينترنت، 
رمزارزها و اقتصــاد ديجيتال مواضع خــود را بيان 
كرده و بيشــتر در اين موارد به مباحثــه و مناظره 

مي پرداختند«.
او با تأكيد بر اينكه كانديداها در مناظره اول، درباره 
اين حوزه فقط اشاراتي داشتند و مواردي را به صورت 
گذرا مطرح كردند، ادامه مي دهد: »يكي از كانديداها 
دو يا سه بار از عنوان دولت الكترونيك استفاده كرد. 

البته يكي از كانديداها هم به طور شفاف و موردي از 
لزوم توسعه سرعت اينترنت و گسترش زيرساخت ها 

صحبت كرد و اشاره اي هم به گيمرها داشت.«
به  گفته اين كارشــناس حوزه آي ســي تي، »نكته 
جالب توجــه در صحبت هاي اين كانديــدا اين بود 
كه او از واژه »اينترنت« و نه »شبكه ملي اطالعات« 

استفاده كرد«.

چرا اقتصاد ديجيتال ناديده گرفته شد؟
با اين حال سؤالي كه مطرح مي شود اين است كه چرا 
كانديداها در مورد اقتصاد ديجيتال، كمتر موضعي 

از خود ارائه كردند.
كريم بيگي يكــي از داليل اين اتفــاق را مربوط به 
»نخســتين« بودن اين مناظره مي داند و مي گويد: 
»به عبارت ديگر، در اين مناظره بيشــتر تالش شد 
كه به مناظره فردي و محك زدن همديگر پرداخته 
شود تا موضوع عنوان شده براي مناظره. علت دوم هم 
مي تواند اين باشد كه بيشتر كانديداها ديد مشخصي 

نسبت به حوزه اقتصاد ديجيتال ندارند.«
اين كارشــناس حوزه آي ســي تي اظهار اميدواري 
كرد كه طي روزهاي آينده، شــاهد اعالم برنامه ها و 
مواضع كانديداها حداقل در 3حوزه توسعه اينترنت 
)به خصوص به تفكيك در مورد موضوع شبكه ملي 
اطالعات و شبكه جهاني اينترنت(، رمزارز و به طور 

عام در مورد اقتصاد ديجيتال باشيم.
كريم بيگي بر اين باور است كه »اعالم موضع رسمي 
كانديداها در اين حوزه هــا مي تواند براي كاربران و 
بازيگران حوزه آي ســي تي، كســب وكارهاي حوزه 
آي سي تي و درواقع داشتن چشم انداز در مورد آينده 
حوزه آي سي تي بعد از رئيس جمهورشدن آنها، هم 

اهميت داشته باشد و هم نقش آفرين باشد«.

 با توجه به اينكه موضوع نخستين مناظره
ميان كانديداهاي رياست جمهوري »اقتصاد« 

انتخاب شده بود، اما خالف روندهاي جهاني درباره 
اقتصاد ديجيتال سخني به ميان نيامد

تئوري هاي ضد واكسن 
مدتي اســت كــه در 
پلتفرم هــاي مختلف 
اجتماعي در حال انتشار است. ويدئوها و مطالبي 
دربــاره وارد كردن ميكروچيپ به بــدن افراد تا 
تغيير DNA با تزريق واكســن كوويد-19 همه 
و همه توسط افراد ضد واكسن در سراسر جهان 
وايرال شــده اســت. در ايران هم اين روزها تب 
چســبيدن اجســام فلزي به بدن پس از تزريق 
واكســن كرونا داغ است. افســانه هاي عجيب و 
غريبي از سوي مخالفان واكسيناسيون در جهان 
ساخته شده است و هركدام پس از مدتي به ايران 

مي رسند و مردم را بي جهت نگران مي كنند.

تزريق ميكروچيپ و مغناطيسي شدن بدن
وجود ميكروچيپ در واكسن، يكي از مطرح ترين 
شايعاتي است كه به بيل گيتس، ميلياردر معروف 
نسبت داده مي شــود. نظريه پردازان ضد واكسن 
معتقدند كــه گيتس به وســيله تزريق يك ريز 
تراشه از طريق واكســن به بدن افراد قصد دارد 
آنها را تحت نظر قــرار دهد. گيتس مدت ها روي 
دسترســي عادالنه جهاني به واكســن و درمان 
بيماري هاي صعب العالج ســرمايه گذاري كرده 
است و همين دليل ضد واكسن ها، انگشت اتهام 

غلط خود را به سمت او نشانه گرفته اند. ويدئوهايي 
كه با ادعاي آهن ربايی شدن بدن در پلتفرم هاي 
مختلف منتشر مي شود به دنبال اين اتهام كذب 
ساخته شده اســت. افراد معتقدند كه خاصيت 
آهن ربايی شــدن بعد از تزريق واكسن به دليل 
وجود اين ريزتراشــه در بازوي آنهاســت. دكتر 
رچل والنسكي، مدير مركز كنترل و پيشگيري 
از بيماري ادعاي جديد و عجيب و غريب ناشــي 
از ويدئوهاي قرار گرفتــه روي پلتفرم اجتماعي 
TikTok مبني بر اينكه واكسن آسترازنكا باعث 
اتصال بلوتوث به گيرندگان واكســن مي شود را 
رد كرد و گفت: اين ويدئوها واقعا مسخره است. 
به ما تراشه تزريق نمي شــود. آنچه به ما تزريق 
مي شود يك پيشــرفت علمي باورنكردني است 
كه ما را از بيماري در امان نگه  مي دارد. همچنين 
دكتر استيون نووال، استاد دانشگاه ييل مي گويد: 
يك توضيح ساده تر براي ادعاي مغناطيسي شدن 
بدن اين است كه روغن و عرق موجود در پوست 
مي تواند پوست را چسبناك كند. اما هيچ چيزي 
در واكسن وجود ندارد كه بتواند آن را آهن ربايي 

كند. مطمئن باشيد واكسن بي خطر است.
كارشناســان مي گويند واكنش مغناطيســي 
به عنوان يــك عارضــه جانبي واكســن كامال 

بي اساس است. 

افسانه هاي دروغين درباره واكسن 
از آهن ربايي شدن بدن تا تزريق چيپ؛ همه توهم هاي مخالفان واكسيناسيون در نقاط 

مختلف جهان شبيه هم هستند كه پس از مدت كوتاهي در ايران هم گسترش پيدا كرده اند 
 جاي خالي

 اقتصاد دیجيتال
در نخستين مناظره

عمادالدين قاسمی پناه
خبر نگار

دنياي رمزارز

ايالن ماسك؛ هدف مشهورترين گروه هكر 

به نظر مي رسد كه ايالن ماسك، مديرعامل تسال آخرين هدف گروه 
مشهور هكرها آن هم به دليل جوســازي در بازار رمزارزها باشد. به 
گزارش روزنامه نيويورك تايمز، گروه هكرهاي موســوم به انانيموس 
)Anonymous( كه به حمالت ســايبري سياسي معروف هستند، 
ويدئويي را منتشــر كرده و در آن مديرعامل اسپيس ايكس و تسال را 
به دليل »پيمايش مداوم« بازار ارزهاي ديجيتال تهديد كرده اند. در 
اين ويدئو شخصي با يك نقاب و صداي تغييريافته ديجيتال خطاب 
به ايالن ماسك مي گويد: »طي چندين سال گذشته شما از كارهاي 
يكي از محبوب ترين و مشــهورترين ميلياردرهــاي جهان بهره مند 
بوده ايد، زيرا شــما زندگي در جهاني با خودروهاي برقي و اكتشافات 
فضايي را خواســتار بوده ايد.« اين پيام درست پس از آنكه ماسك در 
روز جمعه، توييتي ديگر درخصوص بيت كوين منتشــر كرد، انتشار 

يافت. در ادامه اين ويدئو آمده اســت: »ميليون ها سرمايه گذار خرد 
واقعا براي بهبود زندگي خود روي ســود رمزارزها حساب مي كردند. 
البته، آنها هنگام ســرمايه گذاري، خطر كرده اند و همه مي دانند كه 
بايد براي نوسان در ارزهاي ديجيتال آماده باشند، اما توييت هاي شما 
در اين هفته بي توجهي به يك فرد طبقه متوسط را نشان مي دهد.« 
اين گروه همچنين در اين پيام ويدئويي درباره چگونگي درآمدزايي 
شركت تسال صحبت كرد: »بســياري از مردم اكنون دريافته اند كه 
بيشتر درآمد تسال از طريق فروش خودرو حاصل نمي شود. اين پول از 
طريق يارانه هاي دولت، فروش اعتبار ماليات كربن براي نوآوري شما 
درخصوص انرژي پاك به دست مي آيد. اين از نظر فني اصال نوآوري 
شما نيست، زيرا شما در واقع مؤســس شركت تسال نيستيد. شما به 
سادگي اين شركت را از 2نفر كه بسيار باهوش تر از خودتان هستند، 
خريداري كرده ايــد.« گروه »انانيموس« كه با حمالت ســايبري به 
ادارات پليس، سياستمداران و شركت هاي مالي مرتبط بوده است، در 
ادامه اين ويدئو اخطار مبهمي را براي ايالن ماسك دارد: »شما ممكن 
است فكر كنيد كه باهوش ترين فرد اتاق هستيد، اما اكنون همتاي خود 
را پيدا كرده ايد. ما انانيموس هستيم! ما لژيون هستيم. پس منتظر ما 
باشيد.« در مقابل ماسك به صورت مستقيم پاسخي براي اين تهديد 
ارائه نكرد، اما حدود 20دقيقه پس از ارســال اين ويدئو، او در صفحه 
خود در توييتر نوشــت: »آنچه را كه از آن متنفريد، نكشيد، آنچه را 

عاشقش هستيد، نگه كنيد.«

زهرا خلجي
خبرنگار
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كشــوري  كميتــه  رئيــس 
اپيدميولــوژي كرونــا مي گويد: 
فاصله زيــاد ميــان تزريق دوز 
اول و دوم، اثربخشــي دوز اول را 
از ميان مي برد. مهم نيســت دوز 
اول و دوم واكســن كرونا از يك 
شركت باشند، اما بايد پلتفرم هاي 

مشتركي داشته باشند

آمــار مبتاليــان  ديروز

5612
آمار بهبوديافتگان  تا ديروز

2552401
آمــار جان باختگان ديروز

122
كل آمــار جان باختگان

81063

بحران ها با توجه به پهناي باند 
ذهني برنامه ريزان و مديران، 
مي تواند نقطــه عطف مثبت 
يا منفــي براي پيشــرفت يا 
پسرفت باشد و هرچه بيشتر 
بر قطعي نبودن يعني شناخت 

مخاطرات، ريسك آنها و تهديدات مربوطه متمركز شده 
و تدابير پيشگيرانه را به صورت يك برنامه مكتوب تدوين 
كنيم بهتر مي توان به آمادگي و تاب آوري الزم در زمان 
قطعيت و رخداد شرايط اضطراري مثل حوادث، سوانح، 

باليا، بحران ها و فجايع دست يافت.
بيماري ناشي از ابتال به ويروس كرونا هم اكنون منجر به 
ترس و استرس منفي يا ديسترس )Distress( مردم 
شده اســت. منظور از اســترس منفي، انتقال يا تأثير 
پيامدهاي ناشــي از ترس بيش از حد به جامعه است. 
تصور كنيد ليواني پر از آب را بدون احســاس نگراني 
و خستگي براي 30ثانيه در دست خود نگه داشته ايد، 
هرچه زمان طوالني تر شــود، شــرايط هم ســخت تر 
مي شود. استرس هم مانند آب درون ليوان است وزني 
ندارد اما براي مدت طوالني بر بار آن افزوده و سنگين تر 
مي شــود. از اين رو برنامه ريزان و مديــران متخصص 
مديريت ريســك و بحران بايد همــواره از قبل برنامه 
عملياتي ارائه كننــد. اين موضوع بســتگي به پهناي 
باند ذهني اين برنامه ريزان و مديــران دارد. مردم هم 
اســترس ها را به روش هاي مختلف مانند خســتگي، 
اختالالت شخصي و اجتماعي و نمونه هاي مشابه بروز 

مي دهند.
حكمراني ريسك )Risk Governance( بايد به صورت 
سبدي متشــكل از شــاخه ها و ابعاد مختلف ريسك 
پيش بيني و براي مــردم توضيح داده شــود تا زباني 
مشترك در اين خصوص ايجاد شود. به عنوان مثال به 
مردم گفته شود كه چگونه با وجود ريسك كرونا با حفظ 
آرامش با آن همزيستي مســالمت آميز داشته باشند 
و فقط به فكر پايان آن نباشــند. رفتارهاي ما تابه حال 
چگونه بوده است؟ رفتارهاي سلبي يا ايجابي؟هر كدام 
چه پيامدهايي داشته است؟آيا اگر صرفا به مردم گفته 
شود در خانه بمانند از جنبه ها و ابعاد مختلف اقتصادي، 

اجتماعي، فرهنگي، خانوادگي و 
ساير موارد دغدغه هاي آنها حل 

شده است؟ آيا نبايد برنامه اي مكتوب در اين خصوص 
در اختيار آنها گذارده شود؟

حكمرانيريسكوكرونا
نگاه  موجودي واكسن كرونا صفر شده است؟ اين پرسشي است 

كه در روزهاي گذشته فراوان شنيده مي شود. آنهايي كه 
با وجود قرار گرفتن در گروه واكسيناسيون، همچنان در 
نوبت نشســته اند، آنها كه دوز اول را تزريق كرده اند و از 
وقت دوز دوم شان گذشته است و آنها كه در انتظار رسيدن 
گروه واكسيناسيون شان هستند، همه نگرانند. خبرهايي 
كه از مراكز سالمت و بهداشت به گوش مي رسد، حكايت 
از متوقف شــدن واكسيناســيون دارد؛ چراكه واكسن 
جديدي وارد نشده اســت و همه اينها در شرايطي است 
كه واكسن هاي داخلي هم هنوز به توليد انبوه نرسيده اند. 
اواخر ارديبهشــت بود كه در برخي از مراكز اســتان ها، 
اعالم شد موجودي واكسن كرونايشان صفر شده است، 
تعدادي از اســتان ها هم اعالم كردند، موجودي شان در 
حال تمام شــدن اســت. آنها در انتظار واردات محموله 
جديد نشســته اند. 28 ارديبهشــت بود كه معاون فني 
گمرگ اعالم كرد، از 15 بهمن تا 26 ارديبهشت ماه، 5 
ميليون و 647 هزار و 800 هزار دوز واكسن وارد كشور 
شده است. بر اساس اعالم اين مســئول، بخشي از اين 
واكسن ها از كشورهاي روسيه، چين و هند و همچنين 
سهميه كوواكس از ايتاليا و كره جنوبي وارد كشور شده 
است. از آن تاريخ تنها يك محموله ديگر 100 هزار دوزي 
واكسن اسپوتنيك وي از روسيه در سيزدهم خرداد وارد 
كشور شد  كه بر اساس آمارهای وزارت بهداشت تاكنون 

5 ميليون 747 هزار و 800 دوز آن تزريق شده است.
 حاال مسئوالن وعده مي دهند در روزهاي آينده محموله 
هاي ديگري به ايران برســد. با اين همه گفته می شود 
موجودي واكســن هاي خارجي در بيشــتر استان هاي 
كشــور ازجمله تهران يا تمام شــده يا رو به اتمام است. 
دانشگاه علوم پزشكي شيراز نخستين مركزي بود كه با 
صدور اطالعيه اي از توقف واكسيناسيون كرونا تا اطالع 
ثانوي خبر داد؛ هر چند عليرضا رئيسي، سخنگوي ستاد 
ملي مقابله با كرونا توقف تزريق واكسن كرونا در كشور را 
رد كرده و گفته اوايل هفته گذشته قرار بود يك محموله 
واكسن شامل 3ميليون دوز از يكي از كشورها وارد شود، 
اما با تأخير مواجه شده است. براساس اعالم او، تا رسيدن 

محموله جديد واكسينه شدن 
گروه هاي ســني پرخطر ادامه 
خواهد داشــت. البتــه تزريق 
دوز اول براي سالمندان باالي 
70ســال بســيار كند انجام 
مي شود و دوز دومي ها هم بايد 
فعال منتظر فراخــوان وزارت 
بهداشــت بمانند. پيش از اين 
سخنگوي ســازمان غذا و دارو 
اعالم كــرده بود كه تــا پايان 
خرداد 7ميليون واكســن وارد 
كشور مي شود؛ هر چند كه اين 
اتفاق را منوط به تحقق وعده ها 

گزارش هــاي به دســت آمــده ازبرخــی اســتان ها، از پايــان ذخايــر 
برخی واكســن كرونــا يــا اتمــام آن  در چنــد روز  آينــده حكايــت دارد

همشهري در گفت وگو با كارشناسان به پرسش هايي درباره داليل متوقف شدن 
واكسيناسيون عليه كرونا و بالتكليفي براي تزريق دوز دوم پاسخ داد 

آنها ترزيق خواهد شــد.« پيمان فيضي، روابط عمومي 
علوم پزشكي خراسان شــمالي هم از اتمام سهميه اين 
استان براي واكسيناسيون عليه كروناويروس در روزهاي 
آينده خبر مي دهد: »سهميه ما در مركز استان نزديك 
به صفر است. در بقيه شهرستان ها هم تعداد محدودي 
واكسن موجود است. روند واكسيناسيون متوقف نشده، 
اما اگر محموله جديد وارد نشود، در روزهاي آينده، سير 
واكسيناسيون متوقف مي شود.« در همدان هم با وجود 
اينكه واكسيناســيون همچنان ادامه دارد، اما وضعيت 
تزريق دوم منوط به وارد شــدن محموله جديد و البته 
فراخوان رسمي وزارت بهداشت اســت. آرش نظيمي، 
ســخنگوي علوم پزشــكي اصفهان هم توضيح هايي به 
همشهري مي دهد: »براي تزريق نوبت اول با كمبود مواجه 
هستيم، سرعت واكسيناســيون براساس پيش بيني ها 
صورت نگرفته است. البته در تزريق دوز دوم براي برخي 
واكسن ها مشكلي نداريم و به عنوان مثال براي سينوفارم 
دوز دوم حفظ شده و در زمان نوبت افراد تزريق مي شود، 
اما درباره واكسن هايي مثل اسپوتنيك روس نوبت دوم 

به دست ما نرسيده است.«

اتمامموجوديواكسنسينوفارمدرتهران
در تهران هم وضعيت به همين صورت اســت. اميرعلي 
فريدون فر، رئيس مركز بهداشــت شــرق تهــران، به 
همشهري مي گويد كه ورود محموله ها با تأخير مواجه 
شده است و واكسن ســينوفارم ديگر موجود نيست؛ به 
همين دليل تزريق دوم آن فعال انجام نمي شود. البته او اين 
توضيح را مي دهد كه تأخير چند روزه در تزريق دوز دوم، 
تأثيري در ايمني زايي ايجاد نمي كند. به گفته او، مقدار 
بسيار كم موجودي برخي واكسن ها در دوز دوم هم براي 
بيماران خاص درنظر گرفته خواهد شد و براي سالمندان 
هم اكنون نوبت دوم تزريق نمي شود. مسئول يكي از مراكز 
بهداشت در تهران هم كه نخواست نامش را اعالم كند، به 
همشهري مي گويد كه تا يكي،  دو روز آينده، موجودي 
واكســن به صفر مي رســد؛ هر چند خبرهايي به گوش 
مي رسد كه احتماال تا پايان هفته محموله جديدي وارد 
شود. اين خبر را يك منبع آگاه در هالل احمر هم تأييد 
مي كند، اما مي گويد كه ورود اين محموله فعال با مشكل 
مواجه شده اســت: »از يك هفته پيش محموله جديد 
واكسن از مبدا به سمت ايران با مشكل بارگيري مواجه 
شده است، اما در تالش هستند تا در روزهاي آينده اين 
مشكل برطرف شود.« از جاي ديگري هم خبر رسيده كه 
محموله جديد واكسن از طريق هالل احمر به زودي وارد 
كشور مي شود. پيش از اين از طريق اين ارگان، 2محموله 
يك ميليون دوزي واكسن و يك محموله 400هزار دوزي 
واكسن وارد شده اســت. هالل احمر، با يكي از كشورها، 
براي واردات 10ميليون دوز قــرارداد دارد كه با ميزان 
محموله  وارد شده تا كنون، 7ميليون و600هزار دوز ديگر 

باقي مانده است.

دانسته است؛ سرنوشتي كه براي قرارداد 60ميليون دوزي 
با اسپوتنيك وي روسيه هم تكرار شــده است. به گفته 
كيانوش جهانپور، هيچ كــدام از قراردادهاي قبلي چه با 
اسپوتنيك و چه با كشورهاي ديگر، تا امروز ضريب تحقق 
100درصدی يا حتي 50درصدی نداشته و همه در ارسال 

واكسن به نوعي تأخير دارند.

بالتكليفيدوزدوموتجويزواكسنهايتركيبي
گروهي كه دوز اول واكســن را تزريــق كرده اند و زمان 
تزريق دوز دوم شان طوالني شــده، نگران ايمني ايجاد 
شده بدن شان هستند، اما وزارت بهداشت در اطالعيه اي 
اعالم كرد كه »تأخير چندروزه تا چند هفته و براي برخي 
از واكسن ها تا چند ماه، تأثيري بر اثربخشي و ايمني زايي 
واكســن ندارد.« حاال در اين شــرايط، برخي پيشنهاد 
استفاده از واكســن هاي تركيبي را  مي دهند؛ يعني دوز 
اول و دوم از 2شركت متفاوت توليد كننده واكسن تزريق 
شود. آنها اين راه حل را تنها چاره كار براي جبران كمبود 
واكسن مي دانند. در ميان تمام واكسن هاي مورد استفاده 
در ايران، واكسن هاي سينوفارم، بهارات و آسترازنكا در 
دوز اول و دوم مشــترك هســتند و افرادي كه دوز اول 
را خارجي زده انــد، دوز دوم را مي توانند ايراني دريافت 
كننــد؛ اين همــان موضوعي 
است كه سخنگوي ستاد ملي 
مقابله با كرونا هم به آن اشاره 
مي كند. به گفته او، در تيرماه، 3 
تا 5ميليون دوز واكسن داخلي 
توليد مي شود و در مرداد ماه اين 
عدد به 10ميليون دوز مي رسد. 
براساس آمار رســمي وزارت 
بهداشــت، تاكنون 4ميليون و 
203هزارو784نفــر دوز اول 
واكسن را دريافت كرده و تنها 
619هزارو795نفر دوز دوم را 
تزريق كرده انــد. همه اينها در 

شرايطي است كه خطر شــيوع جهش هاي جديد كرونا 
مثل ويروس هندي و آفريقايي جدي تر شــده و تعداد 
شهرهاي قرمز در جنوب شرقي كشور افزايش يافته است. 
مصطفي قانعي، رئيس كميته علمي ستاد مقابله با كرونا 
درباره تغيير نوع واكســن با توجه به كمبودهايي كه در 
كشور به وجود آمده اســت به همشهري مي گويد: »اين 
مسئله مبناي علمي دارد؛ چراكه هر دو واكسن سينوفارم 
و بركت ويروس غيرفعال شده يا كشته شده كرونا هستند. 
با توجه به اين شرايط كســاني كه دوز اول را سينوفارم 
زده اند، مي توانند در دوز يادآور بركت تزريق كنند. اين 
مسئله حتي درباره واكسن اســپوتنيك وي هم صادق 
اســت؛ يعني اگر دوز اول از اين واكسن ترزيق شده، دوز 

دوم را مي توانند واكسن مشترك پاستور – كوبا بزنند.«

كاهشاثربخشيدردوزدوم
در اين ميان، براساس اعالم حميد سوري، رئيس كميته 
كشوري اپيدميولوژي كرونا، هم اكنون بيشترين واكسني 
كه در دنيا استفاده مي شود، واكسن آسترازنكاست، پس 
از آن واكســن هايي مثل فايزر و بايوتك قرار مي گيرند. 

سينوفارم، اسپوتنيك وي و ســينوواك هم از سوي 20، 
30كشور مورد استفاده قرار مي گيرند. در دوز اول و دوم 
مهم اين است كه هر دو واكسن از يك پلتفرم باشند؛ يعني 
دوز دوم واكسن بهارات مي تواند سينوفارم باشد و مرحله 
بعدي تزريق اسپوتنيك، آسترازنكا درنظر گفته شود. اين 
اپيدميولوژيست در پاسخ به اين سؤال كه فاصله ميان دوز 
اول و دوم چقدر روي ايمني افراد تأثير مي گذارد هم به 
همشهري مي گويد: »هر چه فاصله زماني بين تزريق 2دوز 
واكسن بيشتر شــود، ديگر نمي توان گفت كه دوز دوم، 

يادآور است، بلكه دوز شروع كننده خواهد بود.«

استانهادرانتظارواكسن
خبرهايي كــه از برخي اســتان ها به گوش مي رســد، 
نشان دهنده توقف واكسيناسيون به دليل نبودن واكسن 
است. امراهلل مرداني، رئيس مركز بهداشت شرق اهواز به 
اين موضوع اشاره مي كند و به همشهري مي گويد كه از 
اواسط هفته گذشته، واكسيناسيون در اين بخش، متوقف 
شده اســت: »تنها تعداد محدودي واكسن براي تزريق 
به بيمــاران خاص موجود داريم كــه درصورت مراجعه 
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معلم هاي مشتاق و خانواده هاي نگران
خبر بازگشايي مدارس بعد از واكسيناسيون معلم ها و دانش آموزها هر 

چند از جانب معلم ها مورد استقبال قرار گرفته است اما برخي در رابطه با 
نگراني والدين نسبت به واكسيناسيون دانش آموزان هشدار مي دهند

وعده واكسيناسيون معلم ها و دانش آموزان، اميد بازگشايي مدارس را قوت 
بخشيده است و بسياري از معلم ها،  دانش آموزان و والدين منتظر هستند 
تا از بند آموزش مجازي رها شوند. دستيابي به اين هدف در همان ابتدا با 
اما و اگرهاي بسياري همراه شد. برخي در دسترس نبودن واكسن مناسب 
و مورد تأييد جهاني براي افراد زير 18ســال را نخستين چالش اين برنامه  
در ايران مي داننــد و برخي نيز از روند كند واكسيناســيون به عنوان مانع 
اجرايي شدن واكسيناســيون معلم ها و دانش آموزان و بازگشايي مدارس 

صحبت مي كنند.

همه اقدامات برای آموزش چهره به چهره
معلم ها در فاز سوم واكسيناسيون قرار دارند و از مردادماه واكسينه  مي شوند

آموزش و پرورش هــم مانند بســياري از بخش هاي ديگر، دو ســال پياپي 
ناشــناخته بحران قرن را با تمام فراز و نشــيب هايش تجربه كــرد. كرونا در 
اواخر 98و اوج گرفتنش در ابتداي 99موجب تعطيلي مدارس شد و تا مدتي 
رشته ارتباطي بين معلم و دانش آموز كه از اركان اصلي آموزش بود قطع شد 
اما كم كم شــرايط به گونه اي پيش رفت كه آموزش و پرورش به ناچار مسير 
جديدي را براي آموزش در پيش گرفــت و آن دنبال كردن تدريس از طريق 
فضاي مجازي بود. اما با وجود همه ظرفيت ها و امكانات، اين روشن بود كه هيچ 
آموزشي جايگزين آموزش حضوري نخواهد بود و طبق پژوهش هاي متعدد 
با وجود همه زيرساخت هاي دسترسي به فضاي مجازي براي دانش آموزان و 

معلم ها، باز هم حداكثر بازدهي از اين طريق 50درصد است. 

پشتيبانی از كارورزان خط مقدم آموزش
وضعيت واكسيناسيون معلم ها در كشورهاي ديگر چگونه است؟

درحالي كه بسياري از كشــورها با برنامه هاي گسترده براي واكسيناسيون 
جمعيت خود در برابر كوويد-19پيش مي روند، نياز فوري به واكسيناسيون 
معلمان مطرح شده اســت. اين در حالي اســت كه در فروردين 99بيشتر 
مدارس جهان تعطيل شدند و الزم است براي تسريع در بازگشايي مدارس، 
كشــورها تمام اقدامات الزم براي محافظت از ايمني و ســامتي معلمان 
را انجام دهند. مديركل يونســكو بازگشــايي مدارس را بــا حفظ ايمني و 
بازنگه داشــتن آنها تا جاي ممكن را يك ضرورت دانسته و معتقد است كه 
معلمان و پرسنل پشتيباني آموزش بايد به عنوان يك گروه اولويت دار درنظر 
گرفته شوند. با توجه به نشست آموزش جهاني كه در مهر99از سوي يونسكو 

برگزارشد، سران كشورها متعهد شدند از همه معلمان پشتيباني كنند.
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كشورهاي اروپايي در انتظار تصميم نهايي كميسيون اروپا هستند 
تا تكليف واكسيناســيون كودكان باالي 12سال را مشخص كند. با 
نزديك شدن به فصل پاييز و احتمال بازگشايي كالس هاي حضوري 
در مدارس، كشورهاي مختلف از جمله ايران به فكر ايمن سازي  دانش آموزان خود افتاده اند تا هرچه 
سريع تر بتوانند كودكان را به زندگي اجتماعي پيشين خود بازگردانند. با تأييد تأثير ايمني بخش 
واكسن فايزر بر نوجوانان 12تا 15ســاله، آمريكا و كانادا از 10 ماه مي  واكسيناسيون كودكان باالي 
12سال را مجاز اعالم كردند. اقدامي كه عالوه بر محافظت از كودكان، سرعت مهار همه گيري در اين 
دو كشور را هم افزايش خواهد داد. در ايران اما اكنون بحث واكسيناسيون معلم ها و بازگشايي مدارس 
در صورت ايجاد ايمني جمعي مطرح است، آن هم در شرايطي كه واكسيناسيون عمومي بزرگساالن به 
نسبت بسياري از كشورها سرعت قابل قبولي ندارد. اينكه مقامات كشور چه راهي را براي حفظ ايمني 
كودكان در مدارس در پيش خواهند گرفت مشخص نيست اما كارشناسان حوزه پزشكي معتقدند 

نبايد و نمي توان آموزش باكيفيت كودكان را بيش از اين به تأخير انداخت.

نتايج پژوهش تأثير واكسن فايزر بر نوجوانان
پژوهش هــاي شــركت فايــزر نشــان مي دهد 
واكســن هاي اين شــركت روي گروه سني 12تا 
15ســال عملكرد بســيار خوبي دارد. كارايي اين 
واكسن روي بدن نوجوانان و كودكان 100درصدي 
تشخيص داده شده است، به اين معني كه واكسن در 
نوجوانان و كودكان اين گروه سني در پيشگيري از 
ابتا به كوويد-19تأثيري 100درصدي دارد. ميزان 
آنتي بادي توليد شده در بدن كودكان در واكنش به 
اين واكسن بسيار باالســت و واكنش ايمني ايجاد 
شده در بدن آنها با واكنش هاي ثبت شده در بدن 
گروه سني 16تا 25سال برابري مي كند. همچنين 
پژوهش هاي شركت فايزر نشان مي دهد عوارض 
جانبي واكســن براي كودكان و نوجوانان مشــابه 
عوارضي است كه در بزرگساالن مشاهده مي شود، 
تب خفيف، درد محل تزريق، بدن درد كه معموال 
پس از دريافت دوز دوم بــروز پيدا مي كنند.عاوه 
بر اين، مشابه بزرگســاالن به افراد 12سال به باال 
هم توصيه شده اســت كه در صورت وجود هرنوع 
سابقه حساسيت شــديد دارويي از تزريق واكسن 

خودداري كنند.
يك هفته پــس از اعام ايمــن و تأثيرگذار بودن 
واكسن فايزر براي كودكان، 600هزار كودك 12تا 
15ســاله در آمريكا واكسينه شــدند. با احتساب 
جمعيت باالي 16ســالي كه تاكنــون در آمريكا 
واكسن دريافت كرده اند، جمعيت 12تا 17ساله اي 
كه تا اين تاريخ واكسينه شده اند به 4.1ميليون نفر 
مي رسد. تا روز 25مي 2021هم 21.3درصد از كل 
افراد واكسينه شــده در آمريكا را گروه سني 12تا 
15سال تشــكيل مي دادند. پس از آمريكا و كانادا، 
اكنون اتحاديه اروپا در انتظار اســت تا در صورت 
تأييد كميســيون اروپا، واكسيناسيون افراد باالي 

12سال را آغاز كنند.

نتايج پژوهش تأثير واكسن مدرنا بر نوجوانان
شــركت مدرنا هم به تازگي از تأثيرگذاري باالي 
واكسن خود بر گروه سني 12تا 17ساله خبر داده 
است. اين شــركت روز 27مي 2021اعام كرد در 
ميان 3هزار و 732كودك و نوجواني كه در آزمايش 
اين شركت مشاركت داشــته اند، هيچ موردي از 

ابتا به كوويد-19مشــاهده نشده اســت، اما در 
گروه كنترل 4مورد ابتا وجود داشــته است. اين 
به معني 100درصدي بودن تأثير واكســن مدرنا 
روي كودكان 12سال به باالست. اين شركت قصد 
دارد نتايج خود را براي مراجع مسئول در سرتاسر 
جهان ارســال كند تا پس از تأييد، واكسيناسيون 
كودكان باالي 12سال با استفاده از مدرنا آغاز شود. 
تأييد نتايج از سوي سازمان غذا و دارو حدود يك ماه 
زمان مي برد. عوارض جانبي اين واكســن مشابه 
عوارضي است كه در بزرگساالن مشاهده مي شود و 
تأثيرگذاري اين واكسن با يك دوز تزريق 93درصد 

اعام شده است.

چرا كودكان بايد به مدارس بازگردند؟
اگرچه ابتا به كوويد شديد در كودكان بسيار نادر 
اســت، اما كودكان و نوجوانان در آمار ابتا به اين 
همه گيري درصدي قابل توجه را به خود اختصاص 
داده اند. براي مثال در آمريكا هزاران كودك به دليل 
ابتا به كرونا در بيمارســتان بســتري شده اند و 
دســت كم 351نفر جان خود را از دست داده اند. 
واكسيناسيون مي تواند به محافظت از كودكان در 
برابر ابتا به همه گيــري و همچنين بدحالي هايي 
كه ممكن است در نتيجه ابتا به كرونا در آنها ايجاد 
شــود، كمك كند. همچنين از آنجــا كه كودكان 
مي توانند ناقل بيماري باشند، در مهار همه گيري 
و بازگشت جوامع به وضعيت عادي نقشي كليدي 
به عهده دارند. به ويژه زماني كه صحبت از بازگشايي 
مدارس پس از بيش از يك سال تعطيلي كاس هاي 
درس باشد. با افزايش روند واكسيناسيون در جهان، 
كشورهاي مختلف اكنون به فكر بازگشايي مدارس 
و كاس هاي حضوري هســتند. اين به آن معني 
اســت كه حضور فيزيكــي در كاس هاي درس، 
تيم هاي ورزشي مدارس و وقت گذراني با دوستان به 
حالت عادي خود بازخواهد گشت. پژوهشي وسيع 
درباره عوارض خانه نشيني كودكان مدرسه اي كه 
توسط مركز كنترل و پيشــگيري از بيماري هاي 
آمريكا انجام گرفته اســت، نشــان مي دهد سطح 
فعاليت فيزيكي، ميزان روابــط اجتماعي با گروه 
دوستان و سطح سامت روان كودكاني كه در اين 
مدت زمان به صورت مجــازي درس خوانده اند يا 

حضوري پاره وقت در مدارس داشته اند، نسبت به 
كودكاني كه در كاس هاي درس حضور فيزيكي 
داشته اند كاهشي قابل توجه داشته است. سامت و 
تحصيات كودكان به واسطه آغاز همه گيري كرونا 
در معرض عوارض غيرمســتقيم و مخرب مرتبط 
با همه گيري قرار گرفت. از اين رو بايد به ســرعت 
راهي براي بهبود اين وضعيت پيدا مي شــد. تأييد 
واكسيناسيون كودكان و نوجوانان زير 18سال در 
چند كشور يكي از راه هايي است كه مي تواند زندگي 

عادي را به كودكان بازگرداند.

مدارس ايران در مهر ماه باز شوند يا نه؟
باتوجه به تصميم ستاد كرونا درباره واكسيناسيون 
معلمان و استادان از اواسط مردادماه 1400و افزايش 
احتمال بازگشايي مدارس و دانشگاه ها از مهرماه، 
نگراني هاي خانواده ها درباره حضور كودكانشــان 
در مدارس افزايش پيدا كرده  اســت. اگرچه هنوز 
بازگشايي مدارس و حضور فيزيكي سر كاس هاي 
درس قطعي نشــده و منوط به رســيدن كشور به 
مصونيت جمعي است، اما اين سؤال براي خانواده ها 
وجود دارد كه آيا با واكسيناسيون معلم ها، محيط 
مدارس براي حضور دانش آموزان ايمن خواهد شد؟ 

واكسيناسيون معلم ها كافي نيست
دكتر مهرناز رسولي نژاد، 
متخصص بيماري هاي 
عفونــي درايــن بــاره 
مــــــي گويد:»بحث 
بازگشــايي مدارس در 
همه جــاي دنيا بحثي 
بسيار جدي  اســت. زيرا در مدارس است كه آينده 
كشورها ساخته مي شود. شايد آموزش مجازي نتواند 
كيفيت مطلوب آموزشي را براي كودكان فراهم آورد 
كمااينكه بسياري از خانواده ها پايين بودن كيفيت 
آموزش را در مورد فرزندان خود در اين دوران تجربه 
كرده اند. اما سامت كودكان و نوجوانان و همچنين 
معلم  ها هم موضوع كم اهميتي نيست. جز موضوع 
واكسن، بحث بهداشــت محيط هم بايد در محيط 
مدارس و دانشگاه ها جدي گرفته شود. زيرا صرف 
واكسن زدن معلم ها نمي تواند كودكان را از بيماري 
در امان نگــه دارد. تنها معلم ها نيســتند كه بيمار 
مي شوند؛ بچه ها هم مانند بزرگساالن ممكن است به 
بيماري مبتا شوند و آن را به يكديگر منتقل كنند. 
از اين رو مهم است كه در مدارس يا حتي دانشگاه ها، 
به محيط هايي كه با بهداشــت فردي در ارتباطند، 
مانند سرويس هاي بهداشتي و شيوه تميزكردن اين 
محيط ها توجه ويژه اي شود. درست است كه كيفيت 
آموزش امروز به يك دغدغه تبديل شده است، اما 
بايد ديد براي دسترســي به اين كيفيت چه بهايي 
پرداخت مي شود. نبايد اين كيفيت به بهاي سامت 
كودكان و نوجوانان تمام شود؛ و فراموش نكنيم كه 
به صرف تزريق واكسن نبايد احتياط را كنار گذاشت 
و رعايت نكات بهداشتي را رها كرد. كشورهايي كه 

اگرچه ابتال به كوويد 
شديد در كودكان 

بسيار نادر است، اما 
كودكان و نوجوانان 

در آمار ابتال به 
اين همه گيري 

درصدي قابل توجه 
را به خود اختصاص 
داده اند. براي مثال 
در آمريكا هزاران 

كودك به دليل 
ابتال به كرونا در 

بيمارستان بستري 
شده اند و دست كم 
351نفر جان خود 

را از دست داده اند. 
واكسيناسيون 

مي تواند به 
محافظت از 

كودكان در برابر 
ابتال به همه گيري 

و همچنين 
بدحالي هايي كه 

ممكن است در 
نتيجه ابتال به كرونا 
در آنها ايجاد شود، 

كمك كند

واكسيناسيون در ســطح قابل قبول داشته اند و از 
بهترين واكسن هم استفاده كرده اند، هنوز به مردم 
توصيه مي كنند در اماكن شــلوغ حتما از ماسك 

استفاده كنند.
به گفته اين متخصص بيماري هاي عفوني درصورتي 
كه واكسني در ايران وجود داشــته باشد كه براي 
كودكان ايمن باشــد، خانواده هــاي ايراني از آن 
اســتقبال خواهند كرد زيرا وقتي ببينند واكسن 
مشــكلي براي كســي ايجاد نمي كند، داوطلب 
مي شوند كه كودكانشــان هم آن را دريافت كنند. 
امروز در ايران به خوبي و حتي شــايد بيشــتر از 

كشورهاي پيشرفته تر از واكسن استقبال مي شود.

نمي توان كودكان را تا ابد در خانه نگه داشت
محمد علــي فاضلــي، 
متخصــص اطفــال و 
كودكان معتقد اســت 
واكسيناسيون كودكان 
قدم بعدي است كه در 
دنيا برداشــته خواهد 
شد. او مي گويد:»تا آن زمان براي بازگشايي مدارس 
فعا معلم ها بايد واكسينه شــوند كه سن باالتري 
دارند تا واكســني ايمن براي بچه ها هم در كشور 
موجود شود. واقعيت اين است كه نمي توان بچه ها را 
تا ابد در خانه نگه داشت. مشخص هم نيست بيماري 
چه زماني از بين خواهد رفت. نكته مهم اين است كه 
اگر همه خانواده ها واكسينه شوند، بيماري تا حدود 
زيادي كنترل مي شود؛ و اينكه بيماري در كودكان 
در نهايت مانند يك سرماخوردگي رد خواهد شد. به 
بياني ديگر، با توجه به اينكه كودكان معموال به نوع 
شديد كرونا مبتا نمي شــوند و بيماري به اندازه 
بزرگســاالن براي كودكان خطرســاز نيست، اگر 
تمامي بزرگساالن واكسينه شوند شايد به كل نياز 

به واكسيناسيون كودكان از بين برود«.
فاضلي مي گويد:»باز شدن يا نشدن مدارس در واقع 
تيغي دو لبه اســت: هم نمي توان آموزش را به طور 
كلي متوقف كرد و همه كودكان امكانات تحصيات 
مجازي را ندارند، از طرفي ديگر تجمع كودكان در 
كاس هاي درس مي تواند خطر ابتاي كودكان را 
افزايش دهد. اگر قرار به بازگشــايي مدارس باشد 
و معلم ها هم واكسينه شــوند، بايد آموزش رعايت 
بهداشت فردي، استفاده از ماسك و رعايت فاصله 
اجتماعي را در دســتور كار قرار داد. اصوال نهادينه 
شدن اين آموزش ها در جامعه براي آينده كشور هم 
مفيد اســت. همين مقررات در سال گذشته باعث 
كاهش ابتاي كودكان به بيماري هاي ديگري شده 
است كه شــايد براي بچه ها از كرونا هم مخرب تر 
باشند. براي مثال بيماراني كه مبتا به آلرژي بودند 
و در سال بارها به دليل ســرماخوردگي به پزشك 
مراجعه مي كردند و داروهاي ضد آسم مي گرفتند، 
در اين مدت اصا مراجعه نكردند. اين نشــان داد 
ماسك زدن تا چه اندازه مي تواند جلوي بيماري هاي 

مسري مانند سرماخوردگي را بگيرد«.

سميرا مصطفي ن ژاد
روزنامه نگار

 بازگشايي مدارس در مهر؛
بايدها و نبايدها 

اخبار بازگشــايي مدارس در مهرماه 1400اين 
روزها به عنوان يكي از اخبار مهم رسانه هاســت 
كه درصورت واكسيناســيون معلمان در مردادماه، آموزش و پرورش آماده 
بازگشــايي حضوري مدارس خواهد بود. درخصوص ضرورت بازگشايي يا 
عدم بازگشايي مدارس، دو ديدگاه كلي پيرامون جريان و حيات آموزش در 
دوران كرونا وجود دارد. ديدگاه نخســت نظر كارشناسان سامت و جامعه 
پزشكي است كه بازگشايي مدارس را شــروع دوره موج پنجم و مرگ ومير 
مردم مي دانند و در اين زمينه معتقدند كه؛ چگونه است كه جامعه آموزشي 
كشور بي محابا با شيوع كروناي انگليسي و هندي دو ويروس جهش يافته اي 
كه اتفاقا كودكان و نوجوانان را بيشتر درگير مي كند، بحث بازگشايي مدارس 
را پيش كشيده اند و خانواده ها را دچار نگراني و استرس و اضطراب كرده اند؟ 
لذا اين گروه بازگشــايي مدارس و عادي انگاري آن در اين شــرايط را باعث 
درگيري چندباره فعاالن حوزه ســامت و كادر درمان و كاهش توان نظام 
ســامت مي دانند كه منجر به افزايش آمار مرگ وميرها خواهد شد و شاهد 
مثال آن را نيز وضعيت اســفناك فعلي بيمارســتان ها عنوان مي كنند. در 
نهايت نيز معتقدند چوب اين بي تدبيري ها و اتفاقات تلخ پس از آن دامنگير 

دانش آموزان، اوليا و كادر درمان خواهد شد.
اما ديدگاه ديگر، نظر كارشناســان حوزه آموزش اســت كه معتقدند ادامه 
شرايط فعلي شكست بزرگي براي نظام آموزشي كشور است كه در راس اين 
مجموعه آموزشي اراده شخص وزير آموزش و پرورش آقاي حاجي ميرزايي 
است كه در طول سال گذشــته چندين نوبت به صراحت اعام كرده است 
كه بســته بودن مدارس و دور بودن دانش آموزان از محيط تعليم و تربيت، 
مخاطرات و آسيب هاي روحي و رواني بسياري در بر خواهد داشت از همين 
رو همواره متقاضي مجوز بازگشايي مدارس از ستاد ملي كروناست. بسياري 
از كارشناسان آموزشي اعتقاد دارند كه روند فعلي و تداوم تعطيلي مدارس در 
شرايطي كه خيلي از مراكز غيرضروري تعطيل نيست و سفرها كماكان انجام 

مي شود، اشكالي بزرگ و استراتژيك است.
ديدگاه اول نگــران ســامتي دانش آموزان اســت و ديــدگاه دوم نگران 
عقب ماندگي هاي آموزشي. لذا براي حركت در مسير درست بايد ابتدا به ساكن 
به خانواده ها اطمينان خاطر داد كه فضاي مدرســه ها درصورت بازگشايي 
بسيار امن خواهد بود و از سوي ديگر شيوه هاي آموزشي در فضاي مجازي 
بايد به گونه اي باشــد كه خاقيت و مهارت هاي يادگيــري دانش آموزان را 
روزبه روز رشــد دهد و در آنها بالندگي ايجاد كند تا اگر در مواقع اضطراري 
روند آموزش به شــكل حضوري امكان پذير نبود ايــن تصور پيش نيايد كه 
روش هاي غيرحضوري مؤثر و كارآمد نيستند. چرا كه سبك زندگي در كرونا 
تغيير پيدا كرده و ديگر به عقب باز نخواهد گشت. لذا آموزش و پرورش بايد 
برنامه ريزي ها را همه جانبه  دنبال كند يعنــي دغدغه اش فقط بازگرداندن 
روند آموزش به شكل سنتي گذشته و صرفا حضوري نباشد و از ظرفيت هاي 
ايجاد شده در بستر فضاي مجازي هم نهايت بهره را ببرد. به عنوان مثال گفته 
مي شــود كه در آموزش حضوري دانش آموزان عاوه بــر يادگيري مفاهيم 
دروس، مهارت هاي زندگــي و چگونگي برقراري مهارت هــاي ارتباطي با 
همساالن خود را ياد مي گيرند اما دانش آموزان به ويژه كودكاني كه مشكات 
ارتباطي دارند و خجالتي هســتند، با حضور در فضاي مجازي در گروه هاي 
دوستانه بين همكاسي هاي خود توانسته اند اعتماد به نفس شان را باال ببرند 
و خاقيت هايي را در اين جمع از خود بروز دهند كه در جمع حضوري قادر 
به بروز آن نبودند. البته آموزش حضوري براي دانش آموزان اول ابتدايي كه 
درك درستي از فضاي مجازي ندارند مفيدتر خواهد بود و بايد برنامه ريزي 

درستي براي اين گروه سني كرد.
در مجموع دنبال كردن روش هاي صرف آناين يا صرف حضوري در شرايط 
كنوني امكان پذير نيســت. به تجربه ثابت شــده در طول يك سال گذشته 
با وجود تمام تاش هاي مســئوالن آموزش و پــرورش در فضاي مجازي و 
راه اندازي ســامانه ها و پلتفرم هاي متنوع، خروجي رضايت بخشــي در پي 
نداشته و از همين روســت كه آموزش و پرورش مصمم است آموزش را به 
شكل حضوري دنبال كند. اختال در امر يادگيري با هر روشي تأثير مخربي 
در آينده تحصيلي دانش آموزان خواهد گذاشت لذا بايد آموزش و پرورش، 
دولت و وزارت بهداشت با فراهم كردن بودجه و برنامه ريزي هاي درست وارد 
ميدان عمل شوند و ضعف ها را برطرف كنند و اگر بنا به بازگشايي مدارس بود 
محيط را به لحاظ سامت امن كنند. آموزش حضوري براي دانش آموزاني كه 
در مناطق محروم زندگي مي كنند به علت نداشتن امكانات كافي در فضاي 
مجازي )ســطح رفاه اجتماعي خانواده هاي آسيب پذير، دسترسي نداشتن 
همگاني به فضاي مجازي و اينترنت( بســيار حياتي است. بنابر آمار و ارقام 
رسمي ارائه شده بيش از 3ميليون نفر دانش آموز در سال جاري نتوانسته اند 
از خدمات آموزشي اســتفاده كنند  كه دور بودن اين دانش آموزان عاوه بر 
بي سوادي، امنيت، تغذيه و بهداشت رواني و حمايت هاي مشاوره اي آنان را 
نيز مختل مي كند. دستاوردهاي اندك و ناپايدار يادگيري اين سؤال اساسي 
را پيش روي جامعه آموزشي كشور نهاده است كه رويكرد جاري يادگيري 
در فضاي مجازي و از راه دور تا چه زماني توان ادامه دارد؟ لذا صرف بودجه 
و برنامه درست مي تواند شــرايط را ايده آل كند تا دانش آموزان هم به شكل 
حضوري از فضاي آموزشي بهره ببرند هم امكانات حضور در فضاي مجازي 

را از دست ندهند.
به هر روي با توجه به انبوه نظرهاي موافق و مخالف درباره بازگشايي حضوري 
مدارس و كيفيت بسيار پايين آموزش مجازي، شايد نتوان به طور قاطع اعام 
كرد كه آيا بازگشايي مدارس در نهايت به مصلحت دانش آموزان تمام مي شود 
يا خير؟ و چنانچه واكسيناسيون سراسري كرونا در كشورمان سرعت بگيرد و 
عاوه بر معلمان، دانش آموزان را نيز شامل شود، در آن صورت بسياري از اين 
ترديدها و نگراني ها كنار خواهد رفت و مدارس، كاما پاك و ايمن، پذيراي 
دانش آموزان خواهد بود. توصيه مي شود مركز اطاع رساني وزارت آموزش و 
پرورش با برگزاري نشست هاي مناسب با كنشگران حوزه آموزش و پرورش 
از ســوي ديگر و دعوت از اصحاب رسانه از ســوي ديگر و اختصاص بودجه 
كافي از سوي دولت براي ضد عفوني و فراهم كردن لوازم بهداشتي مدارس و 
اختصاص نيروي انساني بهداشت يار از سوي وزارت بهداشت براي مدارس 
و ايجاد همگرايي در ميان آنان، بستري مناســب براي بازگشايي معقول و 

منطقي را فراهم آورند.

يادداشت يك

ناصر كوهستاني
معاون نظارت و هماهنگي مركز امور 

بين الملل و مدارس خارج از كشور 

واکسیناسیون

 معلمها و بازگشایی 

مدارس

این شماره

وط مشر
به ماسك

آخرين يافته ها درباره واكسيناسيون 
بچه هاي زير 18سال

  نظر كارشناس ها درباره بازگشايي 
مدرسه ها در مهر 1400پس از 
واكسيناسيون كادر آموزش 
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خديجه نوروزي
 نگار حسينخاني

 فتانه احدي
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آموزش و پرورش در 
سال 99به بيش از 

15.5ميليون دانش آموز 
خدمات آموزشي و 
تربيتي ارائه داد كه 
از اين ميان بيش از 

10ميليون دانش آموز 
در بستر شبكه 

آموزشي شاد تحت 
آموزش مجازي قرار 

گرفتند. اما طبق اعالم 
معاونت برنامه ريزي و 

توسعه منابع وزارت 
آموزش و پرورش سال 
تحصيلي 1400-1401 

بيش از 13ميليون 
دانش آموز خواهيم 

داشت كه اگر مدارس 
به شكل حضوري 

برگزار شود، بايد قريب 
به يك ميليون معلم، 
مدير و كادر اجرايي 

مدارس در قالب بيش 
از 110هزار مدرسه و 

550هزار كالس درس 
به اين دانش آموزان 
خدمات ارائه دهند. 

قبل از بازگشايي 
مدارس بايد اين تعداد از 
معلم ها و كادر آموزشي 

طبق برنامه ريزي هاي 
وزارت بهداشت 

مورد واكسيناسيون
 قرار گيرند

واكسيناسيون از برج 5
طبق اعالم ستاد ملي كرونا و وزارت بهداشت قرار است 
معلمان، اســتادان دانشــگاه و كادر آموزشي از مرداد 
واكسينه شوند تا قبل از بازگشايي مدارس فرصت كافي 
براي تزريق دوز دوم را داشــته باشــند. اين گروه جزو 
مشاغل پر خطر هستند و قرار اســت با حجم زيادي از 
دانش آموزان، ارتباط حضوري بگيرند، لذا واكسينه شدن 

اين گروه اهميت بسياري دارد.

يك ميليون معلم در اولويت واكسيناسيون
آموزش و پرورش در سال 99به بيش از 15.5ميليون 
دانش آموز خدمات آموزشــي و تربيتي ارائه داد كه از 
اين ميان بيش از 10ميليون دانش آموز در بستر شبكه 
آموزشي شــاد تحت آموزش مجازي قرار گرفتند. اما 
طبق اعالم معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع وزارت 
آموزش و پرورش در ســال تحصيلي 1400-1401 
بيش از 13ميليــون دانش آموز خواهيم داشــت كه 
اگر مدارس به شكل حضوري برگزار شود، بايد قريب 
به يك ميليون معلم، مدير و كادر اجرايي مدارس در 

قالب بيــش از 110هزار مدرســه و 550هزار كالس 
درس به اين دانش آموزان خدمــات ارائه دهند. قبل 
از بازگشــايي مدارس بايد اين تعداد از معلم ها و كادر 
آموزشي طبق برنامه ريزي هاي وزارت بهداشت مورد 
واكسيناسيون قرار گيرند. البته بازگشايي مدارس در 
مهرماه، در شرايطي است كه آموزش و پرورش اعالم 
كرده با 190هزار كمبود نيرو مواجه است و در تالش 
است زمينه استمرار خدمت 60هزار نفر از بازنشستگان 
را فراهم كند. اين در حالي است كه آموزش و پرورش 
در سال جاري بيش از 95هزار بازنشسته خواهد داشت.

تزريق هر واكسني كه در دسترس باشد
دكتر كيانوش جهانپور در گفت وگو با همشهري درباره 
واكسيناسيون معلم ها و كادر آموزشي مي گويد: معلم ها 
)هر تعدادي كه باشــند، محدوديتي وجود ندارد( در 
فاز سوم واكسيناســيون واكســينه خواهند شد و در 
اين زمان از هر نوع واكســن چه وارداتــي و چه توليد 
داخل اســتفاده مي شود. ممكن اســت در تابستان از 
واكسن هاي توليد داخل هم براي واكسيناسيون كادر 

آموزشي استفاده شود. شــركت دارويي بركت تاكنون 
يك ميليون دوز واكســن توليد كرده و منتظر صدور 
مجوز مصرف اضطراري اســت و شــركت انيســتيتو 
پاستور ايران هم در حال شــروع مراحل توليد است و 
تا هفته هاي آتي وارد مرحله توليد انبوه مي شــود. اگر 
مجوز مصرف اضطراري آن از ســوي وزارت بهداشت 
صادر شود، واكسن اين شركت در كمپين واكسيناسيون 
قرار مي گيرد. هر چه زمان بگذرد توليد داخلي ســهم 
بيشتري از واكسيناســيون را به خود اختصاص خواهد 
داد. البته واردات تا برطرف شــدن كامــل نياز داخل 

همچنان ادامه دارد.

5تا 18ساله ها واكسينه نمي شوند
هنــوز در كشــورمان برنامه اي براي واكسيناســيون 
دانش آموزان زير 18سال وجود ندارد. شركت سازنده 
واكسن فايزر اعالم كرده كه در حال تست واكسن روي 
افراد 5تا 18سال است. اما هنوز براي دانش آموزان زير 
18سال، واكســن ايمن و دقيقي وجود ندارد. در ساير 
كشورها نيز كودكان معموال جامعه هدف تزريق واكسن 

كرونا نبوده اند. البته در بعضي كشــورها تزريق يكي از 
انواع واكسن هاي كرونا به گروهي از كودكان آغاز شده 
كه هنوز نتايج آن منتشر نشده است. وزارت بهداشت 
نيز منتظر است تا واكسن مورد تأييد سازمان بهداشت 
جهاني وارد بازار شود تا بتواند آن را تهيه و دانش آموزان 
زير 18سال را واكسينه كند. طبق اعالم ستاد ملي كرونا 
واكسن شركت انيستيتو پاستور ايران در حال آزمايش 
و تحقيقات روي افراد با سنين پايين است تا اثرگذاري، 
مورد بررســي قرار گيرد و اگر نتايج مساعدي به دست 
بيايد، اتفاقات خوبي درباره واكسيناسيون دانش آموزان 

زير 18سال رقم خواهد خورد.

دانش آموزان بيمار در اولويت واكسيناسيون
طبق اعالم ستاد ملي كرونا، درصورت واكسينه نشدن 
دانش آموزان و بازگشــايي مدارس در مهرماه، خطري 
دانش آموزان را تهديد نمي كند. بــا وجود اينكه اخيرا 
آمار مبتاليان كم ســن به كروناي جهش يافته با عالئم 
ساده و كم، افزايش نسبي داشت، اما آمار مرگ ومير آنها 
بسيار پايين بود و افراد كم سني كه براساس كرونا فوت 

كردند بيماري زمينه اي داشتند. لذا دانش آموزاني كه 
از بيماري زمينه اي رنج مي برنــد، درصورت تأييد، در 

اولويت تزريق واكسن قرار خواهند گرفت.

مدارس پس از واكسيناسيون بازگشايي خواهند شد؟
مي گويند معلم و مدرسه جايگزين ندارد. اين جمله 
حاال پر تكرارترين گزاره اي است كه در 2سال گذشته 
و با شــيوع ويروس كرونا بارها خبرش شنيده شده 
اســت. محســن حاجي ميرزايي مي گويد كه انتظار 
مي رود مهرماه 1400، با آغاز ســال تحصيلي جديد، 
اين امر ميسر شود. اين آخرين اظهارنظر وزير آموزش 
و پرورش، در اين باره است. او كه بارها اين امر به تعويق 
افتاده را اميد داشــت، حتي براي يك ساعت در روز 
نيز در سال تحصيلي آتي آرزو دارد. اما اين در حالي 
است كه براي بازگشايي مدارس بايد حتما مصونيت 
جمعي ايجاد شــده باشــد زيرا اگر چنين شرايطي 
در مهر 1400 نيز ايجاد نشــود، روش غيرحضوري 
ادامه دار خواهد بود. گروه هاي سني پايين تر كه اكثرا 
دانش آموز  به حساب مي آيند، در رديف هاي آخر دريافت 

واكسن قرار گرفته اند. با اين حال سخنگوي ستاد ملي 
مقابله با كرونــا در تازه ترين اظهاراتش گفته اســت: 
»ان شــااهلل از اول مهر مدارس و دانشگاه ها بازگشايي 
شــود. بنا بر برنامه ريزي انجام شــده، از مردادماه بايد 
معلمان و استادان دانشگاهي واكسينه شوند تا بتوانند 
كالس برگزار كنند«. سيدحامد بركاتي، مديركل دفتر 
سالمت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت نيز 
مي گويد: »ســركالس رفتن و تجمــع بچه ها، هنگام 
ورود و خروج به مدرسه اســت و دومي تجمع ابتداي 
صبح و هنگام ظهر از موارد نگران كننده در بازگشايي 
مدارس است. با بازگشايي و تعطيلي مدارس در سيستم 
حمل ونقل عمومي ازدحام هايي رخ مي دهد. برنامه اين 
است كه بتوانيم تا مهرماه اســتانداردهاي الزم را براي 
بازگشايي مدارس عملي كنيم و ابتدا به سراغ گروه هاي 
در معرض خطر و كاركنان و معلمــان مدارس برويم. 
سپس به مرور معلمان را واكسينه كنيم و مطابق سند 
ملي واكسيناسيون روند تزريق واكسن كه از سالمندان 
و بيماران خاص آغاز شده به مرور و تا قبل از بازگشايي 

مدارس به كاركنان و معلمان مدارس برسد«.

احتمال بازگشــايي مدارس در شــهرهاي كم خطر يا  به اصطالح سفيد از 27ارديبهشــت دوباره مطرح شد. ارديبهشت
رضوان حكيم زاده، معــاون آمــوزش ابتدايي وزارت 
آموزش و پرورش گفته بود درصورت تصميم بر ادامه تعطيالت از طريق آموزش هاي تلويزيوني 
و فضاي مجازي روند آموزش دانش آموزان و برگزاري امتحانات پيگيري مي شود. اگر هم وزارت 
بهداشت تأكيد كند كه مخاطره اي وجود ندارد و مدارس امكان بازگشايي دارند، اين كار را انجام 

مي دهيم.

اين در حالي است كه چنين رخ نداد و حكيم زاده در خردادماه همين  سال اعالم كرد كه به دنبال غني سازي آموزش با استفاده از بستر فضاي خرداد
آموزش آنالين و مدرسه تلويزيوني در كنار آموزش حضوري هستند. او 
گفت كه آموزش و پرورش در شرايطي قرار گرفته بود كه يا بايد آموزش را تداوم مي داد يا به كلي 
ســال تحصيلي را لغو مي كرد. او حتي گفت كه با وجود 30 دانش آموز در يك كالس نمي توان 
فاصله گذاري اجتماعي را رعايت كرد و شايد گفته شود به جاي اينكه دانش آموزان، 5روز در هفته 
به مدرسه بيايند، از بستر فضاي مجازي با روش آموزش معكوس استفاده شده و 10 نفر هر كدام 
2روز براي رفع اشكال و تثبيت و تعميق يادگيري به مدرسه بروند. مدل حضور تغيير خواهد كرد 
و احتماال در زمان آموزش هم با توجه به شروع برنامه درسي تغييراتي را ايجاد كنيم كه نگراني 

خانواده ها نيز برطرف شود و در عين حال از سالمتي بچه ها اطمينان حاصل كنيم.

مرداد ماه سال گذشته بود كه زمان قطعي بازگشايي مدارس اعالم شد؛  15 شهريور. وزير آموزش و پرورش با اشاره به اينكه بازگشايي مدارس مرداد
قطعي اســت، گفت كه آموزش ها بنا بر شرايط به سه شكل حضوري، 
نيمه حضوري و غيرحضوري خواهد بود و بازماندگان از تحصيل هم به هر طريق ممكن بايد به 
مدرسه بازگردانده شوند و شرايط كرونا نبايد فرصتي براي جدايي كودكان از آموزش و مدرسه 

ايجاد كند.

اما خيلي زود شهريورماه از راه رسيد و وعده  وزير براي بازگشايي مدارس  عملي نشد! به عبارتي، اين ســتاد ملي مقابله با بيماري كرونا بود كه شهريور
تصميمات نهايي را اتخاذ مي   كرد. حاجي ميرزايي برنامه هاي وزارتخانه 
براي آغاز ســال تحصيلي جديد را اينطور اعالم كرده بود: در مراكز و شــهرهاي پرجمعيت، 
كالس هاي مدارس به صــورت مجازي، در مراكــز خلوت چون روســتاها كالس  ها با رعايت 

پروتكل هاي بهداشتي به صورت حضوري و تعدادي كه به شبكه »شاد« و تلويزيون دسترسي 
دارند، از اين طريق برنامه هاي آموزش شــان را پيگيري كنند. اما حســين فالحي، سخنگوي 
كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، گفته بود تصميم گيري درباره بازگشايي مدارس در آغاز 

سال جديد تحصيلي را در كميسيون آموزش مورد بررسي قرار مي دهند.

مهر، آبان و آذر گذشــت. دي ماه 1399خبر رســيد كه از ابتداي بهمن ماه  مدارس زير 50 نفر بازگشــايي مي شــود. وزير آموزش و پرورش، آموزش دی
دانش آموزان مناطــق آبي و زرد را در مدارس زيــر50 نفر در همه پايه هاي 
تحصيلي و مدارس باالي 50 نفر فقط در پايه هاي اول و دوم ابتدايي از يكم بهمن حضوري اعالم 
كرد. به مدارس ابالغ شد كه تشكيل كالس ها با رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي و حداكثر تعداد 
دانش آموزان در هر كالس 10 نفر تشكيل شود. اين موضوع در حالي از سوي وزير آموزش و پرورش 
مطرح شد كه مسعود مرداني، عضو كميته علمي ســتاد مقابله با كرونا روز قبل از اين خبر بر اين 
موضوع تأكيد كرده بود كه در اپيدمي ها مدارس آخرين مكان هايي هستند كه بازگشايي مي شوند.

30بهمن 99، وزير آموزش و پرورش، بازگشايي مدارس را با تصميم  ستاد ملي مقابله با كرونا دانست. محسن حاجي ميرزايي گفت كه هر اسفند
كجا كه دانش آموزان دسترســي به اينترنت ندارند، آموزش تعطيل 
نشده و براي تهيه و تامين تبلت و گوشــي براي دانش آموزان منابعي از سوي وزارت آموزش و 
پرورش وجود ندارد و بايد از ساير منابع تامين شــود. وزير آموزش و پرورش با تأكيد بر اينكه 
دسترسي نداشــتن به اينترنت به معناي دسترسي نداشــتن به آموزش نيست، گفت: به طرق 

مختلف دانش آموزان را از آموزش بهره مند مي كنيم.

همه اقدامات
 برای آموزش چهره به چهره

معلم ها در فاز سوم واكسيناسيون قرار دارند و قرار است از مردادماه واكسينه  شوند
آموزش و پرورش هم مانند بســياري از بخش هاي 
ديگر، دو سال پياپي ناشناخته بحران قرن را با تمام 
فراز و نشيب هايش تجربه كرد. كرونا در اواخر 98و 
اوج گرفتنش در ابتداي 99موجب تعطيلي مدارس 
شد وتا مدتي رشته ارتباطي بين معلم و دانش آموز 
كه از اركان اصلي آموزش بود قطع شد اما كم كم شرايط به گونه اي پيش رفت كه 
آموزش و پرورش به ناچار مسير جديدي را براي آموزش در پيش گرفت وآن  
دنبال كردن تدريس از طريق فضاي مجازي بــود. اما با وجود همه ظرفيت ها و 
امكانات، اين روشن بود كه هيچ آموزشي جايگزين آموزش حضوري نخواهد 
بود و طبق پژوهش هاي متعدد با وجود همه زيرساخت هاي دسترسي به فضاي 
مجازي براي دانش آموزان و معلم ها، باز هم حداكثر بازدهي از اين طريق 50درصد 
است. بنابراين با شروع واكسيناسيون در ايران و واكسينه شدن گروه هاي سني 
به ترتيب اولويت، يكي از مطالبات وزارت آموزش و پرورش در ديدار با مسئوالن 
وزارت بهداشــت و درمان اين بود كه گروه هاي آموزشي هم به عنوان مشاغل 
پرخطر در فاز سوم واكسيناســيون در اولويت واكسينه شدن قرار بگيرند تا 

وزارت آموزش و پرورش بتواند در مهر 1400اقدام به بازگشايي مدارس و آموزش 
به صورت حضوري كند. وزارت بهداشــت با اين موضوع موافقت كرده و قرار 
است معلم ها در فاز سوم واكسيناسيون كرونا واكسينه شوند. واكسيناسيون 
عالوه بر كاهش خطرات ناشي از انتقال كوويد-19و باالبردن ايمني و سالمت 
معلم ها و كادر آموزشي، دغدغه والدين و دانش آموزان را براي آموزش حضوري 
تا حد زيادي كاهش خواهد داد و با رعايت پروتكل هاي بهداشتي از سوي كادر 
آموزشي، دانش آموزان حضور پررنگ تري در مدرسه خواهند داشت. البته طبق 
گفته وزير آموزش و پرورش اگر تا مهرماه مصونيت جمعي ايجاد شــده باشد، 
مدارس بازگشايي مي شوند و اگر اينطور نباشد، روش غيرحضوري ادامه خواهد 
داشت. طبق اعالم وزارت بهداشت، برنامه ريزي براي واكسيناسيون معلم ها و 
كادر آموزشي آموزش و پرورش براساس تعداد واكسن هاي وارداتي يا توليد 
داخل انجام خواهد شد. در ادامه به زمان آغاز واكسيناسيون اين گروه، همچنين 
دانش آموزان، شرايط احتمالي بازگشايي مدارس پس از واكسن، مرور وعده هاي 
داده شده  پيشين، برنامه كشورهاي ديگر درباره واكسينه كردن معلم ها و روند 

بازگشايي مدارس در اين كشورها اشاره خواهيم كرد.

كشورهايی كه معلمان  در اولويت  
اول واكسيناسيون قرار ندارند 

با توجه به اينكه بسياري از كشورها بر اين باورند كه معلمان، كارورزان خط 
مقدم هستند و بايد در اولويت قرار گيرند، اما بسياري از كشورها نيز به اين 
مسئله اعتقادي ندارند و ساير مردم را براساس نياز در اولويت قرار مي دهند. 
برخي از مسئوالن و سران اين كشورها غيرحضوري بودن كالس ها را دليل بر 
اولويت نداشتن كادر آموزشي مي دانند. اما بسياري از معلمان معتقدند كه اين 
امر، معلمان را در معرض خطرات زيادي قرار مي دهد و درصورت بازگشايي 
مدارس، تدريس در كالس هاي درســي كه اغلب تهويه خوبي ندارند و حفظ 
فاصله اجتماعي اگر غيرممكن نباشــد دشوار اســت. اكثر كشورها تمايل 
دارند كاركنان مراقبت هاي بهداشتي و افراد مسن را در اولويت قرار دهند، 
زيرا معتقدند كه اين گروه در معرض خطر قرار دارند. آدري آزوالي، مديركل 
يونســكو در بيانيه مشــتركي با ديويد ادواردز دبير كل آموزش بين الملل 
مي گويد: »معلمان و پرسنل پشتيباني در خط مقدم هستند. اكنون كالس ها 
به صورت آنالين برگزار مي شوند اما بايد معلمان خود را براي بازگشت آماده 
كنند و وقتي مدارس مجدداً باز شوند، معلمان با شجاعت به كالس برمي گردند. 
همه معلمان بايد براي واكسيناســيون در اولويت قرار گيرند«. گروه ويژه اي 
از معلمان نيز اعالم كردند كه با وجود فوريت محافظت از معلمان و ســاير 
پرسنل آموزش و پرورش و تالش جامعه جهاني براي ارتقاي اولويت خود براي 
واكسيناســيون، در برنامه هاي ملي اولويت بندي نمي شوند كه بخشي از آن 

به دليل آهسته بودن گسترش جهاني است.

مروری بر 
وعده های پيشين 
درباره بازگشايی 

مدارس

در همه اين مــدت و در طول 2ســال تحصيلي كه  تصميمات متفاوتي براي حضــور دانش آموزان در و اما مهر
مدارس طراحي شده است، هيچ يك به نتيجه نرسيده 
است. از آنجا كه با افت يك دوره سخت همه گيري ما به 
سرعت وارد پيك بعدي شده ايم، اين امر تا امروز به تعويق افتاده است. اما آموزش 
و پرورش حاال در آستانه سال تحصيلي جديد به فكر آن است كه با واكسينه كردن 
معلمان، مهر 1400را با بازگشايي مدارس پس از جدايي طوالني دانش آموزان از 

مدارس آغاز كند.

با همه گيري ويــروس كرونا و تعطيلي هاي بهمن و اســفندماه 1398، اميد بر اين بود كه پــس از تعطيالت نوروز 
1399مدارس بازگشايي شود. عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كشور نيز در جلسه هيأت دولت گفته بود كه اميدوار است 
تا 20 فروردين، مدارس، دانشگاه ها و ادارات بازگشايي شوند. اما در همان جلسه حسن روحاني گفت كه فعال تصميم بر اين 
است كه در بخش آموزش به استثناي آموزش تكميلي)مخصوصا دكترا( كه از 30فروردين حضوري خواهد بود، مدارس و مقطع 

كارشناسي دانشگاه ها تا 30 فروردين همچنان تعطيل باشند.
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واکسیناسیون

 معلم ها و بازگشایی 

 مدارس

این شماره

با توجه به با اهميت شمردن واكسيناسيون كادر آموزشي در جهان، بسياري از 
كشورها برآن شدند تا واكسيناسيون معلمان را در اولويت اول قرار دهند. از مجموع 
كشورهاي دنيا در 76كشور، معلمان را در اولويت  دريافت واكسن كرونا قرار داده اند 

و در 13كشور نيز ازجمله چين، روسيه، كامبوج، ويتنام، بالروس، جمهوري كنگو، 
گامبيا، جامائيكا، مراكش، قطر، رواندا، اوگاندا، امارات متحده عربي و جمهوري هاي 
آسياي ميانه قرقيزستان، تاجيكستان، تركمنستان و ازبكستان اولويت اول خود را 

به اين قشر اختصاص داده اند

فرانسه
فرانســه حدود 900هزار معلم خود را در 
اولويت اول واكسيناســيون قرار نداد. 
واكسيناسيون كرونا در افراد باالي 75سال، 
كادر درمان و 2ميليــون نفر از افراد 50تا 
64سال كه بيماري هاي زمينه اي )ديابت، 
فشارخون، سابقه ســرطان و ...( دارند و 
همچنين افراد بين 65-75سال كه اين 
بيماري ها را دارنــد، در اولويت اول قرار 
دارند. جامعه مدرســان فرانسه به اينكه 
واكسيناسيون آنها در اولويت قرار نگرفته 
است معترضند زيرا آنها معتقدند كه در 
برابر سرفه ها و آبريزش بيني دانش آموزان 
كم سن، در خطر قرار دارند. ژان- ميشل 
بالنكه، وزير آموزش فرانسه اوايل دي ماه 
99گفته بود كه اميدوار اســت معلمان 
بتوانند حداكثر تا فروردين 1400واكسينه 
شوند. سپس وي زمان آن را به ارديبهشت 
1400موكول كرد تا اينكه دولت توضيح داد 

معلمان اصال در اولويت نيستند.

اسپانيا
اسپانيا نيز جزو كشــورهايي است كه 
اولويت اولش معلمــان نبودند و آنها 
در رده دوم قرار گرفته اند. در اســپانيا 
واكسيناســيون معلمــان ابتدايي و 
متوســطه اواخر بهمن 99آغاز شد. اما 
كادر درمان در اولويت قرار دارند و موج 
دوم واكسيناسيون به آنها تعلق دارد. 
از زمان آغاز سال تحصيلي در شهريور 
99، اســپانيا مدارس خــود را تعطيل 
نكرده اســت. اين امر به ويژه به علت 
غيبت طوالني مــدت دانش آموزان در 
موج نخست كروناست كه از اسفند 98تا 

شهريور 99از كالس ها دور بودند.

روسيه
در روسيه، اطمينان نداشتن به واكسن، 
تالش براي واكسيناسيون معلمان را با 
وجود اولويت باالي آنها در كنار كاركنان 
پزشكي و مددكاران اجتماعي، در مراحل 
اوليه واكسيناسيون دسته جمعي دچار 

اختالل كرده است.

آرژانتين، غنا و جمهوری چك
در آرژانتين، غنــا و جمهوري چك هم 
كمترين احترام را بــراي معلمان قائل 
هســتند و اين گروه را در اولويت اول 
دريافت واكسن قرار نداده اند و معلمان در 
برنامه هاي ملي براي اولويت بندي واكسن 

به جايگاه پايين تري سقوط كرده اند.

اندونزی
در اندونزي، معلمان به همراه افراد مسن، 
گروه اولويت دوم را در طرح ملي رونمايي 

تشكيل مي دهند. اين كشور قصد دارد تا  
ماه هاي خرداد و تير سال 1400، 5ميليون 

معلم را واكسينه كند.

آفريقای جنوبی
معلمان در آفريقاي جنوبي بعد از افسران 
پليس، افراد در محيط هاي مختلف مانند 
زندان ها و پناهگاه ها، افراد 60سال به باال 
و افراد با بيماري هاي مختلف، در اولويت 

دوم قرار دارند.

برزيل 
در برزيل معلمان را با كارمندان امنيتي و 
كارمندان زندان گروه بندي كرده اند كه منجر 
به اعتصاب در سائوپائولو شده و در اعتراض 
به ساير مســائل، نگراني هاي بهداشتي 

معلمان در مدارس هم قيد شده است.

بوليوی
در بوليوي براي واكسيناسيون جدول 
زماني تعيين شده است، اما با توجه به 
سناريوي كمبود واكسن، تاكنون هيچ 
اولويتي براي واكسيناســيون معلمان 

درنظر گرفته نشده است.

پرو
كشــور پرو كه با كمبود واكسن مواجه 
است، واكسيناسيون از 21بهمن 99آغاز 
شد و خط اول كادر درمان، كادر نظاميان 
و نيرو هاي پليس در اولويت قرار گرفتند. 
از 15اسفند 99نيز افراد باالي 80سال 
واكسينه شــدند. اين اتفاق بحث هاي 
زيادي در اين كشور به راه انداخته است 
اما با وجود اين بحث ها، به دليل ميزان 
بــاالي ابتال و برگــزاري غيرحضوري 
كالس هاي درس، معلمــان در مرحله 

نخست واكسيناسيون قرار نمي گيرند.

كانادا و نيوزلند
كانادا و نيوزلند از آن دسته از كشورهايي 
هســتند كه با وجود اينكه تدريس نيز 
در آنجا نســبتًا مورد احترام است اما 
معلمانشان را در اولويت دريافت واكسن 

قرار نداده اند.

كلمبيا و تركيه
دركشــورهاي كلمبيا و تركيه معلمان 
در اولويت دوم واكسيناســيون قرار 

مي گيرند.

وژ، فنالند و سوئد نر
نروژ، فنالند و سوئد اين سه كشور اروپاي 
شمالي اولويت واكسيناســيون را به 

معلمان يا استادان ندادند.

وضعيت واكسيناسيون معلم ها در كشورهاي ديگر چگونه است؟

پشتيبانی از كارورزان 
خط مقدم آموزش

درحالي كه بسياري از كشورها با برنامه هاي گسترده براي واكسيناسيون جمعيت خود در برابر كوويد-19پيش مي روند، 
نياز فوري به واكسيناسيون معلمان مطرح شده است. اين در حالي است كه در فروردين 99بيشتر مدارس جهان تعطيل 
شدند و الزم است براي تسريع در بازگشايي مدارس، كشــورها تمام اقدامات الزم براي محافظت از سالمتي، ايمني و 

سالمتي معلمان را انجام دهند.
مديركل يونسكو بازگشايي مدارس را با حفظ ايمني و بازنگه داشتن آنها تا جاي ممكن را يك ضرورت دانسته و معتقد است 
كه معلمان و پرسنل پشتيباني آموزش بايد به عنوان يك گروه اولويت دار درنظر گرفته شوند. با توجه به نشست آموزش 
جهاني كه در مهر99از سوي يونسكو برگزارشد، سران كشــورها و وزرا متعهد شدند از همه معلمان و پرسنل آموزش و 
پرورش به عنوان كارورزان خط مقدم پشتيباني كنند و سالمت و ايمني آنها را در اولويت قرار دهند تا اطمينان حاصل شود 

كه مدارس مي توانند با خيال راحت براي آموزش حضوري بازگشايي شوند.

85 كشور  
 فقير

 تا   قبل   از  سال 2023   
واكسينه    نمی شوند

آمارهاي جدید نشــان مي دهد كه دو سوم 
كشــورهاي فقير با كاهش بودجه آموزش 
مواجــه خواهنــد شــد و بــدون همــكاري 
بين المللي بيشتر، بيش از 85كشور فقير 
به واكســن ویروس كرونا تا قبل از ســال 

2023 دسترسي نخواهند داشت.

آمريكا
در آمريكا، پس از كادر درمان و خانه سالمندان، معلمان در اولويت قرار دارند. در اين كشور از 

همه ايالت ها خواسته شده كه در تالش براي واكسيناسيون، معلمان را در اولويت قرار دهند. 
مطابق با اين هدف تمام معلمان دوره پيش دبســتاني و كارورزان مراقبت از كودكان، 

نخستين دوزهاي خود را تا اواسط فروردين 1400دريافت كردند.30ايالت آمريكا 
واكسيناسيون معلمان را در فروردين 1400آغاز و همه مدرسان تا اواسط فروردين 1400دست كم يك 

دوز واكسن را دريافت كرده اند.

ايتاليا
در ايتاليا معلمان در كنار كادر درمان، ارتش، مسئوالن خانه هاي 
سالمندان و افراد باالي 80ســال، در اولويت قرار دارند. بنابر 

اعالم وزارت بهداشــت ايتاليا، تا اواســط فروردين1400، 
532هزار و 50معلم و كادر آموزشــي دست كم يك دوز 

واكسن دريافت كرده اند. در مجموع 6ميليون و 200هزار دوز براي همه افراد در 
اولويت، تزريق شده است.

آلمان
در آلمان كــه تدريس براســاس مقررات 

ايالت هاي منطقه اي است، وزير بهداشت و 
همكارانش در ايالت هاي منطقه اي توافق 
كردند  كه معلمان مدارس ابتدايي براي 
واكسيناســيون در اولويت قرار گيرند. در ايالت مكلنبورگ - 
فورپومرن و نيدرزاكسن واكسيناسيون معلمان انجام شده است. 

در ايالت بايرن اين واكسيناسيون از ارديبهشت 1400آغاز شد و 
در نوردراين-وستفالن كه پرجمعيت ترين ايالت منطقه اي آلمان 

است، معلمان بايد همچنان صبور باشند.

پرتغال
در پرتغال، اواســط فروردين 1400مقامات بهداشتي اين 

كشــور معلمان و كادر آموزشــي را در اولويت قرار دادند. 
واكسيناسيون كادر مهد كودك ها و مدارس ابتدايي از اواخر 

ارديبهشت 1400آغاز شده است. در پرتغال در كنار كادر درمان 
و آموزش، نيروهاي امنيتي نيز جزو شغل هاي داراي اولويت هستند كه واكسينه مي شوند.

شيلی
در شيلي هم به منظور بازگشايي مدارس در آغاز سال تحصيلي در اواسط فروردين 

1400، واكسيناسيون از نيمه بهمن سال 99آغاز شد. 513هزار و 621معلم و اعضاي كادر 
آموزشي واكسينه شدند. شيلي در برنامه واكسيناسيون معلمان نسبتاً موفق بوده است. 

دولت شيلي براي آمادگي براي بازگشت به كالس ها، معلمان و كاركنان آموزش و پرورش 
را از همان اوايل واكسيناسيون گسترده در اين كشور گنجانده بود.

هند
در دهلي نو در هند، معلمان و كادر آموزشي به عنوان كارورزان خط مقدم براساس اولويت واكسينه 
شدند. الزم به ذكر است كه صنعت توليد واكسن در هند بسيار گسترده و پيشرو است و هم اكنون 
شركت سروم مسئوليت توليد ميليون ها دوز واكسن كرونا با همكاري ديگر شركت ها را برعهده دارد. 
اين كشور در توليد واكسن كارنامه اي قوي دارد و 60درصد از واكسن هاي جهان در اين كشور توليد 

مي شود. هند بزرگ ترين برنامه ايمن سازي  را در دنيا دارد.

ويتنام
در ويتنام، معلمان از اولويت باالتري برخوردار هستند زيرا در همان گروه با افراد مسن و افراد مبتال 
به بيماري هاي مزمن، همراه با ساير كارورزان ارائه دهنده خدمات ضروري و ديپلمات ها واكسينه 

مي شوند.

انگلستان
 در انگلستان، معلمان به همراه ارتش، كارمندان سيستم قضايي، كارگران حمل ونقل و كارمندان 
عمومي در اولويت اول قرار دارند. برخي با ارائه يك دادخواست آنالين به مجلس اين رتبه بندي را 

زير سؤال بردند و خواستند معلمان در اولويت اول اين فهرست قرار گيرند.

بنگالدش
بنگالدش در اوايل بهمن 99اعالم كرد كه همه معلمان ابتدايي واكسينه شدند و در پايان همان ماه 
معلمان زير40 سال كه در فهرست اداره بهداشــت ثبت نام كرده اند نيز براي واكسيناسيون اقدام 

كردند.

سنگاپور
وزارت آموزش و پرورش در سنگاپور اعالم كرد كه واكسيناسيون 150هزار معلم و ساير كاركنان از 
اوايل اسفند 99آغاز شد. جالب است بدانيد شركت آلماني بايون تك )BioNTech SE( قصد دارد 
تا سال 2023ميالدي مركز عمليات و كارخانه جديدي را در كشور سنگاپور راه اندازي كند كه به عنوان 
نخستين مركز توزيع اين شركت در آسيا و اقيانوسيه، زنجيره تامين واكسن توليد شده توسط اين 

شركت )واكسن هاي mRNA( را تقويت كند.

واندا و كنيا ر
رواندا با حمايت سازمان ملل متحد، در ابتداي اسفند 99، 347هزار واكسن دريافت كرد و معلمان را 
به عنوان كارورزان خط مقدم در اولويت قرار داد. كنيا نيز معلمان را در يك گروه با اولويت باال قبل از 

بيماران و باالي 58سال قرار داد.

مدرسههابازميشوند؟
هنوز هيچ چيز قطعي و روشن نيست. گفته مي شود مسئوالن همچنان، 
حداقل براي گروه هاي سني پايين به دنبال نظام مراقبت هستند. مديركل 
دفتر سالمت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت مي گويد: »اگر 
قرار باشد پس از بازگشــايي مدارس، تصميمي گرفته شود بايد مبتني 
بر مدرسه باشد، نه استاني و كشوري، چون با گسترش واكسيناسيون 
احتمال مي دهيم هموطناني، مانند گذشته شيوه نامه ها را رعايت  نكنند«. 
از سويي اين احتمال وجود دارد كه مانند سال هاي گذشته، از ابتداي پاييز 
آنفلوآنزا شيوع پيدا كند. شايد همين دليل خوبي باشد براي اينكه زودتر 
درباره واكسيناسيون اين گروه سني نيز فكري شود. شايد اين نيز وظيفه 
دولت باشد كه مدرسه را ايمن كند تا دانش آموزان بتوانند در محيط خود 
به زيست طبيعي و اجتماعي شان ادامه دهند؛ امري كه حاجي ميرزايي در 
پاسخ به سؤال آغاز سال تحصيلي 1400 مي گويد: »اگر بنا باشد از ابتداي 
مهرماه سال جاري، كالس ها به صورت حضوري برگزار شوند، بايد حتما 
فرهنگيان جزو اولويت دريافت واكسن كرونا قرار داده شوند؛ ما اميدواريم 
براي آغاز سال تحصيلي اين موضوع نهايي شود«. همانطور كه پيداست 
درصورت واكسيناسيون، تازه گام بعدي درباره بازگشايي مدارس برداشته 
خواهد شد؛ واكسينه كردن دانش آموزان يا ادامه درس هاي غيرحضوري.

ث
مك
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مهر1400در هاله اي از ابهام
خانواده ها از بازگشايي مدرسه ها در مهر 1400استقبال مي كنند؟ 

سال تحصيلي 1399- 1400سرانجام 
به پايان رسيد و مادرها نفس راحتي 
كشيدند. در بيشتر خانواده هايي كه 
دانش آموز دبستاني داشتند از مهر پارسال، مادرها دست كم روزي 2ساعت 
پا به پاي فرزندانشــان كنار لپ تاپ و تبلت و گوشي نشستند، نگاه به صفحه 
دوختند و گوش به صداي معلم سپردند تا هم درس ها و هم روش آموزش را 
ياد بگيرند و بتوانند مشكالت درسي بچه ها را حل كنند. براي بيشتر آنها بعد 
از كالس تازه مرحله سخت تر انجام تكاليف شروع مي شد كه گاهي تمام روز 
مادران را تحت تأثير قرار مي داد. گرچه با همه اين سختي ها، اغلب خانواده ها 
در مخالفت با حضور فرزندانشان در مدارس متفق القول بودند و سال تحصيلي 
گذشته حتي براي دانشجويان دانشگاه ها هم با آموزش هاي از راه دور برگزار 
شد. حاال ســال تحصيلي براي دانش آموزان دبســتاني به پايان رسيده و 
خانواده ها حين اســتراحت و فراغت خود از 8 ماه سخت، گوشه چشمي هم 
به اخبار واكسيناسيون و اما و اگرهاي بازگشايي مدارس در اول مهر دارند. 
واقعيت اين است كه خبرهاي خوشــحال كننده در اين زمينه زياد نيست. 
واكسيناسيون كادر آموزشي در دستور كار وزارت بهداشت و آموزش و پرورش 
قرار گرفته اما درباره تزريق واكسن به ديگر اقشار از جمله دانش آموزان، هنوز 
چيزي اعالم نشده است. خبر واكسيناســيون معلمان، احتمال بازگشايي 
مدارس و پيگيري آموزش به شكل حضوري را پررنگ تر كرده و اينكه در اين 
ميان خانواده ها از اين اقدام استقبال مي كنند يا خير، پرسشي است كه آن را با 
چند تن از مادران كه دانش آموزان مقطع ابتدايي داشتند، در ميان گذاشتيم.

صد درصد مخالفم
نگراني مادران داراي فرزندان و دانش آموزان دبيرستاني براي بازگشايي مدارس 
كمي كمتر اســت چون معتقدند بچه ها طي يك سال گذشــته ياد گرفته اند از 
خودشان مراقبت كنند اما بيشتر مادراني كه دانش آموزان دبستاني دارند معتقدند 
محيط مدرسه هنوز براي فرزندانشان امن نيست. سميرا مادري است كه دو پسرش 
در مقطع ابتدايي تحصيل مي كنند. او كه به شــدت با حضوري شدن آموزش ها 
مخالف است مي گويد: به هيچ عنوان از بازگشايي مدارس استقبال نمي كنم چون 
حتي اگر مدرسه هم همه پروتكل ها را رعايت كند بچه ها نمي توانند با هم همبازي 
نشوند. سميرا ادامه مي دهد: نمي شــود از بچه ها انتظار داشت دائم دستشان را 
بشويند و مواظب باشند كه دست كثيفشان را به صورتشان نزنند. شايد دوره هاي 
راهنمايي و متوسطه بتوانند رعايت كنند اما كوچك ترها فراموش مي كنند و اين 

برايشان خطرناك است.

مدارس دولتي خطرناك ترند
پرجمعيت بودن مدارس دولتي نگراني خانواده هايي را كه نمي خواهند يا نمي توانند 
فرزندانشان را در مدارس غيردولتي ثبت نام كنند، بيشتر كرده است. سيما حسيني 
مادري است كه دخترش امسال كالس دوم را به صورت آنالين گذرانده و بايد به 
كالس ســوم برود. او كه فرزندش را از كالس اول در مدرسه دولتي ثبت نام كرده 
مي گويد: در كالس هاي مــدارس دولتي حداقل 3۵ تــا40 دانش آموز كنار هم 
مي نشينند و هر مدرسه حداقل 10 كالس دارد. غير از خطراتي كه كنار هم نشستن 
30تا 40كودك با شرايط مختلف بهداشتي دارد، در حياط مدرسه هم زنگ تفريح ها 
400دانش آموز بايد از آب خوري و دستشويي مشترك با وضعيت بهداشتي نامعلوم 
استفاده كنند. اين كار براي بچه هايي كه حتي 9ســاله هم نشده اند و يك سال 

گذشته را هم در محيط امن خانه گذرانده اند بسيار خطرناك است.

تا واكسن نزنند، بچه ها را نمي فرستيم
فاطمه، مادري كه دانش آمــوز كالس ســومي دارد، هنوز نگران آلوده شــدن و 
بيماري بچه هاســت. او مي گويد: »به نظر من تا وقتي كه وضعيت واكسيناسيون 
كرونا مشخص نيست بهتر است مدارس را يك سال ديگر تعطيل كنند«. البته او از 
آموزش هاي آنالين هم دل خوشي ندارد و معتقد است با آموزش هاي آنالين يادگيري 
دانش آموزان باال نيســت، اما فكر مي كند براي آموزش حضوري هنوز نگراني هاي 
زيادي وجود دارد و همين آموزش هاي نصفه ونيمه فعال و در شرايط موجود بهتر از 
حضور بچه ها در مدارس است. سهيال از مادران ديگري است كه به پرسش ما پاسخ 
مي دهد. او از بازگشايي مدارس استقبال نمي كند و مي گويد:»من حتي فرزندم را 
براي آشنايي با معلم هم به مدرسه نمي برم، چون با وجود ويروس كرونا حضور در 
مدرسه براي فرزندم خطر دارد و به ريسك آن نيز نمي ارزد، بنابراين خودم به فرزندم 

آموزش مي دهم و آموزش را از فضاي مجازي و تلويزيون دنبال مي كنم«.

به شرط رعايت پروتكل ها، موافقيم
اما بازگشايي مدارس موافقاني هم دارد. ســارا يكي از مادران موافق با بازگشايي 
مدارس است. او مي گويد: »من اعتقاد دارم با رعايت پروتكل هاي بهداشتي حضور 
دانش آموزان در مدارس ايرادي ندارد، زيرا اگر فرزندم يك سال ديگر هم به مدرسه 
نرود، درس خواندن را به كلي فراموش مي كند و آن را جدي نمي گيرد«. او ادامه 
مي دهد: »من به فرزندم تأكيد مي كنم ماســك را برندارد، اما مدارس هم بايد از 
تب سنج و محلول ضدعفوني استفاده كنند. اگر محيط ضدعفوني شده باشد ايرادي 

براي آموزش حضوري نمي بينم«.

حضور در مدرسه براي بهبود روحيه بچه ها 
آناهيتا مــادر دانش آموز پايه چهارم ابتدايي يكي از مادراني اســت كه با آموزش 
حضوري براي ســال جديد تحصيلي موافق اســت، اما با شرط و شــروط. او در 
اين باره مي گويد:»در شرايط كرونا كه نمي توانيم فرزندانمان را به باشگاه، پارك 
و تفريح ببريم مدرسه مي تواند به فرزندان روحيه دهد، اما بايد تمام پروتكل هاي 
بهداشتي رعايت شود حتي الزم اســت به مادران آموزش داده شود تا در جلوي 
مدارس تجمع نكنند«. اين مادر اعتقاد دارد براي اينكه حضور بچه ها در مدرسه 
با خطرات كمتري همراه باشد الزم است در مدارس حتي جلوي در ورودي سالن 
مدرســه نيز موكت يا ابرهايي كه آب زيادي جذب نمي كنند، تعبيه شود كه به 
الكل يا كلر رقيق آغشته شده باشد و كف كفش هاي دانش آموزان ضدعفوني شود 
تا آلودگي را وارد محيط نكنند. همچنين بايد براي ورودي هر كالس درس يك 
دستگاه ضدعفوني نصب شود تا دانش آموزان هنگام ورود به كالس درس آلودگي 
 را با خود وارد نكنند. كالس هاي درس نيز بايد از تهويه مناســب برخوردار شوند. 
بعضي از خانواده ها هم هستند كه در يك سال گذشته خودشان و حتي فرزندانشان 
به كرونا مبتال شــده و بهبود يافته اند. شــيما باقري يكي از اين مادران است كه 
مي گويد: من شاغلم و طي ماه هاي گذشــته تمام اعضاي خانواده به كرونا مبتال 
شديم و تا مدتي ايمن هستيم، به همين دليل و به دليل مشكالت آموزش مجازي، 

براي ما راحت تر است كه بچه ها مدرسه بروند.

انتظار والدين از آموزش و پرورش
به نظر مي رســد به رغم مشــكالت زيادي كه آموزش مجازي دانش آموزان براي 
خانواده ها و به ويژه مادرها به همراه داشت، نگراني هاي خانواده ها هنوز پررنگ تر از آن 
است كه به راحتي به آموزش حضوري تن دهند و فرزندانشان را به مدرسه بفرستند. 
يكي از مهم ترين مطالبات خانواده هــا از وزارت آموزش و پرورش، برقراري محيط 

امن و ضدعفوني شدن مدارس است، زيرا سالمت دانش آموزان در اولويت است.

فتانه احدي 
روزنامه نگار

برگ آخر

يار دبستاني من 
فعاالن كسب و كارهاي وابسته به محيط هاي آموزشي اميدوارند با بازگشايي مدارس وضعيت فروش از ركود 

خارج شود. آنها به ويژه روي خريد والدين براي بچه هاي دبستاني حساب كرده اند
كرونا بيش از 2ميليون شغل را در ايران از بين برد كه بخشي 
از اين مشاغل از دست رفته، مربوط به محيط هاي آموزشي 
بودند چرا كه حيات كسب وكارهاي بســياري به پويايي 
مدرسه و دانشگاه، گره خورده است؛ از سوپرماركت هاي نزديك مدارس گرفته تا زيراكسي هاي 
داخل دانشــگاه ها، از دوزندگان مانتوهاي مدارس گرفته تا فروشــندگان لوازم التحرير و 
نوشت افزار و رانندگان ســرويس دانش آموزان. براي مثال سال گذشــته رئيس اتحاديه 
نوشت افزار درباره آسيب كرونا به هم صنفي هاي خود اعالم كرد كه بعضي واحدها تا 70درصد 
كاهش فروش را تجربه كرده اند.يا رانندگان سرويس مدارس، سال گذشته در همان يك هفته 
بازگشايي مدارس هم نتوانستند به كسب وكار خود برگردند چرا كه تعداد زيادي از خانواده ها 
ريسك سپردن فرزند خود به سرويس هاي مدارس را نمي پذيرفتند و ترجيح مي دادند خود 
فرزندشان را به مدرسه ببرند. حاال دوباره زمزمه بازگشايي مدارس براي مهر امسال آغاز شده و 
به نظر مي رسد واكسيناسيون اميدهايي را در دل رسته هاي شغلي آسيب ديده زنده كرده است.

همه اميد ما به مهر امسال است 
بازار لوازم التحرير آسيب بزرگي از كرونا ديد. 
محصليــن مقاطع مختلــف تحصيلي ديگر 
چندان مانند گذشته براي خريد لوازم التحرير 
به واحدهــاي صنفي مراجعــه نمي كنند و 
همين موضوع روند فــروش را در بعضي از 
مغازه ها حتي متوقف كرده است. در روزگاري 
نه چندان دور، با آغاز فصــل پاييز با بوي ماه 
مهر و بوي كتاب و دفترهــاي نو همراه بود، 
دغدغه دانش آموزان جلد كــردن كتاب ها 
بود و فكر والدين تأمين نوشت افزار، كاسبي 
صنف نوشــت افزار نيز داغ بود، گاهي تا روز 
31 شهريور هم فروشندگان تا پاسي از شب، 
فروش لوازم التحرير داشتند و يك روز طوالني 
را با دخل پر از پول به پايان مي رساندند، اما با 
ظهور كرونا گويا همه اين موارد بي معنا شده 
و دانش آموزان دبستاني تازه به سن تحصيل 
رســيده حتي دركي از اين روزهــا ندارند. 
موسي فرزانيان، رئيس اتحاديه نوشت افزار 
در اين باره به همشهري مي گويد:»همه اميد 
هم صنفي هاي من، بازگشايي مدارس است. 
اگر مدارس باز شود دوباره به مدار كسب وكار 

برمي گرديم. نمي شود گفت همه مشكالت 
حل مي شــود اما حداقل به مشكالت قبلي 
افزوده نمي شــود. بيش از يك سال است كه 
اجناس توليدكننده هاي مــا در انبار مانده 
و مهر ماه امســال تنها اميد آنها براي فروش 
اين جنس هاست«. او ادامه مي دهد: »شايد 
بعضي كاالها اگر يك سال ديگر هم در انبار 
بماند مثل دفتر، پاك كن يا مــداد و... دچار 
افت كيفيت نشــود اما اقالمي مثل خودكار، 
ماژيك و... بعد از گذشت يك سال از كيفيت 
مي افتد و تبديل بــه ضررهاي هنگفت براي 

توليد كننده مي شود«.
فرزانيان توضيح مي دهد:» مشــكل بعدي 
اين است كه اگر مهر مدارس باز شود، كرونا 
و تحريم همچنان حضور دارند و قدرت خريد 
مردم را نسبت به گذشته كم مي كنند و براي 
همين نمي توان گفت كه بازگشايي مدارس 
به تنهايي جبران خسارت اصناف نوشت افزار 
را خواهد كرد به خصوص كه تعداد زيادي از 
توليدكننده هاي داخلــي وام هايي گرفته اند 
كه در بازپرداخت اقســاط آن دچار مشكل 
هستند. خالصه همه حرف هاي من اين است 

كه تمام اميد ما به مهر امسال است«.
به ســطح شــهر اگر ســر بزني، مي بيني 
مغازه هــاي نوشــت افزار فروشــي چندان 
رونق ندارند. مســعود روشــني، فروشنده 
لوازم التحرير در محله سيدخندان تهران به 
همشهري مي گويد: »فروش من در دوسالي 
كه گذشــت بين 30تا 40درصد كمتر شد. 
مهرماه سال گذشــته من تقريبا نسبت به 
مهرماه 98، 40درصد كاهش فروش داشتم 
كه تالش كرديم با فعاليت در فضاي مجازي 
و آوردن كاالهــاي متفرفه مثل گلدان هاي 
روميزي، بازي هاي فكــري و... اين كاهش 
فروش را جبران كنيم«. اين فروشنده ادامه 
مي دهد:»حاال كــه زمزمه هاي باز شــدن 
مدارس دوباره به گوش مي خورد اميدوارم 
بعد از واكسيناســيون دوباره بازار فروش ما 
بهتر شــود«. اين فعال حوزه لوازم التحرير 
مي گويد:»با باز شدن مدارس دوباره احتماال 
جنس هاي خــود را به روزرســاني كنيم و 
پيش بيني مي كنم كه فروش لوازم التحرير 
به خصوص براي دبســتاني ها دوباره رونق 
بگيرد و اين 40درصد جبران شود. حداقل 
به ايــن اميد ايــن چند ماه را هم ســپري 

مي كنيم«.

آينده مبهم رانندگان سرويس
رانندگان ســرويس دانش آموزان و مدارس 
از نخســتين اقشــاري بودند كــه ناگهان 
متقاضي هاي خود را از دست دادند. از اوايل 
اسفند ماه ســال 98كه مدارس تعطيل شد، 
بيشتر اين راننده ها از كار بيكار شدند و بايد 
براي گذران معيشت خود فكري مي كردند. 
نتيجه اين اتفاق، عمومــا انتقال راننده ها به 
تاكســي هاي اينترنتي بود. زهرا باقري يكي 
از زناني اســت كه تا پيش از شــيوع كرونا 

آوين آزادي
روزنامهنگار

در شركت تعاوني ســرويس مدارس به كار 
مشغول بوده و حاال راننده آژانس  اينترنتي  
شــده اســت. او درباره وضعيت شغلي خود 
به همشــهري توضيح مي دهد:»مدارس كه 
تعطيل شد، مهم ترين آسيبي كه ما ديديم 
بالتكليفــي بود. من خودم در يك شــركت 
تعاوني سرويس مدارس به كار مشغول بودم 
و براي اين امر دفتري كرايه كرده بوديم كه 
اجاره آن ماهانه 10ميليون تومان بود. بعد از 
آغاز تعطيلي در اســفند ماه من و همكارانم 
تا شــهريور دفتر را نگه داشــتيم و اجاره آن 
را از جيب داديم چرا كه اميد به بازگشــايي 
داشتيم و مديران مدارس غيرانتفاعي مدام 
به ما مي گفتند كه تابستان مي توانيم دوباره 
به كار برگرديم و كالس هاي تابستاني تشكيل 
خواهد شد اما در نهايت نشد. من خودم كه 
نااميد شده بودم از همان زمان شروع به كار 
در اسنپ و تپ ســي كردم چرا كه درآمدم 
قطع شــده بود و هيچ كس هــم دلي براي 
ما نمي سوزاند. زمان گذشــت و گفتند كه 
مدارس در مهر باز مي شــوند. يك هفته هم 
باز شد اما براي ما سودي نداشت چرا كه اوليا 
بچه هايشــان را به ما نمي سپاردند و ترجيح 
مي دادند خودشــان آنها را به مدرسه ببرند 
تا خيالشــان از بابت پروتكل هاي بهداشتي 

راحت باشــد اما بعــد از يك هفتــه دوباره 
اعالم كردند كه مدارس بايد تعطيل شــوند 
و اندك دانش آموزي كه با ماشين ما جابه جا 

مي شدند هم خانه نشين شدند«.
باقري ادامه مي دهد: »چندين بار به آموزش 
و پرورش ســر زديم ما 1۵0راننده بوديم كه 
از اين تعداد 80راننده زن سرپرست خانوار 
بودند اما گوش شــنوايي بــراي حرف هاي 
ما وجود نداشــت. حاال دوباره به ما گفته اند 
كه مهر سال جاري مدرســه باز مي شود اما 
راســتش ما اميدي به اين بازگشايي نداريم 
و دفتر كارمان را هم به جايي با كرايه ماهانه 

كمتر منتقل كرده ايم«.
او مي گويد:»اگــر مــدارس باز شــود من 
و همكارانــم بــه شــغل مان برمي گرديم 
ولي حداقل مــن مي دانم كــه مجبورم در 
تاكسي هاي اينترنتي هم كار كنم كه بتوانم 
هم جبران تورم كنوني را كنم هم خســارت 
گذشته. از سوي ديگر با بازگشايي مدارس – 
از آنجا كه كرونا هنوز وجود دارد- به احتمال 
زياد ريزش شديد دانش آموز خواهيم داشت 
و خانواده هاي كمتري حاضر خواهند شد كه 
از سرويس مدرســه براي دانش آموزان خود 
استفاده كنند كه اين دوباره بر درآمد ما تأثير 

منفي خواهد گذاشت«.

نورا عباسي
روزنامه نگار

 خانواده ها راضي به بازگشايي مدارس نخواهند 
شد

ريحانــه كه در يكــي از مــدارس ابتدايــي اطراف 
تهران مشــغول فعاليت اســت، نگاه مثبتي به اين 
برنامه مشــترك آموزش و پرورش و وزارت بهداشت 
ندارد و معتقد اســت كه با توجه به ســرعت پايين 
واكسيناسيون در ايران، بعيد است كه به اين زودي 
نوبت به واكسن معلم ها و دانش آموزان برسد؛ »نگاه 
ما معلم ها به واكسيناسيون بسيار مثبت است اما اين 
نگراني وجود دارد كه وقتي واكسيناســيون عمومي 
انجام نشده است، آيا اين اقدام مي تواند چاره ساز باشد 
يا خير؟ در هر صورت چندبار در گروه مدرســه ما در 
مورد تزريق واكسن صحبت شــد و برخي از معلم ها 
اين نكته را مطرح كردند كه واكسن ها ابتدا به معلم ها 

تزريق خواهد شد.«
تجربه چند ماه اخير نشــان از ايــن واقعيت دارد كه 
واكنش به دريافت واكسن در جامعه متفاوت است، 
همانطور كه برخي از افراد مســن بر اساس اطالعات 
نادرســت تمايلي به دريافت واكســن نداشته اند، بر 
اساس گفته اين معلم با توجه به نبود واكسن مناسب 
براي افراد زير 18ســال، اين نگراني در ميان والدين 

دانش آموزان نيز وجود دارد.
او در اين رابطه توضيح داد:» برخي از والدين نسبت به 
واكسيناسيون فرزندانشان نگاه مثبتي ندارند، بعضي 
از آنها به طور كلي با واكســن مشكل دارند و تعدادي 
هم از نگراني نســبت به نبود واكســن مناسب براي 
دانش آموزان صحبت مي كنند. با توجه به شناختي 
كه از والدين به دست آورده ام بايد بگويم كه در شرايط 
فعلي و اگر قرار باشــد تنها معلم ها واكسن دريافت 
كنند، بايد بدانيم كه اكثر خانواده ها راضي به حضور 

فرزندانشان در مدارس نخواهند بود«.

 واكسيناسيون معلم ها به تنهايي چاره ساز نيست
زهرا يوســفي معلمي اســت كه با تكيه بر مشكالت 
آموزش مجازي، بازگشــايي مدارس را تنها راه حل 
مي داند و مي گويد كه از نظر او احتمال بازگشــايي 

مدارس بسيار باالست.
اين معلم نيز نبود واكسن مناسب براي دانش آموزان 
را مشــكل اصلي اين طرح مي داند چــرا كه » هنوز 
وضعيت واكسن براي زير 18ساله ها مشخص نيست 
و كشورهاي مختلف در حال تحقيق و بررسي موضوع 
هســتند، به همين دليل نمي توان با قطعيت گفت 

كه دانش آموزان در ايران چه زماني واكسن دريافت 
خواهند كرد. بر اساس اطالعاتي كه اعالم شده است، 
اميد داريم كه معلم ها در مرداد ماه واكســن دريافت 
كنند و هنوز نمي دانيم كه كادر آموزشــي هم شامل 

اين واكسيناسيون مي شوند يا خير.«
از نظر اين معلم با توجه به اينكــه آموزش و پرورش 
در تالش است از مهر ماه، زنگ شروع به  كار مدارس 
را به صدا دربياورد، معلم ها هم از واكســن استقبال 
مي كنند؛ چرا كه حضوري شدن كالس ها بدون حفظ 
سالمت معلم ها امري غيرمنطقي به نظر مي رسد اما 
»خانواده ها نگاه مثبتي به واكسن كودكان ندارند و از 
نظر من اين بخش از واكسيناسيون با سد خانواده ها 
همراه خواهد شد و به راحتي اجازه تزريق واكسن به 
فرزندشــان را صادر نخواهند كرد. اگر دانش آموزان 
واكسن نزنند و از اين روند به درستي استقبال نشود، 
بايد قبول كرد كه واكسيناسيون معلم ها به تنهايي 
نمي تواند مشكالت بازگشايي مدارس در دوران كرونا 

را برطرف كند.«

 بازگشايي مدارس دور از ذهن نيست اگر...
آموزش مجازي در ســال گذشــته در كنار مزاياي 

تجربه چند ماه 
اخير نشان از اين 
واقعيت دارد كه 

واكنش به دريافت 
واكسن در جامعه 

متفاوت است، 
همانطور كه برخي 

از افراد مسن بر 
اساس اطالعات 

نادرست تمايلي به 
دريافت واكسن 

نداشته اند، بر 
 اساس گفته

 برخي معلمان 
با توجه به نبود 

واكسن مناسب 
براي افراد زير 

18سال، اين 
نگراني در 

ميان والدين 
دانش آموزان نيز 

وجود دارد

خبر بازگشايي مدارس بعد از واكسيناسيون معلم ها و دانش آموزها هر چند از جانب معلم ها مورد استقبال قرار 
گرفته است اما برخي در رابطه با نگراني والدين نسبت به واكسيناسيون دانش آموزان هشدار مي دهند

مختلف در دوره كرونا با مشــكالت بسياري همراه معلم  مشتاق و خانواده  نگران
بوده و موجب كالفگي دانش آموزان و معلمان شده 
است، در اين ميان برخي از دانش آموزان نيز به دليل 
نداشــتن امكانات كافي از تحصيل محروم شده اند. 
از نظر محبوبه زين الدين اين اتفاقات موجب شــده 
است تا بسياري از والدين و معلم ها از تزريق واكسن 
و بازگشــايي مدارس اســتقبال كنند:» اگر روند 
واكسيناسيون منظم پيش برود و گروه هاي در خطر 
سيستم آموزشي مانند دانش آموزان، معلم ها و بخش 
اجرايي مدارس تا شهريور ماه به طور كامل واكسن را 
دريافت كنند، بازگشايي مدارس امري دور از ذهن 
نيســت. دلزدگي از آموزش مجازي تنها مختص به 
معلم ها نيست و بســياري از دانش آموزاني كه سال 
گذشته را با آموزش مجازي پشت سر گذاشتند نيز 
اذعان دارند كه آموزش مجــازي از كيفيت پاييني 
برخوردار است. اگر برنامه تزريق واكسن به معلم ها و 
دانش آموزان قطعي باشد، از نظر من خانواده ها هم از 

بازگشايي مدارس استقبال خواهند كرد«.
اين معلم معتقد اســت كه در رابطه با نوع واكسن 
و تزريق آن به كــودكان بحث هاي مختلفي مطرح 
است و حتي پاي اين بحث ها به گروه هاي معلمان و 
دانش آموزان نيز كشيده شده است. برخي در رابطه 
با نوع واكسن اما و اگرهايي را مطرح و برخي نيز در 
رابطه با ايمن سازي  كامل از طريق دريافت واكسن با 
شك صحبت مي كنند اما به طور كلي درصد بااليي 
به اين نتيجه رسيده اند كه حتي اگر واكسن موجود 
مورد قبول آنها نباشد، براي رفتن به مدرسه، حاضر 
به تزريق آن هستند چرا كه نوع آموزش هاي مجازي 
و برگزاري آزمون ها به اين شكل موجب خستگي و 

درماندگي دانش آموزان و معلم ها شده است.
در اين ميان توقع خانواده ها و دلگيري آنها در رابطه 
با جدي نگرفتن درس ها از جانب فرزندانشان به يك 
چالش جدي تبديل شده اســت؛ چرا كه برخي از 
دانش آموزان با استفاده از شرايط مجازي، آزمون ها 
را به شكل مشــاركتي انجام مي دهند؛»رفتارهای 
دانش آموزان در اين دوران موجب شــده اســت تا 
بسياري از خانواده ها نسبت به آينده فرزندانشان و 
كنكور احساس نگراني كنند. به همين دليل است 
كه بســياري از والدين خواهان بازگشايي مدارس و 
تشكيل كالس ها به شكل حضوري هستند. تجربه 
سال اخير به ما نشان داده است كه بايد قبول كنيم  
كرونــا بــه زودي از زندگي ما حذف نخواهد شــد، 
نبايد بيــش از اين زندگي مــان را مختل كنيم. اگر 
تزريق واكســن هايي كه قول داده اند از مرداد ماه به 
افراد زير60ســال تزريق و ايمني كامل ايجاد شود، 
بازگشايي مدارس به خوبي انجام خواهد شد. ناگفته 
نماند تمام اين خواسته ها به اعتبار واكسن ها و فراهم 

شدن شرايط براي ايمني جمعي بستگي دارد.«
اين معلم تأكيــد دارد كــه اگر وزارت بهداشــت 
واكسن مناسب براي دانش آموزان را تهيه و قبل از 
بازگشايي  مدارس به طور كامل اين جامعه هدف را 
واكسيناسيون كند، حضور در كالس ها با خطر جدي 
همراه نخواهد بود. بنابراين تمام اين مراحل بستگي 
به اين دارد كه مديريت واكسيناســيون معلم ها و 
دانش آموزان به چه شكل اجرايي شود، واكسن هاي 
موجود تا چــه حد ايمني ايجاد مــی كنند و مهم تر 
اينكه آيا واكسني مناسب براي افراد زير 18سال در 

دسترس ايران قرار خواهد گرفت يا خير؟

وعده واكسيناسيون معلم ها و دانش آموزان، 
اميد بازگشايي مدارس را قوت بخشيده است 
و بسياري از معلم ها،  دانش آموزان و والدين 
منتظر هستند تا از بند آموزش مجازي رها شوند. دستيابي به اين هدف در همان 
ابتدا با اما و اگرهاي بسياري همراه شد. برخي در دسترس نبودن واكسن مناسب 

و مورد تأييد جهاني براي افراد زير 18سال را نخستين چالش اين برنامه  در ايران 
مي دانند و برخي نيز از روند كند واكسيناســيون به عنوان مانع اجرايي شدن 
واكسيناســيون معلم ها و دانش آموزان و بازگشايي مدارس صحبت مي كنند. 
معلم ها به عنوان مهم ترين جامعه درگير با اين برنامه نگاه خاص خود را دارند و با 

خوف و رجاء توأمان نسبت به اين موضوع صحبت مي كنند.

واکسیناسیون

 معلمهاوبازگشایی 

مدارس

این شماره



حمله به دژ 20 ساله
تيم ملي فوتبال ايران ساعت 9     امشب به اميد كسب اولين پيروزي اش در زمين بحرين به ميدان مي رود
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21:00 بحرينايران

    توفان مجيدي
 عليه مديريت استقالل

    پيروزي اسطوره
 در نبرد 3 ساعت و نيمه

 صابر كاظمي و برديا سعادت در هفته دوم ليگ ملت ها امتيازآورترين بازيكنان ميدان بودند.
 كارشناسان مي گويند آلكنو در المپيك براي انتخاب بازيكنان كار راحتي ندارد

سرمربي استقالل، در گفت وگويي از 
مديران باشگاه به دليل ناتواني شان 

در اداره كارها و پرداخت دستمزد 
بازيكنان انتقاد كرد

راجرفدرر، ستاره سوئيسي تنيس پس از يك 
پيروزي درخشان، از احتمال كناره گيري اش از 

رولن گاروس گفت 20

18

به نسل جديد واليبال خوشامد بگوييد
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پاري سن ژرمن برنامه هاي بارسا براي جذب جورجينيو واينالدوم، هافبك 
30ساله هلندي را تغيير داده است. به گزارش فابريتزيو رومانو، درحالي كه 
بارسلونا به دنبال تعيين وقت براي حضور واينالدوم در تست پزشكي بود، 
پاري سن ژرمن با پيشنهادي نجومي براي ربودن كاپيتان تيم ملي هلند از 
بارسلونا وارد عمل شد و شرايط را تغيير داد. رومانو مدعي است پاريسي ها 
براي اين ستاره دستمزدي دو برابر دستمزد پيشنهادي بارسلونا ارائه 

داده اند. در اين ميان پوچتينو هم با هافبك فصل گذشــته ليورپول با 
واينالدوم تماس داشته و به او اطمينان داده در تيمش نقشي كليدي 
خواهد داشت. براساس اخبار منتشر شده واينالدوم بارسا را در جريان 
پيشنهاد پاريس گذاشته اما مديران باشگاه اسپانيايي برنامه اي براي 
تغيير پيشنهاد خود ندارند. با توجه به همين داستان پيش بيني مي شود 

واينالدوم طي روزهاي آينده به عنوان بازيكن آزاد راهي پاريس شود.
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اين خبري بود كه روز گذشــته منتشر شــد و بازتاب فراواني در 
رســانه هاي بين المللي داشت. ويسين در ســال2016 عضوي از 
آكادمي ميالن بود و سپس به بنونتو پيوست اما در سال 2017فوتبال 
را براي هميشه كنار گذاشت. جالب اينكه كوريره دالسرا نامه اي را از 
اين بازيكن متولد اتيوپي منتشر كرده كه نشان مي دهد نژادپرستي 
دليل اصلي او براي خودكشي بوده اســت! در اين نامه آمده است: 
»هر جا باشم و هر جا بروم، سنگيني نگاه هاي نفرت انگيز، بدبينانه و 
وحشت زده مردم را حس مي كنم. من مهاجر نيستم. من از بچگي در 
ايتاليا بزرگ شده ام و همه دوستم داشتند. حاال شرايط كامال برعكس 
شده است. كاري كه دوست داشتم را رها كردم چون آدم هاي زيادي 

و به خصوص بزرگ ترها حاضر نشدند با من همكاري كنند. بسياري 
از جوانان ايتاليايي و سفيدپوست نمي توانستند كاري پيدا كنند و 
آنها مرا مقصر مي دانستند. چيزهايي در من تغيير كرده است. من 
خجالت مي كشم كه يك مرد سياه پوست هستم و مي ترسم كه مرا 
مهاجر حســاب كنند. من خودم درباره سياهپوستان شوخي هاي 
بدي مي كردم تا نشان دهم مثل سفيدها هستم اما اين يك ترس بود، 
ترس از روبه رو شــدن با نفرتي كه از مهاجران داشتند. نمي خواهم 
مردم برايم متأسف باشــند. فقط مي خواهم به خودم يادآوري كنم 
ســختي هايي كه كشــيده ام مثل يك قطره آب در اقيانوس تمام 
كساني است كه به خاطر رنج و بدبختي شان ترجيح مي دهند بميرند 
تا با اين ذلت زندگي كنند.« اين نامه در حالي رسانه اي شده كه پدر 
ويسين فرضيه خودكشي پسرش را رد كرده و گفته است: »اين يك 
نامه قديمي و مال سال2019 است. پسرم به خاطر تبعيض نژادي 
خودكشي نكرد و از همه مي خواهم ترويج اين دروغ را پايان دهند.«

نكته بازي

آماربازي

ايران - اسپانيا را يادتان نيست؟

اين بار انصافا بيراه نبود

نيمكت نشين 5 ميلياردي

بعد از بازي بــا هنگ كنگ انتقادات 
زيادي از نمايش تيم ملي كشورمان 
انجام شد؛ انتقاداتي كه با توجه به 
شرايط زمين مسابقه، ناهماهنگي 
بازيكنان و سبك بازي تيم حريف، 
كمي بي رحمانــه به نظر مي رســيد. 
اميدواريم تيم ملي در مسابقات بعدي بهتر از اينها باشد. در اين 
بين اما خود اسكوچيچ و تني چند از ملي پوشان به انتقاد از بازي 
دفاعي هنگ كنگ پرداختنــد و آن را »ضد فوتبال« خواندند. 
خب انتظار داشتيد تيم كم بنيه اي كه ســخت به دنبال جواز 
حضور در جام ملت هاي آسيا است، 90 دقيقه روي دروازه ايران 
آتش بريزد؟ يادتان نيست تيم خودمان برابر اسپانيا، همين قدر 
متراكم و فشرده دفاع مي كرد؟ تصوير دراز كشيدن 4 نفر روي 
خط دروازه، هنوز از ذهن مان پاك نشده. آمار مالكيت ما آن روز 

22درصد بود؛ يعني به اندازه همين هنگ كنگ!

معموال داستان اينطوري است كه وقتي 
يك بازيكن ايراني با رقباي خارجي 
در يك نظرسنجي شــركت داده 
مي شود، فوتبال دوستان كشورمان 
به ســمت ســايت مورد نظر هجوم 
مي برند و با انتخاب گزينه هموطن، به 
زعم خودشان دست به افتخارآفريني مي زنند. مثال اگر يك جا گل 
محسن ربيع خواه به سايپا با گل مارادونا به انگلستان درنظرسنجي 
حاضر باشد، بعيد نيست گل محسن ما رأي بياورد! با اين همه، 
استثنائا آراي مردمي به گل مهدي طارمي و برگزيدن آن به عنوان 
بهترين گل فصل گذشــته ليگ قهرمانان اروپا اصال بيراه نبود. 
قيچي برگردان مهدي برابر چلسي آنقدر نفيس و ديدني بود كه 
از يك ميليون و300هزار رأي، بيش از 750هزار رأي را از آن خود 
كند. مباركت باشد آقاي طارمي. به اميد موفقيت هاي بيشتر در 

مسابقات بزرگ تر.

وقتي از مديريت پوپوليستي ايراد گرفته 
مي شود، دليلش خلق شاهكارهايي 
مثل تمديد قــرارداد بلندمدت با 
رادوشوويچ است. گلر كروات البته 
هميشه بي حاشيه و متعصب بوده و 
هنگام حضــور در زمين عملكرد خوبي 
ارائه كرده است. به همين دليل هم رادو محبوبيت قابل توجهي 
داشت، اما اين محبوبيت هرگز نبايد باعث مي شد مديرعامل وقت 
باشگاه با گلر 32ساله و نيمكت نشين خود، قرارداد دالري3 ساله 
ببندد. االن رادوشوويچ تهديد به فسخ كرده و ممكن است باشگاه 
ناچار شود كل دستمزد 3 سال او را بپردازد، اما حتي در غيراين 
صورت هم دستمزد 210هزار دالري كه در سال سوم به 320هزار 
دالر مي رسد، براي اين دروازه بان بسيار زياد است. اين يعني همين 
امسال حضور بوژيدار روي نيمكت ذخيره ها5 ميليارد براي باشگاه 

آب خورده است. خسته نباشيد جناب محمدحسن انصاري فرد!

متريكا

ملي پوشــان ايران در جريان ديدار مقابل 

هنگ كنگ 725پــاس ردوبدل كردند كه 725
ركورد بسيار باال و حتي عجيبي در جريان 
يك مسابقه فوتبال است. در بازي پنجشنبه 
گذشــته، هنگ كنگي ها تا حدي در زمين خودشان جمع شده و به دفاع 
همه جانبه روي آورده بودند كه تيم ملي ايران در 73درصد از زمان بازي 
صاحب توپ بود و ركورد 725پاس را هم به جا گذاشت. براي درك بزرگي 
اين عدد، كافي است به ياد بياوريم كه حتي در جريان پيروزي 14بر صفر 
ايران مقابل كامبوج كه يكطرفه ترين نتيجه اين گروه بوده هم تعداد پاس ها 
به اين عدد نزديك نشده است. ايران در مقابل كامبوج 534پاس ردوبدل 
كرد و 61درصد مالكيت توپ داشت. كامبوج در آن بازي به آمار 318پاس 
رســيد اما هنگ كنگي ها فقط 186پاس دادند كه اين عدد هم از لحاظ 

كوچكي بسيار عجيب است.

تيم ملي ايران در جريان برد 3بريك مقابل 

هنگ كنگ 26شوت به سمت دروازه حريف 26
زد. از اين تعداد، 11شوت داخل چارچوب 
دروازه قرار گرفت و 3شوت هم تبديل به گل 
شد. حاال كه آمار پاس هاي ايران در اين مسابقه را با مصاف يكطرفه مقابل 
كامبوج مقايسه كرديم بد نيست آمار شوت هاي ايران در آن مسابقه را هم به 
ياد بياوريم. ايران مقابل كامبوج 44شوت زد كه 27شوت داخل چارچوب 
بود و تقريبا نيمي از اين 27شــوت وارد دروازه شــد. يعني ايران با اينكه 
12درصد بيشتر از آن مسابقه صاحب توپ بود و 191پاس هم بيشتر داد اما 
به اندازه نصف آن مســابقه هم چارچوب دروازه حريــف را تهديد نكرد. 
هنگ كنگ هم در مصاف با ايران 4شوت زد كه فقط يكي داخل چارچوب 

بود و همان يكي هم تبديل به گل شد.

بهترين بازيكن ايران در مصاف روز پنجشنبه 

مقابل هنگ كنگ، علي قلي زاده بود كه عالوه 8/03
بر زدن گل اول بازي 5پاس كليدي هم به 
يارانش داد و در مجموع از متريكا نمره8/03 
را گرفت. قلي زاده تنها بازيكن ميدان بود كه نمره باالتر از 8دريافت كرد. او كه 
در دقيقه80 جايش را به كريم انصاري فر داد طي 80دقيقه بازي، 4شوت 
داخل چارچوب و يك دريبل موفق داشت. جالب اينكه جانشين او يعني 
انصاري فر هم با همان 10دقيقه بازي يــك گل زد و نمره7/65 گرفت تا 
سومين بازيكن برتر ايران در اين ميدان باشد. دومين بازيكن برتر ايران وحيد 
اميري بود كه در جريان بازي يك بار تغيير پست داد اما 90دقيقه كامل در 

زمين بود و در پايان نمره7/95 را از متريكا دريافت كرد.

فوتبال

دوشنبه 17 خرداد 1400

 جمعه 21 خرداد 1400

 سه شنبه 2۵خرداد 1400

ايران - بحرين

کامبوج - ايران

ايران - عراق

21:00

19:00

19:00

مقدماتي جام جهاني

واليبال

چهارشنبه 1۹ خرداد 1400

پنجشنبه 20 خرداد 1400

جمعه  21 خرداد 1400

سه شنبه 2۵ خرداد 1400

چهارشنبه 26 خرداد 1400

پنجشنبه 27 خرداد 1400

دوشنبه 31 خرداد 1400

سه شنبه اول تیر

چهارشنبه 2 تیر

ايران -آمريكا

ايران -صربستان

ايران -آلمان

ايران -استرالیا

ايران - برزيل

ايران -اسلوونی

ايران -فرانسه

ايران - لهستان

ايران - آرژانتین

20:30

12:30

12:30

14:30

23:30

18:30

15:30

17:30

18:30

لیگ ملت ها

 »صبر من هم حدي دارد« اين تنهــا توضیح فرهاد مجیدي 
درباره گفت وگوي آتشــین ديروزش اســت كــه در كانال 
شخصي اش در تلگرام منتشر شد. گفت وگويي پر از انتقاد و 
كنايه علیه مديران سابق اســتقالل، مديران فعلي، منتقدان 
بیرون از باشگاه، فدراسیون فوتبال و البته باشگاه پرسپولیس.

  ۹۵میلیارد به باشگاه آمده، دريافتي بازيكنان 30درصد است
نزديك به 95ميليارد تومان به حساب باشــگاه آمده اما دريافتي 
بازيكنان تيم ميانگين بين 25 تا 30درصد بــوده و وقتي آمدم با 
اعتراض بازيكنان روبه رو شــدم كه چرا يكي 20درصد و ديگري 
55درصد گرفته است. هم اكنون باشــگاه بايد 60ميليارد تومان 
پرداخت كند تا فقط تيم امسال را تسويه كنيم و اسپانسر هم بيش 
از مبلغ قراردادش پرداختي داشته است )حدود 90ميليارد تومان( و 
اين يعني فاجعه! فاجعه اي كه توسط مديريت]...[ قبلي اتفاق افتاده 

و تاوانش را بايد هواداران و اعضاي فعلي پرداخت كنند.

  استراماچوني از باشگاه امتیاز كسر مي كند
بدهــي 35ميليارد توماني به اســتراماچوني هم وجــود دارد كه 
شنيده ام به مهلت آخرش نزديك هســتيم و ممكن است به كسر 
6امتياز و بسته شدن پنجره نقل و انتقاالت استقالل منتهي شود. 
اين هم از شانس من است كه هر وقت استقالل را گرفتم يا بي پول 

است يا دعواي مديريتي دارد.

  پول قاسمي نژاد چه شد؟
اينجا براي نخســتين بار مي گويم من ســر موضوع قاســمي نژاد 
به خاطر باشــگاه اعتراضي نكردم و ســكوت كــردم، حتي گفتم 
حاال كه نشــد، حداقل پولش را بابت قراردادها به بازيكنان فعلي 
پرداخت كنيد امــا اين اتفاق هــم نيفتاد. اين در شــرايطي بود 
كه در همين نيم فصل رقيبان اســتقالل مثل ســپاهان، كاپيتان 
تيم ملي )احســان حاج صفــي( را خريدند، پرســپوليس هم از 
ليگ پرتغال و قطــر بازيكن گرفت، اما ما مجبــور بوديم با بودجه 
خيلي كم به بــازار برويم. عالوه بر اين شــنيده ايم كه يك اپراتور 
 در نيم فصــل بــه تيم رقيــب 30ميليــارد تومان كمــك كرده 

است.
 

  تیم بسته شده همگن و موزون نیست
استقالل در 2فصل گذشته با تفكرات فني يك سرمربي بسته نشده 
و با وجود حضور بازيكنان خوب، تيم همگن و موزون نيست. مثال 
ما در پست هافبك دفاعي 5-4 بازيكن عالي داريم كه بايد در هر 
بازي نهايتا 2 نفر آنها بازي كنند اما در پســت وينگر به جز مهدي 
قائدي بازيكن ســرعتي نداريم. يارگيري مناسب و اصولي در اول 
فصل نيمي از قهرماني را مي ســازد. نقل و انتقاالت و تيم بســتن 
براي قهرماني، اين نيست كه شبانه در هتل با بازيكن 160ميليون 

توماني قرارداد 2ميلياردي ببندند و امروز باشگاه را وارد حاشيه و 
مشكالت كنند.

  خجالت مي كشم در چشم بازيكنان نگاه كنم
به 2بازيكن خوب تيم وقتي مي گويم براي تمديد به باشگاه برويد، 
مي گويند ما تا االن هم به خاطر شــما ســر تمرين مي آييم وگرنه 
يكي از ما 15درصد و ديگري 25درصد پــول گرفته ايم. تا زماني  
كه قراردادهاي امسال تســويه نشــود آيا مي توان انتظار تمديد 
داشــت؟ وقتي مي شــنوم بازيكنان جوان از يكديگر يا از مربيان 
يك  ميليون تومان قرض مي گيرند خجالت مي كشــم به چشمان 
 آنها نگاه كنــم. بازيكنان من تــا اينجا خيلي تــالش و مردانگي

 كرده اند.

  توقعات 8ساله را 3ماهه از من مي خواهند
اين هم لطف هواداران به من است كه توقعات 8ساله را در 3 ماه از 
من مي خواهند. من همه اعتبارم را از اســتقالل و هواداران دارم و 
براي خوشحالي آنها از هيچ تالشي كوتاهي نمي كنم. اگر هم االن 
مشــكالت را مي گويم فقط براي اين است كه همه بدانند چه خبر 
است، وگرنه بيشتر وقت ها ســكوت مي كنم، چون دوست ندارم 

كسي از دست من ناراحت شود.

  براي دفاع از حقوق باشگاه تنها هستیم
اينكه بعد از داربي، آقاي غالمپور و بازيكن من بدون نماينده حقوقي 
باشــگاه به كميته انضباطي مي روند و كسي همراه آنها نمي رود و 
براي دفاع از اين بچه ها كاري انجام نمي شود، مي دانيد يعني چه؟ 
يعني براي دفاع از حقوق باشگاه تنها هستيد. وقتي كسي نيست 
از فدراسيون بپرسد چرا جلســه كميته انضباطي بازي سپاهان با 
پرسپوليس را به بعد از داربي انداختيد، چه كار بايد كرد؟ آيا شما 
مي دانيد با داور داربي كه همه تأييد كردند پنالتي ما را نگرفت، چه 
برخوردي شــد؟ يا داور بازي ما با صنعت نفت آبادان؟ يا وقتي بعد 
از بازي با پيكان براي اعتراض به تعويض هاي آنها پول نداشــتيم 
شكايت مان را در فدراسيون ثبت كنيم، به عنوان سرمربي چه كار 

بايد كنم؟

  عبداللهي و فرزاد از جیب شان خرج مي كنند
من عادت ندارم مدام اعتراض كنم امــا باوجود آنكه همه مديران 
در حال تالش هســتند، امروز تيم ما حتي مشــكل تامين تغذيه 
تمرينــي دارد و اعضاي تيم )آقــاي عبداللهي و فــرزاد( از جيب 
شخصي شــان اين هزينه ها را پرداخت مي كنند. اين در شرايطي 
اســت كه قرارداد و دريافتي سرپرســت تيم و يا فــرزاد به عنوان 
مدير اجرايي تيم با كلي ســابقه خجالت آور اســت و اينجا بايد از 
 آنها عذرخواهي كنم كه حتــي نصف قبلي ها هم پــاداش و پول

 نگرفته اند.

  چرا بعضي مي خواهند براي پین مشكل تراشي كنند؟
گابريل پين، يكي از بهترين مربيان اروپاســت كه 4 سال در تيم 
ملي ايتاليا تئوريســين و دســتيار اول پراندلي بــوده اما حاال كه 
با معرفي كاناوارو و به عنوان مشــاور قرار اســت به تهــران بيايد، 
چرا بعضي ها دنبال اين هســتند كه مشكل تراشــي كنند؟ براي 
حضور اين مشــاور كه قرار اســت همكار من باشــد و بر تيم هاي 
پايه هم نظارت و سيســتم فني آنها را ســاماندهي كند، به جاي 
تشــويق و حمايت، خودم بايد دنبــال بليت و ويزا باشــم و براي 
 انجام مقدمات حضور ايــن مربي به مديران زنــگ بزنم و جواب
 ندهند.به خدا وظيفه من پيگيري اين مسائل نيست. كار من امور 
فني تيم اســت و اينجا از 9صبح تا 9شــب كار مي كنم. در مقابل 
بهترين تيم هاي آســيا بهترين نتايج را گرفتيم يا در داربي مقابل 
كلي بازيكن باكيفيت پرســپوليس به جز گل  حتي يك موقعيت 
نداديم و با اشتباه داوري باختيم كه همه ديدند. از نظر سبك بازي 

هم هواداران راضي هستند.

  وضعیت استقالل اسفناك است
چيزي كه من مي بينم وضعيت اســفناك استقالل و دخالت هاي 
نابجاست. باشــگاه حتي امكانات ابتدايي را ندارد. براي اصالح اين 
وضعيت نبايد مديران ضعيف گذشــته را منصوب كنند و در امور 
اجرايي و روزمره باشگاه دخالت نكنند. امروز در باشگاه همه تالش 
مي كنند اما اين اســتقالل بي نظم محصول سال ها بي انضباطي و 

بي كفايتي است.
 

   عده اي چوب الي چرخ ما مي گذارند
متأسفانه عده اي هم به جاي كار كردن فقط پشت تريبون ها هستند 
و با پچ پچ كــردن در فضاي مجازي چوب الي چــرخ تيم و مربي 
مي گذارند. من حواسم به همه دشمنان و ســرباز پياده ها هست. 
عده اي با حضور من دستشان كوتاه شده و شروع به حاشيه سازي 
مي كنند. صبر من حدي دارد و اگر مجبورم كنند با هوادار واضح تر 

حرف خواهم زد.
 

  تا زماني كه پول ندهند لیست نمي دهم
من تا آخريــن بازي فصل ليســت خروجي نــدارم و براي جذب 
بازيكنان جديد هم تا زماني كه بازيكنان كنوني پول نگيرند وتمديد 

نكنند، ليستي نخواهم داد.

    استقالل بايد میزبان الهالل باشد
درباره بازي با الهالل عربســتان يك نكته را بايد به مديران باشگاه 
اســتقالل و فدراســيون فوتبال بدون تعارف گفت. استقالل بايد 
ميزبان اين مسابقه باشــد و كفايت فدراسيون سوريه كه منجر به 
تغيير ميزباني شــد را الگو قرار بدهيم تا هر طور شده اين ميزباني 

را از دست ندهيم.

توفان مجيدي عليه مديريت استقالل
سرمربي استقالل، در گفت وگويي از مديران باشگاه به دليل ناتواني شان در اداره كارها و پرداخت دستمزد بازيكنان انتقاد كرد

پاريس خريد مجاني بارسا را هاي جك كرد

 پيروزي اسطوره
 در نبرد 3 ساعت و نيمه

راجر فدرر، تنيسور 39 ساله سوئيسي با برتري 3 بر يك 
مقابل دومينيك كپفر به مرحله يك هشــتم نهايي يا 
همان دور چهارم مسابقات روالن گاروس فرانسه رسيد 
اما حاال احتمال مي رود به دليل فشار باالي مسابقات، 
قيد حضور در ادامه اين تورنمنــت را بزند و خودش را 
آماده حضور در مسابقات ويمبلدون كند. او كه به تازگي 
 از مصدوميت برگشــته، در اين خصوص گفته اســت:  
» اكنون بايــد به تنهايي تصميم بگيرم كــه در روالن 
گاروس بمانم يا خير، زيرا ادامه حضورم مي تواند ريسك 
زيادي به همراه داشته باشد و مصدوميت جديدي برايم 

به همراه بياورد.«
اين در حالي اســت كه عملكــرد فــدرر در مصاف با 
دومينيك كپفر خيلي ها ازجمله اندي ماري را غافلگير 
كرده است. تنيسور بريتانيايي در توييتي از فدرر تمجيد 
كرده و نوشته است: »فارغ از نتيجه بازي، تماشاي راجر 
فدرر 39 ســاله كه بعد از 2 جراحي زانو ساعت 12:30 
نيمه شب در يك استاديوم خالي بازي مي كند و همچنان 

هيجان زده مي شود براي من الهام بخش است.«

خودكشي به خاطر نژادپرستي
سيد ويسين، فوتباليست 20ساله ايتاليايي خودكشي كرد 
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از ساعت21 امشب در منامه، تيم ملي ايران در 
يكي از مهم ترين بازي هاي تاريخش به مصاف 
تيم ملي بحرين خواهد رفــت تا با پيروزي در 
اين بازي راه صعود به جام جهاني2022 را دوباره 
براي خودش هموار كند. ايران كه با 2شكست در 
4بازي دور رفت، كار صعود را براي خودش سخت 
كرده براي بازگرداندن شانس ها نياز مبرمي به 
برتري در اين بازي دارد. ايران بازي رفت را با يك 
گل در بحرين باخته و حاال براي مسابقه برگشت 
كه قرار بوده در ايران برگزار شود، باز هم به اجبار 
راهي منامه شده تا در اتفاقي عجيب و تاريخي 
هر دو بازي رفت و برگشت را در زمين حريف 

انجام بدهد.

   محكوم تر از هميشه
از همان زماني كه دور رفت به پايان رسيد و ايران 
در رتبه سوم گروهش قرار گرفت، اين جمله را بارها 
و بارها شنيده ايم كه ما براي صعود بايد هر 4بازي 
دور برگشــت را ببريم. اين در حالي است كه ايران 
درصورت بردن 3بازي، ممكن است با يك تساوي 

مقابل عراق هم به دور بعدي صعود كند. اما نبردن 
بحرين هم مي تواند شانس صعود ايران را به صفر 
نزديك كند و هم روحيه تيم ملي را براي بازي آخر 
مقابل عراق تا حدود زيادي پايين بياورد. بنابراين 
بردن بحرين در زمين خودش تنها چاره ايران براي 
صعود خواهد بود و اين در حالي است كه در تاريخ 
تقابل هاي اين دو تيم، ايران هرگز نتوانسته در زمين 

حريف پيروز شود.

   2مساوي، 4باخت و يك كشك بادمجان
ايران و بحرين تابه حال 18بار به مصاف هم رفته اند 
كه ايران 8بار پيروز شده و 5بار هم بحريني ها برنده 
شــده اند. حاصل 6بازي 2تيم در كشــور بحرين، 
4برد براي ميزبان و 2تســاوي بوده اســت.  تيم 
ايران اولين بار مهرمــاه 1380 در مرحله انتخابي 
جام جهاني 2002 به بحرين ســفر كردو يك بر 3 
باخت. در 8بازي 2تيم در تهران هم 7بار ايران پيروز 
شده و يك بار 2تيم به تســاوي بدون گل رضايت 
داده اند. تنها مســاوي بحرين در تهران مقابل تيم 
بالژويچ در مقدماتي جام جهاني2002 رخ داد و در 

 بازي برگشت همان مسابقه در منامه بود كه ايران 
3بر يك باخت و تلخ ترين شكست تاريخ ما مقابل 
اين تيم عربي رقم خورد. اين همان شكســتي بود 
كه تيم بالژويچ را به پلي آف فرســتاد، عربستان را 
به جاي ما راهي جام جهانــي كرد و بحريني ها را با 
پرچم عربستان به رقص درآورد؛ همان مسابقه اي 
كه حكايات عجيب وغريــب پيرامونش تا مدت ها 

ادامه داشت.

   سورپرايزهاي اسكوچيچ
درباره تركيب تيم ملي در اين مســابقه ســخت و 
حساس گمانه زني هاي زيادي مطرح شده است. تيم 
اسكوچيچ مقابل هنگ كنگ نمايش ايده آلي نداشت 
و خيلي  ها اين نتيجه را به بازي بعدي مقابل بحرين 
و تاكتيك هاي دراگان براي سورپرايز كردن بحرين 
نسبت دادند. شــايد دراگان در مقابل هنگ كنگ 
ترجيح داده دســتش را براي بحريني ها رو نكند 
و ارنج اصلي اش را براي مســابقه حســاس امشب 
نگه داشته است. احسان  حاج صفي، مهدي ترابي 
و مهدي قائدي 3بازيكني هســتند كه در بازي با 

هنگ كنگ در تركيب اصلي نبودند و از ميان آنها 
فقط ترابي دقايقي به ميدان رفت و از قضا درخشش 
خوبي هم داشت. پيش  بيني مي  شود حاج صفي در 
مقابل بحرين در تركيب اصلي قرار بگيرد و ترابي و 
قائدي هم نقش ذخيره طاليي تيم را ايفا كنند تا اگر 
كار در خط حمله گره خورد، در نيمه دوم به نجات 
تيم بيايند. البته ترابي شــانس حضور در تركيب 

اصلي را هم دارد.

   تركيب اصلي؛ بازگشت كاپيتان اول؟ 
اسكوچيچ از زماني كه سرمربي تيم ملي شده طي 
3بازي دوستانه و يك بازي رسمي، 9بازيكن را هرگاه 
در اردو حاضر بوده اند، در تركيــب اصلي قرار داده 
است. بيرانوند، كنعاني زادگان، محرمي، خليل زاده، 
نوراللهي، قلي زاده، اميري، آزمون و طارمي 9بازيكني 
هستند كه هرگاه در دسترس اسكوچيچ بوده اند، در 
تركيب اوليه تيم به ميــدان رفته اند. همين جمع 
احتماال در بازي با بحرين هم در تركيب اصلي قرار 
خواهند داشت. البته به استثناي شجاع خليل زاده 
كه با توجه به اشتباهش روي تك گل هنگ كنگ و 

رفع محروميت پورعلي گنجي ممكن است جايش 
را به مدافع قديمي تر تيم ملي بدهد. اگر احســان 
حاج صفي در دفــاع چپ به ميدان بــرود، در خط 
مياني هم احتماال جا براي مهدي ترابي باز مي شود 
و تركيب تيم  ملي با اين دو بازيكن كامل خواهد شد. 
اما اگر حاج صفي در كنار نوراللهي در پست هافبك 
دفاعي قرار بگيرد، آن وقت بايد منتظر حضور ميالد 
محمدي در دفاع چپ و حفظ ترابي براي نيمه دوم 
باشيم. البته از نام جهانبخش هم نبايد گذشت كه 
در مقابل هنگ كنگ نخستين تعويضي اسكوچيچ 
بود اما بعيد نيست كه سرمربي تيم ملي در بازي با 
بحرين باز هم به اين بازيكــن اعتماد كند. در بازي 
رفت 2تيم جهانبخش حضور نداشــت، حاج صفي 
كاپيتان بود و رضاييــان، ابراهيمي و محمد محبي 
كه امروز هيچ كدام در تيم ملي نيستند، در تركيب 
اصلي حاضر بودند. ضمن اينكه ســردار، طارمي و 
كريم انصاري فر به شكل همزمان در تركيب اصلي 
حضور داشتند. تيم مارك ويلموتس آن مسابقه را با 
گل محمد الحردان از روي نقطه پنالتي باخت. آيا اين 

باخت در بازي امشب جبران خواهد شد؟

يادداشت

حمله به دژ 20 ساله
تيم ملي فوتبال ايران ساعت 9  امشب به اميد كسب اولين پيروزي اش در زمين بحرين به ميدان مي رود

سوسا:درسطحایراننیستیماماميتوانیمببریماسکوچیچ:بحرینرامثلکفدستممیشناسم

دراگان اسكوچيچ در نشســت خبری پيش از ديدار مقابل بحرين گفت: »اين بازی حياتی است و اهميت 
زيادی برای ما دارد. بحرين تيم خوبی است و ما احترام زيادی برای آنها قائليم. تيمی است كه سازماندهی 
خوبی دارد و تالش مان را به كار می بنديم تا نتيجه خوبی بگيريم.« او دربــاره اوضاع تيمش بعد از بردن 
هنگ كنگ توضيح داد: »بازســازی و ريكاوری را انجام داديم و همچنين تمرينات تاكتيكی را پشت سر 
گذاشتيم. همه چيز را درباره بازی با هنگ كنگ كنار گذاشتيم و ديگر به آن بازی فكر نمی كنيم. پرونده آن 

بازی بسته شد و ارتباطی به بازی با بحرين ندارد.«
سرمربی تيم ملی درباره شرايط عجيب رقابت ها و ميزبانی بحرين در هر 2 بازی رفت و برگشت گفت: »فرقی 
نمی كند كه بازی كجا برگزار شود. چه در تهران و چه در بحرين، برای برد بازی می كنيم و شرايط برای ما 
مشابه است. شرايط عادی اين بود كه ايران ميزبان باشد اما با اين وجود تيم ما با اعتماد به نفس كامل وارد 
زمين می شود. ايمان كامل به تيمم دارم و مطمئنم فردا)امروز( می توانيم نتيجه خوبی بگيريم. ما برخالف 
ساير تيم ها بايد 4بازی در اين شــرايط آب وهوايی انجام دهيم. ولی باز هم تأكيد می كنم، برای بحرين و 

سرمربی اين تيم احترام قائل هستيم، اما كامال آماده مواجهه با اين تيم هستيم.«
دراگان در پاسخ به ســوال خبرنگار بحرينی درباره اينكه آيا نســبت به تيم بحرين شناخت دارد يا نه، با 
قاطعيت گفت: »من تيم شما را به خوبی تيم خودم و مثل كف دستم می شناسم.« خبرنگار ديگری پرسيد: 
حتما اشتباهات تيم ملی ايران در بازی رفت را به خاطر داريد و آيا اين اشتباهات برطرف شده است يا نه؟ 
اسكوچيچ پاسخ داد: »شرايط تيم تغيير كرده، مربی جديد آمده، بازيكنان جديد هستند و سبك بازی جديد 

است. می توانم بگويم بازی فردا)امروز( هيچ ارتباطی به ديدار رفت و سبكی كه آن بازی داشت، ندارد.«
وحيد اميري هم بازيكني بود كه همراه دراگان بــه كنفرانس مطبوعاتي رفت اما حرف زيادي براي گفتن 
نداشت. او در خصوص بازي با بحرين اين چنين گفت: »بازی سختی داريم، اما آماده سازی خوبی داشته ايم. 
خيلی خوب ريكاوری و همه تاكتيك ها را مرور كرديم. اميــدوارم يك بازی خوب انجام دهيم و به نتيجه 

خوبی برسيم.«

ســرمربي تيم ملي بحرين در نشست خبري پيش از 
بازي مقابل ايران گفت: »بازي آخر مقابل ايران برايم 
مهم بود كه ما توانستيم آن را ببريم. ما مي رويم كه 
ببريم و مي دانيم با توجه به احساســاتمان، انگيزه و 
تركيبي كه داريم مي توانيم انديشه خود را در بازي 

پياده سازيم.«
هليو سوسا ادامه داد: »ما سعي داريم از فضاهايي كه 
ايران به ما مي دهد استفاده كنيم. كاري به بازي هاي 
گذشــته ندارم و نگران آنها نيستم. شرايط ما اكنون 
شرايط متفاوت و خوبي اســت. ما صدرنشين گروه 

هستيم؛ چيزي كه خيلي به آن عادت نداريم.«
سوسا در ادامه افزود: »ايران جزو تيم هايي است كه 
بهترين بازيكنان آسيا را دارد. يك بازيكن در روسيه 
بهترين بازيكن مي شود يا مثال مهدي طارمي كه در 
پورتو و پرتغال عملكرد فوق العاده اي داشــت و گل 
بسيار زيبايي هم در ليگ قهرمانان اروپا به ثمر رساند. 

يا مثال يك تيم از ليگ اين كشــور بــه فينال ليگ 
قهرمانان آسيا مي رســد. البته ما هم تغيير كرده ايم 
و كاماًل با تيم يك ســال ونيم پيش متفاوت هستيم. 
بازي مقابل ايران يك چالش بزرگ براي ماست. يك 
چالش فوق العاده كه به نظرم بايد از لحظه لحظه آن 

لذت ببريم.«
او ادامه داد: »تمام بازيكنان مــا براي قرارگرفتن در 
تركيب هميشه بايد تالش كنند. همه بايد متمركز 
باشند و همه بايد سعي و تالش خود را انجام دهند. 
بازي فقط تاكتيك نيســت و ما بايد بتوانيم به بازي 

هويت بدهيم. 
تيم ملي ايــران در كنــار كره جنوبــي و ژاپن جزو 
بهترين ها بوده و مــا نيز اكنون ســعي داريم با آنها 
رقابت كنيم. يقينا در ســطح آنها نيستيم ولي يك 
بازي هم يك بازي اســت و ما مي توانيم به هدفمان 

دست يابيم.«

سرمربي بحرين با نام بردن از سردار و طارمي اعتراف كرد ايران بازيكنان بسيار بزرگي داردفرقی نمی كند در تهران بازی كنيم يا بحرين، ما برای پيروزی كامال آماده ايم

تيم ملي كشورمان در اولين ديدارش در منامه بحرين، 
هنگ كنگ را با نتيجه 3 بر يك شكست داد و امشب در 
بازي دوم و به مراتب مهم تر بايد به مصاف ميزبان مسابقات 
برود. نتيجه بازي امروز برابر بحرين تأثير خيلي زيادي روي سرنوشت تيم كشورمان 
خواهد داشت. اين مطلب، تصوير كلي تيم ملي با توجه به نمايش روز اول را مرور مي كند. 

اميدواريم آنچه از بازي دوم به جا مي ماند بسيار مثبت تر از اين باشد.

   وقتي كمي نااميد شديم
صد البته هنوز براي حرف زدن در مورد نااميدي خيلي خيلي زود اســت، اما اگر قرار 
باشد صرفا در مورد مسابقه اول سخن بگوييم، 3 نفر در تركيب اصلي خيلي از بيننده ها 
را مايوس كردند. هيچ عذر و بهانه اي پذيرفتني نيست براي اينكه عليرضا بيرانوند روي 
تنها توپ شليك شده به سمت دروازه اش كه آنچنان هم غيرقابل مهار نبود تسليم شود. 
عليرضا بايد خيلي بهتر از اينها باشد. او در دور رفت هم برابر بحرين و عراق نمايش قابل 
انتقادي داشت و اين فصل نيز در حوزه باشگاهي در آنتورپ عملكرد پرنوساني ارائه كرد. 
عجيب تر اينكه مهاجم هنگ كنگي اين توپ ساده را به آساني روي سر شجاع خليل زاده 

به گل تبديل كرد. قطعا شجاع اين همه سال براي بازگشت به تيم ملي منتظر نمانده كه 
مرتكب چنين اشتباهاتي شود. چه بيرو و چه شجاع با تكرار چنين سهل انگاري هايي 
در مسابقات بعدي، ممكن است هزينه اي سنگين به تيم ملي تحميل كنند. سومين 
بازيكني هم كه كمتر از حد انتظار ظاهر شــد، عليرضا جهانبخــش بود. درحالي كه 
نيمكت نشيني احســان حاج صفي و كريم انصاري فر باعث شده بود بازوبند كاپيتاني 
به دست عليرضا بسته شود، نمايش او چنگي به دل نزد. وقتي رقباي آماده اي مثل مهدي 
ترابي و علي قلي زاده داري، خيلي بايد بهتر از اينها باشي. حاال كه اسكوچيچ گرام پاتر 

نيست، تو هم يك عليرضاي ديگر باش آقاي جهانبخش!

   سؤال كليدي
حضور وحيد اميري در پست دفاع چپ سؤال برانگيز بود. اميري در پرسپوليس به اجبار 
در اين منطقه به بازي گرفته شــد و بعد از بهبودي سعيد آقايي خيلي ها بر اين باورند 
كه اين منطقه بايد در اختيار او قرار بگيرد. با اين حال اســكوچيچ درحالي كه آقايي را 
اصال دعوت نكرده و در اردو هم بازيكناني مثل ميالد محمدي و حاج صفي را در اختيار 
داشت، به اميري در سمت چپ خط دفاعي بازي داد. شايد به خاطر آسان بودن بازي، 
مربي كروات قصد داشت تركيب تيم ملي را بيش از حد تهاجمي كند، اما به هر حال عقب 
بازي كردن اميري در ديدارهاي دشوارتر مي تواند ريسك زيادي داشته باشد. به اضافه 
اينكه او جلوي زمين كارايي بيشتري دارد؛ مثل همين بازي كه وقتي بعد از حضور ميالد 

محمدي پستش عوض شد، گلزني هم كرد.

   توجيهي كه فعال قبول است
مهدي طارمي و سردار آزمون به عنوان 2 ستاره بين المللي و شايد بهترين نفرات تيم 
فعلي، برابر هنگ كنگ خيلي مؤثر نبودند. البته طارمي يك پاس گل داد، اما انتظارات از 
اين دو بسيار باالتر است. فعال مي شود اين عملكرد كم رمق را به دفاع فشرده هنگ كنگ 
نسبت داد و اينكه خيلي هم توپ خوب به سردار و مهدي نرسيد، اما ما در ادامه اين 

تورنمنت به اين دو بازيكن در سطحي باالتر نياز داريم.

   نكته نگران كننده
خيلي مواقع ايرادهايي كه از زمين مســابقه گرفته مي شود، خيلي منطقي نيست و 
جنبه بهانه جويي دارد، اما چمن ورزشگاه المحرق بحرين كه ميزباني از بازي ايران 
و هنگ كنگ را برعهده داشت به معني واقعي كلمه »افتضاح« بود. اين زمين با اين 
شــرايط قطعا مي تواند روي معادالت فني در هر مســابقه اي اثرگذار باشد. بازي با 
هنگ كنگ را كه برديم و تمام شد، اما نگراني بابت كيفيت اين زمين در ديدار با عراق 
پابرجاست. آن مسابقه در روز آخر مي تواند براي تيم كشورمان جنبه مرگ و زندگي 
باشد. ابتدا گفته مي شــد اين بازي در ورزشگاه ديگري به نام خليفه برگزار مي شود، 
اما گويا ميزبان آن مسابقه هم زمين المحرق خواهد بود و اين يعني كار ايران دشوار 
مي شــود. به اين ترتيب در بازي با عراق نه تنها بايد از پس اين حريف سرســخت بر 
بياييم، بلكه الزم است مراقب زميني باشيم كه از حيث پستي و بلندي به سطح كره 

 ماه شباهت دارد! خدا به خير كند.

بایدخیليبهترباشیم
تصوير تيم ملي، پيش از بازي سرنوشت ساز با بحرين

از گزارش هاي جواد خياباني در مســابقات فوتبال و ازجمله 
ديدار تيم ملي كشورمان برابر هنگ كنگ به اندازه كافي انتقاد 
شده و هر حرفي در اين مورد تكراري خواهد بود. با اين همه، 
همزماني موج اخير با خبري كه در مورد عادل فردوسي پور 
منتشر شد، مي تواند جالب باشــد. خبر اين است كه از قرار 
معلوم در كارزار ســيزدهمين انتخابات رياست جمهوري، 
تعدادي از نامزدها از عادل فردوســي پور بــراي حضور در 
كمپين تبليغاتي خود دعوت كرده اند. در مورد جزئيات اين 
پيشنهادها چيز زيادي منتشر نشــده؛ حاال يا آقايان نامزد 
به دنبال اين بودند كه عادل با آنها مصاحبه داشته باشد يا به 
هر شكل ديگري نام شان را سر زبان ها بيندازد. احتماال هم 
پاي دستمزد چشمگيري وسط بوده و وعده هايي هم براي 
حل مشكالت فردوسي پور به او داده اند، اما در نهايت مجري 

سابق90 هيچ كدام از آنها را نپذيرفته است.
نكته كليدي اينجاست كه شــما وقتي در فضاي »رقابتي« 
دنبال ديده شــدن و پيش افتادن هســتي، ســراغ عادل 
فردوســي پور مي روي، چون مي داني براي مــردم جذاب 
است و دوســتش دارند. در نقطه مقابل وقتي يك سيستم 
انحصاري مثل صداوسيما درست كردي و هيچ رقيبي براي 
خودت باقي نگذاشتي، كار را مي دهي دست يكي مثل جواد 
خياباني كه 90دقيقه فوتبال گزارش كند و 90ســاعت در 
مورد ضعف عملكردش بحث شود. فرض كنيد شبكه3، يكي 
از 100كانال تلويزيوني ايران بود كه در شــرايط برابر بايد با 
پخش مســابقات فوتبال يا هر برنامه سرگرم كننده ديگري 
مخاطب جذب مي كرد. فرض كنيد بودجه و ســرمايه اين 
شبكه هم بستگي مستقيم به ميزان رضايتمندي بيننده ها 
داشــت؛ در اين صورت به نظرتان باز هم آقايان كار گزارش 
را مي دادند به امثال خياباني و سيانكي يا با چراغ مي رفتند 
دنبال عادل فردوسي پور و مسير بازگشتش از خانه به سازمان 
را گلباران مي كردند؟ نمي روند، چون براي شان مهم نيست 
مردم برنامه هاي تلويزيون را نگاه كنند يا نكنند، راضي باشند 
يا نباشند. تحت هر شرايطي يك بودجه هنگفت از جيب ملت 
ايران وارد سازمان مي شود و سال به سال هم عدد آن افزايش 
مي يابد. در چنين شرايطي »مدار« را عشق است، بي خيال 

مخاطب.
رقابت در هر مقياسي، ولو در سطح بسيار پايين، نامزدها را 
وادار به كرنش در برابر افكارعمومي و تالش براي ارتقاي سطح 
مي كند. ميراث انحصار مطلق اما، جمود، درجا زدن و چه بسا 
پسرفت است. صداوسيماي ايران سال هاست كه در مسابقه 
يك نفره با خودش پيروز مي شــود، پس چه نيازي به اصالح 

عيوب است؟ آنجا جاي جوادها امن و محكم است.

عادل براي رقابت، جواد براي انحصار
نگاهي به 2 اتفاق جالب همزمان

رسول بهروش
خبرنگار

بهروز رسايلي
خبرنگار

 مهاجراني: بازي با بحرين
 مثل فينال بزرگ اهميت دارد

حشمت مهاجراني، سرمربي ســابق تيم ملي در گفت و گو با 
تســنيم بازي با بحرين را يك فينال بزرگ براي فوتبال ايران 
دانسته و گفته است:  »من قباًل هم گفته ام كه در تمامي نقاط 
زمين نســبت به بحرين و عراق برتري داريــم، ولي مهم اين 
است كه با ذهني روشن با آنها روبه رو شويم و اجازه ندهيم كه 
خودشان را به ما تحميل كنند. بازي با بحرين مثل يك فينال 
بزرگ براي ما اهميت دارد و اين مسابقه نقش مهمي در صعود 
ما به جام جهاني خواهد داشت. اميدوارم اين بازي را با موفقيت 
پشت ســر بگذاريم. ما در بازي قبلي برابر هنگ كنگ از لحاظ 
هماهنگي تيمي شرايط خوبي نداشتيم و گل اولي كه قلي زاده 
زد، ممكن اســت هر 10سال يك بار تكرار شــود و گل وحيد 
اميري هم بعد از برخورد توپ به بازيكن حريف وارد دروازه شد. 
در اين بازي مهدي طارمي و سردار آزمون هم به عنوان 2 مهره 
تعيين كننده، تحرك خوبي نداشتند و روز خوبي را پشت سر 
نگذاشتند. اميدوارم عملكرد آنها در بازي با بحرين، مانند بازي 
قبلي نباشد. ما شايد براي گردش توپ و رساندن آن به محوطه 
جريمه حريف مشكل نداشته باشيم، ولي مسئله مهم اين است 
كه براي گل زدن و استفاده از موقعيت ها برنامه داشته باشيم.«

كارشناس

 C مقدماتی جام جهانی )منطقه آسیا( مقدماتی آسیا-گروه 
امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازي هاتیمرتبه
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بريز و بپاش

آداب نقل و انتقال

بازي هاي بســكتبال ســه نفره انتخابي المپيــك در اتريش و 
مجارستان تمام شد و باخت ها و بازي هاي ضعيف دختران ايراني 
بر نگراني ها اضافه كرد. چنانچه باخت هاي اين تيم را در رويارويي 
با رقباي ساير قاره ها درنظر نگيريم، ايران تنها تيم آسيايي بود كه 
بنا بر قرعه، بيشتر با حريفان آسيايي بازي كرد. باخت به ژاپن و 
استراليا، شايد توجيه داشته باشد اما شكست مقابل چين تايپه و 
تايلند نشان مي دهد كه طي 4سال گذشته و مسير انتخابي سه 
نفره تا المپيك، كار خاصي براي دختران ايراني صورت نگرفته 
است. بازي سه نفره براي نخستين بار وارد المپيك توكيو شد و در 

رقابت هاي انتخابي حتي اندونزي هم با برنامه تر از ما نشان داد.

تيم ملي بســكتبال قبل از بازي هاي المپيــك2008 بيش از 
20بازي تداركاتي با بهترين هاي بســكتبال دنيا برگزار كرد؛ با 
تيم هايي مثل استراليا، ليتواني، كرواسي، ايتاليا، بازي در آمريكا 
و... اما اين بار براي رفتن به المپيك هنوز بازي تداركاتي نداشــته 
اســت. يكي از خبرگزاري ها هفته پيش در مقايسه نوشت: تيم 
ملي كنوني مثل 2008 »بريز و بپاش«  نكرد! تيم ملي سال2008 
 بدون هيــچ تصــوري از بازي هاي جهانــي يا المپيــك، براي

 نخستين بار به المپيك رفت. 13ســال گذشته و اتفاقات زيادي 
افتاده؛ ازجمله حضور در 3دوره مســابقات جهاني. حيف است 
 ارزش كارهايي را كه شــد و براي بســكتبال »اعتبار« ساخت، با 
2 كلمه »بريز و بپاش« آن هم تحت تأثير حرف ديگران خراب كنيم.

بازار نقل و انتقاالت بسكتبال بين دو، سه تيم داغ است. توجه تيم ها 
به نقل و انتقاالت بسيار ارزنده است چون اين نوع حساسيت ها، 
بيانگر اهميت بسكتبال نزد آنهاست و چنانچه دامنه حساسيت ها 
بيشتر باشد رقابت هاي بهتري شكل مي گيرد. در كنار اين موارد 
بايد آداب ديگري را در نقل و انتقاالت رعايت كرد. يكي از تيم ها 
فهرســتي از گزينه هاي مربيگري خود را منتشر كرد كه در آن 
حدود 10مربي ايراني و خارجي بود؛ يعني باشگاه هنوز تكليف 
خودش را بين داشتن مربي ايراني و خارجي مشخص نكرده، رفته 
سراغ اسم ها. شما اول بگو گزينه ايراني مدنظر داري بعد 3 ايراني 

معرفي كن؛ در غيراين صورت برو دنبال 5تا خارجي كه نوشتي!

زير حلقه

نساختيم و باختيم

تيم ملي واليبال ايران با 3پيروزي در هفته دوم ليگ ملت هاي واليبال، 
به رده ششم رنكينگ جهاني رسيد؛ رده اي كه براي نخستين بار تجربه 
مي كند اما به نظر مي رسد مهم ترين اتفاق براي واليبال ايران معرفي 

ستاره هاي جديد است؛ برديا سعادت، صابر كاظمي، ميثم صالحي و...
ايران در هفته اول به ژاپن و روســيه باخت و هلنــد را برد ولي هفته 
دوم هفته پيروزي ايــران بود. واكنش ها به ايــن پيروزي ها متفاوت 
است. بعضي  ها از عملكرد تيم راضي هستند اما گروهي هم پيروزي 
در بازي هاي ضعيف را مالك نمي داننــد. ايران در هفته دوم با ايتاليا، 
صربستان و كانادا بازي كرد. ايتاليا تيم اصلي اش را براي المپيك حفظ 
كرده و با تيم دوم به ليگ آمده است، بلغارستان و كانادا هم در بازي ايران 
از ستاره هايشان اســتفاده نكردند. با اين توضيح مي شود از بازي هاي 
ايران و پيروزي هايش تمجيد كرد و بــه آينده اميدوار بود؟ فعال همه 
از بازي خوب جوانان صحبت مي كنند.كارگردان تلويزيوني ايتاليا، در 
بازي ايران با بلغارستان، بيش از هر بازيكن ديگري، برديا سعادت را نشان 
داد؛ حتي بيشتر از سعيد معروف كه يكي از سرشناس ترين ستاره هاي 
واليبال دنياست. پســر خوش چهره  اروميه اي كه مدام لبخند مي زد، 
فقط 18سال و 10 ماه دارد. او با 2متر و 5سانتي متر قد، مثل الماس در 
زمين بازي درخشيد. در بازي با بلغارستان او 17امتياز به دست آورد؛ 
15امتياز از حمله، يك امتياز از سرويس و يك امتياز از دفاع. برديا تا پيش 
از امسال در ليگ صربستان بازي مي كرد، اما حاال بازيكن تيم »سوان 
كپكو ويكستورم« در ليگ كره جنوبي است. او يكي از اعضاي تيم ملي 

زير 21سال ايران بود كه سال2019 در بحرين قهرمان جهان شدند.
چهره بعدي تيم صابر كاظمي است. او هم قد بردياست و اهل آق قال. صابر 
در بازي با كانادا و ايتاليا در تركيب اصلي بود. در بازي با بلغارستان هم 
هر جا تيم به گره مي خورد، به همراه سعيد معروف وارد زمين مي شد. 
كاظمي 23سال سن دارد و نخستين بار در ليگ ملت هاي 2018 به 
تيم ملي دعوت شد و در بازي با برزيل با 15امتياز، امتيازآورترين بازيكن 
ايران شد. كاظمي همان سال بازي هاي آسيايي و مسابقات قهرماني 
جهان را هم تجربه كرد اما سال بعد مصدوم بود و ليگ ملت هاي2019 و 
مسابقات انتخابي المپيك را از دست داد. صابر يك سال براي ليگ زراعت 
بانك تركيه بازي كرد و فصل پيش هم با فوالد سيرجان قهرمان ليگ برتر 
ايران شد. كاظمي در بازي با ايتاليا با 24امتياز، امتيازآورترين بازيكن 
ميدان بود؛ 20امتياز از حمله، يك امتياز از دفاع و 3امتياز از سرويس. در 

بازي با كانادا هم 17امتياز گرفت؛ 15امتياز از حمله و 2امتياز از دفاع.

   غفور يا برديا و صابر
با درخشش صابر و برديا سؤال اين است كه والديمير آلكنو، سرمربي 
روسي تيم ملي در المپيك هم از اين 2بازيكن استفاده مي كند؟ جمشيد 
حميدي، كارشناس واليبال مي گويد: »سؤال از آلكنو اين است كه براي 
قطر  پاســور چه تصميمي مي گيرد؛ در المپيك از امير غفور باتجربه 
استفاده مي كند يا فرصت را به صابر كاظمي و برديا سعادت مي دهد؟ 
اتفاق خوب همين است. اينكه ما در پست هاي مختلف پشتوانه خوب 

داشته باشيم. در قطر دريافت كننده هم ميثم صالحي و اميرحسين 
اسفنديار خودشان را خوب نشان داده اند.« از نظر حميدي انتخاب نفرات 

براي المپيك كار راحتي نيست.

   وادي نه، جواد به المپيك برود
در بيشتر دقايق اين 6بازي محمدطاهر وادي پاسور تيم بود. آيا او مي تواند 
جايگزين مطمئني براي سعيد معروف باشد؟ حميدي خيلي اميدوار 
نيست: »وادي پاسور خوبي است و سعي مي كند بازي اش نزديك به 
سبك بازي سعيد باشد و تا اينجا هم بد كار نكرده است اما بايد قبول 
كنيم كه او نمي تواند جايگزين سعيد باشد. سرعت پاس هاي سعيد 
و استفاده اي كه از مچش مي كند، در دنيا كم نظير است و اين توانايي 
را دارد كه در 4سال آينده هم پاسور يك ايران باشد.« حميدي، جواد 
كريمي را بهتر از وادي مي داند: »جواد عالوه بر اينكه پاسور خوبي است، 
اين توانايي را دارد كه در دفاع كناري كمك كند. حتي مي توانيم بگوييم 
در دفاع كناري او از ميثم و اسفنديار بهتر است. وادي تجربه خوبي دارد 
اما در المپيك، تيم به جواد بيشتر از وادي نياز دارد.« كريمي به خاطر 

اضافه وزن در ايران ماند و روزهاي آينده به ايتاليا مي رود.

   مشكل موسوي را پيدا كنيم
در هفته دوم بازيكنان ايراني سرويس هاي بهتري به نسبت هفته اول 
زدند اما هنوز خيلي ها مي پرسند چرا بازيكني مثل محمد موسوي بايد 

بعد از اين همه سال سرويس خراب كند. حميدي مي گويد: »سرعت 
پا و دست موسوي زياد اســت و اين يك ويژگي كم نظير است. ما در 
فدراسيون ادعا مي كنيم كه كميته پژوهش داريم، اما چرا اين كميته 
يك بار تحقيق نكرده ببيند چرا سرويس هاي موسوي بگير و نگير دارد. 
موسوي موقع زدن ســرويس در تنظيم ارتفاع توپ مشكل دارد. بايد 

مشخص شود كه او در چه ارتفاعي بايد ضربه را بزند.« 

   دير شروع كرديم
بعضي  ها مي گويند اگر قرار است ليگ ملت ها بازي هاي تداركاتي براي 
المپيك باشد، چرا تيم هايي مثل برزيل و آمريكا با همه قوايشان به ايتاليا 
آمده اند؟ حميدي مي گويد: »برزيل، لهستان و آمريكا از 2، 3سال پيش 
براي المپيك تيمش را جوان كرد. اگر ما هم از 3سال پيش جوانگرايي را 
آغاز مي كرديم امروز براي المپيك تيم مطمئن تر و باتجربه تري داشتيم. 
در اين سال ها مدام گفتيم بايد به صالحي، كاظمي و سعادت فرصت داد، 

اما كسي گوش نكرد.« 
ايران در هفته سوم با آمريكا، صربستان و آلمان بازي دارد.

  نتايج ايران در 3بازي هفته دوم: 
  ايران 3- كانادا يك؛ 22- 25، 25-22، 25- 22و 22-25
  ايران 3- ايتاليا يك؛ 26-24، 29-27، 21-25و 22-25

  ايران 3- بلغارستان صفر؛ 25-20، 33-31و 22-25

افشين رضاپور 
كارشناس بسكتبال

به نسل جديد واليبال خوشامد بگوييد
صابر كاظمي و برديا سعادت در هفته دوم ليگ ملت ها امتيازآورترين بازيكنان ميدان بودند. كارشناسان مي گويند آلكنو در المپيك براي انتخاب بازيكنان كار راحتي ندارد
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افقي:
 1- بخشــي از دســتگاه 
گــوارش- فنــي مخصوص 

كشتي
2- از حكومت هاي ترك تبار 

تاريخ ايران- شناي پنهاني
اثــر  يكديگــر  بــر   -3
گذاشــتن- پلكان درشكه- 
روســتاي زادگاه هوشنگ 

مرادي كرماني
4- شيشــه آزمايشگاهي- 

دشنام گو- انبار غله
5- نشــانه مصــدر جعلي- 

الغر- رستگاري- اراده
6- از اجزاي شلوار- كامپيوتر 

قابل حمل- سر و صدا
7- كشــــــتزار برنــج- 

تشويق كننده
8- مثل ماه- خشكي مزاج- 

كام
9- پايتخــت لهســتان- 

پريشان خاطر
10- قورباغــه درختــي- 

پرستاري از مريض- خاخام
11- خاك ســرخ - سوراخ 
كردن- نوعي ماهي فلس دار 

جنوب- نشانه جمع
12- مراقب- خيال- درآمد 

نامشروع با امكانات دولتي
13- دومين زبان رايج كشور 

نيجر- ترسناك- نازا

14- بي آبرويي- شــيريني 
سوغات قزوين

15- از انــواع پنير هاي غني 
ايتاليايــي كه عطــر و طعم 

تندي دارد- گلي زينتي
  

عمودي:
1- قيامت- مادر مادر

2- حـــــرص- ابــــــزار 
سنگ تراشي- قهوه تلخ

3- دروغگــوي آخرالزمان- 
پســتي در ورزش واليبال- 

كارها
4- پهلــوان تورانــي كــه 
به دســت بيژن كشته شد- 
دايره المعارف فرانسوي- دانه 

نهان زا
5- هنري ســنتي روي فلز- 
حيرت انگيز- ضمير انگليسي

6- حرف نــدا- از تيم هاي 
باشــگاهي فوتبال ايتاليا- 

اهانت
7- فانــوس دريايــي- ابر- 

بي كس
8- شلوارك ورزش باستاني- 

مدخل- بهشت
9- به درياي خزر مي ريزد- 
گوشــه اي در دستگاه شور- 

حرف نمي زند
10- نوعي آبگوشت- واگرا- 

بوي رطوبت

11- نت ســوم- كم شــدن- پدر 
نريمان در شاهنامه

12- بريــدن شــاخه هاي زائد- 
اثري از ژان پل ســارتر- نظارت 

و مراقبت
13- الســتيك خــودرو- اعتراف 

كردن- بازي قهوه خانه اي قديم
14- گذرگاه آب- وســيله اي براي 

حمل مصالح ساختماني- نشاط
15- گســتاخ و بي حيا- بســيار 

دوست داشتني

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3946
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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  پادگان بي استفاده نيروي هوايي فضاي سبز شود
فضاي بسيار وسيع پادگان نيروي هوايي كه سال هاست طرح انتقال آن 
در دست اجرا بود و اكنون چند سالي است متوقف مانده است، بسيار 
مناسب فضاي سبز است. با توجه به كمبود فضاي سبز در محدوده اي  
از پيروزي كه اين پادگان در آن واقع است از مسئوالن تقاضا داريم با 
بررسي مجدد طرح، انتقال اين پادگان تعطيل شــده را از سر گرفته 
و نسبت به آزاد ســازي  زمين هاي آن به نفع فضاي سبز و بهره برداري 
عمومي اقدام كنند. نظير اين اقدام در مورد فرودگاه قلعه مرغي انجام 

شد كه ثمرات آن بسيار ارزنده بوده است.
رفعتي از خيابان پيروزي تهران 

   متروي كرج چه شد؟
بيش از 2دهه است كه عمليات عمراني احداث متروي كرج آغاز شده، 
ولي تاكنون به نتيجه نرسيده است. مسئوالن اطالع رساني كنند كه 
اين مترو در چه مرحله اي است و چه زماني شاهد افتتاح متروي كرج 

خواهيم بود.
حري از كرج

   دفترچه هاي بيمه روستايي و عشايري چه كاربردي دارند؟
يك مســئول توضيح دهد كه كاربرد دفترچه هاي بيمه روســتايي و 
عشايري چيست؟ آيا نبايد حداقل هاي درماني با قيمت بيمه اي براي 
دارندگان اين دفترچه ها اعمال شود؟ بيمارستان ها و درمانگاه ها اين 
دفترچه را قبول ندارند و كمترين خدماتي توســط آن قابل دريافت 

نيست.
قربان پور از تهران 

   بســته هاي اينترنت ارزان ويژه دانش آموزان و دانشجويان 
بدهند

اپراتورها ملزم به ارائه بسته هاي ارزان قيمت و رايگان به دانش آموزان و 
دانشجويان شوند؛ چراكه اين هزينه ها براي خانواده ها بسيار مشكل ساز 

شده است.
منصوري از كرمانشاه 

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

3بار قصاص براي كارمند 
جنايتكار 

مردي كــه چند ماه پس از قتــل دامادش، 
2مامور نيروي انتظامي در دره شــهر ايالم 
را به ضرب گلوله به شهادت رسانده بود در 

دادگاه به 3بار قصاص محكوم شد.
به گزارش همشهري، در يكي از شب هاي 
اســفند سال گذشــته در پســت ايست و 
بازرســي پل گاوميشان دره شــهر واقع در 
استان ايالم حادثه هولناكي رخ داد. آن شب 

مأموران پليس سرگرم كنترل خودروهاي 
عبوري بودند كه به يك خودروي ســواري 
ظنين شدند. راننده مدعي بود كه در آژانس 
كار مي كند و فردي كه كنارش نشسته نيز 
مسافرش است كه از خرم آباد سوار ماشين 
او شــده تا به خانه اش در دره شهر برود. با 
اين حال رفتار مرد مســافر مشكوك بود و 
درحالي كه مأموران ســرگرم بررسي هاي 
بيشتر بودند، مسافر مرموز يك قبضه كلت 
كمري از زير پيراهنش بيرون كشــيد و به 
سمت 2مامور پليس شليك كرد. او سپس 
پشــت فرمان خودروي آژانس نشست و به 
سرعت فرار كرد. راننده آژانس كه وحشت 
كرده بود، مأموران حاضر در پاسگاه پليس 
در همان نزديكي را در جريــان قرار داد و 
آنها راهي محل حادثه شــدند. بررســي ها 
نشان مي داد كه در جريان تيراندازي مسافر 
مرموز، ســرباز محمدمهــدي دريكوند به 
شهادت رسيده اســت و دومين مأمور كه 
ســتوان يكم روح اهلل باصره نام داشــت به 
بيمارســتان منتقل شــد اما او نيز ساعتي 
بعد به دليل شدت صدماتي كه ديده بود، به 
شهادت رسيد. در اين شرايط تحقيقات براي 
شناسايي و دستگيري عامل اين جنايت آغاز 
شــد تا اينكه چند روز بعد مأموران موفق 
شدند در تحقيقات تخصصي قاتل فراري را 
ردگيري كنند. او پس از به شهادت رساندن 
مأموران پليس به كوه هاي اطراف دره شهر 
گريختــه و در آنجا مخفي شــده بود كه با 
شناسايي محل دقيق مخفيگاه او، تيم هاي 
عملياتي راهي اين منطقه شــدند و در يك 
عمليات ضربتي مرد جنايتكار را دســتگير 
كردند. با دســتگيري متهم و تحقيق از او 
معلوم شــد كه وي يك قاتل فراري اســت 
و از چند مــاه پيش به اتهــام قتل دامادش 
تحت تعقيب پليس بوده اســت. بررسي ها 
نشــان مي داد كه اين مرد كه يك كارمند 
بانك بوده، اوايل ســال گذشــته و به دليل 
اختالفات خانوادگي، دامادشان را در يكي 
از شــهرهاي ايالم به قتل رسانده و سپس 
به دره شــهر گريخته و با اجاره  خانه اي در 
آنجا زندگــي مخفيانــه اي درپيش گرفته 
بود. او چند ماه در اين خانــه مخفي بود اما 
شامگاه نهم اسفندماه زماني كه از خرم آباد 
به مخفيگاهش برمي گشت، در پست ايست 
و بازرســي مورد ظن مأمــوران پليس قرار 
گرفته و در نهايت با آنها درگير و با شــليك 
گلوله هر دوي آنها را به شهادت رسانده بود. 
با اعترافات اين مرد و كشــف راز 3جنايت، 
وي با انتقال به محل حادثه صحنه قتل  ها را 
بازسازي كرد و در نهايت پرونده او با صدور 
كيفرخواست به دادگاه كيفري يك استان 
ايالم فرستاده شــد. چند روز قبل، اين مرد 
در دادگاه پاي ميز محاكمه قرار گرفت و به 
تشــريح جنايت هايي پرداخت كه مرتكب 
شده و به گفته سرهنگ دالور القاصي مهر، 
فرمانده انتظامي استان ايالم، پس از پايان 
محاكمه، قضات دادگاه او را مجرم شناخته 

و به 3بار قصاص محكوم كردند.

دام سياه مرد موتورسوار براي زنان راننده
 جوان افغان وقتي هوا رو به تاريكي 

مي رفت، ســوار بر موتور مي شد و داخلي
زناني را كه پشــت فرمان در حال 
رانندگــي بودند، بــه دام مي انداخت تا نقشــه 

شيطاني خود را عملي كند.
به گزارش همشهري، جرايم ســياه اين مرد از 
دي ماه ســال گذشــته كليد خورد و نخستين 
قرباني او زني جوان وكارمند شــركتي در غرب 
تهران بود. اين زن كه پس از حادثه شــومي كه 
برايش رخ داده بود تا يك قدمي مرگ پيش رفته 
و در بيمارستان بستري شده بود، در تشريح ماجرا 
به ماموران گفت: هوا تقريبا تاريك شده و من از 
محل كارم بيرون آمده بودم كــه به خانه بروم. 
پشت فرمان ماشينم در يكي از اتوبان ها بودم كه 
متوجه شدم مرد موتورسواري پشت سر من است. 
او  چندين بار بوق زد و خواست توقف كنم. وقتي 
توقف كردم گفت كه ماشــينت دچار نقص فني 
شده و دود مي كند و اين خيلي خطرناك است. 
مرد جوان كه كمتر از 30ســال به نظر مي رسيد 

از من خواست كاپوت ماشــين را باال بزنم تا آن 
را بررسي كند.

وي ادامه داد: من كه ترســيده بودم قبول كردم 
و او طوري نقش بازي كرد كه باورم شد ماشينم 
دچار نقص فني شده است. مرد موتورسوار گفت 
همين حاال بايد ماشين را به تعميرگاه ببرم. بعد 
هم مدعي شد كه در يك تعميرگاه كار مي كند و 
گفت بهتر است ماشينم را به آنجا ببريم. من كه 
به او اعتماد كرده بودم از او خواستم كمكم كند 
و او موتورش را همانجا پارك كرد و سوار ماشينم 
شد تا به سمت تعميرگاه برويم. بعد هم گفت كه 
بهتر است خودش پشت فرمان بنشيند و طوري 
رانندگي كند كه به ماشينم آسيب نرسد، اما در 
بين راه تغيير مسير داد و به سمت اطراف تهران 
رفت. وقتي به او اعتراض كردم چاقويي از جيبش 
بيرون آورد و مرا تهديد كرد كه اگر حرفي بزنم 
جانم را مي گيرد. با او درگير شــدم و در همين 
هنگام وي پايش را روي ترمز گذاشت و با چاقو 
ضرباتي به من زد. او ســپس نقشــه سياهش را 

عملي كرد و پس از تجاوز، پول ها، طالها و گوشي 
موبايلم را دزديد و به همان محلي كه موتورش 
را پارك كرده بود، برگشــت. بعد مرا درحالي كه 
زخمي بودم رها كرد و سوار بر موتورش گريخت، 
اما لحظاتي بعد رانندگان بــه كمكم آمدند و به 

بيمارستان منتقل شدم.
با اين شكايت، پرونده اي در شعبه ششم بازپرسي 
دادسراي جنايي تهران تشــكيل شد و گروهي 
از مأموران اداره شــانزدهم پليس آگاهي تهران 
جســت و جو  براي بازداشت ســارق آزارگر آغاز 
كردند. با كمك شاكي و  بررسي بانك اطالعاتي 
مجرمان سابقه دار مشخص شــد كه متهم اهل 
كشور افغانســتان و يك مجرم سابقه دار است و 
پيش از اين به جرم سرقت و زورگيري دستگير 
شده بود. اگرچه مأموران پاتوق هاي احتمالي وي 
را زيرنظر قرار دادند، اما او هر بار فراري مي شد و 
سعي داشت ردي از خودش به جا نگذارد تا اينكه 
براي مدتي جرايمش را متوقف كرد، اما چند  ماه 
بعد مشخص شد كه به همين شيوه 2 زن ديگر را 

به دام انداخته و آنها را تسليم نيت شوم خود كرده 
است. به گفته شاكيان تازه، متهم سوار بر موتور 
بوده و در تاريكي شب و به بهانه اينكه ماشينشان 
دچار نقص فني شده و نياز به تعمير دارد، آنها را 
فريب داده و قرباني نقشه شوم خود كرده بود. او 2 
شاكي ديگر را هم با ضربات چاقو زخمي كرده و 

پس از تجاوز، اموالشان را سرقت كرده بود.
با مشــخص شــدن ايــن حقايــق، تحقيقات 
كارآگاهان براي دســتگيري متهم كه تاكنون 
3زن از او شــكايت كرده اند وارد مرحله اي تازه 
شده و كارآگاهان هم اكنون سرنخ هايي به دست 
آورده اند كه احتمال مــي رود به زودي موفق به 
دستگيري مرد متجاوز شوند. اين در حالي است 
كه پليس احتمال مي دهد تعداد قربانيان متهم 
بيشتر از 3نفر باشــد و به همين دليل از افرادي 
كه با اين شــيوه و شــگرد به دام وي افتاده اند، 
خواسته است با اطمينان از اينكه هويت شان نزد 
پليس محفوظ خواهد ماند براي شكايت به اداره 

شانزدهم پليس آگاهي تهران مراجعه كنند.

بازداشت عامل جنايت مسلحانه در جنوب تهران 

 جلوگيري از تكرار 
فاجعه بيروت در تهران

 شعله هاي آتش زبانه مي كشيد و 
دود ناشــي از آن از نقاط مختلف پيگيري

پايتخت ديده مي شد. پااليشگاه 
نفت تهران آتش گرفته بود و خطر بزرگي شهر را 
تهديد مي كرد؛ حادثه اي كه به گواه كارشناسان 
مي توانســت ابعاد گســترده اي پيــدا كند و به 
انفجاري مهيب شــبيه به آنچه سال گذشته در 
بندر بيــروت اتفــاق افتــاد، تبديل شــود اما 
آتش نشانان با ازخودگذشتگي آتش سوزي را در 
كمتر از 24ســاعت مهار كردند تا بســياري از 
پايتخت نشــينان كه نفس هاي شــان در سينه 

حبس شده بود، نفس راحتي بكشند.
به گزارش همشــهري، روز چهارشــنبه لكه اي 
سياه مهمان ناخوانده آسمان جنوب تهران شد. 
لكه سياه از آتش سوزي خبر مي داد اما هيچ كس 
به درستي نمي دانســت چه اتفاقي افتاده است. 
دقايقي بعد اما معلوم شــد كه پااليشــگاه نفت 
شــهيد تندگويان دچار آتش سوزي شده است. 
از آن پس ســيل خودرو هاي آتش نشاني بود كه 
به سوي پااليشگاه سرازير شد. آنطور كه شواهد 
نشان مي داد، يكي از مخازن ضايعات نفتي دچار 
آتش سوزي شده بود اما ابعاد ماجرا هنوز به طور 

كامل مشخص نبود.
سيد جالل ملكي، سخنگوي آتش نشاني تهران 
يكي از نخستين آتش نشــاناني بود كه دقايقي 
پس از اين حادثه خود را به پااليشــگاه رساند. 
او مي گويد: »در 25سالي كه آتش نشان هستم، 
آتشي به اين وســعت نديده بودم. آتش سوزي 
آنقدر وسعت داشــت كه حتي از فاصله هاي دور 
ديده مي شد. حتي از كرج دودش را ديده بودند 
يا اينكه فــردي با من تماس گرفــت و گفت كه 
از ولنجــك آن را مي بيند. آنطور كه مســئوالن 
پااليشگاه گفتند، مخزني كه در آن ضايعات نفتي 

نگهداري مي شد، آتش گرفته بود.«
 اما مخازنــي كه در اطراف محــل حادثه وجود 
داشــت، خطر اصلي بود و هر لحظه اين امكان 
وجود داشت كه با سرايت شعله هاي آتش به آنها و 
يا حتي با رسيدن گرما، اين مخازن منفجر شوند. 
شايد به همين دليل بود كه چند نفر از مسئوالن 
نفتي مي گفتند اگر مخازن ديگر منفجر شوند، 
حادثه اي همسان يا بزرگ تر از انفجار در بيروت 

اتفاق خواهد افتاد.

وحشت در جنوب پايتخت
وجود مخازن عظيم سوخت در پااليشگاه و دود 
ناشي از آتش سوزي از يك سو و صداهاي مهيبي 
كه از آنجا به گوش مي رسيد از ديگر سو، بسياري 
از ساكنان جنوب تهران را به وحشت انداخته بود. 
به همين دليل بود كه فرماندار ويژه شهرســتان 

ري در همان ساعت هاي اوليه درباره صداهايي 
كه از پااليشــگاه به گوش مي رسيد، توضيحاتي 
داد. حســين توكلي گفت: از ابتداي حادثه هيچ 
انفجاري نداشته   و تغيير فرم مخزن فلزي درحال 
احتراق موجب توليد صدا مي شود و هيچ خطري 
ســاير مخازن پيراموني محل حادثــه را تهديد 
نمي كند چرا كه نوع مخزني كه دچار حريق شده، 

به گونه اي است كه امكان انفجار ندارد.

جدال با آتش
آتش نشــانان براي مهار شــعله هاي ســركش 
آتش كار دشــواري را پيش رو داشتند. از سويي 
احتمال وقوع انفجار جان آنها را تهديد مي كرد. 
سخنگوي آتش نشاني تهران در اين باره مي گويد: 
آتش ســوزي از يك مخزن آغاز شد و شعله هاي 
آتش در محوطه پخش شده بود و مخازن ديگر با 
اينكه هنوز آتش نگرفته بود، اما خطر آتش سوزي 
آنها را تهديد مي كرد. با توجه به حجم گسترده 
آتش  سوزي چندين گروه ديگر در همان ساعت 
اول به پااليشگاه اعزام شديم و مهندس داوري، 
مديرعامل آتش نشاني تهران فرماندهي عمليات 

را برعهده گرفت.
او ادامه مي دهد: با وجود همه خطراتي كه وجود 
داشــت  اما همكاران آتش  نشــانم با علم به اين 
موضوع اصال به فكرشــان هم خطــور نمي كرد 
كه مثال بترسند يا پا پس بكشــند و اين افتخار 
ما آتش نشــانان است. آتش نشــانان در حادثه 
پالسكو به خاطر جان مردم، جان خودشان را به 
خطر انداختند و تعدادي شهيد شدند اما در اين 
حادثه عالوه بر جان مردم، سرمايه مردم هم در 

خطر بود. 

عمليات تدافعي
آتش نشــانان ابتدا بايد از وســعت آتش سوزي 
مي كاستند و از سرايت شعله هاي آتش به ساير 

مخــازن جلوگيري مي كردند. بــه همين دليل 
عمليات تدافعي را كليد زدند. ملكي در اين باره 
مي گويد: كنترل آتش سوزي و سردكردن ساير 
مخازن شروع شد. نمي شــد بي گدار به آب زد. 
مخازن مجاور شرايطي داشتند كه با حرارت دچار 
جنبش مولكولي مي شدند و انفجار دور از ذهن 
نبود. از اين رو ســرلوله هاي آب به طرف مخازن 

مجاور گرفته شد تا آنها سرد نگه داشته شود.
عمليات تدافعي آتش نشانان حدود 4ساعت طول 
كشيد و بعد از آن بود كه آتش سوزي به طور كامل 
به كنترل آنها درآمد. بــه اين معني كه مطمئن 
بودند ابعاد حادثه گسترده تر نخواهد شد. در اين 
زمان بود كه عمليات تهاجمي كليد خورد. ملكي 
درباره اين مرحله از عمليــات مي گويد: وقتي تا 
حدودي خيال مان از رفع خطر آتش ســوزي در 
ساير مخازن راحت شد، به تدريج تالش ها معطوف 
به خاموش كردن آتش شــد. طــوري كه ديگر 
مي شد نزديك تر رفت و به سوي شعله هاي آتش 
هجوم برد. همكارانم از چندين جهت و با كمك 
باالبرها به سوي شعله هاي آتش حمله مي كردند 
و عالوه بر آن چندين مرتبه كف پاشي انجام شد. 
ما مي دانستيم كه بايد صبر كنيم تا مواد سوختي 
بسوزد و تمام شود. مخزني كه دچار حادثه شده 
بود موادي شــبيه گازوئيل داشت. اين نوع مواد 
قدرت اشتعال و انفجار بااليي ندارند اما درصورتي 
كه دچار آتش سوزي شوند، حرارت بااليي از خود 
بروز مي دهند و خاموش كردن آنها دشوارتر است. 
اين مرحله تا پايان عمليات ادامه داشت تا اينكه 
سرانجام با گذشت حدود 24ساعت از شروع اين 

حادثه آتش سوزي به طور كامل مهار شد.
ملكــي مي گويد: بــه لطف خــدا توانســتيم 
آتش ســوزي را در كمتر از 24ساعت خاموش 
كنيم. در اين حادثه يك مــورد هم مصدوميت 

حاد نداشــتيم و فقط چند مــورد دودگرفتگي 
و گرمازدگي اتفــاق افتــاد و همه  چيز به خوبي 
پيش رفت؛ از فرماندهــي عمليات تا هماهنگي 
با ساير دستگاه ها. اگر غيراز اين بود، اين حادثه 
بايد چندين كشــته و خســارات زيادي بر جا 

مي گذاشت.

 عكس افتخارآميز
در جريان حادثه آتش ســوزي پااليشــگاه نفت 
تهران عكســي از آتش  نشــاناني كه روي زمين 
در حــال اســتراحت بودنــد، در شــبكه هاي 
اجتماعي منتشــر شــد كه بازتاب گسترده اي 
داشت و همه به تحسين آتش نشانان و قدرداني 
از فداكاري هــاي آنها پرداختنــد. ملكي درباره 
اين عكس مي گويــد: در اين عمليــات حدود 
200آتش نشــان حضور داشــتند اما كاركردن 
در آن شرايط واقعا ســخت و طاقت فرسا بود. در 
دقايق اوليه آنچنان شــدت آتش زياد بود كه از 
فاصله حدود 100متري نمي شد نزديك تر شد و 
وقتي جلو مي رفتي، حرارت را حس مي كردي. با 
اين حال، آتش نشانان در گروه هاي حدود 70نفره 
مشغول اطفاي حريق بودند و بعد از دو  سه ساعت 
كار استراحت مي كردند و گروه بعدي جايگزين 
مي شدند. حرارت آتش سوزي از يك سو، آفتاب 
ســوزان از ســوي ديگر و لباس هاي ســنگين 
 حريق تاب و تــوان آتش نشــانان را گرفته بود. 
به همين دليل  وقتي كه گروه ديگري مشــغول 
به كار مي شــد، گروه قبل با همــان لباس ها در 
سايه ساختمان يا درختان روي زمين  استراحت 

مي كردند. 

علت حادثه و ميزان خسارت
در جريان اين حادثه بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت 
نيز در محل حضور پيدا كرد  و در جريان عمليات 
اطفاي حريق قرار داشت. او درباره علت وقوع اين 
آتش سوزي به ايسنا گفت: اين حادثه مربوط به 
نشت 2 مخزن بوده كه نقشــي در فرايند توليد 
نداشته اند و هيچ اخاللي در تامين فرآورده كشور 
ايجاد نمي شــود و ذخاير كافي نيز وجود دارد. 

پااليشگاه نيز توليد را از سر مي گيرد.
همچنين شاكر خفايي، سخنگوي پااليشگاه نفت 
تهران درباره ميزان خسارات وارده گفت: ميزان 
خسارت را نمي توانيم برآورد كنيم و بايد پس از 
بررسي هاي دقيق ميزان خسارت اعالم شود. ولي 
خوشبختانه در اين حادثه تلفات جاني نداشته ايم 
و خسارت اقتصادي نيز به آن صورت نيست ولي 
بايد پس از كارشناسي در اين باره اظهارنظر كرد.

30ساعت عمليات سخت
رصد و پشــتيباني لحظه اي عمليات 2 

بايد توسط مديريت و فرماندهي كالن 
به بهترين و دقيق ترين شكل خود انجام شود.

خوشــبختانه در اين حادثه هــر دو جنبه فوق الذكــر به صورت دو 
بال عمل كننده و هماهنگ انجام شد و دســتيابي به هدف و كسب 
موفقيت را سرعت بخشــيد. در همان دقايق اوليه حادثه با تأكيد و 
پيگيري شهردار محترم تهران همه توان و امكانات شهرداري تهران 
براي ياري رساني به نيروهاي عمل كننده، بسيج شد كه اين حمايت 
لجستيكي و پشتيباني، ثمرات بسيار خوبي در موفقيت عمليات مهار 
آتش سوزي داشت. در سال هاي اخير شهرداري تهران با اختصاص 
اعتبارات قابل توجه، اين امكان و فرصت را به ســازمان آتش نشاني 
داد كه با خريد تجهيزات نوين و به روز، تــوان عملياتي خود را ارتقا 
بخشد كه انتظار مي رود اين راهبرد مناسب كه سازمان آتش نشاني 
و خدمات ايمني شهرداري تهران را به ســازماني چابك و قدرتمند 
در حوزه عملياتي مبدل كرد، ادامه دار باشد.  همانگونه كه مي دانيد 
فرايند مناسب سازي  تجهيزات و آماده سازي آن با توجه به پيچيده تر 
شدن و تغيير شكل حوادث در دوره هاي مختلف زماني، بايد فرايندي 
دائمي باشد تا سازماني كه وظيفه مقابله اي دارد بتواند با بهره گيري 
از تجهيزات پيش بيني شــده، براي انواع حــوادث آمادگي الزم را 
داشته باشد. سازمان آتش نشــاني به موازات اين حركت پرسرعت 
خود در مجهز شــدن به آخرين ابزارها و تجهيزات مقابله با حوادث، 
روند آموزشــي براي ارتقاي توان و كيفيت عملكرد پرسنل سازمان 
در عمليات متنوع را با قدرت به پيش برده اســت. اجراي مانورهاي 
مختلف آموزشــي با بهره گيري از آخرين اســتانداردهاي علمي در 

دستيابي به اين هدف نقش تعيين كننده اي داشته است.

حكمراني ريسك وكرونا
درخصوص بيماري ناشــي از ويــروس كرونا 
مي توان اينگونه مطرح كرد كه با درنظرگرفتن 
مبحث حكمراني ريسك زماني موفق خواهيم بود كه عالوه بر مرحله 
پاســخ، مرحله قبل از آن يعني پيشــگيري و كاهش اثرات را كه بر 
حكمراني ريسك متمركز مي شود، درنظر گرفته شود. به طور مثال در 
زمان هاي مهم يا قبل از رخداد پيك ها، پيش بيني ها و تدابير الزم را 
به گونه اي درنظر بگيريم كه شاهد عوارض بعدي آنها نباشيم و البته 
فعاليت هاي تكميلي يعني تزريق واكســن به عنوان شرطي مكمل 
بايد درنظر گرفته شــود و زمان را مدنظر قرار دهيم. براي جلوگيري 
از افزايش ديسترس )استرس منفي( مي توان جدول تزريق واكسن 
به گروه هاي ســني مختلف را به طور رســمي اعالم كرد تا ريســك 
انفودميك ها يا هجمه اطالعاتي نادرست در شبكه هاي اجتماعي به 

حداقل ممكن برسد.
جداي از اينكه مردم يا مديران كدام يك مســئول شرايط هستند با 
توجه به رفتارهاي ايجاد شده در دوران كرونا كه ازجمله آن مي توان 
به مواردي مانند سفر شمار زيادي از مردم به مناطق گردشگري قبل 
از سال نو و سفر نوروزي آنها به شهرشــان بدون رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي، برپايي مراسم عروسي گســترده بدون رعايت پروتكل ها، 
رعايت نكردن قرنطينه توسط بيماران مبتال به كرونا، رفت وآمد مردم به 
معني بازگشت از شهرهاي نارنجي و قرمز به شهر مبداء با وسايل نقليه 
شخصي و بدون آزمايش كرونا، ترافيك سنگين، رعايت نكردن قرنطينه 
توسط افراد كرونا مثبت، رعايت نكردن پروتكل هاي بهداشتي توسط 
برخي افراد و نمونه هاي مشــابه در زمان اپيدمي اشاره كرد. هجوم به 
پمپ بنزين ها در زمان رخداد زمين لرزه ها، قفل شدن ترافيك در زمان 
بارندگي و نمونه هاي مشابه ديگر، همه حاكي از اختاللي ريشه دار است 
كه نياز به حل مسئله، آموزش عمومي و فرهنگسازي شهروندان دارد. 
براي جلوگيري از تكرارپذيري چنين شــرايط و رفتارهايي، ضرورت 
تمركز بر علوم رفتاري بسيار حياتي است و بايد روي شناخت بيشتر 
مردم و آستانه ها در جامعه مطالعات دقيق تري صورت پذيرد. پهناي باند 
ذهني برنامه ريزان و مديران ريسك و بحران بايد ارتقا يابد تا حكمراني 

مطلوب ريسك محقق شود. متفاوت بينديشيم.

ادامه از 
صفحه 12

ادامه از 
صفحه اول

 عامــل قتل كارمنــد انبــار يكي از 
شــركت هاي معروف پايتخت كه به داخلي

ضرب گلوله كشته شده بود، دستگير 
شد.

به گزارش همشهري، ساعت 5:30صبح دوازدهم 
خرداد جنايتي در جنوب تهــران رخ داد كه در 
جريان آن جوان 32ســاله اي با شليك گلوله به 
قتل رسيد. وي كارمند انبار يكي از شركت هاي 
معروف پايتخت بــود كه صبــح روز حادثه به 
قصد رفتن به محل كارش ســوار بر پرايدش از 

پاركينگ خانه اش حوالي كيانشهر خارج شد اما 
توســط فردي كه به كمينش نشسته بود هدف 
شــليك قرار گرفت و جان باخت. به  دنبال اين 
حادثه پرونده اي پيش روي قاضي محمدحسين 
زارعــي، بازپرس جنايــي تهران قــرار گرفت و 
تحقيقات براي دستگيري عامل جنايت آغاز شد. 
كارآگاهان جنايي در گام نخست به بررسي تصاوير 
دوربين هاي مداربسته پرداختند و تصوير متهم را 
به  دست آوردند. او يكي از بستگان همسر مقتول 
بود كه در تحقيقات مشــخص شد پس از جنايت 

مســلحانه به شهرســتاني در جنوب غرب كشور 
گريخته است. با اين سرنخ، متهم فراري 24ساعت 
بعد شناســايي و در عملياتي غافلگيرانه دستگير 
شد. متهم پس از انتقال به اداره دهم پليس آگاهي 
تهران گفت: از مدتي قبل با مقتول و همســرش 
دچار اختالف شــده بودم. اختالفــات مربوط به 
مســايل شــخصي بود و وقتي ديدم حل شدني 
نيست، نقشه قتل مقتول را كشيدم. براي اجراي 
اين نقشه اسلحه اي تهيه كردم و راهي تهران شدم. 
وي ادامه داد: مي دانستم مقتول صبح خيلي زود به 

محل كارش مي رود. به همين دليل نيمه هاي شب 
مقابل خانه او در جنوب تهران رفتم و به كمينش 

نشستم. ســاعت 5:30صبح بود كه در پاركينگ 
باز شــد و مقتول در حالي  كه سوار ماشينش بود 
از آنجا خارج شــد. همان لحظه سراغش رفتم و 
صدايش زدم. او از ماشين پياده شد و با ديدن من 
خيلي تعجب كرد. شروع كرديم به صحبت كردن 
درخصــوص اختالفاتي كه داشــتيم. وقتي جر و 
بحث باال گرفت او به شدت عصباني شد و به سمت 
ماشينش رفت تا آنجا را ترك كند. من هم اقدام به 
تيراندازي كردم و پس از جنايت از تهران گريختم 

اما خيلي زود دستگير شدم.
متهم به قتل پس از اقرار به قتل مســلحانه، با قرار 
قانوني بازداشت شد و براي انجام تحقيقات بيشتر 
در اختيار مأموران اداره دهم پليس آگاهي تهران 

قرار گرفت.

   حريق كارخانه فوالد زرند تلفات جاني نداشت
تنها 3روز پس از آتش سوزي گسترده در پااليشگاه تهران، حادثه اي مشابه در كارخانه فوالد زرند ايرانيان در استان 
كرمان رخ داد كه خوشبختانه اين حادثه نيز با تالش نيروهاي امدادي بدون تلفات جاني خاتمه يافت. آتش سوزي در 
كارخانه فوالد از شامگاه شنبه آغاز شد و با تالش تيم هاي امدادي بامداد ديروز)يكشنبه(، اين حريق مهار و مشخص شد 
كه علت حادثه سرريزشدن مواد مذاب بوده است. روز گذشته مديرعامل شركت فوالد زرند ايرانيان در جمع خبرنگاران 
به تشريح اين حادثه پرداخت و گفت: آتش سوزي لوله هيدروليك و اتفاقات رخ داده در گودال خارج از كارخانه كوره بلند 

بود كه نقشي در عملكرد اين كارخانه ندارد و اين واحد به طور كامل سالم است.
ماشا ءاهلل سهراب نژاد ادامه داد: حجم سرباره مذاب در مسير گودال هنگام خروج از مجرا افزايش يافته و اين حجم زياد 
موجب شد كه با لوله هاي هيدروليك در جوار اين مسير برخورد كند و موجب آتش گرفتن روغن شود. وي با بيان اينكه 
با كاهش حجم روغن اين آتش سوزي اطفا و رفع شد، اضافه كرد: سرباره در ادامه مسير خود وارد گودال شده كه به  علت 
وجود حجمي از آب و سرباره، موجب صدايي قابل توجه و تلقي به انفجار شد كه انتشار سرباره در فضا اين صحنه را رقم 
زد. به  گفته سهراب نژاد، متأسفانه عده اي در فضاي مجازي به حادثه كارخانه فوالد زرند دامن زدند اما خوشبختانه از 
نيروي انساني هيچ فردي در اين حادثه آسيب نديد و تنها خسارت به لوله هاي هيدروليك وارد شد كه موجب ايجاد 
دوده در كارخانه شده و اطمينان مي دهيم كه مسير طبيعي فعاليت توليدي اين كارخانه تا دوشنبه و پس از اصالحات 

جزئي به روال عادي خود برمي گردد.

جوان زورگير با سياه بازي، زنان را شكار 
مي كرد و آنها را تا يك قدمي مرگ پيش مي برد

روايت لحظه به لحظه از 24ساعت 

عمليات آتش نشانان براي مهار 

آتش سوزي در پااليشگاه نفت تهران 
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 متن كامل 
hدر سايت  a m s h a h r i o n l i n e . i r

 رسانه ملي بعد از انتخابات 
سال88 بحث مناظره هاي گزارش

داغ و پرحاشيه كانديداها را 
به يك برنامه رسمي و جدي تبديل كرد؛ 
مناظره هايي كه در آن دوره ها به صورت 
مناظره دو به دو برگزار مي شد و از انتخابات 
ســال۹2 اين مناظره ها به شكل گروهي 
برگزار شد؛ رويه اي كه تا دوره سيزدهم نيز 
ادامــه يافــت و در انتخابات1400نيــز 
مناظره ها به شكل گروهي برگزار مي شود.

به اعتقاد كارشناسان، مناظره به واسطه 
رودررويي كانديداها با يكديگر و ســخن 
گفتن آنها با هم شــكل مي گيرد. اساسا 
مفهوم مناظره يعني رودررو قرار گرفتن 
و به تبع اگر مي خواهيم مناظره اي شكل 
بگيرد، بايد اين مناظره به صورت رودررو و 
در يك ساختار توان سنجي كانديداها در 
ارتباط با به چالش كشيدن يكديگر مورد 

توجه باشد.

صحبتهاييكهضمانتاجراييندارند
اســتوديو11 ســاختمان توليد جام جم 
محلي براي ضبط مناظره هاي پيشــين 
بود و روزگاري برنامه هاي نود و سينمايي 
هفت نيــز در همين اســتوديو ضبط و 
پخش شــده اســت و حاال اين استوديو 
ميزبان مناظرات دوره ســيزدهم است؛ 
مناظره هايــي كــه به زعــم برخــي از 
هنرمندان مانند دوره هاي قبل در انتخاب 
مردم براي رئيس جمهور آينده تأثيرگذار 
نيســت؛ چراكه صحبت هايي كه در اين 

مناظره ها انجــام مي شــود، هيچ كدام 
ضمانــت اجرايي نــدارد. ســيدجمال 
ســاداتيان، تهيه كننده ســينما درباره 
برگزاري مناظره در اين دوره با توجه به 
تجربياتي كــه از مناظره هاي دوره قبل 
وجود داشــته به همشــهري مي گويد: 
»مناظره ها صورت مســئله اي است كه 
همه معلول يك سيســتم معيوب بوده 

و هست. 
مناظــره فرصتــي 
مي شود براي كساني 
كه قــرار اســت در 
آينــده اي نزديــك 
ر  ئيس جمهــو ر

شــوند؛ افرادي كه مي آيند و تنها شعار 
مي دهند. با اين شعارها نمي توان كشور 
را اداره كرد و معتقــدم در اين مناظره ها 
صرفا شــعارگويي وجود دارد و با همين 
مناظره ها شــعارگويي ها نيز ادامه پيدا 
مي كنــد. مناظره زماني مؤثر اســت كه 
بتواند در انتخاب مردم نقش مشــاور را 
داشته باشد و شناخت از افراد بدهد. اما 
اين مناظره ها بيشتر يك شوي تبليغاتي 
است كه زمانه نشــان داده هيچ ضمانت 

اجرايي ندارد.«

راهبريمناظرههابرايتشويقمردم
مهماست

وي در ادامه توضيح مي دهد: »اكثر مردم 
آگاهي سياسي خوبي دارند و مناظره ها و 
جريان و نوع برگــزاري آن ديگر تكراري 
شده است. اين مناظره ها ديگر براي باال 
بردن ســواد سياســي مردم ايران كافي 

نيست. 

كســاني كه اين مناظره هــا را برگزار 
مي كنند بايد بــراي اجــراي آن نيز 
پيگير باشــند وگرنــه مناظره ها هيچ 
خروجي ندارنــد. در اين زمانه مناظره 
مشــوق حضور مردم بــراي انتخابات 
يا انتخاب يك فــرد اصلح هم نخواهد 
بود.« ســاداتيان معتقد است، مناظره 
بايد در كيفيت نيز كارگرداني شــود؛ 
وقتي مناظره ها محتــوا ندارند و تنها 
فرصتي براي حــرف زدن هاي بدون 
اجرا هستند، براي مردم خسته كننده 

خواهند بود.«

درمناظرههاراهكارهامطرحشــود/
دنبالمقصرنباشيم

محسن علي اكبري، 
تهيه كننــدگان  از 
قديمــي تلويزيون 
و ســينما دربــاره 
مناظــرات و زمان 

3ســاعتي كــه در اختيار افــراد قرار 

مي گيــرد بــه همشــهري مي گويد: 
»3برنامه مناظره با زمان 3ســاعت در 
اختيار افرادي قــرار مي گيرد كه قرار 
اســت رئيس جمهور شــوند و به نظرم 
در اين 3ساعت بيشتر موضوعات كلي 
مطرح مي شود. گاهي افرادي كه نامزد 
هستند به جاي اعالم راهكارها و طرح 
و برنامه هاي خود شــروع به انداختن 
تقصير به گردن دولت قبلي مي كنند. 
وقتي دولتــي زمانش تمام مي شــود 
ديگر مردم حوصله شنيدن موضوعات 
تكراري را ندارند و بيشــتر مشتاق اين 
هستند كه از نامزدها راهكارهاي خود 
را كه دور از شعار و جنبه اجرايي است، 

بشنوند.«

عموممردموتأثيرگذاريمناظرهها
اين تهيه كننده همچنيــن درباره تأثير 
برگزاري برنامه هاي مناظره مي گويد و 
اينكه براي قضاوت در نوع برنامه سازي و 
راهبري آن زود است و بايد مناظره دوم 

و ســوم را هم ديد. اما او عنوان مي كند 
كه شايد مناظره ها براي قشر خاصي از 
مردم كه خودشان در رشته هاي مختلف 
تخصص دارند، ديگر جذابيتي نداشــته 
باشد، اما براي عموم مردم و كساني كه 
در روستاها و شهرهاي كوچك و بزرگ 
زندگي مي كنند، مهم است. تهيه كننده 
ســريال »مردان آنجلس« با بيان اينكه 
براي عموم مردم اگر مناظره ها درست 
برگزار شــود، باعث ترغيب شركت در 
انتخابــات و انتخاب فــرد اصلح خواهد 
شــد، توضيح مي دهــد: »بــا توجه به 
شرايط كشــور و اينكه با انتخاب دولت 
ديگري خبــري از برگــزاري مناظرات 
كارشناسي نيســت، بايد رســانه ملي 
برنامه هاي روتينی در قالب نقد عملكرد 
دولت بسازد؛ مناظره هايي كه حرف هاي 
كارشناسي شــده را داشته باشد و البته 
تنها منوط به دعوت از يك گروه خاص 
نباشد. نقدهاي ســازنده در برنامه هايي 
چون مناظره مي تواند مورد اســتفاده 

كارگزاران دولت هم باشد.« 

مجريمناظره،مبصرنباشد
تهيه كننــده ســريال »مريــم مقدس« 
همچنين به نقــش مجري در برنامه هاي 
مناظره اشاره كرده و معتقد است كساني 
كه قرار اســت اداره جامعه را به دســت 
بگيرند بايد وقت شناسي در صحبت كردن 

را هم داشته باشند.
 در اينگونه مناظره ها كســي كه مجري 
است، ســخت ترين كار را انجام مي دهد 
و بايد به گونه اي باشــد كه مجري نقش 

مبصري را در مناظره ها نداشته باشد.
براســاس مصوبه كميســيون تبليغات 
نامزدهاي ســيزدهمين دوره انتخابات 
رياســت جمهوري، مناظــره نامزدهاي 
انتخابات براي روزهاي شنبه 1۵خرداد، 
سه شنبه 18خرداد و شــنبه 22خرداد 

تعيين شده است.
 مدت زمان تعيين شده براي مناظره هم 

3ساعت اعالم شده است.

 نگاه هنرمندان به چگونگی اجرای
اولين مناظره انتخاباتی 1400

 7 صندلي 
در استوديو 11

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

جهان

»شبهاهمهخونهاسياهاست«
برندهبوكربينالمللي2021

»ديويد ديوپ« و »آنا موسچوواكيس« نويسنده و مترجم كتاب »شب ها 
 همه خون ها سياه است« برنده جايزه بوكر بين المللي2021 شدند. به  
گزارش نيويورك تايمز، ديويد ديوپ نخستين رمان نويس فرانسوي و 
نخستين نويســنده درباره ميراث آفريقايي است كه برنده اين جايزه 
مي شود. داستان اين كتاب درباره »آلفا« و »مادمبا« 2سرباز سنگالي 
است كه در نبردهاي جنگ جهاني اول از طرف ارتش فرانسه مشاركت 
دارند. اين دو، پس از صدور فرمان فرماندهان خود با وظيفه شناسي، از 
سنگرهاي خود بيرون مي آيند و با آلمان هاي دشمن ارتش فرانسه به 
نبرد برمي خيزند. اين روند تا زماني كه گلوله اي»مادمبا« را مي درد و 
او بر اثر جراحت ناشي از اين حادثه جان خود را از دست مي دهد، ادامه 
مي يابد. »آلفا« پس از مرگ »مادمبا« كه از يك برادر به وي نزديك تر 
بود، خود را رها شده در ميدان جنگي بي رحمانه مي يابد. او پس از مرگ 
»مادمبا« خود را وقف نبرد، خشونت و مرگ مي كند تا جايي كه اين 
مسئله باعث ترس و نگراني همقطارانش در ارتش فرانسه نيز مي شود، 
پرسش اصلي اينجاســت، »آلفا« براي ترميم آالم ناشي از درگذشت 
بهترين دوستش تا كجا حاضر است، پيشــروي كند؟ »شب ها همه 
خون ها سياه است«، روايتي خيره كننده و دلخراش از ذهني در حال 
دچار شدن به جنون است. پيش تر روزنامه همشهري در روز پنجشنبه 
6خرداد گفت وگويي با »ديويد ديوپ« و»آنا موسچوواكيس« نويسنده 
و مترجم كتاب »شب ها همه خون ها سياه است«، با تيتر »روايتي از 
تفكر به 2زبان«، چاپ كرده بود. اين گفت وگو را مي توانيد در همشهري 

آنالين بخوانيد.

اهميت مناظره هاي تلويزيوني در آمريكا
مناظرههايتلويزيونيدرآمريكاكهميان2نامزد2حزباصليدمكراتوجمهوريخواهبرگزار
ميشود،اغلبدرنتيجهنظرسنجيهاتعيينكنندهاست،بهويژهمناظرهسومتلويزيوني
ميتواندبرنتيجهنهاييانتخاباتدراينكشــورنيزتأثيرگذارباشد.مناظراتانتخاباتي
تلويزيونيدراياالتمتحدهآمريكاباحمايتواعالمكميسيونمناظرههايرياستجمهوري
برگزارميشود.كميسيونمناظرههايانتخاباتيرياستجمهوري،محلوشيوهومقرراتهر
مناظرهتلويزيونيرانيزتعيينميكند.درآمريكامناظرههايانتخاباتياغلبازسويچندين
شبكهمعتبرخبريكهگرايشاتسياسيمختلفرانمايندگيميكنند،پوششدادهميشوند
ومناظرههاهمچنيندرسايتهايمتعدداينترنتي،فضايمجازي،شبكههاياجتماعي
وحتيدررسانههاياغلبكشورهايدنيابازتابگستردهمييابند.شبكههايمعتبرو
مشهورينظيرايبيسي،سيبياس،انبيســي،فاكسنيوز،سيانان،اماسانبيسي،
تلموندو،يونيويژن،نيوزمكسوفاكسبيزينسنتورك،انتخاباترياستجمهوريآمريكا
درسال2020راپوششدادهبودند.آماربينندگانمناظرههايتلويزيونيدرآمريكانيزاز
آماربينندگانيكهازطريقاينشبكههايتلويزيونيمناظراترابهتماشانشستندبهدست
ميآيد.پرسششوندگاندرنظرسنجيهادربارهفردپيروزهرمناظرهنيزازميانبينندگان
اينشبكههايتلويزيونيانتخابميشوند.درهردورهازانتخاباتآمريكانامزدهايكسب
مقامرياستجمهوري3بارونامزدهايمعاونترياســتجمهورينيز3باردرمناظرات
تلويزيونيكهباحضوريكمجريكهاغلبازشخصيتهايرسانهاييادانشگاهيمشهور
آمريكاهستند،برگزارميشود.سال2020وبابروزويروسكرونا،شيوهبرگزاريمناظرهها
تاحديتغييركردومناظرههايتلويزيونيميانكانديداهايرياستجمهوريبارعايت
پروتكلهايبهداشتيانجامگرفت.حتييكدورازاينمناظرههانيزبهدليلابتاليدونالد
ترامپبهكروناوامتناعويازمناظرهباجوبايدندرفضايمجازيلغوشــد.درواقعبراي
انتخاباترياستجمهوريآمريكادرسال2020تنها2دورمناظرهبرگزارشد.اينمناظرهها
دردانشگاههايآمريكابرگزارشدند.اولينمناظرهبهتاريخ2۹سپتامبردركليولندبرگزار
شدوميزبانيآنبرعهدهدانشگاه»كيسوسترنرزرو«و»كلينيككليولند«بود.مقرربود
دومينمناظرهبهتاريخ1۵اكتبردرمركزهنرهاينمايشي»ادرينآرشت«درمياميبرگزار
شوداماچونترامپنپذيرفتدرمناظرهمجازيحاضرشود،لغوشد.سومينمناظرهبهتاريخ

22اكتبردردانشگاه»بلمونت«درنشويلتنسيبرگزارشد.

ث
مك

مديريبامسابقهدورهميميآيد

مســابقه »دورهمي« كه فصل جديد اين مجموعــه تلويزيوني 
محســوب مي شــود با اجرا و كارگرداني مهران مديري از جمعه 

21خرداد روي آنتن مي رود.
به گزارش همشهري، فصل جديد مسابقه »دورهمي« باالخره به 
پخش نزديك شد و طي آخرين خبرها قرار است از جمعه 21خرداد 

از شبكه نسيم روي آنتن برود.
مهران مديري مجري و كارگــردان »دورهمي« بعد از چند فصل 
پخش اين مجموعه، حاال با يك مسابقه بازگشته است كه به تازگي 

تيزر آن رونمايي شد.
ناصر قديركاشــاني تهيه كننده »دورهمي« از زمان پخش فصل 

جديد اين مجموعه كه به صورت يك مسابقه است خبر داد.
وي در صفحه شخصي خود نوشت كه پخش نخستين قسمت از 
سري پنجم دورهمي با عنوان مسابقه بزرگ دورهمي جمعه مورخ 

21خرداد روي آنتن خواهد رفت.
طبق اطالع رساني قديركاشاني، اين مجموعه قرار است هر هفته 

جمعه، شنبه، يكشنبه و دوشنبه ها ساعت11 به پخش برسد.
مهران مديري مجري و كارگردان اين مســابقه است و بايد ديد 
فصل جديد ايــن مجموعه چقدر مي تواند رضايــت مخاطبان را 

به دست بياورد.
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كيوسك

 توافق هــاي عادي ســازي  
عربي-اســرائيلي كــه در گزارش

آخرين روزهاي باقي مانده از 
عمر دولت دونالد ترامپ به امضا رســيد، 
خيلي زودتر از آنچه پيش بيني مي شد راه را 
براي توسعه روابط اقتصادي طرفين هموار 
كرده است. ظرف نزديك به 8 ماه گذشته، 
حجــم مبــادالت تجــاري امــارات و 
رژيم صهيونيستي به بيش از 400ميليون 
دالر افزايــش يافته اســت؛ مبادالتي كه 
بخش هاي گوناگــون نظير كشــاورزي، 
پزشكي، صنايع خدماتي و امنيت سايبري 
را در بر مي گيــرد. اما ابوظبــي و تل آويو 
چشم انداز جدي تري هم براي آينده روابط 
اقتصــادي خــود طراحــي كرده انــد؛ 
چشم اندازي كه البته بســيار بلندپروازانه 
است و موانع متعددي در مسير آن وجود 
دارد. ازجمله اين موارد تكميل و توســعه 
خط لوله ايالت-عسقالن براي انتقال نفت 
امارات از طريق ســرزمين هاي اشغالي به 
اروپاست. شركت هاي EAPC )وابسته به 
 MED-RED Land رژيم صهيونيستي( و
Bridge )وابسته به امارات( سال گذشته در 
ابوظبي براي تكميل و توسعه يك خطوط 
لوله تاريخي واقع در سرزمين هاي اشغالي 
جهت انتقال نفت امارات)و شايد در ادامه، 
ساير كشورهاي عربي خليج فارس( به اروپا 
توافق كردند. بر اين اساس، طرفين با توسعه 
يك خط كشتيراني از خليج فارس به مقصد 
بندرايالت در جنوب سرزمين هاي اشغالي 
و پس از آن انتقال نفت از طريق يك خط 
لوله به بندرعســقالن در ساحل مديترانه، 
زمينه را بــراي اجراي ايــن توافق فراهم 
خواهند كــرد. اگرچه خط لولــه ايالت-
عسقالن امكان انتقال روزانه يك ميليون و 
200هزار بشكه نفت را دارد اما ظرفيت هاي 
كنونــي بندرايــالت)در صورت توســعه 
زيرساخت( به 400هزار بشكه نفت در روز 

محدود مي شود. در عين حال اسرائيل بنا 
دارد عالوه بــر اجراي توافق مــورد نظر، با 
تاسيس 2خط لوله فرعي، راه واردات نفت از 
امارات براي 2پااليشگاه اصلي خود در حيفا 

و اسدود را نيز باز كند.

صادرات محرمانه به ايالت
هفتــه گذشــته پايــگاه وزارت بازرگاني 
رژيم صهيونيستي از ورود نخستين كشتي 
اماراتي به بندرايالت در روز يكشــنبه خبر 
داد. پيش از اين تنها بنــادر تل آويو و حيفا 
از كشتي هاي اماراتي استقبال كرده بودند. 
وزارت بازرگاني اســرائيل اين خبر را بدون 
ذكر جزئيات و صرفا با انتشــار نام كشتي 
اماراتي اعالم كرد. اما با گذشــت چند روز، 
شبكه عبري كان)وابسته به مخالفان دولت 
نتانياهو( با انتشار گزارشي تحقيقي مدعي 
شد كشتي اماراتي براي نخستين بار، يك 
محموله نفتي را وارد بندرايالت كرده است. 
اين شبكه با استناد به تصاوير اختصاصي از 
لحظات پهلوگيري كشتي اماراتي در ايالت و 
همچنين انتقال محموله هاي نفتي به  سوي 
عسقالن اعالم كرد كه اجراي توافق خط لوله 
ايالت-عسقالن عمال آغاز شده است. اين 
در حالي است كه اجراي چنين توافقي به 
موافقت پارلمان رژيم صهيونيستي نياز دارد. 

احزاب مخالف نتانياهو طي ماه هاي گذشته 
نسبت به پيامدهاي زيست محيطي اين طرح 
براي سرزمين هاي اشغالي ابراز نگراني كرده 
بودند. البته روشن نيست اين مخالفت ها بر 
مبناي دغدغه هاي حقيقي بوده يا صرفا اهرم 
فشاري جديد براي محدود كردن برنامه هاي 
منطقه اي نتانياهو. بايد توجه داشــت كه 
زيرســاخت هاي فعلي بندرايــالت براي 
فعاليت هاي تجاري محدود طراحي شــده 
و نفتكش هاي غول پيكر امكان پهلوگيري 
در آن را ندارند. بر اين اساس، نخستين گام 
براي اجراي كامل طرح انتقال نفت امارات به 
اروپا از طريق سرزمين هاي اشغالي، افزايش 
عمق و پهناي بندرايالت اســت؛ امري كه 
بدون موافقت رسمي پارلمان ممكن نيست.

پيام حمالت حماس
از جمله موانــع پيش روي اجــراي طرح 
ايالت-عسقالن، احتمال حمالت موشكي 
و راكتي مقاومت غزه به اين خط لوله است. 
در جريان جنــگ 11روزه اخير، خط لوله 
ايالت-عســقالن 2مرتبه از سوي حماس 
مورد حمله قــرار گرفــت. در نتيجه اين 
حمالت كه با شــليك بيش از 30موشك

Q20 رخ داده، دســت كم 2نقطــه از خط 
لوله آسيب ديده است. اگرچه اين آسيب ها 

جزئي بــوده و ظــرف كمتــر از يك هفته 
برطرف شده است اما نمي توان به سادگي 
از پيــام حمالت موفق حمــاس به چنين 
نقطه اســتراتژيكي در عمق سرزمين هاي 
اشغالي چشم  پوشيد. روزنامه العربي الجديد 
در اين باره مي نويســد: ازجمله نتايج نبرد 
11روزه شمشير قدس، آشكار شدن ميزان 
آسيب پذيري توافق هاي اقتصادي است كه 
به نظر مي رسد برخي نظام هاي عربي به طور 
جدي روي آنها حساب باز كرده اند. مجموع 
هزينه هاي برآورد شده براي اجراي كامل 
طرح انتقال نفت امارات بــه اروپا از طريق 
اسرائيل بيش از 700ميليون دالر ارزيابي 
مي شود. اين در حالي است كه تماميت اين 
پروژه به  دليل موقعيت جغرافيايي، همواره 
در معرض تهديدهاي موشكي حماس قرار 
دارد. بر اين اساس مي توان گفت كه مقاومت 
غزه در جريان درگيري هاي اخير، عالوه بر 
رژيم صهيونيســتي، پيام هاي روشــني را 
براي امارات و هر كشور ديگري كه به  دنبال 
تعامل اقتصادي با اين رژيم باشــد ارسال 

كرده است.

مصر و اردن؛ بزرگ ترين بازندگان
آنچه بيــن خطــوط توافق هــاي امارات 
و اســرائيل قــرار گرفته و به روشــني در 

اخبار و گزارش هاي مربــوط به خط لوله 
ايالت-عســقالن ديده نمي شود، خسارت 
استراتژيك كانال ســوئز در مصر و پس از 
آن، بندرعقبــه اردن اســت. هم اكنــون 
بخش عمده تجارت خليج فارس با جهان 
خارج)مخصوصا آســيا و اروپــا( از طريق 
كانال ســوئز انجام مي شــود. ايــن كانال 
مهم ترين منبع تامين ارز براي دولت مصر 
به شمار مي رود به گونه اي كه در سال2019 
و پيش از بحران كرونا، حدود 6ميليارد دالر 
براي اين كشور تامين كرده است. براساس 
ارزيابي وزارت بازرگاني مصر، اجراي طرح 
مورد نظر اســرائيل و امارات در درازمدت 
درآمدهاي قاهره از كانال سوئز را به ميزان 
16درصد كاهش خواهــد داد. بندرعقبه 
اردن كه يكــي از پايگاه هاي مهم صادرات 
اروپايي به كشــورهاي عربي خليج فارس 
است نيز در صورت تكميل اين طرح، حدود 
8درصد از درآمدهاي ســاالنه خــود را از 
دست خواهد داد. جالب آنكه به نظر مي رسد 
يكي از اهداف اصلي رژيم صهيونيستي در 
پروژه ايالت-عسقالن، تضعيف نقش مصر 

و اردن در تجارت منطقه اي است.

طرح انتقال نفت امارات به اروپا از طريق خط لوله ايالت-عسقالن در سرزمين هاي اشغالي با چالش هاي متعددي 
روبه رو است

قمار نفتي امارات و اسرائيل

ناداو آرگامان، رئيس ســازمان امنيت داخلي 
اسرائيل )شاباك( هشدار داده كه در صورت ادامه 
فضاي سياسي كنوني در سرزمين هاي اشغالي، 
احتمال وقوع درگيري و خونريزي وجود دارد. 
رژيم صهيونيستي در ميان اختالف احزاب، در 
آستانه تشكيل دولت جديد بعد از نتانياهو است.

روزنامه اينديپندنت ]انگليس[

روزنامه جروزالم پست ]اسرائيل[

نگراني انگليسي ها از پايان قرنطينه

احتمال درگيري در اسرائيل

روزنامه انديپندنت نوشته كه دو سوم مردم 
انگليس در نظرسنجي ها گفته اند كه نگران 
پايان قرنطينه و آغاز فعاليت ها هستند. در 
پي واكسيناسيون گســترده در انگليس، 
شمار مرگ و مير روزانه در اين كشور به زير 
10 نفر رسيده اســت و دولت تصميم دارد 

محدوديت ها را لغو كند. 
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نفوذ چين به قلب اروپا؛ اين بار با دانشگاه

هزاران نفر از معترضان به تاســيس شعبه يك دانشــگاه چيني در 
پايتخت مجارســتان، ديروز به خيابان ها آمدند و اعالم كردند جلوي 
تاســيس اين دانشــگاه را خواهند گرفت. همزمان، احزاب سياسي 
مخالف دولت در مجارستان نيز وعده دادند كه هر كاري مي كنند تا 
جلوي ساخت نخستين دانشگاه چيني در داخل مرزهاي اتحاديه اروپا 
را بگيرند. به گزارش الجزيره، گرگلي كاراسوني، شهردار بوداپست كه 
اميدوار است در انتخابات آينده به عنوان نخست وزير بعدي كشورش 
انتخاب شود، قول داده كه از تمامي روش هاي سياسي و قانوني استفاده 
كند تا جلوي طرح دولت راســت افراطي مجارســتان براي ساخت 
دانشگاه »فودان« در پايتخت را بگيرد. اين مؤسسه آموزشي مستقر 
در شانگهاي كه در ليست 200دانشگاه برتر دنيا قرار دارد،  مي خواهد 
شعبه مجارستان خود را در سال2024 رسما افتتاح كند. براساس اين 
طرح، تا 8هزار دانشجو در محوطه اين دانشگاه كه در كرانه رود دانوب 

مستقر است تحصيل و زندگي خواهند كرد.
دولت كه در ســال هاي اخير براي تقويت روابط با چين فشار آورده، 
تأكيد كرده است كه با اجراي اين طرح، مجارستان در نقشه جهاني 
تحصيالت آكادميك و سرمايه گذاري هاي مربوط به آن قرار خواهد 
گرفت.  ماه گذشــته مشخص شــد كه مجارســتان چكي به ارزش 
1.5ميليارد يورو خواهد كشيد تا محوطه دانشگاهي را بسازد. بيشتر 
اين پول هم از طريق وامي كه از چين دريافت مي شود تامين خواهد 
شــد. اعالم اين خبر نگراني ها درباره وابستگي مجارستان به چين را 
افزايش داده است. گابور گيوري از انديشكده »راه حل هاي سياسي« 
كه در بوداپست مســتقر است گفته اســت: »پروژه فودان بخشي از 
استراتژي فراگيرتر دولت اســت كه مي خواهد ائتالف مجارستان با 

چين را تقويت كند.«
ويكتور اوربان، در اقدامي كه باعث ايجاد اختالف نظر با آمريكا و اروپا 
شده و بســياري آن را غيرليبرال خوانده اند، در تالش بوده تا روابط 
مجارســتان با شــرق را تقويت كند. در همين حال چين، از قدرت 
عظيم مالي خود استفاده كرده تا در راســتاي تقويت منافع خود در 
داخل اتحاديه اروپا و ناتــو، حضور پررنگ تري در اروپاي شــرقي و 
مركزي داشته باشد. مجارستان در طرح ديگري، قصد دارد 2ميليارد 
يورو قرض كند تا قطار سريع السيري بســازد و راه ارتباطي جديد به 
صربستان ايجاد كند. خود صربستان هم كشور اروپايي ديگري است 
كه عالقه زيادي به يوان نشان داده است. موافقان اوربان مي گويند كه 
مخالفت با اين اقدام، نشانه اي از استاندارد دوگانه است؛ چراكه برخي 
كشورهاي اروپايي ازجمله آلمان، فرانسه و انگليس، خود ارتباطات 
قوي تري با چين دارند. دولت مجارســتان به رغم هشدارهاي آمريكا 
درباره اينكه هوآوي يك ريســك امنيتي است، نقشي پررنگ به اين 
شركت چيني براي توسعه شبكه 5G داده است. چين، پروژه فودان 
را شروعي براي همكاري هاي بيشتر در مجارستان مي داند و اميدوار 
اســت، آنطور كه رئيس جمهور اين كشــور گفته، پروژه هاي عظيم 

ديگري را بعد از طرح فودان در مجارستان اجرا كند.

   ايران و خط لوله ايالت-
عسقالن

مروي بر تاريخ نشــان مي دهد ميراث 
استراتژيكي كه امروز در اختيار امارات 
قرار گرفته، حاصل توافق اســرائيل با 
رژيم پهلوي براي انتقال نفت خام ايران 
به درياي مديترانه بوده اســت. خط لوله 
ايالت-عسقالن براساس توافق اين 2طرف 
در تهران، بين سال هاي 1338 و 1347 با 
سرمايه اي حدود 155ميليون دالر ساخته 
شده است. در يك سوي اين توافق، ايران 
به افزايش دست كم 20درصدي صادرات 
نفت بــراي تامين نيازهــاي اقتصاد در 
حال توســعه خود نياز داشت و در سوي 
ديگر آن، اسرائيل به دنبال منبعي جديد 
جهت تامين نيازهاي نفتي خود در سايه 
تحريم كشورهاي عربي بود. سرنوشت 
اين خط لوله پس از انقالب اســالمي و 
قطع روابط تهــران و تل آويو تغيير كرد. 
رژيم صهيونيســتي با گذشت زمان خط 
 EAPC لوله را مصادره كرده و شــركت
به تنهايي پروژه توسعه آن را در اختيار 
گرفت. يكي از چالش هــاي پيش روي 
امارات و رژيم صهيونيستي در تكميل اين 
پروژه، رويارويي با شكايت هاي حقوقي از 

سوي ايران است.

سياوش فالح پور
روزنامه نگار
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تلويزيونــي كانديداهاي ميثم قاسمي برنامه هــاي راديويــي و 
انتخابات رياست جمهوري در حال پخش هستند. البد تا 
چند روز ديگر، تبليغات محيطي آنها نيز بر در و ديوار شهرها 
و روستاها مي نشــيند و همزمان، كانديداهاي انتخابات 

شورا هاي شهر و روستا هم براي خودشان تبليغ مي كنند.
اگر وعده هايي را كه همه كانديداها از ابتداي خرداد تا روز 
انتخابات مي دهند با هم جمع كنيم، طوماري عظيم خواهد 
شد كه در صورت تحقق تنها نيمي از آنها، پيشرفته ترين، 
آبادترين و آزادترين كشــور دنيا خواهيم بــود؛ آن هم با 
فاصله اي زياد از ديگر كشورها. اما 4سال بعد و زماني كه 
دوباره نوبت انتخابات مي شــود، همين وعده ها روي ميز 
هستند كه نشــان مي دهد در طول 4ســال تغييري در 
وضعيت ايجاد نشده - اگر بدتر نشــده باشد-  و فهرست 
مشكالت، هيچ تغييري نكرده است. در سمت مقابل، آن 
دسته از كانديداهايي كه موفق مي شوند پست هاي سياسي 

و اجرايي را از آن خود كنند -و البته بخشي از هوادارانشان- 
كارنامه خود را سراسر مثبت ارزيابي مي كنند و مي گويند 
توانسته اند وعده ها را محقق كنند. دليل اين تفاوت چيست؟ 

.(Key Performance Indicator)   KPI نداشتن
1KPIيعني شاخص كليدي عملكرد. يعني شاخصي كه با 
آن بتوان عملكرد يك فرد، گروه، سازمان و... را اندازه گيري 
كرد. اين شاخص نشان مي دهد زماني كه كار آغاز شده، 
وضعيت چگونه بوده، انتظارات چيست و در نهايت به چه 

نقطه اي رسيده ايم.
مشــكل كانديداهاي محترم و عموم مردم اين است كه 
وعده ها در حد كليات مطرح مي شوند. مثال گفته مي شود 
»كاهش تورم«؛ اما مشــخص نمي شــود قرار است تورم 
40درصدي موجود به چه نقطه اي برســد. اين است كه 
4سال بعد و زماني كه تورم به 39.5درصد رسيده، مسئول 
مربوطه عملكرد خود را مثبت مي داند؛ اما مردم احساس 

نمي كنند وعده اي محقق شده باشد.

كانديداهاي محترم اين روزها وعده هاي زيادي مي دهند؛ 
اما متأسفانه هيچ شاخصي براي اندازه گيري اين وعده ها 
موجود نيســت. آنها به عمــد وارد بخش هاي شــفاف 
و برنامه هاي عملي نمي شــوند. مثــال نمي گويند برنامه 
مشخص شان براي واكسيناسيون عليه كرونا چيست. البته 
دولت فعلي براي اين موضوع برنامه اي ارائه داده است كه 
بارها تغيير كرده و به نظر نمي رسد تا پايان دوره اش محقق 
شود و حتي اگر چنين شــود نيز بخش بزرگي از اجراي 
اين برنامه به دولت بعدي موكول مي شود. چرا كانديداها 
برنامه اي در اين زمينه ارائه نمي دهند؟ چون بايد در زمان 
كوتاهي اجرايي شود و شــاخص اندازه گيري مشخصي 
دارد و نمي توان در البه الي لفاظي هاي سياسي و تبليغات 
رنگارنگ، ناتواني را پنهان كرد. پس بهتر مي بينند با وجود 
انتقادات موجود در اين زمينه وعده اي ندهند و به همان 
كليات بپردازند. كلياتي كه هيچ مشــخص نيست با چه 

متري بايد آنها را اندازه گيري كرد.

سندرموعدههايبيقرار

درست بيست و نهم فروردين سال99 
بــود كــه ســايت هاي بي بي ســي و 
ديلي ميل از باقي ماندن فقط 2كرگدن 
سفيدشــمالي و تالش دانشــمندان 
براي ادامه نســل اين گونه از كرگدن ها 
خبر دادند. يك ســال و 3 ماه گذشت 
تا اينكه خبر رســيد آخرين كرگدن نر 
سفيدشــمالي از ميان رفته اســت؛ به 
اين معني كه با وجود كرگدن ســفيد 
و ماده اي كه زنده اســت انقراض نسل 
اين حيوان زيبا نزديك به حتمي شدن 
است. اما دانشمندان هنوز اميدوارند با 
لقاح مصنوعي يا اي وي اف جلوي انقراض 
نســل آنها را بگيرند. كرگدن ها 5گونه 
مختلف دارند و بعد از فيل ها بزرگ ترين 
پستانداران خشــكي هستند. كرگدن 
سفيد كه بزرگ ترين نوع كرگدن است، 
2زيرگونه دارد: كرگدن سفيدجنوبي 
كه حدود 20هزار زنجير)واحد شمارش 
كرگدن( از آن در طبيعت آزادانه زندگي 
مي كنند و كرگدن سفيدشــمالي كه 
كم تعداد ترين نوع كرگــدن در جهان 

است.
تعداد كرگدن ها با شكار بي رويه و غيرقانوني 
اين حيوان در دهه هــاي1970و1980 
ميالدي به شدت كاهش پيدا كرد. افزايش 
شكار اين حيوان به دليل تقاضاي زياد براي 
شاخ كرگدن است كه در طب سنتي چيني 
براي درمان و در يمن براي ساخت دسته 

خنجر استفاده مي شود.

 آخرين
 كرگدن سفيد

اندوه غازهاي وحشي
شــما فكر كنيد خيال است اما  

چشم به راه بهار بوديم كه شبي 
غازهاي وحشي گريه كنان از آسمان انزلي گذشتند. مه آمده 
بود پايين و سياهي شــب كمي، فقط كمي نقره فام شده بود. 
خوش خيال ها گفتند غازها به وقت كوچ آواز مي خوانند و بعد 
چشم هاشان را بستند و خوابيدند، ولي آنها كه پنجره هاشان را 
باز كردند يا آنها كه بي خوابي شان را به حياط خانه برده بودند، 

شنيدند كه غازهاي وحشي مرثيه مي خوانند و مي گريند.
شما بگو خياالت است، من اما مي گويم، غازها قصه تاالبي را 
مي گفتند كه هر زمستان به آن پناه مي آورند و هر بار مي بينند 

كه دردش از سال پيش افزون تر شده است و نفسش تنگ تر.
آن شب غازها فرياد مي زدند: »گنداب همه جا را گرفته. رسوب 
رسيده به حلقوم تاالب. سياهي آتش زده به جان نيزارها. ديوها 

تبر زدند به تن درخت ها.«
غازها ناليدند: »ميان اين همه درد، خيــر نبيند غول بنفش 
كه هي پهن مي شود و هي قد مي كشد. اسمش را گذاشته اند 

سنبل آبي. امان از بي خيال ها.«
آن شــب بي خواب ها ديدند از پر و بال غازهاي وحشــي غم 
مي بارد. غازها مي رفتند و نمي دانستند به وقت فصل سردي 
ديگر، وقتي كه باز خواهند گشت، تاالبي هست كه مأمن شان 
باشــد يا نه. همان شــب بود كه ابرهاي كبود، كبودتر شدند 
و خون گريســتند به حال تاالب، دريا، درخت ها، پرنده ها و 
ماهي  ها. شما بگو خياالت است، اما آن شب در و ديوار و دار و 
درخت و سنگ هم در اين شهر گريه مي كرد. نگوييد خيال بود.
ما روزگار كوه و رود و جنگل و تاالب را سياه كرده ايم، پس اين 
سوگواري ها و گريستن  ها خيال نيست. چنانكه غازهاي وحشي 

شبي به وقت كوچ در آسمان انزلي گريه كردند.

دغدغه
 اين ابرو درست كردن 

چشم را كور مي كند
فاطمه عباسي

بيشتر از يك سال است كه مراكز زيبايي 
و آرايشگاه ها ديگر رونق سابق را ندارد و 
آدم ها از ترس كرونا، كمتر به سراغ اينطور 
جاها مي روند. شايد به همين دليل است 
كه پيامك هاي تبليغاتي براي كاشــت 
مو و ابرو اين روزها زيادشــده و با اينكه 
طبق پروتكل هاي وزارت بهداشت، مراكز 
زيبايي نيز جزو مشاغلي است كه بايد در 
روزهاي كرونايي تعطيل باشد، اما به هر 
حال قابل درك اســت كه صاحبان اين 
مشــاغل نيز براي امرار معاش مجبور به 
بازگشايي مراكز خود شــده اند. اما نكته 
قابل توجه اينجاســت كه برخي از اين 
مراكز در پيامك هاي تبليغاتي خود ادعا 
كرده اند كه براي اطمينان مشتري، قبل 
از شروع كار تست رايگان كرونا مي گيرند! 
ســؤال اينجاست كه مگر تســت كرونا 
را نبايد فقط در آزمايشــگاه داد و فقط 
آزمايشــگاه ها هســتند كه كيت هاي 
آزمايش كرونــا و تجهيــزات گرفتن و 
تشخيص جواب تست را در اختيار دارند 
و مســئوالن مراكز زيبايــي از كجا اين 
كيت ها را گرفته اند كه از مشتري هايشان 
تست بگيرند؟ حتي تســت هاي سريع 
كه در برخــي از مراكــز درماني موجود 
است و قيمت پايين تري نسبت به تست 

پي ســي آر دارد هم فقط در اختيار كادر 
درمان است. جالب تر اينكه مدت زماني 
كه جواب تســت آماده شــود، حداقل 
24ساعت اســت و اين مورد نيز گرفتن 
تســت درمراكز زيبايــي را غيرممكن 
مي كند. حــاال به فرض محــال صاحب 
يك مركــز زيبايي و كاشــت مو، كيت 
آزمايشي داشــت و جواب را هم همان 
موقع آماده كرد، اگر جواب مثبت باشد، 
قرار است با مشــتري كرونايي كه آمده 
مو بكارد چه كنند؟ رهايــش كنند كه 
از ال به الي مشــتري هاي ديگر راهش را 
بكشــد و برود خانه، يا قرار است همانجا 
قرنطينه شود؟ با همه اين احواالت، جالب 
است بدانيد همچنان هستند عده اي كه 
بدون مطالعه و تحقيق به راحتي گول اين 
مراكز را مي خورند و بعد از مراجعه و دادن 
تست الكي و فرماليته، احتماال با وسايلي 
كه به درســتي هم ضدعفوني نشده اند 
كاشــت مو انجام مي دهنــد و به همين 
راحتي درگير ويروس كرونا مي شــوند. 
اگر هم بيمار نشــوند، احتمــاال نتيجه 
مطلوبي نمي گيرند. قطعا انتظار نداريد 
كساني كه به همين راحتي قصد فريب 
مردم با پيامك هــاي تبليغاتي را دارند، 
كارشان درجه يك باشد و وسايلشان هم 
استريليزه. پيشنهاد مي كنيم در مواجهه 
با چنين پيام هايي يا آنها را ناديده بگيريد.

زندگی پديا

انجامش بده

در كنگو فقط گدازه هاي كوه نيراگونگوي به كولبر ها شليك مي كنند. فرار مردم از آتشفشان به كسب و كار آنها رونق داده است.  اول آخر

مريم ساحلي

12
سال

دبیركل جمعیت مبارزه با 
استعمال دخانیات گفته: 
سن مصرف دخانیات در 
كشور به ۱۲سال رسیده 
و نزدیك ۲۰ تا ۲۲درصد 

مردان سیگاری بوده و كمتر 
از ۳درصد خانم ها سیگاری 

هستند.

21
واحد

درحالی كه در ۸ تا ۱۰سال 
اخیر صنایع كشور تا 

۵۰درصد تعطیل شدند 
یا با یك سوم قدرت كار 
می كنند، اما واحدهای 

تولیدی محصوالت دخانی 
در این مدت از ۷واحد به 

۲۱واحد رسیده است.

70
درصد

محمدرضا مسجدی اضافه 
كرد: تنها كاالیی كه پس 
از انقالب تاكنون تحریم 
نشده است، دخانیات 
است. همین حاال برای 
تهیه داروها و واكسن  
كرونا مشكل داریم اما 

برای دخانیات هرگز چنین 
نبوده است. ۲سال قبل 
اعالم كردند خارجی ها 
حدود ۳۸۰میلیون یورو 
در ایران سرمایه گذاری 
كردند و خوشحال بودند 
اما ۷۰درصد این رقم در 

حوزه دخانیات بوده است؛ 
یعنی ژاپنی ها به جای اینكه 

در ایران  كارخانه تویوتا 
راه اندازی كنند در مناطق 
آزاد انزلی و قشم كارخانه 

سیگار می زنند.

عدد خبر

حافظ

ديده دريا كنم و صبر به صحرا فكنم
و اندر اين كار دل خويش به دريا فكنم

گرينويچ

يكي از آخرين سانس هاي آخرين روزِ جشنواره جهاني  فجِر امسال، در پرديس ســينمايي چارسو، مختص حميدرضا محمدي
نمايش فيلمي بود كه احتماالً اهالي سينما هم خبرش را نشنيدند و مغفول ماند اما 
در مطالعات تاريخ سينما ضمنا تاريخ و فرهنگ ايران، اتفاقي مهم بود؛ »پرواز بر فراز 
ايران« (Mein Persian-Flug). داستان اين فيلم اما به 97سال پيش برمي گردد، 
 ،(Walter Mittelholzer) »يعني 21دسامبر1924، كه »والتر ميتل هولتســر
هوانورد سوئيسي، ازسوي شركت هواپيمايي يونكرس آلمان (Junkers)، مأمور شد 
تا ايران را هوايي درنوردد.  او از سوئيس بلند شد و با پرواز از فراز ايتاليا، يونان، تركيه، 
عراق و البته توقف در همه اين كشــورها، خود را به ســرزمين ما رساند. اينجا اما 
كرمانشاه، همدان، قزوين، تهران، انزلي، مشهد، بوشهر، شيراز و اصفهان را ديد و از 
هرآنچه ديد، فيلمبرداري كرد. او وقتي در شب يلداي ســال1303، سفرش را از 
ارتفاعات زادگاهش، شهر زوريخ به مقصد سواحل خليج فارس و بندر بوشهر آغاز كرد، 
ايران، دوران رئيس الوزرايي رضاخان و آخرين ماه هاي سلطنت خاندان قاجار را تجربه 
مي كرد و در آســتانه دوران پســاكودتا بود. جالب آنكه به شهادت همين تصاوير، 
سردارسپه هم به ديدار ميتل هولتسر مي رود و از طياره اش بازديد مي كند. محصول 
اين سفر افزون بر سفرنامه مكتوب، فيلمي مســتند هم شد؛ فيلمي يك ساعته با 
مختصات سينماي صامت يعني ميان پرده هايي مكتوب كه نشان مي دهد بيننده چه 
خواهد ديد. فيلم هم جنبه هاي مردم نگارانــه مانند اصالح مو يا پخت نان و خيلي 
چيزهاي ديگر در آن روزگار دارد و هم تصاوير هوايي حيرت انگيز از ايران كه حتي با 
گذشت نزديك به يك قرن، براي ايراني امروز هم مي تواند جالب توجه باشد. نقطه 
عطف ســفر، به گفته خودش در همان ميان پرده ها، اما آنجايي است كه او با همان 
هواپيماي مدل A20 يونكرس و با موتور 250 اسب بخاري شركت BMW، توانست 
نخســتين تصاوير متحرك، آن هم از باال را از قله دماوند رصد و ثبت كند: »ساعت 
ده وسي دقيقه به ارتفاع 5هزار متري رسيده ام. زير پايم درياي مواجي از مه، باالي 
سرم آسمان آبي متمايل به سياه و پيش رويم دريايي از صدها قله نه چندان برجسته 
پوشــيده از برف و از ميان آنها دماوند، قله اي كه زماني آتشفشان بوده، به سان يك 
تصوير ناآشنا با ارتفاع دست كم 2هزار متر بلندتر از بقيه سربلند كرده است.« نسخه 
ترميم شده اين فيلم كه محصول سفر 103روزه او و طي 11هزار كيلومتر در 71ساعت 
پرواز بود، نخستين بار، 13سال پيش در جشنواره فيلم لوكارنو سوئيس به نمايش 
درآمد و از بخت خوش و اقبال بلند ما پايش به ايران باز شد، 97سال بعد. اما افسوس 

كه شايد فقط در حد انگشتان 2دست، كساني آمدند و تماشايش كردند.

شميم بهار پس از نيم قرن سكوت، منتشر صابر محمدی پيش از اين هم نوشته ام چه خوب كه آثار 
مي شوند و ما به جاي هاله اي قدسي و موقعيتي رازورزانه كه پيرامون او 
ترسيم شده، حاال با متن او مواجه هستيم. واسطه هايي كه مي گفتند او 
بهترين قصه نويس در سايه ما در طول همه اين سال ها بوده و چه كارها كه 
نكرده است، كنار رفته اند و اين ما هستيم كه مي توانيم خودمان آثار او را 
دست بگيريم و ببينيم در همه اين مدت چيزي از دست داده بوديم يا نه. 
2سالي است اسطوره شمايل در پرده يكي از داستان نويس ها و منتقدهاي 
عجيب دهه40، فروريخته و ما به جاي جاذبه غياب، با واقعيت حضور او 
روبه رو شده ايم. اما در همه اين سال ها كه او اثري منتشر نمي كرد، با همان 
آثار نيم قرن پيشش دست كم در نقد ادبيات داستاني و سينما، كساني را 
ذيل تأثير خود گرفته بود. چه باك كه بگوييــم ذيل تأثيري نه چندان 
سازنده. چه منتقداني كه به تأسي از او، عصبيتي كاذب در حمله به متن را 
پيش مي گرفتند و از متد بهار به عنوان اســتراتژي نقــادي خود بهره 
مي بردند. همه اينها را گفتيم كه بگوييم دانش كمياب شميم بهار را نه در 
نقدهايي از اين دست، بلكه بايد در 2فراز ديگر از فعاليت هاي مطبوعاتي او 
در دهه 40جست؛ ابتدا نقدي كه او بر 2داستان از جالل آل احمد نوشت و 
سپس در گفت وگويي كه به همراه ناصر وثوقي، پوران صلح كل و آيدين 
آغداشلو با اين قصه نويس در روز چهارشــنبه نوزدهم فروردين1343 

صورت داد؛ هم آن نقد و هم اين گفت وگو در شماره ويژه  »انديشه و هنر« 
براي آل احمد منتشر شدند، در مهرماه1343. در نقدي كه بهار براي اين 
شماره نوشت، خالف اغلب نقدهايش كه از صراحتي نه چندان منتقدانه 
آسيب مي ديدند، با آرامش و ظرافت، مرز گزارش نويسي و قصه نويسي را 
در 2داستان آل احمد تبيين كرده است. پيش از اين، فرزام حسيني كه 
تاريخ ادبيات معاصر فارسي را از مسير تاريخ مطبوعات ادبي خوب پيگيري 
كرده، در اهميت اين مقاله نوشــته اســت. جداي از اين، اما بايد به آن 
گفت وگوي بلند گردانندگان نشريه »انديشه و هنر« با آل احمد اشاره كرد؛ 
جايي كه او تقريبا از همه پرسش ها برمي آشوبد و تندي مي كند. اما اين 
روال، استثنايي هم دارد؛ وقتي كه او مقابل پرسش هاي بهار قرار مي گيرد. 
بهار كه وارد گفت وگو مي شود، ردي را كه از بيگانگي شخصيت هاي جالل 
در چند داستان پي گرفته، پيش روي او مي گذارد و جالل وادار مي شود او 
را ستايش كند و بگويد: »سركار حضرت، يك مقدار داريد بيش از حد اين 
مملكت باهوشي به خرج مي ديد«. پس از اين هم، بهار، دوگانه قصه نويسي/
گزارش نويســي جالل را كه در مقالــه اش تبيين كرده بــود، در قالب 
پرســش هايي با خود او در ميان مي گذارد و نهايتــا آل احمد كه در اين 
گفت وگو اهل پذيرفتن نيست، چند باري اذعان مي كند پرسش هاي بهار 
افق هايي را گشوده و باعث شده جالل به نكاتي درباره داستان هايش فكر 

كند كه هيچ درباره شان آگاه نبوده است.

امروزاينروايتبهچهدردماميخورد؟

شميم بهار را، عالوه بر داستان هايش، به برخورد چكشي اش در نقدها مي شناسند. در روش شناسي اغلب نقدهاي بهار، ما با متن هايي مواجهيم 

كه در حد اظهارنظري تند و تيز و آتشين باقي مي مانند. گفت وگوي بهار با آل احمد در بهاِر پنجاه وهفت سال پيش اما به ما مي گويد اگر منتقد 

در مقام نويسنده نقد يا در مقام پرسشگر، عالوه بر دانش نقد، به استراتژي هاي نقد هم مجهز باشد، مي تواند نتايجي بگيرد كه به درد همه 
بخورد؛ حتي به درد قصه نويس انتقادناپذيري چون آل احمد.

چهره به چهره

باهوشي سركار حضرت

طرفين برخورد  شميم بهارـ  جالل آل احمد
نوع برخورد  گفت وگوي انتقادي

محل برخورد    تهران، دفتر نشريه »انديشه و هنر«
تاريخ برخورد   19فروردين1343

نمايشگاه هنرهاي تجسمي »بهارنگ« 
فردا در نگارخانه رســول مهر افتتاح 
خواهد شــد. در اين نمايشــگاه آثار 
هنرمنداني چون ابوالحســن رياضي، 
سعيده آرين، فاطمه طهراني، حميد 
جعفري، خديجه رجبي، زهرا عليزاده، 
فرهنگ عاطفي، حسن نوروزنيا، بهداد 
نجفي و رضا يعقوبي به نمايش گذاشته 
مي شــود. عالقه مندان براي بازديد از 
اين نمايشگاه مي توانند تا 21خرداد ماه 
از ساعت 11 تا 18 به نگارخانه رسول 

مهر مراجعه كنند.

ايران از باال؛ 9٧سال قبل
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اصفهان )ميدان نقش جهان در تصوير مشخص است.(



سرو آجري گلستان
گنبدقابوس در انتظار بازبینی تعیین حریم منظری است
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ستاره حجتی
خبرنگار

 
گنبدقابوس نام آشــنای میراث گلستان اســت. اثری از دوره 
حکم رانی قابوس بن وشــمگیر و آل زیار که در سال ۱۳۹۱ به 
عنوان یکی از دست آوردهای تمدن بشــری و بلندترین برج 
تمام آجری جهان در فهرست میراث یونسکو به ثبت رسید. اگر 
چه مرمت و حفاظت این بنا بســیار هزینه بردار است اما اقلیم 
طبیعی گلستان، هر از گاهی، شاید زودتر از آنچه زمان معمول 
باشد، این بنای شــگفت آور و رفیع را نیازمند مرمت می کند. 

موضوعی که معموال به دلیل کمبود اعتبار به تعویق می  افتد. 

۹میلیارد ریال اعتبار مرمت
دی ماه سال گذشته اما مدیر پایگاه جهانی گنبد قابوس اعالم 
کرد: امسال سه میلیارد ریال برای مرمت بنا و ۶ میلیارد ریال 
برای محوطه سازی برج قابوس به عنوان تنها بنای تاریخی ثبت 
جهانی  شده گلستان از محل اعتبارات ملی و استانی تخصیص 

یافت.
عبدالمجید نورتقانی گفته بود: قبل از شــیوع کرونا عملیات 
حذف علف های هرز از قســمت مخروطی برج قابوس با روش 
قطع کردن توسط قیچی باغبانی انجام شد و در حال حاضر با 

تخصیص اعتبار ۳ میلیارد ریالی در حال عقد قرارداد با دانشگاه 
شهید بهشتی تهران به عنوان پیمانکار برای تهیه طرح مرمت 
و نمونه آجر ریشه دار و مالت مورد استفاده در این بنا هستیم. 
اجرای این مرحله ۶ ماه طول خواهد کشید و در ادامه تولید، انبوه 

آجر و مالت الزم برای مرمت برج در دستورکار قرار می گیرد.

اجرای بخشی از قرارداد
با عبور از خرداد ۱۴۰۰ اما، شش ماه زمان اعالمی از سوی مدیر 
این پایگاه به اتمام می رسد. نورتقانی در مورد مرمت این اثر و 
اینکه در چه مرحله ای قرار دارد می گوید: بخش های مطالعاتی 
و تدوین طرح از سوی دانشــگاه شهید بهشتی به اتمام رسیده 
است. این بنا از مجموعه آثاری اســت که به دلیل ویژگی های 
خاص معماری، چه در بخش حفاظــت و چه در بخش مرمت 
دارای حساسیت های ویژه ای است و باید با در نظر گرفتن تمام 
ظرایف، کار را به اتمام رساند. عالوه بر تدوین طرح و پس از آن 
تصویب در شورای فنی همه اجزا باید با طرح مدیریتی مصوب 
در یونسکو هماهنگ شود. در غیر این صورت هم سالمت بنا به 

خطر می افتد و هم ثبت جهانی آن. 
نورتقانی ادامه می دهــد: از مجموع اعتبار مرمتــی این بنا، ۶ 
میلیارد ریال نیز برای محوطه سازی قسمت شرقی برج قابوس 
تخصیص یافت که عالوه بر ادامه عملیات کف سازی، قرار است 

با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد، ساعت خورشیدی در این 
محدوده نصب و پوشــش گیاهی محوطه بــا راهنمایی پایگاه 

جهانی باغ ارم دانشگاه شیراز ساماندهی شود.

بازبینی حریم منظری
نورتقانی همچنین در مورد ساخت و سازهای شهری در محوطه 
و آنچه از دیدگاه کارشناســان حریم بصری یا منظری بناست 
می گوید: طی یک دوره ۱۰ ساله می توان حرائم اثر را بازنگری 
کرد. درحال حاضر آنچه به عنوان حریم منظری این بنا در نظر 
گرفته می شود منطبق با الگوی کارشناسی است. اما مشکلی 
حقوقی وجود دارد. بر اســاس تفاهم نامه میان رئیس سازمان 
میراث فرهنگی و وزیر راه و شهرسازی در دولت دهم، اختیاراتی 
در حوزه ساخت و سازهای محدوده این بنا داده شده است که 
امروز با حریم ما تداخل دارد. بالفاصله با روی کار آمدن دولت 
یازدهم، معاونت میراث فرهنگی وقت آن را لغو اعالم کرد. اما 
اساس و کار کمیسیون ماده ۵ استانداری، هم چنین شهرداری 
و راه و شهرسازی در توسعه شــهری، همان تفاهم نامه دولت 
دهم اســت. زیرا طبیعتا به امضای دو مقام ارشــد رسیده و از 
اسناد باالدستی محسوب می شود. انشاهلل با بازنگری درحریم 
 منظری، یک بار دیگر با امضای دو وزیر، شــرایط بنا به تعادل

 برسد.

 حال این بنای آجری با قامتی کشیده تا آسمان باید در انتظار 
بازنگری و همچنین روند آرام مرمت بماند. شــاهکاری که نه 
فقط هر ایرانی که هر بیننده ای را به خــود مجذوب می کند. 
آرتور پوپ ایران شــناس معروف در مورد این اثر می نوســید:  
شــرق کوه های البرز و در برابر بیابان های پهناور آسیا یکی از 
بزرگ ترین شــاهکارهای معماری ایران با همه شکوه و بزرگی 
خود قد برافراشته است. این بنا گنبد کاووس، آرامگاه کاووس 
بن وشمگیر است. برج آرامگاه از هرگونه آرایش به دور است با 
اینکه جنگنده ای با نیروی ایمان در نبرد رودرروی، پادشاهی 
شاعر در نبرد با ابدیت آرمیده است. آیا آرامگاهی چنین بزرگ 
و مقتدر وجود دارد؟ شــاید حاال هر بیننده ای بپرسد آیا بنایی 

چنین بزرگ و مقتدر وجود دارد؟
یک کارشــناس مرمت و احیای بافت هــای تاریخی در مورد 
ویژگی های معماری این بنا می گوید: این بنا از نظر معماری در 

دوره رازی ساخته شده است.
زینب کریمی ادامه می دهد: شمس المعالی قابوس بن وشمگیر، 
حکمرانی شــاعر و اهل علم و فرهنگ بود. بنابراین بی گمان از 
معماری کم نظیری در ساخت این برج استفاده کرده است. این 
سازه به ۳ بخش بدنه و گنبد و پی برای بررسی قابل دسته بندی 

است.
او ادامه می دهد: پی ســازی بنا از زمین سفت شروع و تا ارتفاع 

حدود ۱۵ متری با آجر و مصالح مشابه خود بنا انجام شده است. 
درون بنا پای بست سردابی وجود داشته که پا کار طاق آن هنوز 
بر جای است ولی بر اثر کاوش های پیاپی کاوشگران که در پی 

گنج بوده اند آثاری از کف آن بر جای نمانده .
 کریمی اضافه می کند: بدنه مدور خارجی گنبد قابوس دارای 
۱۵ تََرک یا دندانه ۹۰ درجه است.  این ترک ها که در اطراف آن 
و به فواصل مساوی از یکدیگر قرار دارند، از پای بست بنا شروع 
و تا زیر سقف گنبدی ادامه می یابد. میان این ترک ها با کوهه ای 
آجری پر شده است. راًس این ترک ها )به جز در ورودی( به اندازه 
۱.۳۴ متر از یکدیگر فاصله دارند. قطر داخلی گنبد به طول ۹ 
متر و ۷۰ سانتی متر و قطر آن از قاعدًه ترک ها به طول ۱۴ متر و 
۶۶ سانتی متر و طول قطر آن از رأس ترک ها یا به عبارتی قطر 
پای بست آن ۱۷ متر و ۶ سانتی متر است. ضخامت میل از پایین 
به باال کرنش کمی دارد و در ارتفاع ۳۷ متری گنبد مخروطی 

بنای برج را تکمیل می کند.
کریمی حتی ساخت آجرهای این بنا را یک شاهکار می داند و 
اضافه می کند: آجرهای مخصوص دنباله دار کفشــکی ساخته 
شده ، دو پوسته اســت. گنبد درونی مانند گنبدهای خاکی به 
شکل نیم تخم مرغی و از آجر معمولی است و پوسته بیرونی با 
آجر دنباله دار ساخته شده است. جزئیات ظریفی که مرمت این 

بنا را سخت تر می کند.

رونق اقتصادی با احیای ظرفیت های مرزی کرمانشاه
راه اندازی صنایع مادر؛ کلید حل مشکالت لرستان

برندسازی محصوالت کشاورزی اولویت خراسان جنوبی

مردم و کارشناسان از دولت سیزدهم چه می خواهند



برندسازیمحصوالتکشاورزیاولویتخراسانجنوبی
محمد بلبلی خراسان جنوبی همواره 

به عنوان قطب معدنی خبرنگار
کشور مطرح بوده اما با 
معضل بیکاری دست به گریبان است. نبود صنایع تبدیلی و خام فروشی 
از معضالت بزرگ معادن این استان محسوب می شود. مشکالت این 
استان در دولت های مختلف مطرح شده و همچنان حل نشده باقی 
مانده است. از سوی دیگر خراســان جنوبی با داشتن خاک کویری، 
محصوالت بی نظیر کشــاورزی دارد که در سراسر جهان به فروش 
می رسند، اما نامی از خراســان جنوبی بر روی آنان درج نشده است. 
خام فروشی و عدم برندسازی، بزرگترین معضل کشاورزی این منطقه 
است. خراسان جنوبی با داشتن ۹۸ درصد سطح زیر کشت عناب، رتبه 
نخســت تولید این محصول در جهــان را دارد؛ چنانکــه می توان با 
برنامه ریزی صحیح برای این محصول در زمینه توســعه  اقتصادی 
استان گام برداشــت.  همچنین خراســان جنوبی تنها تولیدکننده 
زرشک بی دانه در جهان است. ۹۸ درصد زرشک کشور در این استان 
تولید می شــود. زعفران نیز یکی از محصوالت کشاورزی ارزشمند 
صادراتی ایران اســت که بخش اعظمی از آن در زمین های خشک و 

نیمه خشک خراسان جنوبی کشت می شود.

دغدغه های کشاورزان استان
»عنایت احتشامی« یکی از کشاورزان استان درباره مشکالت استان و 
انتظار حل آنها در دولت بعدی به همشهری می گوید: یکی از مشکالت 
بزرگی که در سال های اخیر گرفتار آن شدیم خشکسالی است، اگر با 
این وضعیت پیش برویم در بخش کشاورزی با آینده نامعلومی روبرو 

خواهیم شد. دولت باید این مساله را به شکل جدی مدیریت کند.
این کشــاورز ادامه می دهد: زرشک اســتان مرغوب ترین نوع این 
محصول در جهان است و می تواند تاثیر بسزایی در وضعیت اقتصادی 
کشاورزان داشته باشــد، اما وجود دالل ها و همچنین خام فروشی، 

موانع و معضالت اصلی در این زمینه هستند.
»حجتی« دیگر کشــاورز خراســان جنوبی اظهار می کند: توجه به 
تجارت کشــاورزی به دلیل ارزآوری باالی این بخش، حائز اهمیت 

است. اما الزمه شــکل گیری این بخش، اتخاذ سیاست های مناسب 
است. مسئوالن دولت سیزدهم باید با در نظر گرفتن اصول علمی و 
بهره بردن از بحث های کارشناســی در زمینه برندسازی محصوالت 
کشاورزی اســتان و ســپس صادرات آن گام بردارند. وی می افزاید: 
محصول عناب که یکی از بهترین انواع آن در خراسان جنوبی است 
در چین به عنوان یک محصول استراتژیک و گیاه دارویی به سراسر 
جهان صادر می شود.این محصول نیز نیاز به معرفی بیشتر دارد و باید 

از سوی دولت حمایت شود.

معضالت استان از نگاه مردم 
یکی از معلمان خراســان جنوبی نیز درباره مشــکالت اســتان به 
همشهری می گوید:  در شهر بیرجند تنها خیابان ها و محله های اصلی 
و با جمعیت بیشتر ساماندهی می شــود، اما در محله های حاشیه ای 
دچار معضالت بسیاری هستیم. همچنین جاده های استان وضعیت 
مناســبی ندارند به طور مثال می توان به جاده سربیشه به نهبندان 
اشاره کرد. این معلم اظهار می کند: با این که بیشتر از یک سال از شیوع 
ویروس کرونا می گذرد و تدریس دانش آموزان به صورت آنالین انجام 
می شود، اما همچنان مشکالت بسیاری در زمینه اینترنت در استان 
وجود دارد. »سیدمجید طباطبایی« شهروند ســاکن بیرجند نیز با 
بیان این  که خشکسالی و کم آبی معضل بزرگ استان به شمار می رود 
و کشاورزی و بافت گیاهی کل منطقه را تحت تاثیر قرار داده است به 
همشــهری می گوید: با این وضعیت صنایع پرآب بری مثل فوالد در 
شهرهای خوسف و قائن فعالیت می کنند که به مشکل کم آبی دامن 
می زنند. شاید این صنایع ارزش افزوده بیشتری از کشاورزی  داشته 
باشد، اما کشاورزان استان را با مشکالت فراوانی مواجه می کنند. وی 
یکی درگیر از معضالت خراسان جنوبی را استفاده نکردن از ظرفیت ها 
و نیروی انسانی استان عنوان و اظهار می کند: با وجود معادن بسیاری 
که در استان فعال هستند، اما بیکاری بیداد می کند. دولت باید برای 
اســتفاده از نیروهای بومی در صنایع و معادن یک قانون مدون طرح 
و اجرا کند. طباطبایی ادامه می دهــد: بازارچه های مرزی با توجه به 
همسایگی با کشور افغانســتان می توانند یک منبع بزرگ صادراتی و 

اقتصادی باشند، اما نبود زیرساخت های الزم این بازارچه ها را بسیار کم 
رونق کرده است. حسین مقصودیان یکی دیگر از اهالی خراسان جنوبی 
به همشهری می گوید: هرچه به ســمت شرق کشور پیش می رویم با 
استان های محروم تری روبرو می شویم، از جمله سیستان و بلوچستان 
و خراســان جنوبی که امید است دولت ســیزدهم نگاه دقیق تری به 
مسائل و معضالت این استان ها داشته باشــد. وی می افزاید: بودجه 
مناسبی به خراسان جنوبی تعلق نمی گیرد درحالی  که امکانات ملی 
و حقوق شهروندی بین یک شهروند نهبندانی و یک شهروند ساکن 
پایتخت باید یکسان باشد اما اینگونه نیست. مقصودیان درباره قیمت 
سرسام آور مســکن نیز می گوید: قیمت آپارتمان در شهر بیرجند تا 
متری 30میلیون تومان هم می رســد که هم قیمت مناطق 7 یا ۸ در 
شهر تهران است. اگر بازار مسکن با دخالت مستقیم دولت کنترل نشود 

دیگر هیچ امیدی به صاحبخانه شدن جوانان نیست.

بررسی مشکالت استان از نگاه کارشناس
بعد از طرح دغدغه ها و معضالت از ســوی شــهروندان، مشــکالت 
و مطالبات اســتان از دولت ســیزدهم را در گفت و گــو با »همایون 
نخعی نژاد« شهردار اسبق بیرجند و معاون عمرانی استاندار خراسان 

جنوبی در دوره قبل جویا شدیم.

نبود اشتغال و مهاجرت
این مدیر اسبق خراســان جنوبی با اشاره به این که بزرگ ترین معضل 
استان مهاجرت است به همشهری می گوید: خراسان جنوبی با مهاجرت 
گسترده مردم مواجه است. خشکسالی و عدم سرمایه گذاری در بخش 
صنعت و معــدن از مهم ترین دالیل مهاجرت بــوده و این روند باعث 
کاهش جمعیت مخصوصا در مرکز استان شده است. این یک خطر ملی 
برای کشور محسوب می شود و ضروری ا ست که دولت ها به این مساله 
توجه ویژه ای داشته باشند. نخعی نژاد اضافه می کند: برای جلوگیری 
از مهاجرت باید ابتدا زیرســاخت های اســتان تقویت و توسط دولت 
سرمایه گذاری انجام شود. با توجه به این که شهرهای سربیشه و نهبندان 
غنی ترین معادن کشور را دارند، دولت باید زیرساخت های این معادن را 

با ایجاد کارخانه های فرآوری و تقویت بخش حمل ونقل گسترش دهد 
تا ایجاد اشتغال شود. سربیشه و نهبندان دو شهر مرزی هستند که اگر 

از جمعیت خالی شوند کشور را با خطر ملی روبرو می کند.

توسعه راه آهن شرق
این مدیر اسبق خراسان جنوبی با اشاره به پیشروی کند راه آهن شرق 
اظهار می کند: همه دولت ها بر راه اندازی این راه آهن تاکید داشتند، اما 
عمال کار خاصی انجام نشد. راه اندازی به موقع راه آهن شرق می تواند از 
مهاجرت مردم استان جلوگیری کند. وی می افزاید: گسترش راه آهن 
و راه های استان می تواند ترانزیت کشور را به افغانستان تسریع کند و 
باعث ایجاد اشتغال شود. در بخش راه های خراسان جنوبی نیز احتیاج 

به توسعه و دوبانده سازی وجود دارد. 

ظرفیت های کشاورزی
نخعی نژاد درباره وضعیت کشاورزی استان نیز می گوید: محصوالت 
زعفران، زرشک و عناب نیاز به ســرمایه گذاری دولت دارد تا به این 
وسیله جمعیت روستایی استان تثبیت شود. تعدادی از روستاهای 

خراســان جنوبی با وجود امکانات کافی از جمله، برق، آب، مدرسه 
و درمانگاه از ســکنه خالی شــده اند. با ایجاد کارخانه های فرآوری 
محصوالت، تامین آب، جلوگیری از خام  فروشی و همچنین توسعه 
صادرات، دولت می تواند زمینه ســاز توسعه کشــاورزی باشد. این 
کارشناس مسائل استان با اشــاره به این که خراسان جنوبی به مرکز 
کارآموزی مدیران کشوری تبدیل شــده است، می افزاید: اگر دولت 
قصد محرومیت زدایی در استان را دارد باید مدیران باتجربه و کارآمد 
برای آن انتخاب کند. مسئوالن در این استان همواره نگاه کوتاه مدت 
دارند و مسائل را به شــکل موقت حل می کنند، در صورتی که بدون 

برنامه  ریزی بلند مدت هیچگاه به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید. 

بحران کم آبی
نخعی نژاد با اعالم وضعیت بحرانی کم آبی در استان می گوید: درصد 
باالیی از روستاهای استان به وسیله تانکرهای سیار آب رسانی می شوند 
و با تداوم این وضعیت نمی توان از مهاجرت مردم جلوگیری کرد. طرح 
تامین آب شیرین استان از خلیج فارس یک اولویت بسیار مهم است که 
این طرح با توجه ویژه دولت می تواند با سرعت بیشتری به ثمر برسد. 

نبود صنایــع مادر در  فاطمه کاظمی
لرســتان و تعطیلــی خبرنگار

صنایــع خــرد، باعث 
شده آمار بیکاری در این استان باال و رونق صنعتی در آن پایین باشد. 
اما برای راه اندازی صنایع مادر نباید به منابع دولتی متکی بود بلکه با 
تسهیل روند سرمایه گذاری و ایجاد مشــوق ها باید سرمایه گذار را 
ترغیب به حضور در این عرصه کرد. در چنین شــرایطی می توان به 

حل مشکل بیکاری و رونق اقتصادی در لرستان امیدوار بود.

نبود صنایع مادر
مریم دریکوند، شهروند لرستانی معتقد است: برخالف استان های 
برخوردار در لرستان صنایع مادر وجود ندارد. می توان با راه اندازی 
صنایع مادر، صنایع خرد را هم رونق داد و از آمار بیکاری و فقری که 
گریبان لرستان را گرفته کاست. این بی توجهی و تبعیض در ایجاد 
زیرساخت ها سبب شده که لرستان به رغم برخورداری از منابع عظیم 

خدادادی، در شمار استان های محروم کشور باشد.

مدیران گذری
دیگر شهروند لرستانی اظهار می کند: لرســتان جوالنگاه مدیرانی 
اســت که مبنای عزل و نصب آن ها بازی های سیاســی است. این 
مدیران لرستان را سکوی پرتاب خود می دانند و اراده ای برای حل 
مشکالت ندارند. البته معموالً تخصصی هم برای پیشبرد صحیح امور 
و مدیریت بهینه در آن ها دیده نمی شود چون انتخاب آنها بر اساس 

شایسته ساالری نبوده اســت. معصومه دالوند می گوید: لرستان به 
مدیران بومی و توانمند نیاز دارد تا برای آن دلسوزی کنند و صرفا به 

دنبال منافع شخصی خود نباشند.

کارخانه های تعطیل
یکی دیگر از شــهروندان نیز می گوید: متاسفانه امروز وضعیت 
لرستان به گونه ای اســت که ضمن قرارگیری در رتبه نخست 
فالکت، همان کارخانه های معدود آن هم تعطیل شده و کارگران 
آن ها بیکار شــده اند. از مهمترین صنایع راکد استان می توان به 
کارخانه های »پارســیلون خرم آباد«، »فارسیت دورود«، »صدر 
فوالد لرستان«، »سامان کاشــي بروجرد«، »سیمان خرم آباد« 
و »چرم و پوست« اشــاره کرد. فاطمه مرادی توضیح می دهد: 
با حمایت از این واحدهای تولیدی و صنعتی کوچک، کارگران 

بیکارشده از کار به اشتغال بازمی گردند و صدها شغل مستقیم و 
غیرمستقیم ایجاد می شود.

اهمیت صنایع مادر
رئیس سابق ســازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان معتقد است 
اســتان های با رشــد اقتصادی مناســب، عمدتا روی صنایع مادر 
سرمایه گذاری کرده اند و توضیح می دهد: برای مثال قبل از انقالب 
در استان مرکزی هفت صنعت مادر راه اندازی و زنجیره تولید باعث 
شــد صنایع خرد و کارگاه های تولیدی مختلف در کنار این صنایع 
مادر شکل بگیرند و صنعت آن اســتان رونق یافت. در استان های 
دیگر نیز مهم ترین عامل رشد وجود صنایع مادر است. اما لرستان با 
مشکل زنجیره تولید مواجه است و نتوانسته از تنوع صنعتی که در 

خود دارد، استفاده کند.

ایجاد تنوع صنعتی
محمدرضا صفی خانی می افزاید: عالوه بر صنعت مادر و زنجیره تولید 
که کارشناسان آن را به عنوان راه حل مشــکالت اقتصادی استان 
مطرح می کنند، تنوع صنعتی نیز می تواند اشتغال مولد ایجاد کند. 
برای مثال پتروشیمی لرســتان ظرفیت بزرگی است که می تواند 
اشتغال جدید و ارزش افزوده ایجاد کند. یا در صنعت دارویی که برای 
لرستان بسیار مهم است، می توان با توسعه صنعتی دغدغه اشتغال در 

لرستان را تا حدودی حل کرد.

توجه به ظرفیت های معدنی
وی با اشــاره به ظرفیت های معدنی لرســتان ادامــه می دهد: در 
الیگودرز معدنی وجود دارد که به تولید کاغذ از ســنگ می پردازد. 
این گونه صنایع معدنی را باید توســعه داد. یا کربنات کلســیم در 
زمینه تالک به ویژه تالک دارویی، اســتحصال منیزیم از دولومیت، 
پنل های خورشــیدی در بروجرد و مانند این نیز می توانند زنجیره 

تولید ایجاد کنند.

انجام مطالعات کاربردی
رئیس سابق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان با تاکید 
بر تالش دولت آینده برای مطالعات کاربردی در زمینه ظرفیت های 
استان و صنایع مادر، می گوید: پتروشیمی شهرستان پلدختر می تواند 
از چند صد کیلومتر لوله نفت خام که از لرستان عبور می کند بهره 

برده و فراورده نفتی تولید کند که ارزش افزوده بیشتری هم دارد.

جذب سرمایه گذار
صفی خانی معتقد اســت برای تأمین اعتبار ایــن اقدامات نباید به 
منابع بانکی اکتفا کرد و بهتر است با ایجاد جذابیت سرمایه گذاری 
از ظرفیــت هلدینگ هــای بزرگ بهره بــرد. بنابراین شناســایی 
سرمایه گذاران بزرگ در این زمینه می تواند جزو برنامه های دولت 
آینده باشــد. وقتی زمین با امکانات کافی در اختیار ســرمایه گذار 
قرار بگیرد، قطعا نگاه او به لرســتان تغییر خواهــد کرد. وی درباره 
مهم ترین موانع راه اندازی صنایع مادر در لرستان توضیح می دهد: 
باید برای بهبود شرایط کسب و کار، فرایند سرمایه گذاری تسهیل 
شود و بزرگترین مانع در این زمینه، سنگ اندازی در برابر سرمایه گذار 
اســت. دولت آینده باید فرایندهایی تعریف کند تا سیستم موجود 

اصالح شود.

توجه به صنایع قابل رقابت
رئیس ســابق ســازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان درباره 
واحدهای تعطیل شــده و صنایع راکد استان نیز اظهار می کند: 
در تمام دنیا صنایعی که نتوانند جایــگاه خود را در بازار تثبیت 
کنند و محصوالت قابل رقابت نداشته نباشد، محکوم به تعطیلی 
هستند اما صنعتی که با علم روز پیش برود، سرپا می ماند. حال 
ممکن است برخی صنایع فعال در آستانه ورشکستگی باشند که 
باید مورد حمایت فنی قرار بگیرند و محصوالت آن ها چه به لحاظ 
قیمت و چه کیفیت قابل رقابت باشد. زیرا بازار، رقابتی است، نه 

انحصاری.
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ایجاد اشتغال، انتصاب مدیران دلسوز بومی، توجه به ظرفیت های طبیعی و جذب سرمایه گذار از جمله دیگر مطالبات مردم و کارشناسان استان از دولت سیزدهم است

فرحناز چراغی تا شــروع سیزدهمین 
دوره انتخابات ریاست خبرنگار

 جمهوری ایران کمتر از 
یک ماه باقی مانده اســت. انتخابات ششمین دوره شوراهای شهر و 
روستا نیز پیش رو است. بهبود وضعیت معیشــتی، توجه به مردم 
مرزنشین و حل مشکالت ریز و درشت این دیار، انتظاراتی است که 

مردم کرمانشاه از رئیس جمهور و کابینه دولت سیزدهم دارند.

ساماندهی حاشیه نشینان و اشتغال
 یکی از شهروندان کرمانشاهی که دغدغه اش حل مشکالت اقتصادی 
است، می گوید: انتخاب مدیران توانمند و بومی از سوی دولت آینده 
می تواند مشکالت مردم را در حوزه های اشتغال و اقتصاد حل کند. 
طیبه قدمی که 37 ســاله و شاغل اســت، می افزاید:  دولت باید با 
سامان دهی مناطق حاشیه نشین مانند جعفرآباد، صادقیه، آقاجان 
و... از بروز آسیب های اجتماعی جلوگیری کند. با تخصیص بودجه 
مناسب به این مناطق می توان اماکن رفاهی و فرهنگی ایجاد کرد و 
زندگی مردم را تغییر داد. این شهروند خواسته بعدی خود از رئیس 
جمهور را ایجاد مراکز درمانی دولتی بــرای مناطق محروم عنوان 
می کند و می گوید: ایجاد چنین مراکز درمانی با هزینه های پایین و یا 
رایگان به ویژه در مناطق حاشیه ای و روستاهای دور افتاده، مردم را 
امیدوار می کند. خیلی از مردم  مناطق محروم با وجود درد و بیماری، 
به دلیل مشــکالت مالی به مراکز درمانی نمی روند و درد را تحمل 
می کنند. وی همچنین از رئیس جمهور آینده می خواهد بهسازی 
جاده های برون شهری و معابر درون شهری را در دستور کار قرار دهد 

و می افزاید: از دولت آینده انتظار داریم برخی جاده های استان را که 
به جاده مرگ مشهور شده اند، اصالح و تعریض کند زیرا بسیاری از 

خانواده ها با تردد در این جاده ها داغدار شده اند.

تکمیل مونوریل کرمانشاه
یکی دیگر از شهروندان کرمانشاهی توســعه گردشگری در استان 
را دغدغه اصلی خود عنوان می کند و می گوید: کرمانشــاه ظرفیت 
گردشگری طبیعی و تاریخی باالیی برای جذب گردشگر دارد اما این 
ظرفیت به درستی استفاده نشده است.  علی امجدیان ادامه می دهد: 
تپه های سراب قنبر در جنوب کرمانشاه آب و هوای مطلوبی دارد و هر 
روز ورزشکاران و ورزش دوستان بسیاری به آنجا می روند اما از داشتن 
امکانات ورزشــی و تفریحی بی بهره است. امیدواریم رئیس جمهور 
آینده به توسعه این منطقه توجه کند. وی اجرا و اتمام پروژه مونوریل 
را خواسته دیگر خود و مردم از رئیس جمهور آینده عنوان می کند و 
می  افزاید: امیدواریم مردم حاصل این پروژه را در دولت آینده ببینند 
زیرا بیش از 10 سال اســت که به انتظار بهره برداری آن نشسته اند.  
امجدیان در ادامه به پروژه راه آهن کرمانشاه - خسروی اشاره می کند 
و می گوید: بی شک رسیدن راه آهن به مقصد خسروی آرزوی بسیاری 
از مردم استان کرمانشاه است که نیمه تمام و در انتظار اعتبار و بودجه 
مانده است. فاطمه محمدی یکی دیگر از شــهروندان کرمانشاهی 
نیز می گوید: امیدواریم تکمیل پروژه های لوکس ســیتی سنتر در 
بلوار طاق بستان نیز که نیمه کاره رها شــده، زودتر به نتیجه برسد 
تا از این بالتکلیفی رها شــود.  وی همچنین جلوگیری از استخدام 
افراد غیربومی را یکی از موضوعاتی مطرح می کند که امیدوار است 

دولت آینده به آن توجه کند. محمدی به کمبود کتابخانه های غنی 
در سطح شهر و استان اشاره می کند و می افزاید: از دولت سیزدهم 
انتظار توجه ویژه به توســعه بخش فرهنگی را داریــم زیرا کمبود 
کتابخانه های خوب در محله های مختلف شهر به شدت مشهود است.

توجه به مرزنشینان و کوله بران
یک شهروند سرپل ذهابی ساکن کرمانشاه نیز ساماندهی کوله بران 
منطقه را چالشــی می داند که امیدوار است در دولت سیزدهم به آن 
توجه شود زیرا بسیاری از کوله بران به ســختی روزگار می گذرانند 
و حوادث این شغل، مشــکالت آنها را دو چندان کرده است. عمران 
قنبری ادامه می دهد: مردم مرزنشین مشکالت فراوانی دارند و از دولت 
آینده انتظار ارتقاء سطح معیشتی اهالی این مناطق را داریم. توسعه 
گردشگری یکی از راهکارهای ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت زندگی 
مردم منطقه اســت. وی اظهار می کند: کرمانشاه، استان ثروتمندی 
است اما راهکارهای اشتباه باعث شده که تغییری در بهبود وضعیت 
مردم ایجاد نشود. نبود پزشــک متخصص و فوق تخصص در شبکه 
بهداشت و بیمارســتان های شهرستان قصرشــیرین، گیالنغرب و 
سرپل ذهاب یکی از مشــکالت مناطق مرزی و مرزنشینان است که 
دولت سیزدهم باید حل اساسی این مسائل را در دستور برنامه های 

خود قرار دهد.

تغییر نگاه مدیریتی در کرمانشاه
رئیس ســابق کمیسیون امنیت ملی مجلس شــورای اسالمی نیز 
در گفت و گو با همشهری درباره مطالبات اســتان از دولت آینده، 

می گوید: مردم طی سال های مدید انتخاباتی چه ریاست جمهوری و 
چه نمایندگان مجلس دچار شعارزدگی شده اند. شعارهای مختلفی 
گفته می شــود اما بدون عمل می ماند و این باعــث ناراحتی مردم 
شده است.  حشمت اهلل فالحت پیشه ناتوانی سیاستمداران را عامل 
ادامه دار بودن برخی مشکالت استان می داند و می افزاید: در حال 
حاضر استان کرمانشــاه  نیاز به نوعی تفویض مدیریتی برای حل 
مشــکالتش دارد. با وجود تمام ظرفیت های کار و تولید استان اما 

به دلیل کوتاهی که از سوی مرکز، امورات مردم به تعویق می افتد. 
نماینده پیشین مردم کرمانشــاه در مجلس شورای اسالمی یکی 
از مزیت های اســتان را مرزهای آن با عراق می داند که همواره به 
دلیل سخت گیری های مرکز این ظرفیت مغفول مانده است.  وی 
کشیدن راه آهن غرب به مرز خسروی را یکی دیگر از مطالبات مردم 
برمی شمرد که از برنامه های قانون چهارم توسعه کشور بود. این در 
حالی است که با وجود رسیدن به برنامه ششم، این پروژه همچنان 
عملی نشده و دولت به وظیفه قانونی خود در این باره عمل نکرده 
است. رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی 
با تاکید بر اینکه در همه جای دنیا توســعه از مرز به مرکز اســت، 
می گوید: در ایران اما توســعه از مرکز به مرز است و استانی مانند 

کرمانشــاه با وجود همه ظرفیت های توســعه باید درجا بزند. این 
استاد دانشــگاه با تاکید بر احیای مرزها، می گوید: اگر از ظرفیت 
مرزها استفاده شــود، حتی تحریم ها هم هیچ مشکلی برای مردم 
و معیشت آنها ایجاد نخواهد کرد. معضلی چون بیکاری با استفاده 
از ظرفیت مرزی بودن استان حل خواهد شــد.  وی نپرداختن به 
حوزه گردشــگری را یکی دیگر از معضالت استان می داند و اظهار 
می کند: کرمانشــاه از لحاظ میراث فرهنگــی، تاریخی و طبیعی 
جزو استان های ثروتمند و رتبه دار است اما تا به امروز هیچ دولتی 

برنامه ای در این زمینه نداشته است. 
ارتقای بخش کشــاورزی با توجه به قطب بودن اســتان در تولید 
بسیاری از محصوالت کشــاورزی نیز از دیگر موضوعاتی است که 
امیدواریم در دولت ســیزدهم به توســعه آن پرداخته شود.  این 
استاد دانشگاه با بابیان اینکه از دولت ســیزدهم انتظار می رود به 
جای شــعارهای جدید، مصوبات ســفرهای مقام معظم رهبری و 
ریاست جمهوری را اجرا کند، می افزاید: این مصوبات حاصل رایزنی 
مجمع نمایندگان استان، مجمع مدیران و نمایندگان معین دولت ها 
است. اجرای این مثلث اسنادی در استان بخشی از مشکالت مردم 

کرمانشاه را حل خواهد کرد .
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اولویت های کرمانشاه
 از نگاه مردم

راهکارهای 
پیشنهادی

اولویت های کرمانشاه
راهکارهای پیشنهادی از نگاه کارشناس

انتخاب مدیران توانمند 
و مردمی

استفاده از مدیران و 
نخبگان بومی

تفویض اختیار به مدیران 
استانی

تمرکززدایی از اتخاذ 
تصمیمات  درباره استان

توجه به مناطق حاشیه نشین 
و روستایی

ایجاد اشتغال در 
روستاها

افزایش مراکز درمانی، 
برداشتن قوانین دست و پاگیر آموزشی  و ورزشی

اتمام پروژه های نیمه تمام و 
بهسازی جاده های حادثه خیز

تکمیل مونوریل و جذب 
اعتبار

اجرای پروژه راه آهن 
مدیریت اصولی و تزریق اعتبارکرمانشاه - خسروی

توجه به مرزها و ساماندهی 
کوله بری

حل معضل بیکاری 
مرزنشینان

توسعه گردشگری و 
برنامه ریزی منسجم چند سالهکشاورزی

رونقاقتصادیبااحیایظرفیتهایمرزیکرمانشاه

اولویت های لرستان 
اولویت های لرستان از راهکارهای پیشنهادیاز نگاه مردم

راهکارهای پیشنهادینگاه کارشناس

ایجاد صنایع مادررونق صنعتیراه اندازی صنایع مادربیکاری

جذب سرمایه گذار خصوصیتوجه به ظرفیت های معدنیانتصاب مدیران بومی و دلسوزمدیران گذری و سیاسی

تعطیلی کارخانه های 
توجه به صنایع قابل رقابتاحیای صنایع کوچکآسیب شناسی، حمایت و احیاکوچک

چالش های خراسان جنوبی  
چالش های خراسان جنوبی  راهکارهای پیشنهادیاز نگاه مردم

راهکارهای پیشنهادیاز نگاه کارشناس

 تاثیر خشکسالی
در کشاورزی

مدیریت آب و انتقال آب 
خلیج فارس به استان

مهاجرت به دلیل نبودن 
اشتغال

ایجاد اشتغال و توسعه معادن 
و صنایع

توجه و تامین اعتبار از سوی دولتروند کند پیشرفت راه آهن شرقایجاد صنایع تبدیلی و فرآوریخام فروشی محصوالت کشاورزی

ظرفیت های مغفول ترمیم و رسیدگیوضعیت بد جاده ها
تامین آب و توسعه صادراتکشاورزی

انتخاب مدیران کارآمدمسئوالن کم تجربهنگاه عادالنه دولتمحرومیت استان های شرقی

 وجود صنایع پرآب بر 
تسریع در انتقال آب از بحران کم آبیکشت گلخانه ایو از بین رفتن کشاورزی

خلیج فارس

مردم و کارشناسان 

 از دولت سیزدهم
چه می خواهند
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  درخواست نظارت بر واکسیناسیون سرخک 

رئیس مرکز مدیریــت بیماری های واگیر وزارت بهداشــت هم هفته پیش در 
نامه ای به معاون بهداشت دانشــگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی خواســتار ارتقای پوشش واکسیناسیون واکسن های روتین 

در همه مناطق شد.
»محمدمهدی گویا« در این نامه نسبت به طغیان بیماری »سرخک« با توجه 
به افزایش روزافزون موارد تایید شده هشدار داد و نوشت که ۲4بیمار مبتال در 
 سیستان و بلوچستان، خراســان رضوی، هرمزگان، تهران و آذربایجان شرقی 

شناسایی شدند.
در بخش دیگری از این نامه، رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیردار وزارت 
بهداشت بر بررســی کیفیت واکسیناســیون از نظر نحوه نگهداری واکسن، 
آماده سازی و تزریق صحیح و همچنین شناسایی مناطق پرخطر و اقدامات الزم 

در بیماریابی و واکسیناسیون تکمیلی تأکید کرد.
گویا اظهار کرد: »شناسایی سریع موارد مشکوک بیماری با هشیار کردن مطب ها 
و پزشکان و کادر مراکز درمانی سرپایی و بســتری در اولویت قرار گیرد و اگر 
موارد بستری در بیمارستان ها مشاهده شد برای جلوگیری انتقال بیمارستانی 
با جداسازی بیماران، واکسیناسیون تکمیلی پرسنل و موارد در معرض تماس 

اقدام شود.«

  هشدار سرخک  

سرخک بیماری تب دار بثوراتی ناشــی از ویروس است. کودکان بعد از ابتال به 
سرخک 3روز تب می کنند و سپس دچار بثورات جلدی می شوند به طوری  که 
راش های قرمز نزدیک هم، قابل لمس و به  شــکل خشک روی بدن آن ها بروز 
می کند. همراه با اینها عالئم ســرماخوردگی و آبریزش چشم و بینی و گلودرد 
نیز مشاهده می شود. در مناطقی که ســرخک طغیان می کند همه این عالئم 

به خانواده ها گوشزد می شود تا به محض مشــاهده اولین عالئم به پزشک 
مراجعه کنند. 

سرخک به سیستم تنفســی و دیگر ارگان های بدن حمله می کند 
و اگر عفونت بر اثر این بیماری مسری شــدید باشد، ممکن است 
موجب بروز آسیب های ماندگار مانند نابینایی و اختالل مغزی و 

حتی مرگ شود.

با وجود این اما عضو کمیته کشوری کرونا و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی تهران درباره ترس شــهروندان از شباهت عالئم بیماری های سرخک و 
کرونا به همشهری می گوید: به دلیل آنکه سرخک با بثورات جلدی همراه است 
با کرونا اشتباه گرفته نخواهد شد و شهروندان نباید ترسی از این موضوع داشته 

باشند.
»مسعود مردانی« با بیان اینکه مردم باید واکسیناسیون فرزندان خود را جدی 
بگیرند، اظهار می کند: هستند افرادی که به دلیل ترس از شرایط کرونایی حاضر 
نیســتند فرزندان خود را به مراکز درمانی ببرند و واکسن هایشان را بزنند. باید 
بدانیم که درصورت جدی نگرفتن واکسیناســیون کودکان به جز کرونا انواع 
مختلف بیماری در کشور شیوع می یابد و شرایط ما از این دشوارتر خواهد شد. 

مردانی درباره این موضوع که چرا در شهرهای مختلف کشور کودکانی به سرخک 
مبتال شده اند که پیش از این واکسن این بیماری را دریافت کرده اند، می گوید: 
کودکان از بزرگساالن ضعیف تر هستند و ممکن است به دلیل پایین آمدن میزان 
ایمنی بدنشان حتی در صورت دریافت واکسن دوباره به بیماری مبتال شوند و 

این مشکلی است که اکنون درباره بیماری سرخک برای ما پیش آمده.

  مسری ترین بیماری جهان  

برنامه واکسیناسیون ســرخک با تزریق واکسن مشــترک سه گانه سرخک، 
سرخجه و اوریون در ۲ نوبت ۱۲ و ۱8 ماهگی از سال 83 در ایران آغاز شد که 
همچنان ادامه دارد. با توجه به برنامه واکسیناسیون عمومی کودکان و برنامه 
کشــوری حذف ســرخک، حتی یک مورد ابتال به این بیماری از نظر پزشکی 

طغیان است. 
در ســال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱8 میالدی واکسیناسیون سرخک 

توانسته اســت از مرگ ۲۲ میلیون کودک در جهان 
جلوگیری کنــد، اما برخــی از متخصصان 

بیماری هــای عفونــی معتقدند 

آن گــروه از 
بزرگساالن که دهه ها 
پیش و هنگامی که کودک بودند 
واکسینه شــده اند، ممکن است بار دیگر 
در خطر ابتال به این بیماری قرار بگیرند. اما اگر به 
کودکان ۲ دوز واکسن داده شود، آنگاه از نظر مراکز کنترل 
و پیشگیری از بیماری ها، آن ها برای تمام زندگی شان در 

مقابل این بیماری محافظت می شوند.
هنریتا فور، مدیر اجرایی یونیســف، گفته اســت که 
قبل از بحران ویروس کرونا جهان با بحران سرخک 
دســت و پنجه نرم می کرد و این بحران هنوز از بین 
نرفته. در حالی که سیستم های بهداشتی به دلیل 
بیماری همه گیر کووید ۱۹ دچار تنش شده اند، نباید 
مبارزه با یک بیماری کشنده به قیمت بی توجهی به 

بیماری های دیگر تمام شود. 
سرخک از نگاه بســیاری از متخصصان، مسری ترین 
بیماری ویروسی در جهان و یکی از اصلی ترین دالیل 
مرگ و میر در کودکان خردســال و جزو بیماری هایی 
اســت که میزان ســرایت پذیری آن چند برابر بیش از 
کروناســت.با توجه به همین شرایط هم »سیدمحسن 
زهرایی« متخصص بیماری های عفونــی و رئیس اداره 
بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارتخانه معتقد است 
اگر قرار باشد پوشش واکسیناسیون سرخک حدود ۹۵درصد یا 
کمتر بماند، طی ماه های آینده جمعیت قابل توجهی از فرزندانمان 
در مقابل سرخک ایمن نخواهند بود و نگرانی جدی نسبت به طغیان 

مجدد سرخک در کشور وجود دارد.

  بیماریابی خانه به خانه در هرمزگان   

هرمزگان هم از دیگر استان هایی است که در آن ها بیماری سرخک شناسایی 
شده است. با شناسایی 3 کودک 3 تا ۱۲ ساله مبتال به سرخک در شهرستان های 
بندرعباس، قشم و رودان در مجموع ۹8کودک دیگر که با آن ها در تماس بودند 

هم شناسایی شدند. 
سخنگوی دانشــگاه علوم پزشــکی هرمزگان با بیان این مطلب به همشهری 
می گوید: همه کودکانی که در این خبر از آنها صحبت شده است، قبال واکسن 
ســرخک دریافت کرده بودند. هیچ یک از ۹8 کودکی که شناسایی کردیم هم 
به سرخک مبتال نبودند و برای اطمینان بیشتر، همه آنها دوباره واکسیناسیون 

شدند. 
»فاطمه نوروزیان« با بیان اینکه از ۲۰ کودک مشکوک به بیماری نمونه گرفته 
شــد ولی هیچکدام مبتال نبودند، می افزاید: بیماریابی خانه به خانه و آموزش 
چهره به چهره در مناطق محل ســکونت کودکان مبتال انجام شــده اســت تا 
خانواده ها در صورت مشاهده موارد جدید بتوانند به سرعت آن ها را شناسایی 
کنند. همچنین درباره تفاوت سرخک و سرخجه نیز به خانواده ها توضیح داده  
شده است و توصیه کرده ایم کودکان عالمت دار را از زنان باردار دور نگه دارند، 

زیرا سرخجه می تواند برای افراد باردار به شدت خطرناک باشد. 
وی دربــاره اینکه چرا ایــن کودکان با وجــود دریافت واکســن دوباره مبتال 

آخرین بار بیماری سرخک سال ۹7 شــده اند، توضیح می دهد: 
در هرمزگان دیده شــد و از آن زمان 
موردی را مشــاهده نکرده بودیم. به 
گفته همــکاران اپیدمیولوژیســت ما در 
دانشــگاه علوم پزشــکی با وجود آنکه سرخک در 
کشور ما در حال حذف شدن است، اما این بیماری به دالیل 
نامعلومی ممکن است هر چند سال یک بار دوباره بین افراد و به ویژه 

کودکان دیده شود. 
سخنگوی دانشــگاه علوم پزشــکی هرمزگان با بیان اینکه فقط به شهرهای 
بندرعباس، قشم و رودان بسنده نشده و بیماریابی در همه مناطق استان انجام 
شده است، اظهار می کند: بزرگساالنی که پیش از این در کودکی بیمار شده اند 
یا واکسن زده اند، نگران نباشند زیرا بروز دوباره بیماری در افراد واکسن زده فقط 

برای کودکان ممکن است اتفاق افتد.

 دیده وری سرخک در خراسان رضوی  

خراسان رضوی یکی از استان هایی اســت که ۲مورد مثبت ابتال به 
سرخک در آن ثبت شده و این ۲مورد هم از اتباع خارجی 

ساکن در مشهد بوده اند. در حال حاضر بر اساس آمار 
سامانه سینا، پوشش واکسیناسیون سرخک در 

خراسان رضوی بیش از ۹7درصد ثبت شده 
است. با وجود این از خانواده و اطرافیان این 

۲مبتال به سرخک نمونه آزمایش تهیه 
شــد که همه منفی بودند و همچنین 
حدود 3۰نفر از اطرافیان این ۲بیمار 

نیز واکسینه شدند.
در حال حاضر مشکل خاصی درباره 
بیماری سرخک در خراسان رضوی 
وجود ندارد، اما در بیمارســتان های 
فوق تخصصــی کــودکان »اکبر« و 

»شیخ« در صورت مشــاهده هرگونه 
مورد مشکوک، آزمایش های الزم انجام 

و به تهران فرســتاده می شود.اگر در طرح 
دیده وری بیماری سرخک تعداد از حد انتظار 

بیشتر شود در هر گروه ســنی خاصی که گروه 
مدیریت بیماری ها اعالم کند، واکسیناسیون انجام 

می شود.

موارد مشکوک به ســرخک از همه جای استان به بیمارســتان های »اکبر« و 
»شیخ« که مرکز فوق تخصصی کودکان مشهد هســتند، اعزام می شوند و به 
همین دلیل در این ۲ بیمارســتان هیچ  خدمات کرونایی ارائه نمی شود. اتباع 

خارجی نیز در خراسان رضوی به شکل رایگان واکسیناسیون می شوند.

  بررسی موارد مشکوک در آذربایجان شرقی  

بین اســتان هایی که به گفته رئیس مرکز مدیریــت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت موارد سرخک در آن ها مشاهده شده، نام آذربایجان شرقی هم وجود 
دارد، اما معاون بهداشــت دانشگاه علوم پزشــکی تبریز تاکید می کند تاکنون 
موردی از سرخک در هیچ کدام از شهرها و روستاهای استان مشاهده نشده است. 
»عباسعلی درستی« به همشهری می گوید: هر سال مواردی از سرخک در برخی 
از نقاط کشور مشاهده می شود و امسال نیز این شائبه درباره آذربایجان شرقی 
هم بود، اما با پیگیری هایی که صورت گرفت معلوم شــد در این استان موردی 

مشاهده نشده است. 
او توضیح می دهد: دکتر در معاینه اولیه اغلب کودکانی که با تب و عالئم پوستی 
مراجعه می کنند، احتمال سرخک یا سرخجه می دهد، اما بعد از آزمایش ثانویه 
احتمال سرخک رد می شــود. به همین دلیل آمار مبتالیان به این بیماری در 

استان فعال صفر است. 
با این حال رئیس اداره بیماری های واگیر دانشگاه علوم پزشکی تبریز درباره بروز 
موارد سرخک در استان آذربایجان شرقی می گوید: بروز سرخک در استان به 
شکل موردی بوده و البته مساله بعیدی هم نیست. همه ساله در بیماریابی افراد 

مشکوک سرخک مواردی از بروز سرخک را مشاهده می کنیم. 
به گفته »سیمین خیاط زاده«، سرخک در همه گروه های سنی به ویژه سنین 
ســربازی و در محل های پرتجمع هم بروز می کند و اگر این گروه های سنی با 

کسی که سرخک دارد در تماس باشند، احتمال سرایت بیماری وجود دارد. 
او می گوید: یکی از روش های تشخیصی افتراقی برای این بیماری بثورات جلدی 
است که تشخیص این بیماری از سوی پزشکان به راحتی امکان پذیر است. به هر 
حال ما مراقبت ها را افزایش داده ایم تا هیچ موردی از چشم مان دور نمانده باشد. 
از طرفی همه موارد مشــکوک به بیماری را نمونه گیری می کنیم و نمونه ها در 
آزمایشگاه های مجهز بررسی می شوند. در حال حاضر با توجه به موارد تک گیر 
بیماری نیاز به اقدام خاصی نیست، ولی چنانچه موارد به صورت خوشه ای بروز 

کند، اقدام های دیگری از طریق سیستم بهداشتی انجام خواهد شد. 

  پوشش صددرصدی واکسن در البرز  

با اینکه شایعه هایی درباره شیوع بیماری سرخک در البرز 
شنیده می شود، اما امســال هیچ موردی از بیماری 
سرخک در این استان مشاهده نشده است. در 
۲ماه اخیر  ۱3مورد مشکوک به سرخک در 
البرز بررسی شدند که همگی منفی بودند 
و هیچ مورد قطعی ابتال به سرخک در 

استان البرز وجود نداشته است.
هرچند مراکز درمانی اســتان این 
روزها درگیر بیماری کرونا هستند، 
اما به همه بیماران دیگر در استان 
رسیدگی می شود و بر اساس نظام 
مراقبــت بیماری ســرخک، همه 
افرادی که با تب و بثورات پوســتی 
به مراکز در مانــی مراجعه می کنند 
از نظر ســرخک بررســی و مراقبت 

می شوند.
پوشش واکسن سرخک در البرز به صورت 
صد درصد است و علیرغم شیوع ویروس کرونا، 
کماکان نظام مراقبت بیماری برای کشف و کنترل 

موارد احتمالی فعال است.

هشدار 
 »سرخک«

 در مرزهای شرقی
چند وقت پیش بود که رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی از شناسایی ۲۴بیمار مبتال به سرخک خبر و درباره شیوع این 
بیماری هشدار داد. به گزارش همشهری، »سیدمحسن زهرایی« متخصص بیماری های 
عفونی و رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارتخانه بیماری سرخک را 
از بیماری های شایع در مرز های کشور به ویژه مرز های افغانستان و پاکستان اعالم کرد 
و گفت که در ماه های گذشته این بیماری در سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و 
هرمزگان مشاهده شده و این، یعنی کشور ما در معرض خطر شیوع بیماری سرخک است.
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    ترمیم و بازسازی جاده لردگان 
راه های پر پیچ و خم، کم عرض و تاریک شهرســتان لردگان بارهــا موجب بروز تصادف های 
مرگ بار شده است. بر اساس قانون باید ۳۰ کیلومتری ورودی شهرها چهار بانده باشند، اما این 
قانون فقط روی نسخه های کاغذی مانده است. چرا مسئوالن فکری به حال این جاده نمی کنند.
سعید پیروزی از چهارمحال  وبختیاری

   تغییر کاربری غیرقانونی میدان عرضه دام داراب
میدان عرضه دام در داراب بدون مجوز، تغییر کاربری یافته و به جای آن واحدی صنعتی در 
حال فعالیت است! این موضوع دامداران منطقه که تعداد آنها به ۵ هزار نفر می رسد را با مشکل 

مواجه کرده و شکایت و پیگیری آنها نیز تاکنون نتیجه بخش نبوده است.
اکبر مهری از فارس

صدای همشهری
021-23023405    

ستون صدای همشهري براي نوشتن مشکالت شما شهروند  گرامی  است. معضالتي که منعکس مي شوند تا 
مسئوالن آنها را بخوانند و در پي یافتن راه حلي براي رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکالت خود از ساعت 

9 تا 17با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.

دهکده توریستی جهان نماي کردکوی- گلستان 
عکس: ایسنا

غیبت نمادهای فرهنگی در شهرکرد
خاطره حسین زاده
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مصوبه ایجاد منطقه ویژه اقتصادی سرو، آزمون جدیدی را برای مدیریت اقتصادی 
آذربایجان غربی آغاز کرده است

سید مرتضی احمدپور 
خبرنگار

مدتی پیش بر اساس اعالم دبیر شورای عالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی با ایجاد 1۳منطقه ویژه از جمله 
سرو در اســتان آذربایجان غربی موافقت شد. ایجاد 
این منطقه در استان مرزی آذربایجان غربی در نبود 
مناطــق آزاد تجاری- صنعتی موجــی از امیدواری 
برای تجار و فعــاالن صنعتی و اقتصــادی به وجود 
آورد، اما نبود زیرســاخت ها، تکمیل نشدن بزرگراه 
۵۵کیلومتری ارومیه به سرو و ضعف اداری در گمرک 
سرو موجب شده تا گمانه زنی ها درباره تکرار سرنوشت 
تلخ مناطق آزاد تجــاری- صنعتی آذربایجان غربی 

برای منطقه ویژه سرو مطرح شود.

موانع توسعه ای سرو برداشته شود 
نماینده پیشین ارومیه در مجلس شورای اسالمی 
و از حامیان ایجــاد منطقه ویژه اقتصای ســرو به 
همشــهری  می گوید: برای تصویــب این منطقه 
زحمت زیادی کشــیده و بیش از 4 سال برای آن 

زمان گذاشته شده است.
نادر قاضی پور اهمیت منطقه ویــژه اقتصادی را با 
توجه بــه کارکردها و قابلیت های آن بســیار زیاد 
می داند و می افزاید: مردم از مسئوالن استانی تقاضا 
دارند با توجه به نزدیکی این منطقــه به ارومیه و 
امکان تبادل کاالیی مناسب از ظرفیت این منطقه 

استفاده بیشتری کنند.

به گفته وی، مناطق ویژه اقتصادی در دنیا قابلیت 
زیادی برای رشــد و خروج از محرومیت دارند و به 
همین دلیل هم باید موانع توسعه ای سرو برداشته 
شود و هماهنگی بیشتری در مدیریت این منطقه 

به وجود آید.
قاضی پور ادامه می دهد: ایجاد منطقه ویژه اقتصادی 
سرو و تصویب آن گامی بزرگ برای توسعه اقتصادی 
استان اســت که به عنوان یک جزیره خشک عمل 
می کند ولــی باید ملحقــات این منطقــه مانند 
باراندازگمرک سرو هم مورد توجه جدی قرار گیرد.

مدیریت یکپارچه در پایانه مرزی سرو
استاندار آذربایجان غربی هم با اشاره به جایگاه پایانه 
مرزی سرو در توسعه فرآیندهای اقتصادی از جمله 
مبادالت مســافری و کاال بین ایران و ترکیه تصریح  
می کند: مدیریت یکپارچه مرز بــه عهده اداره کل 
حمل و نقل و پایانه ها بوده و این دســتگاه اجرایی 
موظف اســت با قاطعیت به اجرای دستورالعمل ها 

اقدام کند.
محمدمهدی شــهریاری ناهماهنگی های موجود 
در مدیریت یکپارچه منطقه ویژه اقتصادی ســرو 
را غیرقابل قبــول می داند و می گویــد: با توجه به 
هماهنگی های صورت گرفتــه در کمترین زمان 
ممکن به رفع ناهماهنگی ها و تسریع در روند امور 

گمرکی اقدام می شود.
وی با اشــاره به نارضایتــی شــهروندان، تجار و 
ترددکنندگان از مرز ســرو عنوان می کند: نشست 
ویژه ای  با متولیان برگزار و قرار شد اقدامات ترخیص 

کاال با سرعت بیشتری صورت گیرد.

تالش برای جذب سرمایه گذار خارجی 
فرماندار ارومیه نیز با بیان اینکه توســعه تجارت 
بین الملل و افزایش ترانزیت کاال و واردات و صادرات 
در منطقه مورد تاکید مســئوالن ارشــد اســتان 
اســت، بیان می کند: تعرفه های خاص گمرکی و 
معافیت های مالیاتی و سایر امتیازاتی که مخصوص 
مناطق ویژه از جمله سرو اســت، می تواند زمینه 
جذب سرمایه گذاری خارجی را در منطقه تسهیل 

کند. 
رســول مقابلی با اشــاره به ضرورت اتمام بزرگراه 
۵۰ کیلومتری ســرو به ارومیه عنوان می کند: 24 
کیلومتر از مسیر تا دانشگاه در حال ساخت است و 
روند تکمیل پروژه بزرگراه ارومیه تا سرو در دستور 

کار قرار دارد.
وی در عین حال با اشــاره بــه بازدیدهای صورت 
گرفته از گمرک سرو عنوان می کند: تسریع در حل 
مشکالت تجار و  ترخیص و صادرات و واردات کاال با 

هماهنگی ویژه پیش می رود.
مقابلی ادامه می دهد:  توســعه تجارت بین الملل، 
افزایش ترانزیت کاال و واردات و صادرات در ســرو، 
و اعمال  تعرفه های خاص گمرکی و معافیت  های 
مالیاتی و ســایر امتیازهای مخصوص مناطق ویژه 
می تواند زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی را در 
منطقه تســهیل کند و دولت آینده هم باید توجه 

خاصی به این منطقه داشته باشد.

سرو، جزيره ای در دل مرزهای خاکی

با توجه به اهمیت مباحث فرهنگی و هویتی 

از مدیریت شهری شــهرکرد انتظار می رود 

تدابیری برای رفع این خال بیندیشد تا مرکز 

چهارمحال و بختیاری کــه به عنوان قطب 

گردشگری طبیعی کشور معرفی می شود با 

فضاسازی مناسب تاریخ و فرهنگ این دیار 
را نیز به گردشگران معرفی کند.

شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری  به 
بام ایران شهرت یافته است و سابقه تاریخی، 
مفاخر و مولفه های فرهنگی خاصی دارد، اما 
نمادهای این عناصر هویت بخش کمتر در سیمای شهر دیده 
می شــود. این در حالی اســت که زندگی در شهرهایی که 
نمادهای هویت بخش در آن کمتر به چشم می خورد موجب 
سردرگمی و اضطراب شهروندان می شود و در فقدان حس 
تعلق خاطر، ناهنجاری ها و آســیب های اجتماعی را در پی 
دارد. این آسیب ها هرچند بیشتر گریبانگیر کالنشهرهاست، 
اما شهر کوچکی چون شهرکرد بدون مظاهر یک شهر مدرن 

و بزرگ هم از این قاعده مستثنی نیست.

  ورودی های بدون نماد 
نمادها و الگوهای شــهر، عالئم و نشانه های القاکننده تفکر 
و بینش حاکم بر شهرها هســتند و این عالئم اگر با دقت و 
اندیشه انتخاب شود، می تواند به عنوان رسانه عمومی ایفای 
نقش کند و آگاهی بخش ساکنان شــهر و بازدیدکنندگان 

آن باشد. 
با این حال، شــهرکرد نه از مظاهر یک شهر مدرن بهره مند 
است و نه نشانه هایی از فرهنگ و سنت های بومی در زندگی 
مردم آن به چشم می خورد. شــهرکرد میراث دار فرهنگ و 
تمدن غنی اقوام ساکن در چهارمحال و بختیاری است، اما 
بسیاری از نشانه ها و نمادهای هویت فرهنگی و هنری در نوع 

معماری بناهای این شهر دیده نمی شود. 
در فضای شهری و معابر، میدان ها و ساختمان های شهرکرد 
کمتر نشانه هایی از فرهنگ و تاریخ این سرزمین وجود دارد و 
به طور مشخص در ورودی های شهر خبری از نمادها نیست 

و در بدو ورود تصور یا ذهنیت خاصی از شــهرکرد در ذهن 
مسافران متبادر نمی شود.

  مشاهیر شهرکرد 
آیت اهلل سیدابوالقاســم دهکردی، ســیدضیاالدین امامی 
دهکردی، عبدالحســین فرهمنــد و محمدرضا فرهمند، 
کریم نیکزاد، امیر حسینی، دکتر عبداهلل ریاحی دهکردی، 
محمدتقی حافظی، مهدی آزاده چالشــتری، دکتر محمد 
ریاحی چالشــتری، عباس قلی حکیم آذر، شــیخ یوســف 
آل ابراهیمی، سیدحبیب اهلل حسینی دهکردی و حیدرعلی 
متخلص به سرحدی تعدادی از مشاهیر و مفاخر فرهنگی 
شهرکرد هستند که می توان با ساخت تندیس آن ها و نصب 

در ورودی و میادین  مهم و پرتردد به شهر هویت داد. 
عالوه  بر آن صنایع دستی، آداب و رسوم، نوع پوشش و حتی 
غذاهای محلی هر یک فرصتی را در اختیــار متولیان قرار 
می دهد تا نمادهای هویتی و فرهنگی شــهر را وارد عرصه 

عمومی کنند.
از سوی دیگر شــهرکرد به عنوان مرکز استان چهارمحال و 
بختیاری نماینده سایر شهرستان ها و اقوام ساکن در استان 
هم محسوب می شود و می توان با معرفی مشاهیر اقوام لر، 
ترک و فارس در فضای شهری به ویژه اماکن عمومی به نحو 
مطلوبی فرهنگ و تمدن استان را به گردشگران معرفی کرد.

  الگوی شهرهای شمالی 
یک کارشناس ارشد معماری و مدرس دانشگاه آزاد شهرکرد 
با انتقاد از نبود المان های مناســب برای معرفی شــهر به 
شهروندان و به ویژه به گردشــگران به همشهری می گوید: 
با وجود اینکه می توان با گردشگری شهری در توسعه شهر، 
درآمدزایی و رفع مشــکالت شــهری موثر بود، اما میراث 
فرهنگی و شــهرداری شــهرکرد به این موضوع کم توجه 

هستند.

بهروز آزادگان با اشــاره به ظرفیت های اســتان در حوزه 
تولید باغی از جمله بادام و گردو می افزاید: می توان همانند 
شهرهای شمالی که با کاشت درختان خاص خود، محصوالت 
تولیدی را در ســطح ملی و بین المللی معرفی می کنند از 
همین روش برای معرفی محصوالت بومی استان و ارتقای 
آگاهی مردم در جامعه بهره برد.وی با بیان اینکه المان، معرف 
هویت است و یکی از معانی هویت در مبحث شهری، ارتباط 
برقرار کردن بین دیروز و امروز اســت، طراحی المان های 

شهرکرد را از این موضوع تهی می داند. 
این کارشناس معماری با اشاره به مغفول ماندن برندسازی 
در طراحی المان ها و بهره گیری از آن برای معرفی بزرگان 
و مفاخر شــهر ادامه می دهد: المان هــا می توانند خالهای 
فرهنگی را پرکنند تــا جایی که یک نمــاد می تواند برای 
گردشگران و مسافران خاطره ساز باشد و به محض دیدن یا 
شنیدن اطالعاتی درباره شهرکرد، در ذهن شان نقش  ببندد.

  یک مقایسه اشتباه  
هرچند مسئوالن مدیریت شهری همواره عنوان می کنند 
که در تالش برای طراحی و ساخت نمادهایی در خور شان و 
جایگاه مرکز استان هستند، اما این مهم همچنان به خوبی 
محقق نشده و به یک نماد کوچ عشایر در میدان کوهرنگ و 
قفل چالشتر در منطقه چهار شهرکرد خالصه شده است و 

هنوز شهر هویت خاصی ندارد.
رئیس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرکرد اما 
در این باره می گوید: به صرف اینکه تعدادی از شهرندان از 
المان های شهری ناراضی هستند و عنوان می کنند نمادهای 
نصب شده در شهر کافی نیســت، نمی توان درباره اقدامات 

انجام شده قضاوت کرد.
رضا ریاحی با بیان اینکه شهرکرد را نباید با شهرهای بزرگ 
چون اصفهان که ساالنه میزبان میلیون ها گردشگر خارجی 

هستند مقایســه کرد، می افزاید: این شــهرها مسئولیت 
سنگین تری نسبت به فرهنگ و هنر خود دارند و به همین 
دلیل شهرکرد را باید با شــهرهای متناظر با خود بررسی و 

قضاوت کرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا نمادها و تندیس های نصب 
شده در شهر کافی است؟ پاسخ قانع کننده ای نمی دهد و آن 

را منوط به نظر کارشناسی و فنی اعالم می کند. 

  شروع حرکت در شهرکرد 
 رئیس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شهرکرد 
در عین حال توجه به المان ها و نمادهای شهری را موضوع 
جدیدی در شهرکرد می داند و می گوید: در سال های گذشته 
موضوعات دیگری برای شــهرداری در اولویت بوده، اما در 
زمان حال موضوع هویت بخشی و نصب نمادها مورد توجه 

مسئوالن قرار گرفته است.
ریاحی با بیان اینکه نصب المان ها و به عبارت دیگر هویت دار 
کردن شهر امری نیست که به یک باره انجام شود، می افزاید: 
این کار باید به صورت تدریجی و زما ن بر اجرا شــود و این 
مهم در شهرکرد شکل گرفته اســت و نمودار آن به سمت 

بهبودی می رود.
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